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 ،قطني والدارداود رواه أبو ))صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون(( :حديث أبي هريرة مرفوعاً
في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل االتصال  في األيام أو ال سيما بأن هذه المسألة وصححه األلباني، علماً

  . د بل لو قيل باستحالة وقوعها ما بع،يعني نادرة الوقوع
صام عشرة أيام  -فقد الهدي-  فإن فقده، أهدى ثم حلعن البيتومن صده عدو ": -رحمه اهللا تعالى-يقول 
   كيف؟ "ثم حل
  .. :......طالب

عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده ومن صده عدو "بدأنا في المسألة  في المسألة إلى اآلن، اآلن انأما بعد بد
 هذا العدو اإلحصار يكون بالعدو كما يكون "حلل بعمرةت عرفة ، وإن صده عنصام عشرة أيام ثم حل

 أي نحر ، ولم يتمكن من الوصول إليه أهدى،لبيتإلى ا الوصولبالمرض، فمن أحرم بالحج فصده عدو عن 
  ولم يحلق حتى نحر هديه؛،ةالحديبيلم يحل يوم  -عليه الصالة والسالم- ألن النبي ؛وباً في موضعه وجهدياً

المالكية ذبح الهدي سنة، وعند  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإن ُأحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ{:  لقوله تعالىامتثاالً
ثم : " قوله، نعم،فالواجب ما استيسر من الهديإن أحصرتم   لكن التقدير في اآلية،آليةولعلهم نظروا إلى لفظ ا

اً  في جميع الحاج أو خاصعاماً وسواء كان الحصر اًنر كان ذلك في حج أو عمرة، أو قالآلية سواء" حل
ذمته ، ليس في  وهو في الحقيقة ليس عنده، شخص ادعي عليه مال فحبس بسببه، كمن حبس بغير حقبواحد
 وطولب به وهو ،ذمته المالسر فحبسه بغير حق، لكن إن ادعي عليه المال وثبت في  أو عنده لكن مع،شيء

  وهو أيضاً، بل عليه أن يؤدي ما عليه من الدين،موسر مفهوم كالمهم أنه يتحلل وإال ما يتحلل؟ ال يتحلل
 في قول الجمهور، شخص قطع إشارة ومسكوه الشرطة وسجنوه إلى أن، والعاصي ال يترخص  وأثمعاصٍ

   ؟فاته عرفة ويش يصير عليه
  .. :....طالب

  . مسجون بحق
  .نعم: طالب

  بحق ولو كان قطع اإلشارة على شان من أجل أن يتمكن من الوصول إلى عرفة؟ 
  .... :...طالب
  . ما تدري أنت ؟كيف
  ..... :.طالب



 صام عشرة أيام  والعاصي ال يترخص، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل،،على كل حال هذا كالم أهل العلم
  بقرة؟   وإالة وعند الشافعية يطعم، وما استيسر من الهدي بدن،بهذ ثم حل، هذا المبنية التحلل

  .... :...طالب
،  فإن عجز صام عن كل يوم مداً، تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاماً؟ عند الشافعية يطعم، كيف يطعمشاة،

   ؟ية ومذهب الحنابلةهل هناك فرق بين مذهب الشافعرجع إلى الصيام، 
  . ....صام عن: طالب
، عند الحنابلة يصوم  فرق كبير، فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة؟نعم في فرق نعم؟

كم الشاة بخمسمائة ريال أو أربعمائة عشرة أيام غير قابلة للزيادة أو النقص، لكن عند الشافعية؟ تقوم الشاة 
والكيس الواحد كم فيه؟   ثالثة أكياس،، ثالثة قطعب تجي؟ تجيب من مد أرز وخمسين كممائةوخمسين، أربع

  . ستة أشهر، مائة وثمانين يوم؟ ستين مد، ثالثة في ستين،خمسة عشر صاع
  .. :....طالب

م ما دام بيرجع للصيام ما صار بينه:  ألنه قد يقول قائل؛ بين القولين، نعم فرق كبير جداًال فرق كبير جداً
  .  ال في فرق كبير؟خالفنذكر  الشافعية بيرجع إلى الصيام ليش دفرق، قد يقول قائل هذا، ما دام عن

والَ تَحلقُواْ {:  لقوله تعالى؛ إلى أن يجد الهدياًعند الحنفية ال بدل للهدي، فإن عجز عن الهدي بقي محرم
لَّهحم يدلُغَ الْهبتَّى يح كُمُؤوسمتى ، هذه هي الغاية،إلى غاية حتى يبلغ الهدي محله ]رة البقرةسو) ١٩٦([ }ر 

  . حتى يبلغ الهدي محله، ما وجدت انتظروجدت هذه الغاية احلق
  ..... :..طالب

  .الصد، طيب اقرأ علينا آية الصد طيب آية ه؟ها
  .. :....طالب

   ه؟ها
  .. :.....طالب
  ؟ية الصدأي آ
  :....... طالب

فَِإن ُأحصرتُم فَما {:  وظاهر قوله تعالى،حل حتى يذبح الهديولهم، وهذا يقتضي أال ي، لكن هذا قفيها تخفيف
 يستمر محرم إلى أن يجد أو مثل ؟يشإ فإن عدمه ،أنه ال بدل للهدي ]سورة البقرة) ١٩٦([ }استَيسر من الْهديِ

  .بالعجزة الواجبات كبقيسقط فإن عدمه ،  نعم؟بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز
   :.......طالب

  .إن شاء اهللا
 وظاهر ،وال إطعام في اإلحصار، إنما فيه الهدي أو صيام عشرة أيام عندهم على المذهب: يقول الشارح

) ١٩٦([ }والَ تَحلقُواْ رُؤوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه{ وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصيركالمه كالخرق 



 ي كالخرق-كالم الماتن هنا- ظاهر كالمه ؟ الحلق، لكن من لم يردهذا نهي لمن أراد الحلق ]سورة البقرة
  . وقدمه في المحرر وغيره،وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير

 لماذا؟ ألنه من توابع إتمام ، في تحلل المحصر من إحرامهاً شرطور على أن الحلق أو التقصير ليسالجمه
وتحلل يلزمه ورمى عني إذا طاف وسعي المعتمر يلزمه أن يحلق أو يقصر، من وقف وطاف وسعى  ي،النسك

 فاألكثر على أن الحلق أو التقصير ، نعم، وهنا ال شيء ال طواف وال سعي وال وقوف وال أي تحلل،أن يحلق
ي في العمرة،  ألنه من توابع الوقوف في الحج والطواف والسع؛ في تحلل المحصر من إحرامهليس شرطاً

عليه الصالة - ألن النبي لتحلل من اإلحصار؛وعند الشافعية أنه شرط ل ،اإلحصارولعدم ذكره في آيات 
 وغضب ، وغضب لما تباطؤا وأمر أصحابه به،عام الحديبيةفعله حينما صده المشركون عن البيت  -والسالم
لقوا رؤوسهم نعم أسرعوا إلى امتثال األمر أن يحلوا ويح -عليه الصالة والسالم-، أمرهم النبي ؤالما تباط

   لماذا؟ ،وإال تباطؤا؟ تباطؤا
  :........ طالب

 هم ، فال يقال في مثل هذا أنهم تراخوا عن امتثال األمر، في دينهم، وال يريدون الدنيةنعم يريدون العمرة
  حلقوا؟ لكن متى ،ةوال يطلبون رخصأسرع الناس إلى االمتثال، فهم يطلبون شيء أعلى، يطلبون عزيمة 

   :........طالب
 ق،لح، أشارت أن ي-رضي اهللا عنها-أن يحلق  -عليه الصالة والسالم-أشارت أم المؤمنين على النبي لما 

عليه الصالة - كما قال النبي ، متبوع يريد أن ينقاد الناس لقوله عليه أن يبدأ بنفسهفيبدأ بنفسه وهكذا كل
 أضعه ربا العباس، وأول دم من  وأول رباً، الجاهلية موضوع تحت قدميوربا((: ي حديث جابرف -والسالم

 لقطعت لو أن فاطمة بنت محمد سرقت(( ابدأ بأقرب الناس إليك ))دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث
و  أ،أما أن يؤمر الناس وهم يرونه يخالف هذا األمرأمره، كي يمتثل ل فالمتبوع عليه أن يبدأ بنفسه ))يدها

لفعله مهما فعل من الوعيد  األوامر فإن الناس في الغالب ال ينقادون  هذهيرون أتباعه وحواشيه يخالفون
  . والتهديد

وإن صده العدو  ،-عليه الصالة والسالم- ألنه ثبت بفعل النبي ؛عدم ذكره في اآلية ال يدل على عدم وجوبه
 ألنه صدك العدو؟ نعم تحلل ؛ق وتحللر واحلانح: ن عرفة دون البيت نقول دون البيت، صده ععن عرفة

عليه - عرفنا أن فعل النبي ، صد عن عرفة دون البيت يعني تمكن من البيت، فإنه إنبعمرة وال شيء عليه
 تحلل بعمرة وال شيء عليه، : يقولون، وهنا صد عن عرفة دون البيت،البيتمصدود عن  -الصالة والسالم

   ه؟بال حصر فمعه أولى، هذا الكالم مستقيم وإال غير مستقيم؟ هالماذا؟ ألن قلب الحج عمرة جائز 
  :...... طالب

