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 تركـت   ،رجع عليـك واجـب    أ: عرف أنه واجب إال بعد أن رجع قيل له         أو ما    ،نسي افرض أنه    ،ينصرفل
  ل له؟ ويش تقواجب فرجع و

   ؟.... أو نسيه فعليه الدمفي أثر يا شيخ لمن ترك نسكاً.:....بالط
أن يسقط عنه؟ هـذا تكلـف أكثـر       من  الدم إذا تركه ولم يرجع الزم، لكن إذا رجع وجاء به ويش المانع               وه

   ز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه، نعم؟ هذا الذي رجع كمن تجاو،..من
  :.......طالب

  .  أرجع:ريد الحج والعمرة قيل لهموهو ز الميقات شخص تجاو
  .....فلما رجع...... رجع وأحرم من بعدأ :قيل له:..... طالب
 إذاً التنظيـر    ما أنا براجع يلزمه دم    :  طيب وذلك قال   ؟المكان الذي أنا فيه   ها  حرم من   أ ما أنا براجع ب    :قالإذا  

  . نهما، أنا ما أرى فرق بياً وهذا خروج دخوالًاهذمطابق، 
يكون أخـر عهـده   أن  ألن المأمور به ؛إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزئ عن طواف الوداع         

 فال يـدخل فـي   ، وهو ركن،لعدم النيةبالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة   
  .رة ينصرف إلى طواف الزيارة إذا طاف للوداع وعليه طواف زيا: الذين يقولون للشافعيةواجب خالفاً

  .. :......طالب
بـد أن يعـود فيطـوف         من نسكه بعد، فعلى هذا ال      ، ولم ينته   وهي أن المسعى ليس من البيت       مراراً كرتْذُ

ما دام الزحام موجود اآلن أروح أطوف وأسـعى أو أطـوف            : كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال        للوداع،
وإذا طـاف ثـم سـعى     آخر عهدك بالجمرة،    ما كان آخر عهدك بالبيت     :ل نقو ،للوداع وأرجع أرمي وأستمر   

يوجد من يفتي بأنه إذا كان هناك زحـام شـديد    لكن   وهذه قررناها مرراً    بالمسعى ال بالبيت،   هصار أخر عهد  
حـائض  علـى  ع اد، وما أشبه ذلك، ال و  واألمر يسير والسعي مثل إقامة صالة مكتوبة       ،المشقة تجلب التيسير  

  . لحديث أنه خفف عن الحائضء إال أن تطهر قبل مفارقة البنيان؛ساوال نف
 غير الحـائض مـن رجـال        "ما ورد  داعياً ب  بين الركن والباب   -والنفساء في حكمها  - ويقف غير الحائض  "

 تين،وط وكفيه مبس   ويلصق به ووجهه وصدره وذراعه أو ذراعيه        يقفون في الملتزم بين الركن والباب،      ونساء
ـ  فيضع عليه صدره     الملتزم وأن أحب أن يأتي      :سالمقال شيخ اإل    ويـسأل اهللا  دعوووجه وذراعيه وكفيـه وي

 الـوداع أو   االلتزام ال فرق بين أن يكون حالحاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذه          
 ،ن عباس وابن عمـر  والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، على كل حال االلتزام ثبت عن اب   ،غيره

الـروض  - لثبوته عن الصحابة، في الشرح       على كل حال من فعله ال بأس حينئذ        ولم يثبت فيه شيء مرفوع،    



سيما مـن األدعيـة الجوامـع      بأي دعاء مطلق ال، لكن لو دعا ذكر دعاء وارد عن بعض الصحابة      -المربع
  .الثابتة في الكتاب والسنة ترجى إجابته في مثل هذا المكان

: ويقول المؤلف  السابق أو بغيره من جوامع األدعية        " بالدعاء وتدعو"  أي بباب المسجد   "تقف الحائض ببابه  و"
  . "وقبري صاحبيه -صلى اهللا عليه وسلم-وتستحب زيارة قبر النبي "

 سيما بعـد  ال -عليه الصالة والسالم -جاء في ذلك أخبار وأثار وأحاديث مرفوعة تحث على زيارة قبر النبي             
 ، وغير ذلك من النصوص ينقلها أهل العلم في هذا المجـال كثيـرة             ))من حج ولم يزرني فقط جفاني     (( حجال

 ،في الباب شـيء    وال يصح    ،التحقيق بأنها كلها موضوعة     بل حكم جمع من أهل     ، بل واهية  لكنها ضعيفة جداً  
 وذكـر  ))ال إلى ثالثة مـساجد  ال تشد الرحال إ   (( -عليه الصالة والسالم  - لقوله   ؛إنما المستحب زيارة المسجد   

  . مسجده منها، واهللا اعلم
  .د وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محم،على عبده ورسوله وبارك وصلى اهللا وسلم

  .. :......طالب
  .كغيره لألمر بزيارة القبور عموماً -عليه الصالة والسالم-إذا زار المسجد يسلم على النبي 

  .. :......طالب
 وهذا منها إيـه  ))كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها  ((،  ..فإنها تذكركم  زوروا القبور  ،زيارة قبر ألنها  

  نعم، إيش اللي يمنع؟
  من رمى في ليل أيام التشريق هل يحسب الرمي لنفس اليوم؟ : يقول

  . كيف يحسب الرمي لنفس اليوم؟ الماضي وإال اآلحق؟ هو للماضي وليس للحاق
  فما حجتهم؟ي من مزدلفة يجمع حصى الرم: من قال

ل ابن عمر وإال فمن أي مكان يلتقط الحـصى  سيما حصى يوم العيد جمرة العقبة، فع    ال شك ابن عمر فعله ال     
  .يجزئ
  ؟))افعل وال حرج(( :من خالف ترتيب رمي الجمرات من الصغرى إلى الكبرى لماذا ال يشمله حديث: يقول

 وال افعـل (( :-عليـه الـصالة والـسالم   - ألنه يشمله قوله ؛ندهمالترتيب ليس بالزم ع  يعني كقول الحنفية،    
 يعني الترتيـب بـين الرمـي والحلـق والنحـر            ، وعرفنا أن هذا في العبادات الكلية ال في أجزائها         ))حرج

فعـل وال  ا(( :والطواف، ولذا لو قدم ركعتي الطواف كما ذكرنا على الطواف ما نفع، وإن كان يشمله عمـوم         
   . لكن هذا العام أريد به الخصوص))فعل وال حرجا(( : شيء قدم وال أخر إال قال ما سئل عن))رجح

  ؟ ... ساعةس ولو احتياج إلى إمداد الدرعكم إنهاء الدرس هذه الليلةهل بوس: يقول
وسوف تكمل الهدي واألضحية     هذه الليلة على الهدي واألضحية والعقيقة،      -بإذن اهللا -أما بالنسبة إلنهائه نقف     

الدروس يعني، العصر أو العـشاء   عصر أو بعد العشاء، ويكون هذا آخر     ال  والخيار لكم إن شئتم غداً     ،يقةوالعق
 ؟ نعـم ؟ العصر؟ا أنسب العصر وإال العشاءمأيه وبهذا يكون انتهى كتاب المناسك،     ،الهدي واألضحية والعقيقة  

 فـي   حنـا درس  إ عندنا   ؟ما ينفع، نعم   إحداث قول ثالث     ، ما في خيار ثالث    يعنيال ما في غير هاذين الوقتين       



 :لي ساكتين نقـول تفسير يكون للفقه؟ يعني ال ما في   ورة يوسف وهللا الحمد، غداً     انهينا س  التفسير وانتهى اليوم،  
  ؟-إن شاء اهللا-موافقين 

  . :.......طالب
  .-إن شاء اهللا- شديد بيكفي الاالختصار إن شاء اهللا نحاول يكفي، على طريقتنا هذه -إن شاء اهللا-يكفي ال 

  ؟ لم يعتمر عمرة في حياته هل له أن يحج مفرداًن م: طالب
  .له ذلك، لكن تبقى عمرة اإلسالم دين في ذمته

  ل يسوق الهدي أو يشتريه من مكة؟ هاًمن أراد أن يحج قارن: طالب
  .أفضل التمتع في حقه والًان بالنسبة له مفضرلهدي، فإذا لم يسق الهدي صار القاألصل أن يسوق ا

  ؟لي بيقرأمن ال
  ؟ يا شيخأتقر
  .سم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،الحمد هللا رب العالمين

  :-رحمه اهللا تعالى-قال 
وسـعى   ال من الحرم، فإذا طاف        بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه          وصفة العمرة أن يحرم   "

 اإلحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي،      :وأركان الحج   عن الفرض،  تباح كل وقت وتجزئ   وقصر حل، و  
لـسقاية   الغروب، والمبيـت لغيـر أهـل ا        لىاإلحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إ       : وواجباته

  .والرمي والحالق والوداع والباقي سننوالرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، 
 فمن ترك اإلحـرام لـم       ، واإلحرام من ميقاتها   ، الحالق : وواجباتها ، وسعي ، وطواف ، إحرام :لعمرةوأركان ا 

 فعليه دم أو سنة فال شـيء        اً ومن ترك واجب   ،يته لم يتم نكسه إال به     ن غيره أو     ومن ترك ركناً   ،ينعقد نسكه 
  .عليه
  :واإلحصار الفوات :باب

 ومن صده عدو عـن البيـت      ،ويهدي إن لم يكن اشترط     ويقضي   ،من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة      
 وإن حـصره مـرض أو       ،وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة       فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل،       ،حلأهدى ثم   

  ." إن لم يكن اشترطذهاب نفقة بقي محرماً
  .بركة

  . به أجمعينصح، نبينا محمد وعلى آله و وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين
 أو من محاذاتـه إن لـم   ، يعني إن مر به"وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات  ": -رحمه اهللا تعالى  -يقول  

