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 .  أجمعين وصحبه آله وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 ، آثمان ىما ولكن ، النسك يفسد لم األول التحمل بعد المرأة جامع إذا وأنو ، األول حملالت بعد الجماع أخذنا
 وقد ، اإلحرام اأفسد قد بجماعيما ألنيما ؛ نسكيما من بقي ما ليكمال ، الحل من ويحرما يمضيا أن ويمزميما
  ؟ ال أم إحرامو عمى يبقى األول التحمل تحمل إذا ىل:  الخالف وسبب ، أقوال عمى ذلك في العمماء  اختمف
 وجوده المنافي الوطء لتحريم ؛ اهلل رحمو القاضي عن منقول وىو ، محرما يزال ال أنو اهلل رحمو قدامة ابن ذكر

 عمى األصغر إدخال يجوز ال أنو يرون ىم ؟ الحج عمى العمرة إدخال يجوز كيف إذن:  لمقاضي قيل ، لإلحرام
 ، إحرام جزء   فإنو ىذا وأما ، التام الكامل اإلحرام في الحج عمى العمرة إدخال حيص ال:  اهلل رحمو فقال ، األكبر
 .  عميو الدم لوجوب ؛ عميو اهلل رحمة عقيل ابن رأي عمى محرم وىو

 .  الثاني التحمل تحملي حتى النساء من فيمنع ، الع مق بعض وتبقى إحرامو انفك تحمل إذا ، بمحرم ليس:  وقيل

 :  أخرى بعبارة

 :  الراجح

 .  األول التحمل قبل كإحرامو ليس إحرامو لكن ، يزال ال إحرامو أن

 :  األول التحمل بعد لمجماع اإلحرام تجديد

 وعطاء عباس ابن إليو وذىب ، أخرى مرة إحرامو تجديد يمزمو لم األول التحمل بعد جامع إذا:  األول القول
 .  الجديد في والشافعية الحنفية رأي وىو ، والشعبي
 : أدلتيم

 .  األول التحمل بعد كما ، بعضو يفسد فمم ، جميع و يفسد لم إحرامو أن:  األول ليلدال

 فإذا ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى ، النبي أصحاب من أحد عن اإلحرام بتجديد القول يرد لم أنو:  الثاني ليلدال
 .  ؟ أخرى مرة ويأتي ويحرم لمحل يذىب بأن نأمره ففكي عنيم يثبت لم

 ويسعى يطوف ، يعتمر أن دون الحل أدنى من اإلحرام تجديد يمزمو األول التحمل بعد جامع من:  الثاني القول
 اإلمام أن ويحتمل" الفروع في قال ، تابعيما ومن( أخيو ابن) والشارح قدامة ابن صححو رأي وىذا ، محرم وىو
 " . أصح واألول :قدامة ابن قال ، أفعاليا ىذه ألن ؛ عمرة وسموه ىذا أرادوا ئمةواأل أحمد
 : أدلتيم

ذا ، التام كاإلحرام ، أفسده إحراما صادف قد الجماع أن:  األول ليلدال  ليأتي يحرم أن لزمو إحرامو فسد وا 
 .  كالوقوف ، صحيح إحرام في بالطواف

 .  إحرامو في والحرم الحل بين ليجمع ؛ الحل من يكون إنما اإلحرام:  الثاني ليلدال
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 عمرة بدون يحرم الثاني القول) ، بعمرة الحل أدنى من يحرم أن يمزمو األول التحمل بعد جامع من:  الثالث القول
 عميو تدل اإلمام ونصوص:  قالوا ، الحنابمة بعض مذىب وىو ، القديم في والشافعية المالكية إليو وذىب( حج وال
 جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، الجوزي وابن عقيل وابن القاضي الحنابمة من بو وجزم ،
 ثم ، محرم وىو الحج سعي أو اإلفاضة طواف يطوف ثم ، ويسعى ويطوف ، بعمرة ويحرم يذىب أنو يرون ،

 ىو وىذا" اهلل رحمو اإلسالم خشي قال ، محرما كونو حال الحج وسعي اإلفاضة طواف أدى قد ويكون ، يقصر
 " .عنيم اهلل رضي الصحابة عن المأثور
  : أدلتيم

 ىل:  يقولون ىم ، بعمرة يحرم أن بد فال ، حج أو عمرة بدون اإلنسان يحرم أن يتصور ال أنو:  األول ليلدال
 يقبل وال ، لعمرة أو لحج إال يكون ال اإلحرام أن الراجح ؟ بعض دون األعمال لبعض فيحرم ، يتجزأ اإلحرام
 .  التجزئة

 فيمزمو ، التام كاإلحرام ، فأفسده إحراما صادف قد الوطء ألن ، بالوطء فسد قد األول اإلحرام أن:  الثاني ليلدال
 .  االعتمار فيمزمو ، محرما كونو حال نسكو من بقي ما يؤدي حتى يحرم أن

 :  الراجح

 بعمرة ويحرم ، الحل أدنى إلى يذىب أن لزمو ، األول التحمل بعد جامع إذا الحاج أن ، أعمم واهلل الثالث القول ىو
 ؛ محرما كونو حال والسعي الطواف أدى قد ويكون ، ويقصر لمحج ويسعى يطوف ثم ، لمعمرة ويسعى ويطوف ،

 كيف ، ىكذا مجردا إحراما وأحرم ، الحل أدنى إلى أو ، التنعيم إلى اذىب:  لو قيل إذا الثاني القول عمى ألن
 من يخرج فكيف ، العمرة بأعمال أو الحج بأعمال إال إحرامو من يخرج لم أحرم إذا اإلنسان ؟ إحرامو من يخرج
 إحرامو أفسد قد اإلنسان ألن ؛ ضعيف قول فيو ، اإلحرام يجدد ال بأنو القول وأما ؟ الحال ىذه في إحرامو
 .  الثاني التحمل وقبل األول التحمل بعد بالجماع

