
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

هذا هو املحُظوُر الثاِمن، َعقُد النكاح ممنوٌع منه املُحِرم، والدليُل عىل هذا  )َوَعْقُد نَِكاٍح(قال: 

َوََل ََل َينْكُِح املُْحِرُم، َوََل ُينَْكُح، »عند مسلم وغريه: « الصحيح»، كام يف ملسو هيلع هللا ىلصاملنع: قوُل النبي 

 حديث ُعثامن، وهذا املحُظوُر باإلمجاِع، كام حَكى ذلك بعُض أهل العلم.« ََيُْطُب 

 وخاَلَف يف ذلك مجاعٌة، منهم: ابن عباٍس من الصحابة عىل أن املُحِرم َل بأَس له أن ينكِح.

ُم، َوََل ََل َينِْكُح املُْحرِ »وهذه املسألة مبنَاها حديثان؛ يعني: اخلالف، عندنا حديُث ُعثامن: 

عند الرتمذي وغرِيه: أن النبي « السنن»، وعندنا حديث ابن عباٍس يف «ُينَْكُح، َوََل ََيُْطُب 

َج ميمونة وهو ُُمِرٌم. ملسو هيلع هللا ىلص  تزوَّ

ج ميمونة وهو ُُمِرم؟ ملسو هيلع هللا ىلصفاختَلُفوا: كيف يكون النِّكاُح من ُمُظورات اإلحرام، والنبي   تزوَّ

عاُء اخلصوصيَّة َل وجَه له.، لكن هذا املسو هيلع هللا ىلصفقال قوٌم: هذا خاصٌّ بالنبي   لقول ضعيٌف، فادِّ

بِقَي معنا قوَلن: وهو قوُل ابن عباٍس يف اجلواز املُطَلق، يعني: ما قال باخلُصوصيَّة، وقوُل 

، وإَل فالنبي اجلُمهور عىل أنه َل جيوز، وقالوا: إن حديَث ابن عباٍس إنام هو َوهٌم منه 

َجها وهو حالٌل، بدليِل ما جا ملسو هيلع هللا ىلص ء يف الروايات األُخرى الصحيحة عن ميمونة: أهنا تزوَّ

َجها وهو حالٌل. ملسو هيلع هللا ىلصذكَرت أن النبي   تزوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، وذكَر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء أيًضا يف حديِث أيب رافٍع: أنه كان هو الرسوَل بينها وبني النبي 

َجها وهو حالٌل.  تزوَّ

أحَفُظ من أيب رافٍع، وأيًضا  فالذين اختاُروا قوَل ابن عباٍس، قالوا: إن ابن عباٍس َل شكَّ أنه

، وكذلك ابن عباٍس ملسو هيلع هللا ىلص، وهو من أكثر ممن رَوى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصابن عباٍس ممن دَعا له النبي 

 ميمونة تكوُن خالًة له، فهو أدَرى بخالتِه.

فُيجاُب عن هذا: إذا كنُتم تقوُلون: هو أدَرى بخالتِه، فنقوُل لكم: إن اخلالَة هي أدَرى 

َجها وهو ُُمِرم. ملسو هيلع هللا ىلصنفِسها: إن النبي  بنفِسها، فهي قالت عن  تزوَّ

ة والواِقعة، ففي روايتِه من  ر يف األصوِل: أن الراوي إذا كان هو صاِحب القصَّ ومن املُقرَّ

مًة عىل روايِة غرِيه.  الدليِل ما ليس يف روايِة غريه، فتكون روايُته ُمقدَّ
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ا، فنحِمُل أن قوَله:  ومما جُياُب عن حديث ابن عباٍس: ُيقاُل: وإن مل يُكن ابن عباٍس واِِهً

من ميمونة كان يف السنة  ملسو هيلع هللا ىلص)وهو ُُمِرٌم( أي: يف األشُهر احلُُرم؛ ألنا نعَلُم أن زواَج النبي 

 السابِعة يف شهر ذي الَقعدة، كام جاء يف البخاري.

وا بقوِل واألشُهُر احلُُرم ُيقاُل للشخِص إذا كان يف األشُهر احلُُرم ُيقال: هو ُُمِرم، واستدل  

 قائِل يف قصة مقَتل ُعثامن، قال:ال

ان اخلليفَة ُُمِرًما  ودَعا فلم أَر ِمثَله مقُتوًَل  قَتُلوا ابَن عفَّ

َقت من بعِد ذلك َعَصاُهمُ   ُشَقًقا وأصبَح سيُفه مسُلوًَل  وتفرَّ

ان اخلليفَة ُُمِرًما( ومل يُكن ُُمِرًما، وإنام كان يف  بيتِه، لكن يقوُلون: كان فقوُله: )قَتُلوا ابَن عفَّ

ة، ويف املدينة يف البلِد احلرام، فُيطَلق عىل الشخِص أنه ُُمِرم إذا كان يف  قتُله يف شهِر ذي احلجَّ

 األشُهر احلُُرم، أو كان يف البلِد احلرام.

