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

 :  ربعذ المحظور فعل تابع

 .  إتالف غير أم إتالفا كانت سواء ، اإلحرام محظورات في أثر ليا والجيل والنسيان اإلكراه أن الراجح أن تقدم

 :  المحظور فاعل أقسام

 :  أقسام ثالثة من يخمو ال كميا المحظورات فاعل:  الممتع في اهلل رحمو شيخنا قال

 عمى يترتب ما ويمزمو آثم فيذا ، حاجة وال واإلكراه النسيانو  كالجيل ، شرعي عذر بال يفعميا أن:  األول القسم
 .  بيانو سبق ما حسب عمى فعمو الذي المحظور

 ، لمحاجة عميو إثم ال ولكن ، المحظور ذلك فعل عمى يترتب ما فعميو ، متعمدا لحاجة يفعمو أن:  الثاني القسم
 .  القرآن يف وجل عز اهلل عميو نص كما األذى مع الرأس شعر حمق:  ومنو

 . المحظورات بين التفريق:  المذىب فعمى ، إكراه أو نسيان أو بجيل معذورا يكون أن:  الثالث القسم
 ال ، إطالقا شيء فعمو عمى يترتب ال إكراه أو نسيان أو بجيل المعذور وأن ، تسقط جميعيا أن والصحيح:  قال 

 .  الراجح نوأ وتقدم ، المخيط لبس في وال الصيد في وال الجماع في

الحَرمِ  َفِممساكينِ  ِإْطعام   َأو ْىدي   َوُكل  :  اهلل رحمو قال  . 

 ، والتمتع القران في الواجب اليدي:  ىنا باليدي والمراد ، ىديا أو طعاما كانت إذا الفدية دفع مكان اهلل رحمو ذكر
 اهلل ألن ؛ حاجا كان أم ، معتمرا كان أم ، بمده في كان سواء ، مكة إلى ىديا أحد بعث لو كما المستحب واليدي
 خارج ذبح فمو ، الحرم في يكون أن اليدي ذبح شرط من وألن ،{ اْلَعِتيقِ  اْلَبْيتِ  ِإَلى َمِحمَُّيا ثُم  } :قال وتعالى تبارك
 . ىديو يجزئو لم الحرم

 الذي المحظور كان إن األذى فدية في واإلطعام الصيد جزاء في اإلطعام:  بو والمراد ، الحرم لمساكين واإلطعام
 ،{ َمَساِكينَ  َطَعامُ  َكف اَرةٌ  َأوْ  اْلَكْعَبةِ  َباِلغَ } تعالى لقولو ؛ الحرم في الطعام يكون ، الحرم في ُفعل قد أذى فدية يوجب
 ، مثل لمصيد يكون أن إما صيدا صاد إذا اإلنسان أن ، قبل من تقدم قد وىذا ، الحرم فقراء عمى يوزع أن فيجب
ما  عمى يوزع طعاما بقيمتو ويخرج المثل ميقوّ  أو ، الصيد مثل أخرج مثل لو كان فإن ، لو مثل ال يكون أن وا 

 أو ، الحرم في يوزع طعاما بقيمتو ويشتري ، الصيد يقوم فإنو ، لو مثل ال الصيد يكون أو ، الحرم في الفقراء
 ، الجماىير قول الصيد فيو صاد الذي المكان في يفرق بأنو والقول ، الطعام توزيع ردي لم إذا الحالتين في يصوم
 ما ىو واألقرب ، الحرم في أم الصيد مكان في كان سواء ، الطعام ىذا تفريق في بالخيار أنو إلى الحنفية وذىب
 .  المتقدمة لآلية الحرم لمساكين الطعام ىذا يكون أن يجوز أنو ، العمم أىل جماىير إليو ذىب

 :  مسألة
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 القران ىدي:  مثل ، والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، الحرم في تفريقو وجب الحرم في نحره وجب ما:  الفقياء قال
 بعض إخراج من بأس وال ، الحرام فقراء يطعم فإنو ، الحرم في وذبحو ، ىدي اإلنسان عمى كان إذا ، والتمتع
 .  الحرم ومساكين فقراء عمى الصدقة نم بد ال لكن ، المحم خارج المحم

 في ينحر أن الميم:  يقولون ، الحرم في تفريقو يجب ال الحرم في نحره وجب ما أن إلى والمالكية الحنفية وذىب
 .  الحرم

 :  الراجح

 الواجب القدر تفريق:  بالتفريق والمراد ، الحرم في تفريقو وجب الحرم في نحره وجب ما أن ، أعمم واهلل األول ىو
 الحرم خارج الفقراء يعطيو أو ، منو يحمل أو ، منو يأكل أن شاء إن ، بالخيار فاإلنسان عميو زاد ما وأما ، منو
 .  لو فذلك

 :  الحرم مساكين تعريف

 ، مكة في بقوا أو ، معتمرين أو حاجين ، اآلفاقيين من الحرم عمى وردوا الذين وكذا ، الحرم فقراء:  بيم المراد
 .  لحاجتيم الزكاة ليم تدفع من ىم الطعام ليم يدفع والذين ، الطعام ىذا يمل يدفع

 :  الحرم خارج الفقراء إعطاء

 رأي وىذا(  المسممين غير منو يعطى أن يجوز ال ، المسممين لفقراء فيو الحرم خارج تفريقو جاز ما) ضابط وىنا
 قول وىو ، منيا الذمي يعطى أن بأس ال:  الوافق الحنفية خالف وقد ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير
 . ضعيف

سبُبو ُوِجدَ  حيث اإلحصارِ  ودمُ  ونحِوىما والم ْبسِ  اأَلَذىَ  وِفديةُ : اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 اإلنسان ألن ؛ حظورالم فعل مكان في تدفع ، الخ ،، المخيط ولبس ، والطيب ، الرأس تغطية مثل( : ونحوىما)
 الحاضر الزمن وفي ، الحميفة ذي من أحرم لو كما ، إلييا يصل أن قبل ، مكة إلى الطريق في المحظور يفعل قد

