
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦( كتاب المناسك -زاد المستقنع : شرح
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام : الفدية: باب ":شرح قول المصنف

 لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد ،ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكين
كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما بين مثٍل إن 

ال مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثالثة أيام، واألفضل كون 
 في شرةً ثم حل، ويجب بوطءآخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام ع

  ".فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها
 عبد الكريم الخضير/ الشيخ

 
احتكاكه بها في المطاف أثناء طوافه  طواف اإلفاضة وبسببشخص طاف بأهله منذ زمن طويل : يقول

  أمذى وأتم طوافه فما عليه؟ 
 والجمهور على أن الطهارة شرط في ، فطاف بغير طهارة،ت طهارتهآلن طهارته باقية وإال فسدت؟ فسدا

 وما ارتكبه ، قي ذمته، باقي في ذمته عليه أن يؤديهى هذا فيكون طواف اإلفاضة باقياً وعل،صحة الطواف
   ؟، نعم-إن شاء اهللا تعالى-من المحظورات التي ال تباح لمن لم يتحلل التحلل الكامل يعذر عنها بسبب جهله 

  ..... :..بطال
  .  يرجع بعمرة ثم يطوف،يرجع ؟وين
  . .....ثم يطوف: طالب

  .  إيه،-إن شاء اهللا-ثم يطوف 
  ...... :.طالب

  . م بعمرةويق ،يأتي بعمرة
  . :......طالب

  . اإلفاضة التي في ذمته يأتي بطواف
  .. :.....طالب
   ؟وين
  ؟ محرماً وإال طواف اإلفاضة يأتي به حالالً: طالب

   ؟بعد التحلل األول حل، فما الذي يلزمه باإلحرامهو اآلن 
  . محمدوبارك على عبدك ورسولكوسلم  صلِّاللهم 

  . به أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصح وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين
 شيء عليهم، بأاليفتون  و،هناك بعض األشخاص يقعون في بعض المحظورات التي فيها فدية جهالً: يقول

   فهل هذا صحيح؟ ،ويكون وقوعهم لذلك كثيراً



 }ربنَا الَ تَُؤاخذْنَا ِإن نَّسينَا َأو َأخْطَْأنَا{  حرام يعفى عنه، ومثله الناسيعلى كل حال الجاهل إذا جهل أن هذا
 ؛على هذا الفعل فإنه يلزمهلكن إذا عرف أن الفعل حرام لكنه ال يعرف ما الذي يترتب  ]سورة البقرة) ٢٨٦([

وما يترتب عليه، ارتكب المحرم على بصيرة وعلى علم فتلزمه لوازمهألنه حينئذ  .  
ن أخذ الحبوب لتأخير ، هذه كأنها امرأة تسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهريةيسأل ع: يقول

  ة؟ يرالدورة الشه
إن -ل كأن تخشى أن تؤخر رفقتها عن الرجوع فال بأس  وكانت لسبب مقبو،على كل حال إذا كانت ال تضر

  . ، شريطة أال تتضرر بذلك-شاء اهللا تعالى
  أريد أن أفطمها وعمرها ثمانية أشهر؟ ووأنا لدي ابنة صغيرة : تقول
  .ال يمنعهذا 

  ذهب إلى الحج وأنا لدي ابنة صغيرة؟ هل يجوز أن أ
سيما على قول من يقول بأن   بها فال بأس أن تتأخر الوال تتمكن من الذهاب ،ال يوجد من يعولهاكان ن إ

 لكن في مثل هذه الظروف إذا كان عندها طفل تخشى عليه إن ذهبت ،وإن كان مرجوح ،الحج على التراخي
إن شاء اهللا تعالى- تكون معذورة أو بقي دونها فإنها حينئذ- .  

  األسباب؟   ألنها من ذوات؛وقت النهي هل تصلى ركعتا اإلحرام في: يقول
 ال ينهض ، والخالف القوي المعروف فيها، كونها ذات سبب:مسألة فعل ذوات األسباب في أوقات النهي أوالً

  . لفعلها في أوقات النهي
 وأما ما يدور على ا، في عدم فعلهأن عموم ذوات األسباب في أوقات النهي الخالف قوي جداً: األمر الثاني

لمين من أنه عموم وخصوص، الخاص مقدم على العام هذه سمعناها من بعض ألسنة كثر من المعلمين والمتع
هو عموم  خصوص مطلق فيقال مثل هذا الكالم،، لكن ليس األمر كذلك؛ ألنه ليس بعموم ومن يعتد به

 فأشكل ،في مثل هذه المسألة في غاية الصعوبة، فهي من عضل المسائل والترجيح ،وخصوص وجهي
 ال تدخل المسجد في قوت النهي، وأفتى بعضهم بأن :حول العلماء، حتى قال بعضهمالترجيح على كثير من ف

 المنع من الصالة  ألن عندنا نصوص صحيحة صريحة في؛ حتى يخرج الوقت، وقت النهياًل الداخل واقفظي
فيهن ، وأن نقبر فيهنينهانا أن نصلي  -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ساعات ثالث " في هذه األوقات

المقصود أن هذه األوقات  وبعد العصر في الصحيحين وغيرهما، لصبحصالة بعد ا والنهي عن ال"موتانا
 لكن عندنا مثل هذه النصوص ،الخمسة ال تسوغ فيها الصالة هذا بالنسبة للمطلقة الصالة المطلقة ال إشكال

 مثلها )) يجلس حتى يصلي ركعتينإذا دخل أحدكم المسجد فال(( -عليه الصالة والسالم-وعندنا مثل قوله 
وأحاديث هذه الصلوات خاصة، والخاص مقدم أحاديث النهي عامة :  من أهل العلم من يقول،ركعتا الطواف

 أحاديث :يقولون ا القول، يقولون بعكس ذلك الكالم، وهذا قول الشافعية، والجمهور على خالف هذ،على العام
 فتستثنى هذه األوقات، ولكل من القولين ، في جميع األوقاتالنهي خاصة، وأحاديث هذه الصلوات عامة

 ألن ؛ الفرائضنع من الصلوات في هذه األوقات عداوالحنابلة الم إذا عرفنا أن رأي الحنفية والمالكية ،اعتباره
هذه  في جميع األوقات األمر مطلق، والنهي عن الصلوات في -أعني ذوات األسباب-األمر بالصلوات 



، فليست المسألة من السهولة بمكان أن يدخل اإلنسان قبل صالة ةل قول الشافعيبوهذا يقا ص،األوقات خا
عند أو  أو حين يقوم قائم الظهيرة ،ركعتينالمغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق قبل غروب الشمس ويصلي 

في جميع  على كل حال أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، أحاديث النهي عامة ،بزوغ الشمس
جميع وأحاديث ذوات األسباب خاصة في هذه الصلوات عامة في   خاصة في هذه األوقات،،الصلوات

  . يوجهاألوقات، فهنا عموم وخصوص 
الذي يرجح فعل ذوات األسباب يرجح بأن عموم النهي في أوقات النهي العموم دخله من المخصصات ما 

 من الفرائض، فالعموم  ودخله قضاء الفوائت،ه الصلوات فليس العموم بالمحفوظ، بل دخله مثل هذ،أضعفه
يضعف، بينما أحاديث  -كما يقول أهل العلم- والعموم إذا دخله الخصوص ،ليس بمحفوظ من التخصيص

 بأنه ليس : دخله تخصيص هذه األوقات قلنا أيضاًه بأن:نها محفوظة، لكن إذا قلناإ: ذوات األسباب يقول
من المخصصات أكثر مما دخل عموم فعل ذوات األسباب  ديث أوقات النهيمحفوظ، ال شك أن ما دخل ح

 بأن المنع مقدم على : لكن أهل العلم عندهم مرجح آخر فيقولون،في عموم األوقات، فيرجح من هذه الحيثية
الصلوات في هذه األوقات يقدم على اإلذن بفعل هذه  فالمنع من هذه ،اإلباحة، الحضر مقدم على اإلباحة

- وترجم اإلمام البخاري ، وإن أوجبها أهل الظاهر،لوات، وتحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلمالص
 هل يطوف اإلنسان بعد الصبح وبعد ؟ يعني ما حكمه"الطواف بعد الصبح وبعد العصر" :- تعالىرحمه اهللا

هل  ي الطواف، إشكال، ما في نهي عن الطواف، لكن الكالم منصب على ركعته الطواف ما في؟العصر
 أنه طاف بعد الصبح -رضي اهللا عنه-لإلنسان أن يفعلها بعد الصبح وبعد العصر؟ ثم جاء بما ثبت عن عمر 

 الصالة في وقت ه الترجمة يدل على أن عمر لم يصِلوإدراجه في هذ، وصلى ركعتي الطواف بذي طوى
 ،وغ له أن يصلي ركعتي الطوافسي  وحينئذ، وكان وقت النهي قد خرج، بل خرج حتى بلغ ذا طوى،النهي

يحرص على الخروج إال   وال، فإما أن يلزم اإلنسان المسجد بعد العصر،وعلى هذا نحتاط في هذه المسألة
 أما ما دامت ،سيما إذا ضاق الوقت واصفرت الشمس، فالذي أميل إليه أنه ال يصلي  أو إذا دخل ال،ألمر مهم