 :  األول التحمل بعد لجماعا فدية

 :  قولين عمى خالف ؟ شاة عميو تجب أو بدنة عميو يجب ىل

 ، مكة في الفقراء عمى ويوزعيا ، شاة يذبح أن عميو يجب ، األول التحمل بعد جامع إذا الحاج أن:  األول القول
سحق وربيعة عكرمة قول وىذا  فالمراد ، شاة:  الفقياء قال ذاوا   ، الشافعية عند واألصح ، الحنابمة مذىب وىو ، وا 
 .  - األذى فدية اإلحرام محظورات في الشاة أن ، عندىم قاعدة وىذه - أذى فدية بيا

 : أدلتيم

 ألنو ؛ الحج يفسد لم ، ينزل لم إذا الفرج دون كالوطء ، بدنة يوجب فمم ، الحج يفسد لم وطء أنو:  األول ليلدال
 .  ينزل ولم باشر كالذي ، شاة فيمزمو ، آثم لكنو ، صحيح حجو فإن األول التحمل بعد جامع من أن تقدم
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 أن يمكن فال ، التام اإلحرام عن موجبو ي نقص أن فينبغي ، األول بالتحمل خف اإلحرام حكم أن:  الثاني ليلدال
 التحمل قبل كاإلحرام فميس ، نقص قد األول التحمل بعد اإلحرام ألن ، التام اإلحرام عمى الناقص اإلحرام يقاس
 .  األول

 والشعبي وعطاء ، عنو اهلل رضي عباس ابن رأي وىذا ، بدنة عميو األول التحمل بعد جامع من:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة قول في والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو

 :  تيمأدل

:  قال ، النحر يوم يفيض أن قبل ىموأ أصاب رجل عن سئل" عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  األول الدليل
 . والبييقي الدارقطني أخرجو" قابل من الحج عميو وليس ، بينيما جزورا ينحران

 التحمل بعد الوطء قاسوا ، العقبة جمرة رمي قبل كالوطء ، بدنة بو فوجبت ، الحج في وطء أنو:  الثاني الدليل
 .  األول التحمل قبل الوطء عمى األول

 اإلحرام يمحق فكيف ، المحظورات من كبير جزء وأبيح ، إحرامو خف األول بالتحمل ألنو ؛ الفارق عم قياس وىذا
 .  التام الكامل باإلحرام الخفيف الناقص

 :  الراجح

 الفدية خصال بين ويخير ، أذى فدية عميو وجب األول التحمل بعد جامع إذا أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو
 الفقراء مىع يوزعيا شاة يذبح أو ، صاع نصف مسكين لكل ، مساكين ستة إطعام أو ، أيام ثةثال صيام:  الثالث

 .  مكة في

ن) قوله   ( :األول التحمل بعد جامع وا 
 .  دبر أو قبل في أصمية حشفة إيالج ىو الجماع

 ، النسك فساد ، ثماإل:  أشياء خمسة يمزمو فإنو قبميا في امرأة جامع إذا المحرم أن عمى فاإلجماع القبل أما
 .  الفدية ، قابل من الحج ، الحج في المضي وجوب

 ىذا فإن ، البييمة في أو ، الرجل دبر أو دبرىا في أو المرأة قبل في الوطء بين والحنابمة الشافعية عند فرق ال
 .  المتقدمة الخمسة األحكام يأخذ ، واحدا حكما يأخذ

 ، آثم ىو ، يشبيو ال فيو الحد يوجب ال ألنو ؛ الحج يفسد ال البييمة وطء أن إلى فذىبوا والمالكية الحنفية أما
 إلى ونمفت ، بالجماع يمحقونو وال ،( الفرج دون الوطء) المباشرة يشبو وىو ، حجو يفسد ال لكنو ، قبيحا فعال وفعل
 الحكم يبين أن ميمتو الفقيو ألن ؛ وحميا حرمتيا عن النظر بغض األحكام ىذه يذكرون اهلل رحميم الفقياء أن

 ، وبيانيا ذكرىا من بد ال الشرعية األحكام لكن ، ذكره ينبغي وما ، قبيح نعم ، الفعل عن النظر بغض ، الشرعي
 وقوع من يستغرب ال تقع التي األحداث بعض ورأى الحج إلى ذىب ومن ، يقع شيء فكل ، يقع ال:  تقول وال
 .  باهلل نعوذ األشياء ىذه مثل
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 :  روايتان البييمة ووطء الدبر في الوطء في حنيفة أبي ولإلمام

 .  الحج فأفسد ، إنزال غير من االغتسال يوجب فرج في وطئ ألنو ؛ بيذا يفسد الحج أن:  األولى الرواية 

 كالوطء فيو ، الزنا حد في اإلحصان بو يثبت ال ألنو ؛ الحج يفسد ال البييمة ووطء المواط أن:  الثانية الرواية
 الحنابمة أما ، عاقالن بالغان حران وىما صحيح نكاح في مثمو امرأة وطئ إذا يثبت إنما اإلحصان ، الفرج ندو 

 .  الصور ىذه عمى يصدق الجماع اسم أن يرون ألنيم ، يفسد الحج أن الصور جميع في فيرون والشافعية

 .  رواية في حنيفة أبا اإلمام وافقونفي ، المواط وال البييمة بوطء يفسد ال الحج أن إلى ذىبوا:  الظاىرية

ن)  خمسة عميو تترتب ، أمور من عميو يترتب لما ؛ اإلحرام محظورات أعظم ، معموم ىو كما الجماع( : جامع وا 
 :  أمور

 .  اإلثم -1

 .  النسك فساد -2

 .  فيو المضي وجوب -3

 .  قابل من الحج -4

 .  الفدية -5

ن ، بعرفة الوقوف قبل الجماع وقع إذا عميو مجمع النسك وفساد اإلثم  وفاسد آثم فيو بعرفة الوقوف بعد وقع وا 
 .  الجميور رأي عمى

