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

عنه وُيجزئُ :  اهلل رحمه المصنف قال  . 

 : الحج نيابة في األجرة
 أخذ يجوز وىل ، الحج عمى غيره اإلنسان يستأجر أن يجوز ىل ، اإلجارة مسألة ىي النيابة في مسألة آخر

 :  أحوال من غيره عن النائب يخمو ال ؟ مالية بأجرة يحج ، الحج عمى األجرة

 ويكون ، وجل عز اهلل طاعة عمى أخيو بعون مأجور وىو ، بو بأس ال فيذا ، متبرعا يكون أن:  ألولىا الحال
 ، الذنب مغفرة:  أىميا ومن ، لمحجاج تحصل التي المنافع ويشيد ، فييا والدعاء ، المشاعر بحضور مأجورا
ن ، المباركة البقاع تمك في والدعاء  .  بلممني يكون أن الحج في األصل كان وا 
 نفع أجر لو يكون وىذا ، المنيب إلى رده فضل وما ، النفقة قدر يأخذ بل ، متبرع غير يكون قد:  الثانية الحال
عانتو ، المسمم أخيو  .   وجل عز اهلل طاعة عمى وا 

 المسألة ضمن داخل وىو ، المعروفة اإلجارة شروط فييا تجري وىذه ، محددة بأجرة عنو يحج أن:  الثالثة الحال
 وقد ، الفقيية األبواب من عدد في كثيرة وتطبيقات تفصيالت ذات مسألة وىي" القرب عمى األجر أخذ" بـ المشيورة

زق أخذ عن المؤلف تكمم حين ، واإلقامة األذان باب في عمينا مر  ، ال أو األذان عمى األجرة أخذ يجوز وىل ، الرَّ
 :  قولين عمى خالف فييا أيضا المسألة وىذه ، خالف فييا المسألة أن ىناك وعرفنا

 مذىب وىو الحنفية إليو وذىب ، النيابة عمى األجرة أخذ وال ، الحج عمى االستئجار يجوز ال:  األول القول
 .  جميعا اهلل رحميم إسحق ورأي ، الحنابمة

 :  أدلتيم

 وسمم عميو اهلل صمى لنبيا إلي عيد ما آخر إن" :قال ، عنو اهلل رضي العاص أبي بن عثمان عن:  األول الدليل
 رحمة األلباني والشيخ ، شاكر أحمد الشيخ وصححو ، الخمسة أخرجو" أجرا أذانو عمى يأخذ ال مؤذنا أتخذ أن ،

 في فيدخل ، القرب عمى االستئجار يجوز ال وأنو ، األذان عمى أجرة أخذ يجوز ال أنو عمى دل ، جميعا عمييم اهلل
 .  ذلك غير أم حجا أم ذاناأ كانت سواء ، القرب عموم ذلك

 ، والكتابة القرآن الصفة أىل من ناسا متعمَّ  ": قال ، عنو اهلل رضي الصامت بن عبادة عن:  الثاني الدليل
 وسمم عميو اهلل صمى النبي سألتف ، اهلل سبيل في ياب وأرمي،  بمال ليست:  فقمت ، قوسا منيم رجل إلي فأىدى
 وفي ،األلباني وصححو ، ماجو وابن أحمد اإلمام أخرجو ،[ فاقبمها نار من طوقا بها تطوق أن سرك إن] فقال

 ، الذنوب كبائر من فيو بالنار عميو يتوعد الذي والفعل ، الذنوب كبائر من أنو عمى دل ، بالنار العقاب الحديث
 .  اهلل رحمو اإلسالم شيخ ضابط ىو كما
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 .  كالصالة ، عمييا األجرة أخذ يجز فمم ، مسمما يكون بأن فاعميا يختص عبادة أنيا:  الثالث الدليل

 جمع اختيار وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، الحج في االستئجار يجوز:  الثاني القول
 .  جميعا اهلل رحميم شيخنا المتأخرين ومن ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، المنذر ابن رأي وىو ، المحققين من كبير