  ؟ خالص:بعمرة ونقوليعني هل ألي شخص أحرم بحج يحرم 
  :......طالب



، يعني الحج عمرة جائز بال حصر فمعه أولى ألن قلب ؛ دون البيت تحلل بعمرة وال شيء عليه:يقولون
وتمتع  اجعلها عمرة،: لما وصل إلى مكة قبل الشروع في الطواف قال اً، أو مفرداًيتصور شخص جاء قارن

  نعم؟ ولم يتمكن حتى من اإلحرام بالحج، ،بعد أن حل الحل كله صد عن الحج
  .. :......طالب

، كالم الحج عمرة جائز بال حصر ومعه أولى ألن قلب ؛ تحلل بعمرة وال شيء عليه: يقولوننهنا يطلقو
  ؟ سائغ وإال ما هو بسائغ

  . :......طالب
ألنه لن   ولزمه أن يفعل ما يفعله المحصر؛،ف بها إلى الحج ما صار هناك خالاً عمرة متمتع:ال هو لو قلنا

  . ألنه مصدود من عرفةيتمكن من الحج؛
  .. ..:....طالب
 وال ،لدمولذلك يجب عليه ا لحل كله أنه متلبس بالحج شاء أم أبى،ن المتمتع وإن ساغ له التحلل اإ: ما قلنا

عمرة جائز  ألن قلب الحج ؛وال شيء عليه:  ال خيار له، هنا يقول،خيار له في أن يرجع بين الحج والعمرة
 وليس بسائغ إال إذا ترفع ليقلبها عمرة ،غير جائز قلب الحج إلى عمرة بإطالق :، نقولىبال حصر فمعه أول
 ألنه ال يفوت، جاء ووقف ؛حلل حتى يطوف وإن أحصر عن طواف اإلفاضة فقط لم يت،يتمتع بها إلى الحج

  طواف اإلفاضة، لكنه لم يمكن من، الجمار، ورمى وبات بمزدلفة ومنى، وفعل جميع أعمال الحج،بعرفة
 ، ليلة األول من محرم يتصور الناس ما طافوامثالً مائةلي حصل سنة ألف وأربعوهذا متصور، يعني ال
فقد فعل جميع أعمال الحج وبقي عليه ينتهي الزحام، اس يخفوا، و ينتظر الن،لإلفاضةبعض الناس ما طافوا 

 نعم؟ إن أحصر عن طواف ؟هذا يذبح ويمشي :نقول ، ثم حصل ما حصل وصد عن البيت،طواف اإلفاضة
 له أن يرجع إلى بلده وهو في ذمته، وإن أحصر عن ،اإلفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ ألنه ال يفوت

  . واجب لم يتحلل
  .. ....:.طالب

 ، ألنه متمكن من أداء غيره أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم؛إن ما يدرى، هذا مستقبلعاد اهللا أعلم 
تمنع من ال :  نعم، فخالص نترك الباقي، نقول، أنا منعت من دخول منى:والواجب يجبر بدم، يعني لو قال

 في مثل هذه الواجبات إلزامه بالدم اً بدم على أن المكره والممنوع إكراهه فتجبر،هذا الواجب تحصر عنه
 ، وهو رائحطواف اإلفاضة عصر يوم النحر، وماسك سره يعني لو شخص ذهب ليطوف ، فيه ما فيهأيضاً

جع ما وصل منى إال بعد طلوع الفجر، يلزمه شيء وإال ما ا وهو ره سراسك وم،ما وصل إال منتصف الليل
  . نعم؟ ال يلزمه شيء؟يلزمه

  . واناإلختأخرنا يا 
 حصره مرض " إن لم يكن اشترط بقي محرماًوإن حصره مرض أو ذهاب نفقة": -رحمه اهللا تعالى-: يقول

 إن فاته الحج يتحلل بعمرة، ، نعم،بالمستشفى إلى أن يؤدي النسكيجلس ما يخالف إذا كان ما اشترط : يقولون
 مسألة يزول، يعني يمكن الجمع  ما،.. ألن هذا مرض، يمكن أن المرض؛لكن ما في حل ثاني غير العمرة



أجلس إن تيسر لك تطوف :  نقول"أو ذهاب نفقة"  ما في تنافر بين المرض واإلحرامبينه وبين اإلحرام،
لبس ثيابك وتحلل ا: لهنفقه أو ضل الطريق ضاع، ضاع نقول   أن حصر المحرم مرض أو ذهابتسعى،
ألنه ال يستفيد باإلحالل التخلص من األذى الذي :  يبقى محرم حتى يصل إلى البيت، يقول الشارح،ال: نقول

 معه إال بالحرم به بخالف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، وال ينحر هدياً
أي في ابتداء إحرامه  "إن لم يكن اشترط": لماذا؟ ألنه يتمكن من إيصاله للحرم من خالف حصر العدو، قوله

  .  في الجميع، واهللا أعلم وإن كان اشترط فله التحلل مجاناً،حيث حبستني من محلي
  .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نب،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،الحمد هللا رب العالمين
   :-رحمه اهللا تعالى-قال 
  الهدي واألضحية: باب

 ، والبقر سنتان، فاإلبل خمسه، وال يجزئ فيها إال جذع ضأن وثني سوا، ثم غنم،ثم بقر ،أفضلها إبل"
 وال تجزئ العوراء ، والبدنة والبقرة عن سبعة، وتجزئ الشاة عن واحد، والضأن نصفها،والمعز سنة

ر  وخصي غي، والجماء،بل البتراء خلقة  ،والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء
 فيطعنها ، معقولة يدها اليسرى، والسنة نحر اإلبل قائمة، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف،مجبوب

 واهللا ،بسم اهللا: " ويقول، ويجوز عكسها، ويذبح غيرها،بالحربة في والوهدة التي بين أصل العنق والصدر
 ووقت الذبح بعد صالة العيد أو ،دها ويشه، أو يوكل مسلماً،ويتوالها صاحبها"  اللهم هذا منك ولك ،أكبر
   ".ههما فإن فات قضى واجب ويكره في ليلت، يومين بعدهره إلىقد

  . به أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصح وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين
   :-رحمه اهللا تعالى-يقول 

الذبائح التي تذبح " : في الهدي-رحمه اهللا تعالى- ابن القيم يقول ، أيضاً" الهدي واألضحية والعقيقة:باب"
 وسيأتي ما في الفرع والعتيرة "الهدي واألضحية والعقيقة:  ثالثة-سبحانه وتعالى-على وجه التقرب إلى اهللا 

  .-إن شاء اهللا تعالى-
 في حرمه، -انه وتعالىسبح- أو هللا ، للحرم، والمراد به ما يهدىهدى بمعنى مفعول، وهو ما ييلوالهدي فع
 والمساكين ، وحرمه،-سبحانه وتعالى- إلى بيت اهللا صوص من نعم وغيرها، فيشمل ما يهدىالخعلى وجه 
 وأطلق ،-سبحانه وتعالى- إلى اهللا  ألنه يهدى بذلكسميو :االوائح وغيرها، قفيه من مال وذبالمجاورين 

 كم عنده ؟أي كم إبله ؟ كم هدي فالن:ل خاصة، فقد يقولون به اإلبل، أرادوا بالهدي اإلبواالعرب الهدي وأراد
  ؟من اإلبل

 سميت  أضحاة،:، كما يقال لها أيضاً وضحايا كهدايا، ضحية كهدية: ويقال لها، واحدة األضاحي:واألضحية
بذلك ألنها تذبح ضحوة أي وقت ارتفاع النهار، والهدي واألضحية مشروعان بالكتاب والسنة واإلجماع، 

ن معروف هدي المتعة والقراالواجب لك هدي التطوع، أما الهدي المقصود بذو ،نة عند الجمهوروهما س
 ويقول أبو حنيفة ، المقصود هدي التطوع واألضحية في حكمه سنة عند جمهور العلماء،حكمه عند أهل العلم



رحمه -م ابن تيمية  واختاره شيخ اإلسال،مام أحمدبوجوبها، بوجوب األضحية، ورواية عن اإل -اهللارحمه -
  .-اهللا تعالى

بهيمة األنعام، الهدي واألضحية والعقيقة خاصة ب "أفضلها أبل، ثم بقر، ثم غنم" :-رحمه اهللا تعالى-يقول 
 فقول شاذ ،جاء عن أبي هريرة وبعض السلف من أنه تجوز التضحية بما دون ذلك من دجاج ونحوها وما

  . مهجور، ال يلتفت إليه
 إذا ، والمقصود بذلك إذا ذبحت كاملة،اإلبل ثم البقروالهدايا  أفضل األضاحي " بقر، ثم غنمأفضلها إبل، ثم"

 ؟ أفضل من الغنم، لماذا، ال شك أنها أفضل من الشاة، أو أهدى بدنة كاملة أو بقرة اإلنسان ببدنة كاملةىضح
ذا محل اتفاق؟ شخص يريد أن وفرة لحمها، ثم بعد ذلك الغنم، هل ه ل؛أنفع للفقراء  ولكونها؛لكثرة ثمنها
 يذبحها كاملة ن الجمهور على أن البدنة لمن أراد أ؟فضلدنة وآخر يريد أن يضحي بشاة أيهما أيضحي بب