 المنذر ابن يقول ، اهلل رحمو  حنفية أبي اإلمام عند ، بدنة وعميو ، فاسد يرغ والحج ، آثم أنو:  الثاني القول
 فسد قد وحجو ،" قابل  من حجا عميو أن ةبعرف الوقوف قبل حجو في عامدا جامع من أن عمى وأجمعوا" اهلل رحمو

 رأي بناء وىذا" مفسد أنو ويسعى يطوف أن قبل وطئ من أن عمى وأجمعوا" يقول ، قابل من الحج قضاء وعميو ،
 . الجميور

فساد الجماع  :  النسك وا 

 بن اهلل بدوع عباس وابن عمر وابن ىريرة وأبي وعمي عمر ، الصحابة من مجموعة عن مروي النسك بفساد القول
 عن سئموا ، عنيم تثبت ال ضعيفة فإنيا ىريرة أبي وعن عمي وعن عمر عن الرواية أما ، عنيم اهلل رضي عمرو
 مالك اإلمام أخرجو" واليدي قابل من الحج عمييما ثم ، لوجييما ينفذان" جميعا فقالوا محرم وىو أىمو أصاب رجل
 .  االنقطاع لوجود ؛ صحيحة غير مالك اإلمام وبالغات" بمغنا" يقول ، بالغا موطئو في

 أبي ابن ورواه ، عنو اهلل رضي ، عمر يدرك لم عطاء ألن ؛ منقطع وىو ، عمر عن عطاء عن البييقي وأخرج
 من مرسل ألنو ؛ يصح وال يثبت ال:  حزم ابن عنو قال ، عمر عن مجاىد عن ، خزيمة وابن والبييقي شيبة
 ال ىريرة أبي وعن عمي وعن عمر عن روي ما ، عنو اهلل رضي عمر يمق مول يدرك لم مجاىد ، مجاىد ليسامر 
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 شيبة أبي ابن عنيم اآلثار أخرج،  عمرو بن اهلل وعبد عمر وابن عباس ابن عن روي ما الثابت إنما ، يثبت
 . الفروع في مفمح ابن وحسنو،  النووي وصححو،  وصححو والبييقي والدارقطني

 نعيم بن يزيد حديث من ، المراسيل في داود أبي عند ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي إلى مرفوعا رويو 
 اقضيا] :فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فسأل ، محرمان وىما امرأتو جامع جذام من رجال أن ، األسممي
 ، فتفرقا أصبتما ما فيه أصبتما الذي المكان جئتما إذا حتى ، جئتما حيث من اارجع ثم ، هديا وأهديا نسككما

 حجر ابن الحافظ عنو وقال ، منقطع:  البييقي عنو قال ، [أخرى حجة وعميكما ، صاحبه منكما واحد ىير  وال
 عميو اهلل صمى النبي إلى مرفوعا يثبت فال ، الضعيف أقسام من والمرسل ، إرسالو مع ثقات رجالو:  اهلل رحمو
 .  وسمم

 .  فيو المضي وجوب نأخذ اآلن ، النسك فساد ، اإلثم:  المترتبة الخمسة األحكام عن الكالم تقدم

 :  الجماع بعد المضي وجوب

 فيو المضي ويمزميما ، فاسد نسكو فإن ، األول التحمل قبل امرأتو جامع إذا المحرم أن إلى العمم أىل عامة ذىب
 .  - لو مطاوعة أةالمر  كانت إذا -

 :  تيمأدل

 فإنيم ، عمرو وابن عمر وابن عباس ابن ، ذكرىم السابق الصحابة الثالثة عن الثابت الدليل:  األول الدليل
 .  فيو المضي بوجوب حكموا

 .  فيو يمضي أن فيمزمو ، { لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّىا} وتعالى تبارك اهلل قول:  الثاني الدليل

 يمزمو وال ، يمضي فإنو بالجماع نسكو أفسد إذا بل ، فيو المضي يمزمو ال:  فقالوا ، والظاىرية حزم ابن وخالف
 .  الحج في االستمرار

 :أدلتيم

 .  فاسد شيء في المضي يمكن ال ألنو:  األول ليلدال

 عمل قد وىو ، [رد فهو أمرنا عميه ليس عمال عمل من] يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني ليلدال
 .  عميو دليل ال النياية حتى الحج في يستمر وكونو ، نسكو ففسد ، ورسولو اهلل أمر عميو ليس عمال

 فاتو قد اإلنسان وىذا ، الحج فاتو كالذي ، بعمرة يتحمل أنو إلى ، رواية في مالك واإلمام البصري الحسن وذىب
 .  بعمرة فيتحمل الحج

 :  الراجح

 .  غيرىم عمى مقدمة فتواىم ، عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة إليو ذىب ما

 :  الحج قضاء
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 حجتو كانت سواء ، عمر بن اهلل وعبد عباس وابن عمر ابن عن ، الصحابة من مجموعة عن القضاء وجوب نقل
ذا ، الحجة بيذه يأتي أن فيمزمو ، منيا تبرأ لم ذمتو فألن الفرض أما ، فيو المضي يمزمو ، نفال أم فرضا  كانت وا 
 ؛ بيا اإلتيان لزمو ، تطوعا الحجة كانت إذا وأما ، بيا مشغولة تزال ال ذمتو ألن ؛ بيا اإلتيان لزمو نذرا الحجة
 .  قابل من بيا يأتي أن بد ال ( فيو باإلحرام ) فيو بالشروع واجبا يصبح الحج ألن

 :  الفدية

 كميم فالجميور ، بعرفة الوقوف بعد جامع إذا أنو عرفنا وقد ، مقدارىا في العمماء اختمف لكن ، عميو واجبة الفدية
 :  قولين عمى خالف ففيو بعرفة الوقوف قبل الجماع حصل إذا لكن ، بدنة عميو:  يقولون

