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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه هللا تعالى:-

"وصفة العمرة أن يحرم بها منن الميقناأ أو منن أدننى الحن منن مكن ونحنو ال منن الحنرم ،ذن طا نا
وقصننر ح ن  ،وتبنناق ك ن وقننأ وت ننز عننن الفننر  ،وأركننان الح ن  :اإلح نرام والوقننو
ووا باته :اإلحرام من الميقاأ المعتبر لنه ،والوقنو

و نوا

وسنعى

الزاننارة والسننع ،

بعرذنة لنى الغنروب ،والمبينأ لغينر أان السنقاية والرعاينة

بمنى ومزدلفة لى بعد نصف اللي  ،والرم والحالق والوداع والباق سنن.

وأركان العمرة :حرام ،و وا  ،وسع  ،ووا باتهنا :الحنالق ،واإلحنرام منن ميقاتهنا ،ذمنن تنرك اإلحنرام لنم ينعقند

نسكه ،ومن ترك ركنا غير أو نيته لم يتم نكسه ال به ،ومن ترك وا با ذعليه دم أو سنة ذال ش ء عليه.

باب :الفواأ واإلحصار:
منن ذاتنه الوقنو

ذاتنه الحن وتحلن بعمنرة ،ويقضن واهندإ ن لنم يكنن اشنتر  ،ومنن صند عندو عنن البينأ

أادى ثم ح  ،ذ ن ذقد صام عشرة أيام ثم ح  ،وان صد عن عرذنة تحلن بعمنرة ،وان حصنر منر
نفقة بق محرما ن لم يكن اشتر ".

أو طاناب

بركة.

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

يقول -رحمه هللا تعالى" :-وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقاأ" يعني إن مر به ،أو منن محاااتنه إن لنم يمنر
بأحد المواقيت على ما تقدم شرحه "أو من أدنى الح " إن كان مكيا أصالة ،أو واردا على مكة ،وأنشأ العمرة منن

مكة ،أو من حيث أنشأ لمن كان منزله بين مكة والمواقيت فمنن حينث أنشنأ ،وان كنان منن مكنة فمنن أدننى الحن ؛
ألن النبني -عليننه الصنناة والسننام -أمننر عبنند الننرحمن بننن أبنني بكننر أن يخننرإ بأختننه عا شننة إلننى التنعننيم ،وحننب

النا

لهاا الغرض ،ولوال أن الخروإ من مكة إلى أدنى الحن واجبنا لإلحنرام بنالعمرة لمنا حنب

الننا

منن أجلهنا،

لو كان اإلحرام من مكة مجز ا لقال لها أو ألخيها :تحرم من مكانها ،فهاا دلي من يقول :ال بند للمكني ومنن فني
حكمه أن يخرإ إلى أدنى الح  ،والتنصيص على التنعيم عنند كيينر منن أهن العلنم ،بن رأيتنه فني بعنض النشنرات

جع ميقاتا للعمرة ،جعلوه ميقاتا للعمرة وال يتعين ،لو خرإ إلى عرفنة منيا أو إلنى الجع ارننة أو إلنى أقنرب منهنا ال
بأ  ،المقصود أن يجمع في إحرامه بين الح والحرم ،أمنا فني الحنا فنالمكي يحنرم منن منزلنه؛ ألننه سنوي يخنرإ

إلى الح في عرفة؛ ألن عرفة من الحن  ،هناا القنول األول فني هناه المسنألة ،وهنو قنول جمهنور العلمنا  ،بن قنال
صاحب المغني :ال نعلم فيه خافا ،وقال بعضهم -واليه يومئ كام اإلمنام البخنارو ورجحنه الصننعاني فني سنب

السام :-أن المكي إاا أراد العمرة ال يلزمه أن يخرإ إلى الح  ،ب يكفينه أن يحنرم منن مكنة؛ لعمنوم قولنه -علينه
الصناة والسنام(( :-حتنى أهن مكنة منن مكنة أو يحرمننون منن مكنة ،والننص شنام للحناإ وللمعتمنر ،لكنن لمننا
عورض بحديث عا شة الاو سمعنا حم على الحاإ فقط ،وعموم أه العلم حتى قال ابن قدامة :ال نعلم مخالفنا

فني هناه المسنألة يننرون أننه علننى المعتمننر منن مكننة أننه ال بنند أن يخنرإ إلننى الحن  ،فنالراج فني هناه المسننألة قننول
الجمهور.

قوله" :ذ طا ا

وسعى وحلق وقصر ح " لمااا؟ إلتيانه بجميع أفعالها ،بجميع ما يطلب للعمرة أتى به ،الطواي

والسعي والحلق والتقصير "وتباق -العمرة -ذ كن وقنأ" حتنى فني أشنهر الحنا ،حتنى ينومي عرفنة والنحنر؛ ألن

من أه العلم من منع العمرة في يوم عرفة وينوم النحنر ،وينبغني أن تمننع حتنى فني أينام التشنريق إاا قلننا :بنالمنع

من يوم عرفة والنحر ألحق بالك أيام التشريق ،ويكون المراد على هاا من تلنب
جال

لي

تلب

بنالحا ،يعنني هن لإلنسنان وهنو

في أيام التشنريق ياينة أينام أن يقنول :أننا منا عنندو شنغ أننا رمينت ....أبطلنع أخنا عمنرة لنه النك واال ال؟

له الك؛ ألنه متلب

بحا ،لي

له الك ،فإن كان المقصود المنع من العمرة في يوم عرفة وينوم النحنر ألننه

بالحا فالكام صحي  ،وأما على إطاقه فا ،شخص ال يريد أن يحا وجا إلى مكة في يوم النحر يعتمنر

واال ما يعتمر؟ ما الاو يمنعه من العمرة؟ ال شني  ،فنالعمرة تبناف فني كن وقنت وال يمننع منهنا إال المتلنب

بنسنك

آخر ،وتسن متابعتها وتكرراها؛ لألمر بالك كالحا ((تابعوا بين الحا والعمرة فا تكره في الشهر أكير من مرة،
ال تكره في الشهر أكير من مرة ،لمااا؟ ألن عا شنة -رضني هللا عنهنا -اعتمنرت منع حجهنا؛ ألنهنا قارننة وبعند أن

جبر لخاطرهنا ال يعنني
فرغت من حجها المشتم على العمرة اعتمرت يانية بأمره -عليه الصاة والسام ،-كونه ا

أن العمن بمي ن عملهننا ال يجننوز ،فلننم يننرد مننا ينندل علننى تخصيصننها بننالك ،كونننه جبن ار لخاطرهننا نعننم تكننون سننبب

نر لخاطره ننا ف ننا؛ ألن ننه ل ننم ي ننرد م ننا ي نندل عل ننى
لتشن نريع ه نناا الحك ننم ال ب ننأ  ،أم ننا أن يك ننون خ نناص به ننا ألن ننه جب ن ا
الخصوصية.

