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 . هذا بيان حملظورات اإلحرام" أشياءةوإذا أحرم حرم عليه سبع":-رمحه اهللا-قوله 
 . بيان للمحظورات"حرم عليه سبعة أشياء":-رمحه اهللا-قوله 
 وقتل ، والتطيب، وشم الطيب،بس املخيطُ ول، وتغطية الرأس،أخذ الشعر واألظفار" :-رمحه اهللا-قوله 

 . " والوطء يف الفرج، ويف الرجعة خالف، وعقد النكاح، وأكله،صيد الرب
 .  لكن هي من حيث الذكر يدخل بعضها يف بعض،هذه إذا عددناها كذا مفردة صارت عشرة

ق ِ مبا يسرته من املالص:أخذ الشعر من مجيع بدنه، واألظافر من أظافر يديه وقدميه، وتغطية الرأس أي
 .من العمائم أو غري ذلك

 .صل على البدنُ لبس ما ف: أي"ملخيطولبس ا":-رمحه اهللا-قوله  
 واملقصود قصد ، شم الطيب ولو مل ميسه بيده، هذا واحد"وشم الطيب، والتطيب" :-رمحه اهللا-قوله 

 . والتطيب يعين يف بدنه أو يف إحرامه بعد تلبسه بالنسك،شم الطيب
َأيـها َيا﴿:  ألنه مما حرمه اهللا تعاىل بقوله"وقتل صيد الرب":-رمحه اهللا-قوله  َالذين َُّ ِ ُتـقتـلوا ال َُآمنوا َّ ُ ْ َ 
َالصيد ْ ْوأنـتم َّ ُ ٌُحرم ََْ  .]٩٥ :املائدة[ ﴾ُ
 لكن ،يد ألجلهِ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم امتنع من أكل الصيد الذي ص؛"وأكله":-رمحه اهللا-قوله 

  .إذا صيد لغريه فإن له أن يأكل
 .  يقيد مبا إذا صيد ألجله"وأكله":-رمحه اهللا-قوله 
 .  أو من الويل، الرجل واملرأة؛ عقد النكاح من طريف النكاح: أي"وعقد النكاح":-رمحه اهللا-قوله 
 والصواب أن الرجعة ليست من ، يعين هل تصح الرجعة أو ال"ويف الرجعة خالف":-رمحه اهللا-قوله 

 . حمظورات اإلحرام
 ، اجلماع يف الفرج، وهذا أعظم حمظورات اإلحرام؛ ألنه يفسده: أي"والوطء يف الفرج":-رمحه اهللا-قوله 

 فاملباشرة مينع ، ولكن املباشرة دون الوطء يف الفرجطء يف الفرج،ولعله اكتفى بذكر الوومل يذكر املباشرة، 
ا ما جيب بالوطء  . منها احملرم، وال جيب 

 . فيما تقدم من احملظورات: أي"واملرأة كالرجل":-رمحه اهللا-قوله 
ا تلبس ما شاءت إال القفاز والنقاب،"إال يف لبس املخيط":-رمحه اهللا-قوله   . فإ
 لكن ال يعين هذا أن تكشف وجهها ،ا من النقاب مبنعه"وجهها فقطوإحرامها يف ":-رمحه اهللا-قوله 

 . بل تسرته مبا يسرت من غري النقاب،عند الرجال األجانب