 :  أدلتيم

 زوجتكها] وقال الرجل زوجيا فقد ، نفسيا الواىبة المرأة قصة في ، الساعدي سعد بن سيل حديث:  األول الدليل
 األجر أخذ جواز عمى يدل وىذا ، المير مقابل ، القرآن المرأة ىذه يعمم أن أي،  عميو متفق [القرآن من معك بما
 .  القرب عمى

 سميم أو لديغ فييم بماء مروا سمم و عميو اهلل صمى النبي أصحاب من نفرا أن ": عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 فقرأ منيم رجل فانطمق سميما أو لديغا رجال الماء في إن راق من فيكم ىل فقال الماء أىل من رجل ليم فعرض
 قدموا حتى أجرا اهلل كتاب عمى أخذت وقالوا ذلك فكرىوا أصحابو إلى بالشاء فجاء فبرأ شاء عمى الكتاب بفاتحة
 أخذتم ما أحق إن] : سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال أجرا اهلل كتاب عمى أخذ اهلل رسول يا فقالوا المدينة
 الصحابي ىذا فإن ، القرب عمى جراأل أخذ جواز عمى يدل وىذا ، البخاري اإلمام أخرجو " [اهلل كتاب أجرا عميه
 .  رقيتو مقابل وأخذ رقى

 ، ضعفيا يرى من العمماء من ، ضعيفان بأنيما ، الصامت بن عبادة وحديث العاص أبي بن عثمان حديث نوقش
 أن ، العاص أبي بن عثمان حديث خاصة ، واألكمل األفضل عمى محمولة األحاديث ىذه أن يرى من ومنيم
 ، أجرا أذانو عمى يأخذ مؤذنا يتخذ أن فيجوز يجد لم إن لكن ، أجرا أذانو عمى يأخذ ال مؤذنا يتخذ أن األكمل
 أحاديث وأن ، عباس ابن وحديث ، الساعدي سعد بن سيل بحديث منسوخ الحديث ىذا أن يرى العمم أىل وبعض
 أن كما ، السنن في ييف ، األول القول أحاديث وأما ، أحدىما في أو ، الصحيحين في الثاني القول أصحاب
 األحاديث ىذه بأن يقال أن فإما صحتو فرض عمى لكن ، الصامت بن عبادة حديث ضعف يرون العمماء بعض

 ، اإلسالم أول في كانوا الصفة وأىل ، الصفة أىل تعميم في ألنيا ؛ اإلسالم أول في أنيا وواضح ، منسوخة
 .  ليا ناسخة فتكون ، متأخرة األخرى واألحاديث

 :  لراجحا

ن ، عموما القرب أعمال عمى األجر أخذ يجوز أنو  يجوز لكن ، عمييا األجر أخذ عدم واألفضل األولى كان وا 
 .  وغيرىا سعيد وأبي ، عباس ابن وحديث ، سعد بن سيل حديث مثل ، الثابتة األدلة باعتبار

ن عنه، وُيجزئُ :  قال ثم  .  اإلحرامِ  بعد   ُعوِفي   وا 

 أحوال ثالثة من تخمو ال المسألة ىذه ؟ الحال ىذه في الحج حكم فما ، المنيب فعوفي ، شخصا شخص أناب إذا
 : 
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 ، واحدا قوال المنيب عن النائب حج يجزئ ال فينا ، الحج في النائب شروع قبل المنيب يعافى أن:  األول الحال
 .  بشرتو الماء ويمس اهلل يتقي أن يمزمو فإنو ، الصالة في شروعو قبل الماء يجد المتيمم مثل فيو

 محل وىي ، عنو يجزئ أنو أفاد فالمؤلف ، كميا المناسك النائب يقضي أن بعد المنيب يعافى أن:  الثاني الحال
 :  قولين عمى خالف

 وىو إسحق إليو بوذى ، المنيب ذمة برئت ، النسك من النائب انتياء بعد المنيب عوفي إذا:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب

 ؟ ببدنو الحج عمى القادر غير يؤمر بم ، يبرأ لم لو كما ، العيدة من فخرج ، بو أمر بما أتى أنو:  األول التعميل
 . يبرأ لم لو كما ، ذمتو فتبرأ ، ىذا بفعمو العيدة من خرج فيو ، عنو يحج من عنو ينيب بأن

 وىو ، نفسو عن حج لو كما ، أخرى مرة إعادتيا يمزمو فمم ، الشارع بأمر اإلسالم حجة أدى أنو:  الثاني التعميل
 .  أخرى مرة باإلعادة يؤمر فال ، الشارع أمره كما الحجة أدى ىو ، السابق التعميل من قريب

 إذا تنيب بأن ورمأم أنت:  لو نقول ، مرة من أكثر الحج إيجاب إلى يؤدي اإلجزاء بعدم القول أن:  الثالث التعميل
 بأداء أيضا مأمور أنت:  لو قمنا ، وعوفي حجو من النائب انتيى فمما ، غيره فأناب ، الحج عمى قادر غير كنت
 ، مرة من أكثر تؤدى أو تطمب ال العبادة ، الشريعة في يأتي ال وىذا ، مرة من أكثر بالحج أمرناه أنا معناه ، الحج
 مرة تعتمر أن عميك:  لو يقال ال ، الواجبة العمرة اعتمر أو ، أخرى مرة عادتيابإ يطالب لم الظير صالة أدى فإذا

 .  أخرى

 من ذمتو تبرأ ولم ، أخرى مرة الحج بإعادة المنيب أمر ، النسك النائب قضاء بعد المنيب عوفي إذا:  الثاني القول
 ؛ ىنا أثرا ليم نجد لم والمالكية ، مييمع اهلل رحمة المنذر ابن رأي وىو ، والشافعية الحنفية إليو وذىب ، حجتو
 .  الحي من النيابة جواز يرون ال ألنيم

 ، ميئوسا يكن لم أنو تبين برئ فإذا ، إياس بدل فيو ، اإلنابة سبيل عمى المنيب لزم الحج أن:  األول التعميل
 عميو الحج وجوب من ميئوسا يكن لم أنو تبين برئ فإذا ، اإلنابة سبيل عمى عميو وجب إنما الحج ، األصل فمزمو

 .  أخرى مرة بالحج واإلتيان ، األصل إلى العود فيمزمو ،

 تعتد صغيرة أو آيسة امرأة ، بالحيض العدة فتمزميا تحيض ثم ، بأشير تعتد اآليسة عمى القياس:  ثانيال التعميل
 .  بالِحيض عدتيا وتستأنف ، شيرباأل العدة بقطع فتؤمر ، حاضت باألشير اعتدادىا أثناء وفي ، باألشير

 بعد عوفي فقد ىنا وأما ، النسك أثناء في عوفي لو ما عمى يصدق ىذا ألن ؛ الفارق مع قياس القياس وىذا
 أن تؤمر ىل ، عدتيا انتيت أن بعد الدم أتاىا ثم ، باألشير فاعتدت ، تحيض ال التي كالصغيرة ، النسك انقضاء
 .  ال ؟ أخرى مرة عدتيا تقضي

 :  الراجح
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 ميئوسا عجزه يكون أن بشرط ، تجزئو النائب حجة فإن النسك انقضاء بعد برئ إذا المنيب أن ، األول القول ىو
 النسك انقضاء بعد عميو اهلل فمن ، الحج يؤدي أن يستطيع ال وىو ، خطير بمرض مصابا كان لو كما ، منو

 بعد ، والشفاء بالعافية منيم جزء عمى وجل عز اهلل يمن ، ةالخطير  اضاألمر  أصحاب فإن ، كثير وىذا ، بالعافية
 .  أخرى مرة الحج تؤدي أن يمزمك وال ذمتك برئت:  فيقال ، األمراض بتمك ابتموا أن

 :  قولين عمى خالف ففييا ، المناسب أداء في النائب شروع بعد المنيب يعافى أن:  الثالثة الحال

 الحنابمة عند المذىب وىو ، المنيب ذمة برئت ، النسك أداء في النائب شرع أن بعد المنيب برئ إذا:  األول القول
 . شيخنا واختيار، 

