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

 : الحج في أيام ثةالثل  لصيام وقت أفضل

َعَرَفة يومَ  آِخرِىا كونُ  واألْفَضلُ :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 السابع يوم الصيام سيبتدئ أنو ىذا معنى ، عرفة يوم آخرىا يكون أن ، األصحاب عند ليا المستحب الوقت ىذا
 ، حاجا كونو حال الحج في يصوم أن أجل من التروية يوم قبل بالحج سيحرم أنو ىذا ومعنى ، والتاسع والثامن

 :  قولين عمى العمم أىل فييا اختمف وقد

 طائفة إليو وذىب ، عرفة يوم آخرىا ويكون ، والتاسع والثامن السابع اليوم ىو االستحباب وقت أن:  األول القول
 .  والحنابمة الحنفية ومذىب ، جبير وابن يوالنخع والحسن ومجاىد والشعبي وطاوس عطاء رأي فيو ، السمف من

 يوم) الحجة ذي من التاسع يوم آخرىا يكون أن فينبغي ، بالحج إحرامو بعد ببعضيا أو بيا إتيانو ليكون:  دليميم
 ( . عرفة

 وىو ، عائشة وعن عمر ابن عن مروي وىذا ، والثامن والسابع السادس ىو االستحباب وقت أن:  الثاني القول
 محرما كونو حال الصوم يقع أن أجل من قبل يحرم:  ويقولون ، رواية في والحنابمة والشافعية المالكية مذىب
 . التروية يوم قبل سيحرم أنو عميو ويترتب ، بالحج

 :  تيمأدل

 ليي أن بين ما" قاال ، الثالثة األيام ىذه صيام في امعني اهلل رضي عمر وابن عائشة عن أثر:  األول الدليل
 ، والثامن والسابع السادس تكون أن تستمزم وىذا ، وصححو المحمى في حزم ابن أخرجو" العرفة يوم إلى بالحج
 .  الحجة ذي من الثامن آخرىا فيكون ، ضمنيا داخال ليس الغاية وانتياء" عرفة يوم إلى" قالت ألنيا

 اهلل صمى النبي نيى"   حديث روي قد بل ، مكروه عرفة يوم صوم فإن ، عرفة يوم يصوم ال كي:  الثاني الدليل
 وىو ، الَيْجري ميدي وفيو ، ماجو وابن داود وأبو احمد اإلمام أخرجو " بعرفة عرفة يوم صوم عن ، وسمم عميو

 وىو منو فشرب ، بقدح وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى أرسمت أنيا ، الفضل أم حديث من جاء لكن ، ضعيف
 .  الصحيح في ثوالحدي ، بعيره عمى واقف

 :  الراجح

 كمو ىذا ، األصحاب إليو ذىب كما ، التشريق أيام آخر إلى بالعمرة اإلحرام من يبتدئ الجواز وقت:  يقال أن
 :  أمرين إلى الصائم يتنبو أن ينبغي لكن ، أيام الثالثة لصيام وقت
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 حج من ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ التروية يوم قبل بالحج يحرم أن لو ينبغي ال:  األول األمر
 الغالب وىذا ، معو ىدي ال منيم طائفة يكون وقد ، متمتعين حجوا فإنيم ، ىدي معو يكن ولم الصحابة من معو
 يوم إلى بالحج إحراميم يقدموا بأن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي يأمرىم لم ذلك ومع ، فقراء منيم جزءا ألن

 .  بالحج إحراميم أثناء في األيام ىذه يصوموا أن أجل من سابعال يوم إلى أو السادس

 في واالجتياد التعبد من يمنعو الصيام ألن ، مكروه ألنو ، تقدم كما عرفة يوم يصوم أن ينبغي ال:  الثاني األمر
 .  عرفة في الوقت أفضل ىي التي عرفة عشية في خاصة ، بعرفة عرفة يوم

 :  التشريق امأي في أيام الثلثة صيام حكم

 والثاني عشر الحاديَ  ، الثالثة التشريق أيام يصوم فيل ، النحر يوم قبل معو ىدي ال الذي المحرم يصم لم إذا
 :  قولين عمى ؟ عشر والثالث عشر

 منيم ، السمف من طائفة إليو ذىب ، التشريق أيام صاميا النحر أيام قبل الثالثة األيام يصم لم من:  األول القول
سحق واألوزاعي ، والزىري وعروة ، ماعني اهلل رضي عمر وابن شةعائ  في والشافعية المالكية مذىب وىو ، وا 

 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، القديم

 :  تيمأدل

" اليدي يجد لم لمن إال يصمن أن التشريق أيام في يرخص لم" قاال ، عمر وابن عائشة حديث:  األول الدليل
 .  اهلل رحمو يالبخار  اإلمام أخرجو

 لو ليس النحر يوم قبل يصميا لم والذي ، الحج في أيام الثالثة ىذه بصيام أمر وجل عز اهلل أن:  الثاني الدليل
 .  فيصوميا ، الثالثة التشريق أيام في إال ليصوم وقت

،  عنو اهلل رضي عمي رأي وىو ، الثالثة التشريق أيام يصوم ال فإنو النحر يوم قبل يصم لم من:  الثاني القول
 .  الجديد في والشافعية رواية في الحنابمة ومذىب ، المنذر ابن رأي وىو ، وعطاء الحسن إليو ذىبو 

  :  تيمأدل

 ، [هلل وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام] وسمم عميو اهلل صمى قال:  قال أنو ، ذلييال ةُنبيش عن:  األول الدليل
  لميدي واجد غير كان إذا يصوميا وال ، تصام أن يجوز فال ، هلل وذكر وشرب أكل أيام األيام فيذه ، مسمم أخرجو

. 