إنما ضحى  -عليه الصالة والسالم- ألن النبي ؟ لماذا، من أهل العلم من يرى أن الشاة أفضل،أفضل
يعني يش إ أن األفضل اإلبل ثم البقر ثم الغنم، ، نزاع بال: ويقول في اإلنصاف،بالكبشين، ثم بعد ذلك الغنم

عليه الصالة -، النبي اً األغلى ثمن: وقيل، األسمن:فضل فقيل، اختلف في األنفي النزاع؟ نعم في المذهب
 ، وهل األفضل زيادة العدد سمينين:رنين موجوأين ثمينين، وفي روايةضحى بكبشين أمحلين أق -والسالم

  على، وجد كبش بألف ريال، ووجد شاتين بألف ريالاً لو افترضنا أن شخص؟ة في الثمنكالعتق أو المغاال
   ؟ أيهما أفضل؟ ألنه أغلى أو اذبح الشاتين ألنهما أكثر وأنفع للفقراء؟ نعم؛اذبح الكبش: نقولخمسمائة، 

   :........طالب
ال ينتفع به الفقير زيادة  زيادته ما، عادة الكبش إذا كان كبير وإن كان في ودة في غاية الجئال ما هو برد

  .شحم ونحوه في مقابل شاتين عادي عند الناس
  ... :....طالب

  ربعة؟ ثالثة وأفضل من أأفضل من اثنين :  نقولإذاً
   .......إذا كانوا بنفس السعر: طالب
  نعم؟
  .... الدمإراقةالمقصود .... مقصود اللحمليس ال :يقالأال : طالب
  .طيب
  .:......طالب

  اآلن عتق واحد أو عتق اثنين أفضل وإال ال؟ 
  .عتق اثنين: طالب

ينظر في :  يقول،عتق اثنين ولو كان ثمن الواحد في مقابل ثمن االثنين، وإن كان بعض أهل العلم يفصل
 ما في شك أن عتق واحد متميز بفهمه وذكائه يمكن أن ينفع اهللا به إذا ،األنفع للمعتق والمعتق ولألمة أيضاً

  .رر من الخدمة أفضل من عتق مجموعة ممن ليسوا كذلكتح



 أطعم فقير من طعام رفيع أو.....فكونه يشتري األغلى على أساس يطعم منه فهذا فيه نوع..... :طالب
  . هذا فيه إكرام ولو كان أقل..... .من

  .هذا كله تعليل هذا
  ؟أليس النحر عبادة مقصودة....... تعليل نعم، تعليل: طالب
  . بلى

  . ...... فكلما زادتإذاً: طالب
  .بال شك نعم

   :.......طالب
-حدث وال حرج، يقول واحد من أهل العلم والخير والصالح توفي سألة التباهي فأمر وقع في الناس فأما م

الن اشتريت أضحية ألبي هذا يا ف:  فقال،مائة اشتراه بألف وخمسقابلني شخص يقود خروفاً: -رحمه اهللا
أيهما   اتبعه،، إلحقه:، قال-رحمه اهللا- توفي أبوه ، إن لي عند أبيك ألف ريال دين: قلت له،مائةبألف وخمس

   عنه؟ ييسدد دينه أو يضحأفضل 
  :.......طالب

مثل هذا في الغالب بال شك  -يات ال يعلمها وال يطلع إال اهللالن-يسدد دينه، فمثل هذا الفعل في الغالب 
  . مباهاة
  :.......طالب

كبير سن  ألفين ريال ،مائةوخمسأجود لحم، يمكن خروف بألف  ، يمكن أجود طعام،هذا جيدخبيث، هو ب ما
  .ما تنضجه النار

  :.......طالب
  . إيه

   :.......طالب
؟ ألنه حينما أو المغاالة في الثمن أو الكل سواء هل األفضل زيادة العدد المطروحة المسألة ،اسمع الكالم

- واختاره شيخ اإلسالم ،بكبشين ثمينين يدل على أن الثمن له وقع -والسالمعليه الصالة - النبي ييضح
 لكن ال مانع ، سابقاًا ذكرناهي الفروع، في القواعد ألبن رجب أظن هذه ثالثة أوجه كما ف،مطلقاً -رحمه اهللا

 ،هو واحد و،ذو شرف في نفسه ورفعةإذا تقابل عمالن أحدهما : من التذكير بها، في القاعد السابعة عشرة
 وعدد مرجحة بالكمية ، فأيهما أرجح؟ تقابل عمالن، واحد مرجح بالكيفية،واآلخر ذو تعدد في نفسه وكثرة

 القاعدة، إذا ولذلك صور نذكر ثالث صور توضح هذه ظاهر كالم أحمد ترجيح الكثرة، :أيهما يرجح؟ يقول
ص يريد أن يصلي ربع ساعة ركعات في زمن واحد؟ شخ وصالة أربع ،تعارض صالة ركعتين طويلتين

 ركعات متوسطة أو أربع متوسطة وست  أصلي ركعتين طوال وإال أصلي أربع ركعات أو ست:ويسأل يقول
  ؟خفيفة؟ ويش نقول له

  ... :.....طالب



  ؟ مثالً بين المغرب والعشاء، الضحى مثالً ، ما في سنة في هذا الوقتنفل مطلقسبحان اهللا، 
   :......طالب

 -عليه الصالة والسالم-النبي صالة  ت ووصف، لكن القنوت طول القيام))نفسك بكثرة السجودأعني على ((
، وما يدل على ذاك، والسجود، على كل حال النصوص في هذا جاء ما يدل على هذابطول القيام والركوع 

عنده استعداد   المسألة ينصح اإلنسان بأن يفعل األرفق به بحيث ال يمل العبادة، بعض الناسوفي مثل هذه
 لكن ما عنده ، آل عمران، ويرتل ويطيل الركوع والسجودةالثاني و، يقرأ في األولى البقرة،يصلي ركعتين

 : لكن طول القيام يشق عليه، نقول،وبعض الناس العكس خفيف عليه القيام والقعود كل شيء قم اقعد،استعداد 
  .ب لها لكي تأتي على العبادة مقبل عليها مح؛افعل األرفق بك

 ،أفضل أن الكثرة إذا تعارضت صالة ركعتين طويلتين وصالة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور: يقول
 ما ،بالعبادة الوقت استغالل المقصود ، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية،عن أحمد رواية أخرى بالعكسوحكي 

 تفقد خفة خفيفة كانت بأن المشروع حد عن العبادة خرجت إن لكن المشروع، حد عن العبادة هذه تخرج لم

  نعم؟ ؟صالة هذه ركعة ألف والليلة اليوم في يصلي :شخص قال لو مثالً الطمأنينة
   ..:......طالب
 يستوعب ال الوقت ،يمكن ال اإلمكان، بعدم اإلسالم شيخ ونفاه ،-عنه اهللا رضي- لعلي بالنسبة الرافضة ادعاه

   .ركعة ألف
   ...:.....طالب
 المقدسي الغني عبد الحافظ ،ممكن ممكن؟ غير وإال ممكن ركعة ةثالثمائ والليلة اليوم في يصلي أحمد ماماإل ،نقر

 هاه؟ ممكن؟ هو ما وإال ممكن ركعة ثالثمائة الزوال قرب إلى الشمس ارتفاع بين يصلي -تعالى اهللا رحمه-

   ؟ستين في خمسة كم؟ إلى حتاجي ،الركعة بدقيقة متصورة وهي ،واحدة ةدقيق الركعة افترضنا إذا يعني
   .ساعات خمس: طالب
 ثالثمائة يصلي أن أفضل عمله الحافظ هذا لمثل نقول هل حال كل على ممكن، الصيف في ساعات، خمس

 التي العبادة مع به، يتعلق مما وعلومه حديثال ،الحديث علوم في متميز وهو سيما ال ؟العلم الناس يعلم أو ركعة؟

 من في لكن ،-تعالى اهللا شاء إن- موفوراً ربه عند هووجد ،قدم ما إلى أفضى الرجل ،-اهللا رحمه- بها ذكر

 تنوع :نقول ؟أصنع ال لماذا الواقع في هذا وجد دام ما ركعة مائةثالث أصلي أبا مثله، أسوي أن ريدأ أنا ال :يقول

 ،-والسالم الصالة عليه- لنبيا طريقة وهي ،وأنفع أفضل يكون وهذا ،وعلم وتعلم واقرأ صل ،مطلوب العبادات
  .-والسالم الصالة عليه- هديه هذا

 :ألحمد قلت :منصور ابن قال بدنتين، بتسعة بأقل أو بعشرة، وبدنتين بعشرة، سمينة بدنة إهداء :الثانية يقول
 إلى هبفذ ،إلي أعجب ثنتان أو سمينتان بدنتان :قال إلي؟ أعجب ثنتان :قال بعشرة وبدنة بتسعة سمينتان بدنتان

 على يدل مقال فيه حديث داود أبي سنن وفي ،السمينة البدنة -تعالى اهللا رحمه- الدين تقي الشيخ ورجح الكثرة،

 به فأعطي اًنجيب الخطاب بن عمر أهدى :قال عمر ابن عن داود أبو روى ،-تعالى اهللا رحمه- الشيخ اختاره ما



 ثالثمائة به فأعطيت نجيباً أهديت إني اهللا رسول يا :فقال -والسالم الصالة عليه- النبي فأتى ،دينار ثالثمائة