بن عبد امن باب منع الوسائل كما قرر ذلك هي في هذا الوقت الموسع  ألن الن؛ألمر فيه سعةا فةالشمس نقي
  . البر وابن رجب وغيرهما

  ... :.....طالب
   ؟ نعم،ما في مانع، ما في ما يمنع أبداً ؟ينتظر، ينتظر حتى طلوع الشمس، ويش المانع

  .......:طالب
  ؟الدفن
  .......:طالب

 وإن كان جمهور أهل العلم حملوه على الصالة ))ن موتاناوأن يقبر فيه((حديث عقبة صريح في منع الدفن 
  . الدفنفي هذه األوقات الضيقة، حملوه على الصالة، لكنه صريح في منع 

 ، وصارت ردة وجاءت ثورة منع التقليد،المذهب يشدد في هذاشوف  ،..بعض الناس في مثل هذه المسائل
عام ويصلي في أي وقت شاء، كالم ليس بصحيح على ال  فعل الخاص مقدم، ردةفعل عند كثير من الناس



لننظر إلى المسائل بأدلتها وننظر إليها ونرجح حسب القواعد المعتبرة عند أهل العلم، أما أن يكون عندنا 
 وعلى كل حال ، هذا كالم ليس بصحيح، ننظر إلى المسألة بتجرد،ردود فعل تملي علينا ترجيح بغير مرجح

 لكن ما هو بالمسألة كون القول ، ويرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية،هو قول الشافعية و،القول الثاني قول معتبر
سيما إذا كان في الدليل مجال  قوال أهل العلم معتبرة ال بل الذي أريد أن أقرره أن أ،الراجح أو مرجوح

  . لالجتهاد
هو  ثم يرجع كن ثم دخل مكة بدون إحرام حتى يأخذ س،هو ووالديهرجل نوى العمرة في سفره : يقول

  ؟...... أن هذه علماًل بالنسكووالداه إلى الميقات فيحرم وينوي الدخو
  . ، ما دام رجع إلى الميقات ال شيء عليه-إن شاء اهللا-ما دام رجع إلى الميقات ال بأس 

مة  فالدورة غير منتظ، تستمر معها ثم ينزل الحيض ثم ينقطع الدم ثم ينزل وهكذاإفرازاتترى امرأة : يقول
  فمتى تصلي؟ 

 تجلس هذه األيام ، إن كانت عادتها ستة أيام أو سبع جلست،عادتهاعلى كل حال إذا كانت معتادة فتنظر إلى 
 المعروفة اته وإن كانت مميزة يعني دمها دم الحيض واضح ومميز بعالم، ثم تغتسل وتصلي،الستة أو السبعة

  . أو تغير فإنها تصلي  وإذا انقطع هذا الدم،الدم موجوداً فإنها تجلس ما دام هذا ، أسود يعرف له رائحةبأنه
  ؟ -عليه الصالة والسالم-تة في التلبية عن الرسول الثابالصحيحة ما الصيغة : يقول

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك "  أهل بالتوحيد،لزم تلبيته -عليه الصالة والسالم-حديث جابر أن النبي 
  ". ك والملك ال شريك لكالنعمة للبيك، إن الحمد و

  الطواف؟ تكبيرة هل يجب استقبال الحجر األسود عند 
 لكن الوجوب ليس بواجب؛ ألن ، بل يشير إليه، جاء استقباله واستقبل وكبر، يجبستقبال الاالال يجب، 

ده شيء  وإذا لم يكن بي،محجناإلشارة تقوم مقام االستالم، ويقوم مقام االستالم اإلشارة بشيء في يده إما 
   ؟، نعم-إن شاء اهللا-اهللا أكبر، أو سم وكبر ال بأس :  فإذا أشار وكبر قائالً،أشار بيده مجردة عن غيرها

   :........طالب
  .  وإال فال يشيراالستالمإن تيسر له   وإال فال،االستالمالركن اليماني إن تيسر له 

  . :.......طالب
  . ي وغيره، عند البيهقي وغيره التسمية ألنه جاء عند البيهق؛واهللا إن فعل ال بأس

دخل في النهي عن  يإعالن عن كتاب مفقود بالمسجد وهكذا قلمإنشاد الضالة في المسجد هل يقاس عليه 
  إنشاد الضالة؟ 

ت إلى  لكن إن كان المنظور إليه ما يحتوي عليه الكتاب من علم من غير التفا،األصل أنه مال فتدخل فيه
  . -إن شاء اهللا تعالى- أال بأس به ة فأرجوقيمة الكتاب المادي

ما حكم وضع مزيل العرق في اإلبطين بعد الغسل لإلحرام وقبل اإلحرام مع العلم أن هذا المزيل : يقول
  ؟معطر

  . -إن شاء اهللا تعالى-قبل اإلحرام ال بأس به 



   ؟ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج: يقول
   ؟اذا قيلتقدم وإال ما تقدم؟ م

   :........طالب
   ؟؟ في حكمه.. وإالالتحلي، التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي

   :........طالب
 ال بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة أال ، يمنع ألجل الطيب،إذا كان فيه طيب يمنع ألجل الطيب ال

   .ترى هذا الزينة
  ل أو بعده؟  كان قبل التحلء سواما حكم من استمنى: يقول

  . ة وبعده؟ عليه شاة،يش؟ بدن عليه إ، فقبل التحلل األولظورتقدم أن االستمناء مح
  للمحرم؟  والديتول ما حكم استعمال الصابون المعقم: يقول

  في اإلحرام، نعم؟  ولذا يمنع ، الطيب مقصودنأل ؛هذا مر مراراً
  .. :......طالب

  .يقول الصابون المعقم؟ .......هو لكن ما
  .. :......طالب

  ؟ما في رائحة أبداً
  . :.......طالب

  .  ألن الممنوع الطيب؛-إن شاء اهللا-على كل حال إذا كان ما هي برائحة طيب ما في إشكال 
بع ركعات قبل الظهر ثم أذن الظهر؟ هل صالتي هذه تعتبر دخلت المسجد لصالة الظهر ثم صليت السنة أر

   أنه ليس بين تلك الصالة واآلذان وقت كبير؟ تها بعد اآلذان؟ خصوصاًسنة للظهر أو أنه ينبغي علي إعاد
فهي الراتبة، وإن كان الوقت لم يدخل فينبغي إعادتها، والوقت وقت على كل حال إذا كان قد دخل الوقت 

   ؟نهي، نعم
  . :.......طالب
   ؟م ثم يقضي القبلية، نع،، بعد الصالة يصلي الراتبة البعدية تقضى بعد؟القبلية
  .. :.....طالب

  . تقضى إذا كانت رواتبالفوائت   حال على كل؟ إذا ذكريصليهال هف
  ... :.....طالب
   ؟كيف
  ... :.....طالب

 ،هذا جل أهل العلم أنه خاص به لكن ،العصربعد قضى راتبة الظهر  -عليه الصالة والسالم-الرسول 
  .تقضى في وقتها فالرواتب المعلقة بالصلوات



العباءة المخصرة  أن تكون امرأة عصرية تلبس  ولكنها تريد، ملتزمة ومحافظة على الوترزوجتي: يقول
 اً وقد منعتها من لبس تلك المالبس خوف،وتلبس المالبس الضيقة عند النساء النقاب، وتلبس ،على الكتف

   فما نصيحتكم؟ ، وغيرة عليها، وهي اآلن عند أهلها،من اهللا
 في تحريمها والمنع ، وهذا كاف وتبدي المحاسن،فتى أهل العلم بأنها من الزينةلبس العباءة المخصرة التي أ

خوان أن النقاب يباح ه، كما فهم بعض اإل، وال يفهم الكالم على غير وجه والنقاب كما ذكرنا سابقاً،منها
و كثر، وال يبدي وال  قل أالذي يظهر العين فقط، وال يبدي من البشرة شيئاً النقاب المراد به النقب ، ال،مطلقاً

 ألن المحرمة كان خاص بهذا فال بأس به؛غيرها خاص بحدقة العين إذا  مليم واحد من الجفن أو الرموش أو
 منه  إذا خشيت الفتنة منعلو كان النقاب شرعياًو ومع ذلكم ، فدل على أن غيرها يجوز لها ذلك،ممنوعة منه

، ال بأس بذلك عند النساء -إن شاء اهللا تعالى-اء ال بأس بها ، لبس المالبس الضيقة عند النسولو كان شرعياً
بديه ألبيها وأخيها تبديه  ما ت،تها عند محارمهاروما لم تبد شيئاً من عورتها؛ ألن عورة المرأة عند النساء كع

  .  ألن النساء عطفن على المحارمللنساء؛
  .... :....طالب

   ...ال بلوزة وإتنورة اللي يسمونهوالثوب يشمل  ،ال ،ال
   .....لكن المشكلة......... المتعارف عليها: طالب