 وأنـشأ  ، على مكـة اً أو وارد ، أصالة اً إن كان مكي   "أو من أدنى الحل   "يمر بأحد المواقيت على ما تقدم شرحه        
 وإن كان من مكة فمن      فمن حيث أنشأ،  مكة والمواقيت   ن منزله بين    لمن كا  ، أو من حيث أنشأ    العمرة من مكة  

أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأختـه عائـشة إلـى            -عليه الصالة والسالم  - ألن البني    ؛أدنى الحل 



لإلحـرام بـالعمرة لمـا      ولوال أن الخروج من مكة إلى أدنى الحل واجباً     ،التنعيم، وحبس الناس لهذا الغرض    
 تحرم من مكانها، فهذا دليـل مـن   : لقال لها أو ألخيهامجزئاًلو كان اإلحرام من مكة       ،حبس الناس من أجلها   

أهل العلم،  عند كثير من    ال بد للمكي ومن في حكمه أن يخرج إلى أدنى الحل، والتنصيص على التنعيم               : يقول
 أو  رج إلى عرفة مـثالً    لو خ ،  وال يتعين جعلوه ميقاتاً للعمرة      للعمرة، اًعل ميقات رات ج بل رأيته في بعض النش    

إلى الجعرانة أو إلى أقرب منها ال بأس، المقصود أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، أمـا فـي الحـج                      
 هذا القول األول في هذه      ، ألن عرفة من الحل    ؛ ألنه سوف يخرج إلى الحل في عرفة       ؛فالمكي يحرم من منزله   

ليـه يـومي    وإ-  وقال بعضهم  ،ال نعلم فيه خالفاً    :غني بل قال صاحب الم    ، وهو قول جمهور العلماء    ،المسألة
  أن المكي إذا أراد العمرة ال يلزمه أن يخرج إلـى           :-كالم اإلمام البخاري ورجحه الصنعاني في سبل السالم       

 أي  ))حتى أهل مكـة مـن مكـة       (( :-عليه الصالة والسالم  - لعموم قوله    ؛الحل، بل يكفيه أن يحرم من مكة      
حمـل علـى     لكن لما عورض بحديث عائشة الذي سمعنا         ، شامل للحاج وللمعتمر    والنص ،يحرمون من مكة  

ذه المسألة يرون أنه على المعتمر مـن   في ه   ال نعلم مخالفاً   :عموم أهل العلم حتى قال ابن قدامة      الحاج فقط، و  
  . مكة أنه ال بد أن يخرج إلى الحل، فالراجح في هذه المسألة قول الجمهور

 بجميع ما يطلب للعمـرة أتـى بـه،          ، لماذا؟ إلتيانه بجميع أفعالها    "لق وقصر حل  وح فإذا طاف وسعى  " :قوله
أشهر الحج، حتى يـومي عرفـة    حتى في "في كل وقت   -العمرة- تباحو" واف والسعي والحلق والتقصير   الط

ـ  ، ويوم النحر  العلم من منع العمرة في يوم عرفة       ألن من أهل     والنحر؛ شريق  وينبغي أن تمنع حتى في أيام الت
المراد على هذا من تلبس بالحج، يعني        يوم عرفة والنحر ألحق بذلك أيام التشريق، ويكون        بالمنع من    :إذا قلنا 

أبطلـع أخـذ    . ... أنا ما عندي شغل أنا رميـت       :هل لإلنسان وهو جالس في أيام التشريق ثالثة أيام أن يقول          
 ذلك، فإن كان المقصود المنع من العمـرة فـي    ألنه متلبس بحج، ليس له؛ له ذلك وإال ال؟ ليس له ذلك      عمرة

يوم عرفة ويوم النحر ألنه تلبس بالحج فالكالم صحيح، وأما على إطالقه فال، شخص ال يريد أن يحج وجـاء         
 فالعمرة تباح في كل وقـت      ، ال شيء  ؟الذي يمنعه من العمرة   مر؟ ما   إلى مكة في يوم النحر يعتمر وإال ما يعت        

 الحـج   تـابعوا بـين   ((  لألمر بذلك كـالحج    ؛وتسن متابعتها وتكرراها   لبس بنسك آخر،  وال يمنع منها إال المت    
رضي اهللا  - لماذا؟ ألن عائشة     ، فال تكره في الشهر أكثر من مرة، ال تكره في الشهر أكثر من مرة              ))والعمرة

-ة بأمره    على العمرة اعتمرت ثاني    ة وبعد أن فرغت من حجها المشتمل      قارن ألنها    اعتمرت مع حجها؛   -اعنه
 لخاطرها ال يعني أن العمل بمثل عملها ال يجوز، فلم يرد ما يـدل علـى                 اً كونه جبر  ،-السالمعليه الصالة و  

 أما أن يكون خـاص بهـا        ، لخاطرها نعم تكون سبب لتشريع هذا الحكم ال بأس         تخصيصها بذلك، كونه جبراً   
  . لخصوصيةا لخاطرها فال؛ ألنه لم يرد ما يدل على اًألنه جبر

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبـرور لـيس لـه جـزاء إال       ((: -عليه الصالة والسالم  -قول  ي
 كما  ، فال مانع من تكرار العمرة، وال مانع من أن يخرج الشخص من مكة إلى أدنى الحل ليأتي بعمرة                  ))الجنة

 عن الصحابة كعلي وابـن عمـر         وهو المروي  ،، وبهذا قال أحمد والشافعي    -ارضي اهللا عنه  -فعلت عائشة   
ن يعتمر في السنة أكثر مـن مـرة          طائفة من أهل العلم أ     بن عباس وأنس، وهو قول عطاء وطاوس، وكره       وا

رضي -لم يفعل ذلك وال صحابته       -عليه الصالة والسالم  -وهو مذهب مالك؛ ألن النبي       وابن سيرين    كالحسن



اإلكثار منها بمعنـى أنـه يعتمـر    نعم ة بينها باتفاق السلف،  ويكره اإلكثار والمواال  :، يقول الشارح  -ماهللا عنه 
ال يا أخي مثـل هـذا       :  فإذا انتهى رجع نقول    ، فإذا انتهى من عمرته رجع إلى أدنى الحل فأحرم بعمرة          ،اليوم

 أكثر من الطواف، أكثر من الصالة، وهي مضاعفة، أكثر من قـراءة القـرآن               ،استغل الوقت بغير هذا العمل    
  ؟ العبادات مقصود شرعي، نعم ألن تنوع؛اع العباداتأكثر من أنو

  :......... طالب
 في رمضان تعدل حجة في الحـديث الـصحيح،          ه، جاء في رمضان وأخذ عمرة، وعمرة      نعم اعتمر عن نفس   

أعتمر ألبي ما تمكن من العمرة هذه السنة أو لكونه مات أو منعه مانع، ما الـذي                 : فلما انتهى من عمرته قال    
، فإهداء مثل الحج والنيابة فيـه ال        -إن شاء اهللا تعالى   - ال شيء يمنع من ذلك       ، ما في ما يمنع    ؟ذلكيمنع من   

  .بأس به
  . :......طالب

 من غير تحديد كفارة لما بينهما، فالعمرة عمل         ))العمرة إلى العمرة  (( مقصود النصوص األخرى تبين المراد    ال
 وإن كـان    ،مرة األخرى من الذنوب على خالف بين أهل العلم        صالح بال نزاع، وهي كفارة لما بينها وبين الع        

ال يشتغل بذلك عن غيره      ، نعم ، ورمضان، فال يوجد ما يمنع     على أنها ال تكفر إال الصغائر كالصالة      الجمهور  
شغلت عن واجب منعت، إن شغلت عن        ن، إ  عن غيره من الواجبات أو المستحبات       ظاهراً بحيث يشغله شغالً  
 إليها، وأما ما يفعله بعض الناس مـن الخـروج    ءالمر ال يوجه    ا صارت مفضولة، وحينئذ   مستحب أفضل منه  

لف شك أن مثل هذا سوف يكون على حساب غيره، ولذا وجه كثير مـن الـس       كل يوم يأخذ عمرة مثل هذا ال      
ج إلى   ألن الوقت الذي يستغرقه في عمرة وإنشاء عمرة جديدة طويل، يحتا           إلى أن يستغل الوقت في المطاف؛     

، لو استغله في المطاف صار يمكن يطوف أكثر مـن مائـة أو   أن يخرج ويحرم ثم يرجع ثم يطوف ثم يسعى    
 خمس دقائق أو ست مـع إعمـال   ؟السبع يحتاج إلى كم ؟لي يمنع ، ويش ال   هذا هيطوف خروج  سبع   يعني مائة 

المـشقة   ةفالمـسأل  ، الناس  عشرة عند بعض   :الفراغ يعني إلى عشر دقائق، فالساعة فيها ستة أو سبعة أو قل           
 يحتاج إلـى وقـت      من تكرار الذهاب إلى الحل والرجوع واإلحرام هناك واللبس والسعي أيضاً          تنجم  الشديدة  

  ؟ نعم،، وأما المنع فيحتاج إلى دليلى المقصود أن استغالل الوقت بما هو أنفع أول،طويل
  :........ طالب

  .إيه
   :.......طالب

   يعني بعد حجة؟
  ...... :..طالب
  . ثانية: طالب
  :....... طالب

  .-إن شاء اهللا-في ما يمنع  ما ؟لي يمنع؟ ويش اليةثان
  :........طالب



 ، ومن أجله وجب عليه الدم     ، ألن إحرامه األول بالعمرة له تعلق بالحج       ؛زال في نسك    ما ،زال له تعلق   هو ما 
 لكن بعد تحللـه الثـاني مـن    ،للدم كان له وجه بالنسك الموجب  حكماًهتلبسوالحج ل التمتع فلو منع بين عمرة  

 ،، واهللا إن في النفس منه شيء باعتبار تعلق الحج بالعمرة األولـى            -إن شاء اهللا تعالى   -الحج ما في ما يمنع      
بـالعمرة  رامه  ألن الحج له ارتباط بإحتباط فيه بوجه من الوجوه من الحج؛التحلل الكامل الذي ال ارفلم يتحلل   