 قاال عمر وابن عائشة فإن ، عمر وابن عائشة بحديث مخصوص" هلل وذكر وشرب أكل أيام" قولو بأن:  ونوقش
 " . اليدي يجد لم لمن إال يصمن أن التشريق أيام في يرخص لم"

 ال النحر يوم ، النحر كيوم ، الفرض في صياميا يجوز فال ، النفل في األيام ىذه صيام يجوز ال:  الثاني الدليل
 .  الواجب في يصام أن يجوز فال ، النفل في يصام أن يجوز



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 9_94  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
3 

 وال يرخص الذي فإن" ،،، يرخص لم" الرفع حكم لو عمر وابن عائشة قول فإن ، النص مقابل في قياس وىذا
 .  غيره ألحد الترخيص وليس ، وجل عز ربو عن يبمغ الذي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ىو يرخص

 :  الراجح

 وىذا الثالثة، التشريق أيام يصوم فإنو النحر أيام قبل يصم ولم اليدي يجد لم من أن ، أعمم واهلل األول القول ىو
 .  شيخنا قال كما عنيم اهلل رضي الصحابة فعل من الظاىر

 :  أيام ثلثةال صيام وجوب وقت

 أو ، النحر يوم من الفجر طموع إما ، اليدي وجوب معرفة تقدم وقد ، اليدي وجوب وقت ىو وجوبيا وقت:  قالوا
 .  أقوال الخمسة ،، بعرفة الوقوف بعد

 .  ؟ يصوميا فيل ثلثة الحج في يصم لم من

 .  رحميم السمف بين خالف فييا المسألة ىذه

 اهلل رضي وعائشة عمر وابن عمي إليو وذىب ، ذلك بعد يصوميا فإنو أيام الثالثة ذهى يصم لم من:  األول القول
 عميو:  الحنابمة قال لكن ، والحنابمة والشافعية المالكية ومذىب ، والزىري وعطاء الحسنو  عروة رأي وىو ، عنيم
 .  ذرع بدون أخرىا ولو دم عميو ليس:  فيقولون الشافعية وأما ، الصيام أخر ألنو ؛ دم

 :أدلتيم

 ولم رمضان وقت خرج إذا اإلنسان فإن ، رمضان كصيام ، وقتو بخروج يسقط فمم واجب صوم أنو:  األول ليلدال
 . رمضان أيام في يصميا لم التي األيام بقضاء أمر يصم

 وال ، جالح في أيام الثالثة ىذه صيام وجوب عمى تدل ال ،( الحج في ثالثة) وجل عز قولو أن:  الثاني ليلدال
 في تثبت فإنيا يصميا لم فإن ، الحج في تكون أن الواجب أن عمى تدل ىي بل ، ذلك بعد سقوطيا عمى تدل
 .  بعدُ  عنو تسقط وال ، ذمتو

 قالوا ؟ اليدي عن بدال أليست ، اليدي عميو ويستقر ، ذلك بعد يصوم ال فإنو الحج في يصم لم إذا:  الثاني القول
 ، ذمتو في فيستقر ،( اليدي) المبدل إلى يرجع بل ، يصوم ال فإنو الحج وقت خرج تىح يصم لم فإذا ، نعم: 

 ومذىب ، جبير وابن ومجاىد طاوس رأي وىو ، عنيما اهلل رضي عباس ابن إليو وذىب ، ذبحو عميو ويجب
 .  الحنفية

 ، يصم لم وىو ، الحج في أيام الثالثة ىذه بصيام أمر ،( الحج في أيام ثالثة فصيام) تعالى قولو:  األول الدليل
 أن فيمزمو ،( األصل) المبدل إلى ويرجع ، البدل فسقط االمتثال بعدم عصى قد فإنو الحج في يصميا لم فإذا

 .  يصوم
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ذا ، الظير عن بدل الجمعة ، كالجمعة ، وقتو بخروج فيسقط ، مؤقت بدل أنو:  الثاني الدليل  فإن وقتيا خرج وا 
 . ظيرا يصمييا بل ، ةجمع يصمييا ال اإلنسان

نما ، األصل ىي بل ، بدال ليست الجمعة بأن:  نوقش  تصح فال ، لصحتيا شرطا جعل الوقت ألن سقطت وا 
 .  وقتيا خارج

 :  الراجح

ن ، أعمم واهلل األول القول ىو  أمر عميو ليس فعال فعل ىو ، مطمقا يصوم ال أنو يرى من العمم أىل من كان وا 
 ، األول القول ىو األقرب لكن منو يقبل لم صام لو وحتى ، يصوم فال ، وسمم عميو اهلل صمى رسولو أمر وال اهلل
 .  السبعة يصوم ذلك وبعد ، لمتأخير دم الصيام مع يمزمو أنو المذىب وفي

َأْىِموِ  ِإلى َرَجعَ  إَذا َوَسبعةٍ :  اهلل رحمو قال  . 

 .  والقران التمتع ىدي عن بدل ىو الذي الصيام من الثاني النوع ىذا

 :  مسائل مجموعة تحتيا أيام السبعة ىذه

 :  السبعة األيام صيام بدء

 إلى يصل حتى يصوم ال إنو أم ؟ الطريق في أو مكة في كان ولو ، الحج من االنتياء بعد من صياميا يبدأ ىل
 .  األىل إلى رجع إذا يصوميا أن لو تحبيس:  معناه" أىمو إلى رجع إذا" قال المؤلف ؟ أىمو

 .  الشافعية مذىب وىو ، المنذر وابن ، عمر ابن إليو وذىب ، أىمو إلى رجع إذا صياميا يبدأ:  األول القول

 عمر ابن حديث في الرجوع فسر وسمم عميو اهلل صمى والنبي {زَجَعْتُنْ إِذَا وَسَبْعَتٍ} تعالى اهلل قول:  األول الدليل
 .  عميو متفق [أىمو إلى رجع إذا وسبعة,  الحج في أيام ثلثة فميصم اليدي يجد لم فمن] بقولو

 ، الطريق في كان أو مكة في كان لو حتى ، الحج أعمال من فرغ إذا األيام ىذه صيام يبدأ أنو:  الثاني القول
 الحج بعد ويجمسون المممكة خارج من حمالت تأتي - ترون كما - وىذا ، والحنابمة والمالكية الحنفية إليو وذىب
 أعمال من وفرغ ، الحج في أيام ثالثة صام إذا:  فيقولون ، مكة في ونصفا شيرا أو شيرا أو يوما 51 حوالي
 .  صياميا في يشرع أن لو جاز الحج

 :  تيمأدل

 .  ذلك قبل فيجوز ، وطنو في جائز وىو لزمو صوم أنو:  األول الدليل

 وأنو ، عمييم التخفيف باب من( رجعتم إذا سبعة) فيقول ، التأخير جواز لبيان جاءت إنما يةاآل أن:  الثاني الدليل
 . أىميكم إلى ترجعوا حتى لكم يجوز

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ مسمم غير ىذا لكن ، الحج أعمال من الفراغ ىو بالرجوع المراد إن:  وقيل
 .  غيره تفسير عمى مقدم وسمم عميو اهلل صمى النبي روتفسي ، األىل إلى بالرجوع الرجوع فسر
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 في يرد لم وىذا ، لمصوم معين مكان تخصيص منو يمزم أىمو إلى رجع إذا الصيام بمزوم القول أن:  الثاني الدليل
 ببوانة إبال يذبح أن أراد الذي الرجل حديث في كما ، بدعة زمان أو بمكان العبادة تخصيص أن األصل ، الشريعة

 . 