 يوما الطريق في تأخر أو ، الطريق أثناء في المحظور ىذا فعل فمو ، تقريبا ، مكة إلى ليصل ساعات أربع يحتاج
 .  فعمو موضع في المحظور فدية يدفع فإنو ، المحظور وفعل ، يومين أو

 ، شاة يذبح أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أمره لما ، عنو اهلل رضي عجرة بن كعب حديث:  ذلك عمى دل وقد
 .  الحديبية في عن اهلل رضي كعب كان ، صاع نصف مسكين لكل ، مساكين ستة يطعم أو

 ؛ الحرم في تدفع بل ، المحظور فيو فعل الذي الموضع في دفعيا يجوز ال:  وقالوا اهلل رحميم الشافعية وخالف
 ( . الكعبة بالغ ىديا) تعالى لقولو

 يبمغ أن بد فال ، الصيد جزاء في فإنيا اآلية وأما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبت لما مخالف إليو ذىبوا وما
 .  الحرم في ويوزع ، الحرم الجزاء

سبُبو وجدَ  حيثُ  اإلحصارِ  َودمُ :  قال  . 
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 ذكره باب آخر في واإلحصار بالفوات يتعمق ما اهلل شاء إن وسيأتي - البيت إلى الوصول من الناسك منع إذا
 .  واإلحصار الفوات باب قبل تأتي التي األبواب يناسب ما يذكر المؤلف لكن - المؤلف

  :  المحصر ىدي توزيع

 المحم يوزع وأين ، فيو أحصر الذي موضعو في ىديا يذبح أو ، معو الذي اليدي يذبح أن مرأ الناسك أحصر إذا
 .  فيو أحصر الذي الموضع في ؟

 جميور قول وىذا ، الحديبية في ووزعو ، ىديو ذبح أحصر لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل

 ىديو ينحر العاشر يوم منى إلى وصل إذا فإنو ، كالحرم ، نحره موضع فكان ، حمقو موضع أنو:  الثاني الدليل
 ، فيو ىو الذي الموضع في رأسو يحمق فإنو ، أحصر إذا فكذلك ، الحرم في ، منى في ؟ أين ، رأسو ويحمق
 .  الحديبية في ىديو ونحر رأسو حمق فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل وىذا ، َثم ىديو وينحر

 .  الحرم في ينحر أنو ، اهلل رحمو أحمد اإلمام عن رواية وىو ، وعطاء والشعبي الحسن ذىب

 .  فيو أحصر لو ما أشبو ، الحرم في أمكنو أنو:  دليميم

 أما ، نفسو بالشخص الخاص اإلحصار بيا المراد بأن أصحابو وجييا أحمد اإلمام عن المنقولة والرواية
 وأما ، الناس من معو ومن ىو إحصاره موضع في اليدي نحر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن امالع اإلحصار
 بأنو الرواية فتوجو ، ذلك غير أو بعدو أو ، الراجح عمى نفقة بضياع أو ، بمرض يحصر كأن ، الخاص الحصر

 .  الحرم من بد ال

 :  الراجح

 إلى بو الذىاب يكمف وال ، فيو ىو الذي الموضع في ويفرق ، فيو أحصر الذي الموضع في يذبح اإلحصار دم أن
 .  الحرم

 :  قاعدة 

 في يكون اإلحصار دم( عكس وال ، الحرم في ذبحو يجوز فإنو ، سببو وجد حيث الحرم خارج ذبحو جاز ما)
 صاراإلح بدم يبعث أن لو يجوز ىل ، الحرم في أحصر ولو ، مكة إلى بو يبعث أن لو يجوز ، اإلحصار موضع
 .  ؟ الحرم خارج

مَكان   بكلِ  الّصومُ  َويجزئُ :  اهلل رحمو قال ثم  . 

 الصيام يختص وال ، شاء حيث يصوم فإنو ، األذى فدية في يصوم أن أراد أو ، صوم اإلنسان عمى وجب إذا
 .  بمده في أو ، الطريق في وأ ، مكة في يصوم ، يخصو مكان لمصوم فميس ، آخر مكان دون بمكان

:  أشياء ثالثة بين بالخيار فيو ، أذى فدية فييا التي اإلحرام محظورات من محظورا فعل اإلنسان أن لو:  مثال
 ، يصوم أن اختار فإذا ، شاة يذبح أن أو ، صاع نصف مسكين لكل مساكين ستة يطعم أو ، أيام ثالثة يصوم أن
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 الطريق في أيام الثالثة ىذه أصوم أن أريد:  فقال ، أيام عشرة تحتاج والمسافة ، مكة إلى الطريق في أنو ولنفرض
 إلى نتفطن أن ينبغي لكن ، لو فذلك أىمو إلى الرجوع بعد إلى الصيام يؤخر أن أراد لو ، نعم ؟ ذلك لو ىل ،

 بأداء مشغوال اآلن ونسيك لكنو ، الطويل التأخير يجوز ال وأنو ، الفور سبيل عمى واجب الصوم ىذا أن مسألة
 .  ذلك لو ، أىمي إلى رجعت إذا بيتي في أصوم ثم نسكي سأقضي:  قال لو ، صام نسكو من انتيى فإذا ، النسك

 في سيصوم أنو ىذا معنى ، الحج في تكون أن بد ال ، اليدي يستطع لم من عمى التي الواجبة أيام الثالثة صيام
 إحرامو من يصوم أن يجوز بأنو القول عمى أو ، يوم آخر( لمذىبا عمى) عرفة في أو ، منى في أو ، مكة

 الميم ، أيام الثالثة ىذه صيام لو جاز آخر موضع إلى أو جدة إلى خرج ولو ، مكة في يصوم أن يجوز ، بالعمرة
 يف تكون أن بد ال أيام الثالثة لكن ، الحرم في الصوم يكون أن يشترط ال ، بو يختص مكان لو ليس الصوم أن

 األربعة األئمة رأي وىو ، معين مكان في يجب ال الصوم أن أي" خالفا فيو نعمم ال" قدامة ابن يقول ، الحج
 وألن ، اهلل رحمة عمييم ، السمف من طائفة وعن ، والنخعي عطاء وعن عباس ابن عن المنقول وىو ، اهلل رحميم
 اإلطعام وكذلك ، نفعو يتعدى فإنو ، اليدي فبخال ، بمكان لتخصيصو معنى فال ، ألحد نفسو يتعدى ال الصوم

 .  معين بمكان فخص ،

بدنة   سبعُ  أو شاة   والدمُ :  اهلل رحمو قال  . 

