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

 حراماإل محظورات باب

 أي{مَحْظُىرًا رَبِّكَ عَطَاءُ كَانَ وَمَا} تعالى قولو ومنو ، الممنوع:  لغة والمحظور ، محظور جمع:  المحظورات
ضافتيا ، اإلحرام بسبب المحظورات األفعال:  تقديره ، لمحذوف صفة:  ومحظورات ،ممنوعا  من اإلحرام إلى وا 
 .  الشكر سببو الذي السجود أي ، لشكرا سجود:  يقال كما ، سببو إلى الشيء إضافة باب

 بسبب يمتنع ما:  عميو اهلل رحمة الشنقيطي وعرفيا ، اإلحرام بسبب الممنوعة األفعال:  اصطالحا المحظورات
  .  إحرامو من يحل حتى المحرم عمى اإلحرام

ذا ، فعَميا فعميا إلى احتاج فإذا ، فعميا يجوز ال المحظورات  عامة عميو الذي وىذا ، يأثم وفإن حاجة لغير فعميا وا 
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل

تْسعةٌ  َوىيَ :  المؤلف قال  . 

 في محظورين بإدخال سبعة أنيا يرى وبعضيم ، محظورات تسعة عن تزيد ال واالستقراء بالتتبع ،، عددىا ىذا
 .  بتعدادىن المؤلف وسيبدأ ، عمييم اهلل رحمة األصحاب عميو ما وىذا ، محظور

الشعرِ  َحمقُ :  المؤلف قال  . 

 ولم" الشعر حمق" قال والمؤلف ،{ مَحِلَّهُ الْهَدْيُ يَبْلُغَ حَتَّى رُءُوسَكُمْ تَحْلِقُىا وَلَا} تعالى قولو محظور أنو عمى ودل
ن ، ودليال حكما العبارة تكون حتى القرآن بمفظ عبر ، آنالقر  لمفظ اتباعا الشعر إزالة:  يقل  باإلزالة التعبير كان وا 
 ،( المزيل) النَّورة باستعمال أم ، النتف أم بالقص أم بالحمق كان سواء ، الشعر إزالة ىو المحظور ألن ؛ أعم

 بالحكم جاء قد يكون فإنو دليلال بمفظ أخذ إذا الكاتب أو العالم ألن ؛ لو ُيحمد القرآن بمفظ وأخذه ، ذلك وغير
 .  بو مقرونا وبالدليل

 :  نوعين عمى والشعر

 .  الرأس شعر -أ

 . الجسد بقية شعر -ب

 :   الرأس شعر أخذ

 أن وباإلجماع ،( محمو اليدي يبمغ حتى رؤوسكم تحمقوا وال) تعالى قولو محظور أنو عمى دل فقد الرأس شعر أما
 النبي عمي   أتى" :قال ، عنو اهلل رضي ، عجرة بن كعب حديث عميو ودل.  اإلحرام محظورات من محظور أخذه
 :قال ، نعم:  قمت [؟ رأسك ىوام يؤذيك] : فقال ، وجيي عمى يتناثر والقمل ، الحديبية زمن وسمم عميو اهلل صمى
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 مع الفدية فيو جعل فمما ، عميو متفق ، [نسيكة انسك أو ، مساكين ستة أطعم أو ، أيام ثالثة وصم فاحمق]
 .  الحمق يجوز ال أنو األصل أن عمى دل ، الكفارة فيو وجعل ، حمقو إلى اإلنسان حاجة

 أىل من مجموعة اإلجماع حكى وقد ، الرأس شعر حمق يجوز ال أنو عمى ، عمييم اهلل رحمة العمماء أجمع وقد
 .  كثير يرىموغ ، والقرطبي حزم وابن قدامة وابن رشد وابن البر عبد ابن منيم ، العمم

 :  الشعر سائر أخذ

 أم أخذىا من ممنوع المحرم فيل ، الخ ،،، والصدر الساقين وشعر ، والعانة ، واإلبط ، الشارب شعر مثل وذلك
 :  قولين عمى ؟ ال

