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

 بعد: 
نوه أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، "ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ي: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

الطواف المراد به  "ثم يصلي ركعتين خلف المقام"قال بعد ذلك:  أو جدار  الحجر أو عريانًا أو نجسًا لم يصح"
كما عرفنا الدوران على الكعبة، ومن شرطه االستيعاب من الحجر إلى الحجر، فاالستيعاب شرط لصحة 

ن الطواف ولو كان يسيرًا ولو من شوط واحد من السبعة لم يصح طوافه؛ ألن الطواف، فعلى هذا لو ترك شيئًا م
إذا  ))خذوا عني مناسككم((طاف كاماًل، طاف من الحجر إلى الحجر، وقال:  -عليه الصالة والسالم-النبي 

 شك في عدد األشواط ما يدري هل طاف خمسة أو أربعة، قالوا: هذا يكون حكمه حكم الشك في عدد الركعات،
يعني فكشكه في عدد الركعات من الصالة، المعروف عند الحنابلة أنه يبني على األقل؛ ألنه المتيقن، فإذا شك 
هل طاف خمسة أو أربعة؟ يجعلها أربعة، ويأتي بخامس وسادس وسابع، كما لو شك هل صلى ركعتين أو 

عية، يبني على األقل، وال شك أن مثل هذا ثالثًا يجعلها ركعتين، وحينئٍذ يأتي بثالثة ورابعة أن كانت الصالة ربا
إيش  في الصالة وهنا أيضًا أنه يبني على غالب ظنه، -رحمه هللا تعالى-والذي يرجحه شيخ اإلسالم  أبرأ للذمة،

يعني هذا؟ ما الذي يترجح عندك؟ يقول: ما أدري طوفت أربعة أو خمسة، صليت ركعتين أو ثالث، ما الذي 
نا ما ترجح عندي شيء، لم يترجح عندي شيء، وال يوجد أدنى مرجح؛ ألن الفرق بين يترجح عندك، قد يقول: أ

الشك وغالب الظن، الشك أن يستوي الطرفان، إذا استوى الطرفان هذا الشك، إذا وجد راجح ومرجوح الراجح 
إذا قال لك:  الظن والمرجوح الوهم، قد يقول قائل: كيف أرجح وأنا شاك، نقول: انظر إلى من يطوف معك مثاًل،

خمسة فترجح عندك أنها خمسة، ولو كان شكك أو الذي في ذهنك التردد، في ذهنك التردد، ما نقول: في ذهنك 
أنها أربعة؛ لئال يكون غالب ذهنك أنها أربعة، نقول: في ذهنك التردد على حد سواء، لكن الذي معك يقول: إنها 

ككت هل صليت ركعتين أو ثالثًا، لكن الذي بجانبك وقد خمسة نقول: اعمل بغالب ظنك، في الصالة ترددت وش
دخل معك في الصالة لما صلى ركعة واحدة جلس للتشهد األخير، هذا يرجح كون الركعات ثالث، على المذهب 
ما تلتفت إلى مثل هذا، بل تبني على األقل؛ ألنه المتيقن وعلى كالم شيخ اإلسالم تأخذ بمثل هذه المرجحات، 

ن كانت في   أن يكون هو اآلخر أيضًا شك. لاألصل فيها شيء من الضعف؛ الحتماوا 
))إنما األعمال يقول: "أو لم ينوه" طواف عبادة، ال بد له من نية، فمن لم ينِو الطواف لم يصح طوافه؛ لحديث: 

وداع، وليس معنى النية هنا أن يقول: اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة، طواف الحج، طواف ال بالنيات((
طواف نفل، أو ما أشبهه، ال، ليس معناه النطق والجهر بالنية، فإن الجهر بالنية بدعة، لكن معناه أن يقصد 
الطواف، يقصد التعبد بالطواف، يقصد المطاف لإلتيان بهذه العبادة، يعني لو قيل لشخص: األنفع لصحتك أن 

ول: ال ينفعه طوافه، هذا كأنه يطوف في تكثر من المشي فجاء يمشي في المطاف من غير قصد لألجر، نق



األسواق، ال ينفعه طوافه، لكن لو قال: أنا أطوف حفاظًا على الصحة، كما أوصى األطباء وبداًل من أن أطوف 
))من طاف أسبوعًا في األسواق وفي الشوارع أطوف في المطاف ألحصل األجر؛ ألنه رتب على الطواف أجر 

 ه؟ نعم؟ نعم؟ماذا له من األجر؟ ها يحصيه((
 طالب:....... 

لكنه ضعيف جدًا حديث الخمسين ضعيف، المقصود أن الطواف  ))ومن طاف خمسين((نعم جاء عتق رقبة 
عبادة مقصودة لذاتها، ولذا تصح من غير نسك بخالف السعي، السعي ليس مقصودًا لذاته، لو نصح الشخص 

ي المسعى، والمسعى ما شاء هللا ميدان ال سيما أوقات بأن يمشي، وقال: بداًل من أن أمشي في الشوارع أمشي ف
قلة الناس وخفة الزحام، من أمتع ما يكون في المسعى نعم، مكان مناسب ومبلط ومبرد بداًل من أن أطوف في 
الشوارع عرضة للسيارات وغيرها، نقول: ال ينفعك طوافك كأنك مشيت في األسواق، نعم، إذًا الطواف ال بد له 

وكذلك إذا لم ينو النسك بأن أحرم مطلقًا، وطاف قبل أن يصرف  إنما األعمال بالنيات(())ديث: من نية؛ لح
إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، إيش معنى لم ينو النسك؟ أو لم ينوه أو نسكه،نعم، طاف أو أحرم بما أحرم 

قبل أن يشرع في الطواف؛ ليكون  به فالن، أو أحرم إحرامًا مطلقًا، نوى نسك مطلق، ال بد أن يعين هذا النسك
هذا الطواف إما للعمرة إن كانت عمرة مفردة، أو تمتع، أو يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، ال بد من 
تعيينه، إذا طاف قبل أن يعين قبل أن ينوي نسكًا معينًا فإن طوافه حينئٍذ ال يجزئ، طواف عن إيش؟ شخص 

أحرم به فالن، وقبل أن يجد فالن ما وجد فالن وال يدري بما أحرم فالن، قال: أنا أحرم إحرامًا مطلقًا، أو بما 
ن صار مفرد أو قارن يكون  وصلت الحرم وبطوف وعلى أي حال إن كان صاحبي متمتع يصير طواف عمرة، وا 

ال ما يصح؟   طواف قدوم يصح وا 
 طالب:.......

 ما يصح، ال يصح.
 طالب:........

 ويش قال؟ 
 ... طالب:....

إيه،......قبل أن يطوف، ال بد أن يعلم قبل أن يطوف، ومسألة علي..، ومن وجد صاحبه قارنًا مثاًل أو مفردًا 
ال الطواف  وطاف قبل أن يحصل على صاحبه، طواف القدوم سنة، تفوته السنة، لكن ال أثر له في حجه، وا 

 غير صحيح في هذه الصورة.
  يقول: "أو طاف على الشاذروان"، نعم؟

 طالب:....... 
 إيه.

 طالب:......... يجدد النية؟ 
 ما يحتاج، ما يحتاج، يعرف أنه جاء لطواف العمرة هذه هي النية.

 طالب:........ 



 ويش هو؟
 طالب:........ 

 ما يحتاج يعرف أنه إنما جاء يوم العيد من أجل أن يطوف طواف الحج، قصده المطاف بهذه النية هذه النية. 
 ..طالب:......

ال، ال، ما يحتاج لنية خاصة، يعني شخص وجد غريمه في المطاف واحد يبغي منه فلوس، وقال: ندور إلى أن 
 نمسكه هذا هو طواف ذا؟ نعم؟

 طالب:........ 
 كيف؟ 

 هذا ليس بطواف، نعم؟ 
 طالب:....... 

نسخ، وهي التي مشى عليها أو نكسه، يعني هذه أو لم ينوه، أو لم ينو نسكه، هنا محدد نسكه، هذا على بعض ال
 هنا، نكسه هذا يحتاج إليه مع قوله: من شرطه أن يجعل الكعبة عن يساره، يحتاج إليه؟ أي، نعم. 

 طالب:........ 
 ال، ليش ال؟ 

 طالب:......... 
 يجعل الكعبة على يساره ويطوف على قفاه، ريوس. 

 طالب: يا شيخ ولو جزء بسيط يا شيخ..... 
 و؟ه ويش

  .....بسيط ءاف لو رجع إلى وراء يا شيخ جز ططالب: 
 زحام، زحام. 

 طالب: الشوط هذا....... 
  .يرجع ،ال ،ال 

 طالب:.......
 ....هو بيكمل ،هو بيرجع ،يرجع

 ..طالب:......
 فجاء فوج زحام ورجعوه إلى الحجر.  المقام مثالً  المهم إنه واصل

....عكس اتجذاه ومشذى شذويه، .لذى وراء علذى الخلذفمشذى ع ،ال ما قصدي كذذا، إذا طذاف علذى وراءطالب: 
 ؟ االتجاههل ال بد له أن يرجع إلى النقطة التي عكس فيها 

 ... يكمل هو..جع فيه، الذي وصله في الرجوع، نعم، يبي يرجع إلى جهة الحجر،هو من مكانه الذي ر  
  ....إيه هو بيكمل من النقطة التي.طالب: 

 لي رجع فيها. ال



 عكس على الخلف طاف؟الشيخ، ما أنا بقصدي كذا، أنا أقصد أنه رجل طاف بيا ال طالب: 
 ؟قصداً 

 . ال مو بقصداً طالب: 
 يعني من الزحام؟

 من الزحام نعم.طالب: 
 يبي يرجع مرة ثانية هكذا.  ،من الزحام هو واصل هذا ورجع هكذا زحام

مشذى ع علذى وراء يعنذي مشذى يا شيخ أنت مذا فهمذت قصذدي؟ يذا شذيخ هذذا يطذوف بالشذكل هذذا ورجذطالب: 
 . ....مسافة

 ألن هذا الغي هذا. ؛إيه ،ال بد أن يرجع من مكانه ،يرجع إيه يعني أداروه، إذاً 
 ...طالب:......