 .  البقرة سبع البدنة سبع عن ويجزئ ، بدنة سبع أو شاة بو فالمراد أطمق إذا الدم

 .  دم في شرك أو شاة:  قال ،{ اْلَيْديِ  ِمنَ  رَ اْسَتْيسَ  َفَما} تعالى قولو عميو دل وقد

 بن كعب حديث في وسمم عميو اهلل صمى النبي وفسرىا ،{ ُنُسكٍ  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَيامٍ  ِمنْ  َفِفْدَيةٌ } وجل عز وقال
 بأنو ، النسك والسالم الصالة عميو النبي فسر ، [شاة انسك:  رواية وفي ،، نسيكة انسك] قال ، بالشاة عجرة
 .  شاة ذبح بأنو اليدي وُفسر ، شاة ذبح

 :  والشاة البدنة أفضمية

 لمغير نفعيا فيتعدى ، أكبر لحميا وألن ، أكثر نفعيا ألن ؛ الشاة ذبح من أفضل البدنة ذبح أن عمى الفقياء نص
 اهلل ضير  عباس ابن أثر في جاء وقد - العقيقة مثل ، الشاة ىي األفضل أن المواضع بعض في وسيأتينا -

 األلباني صححوو  ، البييقي أخرجو" بدنة:  قال ؟ أفضل أييا:  قالت ، شاة أو بقرة أو بدنة" لممرأة قال أنو ، عنيما
 .  أفضل البدنة أن شك وال ، أفضل البدنة أن عمى نص، 

 :  الشرعية الذبيحة في السن

 السن شرط عمى التنبيو ينبغي أنو إال ، بو الشريعة أمرت ِذبح لكل شروط الجممة في وىي ، اليدي شروط تقدمت
 رأي فيو ، الجميور رأي وىذا ، الضأن من الجذعة فتجزئ ، الضأن في إال ، المسنة إال تجزئ ال أنو وتقدم ،

سحق ثور وأبي الميث ورأي ، والحنابمة والشافعية المالكيةو  الحنفية ومذىب ، الحسن  الجذعة إجزاء إلى ذىبوا ، وا 
 .  الضأن من
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 :لتيمأد

 أن إال ، مسنة إال تذبحوا ال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي جابر عن:  األول الدليل
 .  اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو ، [الضأن من جذعة فتذبحوا عميكم عسري

 توفي مما يوفي عالجذ إن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مرفوعا سميم بن مجاشع عن:  الثاني الدليل
 رحمة األلباني وصححو ، الصحة غاية في إسناده:  حزم ابن وقال ، الترمذي إال الخمسة أخرجو ، [الثنية منو
 .  جميعا عمييم اهلل

" الضأن من بجذع ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع ضحينا" :قال ، عامر بن عقبة عن:  الثالث الدليل
 .  قوي بسند:  ظالحاف وقال ، النسائي أخرجو

 إال تجزئ ال أنو ، السمف من مجموعة عن ونقمو ، حزم ابن رأي وىو ، والزىري عمر ابن ذىب:  الثاني القول
 .  شيء كل من الثني ، مطمقا المسنة
 :أدلتيم

 أن إال ، مسنة إال تذبحوا ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي جابر حديث:  األول الدليل
 في إال الجذعة إلى الثني عن االنتقال يجوز فال ، المسنة عمى نص ، [الضأن من جذعة فتذبحوا عميكم يعسر
 .  اإلعسار حال

 أال لكم األفضل:  قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فكأن ، االستحباب عمى محمول ىذا بأن:  الجميور أجاب
 من أفضل الثني أن ، األفضمية عمى حمموه ، الضأن من جذعة وافتذبح عميكم يعسر أن إال ، مسنة إال تذبحوا
 .  الجذع

 ، مسنة إال ُتذبح أال األفضل أن إلى يشير الحديث بل ، الجذعة إجزاء بعدم التصريح فيو ليس الحديث:  وقالوا
 .  الضأن من الجذعة ذبح يجوز لكن

 من الجذع يجوزون ألنيم ؛ ظاىره عمى ليس الحديث ىذا أن عمى أجمعت قد األمة"  اهلل رحمو النووي قال
 وأن ، مؤول الحديث ىذا بل ، ظاىره عمى الحديث ىذا أن يرون ال ، عنيم اهلل رضي أنيم عمى يدل وىذا" الضأن
 .  والمستحب األفضل عمى محمول أنو ، والجميور النووي أولو كما تأويمو

 يقول الذي ، الثاني القول عكس ،المعز إال شيء كل نم الجذع إجزاء إلى واألوزاعي عطاء ذىب:  الثالث القول
 .  شيء كل من والثني المسنة إال تجزئ ال: 

 ، الضأن من لمجذع إال اإلجزاء عدم عمى نصت فقد ، السابقة لؤلحاديث ؛ صحيح غير أنو شك ال القول وىذا
 .  تجزئ فال سواىا ما وأما

 :  الضأن من الجذع سن
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 الحافظ قال كما ، المغة عميو تدل الذي وىو:  قالوا ، سنة الضأن من الجذع سن أن يرون األصح في الشافعية
 .  اهلل رحمو حجر ابن

 ، أسنانو تجذعت الذي ىو والجذع ، أشير ستة لو تم ما الضأن من الجذع:  فيقولون ، والحنابمة الحنفية وأما
 في الدخول مجرد ال ، أشير ستة ليا يتم أن ويشترط ، منتفش غير ، يرتفع ال ، ظيره عمى صوفو نوم:  وعالمتو
 .  الستة

بقرة   عنَيا َوُتجزئُ :  اهلل رحمو قال  . 