 .  العمم أىل عامة إليو وذىب ، وغيره الرأس شعر ، الشعور ىذه أخذ تحريم:  األول القول

 :  األدلة

 اإلبط ونتف الرأس حمق بأنيا اآلية والتابعين الصحابة بعض فسر ، {تَفَثَهُمْ لْيَقْضُىا ثُمَّ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  الخ ،، الشارب وقص الظفر وقمم

 يعني"  قال( نذورىم وليوفوا تفثيم وليقضوا) تعالى قولو في ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن جاء:  الثاني الدليل
 وابن الطبري جرير ابن أخرجو" ذلك ونحو األظفار وقص الثياب ولبس الرأس حمق من ، اميمإحر  وضع بالتفث
 أبي بن عمي طريق من عباس ابن عن مروي التفسير وىذا ، عباس ابن تفسير ىذا ، حاتم أبي وابن ، المنذر
 في عمماءال اختمف الصحيفة وىذه ، عباس ابن عن صحيفة معو ولكن ، عباس ابن يسمع لم وىو ، طمحة

 فإن ، اهلل رحمو أحمد اإلمام صحتيا حكى وممن ، العمماء فييا اختمف ؟ ال أم مقبولة صحيحة ىي ىل ، صحتيا
 قاصدا مصر إلى فييا رجل رحل لو ، طمحة أبي بن عمي رواىا ، التفسير في صحيفة بمصر" يقول كان اإلمام

 ابن:  يقول إسناده في يطعن والذي" قال ،" والمنسوخ سخالنا" في النسائي تمميذ النح اس وصححيا ،" كثيرا كان ما
نما ، عباس ابن من يسمع لم طمحة أبي  ألنو ؛ طعنا يوجب ال القول وىذا ، وعكرمة مجاىد عن التفسير أخذ وا 
 تفسيره في البخاري اإلمام عمييا واعتمد ، الطحاوي وصححيا" صدوق ثقة نفسو في وىو ، ثقتين رجمين عن أخذ
ن ، صحيحة الرواية ىذه أن عمى فدل ، مواضع في  والذي المحصمة لكن ، ضعفيا يرى من العمم أىل من كان وا 

 . صحيحة أنيا المحققين من جمع عميو

 وتقميم ، الشارب من واألخذ ، اإلبط ونتف العانة حمق :التفث ": قال ، القرظي كعب بن محمد عن:  الثاني الدليل
 .  شيبة أبي ابن أخرجو"  األظفار

 المذكور التفسير ويؤيد" قال ثم ، كعب بن ومحمد عباس ابن تفسير نقل ، اهلل رحمو الشنقيطي:  الثالث الدليل
 ، العين وعن القاموس وعن ، المسان وعن ، حاحالص   صاحب عن نقل ثم" المغة أىل كالم ذكرنا ما عمى الدال
 ، والعانة الرأس وحمق والشارب األظفار قص نحو من كان ما المناسك في التفث:  الصحاح صاحب قال" قال

 " . بو يحتج شعر فيو يجئ ولم:  عبيدة أبو قال ، ذلك وأشباه ، البدن ونحر الجمار ورمي



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 2_24  -   المستقنع زاد

 

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

 ، اإلحرام في يكون الذي التفث ينافي أخذه فإن ، كل في الترفو بجامع ، الرأس شعر عمى القياس:  الرابع الدليل
 .  ترفو أنو أجل من فيتركو

 :  مناقش منتقد القياس وىذا

 بل ، الترفو من ممنوع المحرم أن الرأس شعر أخذ تحريم في العمة فميست ، الترفو من ممنوعا ليس المحرم:  أوال
 شعره في عميو وجب الذي النسك سقط الشعر أخذ فإذا ، نسك بو يتعمق ألنو ؛ رأسو شعر أخذ من ممنوع المحرم

 ولبس ، المراكب أحسن في والتنقل ، المساكين أحسن في والسكنى المطعومات بألذ يترفو أن لممحرم يجوز ولذا ،
 ، يغتسل أن لو أن كما ، الترفو من نوع أنو مع ، ذلك من شيء من يمنع وال ، اإلحرام حال لبسو يجوز ما أجمل
 .  الطيب الشراب يشرب وأن