بااد أن يجعاال الكعبااة عاان يساااره لااو  ، واليساايراً  اً ولااو كااان جاازء ،بااد أن يرجااع ال بااد أن يرجااع، ال ،مااا يصااح ،ال ،ال
  ؟نعم ،س بطوافما ينفع هذا لي استدبرها نعم،

 طالب:.........
 له وجه.  لها وجه، ونكسه أيضاً النية لها أثر، على كل حال  النية أيضاً  ؟وين

 ..طالب:......
أناه  لما عرفنا مان ؛من إيراد اللفظة نكسه لوجود الشرط السابق أن يجعل الكعبة عن يساره وال يمنع ،إيه لم يصح

إن ))فقال له شخص وهذا مما يؤكاد حصاة حاديث:  بعض الجهال سئل كعبة عن يساره، نعموال قد يطوف منكساً 
ال  :قاال ؟مااذا قاال لاه ،ل قاال: طفات مان غيار طهاارةسائ إنما يقبضه بقبض العلماء(( ،هللا ال يقبض العلم انتزاعاً 

علاااى شاااان تااانقض طوافاااك قاااال: تطاااوف علاااى الخلاااف  ؟باااد أن تااانقض طوافاااك األول، كياااف تااانقض طوافاااك األول
  ؟نعم الشاذروان، على طاف أو العافية، هللا نسأل ، جرأة وهذه ،والعافية السالمة هللا نسأل ،جهل مركباألول، هذا 
  .....طالب:....

 شاايء كااان إذا يساااره، عاان الكعبااة يجعاال وأن بااد ال ذلااك مااع لكاان ،االسااتدبار ماان أسااهل االسااتقبال يساايراً  شاايئاً  أداروه

  ؟نعم ،-هللا اءش إن- بأس ال أقل أو خطوة يسير
  .....طالب:....

 ؟وين
 .......طالب:.
 ،سعة فيه هلل الحمد ،معذور والجاهل ،يرجع الزحام أيام شك بال مشقة وفيه ،يرجع يرجع، أدير حيث من يرجع ،يرجع
  له.هبج يعذر الجاهل ،وسهولة يسر فيه

 إذا وحينئاذٍ  ،الكعباة جدار عن فضل ما وهو ،الذال بفتح الشاذروان "الحجر جدار أو الشاذروان على طاف أو" يقول:

ال تمكن إن عليه طاف  ..الشاذروان. ألن لماذا؟ ،يتمكن ال أنه فالغالب وا 
 طالب:........



 ؟كيف
 .طالب:......

 علاى ،علياه الطاواف يساتطيع ما مائل بشكل نعم مائل، بشكل ،مائل ،عليه المشي يمكن ما ته،مالصق مسألة هي ما

ال ؟نعاام نعدلااه؟ مااا وراه المائاال الشاااذروان هااذا وقااال: واجتهااد شااخص اءجاا لااو يعنااي ،ترضااون في هاام حااال كاال  فااي وا 

 عليه. يطوف يمكن ما الحالية صورته
 ......طالب:..

  ؟كيف
 طالب:.......

 الشاذروان على طاف لو اضيةافتر  المسألة كل على هذه، صورته على وهو عليه الطواف من أحد يتمكن أن نأظ ما

 بعض يرى  جميعه، بالبيت يطف لم به يطف لم فإذا البيت، من ألنه ؛طوافه يصح لم عبةالك جدار عن فضل ما وهو

 يعنااي هااذا، إلااى يمياال -هللا رحمااه- اإلسااالم شاايخ وكااان ،لااه  عماااداً  جعاال باال ،البياات ماان لاايس الشاااذروان أن العلماااء

 ألن طوافاه؛ يصاح لام ةالمهملا الحااء بكسار الحجار جادار علاى طااف لاو كاذا ،البيات لسور دعامة ،للبيت عماد جعل

 صااحيح فااي المخاارج عائشااة حااديث فااي كمااا البياات ماان وهااو رالحجاا وراء ماان طاااف -والسااالم الصااالة عليااه- النبااي

  ؟نعم ((عهد حديثو)) يش؟إ ((قومك أن لوال)) :عائشة حديث نعم مسلم،
 ...طالب:....

 الطواف لصحة يشترط المعروفة، القصة خرآ إلى الحجاج جاء ثم ،إبراهيم قواعد على أعاده ..،جعله الزبير ابن لكن

 لجمهاورا العاورة، ساتر يشاترط ال الحنفياة وعناد العلمااء، جمهاور عناد طوافاه يصاح لام عرياناً  طاف لو وحينئذٍ  السترة،

ِجٍد{ ُكل ِ  ِعندَ  ِزيَنَتُكم   ُخُذوا   آَدمَ  َبِني }َيا :تعالى بقوله يستدلون   اآلية نزول ببس نزولها، وسبب [األعراف سورة (13)] َمس 

 ماان فتقااول: عريانااة، وهااي بالبياات تطااوف الماارأة كاناات قااال: -عنهمااا هللا رضااي- عباااس اباان عاان الصااحيح فااي كمااا

{ ُخُذوا   آَدمَ  َبِني }َيا :اآلية فنزلت فرجها، على تجعله تطوافاً  يعيرني  العلام أهل عند ومعلوم [األعراف سورة (13)] ِزيَنَتُكم 

 اآلياة فاي تادخل الصاورة هاذه يعناي قطعاي، الانص فاي النازول سبب دخول قطعي، لنصا في دخوله النزول سبب أن

 قطعي، النزول سبب لكن ،بقطعي وليس ظني العموم شمول أن ومعلوم بعمومها، اآلية تشمله عدها وما ،أولياً  دخوالً 

 ألاف وحاجتاه يااءاألغن بعاض له فكلمت بحاجته واقتنعت محتاج مسكين كجاء أنه قدر لو نعم، ؟يوضح مثال نجيب

 أعطياات بساببه الااذي المساكين هااذا ،نظارك علااى وزعهاا ،آالف عشاارة هاذه لااك: فقاال ،نعاام حاجتاه، يرفااع األلاف ،ماثالً 

  ؟نعم منه، أحوج ندور ال تقول: أالف العشرة
  .طالب:.......

ال مطابقاة الصورة الدراهم، بهذه الناس أولى هو الناس، أول هو ال ابقمطا التنظيار ؟مطابقاة هاي ماا وا   لماا اآلن ؟ال وا 

 هااذا نظاارك، علااى وزعهااا قااال: ،عشاارة فأعطاااك ألااف المسااكين لهااذا الغنااي تسااأل رحاات وأناات اآللااف العشاارة أعطياات

 وسابب النازول، سابب وأيضااً  ،قطعاي فدخولاه ،الادراهم هاذه مان يعطاى باأن الناس أولى أعطيت بسبب الذي المسكين

  ؟نعم ،قطعياً  دخوالً  يدخل قطعي، العموم في للحديث بالنسبة الورود
  .......طالب:..



 الكعبة. كسوة به تربط الذي المايل ها و؟ه ويش تعرف الشاذروان ى ر ت ؟يقدر الشاذروان فوق 
 .طالب:.......

 األرض يماس ماا هاوو  يطاوف أن يمكان اإلنساان أن تصاور إذا يعناي الزحاام شادة ماع يعناي ،بعد على متصور هو ال

 األرض، إلاى يصال ماا يطاوف وهو الزحام شدة من يرفعونه الناس ؟متصور هو ما منع هذا، متصور الزحام شدة من

 مرصااوص وهاو الشااذروان هاذا علااى جسامه مان شايء أو رجلااه مان طارف يكاون  أن بعااد علاى فمتصاور هائال، زحاام

 عان الصحيحين في بصحيح، ليس طوافه الصفة بهذه طاف إذا حال كل على الناس، به ويمشون  الكعبة جدار على

 هللا صالى- هللا رساول عليهاا أمره التي جةالح في -عنه هللا رضي- الصديق بكر أبا أن -عنه هللا رضي- هريرة يأب
 بالبياات يطااوف وال ،مشاارك العااام بعااد يحااج أال :الناااس فااي يااؤذن رهااط فااي النحاار يااوم الااوداع حجااة قباال -وساالم عليااه

 يعناي العلمااء، جمهاور عناد طوافاه يصاح لام جسااً ن وأ محادثاً  طااف فلاو الطهاارة، الطاواف لصحة يشترط مما ،عريان

 إزالااة يشااترط ال الحنفيااة وعنااد الجمهااور، عنااد شاارط كالهمااا الجمهااور، دعناا شاارط والسااترة الطااواف السااابقة، كالمسااألة

 وطااف نجاساة بدناه أو جسامه علاى ولاو يعني ،الخبث إزالة بدون  يطوف أن عندهم يكره لكن الحدث، رفع وال الخبث

ن الحنفيااة، لاارأي بالنساابة مكاروه  لااو ألنااه ؛الحنفيااة عنااد بشاارط لاايس إذاً  ،ةبدناا فعليااه جنبااً  أو ةشااا فعليااه محاادثاً  طاااف وا 

 الحاادث كااان فااإن باادم، يجباار واجااب، التاارك واجااب، يكااون؟ ويااش كالمهاام علااى لكنااه الطااواف، صااح لمااا شاارطاً  كااان

ن ،ةفشا أصغر   ؟نعم الحنفية، من؟ رأي هذا ،ةفبدن أكبر الحدث كان وا 
 ...ب:.....طال
  لماذا؟ بدم يلزمونه دام ما يأثم، يأثم إي

 طالب:........
 لصاحة تشاترط ال الطااهرة طاواف،لل تشترط ال الطهارة أن حمدأ عن رواية وهي اإلسالم شيخ يرى  ،الشيخ كالم اسمع

