
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٢(كتاب المناسك  -زاد المستقنع 
 نفقاتوال الواجبات قضاء بعد لمثله صالحين وراحلة زاداً ووجد الركوب أمكنه من والقادر" :المصنف قول شرح

 من عنه ويعتمر يحج من يقيم أن لزمه برؤه يرجى ال مرض أو كبر أعجزه وإن األصلية، والحوائج الشرعية

 من أو زوجها وهو محرمها، وجود المرأة على لوجوبه ويشترط اإلحرام، بعد عوفي وإن عنه ويجزأ ،باوج حيث

  .تركته من َأخرجا لزماه من اتم وإن مباح، سبب أو بنسب التأبيد على عليه تحرم
 وأهل ،ملميل اليمن وأهل ،الجحفةَ والمغرب ومصر الشام وأهل ،الحليفة ذي المدينة أهل ميقاتو :المواقيت :باب

 فمنها، مكة أهل من حج ومن غيرهم، من عليها مر ولمن ألهلها وهي ،عرق ذات المشرق وأهل ،قرن نجد

  ".الحجة ذي من وعشر القعدة وذو شوال الحج وأشهر الحل، من وعمرته
   عبد الكريم الخضير/الشيخ

  
 ،، ال غرابة في هذالنسك نفلبقية األركان فرض، والركن األول وهو نية الدخول في ا ،إلى فرض ثم انقلب

تنقلب هو ما حج الفرض و العبادات، بدليل أنه لو نوى النفل هفإن النية في الحج أمرها أخف من النية في غير
 صحت النية عنه، كما في حديث ابن عباس في -على ما سيأتي-عن غيره  اًيواالنية إلى فرض، ولو أحرم ن

  .-على ما سيأتي إن شاء اهللا تعالى- عن نفسه قصة الرجل الذي أحرم عن شبرمة ولم يحج
 مميز يصح إحرام وليه عنه بخالف ركيف يفرق بين الصبي والمجنون؟ فالصبي وإن كان غي: قد يقول قائل

أو في فإن زال الرق والجنون والصبا بعرفة " :ه إحرام حال الجنون، ولذا قولهمالمجنون فإن ال يصح من
 بالنسبة للصبي يحرم عنه وليه، والمميز يحرم : فيقولون، يعني ممن أحرم"اًالعمرة قبل طوافها صح فرض

إذا كان قد أحرم عن نفسه، والعبد يحرم عن نفسه، والمجنون ال يصح منه اإلحرام فتتصور مثل هذه المسألة 
 في هذا المميز وبين المجنون؟ الفيصلغير ما الفرق بين الصبي : أفاق بعد ذلك، قد يقول قائلقبل الجنون ثم 

 وإن كان في حكم ،حج الصبي الذي لم يميز -السالمعليه الصالة و-النص، حيث صح، صحح النبي 
وكونه رفع دل على أنه  ،لم سئل عن الصبي الذي رفع -السالمعليه الصالة و-لكن النبي  المجنون ال يعقل،

 ألنه من ن لم يكن عاقالً بالفعل؛ وأ بالقوةفالصبي عند أهل العلم عاقل وأيضاً ))نعم((:  قال؟ ألهذا حج،صغير
لم يكن ن وإ والعقل مناط التكليف، فالصبي عاقل بالقوة القريبة من الفعل ،شأنه أن يعقل بخالف المجنون

  . عاقل بالفعل
  .. :......طالب
   ؟نعم

  . خفة عقل ليست جنون السفيه يا شيخ إنسان عنده :طالب
  . عته، عته

  .تصرفاتهال يضبط ، لكن األمر والنهييعني يدرك : طالب



 التكليف وإال ما زال ه عنقدر الذي عنده من خفة العقل ترفعال ؟مكلف وإال غير مكلف على كل حال هو
  التكليف باقي؟

  . ممعهمله تعافي  الناس  خفة العقل هذه..........لكن مايعقل هو : طالب
ه، لكن ما يعقله من تصرفاته هو مكلف إذا صدر منه تصرف من غير إرادة منه فإنه ال يكلف بحال على كل 

   .-السالمةو العافية اهللا نسأل-هو درجات  وولذا كان هناك الجنون المتقطع، وهناك الجنون المطبق، ،به
 نفسه يضر قد الحج إلى بعثه لو يخاف وليه لكن والنهي األمر يعقل هو كان لو وليه على وجوبها لكن :طالب

     ذلك؟ نحو أو
   .جحلل يبعث به يوثق ما هذا مثل ال ،ال

   .والنهي األمر يفهم لكنه :طالب
  .يكفي ما يكفي، ما

   .الصلوات يؤدي مثالً :طالب
   .منه خطر غيره على وال ،خطر عليه ما الصلوات

   .....البسيط التمييز من معه بما عنه يحج أنه جواز في أقصد لكن :طالب
   ؟النية عقد عن السؤال ؟نعم ؟النية عقد في الكالم
  .نعم إيه :طالب

  ؟نعم ....بـ نفسه عن ويعقد يعقل كان اإذ
   .البزر مثل هو :طالب

 تقول، ما يفهم وال بشيء تأمره أبله لكن ،بيالص مثل نفسه عن يعقد النية قدع به يعقل ما التمييز من عنده كان إذا

   .اإلحرام همن يصح وال يحرم وال بشيء يكلف ما هذا
 ،السؤال يفهم ،أمر إذا يأتمر الثالثة، قبل التمييز من شيء منه يحصل من منهم وتونمتفا أنهم شك ال الصبيان

   .السبع تكتمل حتى يميز ال قد بعضهمو ،المطابق بالجوا ويرد
 فإذا ،الصحة دون واإلجزاء للوجوب شرطان والحرية البلوغ أن متقد "نفالً والعبد الصبي من وفعلهما" :يقول

 ابن لحديث ؛العمرة وكذلك ،أخرى حجة امعليه لكن نفالً، نسكه يصح فإنه بدعال هومثل اعتمر أو الصبي حج

 فعليه اعتق ثم حج عبد يماأو أخرى، حجة فعليه بلغ ثم حج صبي أيما(( :مرفوعاً -ماعنه اهللا رضي- عباس

 ،إسناده الباري فتح في حجر بنا الحافظ وصحح ،ووقفه رفعه في مختلف الحديث أن تقدم ))أخرى حجة
 هذه في عمدة فهو ،به بأس ال الحديث هذا حال كل وعلى ،وموقوفاً مرفوعاً اءاإلرو في األلباني أيضاً وصححه

 ،عليه جرؤوي حج،ال منه يصح نعم اإلسالم، حجة الحج، بإعادة يؤمر وأنه الرق، أثناء العبد حج في ،المسألة
   .الصبي ومثله اإلسالم، حجة عن تجزئه ال لكن ،عليه ويثاب
 أحاديث، ثالثة الباب في وردوأ الصبيان، حج باب :صحيحه في -تعالى اهللا رحمه- البخاري اإلمام وترجم

 يزيد بن ئبالسا عن والثالث االحتالم، قبل -السالمو الصالة عليه- النبي مع حج وأنه ،عباس ابن عن نحديثي

 كريب طريق من مسلم صحيح وفي ،"سنين سبع ابن وأنا -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول مع بي حج" :قال



 ولك ،نعم(( :قال حج؟ ألهذا اهللا رسول يا :فقالت لها اًصبي امرأة رفعت" :قال -ماعنه اهللا رضي- عباس بنا عن

 يطالب ال الفرض عنه يسقط "يبلغ حتى الصبي عن الفرض سقوط على الفتوى أئمة أجمع" :بطال ابن قال ))أجر

 وال ،إحرامه يصح ال :حنيفة أبو وقال الجمهور، عند تطوعاً له كان به حج إذا أنه إال يبلغ حتى اإلسالم بفريضة

 حج إذ :فقال بعضهم وشذ التدريب، جهة على به يحج وإنما اإلحرام، محظورات من شيء بفعل شيء يلزمه

 في ؟حج ألهذا :جواب في ))نعم(( :-والسالم الصالة عليه- هقول لظاهر اإلسالم؛ حجة عن ذلك أجزأه الصبي

 وإسقاط اإلجزاء عن النظر بغض صحيح الحج هذا هل لكن حج، له أي ))نعم(( :-والسالم الصالة عليه- قوله

 المجزئ الحج به المقصود الحج هذا فهل حج، له ،محتمل اللفظ ؟الطلب عن مسقط مجزئ صحيح أنه أو الطلب

 على حملوه العلم أهل جماهير ،به بالطل سقوط عن النظر بغض ؟الصحيح به المقصود أو الطلب عن المسقط

 األسباب ربط باب من وهذا ،المكلف يلزم ما ويلزمه عليه، أثاره وتترتب ،إحرامه وينعقد صحيح، حجه الثاني

 حكم وليس وضعي حكم ماله في الزكاة تجب كما ال، بالتكاليف يلزم فكيف مكلف غير نهإ :نقول ال بالمسببات،

 كذلك المميز الصبي ويحرم نفسه، عن العبد يحرم هذا وعلى بالمسببات، األسباب ربط باب من هذا يعني تكليفي،