 حتى الصوم يؤخر أن لإلنسان يستحب وأنو ، الوجوب عمى ال االستحباب عمى تحمل اآلية أن:  الثالث الدليل
 .  صام أىمو إلى ورجع ارتاح فإذا ، الحج أعمال بسبب ومرىقا متعبا يكون الحج بعد ألنو ؛ أىمو إلى يرجع

 :  الراجح

 حصول يشترط وال ، حجو أعمال من يفرغ حين من يامياص وقت يبدأ أنو ، الجميور قول وىو ، الثاني القول
 .  أىمو إلى الرجوع

 :  أيام السبعة صيام بدء

 . وسمم عميو اهلل صمى النبي فسره كما ، أىمو إلى رجع إذا يستحب أنو:  الجميور

 .  الصوم لو استحب السير ابتدأ إذا:  وقيل

 .  األىل إلى بالرجوع الرجوع فسر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ األول ىو:  واألقرب

 :  وقتيا انتياء

 أنو واجب كل في األصل ألن ؛ المبادرة لإلنسان ينبغي ذلك مع لكن ، مفتوح الزمن ، حد ىناك ليس:  يقولون
 .  الفور سبيل عمى واجب

َحل   ثُم   عشرةً  َصامَ  َىْدياً  َيِجدْ  َلمْ  إَذا والمحَصرُ :  قال  . 

 عما ىنا تكمم المؤلف لكن ، اهلل بإذن واإلحصار الفوات باب في ، الكتاب آخر في المحصر عن الكالم سيأتينا
 أخرى مسألة يذكر أن ناسب ، أيام عشرة يصوم فإنو ىديا يجد لم إذا المتمتع أن ذكر لما فإنو ، الفدية بباب يتعمق

 ىديا يذبح أن عميو يجب المحصر ألن ؛ أيام عشرة يصوم فإنو يذبحو ىديا يجد لم إذا المحصر أن:  وىي ،
 ما فعميكم:  أي ،{ الْهَدْيِ هِيَ اسْتَيْسَسَ فَوَا أُحْصِسْتُنْ فَئِىْ} المحصر عمى اليدي وجوب ودليل ، ويحل ويحمق
 .  اليدي من استيسر

 :  لممحصر أيام العشرة صيام حكم

 :  قولين عمى ذلك في العمماء اختمف

 من انتيى إذا ثم ، صيامو من ينتيي محرما ويبقى ، أيام عشرة صام اليدي يجد لم إذا المحصر أن:  األول القول
 . الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، يحل ثم يحمق صيامو
  : أدلتيم
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 عن أحدكم حبس إن ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سنة حسبكم أليس" قال ، عمر ابن عن:  األول الدليل
"  ىديا يجد لم إن يصوم أو فييدي قابال عاما يحج حتى شيء كل من حل ثم،  والمرة وبالصفا بالبيت طاف الحج

 . اهلل رحمو البخاري أخرجو ،

 عمى حمموه ، يصوم أو ييدي أنو يرون فإنيم ، بو استدلوا ما عمى داللة فيو ليس أنو تجد األثر إلى نظرت ولو
 ىدي ييدي:  أي ،" يصوم أو ييدي ثم قابال عاما يحج" :قال ألنو ؛ كذلك ليس الحديث وظاىر ، اإلحصار

 عز اهلل كتاب نص ىو وىذا ، عميو الواجب اليدي بدل صام قران أو تمتع ىدي يجد لم فإن ، القران أو التمتع
 .  وجل

 ثالثة صيام أو شاة ذبح أذى فدية فيو الطيب ، والطيب التمتع كدم ، بدل لو فكان واجب دم أنو:  الثاني الدليل
 وىو ، التمتع كدم ، بدل لو فكان واجب دم فيو ، بدل فيو ، صاع نصف مسكين لكل مساكين ستة إطعام أو أيام

 .  أىمو إلى رجع إذا وسبعة الحج في ثالثة ، أيام عشرة صام اليدي اإلنسان عدم إذا ، التمتع ىدي عمى قياس

 من بالتحمل ترفو منيما كال ألن ؛ التمتع عمى قياسا ، أيام عشرة يصوم اليدي يجد لم من أن:  الثالث الدليل
 .  اإلحرام

 شيخنا اختيار وىو ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، أيام عشرة يصوم ال اليدي المحصر عدم إذا:  الثاني القول
 .  اهلل رحمو
  أدلتيم

 اليدي يجد لم إذا المتمتع أن وجل عز وذكر ، اإلحصار وحكم التمتع حكم ذكر ىتعال اهلل أن:  األول الدليل
 ، المحصر في الحكم ىذا يذكر ولم ، أىمو إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فيصوم ، الصوم إلى ينتقل
 .   المتمتع حكم يأخذ ال المحصر أن عمى يدل مما

 ومراده مقصوده ، ومراده مقصوده عمى حصل المتمتع نفإ ،  والمحصر المتمتع بين فرقا ىناك أن : الثاني الدليل
 النعمة ىذه عمى شكران ىدي فمزمو ، وعمرة بحج أتى وقد ، وعمرة بحج يأتي أن ومقصوده ، السفرين بأحد الترفو
 وعدم ، الحج لفوت متألم المحصر إن بل ، مراده من شيء عمى يحصل لم المحصر لكن ، لو حصمت التي

