أمو شمرك اًمواضمى؛ ومؼول اسمن رؿمد اجلد(ت...( :)525ىمول اسمن قمبوس :من شمرك من
كسؽه ؿمقئ ًو أو كسقه؛ ومؾقفرق دم ًو ،وهو ممو ٓ اظمتالف ومقه أطمػظه)( ) ،وًمذًمك( :اشمػق
اًمػؼفوء قمغم أنه دمى ومديي ذم شمرك واضمبوت احلٍ واًمعؿرة)( ).
وأمو ومعل اعمحظور؛ ومؼول اعمرداوي(ت( :)885إذا اطمتوج إمم ومعل رء من هذه
اعمحظورات ،مثل إن اطمتوج إمم طمؾق ؿمعره عمرض ،أو ىمؿل ،أو همػمه ،أو إمم شمغطقي رأؾمه،
أو ًمبس اعمخقط وكحو ذًمك ،وومعؾه ،ومعؾقه اًمػديي ،سمال ظمالف أقمؾؿه)( ) ،وًمذًمك( :اشمػق
اًمػؼفوء قمغم أنه إذا ارشمؽى احلوج أو اعمعتؿر حمظور ًا من حمظورات احلٍ أو اًمعؿرة ومعؾقه
ومديي أو يمػورة)( ).
ًمتصور اعمسللي ،وىمد ذهى سمعض
هذا اًمتؿفقد اعمختٍم أردت سمه هتقئي اًمؼورئ
ّ
اعمعوسي ن إمم أنه ًمقس ذم رء من اًمواضمبوت اًمتي يؽميمفو احلوج دم ،وًمقس ذم رء من
موكص قمؾقه ذم اعمحظورات ،وىمد ؾمبؼفم إمم ذًمك
ارشمؽوب اعمحظورات ومديي إٓ
ّ
اًمشويموين(تً ،)0285مؽـه ا ّـمرد اـمراد ًا وموطمش ًو ومؾم يوضمى طمتى سموجلامع ىمبل اًموىموف أو
اًمتحؾل ومديي ،وؾمبق اجلؿقع اسمن طمزم (تً )456مؽـه أبطل احلٍ سمتعؿد أي حمظور وشمرك
أي واضمى ،وىمد سم ّقـً ذم اًمبحٌ اًمذي اؾمتؾؾً مـه هذا اعمختٍم ،أن أصل اخلالف
ومـشله هو آضطراب أو اعمخوًمػي ذم إصول :اإلمجوع ،واًمؼقوس ،وىمول اًمصحويب.
( ) البيان والتحصيل(  ، ) 5 /وىذا النص يتطرقو بعض االحتمال يف مرجع الضمَت ،لكن يؤيده النقل بعده.
( ) ادلوسوعة الفقهية الكويتية( .)2 /
( ) اإلنصاف (.) /3
( ) ادلوسوعة الفقهية الكويتية ( .)2 -2 /
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واعمراد هبذا اعمختٍم :اجلواب اًمتػصقكم قمن يمل مـوىمشي وىمػً قمؾقفو ًمإلمجوع ذم هذه
اعمسللي ،ومنمم اعمؼصود ،ىمول سمعضفم( :طمؽويي اإلمجوع سمؾزوم اًمدم أو اًمػديي قمغم من شمرك
واضمب ًو أو ومعل حمظور ًا ٓ ،شمس ّؾم؛ وذًمك من وضموه:
 .0أن إموم اعمـوؾمك قمطوء سمن أيب رسموح ضموء قمـه قمدم ًمزوم اًمدم ومقؿن شمرك سمعض
اًمواضمبوت؛ يمؿن دمووز اعمقؼوت سمغػم إطمرام؛ ومنكه قمـده آصمم وٓدم قمؾقه ،وواومؼه
اًمـخعي ،واًمـخعي ٓ يرى اًمػديي ومقؿن ىمص أفمػوره وًمو متعؿد ًا وهو وضم ٌه ًمؾحـوسمؾي.
ٌ
ومامًمك
 .2أن إئؿي إرسمعي يرون حتريم سمعض إومعول وطمظرهو ،وٓ يرون ومقفو ؿمقئ ًو؛
ىمص فمػر واطمد حمظور ،وٓ شمؾزم اًمػديي قمـده إٓ سمؼص آصمـلم ومصوقمد ًا،
يرى أن ّ
رضمل أو ٍ
ٍ
يد
وأبوطمـقػي يرى طمظر ىمص اًمواطمد ،وٓيرى اًمػديي طمتى يؼص أفمػور
يمومؾي ،ويمذًمك أمحد واًمشوومعي :حيظرون ىمص اًمشعرة واًمظػر ،وٓ يوضمبون اًمػديي
إٓ ذم اًمثالث.
ٍ
أقمامل ،وٓ يرون ومديي ذم شمريمفو :ومعؿر مل يلمر من شمرك
 .3أن سمعض إئؿي يرون وضموب
اعمبقً سمؿزدًمػي سمٌمء يمام قمـد ؾمعقد ذم "ؾمــه" ،وأمحد ذم روايي :يرى وضموب اعمبقً
سمؿـى ،وٓيرى اًمدم قمغم شموريمه ،سمل اإلصمم ومؼط ،وروايي أظمرى قمـه :يرى ومقفو اًمدم
قمن ًمقؾتلم و صمالث ،ويرى وضموب اعمبقً سمؿزدًمػي ،ومل ير وضموب اًمدم ًمؾؿعذور؛
ومؼد ىمولً" :مقس قمؾقه رء إذا أظمطل اًمطريق أو يمون ضموه ً
ال" ،واسمن اعمـذر ذم
"إوؾمط" يرى وضموب ـمواف اًموادع ،وىمولٓ" :جيى سمؽميمه رء".
 .4أن مجؾي من اًمػؼفوء خيرضمون ويعذرون اًمـود ،مع أن قمؿدهتم أثر اسمن قمبوس ،ومام
اًمذي أظمرج اًمـود مع كص اسمن قمبوس قمؾقه؟!)( ).
 .5وقمؼد اًمـؽوح حمظور قمـد اجلؿفور ظمالوم ًو ًمؾحـػقي ،وٓ جيى ومقه اًمػديي قمـد مجقعفم.
( ) صفة حجة النيب  للطريفي ص( ،) 02- 01وانظر :احمللى(.) 4 /5
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 أمو اجلواب اعمجؿل ،ومنن مو ُذيمر من مسوئل ومفي همػم موكعي ًمإلمجوع ٕمور :إمو أنيؽون موذيمر ٓ يصح قمؿن ذيمر قمـه ،وإمو ٕن اعمؽموك ومقفو سمعض اًمـسك ،واًمدم
جيى ذم شمرك اًمـسك يموم ً
ال ،وإمو ٕنه ورد اًمتخػقف ذم اًمـسك اعمذيمور سمعدم إجيوسمه
قمغم يمل أطمدومال جيزم اًمعومل سموضموسمه وماليوضمى ومقه اًمدم ،هذا اإلمجول ،وأمو اًمتػصقل:
 أمو موكسبه إلموم اعمـوؾمك قمطوء ذم قمدم وضموب اًمدم قمغم من دمووز اعمقؼوت وهو همػمحمرم ،ومفذا اكتؼوء همػم ضمقد؛ ٕن اًمؽالم هو رأيه ذم اعمسللي اًمعومي"شمرك اًمواضمى" ،ومال
يعؽمض سملمثؾي ًمؾؿسللي حمتؿؾي ،هذا شمـزًٓ ،وإٓ ومال يسؾم سمام ُكسى إًمقه.
 ُيوضح ذًمك أن قمطو ًء يؼول( :من كز من اًمـسك ؿمقئ ًو ،طمتى رضمع إمم أهؾه ،ومؾقفرقًمذًمك دم ًو)( )  ،إذا اؾمتحرضت ذًمك ،ومتلمل ذم ومتوويه ،وؾملرسد مـفو موشمقرس ممو
ًمؾؿحرم:
يـوؾمى ،صمم أرضمع إمم ومتوى اعمقؼوت ،ومؿن ومتوويه ُ
 (إذا كتف إسمطه ،أو ىمؾم أفمػوره ،ومنن قمؾقه اًمػديي) ( ) ،واًمع ّطور (إن ضمؾس قمـدهمتعؿد ًا يم ّػر)( ) ،ومن (ًمبس ىمؿقص ًو كوؾمق ًو ومال رء قمؾقه وًمقستغػر اهلل شمعومم؛ ومنن
شمعؿد ذًمك وموًمؽػورة)( ) ،و(ؾمئل قمن حمرم أصوسمه مطر ومغطى رأؾمه ومؼول :ومديي من
صقوم أو كسك)( ،)5وىمول( :إذا ىمبل أو همؿز ومعؾقه دم)(.)1