   .))هاإيا نحرهاا ،ال(( :قال اً،بدن بها وأشتري فأبيعها دينار
  .......إليك اهللا أحسن: طالب
  نعم؟ عينت، ،عينت هذه إن :قائل يقول قد لكن

 ال ....وكل أمته وعن بيته لوأه نفسه عن ضحى -وسلم عليه اهللا صلى- النبي أن ...اثنين السنة:.....طالب
   ؟.....ةواحد حقه في السنة

   .معروف نعم
  ؟اثنين وإال ةواحد السنة: طالب
   العدد؟
  نعم؟: طالب

  .أكثر فاهللا أكثر كانت ما كل
  ؟........هل السنة أقصد: طالب

  .الشرع مقاصد عرفا ظاهري، تصير ال أنت المقصود
   :........طالب

 إلي أعجب ثنتان :-تعالى اهللا رحمه- اإلمام يقول ؟يقولون ماذا العلم أهل مكال شوف ،الشرع مقاصد اعرف

   .وأعجب أعجب ثالث تصير لو يعني
   نعم؟ الخصوص، سبيل على العلم طالب ياماأل هذه في سيما ال تهمنا وهذه :الثالثة الصورة
   .....:....طالب

 يقول قد لكن ،منه بأفضل إال يبدله أن يجوز ال ن،تعي خالص هدي هذا :قال إذا يعني ،وتعينت أهدها البدنة إيه

 ،به ومأذون أفضل أنه شك بال ،باألفضل واإلبدال عشر، ويشري بثالثمائة اهذ يبيع األفضل عن يسأل نهإ :قائل
 هو هذا فلعل التعيين، مجرد على زائد رقد واإلشعار ،أشعرها أنه الروايات بعض في العلم، أهل عند جائز يعني

   .المانع
 أنا:يقول شخص ،سرداً عديدة سور مدةال تلك في قرأ وآخر ،سورة وتفكر بتدبر قرأ رجل :يقول :الثالثة الصورة

 في والنساء عمران آل إليها أضيف أو ؟البقرة سورة قرأا جزأين قرأا هل ساعة لمدة المسجد في أجلس أن أريد

   أفضل؟ أيهما الساعة، هذه
  ..:......طالب
 سرداً عديدة سور المدة تلك في قرأ وآخر ةسور وتفكر بتدبر قرأ رجل كثيرة، فروع ولها ة،القاعد من هذا نعم

 يدل هذا حسنة؟ وكذا كذا حرف بكل جاء قد أليس :قال اإلسراع؟ أو الترسل إليك أحب أيهما :لوسئ أحمد قال

  يش؟إ على
   ......:..طالب



 له ثبت يعني شيء الهجاء من يسقط ولم بلسانه لحرفا صور إذا :قال السرعة؟ في :له قالوا اإلكثار، على نعم

   .الحرف أجر
   .:.......طالب
 كنت كما وارق اقرأ(( :حسن بإسناد يمالدار وسنن المسند في النفس يريح حقيقة الذي وهذا مسند في حديث جاء

 بيترت جر،األ من نصيب له الهذ لكن أكمل الترتيل نعم ذموم،بم ليس فالهذ ))ترتيالً أو كان هذاً الدنيا في تقرأ
  نعم؟ مقصود، أمر هذا أن يدل الحروف على الحسنات

   .:.......طالب
  .يحتاج ما حسن، دارسه لكن ،واهللا نسيت
   ........شيخ يا: طالب
   .القراءة أجر في الكالم لكن ،القراءة مجرد على زائد قدر العمل أجر زائد، قدر التفقه أجر زائد، قدر التدبر أجر
   ......يقع ما يفهم العلم أهل من كان إذا -عنك اهللا عفا- كنل: طالب

  بالسرعة؟
  .أيوه :طالب
 ما الناس بعض ،الناس لكل يتيسر ال وهذا ،ويبكون ويتدبرون دقائق بعشر الجزء يقرؤون أناس أدركنا نعم،

 نفسه من اهللا يري أن بعد -وتعالى سبحانه- اهللا من إعانة المسألة لكن هذا، يفعل أن ساعة بنصف ولو له يتيسر

   .مدة يعمل أن بعد ،شيء
   ..:.....طالب

 "هـ١٤١٣ " عشر، ثالثة سنة أعتكف شخص أعرف أنا لذة، يصير ذلك بعد ثم ،جهاد الليل قيام جهاد، من بد ال
 بعبأر بعدها والليلة اليوم في عشرين تكميل على إال قدر ما قدر، ما يوم في بالقرآن يأتون السلف أن يسمع ألنه

 من الختمة يقرأ صار ثم معتكف، وهو بالراحة كاملة الختمة بالراحة يقرأ فصار عشر سبعة سنة اعتكف سنوات

 مو ]القمر سورة )١٧([ }مدكرٍ من فَهْل لذِّكْرِِل الْقُرآن يسرنَا ولَقَد{ لمن؟ لكن ،ميسر القرآن أن شك ال اعتكاف، غير

 المصحف يفتح تقم لم الصالة أن وصادف اتفاقاً جاء إذا إال القرآن يفتح ما رآنالق عن العام طول يغفل بشخص

 مكة يقصد اإلنسان تجد الفاضلة واألزمنة األوقات في عينات ونشاهد ،يعان ال هذا مثل الوقت، تمضية أجل من

 أن تصرونت مك بالحرم، يفطر أن إلى العصر يصلي أن من يجلس ثم للعبادة، التفرغ يش؟إ أجل من رمضان في

 عن زاد إن سلم إذا المصحف يفتح المعتاد غير ؟المعتاد غير لكن عشرة، يقرأ المعتاد هين ال هذا؟ مثل يقرأ

 وال له يصفي وال يرجع ثم ،نهمثل جائي وإال رائح وإال مار أحد يشوف لعله يتلفت يبدأ ثم يزيد ما ،دقائق خمس

  .مشاهد شيء وهذا واحد جزء
   .:......طالب
   .المستعان واهللا الشدة، في يعرفه ما الرخاء في اهللا على يتعرف ما ليوال ،دمعتا
  ..:.....طالب



 له تدبر، ختمة وله ،العام طول أيام ثالثة في القرآن يقرأ أنه اعتاد السلف من شخص ،اإلنسان تعود المران، نعم،

 على يدل هذا هصنيعو ،يسير شيء عليه بقي يتمها، ولم ومات سنة، عشرين هذه؟ الختمة عليه أخذت كم ةختم

 أن يمنع ما لكن ،التدبر هذا لآلية، مقاربة وجدتها سنة عشرين على اآليات قسمت لو آية، اليوم في يقرأ أنه

 إلى الصبح صالة بعد يجلس شيء يكلفه ما وهذا سبع، في القرآن يقرأ ومنهج طريقة لنفسه ويختط يعتمد اإلنسان

 أن في يمنع وال حروف، تحصيل قراءة هذه ،سبع في القرآن فيقرأ آخر، وقت لىإ يحتاج وال الشمس تنتشر أن

 ويختم التدبر مةلخت ؛ساعة نصف ويجلس العصر يصلي ؟يضره ويش تدبر ساعة بنصف جزء يوم كل في يقرأ

 دحونويك يكدون الناس هل ؟اليوم الناس وراء ويش اآلن وإال الحرمان إال يمنع ما ؟يمنع ليال ويش شهر، كل في

   .المستعان واهللا ،الحرمان إال يمنعه ال ،أبداً المعيشة وراء
 ال كذلك لسانه يكون أن إال السرعة كره أنه حرب عنه ونقل ،التدبر على الكثرة ترجيح في ظاهر وهذا :يقول
 بمسألة لةالمسأ هذا أنظر وأنا ،أبداً يستطيع ما يترسل يقدر ما الهذ اعتاد الذي مجرب شيء هذا ،يترسل أن يقدر

 ما لقرآنا قراءة في السرعة تعود وشخص ،أبداً يهدي يمكن ما السرعة تعود شخص السيارة، قيادة في السرعة

 ثم خمسة ثم ثالث كيلوين كيلو يقصر حادث رأى إذا السيارة في يسرع فالذي ،شديدة بمشقة إال يترسل يمكن

 )٨٢([ }الْقُرآن يتَدبرون َأفَالَ{ :تعالى قوله بمثل مر فإذا ،يسرع السرعةب القرآن يقرأ الذي رجله يحط ثم ينسى
 التدبر آية تأتي )ص( إلى يسرع ذلك بعد ثم ،المؤمنون سورة إلى أسرع النساء تجاوز شويه، هدأ ]النساء سورة

 هذا ]محمد سورة )٢٤([ }َأقْفَالُها وبٍقُلُ علَى َأم الْقُرآن يتَدبرون َأفَلَا{ الطامة هذه عاد ،محمد القتال عاد ثم ،الثالثة

 يقف أن ويقصد القرآن يقرأ واإلنسان لها، يفطن ما وهو تمر أنها غالبال في لكن ،يقرأ وهو اآليات لهذه فطن إن

 إذا إال يفطن ما عليها، قفو ما ثثال مرتين مرة القرآن ويقرأ عندها ويقف ،آية يبي هو آية، يطلب ،آية عند

 المستعان، واهللا ،الناس قلوب على أثر هذا كل ،والمشرب والمطعم ،القلوب قسوةو ،الغفلة سببه كله هذا ختم،

