
                                             

 «أخرص املخترصات»رشح كتاب احلج من 

والتاُء هنا قال بعدها: تسعة،  )َمُظورات(قال:  )َوََمُْظوَراُت اإِلْحَراِم تِْسَعٌة(قال املُؤلُِّف: 

 واألصُل مع مجع املُؤنَّث أن ُيقال: )حمُظورات اإلحرام تِسٌع(، فلامذا قال هنا تسعٌة؟

ر  ر، فالكلمُة ُمذكَّ ألن التاء هنا ليس تاء التأنيث؛ ألن أصَل الكلمة )حمُظور( فهي ُمذكَّ

 وليست ُمؤنَّثة.

املحُظورات مجُع حمُظور، واملحُظوُر يف اللغِة هو املمنُوع، ومنه  )َوََمُْظوَراُت اإِلْحَراِم(قوُله: 

َك حَمُْظور   َوَما َكانَ قوُله تعاىل: ﴿ ا [20﴾ ]اإلرساء: اَعَطاء َربِّ ، وهذا من أي: ليس ممنُوع 

 حمُظور ُيقال له: 
ٍ
األشياء املُضاف الذي ُأضيَف إىل سببِه، فاملحُظوُر األصُل املنُوع، فكل يشء

 ممنُوع، لكن هنا يف اللغِة مثل مسألة أصول الفقِه، املحُظور: املمنُوع.

ا  ِم( )ََمُْظوَراُت اإِلْحَراواإلحراُم هو: الدخوُل يف النُُّسك بحجٍّ أو ُعمرٍة، فيكون إذ 

املمنُوعات بسبِب اإلحرام، فال نقوُل: حمُظورات اإلحرام هي املمنُوعات، فإن املمنُوعات 

 كثرية يف إحراٍم ويف غريه، لكن نقول: هي املمنُوعات بسبِب اإلحرام بحجٍّ أو ُعمرٍة.

 فهذا عدٌد، وهلذه وجَهان: )تِْسَعٌة(أما قوُله هنا: 

 ه مفُهوم أو ال مفهوَم له؟الوجُه األوُل: أن ُيقال: هل العدُد ل

ََخُْس َفَواِسٍق ُيْقَتْلَن ملسو هيلع هللا ىلص: »والصواُب: أن العدَد عند اإلطالق ال مفهوَم له، كام يف قول النبي 

ال مفهوَم له؛ فالفواِسُق قد تكون أكثُر من هذا، فأحيان ا العدد ال مفهوَم له، « يِف احِللِّ َواحلََرمِ 

ا املحُظورات هنا أكثر م  ن تِسعة. هذا وجٌه.فقد تكون إذ 

هنا هل هي توقيفيَّة جاَءت منُصوصة بأهنا تِسعة، أم ما هو  )تِْسَعٌة(الوجُه الثاين: قوُله: 

 الدليُل عىل هذا؟

نقوُل: التحديُد بالعدِد هنا إنام هو من باِب االستِقراء والتتبُّع، واالستِقراُء والتتبُُّع هذا أمٌر 

هل العلم، السيَّام األصوليِّني، وهذه مسألٌة ُمشتِهرٌة عندهم يف معروٌف وُمَقرٌّ وُمتََّبٌع عند أ

 األدلة املُختَلف فيها، وهي التتبُُّع باالستِقراء.
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ا حتديُد هذه التسعة إنام جاَء باالستِقرار، وإال مل يأِت حديٌث جيمُع هذه التسعة، كام جاء  فإذ 

وغريه كحديث الثالثة الذين ينظُر اهلل إليهم مثال  حديُث السبعة الذين ُيظِلُّهم اهلل يف ظِلِّه، 

ي باب )حمُظورات  قة فجَمُعوها يف باٍب واحٍد ُسمِّ يوم القيامة وال ُيكلُِّمهم. وإنام جاَءت ُمتفرِّ

 اإلحرام(.

وخيتلُف أهُل العلم يف هذه املحُظورات؛ فمنهم من جيعُلها سبعة، ومنهم من جيعُلها تسعة، 

: جُيَعل النِّكاح ومنهم من جيعُلها عرشة، و  إىل غرِيه، فمثال 
ِ
هذا خيتلُف من باِب إضافِة اليشء

ا؛ ألهنا جاَءت يف حديٍث واحٍد:  ا واحد  اَل َينْكُِح املُْحِرُم َواَل »مع اخِلطبة، فيكون حمُظور 

 «.ُينْكُِح، َواَل خَيْطُِب 

ا، ومنهم من ا واحد  ل فجعَل هذا  فدلَّ عىل أن هذا حمُظور واحد، فجعَله قوٌم حمُظور  فصَّ