 أمر -وتعالى سبحانه- اهللا ألن ؛النسك بإتمام يلزم فإنه الصبي أحرم وإذا وليه، عنه فيحرم المميز غير وأما

 الفرض يشمل هذا ]البقرة سورة )١٩٦([ }ِللّه والْعمرةَ الْحج وَأتمواْ{ هنا فكذا ،نفالً كانا وإن ،والعمرة الحج بإتمام

 النفل؛ حج يتم أن الكبير يلزم كما ،إتمامه لزمه النسك في الدخول نية عقد فإذا نفل الصبي حج نإ :وقلنا والنفل،

  نعم؟ والعمرة، الحج بإتمام أمر اهللا ألن
  ........:طالب
   .المميز غير حتى
 ونتعب نتعبه فكيف مكلف غير هذا :قالوا المشقة وجدوا فإذا ،بالصبيان فيحجون الحكم هذا الناس من كثير يجهل

 المشرف بهم اعتمر ةمكتب في االحتالم، ناهزوا شباب من حصل وهذا ويرجع، ثيابه يلبس ،مكلف غير وهو به

 المحرم يلزم ما تلزمهم محرمين زالوا ما األكثر قول على ورجعوا، بالتحلل أمرهم الزحام اورأ لما المكتبة على

 وسببه يحصل هذا ،ظاهر نظر نظر، النكاح عقد صحة ففي أحدهم تزوج ولو المحظورات الرتكاب نسبةبال

 غير ألنه ؛اإلتمام يلزمه ال حنيفة أبي مذهب على سعة، فيها المسألة حنيفة أبي اإلمام مذهب على نعم الجهل،

 أرفق ألنه ؛حنيفة أبي مذهب إلى يميل -لىتعا اهللا رحمه- عثيمين ابن والشيخ بالواجبات، ملزم وال مكلف،

 وقاسه ،يجزئه فإنه الفريضة عن ونواه هسيد بإذن حج إذا العبد أن رجح -عليه اهللا رحمة- الشيخ أن كما بالناس،

 العبد فكذلك :يقول ،الفرض عنه يسقط فإنه المشقة وتكلف فقره حال حج إذا الحج عليه يجب ال الذي الفقير لىع

   .حزم ابن وقبلهما سعدي، بنا -تعالى اهللا رحمه- شيخه قال وبه الفرض، عنه يسقط فإنه يدهس بإذن حج إذا
 يشك والشيخ ،للنزاع قاطع ألنه ؛كالم فال ))أخرى حجة فعليه اعتق ثم حج عبد يماأ(( :عباس ابن حديث صح إن

 الحج فعليه عتق ثم رقه حال يف حج إذا المملوك أن على العلم أهل أجمع :قال -اهللا رحمه- الترمذي ثبوته، في

 وإسحاق، وأحمد والشافعي الثوري سفيان قول وهو رقه، حال في حج ما عنه يجزأ وال سبيل، ذلك إلى وجد إذا

 أن كما ،فيها ما فيها الترمذي ينقلها التي اإلجماعات لكن ،أيضاً كالم فال الترمذي حكاه الذي اإلجماع صح فإن

 وينقض اإلجماع ينقل ما اًكثير كالنووي معروفاً يكون قد والخالف اإلجماع قلين قد اإلجماع ينقل ممن غيره



 يحكي مما مغيرهو البر عبد ابنو ،إجماعاته بعض المنذر ابن ومثله ،الخالف يذكر بنفسه هو بنفسه، اإلجماع

 األقل ىعل علمه حد على أو الخالف، بنفي يصرح من هذا من وأكثر األمصار، في األمة تفرق بعد اإلجماع

 برد قال أحد أعلم ال :قال الموطأ في -تعالى اهللا رحمه- مالك اإلمام ،كثير هذا مثل مخالفاً، أعلم ال :يقول حينما

 ال :قال -تعالى اهللا رحمه- الشافعي اإلمام ليلى، أبي ابنو شبرمة ابن به، يقولون عصره قضاة أن مع اليمين،
 حال كل على عباس، وابن عثمان عن معروف القول أن مع زكاة، البقر من ثالثين من أقل في أوجب أحد أعلم

 بلغوا مهما يخرجوا لن لكنهم كبار أئمة وهؤالء ،مستحيلة العلم بجميع واإلحاطة ،بمعصومين وليسوا ،بشر هم

 :يقول -تعالى اهللا رحمه- فالترمذي ]اإلسراء سورة )٨٥([ }قَليالً ِإالَّ الْعلْمِ من ُأوتيتُم وما{ :تعالى قوله عن العلم من
 مثل أن شك ال ،سبيالً ذلك إلى وجد إذا الحج فعليه عتق ثم رقه حال في حج إذا المملوك أن على العلم أهل أجمع

 العلم طالب تجعل هيبة لها هيبة، لها أن شك ال المنذر ابن أو النووي أو الترمذي من صدرت سواء العبارات هذه

 اهللا رحمه- الشوكاني قال إنو ،الشمس وضوح واضح بشيء إال الكلمة هذه مثل يخالف فال ويتثبت يتحرى

 اإلجماع، يهاب ال العلم طالب تجعل وأمثالهما والنووي المنذر ابن يدعيها التي اإلجماعات من كثير إن :-تعالى

   .اإلجماع يهاب أن العلم طالب على ذلك ومع ،ال :نقول
   .شيخ يا عفواً :طالب
   .نعم

 في اهللا عبد بن شقيق قول مثل قضية على أجمعوا الصحابة أن التابعين أحد عن صحيح بسند ثبت لو :طالب

   سندها؟ ثبت الصالة ترك قضية
 الصحابة، إجماع إال اإلجماع يرى ال عنه رواية في أحمد مامواإل ،ممكن ونقله ،متصورف الصحابة إجماع أما

 الفتوى أهل أو ،كلهم بالصحابة يلتقي أن له تسنى ممن التابعي وهذا ،الصحابة إجماع نقل أنه تابعي عن ثبت فإذا

  .معتبر قولهم أن شك ال األقل على منهم
   الخالف؟ بهذا يعتد هل -اإلجماع هذا خالف- الخالف حدث إذا :طالب
   .نعقاداال بعد بعده،
   .إيه :طالب

 عتق ثم رقه حال في حج إذا العبد نأل أخرى؛ حجة يلزمه وال الحج ئيجز :يقول حزم ابن هذا، إلى بنشير هنا

 فاعارت في المسألة أن مع به، عبرة فال ،الترمذي نقله الذي اإلجماع بعد حادث قول هذا أن شك ال يجزئه، :يقول

 أو الخالف بعد اإلجماع فينعقد أصحابها بموت تموت واألقوال خالفال يرتفع هل بعده اإلجماع وانعقاد الخالف

 متعةال ناكح حد في العلم أهل يختلف ولذا وجه، فله الخالف بعد لإلجماع بالنسبة ماأ ،ماعاإلج بعد خالف ؟العكس

 رضي- عمر ابن قول هذا ويؤيد يحد، :قال بعده اإلجماع انعقد إذا يرتفع الخالف نبأ قال من يعزر؟ أو يحد هل

 يزال ما :يقول أصحابها بموت وتتم ال األقوال نإ :يقول والذي الحد، جلده إال تمتع بأحد يؤتى ال :-عنه اهللا

 عبرة ال فإنه عاإلجما بعد الخالف وجد إذا العكس عندنا المقصود الخالف، يرفع ال اإلجماع هذا مثل ،..اإلجماع

   نعم؟ ،اإلجماع ثبوت مسألة يبقى لكن ،به
   .صحيح بسند اإلجماع نقل اهللا عبد بن شقيق ......الصالة ترك :طالب



   .طيب
 في قرأ من األولى الثالثة القرون األئمة عصر في يعني الفقهاء؟ من المتأخرين كتب في إال عهد ما الخالف

 كلهم ولذلك ،إجماع عندهم ألن ؛المرجئة عالمات من كفر ليست أنها الصالة ترك قضية جعلوا االعتقاد كتب

   .....اإليمان وكتاب اإليمان باب يعني وغيره الترمذي حتى ابوبو
 الشافعي ؟نصوا منهم المتقدمين األئمة كتب والمالكية، والحنفية الشافعية مذهب المعتبرة، سالميةاإل المذاهب لكن

  ؟صاحباه أو حنيفة أبو أو مثالً كفر تركها أن على األم في نص
  .بكفره يقول أنه الشافعي عن نقل :طالب
 الصحيحة والنصوص يم،عظ خطر الصالة ترك أن في إشكال وال استقراء إلى المسألة تحتاج حال كل على

 بعد الخالف وجد ثم نعم إجماع؟ نهاإ :نقول هل مسألةال هل لكن منه، مفروغ أمر هذا كفره، على تدل الصريحة

  ....المسألة ؟معتبر غير أو معتبر الخالف هذا مثل وهل ؟ذلك
   .ينمتأخرال من يخالفهم أتى من القاعدة :........طالب

 ثالث قول إحداث حتى اإلجماع، يخالف قول إحداث يجوز ال ألنه المخالف؛ ولبق عبرة ال اإلجماع بتث إذا هو

 أهل اختلف إذا يعني "ثالث قول إحداث يجوز هل ،العلم أهل بين خالفية مسألة فقط بقولين محصورة مسألة في