 يذبح أن يجزئ لم بدنة يذبح أن نذر إذا ، أيضا خالف فييا والمسألة ، النذر في إال ، البدنة عن البقرة تجزئ أي
 .  زئتج وغيره اليدي في لكن ، بقرة

 في وسمم عميو اهلل صمى النبي مع اشتركنا"  :قال ، عنو اهلل رضي جابر عن ، الزبير أبي حديث:  األول الدليل
 من إال ىي ما قال ؟ الجزور في يشترك ما البدنة في أيشترك لجابر رجل فقال،  بدنة في سبعة كل والعمرة الحج
 نص مسمم اإلمام أخرجو"  بدنة في سبعة كل اشتركنا بدنة ينسبع يومئذ نحرنا :قال الحديبية جابر وحضر،  البدن
 .  البدنة حكم تأخذ البقرة أن عمى

 .  البدنة وجود عدم حال في ، الضرورة حال في إال البدنة عن تجزئ ال البقرة أن إلى:  رواية في الحنابمة ذىب

 :  الصيد جزاء في البدنة عن البقرة

 فيو وجبت فما ، البدنة عن البقرة إجزاء الحنابمة مذىب من الصحيح ؟ الصيد ءجزا في البدنة عن البقرة تجزئ ىل
 ، الجسم وِعظم ، فييما ووفرتو المحم كثرة في بعضيما تشبيان ألنيما ؛ بقرة البدنة عن يخرج أن جاز ، بدنة

 .  عنو اهلل رضي جابر ولقول

 :  الشاة عن البدنة سبع

 رحمو قدامة ابن واختار ، المذىب وىذا ، بقرة سبع أو بدنة سبع يخرج نأ يجوز ، الصيد في شاة عميو وجبت من
 .  اإلجزاء فيرون المذىب أما ، األعمى عن األدنى يجزئ فال ، لحما أطيب الغنم ألن:  قال ، اإلجزاء عدم اهلل

 اهلل رضي برجا لحديث ، محظور جزاء في ذلك كان إن ، بقرة أو بدنة عنيا أجزأ شياه سبع لزمتو من:  وقالوا
 أخرجو" بدنة في منا سبعة كل ، والبقر اإلبل في نشترك أن ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول ناأمر " قال ، عنو

 فقتل حماما رمى اإلنسان ىذا أن ولنفرض ، بقرة سبع وعن ، بدنة سبع عن الواحدة فالشاة ، اهلل رحمو مسمم اإلمام
 بـ الشاة وجد ، السعر عن ويبحث سيذىب ، كاممة بدنة أو كاممة بقرة يخرج أن يجوز ، شياه سبع فعميو ، سبعا

 الغنم لحم من أكثر سيكون البقر لحم أن وأظن ، لو أوفر ألنيا ؛ بقرة سيخرج ، لاير 0ٓٓٓ بـ والبقرة ، لاير ٖٓٓٔ
ن ،  عن البقرة وسبع ، البدنة سبع إخراج يجوز ال أنو قدامة ابن يرى ولذا ، وأطعم وأطيب ألذ الغنم لحم كان وا 

 .  الشاة

 الصيد جزاء باب
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 َتْقُتُموا اَل  َآَمُنوا ال ِذينَ  َأيَُّيا َيا} تعالى قال ، تسبب أو بمباشرة أتمفو من عمى الصيد بدل المؤلف فيو ذكر الباب ىذا
ْيدَ  ًدا ِمْنُكمْ  َقَتَموُ  َوَمنْ  ُحُرمٌ  َوَأْنُتمْ  الص   َأوْ  اْلَكْعَبةِ  َباِلغَ  َىْدًيا ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَوا ِبوِ  َيْحُكمُ  الن َعمِ  ِمنَ  َقَتلَ  َما ِمْثلُ  َفَجَزاءٌ  ُمَتَعمِّ
 الفدية تجب" اهلل رحمو الزىري قال ، السابقة لآلية واجب الصيد وجزاء ،{ ِصَياًما َذِلكَ  َعْدلُ  َأوْ  َمَساِكينَ  َطَعامُ  َكف اَرةٌ 
 " .  بالسنة المخطئ وعمى،  بالكتاب متعمدا الصيد قاتل عمى

 :  نوعين عمى والصيد

 .  مثل لو صيد -ٔ

 .  لو مثل ال صيد -ٖ

 طعام بقيمتو ويشترى الصيد يقّوم ، القيمة فيو يجب لو مثل ال الذي والصيد ، مثمو فيو يجب مثل لو الذي الصيد
 .  يوما مد كل عن يصوم أو ، الفقراء بو يطعم

 كالعصافير ، عنيما اهلل رضي عباس ابن ذلك عمى نص كما ، ورالطي من الحمامة دون كما:  لو مثل ال الذي
 حكم قد يكون أن إما المثل:  قالوا ؟ المثل يحدد من لكن ، المثل فيخرج مثل لو ما أما ، الجراد ومثل ، ونحوىا

 الموالس الصالة عميو النبي فيو يحكم لم أو ، الكرام الصحابة فيو حكم أو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فيو
 : أحوال ثالثة فمو ، وسيأتي ، منا عدل ذوا فيو فيحكم ، والصحابة

 :  مثل لو ما صيد أحوال

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي فيو حكم الذي المثل صيد:  األولى الحال

 الضبع في وسمم عميو اهلل صمى النبي حكم:  مثل ، غيره إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي حكم يتعدى أن يجوز فال
 ، الضبع عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سألت" قال ، عنيما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن جاء ، بشاة
 ، والبييقي والدارقطني ماجو وابن داود أبو أخرجو"  [المحرم صاده إذا كبش فيو ويجعل،  صيد ىو] فقال

 .  واأللباني والشنقيطي خزيمة ابن وصححو

 .  عنيم اهلل رضي الصحابة بمثمو حكم ما:  الثانية الحالة

 فيو حكم ،( الجربوع) اليربوع:  مثل ، حكميم ُيتعدى وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب حكم إلى فيو فيرجع
 عمر ، الصحابة من مجموعة فييا حكم ، الحرم وكحمامة ، عنيم صحيح وىو ، وجابر مسعود وابن عمر