 ألنو ، نقمة لو حصمت:  يقال قد وذاك  ، نعم لو حصمت ىذا ، ممتنع فالقياس ؟ بيذا ىذا يمحق فكيف ، إدراكو
 يأتي أن يستطع فمم ، الحرام اهلل بيت عن حصر ولكنو ، األرض فيافي في ضرب فقد ، مراده عمى يحصل لم

 .  شاسعا فرقا بينيما أن شك فال ، بالمناسك

 ، اإلحصار دم خاصة ، فقراء كانوا منيم كثيرا أن ، عنيم اهلل رضي الصحابة حال من الظاىر أن:  الثالث الدليل
 بالمال عمييم يفتح لم ، فقيرا كان الفترة تمك في وغالبيم ، الحديبية صمح في ، اليجرة من ست سنة في جاء فإنو
 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن واحدا حديثا ولو ينقل ولم ، سبع دايةوب ست آخر كانت وخيبر ، خيبر بعد إال
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نما ، ييدوا ولم أعمم واهلل يصوموا لم أنيم والظاىر ، بالصيام منيم واحدا أمر أنو  معيم ليس ألنيم ؛ وحموا حمقوا وا 
 .  ييدونو ىدي

 :  الراجح

 بدم يتعمق ما ومثمو ، أيام عشرة يصوم أن يمزمو لم اليدي يجد لم إذا المحصر أن ، أعمم واهلل الثاني القول ىو
ذا ، دما عميو فإن اإلنسان عمى الحج فات إذا ، الواجبة والدماء الفوات  وىذا ، أيام عشرة يصوم الدم يجد لم وا 
 .  دليل إلى يحتاج

 :  واجبا ترك من عمى الدم

 :  قولين عمى خالف فييا

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير إليو وذىب ، دم لزمو لحجا واجبات من واجبا ترك من:  األول القول

 مالك اإلمام أخرجو" دما فمييرق تركو أو شيئا نسكو من نسي من" عنو اهلل رضي عباس ابن أثر:  األول الدليل
 وابن افظالح وضعفو،  يصح فال المرفوع وأما ، "ثقات رجالو" المغني التعميق في عنو وقال ، والبييقي والدارقطني

 اهلل رحمة العمم أىل جماىير بو وعمل ، بالقبول األثر ىذا تمقوا العمماء أن ذكروا لكن ، اهلل رحمة عمييم حزم
ن ، بالرأي يقال ال األثر ىذا مثل:  وقالوا ، الحج واجبات من واجبا ترك من عمى الدم أوجبوا ولذا ؛ عمييم  كان وا 
 فدية أن رأى لما عباس ابن ألن ؛ بالرأي يكون أن يحتمل ، عنيما اهلل رضي عباس ابن كالم بأن نوقش قد ىذا

 .  وغيره شيخنا قال كما يحتمل وىذا ، دما الواجب ترك في جعل ، بيذا ىذا ألحق ، شاة ذبح فييا األذى

 ائلمس في عمينا ومر ، بمعصيتو اإلثم عميو ولكن ، عميو دم فال الحج واجبات من واجبا ترك من:  الثاني القول
 تجد ، التجاوز في عميو دم ال أنو ذكروا وفالنا والحسن عطاء أن ىناك ذكرنا ، الميقات تجاوز:  مثل ، عدة

 يرون الظاىرية فإن ، الظاىرية عن ثبت ما إال ، كالمو كل في منضبطا العالم أن تجد ال لكن ، المسائل بعض
 .  الدم وجوب عدم اختار ، المتأخرين من الشوكاني ياراخت وىو ، اإلثم عميو لكن ، عميو دم فال واجبا ترك من أن

 ألن ؛ لمناس واستصالحا احتياطا دم فعميو واجبا ترك من أن لي يظير والذي" الممتع في اهلل رحمو شيخنا يقول
 .  الناس واستصالح الشرعية السياسة باب من ىذا يرى ،" شيء عميو يكن لم إذا يتساىل قد منيم كثيرا

َبدنةٌ  الَحج   في فرجٍ  في بَوطءٍ  َوَيجبُ :  اهلل رحمو قال  . 

 قبمو كان إذا ، بعده أو األول التحمل قبل يكون أن إما الجماع أن وعرفنا ، األول جامع من مسائل في تقدم ىذا
ما بعرفة الوقوف قبل يكون أن فإما  ، بدنة عميو أن فالجميور رفةبع الوقوف قبل كان إذا ، بعده يكون أن وا 

ذا ، شاة عميو أن والحنفية  بعد الجماع كان إذا وأما ، بدنة لو أن عمى عامة فالجماىير بعرفة الوقوف بعد كان وا 
 :  قولين عمى خالف ففيو ، األول التحمل

 .  الحنابمة مذىب وىو ، األصح في الشافعية إليو وذىب ، شاة عميو أن:  األول القول
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 ابن رأي وىو ، رواية في والحنابمة ، قول في والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، بدنة عميو أن:  الثاني القول
 .  وعطاء عباس

شاةٌ  الُعمرةِ  َوفي:  قال  . 

 :  بالجماع العمرة إفساد

 :  أحوال ثالثة ليا المسألة ىذه

 أنيا عمى العمم أىل فعامة..(  الطواف) العمرة أفعال في الشروع وقبل اإلحرام بعد الجماع يقع أن:  األولى الحال
 .  وغيره ىبيرة ابن الوزير حكاه ، إجماعا وحكي ، تفسد

 .  السعي في الشروع وقبل الطواف بعد الجماع يقع أن:  الثانية الحال

 :  قولين عمى اهلل رحميم السمف فييا اختمف

 والشافعية المالكية إليو وذىب ، عمرتو تفسد السعي في الشروع وقبل الطواف بعد جامع إذا:  األول القول
 .  ثور أبي رأي وىو ، والحنابمة
 :  أدلتيم

 يفسده الحج في الجماع أن عمى يدل ما ، {فُسُىقَ وَلَا زَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِيَّ فَسَضَ فَوَيْ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  العمرة أفسد الحج أفسد فما ، أصغر حج ةوالعمر  ،