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

   .التدبر ..........
  ...:.....طالب

  .اهللا يا ،النساء في األولى أربع، التدبر آية بعد، ال
   .كذلك محمد في ليوال: طالب
   ؟وصاد
   :......بطال

}وا َأفَلَمربدَل يالمؤمنون سورة )٦٨([ }الْقَو[   
  ..:.....طالب

   .معروفة آيات أربع إيه



  أين؟ ويدبرون طيب: طالب
  وين؟
   ]ص سورة )٢٩([ }الَْألْبابِ ُأولُوا وِليتَذَكَّر آياته لِّيدبروا مبارك ِإلَيك َأنزلْنَاه كتَاب{: طالب
  .  صاد هذه صاد، صادهذه

   ؟والمؤمنون: طالب
 ، والحرف بعشر حسنات،-إن شاء اهللا تعالى-المقصود أن من يقرأ القرآن على خير، ويحصل له الثواب 

نعم على كالم شيخ اإلسالم ما فيها إال سبعمائة  يين حسنة،والختمة على قول األكثر فيها أكثر من ثالثة مال
واللّه يضاعفُ {ل هو على خير سواء هذا االحتمال أو ذاك لحرف، وعلى كل حاابالمراد في  للخالف ؛ألف

  نعم؟هذا أدنى حد،  ]سورة البقرة) ٢٦١([ }ِلمن يشَاء
موجود اآلن من الشباب   وهذا الرجل معاصر، وكان يشتكي من الفقر،يحفظ القرآنأعرف رجالً : طالب
 تأويلأعطيك ثالثة ماليين فكان :  يقول لهأن رجالًرؤية ته لما تكلم بينه وبين نفسه رأت له زوج، أعرفه

  . الدنيابه هذه الرؤية أنه عنده القرآن يقرأ ويأخذ به هذا الثواب وهو يريد 
  نعم؟ ويسامح، ، على كل حال اهللا يعفونسأل اهللا العافية

  مالقاضي الكراهة على وحمل ا،نقل عنه حرب أنه كره السرعة إال أن يكون لسانه كذلك ال يقدر أن يترسل
على ما إذا لم يبين الحروف، وكالم أهل العلم في هذا الباب طويل، وكتب فضائل  ، الحروفإذا لم يبين

   .القرآن تبحث هذه المسائل بتوسع
 أسمن ألنه أنفع للفقير، فأغلى اً، أسمن فأغلى ثمناً، فأغلى ثمن، وأفضل كل جنس أسمن:هوتييقول الشارح الب

ِإنَّها من تَقْوى ومن يعظِّم شَعاِئر اللَّه فَ{:  لقوله تعالى؛ه من تعظيم حرمات اهللا، من تعظيم شعائر اهللا ألناً؛ثمن
  .، فأسود أو ما بياضه أكثر من سواده، وهو األملح،فأشهب: يقول ]سورة الحـج) ٣٢([ }الْقُلُوبِ

 نوالضأ ، والمعز سنة، والبقر سنتان،ل خمسما سواه، فاإلب، وثني وال يجزئ فيها إال جذع ضأن": قال
 السن اعتبار لكن ،التفاصيل بعض في اختلفوا وإن ،الجملة في لإلجزاء السن اعتبار على الفقهاء اتفق "نصفها

 ذكره فما ،والجذع الثني تفسير في اختلفوا كما ،الجزيئات بعض في واختلفوا قاطبة، العلم أهل عند المجزئ

 الثانية، في ودخل ،سنة بلغ ما لضأنا من الجذع المالكية عند الحنفية، قول وهو ،الحنابلة ندع المذهب هو المؤلف

 ثالث بلغ ما البقر من نيوالث السنة، بعد شهر كمضي بيناً دخوالً الثانية في ودخل ،سنة بلغ ما المعز من والثني

 سقطت ما الضأن من الشافعية وعند دسة،السا في ودخل خمساً بلغ ما اإلبل من والثني الرابعة، في ودخل سنوات

 المعز من والثني أشهر، ستة نع يقل أال على يبلغها لم أو السنة بلغ ثناياه أسنانه سقطت ما يجزئ، هذا أسنانه

 النبي أن هالل عن أحمد رواه ما الضأن من الجذع إجزاء على والدليل ،سنين خمس واإلبل ،سنتين بلغ ما والبقر

 يشهد حيث شاهده مع سيما ال به، بأس ال حديث وهو ))الضأن من الجذع يجوز(( :قال -سالموال الصالة عليه-

 من جذعبال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول مع ضحينا :قال -عنه اهللا رضي- عامر بن عقبة حديث له

   .قوي سنده :حجر ابن قالو ،النسائي رواه الضأن،



 ال(( :قال -والسالم الصالة عليه- النبي أن مسلم صحيح في مخرج جابر رواه لما الجذعة؛ من أولى والمسنة
  ه؟ها ،...فظاهره ذكرنا، كما ،مسلم رواه ))الضأن من جذعة فتذبحوا عليكم تعسر أن إال مسنة، إال تذبحوا
   .....:..طالب
   كيف؟
   .....:..طالب

 تجزئ ال أنه فظاهره كاملة، سنة هل ،الثني هو والمسن أشهر، ستة له ما الجذع الفرق؟ يشو والمسنة الجذعة

 هذا أن على ورالجمه حمله ولكن ،الثنية هي والمسنة ،تعسرها وعند ،المسنة عدم عند إال الضأن من الجذعة

 الصالة عليه- النبي أن -عنه اهللا رضي- عامر بن عقبة ولحديث ؛األدلة من ذكر لما األفضلية؛ سبيل على

 جذعة لي صارت :اهللا رسول يا :فقال -جذعة لعقبة- جذعة له ارتفص ضحايا أصحابه بين قسم -والسالم

   .االستحباب سبيل على ))مسنة إال تذبحوا ال(( :-والسالم الصالة عليه- قوله أن على فدل ))بها ضح(( :فقال
 أهل ويدخل ،الرجل عن يعني ،واحد عن الشاة ئتجز "سبعة عن والبقرة والبدنة ،واحد عن الشاة وتجزئ" :قال

 هعن بالشاة يضحي -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عهد في الرجل كان :قال أيوب أبي لحديث ؛له اًتبع بيته
 ،حسن حديث وهو ،والبيهقي ماجه وابن ومالك وصححه الترمذي رواه ويطعمون، فيأكلون ،بيته أهل وعن

 أن -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا لرسو مرناأ :-عنه اهللا رضي- جابر لقول "سبعة عن والبدنة البقرة وتجزئ"

  .العلماء جمهور :قال وبهذا ،والبيهقي وأحمد مسلم رواه منها، واحد في سبعة كل والبقر بلاإل في شتركن
 روى لما سبعة؛ عن والبقرة عشرة، عن اإلبل سبعة، عن والبقرة ،عشرة عن الجزور أن المسيب بن سعيد وعن

   .عليه متفق ،ببعير الغنم من عشرة عن فعدل -وسلم عليه هللا صلى- النبي قسم :قال خديج بن رافع
 في ببعير، الغنم من عشرة عن فعدل -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قسم ؟..في وإال األضحية في ؟يشإ في هذا

 ذهه من بها وتسويتها البقرة، من أكبر البدنة أن شك ال ،األضحية في ال القسمة في هذا ،الغنائم في هذا ،الغنائم

 اإلبل في نشترك نأ -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول انأمر :جابر حديث في تقدم الوارد النص لوال الحيثية

 نإ :قلنا اجتهاد المسألة انك ولو ،النص هذا لوال ،مسلم صحيح في هذا منهما، واحد في منا سبعة كل والبقر
 اهللا رحمة- عثيمين ابن الشيخ يقول اإلبل، بعض من رأكب هو ما البقرة في يوجد أنه على البقرة، من أكبر البدنة

 هذا ألن بيته؛ أهل وعن نهع يضحي بالسبع فإنه بيته أهل وعن عنه بالواحدة حييض اإلنسان كان إذا :-عليه

 أمته، كل عن ضحى -والسالم الصالة عليه- فالنبي له، حصر ال الثواب في والتشريك ،الثواب في تشريك

 بد فال يجوز، ال :قلنا بعير في ثمانية اشترك فلو سبعة، على يزيد فال الملك في التشريك ماأ ،الثواب في تشريك

 ؛منهم اآلخر يخرج ،األولى هو وهذا ،األخير يخرج أن إما منكم، واحد يخرج أن بد فال منهم، واحد يخرج أن
 انتهت والبضاعة شخص جاء لو مثل محل، صادف ما نعم، ،محل يصادف ال األخير نعم ،محل يصادف ما ألنه

 عن تجزئ البدنة" :قال ثم تزيد، ما انتهت سبعة هي ،انتهت محل يصادف ال نعم ،خالص ؟له تسوي ويش

   ؟شياة سبع عن تجزئ أو رجال سبعة عن "سبعة
   .:......طالب
   ؟شياة سبعة أو رجال سبعة عن تجزئ



   :.......طالب
 الرجل عن تجزئ الشاة كانت إذا :قلنا بالثاني :قلنا فإذا ،شياة سبع أنها :الثاني الجواب :-تعالى اهللا رحمه- يقول