  .-تعالى هللا رحمه- تيمية بنا اإلسالم شيخ أيضاً  يراه ما وهي ،أحمد عند رواية هذه ،الطواف
 مكاة قدم حين -والسالم الصالة عليه- النبي به بدأ شيء أول أن -عنها هللا رضي- عائشة بحديث الجمهور ستدلا

 عليه. متفق متوضئ، إال طاف ما يعني بالبيت، طاف ثم توضأ أنه
 علياه، متفاق ري((تطها حتاى بالبيات تطاوف أال غيار الحااج يفعال ماا افعلاي)) لعائشاة: -وسالم عليه هللا صلى- وقال

 ،ضعيف حديث ((الكالم فيه أباح هللا أن إال صالة بالبيت الطواف)) :حديث وأما ((تغتسلي حتى)) :لمسلم لفظ وفي
 للحاائض بالنسابة -تعالى هللا رحمه- اإلسالم شيخ ذكرها التي االحتماالت ضعيف، لكنه ،وغيره الترمذي عند مخرج

 علاى وتطاوف تاتحفظ أن ماانع ال أناه يارى  اإلسالم شيخ  برفقتها أو بها يلحق شديد ضرر عليها ترتب إذا ،معروفة

لزامها بقائها على مترتبةال اآلثار ألن حالها؛  عظيمة، مشقة فيه هذا تطوف ثم تطهر حتى بقائها ،..حتى بالطواف وا 

 :لصااافية وقاااال بالبيااات(( تطاااوفي أال غيااار)) :-والساااالم الصاااالة علياااه- قولاااه ماااع لكااان موجاااودة، المشاااقة أن شاااك ال
 ركان المساألة ،النصاوص هاذه ماع اجتهااد ال وحينئاذٍ  رفقتهاا، تحابس حاضات إذا المرأة أن على دل ((؟هي بستنا))أحا

 عليااه- ويقااول ((بالبياات تطااوفي أال غياار)) آثااار ماان عليهااا تترتباا مهمااا ،سااهل بشاايء هااي مااا ،اإلسااالم أركااان ماان

 شاك ال ،رفقتهاا تحابس ؟يمناع لايال وياش ،رفقتهاا تحابس الحاائض أن علاى دل ((؟هاي أحابساتنا)) :-والسالم الصالة



 شاء إن- حال كل على عليه مأجور وهو ،المطلق لالجتهاد أهل وهو ،اجتهاد -هللا رحمه- اإلسالم شيخ من هذا أن

 .الرفقة تحبس الحائض إذاً  ((؟هي أحابستنا)) يقول: ،-والسالم الصالة عليه- كالم مع اجتهاد ال لكن ،-تعالى هللا
 الحنابلاااة عناااد كاااذا ،مواليااااً  طااااف -والساااالم الصاااالة علياااه- النباااي ألن ؛أشاااواطه باااين ياااوالي أن فللطاااوا يشاااترط مماااا

 .يجلس تعب لو يعني سنة، المواالة الشافعية وعند والمالكية،
 قطااع يجااوز ال المالكيااة وعنااد طوافااه، يااتم ثاام الناااس مااع يصاالي أنااه علااى فااالجمهور يطااوف هااوو  الصااالة أقيماات فااإذا

 للصاالة الطاواف قطع جاز إذا الجنازة، على للصالة الطواف قطع زيجو  الحنابلة وعند المكتوبة، ةللصال إال الطواف

 ؟تفااوت الجنااازة صااالة ألن ؟الجنااازة صااالة أجاال ماان النافلااة قطاع يجااوز فهاال كثيااراً  تحصاال مسااألة وهااذه ،الجنااازة علاى
 ثام ،راتباةلل أكبر هللا قال: وشرع قام ذكاراأل من انتهى أن فبعد الفريضة بعد مثالً  ميت حضور عن التبليغ في تأخروا

ن عظاايم، أجاار بااذلك وفاتااه ،المياات ورفااع ،الجنااازة صاالة انتهاات الراتبااة أكماال إن ،المياات علااى الصااالة المبلااغ: قاال  وا 

 صاالة علاى القياراط وهاو المرتاب العظايم الفضال أدرك الجناازة علاى ليصالي ؛نعام ،بعاد فيما مدرك وأمرها الراتبة قطع

 الجنااازة؟ علااى للصااالة الطااواف قطاع للصااالة هقطعاا بجااواز قلناا كمااا الراتبااة يقطااع فهال ،موسااع وقتهااا الراتبااةو  ،الجناازة

  ه؟ها
 ......طالب:..

 ؟كيف
 ......طالب:..

  ؟نعم ؟يفوت أمر ألنه الجنازة على ويصلي الراتبة يقطع
 .....طالب:..

  ؟كيف
 .....طالب:..

ِطُلوا }َواَل  :تعالى قوله يهإل اتجه عبادةال في شرع إذا اإلنسان أن األصل في ال { ُتب  َماَلُكم   ورد ولذا ،[محمد سورة (11)] َأع 

 صالى إذا أناه علاى العلمااء جمهاور ((المكتوباة إال صاالة فاال الصاالة أقيمات إذا)) وبين اآلية هذه مثل بين التعارض

 فااال الصااالة أقيماات إذا)) :-والسااالم صااالةال عليااه- قولااه مااع النافلااة، يقطااع مااا صااالته، يقطااع فمااا يااتم كاملااة ركعااة

 ياادرك :نقااول أو ؟موسااع وقتهااا ساانة وهااذه الجنااازة رفعاات ولااو الصااالة يكماال أنااه هااذا معنااى فهاال ((المكتوبااة إال صااالة

  ؟نعم ؟خواناإل يقول ويش ؟نعم راتبته؟ على يقبل ثم الجنازة صالة
 .....طالب:..

 أحاد ماا ه؟هاا ؟هاذا فاي فتاوى  يحفاظ أحاد ماا لكان "المكتوباة تأقيما إذا" :مثال ،..كار إد مثال الجماعة، إدراك مثل يعني

 النااس، كال بهاا ويبتلاى ،يعناي وواقعاة وواضاحة متصاورة المساألة شايء؟ وال فتاوى  وال العلام ألهال قول ال شيء يحفظ

 لصاالة لطاوافا يقطاع :قلناا أماا نقاول؟ وياش ه؟هاا الجناازة، صاالة وتقاوم النافلاة في يشرع ،الناس كل بها يبتلى :أقول

  النافلة؟ الوا   الطواف كدآ أيهما الحنابلة؟ عند الجنازة
 ......طالب:..

ِطُلوا }َواَل  تعالى: قوله في داخل وهو { ُتب  َماَلُكم   .[محمد سورة (11)] َأع 



 .....طالب:..
  ؟نعم

  طالب:.......
 نفسه. أمير المتطوع
  ......الصالة ألجل الطواف قطع إذا إليكم، هللا أحسنطالب: 
 يكمل.

 .طالب:.......
 جديد من يشرع ويبدأ يستأنف أن بد ال غير، الصالة قطع حال كل على الترك، معناه القطع ،هو تركها هو ال يكمل،

 صاالة إدارك أجال مان النافلة قطع من مانع ال أنه تفوت التي للمصلحة مراعاة المتجه كأن الجنازة، على الصالة بعد

 ماان يباادأ أناه األظهاار إلياه؟ وصاال الاذي الموضااع مان يباادأ أو الشااوط يساتأنف هاال الصاالة أجاال مان قطااع إذا الجناازة،

ن ،إليه وصل الذي الموضع   العلم. أهل من جمع به قال وقد أحوط، فهو استأنف وا 
 طالب:.......

  ؟وين
 طالب:.......

  ال. ،ال ..،فيها ما الفريضة ،إشكال فيها ما هذه ،ال ،ال
 الطواف؟ أول من أو ،الشوط أول من يستأنف االنقطاع .......ليكمإ هللا أحسنطالب: 

 شوطين طاف لو هذا فعلى سنة المواالة نعم، سنة، المواالة :يقولون  الذين مثالً  الشافعية عند مفترضة المسألة يعني 

  ؟نعم عندهم، سنة المواالة ألن ؛كمل ثم نعم، ،الشاي يشرب معهم جلس يتقهوون  ناس ووجد ثالث أو مثالً 
 طالب:.......

 كثير. يحصل
  كذلك. المسعىطالب: 

 وصال مماا يبادأ أناه األظهار ه،إليا وصال الاذي الموضاع مان يبادأ أو ..،الاذي مان يبادأ ،الشوط يستأنف حال كل على

 فهو الخالف من اً خروج كان نإ إال اللهم إلعادته، وجه فال ،صحيح وجه على طافه طافه الذي القدر ذاك ألن إليه؛

  ط.أحو 
 العلم. أهل بين خالفية مسألة باً راك الطواف

 طالب:.......
  وعمرة؟ حج طواف يعني

 طالب:.......
 ؛الصااالة ماان أهاون  شااك بااال الطاواف وأماار ،ترفاع والجنااازة ماادرك الطاواف ماادرك، الطاواف ك،ماادر   هااو حاال كاال علاى
 .طوافه على قبلي ثم الجنازة إدراك أجل نم الطواف فيقطع ،لصالةا في يباح ال ما فيه أبيح الكالم، فيه أبيح ألنه



 ،الصاحيحين فاي معاروف هاذا ،بمحجان الاركن يساتلم بعيار علاى طااف -والساالم الصاالة عليه- النبي راكباً  الطواف
 لياراه وباالمروة وبالصافاء بالبيات راحلته على الوداع حجة في -والسالم الصالة عليه- النبي طاف :جابر حديث وفي

 الصاااالة علياااه- غشاااوه الناااس حاجاااة؟ غيااار مااان ولااو راكبااااً  الطاااواف يجااوز هاااذا فعلاااى غشاااوه، قااد النااااس فاااإن ،الناااس

 علياه هللا صلى- الرسول ألن ؛راكباً  طف طائف لكل :نقول فهل ،به ليقتدوا ؛الناس رؤية لمصلحة وطاف ،-والسالم