يقول -عليه الصاة والسام(( :-العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ،والحا المبرور لي

له ج از إال الجنة فا

مانع من تكرار العمرة ،وال مانع من أن يخرإ الشخص من مكة إلى أدنى الح ليأتي بعمرة ،كما فعلت عا شة -

رضنني هللا عنهنا ،-وبهنناا قننال أحمنند والشننافعي ،وهننو المننروو عننن الصننحابة كعلنني وابننن عمننر وابننن عبننا

وأنن ،

وهو قول عطا وطاو  ،وكره طا فة من أه العلم أن يعتمر في السنة أكير من منرة كالحسنن وابنن سنيرين وهنو

ماهب مالنك؛ ألن النبني -علينه الصناة والسنام -لنم يفعن النك وال صنحابته -رضني هللا عننهم ،-يقنول الشنارف:

ويكره اإلكيار والمواالة بينها باتفاق السلف ،نعم اإلكيار منها بمعنى أنه يعتمر اليوم ،فإاا انتهى من عمرتنه رجنع

إلى أدنى الح فأحرم بعمرة ،فإاا انتهى رجع نقول :ال يا أخي مي هاا استغ الوقت بغير هاا العم  ،أكينر منن

الطواي ،أكير منن الصناة ،وهني مضناعفة ،أكينر منن قن ار ة القنرآن أكينر منن أننوا العبنادات؛ ألن تننو العبنادات
مقصود شرعي ،نعم؟
الب.........:

نعم اعتمر عن نفسنه ،جنا فني رمضنان وأخنا عمنرة ،وعمنرة فني رمضنان تعندل حجنة فني الحنديث الصنحي  ،فلمنا

انتهى من عمرته قال :أعتمر ألبني منا تمكنن منن العمنرة هناه السننة أو لكوننه منات أو منعنه منانع ،منا الناو يمننع

من الك؟ ما في منا يمننع ،ال شني يمننع منن النك -إن شنا هللا تعنالى ،-فإهندا مين الحنا والنيابنة فينه ال بنأ
به.

الب.......:

المقصننود النصننوص األخننر تبننين الم نراد ((العم نرة إلننى العم نرة مننن غيننر تحدينند كفننارة لمننا بينهمننا ،فننالعمرة عم ن
صننال بننا ن ن از  ،وهنني كفننارة لمننا بينهننا وبننين العم نرة األخننر مننن الننانوب علننى خنناي بننين أه ن العلننم ،وان كننان

الجمهور على أنها ال تكفر إال الصغا ر كالصاة ورمضنان ،فنا يوجند منا يمننع ،نعنم ،ال يشنتغ بنالك عنن غينره
بحيث يشنغله شنغا ظناه ار عنن غينره منن الواجبنات أو المسنتحبات ،إن شنغلت عنن واجنب منعنت ،إن شنغلت عنن

مستحب أفض منها صنارت مفضنولة ،وحين نا ال يوجنه المنر إليهنا ،وأمنا منا يفعلنه بعنض الننا

منن الخنروإ كن

يوم يأخا عمنرة مين هناا ال شنك أننه سنوي يكنون علنى حسناب غينره ،ولناا وجنه كيينر منن السنلف إلنى أن يسنتغ

الوقت في المطاي؛ ألن الوقت الاو يستغرقه فني عمنرة وانشنا عمنرة جديندة طوين  ،يحتناإ إلنى أن يخنرإ ويحنرم
يننم يرجننع يننم يطننوي يننم يسننعى ،لننو اسننتغله فنني المطنناي صننار يمكننن يطننوي أكيننر مننن ما ننة أو يعننني ما ننة سننبع

يطننوي خروجنه هنناا ،ويننا اللنني يمنننع؟ السننبع يحتنناإ إلننى كننم؟ خمن

دقننا ق أو سننت مننع إعمننال الفن ار يعننني إلننى

عشننر دقننا ق ،فالسنناعة فيهننا سننتة أو سننبعة أو ق ن  :عشنرة عننند بعننض النننا  ،فالمسننألة المشننقة الشننديدة تنننجم مننن
تك نرار النناهاب إلننى الح ن والرجننو واإلح نرام هننناك واللننب

والسننعي أيضننا يحتنناإ إلننى وقننت طوي ن  ،المقصننود أن

استغال الوقت بما هو أنفع أولى ،وأما المنع فيحتاإ إلى دلي  ،نعم؟
الب........:

إيه.

الب.......:

يعني بعد حجه؟
الب........:

الب :ثانية.

الب.......:

يانية؟ ويا اللي يمنع؟ ما في ما يمنع -إن شا هللا.-
الب........:

هو ما زال له تعلق ،ما زال في نسك؛ ألن إحرامه األول بالعمرة له تعلق بالحا ،ومن أجله وجب علينه الندم ،فلنو

منع بين عمرة التمتع والحا لتلبسه حكما بالنسك الموجب للدم كنان لنه وجنه ،لكنن بعند تحللنه اليناني منن الحنا منا
في ما يمنع -إن شا هللا تعالى ،-وهللا إن فني الننف

مننه شني باعتبنار تعلنق الحنا بنالعمرة األولنى ،فلنم يتحلن

التحلن الكامن النناو ال ارتبنناف فيننه بوجننه مننن الوجننوه مننن الحننا؛ ألن الحنا لننه ارتبنناف بإح ارمننه بننالعمرة ولنناا وجننب
عليه الدم ،واكرنا م ار ار إنه إاا تحل التحل األول وح له كن شني  ،إاا تحلن منن العمنرة -عمنرة التمتنع -الحن