 .  النسك بو يتعمق الشعر ألن ؛ الرأس رشع سوى ، الشعور جميع أخذ جواز إلى الظاىرية ذىب:  الثاني القول

 الكتاب في الرأس عمى النص جاء نعم ، الشعور بقية أخذ يجوز ال أنو معصوم عن ينقل لم ، النقل عدم:  الدليل
 .  أخذىا من المنع عمى دليل ثمة فميس الشعور بقية أما ، والسنة

 ويقص ظفره يقمم أن ، التفث لمعنى السمف روتفسي ، عنيما اهلل رضي عباس ابن كالم من تقدم بما:  ونوقش
 ، لغة التفث معنى في داخمة فيي ، ىديو ينحر وأن ، إحرامو ويضع ، رأسو شعر ويأخذ إبطو وينتف شاربو
 .   العرب بمغة القرآن تفسير باب من فيكون

 التي العمة فإن ، بينيما الجامعة العمة لعدم ؛ الرأس شعر عمى البدن سائر شعر قياس يصح ال أنو:  الثاني الدليل
 ، القص وقت يأتي أن قبل رأسو شعر قص إذا المحرم وأن ، نسك بو يتعمق أنو الرأس شعر أخذ أجميا من منع
 .  نسك بيا يتعمق ال فإنو ، البدن بقية شعور بخالف ، رأسو بشعر المتعمق النسك أسقط قد يكون

 . {تَفَثَهُمْ لْيَقْضُىا ثُمَّ}:  عالىت قولو عموم في داخل الشعور بقية أخذ بأن:  ونوقش

 :  الراجح

 الجسد شعر من شيء أخذ يجوز ال أنو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو ذىب الذي ، األول القول ىو
 عن المنقول وألنو ، التفث لمعنى المغة أىل ولتفسير ، عنيما اهلل رضي عباس ابن أثر في ثبت لما ؛ والرأس
 .  اهلل رحميم بعينالتا جماىير

 :  الفدية فيو تجب الذي الشعر مقدار

 :  أقوال عمى ؟ ال أم الفدية أخذه في تجب شعر كل ىل

 ثالث شعره بقية من أو رأسو من أخذ فإذا ، فصاعدا شعرات ثالث الفدية فيو تجب الذي الشعر أن:  األول القول
 وىو ، عيينة بن وسفيان وعطاء الحسن ، السمف من طائفة إليو وذىب ، الفدية عميو وجبت فصاعدا شعرات
 عند وىذا ، طعام مد شعرة كل ففي شعرات ثالث من أقل كان وما ، الحنابمة عند والمذىب ، الشافعية مذىب

 . شرعا التقدير لعدم طعام من قبضة فيو أن أخرى رواية الحنابمة وعند ، الحنابمة مذىب من والصحيح الشافعية
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 .  الرأس كل كحمق الثالث فحمق ، المطمق الجمع اسم عمييا يقع ثالثال أن:  يمدليم

 عن الجماعة نقميا رواية في الحنابمة إليو وذىب ، فصاعدا شعرات أربع في إال الفدية تجب ال:  الثاني القول
 .  اهلل رحمو أحمد اإلمام عن أي ، عنو األشير وىي:  الزركشي عنيا قال حتى ، اإلمام

 آخر ألن ؛ دونيا بما ممحقة فكانت ، القمة منتيى حد ىي والثالث ، الرأس ربع فأشبيت ، كثير ربعاأل أن:  دليميم
نما ، فدية فييا تجب فال ، منو يحسب الشئ  .  طعام من مد فييا وا 

 فإنو ، إبطيو كأحد أو ، كعانتو ، كامال عضوا حمق أو ، فصاعدا الرأس ربع في تجب الفدية أن:  الثالث القول
 .  الحنفية إليو وذىب ، الفدية عميو تجب