 اهلل رضي الكرام الصحابة حكم إلى فييا الرجوع فيجب ، وغيرىم ، زيدو  عمر وابن عباس وابن وعمي وعثمان
 .  عنيم

 .  الكرام الصحابة وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بمثمو يحكم لم ما:  الثالثة الحالة

 ، {مِنْكُمْ عَدْلٍ ذًََا بِوِ يَحْكُمُ اننَّعَمِ مِهَ قَتَمَ مَا مِثْمُ فَجَزَاءٌ} تعالى اهلل لقول ، الِخبرة أىل من عدلين قول إلى فيو فيرجع
 .  المثل ومعرفة الحكم يستطيعا حتى ، عالمين خبيرين يكونا أن بد وال ، عدالن أي ، عدل ذوا فيو يحكم فالذي

بدنة   النَّعامةِ  ِفي:  قال  . 
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 ىذا وأخرج ، ومعاوية عباس وابن وزيد وعمي مانوعث عمر بذلك حكم وقد ، وصفاتيا خمقيا في تشبييا ألنيا
 ابن الحافظ وحسنو ، أخرى طريق من البييقي وأخرجو ، شيبة أبي وابن الرزاق وعبد ، األم في الشافعي اإلمام
 ، أكثر البدنة قيمة تكون وقد ، أكثر النعامة قيمة تكون قد ، بالقيمة ليس ، الخمقة في لمشبو بيا فألحقت ، حجر
 .  البدنة من شبيا فييا فإنيا النعامة شكل إلى نظرت لو لكن

الوحشِ  وِحمارِ :  قال ثم  . 

 ؛ الشافعي اإلمام وعن ، مجاىد وعن ، عروة عن ونقل ، عباس وابن عمر بذلك حكم ، بقرة فيو الوحش حمار
 عطاء رأي وىو ، عباس وابن مسعود ابن فييا حكم ، قرةب فييا الوحش وبقرة ، وكبره الجسم لعظم ، تشبيو ألنيا

 .  وقتادة وعروة الشافعي واإلمام

واأَليِّلِ :  قال  . 

 منقطع وىو عباس ابن عن جرير ابن رواه ، عنيما اهلل رضي عباس ابن فيو حكم ، بقرة فيو ، األوعال ذكر وىو
 .  فيو حكم قد عنو اهلل رضي وعمر ، فيو محك قد أنو مشيور لكنو ،

والثَّْيَتلِ :  قال ثم  . 

 أن ، ماعني اهلل رضي عباس ابن فيو وحكم" المسن الوعل" الجوىري قال ، عامة الوعل:  وقيل ، الجبل تيس وىو
 .  بقرة فيو

بقرة   والوعلِ :  قال . 

 .  بالبقرة لشبيو ، عمر وابن عباس ابن فيو حكم ، بقرة فيو الوعل وكذا

ْبعِ :  قال ثم  .  كبش   والضَّ

 وسمم عميو اهلل صمى النبي فيو حكم" اهلل رحمو أحمد اإلمام قال ، والصحابة وسمم عميو اهلل صمى النبي فيو حكم
 األلباني وصححو الحافظ صححو بإسناد ، والشافعي مالك اإلمام عند كما ، عنو اهلل رضي عمر فيو وحكم" بكبش

 .  بكبش ، عباس ابن وعن جابر وعن عمي عن ويروى ،

عنز   والغزالِ :  قال  . 

 صححو ، عباس وابن رعم ابن عن وصح ، وعطاء وعمي عباس وابن عمر بو حكم ، عنز الغزال وفي:  أي
 .  الخ ،، (والعين والذيل الشكل ) والعنز الغزال بين شبو وىناك ، واأللباني الحافظ

جدي   والظْبي والَوْبرِ :  قال  . 

 ، بالغور تكون ، الحياء شديدة ، العينين حسنة ، السنور قدر عمى غبراء دويبة:  َوْبرة واألنثى الباء بسكون الوبر
 لو تم ما ، الماعز أوالد من الذكر ىو:  والجدي ، بجدي الوبر في حكموا ، ليا ذنب ال السنور دون كحالء دويبة
 ، عوف بن الرحمن وعبد ، عنو اهلل رضي عمر فيو حكم ، جدي فيو والضب ، الضب عمى قياسا ، أشير ستة
 .  التمخيص في الحافظ وصححو ، قيوالبيي الشافعي اإلمام أخرجو ، عمر عن صحيح وىو
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 ستة عمره الذي الجدي) الشاة من الجدي إلى أقرب وىو ، وعطاء جابر بذلك حكم ، شاة الضب في:  وقيل
 ( . أشير

َجْفرة   واليربوعِ :  قال  . 

 فيو ، يؤكل صيد وىو ، ذيال وأطولُ  دينِ ي أقصر لكنو ، بالفأر شبيو وىو ،( جربوع) العوام عميو يطمق ما وىو
 وصححو ، والبييقي والشافعي مالك اإلمام فأخرجو عمر أثر أما ، وجابر مسعود وابن عمر بذلك حكم ، جفرة

 .  الحافظ

 .  اتعظم أي ، جنباىا تجفر  ألنيا بذلك وسميت ، أشير أربعة ليا تم ما وىي ، المعز ولد من األنثى:  والجفرة

عناق   واألرنبِ :  قال  . 

 وصححو ، والبييقي والشافعي مالك اإلمام فأخرجو عمر أثر أما ، عباس وابن عمر بو حكم ، عناق األرنب في
 .  األلبانيو  الحافظ

 تسمى أنيا ةالمغوي المعاجم في والذي ، أشير ثالثة عمره:  يقال ، الجفرة من أصغر ، المعز أوالد من:  والعناق
 ونصفيا سنة ثمث بين ما ليا ، الجفرة فوق أنيا والصواب" عميو اهلل رحمة القاسم ابن قال ، األولى السنة في عناقا

 .  أشير ستة ليا والجذعة" جذعة تصير أن قبل ،

" جذعة عناق عندي" وسمم عميو اهلل صمى لمنبي قال أنو ، ِنيار بن بردة أبي قصة في ، البراء حديث في وجاء
 عمى يدل وذا ، اهلل رحمو القاسم ابن ذكر كما ، أشير ستة دون أي ، الجذعة دون العناق عمر أن عمى يدل وىذا
 .  بعناق األرنب في الصحابة فحكم ، أشير ستة من قريب أنيا

شاة   َوالحمامةِ :  قال ثم  . 