عمرة - إذا تحلل من العمرة      ، إنه إذا تحلل التحلل األول وحل له كل شيء          الدم، وذكرنا مراراً   ولذا وجب عليه  
 ليس له ذلك،    ؟وحل له كل شيء وأن ينام مع زوجته هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج                الحل كله    -التمتع

 ،ت ال شك أنه أولى وأحوط حج فترك العمرة في هذا الوق     الفدل على أنه متلبس بالحج من وجه، يعني الزم له           
  . -إن شاء اهللا تعالى-أما بعد أن يتحلل التحلل الثاني فال يوجد ما يمنع 

   ؟...نه ال ينبغي أن يكرر يومياًإ: لنا وق،صل التكرار مشروعن أإ:  إذا قلنا-عفا اهللا عنك-يا شيخ : طالب
 ألن المسألة تنـوع العبـادات مقـصد         ؛يعوقه عن تحصيل مصالحه في دينه وال دنياه، نعم          أنه ما المقصود 

 وإن  ، نعم ،ةالعمرة الثاني إلى   اآلن ما ترك فرصة ألن تكفر هذه العمرة          ،..شرعي، فكونه يقف نفسه على هذه     
 تـالوة القـرآن واألذكـار        قد تكون أنفع لقلبه من     ،اآلن هو بحاجة إلى عبادات آخر     لكن   كان اإلنسان خطاء  

   والصلوات، نعم؟
  .... ..غير العبادات األخرى يمكن تحصيلها في : إذا قالعنكعفا اهللا : طالب

 ...........  
  .......راءة القرآن والذكر يحصلهالكن ق. ......إاللكن العمرة ال تحصل له : طالب

شيء بـدليل  ال ثبت ا إذ ، وكون الشيء لم يقع ال يعني المنع       ،يقع نعم هو لم     ، ما أرى ما يمنع    ،..واهللا ما أشوف  
 وأخبر في الحديث الصحيح أنهـا       ،حث على عمرة في رمضان     -عليه الصالة والسالم  - النبي   ،يقعواحد ولم   

عليـه  -مـا حـج     أو ال ينبغي ألن النبي؟ولضمف هل يعني هذا أن هذا      ، ولم يعتمر في رمضان    ،ةجتعدل ح 
  .ال يمنع أبداً ؟-الصالة والسالم

  ..... :....طالب
ـ قـد يقـال    الحل كله  وحل له،اعتباره أنه انتهىبلحاضر  االوقت   في   : أنا أقول  ،هذا سؤال األخ   ذلك، لكـن  ب

يرجع إلى بلده ويترك الحج؛ ألنه        ولذا ال يجوز له أن     ،باعتبار أن لحجه تعلق بالعمرة فهو لم ينفقك من النسك         
   نعم؟، بال نزاع، ولذا يلزمه الدم:ي بعدها التمتع دخل في النسك حتى قيلوبإحرامه بالعمرة التي ين

  .. ......البط
عرفـة   أنا في أيام التشريق ثالثة أيـام وهـذه          :، يعني لو قال   ؟ ال ال كونه متلبس بنسك يدخل عليه نسك آخر       

   ؟، نعم...، يمنع من أن يدخل نسكبقربنا اعتمر وأرجع بسرعة إلى مكاني ما ينفع هذا، ال
  .. :......طالب

  .واحدة ما يدخل عمرتينعمرة 



 فتجـزئ عـن عمـرة    ،القارن تجزئ عن الفـرض    العمرة المكية وعمرة   يعني "وتجزئ عن الفرض  " :يقول
اإلسالم حتى يأتي بها من حيث وجبـت          أنها ال تجزئ عن عمرة     :مد وهو الصحيح، ورواية عن أح     ،اإلسالم

  .  كالحج، يعني من بلدهعليه
  الحـج أربعـة     أركـان  " والـسعي  ، وطواف الزيارة  ، والوقوف ،وأركان الحج اإلحرام  ": -رحمه اهللا -يقول  

 نسكه، ومن ترك   داإلحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، سيأتي في آخر الكالم فمن ترك اإلحرام لم ينعق               
   ؟ الركن هو النيةام أو المقصود باإلحرام هو النية أو نيته هذا يشمل اإلحرركناً
  .. :......طالب

- لحـديث عمـر      ؛ هذا ما يكفي   ، ولو لم ينوِ    محرم  وفعل ما يدل على أنه     ،نية الدخول في النسك، أما التجرد     
تفقـوا علـى أن     ا: دات بدون نية، يقول ابن هبيـرة      فال تصح العبا  )) إنما األعمال بالنيات  ((: -رضي اهللا عنه  

 وطواف الزيارة، هل معنى هذا أنهم اتفقـوا علـى أن            ، والوقوف بعرفة  ، اإلحرام بالحج  :فروض الحج ثالثة  
  .المرادهو  ؟ هذاخالففيه وا على أن هذه الثالثة أركان والسعي  أو اتفق؟السعي ليس بركن

القـصر هنـا     ))الحج عرفة (( :-عليه الصالة والسالم  - لقوله   في وقته المعتبر؛   وف بعرفة  الوق :الركن الثاني 
ألن هناك أركان أخرى ال يتم الحج بدونها، لكـن هـذا      لماذا؟   ؟ حقيقي أو إضافي   ؟يش قصر إ  ))الحج عرفة ((

  . وهو عرفة، إال أنه يدل على تأكد المقصور وإن كان إضافياًالقصر
  .]سورة الحـج) ٢٩([ }ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيق{:  لقوله تعالى؛ طواف الزيارة:الثالث
 رواه أحمـد والـشافعي   ))اسعوا فإن اهللا كتب عليكم الـسعي    (( :أبي تجرأة  حبيبة بنت    ث لحدي ؛السعي: الرابع

م بعضها إلى بعض    ، إذا انض  بن حجر له طرق   اويذكر الحافظ    ، وصححه ابن عبد البر في التمهيد      ،نيوالطبرا
  .ركن من أركان الحج ال يصح إال بهقويت، وهذا قول جمهور العلماء أن السعي 

 إن ترك أربعة أشواط فأكثر فعليـه دم، لمـاذا؟ ألن الحكـم للغالـب            ند أبي حنيفة هو واجب وليس بركن،      ع
وإن ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط إطعام مسكين، إن ترك شوط واحد يطعم مسكين                 عة هي الغالب،  واألرب

نه سنة بـدليل قولـه   إ:  قال بعضهم ترك ثالثة يطعم ثالثة، ترك أربعة عليه دم، ،ترك شوطين يطعم مسكينين   
سورة ) ١٥٨([ }يتَ َأوِ اعتَمر فَالَ جنَاح علَيه َأن يطَّوفَ       ِإن الصفَا والْمروةَ من شَعآِئرِ اللّه فَمن حج الْب        {: تعالى
 ورفع اإلثم عن الفعل يـدل علـى         "أن يطوف " هذا رفع للجناح وهو اإلثم       "ال جناح عليه  "ورفع الجناح    ]البقرة

ـ   نه سنة، إ: هذا ما استدل به من قال     لزومه وإال ال؟ يدل على الجواز، يجوز له أن يفعل،            م يكـن فـي     ولو ل
 لكـن  ،يعني اللزوم  فهم عائشة التي مدحها به أهل العلم، فال شك أن رفع الجناح ما    ، ولم يأت  المسألة إال اآلية  

المراد به رفع الحرج، والقلق النفسي الذي        وأن رفع الجناح     ، وسبب النزول يدل على أنه واجب      ،سبب الورود 
  سيما األنصار يهلون لمناة، فإذا أهلوا سعوا بين الصفا         ال،  ة ألنهم كانوا في الجاهلي    ؛وجده الصحابة في أنفسهم   

 وارتفع الحـرج والقلـق      ، ارتفع الجناح   وحينئذ ، والمروة  من السعي بين الصفا    والمروة، فلما أسلموا تحرجوا   
: سـعى وقـال    -عليه الصالة والسالم  - وألن النبي    ؛ لحديث حبيبة  ؛الذي يجدونه، والراجح هو قول الجمهور     

 " والمـروة أتم اهللا حج من لم يطف بين الصفاما : "-ارضي اهللا عنه- وقالت عائشة  ))وا عني مناسككم  خذلتأ((
  .رواه مسلم



، -عليه الصالة والـسالم -  أهللت بإهالل كإهالل النبي:أبا موسى لما قال -عليه الصالة والسالم-وأمر النبي  
عليه الـصالة   -ولحديث عائشة أن النبي     عليه؛   هذا أمر متفق     )) والمروة أحسنت طف بالبيت وبالصفا   ((: قال

 احتجنـا  زمـاً يكن ال لو لم )) والمروة عن حجك وعمرتك   يجزئ عنك طوافك بين الصفا    ((: قال لها  -والسالم
 فهمـت هـذا     ،بد من سعي ثاني    سعيها األول، بل ال     هي كأنها رأت أنه ال يجزئها      ؟ نعم ؟إلى مثل هذا التعبير   

: قال وإنما   ، إن السعي ليس بالزم    :ما قال على هذا الفهم، لم ينكر عليها        - والسالم عليه الصالة -وأقرها النبي   
  .عن الحج والعمرة يجزئ ه أوالً الذي سعيتيالسعي

 يعنـي  ))لتأخذوا عني مناسككم ((: سعى وقال  -عليه الصالة والسالم  -استدل أبو حنيفة على وجوبه بأن النبي        
مـن  : " مع قول ابن عبـاس  غاية ما في مثل هذا النص أن يكون واجباً         ،أن يكون واجباً  وغاية مثل هذا الفعل     

 ما ترك ركن، والراجح في هذه المـسألة ال   يعني يلزمه بدم؛ ألنه ترك واجباً      " من نسكه فليهرق دماً    ترك شيئاً 
  . لقوة ما استدلوا به وكثرته ؛شك أنه قول الجمهور