كله وح له ك شني وأن يننام منع زوجتنه هن لنه أن يرجنع إلنى بلنده ويتنرك الحنا؟ لني

لنه النك ،فندل علنى أننه

متلننب

بننالحا مننن وجننه ،يعننني الزم لننه الحننا فتننرك العمنرة فنني هنناا الوقننت ال شننك أنننه أولننى وأحننوف ،أمننا بعنند أن

يتحل التحل الياني فا يوجد ما يمنع -إن شا هللا تعالى.-

الب :يا شيخ -عفا هللا عنك -طا قلنا :ن أص التكرار مشروع ،وقلنا :نه ال ينبغ أن يكرر يوميا...؟

المقصود أنه ما يعوقه عن تحصي مصالحه في دينه وال دنياه ،نعم؛ ألن المسألة تنو العبادات مقصد شرعي،
فكونه يقف نفسه على هاه ،..اآلن ما ترك فرصة ألن تكفر هاه العمرة إلى العمرة اليانية ،نعم ،وان كان اإلنسان

خطا لكن اآلن هو بحاجة إلى عبادات آخر ،قد تكون أنفع لقلبه من تاوة القرآن واألاكار والصلوات ،نعم؟
الب :عفا هللا عنك طا قال :العباداأ األخرى يمكن تحصيلها ذ غير......

...........

الب :لكن العمرة ال تحص له ال .......لكن قراءة القرآن والطكر يحصلها.......

وهللا ما أشوي ،..ما أر ما يمنع ،نعنم هنو لنم يقنع ،وكنون الشني لنم يقنع ال يعنني المننع ،إاا يبنت الشني بندلي

واحنند ولننم يقننع ،النبنني -عليننه الصنناة والسننام -حننث علننى عمنرة فنني رمضننان ،وأخبننر فنني الحننديث الصننحي أنهننا
تعنندل حج نة ،ولننم يعتمننر فنني رمضننان ،ه ن يعننني هنناا أن هنناا مفض نول؟ أو ال ينبغنني ألن النبنني مننا حننا -عليننه

الصاة والسام-؟ ال يمنع أبدا.
الب.........:

هاا سؤال األخ ،أنا أقول :في الوقت الحاضر باعتبار أنه انتهى ،وح له الح كله قند يقنال بنالك ،لكنن باعتبنار
أن لحجه تعلق بالعمرة فهو لم ينفقك من النسنك ،ولناا ال يجنوز لنه أن يرجنع إلنى بلنده ويتنرك الحنا؛ ألننه بإح ارمنه

بالعمرة التي ينوو بعدها التمتع دخ في النسك حتى قي  :با ن از  ،ولاا يلزمه الدم ،نعم؟
الب........

ال كونه متلب

بنسك يدخ عليه نسك آخر؟ ال ،يعني لو قال :أنا في أيام التشنريق ياينة أينام وهناه عرفنة بقربننا

اعتمر وأرجع بسرعة إلى مكاني ما ينفع هاا ،ال ،يمنع من أن يدخ نسك ،...نعم؟
الب........:

عمرة واحدة ما يدخ عمرتين.

يقول" :وت ز عن الفر " يعني العمرة المكية وعمرة القارن تجزئ عن الفرض ،فتجزئ عن عمرة اإلسام ،وهو

الصحي  ،ورواينة عنن أحمند :أنهنا ال تجنزئ عنن عمنرة اإلسنام حتنى ينأتي بهنا منن حينث وجبنت علينه ،يعنني منن
بلده كالحا.

يقول -رحمه هللا" :-وأركان الح اإلح ارم ،والوقو  ،و وا

الزاارة ،والسع " أركان الحا أربعة اإلحرام ،والمراد

به نية الدخول في النسك ،سيأتي فني آخنر الكنام فمنن تنرك اإلحنرام لنم ينعقند نسنكه ،ومنن تنرك ركننا أو نيتنه هناا
يشم اإلحرام أو المقصود باإلحرام هو النية الركن هو النية؟
الب........:

نية الدخول في النسك ،أما التجرد ،وفع ما يدل على أنه محرم ،ولو لم ينو هاا ما يكفي؛ لحديث عمر -رضني

هللا عنه(( :-إنما األعمال بالنيات فا تص العبادات بدون نية ،يقول ابن هبيرة :اتفقنوا علنى أن فنروض الحنا

ياية :اإلحرام بالحا ،والوقوي بعرفة ،وطواي الزيارة ،ه معنى هاا أنهم اتفقنوا علنى أن السنعي لني

بنركن؟ أو

اتفقوا على أن هاه الياية أركان والسعي فيه خاي؟ هاا هو المراد.

الننركن الينناني :الوق نوي بعرفننة فنني وقتننه المعتبننر؛ لقولننه -عليننه الصنناة والسننام(( :-الحننا عرفننة القصننر هنننا
((الحننا عرفننة قصننر إيننا؟ حقيقنني أو إضننافي؟ لمننااا؟ ألن هننناك أركننان أخننر ال يننتم الحننا بنندونها ،لكننن هنناا
القصر وان كان إضافيا إال أنه يدل على تأكد المقصور ،وهو عرفة.
{وْلَي َّ َّوُذوا ِباْلَبْي ِأ اْل َع ِت ِ
يق} [( 92سورة الحنا].
اليالث :طواي الزيارة؛ لقوله تعالىَ :
ال ارب ننع :الس ننعي؛ لح ننديث حبيب ننة بن ننت أب نني تجن نرأة(( :اس ننعوا ف ننإن هللا كت ننب عل ننيكم الس ننعي رواه أحم نند والش ننافعي
والطبراني ،وصححه ابن عبد البر في التمهيد ،ويناكر الحناف ابنن حجنر لنه طنرق ،إاا انضنم بعضنها إلنى بعنض

قويت ،وهاا قول جمهور العلما أن السعي ركن من أركان الحا ال يص إال به.
عند أبي حنيفة هو واجب ولي

بركن ،إن ترك أربعنة أشنواف فنأكير فعلينه دم ،لمنااا؟ ألن الحكنم للغالنب واألربعنة

هي الغالب ،وان ترك أق من الك لزمه لك شوف إطعام مسكين ،إن ترك شوف واحد يطعم مسكين ترك شوطين