سحق والشافعي ، وقتادة وعروة وعطاء وسعيد عمر بنوا عباس وابن وعثمان عمر بذلك حكم  ، القيمة فييا أن ، وا 
 اهلل رضي الصحابة ألن ؛ شاة الحرم حمام في بأن حكم اهلل رحمو مالك اإلمام لكن ، والمالكية الحنفية مذىب وىو
 .  بالشاة فييا حكموا عنيم

 استثنى مالك اإلمام أن إال ، القيمة فييا أن يريان مالك واإلمام حنيفة وأبو ، شاة فييا أن الجميور:  قوالن فيما
 .  بشاة فييا حكموا الصحابة ألن ؛ شاة ففيو الحرم حمام

 عباس ابن وأثر ، الحافظ حسنو بإسناد والبييقي األم في الشافعي اإلمام أخرجو ، شاة الحمامة في أن عمر أثر
 قضاؤىم واشتير ، مخالف ليم يعرف ولم ، شاة مامةالح في أن حكموا والصحابة ، صحيح بإسناد البييقي أخرجو

 ، الماء عب في الشاة تشبو أنيا بينيا الشبو:  وقالوا ، بذلك قضوا ألنيم ؛ حكميم إلى المصير من بد وال ،
 .  الصوت ورجع صّوت أي ، وىدر الماء عب ما كل:  والحمام

 :  فائدتان وىنا
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 بعنز الغزال وفي ، بكبش الضبع في قضى عنو اهلل رضي عمر أن" قيوالبيي والشافعي مالك اإلمام روى : األولى
 .  حجر ابن الحافظ صححو" بجفرة اليربوع وفي  بعناق األرنب وفي ،

 وابن ، عمر وابن ، ثابت بن وزيد وعمي وعثمان عمر عن روي فإنو الصحابة إجماع وأما" اإلسالم شيخ وقال
 ، ببقرة والوعل والثيتل األّيل وبقرة الوحش حمار وفي ، ببدنة لنعامةا في قضوا في أنيم ، الزبير وابن ، عباس
نما ، بجفرة اليربوع وفي بعنز، الغزال وفي ، بكبش الضبع وفي  جية عمى ال ، الخمقة في لمماثمتو بذلك حكموا وا 

 .  بو خذاأل من بد وال ، يتعدى أن يجوز ال إجماعا يعتبر الصحابة حكم أن رأى ، باإلجماع وعبر" القيمة

 :  الثانية

 فيو الماء طير من والكبير واإِلَوزّ  والَحَجل والَكَرَوان والَكْرِكي كالَحَباري ، الحمام من أكبر كان ما" المغني في جاء
 عمى ينبو الحمام في الشاة إيجاب ألن ؛ وعطاء وجابر عباس ابن عن منقول ، شاة فيو:  األول الوجو ، وجيان
 " . منيا أكبر ىو مافي إيجابيا

 جميع في وجوبيا يقتضي القياس ألن ؛ الشافعي مذىب وىذا ، الصيد قيمة فييا أن:  المذىب وىو الثاني القول
 تركنا إنما ، القيمة جميعا الطيور في األصل:  يقول عنيم، اهلل رضي الصحابة إلجماع الحمام في تركناه ، الطير
ذا ، فيو يحكم فال سواه وما ، عنيم النص ورود عمى فيقتصر ، الحمام في الصحابة لحكم ىذا األصل  دار وا 
 الحمامة فوق التي الطيور كل:  فيقال ، الصحابي قول قدم ، القياس وبين ، عباس وابن جابر حكم بين األمر
 .  القيمة فييا أن عمى ، عنيما اهلل رضي عباس ابن نص الحمامة دون ما ، شاة فييا

 يدخل:  قالوا ، األول الوجو عمى أحمد اإلمام ،" شاة فيو كالحمام الماء يعب طير كل" اهلل مورح أحمد اإلمام قال
 فيو يدخل ، حمام مطّوقٍ  كل:  الَكسائي قال ، حماما تسمييا العرب ألن ؛ ونحوىا والقطا والُقمري الفواخت فيو

 .  خالف ففيو ، الماء يعب ال أنو إال ، مطوق ألنو ؛ الحجل

 الحرم صيد باب

 صيد وحكم ، المكي الحرم نبات حكم فيو وذكر ، الحرم صيد في يجب ما ليبين اهلل رحمو المؤلف عقده الباب ىذا
 .  حرما ليس أو حرم المدينة حرم وىل ، المدينة حرم ونبات ، المدينة حرم

والحاللِ  اْلُمْحِرمِ  عمى َصْيُده َيْحُرمُ :  المصنف قال  . 

 محرم ىو بل ، المحرم دون لمحالل جائزا ليس ، سواء حد عمى فيو فيما ، والحالل المحرم عمى الحرم صيد يحرم
 .  مطمقا

 :  واإلجماع والسنة الكتاب ذلك عمى دل

 :  الكتاب

 مِهَ أَكٌُنَ أَنْ ًَأُمِسْتُ شَيْءٍ كُمُّ ًَنَوُ حَسَّمَيَا انَّرِي انْبَهْدَةِ ىَرِهِ زَبَّ أَعْبُدَ أَنْ أُمِسْتُ إِوَّمَا} تعالى اهلل قول فيو

ذا ، حرام بمد فيي ،{ انْمُسْهِمِنيَ  .  فييا الصيد يجز لم محرمة كانت وا 
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 :  السنة