 أن حااديث علااى متاارج وددا أبااي ساانن فااي ماشااي؟ يطااوف أن مكااني ؟ماشااي الطااواف إمكانااه مااع راكااب طاااف -وساالم

 فكأنااه ،راكباااً  المااريض طااواف نعاام ،راكباااً  المااريض طااواف :باااب ،البعياار علااى طاااف -والسااالم الصااالة عليااه- النبااي

 علااى ياادل مااا فيهااا لاايس الصااحيح فااي التااي لكاان ،شاااكياً  كااان أنااه الطاارق  بعااض فااي وجاااء بااالمريض، هااذا خصااص

ن األصل، هو اً ماشي طاف إذا حال كل على الشكوى،   .-تعالى هللا شاء إن- به بأس ال أنه فيرجى كباً ار  طاف وا 
 وقااال والشااافعية، الحنابلااة عنااد نفااالً  ركعتااين يصاالي فإنااه طوافااه أتاام إذا يعنااي "ركعتذذين المقذذام خلذذف يصذذلي ثذذم" قااال:

 افهما واجبااً  الطاواف كاان إن يعناي للطاواف، تابعتاان الاركعتين هاتين نإ :يقول بعضهم بوجوبهما، :والمالكية الحنفية
ن واجبتان، َكاِفُروَن{ َأيَُّها َيا }ُقل  اب :األولى في ويقرأ نافلة، فهما نفالً  الطواف كان وا   :الثانياة فيو  [الكافرون  سورة (3)] ال 

 علياه- النباي حاج صافة فاي جاابر حاديث وفاي المقاام، خلف كونهما واألفضل [اإلخالص سورة (3)] َأَحٌد{ ّللَاُ  ُهوَ  }ُقل  اب

ذَراِهيمَ  َمَقذاِم ِمن }َواَتِخُذوا   :فقرأ -السالم عليه- إبراهيم مقام إلى نفذ ثم قال: -والسالم الصالة  ساورة (321)] ُمَصذلىى{ ِإب 

 .الحديث ..البيت وبين بينه المقام فجعل [البقرة
 عاواوأجم المناذر: ابان قال مكة، خارج أو مكة دخل ،المسجد خارج أو المسجد داخل سواء يعني "جاز ركعهما وحيث"

 صاالهما لاو هاذا وعلاى الحجار، فاي يصاليهما أن يجازئ  ال مالاك: وقاال شااء، حيث الركعتان يجزئه الطائف أن على

ال يجزئ  الكعبة داخل  .يجزئ  نافلة وأنهما الجمهور قول على لكن ،يجزئ  ال ؟نعم ؟مالك رأي على يجزئ  ما وا 
 بااذي الااركعتين صاالى حتااى فركااب الصاابح عاادب طاااف -عنااه هللا رضااي- عماار أن الجاازم بصاايغة معلقاااً  البخاااري  روى 

 :حاديثال علاى البخااري  تارجم ولاذا النهاي، وقات يخارج لكاي ؟نعام المساجد؟ فاي الاركعتين صالى ماا ركاب لمااذا طوى،
 يطوفاون  واكان ما موأنه المسند، في -حجر ابن- جابر حديث الشارح وأورد "العصر وبعد الصبح بعد الطواف :باب"

 يحاد وهاذا طاوى، باذي وصالى الشامس ارتفعات حتاى انتظار لكناه ،الصابح بعاد طااف مرع العصر، وبعد الصبح بعد

 ال الطااواف ماان انتهااى إذا مااثالً  العصاار آخاار فااي المطاااف إلااى يااأتوا أن يقصاادون  الااذين الناااس بعااض تصاارفات ماان
 مااك لايس األمار وهكاذا، لغاروبل تضايفها وماع الشامس، اصافرار ماع مرتااح، وهاو الاركعتين يصلي شيء عليه يشكل

 ؟نعم له، يحتاط أن ينبغي مضيق نهي وقت هذا ،يتصورون 
  .....طالب:..

ال تجزئ  معروفة التداخل مسألة إيه   ؟نعم تجزئ؟ ما وا 
 طالب:.......

  ؟نعم ،-هللا شاء إن- له نتعرض ئ،يج يجئ،
 طالب:.......

 ؟المكتوباة بعاد الركعتين صلى ثم فصلى مكتوبة أقيمت ثم طاف لو يعني ؟نعم مكانها؟ فات نةس أنها تظن هل يعني
ال الركعتين يصلي   ه؟ها يصلي؟ وا 



  يصلي.طالب: 
 جاز. صالهما ذكرهما وحيث الصالة، بعد همايصلي إذاً  ،يصلي

 سات وأصالي شاوط وعشارين واحاد أطاوف ركعتين وأصلي أشواط سبعة أطوف أن من بدالً  :أقول األسابيع، جمع هنا

 باان والمسااور -عنهاا هللا رضااي- عائشاة لفعاال ؛ركعتاين أساابوع لكال صاالى فار  فااإذا ،األساابيع جمااع لاه نعاام، ركعاات،

 كانو  نافع: وقال :البخاري  في حنفية، وأبو ومالك عمر ابن وكرهه ،جبير بن وسعيد سوطاو  عطاء قال وبه ،مخرمة

 أيضااً  كانل ،-والساالم الصاالة علياه- فعلاه من الثابت هو هذا نعم أسبوع، لكل يصلي -عنهما هللا رضي- عمر ابن

 إن :زهااري لل قلاات :أميااة باان إسااماعيل وقااال ركعتااين، أساابوع لكاال يصاالي األسااابيع، جمعااوا أنهاام والمسااور عائشااة عاان

 -والسااالم الصااالة عليااه- النبااي يطااف لاام أفضاال، الساانة فقااال: ،الطااواف ركعتااي ماان المكتوبااة تجزئااه :يقااول ءعطااا
 غيرهماا، فاي تادخالن وال ،غيرهماا عنهماا يجازئ  ال انمقصاودت ركعتاان هماا هاذا وعلى ركعتين، صلى إال قط أسبوعاً 

 يجاد لم الركعتين صالة من يتمكن ولم ،الشمس غربت أن إلى انتظر ثم مثالً  بيسير المغرب صالة قبل طاف لو لكن

 بعااد رواتااب يتنفاال مقاايم فااي مفترضااة المسااألةو  الااركعتين، فصاالى الصااالة فأقيماات ديدالشاا الزحااام ماان أو امناسااب امكاناا

  الراتبة؟ أو الطواف ركعتي الفريضة بعد يصلي فماذا ،الصالة
 طالب:........

  ؟نعم ،مؤداة واألخرى  مقضية إحداهما كون ت أال التداخل شرط ألن تداخل؛ في ما ال
 ......طالب:..
 الظهار، صاالة الفريضاة يصالون  والناس جاء القبلية، الراتبة فاتته لو هذا وعلى ،الطواف ركعتي ثم أوالً  الراتبة يصلي

  العكس؟ أو القبلية يصلي ثم ،البعدية الراتبة يصلي فهل الظهر، قبل ركعات أربع القبلية الرواتب وفاته
 طالب:.........

 مثله.
 طالب:.........

 نعم؟ ،العلم أهل قال هكذا ،القبلية ثم البعدية
  ......طالب:..

  ؟((مناف عبد بني ))يا ؟بدليل
  ........الذي.. هذا الشيء، هذاطالب: 

 هاو عاام، اللفاظ أن شاك ال نهاار، أو ليال مان شااء سااعة أياة ،عمار صنيع لكن ،......... ،عمر صنيع هذا لكن إيه

 اأناا يهمنااي وال ،متجهااة المسااألة حااال كاال علااى النهااي، ديااثاحأب يخصااص ،يخصااص ه،عموماا علااى يبقااى عااام، لفااظ
 أوقااات فااي يصاالي ماان علااى ينكاار الااذي اآلن ياارون  هاامألن ؛العلاام أهاال ازدراء يهمنااي مااا بقاادر التاارك أو الفعاال تاارجيح

 كاان إذا يعناي ،بصاحيح هاو ماا والخصام، بهاذا قاال اإلساالم شايخ ألن نعام؛ مطلاق مقلاد جاماد متعصاب يروناه النهي

 كلهام الثالثاة األئماة لكان ،اإلسالم شيخ بعد وشهر ،نعم ،اإلسالم شيخ قبل الشافعية مذهب وهو اإلسالم شيخ به قال

 العلم طالب ينتبه أن يهمني أنا لكن بهم؟ تصنع ماذا ؟األمة وجماهير والشافعي وأحمد بمالك تصنع ماذا نع،الم على

 بالنساابة كااموالح   ،االجتهاااد فااي حجاار وال اجتهاااده لااه كاال ،ال أوعااالن فااالن قااول ياارجح أن بيهمنااي هااو مااا هااذا، لمثاال



 فاي يصالي مان علاى ينكار هاذا يقاال: ماا قادرهم، هامل العلم أهل أيضاً  لكن ،الجميع يحكم الذي هو النص، هو للجميع

 تااابع كلااه وهااذا  تاارى، حصاال هااذا ؟هااذا الكااالم ويااش شاايء، وال يفعاال مااا ،للمااذهب مقلااد جامااد متعصااب النهااي أوقااات

 لامالع طالاب نأ هاذا معناى لايس أقاوالهم، اعتماادو  ،األئماة وتقلياد ،الفقهااء كتاب على قرن  ربع قبل حصلت التي للثروة

 علاى مقادم فهمهام العلام أهال أن يبقاى لكان ،الادليل هاو العمادة دليلاه، فاي نظار غيار مان أقوالاه بجميع ويأخذ إمام يقلد

 حجار وال ،باه يعمال لغيره ظهر ما شيء لإلنسان ظهر إن إال نعم بعدهم، جاء من على مقدمون  والسلف غيرهم، فهم

 .المستعان وهللا ،عليه
 ؟يقرأ من

 ؟نعم ،واصل
  .....طالب:..