 والشافعية المالكية مذىب وىو ، ومجاىد وطاوس وعطاء عباس ابن إليو ذىب ، بدنة الفدية أن:  األول القول
 .  والحنابمة
 : أدلتيم

 .  عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة قول أنو:  األول الدليل

 لزوم يرى الجميع ألن ، بعرفة الوقوف كبعد ، بدنة فأوجب ، فأفسده تاما إحراما تخمل جماع أنو:  الثاني الدليل
 .  بعده ما عمى الوقوف قبل ما فقاسوا ، بيذا الحنفية يمزمون ، بعرفة الوقوف بعد كان إذا البدنة

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، شاة عميو فإن بعرفة الوقوف قبل جامع إذا:  الثاني القول

 أن يوجب ىذا ، الحج فاتو كمن ، بدنة بو يجب فمم ، القضاء يوجب معنى الوقوف قبل أنو:  األول التعميل
 وما عرفة قبل بين ما يفرقون ، بدنة تمزمو وال ، شاة لزمو سيقضي كان فإذا ، أخرى مرة الحج اإلنسان يقضي
 ؛ حجو تم قد بعرفة الوقوف وبعد ، حجو يتم لم بعرفة الوقوف قبل:  قالوا ، دليل إلى يحتاج التفريق وىذا ، بعده
 تمزمو بعرفة الوقوف وقبل ، بعرفة الوقوف بعد أن وتقدم ،( عرفة الحج) يقول وسمم عميو اهلل صمى الرسول ألن
 فيو وألن ، بدنو فأوجب ، فأفسده تاما إحراما صادف قد الحالين كال في الجماع ألن ؛ لراجحا عمى أيضا بدنة

 .  بو قضوا ما إلى فيصار ، الكرام الصحابة قضاء

 :  الجماع بعد وزوجته المحرم بين التفريق

 ، عنيما اهلل رضي عباس ابن قال كما" فتفرقا أحرمتما إذا" قالوا أنيم الصحابة عن المنقولة اآلثار في الحظتم
 فتفرقا فيو أصبتما الذي الموضع إلى وصمتما إذا) قال أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن المروي الحديث وفي
 :  قوالن ؟ مستحب أم واجب ىو ىل ؟ بينيما التفريق حكم فما ،(  صاحبو منكما واحد يرى وال، 

 الحنفية مذىب وىو ، وعطاء ومجاىد الحسن رأي وىو ، يجب وال مستحب الزوجين بين التفريق:  األول القول
 . الحنابمة ومذىب ، قول في والشافعية

  : أدلتيم
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 عمى الحج في الجماع قاسوا ، بينيما التفريق يمزم لم رمضان نيار في امرأتو اإلنسان جامع إذا:  األول ليلدال
 .  العبادة فساد االثنين عمى يترتب ألنو ، رمضان في الجماع

 الذي المكان رؤية عند ، والوقاع الوطء معاودة من يتوىم عما الصيانة ىي التفريق من الحكمة أن:  الثاني ليلدال
 .  امرأتو بمفارقة اإلنسان وتكميف اإليجاب يستمزم ال ، بعيد وىم وىذا ، الجماع فيو حصل

 .  رواية في والحنابمة ، لقو  في والشافعية المالكية إليو وذىب ، بينيما التفريق يجب:  الثاني القول
 : أدلتيم

 . بو أمروا عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة أن:  األول الدليل

 في الجماع منيم حصل قد ألنيم ؟ قضوا لماذا ، دواعيو من فيكون ، الجماع يذّكر االجتماع أن:  الثاني الدليل
 .  الماضي العام يف حصل ما منيما فيحصل يتذكرا أن أمكن اجتمعا إذا ، الماضي العام

 :  الراجح

ال حصل إن ، مستحب ىو بل ، التفريق يمزم ال أنو ، الجميور قول ، األول القول ىو  .  يمزم لم وا 

 :  التفريق بداية

 فمنيم ، السمف اختمف وىنا" أصبتيا حيث من" ومرة ،" أحرمتما إذا" يقول مرة ، الحديث وفي األثر في الحظنا لو
 ، والثوري والنخعي وعطاء المسيب ابن رأي ، السمف من طائفة رأي وىو ، الجماع صلح حيث من:  يقول من
 تمضي فإنيا ، مثال مزدلفة في الجماع كان فإن ( الجميور ) الحنابمة عند والمذىب والشافعية الحنفية مذىب وىو
 . العقبة جمرة قبل أو ، عرفة في أو ، بينيما فرق مزدلفة إلى وصموا إذا حتى ، معو

 في والحنابمة المالكية ومذىب ، عباس ابن وعن عمي عن مروي وىو ، يحال أن إلى يحرمان حين من:  وقيل
 .  رواية

 :  بينهما التفريق معنى

 حتى ، عنيا يبتعد ، قربيا يكون ال النزول وفي ، فسطاط في معيا ينزل وال ، محمل في معيا يركب أال:  يقولون
 أشد يحتاط أن لإلنسان ينبغي ، عظيم شديد المحظور ىذا أن عمى يدل وىذا ، األولى المرة فيو وقعا فيما يقعا ال

 كان ولو ، عظمتو عمى يدل عميو األمور ىذه ترتيب ، عظيمة أمور عميو يترتب ألنو ؛ الشباب خاصة ، الحيطة
 أو ، متتابعين شيرين صيام عميو يترتب ، رمضان نيار في عالجما:  مثل ، األمور ىذه عميو رتبت لما يسيرا
 .  بالسيل ليس أمر أنو عمى دليل فيذا ، الخ ،، عتق

المباشرة   َوتحرم  :  المؤلف قال  . 