  . ، المالبس الضيقة عند النساء هو يقصد هذا،ال ،ال
   .البنطال: طالب

 وكثر وصار بين ، الناسواستمرأه لكن إذا شاع ،لنساء المعروف أنه تقليد واألصل فيه أنه تقليد االبنطال عند
 لكن إذا كان المنظور إليه غير المسلمين ،عند كثير من البلدان األمر فيه أخف النساء وصار لباس البلد مثالً

  .  فهو التشبه بعينهفي مثل هذا
بسبب البنطال الضيق ببعض النساء لكن اآلن يا شيخ كثير من النساء حدث بينهم اإلعجاب والفتنة : طالب

  ونحو ذلك؟ 
  . منعه، هذه مسألة مفروغ منها أو بين النساء يجب الرجال بينسواء كان على كل حال كل ما يثير الفتنة 

تزوج ميمونة وهو محرم المراد  -عليه الصالة والسالم-أال يفهم من حديث ابن عباس أن الرسول : يقول
  في أشهر الحرم؟

 من يخلوال لكن  ،التخطئة والتوهيم هذا جيد  نعم يسلك في مثل هذا لصيانة الصحابي عن،ال فيه بعد، فيه بعد
  .عدب

 بل تزال يده المشاهدة ،وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل وال يده الحكمية":  الشارح البهوتيليقو: يقول
  . "بإرساله

فرق بين شخص عنده شبك يعني اصطحابه أثناء اإلحرام أو في الحرم،  واليد المشاهدة ،اليد الحكمية الملك
 بيمنا لو ،ي في الرياضل تحت يدك الحكيمة ال أرسل الحمام التي:حمام في الرياض وهو محرم ما نقول له

  .  ولو تلفت فعليك ضمانها،يجب عليك إرسالها:  يدور به في المشاعر وهو محرم نقولكان معه شبك حمام



   في صالتنا؟ عشخما بالنا ال ن: يقول
ر وإناث،  من علماء ومتعلمين وذكو وهي عند عامة الناس إال من رحم اهللا،المعضلةهي  هذه ،هذه المشكلة

بل من المؤسف أن نرى بعض عوام الناس أقرب إلى اهللا يكون قلبه من بعض المتعلمين، سبب هذا عدم 
  .التدبر، تدبر القرآن

  فتـدبر القـرآن إن رمـت الهــدى   
  

ــرآنِ     ــدبر الق ــت ت ــالعلم تح   ف
  

علم واليقين من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من ال":  يقول-تعالىرحمه اهللا -شيخ اإلسالم 
وإن قرآن القرآن نقرأ القرآن عن القرآن ونحن فإعراضنا  "والمعرفة ما ال يدركه إال من جرب مثل تجربته

 نقرأ الجيد الذي يقرأ ،تدبر والعمل والهداية والنورل ال نقرأ القرآن على أنه أنزل ل،بقلوب غافلة معرضة
 ،ات، ال شك أن هذا مطلب حسن، مطلب شرعيحرف بعشر حسن كل ،القرآن لتحصيل الثواب المرتب عليه

َأفَلَا يتَدبرون الْقُرآن َأم علَى قُلُوبٍ {، وجاء األمر بترتيله  لكن جاء األمر بتدبره في مواضع،تعبد بتالوته
) ٨٢([ }ه لَوجدواْ فيه اخْتالَفًا كَثيراَأفَالَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّ{ ]سورة محمد) ٢٤([ }َأقْفَالُها

 وهو الذي ،المقصود أن التدبر مطلوب ]سورة ص) ٢٩([ }كتَاب َأنزلْنَاه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياته{ ]سورة النساء
   . ألنه كالمه-سبحانه وتعالى-يجعل القلب متعلق باهللا 

  ههو الكتاب الذي مـن قـام يقـرأ        
ــالكلمِ     ج ــرحمن ب ــا خاطــب ال   كأنم

  

 وعن ، ودخل عليها مؤثرات كثيرة من أعظمها اإلعراض عن ذكر اهللا،مشكلة يعنيصحيح المقصود أن هذه 
  .، واهللا المستعان ومنها تأثير المأكول، المأكول له أثر كبير في صالح القلوب،تدبر كتابه

  .ك، خل هذه مع، طولنا؟ واهللا طولنا شويانتهى الوقت
  .للهم صل على عبدك ورسولكا

  . سم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

، قال  كثيراً وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً،ينمالحمد هللا رب العال
   :-رحمه اهللا تعالى-المؤلف 

  : الفدية:باب
 أيام أو إطعام ستة مساكين  ولبس مخيط بين صيام ثالثة، وطيب،فدية حلق وتقليم وتغطية رأسيخير ب"

 أو تقويمه ،ن كان إ وبجزاء صيد بين مثٍل، أو ذبح شاة،تمر أو شعير لكل مسكين مد بر أو نصف صاع
 وبما ال مثل له بين إطعام ، أو يصوم عن كل مد يوماً، فيطعم كل مسكين مداًبدراهم يشتري بها طعاماً

 ،واألفضل كون آخرها يوم عرفة ،ثالثة أيام  فصيام فإن عدمه، الهدي وأما دم متعة وقران فيجب،وصيام
 ويجب بوطء في فرج في الحج ، ثم حل صام عشرةً والمحصر إذا لم يجد هدياً، أهلهوسبعة إذا رجع إلى

  ." وإن طاوعته زوجته لزمها، وفي العمرة شاة،بدنة
  . آله وصحبه أجمعينى وعل، وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمداللهم صل

  :- تعالىرحمه اهللا-يقول 



 وهو منسك موسع وماتع ونفيس جامع لشتات ،-رحمه اهللا-بن جاسر الشيخ  في مفيد األنام ل" الفدية:باب"
 ،ما يعطى في افتكاك األسير الفداء":  عن حاشية اإلقناع للشيخ منصور يقول نقالًلالختصار وهو قابل ،الفوائد

 منها فكأنه صار في اً اإلحرام فيه إشعار بأن من أتى محظور وإطالق الفدية في محظورات،ةأو إنقاذ من هلك
 وأن محظوراته ، تعظيم أمر اإلحرام-واهللا أعلم- وسبب ذلك ،هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها

  . " وتأكد حرمته،من المهلكات لعظم شأنه
 هذا كالم منصور في حاشيته على "فائسفليستفد فإنه من النولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا ": يقول

فداه وفاداه أعطى : مصدر يقالوالفدية " كذا رأيته بخط ابن نصر اهللا البغدادي":  ومنصور يقول،اإلقناع
 ، بمعنى إذا كسر أوله يمد ويقصرداء والفَدا والفداك، والفدية والف فداءعلتُ ج:إذا قال لهاه فد:  كما يقال،هفداء

 دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، أو يجب : قصر، والفدية في الشرعوإذا فتح أوله
 وسائر الواجبات أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهاراًبسبب ترك واجب كترك اإلحرام من الميقات 

ات الحج بعدم  أو طواف الوداع، أو يجب بسبب فو، أو ترك رمي الجمارى،بمزدلفة أو ليالي منكترك المبيت 
، أو يجب  فإن اشترط فال دم عليه، ولم يشترط،وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر

 ،ونباته وشجره وقطع حشيشه ،قتل صيدهك أو يجب بسبب حرم مكة ،فعل محظور من محظورات اإلحرامل
  . يعني ما تجب به الفدية من فعل أو ترك هذه خالصة باب الفدية،

   :إلى أربعة أقسامورات اإلحرام من حيث الفدية وعدمها تنقسم محظ
  .  وهو عقد النكاح،ال فدية فيه ما: األول
  . ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل األول: الثاني

  . ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل صيد: والثالث
  . أذى وهو بقية المحظورات ما فديته فدية: والرابع

  . القسمة حاصرة تريح طالب العلمهذه: - تعالىرحمه اهللا-ول الشيخ ابن عثيمين يق
الصيد، ما قتل  وهو هبدلأو جزاء الفديته مغلظة وهو الجماع، ما فديته  ال فدية فيه وهو عقد النكاح، ما ما

  .هو بقية المحظوراتوفديته فدية أذى 
 وطيب، ولبس مخيط بين صيام ، وتغطية رأس،تقليمويخير بفدية حلق ": - تعالىرحمه اهللا-يقول المؤلف 
 من ارتكب "ة ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شامإطعاثالثة أيام أو 

 أو غطى رأسه، أو ، أو قلم فوق ظفرين على ما سبق، بأن حلق أكثر من شعرتين على ما تقدممحظوراً
ذاك آلعلك (( :لكعب بن عجرة -عليه الصالة والسالم- لقوله ؛أشياءثة  يخير بين ثال،تطيب، أو لبس مخيطاً

 وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك ،احلق رأسك((:  قال،نعم يا رسول اهللا:  قال))هوام رأسك؟
نعون  والما، وقيس الباقي على حلق الرأس، وهذا في حلق الرأس،تخييرل ل)أو(، وقد تقدم، و متفق عليه))شاة

غيره بناء على فعل معاوية في زكاة الفطر  الفدية في هذه الثالثة، وتفريق المؤلف بين البر وللقياس يمنعون
زال  وأنه ما ، سعيد الخدريصواب عدم التفريق كما هو مذهب أبيوأن البر على النصف من غيره، وال