 على عروة الفهم الذي فهمه مثـل  -هارضي اهللا عن- عائشة ، استنكرت..اآلية التي استدل بها من قال بالسنية     
  والمروة جناحاً  ؤال من ظن أن في السعي بين الصفا        أنها نزلت جواب لس    ت عدم الوجوب وبين   ، حيث فهم  هذا

ني في الجاهلية يطوفـون     ، يع .. فإذا أهلوا ال يحل لهم أن يطوفوا       لمناة،حيث كان األنصار قبل اإلسالم يهلون       
 كأنهم وجدوا في أنفـسهم أنهـم ال         والمروة حينئذ ما دام يطوفون بين الصفا والمروة من أجل مناة          بين الصفا   

عن  الجناح ليرتفع الحرج     -سبحانه وتعالى - فنفى اهللا    ،يشابهوا فعلهم الجاهلي   لئال   ؛يهلوا بينهما يجوز لهم أن    
  .صدورهم حتى ال يبقى فيها أدنى قلق

لـيس   أن الصواب أنه واجـب  أركان الحج، كما تقدم أيضاًزدلفة ركن من   ن المبيت في م   إ:  قول بعضهم  تقدم
  .جة إلعادتهافال ح بركن وال سنة،

 هناك من األركان    " من الميقات المعتبر له    ماإلحرا -يعني واجبات الحج  - وواجباته": -رحمه اهللا تعالى  -قال  
 لكـن  ،أو بعد الميقات صح، جاء بـالركن ، لو أحرم قبل الميقات من الواجبات اإلحرام من الميقات    اإلحرام، و 

اإلحرام قبل الميقات، والكـالم هنـا بعـد         ناه في    بالواجب إال على الكالم الذي سق      ؟ لم يأت  هل جاء بالواجب  
 أحرم بعد الميقات    ، دم، لو رجع    بالواجب فيلزمه حينئذ    الميقات جاء بالركن لكنه لم يأت      الميقات، لو أحرم بعد   
  ء؟ ثم رجع، ال يلزمه شي

   :........طالب
  دخل في النسك بعد أن تجاوز الميقات، إذا رجع ال يلزمه شيء؟ أو ال بد أن يرجع قبل أن يدخل في النسك؟ 

  .. :.......طالب
  ؟هو أول ركن نية اإلحرام، نعم

   :.........طالب
-  يتسامحون مثالً  مه، لما تجاوز الشرط ورآ     فأحرم ،أريد أن أتجاوز الميقات لئال أرد     :  هذا شخص قال   :نقول

من أجل أال يلزمني دم لماذا ال أرجع من الميقـات وال هـم برادينـي       :  وقال ، أحرم لما تجاوزهم   -هذا تمثيل 



 ألنـه أحـرم بعـد أن تجـاوز          ؛ نعم؟ ينفع وإال ما ينفع؟ ما ينفع       ؟أنهم يتسامحون و عرف حقيقة األمر     ؟اآلن
  ."قات المعتبر لهواجبات اإلحرام من الميمن ال": الميقات، ولذا يقول

  .. :.......طالب
، وقـد احتـاج إلـى هـذا         ق في المحظورات لبس المخيط    هو إذا أحرم من الميقات بثيابه ما غير شيء، سب         

فَفديةٌ من  { فدية أذى :  به؟ في المحظورات؟ شيء من ثالثة       دم ما يريدون   :المحظور يلزمه دم، والدم إذا قالوا     
 ،واقيـت المعتبـرة   وتقدم ذكر الم،اإلحرام من الميقات المعتبر ]سورة البقـرة ) ١٩٦([ }سكصيامٍ َأو صدقَة َأو نُ    

  ؟نعم
  .. ....فيبقى في ثيابه ومغطي رأسه.. ...التخلص من:..... طالب

غطـى  إن   : فقـالوا  ور واحد لبس المخيط   هم باعتبار أن اللبس محظ    ما يذكرون اإلخوان؟ إيه      ،هذا تقدم بحثه  
  . لزمه دمانواحدة، لكن لو غطى رأسه بغير معتاد  صارت فدية ،خل في اللبسرأسه بمعتاد د

   :.........طالب
  .ألن اإلحرام من الميقات المعتبر واجب....... يهتجاوز الميقات ثم دخل في النسك إ

  ...:.....طالب
ـ                حتى ولو عاد      لمـاذا   :ل لـه  ما دام دخل في النسك خالص ما ينفعه العود، لكن قبل الدخول في النـسك قي

  .رجع، رجع وأحرم من الميقات ما يلزمه شيءأنسيت ب: تجاوزت الميقات قال
  :........طالب
  ؟ نعم؟ والصوم حيث شاء،وإطعام فلمساكين الحرمكل دم أن تقدم لنا  ما هو

 والمقـصود جـنس     ،الوقوف بعرفة إلى الغروب، تقدم أن الوقوف ركن من أركـان الحـج            : الواجب الثاني 
وف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بالنهار فهو واجب، وتقدم البحث فيمن انصرف من               أما الوق الوقوف،  

الوقـوف بعرفـة إلـى      " :عرفة قبل غروب الشمس هل يلزمه شيء أو ال يلزمه؟ على المذهب وعلى قولـه              
  . وهو من الواجبات يلزمه دم"الغروب
 القـادر   : تقدم، وتقدم أن األولى التفصيل     وهذا أيضاً  المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل على كالمه،          :الثالث

 بـدليل  ))خذوا عني مناسككم  ((: وقال ،-عليه الصالة والسالم  -يلزمه أن يصلي الصبح ويسفر كما فعل النبي         
  .الترخيص للضعفة، فدل على أن غير الضعيف ال يرخص له

ـ     بالوجوب، ومشى   أن الجمهور قالوا   تقدم ،ليالي أيام التشريق  المبيت بمنى   : الرابع  ألبـي   اً عليه المؤلف خالف
 وإنما شرع لكي يتيسر رمـي الجمـار علـى           ،غير مشروع لذاته   ألنه   ؛ المبيت بمنى  بسنية :حنفية الذي قال  

  .  وعرفنا أن قوله هذا مرجوح،الحاج
كالم فـي    وتقدم ال  ، وثالثة لمن تأخر   ، وبعده يومين لمن تعجل    ، يوم النحر   رمي الجمار مرتباً   ،لرميا: الخامس
  .ذلك كله
 ولـذا   ، وليس إطالق من محظـور     ، تقدم أن الصواب من قولي العلماء أنه نسك        الحلق أو التقصير،  : السادس

  . ذكره المؤلف في الواجبات



 ، وأنـه يلزمـه دم  ، وما قاله أهل العلـم لمـن تركـه   ،من الحجاجأراد الخروج من مكة الوداع لمن   : السابع
  ؟ نعم، هذا كله تقدم،ر إحراموالرجوع إن بعد بإحرام أو بغي

  ... ......:طالب
  .إيه

  ... ......:طالب
  .يد أن يخرج من مكة، الذي ير ال يلزم إال الخارج، ال،ال

 وال يلزم   ،بتركها ال يأثم    ، الباقي سنن يعني من أفعال الحج غير األركان والواجبات سنن          "والباقي سنن " :قوله
 ، والمبيـت بمنـى ليلـة عرفـة كـذلك     ، لمالك عند الجمهور خالفاً  ، وذلك كطواف القدوم   شيء بتركها أيضاً  

 الـسنن كثيـرة     ، والمروة، وغير ذلك   عود الصفا واإلضطباع والرمل وتقبيل الحجر، واألذكار واألدعية، وص      
ال يعني هذا أن المسلم يفرط فـي هـذه     وال إثم  ، يعني ال فدية عليه    ،ال شيء عليه  :  ومع ذلك حينما يقال    ،جداً

 أن يعتني بهذه السنن، ويحرص على أن يكون نسكه          ،سيما طالب العلم أن يعتني بها      بل على المسلم ال    السنن،
 سيما إذا كان ممن     ، ال  أيضاً في األركان والواجبات والسنن    -عليه الصالة والسالم  - لما جاء عن النبي      موافقاً
 ألن الناس يتفـاوتون، بعـض       ؛شقة فيحرص ولو ناله شيء من المشقة إذا كان ممن يطيق هذه الم            ، به يقتدى

حرج شديد بالنـسبة     -عليه الصالة والسالم  - ويترتب على تحمله اإلقتداء التام بالنبي        ،الناس ما يطيق المشقة   
 ال مانع من أن تترك هذه السنن، لكن الذي يطيق وعاش عيـشة متوسـطة     :له ولغيره، مثل هذا يقال في حقه      

لـدينا يـزاحم    ا ي محافل الناس ومجامعهم عند أمور      تجده ف  ،دنى شيء  وتجده يزاحم الناس على أ     ،بين الناس 
 ويزهـد فـي اآلخـرة       ، سنن ال يترتب على تركها شيء      :ت قال ويتحمل المشقة، فإذا جاءت مثل هذه العبادا      

 إلـى   داعية إلى الهدى والخير، ومن دعا      يكون   ه به فإنه بفعل   إن كان ممن يقتدى   سيما   يعلم أنه ال  ال   ،وثوابها
 لكن إذا عرف    ، قد يكثر اإلنسان الكالم    ، والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول      ،له مثل أجر فاعله   كان  هدى  

 وأنا أقول هذا الكالم وأنا أترخص، لكني ال أطيق التعب الـشديد،             ،من صنيعه خالف ذلك ما اقتدى به الناس       
الناس بلسانه وفعلـه     ويدعو   -تعالىسبحانه و - ويحتسب األجر عند اهللا      ،فإن كان الشخص ممن يحتمل التعب     

  .-إن شاء اهللا تعالى-وافق الفعل والهدي النبوي، ويثاب على ذلك الثواب العظيم 
   على األقدام هل مستحب؟مشياً التنقل بين المشاعر عفا اهللا عنك: طالب