( ) ادلغٍت(  ،) 42/وانظر :منسك عطاء للزرقي ص( ) ،فقو عطاء يف ادلناسك للحيدان ص(.)1 4
) ،وانظر :منسك عطاء ص( ،) 1فقو عطاء يف ادلناسك ص(.) 05
( ) أخرجو ابن أيب شيبة(
( ) اإلشراف (  ،) 1 /وانظر :اجملموع( ،) 3 /2منسك عطاء ص( ،) 4فقو عطاء يف ادلناسك ص( .) 2
( ) احمللى ( ،) 45/5وانظر :منسك عطاء ص(.) 4
( )5أخرجو ابن أيب شيبة(  ،) 1وانظر :منسك عطاء ص(  ،)5فقو عطاء يف ادلناسك ص(

).

( )1أخرجو ابن أيب شيبة( ،) 3 2وقال( :يف اللمسة واجلسة من وراء الثوب ليس فيها شيء ،ويف جسات ومسات
دم) كما يف مصنف ابن أيب شيبة(  ،) 3وانظر :منسك عطاء ص( ،)55فقو عطاء يف ادلناسك ص( ).
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 وىمول ًمرضمل ( َىم ِدم ومؽمك اًمصػو واعمروة ومؼول قمطوء :أهرق دم ًو)( ) ،وذم قمرومي ىمول:(قمؾقه ؿموة إذا دومع ىمبل اإلموم)( ) ،وذم مزدًمػي ىمول( :من ُر ِه َق قمن مجع ومؾم يـزهلو
أهرق ًمذًمك دم ًو)( ) ،وىمول ومقؿن رمى سمخؿس طمصقوت( :يرمي سمام سمؼي إٓ أن يؽون
ذهبً أيوم اًمتنميق أهراق ًمذًمك دم ًو)( ) ،وذم مـى ىمول( :إذا سموت سمؿؽي ًمغػم رضورة
رضورة ومؾقفرق دم ًو)( ،)5وذم ـمواف اًموداع ىمول( :من شمرك ـمواف اًمصدر ومعؾقه
دم)(. )1
 سمعد هذه اجلوًمي اعمختٍمة ذم ومؼه قمطوء ومقؿن ومعل حمظور ًا أو شمرك واضمب ًو ،ومام وضمه موكُسى إًمقه من قمدم وضموب اًمدم ذم شمرك اإلطمرام من اعمقؼوت؟
 ومعن قمطوء روايوت ذم هذه اعمسللي ،مـفو مويواومق ىموقمدشمه وشمطبقؼه سموضموب اًمدم- ،وملينم إًمقفو اعمعؽمض -مع أهنو هي إَ ْومم؛ عمواومؼتفو ًمإلمجوع ،ومواومؼتفو ًمتطبقؼه ،وٕهنو
أىموى إؾمـود ًا ،أمو روايي قمدم اًموضموب ومؼد ُطمؽم قمؾقفو سموًمشذوذ -اًمػؼفي -يمام ؾمبق،
مع إمؽون محؾفو قمغم حمؿل صحقح ،وهذا شمػصقل اًمروايي قمن قمطوء هـو:
 اًمروايي إومم قمـه أنه ىمول( :من أظمطل أن هيل سموحلٍ من مقؼوشمه أو قمؿد ذًمك ومؾػمضمعإمم مقؼوشمه ومؾقفؾل مـه ،إٓ أن حيبسه أمر يعذر سمه من وضمع أو همػمه ،أو خيشى أن يػوشمه
( ) أخرجو ابن أيب شيبة ( 0

) وىذه إحدى الروايات عنو ،وجاء عنو كما يف ادلصنف(02

)( :أنو كان ال يرى

على من دل يسع بُت الصفا وادلروة شيااً...وكان يفيت يف العالنية بدم) ،قال ابن عبدالرب يف التمهيد( :) 5 /

(واختلف عن عطاء يف ىذه ادلسألة على ثالثة أقوال) ،وانظر :منسك عطاء ص(  ،) 5فقو عطاء ص(.) 22
( ) ادلغٍت(  ،) 2/وانظر :منسك عطاء ص( ،) 15فقو عطاء يف ادلناسك ص( .)5