 ىذا إن] مكة فتح يوم وسمم عميو اهلل صمى النبي قال" ىريرة أبي وعن ، المشيور عباس ابن حديث السنة في جاء
نو،  القيامة يوم إلى اهلل بحرمة حرام فيو،  واألرض السماوات خمق يوم اهلل حرمو البمد  فيو القتال يحل لم وا 
 ينفر وال شوكو يعضد ال،  القيامة يوم إلى اهلل بحرمة حرام فيو نيار من ساعة إال لي يحل ولم،  قبمي ألحد
 . عميو متفق[ خاله يختمى وال عرفيا من إال لقطتو يمتقط وال صيده

 :  اإلجماع

 طائفة نقمو ، فيو ُيتعرض وال ، فيو الصيد يجوز ال حرميا وأن ، حرم مكة أن ، العمم أىل من كبيرة طائفة نقمو
 .   كثير وغيرىم ، والنووي ، رشد وابن ، قدامة وابن ، حزم وابن،  المنذر ابن منيم

المحرمِ  كصيدِ  صيِدهِ  وحكمُ :  قال ثم  . 

 حمامة قتل ،( مثال مكة أىل من رجل) الحالل قتل فإذا ، المحرم صيد في يجب ما الحرم صيد في يجب:  أي
ذا ، شاة عميو يجب فإنو ، الحرم في  .  جرا وىمم ، بدنة عميو وجب نعامة قتل أو ، عنز عميو وجب غزالة قتل وا 

 بعد جاء داود من القول وىذا نقل، يوجد وال الذمة براءة األصل ألن ؛ الحرم صيد في جزاء ال:  فقال داود خالف
 .  جزاء فيو أن ، عنيم اهلل رضي الصحابة إجماع

اأَلخضرينِ  وحشيِشوِ  شجرِهِ  قطعُ  ويحُرمُ :  قال ثم  . 

 .  قطعيما جاز ميتين كانا إذا منو يفيم ، ضرينباألخ قيده

 :  الحرم شجر أقسام

 :  أقسام عمى الحرم وحشيش شجر

 .  واإلجماع لمنص وقطعو إزالتو فتحرم ، فيو اآلدمي فعل غير من وجل عز اهلل أنبتو ما:  األول القسم

 .  عميو متفق( صيدىا ينفر وال ، شوكيا يعضد وال ، خالىا يختمى ال) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  النص

 .  والنووي قدامة وابن المنذر ابن حكاه:  اإلجماع

 الحشيش وحش ، قطعيما جواز المؤلف كالم فمفيوم حياة فييما تكن لم فإن ، حياة فييما أي( : أخضرين)
 .  اليابس

 :  المكي الحرم في اليابس الشجر حكم

 :  قولين عمى العمماء فيو اختمف

 .  تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، ذلك يجوز:  ألولا القول

 :  تيمأدل

 والحشيش الرطب الشجر:  بالقصر والخال ،( خالىا يختمى ال) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل
 .  اليابس جواز منو فيفيم،  الرطب
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 عميو يكن لم ميتا صيدا قطع اإلنسان أن فمو ، الميت الصيد بمنزلة اليابس والشجر يشالحش أن:  الثاني الدليل
 .  جزاء

 .  وجو في والشافعية المالكية إليو وذىب ، اليابس والحشيش اليابس الشجر قطع يجوز ال:  الثاني القول

 :  تيمأدل

 عند وىو" حشيشيا يحتش وال:  قال وأن ىريرة أبي حديث طرق بعض في" حجر ابن الحافظ قول:  األول الدليل
 .  اهلل رحمو شيبة أبي

 قال لما وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، اليابس من عداه ما تحريم عمى دليل اإلذخر استثناء أن:  الثاني الدليل
 يجوز ال اإلذخر سوى ما أن عمى فدل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي استثناه" اهلل رسول يا اإلذخر إال" العباس لو

 .  قطعو

 
اإِلذخرَ  إال:  قال ثم  . 
 فؤلنو الحدادة أما ، والقبور البيوت وفي ، الحدادة في:  أشياء ثالثة في مكة أىل يستعممو الرائحة طيب نبت وىو
 يمنع حتى ، المبن بين عمونويج القبور وفي ، سريعا فيشعميا والحطب الجذوع مع فيضعونو ، االشتعال سريع نبات
 . البيت إلى فيدخل الرمل يتخمل ال حتى الجريد فوق ، بيوتيم فوق ويجعمونو ، األموات إلى التراب تخمل من
 لقبورنا نجعمو فإنا ، اهلل رسول يا اإلذخر إال:  العباس قال صيدىا ينفر وال شوكيا يعضد وال خالىا يختمى ال)

 القسم ىذا ، يابسا أم رطبا كان سواء ، اإلذخر قطع فيجوز ،( اإلذخر إال:  وسمم يوعم اهلل صمى فقال ، وبيوتنا
 .  الحرم نبات أقسام من األول
 :  نوعين عمى وىو ، اآلدميون أنبتو ما:  الثاني القسم
 ال التي األشياء ىذه ، والورود والرياحين والزروع ، وبقدونس جرجير البقول من اآلدميون زرعو ما:  األول النوع
 .  وغيرىما اهلل مارحمي قدامة وابن ، المنذر ابن اإلجماع نقل ، باإلجماع قطعيا يجوز ، والنعناع ، ليا ساق
 في ينبت والجوز الموز أظن وما - والنخل والموز كالجوز ، الشجر من غرسوه أو اآلدميون زرعو ما:  الثاني النوع
 :  قولين عمى خالف ياففي مكة في غرست إذا األشجار أن الميم - مكة
 .  الصحيح عمى والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، قطعيا جواز ذلك ومعنى ، فييا جزاء ال أنو:  األول القول
 والذي ، ىي إلييا فأضاف(  شجرىا يعضد وال ، خالىا يختمى ال) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  دليميم
 .  ونفس اآلدمي إلى مضاف اآلدمي زرعو
 .  الحنابمة وبعض الشافعية إليو وذىب ، قطعو يجوز ال أنو ىذا ومعنى ، الجزاء فييا أن:  الثاني القول
 .  الشجر قطع يجوز فال ، األشجار في يكون والشوك ،( شوكيا يعضد الو ) وسمم عميو اهلل صمى قولو:  دليميم
 :  الراجح
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 وال قطعو يجوز فإنو ، األشجار من أو الزروع من كان سواء ، غرسوه أو اآلدميون زرعو ما أن ، األول القول ىو
 .  فيو جزاء
 :  الحرم حشائش البيائم رعي حكم
 :  قولين عمى ؟ البيائم ترعاه أن يجوز فيل ، خير فييا ويكون ، اهلل شاء ما ، مكة تربع األخير الزمن في

