
                                            

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

 

ُف:  َاٌع(قال املُؤلِّ  رحاا. اجِلامُع هذا هو املحُظور التاِسُع من حمُظوراِت اإل )َوِجم

اجِلامُع واملُبارشُة فيام ُدون الَفْاج هذان ُُيَمَعان يف حمُظوٍر  (َفْرج  )َوُمَباََشٌة فمْيََم ُدْوَن قال: 

وارحٍد، أما اجِلامُع فُمستنَُد أهل العلم فيه: إمجاُع السَلف، فقد رحَكى ابُن املُنِذر وغرُيه إمجاَع 

اين عىل أن ا مني واملُتأخِّ  جِلامَع من حمُظورات اإلرحاا. السَلف من املُتقدِّ

 َوال ُفُسوَق  َوال َرَفَث  َفال) ﴿يف تفسرِي قولِه تعاىل: وُيستأَنُس بذلك بقوِل بعِض السَلف 

َفَث هو اجلِ [197]البقاة:  ﴾احْلَجِّ  يِف  ِجَداَل   امُع ، أن الاَّ

املُبارَشُة قد تكوُن باجِلامع، وقد تكون بغري اجِلامع، وهو الذي  (َفْرج   )َوُمَباََشٌة فمْيََم ُدْونَ قال: 

ى: دون الَفاج، إذا قيل: ُمبارشٌة فقد تكون ُمبارشًة يف الَفْاِج، وقد تكون فيام دون ُيس مَّ

ودون  (َفْرج   فمْيََم ُدْونَ )الَفْاج، الذي يف الَفْاج هو اجِلامع وعَّبَّ عنه املُؤلُِّف، وأما هنا قال: 

ى: ُمبارَشة فيام ُدون  الَفْاج يعني: ما عَدا اإليالِج، وهو اجِلامُع، كاملُفاَخَذة وغريه، هذا ُيسمَّ

 َفْاٍج 

، ويشمُل فيام  (َفْرج   فمْيََم ُدْونَ وقوُله: ) عىل املذهِب هنا يشمُل ما كان َفْاًجا أصليًّا أو غرَي أصِِلٍّ

ُبا، ويشمُل أيًضا فيام إذا كان الَفْاج َفْاج آدميٍّ أو َفْاج هبيمة، عىل  إذا كان الَفْاُج الُقُبل أو الدُّ

 ل هذه َسواٌء املذهب ك

موهنا إىل قسَمني: يقوُلون: ُمبارَشة بإنزاٍل، وُمبارشٌة بغري إنزال، واجِلامُع  وأيًضا املُبارَشة ُيقسِّ

كذلك مِجاٌع بإنزاٍل، ومِجاٌع بغري إنزاٍل، لكن اجِلامَع باإلنزال وغري اإلنزال ُيفِسُد احلجَّ 

 باالتفاِق 

ُقون فيام إذا كا نت بإنزاٍل أو كانت بغري إنزاٍل، فقال مجاعٌة: إن املُبارَشة إذا أما املُبارَشة فُيفاِّ

، وُيوِجُب بعُضهم  ، وإذا كانت بغري إنزاٍل فإهنا ال ُتفِسُد احلجَّ كانت بإنزاٍل فإهنا ُتفِسُد احلجَّ

 عىل هذا دًما 
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امع ِقياٌ  أما الذين أفَسُدوه باإلنزاِل، فال دليَل عىل ما ذَكاوه، وقياُسهم هذه املسألة يف اجلِ 

مع الفاِرق؛ ألن اجِلامع يرتتَُّب عليه مساِئُل كثرية، أوصَلها بعُضهم إىل ثنَتي عرشة مسألة؛ 

، واإلرحصان، وغريها، كلُّ هذا يرتتَُّب عىل اجِلامع، بِخالف املُبارَشة فال يرتتَُّب عليها  كاحلجِّ

  من املُفاَرَقة ءيٌء كثرٌي من هذه األرحكا. ما يرتتَُّب عىل اجِلامع، فحينئٍذ صاَر بينهام

، سواٌء كان فيها إنزال أو مل يُكن فيها  فإًذا الصحيُح: أن املُبارَشة فيام ُدون الَفْاج ال ُتفِسُد احلجَّ

 إنزال 

 بِقَي مسألة الِفدية: إُياُب الِفدية من عدِمها، هذا بالنسبِة ملحُظورات اإلرحاا. يف اجلُملة  

 