( ) أخرجو ابن أيب شيبة( ) 5 5والرىق يدل على العجلة ويدل على التأخَت ،وانظر :مقاييس اللغة( ،) 5 /
منسك عطاء ص(  ،) 2فقو عطاء يف ادلناسك ص( .)5
) ،وانظر :منسك عطاء ص( ،) 24فقو عطاء يف ادلناسك ص(.)541
( ) أخرجو ابن أيب شيبة (
( )5االستذكار (  ،) /ويف مصنف ابن أيب شيبة ( ) 25سال عن الرجل يبيت ليارل مٌت دبكة ،قال( :يتصدق
بدرىم أو ضلوه) ،وانظر :منسك عطاء ص(.) 04
( )1أخرجو ابن أيب شيبة (  ،) 40وانظر :منسك عطاء ص( ،) 0فقو عطاء يف ادلناسك ص( .)1
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احلٍ إن رضمع ومؾقفرق دم ًو وٓ يرضمع)( ) ،يميدهو ىموًمه( :هيل من مؽوكه وقمؾقه دم)( ).
 أمو اًمروايي اًمثوكقي ومؼد ذيمرهو اسمن طمزم مع إؿمورشمه إمم اًمروايي إومم ،ومؼول( :وقمنقمطوء ىمول مرة :قمؾقه دم ،ومرة ىمول ٓ :رء قمؾقه ،رويـو ذًمك من ـمريق ؾمعقد سمن
مـصور كو ؾمػقون -هو اسمن قمققـي  -قمن اسمن أيب كجقح قمن قمطوء ىمولً :مقس قمغم من
دمووز اعمقؼوت همػم حمرم رء)( ).
 واجلؿع سملم اًمروايوت ممؽ ٌن سمحؿل اًمثوكقي قمغم من مل يرد اًمـسك( ) ،وإومم قمغم مريداًمـسك.
 ومنن مل يؿؽن اجلؿع ومال ؿمك أن اًمروايي إومم سموضموب اًمدم أصح وأثبً؛ ٕهنو منروايي اسمن ضمريٍ وهو من أثبً اًمـوس ذم قمطوء( ،)5وهو أقمرف سمػؼه قمطوء من همػمه
يمام ىمول اسمن اعمديـي( :مويمون ذم إرض أطمد أقمؾم سمعطوء من اسمن ضمريٍ)(.)1
 -ومن ظموًمػه هـو هو اسمن أيب كجقح ،وىمد ىمول اسمن قمبداًمؼم( :اسمن ضمريٍ أثبً اًمـوس ذم

( ) أخرجو الشافعي يف األم(  ) 5 /قال :أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سادل عن ابن جريج أن عطاء قال ،فذكره.
( ) أخرجو ابن أيب شيبة ( ) 34وترجم لو ( :يف الرجل إذا دخل مكة بغَت إحرام ما يصنع) ،قال :حدثنا وكيع ،عن
سفيان ،عن ابن جريج ،عن عطاء بو.
( ) احمللى (.)52/5
( ) يقول د.عبداهلل الفاحل يف حبثو"أثر ابن عباس (من ترك نسكاً أو نسيو؛ فعليو دم)" ص( ( :) 4تقدم عن عطاء
مر بادليقات غَت مريد للحج أو العمرة)انتهى ،وقال د.عادل الزرقي يف
نفسو إجياب الدم ،فيحمل ىذا على من ّ
"منسك عطاء" ص( ) ( :لعل الرواية األوذل فيمن دل يرد النسك ،إال أنو قد تقدم يف الباب اخلامس أمره باإلحرام
لكل داخل للحرم).

( )5قال اإلمام أمحد( :أثبت الناس يف عطاء عمرو بن دينار وابن جريج) كما يف العلل البنو عبداهلل ( .) 45/
( )1اجلرح والتعديل البن أيب حامت( ، ) 52/5وال يرد ىنا عنعنة ابن جريج؛ ألن روايتو عن عطاء فيها اختصاص وزلمولة
على االتصال ،فقد قال عطاء فيما أخرجو ابن أيب خيثمة يف تارخيو( ( :) 50/إذا قلت :قال عطاء ،فأنا مسعتو
منو ،وإن دل أقل مسعت) ،قال ادلعلمي كما يف التنكيل( ( :)315/ىذا ألنو كان يرى أنو قد استوعب ماعند
عطاء ،فإذا مسع رجالً خيرب عن عطاء دبا دل يسمعو منو ،رأى أنو كذب ،فلم يستحل أن حيكيو عن عطاء)انتهى،
والفرق بُت "قال عطاء" وبُت "عن عطاء" ،ويف الصحيحُت من عنعتو عن عطاء أكثر من عشرين موضعاً.
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قمطوء ٓ ،يؼوس سمه ومقه اسمن أيب كجقح وٓ همػمه)( ) ،ومروايي اسمن ضمريٍ مؼدمي هـو.
 أمو مواومؼي اًمـخعي قمغم اًمروايي اًمضعقػي قمن قمطوء ،ومنن اًمـسبي إًمقه سمنـمالق ظمطل؛ومؼوًمه يمون ومقؿن دمووز اعمقؼوت(ٓ طموضم ًو وٓ معتؿراً ) صمم سمدا ًمه اإلطمرام ،وهو مع
ذًمك معذور خيوف (أن يػوشمه) احلٍ إن رضمع ًمؾؿقؼوت ،ومال جيى قمؾقه وقمغم من أنشل
كقي اًمـسك سمعد اعمقؼوت أن يرضمع ًمؾؿقؼوت وٓ اًمدم( ) ،وًمذا ىمول اًمراوي( :ومل يذيمر
دم ًو) ٕنه مل يؽمك واضمب ًو ،وهي شمدل قمغم اؿمتفور هذا احلؽم قمـدهم.
 وهذا ؾمقوق اًمروايي يمام ذم اعمصـف( :قمن طمبقى ،قمن إسمراهقم ،ذم رضمل دظمل مؽي ٓطموضم ًو وٓ معتؿرا ً ،وهو خيوف إن ظمرج إمم اًموىمً أن يػوشمه ،ىمول" :هيل من مؽوكه"،
ومل يذيمر دم ًو) ( ).
 أمو اًمؼول سملن اًمـخعي ٓيوضمى ذم ىمص اًمظػر رء( )؛ ومؼبل اجلواب قمـه ،مناعمـوؾمى أن يذيمر ىموقمدشمه ذم اعمـوؾمك ،ومػي اعمصـف أنه ىمول( :يمون يؼول :من أطمدث
ذم طمجه ؿمقئ ًو ٓ يـبغي ،ذسمح ًمذًمك ذسمقحي)( ،)5وومقفو ؿمبه سمؼوقمدة اسمن قمبوس وشمؾؿقذه
قمطوء ًمؽـفو أقمم(.)1

( ) االستذكار( ) 5 /5وقد قاذلا يف مسألة مروية عن عطاء اختلف فيها رواية ابن أيب صليح عن رواية ابن جريج.
( ) يف حبث"أثر ابن عباس (من ترك نسكاً أو نسيو؛ فعليو دم)" ص(  ) 4ذكر التوجيهُت -مع ظهورمها يف الرواية-
بقولو( :أن يكون ذلك يف حال العذر...وحيتمل أيضاً أن يكون دخل مكة غَت مريد للحج والعمرة)
( ) أخرجو ابن أيب شيبة (31