 قاد ظارف يطارأ قاد لكان هكاذا، فعال -والساالم الصاالة علياه- النباي ،األصال هو هذا ؟والركعتين الطواف بين االةمو ال

 لاه فاوراً   الفوائات قضااء ويجاب ماثالً  فريضاة ذكار نعام ،عناده نصاوص لتعاارض ،ماثالً  معاين لماانع ،نعام ،شايء يطرأ

  ؟نعم تين،ركعال أخرفي اجتهاده
  .طالب:.......

َراِهيمَ  َمَقاِم ِمن }َواَتِخُذوا    فر  لما قرأها جابر حديث في -والسالم الصالة عليه- الرسول [البقارة سورة (321)] ُمَصلىى{ ِإب 

ذَراِهيمَ  َمَقذاِم ِمذن }َواَتِخذُذوا   :تعاالى قوله فقرأ المقام إلى اتجه الطواف من  بنياة قرأهاا فمان [البقارة ساورة (321)] ُمَصذلىى{ ِإب 

ا }ِإنَ  به(( هللا بدأ بما نبدأ)) :الصفاء على يقرأ كما -والسالم الصالة عليه- به تداءواإلق اإلئتساء َوةَ  الَصذََ َمذر   ِمذن َوال 

 .-تعالى هللا شاء إن- أجره فله [البقرة سورة (311)] ّللا ِ{ َشَعآِئرِ 
  يقرأ؟ من

 ألسباباف قوة لها كانت إن حجتها يعني الطواف سنة تخصيص إن يعني :يقال لو شيخ: يا إليك هللا أحسنطالب: 

 .توجه...... لو يعني فيها، ما خرى األ أما ،نهار أو ليل في وقت أي في فيها نص ألنه القوة؛ نَس لها ما األخرى 
 األخرى. األسباب ذوات
 ال، ،العاام علاى مقادم والخااص وعاام خااص النااس مان كثيار يتصاور كماا ولةالساه مان ليسات المساألة حاال كل على

ابالق   فيهاا والتارجيح ،المساائل عضل من لةالمسأ  تادخل ال :يقاول العلام أهال وبعاض ،لالمساائ عضال مان المساألة ة،ش 

 غير ألنه ..؛أن إلى يحتاج ما الظاهرية رأي عاد األدلة، لتعارض ؛تجلس ال قف :يقول وبعضهم النهي، وقت مسجد

 .بظاهريتهم ئقال وهذا ،جالس تجلس ال ،ضطجعا دخلت إذا اضطجع، ون:يقول ،معتمد
 ؟يقرأ من

 .أخي يا تفضل
 .المستعان هللا المستعان، هللا
 سم.
  ؟نعم

  ......طالب:..



  ؟كيف
  ......طالب:..

 .نعم طواف، كل بعد يقول: مشروعيته يرى  ليال طواف، كل بعد طواف، كل بعد
  امعين.سلول ولشيخنا لنا أغَر اللهم وبعد: ،هللا رسول على والسالم والصالة ،هلل الحمد
  .."الحجر. يستلم ثم" :-تعالى هللا رحمه- المصنف قال
  عندك؟ فصل في ما

 .نعم طالب:
 ينذزل ثذم ورد، ما ويقول ،ثالثاً  ويكبر ،البيت يرى  حتى فيرقاه ،هباب من الصَا إلي ويخرج الحجر يستلم ثم" :فصل

 ..اآلخر. شديداً  سعى ثم األول، العلم ىإل ماشياً 
 ؟يسعى أو

 .سعى يعندطالب: 
  اآلخر. إلى شديداً  يسعى ثم

 :إليك هللا أحسنطالب: 
  .اآلخر شديداً  يسعى ثم

  اآلخر. إلى اآلخر، إلى
  .......عندي. أناطالب: 
 ينذزل ثم ورد، ما ويقول ،ثالثاً  ويكبر ،البيت يرى  حتى فيرقاه ،هباب من الصَا إلي ويخرج ،الحجر يستلم ثم فصل:

 ينذزل ثذم ،الصذَا علذى قالذه مذا ويقذول المروة ويرقى يمشي ثم اآلخر، إلى شديداً  سعىي ثم األول، العلم إلى ماشياً 

 ،ةسذعي رجوعذه ،ةسذعي ذهابذه ،سذبعاً  ذلذك يَعذل ،الصذَا إلذي سذعيه موضع في ويسعى ،مشيه موضع في فيمشي
 ...بالمروة بدأ فإذا
 .فإن
 قصذر معذه هذدي ال متمتعذاً  كذان إن ثذم ،واالةوالمذ والسذتارة الطهارة فيه وتسن ،األول الشوط سقط بالمروة بدأ فإن

ال ،وتحلل شعره من  .التلبية قطع الطواف في شرع إذا والمتمتع ،حج إذا حل وا 
 :-تعالى هللا رحمه- يقول

 يعناي "فيرقذاه بابذه من الصَاء إلى ويخرج ،الحجر يستلم ثم" يقول: ،الباب أجزاء من قبله بما مرتبط الفصل "فصل"

 ثام جاابر: يقاول ،-والساالم الصاالة علياه- النبي فعل كما الحجر يستمل -الطواف ركعتي- كعتينالر  الصالة بعد ثم

ا }ِإنَ  :قارأ الصافاء مان دناى فلماا ،الصافاء إلاى البااب مان خرج ثم فاستلمه لركنا إلى رجع َوةَ  الَصذََ َمذر   َشذَعآِئرِ  ِمذن َوال 

 وكبره، هللا فوحد القبلة فاستقبل البيت رأى حتى عليه فرقي ،بالصفا بدأف ((به هللا بدأ بما أبدأ)) [البقرة سورة (311)] ّللا ِ{

 أنجااز وحااده، هللا إال إلااه ال قاادير، شاايء كاال علااى وهااو ،الحمااد ولااه ،الملااك لااه لااه، شااريك ال وحااده هللا إال إلااه ال وقااال:

 إذا حتاى الماروة، لاىإ زلنا ثام ،مرات ثالث هذا مثل قال ،ذلك بين دعاء ثم وحده، األحزاب وهزم عبده، ونصر ،وعده

  المروة. أتى حتى مشى صعدتا إذا حتى سعى، الوادي بطن في قدماه انصبت



 اتفقاوا :اإلفصااح فاي قاال سانة، هاو بال ،بواجاب لايس لكناه ،-والساالم الصاالة علياه- النبي فعله الصفاء على الرقي

 حاديث فاي جااء ماا الساعي مشاروعية سابب الساعي، فاي والمشاي ،والهرولة الصفا، على والرقي الرمل استحباب على

 الصافا صاعدتف الصابي وعطاش فعطشات عيلإساما وابنهاا هاجر ترك لما إبراهيم أن -عنهما هللا رضي- عباس ابن

 .البخاري  رواه المروة، أتت ثم الوادي جاوزت حتى يالواد بطن في فسعت أحداً  تر فلم أحداً  ترى  هل
 موضذع في ويسعى ،مشيه موضع في فيمشي ينزل ثم ،الصَا على قاله ما ويقول المروة ويرقى يمشي ثم" قولاه:

 فاي فيمشاي" الثاني، الشوط في الصفا إلى المروة من رجع إذا صنعي المروة إلى الصفا من ذهب ما مثل يعني "سعيه

 ،سابعاً  ذلك يفعل الصفا، إلى العلمين بين فيما "سعيه موضع في ويسعى" العلمين بين ما عدا ما يعني "مشيه موضع
  .سعية ورجوعه ةسعي ذهابه ،مرات سبع يعني
 أخاار كااان إذا حتااى الصاافا علااى فعاال كمااا المااروة علااى -وساالم عليااه هللا صاالى- النبااي يعنااي ففعاال :جااابر حااديث فااي

 قااول فااي بااالمروة ويختااتم بالصاافا، يفتااتح ،والمااروة الصاافا بااين السااعي يكااون  وهكااذا ديث،الحاا قااال المااروة علااى طوافااه

 شايء ال ،بالصافا يخاتم وحينئذٍ  عليه، شيء فال بالمروة بدأ إن أنه -هللا رحمه- حنيفة أبي عن روي  العلماء، جماهير

 ثم الرجلين بغسل الوضوء بدأ خصش لو يعني ذلك، خالف عنه والمشهور الوضوء، أعضاء بين الترتيب كترك عليه

 إلاى باالمروة بادأ لاو كماا ي،الغا الوجاه غسال قبل الرجلين غسل رجليك، اغسل نقول: ،الرأس مسح ثم اليدين ثم لوجها

 ة؛ساعي ورجوعاه ةساعي ذهاباه يكاون  هاذا وعلاى األول، هاو الثااني اجعل ،واحتسب الغي الشوط هذا ال، :نقول الصفا

 حياث مان النتهاى اواحاد اشاوط والرجاوع الاذهاب نكاا ولاو باالمروة، وانتهاى بالصافا بادأ -والساالم الصاالة عليه- ألنه

 وبالرجوع ةسعي باهبالذ احتسبوا مرات، سبع -السعي يعني- أنه على اتفقوا :اإلفصاح في قال ،بالصفا ىالنته بدأ،

 :قاال إذا اإلفصااح وصااحب ،العلام أهال باين اتفااق محال هاذا اتفااق، محال هاذا باالمروة، ويختتم بالصفا يفتتح ة،سعي
  يقصد؟ من اتفقوا

 .....طالب:..
  ؟نعم اتفقوا؟

  .....طالب:...
 عاون  للاوزير كتااب واإلفصااح اإلفصااح، صااحب هاذا فقاط، األربعاة باذكر يعتناي ألنه ؛األربعة يقصد ،منع ،األربعة

 إلى وصل فلما ،الصحيحين فيه شرح الصحاح، فيه شرح ،جداً  كبير كتاب من جزء وهو الحنابلة، من ةهبير  بن الدين