 ثالثة أو إصبعين أو إصبعا رأى لو لكن ، رأيتو:  قال إنسان جية رأى فمن ، الكل مقام يقوم الربع أن:  التعميل
 ربعا تكون والجية ، منو جية رأى قد ألنو ؛ ربعو رأى إذا الرؤية تصدق إنما ، رآه قد أنو عميو يصدق ال فإنو

 .  فأكثر

 إليو وذىب ، الترفو وحصول األذى إماطة بو تحصل ما ىو بحمقو الفدية تجب الذي القدر أن:  رابعال القول
 .  اهلل رحمة عمييم عثيمين ابن الشيخ اختاره الحنابمة عند احتمال وىو ، اهلل رحميم المالكية

 :  األدلة

 والذي( نسك أو صدقة أو صيام من ديوفف رأسو من أذى بو أو مريضا منكم كان فمن) تعالى قولو:  األول الدليل
 تحصل بما الحكم عمقوا ، الفدية عميو فتجب ، األذى بو يحصل ما بإماطة إال يترفو ال ، وحمق رأسو من أذى بو
 .  شيئا يستفد لم حمقو لو ذلك دون ما ، والترفو األذى إماطة بو

" رأسو في محرم وىو احتجم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  ثانيال الدليل
 ذلك ومع ، الحجامة مواضع يحمق أن بد فال ، رأسو في يحتجم أن أراد إذا اإلنسان أن المعموم ومن ، عميو متفق

 ال األذى إماطة بو تحصل ما دون ما حمق أن عمى يدل ما ، فدى أنو وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى عنو ينقل لم
 .  فيو الفدية تجب

 ألنو ، غيره وال دم عميو فميس ، الرأس ربع أزال أو ، خمسا أو أربعا أو شعرات ثالث أزال من أن:  الثاني الدليل
 .  دليل دون من بالفدية الناس إلزام يجوز وال ، الحال ىذه في الفدية وجوب عمى دليل ال

ذا ، الغرم عدم واألصل ، التكميف وعدم الذمة براءة واألصل ، المحموق عدد عمى الدليل عدم:  الثالث الدليل  وا 
 واألصل ، غرم وىذا ، صاع نصف مسكين لكل ، مساكين ستة أطعم أو ، شاة ذبح فربما ، يفدي أن اإلنسان أراد
 .  بدليل إال الغرم عدم

 :   الراجح

 .  أدلتو لقوة األخير القول ىو

 :  الشعر إزالة أقسام
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 .  متعمدا كان لو حتى ، عميو شيء وال ، حمقا يعتبر ال وىذا ، الرأس من شعرات أخذ:  األول القسم

 فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لفعل ، عميو فدية ال فإنو ، ونحوىا لمداواة ، رأسو بعض حمق إذا:  الثاني القسم
 .  لنقل فدى ولو ، فدى أنو عنو ينقل ولم ، لمداواة رأسو بعض حمق

 .  حرام وىو الفدية فعميو معظمو أو سالرأ حمق إذا:  الثالث القسم
 فألن الرأس معظم وأما ، فدية فعميو فحمق:  أي( ،، ففدية رأسو من أذى بو أو مريضا منكم كان فمن) دليمو

 حرام جميعا الحمق إن:  لقيل ، القميل في يفد لم ، وسمم عميو اهلل صمى بيالن أن ولوال ، شرعا بالكل ممحق المعظم
 .  البعض حرم الكل حرم إذا ألنو ؛ الفدية وعميو ،

األظفارِ  وَتْقميمُ :  المؤلف قال  . 