 أن يمزمو المتمتع ، باليدي يمزم ال فإنو ، ذلك بعد فيوسر الصوم في يشرع ، المتمتع عمى القياس:  األول التعميل
 أن بعد ، أىمو إلى رجع إذا أيام وسبعة الحج في أيام ثالثة يصوم أن لزمو ، ىديا يجد لم فإذا ، مكة في ىديا يذبح
 الواجب إنما ، الحال ىذه في اليدي إلى ينتقل أن يمزمو ال:  قالوا ، بالمال عميو وجل عز اهلل من الصيام في شرع
 .  فيو شرع الذي الصوم عميو

 .  ضومر  من يبرأ لم لو كما ، العيدة من بو فخرج ، بو أمر بما أتى أنو:  الثاني التعميل

 الحنفية إليو ذىب ، تبرأ ال المنيب ذمة فإن ، الحج في النائب شروع بعد المنيب عوفي إذا:  الثاني القول
 فينبغي: )  قدامة ابن قال،  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ استظيره قول في والحنابمة ، والشافعية

 .  (  الحج عن اليجزئو أن

 يكون القياس ىنا ، فتحيض باألشير تعتد كاآليسة ، فمزمو البدل تمام قبل األصل عمى قدر وأن:  األول التعميل
 .  منطبقا

 صالتو يعيد   ثم ، يتوضأ نأو  ، الصالة يقطع أن فيمزمو ، صالتو أثناء في الماء يرى مالمتيم مثل:  الثاني التعميل
 يقطع أنو الشافعية ومذىب المذىب ، قوالن ؟ التيمم بإعادة يمزم ىل ، خالف وفييا ، قبل من عمينا مرت -

 عمى لكن ، منطبق القياس الشافعية مذىب عمى ىنا - صالتو يتم أن يمزمو أنو عمى والمالكية والحنفية ، صالتو
 ىناك صالتو كانت إذا ، غريب وىذا ، الصورة تمك في صالتو صحة يرون ألنيم ؛ ينطبق ال الحنفية مذىب

 يقولون ىناك لكنيم ، ىناك صالتو تبطل ىنا قياسيم فعمى ، األصل وُوجد البدل لىإ صار أنو مع ، صحيحة
 .  أخرى مرة الحج إعادة يمزمو بل ، ذمتو تبرأ ال:  ىنا ويقولون ، الصالة بطالن بعدم

 إلى فيرجع ، البدل في شرع ، واحد شخص إال عندنا ليس التيمم في:  ويقول ، القياس ىذا عمى يرد بعضيم
 أمر ما فعل والنائب ، بو أمر ما فعل فالمنيب ، ومنيب نائب ، شخصان عندنا ىنا لكن ، فيو إشكال ال ، األصل

 .  المنيب عن الحجة يتم أن النائب ويمزم ، المنيب ذمة فتبرأ ، بو

 ، والفعل العمل ىو النائب عمى والواجب ، حصمت وقد ، اإلنابة ىو المنيب عمى الواجب أن:  الثالث التعميل
 .  ذمتو فتبرأ ، فيو وشرع بو أمر ما فعل اقدف والنائب
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 :  الراجح

 القول أصحاب نظر وجية ، نظر وجية لو أن يرى منيم واحد كل ، قوي طائفة كل تعميل ، ترون كما المسألة
 نظر يةوج ليم الثاني القول وأصحاب ، الذمة برئت أوليا في شرع فإذا ، واحدة وحدة الحج ألن ؛( اإلجزاء) األول
 والمسألة ، ذمتو تبرأ فال ، بالمنيب ىنا التعمق يزال فال ، يتم لم وىو ، كامال الحج يتم أن المراد:  وىو ، قوية

 .  أعمم واهلل ، السابقين لمقولين محتممة

محرِمها وجودُ  المرأةِ  عمى لوجوِبه وُيشترطُ :  المؤلف قال  . 