  . رهمن البر وغي -عليه الصالة والسالم- على عهده  كامالًاًيخرجها صاع



 أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً"  يعني إن وجد" إن كانوبجزاء صيد بين مثٍل": -رحمه اهللا-يقول 
يخير بجزاء الصيد  "صيامه بين إطعام و ل، وبما ال مثليوماً أو يصوم عن كل مد اً،فيطعم عن كل مسكين مد

   :ربين ثالثة أمو
) ٩٥([ }هديا باِلغَ الْكَعبة{ : لقوله تعالى؛ على فقراء الحرمذبح المثل إن كان له مثل من النعم، ويتصدق به

 فيطعم كل ،فطرة يجزئ في التلف أو بقربه بدراهم يشتري بها طعاماًأو يقوم المثل بمحل  ]سورة المائدة
  . أنه ال فرق بين البر وغيرهمن  ما تقدم ه وفي،دينم وإال فاً إن كان الطعام براًمسكين مد
 ألن الصيام بدل عن لصيد نفسه؛ وعند مالك أن التقويم ل،هو المذهب عند الحنابلة والشافعيةمثل وتقوم ال

 فإذا كان هو الواجب ، ألن المثل هو الواجب أصالً؛الصيد فوجب اعتباره باألصل ال بالبدل، واألقرب األول
ة هل ها شا فداؤوالحمامة ة حمام صادامعناه أنه إذ يش معنى هذا الكالم؟، إالراجحهو قيمته الواجب  فأصالً

  ؟ تقوم الحمامة أو تقوم الشاة إذا لم يجد شاة
  . :......طالب

  نعم؟   عندنا األصل الشاة أو الحمامة؟؟عند من
  .... :...طالب

 فعند المالكية التي تقوم الحمامة، وعند ،والشاة مثل فيما حكم به الصحابة على ما سيأتي ،ةاألصل الحمام
 لكن األصل الشرعي والواجب الشرعي ، أيهما األصل؟ األصل الحمامةشافعية التي تقوم المثل،نابلة والالح

لواجب عليه المثل، فالذي ؟ فاجدتو لو ة ادفع حمام: نقولةالمثل، وليس الواجب الحمامة، يعني لو قتل حمام
لت حمامة ال بد أن ت أنا ق:مائة ريال، يقولحمامة بعشرة ريال، والشاة بخمسيجب تقويمه المثل، يعني لو قتل 
 }فَجزاء مثُْل ما قَتََل{ال الواجب :  وأتصدق به، نقولاً أو أشتري بها طعام،أقوم الحمامة بعشرة ريال وأدفعها

ما قتل، والمثل ليس المقصود به عين الشيء، وإنما الواجب فيه ما فالواجب عليه مثليعني  ]سورة المائدة) ٩٥([
، وفرق كبير بين أن تقوم -إن شاء اهللا تعالى- المرجع في هذا الباب على ما سيأتي حكم به الصحابة فهم

مائة، فرق كبير اً بخمس بعشرة وبين أن يشتري طعاماًالحمامة وبين أن تقوم الشاة، فرق بين أن يشتري طعام
الطعام كم يكفي  هذا  ويتصدق به، أو ينظراًطعام، ويشتري بعشرة ريال فعلى مذهب المالكية تقوم الحمامة

يا َأيها الَّذين { : تعالىهقول؛ لأو يصوم عن كل مد من البر يوماً ، مكان كل مسكين يوماًمن مسكين ثم يصوم
حمِ يالنَّع نا قَتََل مثُْل ماء مزا فَجدمتَعنكُم مم ن قَتَلَهمو مرح َأنتُمو دينُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصآم نكُمٍل مدا عذَو بِه كُم

رِهاَل َأمبذُوقَ وا لِّياميص ُل ذَِلكدَأو ع يناكسم امةٌ طَعكَفَّار َأو ةباِلغَ الْكَعا بيدوهذا قول  ]سورة المائدة) ٩٥([ }ه
 والمعروف )أو(ـنها جاءت ب أل؛ بين هذه األمور الثالثةفارة جزاء الصيد على التخيير وهنا ك،األئمة الثالثة

  . وإن كانت لها معان كثيرة، هذا األصل فيها،تخييرل ل)أو(أن 
    ـ  خير أبـح قـس   وأبهـمِ ) أو(ـم ب

  
  

  ...................................  
  ج

تخيير، عند أبي حنيفة الواجب ل لكن هي هنا عند جماهير أهل العلم ل،-رحمه اهللا-إلى أخر كالم ابن مالك 
 -سبحانه وتعالى- واهللا ، تجب عليك قيمته، لكن ال اجتهاد مع النصاً في المثل وغيره، قتلت صيدالقيمة
يحكُم بِه ذَوا {:  لقوله تعالى؛والذي يقدر المثل مسلمان عدالن ]سورة المائدة) ٩٥([ }فَجزاء مثُْل ما قَتََل{ :يقول



نكُمٍل مدسبحانه وتعالى- ألن اهللا ؛ والفاسق ال يكفي،اثنين  فال بد من، يكفيفالواحد ال ]سورة المائدة) ٩٥([ }ع- 
 أما ما قضى به الصحابة ، على ما سيأتي به الصحابةفيما لم تقضِ وهذا كما هو معروف ،نص على العدالة

  . فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم
ويشتري  عد أن يقومه بدراهم لتعذر المثلب  أن يخير بما ال مثل له"وبما ال مثل له بين إطعام وصيام": قوله

فإما أن يشتري   يسقط الخيار األول،، إذ ال مثل فتسقط المماثلة، كما سبق بين اإلطعام والصياماًبها طعام
 يخضع لظروف االختيار وال شك أن ، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوماً، يطعمه الفقراءبالقيمة طعاماً

 فقد يكون الصيام أنسب له، معادلة ن فقيراً، ومن كاشك أن اإلطعام أيسر عليه ال ذا جدةن كان م ف،اإلنسان
 ، وعند الحنفية يصوم لكل نصف صاع يوماً، فيصوم لكل مد يوماًالمد هو مذهب المالكية والشافعيةالصيام ب

تهاد ده عن ابن عباس وغيره، وعرفنا أن األصل في هذه المسألة اجوواألقرب ما ذهب إليه الحنفية لور
  .  في زكاة الفطر-رضي اهللا عنه-معاوية 
 واألفضل كون ، فإن عدمه فصيام ثالثة أيام،فيجب الهديوقران عة توأما دم م": - تعالى اهللارحمه-يقول 

فَمن تَمتَّع {:  أما وجوب الدم على المتمتع والقارن فلقوله تعالى" وسبعة إذا رجع إلى أهله،أخرها يوم عرفة
ةرمبِالْع لْكت تُمعجِإذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فَأي ثَالثَة اميفَص جِدي ن لَّميِ فَمدالْه نم رستَيا اسفَم جِإلَى الْح 

ا القارن على أن التمتع يشمل اآلية صريحة في المتمتع وقيس عليها عليه ]سورة البقرة) ١٩٦([ }عشَرةٌ كَاملَةٌ
ليس : ود الظاهري فقال، وخالف داجاب الدم على القارن قول جمهور العلماءي وإ، بالمعنى األعم للتمتعنالقرا

ن القارن قيس على إ :عدم الدليل، اآلية نص في المتمتع، لكن الجمهور منهم من يقولعلى القارن دم ل
على كل حال إيجاب الدم على  و،القارن يدخل في التمتع بمعناه األعم:  ومنهم من يقول، ألحق به،المتمتع
 ال يلزمه االقتراض وال الشراء بثمن هو قول جماهير أهل العلم، فإن عدم الدم أو عدم ثمنه حينئذالقارن 

  فالواجب عليه حينئذ، فاألمر يرجع إليه في بلده ال يلزم، لكن إن اقترض أو اشترى ديناًاًمؤجل لكونه موسر
 والمذهب الشافعي أن ،يوم عرفة عند الحنابلة والحنفيةل كون أخرها  واألفض،صيام ثالثة أيام في الحج

عند الشافعية يكون و ،أخرها يوم التروية اليوم الثامن، عند الحنابلة والحنفية يكون أخر أيام الثالثة يوم عرفة
  . أخرها يوم التروية

فَصيام { :في قوله تعالى - عنهرضي اهللا-الحنابلة والحنفية استدلوا بما أخرجه ابن جرير والبيهقي عن علي 
ويوم التروية يوم، ويوم عرفة، واستدل الشافعية بما ورد   قبل يوم التروية يوم،]سورة البقرة) ١٩٦([ }ثَالثَة َأيامٍ

 أن يصوم ما بين أن  قاال فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هدياً-مرضي اهللا عنه-أن ابن عمر وعائشة 
-قد جاء عنه م يوم عرفة، فبما ورد من النهي عن صوو ،لى يوم عرفة، رواه مالك في الموطأيهل بالحج إ

عليه الصالة -ثبت أن النبي ،  والحديث فيه مقال،أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة -عليه الصالة والسالم
 وألن الفطر يوم عرفة أنشط للحاج يستعين بالفطر على الذكر ؛ بمشهد من الناسأفطر يوم عرفة -والسالم
 بل صرح بعض أهل العلم بتحريم صوم ، فكان األفضل أن يصوم قبل يوم عرفة، وهذا هو األقرب،والدعاء