 قمما ويقممونيا ، بريا يبرونيا كانوا ، األول في يفعمون كانوا ىكذا ألنيم ؛ ونحوىا وسكين بمبراة قصو:  الظفر قمم
 ، بالبنان أم ، بعضيم يفعل كما باألسنان بقضميا أو ، بالمقص كان سواء ، القص أنواع جميع ذلك في ويدخل ،

 عبر والمؤلف ، اإلزاالت لجميع شامال يكون حتى ، أولى لكان باإلزالة ىنا المؤلف عبر ولو ، كانت طريقة أي
 .  غيره بو عبر بما

 اهلل رحميم العمماء اختمف ولذا ، اإلحرام محظورات من أنو ، السنة من وال الكتاب من دليل األظفار قمم في يرد لم
 :  قولين عمى إزالتيا في

 من ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو وذىب ، اإلحرام محظورات من محظور األظفار قمم أن:  األول القول
 .  نوالمتأخري المتقدمين

 :  األدلة

 التفث قضاء تفسير في ، عنيما اهلل رضي ، عباس ابن عن ،( تفثيم ليقضوا ثم) تعالى قولو تفسير:  األول الدليل
 .  العربية المغة أئمة عن والمنقول ، القرظي كعب بن محمد أثر وكذلك ،

 وابن ، قدامة ابن مثل ، محظوراتال من األظفار قمم أن عمى اإلجماع نقل من العمم أىل من أن:  الثاني الدليل
 .  المنذر

 كما ، ظفره بإزالة يترفو اإلنسان فإن ، كل في الترفو بجامع ، الشعر حمق عمى األظفار قمم قياس:  الثالث الدليل
 .  الشعور بقية بإزالة يترفو

 من منع التي والعمة ، منو ممنوع المحرم أن عمى دليل وال ، ممنوعا ليس الترفو ألن ؛ تقدم كما منتقد القياس وىذا
 .  الحج أنساك من نسك بيا يتعمق أنو ىي الرأس شعر أخذ أجميا

 الرأس شعر عمى الشعور بقية قياس كان إذا فإنو ، بعيد قياس الرأس شعر أخذ عمى القمم قياس:  أيضا وقالوا
 .  أبعد الرأس شعر عمى األظفار قمم فقياس ، بعيدا
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ليو ، اإلحرام محظورات من ليس ألظفارا إزالة أن:  الثاني القول  مفمح ابن وذكره ، اهلل رحميم الظاىرية ذىب وا 
 .  احتماال الفروع في

 :  األدلة

 .  المحظورات من كونو عمى الدليل عدم:  األول الدليل

 ىو التفث قضاء يرون كانوا أنيم ، التابعين من كثير وعن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن منقول بأنو ونوقش
 .  المغة أئمة ذكره ما وىو ، الخ ،، الشارب وقص ، اإلبط ونتف ، الظفر قص

دمٌ  فعميوِ  ثالثةً  َقممَ  أوْ  َحمقَ  منْ فَ :  قال . 

ن ، ثالثا الحد يجعمون ، المذىب وىذا ، دم فعميو ، أظفار ثالثة قمم أو ، شعرات ثالث حمق من  نقل قد كان وا 
 عند األظفار في والقدر ، أظافر وأربعة ، شعرات أربع الحد أن ، جدا قوية رواية اهلل رحمو أحمد اإلمام عن

 من مد فعميو الثالثة ضمن كان وما ، ةفدي فعميو ثالثة قمم من ، الشعر أخذ في ذاتو القدر ىو والحنابمة الشافعية
 فمن ، اثنان ىو الحد أن إلى فذىبوا المالكية وأما ، مطعا من قبضة عميو:  أحمد اإلمام عن رواية وفي ، طعام
 أو ، جميعا اليدين قمم إذا:  فقالوا الحنفية أما ، ثالثة يجعمونو والشافعية والحنابمة ، الفدية فعميو فصاعدا اثنين قمم

ذا ، الفدية عميو وجبت ، واحد مجمس في ، جميعا الرجمين  ، الفدية فعميو ةكامم رجال أو ، كاممة واحدة يدا قمم وا 
ن  يشبو فيو ، كاممة اليد منفعة يستوف لم ألنو ؛ عميو فدية ال فإنو ، اثنين أو ثالثة أو أربعة ، يد من أقل قمم وا 
 أنو إلى ، رواية في والحنابمة والظاىرية عطاء وذىب ، الخ ،، مد أو طعام من قبضة إما فعميو ، الثالثة دون ما