 عمى سادسا شرطا تزيد أم خمسة لممرأة الشروط فيل ، توفرت إذا الحج توجب ، خمسة الحج روطش أن تقدم
 وىذه ، عمييا يجب فال يوجد لم إذا ، يحفظيا الذي المحرم وجود وىو ، شرطا تزيد المرأة أن يرى المؤلف ؟ الرجل
 :  أقوال عمى خالف محل المسألة

 الحسن إليو ذىب ، السابقة الخمسة الشروط مع ، المحرم وجود رأةالم عمى الحج لوجوب يشترط:  األول القول
سحق والنخعي  محرم عندىا يكن لم إن ، والحنابمة الحنفية عند المذىب وىو والثوري والشعبي وطاوس وعكرمة وا 

 .  منيا واحد أو الخمسة الشرط فيو تتوفر لم الذي الرجل مثل وأصبحت ، الحج عمييا يجب لم

 :  أدلتهم

 صمى النبي أن ، ىريرة أبي حديث مثل ، كثيرة أحاديث وىي ، السنة في جاءت التي المحرم أدلة:  األول ليلالد
 في وىو ،[ محرم ذو معهاو  إال ، يوم مسيرة تسافر اآلخر واليوم باهلل تؤمن المرأة يحل ال] قال وسمم عميو اهلل

 يخمون ال] يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي تسمع:  قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث وكذا ، الصحيح
 إني ، اهلل رسول يا:  فقال رجل فقام ، محرم ذو ومعها إال مرأةا تسافر الو ،  محرم ذو ومعها إال بامرأة رجل
ن ، وكذا كذا غزوة في تاكُتتب  مع فحج انطمق:  وسمم عميه اهلل صمى النبي فقال ، حاجة خرجت امرأتي وا 

 إال اثالث مرأةلا تسافر ال] وسمم عميو اهلل صمى قال ، عنيما اهلل رضي عمر ابن وحديث ، عميو متفق[ امرأتك
 الرجل أن فيو الذي ، عباس ابن حديث إلى انظر ، كثيرة الباب ىذا في واألحاديث،  عميو متفق[ محرم ذو ومعها
 النبي أمره ذلك ومع ، عمل نم أعظمو وما ، اهلل سبيل في الجياد إلى يخرج أن يريد وكان ، غزوة في اكتتب
 .  المرأة سفر لحل واجب المحرم أن عمى يدل ما ، امرأتو مع ينطمق أن وسمم عميو اهلل صمى

 .  رواية في الحنابمة إليو وذىب ، لزوم شرط ىو بل ، الحج وجوب شرط ليس المحرم أن:  الثاني القول

 أمن كشرط فيو ، لحفظيا ىو إنما الشرط وىذا ، وتوفرت ، كممت قد بو المختصة الحج شروط أن:  التعميل
نما ، الحج في واجبة ليست التي الشروط من ذلك وغير ، المسير إمكان وشرط ، الطريق  الحج لمزوم واجبة ىي وا 

 . 
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 طائفة إليو ذىب القول وىذا ، لزوم شرط وال وجوب شرط ال ، بحال المرأة لحج شرطا المحرم يسل:  الثالث القول
 وقتادة األوزاعي رأي وىو ، سيرين وابن وعطاء الزبير ابن ورأي ، عمر وابن عائشة رأي فيو ، السمف من

 .  الظاىرية مذىب وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية المالكية ومذىب ، والزىري

 :  أدلتهم

 الظعينة لترين الحياة بك طالت فإن] لو قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، حاتم بن عدي حديث:  األول الدليل
 والدارقطني الحاكم لفظوفي ،  البخاري أخرجو [اهلل إال أحدا تخاف ال بالكعبة تطوف حتى الحيرة من ترتحل

 .  واجبا ليس المحرم أن عمى دل ، محرم معيا ليس أي( جوار بغير) ، [جوار بغير]

 المبالغة سبيل عمى يكون وقد ، وواقعا حاال يبين ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  بالحديث االستدالل نوقش وقد
 استتب قد األمن ألن ؛ اهلل إال تخاف ال الحرام البيت إلى بيتيا من تخرج المرأة وأن ، ووفوره األمن استتباب في
 ال حضرموت إلى صنعاء من الراكب يسير حتى األمر هذا اهلل ليتمن] اآلخر الحديث ومثل ، العرب جزيرة في