 .  اإلحرام محظورات من واألخير التاسع المحظور ىو ىذا

 :  أدلتو
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 ابن قال كما والرفث ، {الْحَجِّ فِي جِدَالَ وَلَا فُسُىقَ وَلَا رَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِنَّ فَرَضَ فَمَنْ} تعالى قولو:  األول الدليل
 المباشرة ، المباشرة فيو ويدخل ، النساء من الرجال حاجات جميع:  وقيل ،" والغمز والقبمة النساء غشيان" عباس

ما الفرج في تكون أن إما  .  ىنا المقصود ىوو  ، دونو تكون أن وا 

 القبمة من ، الفرج دون فيما إحرامو حال المباشرة من ممنوع المحرم وأن ، حرام المباشرة أن عمى الفقياء اتفق وقد
 ، الوطء دواعي من ألنو( َيخِطب وال ينكح وال المحرم ينكح ال) العقد حرم قد والشارع ، ذلك وغير بشيوة والممس
 .  العقد من أعظم ىي ؟ بالمباشرة فكيف

 المباشرة كانت إذا المحرم إنما ، جاز ذلك نحو أو بيدىا أمسك فمو ، باالتفاق جائزة شيوة دون من والمباشرة
 .  بشيوة

 حجو أن عمى ، اهلل رحميم الفقياء اتفق فقد ينزل لم فإن ، ال أو إنزال معيا يحصل أن إما بشيوة والمباشرة
 " . حجو بفساد قال أحدا نعمم ال ، بذلك يفسد ال حجو فإن ينزل لم إذا أما" قدامة ابن قال ، الفدية وعميو ، صحيح

 :  إنزال دون المباشرة في الفدية

 :  قولين عمى ذلك في اختمفوا

 عند المذىب وىو ، والشافعية والمالكية الحنفية ، العمم أىل جميور إليو وذىب ، شاة عميو أن:  األول القول
 عمييم اهلل رحمة ، ثور أبي رأي وىو والثوري وقتادة والزىري سيرين وابن وعطاء المسيب ابن رأي وىو ، الحنابمة
 .  جميعا

 .  شيوة بغير كالممس ، بدنة توجب فمم ، النزال عن عريت مالمسة أنيا:  دليميم

 .  رواية في والحنابمة رواية في المالكية إليو وذىب ، بدنة فعميو ينزل ولم باشر إذا:  الثاني القول

 .  بدنة فييا عميو فيكون ، إنزال بيا اقترن التي المباشرة أشبيت ، باإلحرام محظورة مباشرة أنيا:  دليميم

 :  الراجح

ذا ، أذى فدية شاة عميو فإن ، ينزل ولم بشيوة باشر إذا أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو  شاة عميو:  الفقياء قال وا 
 نصف مسكين لكل ، مساكين ستة إطعام أو ، أيام ثالثة صيام:  أشياء الثةث بين يخير ، أذى فدية فالمراد ،

 .  عنو اهلل رضي عجرة بن كعب حديث في كما ، شاة ذبح أو ، اهلل شاء إن سيأتي كما صاع

ه   يفس د   لم   فأنزلَ  فعلَ  َفإن  :  قال  .  حج 

 .  المباشرة أنواع من يالثان النوع وىو ، فأنزل باشر إن

 :  اإلنزال مع بالمباشرة الحج فساد

 :  قولين عمى خالف فييا لةأوالمس ،" حجو يفسد لم" يقول المؤلف

ليو ، والمس كالتقبيل ، حجو يفسد لم فأنزل بشيوة باشر من:  األول القول  في والحنابمة والشافعية الحنفية ذىب وا 
 .  المنذر وابن والثوري ثور أبي رأي وىو ، المذىب
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 :  تيمأدل

 الحافظ وضعفو ، البييقي أخرجو" دما فمييرق محرم وىو امرأتو قبل من" عنو اهلل رضي عمي عن:  األول الدليل
 .  اهلل رحمو حجر ابن

 صحة واألصل ، حجو فسد فأنزل باشر من أن عمى نص ثمة ليس ، إجماع وال فيو نص ال أنو:  الثاني الدليل
 الفرق لوجود ، عميو غيره يقاس فال ، الفرج في بالجماع متعمق حكم والفساد ، بدليل إال الفساد يثبت وال ، الحج
 فال ، شاسع فرق بينيما ، الفرج في كالمباشرة الفرج دون المباشرة حقيقة ليست ، واألثر والحكم الحقيقة في بينيما
 .  باألعمى األدنى يقاس

 ، حكما أغمظ الجماع ألن ؛ الفارق مع قياس الجماع عمى اإلنزال مع رةالمباش إفساد قياس أن:  الثالث الدليل
 . عمييما المترتبة واآلثار ، األمرين بين الحقيقة والختالف

  . التغميظ عمى الفرج في بالجماع يتعمق حكم الفساد أن:  الرابع الدليل

 تحرم بامرأة الرجل استمتع لو ، ينزل لم لو كما ، الحج يفسد فمم الحد بنوعو يجب ال استمتاع أنو:  الخامس الدليل
 .  فال ىذا أما ، باهلل نعوذ بالزنا يجب إنما ، الحد عميو يجب ال ؟ الحد عميو يجب فيل ، االستمتاع بيذا عميو

 بن والقاسم ، والحسن ، عطاء رأي وىو ، حجو فسد فأنزل بشيوة قبل أو لمس أو باشر من أن:  الثاني القول
سحق محمد ليو ، جبير بنوا وا   .  رواية في والحنابمة قول في والشافعية المالكية ذىب وا 

 ، دونو وما الجماع يتناول والرفث : قالوا ،( الحج في جدال وال فسوق وال رفث فال) تعالى قولو:  األول الدليل
 .  حجو فيفسد ، محرما فعال فعل قد اإلنسان وىذا

 فأنزل بشيوة امرأتو باشر لو الصائم ، كالصيام بالمباشرة اإلنزال فأفسدىا ءالوط يفسدىا عبادة أنيا:  الثاني الدليل
ذا ، صومو فسد ذا ، حجو فسد جامعيا إذا ، الحج كذا ، صومو فسد جامعيا وا   .  حجو فسد بشيوة باشرىا وا 