 .  الطواف قبل كما فأفسده تاما إحراما صادف جماع أنو:  الثاني الدليل

 .  بعده بما الطواف قبل ما فاستوى ، اإلحرام محظورات من الجماع أن:  الثالث الدليل

 الثوري وعن عباس ابن عن ويمر  وىو ، صحيح عمرتو فإن السعي وبعد الطواف بعد جامع من:  الثاني القول
 فوق فما أشواط أربعة طاف إذا ، الحنفية قيد ىذا ، أشواط أربعة طاف إن الحنيفة مذىب وىو ، إسحق وعن

 .  صحيحة عمرتو فإن الجماع منو وحصل

 فإن بالطواف أتى وقد الطواف العمرة كانت فإذا ،" الطواف العمرة" يقول كان أنو عباس ابن عن نقل:  دليميم
 . صحيحة عمرتو

 :  الراجح

 من طائفة اختيار وىذا ، فاسدة عمرتو فإن السعي وقبل الطواف بعد جامع من أن ، الجميور إليو ذىب ما
 الطواف بعد جامع إذا اإلنسان أن ذلك ، قوية نظر وجية ليم ىذا القول وأصحاب ، وغيره شيخنا منيم المحققين

 وعميو اإلثم وعميو صحيحة عمرتو فتكون ، األول التحمل بعد جامع من مثل فيو ، التحمل أسباب في شرع قد فإنو
ذا ، التحمل أسباب في شرع قد يكون ألنو ، وجو لو وىذا ، دم  عمى فقياسو التحمل أسباب في شرع قد كان وا 

 .  التحمل أسباب في شرع قد ألنو حجو يفسد ال:  ىناك قالوا ألنيم ؛ قوي قياس األول التحمل بعد الجماع
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 .  الحمق وقبل ، والسعي الطواف بعد الجماع يقع أن:  الثالثة الحال

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ىذه

 والمالكية الحنفية ، الجميور إليو وذىب ، الفدية وجوب مع ، فييا ويمضي صحيحة عمرتو:  األول القول
 . والثوري عباس ابن رأي وىو ، والحنابمة
  : أدلتيم

 فقضت ، عمرةب جميعا وامرأتو ىو أىل رجال أن" عنيما اهلل رضي عباس ابن عن ينقل أثر:  األول الدليل
 ، لشِبقة   إنيا:  فقال ، لكذ عن عنيما اهلل رضي عباس ابن فسئل ، تقصر أن قبل فغشييا ، التقصير إال مناسكيا

:  قالت ، دما أىريقي:  ليا وقال ؟ أعممتموني أال:  وقال ، عنو اهلل رضي ذلك من فاستحيا ، تسمع إنيا:  فقيل
 األلباني وصححو ، البييقي أخرجو" ناقة:  قال ؟ أفضل ذلك أي:  قالت ، شاة أو بقرة أو ناقة انحري:  قال ؟ ماذا
 .  صحيحة عمرتيا أن عباس ابن فرأى ، جميعا عمييم اهلل رحمة
 وىذا ، صحيح حجو فإن األول التحمل بعد أتوامر  وطئ من ، األول التحمل بعد الوطء عمى القياس:  الثاني الدليل
 الصورة في نقول أن منو ويمزم ، صحيحة عمرتو فتكون ، التحمل أسباب في شرع قد وسعى طاف من ألن ؛ مثمو

 .  التحمل أسباب في شرع قد ألنو ، صحيحة عمرتو إن:  الثانية

 .  قدامة ابن اختارىا رواية يف والحنابمة الشافعية إليو ،وذىب فاسدة عمرتو أن:  الثاني القول

 .  فأفسده تاما إحراما صادف جماع أنو:  دليميم

 في بدأ قد الطواف في بالشروع ألنو ، الطواف في الشروع قبل كاإلحرام تاما ليس ىنا اإلحرام بأن:  ويناقش
 .  بعده وطءبال حجو يفسد فال ، اإلحرام خف العقبة جمرة رمى إذا أنو كما ، إحرامو فخف التحمل أسباب

 :  العمرة في الجماع في الواجب

 ، تماما الحج مثل ، والفدية ، والقضاء ، فاسدىا في المضي ووجوب ، العمرة وفساد اإلثم فعميو بالفساد قمنا إذا
 :  قولين عمى وعمي يجب فيما واختمفوا

سحق والثوري ، عنيما اهلل رضي عباس ابن رأي وىذا ، شاة العمرة في وطئ من عمى الواجب أن:  األول القول  وا 
 . والحنابمة والمالكية الحنفية مذىب وىو ،

  : أدلتيم

 .  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن منقول أنو:  األول الدليل

 .  الحج حكم دون العمرة حكم يكون أن فيجب ، الحج دون العمرة أن:  الثاني الدليل

 .  نةبد العمرة في جامع من عمى الواجب:  الثاني القول

 .  بدنة فييا وجب الحج أشبيت فمما ، الحج فأشبيت ، وسعي طواف عمى تشتمل عبادة أنيا:  دليميم
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 :  الراجح

 الحج من أقل العمرة نوأل ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن منقول ألنو ، شاة فييا الواجب أن ، األول القول ىو
ن ، ذا ، أخف حكميا فيكون ، وسمم عميو اهلل صمى قال كما أصغر حج أنيا إال ، حجا العمرة كانت وا   قال وا 

 الصيد في ، الصيد وىو واحد موضع في إال ، األذى فدية فالمراد ، اإلحرام محظورات باب في ، شاة:  الفقياء
 ستة يطعم يذىب أن وليس ، شاة يذبح أن عميو وجب شاة الحمامة في:  قالوا إذا ، شاة فيي شاة:  قالوا إذا
 .  أيام ثالثة أو اكينمس

ن:  قال  . َلِزَميا زوجُتو طاَوَعْتوُ  وا 

 " . لزماىا" النسخ بعض وفي

 :  فرعان تحتيا المسألة وىذه ، بدنة تمزمو كما بدنة تمزميا ، الكفارة تمزمو كما الكفارة لزمتيا الجماع في طاوعتو إن

 .  مكرىة مرأةال تكون أن:  األول الفرع

 .  مطاوعة تكون أن:  الثاني الفرع

 :  الجماع عمى المكرىة المحرمة عمى الواجب

 :  قولين عمى ذلك في العمماء اختمف

 . والحنابمة المنذر ابن رأي وىو ثور وأبي إسحق رأي وىذا ، عمييا شيء فال مكرىة كانت إذا:  األول القول
  : أدلتيم

[ عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن لي تجاوز اهلل إن] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل
 .  شيء يمزميا فال ، الجماع عمى أكرىت قد المرأة وىذه

 .  واحدة كفارة من أكثر اإلكراه حال يوجب فمم لمكفارة موجب جماع أنو:  الثاني الدليل

،  عنيا وكفارة عنو كفارة ، كفارتان عميو فتجب ، عنيا يكفر الذي ىو الواطئ فإن مكرىة كانت إذا:  الثاني القول
 .  والمالكية عطاء رأي وىو

 . ذمتو في الكفارة فثبتت ، وحده الحج أفسد أنو:  دليميم

 .  الحنفية مذىب اوىذ ، ىي عمييا الكفارة أن:  الثالث القول

 .  الوطء بيذا فسد قد حجيا أن:  دليميم

 :  المكرىة حج فساد

 :  قولين عمى خالف فييا

ن،  والحنابمة،  قول في والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو،  حجيا يفسد أنو:  الجماىير  الحج تكاليف وا 
 .  الحنفية عند إال الزوج عمى( الكفارة)
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 واختيار ، الحنابمة عند ورواية ، الشافعيةو ،  األصح القول في المالكية مذىب وىو ، حجيا يفسد ال:  الثاني القول
 .  شيخنا واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  الراجح

 .  الثاني القول ىو

 :  المطاِوعة عمى الواجب

 رضي عباس ابن رأي وىو ، بدنة ىو وعميو بدنة عمييا ، كفارة منيما واحد كل عمى فإن الرجل المرأة طاوعت إذا
 .  والحنابمة المالكية ومذىب ، وحماد الحكم رأي وىو ، المسيب بن وسعيد ، عنيما اهلل

 : أدلتيم

 قالوا ، عباس بن اهلل وعبد ، عمر بن اهلل وعبد ، عمرو بن اهلل عبد ، عنيم اهلل رضي الصحابة أن:  األول الدليل
 " . اىدي أىديا" امرأتو وطئ الذي لمرجل

 .  الرجل فأشبيت ، إكراه غير من المجامعين أحد أنيا:  الثاني الدليل

 .  رواية في والحنابمة والشافعية عطاء إليو وذىب ، واحدة كفارة عمييما:  الثاني القول

 .  اإلكراه كحال،  كفارة من أكثر يوجب فمم واحد جماع أنو:  دليميم

 .  بكفارة منيما كل عمى حكموا قد الصحابة فإن ، عنيم اهلل رضي الصحابة فتوى مقابل في تعميل وىذا

 الفدية أحكام في فصل

 ومن ، ونحوه بالنسيان يسقط وما ، اإلحرام محظورات من محظورا كرر من حكم في المؤلف ذكره الفصل ىذا
 .  اليدي نحر وموضع ، الفدية ومكان ، الفدية لو تدفع

رَ  وَمن:  المؤلف لقا  .  َمر ةً  َفَدى َيْفدِ  ولم ِجْنسٍ  من محظوًرا َكر 

 وتمزمو ، األول بالمحظور تتعمق األولى الفدية فإن آخر محظورا فعل ثم ، فدى ثم ، المحظور المحرم فعل إذا
 .  فديةال بأداء ذمتو وبرئت ، إليو المتوجو الطمب سقط ، فدى ثم المحظور فعل إذا ألنو ؛ أخرى فدية

 :  المحظور تكرار

 :  أمور من ذلك يخمو ال

 .  أخرى فدية فتمزمو ، أخرى مرة المحظور يفعل ثم ، يفدي ثم ، المحظور يفعل أن:  األول األمر

 .  يمبس ثم يفدي ثم يمبس أو ، يقمم ثم ، يفدي ثم ، يقمم أن:  مثل

 من أكثر المحظور يفعل ، يجامع ثم يجامع ، يمبس ثم يمبس ، يقمم ثم يقمم ، المحظور يفعل أن:  الثانية الحال
 .  واحدة فدية فعميو ، مرة

 :األدلة
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 .  واحدة بفدية فيو فاكتفي ، واحد جنس من محظور أنو:  األ ولليمدال

 مرة من أكثر فعمو وبين ، مرة فعمو بين ونفرِّق ، واحدة فدية المحظور في أوجب تعالى اهلل أن:  الثاني ليلدال
 .  واحدة فدية لزمو أخرى مرة حمق ثم ، رأسو حمق أنو فمو ، {ًُسُكٍ أَوْ صَدَقَتٍ أَوْ صِيَامٍ هِيْ يَتٌفَفِدْ}

 .  صيدٍ  ِبخلفِ :  قال

 يقول وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ عشرة جزاء عميو وجب عشرة قتل أنو فمو ، مصيد لكل فدية الصيد في فالواجب أي
 .  الصيود من قتل ما بعدد جزاء فيمزمو أي ،{ النَّعَنِ هِيَ قَتَلَ هَا هِثْلُ فَجَزَاءٌ}

 :  الصيد تكرار فدية

 ، أحمد اإلمام عن ورواية ، ومجاىد جبير وابن عباس ابن وذىب ، الصيد بعدد الجزاء تكرار إلى الجماىير ذىب
 في ، واحد جزاء زموفيم ، عشرا فصاد ، قمريا أو ، حماما بالشوزن رمى أنو فمو ، واحد جزاء إال يجب ال أنو

 عَزِيزٌ وَاللَّهُ هِنْهُ اللَّهُ فَيَنْتَقِنُ عَادَ وَهَيْ} تعالى لقولو ، واحدة شاة تمزمو الثاني القول وفي ، شياه عشر تمزمو األول القول

 .  واحدة كفارة فعميو ، جزاء وجل عز اهلل يوجب لم:  قالوا {اًْتِقَامٍ ذُو

 :  الراجح

 .  صاده الذي الصيد بعدد يمزمو أنو ، عمييم اهلل رحمة لعمما أىل جماىير قول ىو

َمر ةٍ  لُكل   َفَدى أجناسٍ  من َمحظوًرا َفَعلَ  وَمن:  قال  . 