، وإنمـا إذا   والمشقة ليست مقصودة لذاتها،ركب، ليس بمستحب -عليه الصالة والسالم- النبي  ،ليس بمستحب 
 ب وبإمكـان أال   ع أما أن يقصد اإلنسان أن يت      ،جر عليها، واألجر على قدر النصب حينئذ       للعبادة أُ  حصلت تبعاً 

أذهـب مـع    ما   لماذا   ثمان مائة كيلو   الطريق إلى مكة     انأ: مثل من يقول  ،  يتعب فهذا ليس له من األجر شيء      
، واألجـر علـى قـدر       يلوثم أرجع ثانية ثالثة أالف ك      ، الشمال إلى أقصى الغرب     أروح أوالً  ،الطريق الثاني 
عليه - عن تعذيبك نفسك غني، والرسول       -سبحانه وتعالى - واهللا   ، ليس لك من األجر شيء     ،ال: المشقة، نقول 

الحرص عليها مشقة ال يحتملها الحاج إال بمشقة        و على فعل هذه السنن      بت، إذا تر  حج راكباً  -الصالة والسالم 
 واهللا ، وديـن اهللا وسـط بـين الغـالي والجـافي     ، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه      ،لدين يسر شديدة ال شك أن ا    

  .المستعان



 ال يجوز لك أن تبيت خارج منـى إال إذا مـا وجـدت              : ويقال له  ، ليالي منى  إلى منى مثالً   يأتي   بعض الناس 
يخرج من منى ألنه ما وجد،        وحينئذ ، ذراعاً  بعض الناس ينقب في منى ذراعاً      ،مكان، الناس يتفاوتون في هذا    

 بالـسيارة مـع   ي مجرد ما يمشوقد ترتب على عمله هذا المشقة الشديدة عليه وعلى غيره، وبعض الناس أبداً      
 ومثله البحث عن الماء للوضوء، بعض النـاس يتعـب   ، التوسط هو المطلوب  ،ما لقيت : الشوارع العامة يقول  

 من أجل أن يبحث عن الماء وال يتيمم، وبعض الناس يلتفت             ويحصل عليه المشقة الشديدة    ،نفسه ويتعب غيره  
عليـه الـصالة    - ويقتـدي بـه      ، على اإلنسان أن يفعل    ،أنا ما عندي ماء، فالدين وسط     :  ويقول  وشماالً اًيمين

  نعم؟لكن ال يضر نفسه وال يضر غيره،  ،-والسالم
  ... ......:طالب

لم يجد ال مـانع أن      ن   لكن إ  ،ألجرة ال تشق عليه ال بأس     بأجرة المثل وهذه ا    يام محجوزة يجد إن وجد شيئاً     خ
 ولو علـى شـيء مـن    ، وإن تسير له أن يأتي ولو يجلس في منى لكي يؤدي هذا الواجب         ،يسكن خارج منى  

ى إما على رصيف وإال جلـس عنـد         إذا صلى العشاء دخل من     ،المشقة المحتملة، وهذه يفعله كثير من الناس      
  .إن تسير له ذلك فهو أولى المقصود أنه ، وإال شيءناس

 وال فارق بـين  ، أركان العمرة ثالثة كالحج" إحرام وطواف وسعي:وأركان العمرة": -رحمه اهللا تعالى -يقول  
ما دام األمر متيـسر     :  لكن لو قال   ، ال وقوف في العمرة    ، إذ العمرة والحج في األركان إال في الوقوف بعرفة       

 ومتيسر أننا نقف بعرفة بين تعبد وبـين نزهـة ورحلـة             ،ألصغر والعمرة هي الحج ا    ، والحج عرفة  ،وبسعة
  . إذا فعله على سبيل التعبد دخل في حيز البدعة،ال: ونتشبه بالحجاج، نقول

ولزوم المساجد تشبه بأهـل عرفـة، يـسمونه          أهل العلم، يعني الجلوس يوم عرفة        هالتعريف باألمصار يذكر  
  ؟ يجوز وإال ما يجوز؟ نعم،رباألمصاالتعريف 

  ....…:طالب
  ؟نعم

   ..……:طالب
 بدعة، لكـن  :شبه تام بالحجاج نقول  وتشبه ت  ،نعم هو مروي عن بعض الصحابة، لكن إن تبع ذلك لبس إحرام           

ة عرفة، وحفظ الصيام إن     اً إلجابة الدعوة في عشي    إن كان القصد به المكث في المسجد من أجل الدعاء التماس          
شك أنه مطلـوب     فظ الصيام من القيل والقال ال شك أنه مطلوب، ال          وقد رغب فيه وأنه يكفر سنتين ح       صائماً

  .من هذه الحيثية
  وخيـر مقـام قمــت فيـه وحليــة   

ــسجد      ج ــه بم ــر اإلل ــا ذك   تحليته
  ج

يـش معنـى    وإال إ  ، وهذا شأن السلف، يحفظون صيامهم بلزوم المسجد       ، والمسجد بيت كل تقي    ،تلزم المسجد 
 اهللا  ، ويخرج إلـى بيتـه     !؟فمتأخر ومجرد ما ينتهي من الصالة يخرج       اإلنسان يصوم ثم إن جاء إلى الصالة      

 صار يوم   ؟ معنى حفظ الصيام   يش، وهذا يبي، وهذا، إ    وهذا طاح وهذا صاح    ، مع النساء والذراري   ،المستعان
 إنمـا  ،عرفـة أهـل   ما هو بيوم عرفة، لكن حفظ الصيام بالمكث في المسجد ال على التشبه التام ب     ،عادي هذا 



 الدنيا على خالف بـين      مفي هذا اليوم العظيم، الذي هو أعظم أيا        ويتحرى قبول الدعاء     ،هم في الدعاء  يتشبه ب 
  . فلو لزم المسجد يوم عرفة فقد أحسن-إن شاء اهللا تعالى- ال بأس بذلك ،أهل العلم

 قلنا  "ن ميقاتها واإلحرام م "والحلق معناهما واحد    الحالق   "الحالق -واجبات العمرة - واجباتها": قال وواجباتها 
 ،ق أو التقصير واإلحرام من الميقـات لالح: أمران فالواجب في العمرة     ،نها سبعة وهنا اثنان   إ: في ميقات الحج  

وال رمي فـي العمـرة، وبهـذا         ، ال بمزدلفة وال بمنى    ، وال رمي  ، وال مبيت  ،وهذان تقدما في واجبات الحج    
 هنا ما ذكره في الواجبات، وهناك في وجبـات      للعمرة  وكذلك ال يجب طواف الوداع     ،يفترق الحج عن العمرة   

 فدل على أنه لـيس بواجـب،   كره في واجبات العمرة ولم يذداع في واجبات الحجالحج ذكره، ذكر طواف الو 
 ولم يـأمر بـه      ، ولم يودع البيت   اعتمر مراراً  -عليه الصالة والسالم  - ألنه   ؛فال طواف للعمرة بخالف الحج    

ال ((:  لعموم حديث ابـن عبـاس      ؛ جمهور العلماء، وقال بوجوبه الشافعية وابن حزم        وبهذا قال  ،بخالف الحج 
اصـنع  ((: بن أميةليعلى  -عليه الصالة والسالم- وقال ، رواه مسلم))ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت     

ف، فـإذا   من الخال  اً خروج  متفق عليه، وبعض العلماء يفتي به استحباباً       ))في عمرتك ما أنت صانع في حجك      
 يعنـي يـضاف إلـى    ؟يعتمد عليه في تقرير األحكـام     من الخالف هل يعني هذا أن هذا أصل          اًخروج: قالوا

 حب بعض األعمال للخروج من الخـالف؛       ال، إنما كيف يست    ؟األصول التي يعتمد عليها الخروج من الخالف      
ال ((: -عليه الصالة والسالم  -ف، قوله    ولئال يقوى االحتمال الذي اعتمد عليه المخال       ؛لئال يثبت دليل المخالف   

لكـل   الخروج من مكة، يحتمل أنه عام أراد يحتمل أنه عام لكل من ))أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت     ينفرن  
مكة ال يخرج حتـى يـودع هـذا احتمـال،           من أراد النفرة من مكة من حاج ومعتمر وغيرهما حتى المقيم ب           

 أنه للحاج فقط، نعم هذه احتماالت       : حج أو عمرة، واالحتمال الثالث     ويحتمل أنه متجه إلى من تلبس بنسك من       
 االحتمـال   ال يعرف، أيضاً؟ثالثة، لكن هل عرف عن أحد من السلف أنه ودع البيت لمجرد خروجه من مكة           

 وال أمر بـه بعـد       ،طاف للوداع لخروجه من عمره كلها      -عليه الصالة والسالم  -ما عرف أن النبي     : الثاني
 فخشية أن يقـوى     ، الثاني له حظ من النظر     االحتمال األخير، ويبقى    االحتمال الراجح هو    االحتمال ذاًالعمرة إ 

   باستحباب الوداع لمن اعتمر، نعم؟: هذا االحتمال قالوا
  .. …:...طالب

إن كـان  و وهو ، أنه احتمالنان عرف؛ ألاالحتماللئال يقوى هذا    ؛ من الخالف ال بأس    اًإن طاف للوداع خروج   
   ؟ من النظر، نعمحتمال مرجوح إال أنه له حظ أيضاًا

  ……… :طالب
 فال يرقى االحتمال الثـاني إلـى القـول         ، أقوى من االحتمال الثاني    ،الثالث أقوى من الثاني    االحتماللكن  إيه  

  .بالوجوب
لـو   كما   ،من ترك اإلحرام يعني نية الدخول في النسك        "فمن ترك اإلحرام لم ينعقد نسكه     ": -رحمه اهللا -قال  

مـن لـم     (( ال تنقد صالته، ومن ترك نية الدخول في النسك ال ينعقد إحرامه            ترك تكبيرة اإلحرام في الصالة    
   ؟ نعم)) ما نوى، وإنما كل امرئإنما األعمال بالنيات((، ))يبيت الصيام من الليل ال صيام له