 هذه مثل في تطول المسألة ؟عنه خارج أو القولين هذين من مركب ثالث قول إحداث يجوز قولين على العلم

 نهإ :قلنا عباس ابن وحديث أخرى، حجة يلزمه وال الحج يجزئه أنه يرى حزم ابن فيها، الكالم يطول المسائل

   .مجزئة غير األولى الحجة أن على دل أخرى بحجة ألزم إذا ألنه ؛يجزئ ال أنه في صريح
 طوائف أما بهم، االعتداد في علمال أهل اختلف عموماً؟ الظاهر أهل أو حزم ابن مثل المخالف كان إذا :مسألة هنا

 لكن ردها،ل أو بها للعلم أقولهم تنقل قد والخالف، اإلجماع مواطن في بقولهم يعتد ال بهم، يعتد ال فإنهم المبتدعة

 بقول يعتد هل ،السنة أهل على ونمحسوب االعتقاد مسائل في حزم بنا اتمخالف عن النظر بغض وهم الظاهرية

 داود؛ بقول يتعد ال أنه على وعشرين تسع صفحة عشر الرابع ءالجز في مسلم شرح يف نص النووي ؟الظاهرية

 أشار أيضاً حجر وابن األسماء، تهذيب في قوله منه وقريب ،االجتهاد أركان أحد هو الذي القياس يرى ال ألنه

 ال ألنهم بقولهم تديع ال أو النصوص على اعتمادهم أنهم باعتبار الظاهر أهل بقول يعتد فهل ذلك، من شيء إلى
 أنهم يرى من العلم أهل ومن ،النووي كالم وسمعنا ،خالفية المسألة العلم، أهل بين خالفية المسألة القياس؟ يرون

 نص المسألة عمدة كان إذا حال كل على األحكام، أصول هي التي بالنصوص الهتمامهم ؛بهم يعتد من أولى

 اجتهاد، المسألة عمدة كان إذا بها، ويهتمون ،بها ويعتنون ،قدرها النصوص يقدرون ألنهم ؛بهم يعتد أن فينبغي

  .بقولهم عبرة فال ونظر، قياس
"والقادر"  

  .سم
  "والقادر" :قوله على وقفنا

   .والقادر ،نعم الثالث السطر
  .أمكنه إن :طالب



     .نعم الركوب أمكنه إن
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  .كثيراً تسيلماً وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على سلمو اهللا وصلى ،العالمين رب هللا الحمد
  :-تعالى اهللا رحمه- المؤلف قال

 والحوائج الشرعية والنفقات الواجبات قضاء بعد لمثله صالحين وراحلة اًزاد وجدو الركوب أمكنه من والقادر"

   ."األصلية
  .يكفي
 وحج تكلف لو رقادال غير أن إلى اإلشارة قدمتوت ولزومه، الحج لوجوب القدرة اشتراط المؤلف كالم في سبق

 يمكنه من وأنه القادر المؤلف يعرف وهنا الفرض، به ويسقط ،ويجزئه حجه يصح أنه وفقره عجزه حال

 سألت حينما -ماعنه اهللا رضي- عباس ابن حديث في جاء كما ،معتبر الركوب إمكان أن شك وال ،الركوب

 ال كبيراً اًشيخ أبي أدركت الحج في عباده على اهللا فريضة إن :فقالت -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول الخثعمية
 يمكنه ال ،قادر غير أنه على يدل الرحلة على يثبت ال فكونه ))نعم(( :قال عنه؟ أفأحج الراحلة على يثبت

 هبرؤ يرجى وال مستطيعاً كان إن سه،بنف الحج يلزمه فال عاجز حينئذ فإنه الركوب يمكنه ال كان فإذا الركوب،
 يثبت لكي ؛شده يلزم وال ،وسعها إال نفساً اهللا يكلف ال إذ معتبر الراحلة على الثبات أن على فدل عنه، يناب فإنه

 فالسيارات الوسائل تغير بعد اآلن أما والدواب، والحمر اإلبل النقل وسائل كانت لما وهذا الراحلة، على

 السيارات مجيء أول األمر أو في الناس كان وإن فيها، السفر واصلةم يستطيع ال من يوجد أن يندر والطائرات

 وصل فإذا وإغماء، بدوخة يصاب وبعضهم بغثيان، يصاب الناس من كثير فيها، السير مواصلة يطيق ال بعضهم

 وألفوها سالنا هااداعت أن بعد وسعها، إال نفساً يكلف ال -وتعالى سبحانه- اهللا ألن يعذر؛ فإنه الحد هذا إلى األمر

   .ذلك من شيء منه يحصل من جدوي أن يندر
 صالحين" :وقوله المركوب، والراحلة ،معروف هو كما والشراب الطعام هو الزاد "وراحلة اًزاد ووجد" :قوله

 يلزمك :له وتقول القوم، علية من شخص إلى تأتي هذا، في يتفاوتون والناس ،يناسبانه وراحلة زاد يعني "لمثله

 ما دون بسيارة له تأتي الوثيرة والمراكب الفارهة السيارات على تعود قد نعم؟ ،موجودة السيارة وهذه الحج

 شيء مستواه إلى يرتفع ال وكون شيء يطيقه ال كان إذا نعم ،يناسبه ال والشرب األكل كان لو ثلهوم راضي،

 ال قد المتأخرة العصور في نعمال توافر بعد لكن مالحظته، تنبغي أيضاً شيء يضره الموجود الزاد وكون أخر،
 كان مهما الحج لزمه المشاعر إلى توصله راحلة وجد إذا أنه يرى من أهل من أن على الكالم هذا مثل يرد

 ثم والمقبالت الجوارش يأكل المرققات، يأكل معين آكل على تعود الزاد ومثله يركبه، كان ما وبين بينها التفاوت

 الحضر، طبيعة عن تختلف السفر طبيعة ألن الحج؛ يلزمه البلغة إال يجد وال ،األمور هذه تنقطع حج إذا عاد

 انتهى ذاإ اإلنسان فعلى ونومه، وشرابه مهطعا أحدكم يمنع ،العذاب من قطعة الصحيح الحديث في كما فالسفر

 ال أيام يوه ،يتحمل أن عليه حال كل على العادية، عيشته يعيش لكي ؛أهله إلى يعجل نهمته، وقضى ،سفره من
 هناك والمكث شهر، والرجوع شهر الطريق السابق في الشديدة المشقة توجد قد نعم األزمان، هذه مثل في سيما



 يضره لن المشقة من تحمل مهما ،أخره إلى أوله من أيام أربعة كله الحج ،أيام أربعة الحج اآلن ماأ طويل، أيضاً

   .-تعالى اهللا شاء إن-
 :فقال -وسلم عليه اهللا صلى- النبي إلى رجل جاء :قال -ماعنه اهللا رضي- عمر ابن عن بسنده الترمذي وىر 
 أن العلم أهل عند عليه والعمل ،حسن حديث هذا :وقال ))والراحلة الزاد(( :قال ؟الحج يوجب ما اهللا رسول يا

 يزالخو يزيد ابن هو -راويه يعني- وإبراهيم" :الترمذي يقول الحج، عليه وجب وراحلة اًزاد ملك إذا الرجل
   ."حفظه قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم وقد ،المكي
 بعض فيه تكلم :فيه يقال أن يكفي متروك الرجل حفظه، قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم ،خفيف الترمذي كالم

 حاديثاأل على أحكامه في الترمذي تساهل من سابقاً ذكرناه ما يؤيد وهذا ،يكفي ال حفظه؟ قبل من العلم أهل

   .الرواة وعلى
 ،قطنيالدار رواه ))والراحلة الزاد(( :قال ؟السبيل ما اهللا رسول يا :قيل قال -عنه اهللا رضي- أنس وعن

 شرط فالزاد ،األمة جماهير التفسير هذا إلى ذهب لكن ارساله، البلوغ في حجر ابن ورجح ،الحاكم وصححه

   .مشياً الوصول معها يستطيع ال مسافة على داره لمن لةاحوالر مطلقاً،
 طرق من مسندة األحاديث فهذه :قال ذلك في ورد ما سرد لما العمدة شرح في -تعالى اهللا رحمه- اإلسالم شيخ

 أن -والسالم الصالة عليه- النبي علم مع والراحلة، الزاد الحكم مناط أن على تدل ،وموقوفة ومرسلة حسان،

 }سبِيالً ِإلَيه استَطَاع منِ{ :الحج في قال -وتعالى سبحانه- اهللا فإن وأيضاً المشي، على يقدرون الناس من كثير
 اإلنسان يتمكن ما مجرد المكنة، مطلق وهو العبادات جميع في المعتبرة القدرة يعني أن إما ]عمران آل سورة )٩٧([

 الصوم آية في إليه يحتج لم كما التقييد، هذا إلى يحتج لم األول هو المعتبر كان فإن ذلك، على اًزائد قدر أو

 في جاء ما ]عمران آل سورة )٩٧([ }استَطَاع منِ{ المال إال هو وليس ذلك، في زائد قدر المعتبر أن فعلم والصالة،