   .بيته أهل وعن عنه البقرة وسبع البدنة سبع يجزئ فكذلك ،الثواب في بيته أهل وعن
   واحد؟ لكل بدنة أنها فقط واحد عن تجزئ ولكن :.......طالب
   .بيته وأهل
  ه؟تيب وأهل: طالب
 القاعدة، تذكرون لعلكم نفل؟ والباقي سبعها أو هاكل واجبة تكون فهل الشاة بدل كاملة البقرة أو لبدنةا ذبح وإذا إيه،

 ابن قواعد عن النقل تقدم نفل؟ والباقي سبعها أو واجبة كلها تكون فهل الشاة بدل كاملة البقرة أو البدنة ذبح إذا

 الكل يوصف هل هألجزأ دونه ما على اقتصر لو بما فأتى عبادة عليه وجبت من :الثالثة القاعدة في رجب

 منفردين صاعين كإخراج بإنفرادها نفل أنها في إشكال فال متميزة الزيادة كنت إن منه؟ اإلجزاء قدر أو بالوجوب

   .مسائل ذلك على وينبني الفقه، أصول في مذكوران وجهان ففيه متميزة تكن لم نإ وإما حوها،ون الفطرة من
 كيس في ووضعهما صاعين كال شخص ،اونحوه الفطرة في منفردين اعينص كإخراج متميزة الزيادة كانت إن

 كيس في صاع كل فوضع صاعين كال ،متميز غير ؟نعم ؟متميز غير وإال متميز هذا للفقير، وسلمهما واحد

   النفل؟ هو وهذا الواجب هو هذا أن يعرف أن رغي من لفقير وسلمهما
  :......طالب

   .ددح ما
   :.......طالب
   .......من وأخذه أخوذم: طالب
   .أخذهم
   ......بعينه حدأ هو يعني العين مسألة طيب: طالب

 نعم ،كامل دينار للفقير فدفع دينار نصف حينئذ عليه فوجب دينار عشرين عنده دينار، نصف عليه وجب شخص

 وال الدينار ويش رييد ما المسألة يفهم ما ليوال ،عشرين عن دينار أدى كمن لروضةا في ذكره الذي المثال وهذا

 أدى كما ؟المقصود عرف وما ،األصول الكلية في درسنا مدرس وهذا الكالم هذا قولأ أنا ؟العشرين ويش يدري

 أنها معروف معنى؟ يشإ دينار ودفع دينار عشرين ذمته في يعني عشرين؟ عن دينار إيش عشرين عن دينار

 فدفع ،العشر ربع دينار، نصف عليه يجب األصل هو ةالزكا في يعني ،عشرين عن دينار أدى كمن ألنه زكاة؛

 للفقير فدفع آخر، دينار نصف يوجد دينار، نصف يوجد حدة، على نصف كل أن يفترض الثاني النصف دينار،

 لكن المستحب، والثاني الواجب النصف هو هذا أن على نص ما وهو يختلف؟ كامل، دينار دفع أو ،نصفين ،اثنين

  ؟فائدة الخالف ذاه مثل على يترتب هل
   .العود في :طالب
  نعم؟
   :......طالب



   .القبض قبل العود
   .أيوه: طالب
  .القبض قبل

  ....أخرج ما القبض، قبل: طالب
 الواجب القدر نفل، الباقي الركوع من الواجب القدر ذهب وقد ركع واإلمام جاء لو ما األمثلة من يذكرون النية،

 في وأدركه بسبع سبح إذا واحدة، مرة "العظيم ربي سبحان" :ويقول ويطمئن ركبتيه من يديه يمكن الركوع من

   واجب؟ أو نفل في أدركه :نقول والسابعة والسادسة الخامسة التسبيحة
   ........واجب صار كله فل،ن في: طالب
   المتنفل؟ خلف المفترض صالة عن تخرجت ام عنك اهللا عفا: طالب

 المذهب على عندهم ألنهم هذا؛ مثل في حرج في يقعون هذا أجل من هم مثال،ال هذا مثل ونقولي هذا أجل من هو

 شان على واجب كله :يقال أن بد ال ،نفل الواجب من الزائد والقدر المتنفل، خلف يصلي أن يجوز ال المفترض

 السبع؟ أو بواج كله فهل ،بدنة فذبح شاة عليه وجب إذا :قوله األمثلة من يهمنا الذي المهم ،الحرج من يخرجون

 طالب على عظيم، كتاب ،عظيم كتاب فهي القواعد، بهذه يعتني أن العلم طالب على حال كل على هين،جو على

 نعم ،القواعد هذه تتضح وحينئذ عنده من مثلةاألب ييأت وينظر ،القواعد على األمثلة ويطبق ،به يعتني أن العلم

 لطالب نافعة قواعد لكنها انخرام، بعضها وفي ،نعم سوم،مح غير فروعها ومن منها وكثير ،كلية قواعد ليست

 الحافظ إمامة لكن ،-تعالى اهللا رحمه- رجب ابن على استكثرت وقد ،الذهن وتحدد ،المسائل له تحصر ،العلم

   .-تعالى اهللا رحمه- بهذا معروف هوو ،بذلك له ومشهود ،معاً والفقه الحديث في -تعالى اهللا رحمه- رجب بنا
 شاة تجزئهما هل أوالد منهما ولكل ،واحد ومالهما ،معاً يسكنان متزوجان اإلخوان لو عنك اهللا فاع: طالب

   واحدة؟
 كبراأل يذبح الذي نإ :قلنا لو لكن ،تجزئ ال هذا على رجل والثاني الرجل "بيته وأهل الرجل على" :قولهم

 أهل ناس أنهم تصور إذا اليد، ذات قلة مع سيما ال ،واسع اهللا وفضل وأوالده هو األكبر بيت أهل من واألصغر

  .واحد بيت أهل ألنهم -تعالى اهللا شاء إن- واحدة يكفيهم وكذا حاجة
   ...:....طالب

  .واحد مالهم هم ال
 البتراء بل باء،والعض والمريضة والجداء والهتماء والعرجاء والعجفاء العوراء تجزئ وال" :-اهللا رحمه- قال

 أقل قطع قرنه أو بأذنه وما" يش؟إ "النصف من أقل قرنه أو بأذنه وما ،وببمج رغي وخصي ،والجماء ،خلقة

  نعم؟ "النصف من
   :.........طالب
  ؟نعم

   .....:..طالب



 عيوب وهناك ،فيها اإلجزاء عدم السنة في جاء مأثرة عيوب هناك األضاحي في المعيبة هذا، من بد ال ،ال ال

 المؤلف نص حال كل وعلى ،اللحم على تؤثر ال أنها إال والشراء لبيعا في أثرت وإن يعني مؤثرة، غير لكنها

 وإن أولى، باب من والعمياء تجزئ، ال هذه عينها انخسفت بأن العور لبينةا فالعوراء العيوب، هذه من كثير على

   تجزئ؟ ما وإال تجزئ العمياء :يقولون الظاهر أهل كان
  .تجزئ: طالب
  ؟لماذا ،تجزئ ما العوراء ،تجزئ
   .عليها منصوص: طالب

   ؟والعلة عليها منصوص
   :.........طالب
   .؟..العين وهل للحم؟ ا على أثر لها تجزئ ما العوراء لماذا لكن ،.......ليال خل

   ..:.......طالب
 على حتى تجزئ العمياء :يقولون الظاهرية ،....والثانية جهة من تشوف ،واحدة بعين تشوف ،عيالر على نعم

  .العلم أهل ذكرها تيال العلة
  .بها يهتم صاحبها ألن :يقولون: طالب
 هذه مثل ،مذهبهم في يقدح مما نهأ شك ال هذا ومثل ،بمذهبهم الالئق هذا حال كل على لها، ويجيب بها يهتم نعم

 على قوااتف :حاإلفصا في قال ،األئمة باتفاق أولى باب من العمياء وال البينة، المسائل الظاهرة، مسائلال لمسائلا

 ال التي والمريضة ،عرجها البين والعرجاء والعوراء كالعمياء لحمه عيبه ينقص معيب ذبح فيها يجزئ ال أنه
 عندنا لو تجزئ؟ ال أو تجزئ هل ،بين غير هاروع التي غير العوراء تنقي، ال لتيا والعجفاء ،برؤها يرجى

  .أشرف
  .......الحديث: طالب
  ؟نعم

   .الحديث غزىم ........العمياء: طالب
 األربعة األئمة اتفاق باالتفاق والمراد ،واإلجماع باإلخالف يهتم فقه، كتاب هبيرة، البن اإلفصاح بحديث هو ما

  ؟نعم عنده،
   .....:..طالب

 رأيتها إذا قائمة أنها مع بصرها ذهب إذا كما عورها البين غير العوراء انتظر، الحديث يجئ ئ،يج يبي الحديث

 ولذا ،هاإجزاؤ المذهب موجود، هذا نعم شكالإ أدنى فيها ما وعينه البصر يفقد الناس وبعض عيب، فيها ما :قلت

 ))هاروع البين العوراء :األضاحي في تجزئ ال أربع(( :البراء حديث في سيأتي ما على تجزئ المذهب :يقول

  .ءورابع ليست :يقول هااير الذي ،ببين هو ما بين؟ هاروع قائمة العين كانت إذا لكن
 لكن ،اإلنصاف في قاله ،قائمة العين بقاء مع البصر ذهاب وهو ،قاءخالب عن نهيلل تجزئ ال :أحمد اإلمام وعن