  ……… :طالب



  ؟كيف
  ..……:طالب
 يـسولف مـع   ، ما أنتبه إال عند دخول مكـة :، أقول.. إال وهوما انتبهيوم وصل نسي   طالع من بيته    ور  يتص

 وكونه يخرج من بيته هذا لم يـدخل فـي           ،ربعه ومبسوطين ويوم التفت فإذا هم على مشارف مكة، هذا غفل          
 وقبل أن يدخل في النسك لـه  ، هو عازم على النسك بدليل أنه لو نوى الرجوع قبل وصول الميقات         مالنسك نع 

 مكالمة من الرياض ال بـد أن  كوصلت الطائف جاءتشان تحج، يوم    على  شي من الرياض    ذلك، يعني أنت ما   
 نعم، كما أنه قد     ، فالعبرة التلبس به   ، تلبست بالنسك  ، لكن ما   وأنت عازم على الحج    ؟تحضر ترجع ويش المانع   

ـ         ؟يش معنى هذا  نسان يتوضأ وهو ال يقصد الوضوء إ      يتصور أن اإل   سلة شخص معتاد أنه إذا وقف علـى مغ
إال  فقام من الغداء أو من العشاء وغـسل يديـه ومـا شـعر                ، أو معتاد يتوضأ من هذا المكان      ،اليدين توضأ 

ما يشعر إال وقد أتـم   كثير من الناس  ، وهذا محسوس  ا يجزئ،  مثل هذا الوضوء؟ م    ما، أيجزئ وبرجليه يغسله 
  نعم؟ا؟  لماذ، لو كلف الناس عدم النية صار مستحيل، لكن لو يلزم الناسه،وضوء
  . .....اإلنسان يعمل وال يريد: طالب

   به استحال، نعم؟الناس ال لو كلف اإلنسان أن يتوضأ هو متصور لكن لو كلف 
  . :........طالب

  . هذا الذي يقرره شيخ اإلسالم أنه يستحيل أن يؤدي العبادة من غير نية وال قصد
  . :........طالب

  . ما نوى
  .نية فقط: طالب

  . ا نوي، ما نوى أب:لكن يقول
  .طيب نصف كيلو: طالب
  ؟لم يرجع يلزمه ما يلزمه به أهل العلم، نعمن  يرجع، إ،يرجع
   :........طالب

 كما لو صـلى أو  ،على كل حال كالم أهل العلم واضح في هذا، من ترك نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه      
 ألن ذلك ركـن فـي       ؛توي في ذلك الحج والعمرة     ويس ))إنما األعمال بالنيات  (( : لحديث عمر  ؛غير نية صام ب 

ه، ينعقـد وإال     آخر غير نية الدخول في النسك غير اإلحرام لم يتم نسك           اًالحج والعمرة كما تقدم، من ترك ركن      
نية الدخول ينعقد، لكنه ال يتم وال يـصح          لكن لو ترك غير      ، النسك ال ينعقد   نية الدخول في  ما ينعقد؟ إن ترك     
 بل ال بد من اإلتيان به، تـرك  ، وال يجبر بدم  ، وال عمداً  اً ألنه ال يسقط ال سهو     ؛ بذلك الركن  إال به، حتى يأتي   

 وال يجبـر  ، لكن عليه أن يأتي بهـذا الـركن        ،ما انعقد؟ منعقد   حجه منعقد وإال     الطواف طواف اإلفاضة مثالً   
اء في الحج أو العمرة فعليه       سو ة في الحج أو الواجبين في العمرة       من الواجبات السبع    ومن ترك واجباً   ،بشيء

 وهـذا  " فليهرق دمـاً من نسي من نسكه شيئاً":  لقول ابن عباس استناداً، هذا ما يقول به جماهير أهل العلم   ،دم



 -عليـه الـصالة والـسالم   - ويحتمل أنه تلقاه عن النبـي  ، واجتهاداًمن كالم ابن عباس يحتمل أنه قاله تفقهاً     
  . قائمانواالحتماالن
، -مـا رضي اهللا عنه  -قول ابن عباس    استدل العلماء على إيجاب الدماء ب     : -رحمه اهللا تعالى  -يطي  يقول الشنق 

 على أنه تعبد ال مجـال        بناء أن يكون لقول ابن عباس حكم الرفع      :  األول : من أمرين  وهذا االستدالل ال يخلو   
نه لو فرض أنه موقـوف علـى ابـن    إ:  ال إشكال، الثانيله حكم الرفع:  إذا قلنا، ال إشكال   وحينئذ ،للرأي فيه 

 لم يعلم لـه مخـالف،       ،رأي فيه مجال فهو فتوى صحابي جليل      لول -اهللارحمه  -م الشيخ    وهذا كله كال   ،عباس
في حجيـة     ، والخالف -صلى اهللا عليه وسلم- بعد رسول اهللا ،وهم خير أسوة يعني الصحابة لمن جاء بعدهم

  . روفة عند أهل العلم، واهللا المستعانمسألة مع سيما إذا لم يخالف قول الصحابي ال
صـيام   فكصوم متعـة،  : يقول الشارح  ، وعدم الدم لم يجد    إن عدم الدم ترك واجب وعدم الدم؟ إذا ترك واجباً         

 وسبعة إذا رجع إلى أهله، يصوم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، الشيخ ابن                  ،ثالثة أيام في الحج   
 يعني قياس الدم الواجب بترك نـسك علـى دم المتعـة             ،ال دليل على هذا   :  يقول -ىلا تع رحمه اهللا -عثيمين  

القياس على دم المتعة قياس مع الفارق، لمـاذا؟ ألن دم المتعـة دم   : -رحمه اهللا تعالى  -والقران، يقول الشيخ    
 فهـذه  ،واحدة له أن أدى النسكين بسفرة -سبحانه وتعالى-دم شكر على هذه النعمة على أن يسر اهللا      ،شكران

ن القيـاس غيـر     إ: -يقول الـشيخ  -نعمة تحتاج إلى شكر، والدم الواجب بترك واجب دم جبران، لذلك نرى             
 نعم ال يجوز أن يأكـل  ؟ دم جبران يجوز يأكل منه  ؟ترتب على كونه دم جبران ودم شكر      يلي  ، ويش ال  صحيح

  .دم الشكرنا فرق بين دم الجبران و ه إذاً،منه، ودم الشكر يجوز أن يأكل منه
  ...... .دم... .... على-عفا اهللا عنك-لو قيس : طالب

  .ذىأيعني فدية 
  :.......طالب

 اذبح فدية في مكـة، ووزعهـا   : ترك واجباً نقول لمنوحينئذ: بال شك أنه أقرب هو أقرب، طيب الشيخ يقول       
 وهذا هو   ، عن الصيام  جزئ فإن كنت غير قادر فتوبتك ت      ، من الوكالء   أو وكل من تثق به     ،على الفقراء بنفسك  

  عنـدنا فعـل    عليه أن يتوب ويستغفر اهللا مما حصل منه إذا تـرك واجبـاً  الذي نراه في هذه المسألة، حينئذ ،
إذا نظرنا إلـى أن األمـر ضـد     و، إذا فعل محظور ال شك أن في كل من الفعل والترك مخالفة    ،وعندنا ترك 

 أنمـا يجـب بـسبب تـرك     ؟ لكن يـضعفه مـاذا  ،قياس فما يحصل بفعل هذا يحصل بترك هذا قوي ال    النهي
 فتحتـاج   ،ن الواجب بترك المحظورات السابقة متفاوت     إ:  إذا قلنا  ؟ نعم ؟ فعلى أيها تقيس   ،المحظورات متفاوت 

 ألن تـرك  ك المأمور ارتكب محظور؛ره المحظورات، وإال ال شك أن من تإلى وجه شبه قوي تلحقه بأحد هذ  
واحد، لـو المحظـورات      مأمور به، فمن هذه الحيثية يقوى القياس لو كان           محظور، وترك المحظور  المأمور  

  . وتعدد ما يجب بسببها يضعف القياس، لكن المحظورات كثيرة، فنظر لكثرتها،واحد اتجه القياس عليه
 نعم بقاؤه في الذمة      تجزئ عن الصيام،   تكبفإن كنت غير قادر فتو    : الشيخ يقول " أو سنة فال شيء عليه    " :يقول

أن إلـى   كسائر الكفارات له وجه، دين اهللا أحق أن يقـضى، لكـن إذا نظرنـا    -سبحانه وتعالى -و دين هللا    ه
هو ابن عباس حبر األمـة  وزم بدم طول عمره من أجل قول ابن عباس  فكونه يل،الموجب لهذا الدم فيه ما فيه    



 ، لكن هـم توارثـوه     م منه شيء  وترجمان القرآن ال يعني هذا التقليل من شأن ابن عباس أهل كلهم في أنفسه             
متى يجد، هذا يحتاج إلى نص قوي، من ترك سـنة فـال     لكن إما أن يلزم إلى آخر عمره بدم   ،وتواطئوا عليه 

 إذا نسي يرفع يديـه  ،في ترك مندوب  كالسهو في الصالة وال ارتكب محظوراًباًاج ألنه لم يترك و؛شيء عليه 
 فـال يجبـره     ، فإنه ال يسجد   ، أو نسي غيرها من سنن الصالة      ،حة أو نسي التورك أو نسي جلسة االسترا       مثالً

  ؟ وكذلك من ترك سنة من سنن الحج فإنه ال شيء عليه، نعم،بسجود سهو
  ..... :...طالب

 إن شـاء اهللا   -ناسي يعفى عنه    إذا ترك جاهل وإال      ]سورة البقرة ) ٢٨٦([ }ربنَا الَ تَُؤاخذْنَا ِإن نَّسينَا َأو َأخْطَْأنَا      {
  .-تعالى
  :......... طالب

   ؟ ترك المأمور أو فعل المحظورأيهما أقوى
  :......... طالب
   ؟ عموماً؟نعم
  ...:......البط