الص َفا
يطعم مسكينين ،ترك ياية يطعم ياية ،ترك أربعة عليه دم ،قال بعضهم :إنه سنة بدلي قوله تعالىَّ ِ{ :ن َّ
آئ ِر ِ
واْلمروَة ِمن َشع ِ
اق َعَلْي ِه أَن َي َّ َّو َ } [( 851سورة البقرة] ورفع الجناف "ال
ّللا َذ َم ْن َح َّ اْلَبْي َأ أ َِو ْ
اع َت َمَر َذالَ ُ َن َ
ه
َ
َ َْ َ
جننناف عليننه" هنناا رفننع للجننناف وهننو اإليننم "أن يطننوي" ورفننع اإليننم عننن الفعن ينندل علننى لزومننه واال ال؟ ينندل علننى
الجواز ،يجوز له أن يفع  ،هاا ما استدل به من قال :إنه سنة ،ولو لنم يكنن فني المسنألة إال اآلينة ،ولنم ينأت فهنم
عا شة التي مدحها به أه العلم ،فا شك أن رفع الجناف ما يعني اللزوم ،لكن سنبب النورود ،وسنبب الننزول يندل

علننى أنننه واجننب ،وأن رفننع الجننناف المنراد بننه رفننع الحننرإ ،والقلننق النفسنني النناو وجننده الصننحابة فنني أنفسننهم؛ ألنهننم

كنانوا فني الجاهلينة ،ال سنيما األنصننار يهلنون لمنناة ،فنإاا أهلنوا سنعوا بنين الصنفا والمننروة ،فلمنا أسنلموا تحرجنوا مننن

السعي بين الصفا والمروة ،وحين ا ارتفع الجناف ،وارتفنع الحنرإ والقلنق الناو يجدوننه ،والنراج هنو قنول الجمهنور؛

لحديث حبيبة؛ وألن النبي -عليه الصاة والسام -سعى وقال(( :لتأخاوا عني مناسككم وقالت عا شة -رضي

هللا عنها" :-ما أتم هللا حا من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم.

وأمر النبي -عليه الصاة والسام -أبنا موسنى لمنا قنال :أهللنت بنإهال كنإهال النبني -علينه الصناة والسنام،-

قننال(( :أحسنننت طننف بالبيننت وبالصننفا والمننروة هنناا أمننر متفننق عليننه؛ ولحننديث عا شننة أن النبنني -عليننه الصنناة
والسام -قال لها(( :يجنزئ عننك طوافنك بنين الصنفا والمنروة عنن حجنك وعمرتنك لنو لنم يكنن الزمنا احتجننا إلنى
مي هاا التعبير؟ نعنم؟ هني كأنهنا رأت أننه ال يجز هنا سنعيها األول ،بن ال بند منن سنعي يناني ،فهمنت هناا وأقرهنا

النبي -عليه الصاة والسام -على هاا الفهم ،لم ينكر عليها ما قنال :إن السنعي لني
الاو سعيتيه أوال يجزئ عن الحا والعمرة.

بنازم ،وانمنا قنال :السنعي

استدل أبو حنيفة علنى وجوبنه بنأن النبني -علينه الصناة والسنام -سنعى وقنال(( :لتأخناوا عنني مناسنككم يعنني

وغاية مي هاا الفع أن يكون واجبا ،غاية ما في مي هاا النص أن يكون واجبا مع قول ابن عبنا " :منن تنرك

شي ا من نسكه فليهرق دما" يعني يلزمه بدم؛ ألننه تنرك واجبنا منا تنرك ركنن ،والنراج فني هناه المسنألة ال شنك أننه
قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به وكيرته.

اآلية التي استدل بها منن قنال بالسننية ،..اسنتنكرت عا شنة -رضني هللا عنهنا -علنى عنروة الفهنم الناو فهمنه مين
هنناا ،حيننث فهننم عنندم الوجننوب وبيننت أنهننا نزلننت جوابنا لسنؤال مننن ظننن أن فنني السننعي بننين الصننفا والمننروة جناحننا

حيث كان األنصار قب اإلسام يهلون لمناة ،فإاا أهلوا ال يح لهم أن يطوفوا ،..يعني في الجاهلية يطوفون بين

الصفا والمروة حين ا ما دام يطوفون بين الصفا والمروة من أج مناة كأنهم وجندوا فني أنفسنهم أنهنم ال يجنوز لهنم

أن يهلنوا بينهمننا؛ ل ن ا يشننابهوا فعلهننم الجنناهلي ،فنفننى هللا -سننبحانه وتعننالى -الجننناف ليرتفننع الحننرإ عننن صنندورهم
حتى ال يبقى فيها أدنى قلق.

تقدم قول بعضهم :إن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحا ،كما تقدم أيضا أن الصواب أنه واجب لي

وال سنة ،فا حاجة إلعادته.

بنركن

قال -رحمه هللا تعالى" :-ووا باته -يعنني واجبنات الحنا -اإلحن ارم منن الميقناأ المعتبنر لنه" هنناك منن األركنان
اإلحرام ،ومن الواجبات اإلحرام من الميقات ،لو أحنرم قبن الميقنات أو بعند الميقنات صن  ،جنا بنالركن ،لكنن هن

جا بالواجب؟ لم يأت بالواجب إال على الكام الاو سقناه في اإلحرام قب الميقات ،والكام هنا بعد الميقات ،لنو

أحنرم بعند الميقنات جنا بنالركن لكننه لنم ينأت بالواجنب فيلزمنه حين نا دم ،لنو رجنع ،أحنرم بعند الميقنات ينم رجننع ،ال
يلزمه شي ؟

الب........:

دخ في النسك بعد أن تجاوز الميقات ،إاا رجع ال يلزمه شي ؟ أو ال بد أن يرجع قب أن يدخ في النسك؟
الب.........:

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

نقول :هاا شخص قال :أريد أن أتجاوز الميقات ل ا أرد ،فأحرم ،لمنا تجناوز الشنرف ورآهنم يتسنامحون منيا -هناا

تميي  -أحرم لما تجاوزهم ،وقال :من أج أال يلزمني دم لمااا ال أرجنع منن الميقنات وال هنم برادينني اآلن؟ عنري
حقيقة األمر وأنهم يتسامحون؟ نعنم؟ ينفنع واال منا ينفنع؟ منا ينفنع؛ ألننه أحنرم بعند أن تجناوز الميقنات ،ولناا يقنول:

"من الواجبات اإلحرام من الميقات المعتبر له".
الب.........:

هو إاا أحرم من الميقات بييابه ما غير شي  ،سبق في المحظورات لب المخيط ،وقد احتاإ إلنى هناا المحظنور
يلزمنه دم ،والنندم إاا قننالوا :دم مننا يرينندون بننه؟ فنني المحظننورات؟ شنني مننن يايننة :فديننة أا { َذ ِف ْدَين مة ِهمننن ِصن َنيام أ َْو
َص َد َقة أ َْو ُن ُسك} [( 691سورة البقرة] اإلحرام من الميقات المعتبر ،وتقدم اكر المواقيت المعتبرة ،نعم؟
الب .....:التخلص من .....ذيبقى ذ ثيابه ومغ

رأسه......