) من طريق وكيع ،عن سفيان ،عن حبيب ،عن إبراىيم بو ،وقد ذكره يف احمللى

( )52/5يف آخره قال( :قال حبيب :ودل يذكر دماً).
( ) قال يف النسبة إليو كما سبق( :النخعي ال يرى الفدية فيمن قص أظفاره ولو متعمداً وىو وجوٌ للحنابلة).
( )5أخرجو ابن أيب شيبة(  ) 41قال :حدثنا جرير ،عن مغَتة ،عن إبراىيم بو ،ويف حديث مغَتة عن إبراىيم كالم إن
دل يصرح بالتحديث ،ودلغَتة عن إبراىيم بضعة أحاديث يف الصحيحُت ،وذلذا احلرف من كالم إبراىيم شواىد من
فقهو يف ادلناسك ،سيأيت التنبيو عليها ،وقولو( :كان يقال) أقوى ،كما سبق التنبيو على قولو( :كانوا حيبون).
( )1ونَ َقل عنو ابن حزم كقول ابن عباس فقال يف احمللى(( :) 4 /5فإن ذكروا ما روي عن ابن عباس ،والنخعي ،أن من
ترك من نسكو شيااً فلَتق دماً ،)...وانظر :موسوعة فقو إبراىيم النخعي ( .) 05/
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 وًمذًمك صمبً قمـه اًمػديي ذم شمؼديم سمعض اعمـوؾمك قمغم سمعضفو ،ومؼول( :إذا طمؾق ىمبلأن يذسمح ،أهراق ًمذًمك دم ًو ،صمم ىمرأ  ( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ))( ) ،وضموء ذم
موؾموقمي ومؼه اًمـخعي( :اًمؼوقمدة اًمعومي قمـد اًمـخعي ذم وضموب اجلزاء :أن من أطمدث
ذم طمجه ؿمقئ ًو ٓيـبغي ،ومعؾقه دم)( ).
 وسمعد :ومنن اًمـخعي ٓ خيوًمف ذم شمؼؾقم إفمػور اًمذي كُؼل اإلمجوع قمغم حتريؿه ،وإكامخيوًمف ذم إزاًمي اًمظػر اعمـؽرس واعممذي اًمذي ُطمؽي اإلمجوع قمغم ضموازه( ) ،ومال يؽون
سمذًمك خموًمػ ًو ًمإلمجوع ،وىمد ضموء قمن إسمراهقم( :ذم اعمحرم :يبط اجلرح ،ويعٍم
اًمؼرطمي ،ويؼص اًمظػر ،إذا اكؽرس ،وجيؼم اًمؽرس)( ) ،ومل يـػرد اًمـخعي سمذًمك(.)5
وهم سمقـه سمعض قمؾامء
 أمو مو كسبه ًمؾحـوسمؾي ،ومنكه ٓيس ّؾم سمه ،وهي روايي وىمع ومقفو ٌاعمذهى( ، )1وىمبل سمقون اًموضمه اعمـسوب ًمؾحـوسمؾي ،ومؼد ؾمبق ذيمر اظمتقور أمحد ملو دل
قمؾقه أثر اسمن قمبوس ،وىموًمه ذم أثر اسمن قمؿر عمن رمى ىمبل اًمزوال وأنه هيريق دم ًو :

( ) أخرجو ابن أيب شيبة ( ) 410حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش ،عن إبراىيم بو ،وىو إسناد صحيح.
( ) موسوعة فقو إبراىيم النخعي لقلعو جي (  ،) 00/وانظر الدماء الواردة عنو يف ادلصدر السابق إذل ( .) 01/
منكسرا منو) ،وقال ابن قدامة
( ) قال ابن ادلنذر يف اإلمجاع ص( ( :)5وأمجعوا على أن لو أن يزيل عن نفسو ما كان
ً
يف ادلغٍت( ( :) 41/فإن انكسر ،فلو إزالتو من غَت فدية تلزمو).
( ) أخرجو ابن أيب شيبة (  ) 21عباد بن عوام ،عن أيب حنيفة ،عن محاد ،عن إبراىيم بو ،ويف طبعة احلوت اليت
اعتمدهتا تصحيفات مت تصويبها من طبعة د.الشثري(/2

) ،وأخرجو أبويوسف يف اآلثار(  )51بسياق أوضح

عن أيب حنيفة ،عن محاد ،عن إبراىيم ،أنو قال ( :ال بأس للمحرم من الرجال والنساء أن يتسوك ،ويعصر القرحة،
ويبط اجلرح ،وجيرب الكسر ،ويربط على اجلبائر ،ويتداوى دبا أحب ،ويكتحل دبا أحب بعد أن ال يكون يف شيء
من أدويتو وأكحالو طيب).
( )5قال ابن حزم يف احمللى(( :) 3 /5وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفا :ال بأس على احملرم إذا انكسر ظفره أن يطرحو عنو
وأن دييط عن نفسو األذى .وىو قول عكرمة ،وإبراىيم النخعي  ،ورلاىد ،وسعيد بن جبَت ،وسعيد بن ادلسيب،

ومحاد بن أيب سليمان ،ليس منهم أحد جعل يف ذلك شيااً).
( )1انظر :حاشية ابن نصر اهلل على الفروع -من ادلناسك إذل عشرة النساء -ص( ،) 4تصحيح الفروع (،) 0/5
).
اإلنصاف(/3
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(أذهى إًمقه)( ) ،وشمطبقؼوشمه ذم شمرك اًمواضمى أو ومعل اعمحظور مشفورة ذم اعمذهى.
 وأمو اًموضمه اًمذي ذيمره ذم اًمظػر ،ومؾم أىمف قمؾقه قمـد احلـوسمؾي ،سمل ىمول اعمرداوي حمؼقاعمذهى ( :واًمصحقح من اعمذهى ،وقمؾقه إصحوب ىموـمبي ،أن شمؼؾقم إفمػور يمحؾق
اًمشعر .وطمؽوه اسمن اعمـذر إمجوقم ًو)( ) ،إٓ إن يمون أظمذ اًموضمه من ىمول اسمن مػؾح:
(ؾمبق ىمول داود ذم ختصقصه سموًمرأس ظموصي ،ويتوضمه هـو اطمتامل؛ ٕنه إن ؾمؾم اًمؽمومه
سمه ومفو دون اًمشعر ،ومقؿتـع اإلحلوق)) (ً ،مؽن آطمتامل متلظمر ذم اًمرشمبي قمن اًموضمه( )،
( )
ووضمه رم "اًمػروع" اطمتامًٓ ٓ ،رء رم
اًموضمه  ،ويمون اعمرداوي دىمقؼ ًو طملم ىمولّ ( :