  . يوم عرفة، وألزموه اإلثم لو صام



له تعالىلقوام بالعمرة؛ اإلحرز الحنفية والحنابلة أن صيام ثالثة األيام يبدأ من بعد جو: } ةرمبِالْع تَّعن تَمفَم
 السبب جاز ، فمتى وجدإلحرام بالعمرة سبب التمتعاف ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِإلَى الْحج فَما استَيسر من الْهديِ

 عندنا سبب ووقت يجوز بعد السبب وقبل ،..، جاز تقديم المسبب على الوقت، يعني بعد السبب..تقديمه على
 ،يجوز عند عامة أهل العلم لكن بينهما ،الوقت اتفاقاً ، يجوز بعد ال يجوز قبل السبب هذا اتفاقاً،قتالو

إلى يوم  دخلت العمرة في الحج(( :لحديث جابر مرفوعاً؛ -إن شاء اهللا تعالى-والقاعدة تأتي اإلشارة إليها 
 في الحج، شيخ  فيكون صامها حينئذ، فإذا أحرم بالعمرة فهو حاج رواه مسلم،،وشبك بين أصابعه ))القيام

، وقد عامة الصحابة كانوا متمتعين وكثير منهم ال يجد الهدي:  يقول- تعالىرحمه اهللا-بن تيمية ااإلسالم 
   .أحرموا بالحج يوم التروية

 وقد ، وكثير منهم ال يجد الهدي،عامة الصحابة كانوا متمتعين":  يقول- تعالىرحمه اهللا-شيخ اإلسالم و
 " فلو لم يجز الصيام قبل اإلحرام بالحج لوجب تقديم اإلحرام بالحج قبل التروية،رموا بالحج يوم الترويةأح

، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن -عليه الصالة والسالم-يعني وهذا خالف ما وقع من الصحابة معه 
ذهب الشافعية والمالكية إلى أن ، و-عليه الصالة والسالم-بالحج يوم التروية بإقراره  وا أحرم،..صيامها

) ١٩٦([ }فَمن تَمتَّع بِالْعمرة ِإلَى الْحج فَما استَيسر من الْهديِ{:  لقوله تعالى؛صيامها يبدأ من بعد اإلحرام
بعد الصيام  في نفس الحج باإلحرام، إذ الظاهر من اسم الحج الدخول ،الحجفالصيام بعد اإلحرام ب ]سورة البقرة

اإلحرام بالحج، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني لو أحرم بعمرة فقط يلزمه دم؟ ال يلزمه 
دم جمعه بين النسكين، وعلى هذا ال يجب الدم إال إذا تحقق الجمع، عند من؟ عند الشافعية لدم، الموجب ل

يصوم  أو ، ليصوم السابع والثامن والتاسع؛وية فعلى هذا يلزمه أن يتقدم باإلحرام قبل يوم التر،والمالكية
  .  ويتفرغ يوم عرفة للدعاء والعبادة،السادس، يحرم اليوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن

العبادات كلها سواء كانت بدينة أو مالية أو : القاعدة الرابعة:  في القواعد- تعالىرحمه اهللا-يقول ابن رجب 
 أو قبل ،ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوبقديمها على سبب وجوبها، مركبة منهما ال يجوز ت

ن فإن سببه العمرة السابقة للحج في ل كثيرة، منها صيام التمتع والقرا ويتفرع على ذلك مسائ،شرط الوجوب
ن ذلك،  عوجوبه متأخراًكان  وإن ، السبب فيجوز الصيام بعدهالعمرة قد وجد  فبالشروع في إحرام،أشهره

فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه وأما الهدي 
  .  ألن الشرع خصها بالذبح؛عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور ال يجوز في غير أيام النحر

لبدن وال يدخل فيها المبدل؟ األصل  يدخل فيها ابأنه:  الذبح، كيف نقول وتشمل أيضاً،القاعدة تشمل الصيام
 عن كونه  فضالً، فإذا جاز الصيام قبل وقت الوجوب قبل اإلحرام بالحجفي القاعدة أنها شاملة للبدل والمبدل

 لكن الشرع ،ن يجوز األصل من باب أولى على هذه القاعدةنحر، فإذا جاز الصيام قبل ذلك فلئقبل يوم ال
سيما إذا كان قبل العشر والوقت  ي المذهب يجوز، إذا تقدم إلى الحج بوقت الخص الذبح بأيام النحر، رواية ف

  . حفظه يشق فيه حفظ الهدي فإنه يجوز له أن يذبحه إذا شق عليه
 بناء على هذه القاعدة، والرد )لقول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحرا: (تعرفون ما ألف في هذا من

زه النحر قبل وقت يإيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجو( :على هذا الكتاب في كتاب اسمه



  وأنه ال يكون إال في أيام النحر، وإال فاألصل أن القاعدة شاملة، على كل حال النحر جاءت في األدلة)نحره
  . هللهدي وبدل

  ... :.....طالب
   ؟نعم، -إن شاء اهللا- بيلقاه الحريص ،اتركهخله  ، خله، ال،ال

  .... ..:..طالب
لصيام لم يستطع ان  لكن م،يوم عرفة فما قبليعني  ، واألصل أنه قبل يوم عرفة،هو األصل في الحج ؟قبل

نوقش  ذلك يأتي أنه يصوم أيام التشريق،  أو لم يستطع لم يتمكن من ألنه يرجم مثالًقبل عرفة قبل العيد؛
ود السبب إذا الحج أفعال ال يصام فيها، كما أنه  أي في أشهره بعد وج"في الحج" :المالكية والشافعية بأن قوله

، وأما - تعالىرحمه اهللا-بالحج، كما تقدم عن شيخ اإلسالم  صيام قبل اإلحراممخالف لما فعله الصحابة من 
آخرها يوم عرفة،  وعند الحنفية والشافعية ،صيام الثالثة فعند مالك والحنابلة أنه آخر أيام التشريقأخر وقت 
حنفية والشافعية، عند الحنابلة والمالكية يصومها أيام ذا جاء يوم عرفة خالص ما يصوم عند اليعني أنه إ

أن لم يرخص في أيام التشريق  ": قاال-مارضي اهللا عنه-التشريق، دليل المذهب خبر عائشة وابن عمر 
استدل  ،ا الشوكاني رجح القول هذ، ورجحه الشوكاني، رواه البخاري والبيهقي"الهديإال لمن لم يجد من يص

أيام ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- الهذلي عية بحديث نبيشةالحنفية والشاف
  . رواه مسلم ))-عز وجل-التشريق أيام أكل وشرب وذكر اهللا 

شرب فهذا  أكل ومأيا خبر عائشة وابن عمر ال شك أنه خاص بمن لم يجد الهدي، وأما كون أيام التشريق
 بل ذكره في كتاب الصيام، تقدم اإلشارة إليه ،لجميع الناس، ولم يذكر المؤلف صيام الثالثة في أيام التشريق

 كما تقدم ذكره في اآلية، ذهب الجمهور إلى أن له أن ، وسبعة إذا رجع إلى أهله:قوله ،في كتاب الصيام
ه رجع إلى أهله ال يراد به حقيقة الرجوع إلى يعني كون  وفراغه من أفعال الحج،،يصومها بعد أيام منى

 وإنما يراد به الفراغ من أعمال الحج؛ ألنه إذا فرغ من أعمال الحج فهو في حكم الراجع، والصيام ال ،األهل
 ، وفراغه من أفعال الحج،كان دون مكان، الجمهور ذهبوا على أن له أن يصومها بعد أيام منىيختص به م

 فالصوم  أي رجوعه إلى حاله قبل اإلحرام من اإلحالل، وأيضاً،جوع من أعمال الحجربال-وا الرجوع وتأول
فقد شرعوا في الرجوع إلى  فإن الحجاج إذا صدروا من منى  وأيضاً،ال يختص بمكان دون مكان في الشرع

  .  هذا قاله شيخ اإلسالم في شرح العمدةأهليهم،
 تفسير  وهو أيضاً،إن هذا ظاهر القرآن: وقالوا إلى وطنه،وذهب الشافعية إلى أنه ال يصومها إال إذا رجع 

وسبعة إذا رجع إلى ((: -مارضي اهللا عنه-كما في حديث ابن عمر   لآلية-عليه الصالة والسالم-النبي 
  . نص في الموضع ))أهله

ثابت في  لحديث ابن عمر ال؛التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله": - تعالىرحمه اهللا-يقول الشنقيطي 
 أنه الالمعروف عند الشافعي  وإاليعني قول الشافعي - فما يروى عن مالك وأبي حنيفة والشافعي ،الصحيح

 فما يروى عن مالك وأبي حنفية والشافعي وغيرهم مما يخالف ذلك من -يصومها إال إذا رجع إلى أهله
 اًلم يجد هدين فم(( : ولفظه،يث الصحيحالروايات ال ينبغي التعويل عليه، هذا كالم الشنقيطي لمخالفته الحد



فليصم (( :، ولفظ البخاريهصحيح هذا لفظ مسلم في )) وسبعة إذا رجع إلى أهله،فصيام ثالثة أيام في الحج
 في الصحيحين من حديث ابن ))إذا رجع إلى أهله(( :فظة فل)) وسبعة إذا رجع إلى أهله،ثالثة أيام في الحج