هاا تقدم بحيه ،ما ياكرون اإلخوان؟ إيه هم باعتبار أن اللب

محظور واحد لب

المخيط فقنالوا :إن غطنى أرسنه

بمعتاد دخ في اللب  ،صارت فدية واحدة ،لكن لو غطى رأسه بغير معتاد لزمه دمان.
الب.........:

تجاوز الميقات يم دخ في النسك إيه .......ألن اإلحرام من الميقات المعتبر واجب.

الب........:
حتى ولو عاد ما دام دخ في النسك خاص ما ينفعه العود ،لكن قب الدخول في النسك قي لنه :لمنااا تجناوزت
الميقات قال :نسيت بأرجع ،رجع وأحرم من الميقات ما يلزمه شي .
الب........:

ما هو تقدم لنا أن ك دم واطعام فلمساكين الحرم ،والصوم حيث شا ؟ نعم؟
الواجب الياني :الوقوي بعرفة إلى الغروب ،تقدم أن الوقوي ركن من أركان الحا ،والمقصود جن

الوق نوي بعرفننة إلننى غننروب الشننم
غننروب الشننم

الوقوي ،أمنا

لمننن وقننف بالنهننار فهننو واجننب ،وتقنندم البحننث فننيمن انصننري مننن عرفننة قب ن

هن يلزمننه شنني أو ال يلزمننه؟ علننى المنناهب وعلننى قولننه" :الوقننوي بعرفننة إلننى الغننروب" وهننو مننن

الواجبات يلزمه دم.

اليالننث :المبيننت بمزدلفننة إلننى بعنند نصننف اللين علننى كامننه ،وهنناا أيضننا تقنندم ،وتقنندم أن األولننى التفصنني  :القننادر
يلزمنه أن يصنلي الصنب ويسنفر كمنا فعن النبني -علينه الصناة والسنام ،-وقنال(( :خناوا عنني مناسنككم بندلي

الترخيص للضعفة ،فدل على أن غير الضعيف ال يرخص له.

الرابع :المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ،تقدم أن الجمهور قالوا بالوجوب ،ومشى عليه المؤلف خافا ألبي حنفينة
الاو قال :بسنية المبيت بمنى؛ ألنه غير مشرو لااته ،وانما شر لكي يتيسر رمني الجمنار علنى الحناإ ،وعرفننا
أن قوله هاا مرجوف.

الخننام  :الرمنني ،رمنني الجمننار مرتبننا يننوم النحننر ،وبعننده يننومين لمننن تعجن  ،ويايننة لمننن تننأخر ،وتقنندم الكننام فنني

الك كله.

الساد  :الحلق أو التقصير ،تقدم أن الصواب من قولي العلما أنه نسك ،ولي

إطاق منن محظنور ،ولناا اكنره

المؤلف في الواجبات.

السابع :الودا لمن أراد الخروإ من مكة من الحجاإ ،ومنا قالنه أهن العلنم فني منن تركنه ،وأننه يلزمنه دم ،والرجنو
إن بعد بإحرام أو بغير إحرام ،هاا كله تقدم ،نعم؟
الب.........:

إيه.

الب.........:

ال ،ال ،ال يلزم إال الخارإ ،الاو يريد أن يخرإ من مكة.

قولنه" :والبنناق سنننن" البناقي سنننن يعنني مننن أفعنال الحننا غينر األركننان والواجبنات سنننن ،ال ينأيم بتركهننا ،وال يلننزم
شي بتركها أيضا ،والك كطواي القدوم عند الجمهور خافا لمالك ،والمبيت بمنى ليلة عرفة كالك ،واإلضطبا

والرم وتقبي الحجر ،واألاكار واألدعية ،وصعود الصفا والمروة ،وغير الك ،السنن كييرة جدا ،ومنع النك حينمنا

يقال :ال شي عليه ،يعني ال فدية عليه ،وال إيم ال يعني هاا أن المسلم يفرف في هاه السنن ،ب على المسنلم ال

سيما طالب العلم أن يعتني بها ،أن يعتني بهاه السنن ،ويحرص على أن يكنون نسنكه موافقنا لمنا جنا عنن النبني
-عليه الصاة والسام -في األركان والواجبات والسنن أيضا ،ال سيما إاا كان ممن يقتد به ،فيحرص ولو ناله

شي من المشقة إاا كان ممن يطيق هاه المشقة؛ ألن النا

يتفناوتون ،بعنض الننا

منا يطينق المشنقة ،ويترتنب

على تحمله اإلقتدا التام بالنبي -عليه الصاة والسام -حنرإ شنديد بالنسنبة لنه ولغينره ،مين هناا يقنال فني حقنه:
ال مانع من أن تترك هاه السننن ،لكنن الناو يطينق وعناا عيشنة متوسنطة بنين الننا  ،وتجنده ينزاحم الننا

أدنننى شنني  ،تجننده ف ني محاف ن النننا

علنى

ومجننامعهم عننند أمننور النندينا ي نزاحم ويتحم ن المشننقة ،فننإاا جننا ت مي ن هنناه

العبننادات قننال :سنننن ال يترتننب علننى تركهننا شنني  ،ويزهنند فنني اآلخ نرة ويوابهننا ،ال يعلننم أنننه ال سننيما إن كننان ممننن
يقتد به فإنه بفعله يكون داعية إلى الهد والخير ،ومن دعا إلى هد كان له مي أجنر فاعلنه ،والندعوة بالفعن