 النظر راربتك يفسد فإنو ، الصيام بخالف ، بالجماع إال يفسد ال الحج ألن ؛ الفارق مع قياس بأنو:  ونوقش
 .  بينيما فرق فثمة ، أخرى وأشياء

 انفرد إذا بو الحج يفسد أن فجاز ، اإليالج من أبمغ وىو ، اإلنزال ىو بالجماع المقصود أن:  الثالث الدليل
 .  كاإليالج

نما ، اإلنزال في ليست المذة أن ، العسيمة حديث في كما يقولون الفقياء ألن ؛ صحيح غير حكم وىذا  فيما المذة وا 
 .  قبمو

 :  الراجح

 في الوطء ألن ؛ المنصوص عمى القياس يصح وال ، النسك فساد في إجماع وال نص ال بأنو جميعا أدلتيم تناقش
 أو ، بشيوة باشر من:  إذن ، الفرج دون المباشرة وبين الوطء بين الشاسع ولمفرق ، الحد نوعو في يجب الفرج
 .  سيأتي ما عميو ويترب ، آثم كنول ، حجو يفسد لم ، فأنزل قبل أو لَمس
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بدنة   وَعميه  :  اهلل رحمه قال  . 

 .  فييا مختمف مسألة وىي ، بدنة وعميو ، حجو يفسد لم فأنزل باشر من

 :  فأنزل باشر من عمى الواجب

 :  قولين عمى الفقياء فييا اختمف

 الحسن رأي وىو ، الحنابمة عند المذىب وىو ، المالكية إليو وذىب ، بدنة وفعمي فأنزل باشر من:  األول القول
 . .  ثور وأبي جبير وابن

 .  الفرج في كالوطء ، البدنة فأوجبت ، الغسل أوجبت مباشرة أنيا:  دليميم

 اإلنزال مع األجنبية المرأة مس قياس منو ويمزم ، كثيرة مسائل في يخالفو أصل عمى فرع قياس ىو ، غريب قياس
 امرأة جامع إذا الرجل ألن ؛ الحد عميو وجب فأنزل امرأة مس من:  قيل القول بيذا قيل إذا ألنو ، الزنا عمى

 .  بو يقول أحد ال وىذا ، الحد عميو يجب فأنزل عنو أجنبية امرأة لمس فمن ، الحد عميو وجب بالزنا عميو محرمة

 المنذر ابن رأي وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية الحنفية إليو ذىبو  ، شاة فعميو فأنزل باشر من:  الثاني القول
 . 

 ، إنزال بدون المباشرة عمى اإلنزال مع المباشرة قياس ، ينزل لم لو ما أشبو ، الفرج دون مباشرة أنيا:  دليميم
 .  الشاة فيو فيوجبون

 :  الراجح

 قياس وأما ،(  أذى فدية ) شاة عميو فإن فأنزل بشيوة اشرب إذا عميو الواجب وأن ، أعمم واهلل الثاني القول ىو
 عمى األخف يقاس فال ، والحكم واألثر الحقيقة في اختالف بينيما ، الفارق مع قياس فيو الجماع عمى المباشرة
 .  األحكام جميع في يخالفو الذي األعمى

رم   َلكن  :  قال ل   من ي ح   .  الفرض   لطواف   الح 

 ىذه:  اهلل رحميم العمماء قال ولذا ، األول التحمل بعد جامع لو فيما ذكرناه ؟ ىذا مكان نأي( : الحل من يحرم)
 لكنو" عام ثاني ويقضيان" قولو بعد تأتي أنيا ، الحقيقي محميا أردنا إذا ومحميا ، اهلل رحمو المؤلف من قمم سبقة

 يتكمم لم المؤلف ، األول التحمل بعد الجماع:  مسألة وىي ، اهلل رحمو المؤلف اعني تكمم ما مسألة في مفروض
 ، آثم فإنو األول التحمل بعد جامع ومن" يقال ولذا ، قبمو الجماع عن تكمم بل ، األول التحمل بعد الجماع عن

ن" العبارة فيذه ،" أذى فدية شاة وعميو ، الحل من يحرم أن ويمزمو ، صحيح وحجو  التحمل قبل المحرم معجا وا 
" عام ثانيَ  ويقضيان" قولو بعد وموضعيا ، اهلل رحمو شيخنا قال كما ، المؤلف من قمم سبقة.." نسكيما فسد األول
 .  ليا أقرب المحل ىذا

حرام  :  قال  .  كالرجل   المرأة   وا 



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 7_74  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 ، ليا يباح لو يباح وما ، عمييا يحرم الرجل عمى يحرم فما ، صلاأل ىذا ، الرجل إحرام كحكم المرأة إحرام حكم
 في بل ، فقط الحج في ليس ، الرجل مع المرأة في األصل وىذا ، عمييا تجب الرجل عمى تجب التي والفدية
 تعالى اهلل ، الشرعي الخطاب إليو يتوجو كميم ، والمرأة الرجل بين فرق ال أنو ، كمو الدين في بل ، العبادات جميع
 ، ولخمقيا ، المرأة لطبيعة لكن ، الشرعية األحكام وجميع النداء ىذا في داخمة وىي ، (آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا) يقول

 الدليل جاء ما إال األحكام تساوي فاألصل ، الشرعية األحكام من بمجموعة اختصت ، بيا اهلل ولرحمة
 . فيو بالتخصيص

الم باس   ف ي إال:  قال  . 