 ومكنته اإلنسان قدرة مجرد كان إذا معروف شرط االستطاعة ألن ؛استطاع من الصيام في استطاع، من الصالة

 التمكن مجرد على زائد قدر االستطاعة أن تعني االستطاعة يعني الحج في عليها فالتنصيص العبادة، عمل من

 الزاد ملك إلى وجوبها فافتقر مسافة إلى تفتقر عبادة الحج فإن وأيضاً المال، إال هو وليس :يقول فعلها، من

 :تعالى لقوله ير،غ ال الصحة هي االستطاعة أن إلى التابعين من وجماعة الزبير ابن وذهب كالجهاد، والراحلة
 اآلية من مراد غير بأنه وأجيب ،بالتقوى الزاد فسر فإنه ]البقرة سورة )١٩٧([ }التَّقْوى الزاد خَير فَِإن وتَزودواْ{

   .نزولها سبب له يدل كما
 تشد هافكثرت طرقه ضعفت وإن وهو :يقول "الحقيقة بالزاد المراد أن على يدل الباب وحديث" :الصنعاني قال

 بالمرء كفى(( :-والسالم الصالة عليه- لقوله ؛يعود حتى يعول من كفاية عن الفاضلة كفاية به والمراد ضعفه،

 الديون من الواجبات قضاء بعد ذلك يكون أن بد وال جيد، حديث وهو ،دداو أبو رواه ))يعول من يضيع أن إثماً

 تمنع ال فإنها حلت إذا الوفاء ظنه على يغلب كان إن مؤجلةال والمؤجلة، ةالحال والمؤجلة، :بعضهم يقول ،الحالة

 يحتاج بالماليين المدين الشخص تمنع، ال أيضاً فإنها عليها للحج أثر ال كان إذا الديون وأيضاً الحج، وجوب من

 حال كل على لها، أثر ال هذه مثل ؟يردونها أو يقبلونها الديون أهل إلى أعطاها لو ثالثة، أو ألفين إلى حجه في

 بالوفاء أحق فهي -وتعالى سبحانه- اهللا ديون مثله الحج، على تقديمه من بد ال الحج هفي يؤثر الذي الحال الدين



 التي الكتب عببي العلم طالب يأمر فال ،يحتاجها كتب من األصلية الحوائج وبعد ،والنذور والكفارات تالزكوا من

 هذا مثل ممن الزكاة أخذ بجواز اإلسالم شيخ يقول ولذا له، سبةبالن أصلية حوائج ألنها ال؛ يحج لكي يحتاجها

   .الطلب على ينهيع ما به ليشتري
 إذا بثمنه، والحج بيعه يلزمه فإنه الحاجة على زائد قدر الكتب من هناك كان إذا ،يحتاجها بكونه التقييد من بد وال

 من ركن الحج ألن ؛ال نحتاجها قد هذه أو حتاجهان هذه أو ،هذه من أفضل هذه أو طبعات أو مثالً بنسخ يعتني كان

 يلزم، ما ال ،وحج البيت عب :يقال ما المسكن األصلية الحوائج من ،الترف هذا بمثل يعارض فال ،اإلسالم أركان

 يلبسه ما كان إذا قيمته من منه أقلب واشترِ عليك ليال الثوب بع :يقال ما ،مثله لباس يخدم مثله كان إذا ادمالخ

   .همثل
  :........طالب
   ؟نعم

  :........طالب
 بنصف واشترى بمليون باعه لو مسكن عنده :قائل يقول قد بيعه، يلزمه به وتليق تناسبه كانت إذا حال كل على

 نفقته تكميل في ويحتاج ،المثابة بهذه بيت عنده كان إذا ومثله بيعه؟ يلزمه هل ،كبير عدد معه وحجج ،وحج قيمته

 عن ويتعفف قيمته من بأقل يشتري أن يمكن الذي البيت بيع يلزمه هل ،موني ولمن له واتالزك من شيء إلى

 على استمر وإذا ،أسرته ويكفي يكفيه ألف بخمسمائة بيت وهناك ،ألف مائة بسبع بيته شخص افترضنا ؟الزكاة

  .الزكوات إلى أسرته ونفقة نفقته تكميل في يحتاج ألف بسبعمائة المقدر بيته
  .....:...طالب
 قال األصلية، الحاجة على زائد قدر هذا ألن بيعه؛ يلزمه هذا مثل على الحج توقف إذا ،بيعه يلزمه هنا ،نعم

 :حملة صاحب قال بالحج مطالب غير مستطيع غير بشخص ،له غيره ببذل اًمستطيع يصير وال :الفقهاء
 الباذل كان ولو ،المنة من ذلك على يترتب الم ؛يلزمه ال ؟الحج يلزمه هل ،فرضك أسقط ،يحيك اهللا ............

 الحج فيلزمه ولده بخالف أيضاً المنة لوجود ونحوه؛ كأبيه قريبه له الباذل كان ولو -القوي للخالف هنا ولو– له

 ،لوالده المال يبذل أن له يجوز فال وإال نفسه، عن الحج أدى قد الولد كان إذا له، مال الولد مال ألن ؛الولد ببذل
 أن بد ال الطريق، أمن العلم أهل عند يعتبر مما أن كما عليه، وجوبه مع به ليحج المال بهذا يؤثره أن له يجوز وال

 أين يلزمه، ال حينئذ فإنه أعداء أو سباع لوجود الطريق هذه في يهلك أنه الظن على غلب فإذا أمن، الطريق يكون

  ؟القارئ
   .اقرأ ،اقرأ
   ..".رضم أو كبر أعجزه وإن" :قال

  .كبر كبر،
 وإن عنه ويجزأ وجبا حيث من عنه تمرويع يحج من يقيم أن لزمه برؤه يرجى ال مرض أو كبر أعجزه وإن"

   ".اإلحرام بعد عوفي
  .يكفي



  ."اإلحرام بعد عوفي وإن عنه ويجزئ"
 من ...ويعتمر نهع يحج من يقيم أن لزمه هبرؤ يرجى ال مرض أو كبر أعجزه وإن" :-تعالى اهللا رحمه- يقول

 نم عني يحجج :يقول ما الرياض، من عنه يحج من يقيم أن يلزمه الرياض في الحج عليه وجب "وجبا حيث
 أعجز وإن أي "اإلحرام بعد عوفي وإن -عنه الغير حج- عنه ويجزأ وجبا حيث من" مكة من أو أرخص الطائف

 يلزمه فإنه مستقبالً منه السالمة وال ،هبرؤ يرجى ال أنه األطباء قرر مرض أو سن كبر والراحلة بالزاد المستطيع

 قوله لعموم ؛القيم وابن اإلسالم شيخ اختيارو ،العلماء من وكثير ،الشافعي قول وهو بنفسه، ال بالنائب لكن الحج،

 منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا(( :-والسالم الصالة عليه- وقوله ]التغابن سورة )١٦([ }استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا{ :تعالى

 ابن لحديث بلده؛ من أي ،وجبا حيث من عنه ويعتمر ،ماله من يحج من يقيم أن حينئذ يلزمهو ))استطعتم ما

 على يثبت ال كبيراً شيخاً أبي أدركت الحج في اهللا فريضة إن اهللا رسول يا" :قالت خثعم من امرأة أن عباس

 الحج؛ يلزمه ال بنفسه الحج على يقدر ال الذي المعضوض :حنيفة وأبو مالك وقال عنه، تحج أن فأمرها "الراحلة

 ،دشر وابن هبيرة ابن قاله ،مال ذا كان ولو الحج يلزمه ال مستطيع، غير وهذا باالستطاعة قيد الوجوب ألن
 من زئيج الشافعي وعند الشيخ، اختيار وهو ،منه قرب ما وأ الميقات من ال بلده من أي "اوجب حيث من" :وقوله

 يحج من عن بحث لو ؟نعم لذاتها؟ مقصودة هي هل المشاعر وبين بلده بين المسافة مكة؟ من يجزئ هل الميقات،

 مكة من وجد ،الطائف من فأال ثالثة وجد ف،الأ ثالثة الطائف من ف،أال خمسة أريد :قال الرياض من عنه

 حكم يأخذ البدل ألن وجبا؛ حيث من :يقول المؤلف هنا ر،يس الدين ،هللا الحمد بألف أحجج :قال ،ريال بألف بألف،

 مقصودة مثالً الميقات إلى الرياض من مثالً لوكي ثمانمائة المسافة هل لكن األصل، حكم حكمه النائب المبدل،

   ؟نعم لذاتها؟
  .....:...طالب
 بلده بين ما نأل قوة؛ فيه القول وهذا ،الميقات من يجزئ الشافعي عند لذاتها، مقصودة غير ،مقصودة غير

 عوفي وإن عنه، المنوب عن والعمرة الحج ئيجز له، أصالة ال تبعاً ثبوته وإنما ،الحج مقاصد من ليس والميقات

 األجرة، ثبتت األجرة، ثبتت باإلحرام لبست لو ألنه ؟لماذا باإلحرام، تلبس النسك من فراغه وقبل نائبه، إحرام بعد

 بحجة إلزامه مع األجرة هذهب يلزم أن يمكن فال عنه المنوب مال في األجرة ثبتت وإذا يفسخ، أن له يجوز ال ألنه