 وأما ، اإلحرام محظورات من ليس األظفار قمم أن يرون فألنيم الظاىرية أما ، شيئا األظفار قمم من عمى ليس
 إيجاب في ، السنة في وال الكتاب ي نص يرد لم ألنو ؛ عميو شيء ال:  فيقولون ، وعطاء رواية في الحنابمة
 عمى والقياس ، ذلك في الفدية وجوب عدم ىو واألصل ، األصل عمى نبقى:  ويقولون ، األظفار قمم في الفدية
 عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ الرأس شعر عمى الفدية يقيسون العمماء ، الفارق مع قياس الشعر في الفدية وجوب
 ، أيام ثالثة يصوم أو ، صاع نصف لكل ، مساكين ستة يطعم أو ، شاة ينسك بأن ، عجرة بن كعب أمر ، وسمم
 .  الرأس شعر حكم يأخذ أذى فدية يوف ما ، فدية فييا التي المحظورات بقية عميو فيقاس

َفدى بمالصقٍ  رَأَسوُ  َغّطى َوَمن:  قال ثم  . 

 .  رأسيا تغطي أن ليا يجوز األنثى ألن ؛ الذكر المحرم المراد( : من)

 فعل فقط بيا أسور  غطى إذا ، والعمامة والشماغ كالطاقية ، عميو ويكون الشعر يالمس الذي( : بمالصق)
 بالمالصق المراد ىذا" ونحوىا كالعمامة ، الرأس لستر يراد مالمس متصل كل" اهلل رحمو القيم ابن قال ، محظورا

 . 

 ، البر عبد وابن حزم ابن منيم ، اإلحرام محظورات من محظور أنو عمى اإلجماع العمم أىل من طائفة حكى وقد
 .  العمم أىل نم وغيرىم ، قدامة وابن ، المنذر وابن
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 :  األدلة

 ، المحرم يمبس ما:  سئل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث:  األول الدليل
 .  عميو متفق [..العمامة وال القميص المحرم يمبس ال] :فقال

 في كفنوه] وسمم عميو هللا صمى النبي فقال ، ناقتو وقصتو الذي الرجل في ، عباس ابن حديث:  الثاني الدليل
 .  عميو متفق[ ممبيا القيامة يوم يبعث فإنو ، رأسو تخمروا وال تحنطوه وال ، ثوبيو

 :  لمناسك األذنين تغطية

 :  قولين عمى خالف وفييا ، الطيارة في مرت وقد ؟ ال أم الرأس من األذنان ىل:  عمى تنبني المسألة ىذه

 .  اهلل رحميم الحنابمة إليو وذىب ، الرأس من األذنين ألن أذنيو يغطي أن لممحرم يجوز ال:  األول القول

 :  األدلة

 بإسناد الدارقطني وأخرج [الرأس من األذنان] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن عن:  األول الدليل
 .  تغطيتو يجوز ال والرأس ، تغطيتو عدم في الرأس حكم أخذتا الرأس من كانتا فإذا ، النووي جوده

 يرى وبعضيم ، ثبوتو وعدم عباس ابن حديث ضعف يرى من منيم ، أذنيو يغطي أن لممحرم يجوز:  الثاني القول
 يتعمق وال ، رأسو مع أذنيو يمسح فإنو ، رأسو مسح إذا اإلنسان وأن ، الوضوء مسألة عمى يحمل فإنو صح إذا أنو

 . بالتغطية

 ، متصور وىذا ، أذنيو يغطي أن لممحرم فيجوز ، الذمة براءة واألصل ، لتغطيةا عدم عمى الدليل عدم:  التعميل
 فسيكون ، واليسار اليمين من وجيو عمى نحوىا أو منشفة وجيو عمى وضع لو اإلنسان أن اهلل شاء إن وسيأتي

 بجواز قيل اإذ وأما ، األذنين تغطية بجواز القول عمى ، وجيك عمى ضعيا:  يقال ىنا ، أذنيو عمى منيا جزء
 .  أعمم واهلل ، بيذا بأس وال أذنيو مع وجيو يغطي فإنو األذنين تغطية

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