 أن عمييا ويحرم ، كالرجل المخيط من تتجرد ال المرأة فإن ، الرأس وتغطية المخيط من التجرد قضية في إال
 المباشرة في ، الشعر قص في ، األظفار تقميم في ، كالرجل فيي اإلحرام محظورات بقية في أما ، رأسيا تكشف

 .  ذلك وغير بو يتعمق وما والجماع ، وب يتعمق وما

ق عَ  وَتجتنب  :  قال ثم  .  الب ر 

  .  حاجة لباس:  فيو النقاب وأما ، زينة لباس وىو ، الوجو عمى يجعل لباس:  البرقع
 اهلل رضي عمر ابن حديث وعمي دل وقد ، المرأة عمى حرام والنقاب ، النقاب فيو فيدخل ، البرقع ذكر المؤلف
 قال ، البخاري اإلمام أخرجو [القفازين تمبس وال المرأة تنتقب وال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما
 وال " :قدامة ابن قال ، " عنيم اهلل رضي وعائشة عباس وابن عمر وابن سعد عن ةثابت البرقع كراىية" :المنذر ابن
 أنو تحريمو ودليل ،" باتفاقيم عنو ينيى فمذا النقاب من أقوى والبرقع" :اإلسالم شيخ وقال، " فيو خالف أحدا نعمم
 حال في المرأة عمى حراما الحدقة عمى تكون فيو العين فتحة الذي النقاب كان إذا ، عمييا المحرم النقاب من أشد

 أول من ىذا ، عمييا حراما ونفيك ، الجسد من بعضو يختص لباس وألنو ، أولى باب من فالبرقع ، اإلحرام
 .  المرأة عمى المحرمات

والق ّفازين  :  المؤلف قال  . 

 :  قولين عمى خالف وفييا ، العضو قدر عمى مصنوعان ألنيما ؛ منيما المرأة تمنع ، اليدين لباس وىما

 وطاوس وعطاء عمر ابن إليو وذىب ، إحراميا حال ازينالقف تمبس أن المحرمة لممرأة يجوز ال:  األول القول
سحق النخعي رأي وىو ، ومجاىد  .  الحنابمة عند المذىب وىو ، األصح في والشافعية والمالكية ، وا 

  [ .القفازين تمبس وال تنتقب وال] عمر ابن حديث:  دليميم

 لعطاء ورأي،  وسعد عائشةو  عمي عن ولمنق وىذا ، القفازين تمبس أن المحرمة لممرأة يجوز:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، قول في والشافعية الحنفية رأي وىو ، اهلل مرحمي الثوريو 

 :  تيمأدل
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 ، رأسه في لالرج إحرام] :قال أنو ، عمر ابن عن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى حديث:  األول الدليل
حرام  . وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال ، ضعيف والحديث - تخريجو وسيأتي – [وجهها في المرأة وا 

 .  ينياىن يكن ولم ، القفازين بناتو ي مبس كان عنو اهلل رضي وقاص بن سعد أن:  الثاني الدليل

 يدىا عمى كميا تضع أن يجوز المرأة ، كالرجمين ، بو فجاز ، المخيط بغير هستر  يجوز عضو أنو:  الثالث الدليل
 .  بالقفازين اليدين ستر يجوز فكذلك ، يجوز كان إذاف ،

 الجوربين أو الخفين يمبس أن لو يجوز ال لكن ، قدميو عمى إزاره أو ثوبو يضع أن لو يجوز ، الرجل كذلك:  قال
 .  بيما خاص لباس ألنو ؛ رجميو في

 :  الراجح

 دام ما ، النبوي النص لوجود ؛ اإلحرام حال ازينالقف تمبس أن لممرأة يجوز ال أنو - أعمم واهلل - األول القول ىو
 .  قولو مع قول ألحد فميس ، نص ىناك

  ؟ بكمييا يدييا تغطي أن لممرأة يجوز ىل
 يدىا تغطي أن جواز يرى - "بيما جواز التحرز لمشقة بكميا تغطيتيما من يمزم وال" اهلل رحمو المرداوي يقول
نما ، بخف ال بإزاره قدميو الرجل تغطية:  بدليل " – بالقفاز تغطيو أن يجوز ال لكن ، بو بأس ال وىذا ، بكميا  وا 
 تمبس أن ليا يجوز المرأة أن ، فائدة منو نأخذ وىذا " الصالة في عورة األني ؛ شيء بكل قدميا تغطية جاز

 .  والقفاز النقاب:  شيئان عمييا المحرم إنما ، قدمييا وستر ، والخف الجورب

َها وَتغطية  :  قال ثم  .  وجه 

 شيخ ذكر كما ، باالتفاق جاز الوجو يمس ال بشيء غطت إذا والمرأة ، إحراميا حال وجييا تغطية ن المرأة تمنع
 من ، وجييا عن بعيدا ويكون ، كالخشبة يضعن نساء العمرة وفي الحج في أحيانا نرى ولذا ، اهلل رحمو اإلسالم

 ، ليا جاز الرجال لوجود وجييا ستر إلى احتاجت أو حاجة لغير وجييا غطت إذا لكن ، الوجو يمس أال أجل
 غالبا والعجائز السن كبيرات ، وجوىين يغطين دائما ، النساء بعض تفعل كما حاجة لغير وجييا غطت لو لكن
 .  ؟ ذلك حكم فما ، وجوىين عمى شيئا واضعات يكن

 :  حاجة بال المحرمة وجو تغطية

ن ، عمييا ويحرم ، يمسو بشيء وجييا تغطي ال المرأة أن:  األول القول  قريبا الرجال لمرور ستره إلى احتاجت وا 
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، العمم أىل عامة رأي وىذا ، غطتو منيا

 :  تيمأدل

 ، رأسو في الرجل إحرام) :قال ، عمر ابن حديث من وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى ما:  األول الدليل
حرام  والدراقطني العقيمي ضعفو ، العمم أىل من جمع ضعفو ، والبييقي الدارقطني أخرجو( وجييا في المرأة وا 

 .  والعقيمي والزيمعي البييقي موقوفا صحتو ،ورأى  وغيرىم حجر وابن القطان وابن والبييقي
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 أخرجو( القفازين تمبس وال المرأة تنتقب ال) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث:  الثاني الدليل
 .  البخاري