أقو من الدعوة بالقول ،قد يكير اإلنسان الكام ،لكن إاا عري من صنيعه خاي الك ما اقتد به الننا  ،وأننا
أقننول هنناا الكننام وأنننا أتننرخص ،لكننني ال أطيننق التعننب الشننديد ،فننإن كننان الشننخص ممننن يحتمن التعننب ،ويحتسننب

األجر عند هللا -سبحانه وتعالى -ويدعو النا

العظيم -إن شا هللا تعالى.-

بلسانه وفعله وافق الفع والهدو النبوو ،ويياب على الك اليواب

الب :عفا هللا عنك التنق بين المشاعر مشيا على األقدام ا مستحب؟

لني

بمسنتحب ،النبني -علينه الصناة والسنام -ركنب ،لني

بمسنتحب ،والمشنقة ليسنت مقصنودة لنااتها ،وانمنا إاا

حصلت تبعا للعبادة أجنر عليهنا ،واألجنر علنى قندر النصنب حين نا ،أمنا أن يقصند اإلنسنان أن يتعنب وبإمكنان أال
يتعنب فهنناا لنني

لننه مننن األجننر شنني  ،مين مننن يقننول :أننا الطريننق إلننى مكننة يمنان ما ننة كيلننو لمننااا مننا أاهننب مننع

الطريق الياني ،أروف أوال الشمال إلى أقصى الغرب ،يم أرجع يانينة ياينة أالي كيلنو ،واألجنر علنى قندر المشنقة،
لك من األجر شني  ،وهللا -سنبحانه وتعنالى -عنن تعنايبك نفسنك غنني ،والرسنول -علينه الصناة

نقول :ال ،لي

والسام -حا راكبا ،إاا ترتب على فع هاه السنن والحنرص عليهنا مشنقة ال يحتملهنا الحناإ إال بمشنقة شنديدة ال
شك أن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،ودين هللا وسط بين الغالي والجافي ،وهللا المستعان.
بعض النا

النا

يأتي إلى منى ميا ليالي منى ،ويقال له :ال يجوز لك أن تبيت خارإ منى إال إاا ما وجدت مكنان،

يتفاوتون في هاا ،بعض النا

ينقب في منى اراعا اراعا ،وحين ا يخرإ من منى ألنه منا وجند ،وقند ترتنب

على عمله هاا المشقة الشديدة عليه وعلى غيره ،وبعض النا

أبندا مجنرد منا يمشني بالسنيارة منع الشنوار العامنة

يقول :ما لقيت ،التوسط هو المطلوب ،وميله البحث عن الما للوضنو  ،بعنض الننا

يتعنب نفسنه ويتعنب غينره،

ويحص عليه المشقة الشديدة من أج أن يبحث عن الما وال يتيمم ،وبعض النا

يلتفنت يميننا وشنماال ويقنول:

أنا ما عندو ما  ،فالدين وسط ،على اإلنسان أن يفع  ،ويقتدو به -عليه الصاة والسام ،-لكن ال يضر نفسنه
وال يضر غيره ،نعم؟
الب.........:

خيام محجوزة يجد إن وجد شي ا بأجرة المي وهاه األجرة ال تشق عليه ال بأ  ،لكن إن لم يجد ال مانع أن يسكن

خننارإ منننى ،وان تسننير لننه أن يننأتي ولننو يجل ن

فنني منننى لكنني يننؤدو هنناا الواجننب ،ولننو علننى شنني مننن المشننقة

المحتملننة ،وهنناه يفعلننه كييننر مننن النننا  ،إاا صننلى العشننا دخن مننى إمننا علننى رصننيف واال جلن

شي  ،المقصود أنه إن تسير له الك فهو أولى.

عننند نننا

واال

يقول -رحمه هللا تعالى" :-وأركان العمرة :حرام و وا

وسع " أركان العمنرة ياينة كنالحا ،وال فنارق بنين العمنرة

والحننا فنني األركننان إال فنني الوقننوي بعرفننة ،إا ال وقننوي فنني العم نرة ،لكننن لننو قننال :مننا دام األم نر متيسننر وبسننعة،
والحا عرفة ،والعمرة هي الحا األصغر ،ومتيسر أنننا نقنف بعرفنة بنين تعبند وبنين نزهنة ورحلنة ونتشنبه بالحجناإ،
نقول :ال ،إاا فعله على سبي التعبد دخ في حيز البدعة.

التعريف باألمصار ياكره أه العلم ،يعني الجلو
باألمصار ،يجوز واال ما يجوز؟ نعم؟

يوم عرفة ولزوم المساجد تشنبه بأهن عرفنة ،يسنمونه التعرينف

الب....…:

نعم؟

الب..……:

نعم هو مروو عن بعض الصحابة ،لكن إن تبع الك لب

إحرام ،وتشبه تشبه تام بالحجاإ نقول :بدعة ،لكن إن

كننان القصنند بننه المكننث فنني المسننجد مننن أجن النندعا التماسنا إلجابننة النندعوة فنني عشننية عرفننة ،وحفن الصننيام إن
صا ما وقد رغب فيه وأنه يكفر سنتين حف الصيام من القي والقال ال شك أنه مطلوب ،ال شك أنه مطلوب منن
هاه الحييية.

وخين ن ن ن ننر مقن ن ن ن ننام قمن ن ن ن ننت فين ن ن ن ننه وحلين ن ن ن ننة

تحليتهن ن ن ن ن ن ننا اكن ن ن ن ن ن ننر اإللن ن ن ن ن ن ننه بمسن ن ن ن ن ن ننجد

إ

إ

تلننزم المسننجد ،والمسننجد بيننت ك ن تقنني ،وهنناا شننأن السننلف ،يحفظننون صننيامهم بلننزوم المسننجد ،واال إيننا معنننى

اإلنسننان يصننوم يننم إن جننا إلننى الصنناة فمتننأخر ومجننرد مننا ينتهنني مننن الصنناة يخننرإ؟! ويخننرإ إلننى بيتننه ،هللا

المسننتعان ،مننع النسننا والننارارو ،وهنناا طنناف وهنناا صنناف ،وهنناا يبنني ،وهنناا ،إيننا معنننى حفن الصننيام؟ صننار يننوم
عادو هاا ،ما هو بيوم عرفة ،لكن حف الصيام بالمكث في المسجد ال على التشبه التام بأه عرفة ،إنما يتشبه

بهننم فنني النندعا  ،ويتحننر قبننول النندعا فنني هنناا اليننوم العظننيم ،النناو هننو أعظننم أيننام النندنيا علننى خنناي بننين أهن
العلم ،ال بأ

بالك -إن شا هللا تعالى -فلو لزم المسجد يوم عرفة فقد أحسن.