شمؼؾقم إفمػور)(.)5
 وأمو ىموًمه( :أن إئؿي إرسمعي يرون حتريم سمعض إومعول وطمظرهو ،وٓ يرون ومقفوٌ
ىمص فمػر واطمد حمظور ،وٓ شمؾزم اًمػديي قمـده إٓ سمؼص آصمـلم
ؿمقئ ًو؛
ومامًمك يرى أن ّ
ٍ
رضمل
ومصوقمد ًا ،وأبوطمـقػي يرى طمظر ىمص اًمواطمد ،وٓيرى اًمػديي طمتى يؼص أفمػور
أو ٍ
يد يمومؾي ،ويمذًمك أمحد واًمشوومعي :حيظرون ىمص اًمشعرة واًمظػر ،وٓ يوضمبون
اًمػديي إٓ ذم اًمثالث)). (1
 وموجلواب قمـه :أن اعمؽموك هـو سمعض اًمـسك واًمدم جيى ذم شمرك اًمـسك يموم ًال ،ومػمضمع
إمم حتؼقق مـوط شمرك اًمـسك ٓ ،ذم وضموب اًمدم قمغم من شمرك اًمـسك ،ومنهنم متػؼون
( ) انظر :مسائل أمحد وإسحاق برواية الكوسج( ،) 11- 1 /5مسائل أمحد برواية ابنو صاحل( .) 3 /
( ) اإلنصاف (/3

).

( ) الفروع (.) 04/5
( ) دبعرفة دالئل قول ابن مفلح "يتوجو" و "احتمال" يعرف رتبتو ،أما قولو :يتوجو ،فقد قال يف الفروع( ( :)1/وإذا
قلت :ويتوجو...فهو من عندي) ،وأما االحتمال(معناه :أن ىذا احلكم ادلذكور ،قابل ومتهيء ألن يقال فيو
خبالفو...واالحتمال :تبُت أن ذلك صالِ ٌح لكونو وج ًها) كما يف ادلطلع للبعلي ص( ) ،واليكون وجهاً إال إذا
قيل بو ،وانظر :اإلنصاف ( .)4/
( )5اإلنصاف (.) /3
( )1صفة حجة النيب  ص(.) 01
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قمؾقه ،ومو يؿؽن اجلواب قمـه ذم ظمالف اًمعؾامء ذم ىمدر ؿمعرا ت اًمرأس اعموضمبي ًمؾػديي
قمـد طمؾؼفو ،يؽون ضمواسم ًو هـو واًمبوب واطمد.
 وىمد ىمول حمؿد إملم اًمشـؼقطي( :أمو اظمتالف اًمعؾامء ذم ًمزوم اًمدم سمؽمك مجرة ،أورمي يوم ،أو طمصوة ،أو طمصوشملم إمم آظمر مو شمؼدم :ومفو من كوع آظمتالف ذم حتؼقق
اعمـوط ،ومامًمك مثال اًمؼوئل :سملن ذم احلصوة اًمواطمدة دمو يؼول احلصو اًمواطمدة داظمؾي ذم
أثر اسمن قمبوس اعمذيمور ،ومؿـوط ًمزوم اًمدم حمؼق ومقفوٕ ،هنو رء من كسؽه ومقتـووهلو
ىموًمه" :من كز من كسؽه ؿمقئ ًو ،أو شمريمه...إًمخ"ٕ ،ن ًمػظي "ؿمقئ ًو" كؽرة ذم ؾمقوق
اًمنمط ،ومفي صقغي قمؿوم ،واًمذين ىموًموا  ٓ :يؾزم ذم احلصوة ،واحلصوشملم دم ،ىموًموا :
احلصوة ،واحلصوشمون ٓ يصدق قمؾقفام كسك ،سمل مهو ضمزء من كسك ،ويمذًمك اًمذين
ىموًموا  ٓ :يؾزم ذم اجلؿرة اًمواطمدة دم ،ىموًموا  :رمي اًمقوم اًمواطمد كسك واطمد ومؿن شمرك
مجرة ذم يوم مل يؽمك كسؽ ًو ،وإكام شمرك سمعض كسك ،ويمذًمك اًمذين ىموًموا  ٓ :يؾزم إٓ
سمؽمك اجلؿقع ىموًموا  :إن اجلؿقع كسك واطمد)( ).
 وأمو ىموًمه ( :قمؿر مل يلمر من شمرك اعمبقً سمؿزدًمػي سمٌمء يمام قمـد ؾمعقد ذم "ؾمــه")( )،ومنكه مل يورده سمنؾمـوده ًمقحؽم قمؾقه سموًمثبوت من قمدمه ،صمم يـظر ذم دًٓمته ،واًمظوهر أنه
ممو كؼؾه اسمن شمقؿقي ذم ذح اًمعؿدة سمؼوًمه( :روى إسمراهقم قمن إؾمود" :أن رضم ً
ال ىمدم
قمغم قمؿر سمن اخلطوب وهو سمجؿع سمعدمو أوموض من قمروموت ،ومؼول :يو أمػم اعمممـلم،
ىمدمً أن ،ومؼول :أمو يمـً وىمػً سمعروموت؟ ىمول ،ٓ :ىمول :وملت قمرومي وىمف هبو
هـقفي ،صمم أومض .وموكطؾق اًمرضمل ،وأصبح قمؿر سمجؿع ،وضمعل يؼول :أضموء اًمرضمل؟

( ) أضواء البيان ( .) 2 /
( ) صفة حجة النيب  ص(.) 01
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ومؾام ىمقل :ىمد ضموء أوموض" رواه ؾمعقد سمنؾمـود صحقح ،واطمتٍ سمه أمحد)( ).
 وموجلواب قمـه :أن اًمرضمل ىمد أدرك اًمواضمى سمؿزدًمػي ،واسمن شمقؿقي أورده أصوًمي هبذااًمسقوق ومؼول( :اًمصواب أن وىمً اًموىموف ٓ يػوت إمم ـمؾوع اًمشؿس ،ومؿن واوموهو
ىمبل ذًمك ومؼد وىمف هبو؛ ٕن اًمـبي  وىمف هبو وأوموض ىمبقل ـمؾوع اًمشؿس ،وهذا
اًموىموف اعمنموع ذم همداهتو] ،و[ هو اعمؼصود إقمظم من اًموىموف سمؿزدًمػي ،وسمه يتم
امتثول ىموًمه( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ) أيي .وإًمقه اإلؿمورة سمؼوًمه(( :هذا هو اعموىمف ومجع يمؾفو موىمف ،وارومعوا
قمن سمطن حمرس)) وهذا كظػم اًموىموف قمشقي قمرومي ،وأطمد اعموىمػلم اًمنميػلم ،ومؽقف ٓ
يؽون ًمه شملثػم ذم اًموضموب وضمود ًا وقمدم ًو؟ أم يمقف ٓ يؽون هذا اًمزمون وىمت ًو ًمؾـسك
اعمنموع سمؿزدًمػي؟)( ) ،صمم ذيمر طمديٌ قمروة سمن مرضس  اعمروموع( ) ،ومؼول:
 (وهذا كص ذم ]أن[ مزدًمػي ُشمدرك سمعد ـمؾوع اًمػجر يمام شمدرك ىمبل اًمػجر ؛ ٕن هذااًمسوئل إكام واوموهو سمعد ـمؾوع اًمػجر ،وأظمؼمه اًمـبي  سمؼضوء طمجه ،ومل خيؼمه أن قمؾقه
دم ًو)( ) ،وىمول قمن أثر قمؿر ( :مل يلمره قمؿر سمدم ،سمل اكتظره ًمقؼف مع اًمـوس ،وًمو يمون
وىمً اًموضموب ىمد ذهى ملو يمون ٓكتظوره معـى)( ،)5وؾمقليت مزيد سمقون ًمؾؿزدًمػي.