) ١٩٦([ }وسبعة ِإذَا رجعتُم{ :قوله تعالىوهو تفسير منه ل ،- اهللا عليه وسلمصلى- إلى النبي عمر مرفوعاً
في الصحيحين تفسير الرجوع في اآلية بالرجوع إلى  -عليه الصالة والسالم- النبي وإذا ثبت عن ]سورة البقرة

وسبعة إذا (( :فظ وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس بل"فال وجه للعدول عنه":  يقول الشيخ،أهله
 ،بعد رجوعه إلى أهله ال في رجوعه إلى مكة وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة ))صاركمرجعتم إلى أم

 بل صريحها، والعدل على النص بال دليل يجب الرجوع ،وال في طريقه كما هو ظاهر النصوص التي ذكرنا
  . والعلم عند اهللا تعالى،إليه ال يجوز
 " واألظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر ال يجزئه ذلك-الشنقيطي–ندي واألظهر ع": يقول الشيخ

 فما قال اللخمي ،ه ذلكئإن صام السبعة قبل يوم النحر يعني إن صام العشر كلها قبل يوم النحر أنه ال يجز
ئ  ال تجز:قال واهللا أعلم، بل لو قال قائل بمقتضى النصوص و،ها ال وجه له من أنه يرى إجزاءمن المالكية

 ألن من قدمها قبل الرجوع إلى أهله فقد خالف لفظ النبي من النظر واضح؛ قبل رجوع إلى أهله لكان له وجه
في  -صلى اهللا عليه وسلم- وهو لفظ منه ،الثابت في الصحيحين عن ابن عمر -عليه الصالة والسالم-

ن لو قيل بأنه ال يجزئ فاعله لكان له  والعدول عن لفظه الصريح المبين لمعنى القرآ،ض تفسير آيةمعر
  . هللا تعالى، والعلم عند اوجه

 وإن عجز ، هذا هو الظاهر، في بلدهاً ولو كان غني في حجه ينتقل إلى الصومهديواعلم أن العاجز عن ال
م وجد  المقصود أنه شرع في الصيام ث، صوم الثالثة ثم وجد الهدي، صام يوم أو يومين أو بعض يوموابتدأ

 أنه ال يلزمه - تعالىرحمه اهللا-يقول الشنقيطي -ألظهر عندي ابعد أن صام يوم منها أو يومين ف هديال
 ألنه : ال يجمع عليه بين البدل والمبدل، يقول وحينئذ، ألنه دخل في الصوم بوجه جائزالرجوع إلى الهدي؛

دي هو قول مالك  االنتقال إلى اله واستحباب، وأنه ال ينبغي أن ينتقل إلى الهدي،دخل في الصوم بوجه جائز
  .  وأحمدومن وافقه كالحسن وقتادة والشافعي

 يعني ،الهدية فعليه  إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم الثالث:بن أبي نجيح وحماد والثوري والمزنيوعن ا
من تيمم قبل دي عليه أن ينحر الهدي عند هؤالء، نظير ذلك  ثم وجد الهالث إال ساعة، من اليوم الثلم يبق لو

 وبعد الشروع في الصالة محل خالف، أما بعد الفراغ ،الشروع في الصالة يلزمه أن يتوضأ إذا وجد الماء
  . من الصالة ال أحد يلزمه إال قول عند المالكية ما دام في الوقت

جد الهدي  يعني صام ثالثة أيام ثم و،قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه صام أو لم يصممتى  :وقيل
  .  واهللا اعلم، واألظهر ما قدمناه: يقول الشيخ، إليه صام أو لم يصماالنتقالقبل يوم النحر فإنه يلزمه 

 وذكرنا  في قواعده،- تعالىرحمه اهللا-بن رجب اال شك الشرع ال يجمع بين البدل والمبدل، يقول الحافظ 
إذا كان للواجب : لسادسة عشرةالقاعدة ا: - تعالىرحمه اهللا- يقول ،قيمة هذه القواعد وأهميتها لطالب العلم

 بحيث ال يعود إلى  مستقراًاً فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلق، فتعذر الوصول إلى األصل حالة الوجوببدل
 إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد ، منها هدي المتعة: يقول،األصل عند وجوده، للمسألة صور عديدة



 يلزمك : قلنا، أم ال؟ قبل الشروع فيه؟ اآلن ما وجد الهدياالنتقالهل يجب عليه الهدي قبل الشروع فيه ف
سورة ) ١٩٦([ }فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَالثَة َأيامٍ في الْحج وسبعة ِإذَا رجعتُم{  ما دام أنت غير واجد،الصيام

أن استقر  د الهدي قبل الشروع في الصيام بعد وج، الصيامذمته خالص استقر في ،يلزمك الصيام ]البقرة
 أم ال؟ هذا كالم ابن رجب االنتقال هل يجوز له أن يرجع إلى الهدي أم ال؟ فهل يجب عليه الصيام في ذمته

 : فإن قلنا، ينبني على أن االعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، وفيه روايتان،-رحمه اهللا-
   ؟الهدي أم ال؟ نعم  وعلى هذا فهل يجزئه فعل األصل وهو، ال بدالًوم أصالًبحال الوجوب صار الص

  .......:..طالب
 ألنه األصل في ؛ المشهور أنه يجزئه: يقول؟نتقل إلى غيرهيصل خالص كيف األ ما دام ،على كالمه ال

 كل حال إذا لم ، علىأنه ال يجزئهحامد ابن  القاضي عن ، وإنما سقط رخصة، وحكىالجملة الذي هو الهدي
 ألن الصيام إنما ؛شك أنه راجح يشرع في الصيام فكونه ينتقل إلى الهدي على سبيل اإليجاب، سبيل اللزوم ال

 ألن ؛األصل  ومع ذلكم إذا انتقل إلى،نعم إذا شرع فيه وصام بعضه ال يلزم بالبدل والمبدل يلزم بالشروع،
 صام بعضه ثم وجد الهدي بقي عليه صوم يومين أو يوم  فإذا صام وانتقل إلى البدل أو،األصل هو الهدي

  ألنه؛ نعم له ذلك،من صيام يوم واحد أنا أذبح الهدي أسهل: واحد أو يوم وبعض الثاني وجد الهدي قال
  . والهدياألصل، والصيام إنما هو رخصة والعزيمة 

  اهللا ما استطاع،ى واتق، ما أمر بهىدلهدي؛ ألنه أأما إذا فرغ من الصيام ثم وجد الهدي ال أحد يلزمه بذبح ا
  .  فال بأساً على سبيل التطوعلكن إن أراد أن يذبح هدي

   :........طالب
   نعم؟ ؟يأتي الكالم على السبعة، نعم

  :........طالب
  .  يأتي الكالم على السبعة،إيه

  .. :......طالب
يام في الحج، يعني لو كان محرم بالحج  صيام ثالثة أ، ما جاء تقييد، هي مطلقة على كل حال؟كيف الثالثة

 وأراد أن يصوم اليوم األول والثالث والخامس، نعم هي في القارن أحرم بالحج في أول العشر، تصور مثالً
 وبعض الكفارات يبقى على ، مثل السبعة إذا رجع، وقعت في الحج، والصيام المطلق في مثل هذا،في الحج
 : مسعود صيام شهرين متتابعين، جاء في كفارة اليمين في قراءة ابن،بتقييدهلتزم  كما أنه إذا قيد ي،إطالقه

ا بالتفريق هنا، بدل الهدي قيد  وفي بعضه،صيام ثالثة أيام متتابعات، فقيد الصيام في بعض النصوص بالتتابع
 ،رين متتابعين فصيام شه، الظهار؟يشة إذا رجع، وأما بالنسبة لكفارة إ ثالثة في الحج وسبع، بالتفريق؟يشبإ

وإال بقي فإن وجد مرجح يلحقه بأحدهما   وحينئذ إذا جاء نص مطلق يتردد بين هذين األصلين،،قيد بالتتابع
  . على إطالقه

  ... :.....طالب
   ؟نعم



  .:.......طالب
   ؟ إذا صام؟لكن إذا صام

  .. :......طالب
 وأنا مستعد للصيام ،أن يهلوا -الة والسالمعليه الص- وأمر النبي ،أنا أتمتع كما هو األفضل: لكن إذا قال

صوم الثالثة في وقتها إلى ما بعد أيام إن فاته :  يقول-رحمه اهللا تعالى- الشنقيطي ،يكون أفضل في حقه
 ولم يستطع أن يصوم أيام التشريق، إن فاته صوم الثالثة في ، أن يصوم قبل يوم العيد ما استطاع،التشريق

 هل يستلزم األمر المؤقت :ري على القاعدة األصولية التي هييج:  يقول،التشريقوقتها إلى ما بعد أيام 
نعرف أن األداء فعل  ،وفات الوقت األمر المؤقت، إذا جاء األمر مؤقت ؟القضاء إذا فات وقته أو ال يستلزم