 ؛ العمم أىل عامة رأي وىذا ، جزاء محظور لكل عميو فإن ، ويجامع ويتطيب ويمبس ويغطي ويحمق يقمم أن مثل
 .  بعددىا فدية فيمزمو ، بينيا تداخل ال ، متعددة أجناس من المحظورات من مجموعة لفع ألنو

 .   واحدة فدية فعميو جميعيا فعميا إن والحمق والمبس الطيب أن إلى رواية في والحنابمة والمالكية الحسن وذىب

 :  الراجح

 .  بو خاصة فدية محظور بكل يمزمو وأنو ، - فيو نص ال فيما الفدية بوجوب القول عمى - األول القول ىو

 .  ال أو إحراُمو ُرِفَض  َمر ةٍ  لُكل   َفَدى أجناسٍ  من َمحظوًرا َفَعلَ  وَمن:  قال

 رفضو أن بعد اإلحرام محظورات فعل ثم ، وقطعو إحرامو رفض شخصا أن لو ، وقطعو اإلحرام رفض مسألة ىذه
 . ؟ إحرامو عمى يبقى أم ، وينقطع اإلحرام يرتفض فيل ،

 .  ؟ برفضو اإلحرام يرتفض ىل

 اإلحرام في األصل ألن ؛ إحرامو ينقطع لم إحرامو رفض إذا المحرم أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير
 .  بعمرة ويأتي بالفوات أو ، بالحصر أو باالشتراط أو ، منو بالتحمل إال ينقطع ال وأنو ، والثبات المزوم ىو
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 سواء ، إحرامو أفسد قد ويكون ، يرتفض فإنو إحرامو رفضو رأى إذا ، عطاء عن ويحكى وربيعة الظاىرية وذىب
 .  عمرة أم حجا كان

 :  اإلحرام رفض بعد المحظورات فعل

 ، إحرامو يرفض لم لو كما ، كفارات ثالث فعميو ، أظفاره وقمم ، شعره من وقصر ثيابو لبس ثم اإلحرام رفض إذا
 لرفض دم وعميو" قول في الحنابمة وزاد ، والحنابمة والشافعية المالكية مذىب فيو ، العمم أىل جميور إليو بوذى

 .  الحنابمة عند قول وىذا ،" اإلحرام

 نية ألنيا ؛ اهلل رحمو قدامة ابن ذكره ، الفدى عميو بل ، اإلحرام رفض بسبب عميو دم ال:  آخر قول الحنابمة وعند
 المنتيى في عميو ومشى" الكشاف في وقال" األصحاب من كثير كالم ظاىر وىو" المرداوي قال ، شيئا تفد لم

 .  المذىب ىو ىذا أن إلى يشيرون كأنيم" شرحو وفي

 اإلحرام ألن ، قصده عمى العقوبة باب من ىذا:  فقالوا ، اإلحرام لرفضو بالدم إلزامو إلى ذىبوا الذين الحنابمة وأما
 .  ذلك بسبب دم عميو كان القطع نوى فمما ، قطعو مكني وال عميو واجب

 فمبس اإلحرام رفض ، محظورات من ارتكب ما لجميع واحدة فدية لزمتو اإلحرام المحرم رفض إذا:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة الحنفية إليو ذىب ، فقط واحد فدية عميو فإن ، وتطيب وحمق وقمم

 ، واحدة كفارة إال يمزمو فال ، اإلحالل تعجيل وقصد ، التحمل وجو وىو المحظورات من ارتكبو ما كل أن:  دليميم
 .  التحمل قصد ىو جميعا المحظورات ىذه فعل في السبب أن إلى ينظرون ، المحصر في كما

 ، ةالظاىري إليو وذىب ، ويبطل يفسد إحرامو فإن ، المحظورات وفعل اإلحرام المحرم رفض إذا:  الثالث القول
 . أيضا عطاء عن ويحكى ، ربيعة رأي وىو

  : أدلتيم

 ، عبادتو إفساد نوى قد وىذا ،[ رد فيو أمر عميو ليس عمل عمل من] وسمم عميو اهلل صمى قولو:  األول الدليل
 .  الشيء بيذا عبادتو فتفسد

 ، فسد قد ألنو ؛ فيو يتمادى ال فإنو ، النفل وصومو كصالتو ، عبادتو أبطل من أن عمى المتفقون العمماء:  وقالوا
 .  وفسد بطل رفضو إذا ، الحج مثمو

ذا ، فيو المضي يجب الحج ألن ؛ والحج والصيام الصالة بين فرقا ىناك بأن:  ونوقش  كالنذر أصبح فيو دخل وا 
 والصيام الصالة بين فرق فثمة {هِلِلَّ وَالْعُوْسَةَ الْحَجَّ وَأَتِوُّىا} وجل عز قال ولذا ، قطعو لو يجوز وال االستمراريو يمزمو
 .  فيو المضي يجب الحج فإن ، الحج وبين ، النفل
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 ال فكذلك ، بالفوات منو يخرج ال والحج ، بالفساد فكذلك ، بالفوات المكمف منيا يخرج العبادات أن:  الثاني الدليل
 فاتت إذا أما ، بعمره يأتي أن يمزمو لب ، إحرامو من يخرج ال فإنو اإلنسان عمى الحج فات إذا ، بالفساد منو يخرج
ذا ، بو يأتي فمن النفل صيام عميو ذىب إذا ، منيا يخرج عبادة عميو  .  فسدَ  فسد وا 

 :  الراجح

 بعدد فدى لزمتو ، رفضو حال في محظورات وفعل ، إحرامو رفض من أن ، أعمم واهلل األول القول ىو
 الفدى تمزمو ، الرفض قبل كحالو الرفض بعد وحالو ، بالرفض تفضير  ال اإلحرام ألن ؛ ارتكبيا التي المحظورات

 .  باقية العبادة ألن ، لو أثر ال الرفض ىذا ألن ؛ الرفض قبل تمزمو التي

رأسٍ  وَتغطيةِ  وِطيٍب, ُلْبسٍ  ِفديةُ  بِنسيانٍ  وَيْسُقطُ :  قال ثم  . 