َج ميمونة يف األشُهر احلُُرم، وهذا أمٌر معروٌف يف اللغة، فقالوا: ُُيَمل  ملسو هيلع هللا ىلصفيكون النبي  تزوَّ

 يه قوُل ابن عباٍس.عل

ل قبل البلوغ  ر يف األصوِل: أن الراوي إذا كان حتمَّ قالوا: ومما جُياُب عىل هذا: ما تقرَّ

مة عىل روايِة  ل احلديَث بعد البلوغ ُمقدَّ ل بعد البلوغ، فروايُة من حتمَّ وعاَرَضه راٍو آخر حتمَّ

له قبل البلوغ، وتعَلمون أن أبا رافٍِع أكرب من ابن ة الوداع، وأن ابن  من حتمَّ عباٍس يف حجَّ

عباٍس يف ُعمرة القضية يف السنة السابِعة مل يُكن بالًِغا؛ ألنه يرِوي قصة ميمونة، فيكون أبو 

ل  م حتم  َله وهو غرُي بالِغ، وعند الرتجيح ُيقدَّ ل احلديَث وهو بالٌِغ، وابن عباٍس حتمَّ رافٍِع حتمَّ

ل الغري البالِغ، كام ر يف األصول.البالِغ عىل حتم    هو ُمقرَّ

هذا هو حاِصُل ترجيِح هذه املسألة، والصواُب هو ما ذَكرنا، وهو رأُي اجلمهور أن النكاَح 

 ُيمنَُع منه املُحِرم، وكذا اخلُطبة ُيمنَُع منها املُحِرم، فال َُيطُب املُحِرُم.

النِّكاح، وأما اخلُطبة ُيقال: َيطُِب أو َيُطُب؟ عندنا ِخطبة وعندنا ُخطبة، أما اخِلطبة فهي 

فهي إلقاُء احلديِث عىل الناِس، لكن ُيقال: خَطَب َيُطُب ِخطبًة، وخَطَب َيُطُب ُخطبًة، 



                                             

فيخُطُب َل ختتلُِف سواًء أردناها ِخطبًة أو ُخطبًة، وإنام اَلختالُف يف املصدِر: يف اخِلطبة 

 واخلُطبة، هكذا ُيعرُف النِّكاُح من الكالم.

مٌة عىل املُحِرم عىل الصحيِح، خالًفا للُجمهور الذين كِرُهوها، قالوا: إن اخِلطبة اخِلطبُة ُُمرَّ 

مة. لكن هذا القول َل دليَل عليه، وحديث ُعثامن عند مسلم دلَّ عىل  مكروهٌة وليست ُُمرَّ

 «.ََل َينِْكُح امُلْحِرُم، َوََل ُينَْكُح، َوََل ََيُْطُب »املنع والنهي: 

ق اخِلطبة عن النكاِح بدون دليٍل، ونحن َل نستدل  بدَللة اَلقرِتان، وإنام بالنهِي  فام الذي فرَّ

مة. د عن القراِئن فهو للتحريِم، فإًذا ِخطبُة املُحِرم ُُمرَّ  العام، والنهُي العام إذا ُجرِّ

 َل؟بِقَي معنا: الشهادُة يف النِّكاِح، هل للُمحِرم أن يشَهَد يف النِّكاح أو 

 نقوُل: املسألُة هذه هلا صوٌر أربعة:

 

الصورُة األوىل: أن يكون الزوجاِن ُُمِرَمني، فحينئٍذ ُيُرُم عىل الشاِهِد أن يشَهَد عىل هذا 

النِّكاح، ملاذا؟ سواٌء كان هذا الشاِهد ُُمِرًما أو كان غرَي  ُُمِرٍم، إذا شِهَد لرُجٍل وامرأٍة ُُمِرَمني، 

م، ويفُسُد العقُد لو وقَع بني فحينئٍذ حتُرُم الشها دُة هنا، ملاذا؟ ألن النِّكاَح عىل امُلحِرم ُُمرَّ

 املُحِرَمني.

مة،  ٍم ُُمرَّ ٍم، والشهادُة عىل ُُمرَّ ًما ويفُسُد العقُد، فحينئٍذ الشهادُة تكوُن عىل ُُمرَّ فإذا كان ُُمرَّ

 .ويكوُن هذا من باِب التعاُون عىل اإلثِم والُعدوان. هذه ُصورة

 

الصورُة الثانية: أن يشَهَد الشاِهُد املُحِرُم لرُجٍل وامرأٍة غرِي ُُمِرَمني، أما إذا كان هو ُُمِرًما 

فاملسألُة فيها اختاِلف، وأما إذا كان غرَي ُُمِرٍم فهذا باَلتفاِق أنه جيوُز له أن يشَهَد لزوَجني 

، أما إذا كان ُُمِرًما فقال بعُضهم: ُيكَره، وقال  غرِي ُُمِرَمني، فتكون املسألُة َل عالقَة هلا باحلجِّ

آخرون: َل بأَس به، وهذا هو الصواُب أن الشاِهَد املُحِرم َل بأَس له أن يشَهَد نِكاَح رُجٍل 

 وامرأٍة غرِي ُُمِرَمني. هذه الصورُة الثانيُة.
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التزويَج، فكأنه  اإلماُم مالٌِك ُسِئل عن ُحضور النِّكاح، يعني: شهادة النِّكاح أن ُيُُض الرُجُل 

كِرَه هذا؛ ألن فيه تذكرًيا بأمور النِّكاح، فُيخَشى من ذلك ما َُيَشى منه يف اإلحرام، فكِرَهه 

 من هذا الباِب. رمحه اهللمالٌِك 

 

الصورُة الثالثُة: أن يشَهَد املُحِرُم لرُجٍل ُُمِرٍم وامرأٍة غرِي ُُمِرمة؛ يعني: أن يكون أحُدِها 

 فام احلُكُم؟ احلكُم: التحريُم كسابَِقتها. ُُمِرًما واآلخر ليس كذلك،

قناها تكون أرَبع ُصور. فهذه هي ُصوُر  قها، وإذا فرَّ إًذا ُيمكن أن تكون ثالث ُصور إذا مل ُنفرِّ

 حال الشاِهد مع املُحِرم بالنسبِة للنِّكاح.

 