قال وواجباتها" :وا باتها -واجبات العمرة -الحالق" الحاق والحلق معناهما واحد "واإلحرام من ميقاتها" قلننا فني
ميقات الحا :إنها سبعة وهنا اينان ،فالواجب في العمنرة أمنران :الحلنق أو التقصنير واإلحنرام منن الميقنات ،وهناان

تقندما فنني واجبننات الحنا ،وال مبيننت ،وال رمنني ،ال بمزدلفننة وال بمننى ،وال رمنني فنني العمنرة ،وبهناا يفتنرق الحننا عننن

العم نرة ،وكننالك ال يجننب ط نواي الننودا للعم نرة هنننا مننا اك نره فنني الواجبننات ،وهننناك فنني وجبننات الحننا اك نره ،اكننر
ط نواي الننودا فنني واجبننات الحننا ولننم ينناكره فنني واجبننات العم نرة فنندل علننى أنننه لنني

بواجننب ،فننا ط نواي للعم نرة

بخاي الحا؛ ألنه -عليه الصاة والسام -اعتمر م ار ار ولم يود البيت ،ولم يأمر به بخناي الحنا ،وبهناا قنال

جمهننور العلمننا  ،وقننال بوجوبننه الشننافعية وابننن حننزم؛ لعمننوم حننديث ابننن عبننا (( :ال ينفننرن أحنند حتننى يكننون آخننر

عهده بالبيت رواه مسلم ،وقال -عليه الصاة والسام -ليعلى بن أمية(( :اصنع في عمرتك ما أننت صنانع فني
حجك متفق عليه ،وبعض العلمنا يفتني بنه اسنتحبابا خروجنا منن الخناي ،فنإاا قنالوا :خروجنا منن الخناي هن

يعني هاا أن هاا أص يعتمد عليه في تقرير األحكام؟ يعني يضاي إلى األصول التي يعتمند عليهنا الخنروإ منن

الخنناي؟ ال ،إنمننا كيننف يسننتحب بعننض األعمننال للخننروإ مننن الخنناي؛ ل ن ا ييبننت دلي ن المخننالف؛ ول ن ا يقننو

االحتمننال النناو اعتمنند عليننه المخننالف ،قولننه -عليننه الصنناة والسننام(( :-ال ينفننرن أحنند حتننى يكننون أخننر عهننده
بالبينت يحتمن أنننه عننام لكن مننن أراد الخننروإ مننن مكننة ،يحتمن أنننه عننام لكن مننن أراد النفنرة مننن مكننة مننن حنناإ
ومعتمر وغيرهما حتى المقيم بمكة ال يخرإ حتى يود هاا احتمال ،ويحتم أنه متجنه إلنى منن تلنب

بنسنك منن

حا أو عمرة ،واالحتمال اليالث :أنه للحاإ فقط ،نعم هناه احتمناالت ياينة ،لكنن هن عنري عنن أحند منن السنلف

أنننه ود البيننت لمجننرد خروجننه مننن مكننة؟ ال يعننري ،أيضننا االحتمننال الينناني :مننا عننري أن النبنني -عليننه الصنناة
والسام -طاي للودا لخروجه من عمره كلها ،وال أمر به بعد العمرة إاا االحتمال النراج هنو االحتمنال األخينر،
ويبقننى االحتمننال الينناني لننه حن مننن النظننر ،فخشننية أن يقننو هنناا االحتمننال قننالوا :باسننتحباب الننودا لمننن اعتمننر،

نعم؟

الب..…...:

إن طنناي للننودا خروج نا مننن الخنناي ال بننأ ؛ لن ا يقننو هنناا االحتمننال؛ ألن عرفنننا أنننه احتمننال ،وهننو وان كننان
احتمال مرجوف إال أنه له ح أيضا من النظر ،نعم؟
الب………:

إيننه لكننن االحتمننال اليالننث أقننو مننن الينناني ،أقننو مننن االحتمننال الينناني ،فننا يرقننى االحتمننال الينناني إلننى القننول
بالوجوب.

قال -رحمه هللا" :-ذمن ترك اإلحرام لم ينعقد نسكه" من ترك اإلحرام يعني نينة الندخول فني النسنك ،كمنا لنو تنرك
تكبي نرة اإلح نرام فنني الصنناة ال تنقنند صنناته ،ومننن تننرك نيننة النندخول فنني النسننك ال ينعقنند إح ارمننه ((مننن لننم يبيننت

الصيام من اللي ال صيام له (( ،إنما األعمال بالنيات ،وانما ك امرئ ما نو

نعم؟

الب………:

كيف؟

الب..……:

يتصور طالع من بيته يوم وص نسي ما انتبه إال وهو ،..أقول :ما أنتبه إال عنند دخنول مكنة ،يسنولف منع ربعنه
ومبسوطين ويوم التفت فإاا هم على مشاري مكة ،هاا غف  ،وكونه يخرإ من بيته هناا لنم يندخ فني النسنك نعنم

هو عازم علنى النسنك بندلي أننه لنو ننو الرجنو قبن وصنول الميقنات ،وقبن أن يندخ فني النسنك لنه النك ،يعنني
أنت ماشي من الرياض على شان تحا ،يوم وصلت الطا ف جا تك مكالمة من الرياض ال بد أن تحضنر ترجنع
ويننا المننانع؟ وأنننت عننازم علننى الحننا ،لكننن مننا تلبسننت بالنسننك ،فننالعبرة التلننب

بننه ،نعننم ،كمننا أنننه قنند يتصننور أن

اإلنسان يتوضأ وهو ال يقصد الوضو إيا معنى هاا؟ شخص معتاد أنه إاا وقف على مغسلة اليدين توضأ ،أو
معتاد يتوضأ من هاا المكان ،فقام من الغدا أو من العشا وغسن يدينه ومنا شنعر إال وبرجلينه يغسنلهما ،أيجنزئ

مي هاا الوضو ؟ ما يجزئ ،وهاا محسو  ،كيير من النا
لو كلف النا

ما يشعر إال وقد أتم وضنو ه ،لكنن لنو يلنزم الننا ،

عدم النية صار مستحي  ،لمااا؟ نعم؟

الب :اإلنسان يعم وال يراد......