 الخاالف فاي كتاب صارف لحديث،ا هذا تحت هالفق أبواب جميع جعل ((الدين في هيفقه خيراً  به هللا يرد من)) :حديث

 الفقااه الفااروع، فقااه بالفقااه المااراد يكااون  أن ماان أعاام ((الاادين فااي هيفقهاا)) :الحااديث معنااى أن علااى الحااديث، لهااذا شاارح

 ألن ؛عام الفقه وغيره، واآلداب والمغازي  السير أو العقائد أو الفروع في يكون  أن من أعم الشرع في الفقه بل الفرعي،

 الفهم. لفقها أصل
 المااروة إلااى ابالااذه يحسااب أصااحابنا ماان الصاايرفي بكاار وأبااو الشااافعي بناات اباان قااال مساالم: شاارح فااي النااووي  يقااول

 فيقاع واحاد، عوالرجاو  الاذهاب ألن ؛شاوطاً  عشار أربعاة كام؟ يساعى أن باد ال هاذا فعلاى واحادة، مارة الصافا إلى والرجوع

  أعلم. وهللا ،األزمان تعاقب على المسلمين عمل وكذا يهما،عل يرد الصحيح الحديث وهذا الصفا، في السبع آخر
 ؟نعم "،رأيه لتغير حج لو محمد أبا هللا يرحم" القائل: قال حتى حزم ابن عن معروف الكالم هذا أيضاً 



 ......طالب:..
 يغيار اما أناه حازم ابان طريقاة عان نعرفاه الاذي لكان رأياه، يتغيار ؟المساافة طاول وشااف حاج لو لكن حزم، بنا حج ما

 والرجااوع ة،سااعي الااذهاب أن المعتمااد حااال كاال علااى الجميااع، هللا رحاام جااابر، حااديث إال رأيااه يغياار مااا هااذا، مثاال رأيااه

  األزمان. تعاقب على المسلمين عمل وعليه ،جابر حديث عليه يدل ما وهذا ،ةسعي
 -والسااالم الصااالة عليااه- لنباايا لفعاال ؛يحتساابه فااال يعنااي "األول الشذذوط سذذقط بذذالمروة بذذدأ فذذإن" :-هللا رحمااه- قااال
ا }ِإنَ  ((باااه هللا بااادأ بماااا واؤ اباااد)) :النساااائي رواياااة فاااي -والساااالم الصاااالة علياااه- وأماااره ،األول بالشاااوط تاااهءوبدا  الَصذذذََ

َوَة{  مان يكثار يقاول: البهاوتي الشاارح ،فعاالً  باه نبدأ أن عليناف ذكراً  بالصفا بدأ -سبحانه– فاهلل [البقرة سورة (311)] َوال َمر 

 فيهاا ألفات التاي األذكاار ساعيوال الطاواف في باألذكار المراد هل ؟دعاء وأي ؟ذكر أي لكن سعيه، في والذكر الدعاء

ن األدعيااة هااذه آخااره، إلااى ..الثاااني الشااوط دعاااء األول، الشااوط دعاااء ،الكتااب  أن إال نصااوص بعضااها فااي جاااء وا 

الو  دليل، إلى يحتاج المكان هذا وفي الوقت هذا في تخصيصها   المكان. هذا في بمأثور هو ما لكن ،مأثور بعضها ا 
 ربِ  قاال: والماروة الصافا باين ساعى إذا مسعود ابن كان" أحمد، ؟الشارح كالم في ؟هللا عبد أبو من هللا، عبد أبو يقول

 الحااافظ وصااححه ،والبيهقااي والطبرانااي يبةشاا أبااي باانا خرجااهأ "األكاارم األعااز وأناات ،تعلاام عمااا واعااف وارحاام، اغفاال

  اإلحياء. تخريج في العراقي
 صااحابي وهااو ،سااعى مااا كاال يقولااه أنااه علااى ياادل "قااال سااعى إذا مسااعود اباان كااان" :وقولااه ،صااحابي عاان دعاااء هااذا

 عااان ثبااات ألناااه ؛الااادعاء هاااذا مثااال يلتااازم أن باااأس ال الماااذهب وقاعااادة وعلاااى ،وفقهاااائهم الصاااحابة علمااااء مااان ،جليااال

  صحابي.
 ،الطاواف فاي كماا يعناي ،نياة لاه اشترطوا "مسنوناً  ولو نسك طواف بعد وكونه ،الةوموا نية له ويشترط" الشارح: يقول

ال ،-وجال عاز- هلل اً تعبد المكان هذا في المشي قصد بذلك والمقصود  ،تخصاهما نياة كاالطواف لساعيل يشاترط فاال وا 
 يجزئاه ال يجزئاه، ال هفإنا تقادم ماا علاى صاحي ألمار أو ،له امدين ليتابع المسعى في أو المطاف في دار لو هذا فعلى

نما بالنيات، األعمال إنما)) :حديث لعموم ؛النية من بد فال السعي، وال الطواف  شرط والمواالة نوى(( ما امرئ  لكل وا 

ن يعناي ،الماواالة تشاترط ال :أحماد اإلماام وعناد الطاواف، علاى اً قياس  تشاق قاد المساعى ألن ؛الطاواف فاي اشاترطت وا 

 بعاد كونه أيضاً  ويشترط الناس، من كثير على لشق -شرطاً  جعلت- تاشترط فلو لمسعى،ا طويل ألنه ؛المواالة فيه

 الضعيف. للخالف (إن)و للمتوسط، (حتى)و القوي، للخالف هذه (لو) ،اً مسنون ولو نسك، طواف
 قوماه ىإلا ذهاب لماا ثام ،للقادوم طاف اً شخص أن افترضنا لو ،مسنوناً  الطواف كان ولو يعني ًا،مسنون ولو هنا: يقول

 يااوم فاي ،الزحاام وقات فاي ساعي يلزمااك ماا شاان علاى قاارن  أو مفارد وهااو بعاده....... ساعيت أناك لاو قاالوا: جماعتاهو 

 يشترط المذهب ،سعىأ أبا وقال: الغد من ذهب وترتاح، الوداع وطواف اإلفاضة طواف تجعل لكي أو ،بعده أو العيد

 ؟نعم بعده، يسعى ثم نون مس طواف يطوف هذا علىف ،مسنون  ولو طواف بعد يقع أن
 الحنفياة عناد لكان ف،اطاو  بعاد الساعي كاون  اشترطوا عاً اإجم الماوردي وحكاه األربعة األئمة ومنهم العلم أهل جمهور

 ماا المساعى ورأى ،الزحاام مان تعاب ثام ،أشاواط أربعاة طاف الطواف؟ أكثر بعد يجزئ  كيف الطواف، أكثر بعد يجزئ 
 أهال جمااهير وأماا الحنفياة، عناد الطاواف أكثار بعاد يجازئ  الطاواف؟ أكمل أطوف ثم سعىأ أبا :وقال ،خفيف أحد فيه

 وأجاازه ذلاك، اشاتراط عادم دوداو  عطااء عان حكاي طاواف، بعاد إال ساعي يصاح ال أناه إجماعاً  الماوردي وحكاه ،العلم



 النباي باأن طاواف بعاد الساعي يقاع أن اشاترطوا الاذين الجمهور واستدل والعالم، المتعمد دون  والجاهل يللناس بعضهم

 لاام ماان ودلياال ((مناسااككم عنااي خااذوا)) :وقااال الطااواف، بعااد إال عماارة وال حااج فااي يسااع   لاام -والسااالم الصااالة عليااه-

 أن قباال سااعيت" :وفيااه -عنااه هللا رضااي- شااريك باان أسااامة حااديث دلاايلهم ود،ودا عطاااء مثاال ؟ماان مثاال ذلااك، يشااترط

 ءشي عن لسئ ما :العامة القاعدة في مندرج وهو نعم، صحيح، دهنوس دداو  أبو رواه ((حرج ال)) يقول: فكان "أطوف
 أناه علاى يادل هاذا ((حارج ال)) يقاول: كاان ،"أطوف أن قبل سعيت" قال: فهذا ((حرج وال افعل)) :قال إال خرأ أو قدم

  نعم؟ بالحج؟ خاص أو نسك كل في هذا لكن صح، الطواف على السعي قدم لو
 ......طالب:..

 ؟نعم
 .....طالب:..

 أيام من الثالث أو الثاني اليوم إلى والسعي الطواف أخر من هذا على ،اليوم ذلك في أخر الو  قدم شيء عن لسئ فما

 طاواف انكا لاو بخاالف الحاج مناساك دامات ماا ياؤخر أو يقدم أن له يجوز أو ؟يؤخر وال يقدم أن له يجوز ال التشريق

 أن يشاترط فهال الطاواف بعاد بالساعي أتاى -هللا رحماه- لمؤلفا يقول: -هللا رحمه- عثيمين ابن الشيخ ؟عمرة وسعي

 الطااواف، بعااد إعادتااه علياه وجااب الطااواف قبال بالسااعي باادأ فلااو ،يشاترط نعاام :الجااواب الشايخ: يقااول ؟الطااواف يتقدماه

 يعناي ،محلاه غيار فاي وقاع ألناه الطاواف؛ بعاد إعادتاه علياه وجاب الطاواف قبال بالساعي بادأ فلو يشترط نعم  الجواب:

 قال فإن القوة، له حصلت طواف بعد إال سعي يجزئ  ال أنه على اإلجماع الماوردي حكاية إلى أضيف إذا الكالم هذا

 صالى- هللا رساول عان صاح فيماا تقولاون  ماا :قائال قال فإن -هللا رحمه- الشيخ كالم تابع كله هذا- تقولون  ما :قائل

 أن :أيضااً  الشايخ مان وهاو الجاواب ((حارج ال)) قاال: "فأطاو  أن قبال سعيت" :رجل له فقال سئل أنه -وسلم عليه هللا

 فاي ثبات الحاج فاي ثبات ماا :قيال إن ،نعام ،العمرة في ثبت الحج في ثبت ما :قيل فإن العمرة، في وليس الحج في هذا