 ، الحال بيان فييا اءج التي األحاديث من وغيرىا ، [تستعجمون ولكنكم ، غنمه عمى والذئب ، اهلل إال يخاف
 قيل أنو أو ، سيقع حال حكاية ىو إنما ، المحرم وجوب عدم عمى يدل ال ىذا:  العمماء قال ، تخاف ال المرأة وأن
 من يؤخذ وىذا ؟ يجوز ال أو ليا يجوز وىل ، الشرعي الحكم بيان وليس الحال بيان ففيو ، المبالغة سبيل عمى

 ، وغيرىا ، عباس وابن ، ىريرة أبي حديث:  مثل ، المحرم وجوب اشترطت التي األحاديث وىي ، أخرى أحاديث
 ، األمر يبين لكن ، حكميا عن النظر بغض ، تقع التي الوقائع بعض يذكر قد ، وسمم عميو اهلل صمى والرسول

 .  أخرى أدلة من فيؤخذ يجوز ال أو يجوز ىل وأما

 بالزاد فسرىا قد ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي:  قالوا ،( يالسب إليو استطاع من) اآلية تفسير:  الثاني الدليل
 ، المحرم يذكر لم وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، لالحتجاج تصمح ، طرق سبعة من الصحابة عن جاء ، والراحمة

 .  الحج لوجوب شرطا ليس المحرم أن عمى يدل مما

 إذا ، األىم الشرط ىو ألنو ؛ اآلية بو وفسر طاعةاالست شرط ذكر إنما ، وسمم عميو اهلل صمى الرسول:  يقال
 شرط فأىم ، قدرتو لعدم ؛ يستطيع ال لكنو مكمفا اإلنسان يكون فقد ، األخرى الشروط إلى ُينظر الشرط ىذا توفر
 وىل ، الشروط بقية يذكر ولم االستطاعة شرط ذكر إنما ، وسمم عميو اهلل صمى والرسول ، االستطاعة شرط ىو

 فبينو ، القرآن في مجمال جاء قد ألنو والراحمة الزاد عمى نص بل ، ال ؟ ُتذكر لم التي الشروط جميع ذلك يعني
 .  وسمم عميو اهلل صمى

 من المسممة المرأة تخمصت لو فيما المحرم يشترط ال كما ، المحرم فيو يشترط فمم واجب سفر أنو:  الثالث الدليل
 . المسممين إلى تيرب أن عمييا بل ، الكفار أيدي

 .  نساء مجموعة ، مأمونة رفقة مع تكون لكنيا  المحرم يجب ال:  يقولون القول ىذا أصحاب
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 وحج ، عنو اهلل رضي عمر عيد في حججن وسمم عميو اهلل صمى النبي نساء أن ، قوي دليل وىو:  الرابع الدليل
 لين أذن لما شرطا المحرم كان لوو  ، محارمين معين وليس ، وغيرىما ، عوف بن الرحمن وعبد عثمان معين
 .  الرجال ىؤالء مع الحج في عنو اهلل رضي عمر

 من اجتياد وىذا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وبقول ، بالنصوص متعبدون بأنا:  األول القول أصحاب يجيب
 مع تكون أن يشترط بل ، المحرم يشترط ال أنو وغيرىما وعمر عائشة فرأي وليذا ، الفعل ىذا رأوا الذين الصحابة

 .  النص يقدم فإنو ، صحابي قول وبين النص بين األمر دار إذا:  يقال ثم ، مأمونة رفقة

 :  الراجح

 المحرم:  يقال أن واألقرب ، العمم أىل من مجموعة ومعو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار من ىو األخير القول
 ويشترط ، كبيرة أم صغيرة كانت سواء ، مطمقا المرأة رسف في واجب وىو ، المرأة عمى الحج وجوب في شرط