  ؟البخقاء معنا يشإ مستعلمة لغة هذه البخقاء هل



   .......هو البخق: طالب
  .الدارج في هذا نعم،
   .الشق .........الدارج في ناعند: طالب
 مع مشياً تطيق ال التي كذلك العرجاء وال فيها مخ ال التي الهزيلة العجفاء فيها، هأصعب يدخل عينك يبخق يعني

- تيمية بنا اإلسالم شيخ يرى ضرعها، نشف ما الجداء وال ،أصلها من ثناياها ذهبت التي الهتماء وال الصحاح،
 صد،مق ليست األسنان ألن ؟لماذا الشافعية قول وهو ،المذهب في وجه وهو ،تجزئ الهتماء أن -تعالى اهللا رحمه

   .كاللحم بمقصود هو ما يعني ،اللحم مقاصد من بقصد هو ما وإال األكل على أثر له نإ إال اللهم
  ....هنا العلة وهل تجزئ؟ ال :قال لماذا عروها البين العوراء من ننته لم إليك اهللا أحسن: طالب

 في مقصود غير اللبن ألن ؛ضرعها نشب التي اءاإلجز داءالج في أحمد اإلمام عن روي البراء، حديث في ئيج

 رداءة على ؟يشإ على دليل هذا جداء وكونها ءعجفا وكونها ءهتما كونها وعالمات اتأمار هذه لكن األضحية،

 نعم أثر، له ما لذاته السن كان وإن األشياء هذه مثل أثر فله رديء لحمها هذه فمثل ،الكبر بالغة ألنها ؛لحمها

 على دالئل هذه كل لكن ،لحمها في له أثر ال اللبن العجفاء نعم األكل، على تأثيره في إال أثر لها ليس لذاتها العين

 في ذكرها لعدم اإلجزاء الجداء في أحمد اإلمام عن روي لحمها، في تؤثر التي العاهة أو السن، وكبر اللحم رداءة

 صلى- اهللا رسول فينا قام :قال عازب نب البراء لحديث ؛اتفاقاً المرض بينة المريضة تجزئ وال ،البراء حديث

 والعرجاء مرضها، البين والمريضة عورها، البين العوراء :األضاحي في تجوز ال أربع(( :فقال -وسلم عليه اهللا

  نعم؟ ))...والعجفاء ضلعها البين
   ....:.....طالب

 ضلعها، البين والعرجاء مرضها، بينال والمريضة ،عورها البين العوراء(( نعم ))تنقي ال التي العجفاءو((

 العلم، أهل من جمع من مصحح وهو ماجه، وابن ،والنسائي والترمذي داود أبو رواه ))تنقي ال التي والعجفاء

  نعم؟
  .......:.طالب

  ؟تنقي ال معنى يشإ تنقي ال
  ......:..طالب
 اهللا صلى- النبي أن -عنه اهللا رضي- علي لحديث ؛قرنها أو أذنيها أكثر ذهب التي العضباء تجزئ ال أنها كما

 مفلح ابن يقول وصححه، والترمذي داود وأبو أحمد رواه ،والقرن األذن بأعضب يضحى أن نهى :-وسلم عليه

 لم وكأنه ،جهة من األضحية في له أثر ال هذا ألن ؛مطلقاً والقرن األذن أعضب جواز احتمال يتوجه :الفروع في

 المذهب، هذا اًمقطوع أو لها، ذنب ال التي خلقة البتراء تجزئ بل ،نظراً صحته في إن :قال بل ،الخبر عنده يثبت

 تجزئ المقطوعة أن المذهب أن ذكر الشارح لكن ،المقطوعة يخرج "خلقة البتراء بل" :الماتن كالم ،خلقة البتراء

   .كثير لثالث ألن ؛فأكثر الثلث فأكثر، الذنب ثلث ذاهبة تجزئ ال المالكية وعند ،المذهب هذا



 وعند يسيراً القطع كان ولو ،المتن في ما وافق وهو ألن فال؛ المقطوعة أم خلقة تجزئ البتراء أن الشافعية ذهب

 قطعت التي وهي ،الضأن من البتراء وأما :يقول -اهللا رحمه- عثيمين ابن الشيخ ،مطلقاً البتراء تجزئ ال الحنفية

   مقصودة؟ غير وإال مقصودة اإللية منها، مقصود ءجز في بين نقص ذلك ألن ؛تجزئ فال أكثرها أو أليتها
   ....:....طالب
  ؟نعم

   ....:....طالب
 كون ،مقصودة غير أنها يعني ال وغيره الزبل في أماكن في يرومونها األزمان هذه في الناس كون يعني ال

 هذا نافع، غير هذا أن هذا يعني ال ،وغيرها والكرش الرأس وأحياناً ،الجلد مع اإللية رمى ذبيحة ذبح إذا الشخص

 به يحدثنا وقت إلى الناس كان وإال ترف، عيشة يعيشون ألنهم ؛هذا في ويتساهلون الناس يتسامح ومقصود، نافع

 يظهر أن أجل من ،فيه لحم ال الذي العظم ،ثالثو مرتين يطبخ العظم متقادمة عصور هي ما يعني أدركناه من

 األليات هذه المسالخ من ويأخذون ،للشحوم بمصاهر جاءوا الجهات بعض في اناإلخو وبعض الطعام، في طعمه

 نفسه،ب عليه أطلعني بل ،المشروع هذا صاحب وحدثني سمن، وتخرج مصاهرال هذه في فيدخلونها ترمى التي

 رياضال في لو يعني ،متوسط بلد في هذا يعني ،تنك عشرين يومياً األليات هذه من يستخرجون وهم عليه أطلعني

 يجعل الترف المستعان، اهللا لكن اآلن، الناس يستعملها التي الزيوت من أنفع هذا شك، الب مئات ؟يطلعون كم مثالً

   .هذا ويرمون جاهز يأخذون خالص ،..وال يذيبون وال يصفون أن استعداد عندهم ما الناس
 ؟نعم تقطع؟ ما وإال االليات تقطع هي ناآل الضأن، من البتراء وأما :-تعالى اهللا رحمه- عثيمين ابن الشيخ يقول

 ألن ؛تجزئ فال هاأكثر أو أليتها قطعت التي وهي ،الضأن من البتراء وأما ،األليات مقطوعة عموماً االستراليات

 على قياس الكراهة مع تجزئ فإنها فأقل نصف ليتهاأ من قطع إن فأما ،منها مقصود جزء في بين نقص ذلك

  .العضباء
 ،قرن لها يخلق لم التي والجماء ،األذن صغيرة وهي ء،الصمعا تجزئ كثير، الثلث أن يرون الكيةالم أن وعرفنا
   يش؟إ نعم ؟الجب يشإ قطع ؟يشإ والجب يعني ،فقط خصيتاه قطعت بأن مجبوب غير وخصي
   ...:.....طالب
 يعني موجوئين، نبكبشي ضحى -والسالم الصالة عليه- النبي أن رافع أبي لحديث ؛الخصيتين مع الذكر نعم

 أو النصف من أقل قطع أو شق أو خرق قرنه أو بأذنه ما كراهةال مع ويجزئ أحمد، اإلمام رواه ،خصيين

 ما على يجزئ، فال النصف من أكثر كان فإن وغيره، حنبل رواية في أحمد اإلمام عليه نص ما على فقط النصف

 تجويز واحتمال والسنن، المسند في المخرج يعل خبر في الفروع صاحب تشكيك وتقدم ،علي حديث في تقدم

  نعم؟ الفروع، صاحب عند مطلقاً ءالعضبا
  .:.......طالب
  ؟نعم ،لين فيه لين، فيه ،الخبر لين فيه فيه،
  ..:......طالب



 أن عباداته في اإلنسان يحرص حال كل على إليه، يصل ال وقد يتساهل من حسن، :يقول سينالتح في يتساهل من

 أو ،األذن من شيء مقطوعة أضحية إال وجد ما أنه قدر لو لكن ،الكمال وجه على أكمل، وجه لىع ابه يأتي

 وكل ،يديه ينب والخيار السعة حال في لكن ،به يضحي العلم أهل فيه اختلف فيما هذا من شيء أو القرن من شيء

   .القلوب تقوى من اهللا شعائر وتعظيم ،اهللا شعائر يعظم أن ينبغي ،ذلك على قادر وهو ،موجود شيء
 فيطعنها ،اليسرى يديها معقولة -قائمة كونها حال يعني- قائمة اإلبل نحر والسنة" :-تعالى اهللا رحمه- يقول

 العكس يجوز "عكسها ويجوز -اإلبل غير- غيرها ويذبح ،والصدر العنق أصل بين التي الوهدة في بالحربة

 وجبتْ فَِإذَا فَّصوا علَيها اللَّه اسم فَاذْكُروا{ :-وتعالى انهسبح- اهللا يقول قائمة، تنحر أن اإلبل في السنة

 إذ ،قائمة بكونها مشعر وهذا ،سقطت أي جنوبها وجبت فإذا نعم ،سقطت وجبت ]الحـج سورة )٣٦([ }جنُوبها

   .فسقطت وجبت :يقال ما جنبها على أو باركة كانت لو
 ،-وسلم عليه اهللا صلى- محمد سنة مقيدة قياماً ابعثها :قال فنحرها هراحلت أناخ قد رجل على عمر ابن أتى