 أتى ألنه ؟لماذا بحجتين هانألزم ناكأن هو وحجه النائب، بحج ألزمناه فإذا ،واحدة مرة الحج الواجب ألن أخرى؛

 يعني يسقطان، :قالوا ،يجد فلم عنه ينوب نائب عن يبحث الذي نائب، يجد ال الذي العهدة، من فخرج به أمر بما

   .عنه يسقطان والعمرة الحج
 تبين الشفاء بعد ألنه ؟لماذا اإلحرام، بعد ولو األصل عوفي إذا النائب حج يجزئ ال أنه يرون العلم أهل من كثير

 ألن ؛يجزئ أال ينبغي :الموفق وقال ،الدين تقي الشيخ عند األظهر وهو :المبدع في قال منه، ميئوس غير أنه

 أن فتبين الحج على قدر عنه المنوب عوف إذاو عنه، المنوب قدرة مع النائب حج يصح وال ،المطالب هو األصل

 ال فإنه نفسه عن يحج لم نم أما نفسه، على حج قد يكون أن النائب في يشترط يجزئ، ال وحينئذ ة،باطل النيابة
 عليه اهللا صلى- النبي أن :-ماعنه اهللا رضي- عباس ابن عن وغيره وددا بوأ رواه لما ؛غيره عن يحج أن يصح

 عن حججت(( :فقال ،لي قريب وأ لي أخ :قال ))؟شبرمة من(( :قال شبرمة، عن لبيك :ليقو رجل سمع -وسلم



 وصله وفي ،ووقفه رفعه في اختلف وحديث ))شبرمة عن حج ثم نفسك عن حج(( :قال ،ال :قال ))نفسك

 :المنذر ابن قال خطأ، رفعه إن غيره رواية في قال وإن ،الرفع رجح صالح ابنه رواية في اإلمام لكن ،وإرساله
 يقوي لكنه قال كما هو :التلخيص في حجر بنا الحافظ قال أصح، المرسل :قطني الدار وقال رفعه، يثبت ال

   عم؟ن رجاله، غير عن ألنه ؛المرفوع
  .:.......طالب
 تعارض وإذا ،أخرى جهة من ووصله إرساله وفي ووقفه، رفعه في الحديث في اختلف هنا ،-اهللا شاء إن- تأتي

 معه رفع من ألنه علم؛ زيادة فيه ألن اإلرسال يرجح من العلم أهل فمن اإلرسال مع والوصل الرفع مع الوقف

 يرجح من منهم وبالمقابل المتيقن، هو ألنه اإلرسال يرجح من هممن المتأخرين، من كثير طريقة وهذه علم، زيادة

 بالحفظ يرجح من ومنهم األكثر، يرجح بالكثرة يرجح من منهم الوقف، يرجح من ومنهم الوقف، بمقابل الرفع

 أنه هذا مثل في المتقدمين طريقة أن مراراً ذكرنا لكن األحفظ، رواية أو األحفظ قول فيرجح واإلتقان، والضبط

 في مرفوع أنه رجح -تعالى اهللا رحمه- أحمد إلماماف القرائن، تؤيده بما الحكم لب مطرد، عام بحكم يحكم ال

 :يقول الدارقطني رفعه، يثبت ال :لمنذرا ابن وقال موقوف، أنه رجح غيره رواية وفي صالح، هابن رواية
 بين حينئذ تعارض ال أنه يرى رحج ابن أوثق، رجاله المرسل ،موصول وعندنا مرسل عندنا ،أصح المرسل

 -لىاتع اهللا رحمه- والشافعي الموصول، السند رجال غير المرسل غير السند رجال ألن واإلرسال؛ الوصل
 موصولة، أو مرسلة إما أخرى طريق من يثبت أن حجة يصير به يحتج بحيث ويقبل المرسل به يتأيد مما ذكر

 بالطريق لنا حاجة فال موصولة خرىأ طريق من ثبت إذا :بعضهم قال موصولة، األخرى الطريقة وهنا

 وإذا نحتاجها، الطرق كثرة طريق، من أكثر عندنا ،..يصير حينئذ ألنهما ؛حاجة به لنا أن الصواب لكن المرسلة،

 فالحديث هذا عرفنا إذا حينئذ، بالمرسل تعل ال المرسلة الرواية فإن المرسل رجال غير الموصول رجال كان

 عن إحرامه ينعقد فإنه غيره عن أحرم فإذا نفسه، عن يحج لم وهو غيره عن المرء يحج أن يصح ال أنه لىع دليل

 على فدل شبرمة، عن لبى أن بعد ))نفسك عن حج(( نفسه عن يجعله أن أمره -والسالم الصالة عليه- ألنه نفسه؛

 النائب كان إن :فقال بعضهم فصل حنيفة، وأبو مالك ذلك وكره الشافعي، قال وبهذا غيره، عن تنعقد لم النية أن

 تصح به حجي مبلغ أعطي ُأنيب بحجة، يسمى ما أعطي ثم الحج، زمهيل ال فقير النائب الحج، يلزمه ال ممن

 عن يحج لم ممن النيابة يمنع الحديث وعموم نيابته، تصح ال فإنه مستطيعاً كونهل الحج يلزمه ممن كان إن ،ابةالني

 أحرم الذي هذا من يستفصل لم -والسالم الصالة عليه- النبي ألن ؛مستطيع غير أو تطيعاًمس كان سواء نفسه

 ألن المرأة؛ عن تنوب والمرأة ،الرجل عن تنوب المرأة ؟مستطيع رغي أو مستطيع هو هل ؟قادر هل شبرمة، عن

  .أولى باب من المرأة عن الرجل فنيابة الرجل عن المرأة نابت فإذا نعم، أبيها عن سألت المرأة
  ؟نعم المحرم؟ على يمدينا
   :........طالب

  ......المواقيت على فقن إيه
   :........طالب
  .إيه اقرأ



 سبب أو بنسب التأبيد على عليه تحرم من أو زوجها وهو ،محرمها وجود المرأة على لوجوبه ويشترط" :قال

   ....هتركت من َأخرجا لزماه من اتم وإن مباح،
  .اُأخرج ،اُأخرج

  ؟يشإ
   ."تركته من اخرجُأ لزماه من مات وإن"

  .نعم
 علـى  عليه تحرم من أو زوجها وهو ،محرمها وجود المرأة على لوجوبه ويشترط" :-تعالى اهللا رحمه- يقول

 وهـو  للرجـال  بالنسبة يشترط ما على زائد شرط المرة على الحج لوجوب يشترط "مباح سبب أو بنسبٍ التأبيد

- النبي عن ثبت قدو ،-تعالى اهللا رحمه- اٍإلسالم شيخ الشيخ واختيار العلماء، مهورج قول هوو المحرم، وجود
 تـسافر  أن المـرأة  يحل ال(( محرم غير من المرأة تسافر أن نهى أنه كثيرة أحاديث في -والسالم الصالة عليه

ـ الن سمع أنه -ماعنه اهللا رضي- عباس ابن عن الصحيحين، في والحديث ))محرم ذي مع إال يوم مسافة - يب
 ذي مع إال المرأة تسافر وال محرم، ذو ومعها إال بامرأة رجل يخلون ال(( :ويقول يخطب -والسالم الصالة عليه

 فحج انطلق(( :فقال وكذا كذا غزوة في اكتتبت وإني حاجة، خرجت امرأتي إن اهللا رسول يا :رجل فقال ))محرم

 الـسفر  قـصير  بين فرق وال والعجوز، الشابة بين ذلك في رقف وال جداً، كثيرة ذلك على واألدلة ))امرأتك مع

 ال النصوص ثبتت إذا ألنه فيه؛ السالمة عدم الظن على يغلب ما وبين سالمته الظن على يغلب ما وبين ،وطويله
 تـسافر  أن يجوز ال ،ال محرم، بغير تسافر أن يجوز ساعة الطائرة في السفر نإ :ئلقا يقول ال لالجتهاد، مجال

 فـي  تجلـس  ؟تصنع ماذا الطريق في المحرم مات يعني قصوى، ضرورة حال في إال ،محرم ذي مع إال رأةالم

 يقتـضي  مـا  علينا جبوي لم الشرع هللا الحمد الضرورة وهذه حالةال هذه مثل غير في لكن تسافر، الطريق أثناء

 وال المحـرم،  تجد لم إذا الحج عنها أسقط ،ال بالمحرم ويلزمها محرم غير من حج المرأة على يوجب لم تناقض،

 مـن  ووكـل  ،المطار في موليته أو امرأته أودع شخص من وكم المصالح، جلب على مقدم المفاسد درء أن شك

 األول طـار الم بين تكون التي المحطات وفي نفسها، الطائرة في حصل، ما حصل ثم اآلخر المطار في يستقبلها

 قليـل،  عـددهم  والرجال بالمئات كثر النساء تجد القطار حرج، وال ثحد عاد والسيارات القطار ومثله والثاني،

 غيـر  كالم ،مأمن في فهي أحدهم واستقبلها للقطار أو للطائر سلمها إذا بأنه يفتيهم من ووجدوا ،الرخص تتبعوا