 األمن ، هلل الحمد:  يقال ، موجود األمن:  قيل فإن ، األزمان ىذه مثل في خاصة ، سفرىا وحل جواز في المحرم
 األمن كان لو حتى:  يقال ثم ، محرم معيا يكن لم إذا المرأة عمى التعدي فييا كثيرة قضايا وقعت لكن ، موجود

 باهلل تؤمن امرأة تسافر ال] واضحا أمرا بالمحرم األمر فييا جاء والنصوص ، بو نتعبد نص فعندنا ، ستتبام
 ، [ابنها أو أبوها أو زوجها ومعها إال:  األلفاظ بعض وفي ، محرم ذو ومعها إال يوم مسيرة واآلخر واليوم
 يشترط لم طيارة عمى سافرت إذا بأنيا لتقييدا يأت لم ، بحال التقييد يأت ولم ، المحرم وجوب عمى دليل وىذا

ذا ، المحرم  تحولت ثم ، الطيارة عمى سافرت امرأة من فكم ، فرق ال ، محرم من بد فال باألوتوبيس سافرت وا 
 امرأة من وكم ، وغيره فندق في ونزلت ، فييا خمل بسبب ، منطقة إلى منطقة من ليس ، بمد إلى بمد من الرحمة
 وفيو إال بشيء تأتي أن يمكن ال والشريعة ، مسجمة كثيرة والقضايا ، غيرىا وفي الطائرة في ءاعتدا عمييا حصل
 اهلل نسأل ، يحفظيا من إلى تحتاج قد والمرأة ، وجل عز اهلل بعد المرأة يحفظ المحرم فإن ، شك وال ، لمناس الخير

 .  اتباعو ويرزقيم حقا الحق يرييم وأن ، المسممين ضال ييدي أن

ُمباح   سبب   أو بن س ب   التأبيدِ  عمى عميه ت ْحُرمُ  م ن أو زوُجها وهو:  قال ثم  . 

 في وسيأتينا ، أمد إلى عميو تحرم ممن احتراز:  التأبيد عمى عميو تحرم ومن ، واضح الزوج ؟ المرأة محرم ىو من
 ، الزوجة أخت:  مثل ، أمد إلى ومحرمات ، أبد إلى محرمات: مينقس عمى المحرمات أن ، اهلل شاء إن النكاح
 يجوز فإنو ، أختيا وتزوج زوجتو ماتت أو ، أختيا وتزوج زوجتو اإلنسان طمق فمو ، أمد إلى محرمة فإنيا

 أمد إلى محرمة وخالتيا المرأة عمة ، بينيما الجمع ىو فالمحرم {سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْهِ بَيْهَ تَجْمَعُىا وَأَنْ}
 .  لمتأبيد وليس ، لمجمع التحريم ، [وخالتها المرأة بين وال ، وعمتها المرأة بين يجمع ال]

 ىو ومن ، المصاىرة:  الناس عرف في كما وليس ، القرابة:  بالنسب والمراد ، بنسب التأبيد عمى عميو تحرم من
  ؟ بالنسب لممرأة المحرم

 . األب -1
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 .  االبن-2

 .  األخ -3

 .  العم -4

 .  األخ ابن -5

 .  األخت ابن -6

 .  الخال -7

 ابن ، الرضاع من أخوىا ، الرضاع من ابنيا ، الرضاع من أبوىا ، مثميم سبعة:  الرضاع ومن ، سبعة ىؤالء
 من التحريم عمى والدليل ، الرضاع من أختيا ابن ، الرضاع من خاليا ، الرضاع من عميا ، الرضاع من أخييا

 ما الرضاع من يحرم] :عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث في قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الرضاع
 . عميو متفق [النسب من يحرم

 :  أربعة بالمصاىرة المحرم

ن الزوج أصول -1 ن وفروعو ، عموا وا   .  نزلوا وا 

ذا ، ليا محرما أبوه أصبح عمييا بناال عقد إذا ، عمييا العقد بمجرد لممرأة محرما يكونون وىؤالء   األب عقد وا 
 .  ليا محارم   أبناؤه أصبح ، امرأة عمى