ا. فزيادُة العدد والنُّقصان إنام هو من باِب مجِع اثننَي أو التفريق بينهام. ا  وهذا حمُظور   حمُظور 

ا، وربام كانت اثنَا عرش، فهذه الزيادُة  ا جمُموع  وأما الذين قالوا: عرشة، فقد زاُدوا إليها واحد 

َفُث، والُفُسوُق  ة، وهي: الرَّ ، واجِلداُل، فجعُلوا هذا من حمُظورات اإلحرام، قاَل هبا الظاِهريَّ

د عليها، قال تعاىل:  ا من املحُظورات امُلؤكَّ ، وهي أيض  وأهنا ُتفِسُد احلجَّ كام ُيفِسُد اجلامُع احلجَّ

ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَجَّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَجِّ ﴿ ﴾ احْلَجُّ َأْشُهٌر مَّ

َفُث، والُفُسوُق [197]البقرة:   ، واجِلداُل.. فقالوا: هذا من أكرب حمُظورات اإلحرام: الرَّ

َفُث، فاختَلَف مجاعٌة من أهل العلم فيه عىل قوَلني:  أما الرَّ

َفُث هو اجِلامُع، ومنه قوُله تعاىل:  َفُث إىَِل نَِساِئُكمْ  ﴿فقال مجاعٌة: الرَّ َياِم الرَّ  ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

َفُث هنا هو اجِلامُع. هذا وجٌه.[187]البقرة:  ﴾  ، والرَّ

َفَث هو التكلُُّم بأموِر اجلِ  امع، واختَلُفوا عىل قوَلني: هل هو والوجُه اآلخر: قالوا: إن الرَّ

 فقط؟ 
ِ
ا يف أي مكان، أم هو التكلُّم يف أمور اجِلامع أمام النساء التكلُّم بأموِر اجِلامع ُمطلق 

َفَث هو التكلُّم بأمور اجِلامع أمام النساء.  والصحيُح: هو الثاين، أن الرَّ

َفُث هنا هو اجِلامُع يف اآلية، أو حيتِمُل أن   يكون هذا وهذا؟ هل ُنلِغي كوَنه اجِلامع؟وهل الرَّ



                                             

نقوُل: نعم، ُنلِغي كوَنه اجِلامع، مع أنه جاَء يف آية الصيام بأنه اجِلامع، ملاذا ألَغيناه؟ ألن 

َفَث  النصوَص األخرى دلَّت من السنَّة عىل أن اجِلامع من حمُظورات اإلحرام، فأخَرجنا الرَّ

َفَث بغري هذا املعنى. من هذا الباِب. وألن ابن عباٍس وغريه وا الرَّ ُ  فَّسَّ

َفَث هو القوُل أو احلديُث عن اجِلامع وعن أمور النساء أمام  ا حاِصُل املسألة: أن الرَّ فإذ 

 النساء، وأما إذا كان ليس أمام النساء فحينئٍذ ال يكوُن َرَفث ا.

اُج:  قال العجَّ

 اللََّغا وَرَفِث التَكلُّمِ عن  وُربَّ أرساٍب َحجيٍج ُكظَّمِ 

َفث.  هذا بالنسبِة للرَّ

وأما بالنسبِة للُفُسوق؛ فالفُسوُق هو فعُل املحُظور، أو فعُل املنِهيِّ عنه، فكلُّ ما فيه فعٌل 

 للمنِهيِّ عنه من كتاٍب أو ُسنٍَّة فهو ُفسوٌق.

ا ﴿ ، واآليُة هنا جاَءت [197﴾ ]البقرة:  َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَجِّ  فإذ 

ها اخلرب، لكنه خرٌب بمعنى اإلنشاء، ُأريَد به اإلنشاء؛ يعني: فال يرُفُث وال يفُسُق وال ظاِهرُ 

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ  جُياِدُل، فهذا مثُل قولِه تعاىل: ﴿ هذا خرٌب  [228﴾ ]البقرة:  َواملَُْطلََّقاُت َيََتَ

 بمعنى األمر، ُأريَد به اإلنشاء.

 ُأريَد به األمُر باالجتِناِب. هذا الُفُسوُق. ﴾ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَجِّ  فقوُله: ﴿

اجِلداُل هو املِراُء واملُخاَصَمُة، وال شكَّ أن اجِلداَل أمٌر منِهيٌّ عنه، وجاَء يف  ﴾ڀ ٺ﴿

 هذا أحاديُث كثريٌة.

ا، بإدخال  فاحلاصُل: أنه هبذا املحُظور ُيمكُن أن تِصَل املحُظورات إىل اثنَي عرش حمُظور 

َفث.   اجِلدال والُفُسوق والرَّ

 