 مـاذا  دامـس،  ظالم في يعني المسألة ،منتصفه في ليس الشهر، أخر في القطار تعطل الماضي العامل صحيح،

 جمـع  مع تسافر أن للمرأة نإ :يقول من قول فيضع وهذا قليل، عددهم والرجال ،بالمئات النسوة هؤالء صنعي

 للنـصوص  مخالفة ،مرضي غير توسع هذا كل ثقة، امرأة مع تسافر :قال من منهم موجود، فالخطر ،النسوة من

 أن الـنص  ظاهر أهله، نم يعني ه،ل بالمحرم المراد نإ :بعضهم قال وإن لها، يعني محرم ذي مع إال الصريحة

 العلم، أهل بعض به ويفتي ،الناس من كثير يصنعه الذي التوسع هذا حال كل على عنها، الحديث ألن لها؛ المحرم

  .النص موافقة مع هخالف االحتياط أن شك ال



 ،بريـد  :لفظ فيو أميال، ثالثة :حديث وفي ،يومين مسيرة :رواية وفي ،ثالث :رواية وفي ،وليلة بيوم التحديث
 وإنما بالمحرم، إال عنه ةمنهي فالمرأة سفراً يسمى ما كل بل التحديد، ظاهر التحديد من المراد ليس :النووي ليقو

   .بمفهومه يعمل فال واقع أمر عن التحديد وقع
 عز- اهللا اشترطها التي االستطاعة في داخل وجوده ألن للوجوب؛ شرط المحرم وجود أن لمؤلفا كالم من فهم

 أقوى من كانت وإن شرعي حكمي عجز مستطيعة، غير عاجزة محرم تجد ال والتي الحج، لوجوب -وجل

 لم نوإ ،حكماً عاجز فهو البدن، في الناس أقوى من الرقيق كان ولو حكمي عجز نهإ :الرق في قالوا كما النساء،

 شرط هناك أحمد، عن ورواية للوجوب، ال األداء لوجوب شرط المحرم إن :بعضهم قال حسياً، العجز يكون

 تجد أن قبل ماتت إذا األول القول على أنه بينهما الفرق ذاته، وجوبلل ال األداء وجوبل شرط وهنا للوجوب

 أنه األداء لوجوب شرط أنه :الثاني القول على شيء، تركتها من يخرج أن يلزم وال ،عليها شيء ال فإنه رمالمح

  .هاتترك من عنها يحج
 عليه تحرم من أو الزوج هو المحرم "مباح سبب أو بنسب التأبيد على عليه تحرم من أو زوجها هو والمحرم"

 وابنها كأبيها بالمصاهرة أو النسب حكم وله رضاع أو نسب مصاهرة، وأ برضاع يعني ،مؤقتاً ال مؤبد تحريم

 وابنه، زوجها وكأبي ،الرضاعة من ومثلهم ،النسب من سبعة أختها وابن أخيها وابن وخالها وعمها وأخيها

 ينشر بأنه يقول من عند واللواط كالزنا حرمالم السبب أما وفروعه، الزوج أصول يعني بنتها وزوج أمها، وزوج

 على بنتها عليه وحرمت أمها يهعل حرمت بامرأة زنا إذا :يقول من العلم أهل من ،محرماً يكون ال فإنه الحرمة

 بالنسبة المالعنة مثله مباح، غير السبب ألن ؛محرماً يكون ال هذا مثل لكن ،بها الزواج عليها حرم التأبيد،

 يكون أن المحرم في اشترط لها، محرماً يكون فال ،بينهما محرمية ال أنه إال مؤبداً تحريماً عليه رمتح للمالعن،

 المجنون العاقل وغير محرماً، يكون ال يكلف لم الذي والصغير للمسلمة، بمحرم ليس الكافر ،عاقالً اًبالغ مسلماً

 أو غافل أنت لكن تدري إال غافل ،هات أشرف؟ يا ها ؟يشإ المحرم يكون أن اشترط بعضهم بمحرم، ليس

   ؟ال وإال صح مبصراً يكون أن بعضهم اشترط متغافل،
  .شيخ يا نعم :طالب

  ......وإال عنك غائب أنت إيه
   ؟تقصد يشإ تمفه ما ال :طالب
   .هب عبرة ال الشرط هذا لكن

  ...:.....طالب
 مثل عليه يبعد ال نعم عرضه، يرخص أن دينه أرخص الذي يبعد ال ألنه مسلماً؛ يكون أن بد ال ،ينفع ما خالص

 أشد هو من المبصرين من يوجد ألنه الشرط؛ بهذا عبرة ال لكن مبصراً مالمحر يكوم أن بعضهم اشترط ،هذا

 من كثير من والحذر والحيطة والتثبت التحري في أشد هو من العميان من ويوجد العميان، من تساهل

   .المبصرين
   .المميز شيخ يا :طالب

   .ال للسفر بالنسبة أما ،بأس ال الخلوة يرفع جداً يسير شيء يعني شيء وإال بلد داخل يعني ،يكفي ما يكفي، ما



   شيء؟ أو البلوغ بقار ناهز لو حتى :طالب
 فقد سيئات ليهع يكتب ال أنه يعرف مكلف غير كان فإذا بالبلوغ، يفالتكل المناط مكلف، غير ألنه كان؛ ولو

  .نعم هذا، مثل في يتساهل
   ....:....طالب

 البلد، في ولو هابقاؤ امتنع الفتنة تؤمن لم إذا نهأ على الخلوة، فالممنوع البلد نفس في أما الطريق، به المقصود ال

  .فيه هال محرم ال بلد في هابقاؤ يجوز ال عليها خيف إذا
  :........طالب

   .الفتنة معه تؤمن ال هذا مثل أن شك ال ،أشياء وهناك خلوة وهناك تنقالت هناك لكن أي
 أبو وقال العلماء، من وكثير الشافعي قال بهذا "تركته من اُأخرج لزماه من مات من وإن" :الباب نهاية في هقول

 القول دليل ثلثه، من أخرج أوصى فإن يوصي أن إال عنه يحجوا أن الورثة يلزم فال بالموت، يسقط ومالك حنيفة

 مات أبي إن :فقال رجل -وسلم عليه اهللا صلى- النبي أتى :قال -ماعنه اهللا رضي- عباس ابن حديث األول

 فاحجج(( :قال نعم :قال ))عنه؟ أتقضيه عليه ديناً ترك أباك أن لو أرأيت(( :قال ؟عنه أفأحج اإلسالم حجة وعليه

 أمي إن :فقالت -والسالم الصالة عليه- النبي إلى جاءت جهينة من امرأة أن :أيضاً عباس ابن وعن ،))أبيك عن

 أكنت دين أمك على كان لو يتأأر ،عنها حجي ،نعم(( :قال عنها؟ أفحج ماتت حتى تحج فلم تحج أن نذرت

 الديون، حكم حكمه الحياة حال في مالالز الحج هذا مثل فحكم هذا وعلى ))بالوفاء أحق فاهللا اهللا أقضوا ؟قاضيته

 مئونة تقدم الخمسة بالتركة المتعلقة الحقوق في معروف هو كما اإلرث وعلى الوصايا على يقدم هذا وعلى

 ثم وغيرها، والكفارات لزم الذي الحج هذا مثل ومنها ،المطلقة الديون ثم بالتركة المتعلقة الديون ثم التجهيز

  .علمأ واهللا ،اإلرث ثم الوصايا
  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد ينانب ،ورسوله عبده على وبارك وسلم اهللا وصلى

وعلى آله وصحبه أجمعين،  نبينا محمد ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين
   :أما بعد

 في الدمام مثالً  لو كان ساكن: ويقول في السؤال"من حيث وجبا" :هذا سؤال يطلب توضيح قول المصنف
  وهو عاجز ويستطيع أن ينيب عنه من الرياض ليحج عنه منها إلى مكة لقصور نقته فما الحكم؟ 

 أن عرفنا لكن ،الصورة هذه في الدمام من عنه ينب أن يلزمه أنه "وجبا حيث من" :المصنف قول كالمهم مقتضى

 من االنتقال يقتضي المنطقة هذه في وجوده ماوإن الشرع، مقاصد من مقصداً ليست والميقات بلده بين المسافة

 اهللا شاء إن- بأس ال الطائف من أو الرياض من اًشخص أناب لو هذا وعلى المشاعر، إلى ثم الميقات إلى مكانه

   .-تعالى
   الحج؟ تكاليف على قادر وهو غيره نفقة على اإلسالم حجة يحج فمين الحكم ما :يقول
 المكاسب أطيب يكون أن لكسبا في وتحرى أفضل، كان كسبه من كان ول لكن ،للطلب ومسقط مجزئ الحج

 من رجع فسقي ولم يرفث ولم حج من(( الجنة إال جزاء له ليس المبرور جالح ألن حجه؛ لقبول أرجى ليكون

  .))أمه ولدته كيوم ذنوبه



   الصبا؟ حجة تكفيه أم اإلسالم حجة البلوغ بعد يحج الصبي حج إذا :يقول
   .ذكره تقدم هذاو تكفيه، ال