 .  رواية في والحنابمة والمالكية والشافعية عطاء إليو وذىب ، الحرم نبات في البيائم رعي يجوز:  األول القول
 :أدلتيم
 الراعي أن المعموم ومن ، قراريط عمى مكة أىل غنم يرعى كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
ال ، التنعيم جية كم سبعة لمحل نقطة وأقرب ، المكان وسط في وىم أىمو عند من يخرج إنما  و ، كم 0ٔ فالباقي وا 
 ومن ، كم ٕٕ حوالي( الشميسي) الحديبية جية من الحرم ، الحرم عن الحل مسافة ىذه ، كم ٕٕو ، كم 1ٔ

 في ؟ كم 2 الراعي يذىب أن الزمان ذاك في يتصور فيل ، كم 2 نقطة وأقرب ، كم 0ٔ أو 1ٔ األخرى الجية
 .  يمكن ال ؟ طريقيا في الحشائش تأكل لكيال البيائم أفواه يكمم ىل ، كم 2 ـال خالل
 ورسول االحتالم ناىزت قد يؤمئذ وأنا أتان حمار عمى راكبا أقبمت" :  قال عباس بن اهلل عبد عن:  الثاني الدليل

 ترتع األتان وأرسمت،  الصف بعض يدي بين فمررت،  جدار غير إلى بمنى يصمي وسمم عميو اهلل صمى اهلل
 رعي جواز عمى فدل ، الحرم في وىي ، منى في وىذا ، عميو متفق " عمي ذلك ينكر فمم،  الصف في فدخمت
 .  الحرم في البيائم
 الناس بيا وجاء ، معو الصحابة بيا وجاء ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بيا جاء التي اليدايا أن:  الثالث الدليل
 .  أفواىيا يكممون كانوا أنيم ينقل ولم ، منى في الحرم إلى تدخل كانت ، بعد من

 .  الحاجة ألجازتيا حرام إنيا قمنا فمو ، اإلذخر قطع أشبو ، ذلك إلى تدعو الحاجة أن:  الرابع الدليل
 .  رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، الحرم ونبات حشائش في البيائم رعي يجوز ال:  الثاني القول

 فيل ، الصيد قتل لو يجوز ال اإلنسان ، كالصيد ، يتمفو ما عميو يرَسل أن يجز لم ، إتالفو حرم ما أن:  يمليمد
 .  لو يجوز ال ؟ فيقتمو كمبو عميو يرسل أن لو يجوز
 ال الحرم لحشائش رعييا فيكون ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة النصوص ظواىر مقابل في تعميل لكنو
 .  مكة أىل عمى بالغة مشقة فيو لكان ذلك بخالف قيل ولو ، ذلك إلى تدعو الممحة الحاجة إن بل ، بو بأس
 :  الحرم نبات قطع فدية
 :  قولين عمى ؟ ال أو وجزاء فدية فييا ىل

 والمذىب والشافعية والحنفية وعطاء عباس ابن رأي وىو ، والضمان الجزاء الحرم نبات قطع في:  األول القول
 .  بالقيمة الضمان أن ةالحنفي وعند - ضمانو ىو ما وسيأتي - بحيوان ضمانو ويكون ، الحنابمة عند

 : أدلتيم
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 وفداه ، يقطع أن الطواف بأىل يضر ، المسجد في كان بشجر أمر " عنو اهلل رضي عمر أن:  األول الدليل
 ابن عن ويروى" المناسك في حنبل رواه" وقال ، اهلل رحمو قدامة ابن ذكره األثر وىذا" البقر وذكر عنو اهلل رضي
 الشجرة والجزلة ، الكبيرة الشجرة الدوحة" شاة الَجْزلة وفي ، بقرة الدوحة في" لقا أنو عنيما اهلل رضي عباس

 .  عميو أقف لم:  اهلل رحمو األلباني عنو وقال ، عطاء عن مروي وىو ، الصغيرة
 .  كالصيد فمنع ، الحرم لحرمة ممنوع أنو:  الثاني الدليل
 شيخنا واختارىا ، والمالكية المنذر وابن وداود ثور أبي يرأ وىذا ، الحرم نبات قطع في ضمان ال:  الثاني القول
 داللة أجد ال" اهلل رحمو المنذر ابن وقال ، فييا الدليل عدم إلى وذىبوا ، جميعا عمييم اهلل رحمة عثيمين ابن

 يرون ىؤالء" اهلل نستغفر:  مالك قال كما وأقول ، عإجماِ  وال سنة وال كتاب من ، فرضا الحرم شجر في بيا أوجب
 في وال القرآن في ال ، نص عندنا يثبت لم ألنو ؛ جزاء فيو ليس:  يقول اهلل رحمو شيخنا كان ولذا ، الدليل عدم
 .  فيو جزاء فال الجزاء وأما ، فقط اإلثم فيو أن فيبقى ، السنة
 :الراجح
ال،  قالوا ما فالقول الصحابة عن اآلثار تثبت إن أنو أعمم واهلل  . الدليل لعدم زاءج وال ضمان فال وا 
 بشوكيا المارة وتؤذي ، الطريق إلى ممتدة أغصانيا لكن ، الطريق خارج الشجرة كانت إذا عثيمين ابن الشيخ قال

 يؤذي والشوك( شوكيا يعضد ال) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ، تقطع ال: يقول ؟ تقطع فيل ، وأغصانيا
   . أعمم واهلل ، األغصان تصيبو ال حتى رأسو يطأطئ أن ساناإلن وبإمكان ، عضده عن نيي ذلك ومع ،

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