 اإلخاالل ألن ؛الفاارق  ماع قيااس هاذا يقاال: :الجاواب ،ركان كالهما العمرة وفي الحج في والسعي الطواف ألن ؛العمرة

 الترتياب فاي خاللواإل ،تقصير أو وحلق وسعي طواف إال فيها ليس العمرة ألن ؛تماماً  بها يخل ةالعمر  في الترتب في

 فماا الساعي، الطاواف النحار ،والحلق الرمي فيه النحر يوم ييعن ،أنساك خمسة فيه تفعل الحج ألن ؛شيئاً  فيه يؤثر ال

 للعمارة بالنسابة لكان ،النااس علاى يشاق قاد أشاياء خمسة في الترتيب مالتز  لو يؤخر أو يقدم قد ما أشياء خمسة فيه دام

 رحمه- الشيخ حتى بعضها رتبوا أمور مثل يدفع يعني الشيخ من الكالم هذا هل لكن ،وحلق وسعي طواف إال في ما

 يوجب ا،بهذ يقول -هللا رحمه- الشيخ حتى الحاج، على اً قياس للمعتمر بالنسبة الوداع طواف وجوب قرر حينما -هللا

 عليااه- النبااي أن مااع بنسااك، متلاابس منهمااا كاال والحاااج المعتماار بااين فاارق  فااي مااا ألنااه ؛المعتماار علااى الااوداع طااواف

نمااا الطااواف(( بالبيات عهاادكم آخاار اجعلاوا)) قااال: أنااه عناه حفااظ وال ماارات اعتمار -والسااالم الصاالة  الحااج فااي قالاه وا 

 فقط.
 طااواف إال فيهااا لاايس العماارة ألن ؛تماماااً  بهااا يخاال بااالعمرة الترتياابب اإلخااالل ألن ؛الفااارق  مااع قياااس هااذا يقااول: الشاايخ

 والعشرة ،ترتيبهم سهل يعني االثنين :نقول عشرة، بكثير أكثر مثالً  وتلك ،اثنان ........يعني وتقصير، وحلق وسعي

 ،القيااس يمكان ال بحياث فااحش بعاد لاه ماا للعادد بالنسبة قرب في :أقول قرب، في وخمسة ثالثة لكن ،ترتيبهم صعب
 نأل ؛تماماااً  بهااا يخاال الترتيااب فااي بااالعمرة اإلخااالل ألن اآلن؛ الشاايخ كااالم نقاارر ،-هللا رحمااه- الشاايخ كااالم فااي يعنااي



 فيااه عاالتف الحااج وألن ؛شاايئاً  فيااه ياؤثر ال الترتيااب فااي واإلخااالل تقصااير، أو وحلاق وسااعي طااواف إال فيهااا لاايس العمارة

  ؟نعم الكالم، هذا حال كل على الباب، هذا في الحج على العمرة ساقي يصح الف واحد، يوم في أنساك خمسة
 ......طالب:..

 لو يمكن الشيخ يعني ،الشيخ وعقلية ،الشيخ فقه مستوى  بعلى هو ما يعني ،شويه رخو كالم ؟الشيخ مستوى  على وه

 ورحمناا الشايخ هللا فارحم ،المالكا هاذا مان أقوى  نالك وغيره الماودري  حكاه الذي إلجماعبا دفع لو ،نعم هذا، بغير دفع

 واسعة. رحمة معه
 والسااتارة فالطهااارة ،السااعي فااي يعنااي فيااه تساان "والمذذواالة والسذذتارة الطهذذارة فيذذه "وتسذذن :-تعااالى هللا رحمااه- يقااول

 لااو  ،الخبااث وال الحاادث رفااع يشااترط ال وحينئااذٍ  ء،العلمااا جمهااور عنااد الطهااارة تشااترط فااال ،السااعي فااي ساانن والمااواالة

  سعيه. صح نجاسة ثوبه أو بدنه وعلى سعى لو سعيه، صح اً دثمح سعى
 عشاار أربعااة سااعى الساان، فااي كبياار شاايخ عااامي والصاايرفي الشااافعي بناات اباان رأي علااى سااعى العامااة ماان شااخص

نا هلل إن قال: انتهى لما ،اً شوط  الساابقة، صاورته علاى الساعي وأعااد وتوضاأ فاذهب طهارة، على ستل راجعون  إليه وا 

 يكفيك، صنعت ما ربع قال: استفتى لما معروف شخص السبعين، على يزيد وعمره وعشرين، ثمانية م؟ك سعى يكون 

 الكلااب الكااالب، فااي حتااى أثاار ،معااروف وشاارفه فضااله والعلاام ،الناااس لعامااة بالنساابة األطباااء هاام العلماااء أن شااك فااال

 يحاارم مااا -هللا شاااء إن- عشاارينو  ثمانيااة سااعى الااذي المسااكين هااذا فمثاال العااادي، الكلااب عاان حكمااه يختلااف المعلاام

 ستر وكذلك المستعان، فاهلل هدى، غير وعلى ،دليل غير على عبادة لكن ،-وتعالى سبحانه- هللا من والثواب األجر

نمااا ،بشاارط لاايس العااورة  بالنساابة هااذا بالبياات(( تطااوفي أال غياار الحاااج يفعاال مااا افعلااي)) :عائشااة لحااديث ؛ساانة هااو وا 

 ماع الساعي يادخل أن يمكان هل لكن السعي، هذا في فدخل ((بالبيت تطوفي أال غير الحاج يفعل ما افعلي)) لطهارةل

  ؟يمكن الطواف، بعد إال يصح ال السعي أن على اإلجماع من سابقاً  قررناه ما
 طالب:.......

 ناآل إلاى ووها المسجد، من ليس المسعى أن يؤكد وهذا تسعى، اإلشكال انتهى حينئذٍ  حاضت ثم طافت ممكن، غير
 التحلال، قبال كاان إن أناه الحسان عان ياذكر ،عباادة ألناه ؛الخباث أو الحادث مان الطهاارة لاه تسان لكن المسجد، خارج

ن السعي، وأعاد تطهر التحلل قبل  ولابس حلق أو قصر ثم طهارة غير من سعى شخص عليه، شيء فال بعده كان وا 

 أن قبال ثياباه يلابس أن وقبال يحلق، أن قبل بقوله قولي ومن الحسن سأل مثالً  سأل إن لكن السعي، يعيد ما هذا ثيابه

  .-هللا رحمه- البصري  حسنال رأي من رأي على السعي ويعيد يتطهر أن بد ال فإنه يتحلل
 شبهه فإنه الحسن إال -السعي يعني- شرطه من ليست الطهارة أن بينهم خالف ال المجتهد: بداية في رشد ابن يقول

 وباين بنياه المواالة تشترط ال وكذلك ،وأجزئه صح عريان سعى فلو للسعي بشرط ليست العورة ستر وكذلك بالطواف،

 ساعى لاو وكاذا ،أجازأ آخاره وساعى النهاار أول طااف وفل هذا وعلى ،-والسالم الصالة عليه- لفعله سنت لكن الطواف

  تشترط. ال المواالة ألن ذلك؛ يجزئه أتم ذلك بعد ثم وجلس ةثالث أو وجلس شوطين
 أجمعوا :اإلجماع في المنذر ابن قال ،شديداً  اً سعي تسعى وال ،المروة على وال الصفا على ترقى ال والمرأة شارح:لا قال

 كاالم مان يفهام أناه ماع اإلجمااع، نقل المنذر ابن والمروة، الصفا بين السعي في وال البيت، حول النساء على رمل أال

 مشااروعية أصاال الساعي وأصاال الرجااال، شاقائق النساااء ألن ؛كالرجاال تساعى لماارأةا أن خااان حسان وصااديق الشاوكاني



 الساعي الساعي، فاي وال البيات حاول النسااء على رمل أال المنذر ابن ذكره الذي اإلجماع هذا لكن ،امرأة بسبب السعي

 أن شااك ال ركبتياه، عاان إزاره ينحسار حتااى شاديداً  يساعى كااان أناه -والسااالم الصاالة علياه- سااعيه صافة فااي جااء كماا

 الماااارأة علاااى بالساااعي يقاااول مااان علاااى يخفاااى قاااد اإلجماااااع هاااذا الساااتر، منهاااا والمطلاااوب ،لالنكشااااف المااارأة يعااارض

 مان يادعيها التاي اوى الادع هاذه :يقاول األوطاار نيال فاي الشوكاني ؟خالفه ما عرفه ولو عليه؟ يخفى ال أو كالشوكاني

 العلام طالاب تجعال اإلجماع مدعو ينقلها لتيا ى و االدع هذه نعم، اإلجماع، يهاب ال العلم طالب تجعل اإلجماع ينقل

 عشارة إجمااعين إجماع، يخرم ألنه ؛خرم ولو اإلجماع يهاب أن العلم طالب على ذلك: مع ونقول اإلجماع، يهاب ال

 القااول أن تتصااورون  هاال إجماااع مسااألة فااي نقاال إذا أنااه :الثاااني األماار جهااة، ماان هااذا ؟اإلجماعااات بقيااة لكاان مائااة

 لكان ،اثناين أو إجماعاه نقال مان علاى خفاي واحاد خاالف إن يعناي ؟واتفااقهم جمااعهمإ نقال مان باةبمثا يكون  المخالف

 إجماعااً  األكثار قاول أن يارى  العلام أهال بعاض وأن سايما ال اإلجمااع، هاذا بمضمون  يقولون  األمة من األعظم السواد

 فااي كااذا فااي ةالقاارأ  اختلااف يقااول: رهتفسااي فااي وناهتجد ولهااذا ،اإجماعاا يعااد األكثاار قااول أن ياارى  الطبااري  ،مااثالً  كاالطبري 