 ليس أنه علماً الحج لها يجوز هل أخرى مرة تعود أال تعتقد وهي الدالب هذه في العمل إلى جاءت امرأة :يقول

   محرم؟ اله
 محرم، غير من تسافر أن لها يجوز ال وأنها المرأة، على الحج لوجوب شرط وأنه المحرم عن الحديث سبق

 ال هذا كل خادمة أو شغالة كونها أو ،للعمل جاءت كونها أو هنا، لاألص في محرم معها ليس أو وافدة كونها
 خاصة حمالت وهناك ،النساء أغلبها حملة مع الخادمة تحج :ويقول ،الخدم أمر في الناس ويتساهل يعفيها،

   .بسخطه ينال ال اهللا عند ما محارم، معهن ليس اآلتي بالخدم
 في كان ما سواء حصل ما لوحص الثواب، لتحصيل طريق هذا وليس ،الثواب لتحصيل األماكن تلك إلى ذهبنا

 ما ارتكاب من يمنعهن من معهن ليس اآلتي الخدم هؤالء من المقدسة األماكن تلك إلى الوصول بعد وأ الطرق

 ةكفرم المقدسة البالد تلك في المعصية وأن ،عليهن ويلبس يخدعن منهن وكثير ،-وتعالى سبحانه- اهللا حرم
 إرادة بل معظمة، المقدسة البالد في المعصية الشيطاني، التلبيس من ذلك أشبه وما يكفرها حجوال بالصالة

 مذهباً كان وإن أفتى، من به أفتى وإن ،هذا في التساهل ينبغي فال -العافية اهللا نسأل- للعقاب موجبة المعصية

   .كان من اًكائن الناس من أحد قولل مالحظة -والسالم الصالة عليه- الرسول قول مع ليس لكن العلم أهل لبعض
 أصحاب من استسمح هل أخرى؟ ديون وعليه السيارة مثل األقساط مثل دين وعلي الحج يجوز هل :يقول

   األخرى؟ الديون
 بالنسبة أما الدائن، إذن إلى يحتاج وال ،لها أثر ال هذه الحج، فيها يؤثر ال والتي المؤجلة لألقساط بالنسبة أما

 له مما بعضها أو الحج نفقة من الديون هذه توفى أن ويمكن ،الديون هذه في أثر له الحج كان فإن لةالحا للديون

   .الحج قبل دينه يسدد أو ،الدين صاحب يأذن أن بد ال هذا مثل أثر
 تجزئه هل الحج نوى ثم الرياض وهي فيها يعيش التي المدنية إلى عاد ثم الحج أشهر في اعتمر رجل :يقول

   مرة؟الع تلك
 بلده إلى رجع إن نعم بلده؟ إلى برجوعه التمتع ينقطع أو متمتعاً يكون هل لكن نعم، اإلسالم عمرة يعني تجزئه

 رجع لو لكن ،التمتع ينقطع واحدة، سفرة في والعمرة الحج بين الجمع يكون أن التمتع حد من ألن ؛التمتع انقطع

 أهل من وهو الطائف إلى أو مثالً جدة إلى هبذ بلده غير لىإ والعمرة الحج بين الفاصلة المدة أثناء سافر أو

 بلده إلى يرجعه ال سفر ألنه ؛التمتع يقطع ال هذا مثل ،التمتع يقطع ال هذا حال كل على المدينة زار أو الرياض

 نالسفري أحد بترك المتمتع ترفه المتمتع على الدم إيجاب سبب التمتع ،مستقل سفر بلده، من للحج سفر فينشئ
  نعم؟ يترك، لم وهذا
 الحج أشهر في اعتمر مكة إلى حورا الطائف أو جدة مثل الميقات دون بلده كان لو إليك اهللا أحسن :طالب

   ؟..........هل نزل الحج جاء وإذا عمله ويزاول بيته في يسكن ورجع
   ؟بلده وهي
   .بلده إيه :طالب



   ؟قصر مسافة وهي
   .جدة :طالب
   .التمتع يقطع هذا لمث نعم قصر مسافة
   التمتع؟ يقطع :طالب
 الفرق هدي عليه ليس الذي سفرتين في بالنسكين جاء ممن يرهوغ المتمتع بين الفرق اإليجاب سبب ألن ؛نعم نعم

 اًجديد اًسفر وأنشأ التمتع، هدي الهدي، يذبح أن النعمة هذه شكر فمن ،السفرين أحد بترك ترفه المتمتع أن بينهما
   .متمتع يكون فال إقامته موطن من مكانه من بيته من للحج
   ؟.........هل إليك اهللا أحسن :طالب

  .سفر سفر نعم أي
   فقط؟ يتوضأ بل يغتسل وال يصلي ثم السرية العادة يفعل شخص في رأيك ما :يقول
 ولم ،مبالصيا حدته يكسر ولم باإلنسان الشبق اشتد إن نعم محرم، أنه معروف القبيحة العادة هذه فعل :أوالً

 من فيها حال كل وعلى ،الضررين ألخف ارتكاب ألنه ؛العادة هذه مثل في العلم أهل بعض خفف النكاح يستطع

 من يغتسل؟ وال يصلي ثم :يقول أيضاً، مستقبله على أثر ولها ثير،الك الشيء األطباء يذكره ما الصحية األضرار

   .يغتسل أن بد ال ،للغسل موجب فهو هذا صلح فإذا بلذة، دفقاً مخرجه من المني خروج الغسل موجبات
   ؟الساعة كم

   .....:..الطالب
   ؟نعم

   ...:.....طالب
   .سفر يسمونه ال القصر مسافة من قلأ كان إذا سفر، يسمونه ال الجمهور حال كل على
   ....:....طالب
 كذلك النساء لىع الدخول من يمنع وهل الحج؟ عليه يجب فهل سنوات تسع وعمره الصبي بلغ إذا :يقول

   الصبية؟
 له يثبت فإنه الذكر بها يبلغ التي العالمات ووجدت تصور لو حال كل على تسع؟ وعمره الصبي يبلغ أن يتصور

  .الرجال منه يمنع مما ويمنع التكاليف، عليه تجب ،الرجال حكم
   ؟لالنتقاء وقت في عاد وإال جداً، كثيرة سئلةاأل ألن ؛...وإال الباقي نخلي ،يكفي
 أن به أوصى الذي ماله من نافلة حج لميت الخير أهل بعض تحجيج أو الميت؟ عن النافلة حج يصح هل :يقول

   عنه؟ يحج
 أحد برعفت يوصِ لم إذا لكن عنه، يحج أن لزم عنه يحج أن ماله من أوصى إذا عنه، يحج أن لزم به وصى أ إذا

 له دام وما الشرع، في أصل له الغير عن والحج ،الثواب إهداء من هذا ألنه ؛بأس فال عنه بالحج غيرهم أو أهله

  .النفل أو الفرض في كان سواء بأس فال أصل
   .سم



   .الرحيم الرحمن اهللا بسم
 وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد

   .كثيراً تسليماً
  :-تعالى هللا رحمه- المؤلف قال
  :المواقيت :باب

  ...."الجحفةو والمغرب ومصر الشام وأهل ،الحليفة ذي المدينة أهل ميقاتو"
  .الجحفةَ

 من عليها مر ولمن ألهلها وهي ،عرق ذات المشرق وأهل ،قرن نجد وأهل ،يلملم اليمن وأهل ،الجحفةَ"

 ذي من وعشر القعدة وذو والش الحج وأشهر ،الحل من وعمرته ،فمنها مكة أهل من حج ومن غيرهم،

   ."الحجة
  :-تعالى اهللا رحمه- يقول

 في الخاص العرف وفي ،األصل هو هذا معه، ويخرج منه يدخل من األصل في الباب "المواقيت :باب"

 ميقات جمع :والمواقيت ،غالباً فصول تحته ويكون ،علمية مسائل على يشتمل ما العلم أهل عند االصطالح

 رعاالش حدده ما هنا به والمراد ديد،التح والتوقيت ،ومكان زمان من للعبادة ووقت حد ما وهو وميعاد، كمواعيد

  .األماكن من لإلحرام
  :-تعالى اهللا رحمه- فيقول

 تلك أهل منها يحرم التي األماكن من الشارع حدده مما ذكره ما آخر إلى .."الحليفة ذو المدينة أهل ميقات"

 صلى- النبي أن -ماعنه اهللا رضي- عباس ابن حديث من وغيرهما الصحيحين يف ثبت وقد ،المذكورة الجهات

 يلملم اليمن وألهل المنازل، قرن نجد وألهل الجحفة، الشام وألهل ،الحليفة ذا المدينة ألهل وقت -وسلم عليه اهللا

 حتى أنشأ، حيث فمن ذلك دون كان ومن والعمرة الحج أراد ممن غيرهن من عليهن أتى ولمن لهن هن(( :قال

 تصغير وفاء ،تحتية مثناة الالم بعد المهملة الحاء بضم وه ،المدينة أهل ميقات الحليفة فذو ))مكة من مكة أهل

 كيلو مائة أربع حل،مرا عشرة مكة وبين بينه معروف مكان وهو ،الماء في نبت ،الحلفاء واحدة والحلفة حلفة،