  .  شيخ اإلسالم كالمه معروف؟ نعم؟تعرف كالم شيخ اإلسالم
  . :........طالب

 إلى معـصية    ؟ نعم ؟يش إ  إلى ، واستناداً ترك المأمور أعظم من فعل المحظور     ال كالمه كتبه طافحة بهذا، أن       
 من أهل العلم من يـرى عكـس  آدم ومعصية إبليس، معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور،         

حـسم   ))وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه(( ، فيه تنفيسيعني فيه خيرة)) رتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا أم ((
 وعلى كل حـال المـسألة تحتـاج إلـى     ،رك المأمورهذا مرجح لمن يقول بأن ارتكاب المحظور أعظم من ت 
 الصالة مـأمور بهـا، هـل        ؟ ويش معنى هذا الكالم    ؟تفصيل، حسب قوة المأمور وحسب قوة المحظور، نعم       

  إن ترك الصالة أقوى من فعل المحظور الذي هو السرقة أو العكس؟ هل يأتي الخالف في مثل هـذا؟                   :نقول
  ؟ نعم،أمرها أشد

 هذا ترك مأمور، لـو كـان فـي          ،، ترك الجماعة  رك أقل من الصالة ترك الجماعة مثالً      الصالة مأمور، لو ت   
لوقوع عليهـا فـي      وهناك من يلزمه با    ، لو كان في طريقه إلى المسجد بغي       ، خلونا نتصور المسألة   ،..طريقه

 ؟ا أخف  أيهم أو يترك مأمور الصالة مع الجماعة      إما أن يرتكب محظور      : المسجد، فهو بين أمرين    طريقه إلى 
بـد مـن      في تقريرهـا ال    -رحمه اهللا -يصلي في بيته، فإطالق مثل هذا القواعد التي يسترسل شيخ اإلسالم            

 ينظـر   ؟تصور تساوي بين مأمور ومحظور    ت حسب قوة المأمور وقوة المحظور، كيف        ،التفصيل في مثل هذا   
 كان األمـور    إذا حدة، وحينئذ  تنظر إلى كل مسألة على       ،، إذا ما قلنا بإطالق صرت في سعة       ..على كل شيء  

 نعم، لو افترضنا    ،ن ترك المأمور أقوى من فعل المحظور، إذا كان محظور في مقابل شيء يسير             إ: أقوى قلنا 
 واهللا أنا أقابل ها الطالبات الطالعـات        : لماذا؟ يقول  ،أصلي الظهر في المسجد   أنا ما أستطيع    : أن شخص يقول  
 البغـي أشـد،     ، غير مسألة البغـي    ؟ اترك الصالة في المسجد؟ نعم     : نقول ،زم أرسل نظري  من المدارس وال  



 أو نأتي بمحظـور     ، فإذا وازنا النظر إلى المحرم مع ترك الواجب وهو الصالة مع الجماعة            ،أمرها شديد هذه  
ما  : إذا قال  ،.. ألنه ؛ في بيتك  صل:  من يأتي بمثال يكون أقل من النظر المحرم، ومع ذلك ال يقال له             أقل مثالً 

  . لكن ال تترك الجماعة، يلزمك هذا وهذا: نقول،.. في بيتي إال أن أنظر إلىأصليأن ستطيع أ
   ....... يعني مثالً في طريقه غناء:طالب

مشاهدة بعض الناس يتورع مـن أن يـشاهد         ، أو    مع الجماعة ما دام تسمع غناء      ال تصل : نعم في غناء نقول   
 أو  ما الزم، هاذوال أهل منكـرات وعـصاة       لحاهم   ناس حالقي    أنا بشوف في المسجد   :  يقول حالق لحيته مثالً  

ال، فعلى كل حال إطالق الكالم في مثل هـذه القواعـد            :  نقول ،أنا بترك الجماعة من أجل هذا     : مسبلين يقول 
بأدنى شيء لئال يصل به األمر إلـى أن          المقصود أنه ال يتذرع      ،ليس بسديد، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، نعم      

  ؟نعم ]سورة التوبة) ٤٩([ }اْئذَن لِّي والَ تَفْتنِّي{ ، المنافقين، نعميعتذر عذر
  :......... طالب

   ؟إيه ما في شك، نعم
   :.........طالب

  ."اً فليهرق دماًمن نسي نسك" : في بعض الرواياتأو نسيه إال بلى،
   :.........طالب

 ، والجاهل يصير عندنا نص مقبول عند أهل العلم        األدلة األخرى المعارضة لهذا األثر من عدم مؤاخذة الناسي        
  . أثر ابن عباس لكن يعارضه ما هو أقوى منه

 إذا سبق فلـم    وفواتاً  الفوات معروف أنه مصدر فات يفوت فوتاً       " الفوات واإلحصار  :باب": -رحمه اهللا -يقول  
اد به المنع فـي     ير وأصل المادة    ، والحصر مصدر حصر الثالثي    ، واإلحصار مصدر أحصر الرباعي    ،يدرك

  .  أي منع الحاج أو المعتمر من أدى نسكه أو إتمامه،كل من الحصر واإلحصار
 "لم يكن اشـترط   ن   ويقضي ويهدي إ   ،من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة      ": -رحمه اهللا تعالى  -يقول  

ول الثاني الثالث الـسابع    يح أحج في اليوم األ    ا واهللا ما أنا بر    :يقول من فاته الوقوف بعرفة بعض الناس يفرط،      
  الحقين على خير، المسألة ثمانمائة كيلـو        الظهر تصليالضحى مشيت   يوم عرفة   ايا  إذا شرينا الضح  ،  الثامن

 نعم، بل بعض الناس ينتظر إلى قرب غروب الشمس من يـوم عرفـة               ، وهذا يوجد  ،ست ساعات هذا تقديره   
 المقصود أنه مثل هذا إذا فرط ثـم         ؟نااءورويش  ين،  ؟ الحق الفجرما هو ما يفوت إال مع طلوع        الحقين  : يقول

 هذا ما عنـده  ، ما يمديني: وقال ،حصل له ما حصل من الموانع، إن كان قبل الدخول في النسك بنشر وتعطل             
فجر قبل مـا يـصل   الذن عليه أي ي باالفعل يعنبيمديه  ال ما   نظر   لكن لما أحرم تلبس باإلحرام وبنشر        ،مشكلة
لم يكن اشـترط، فمـن   ن  هذا كله إ   ، ويهدي ، ويقضي من قابل   ، يتحلل بعمرة   وحينئذ ،وقوف هذا فاته ال   ،عرفة

 لحديث عبـد    ؛فاته الحج إجماعاً    ولم يتمكن من الوقوف بعرفة     فاته الوقوف بعرفة بحيث طلع فجر يوم النحر       
 وصححه  ،خمسةرواه ال  )) من جاء بعد ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك          الحج عرفة، (( :عمرالرحمن بن ي  

 "ال يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمـع : "-رضي اهللا عنه- جابر  قال،بن خزيمة وابن حبان والحاكم ا



إسـناده   وفي   ،البيهقي  رواه نعم،: ؟ قال  ذلك -صلى اهللا عليه وسلم   -أقال رسول اهللا    : فقلت له :  الزبير وقال أب 
  . ولم يصرح بالسماع،ابن جرير

  .. :.......طالب
  ؟نعم

  :........ طالب
يلزمـه  ، أمور ثالثة ؟ على كالم المؤلف يلزمه أمر وإال أمران وإال ثالثة    حينئذ ،-إن شاء اهللا  - التفصيل   ئبيج

 لـيحج  ؛لم يختر البقاء على إحرامهن أن يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إ         : األول :أمور ثالثة
تظـر  ن تحلل بعمرة أنت دخلت في نسك ال بد أن تؤدي نسك، أو أن إما أ: فيقال له،من قابل، هو اآلن ما تحلل  

 لم يختر البقاء على إحرامه ليحج مـن  ، نعم، إن وال إشكال حينئذ-إن شاء اهللا- إلى السنة التي تجئ بإحرامك  
 من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل      (( : لحديث ابن عباس مرفوعاً    ؛هو مذهب المالكية  و ،قابل هذا المذهب  

محمد المعروف الفقيـه،     أبي ليلى  وفي إسناده ابن  قطني   وهذا الخبر رواه الدار    )) وعليه الحج من قابل    ،بعمرة
 أن  -رضي اهللا عنه  - روى البيهقي عن األسود بن يزيد أنه فاته الحج فأمره عمر             ،وهو مضعف بسوء حفظه   

  والشافعي يتحلل بأعمـال العمـرة،      عند أبي حنيفة    وهذا صححه األلباني،   ، وعليه الحج من قابل    ،يحل بعمرة 
 وعند أبي حنيفة والـشافعي     ، العمرة القول األول قول الحنابلة والمالكية يتحلل بعمرة، يعني يأتي بعمرة قاصداً          

  يتحلل بأعمال العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس، ويش الفرق يبن القولين؟ 
  . :........البط
   لو ارتكب محظور؟ ،إيه

  .......:.طالب
   ويش يلزم على الخالف؟  إذاً،منع

  . :.......طالب
 -رضي اهللا عنه  - لقول عمر    ؛ يتحلل بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق وتقصير        ، ثواب العمرة نعم   ؟نعم

أمره عمر أن يحـل      كما قال لألسود،     اعتمر:  ما قال له   "اصنع كما يصنع المعتمر   ": ألبي أيوب لما فاته الحج    
   ... لكن، وسنده جيد،رواه مالك والشافعي والبيهقي "ع كما يصنع المعتمراصن" : وهنا قال،بعمرة
   ..:......طالب
  ؟هذا

   .......إي هذا: طالب
اصنعي كمـا يـصنع     ((: لعائشة -عليه الصالة والسالم  - يعني كما قال النبي      ،يعني يمكن حمل هذا على ذاك     