 المخااالفين يااذكر ثاام قااول، علااى والتااابعين الصااحابة ماان مجموعااة يااذكر الخااالف، يااذكر ثاام كااذا، :تعااالى قولااه قااراءة

 يكااون  الخااالف نقاال هااو ذلااك، علااى ةالقاارأ  إلجماااع األول القااول هااو والصااواب األول، القااول ياارجح ثاام يسااير وعااددهم

ال اضطراب   األكثر. قول اإلجماع مذهبه مذهبه، ذاه ،ال :نقول ال؟ وا 
 يتبااين لاام إذا الااراجح هااو الجمهااور فقااول بااالكثرة، التاارجيح العلاام أهاال ماان نالمتقاادمي بعااض الساالف، بعااض ماانهج ماان

 األكثاار، قااول ناارجح أكثاار العلماااء ماان بااه قااال القااول وهااذا متكافئااة، أدلااة عرفنااا إذا يعنااي بدليلااه، الثاااني القااول رجحااان

 المتقدمين. لبعض منهج اهذ حال كل على
  إليك. هللا أحسنطالب: 

  ؟نعم
  .......بالنسبةطالب: 

 ؟نعم ،يديه يرفع الدعاء في
 ......طالب:..
 فياه يارد لام فيماا اليادين رفاع علاى تادل متكاثرة ألدلةاف الدعاء وأما الصالة، تكبير مثل هذا ليس يديه، يرفع ما التكبير

 مثال ماثالً  الةالصا مثال لعبااداتا داخال الادعاء عادا ماا ،اليادان ترفاع أنهاا الادعاء فاي األصل ،نفي وال إثبات ال نص،

 اليدان. ترفع ال هذا
  ......طالب:..

  ؟نعم النص، فيه ورد فيما موضعه، في إال
 ......طالب:..
 الصاالة السانة إنماا ،سانة فياه رياذك فماا ،وانتعال احتفاى نعال، بادون  ومشاى انتعال، -والساالم الصاالة علياه- الرسول

  بالمخالفة. لألمر النعلين في الصالة السنة ،فيه
  ...طالب:.....

  األكثر. األكثر،



  .......عند الدعاء إليك هللا أحسنطالب: 
  ؟فيه ويش

 المستحب. من تراهطالب: 
  .الصحابة بعض عن ثابت لكنه ،ضعيف حديث فيه الصحابة بعض عن ثبت

 .......طالب:..
  ؟نعم والباب، الركن بين

  ......طالب:..
  ؟السابع ؟يشإ انتهى بعد

  ..طالب:.......
  شوط. كل في ثالثاً  ويدعو ويكبر يهلل مرة، أول فعل ام يفعل مرة كل في

 .......طالب:..
  .-والسالم الصالة عليه- فعله هذا أيوه، السنة هذه

  .طالب:.......
 المساعى، فاي الو  المطااف فاي ال ،بكلماة تكلام ماا اً سااكت والماروة الصافا وعلاى البيات علاى دار لاو ،أباد شايء علياه ما

  .-تعالى هللا شاء إن- صحيح وسعيه صحيح طوافه
 ....طالب:....

  .األئمة عموم من
  ......؟...خاصة وهي زمزم ماء من .......طالب:

 كال شاربوه، ئماةاأل وفعلاه وغياره، الادمياطي العلام أهال مان جماع صاححه هاذا ((لاه شارب لما زمزم ماء)) له شرب لما

  ........لا شربه ممنه
 ......طالب:..

  ؟نعم ...-تعالى هللا رحمه- يقول هذا بعد يتغير، ما نقل ولو
 .......طالب:..

 ونصف. سطر أو ،واحد سطر إال بقي ما هو
  سم.

 ....والمروة. الصَا في تسن المواالة، الطهارة في وتسن :قولهطالب: 
 مان الطاواف وباين بيناه والماواالة والساتارة ،طهاارة غيار مان يصح يعني ،الطهارة فيه تسن ي،السع في يعني فيه تسن

  محتمل. اللفظ ألن أخرى؛ جهة من أشواطه وبين ،جهة
  ..طالب:.......

 وين؟
 .......طالب:..



  ....الشيخ. ذكره كالم فيطالب: 
 يقول؟ شإي

- الشارح ولكن سنة، السعي اءأجز  بين الموالة أن الماتن كالم في ظاهرال قال: عثيمين ابن يمكنه الشيخطالب: 
 لكذن الطواف، مثل شرط السعي في المواالة ألن األصحاب؛ عند المذهب من المشهور ........صرفها -هللا رحمه

 المصذنف واختذاره ،الذوجيز فذي به وجزم ،والنظم المقنع في قدمها أحمد عن الروايات أحدى هو الماتن كالم ظاهر

  والشارح.
 -والساالم الصالة عليه- الرسول بالمواالة اإللزام يظهر ما لكن معروف، المذهب في الخالف معروف معروف، هإي

  .المشقة مظنة لطوله المسعى لكن ((مناسككم عني خذوا)) وقال: ،هكذا سعى
ال وتحلذل شذعره من قصر معه هدي ال متمتعاً  كان إن ثم" :-هللا رحمه- قال  فذي شذرع إذا والمتمتذع ،حذج إذا حذل وا 

 طااف فاإذا الهادي، يساق لام لمان األنسااك أفضال هاو التمتاع أن ساابقاً  عرفنااو  المتمتاع أن يعناي "التلبيذة قطع الطواف

ال نعم عمرته، تمت ألنه وتحلل شعره من وقصر وسعى  يقصار أن لاه يجاوز ال فإناه المتمتاع أي هادي معه كان إن وا 

 ،جميعاً  منهما يحل حتى يحل ال ثم العمرة، على الحج فيدخل حج، اإذ إال يحل فال محله، الهدي يبلغ حتى شعره من
 يحاال وال للعماارة ويسااعى يطااوف متمتااع، للعماارة ويسااعى يطااوف يعنااي الهاادي، سااوق  مااع التمتااع يتصااور كالمااه وعلااى

 حاج يحاج ذلاك بعاد ثام متمتعااً  ويبقاى الهادي، سااق ناهأل الحال ومان الحلاق مان ممناوع فيكاون  محلاه، الهدي يبلغ حتى

  .مالً كا
 طالب:.........

  بس. هدي، عليه
 طالب:.........

 حتاى فيبقاى راجاح، شارعي لمعاارض شارعي، لمعاارض عناده، الاراجح لمعاارض الحلاق تارك إنماا هاو ال ؟الحلق لترك

  محله. الهدي يبلغ
  .......طالب:..

 أناي لاوال)) الهادي ساوق  ؟متاعالت مان منعاه الاذي ماا -والساالم الصاالة علياه- النباي ألن ال؛ الظاهر لكن كالمه على

 ساوق  ماع التمتاع يتصاور كالماه وعلاى مفاردة، عمارة هادي،ال سوق  مع عمرة تتصور فال عمرة(( لجعلتها الهدي سقت

 أن يلزماه ولهاذا ًا،قارنا حينئاذٍ  يكاون  وال كاامالً  باه وياأتي بالحج يحرم ثم الحلق سوى  كاملة بالعمرة يأتي وحينئذٍ  ،الهدي

 مرتين. ويسعى يطوف
 عنااد التلبيااة قطااع الطااواف فااي شاارع إذا المعتماار ومثلااه المتمتااع "التلبيذذة قطذذع الطذذواف فذذي شذذرع إذا والمتمتذذع" لااه:قو 

  الحرم؟ دخل يشإ الحرم، دخل إذا التلبية يقطع المالكية وعند العلماء، جمهور
  الحرم. حدود ......:طالب
ال ميقاتاه، مان أحارم إن الحارم دخال إذا لتلبياةا يقطاع لكياةالما وعناد المعروفاة، حادوده ؟الحرم يشإ الحرم دخل  عناد وا 

ال الجعرانة، من أحرم إذا مكة بيوت دخول  علام، مان أثاارة علياه ماا التفريق هذا كل يم،التنع من أحرم البيت رأى إذا وا 

 بقول لجمهورا استدل عمرته، من انتهى إذا إال التلبية يقطع ما ،العمرة عمل جميع أتم إذا التلبية يقطع حزم ابن وعند



 داود أبااو رواه الطااواف، فااي يشاارع حينئااذٍ  ألنااه ؛الحجاار اسااتلم إذا بااالعمرة التلبيااة عاان يمسااك كااان :يرفعااه عباااس اباان

ال الرحمن عبد بن محمد أيهم؟ ؟يشإ وهو ليلى أبي ابن إسناده وفي وصححه والترمذي  أو اثناان هما ؟الرحمن عبد وا 

 القاضااي الفقيااه اإلمااام ومحمااد الصااحيح، فااي لااه مخاارج ،ثقااة الاارحمن عبااد أربعااة أو ثالثااة الاارحمن عبااد أوالد أكثاار،

 وهااو ليلااي أبااي اباان إسااناده فااي هنااا، الموجااود وهااو ،الحفااظ ءلسااو  مضااعف الاارحمن عبااد باان محمااد ضااعيف، المشااهور

 ،عبااس ابان عن يصح يعني صحيح، بإسناد موقوفاً  عباس ابن عن والبيهقي الشافعي وأخرجه ،حفظه ءلسو  ضعيف
  ليلي. أبي ابن إسناده في ألن ؛ضعيف لمرفوعا لكن

 األسئلة. نشوف
 
 

  ......طالب:..
 أعلم. وهللا ،-هللا شاء إن- ويحصل منه، كثير حصل حتى يحصل وهذا

  أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد ينانب على باركو  وسلم هللا وصلى
  .طالب:.......

  ؟يمنع ليلا ويش ،الحج ........الوقت نفس في يحرم ثم تامة بعمرة يأتي له تسير إن إيه، له تسير إن إيه،
  .طالب:.......

  .-تعالى هللا شاء إن- مشروع هذا كل المطاف، في السابع الشوط نهاية بعد التكبير ومثله
  محمد. ورسولك عبدك على وسلم صل اللهم
 
 
 
 