 السن عدا ما الدم، ينهر محدد الدم، ينهر بشيء أنه المقصود ،نحوها أو السيف أو السكين أو "بالحربة فيطعنها"

 في" جداً بعيد ،نعم نعم؟ ؟اإلبل في هذا االستثناء يصلح ؟نعم لإلبل؟ بالنسبة هذا يقال أن يمكن لكن والظفر،

 اًيمين جرها طعنها فإذا هنا، اليدين بين تكون أن من قريبة هيو العنق أصل في المطمئن المكان هي "الوهدة
 إلى موجهة األيسر جنبها على والبقر الغنم اإلبل، غير يذبح أن والسنة والمري، الحلقوم يقطع أن أجل من وشماالً

 هذا وجههما، حين فقال كبشينب -والسالم الصالة عليه- النبي ضحى :قال -عنه اهللا رضي- جابر لحديث ؛القبلة

 أسهل، جنبها على كونه ،للذبح أسهل ألنه جنبها على وكونه لين، إسناده لكن ه،ماج وابن داود أبو رواه الحديث

  ؟نعم يصلح؟ ما وإال يصلح األيمن كان إن ،األيسر جنبها على
   ..:......طالب
 على هذا كل ،ذلك من يتمكن ال األيسر؟ جنبها على وهي الذبيحة يذبح أن يستطيع لشمالا باليد يذبح الذي اآلن

 ؛والبقر الغنم وتنحر ذبح، وتذبح باركة اإلبل تذبح أو يذبح بأن العكس يجوز الذبح، في واألكمل االستحباب سبيل
  .والذبح النحر يتناول ))كلف عليه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما(( :حديث وعموم ،الذبح محل يتجاوز لم ألنه
 وليق "ويشهدها ،اًمسلم ويوكل أو ،صاحبها ويتولها ،ولك منك هذا اللهم ،أكبر واهللا ،اهللا بسم :ويقول" :قال

 }علَيه اللّه اسم يذْكَرِ لَم مما تَْأكُلُواْ والَ{ التسمية الوجوب سبيل على " اهللا بسم" :الذبح أو بالنحر يده يحرك حين
 للعامد اإلطالق وظاهره يؤكل، ال عليه اهللا اسم يذكر ال الذي أن االشتراط في ظاهر وهذا ]األنعام سورة )١٢١([

 }علَيه اللّه اسم يذْكَرِ لَم مما تَْأكُلُواْ والَ{ بالهين ليس األمر هنا ألن الناسي؛ يعذر بعضهم كان وإن ،والناسي
 سورة )٢٨٦([ }نَّسينَا ِإن تَُؤاخذْنَا الَ ربنَا{ :تعالى قوله يدخل أن يمكن وهل ،مليش وهذا ]األنعام سورة )١٢١([

  ؟]البقرة
   .يمكن: طالب
   .مراراً رددناها هذه النسيان في القاعدة النسيان، في القاعدة ؟يمكن
  ....مؤخراً عليهم محرم :نقول ....:طالب



 اإلحرام تكبيرة نسي الموجود، زلةمن المعدوم ينزل وال لمعدوم،ا منزلة الموجود ينزل أنه النسيان في القاعدة

 }نَّسينَا ِإن تَُؤاخذْنَا الَ ربنَا{ :نقول ركعة نسي نعم، هنا ]البقرة سورة )٢٨٦([ }نَّسينَا ِإن تَُؤاخذْنَا الَ ربنَا{ :نقول
 ،هللا والحمد ،أكبر واهللا ،اهللا بسم :وقال نسي لو لكن ،المعدوم منزلة الموجود ينزل النسيان ]البقرة سورة )٢٨٦([

 فرق ،الموجود منزلة المعدوم ينزل ال لكنه شيء، قال ما كأنه المعدوم منزلة زلهنن نسيان موجود هذا :قلنا ،نعم

 صالته خمس يصلي من ،الصورتين في ناسي ثالث الظهر يصلي من وبين ،خمس الظهر يصلي من بين

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

  ه؟ها المعدوم، وبين الموجود بين فرق ؟النسيان في الفرق عرفنا معروف، إيه
   :.......طالب
   .؟يف ويش
   :........طالب
  ؟كيف
   :.......طالب
  ]البقرة سورة )٢٨٦([ }نَّسينَا ِإن تَُؤاخذْنَا الَ ربنَا{ خالص :نقول شرط يتوضأ أن نسي ،االشتراط اآلية ظاهر
  :........طالب
  ؟كيف
   :.......طالب
   شرط؟ يكون أن من يمنع ليال ويش به، يقول من عند شرط وهذا
   :.......طالب

 ما أو سموا ندري ال باإلسالم عهد حديثي أناس من جائي وكله؟ اهللا سم :يقول الذي جائي أين من هذا لكن ،إيه

  ؟نعم ،أخر شيء فهذا وتأكل سمى ما أنه تجزم أما ،أنت سم ىسم ما أنه شككت إذا ،سموا أنهم واألصل ،سموا
   ....هذا بتخصيص يشعر ما لفسق وإنه :.....طالب
 ،ناسياً خمس يصلي ومن ثالث الظهر يصلي من بين الفرق عرفنا ،قواعد عامة، قواعد وعندنا نصوص عندنا
 صالته ثالث يصلي من المعدوم، منزلة الموجود ينزل النسيان ألنه ؛صحيحة صالته خمس الظهر يصلي من

 فيها المسألة حال كل على ،اإلعدام وبين اإليجاد بين فرق ود،الموج منزلة المعدوم ينزل ال النسيان ألن ؛باطلة

 ،للمال تضييع وهذا نسيان ،كان وجه أي على تأكل ال عليه اهللا اسم ذكري لم ما أبداً :يقول من ومنهم ،خالف
 عليه أهدرت إذا الناسي وهذا ،رسوله وعن اهللا عن جاء بما االلتزام منه أهم لكن صحيح، للمال تضييع هذا :نقول

   .المستعان واهللا ،معروفة المسألة في العلم أهل وأقوال ،بعد ينسى لن الذبيحة هذه
   .....شيخ يا طيب: طالب



  ؟ذبح لو
   :.......طالب
  ؟كيف
  :........طالب

  .دفعه حرم أخذه حرم ما :القاعدة نعم، ،دفعه حرم أخذه حرم ما !آدمي إما شيء وإال دواب يطعمها ال ال
   ..:.....طالب
   ؟كيف

   .قولين فيها المسألة
   للناسي؟ يسوغ أنه مذهبه من شخص أن عرف لو لكن ال

  .:......طالب
   ال؟ وإال صح نعم ويسكت، بلأ لحم له نقدم اإلبل لحم بأكل ضوءالو نقض عدم مذهبه من كان وإذا نعطيه،
   .يهإ: طالب
  اضحة؟و ظاهرة النصوص كانت وإن

  .:......طالب
  ه؟ها نكمل يبونا الذين اإلخوان ،اإلخوان يا الوقت الوقت
  :.......طالب

  .وإياكم يعنا اهللا
   .سم

   .:.......طالب
 ،معروف شيء هذا مفيد الكتاب وإكمال مفيد، االستطراد فوائد، له االسترسال أن شك في ما اإلخوان ال ال إيه

 على ولو كلها واألبواب كلها المسائل على والمرور نكمل، نبي :يقول أحد الدروس، جميع في يريد شيء وهذا

 هو والتوضيح األمثلة هذه وذكر االسترسال هذا ال :يقول والبعض ،بالبعض اإلخالل من أفضل مختصر وجه

 ومقدرة نظر وجهة هي حال كل وعلى نعم، -اهللا شاء إن- عليها الحقين ،عليها راجعين والكتب ،نحتاجه الذي

 يطرح، درس كل في اإلخوان بين الخالف ،منها نعاني وهذه ،مقدرة نظر وجهة :لأقو حال، كل على ومحترمة

 الحقين الكتاب هذا نترك أن االستطرادات هذه من نريد أبداً :يقول بعضهم ألن ينحسم؛ ولن يطرح دورة كل في

 وهذه وجه، ولكٍل بكامل، هو ما وجه على ولو ومعرفتها استيعابها من بد ال مسائل بيننا ال :يقول وبعضهم ،عليه

 ويبقي ،ثالث محاضرتين في الحديث يشرح األساتذة بعض ،النظامية الدراسة طالب الجماعة، طالب منها يعاني

 مجمل أنه صحيح المنهج، ويكمل حديثين محاضرة كل في ذويأخ يمشي ال وبعضهم نعم المنهج، أرباع ثالثة

 ولو بمسائلها األبواب وتصور ،المنهج أكمل لكن نعم، ،حصل ما كله والتقعيد والتنظير والتفصيل مجمل الكالم

 }مخْتَلفين يزالُون والَ{ حال كل وعلى منهج، والكتاب المنهج بقية تضييع من أكمل يكون ناقص، وجه على
   ؟نعم ]هود سورة )١١٨([



  ...:.....طالب
  .معروفة ذاهبالم حال كل على
 ؟الرحيم الرحمن زيادة يشرع وهل ،الوجوب سبيل على اهللا بسم :النحر أو بالذبح يده يحرك حين يقول أن

  ....نعم؟
  
 