 والتفريق بينهما تفريـق بـين       ،ثرين عن عمر   فال فرق بين األ    هذا أنها ما حجت؟ حجت،    وهل معنى   )) الحاج
  . المتماثالت

 التحلل سواء بعمرة أو بـصورتها    ؟بعمرة قول من؟ من المذاهب     وعلى هذا تحلله     ، يقضي الحج الفائت   :الثاني
  .ئمة كلهميطوف ويسعى ويحلق أو يقصر األ



القضاء؛ ألن الذمة   فال إشكال في     منذورة واجبة بالنذر      فإن كانت حجة اإلسالم أو     ، يقضي الحج الفائت   :الثاني
وَأتمواْ الْحج والْعمـرةَ    {:  لقوله تعالى  ؛ فقال الجمهور بوجوب القضاء    لم تبرأ بما جاء به، وإن كان الحج نفالً        

ال يجـب القـضاء  : يلزمه بدله، وعن أحمد     إذاً ،وهذا ما أتم الحج، دخل فيه ولم يتم        ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }ِللّه ، 
 فلـم يوجـب اهللا      ]سورة البقـرة  ) ١٩٦([ }فَِإن ُأحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ     {:  لقوله تعالى  ؛ا قال عطاء  وبهذ

 نعم؟ ظاهر من اآلية لو لـم  ؟االستدالل إنما أوجب اهللا عليه الهدي فقط، ظاهر الدليل و     ،القضاء على المحصر  
   نعم؟ ، وما اختاره عامة أهل العلم،ن الصحابة وما جاء في المسألة ع،يرد قول عمر وابن عباس

  :......... طالب
   ؟ نعم،جمهور العلماء اختاروه

  :........طالب
  . إي هذا عمدة الجمهور

   ؟يش معناه؟ نعم والتعليق إ مجزوماًروى اإلمام البخاري عن ابن عباس تعليقاً
  :....... طالب

  . السند من جهة المصنفئ أو مباد،حذف السند كله
ــذفوإ ــناد ح ــون أول اإلس   ن يك

  ج

   عـرف  مع صيغة الجـزم فتعليقـاً       
  

 إنما البـدل    : به  مجزوماً البخاري يروي عن ابن عباس معلقاً     ،  -رحمه اهللا -خر ما قال    إلى آ .. ولو إلى آخره  
بأنه ال :  أو غير ذلك فإنه يحل وال يرجع، هذه عمدة من قال          ، فأما من حبسه عذر    ،على من نقض حجه بالتلذذ    

  . ي وهو رواية عن أحمديقض
 لقول عمـر    ؛ وبهذا قال جمهور العلماء    ، يذبحه في قضائه    مما يترتب ممن فاته الحج يهدي هدياً       :األمر الثالث 

   ماذا قال؟ ،السابق ألبي أيوب
  :........ طالب

   ؟م، نع"أمر أبا أيوب أن يهدي"
  :........طالب
   ؟ الصحيح لكن هل فيه على ما يدل أنه من قابل، في الحج،نعم

  :........ طالب
عليه - فيذبح الهدي قابل، لما صد النبي        " واذبح ما استيسر من الهدي     ، فحج فإن أدركت الحج قابالً   " ،نعم، نعم 

  ؟ذبح الهدي البيت متى  عن-الصالة والسالم
  :......... طالب
   قبل أن يذبح الهدي؟  وهل يجوز له أن يحلق رأسه ويلبس ويتحلل، يوم أن صد،نعم

   .]سورة البقرة) ١٩٦([ }حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه{: طالب
 ألنه عمر   ؛ ال يجب عليهم الهدي    :، وقال الحنفية   وقت الصد  ؟ المتجه أنه يذبح الهدي متى      إذاً ،نعم نص القرآن  

  . ، لكن الراجح أنه يلزمه الهدي وألثر ابن عباس الذي علقه البخاري؛ كما تقدم،لم يأمر األسود بن يزيد به



  ..... ..هدي معه  كان-صلى اهللا عليه وسلم-النبي :.....طالب
   ؟كيف
  . ..:....طالب

  أهدوا وإال ما أهدوا؟  -عليه الصالة والسالم-يعني الصحابة الذين مع النبي 
 أم أنـه ألجـل      ههل هم جاءوا بهذا الهدي ليذبحوه للنسك فلما صـدوا ذبحـو            أنا استفسر    ما أدري : طالب

   ....اإلحصار ما كان معهم هدي
 اًسـاقه معـه هـدي     ؟ أو أنه     ليتحلل به  الحديبيةفي   -عليه الصالة والسالم  -الذي ذبحه النبي      هل الهدي  ،نعم

أنـه   على كل حال جمهور العلماء على        ؟اإلحصار ولما لم يتمكن من بلوغه إلى محله ذبحه في مكان            اًتطوع
ال يجب عليـه هـدي،    :لحنفية يقولون ؟ كما ذكرنا ا   اإلحصاري قضائه أو في وقت      وهل يذبحه ف  يلزمه هدي،   

فَِإن ُأحصرتُم  {نعم هذه عمدة الجمهور    ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }فَِإن ُأحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ     { : اآلية ،طيب
 ألن عمـر لـم   : أوالً، أبو حنيفة لما لم يوجب الهدي    عمدتهم هذه   ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }فَما استَيسر من الْهديِ   

لة ألن ما دامت المـسأ     منه الوجوب؛  قد ال يؤخذ     "ستيسرا" :كأن لفظ اآلية  : يأمر األسود بن يزيد، األمر الثاني     
  .ال يجب عليه هدي : قال أبو حنيفة، واليسر ينافي اإللزام،مبنية على اليسر

 ، إن حبسني حابس فمحلي حيـث حبـستني       : إحرامه ابتداءلم يكن قال في     ن  إ يعني   "لم يكن اشترط  ن  إ" :قوله
عليـه الـصالة   - لقولـه  ؛ه فعليـه أداؤ اشترط ال هدي وال قضاء إال أن يكون الحج واجباً       إن كان قد   وحينئذ
 ضباعة بنت الزبير قالـت  ))شترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت      حجي وا ((: ة بنت الزبير   لضباع -والسالم

 على ربـك     فإن لك  ،حجي واشترطي ((:  أريد الحج وأجدني شاكية، فقال     إني": -عليه الصالة والسالم  -نبي  لل
لماذا؟ ، وإن نفى بعضهم وجوده في البخاري، هذا الحديث متفق عليه))ما استثنيت   

  :......... طالب
 ألنها تحت المقداد،    ؟، لماذا ي، رحم اهللا البخار    موجود في النكاح   اإلحصارال في الحج وال في الفوات وال في         

 عبـد   ضباعة بنت الزبيـر بـن       فترجم عليه اإلمام البخاري باب األكفاء في الدين، هذه         ،وكانت تحت المقداد  
والمقداد معروف، على كل حال االستثناء واالشتراط ينفع         ،-عليه الصالة والسالم  -المطلب بنت عم الرسول     

فـيمن كـان     ألنه خاص بضباعة كما قاله بعضهم أو ينفع          ينفع مطلقاً  كل من حج له أن يستثني؟ أو ال          اًمطلق
 الـذي مـشى     ، أقوال ؟ نعم ؟ أو وقت  يء يصده عن البيت إما مرض أو عدو       حاله كحال ضباعة يخشى من ش     
 يرجح أنه إن كان حاله مثل حال ضـباعة  -رحمه اهللا تعالى-خ اإلسالم يش، وعليه في المذهب أنه ينفع مطلقاً   

 وال يقاس عليها    ، هو خاص بضباعة   : ومنهم من قال   ،يشترطأن تعوقه الشكوى هذه عن الحج        ويخشى   ،شاكي
  . ال ينفع مطلقاً وحينئذا،غيره
  :....... طالب
  ؟كيف
  :....... طالب

  ما وجد دم اإلحصار ويش يصير عليه؟ 



  :........ طالب
   ؟يش فيهإ

  . :.......طالب
  .-اء اهللان شإ–ه ، نتعرض ل-إن شاء اهللا- ذكره بيجئ

 مهأجـزأ : ة أو العاشر خطأ أخطئوا، يقول يعني من ذي الحج، إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن      :يقول الشارح 
:  وقـال  ، الناس وعملوا في دخول الشهر على شهادة شخص نفاه بعد ذلك           أوإن أخطأ بعضهم فاته الحج، أخط     

 فوقفوا فـي الثـامن إن أمكـنهم    ،ترتب عليها وما ي  ،ثم أبطلت شهادته  ،   وأنه تاب وأناب   ،إنه كذب في شهادته   
نقض شهادته إال بعد فوات وقت الحج        وأن يقفوا في اليوم التاسع هذا معروف، لكن إذا لم يمكنهم ما              ،التدارك

يجزئه، ومثله فيما لو لم يشهد أحد بدخول الشهر إال في يوم العيد، ما شهد أحد بالدخول في شهر ذي الحجـة             
 ثم بعد يـوم    ، ألن الشهر دخل قبل بليلة     ؛نونه التاسع وهو العاشر   هو في الحقيقة وقفوا يظ    ، و فوقفوا في العاشر  

:  فتبين أنهم وقفوا في اليوم العاشر، يقول       ،هدون رأينا الهالل ليلة كذا    العيد جاء أناس جمع غفير من الثقات يش       
 بعـضهم  اجتهد ؟ إن كان بعضهمكل الناس، لكن... .هم يعني فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأ إن أخطأ الناس  

 مهمـا بلـغ     ،أنت فاتـك الحـج    :  أنا ما أرتضي شهادته، نقول     ، واهللا ما دام الناس واقفين بشهادة واحد       :وقال
   . أنت مع الناس،اجتهادك

قطني  رواه أبـو داود والـدار      ))صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون     (( :حديث أبي هريرة مرفوعاً   
في األيام أو في العـصور المتـأخرة مـع تيـسر وسـائل              سيما    بأن هذه المسألة ال    وصححه األلباني، علما  

   ...االتصال
  
  
  
  
  
   
 
 