 أهل أجور لتعظم ذلك في الحكمة :قيل مكة، عن المواقيت أبعد وهو ،فرسخ على المدينة من وهي ،تقريباً

  .مكة إلى مواقيت لها وقت التي اآلفاق أقرب المدينة ألن ؛اآلفاق بأهل اًرفق :وقيل المدينة،
 أهلها اجتحف أو ،اجتحفها السيل ألن بذلك سميت ،ففاء الحاء وسكون الجيم بضم الشام، أهل ميقات والجحفة

 هي بل خراب، هي آلنا هيو ،قديمة قرية كانت ،مهيعة وتمسى ،مراحل ثالث على كةم من وهي ،هنالك الذين

  .بقليل قبلها رابغ من الناس يحرم ولذا ،قديم من خراب
 ضبطه ،بالسيل اآلن ويعرف ،مرحلتان مكة وبين ابينه الراء، وسكون القاف بفتح ،نجد أهل ميقات المنازل قرن

 في تخطئته على االتفاق حكىف النووي بالغ بل ذلك، في وغلطوه اً،أويس اهإلي ونسب ن،قر الراء بفتح الجوهري

  .لقرقو بنال نعم لمن؟ األنوار مطالع المطالع الفتح، يجوز العالمط صاحب كان وإن ذلك،



 ،مكة من مرحلتين على نامك ميم، ثم مفتوحة مال بعدها الميم وسكون تحتانيةال فتحب اليمن أهل مقيات ويلملم
 ضبطه كذا ،الالمين بدل برائين ،يرمرم :فيه السيد ابن وحكى ،تسهيل والياء األصل وهو ،بالهمز ألملم :هل ويقال

   ؟ها ؟كيف وإال السيد ابن
  .......:طالب
   ؟كيف
  :........طالب

   ؟يشبإ ضبطه
   :........طالب

   .......أخر هذا هذا، غيره ال
   ؟ها

   .:......طالب
  يد؟الس معنى يشإ ؟ها ؟امعناه يشو يدالس بسيد، هو ما ال ال

   .:......طالب
  ؟كيف
   .:......طالب

   .اسمه الذئب صحيح
  :.......طالب

  ؟ها
    .:......طالب

  .هو مكثر ،ةكثير كتب وله ،االقتضاب ،الكتاب أدب شرح له
 وبين بينه الصغير لالجب هوو اًعرق فيه ألن بذلك سمي ،قاف بعدها الراء وسكون العين بكسر وهي ،عرق وذات

 الصالة عليه- النبي قبل من المشرق ألهل عرق ذات توقيت هل لهم، ميقات جعله فيمن اختلف ،مرحلتان مكة

 اهللا رضي- عمر ابن عن البخاري صحيح في ؟عرق ذات لهم فوقت اجتهد -عنه اهللا رضي- عمر أو -والسالم

 صلى- اهللا رسول إن المؤمنين أمير يا :الوافق -عنه اهللا رضي- عمر أتوا المصران هذان فتح لما :قال -ماعنه

 من حذوها فنظروا :قال ،علينا شق اًقرن أردنا إن وإنا ،طريقنا عن جور وهو ،قرن نجد ألهل حد -وسلم عليه اهللا

 الصالة عليه- النبي أن -اعنه اهللا رضي- عائشة عن والنسائي دداو أبو روى عرق، ذات لهم فحد طريقهم

- عمر وقته الذي أن على يدل األول الحديثو به، بأس ال حديث وهو ،عرق ذات لعراقا ألهل وقت -والسالم
 في تيمية ابن المجد يقول ،-والسالم الصالة عليه- النبي هو وقته الذي أن على يدل والثاني ،-عنه اهللا رضي

 الصالة ليهع- النبي إلى المرفوع النص يعني "كغيره القوة في ليس عرق ذات بتوقيت والنص" :المنتقى

 كغيره القوة في ليس "وفقه على -عنه اهللا رضي- عمر اجتهاد وقوع ببدع فليس" كغيره القوة في ليس -والسالم

- عمر وكأن للصواب، موفقاً كان فإنه وفقه، على -عنه اهللا رضي- عمر اجتهاد عووق ببدع فليس ثبت فإن



 ىيخف فقد ثبت إن يعني ذلك، على اإلجماع انعقد مث ،النص وافق بما فاجتهد الحديث يبلغه لم -عنه اهللا رضي
 فوافق اجتهد ويكون ومنزلته، قدره ظموع جاللته على نصوص عليه يتخف ،-عنه اهللا رضي- عمر على النص

 الخلفاء من ألنه ؛-عنه اهللا رضي- عمر اجتهاد نافيكفي المرفوع النص يثبت لم نوإ ثبت إن هذا النص، اجتهاده

 دداو وأبو أحمد روى ذلك على جماعاإل انعقد ثم بالنواجذ، عليها والعض م،بسنته باالستنان رناأم الذين الراشدين
 لكنه ،العقيق المشرق ألهل وقت -والسالم الصالة عليه- النبي أن -ماعنه اهللا رضي- عباس ابن عن والترمذي

 كما الجهات تلك ألهل المواقيت هوهذ ،العلم أهل من واحد غير فيه تكلم قد زياد، أبي بن يزيد سنده في ،ضعيف

 الشامي ويشمل ،قرن على مر إذا مثالً العراقي فيشمل ))نهأهل غير من عليهن أتى ولمن لهن هن(( :الحديث في

 المنازل بقرن رم إذا والعراقي منه، اإلحرام يلزمه الحليفة ذي على مثالً الشامي مر فإذا الحليفة، ذي على مر إذا

 عندنا ))نهأهل غير من عليهن أتى ولمن(( :يقول -والسالم الصالة عليه- رسولال نأل منه؛ اإلحرام لزمه

 غير من عليهن أتى ولمن(( :الثانية الجملة الجهات، لهذه المواقيت هذه أن األصل هو هذا ))لهن هن(( :جملتان

 منه أقرب هو دونه ميقات من حرمُأ :وقال ،فتجاوزه ميقاته على مر عراقي في تصوره يمكن اإلشكال ))نهأهل

 أنه ))لهن هن(( :قوله مقتضى مكة، إلى أقرب ناميقات إلى أتجاوزه :وقال الحليفة بذي مر شامي أو مكة، إلى

 أن له يسوغ ال أنه الثانية الجملة ومقتضى المكان، هذا لها حدد التي الجهة تلك أهل من ألنه ؛ذلك له يسوغ

 أن أريد :قال الجحفة إلى وتجاوزه الحليفة بذي الشامي مر فإذا ،إحرام بدون أوالً عليه مر الذي الميقات يتجاوز

 هذه أن شك ال ،أيسر كيلو مائة ثمانين سبعين أحرم كيلو مائةأربع أحرم أن من بدالً لنا حدد الذي ميقاتنا من أحرم

 مقتضى علىو ،ذلك له يسوغ األولى الجملة مقتضى ذلك؟ له يسوغ هل بارد، الجو كان إذا سيما ال ،له يسرأ

 هذه مثل في بدم يلزمونه والجمهور إحرام، دون به مر الذي الميقات يتجاوز أن له يجوز ال أنه الثانية الجملة

 المواقيت هذه ألن له؛ بالنسبة اتالميق فهو ميقاته غير على مر فإذا ،إحرام دون الميقات تجاوز ألنه الصورة؛

 ذلك، له يسوغ -تعالى اهللا رحمه- لكام واإلمام الحقيقة، في قاتهمي فهي ،بها مر ومن الجهات تلك ألهل حددت

   .الحليفة ذي من يحرم أن عنده األولى كان وإن
 أكثر لتكليفه داعي فال شرعاً له حدد مما أحرم دام ما وأنه ،مالك رأي إلى يميل -تعالى اهللا رحمه- اإلسالم شيخ

 :قال والنص الجحفة من أحرم الشام أهل من وهو ،صفالو بهذا متصف وهو له ووقت له حدد الشرع ذلك، من
 المواقيت وهذه ،-اهللا رحمه- الشيخ اختيار وهو ،شيء يلزمه ال مالك رأي فعلى ،نعم "الجحفة الشام وألهل"

- معجزاته من ومعجزة ،النبوة أعالم من لمع هذا وفي ،يفتح لم غالبها ،تفتح أن قبل الجهات تلك ألهل عينت
 كانوا أن بعد مسلمين يرونويص ،أهلها ويحج ،تفتح سوف أنها على يدل توقيتها ألن ؛-السالمو الصالة عليه

  .كفاراً
 كان من أن الخبر في تقدم "الحل من وعمرته فمنها مكة أهل من حج ومن" :-تعالى اهللا رحمه- المؤلف قال ثم

 يحرمون مكة أهل أن على دال اوهذ ،مكة من يحرمون مكة أهل حتى ،أنشأ حيث من يحرم فإنه المواقيت دون

 المجاورين من أو هاأهل من كانوا سواء ميقاتهم مكة وأن الحل، إلى وال الميقات إلى يخرجوا أن يلزمهم وال منها،

 اللفظ، ظاهر هذا والعمرة، الحج ذلك في ويستوي ،مكة من يحرمون أنهم النص فمقتضى ليها،إ الواردين أو

   ...هورجح والعمرة للحج شامل فالنص