 باألمر وفات اًن خروج وقتها، فإذا جاء التنصيص على الوقت مقرودالعبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بع
 المسألة خالفية بين أهل العلم، فمثالً أقيموا ؟القضاء كاتجاهه إلى األداء أو الهذا الوقت هل األمر يتجه إلى 

 إذا فات ،مؤقتة ]سورة النساء) ١٠٣([ }ِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤمنين كتَابا موقُوتًا{، والصالة موقوتة الصالة
 يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى األداء أو ال بد من أمر جديد )أقيموا الصالة(ن األمر إ:  نقولالوقت هل

   نعم؟ ؟للقضاء
   :........طالب

 ال يقضي  الصالة عمداً حتى خرج وقتها أنهعلى كل حال هذه المسألة أنتم تسمعون من يفتي أن من ترك
 شذ قوم :عول عليه، لكن من باب العلم ابن عبد البر يقولنعم، أنه ال يقضي إذا كان متعمداً، وأفتى به من ي

واألمر بقضاء من تركها عمداً حتى خرج :  القضاء على من فوتها عمداً، والنووي يقولوافخالفوا وأسقط
ندم على ذلك ما الذي يمنعه من  الشخص تعمد تفويت الصالة ثم ،وقتها قول عامة أهل العلم، فإذا فاتت

   ؟ مأمور بأداء الصالة، نعم األصل أنه؟القضاء
  ... :......طالب

   ؟ويش هو
  ... :.....طالب

   ؟معنى اآلنلي ال
  ... :.....طالب

  .  ما زلنا في هذاإذا فات وقته؟
  ..... ...:.طالب

   ؟ ألن سبب الوجوب وجد، نعم؛أي نعم
  :........طالب
    ؟نعم

  . :.......طالب



أنه إذا فاتته من غير عمد أنه ، وأهل العلم مطبقون على لمعلى كل حال كما ذكرنا هو قال عامة أهل الع
فما دام هناك بدل للوقت  نعم، ،محل إجماعهذا  ا إذا فاتته عن سهو أو نسيان أو نوم أنه يقضيه،يقضيها

 أهل العلم فيما ةقول عام سيما وهو  ال؟ ما المانعة، هناك بدل في حال فليكن في الحال الثاني،األصلي المؤقت
   ".من قال بعدم وجوب القضاء عليه شذ : وابن عبد البر يقول، النوويحكاه
  . :........طالب
   ؟نعم

  ... :......طالب
 قبله فال تجوز  كما أنها ال تجوز،وقت محددفي  ، موقوتةيكون خالص فعلها بعد وقتها مثل فعلها قبل وقتها

  . بعده
  . :.......طالب

  . -رحمه اهللا-الم يقول بهذا  شيخ اإلس، أنه يكفرهو مخرج على هذا
   :.........طالب

   ؟ن، يوجد من يفتى به اآلن، نعم يفتى به اآل،قول شيخ اإلسالم هو ........
  ....... :...طالب

  . نسأل العافية، يسلم من جديد إذا قيل بكفره،عاد  ما،ال خالص حبط عمله
   ؟ نعم،خواننكمل يا اإل

  .. :.....طالب
  .  ولو متعمداً تراجع هناكهاي ذكرها ابن عبد البر في التمهيد على وجوب القضاء لمن ترك األدلة الت،يشهد له
  ..... ...السؤال الذي ذكره األخ: طالب

  . ال فرض واحد عند بعضهم، أبداً إذا تعمد إخراج فرض واحد عن وقته خالص
  . نه الصالة كلها يعمل بالقاعدة هذهإ: لكن عند من يقول: طالب

 على كل حال ، عند بعضهمويصلي بعضها عند بعضهم ليس بتارك يترك شيء يترك بعضها ليلاعلى هذا 
لما سواها  ، إذا تركها وضعيها فقد ضيع دينه؟ذا بيد العبد، ما هي رأس المال،عظيم جداً أمر الصالة عظيم،

  .أضيع
تها إلى ما بعد أيام التشريق أنه إن فاته صوم الثالثة في وق: -رحمه اهللا تعالى- يقول الشيخ ،نعود إلى مسألتنا

يجري على القاعدة األصولية التي هل يستلزم األمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو ال يستلزمه؟ فعلى القول 
بأن األمر يستلزم القضاء فال إشكال في قضاء الثالثة بعد وقتها، وعلى القول بأنه ال يستلزم القضاء احتمل 

 ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن ))فدين اهللا أحق أن يقضى((: موم حديث لع؛أن يقال بوجوب القضاء
 مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي فال يبعد ألن الدم ؛صوم الثالثة في الحج ليكون ذلك مسوغ لقضاء التفث

وال  ، قضاء التفث، وعلى هذا االحتمال ال يظهر القضاءغ الدم في تسويأن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن
  .  والعلم عند اهللا تعالى،يبعد لزوم الدم لإلخالل بالصوم في وقته



   :........طالب
  .  نعم، يبقي دين، يعود إلى األصل ما تمكن من الفرع يرجع إلى األصل،في ذمته دينثابت 

 اهللا  عندمل، والع وال يبعد لزوم الدم لإلخالل بالصوم،وعلى هذا االحتمال ال يظهر القضاء": يقول الشيخ
 ؟ أو ال تسقطة إذا رجع إلى الدم أما لزوم صوم السبعة، يعني هل تسقط السبع،لنسبة للثالثة هذا با"تعالى

صل يسقط  كلزوم الثالثة، الثالثة فات وقتها فرجع إلى األصل، فهل األالسبعة ثبتت بذمته حينما عدم الهدي
   العشرة أو يسقط الثالثة؟

  .... :.....طالب
 بعد الرجوع إلى أهله فالذي يظهر لي لزومه ة لزوم صوم السبعاأم": - تعالىرحمه اهللا-يخ نسمع كالم الش

 ، فال يمكن إسقاطه إال بدليل واضح، ألن وجوبه ثابت بالقرآن، وأنه ال يسقط بحال؛لمن لم يجد الهدي مطلقاً
العمل عليه دليل يوجب ترك  ليس ابحيث يجب الرجوع إليه فجعل الدم بدالً منه إن فات صوم الثالثة في وقته

 نعم مستغرب الكالم ؟ نعم؟ كالم غريب]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسبعة ِإذَا رجعتُم{ :بصريح القرآن في قوله
   ؟ ها؟وإال
  . ....األصل، ترك األصل: طالب

  . ذمتهبعد أن استقر الفرع في لكن متى عاد إلى األصل؟ عاد إلى األصل، عاد إلى األصل 
  . :.......طالب

فصار أصالً بالنسبة له، الثالثة األيام هي وإن كانت أصل هي صارت أصل لكن فات وقتها، يعني لو 
ولم يتمكن من صيام السبعة األيام حتى مات، هدي فلزمه صيام صيام، ما وجد لزمه افترضنا أن شخص 

ل صوم وجب بأصل الشرع  على الخالف في ذلك هل يلزم ك))من مات وعليه صوم صام عنه وليه(( :قلنا
أنا السبعة األيام بدل : ل الوليلو قا: هل نقول ، على ما هو معروف عند أهل العلم؟أو بما أوجبه على نفسه

 يلزمك صيام سبعة :بدل الهدي، أنا أذبح هدي أسهل من صيام سبعة أيام، يمكن من ذبح الهدي أو نقول؟ يشإ
بك، كالم الشيخ يلزم بصيام السبع، وأما الهدي فيكون في مقابل الثالثة  لصاح باعتبار أنها هي الالزمة ؟أيام

  . يتمكن من فعلهالم التي 
 وأنه ال ،السبع بعد الرجوع إلى أهله فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاًصوم أما لزوم : يقول

 فجعل الدم ، يجب الرجوع إليه ألن وجوبه ثابت في القرآن فال يمكن إسقاطه إال بدليل واضح؛يسقط بحال
وسبعة {: بصريح القرآن في قولهترك العمل ثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب بدالً منه إن فات صوم الثال

تُمعجنه عاد إلى األصل وهو الهدي إ: من قالف ،وعلى كل حال المسألة قابلة للنقاش ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِإذَا ر
، كما هي  صيام العشرة في مقابل الهدي وقد وجد، وال يجمع بين البدل والمبدل،ميعللج  مسقطيوأن الهد

  .القاعدة المعروفة
   ؟نعم؟ يشتغل؟ هاه؟ يش عندكوإ

   ...مما يؤكد أن السبعة في حقه أولى من الهدييعني  الذي يقولنه إ: ما يقال: طالب
   .إيه



إلى أهله  كل إنسان إذا رجع الف أصل حكمة التشريعلهدي هذا يخنه يرجع إلى اإ:  لو قلنا:ما يقال: طالب
 ارجع : كل إنسان أو غالب الناس فكأنه لو قلنا لهع، ويسقط السب،بإمكانه أن يقترض من أقارب من كذا

  إلى الهدي ما أصبح لها حكمة هذه السبعة األيام؟ 
   :.......طالب
   نعم؟
   ....فما أصبح لها حكمة: طالب

 }فَما استَيسر من الْهديِ{ األصل هو الهدي اتفاقاً ،ما نفعه الزم  وبين،نفعه متعديلكن هناك فرق بين ما 
متى يطالب بالصيام؟ إذا لم يجد هدي، ما وجد هدي ألزم بالصيام ما استطاع أن يصوم  ]سورة البقرة) ١٩٦([