( ) شرح العمدة-كتاب احلج(  ، )1 /وبُت سعيد وإبراىيم أكثر من راوي ،لكن احتجاج أمحد وتصحيح ابن تيمية
يقويو ،وقد أخرجو أبويوسف يف اآلثار(  )55من طريق أيب حنيفة ،عن محاد ،عن إبراىيم ،عن عمر بو ،وفيو:
(فلما أصبح عمر بن اخلطاب  وقف بالناس ،مث جعل يقول" :ىل جاء الرجل؟" فقالوا :ال .فلم يزل حابساً
الناس حىت جاء ،فأفاض وأفاض الناس معو)  ،وىو منقطع؛ إبراىيم دل يدرك عمر .
( ) ادلرجع السابق(  ،)1 /ومابُت ادلعكوفُت ] [ من طبعة دار عادل الفوائد(.) 5/5
( ) أخرجو أمحد وأىل السنن ولفظو(( :من شهد صالتنا ىذه ،ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك
ليالا ،أو نهارا ،فقد أتم حجو ،وقضى تفثو)) ،قال الًتمذي( :ىذا حديث حسن صحيح).

( ) شرح العمدة-كتاب احلج(  ،)1 /ومابُت ادلعكوفُت [ ] من طبعة دار عادل الفوائد(.) 5/5
( )5ادلرجع السابق( .)1 /
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 وأمو ىموًمه( :وأمحد ذم روايي :يرى وضموب اعمبقً سمؿـى ،وٓيرى اًمدم قمغم شموريمه ،سملاإلصمم ومؼط ،وروايي أظمرى قمـه :يرى ومقفو اًمدم قمن ًمقؾتلم و صمالث ،ويرى وضموب
اعمبقً سمؿزدًمػي ،ومل ير وضموب اًمدم ًمؾؿعذور؛ ومؼد ىمولً" :مقس قمؾقه رء إذا أظمطل
اًمطريق أو يمون ضموه ً
ال")( ).
 وموجلواب قمـه :أن اعمبقً سمؿـى اظمتُؾف ذم وضموسمه مع اشمػوىمفم قمغم منموقمقته( ) ،ومنكػى اًمدم إكام كػوه ًمعدم وضموسمه أو ًمؽمدده ذم وضموسمه ،وًمقس ٕن شمرك اًمواضمى ٓ جيى
ومقه دم،وىمد ( اشمػق مجفور اًمػؼفوء اًمؼوئؾلم سموضموب اعمبقً سمؿـى قمغم أن من شمرك
اعمبقً سمؿـى مجقع اًمؾقوزم ومنن قمؾقه ومديي يمومي -دم.) ()-
 أمو اإلموم أمحد سمخصوصه ومؼد ؾمبق اإلؿمورة أن قمـه ذم شمرك اعمبقً سمؿـى صمالثروايوت ،روي :قمؾقه دم ،وروي :يتصدق سمٌمء ،وروي ٓ :رء قمؾقه( ) ،وىمول ذم
روايي إثرم( :ومؿن ضموء ًمؾزيورة ومبوت سمؿؽي يعجبـي أن يطعم ؿمقئ ًو ،وظمػػه سمعضفم
سمؼولً :مقس قمؾقه رء ،وإسمراهقم يؼول :قمؾقه دم ،وضحك ،وىمول :اًمدم ؿمديد)(،)5
ىمول اسمن شمقؿقيٕ ( :ن اإلذن ذم شمرك هذا اعمبقً حلوضمي همػم رضوريي شمدل قمغم أنه ًمقس
من اعمـوؾمك اعمميمدة ،ومنن اعمـوؾمك اعمميمدة ٓ ،يرظمص ذم شمريمفو ٕطمد)(.)1
( ) صفة حجة النيب  ص(.) 01
( ) انظر :االستذكار ( /