 :  قسمان المذىب في المحظورات

 .  مكرىا أو جاىال أو ناسيا فعميا إذا حكميا يسقط محظورات:  األول القسم

 . عمييا أثرىا ترتب الحاالت ىذه مع فعميا إذا بل ، واإلكراه والجيل بالنسيان تسقط ال محظورات:  الثاني القسم

 وأما ، الجيل وال الخطأ وال هاإلكرا وال فيو لمنسيان أثر فال إتالفا يتضمن الذي المحظور:  المذىب في والقاعدة
 .  الخ ،، واإلكراه والنسيان بالجيل يسقط فإنو إتالف فيو ليس الذي المحظور

 عميو شيء فال مكرىا أو جاىال أو ناسيا فعميا إذا ، إتالف فييا ليس األشياء ىذه( : رأس وتغطية وطيب كمبس)
 . 

 .  واإلكراه والنسيان بالجيل تسقط فال ، إتالفا تتضمن يذهف ، والصيد ، والجماع والحمق القمم مثل المحظورات أما

 إتالفا يتضمن فيو ، البكر منزلة الثيب تنزل ، نعم:  قالوا ، إتالف فال ثيبا المرأة كانت إذا الوطء:  قائل قال فإن
 .  البكر كحكم الثيب فحكم ، البكارة زوال وىو ، األصل في

 :  عذر عن المحظورات فعل

 :  قوالن ؟ ال أم واإلكراه والنسيان بالجيل حرمالم يعذر ىل

ليو ، الفدية فاعميا وعمى ، ال أو إتالفا يتضمن فيما ، مطمقا الحاالت ىذه في المحرم يعذر ال:  األول القول  وا 
 .  والمالكية الحنفية مذىب وىو ، والزىري ، والحسن ، وطاوس ، عباس ابن ذىب

 فيو عذر إتالفا يتضمن ال وما ، فيو يعذر ال إتالفا تضمن ما ، السابق لتفصيلا إلى الحنابمة ذىب:  الثاني القول
 .  واإلكراه والنسيان بالجيل

 : والثاني األول القولين أدلة

 ، والجماع الجماع مقدمات حرمت اآلية ىذه( الحج في جدال وال فسوق وال رفث فال) تعالى قولو:  األول الدليل
 . جيل أو إكراه أو يانبنس مقيدة غير مطمقة وجاءت
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 امرأتو جامع الذي الرجل ألزموا ، عباس بن اهلل وعبد ، عمر بن اهلل وعبد ، عمرو بن اهلل عبد أن:  الثاني الدليل
 .  مطمقا تجب أنيا عمى فدل ،  إكراه أو نسيان أو جيل عن كان ىذا ىل:  يستفصموا ولم ، بالفدية وامرأتو

 عن فسألوا ، منتشر مشيور األمور وكأن ، سائمين وجاءا ، متعمدين كانا نيماأ الحال من الظاىر بأن:  ونوقش
 .  اليدي وعميو عمييا فأوجبوا ىذا

 .  واإلكراه والنسيان الجيل فييا فيستوي ، إتالفا تتضمن أنيا:  الثالث الدليل

 الصيد قتل من أن:  مفيومو {فَجَزَاءٌ دًاهُتَعَوِّ هِنْكُنْ قَتَلَهُ وَهَيْ} الصيد جزاء في قال وجل عز اهلل بأن:  ونوقش
 خفف ذلك ومع ، بالكمية الصيد يتمف فيو ، اإلتالف أعظم بل ، إتالفا يتضمن وىو ، عميو شيء فال متعمد غير
 .   الفدية فيو يوجب ولم ، فيو وجل عز اهلل

 الصيد في فقال ، فيو اهلل خفف وجل عز الرب حق لكن ، وعدمو اإلتالف فيو يستوي اآلدمي حق بأن:  ويناقش
 .  التعمد شرط فذكر( متعمدا منكم قتمو ومن)

 وأبي جبير وابن عطاء رأي وىو ، ال أم إتالفا تضمن ، مطمقا بالعذر فديتيا تسقط المحظورات أن:  الثاني القول
 شيخنا واختيار ، ةتيمي ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، والظاىرية ، رواية في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، ثور
 .  وغيرىم عثيمين ابن

 : أدلتيم

 األمة عن تعالى الرب فرفع ،{ قُلُىبُكُنْ تَعَوَّدَثْ هَا وَلَكِيْ بِهِ أَخْطَأْتُنْ فِيوَا جُنَاحٌ عَلَيْكُنْ وَلَيْسَ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  فعمو عمى يؤاخذ المتعمد لكن ، الخطأ في المؤاخذة

 يأتي والذي ، فعمت قد:  وجل عز اهلل فقال{ أَخْطَأًَْا أَوْ ًَسِينَا إِىْ تُؤَاخِرًَْا لَا زَبَّنَا} وتعالى تبارك قولو:  الثاني الدليل
 .  اآلية ىذه عموم في يدخل ، مكرىا أو جاىال أو ناسيا المحظور

 .  [عميو استكرىوا ماو  والنسيان الخطأ أمتي عن لي تجاوز قد اهلل إن] المشيور الحديث:  الثالث الدليل

 اهلل أطعمو فإنما , صومو فميتم صائم وىو شرب أو فأكل نسي من] الصيام في ىريرة أبي حديث:  الرابع الدليل
 [ . وسقاه

 عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى غيم يوم في ، أفطرنا:  قال ، عنيا اهلل رضي أسماء حديث:  الخامس الدليل
 .  الصوم بقضاء يؤمروا ولم ،"  الشمس طمعت ثم ، وسمم

 ال بل ، فعموا الذي بفعميم مؤاخذة عمييم وليس  ، ،معذورون والمخطئ والجاىل الناسي أن عمى تدل أحاديث ىذه
 ولم ، نفسو إلى الفعل تعالى نسب ،( وسقاه اهلل أطعم فإنما) قال النسيان حديث في وليذا ، إلييم األفعال تنسب
 .  فعمو عمى مؤاخذ أنو عمى ليد ما ، الفاعل إلى ينسبو
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 :  الراجح

 تعالى قولو وأقواىا أصرحيا ومن ، عميو دليل ال ألنو ، صيد قتلَ  ولو ، إتالفا تضمن لو حتى عميو شيء ال أنو
 يكن لم إذا:  ومفيومو ، فيو العمدية وجود عمى فنص( متعمدا منكم قتمو ومن) ،( حرم وأنتم الصيد تقتموا ال)

 .  أعمم واهلل ، عميو شيء فال متعمدا

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