 ووجهة نظر ، اجتهاديةعلى كل حال المسألة بدل عن بعض وإال عن الكل؟ يكون األصل ،ورجع إلى األصل
 الشيخ ليس بقطعي، عمدته ليس هليما جنح إيعني  لكن ليس بقطعية، ،الشيخ بال شك لها حظ من النظر

  . بقطعية
  ويش األقرب عندك يا شيخ؟ : طالب
   ؟كيف
  األقرب عندك؟ : طالب

 ؟يلزمه بالبدل والمبدل لكن لو عاد إلى األصل فما الذي ،ما في شك أنها لزمته شرعاًولو صام سبعة احتياطاً 
  نعم؟ 
  ... :......طالب

  . ما شي
   .......:.طالب
   ؟كيف
  . ........طالب
  .  إيه، انتهت انتهت األيام الثالثة ما صامانتهتإيه، 
  . :........طالب

  .مثل الصيام هذا انتهى وقته وهذا انتهى وقته مثله، مثله،
   ؟وراك
  . :.......طالب
  .  أحمد أنتبه، أنتبه يا؟متىمن 

  هل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت اإلحرام بالعمرة؟: مسألة
راهم وقت إحرامه إذا كان معه د: ، بحيث نقول-رحمه اهللا تعالى-عن أحمد معروفة  رواية ،كما هو معروف

ر يوم  أو المعتبر طلوع الفج؟ أو المعتبر إحرامه بالحج؟ هل يعتبر واجداً،يشتري بها ثم سرقتبالعمرة 
   أو المعتبر وقت جواز الذبح بعد ارتفاع الشمس؟ ؟النحر



 ألنه سبب الوجوب، وهو رواية عن ؛عرفنا أن األول أن المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وقت اإلحرام بالعمرة
 ،إحرامه بالحج؛ ألنه وقت الوجوب، هناك سبب الوجوب وهنا وقت الوجوبأن المعتبر   وهو:أحمد، الثاني
ية، طلوع الفجر يوم العيد  الشافعي، المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، هذا مذهب الحنابلة والحنفوهو مذهب

   لماذا؟
  . وقت الذبح: طالب

 ]سورة البقرة) ١٩٦([ }حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه{ لوع مباشرة إنما الذبح يوم العيدبغض النظر هل يجوز بعد الط
   يبدأ من طلوع الفجر وإال من طلوع الشمس؟ يعني يوم العيد، ويوم العيد

  . طلوع الفجر يا شيخ: طالب
 باعتبار أن اليوم يشمل الليل والنهار، بالنسبة لهذا اليوم ؟اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من غروب الشمس

  .  ألن ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة؛خاصة
من طلوع  وهو يبدأ ،ووقت الوجوب إما يوم النحر ،ال شك أن سبب الوجوب اإلحرام بعمرة على ما تقدم

  .، ثم تبدأ أعمال يوم النحر أو ألنه بطلوع الفجر ينتهي يوم عرفة، ينتهي وقت الوقوف بعرفة،الفجر
 بمعنى أنها ال تصح إال بعد ؟لوع الشمس، هل حكمها حكم األضحيةهناك مناقشات حول جواز النحر قبل ط

، ، أو أنها بدل-إن شاء اهللا تعالى-المسألة تأتي اإلشارة إليها ؟  وقت صالة العيدمام أو صالة اإلمام أوذبح اإل
افعل (( :قدم أو أخر إال قالعن شيء منها  -صلى اهللا عليه وسلم- التي ما سئل أو أنها من أعمال يوم النحر

لرمي الذي يسوغ  فإذا كان يسوغ له أن يرمي قبل طلوع الشمس، وافترضنا أنه قدم النحر على ا))وال حرج
أن يذبح قبل طلوع الشمس، وعلى كل حال المسألة قبل طلوع الشمس على هذا يسوغ له له أن يرمي 

محسومة في النصوص أن الذبح بالنسبة لألضحية بعد صالة العيد أو بعد ذبح اإلمام أو وقت صالة العيد على 
  . ما هو معروف، والهدي حكمه حكم األضحية عند الجمهور

  ...... ...:طالب
  .  لكنه ضعيف، النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس،في حديث ابن عباس

  : لقوله تعالى؛ لزوم الهدي للمحصر"إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حلوالمحصر ": -اهللا تعالىرحمه –يقول 
: -مارضي اهللا عنه- بن عمر ولقول عبد اهللا ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإن ُأحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ{
وبالصفاء إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت  -صلى اهللا عليه وسلم-أليس حسبكم سنة رسول اهللا "

 :ه وقول،ه البخاريروا" لم يجد هدياًن والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عام قابالً فيهدي أو يصوم إ
 أمر أبا أيواب األنصاري -رضي اهللا عنه-أ أن عمر  وفي الموط،معروف أنه له حكم الرفع "سنة نبيكم"

 ا ويهدي، عاماً قابالًا حالالً ثم يحجا بعمرة ثم يرجع فأتيا يوم النحر أن يحالا فاتهما الحجبن األسود حينوهبار 
ا  وسبعة إذ،الحجفي  ثالثة أيام ، هذا الشاهد)) وسبعة إذا رجع إلى أهله، ثالثة أيام في الحجفلم يجد فصيام((

لى ع ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإن ُأحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ{ فقياس ما يلزم المحصر ،رجع إلى أهله
   إيش؟
  ... :......طالب



   ؟دمعلى 
  . على من لم يجد الهدي: طالب

، -ن شاء اهللا تعالىإ-باب مستقل يأتي تفصيله له  والفوات واإلحصار ، بالنسبة للمتمتععلى من لم يجد الهدي
 في فرجٍ في الحج  ويجب بوطء،صام عشرة ثم حل اًوالمحصر إذا لم يجد هدي": -رحمه اهللا تعالى-يقول 
جماع  في موضعه، إذا وقع ال كٌل،ةيعني البدنة أو الشا "، وإن طاوعته زوجته لزماهاة وفي العمرة شابدنة،

د جمهور الفقهاء، وعند  عنة فإنه يلزمه أن يذبح بدنمن الحاج قبل التحلل األول ولو بعد الوقوف بعرفة
   أو العكس؟ ، وإن كان بعد الوقوف يلزمه بدنة،يش؟ شاةيلزمه إ الحنفية إن كان قبل الوقوف

  .... :.....طالب
  . مه شاة، وبعد الوقوف يلزمه بدنة أو العكس؟ قبل الوقوف يلز؟هكذا
  . هذا عند الحنفية: طالب

 وبعده بدنة؛ ألن جماعه قبل الوقوف مفسد للحج، ة كان قبل الوقوف بعرفة عليه شا عند الحنفية إنصحيح،
 ويقضي، لكن بعد الوقوف وحجه ة، يكفيه شاة ويقضي يذبح بدنهفاسديمضي في فال يجمع عليه بين أن 
مهور  هذا عند الحنفية، أما الجمهور فإن يلزمه بدنة ولو بعد الوقوف، استدل الج،صحيح يلزمه بدنة عندهم

  .  وذلك يوجب عموم الحكم،بما تقدم من فتوى الصحابة ولم يستفصلوا
 دون التعيين بالبدنة أو ،جبوا هديو أ، عن جماعة من الصحابة من إيجاب الهدياستدل الحنفية بما روي

 نه أهدى سواء ذبح بدنة أوإ: على البدنة وعلى الشاة فيصح أن يقالة، يعني الهدي يطلق الشاة فيشمل الشا
يش ة، وإذا وقع بعد التحلل الثاني؟ إ لزمه شاتحلل لزمه شاة، بعد التحلل األولشاة، وإذا وقع الجماع بعد ال

  يلزمه؟ 
  . حالل زالل: طالب

 ثالثة في ،لم يجد البدنة صام عشرة أيامن معروف هذا، إذا وقع الجماع بعد التحلل يعني األول لزمه شاة فإ
ذا مذهب الحنفية والحنابلة ، وه، ويجب بوطء في العمرة شاةحابة بذلكعة إذا رجع لقضاء الصبالحج، وس

 السعيالطواف ولزمه بدنة، وإن كان بعد يالمالكية والشافعية إن كان الجماع قبل الطواف والسعي فوعند 
 وما ،فشاة، وإن طاوعته زوجته لزماها، إن طاوعته زوجته لزماها ما يلزم الرجل؛ ألنهن شقائق الرجال

 بأن أكرهها وجامعها فال شيء ة إلى الرجال من أوامر أو نواهي فإن النساء يدخلن فيه، إذا كانت مكرهيتجه
  عليها؛ ألن المكره غير مكلف، لكن إن أكرهته هل يلزمه شيء وإال ال؟ نعم؟ 

  .. :.....طالب
 ،نه إذا أكره ال ينتشرذا؟ أل لما،تصور إكراه الرجل وإال ما يتصور؟ األكثر على أن إكراه الرجل ال يتصوري

  .واهللا أعلمنعم، 
 .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نب،على عبده ورسولهوبارك وصلى اهللا وسلم 