 ،) 5-اإلقناع يف مسائل اإلمجاع( .) 2 /

( ) "أحكام الفدية يف احلج والعمرة" لليحِت ص(  ،) 2وقال يف حكم ادلبيت دبٌت ليارل أيام التشريق ص( :) 2
(القول األول :أن ادلبيت دبٌت سنة وليس بواجب وليس على تاركو الفدية ،وىذا قول احلنفية ،وقول عند الشافعية،
ورواية عند احلنابلة).
( ) قال ابن قدامة يف ادلغٍت( ( :) 43/فإن ترك ادلبيت دبٌت ،فعن أمحد :ال شيء عليو ،وقد أساء .وىو قول أصحاب
الرأي...وعنو يطعم شيااً.وخففو...وعنو :يف الليارل الثالث دم)انتهى ،وعن عطاء كذلك ثالث روايات .انظر:
منسك عطاء ص(.) 04- 03
( )5التعليقة الكبَتة(  ،) 5 /شرح العمدة البن تيمية-كتاب احلج( .)1 5/
( )1شرح العمدة-كتاب احلج( .)1 1/
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 أمو اعمزدًمػي ،وموًمؽالم ومقفو ىمريى من اًمؽالم ذم مـى ،وىمد ىمول اإلموم أمحدً( :مقس أمرمجع قمـدي يمعرومي ،وٓ أرى اًمـوس ضمعؾوهو يمذًمك)( ) ،وًمذًمك ىمول موكؼؾه اعمعؽمض،
أن اإلموم أمحد( :ؾمئل قمؿن مل يلت مجع ًو؟ ىمولً :مقس قمؾقه رء إذا أظمطل اًمطريق ،أو
يمون ضموه ً
ال ،ومؾقس قمؾقه رء إذا مل يـزل ،وهو ىمول احلسن  ،) ()ومفذا قموضمز .
 وىمد ىمول اسمن شمقؿقي( :من إصول اًمؽؾقي أن اعمعجوز قمـه ذم اًمنمع ؾموىمطاًموضموب)( )( ،ومنن اًمعجز مسؼط ًمألمر واًمـفي وإن يمون واضمب ًو ذم إصل)( )،
و(اًمواضمبوت يمؾفو شمسؼط سموًمعجز)( ،)5و(اًمواضمى إذا شمريمه من همػم شمػريط ومال دم قمؾقه،
قمؾقه ،سمخالف مو إذا شمريمه كوؾمق ًو أو ضموه ً
ال)(( ،)1يمام ؾمؼط ؾموئر اًمواضمبوت مع اًمعجز
يمطواف اًموداع ،ويمام يبوح ًمؾؿحرم مو حيتوج إًمقه اًمـوس من طموضمي قمومي يموًمرساويل
واخلػلم ومال ومديي قمـد أيمثر اًمعؾامء)(.)2
 وأمو ىمول اعمعؽمض( :واسمن اعمـذر ذم "إوؾمط" يرى وضموب ـمواف اًموادع ،وىمول:"ٓجيى سمؽميمه رء")(.)3
 وموجلواب قمـه :أن اسمن اعمـذر يرى أن شمورك اًمواضمى جيى قمؾقه دم و وموقمل اعمحظورجيى قمؾقه اًمػديي وىموس مومل يرد قمغم موورد ،و ُيعرف ذًمك سموؾمتؼراء اظمتقوراشمه –وس
( ) ادلرجع السابق(  ،)102/وانظر :اجلامع لعلوم اإلمام أمحد( ،) 5/3قال ابن تيمية( :ما احتج بو أمحد من إمجاع
الناس...فذكر أنو دل ير أحداً من الناس سوى بينهما ،مع معرفتو دلذاىب الصحابة والتابعُت ،ومن بعدىم).
( ) ادلرجع السابق(  ،)103/وانظر :اجلامع لعلوم اإلمام أمحد(.) 1/3
( ) رلموع الفتاوى (.)554 / 0
( ) ادلرجع السابق(.)1 / 0
( )5ادلرجع السابق(.) 0 / 1
( )1ادلرجع السابق( ،) 0/ 1وقال ( :وادلتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن ادلكاري الوداع وأسقط ادلبيت عن
أىل السقاية والرعاية لعجزىم).
( )2ادلرجع السابق (.) 05 - 0 / 1
( )3صفة حجة النيب  ص(.) 02
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يليت رء مـفو ،-وهذا هو حمل اًمـؼوش ،أمو اكتؼوء مسللي اظمتُؾف ذم وضموهبو ،وظموًمف
ومقفو ٓقمتبور آظمر ،ومؾقس هذا سمؿخوًمف ًمإلمجوع.
 ومؼد ىمول اسمن اعمـذر ذم اإلطمرام سمعد اعمقؼوت( :من مر سموعمقؼوت وهو يريد احلٍ أواًمعؿرة ومؾم حيرم َطمتَّى رضمع إِ َمم اعمقؼوت ،ومنن مل يػعل وأطمرم ومعؾقه دم)( ) ،وىمول ذم
اًمدومع من قمرومي ىمبل اًمغروب (:إن أوموض مـفو ىمبل همروب اًمشؿس قمؾقه دم يمذًمك
ىمول قمطوء ،واًمثوري ،واًمشوومعي ،وأمحد ...وسمؼول قمطوء ،ومن واومؼه أىمول)( ) ،وىمول
وىمول ذم شمرك اًمرمي( :ومن وموشمه رء من اًمرمي رمى ذم أيوم اًمتنميق ،ومنذا مضً أيوم
اًمتنميق ومؼد وموت اًمرمي وقمؾقه دم)( ) ،وىمول ذم إظمذ من إفمػور( :وإذا أظمذ
اعمحرم أفمػوره ومعؾقه دم)( ) ،وىمول ذم ًمبس اًمرساويل واخلػلم( :وًمه أن يؾبس
اًمرساويل إذا مل جيد اإلزار ،ويؾبس اخلػلم اعمؼطوقملم أؾمػل من اًمؽعبلم إذا مل جيد
كعؾلم ،ومنذا وضمد ومؾقـزع وًمقخؾع ،ومنن مل يػعل وشمرك َذًمِ َك قمؾقه سمعد اًموضمود
اومتداء)( ،)5وىمول ذم مبوذة اًمزوضمي( :وإذا ىمبل اًمرضمل زوضمته أو سموذهو أو ضمومعفو
دون اًمػرج وملنزل ومعؾقه ؿموة)(.)1
 أمو مسللي ـمواف اًموداع وىموًمهٓ( :جيى سمؽميمه رء)( ،)2ومفو مبـي قمغم قمدم وضموسمهوضموسمه قمـده يمام ىمول اًمـووي( :وىمول موًمك وداود واسمن اعمـذر :هو ؾمـي ٓ رء ذم
( ) اإلقناع ( .) 05/
( ) اإلشراف( /
( ) اإلقناع( .) /
( ) ادلرجع السابق( /
( )5ادلرجع السابق( /

).
).
).

( )1ادلرجع السابق(  ،) /وذكر مثل ذلك يف اإلشراف(  ) 02/إذا باشر وأنزل ،وإذا باشر ودل ينزل فقد ذكر قول
الثوري ومجاعة بأن عليو دماً ،مث قال( :قول الثوري حسن).
( )2نص عبارتو يف اإلقناع ( ( :) 5/ومن خرج ودل يودع فكان قريبًا رجع فودع ،وإن دل يفعل فال شيء عليو.
وقد قيل :عليو دم) انتهى ،وأما العبارة اليت نقلها من األوسط فلعلو نقلها بواسطة الفتح( .)535/
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شمريمه)( )ً ،مؽن اسمن طمجر اؾمتدرك ومؼول( :واًمذي رأيته ذم "إوؾمط" ٓسمن اعمـذر :أنه
واضمى ًمألمر سمه ،إٓ أنه ٓ جيى سمؽميمه رء)( ) ،ومنن يمون ذًمك يمذًمكّ ،
ومؾعل ؾمؼوط
اًمدم قمـده؛ إمو ٕنه قمـده ًمقس من اعمـوؾمك سمدًمقل ؾمؼوـمه قمن أهل مؽي( ) ،أو ٕنه
واضمى ًمؽـه دون اًمواضمبوت وًمذًمك ؾمؼط قمن احلوئض ،ومام ٓ جيى قمغم يمل أطمد ذم
يمل طمول ًمقس يموًمواضمى ذم طمول دون طمول( ).
 وًمه ؾمؾف ومقام ذهى إًمقه ومؼد روى اإلموم موًمك :قمن هشوم سمن قمروة ،قمن أبقه ،أنهىمول" :من أوموض ومؼد ىمه اهلل طمجه .ومنكه ،إن مل يؽن طمبسه رء ،ومفو طمؼقق أن
يؽون آظمر قمفده اًمطواف سموًمبقً ،وإن طمبسه رء ،أو قمرض ًمه ومؼد ىمه اهلل طمجه"
ىمول موًمك :وًمو أن رضم ً
ال ضمفل أن يؽون آظمر قمفده اًمطواف سموًمبقً ،طمتى صدر .مل
أر قمؾقه ؿمقئ ًو .إٓ أن يؽون ىمري ًبو ومػمضمع ومقطوف سموًمبقً .صمم يـٍمف إذا يمون ىمد
أوموض)(.)5
 -وأمو ىموًمه( :أن مجؾي من اًمػؼفوء خيرضمون ويعذرون اًمـود ،مع أن قمؿدهتم أثر اسمن