 ينيى المحرم أن كما ، وجييا تستر أن ينو ولم ، المرأة تنتقب أن نيى وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  نوقش وقد
 ، بقميص جسده يغطي أن ويجوز ،  الفقياء اقباتف ورجميو يديو يستر أن لو يجوز أنو مع ، القميص لبس عن
 .  لو يجوز فإنو صدره غطى قميص أو بمحاف نفسو وغطى ، نائما كان فمو

 نقاب من العضو ليذا صنع ما تمبس أن الممنوع ، بو بأس فال يمسو بشيء وجييا المرأة غطت إذا:  الثاني القول
 واختيار ، القيم ابن رأي وىو ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ وإلي وذىب ، بو بأس فال سواه ما وأما ، ونحوىا وبرقع
 .  العمم أىل من وطائفة شيخنا

 :  تيمأدل

:  يقل ولم ، وجييا تغطي أن من المرأة منع أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم أنو:  األول الدليل
 كما ، موقوفا عمر ابن عن ثابت وىو ، ممالع أىل وبعض الفقياء لبعض قول ىذا إنما ، وجييا في المرأة إحرام

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي كالم من وليس ، عمر ابن كالم من أنو يرون ، والزيمعي والبييقي العقيمي صححو

 ، محرمات وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع ونحن بنا يمرون الركبان كان " قالت ، عائشة عن:  الثاني الدليل
 داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو" كشفناه جاوزونا فإذا ، وجييا عمى رأسيا من جمبابيا إحدانا سدلت بنا حاذوا فإذا
ن ، ماجو وابن  . يضعفونو العمم أىل بعض ومعو األلباني الشيخ كان وا 

 :  الراجح

 من تمنع المرأة أن عمى دليل ال ألنو ، ذلك من منعيا عمى دليل ثمة ليس ألنو ، وجييا تغطي أن لممرأة يجوز أنو
 عميو اهلل صمى والنبي ، بعود وجييا عن حجابيا تجافي أن المرأة يأمر دليل ىناك وليس ، الوجو يمس شيء
 دلنيس كن ، وسمم عميو اهلل صمى وأزواجو ، كرأسو ال ، الرجل كبدن وكالىما ، ويدييا وجييا بين سوى ، وسمم
 وجييا تستر أن ليا فيجوز ، دليل ال الدليل فعميو المجافاة طمب فمن ، المجافاة مراعاة غير من ، وجوىين عمى
 .  لموجو مماسا يكون أن ويجوز ، أجانب رجال عند تكن لم ولو

الّتحمي لها وي باح  :  قال  . 

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وفييا ، ذلك من المنع عمى دليل ال ألنو ؛ الحمي تمبس أن أي

 ، عمر ابن رأي فيو ، العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، اإلحرام حال تتحمى أن لممحرمة يباح:  األول القول
 ابمةالحن مذىب من والصحيح ، المالكية مذىب من الظاىر وىو ، الحنفية ومذىب ، عنيا اهلل رضي عائشة ورأي

 .  الشافعية ومذىب ،

 :  تيمأدل
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 نأ حمفت فالنة ابنتي إن المؤمنين أم يا:  وقالت ، ياتأت امرأة أن :" عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  األول الدليل
 البييقي أخرجو " كمو حميك يتلبس إال عميك تقسم المؤمنين أم إن:  ليا قولي:  فقالت ، الموسم في حمييا تمبس ال
 . 

 عبدو  شيبة أبي ابن أخرجو" محرمات وىن الحمي يمبسن كن وبناتو عمر ابن نساء أن " نافع عن:  الثاني الدليل
 . صحيح بسند الرزاق

 شيبة أبي ابن أخرجو " واإلحرام الحل في مرأةلم التعطل يكرىون كانوا :" قال سيرين بن محمد عن:  الثالث الدليل
 الذىب تمبس بأنو تؤمر بل ، الذىب لباس تترك أن لممرأة يكرىون فكانوا ، الذىب لبس ترك:  التعطل ومعنى، 

 .  إحراميا وحال حميا حال

 ، قول في والمالكية ، والثوري ، ثور أبي وعن ، عطاء عن مروي وىذا ، مكروه التحمي أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة

 . والكحل دكاإلثم لممحرمة مكروه الزينة ولباس ، زينة أنو:  دليميم

 ، الكل في أوال الكراىة إثبات إلى يحتاجون وىم ، باإلثمد االكتحال عمى التحمي قاسوا ، عميو دليل ال تعميل وىذا
 .  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أصحاب عن ثبت لما مخالف وىو ، الحمي في الحكم إثبات إلى يحتاجون ثم

 .  رواية في والحنابمة ، قول في المالكية إليو وذىب ، التحمي المرأة عمى يحرم أنو:  الثالث القول

 فإذا ، الطيب يمنع واإلحرام ، الطيب تمنع العدة ، كل   في الطيب منع بجامع ، العدة عمى اإلحرام قياس:  دليميم
 .  التحمي يمنع فاإلحرام ، التحمي تمنع والعدة ، الطيب يمنع واإلحرام الطيب تمنع كانت

 لباس من تمتع والعدة ، الزينة لباس يمنع ال اإلحرام وألن ، الخروج يمنع ال اإلحرام ألن ؛ فارقال مع قياس وىذا
 أن بد ال القياس ، القياس يصح فال ، لحاجة إال النيار وفي ، لضرورة إال الميل في الخروج من ويمنع ، الزينة
 الفرع بين التطابق يكون أن بد ال ، بعض دون المسائل بعض في قياس يكون أن أما ، المسائل جميع في يكون

 .  اإللحاق يصح فال واألصل الفرع بين فرق ثمة كان إن ،وأما تاما واألصل

 :  الراجح

 .  أعمم واهلل ، وغيرىما وفضة ذىب من ، شاءت الحمى عأنوا من نوع بأي ، لممرأة التحمي جواز ، األول القول

   أجمعين حبهوص آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