ن األم زوج -2  لقولو ؛ ليا محرما يصبح حتى البنت بأم يدخل أن بد ال ، باألم الدخول فيو ويشترط ، عمت وا 
 { . بِهِهّ دَخَلْتُمْ ياللَّاتِ وِسَائِكُمُ مِهْ حُجُىرِكُمْ فِي اللَّاتِي وَرَبَائِبُكُمُ} تعالى

ن البنت زوج -3  ألميا محرما أصبح ، امرأة عمى الرجل عقد فإذا ، العقد بمجرد لألم محرما يصبح ، نزل وا 
ن وجداتيا  .  العقد بمجرد ، عمون وا 

مباح   سبب   أ وْ :  قال  . 

 ال بالبنت الرجل زنا فمو ، الزنا مثل ، المباح غير السبب بذلك يخرج ، الزوجية عقد وىي ، المصاىرة ىو السبب
 السبب وىذا ، مباحا كان ما ىو المحرِّم السبب ألن ؛ لبناتيا محرما يصبح لم باألم زنا ولو ، ألميا محرما يصبح
 .  لين محرما ويكون ، يؤثر أنو ، ضعيف قول وىو ، قول المذىب وفي ، شيئا يؤثر فال ، محرم

 :  قسمين إلى تنقسم الشبية أن ، النكاح كتاب في ، اهلل شاء إن سيأتي ؟ بالشبية الوطء المباح السبب من ىل

 عقد شبية  . 

 اعتقاد شبية  . 

 يدري ال وىو الرضاع من أختو عمى يعقد كمن ، صحيح غير فيتبين ، صحيحا يظنو عقدا يعقد أن:  العقد شبية
 .  فاسدا أو باطال فتبين ، صحيح العقد أن يظن امرأة عمى عقد أو ، عقد بشبية وطء ىذا ،
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 ، بيتو في أو ، فراشو في لكونيا ، زوجتو ليست أنيا ويتبين ، زوجتو أنيا يظن ، المرأة يجامع أن:  االعتقاد شبية
 فيذه ، تمك عمى وىذا ، تمك عمى ىذا فيدخمون ، الزفاف في الخطأ يحصل أن:  ومثل ، القضية ىذه تتصور قد
 :  قولين عمى خالف ؟ محرمية النكاح بيذا يحصل ىل ، زوجتو أنيا يظن ىو ، اعتقاد يةشب

 وىو الشافعية إليو ذىب ، اعتقاد شبية أو عقد شبية كانت سواء ، الشبية بوطء المحرمية تثبت ال:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب

ن ، مباح غير السبب وىذا ، مباح سبب أو بنسب تثبت المحرمية أن:  التعميل  فيذا ، الشرعي والحد اإلثم رفع وا 
ال ، طارئ  .  مباح غير نفسو الوطء ، مباح غير سبب أنو فاألصل وا 

 ابن اإلسالم شيخ اختارىا رواية في والحنابمة ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، بو تثبت المحرمية أن:  الثاني القول
 .  تيمية

 .  المحرمية فييا ويدخل ، بو تثبت جميعا ماألحكا أن:  األول التعميل

نما ، بو تثبت جميعا ليست الشرعية األحكام بأن:  نوقش  بقية لكن ، العدة بو وتثبت ، الولد إلحاق بو يثبت وا 
 .  عميو تترتب ال الشرعية األحكام

 .  حرام بأنو فعمو حال يوصف ال الشبية وطء أن:  الثاني التعميل

ال ، والمانع الشبية لوجود فعمو حال بالتحريم صفيو  لم بأنو:  ويناقش  .  حرام أنو شبية تكن لم لو حقيقتو فإن وا 

 :  الراجح

 األبضاع في األصل ألن ، لألبضاع احتياطا ، الشبية بوطء تثبت ال المحرمية أن ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
 من المضاجع في سنين عشر أبناء بين التفريق يثالحد في جاء ولذا ، الباب فتح وعدم والدرء والمنع االحتياط

 .  أعمم واهلل ، الفاحشة في الوقوع إلى الموصمة الذريعة وسد االحتياط باب

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