( ) شرح النووي على مسلم(.)24/4
( ) فتح الباري( .)535/
( ) قال البغدادي يف شرح الرسالة( ( :) 41/والدليل على أنو ال دم يف تركو :أن احلائض تًتكو وال دم عليها؛ فلو كان
من النسك لكان عليها الدم ولكان ال فرق بينها وبُت غَتىا يف ذلك) انتهى ،وأما قول ابن عبدالرب يف التمهيد
( ( :) 14/ 2أمجعوا أن طواف الوداع من النسك ومن سنن احلج ادلسنونة)انتهى ،فلعلو أراد أنو نسك مستقل؛
لقولو قبل ذلك يف الصفحة نفسها عن احلائض( :وىذا تنبيو على أنو لم يبق عليها من النسك شيء ،وشلا يدل
على ذلك أن أىل مكة وادلقيمُت هبا ال وداع عليهم)انتهى ،وقد قال النووي يف اجملموع(( :) 51/3ىل طواف
الوداع من مجلة ادلناسك أم عبادة مستقلة؟ فيو خالف ...وشلا يستدل بو من السنة لكونو ليس من ادلناسك ما

ثبت يف صحيح مسلم وغَته أن رسول اهلل  قال(( :يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكو ثالث ا)) ،وجو الداللة:

أن طواف الوداع يكون عند الرجوع ومساه قبلو قاضيا للمناسك وحقيقتو أن يكون قضاىا كلها).
( ) انظر:رلموع الفتاوى( ،) 0 / 1وسبق عن عطاء وأمحد يف مٌت ثالث روايات ،ولعل الًتدد لسقوطها يف حاالت.
( )5موطأ مالك ( .) 20/
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قمبوس ،ومام اًمذي أظمرج اًمـود مع كص اسمن قمبوس قمؾقه؟!)( ) ،ومفذا ؾمبق اجلواب
مػص ً
ال قمـد اًمؽالم قمغم أثر اسمن قمبوس ،ذم اجلواب قمام ورد قمغم مـوىمشته.
قمـه ّ
 وأمو قمؼد اًمـؽوح ،ومفذا ٓجيى اًمػديي ومقه؛ ٕنه مل يـعؼد اًمـؽوح سمؽالمه أص ًال ،ومؽون
وضموده يمعدمه(،سمخالف سموىمي اعمحرموت ٕنه اؾمتؿتع سمام هو حمرم قمؾقه)( ) ،و(ٕنه
وؾمقؾي وهمػمه مؼصد واًمذي جيؼم إكام هو اعمؼوصد )( ).
 هذا قمغم ـمريؼي من ٓ يـعؼد قمـده اًمـؽوح ،وأمو من يػسده ،وهم احلـوسمؾي ومـ(ٕنه قمؼدومسد ٕضمل اإلطمرام ،ومؾم جيى سمه ومديي ،يمنما ء صقد ،ومسد قمؼده ٕضمل اإلطمرام)( )،
ومقػسد اًمعؼد ،وٓ ضمزاء ومقه( ،وٕنه من سموب إىموال وإطمؽوم ،وهذا اًمبوب ٓ
يوضمى يمػورة ذم اإلطمرام ختتص سمه ،يمام ًمو شمؽؾم سمؽالم حمرم)(.)5
 هذا مع مو روى موًمك ،قمن داود سمن احلصلم ،أن أبو همطػون سمن ـمريف اعم ُ ّري أظمؼمهأن أبوه َـمريػ ًو شمزوج امرأة وهو حمرم (ومرد قمؿر سمن اخلطوب كؽوطمه)( .)1ومل يذيمر ومديي،
ومديي ،وٓ ظمالف ذم ذًمك يمام ىمول اًمزريمٌم قمن زواج اعمحرم( :إذا ظموًمف وومعل ومال
ومديي قمؾقه سمال ظمالف كعؾؿه)(.)2

( ) صفة حجة النيب  ص(.) 02
( ) كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ص(
( ) الذخَتة ( /

).

).

( ) حاشية الروض ادلربع البن قاسم( .) /
( )5شرح العمدة البن تيمية  -كتاب احلج (  ،) 0 /ولعل من ادلناسب إيراد كالمو وتعليو( :وال كفارة يف النكاح؛
ألنو يقع باطالً فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واهتابو؛ ألنو ال أثر لوقوعو فإن مقصوده دل حيصل ،خبالف الوطء
واللباس وضلو ذلك ،وكلما وقع على سلالفة الشرع وأمكن إبطالو= اكتفي بإبطالو عن كفارة أو فدية ،خبالف األمور
اليت ال ديكن إبطاذلا؛ وألنو من باب األقوال واألحكام)...اخل.
( )1موطأ مالك ( .) 4/
( )2شرح الزركشي على اخلرقي (  ، ) 5/وقال ابن عثيمُت يف الشرح ادلمتع(( :) 55/2قال بعض العلماء :فيو
الفدية ،قياساً على اللباس؛ ألن ترفو اإلنسان بالنكاح أشد من اللباس) ،ودل أقف على حكاية اخلالف عند غَته.
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 وسمعد :ومؼد شمبلم أن مجقع مو ُذيمر ٓخيرج قمن أطمد صمالصمي أمور :إمو ضعقف ،وإمو ٕناعمـوط مل يتحؼق وهو شمرك اًمـسك يموم ً
ال ،وإمو أن هذا اًمـسك ىمد ُظمػف ومقه ومال جيزم
سموضموسمه.
 وإهم ومقام ؾمبق أن اكتؼوء مسللي ًمعوملٍ ىمول ومقفو سمعدم اًمدم ،مع قمزهلو قمن ومؼفه ذم شمركاًمواضمى وومعل اعمحظور همػم ؾمديد ،وٓ يتحؼق سمه ظمرم اإلمجوع قمغم اعمسللي اًمعومي،
واهلل أقمؾم  ،وصغم اهلل وؾمؾم قمغم كبقـو حمؿد.

يمتبه /قمكم سمن رمقح اًمرمقحي
0438/00/25ـه

16