ال لو كلف اإلنسان أن يتوضأ هو متصور لكن لو كلف النا

به استحال ،نعم؟

الب.........:
هاا الاو يقرره شيخ اإلسام أنه يستحي أن يؤدو العبادة من غير نية وال قصد.
الب.........:

ما نو .

الب :نية ذقط.

لكن يقول :أبا نوو ،ما نو .
الب :يب نصف كيلو.

يرجع ،يرجع ،إن لم يرجع يلزمه ما يلزمه به أه العلم ،نعم؟
الب........:

على ك حال كام أه العلم واض في هاا ،من تنرك نينة الندخول فني النسنك لنم ينعقند نسنكه ،كمنا لنو صنلى أو

صام بغير نية؛ لحديث عمر(( :إنما األعمال بالنيات ويستوو في النك الحنا والعمنرة؛ ألن النك ركنن فني الحنا
والعمرة كما تقدم ،من ترك ركنا آخر غير نية الدخول في النسك غير اإلحرام لنم ينتم نسنكه ،ينعقند واال منا ينعقند؟

إن ترك نية الدخول في النسك ال ينعقد ،لكن لو ترك غير نية الدخول ينعقند ،لكننه ال ينتم وال يصن إال بنه ،حتنى
يأتي بالك الركن؛ ألنه ال يسقط ال سهوا وال عمدا ،وال يجبر بندم ،بن ال بند منن اإلتينان بنه ،تنرك الطنواي طنواي

اإلفاضة ميا حجه منعقد واال ما انعقد؟ منعقد ،لكن عليه أن يأتي بهاا الركن ،وال يجبر بشي  ،ومن ترك واجبنا

من الواجبات السبعة في الحا أو الواجبين في العمرة سوا في الحا أو العمرة فعليه دم ،هاا ما يقول به جماهير

أه العلم ،استنادا لقول ابن عبا " :من نسي من نسكه شي ا فليهرق دمنا" وهناا منن كنام ابنن عبنا

قاله تفقها واجتهادا ،ويحتم أنه تلقاه عن النبي -عليه الصاة والسام -واالحتماالن قا مان.
يقننول الشنننقيطي -رحمننه هللا تعننالى :-اسننتدل العلمننا علننى إيجنناب النندما بقننول ابننن عبننا
وهنناا االسننتدالل ال يخلننو مننن أمنرين :األول :أن يكننون لقننول ابننن عبننا

يحتمن أننه

-رضنني هللا عنهمننا،-

حكننم الرفننع بنننا علننى أنننه تعبنند ال مجننال

للرأو فيه ،وحين ا ال إشكال ،إاا قلنا :له حكم الرفع ال إشكال ،الياني :إنه لو فرض أنه موقوي على ابن عبا ،

وهاا كله كام الشيخ -رحمه هللا -وللرأو فيه مجال فهو فتو صحابي جلي  ،لم يعلم له مخالف ،وهم خير أسوة
يعني الصحابة لمن جا بعدهم ،بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-والخاي فنني حجيننة قننول الصننحابي ال

سيما إاا لم يخالف مسألة معروفة عند أه العلم ،وهللا المستعان.

إن عدم الدم ترك واجب وعدم الدم؟ إاا ترك واجبا وعندم الندم لنم يجند ،يقنول الشنارف :فكصنوم متعنة ،صنيام ياينة
أيام في الحا ،وسبعة إاا رجع إلى أهله ،يصوم ياية أيام في الحا وسبعة إاا رجع إلى أهله ،الشيخ ابن عييمين
-رحمه هللا تعالى -يقول :ال دلي علنى هناا ،يعنني قينا

الشنيخ -رحمنه هللا تعنالى :-القينا

علنى دم المتعنة قيننا

الندم الواجنب بتنرك نسنك علنى دم المتعنة والقنران ،يقنول
منع الفنارق ،لمنااا؟ ألن دم المتعنة دم شنكران ،دم شننكر

علننى هنناه النعمننة علننى أن يسننر هللا -سننبحانه وتعننالى -لننه أن أد النسننكين بسننفرة واحنندة ،فهنناه نعمننة تحتنناإ إلننى

شكر ،والدم الواجب بترك واجب دم جبران ،لالك نر -يقول الشيخ :-إن القيا

غير صحي  ،ويا اللي يترتب

علننى كونننه دم جب نران ودم شننكر؟ دم جب نران يجننوز يأك ن منننه؟ نعننم ال يجننوز أن يأك ن منننه ،ودم الشننكر يجننوز أن

يأك منه ،إاا هنا فرق بين دم الجبران ودم الشكر.

الب :لو قيس -عفا هللا عنك -على .......دم.......

يعني فدية أا .
الب.......:

با شك أنه أقرب هو أقرب ،طيب الشيخ يقول :وحين ا نقول لمنن تنرك واجبنا :اابن فدينة فني مكنة ،ووزعهنا علنى

الفق ار بنفسك ،أو وك من تيق به من الوكا  ،فإن كننت غينر قنادر فتوبتنك تجنزئ عنن الصنيام ،وهناا هنو الناو
نراه في هاه المسألة ،حين ا عليه أن يتوب ويسنتغفر هللا ممنا حصن مننه إاا تنرك واجبنا ،عنندنا فعن وعنندنا تنرك،
إاا فع محظنور ال شنك أن فني كن منن الفعن والتنرك مخالفنة ،وااا نظرننا إلنى أن األمنر ضند النهني فمنا يحصن

بفعن هنناا يحصن بتننرك هناا قننوو القيننا  ،لكنن يضننعفه منااا؟ أنمننا يجننب بسنبب تننرك المحظنورات متفنناوت ،فعلننى

أيها تقي ؟ نعم؟ إاا قلنا :إن الواجب بترك المحظنورات السنابقة متفناوت ،فتحتناإ إلنى وجنه شنبه قنوو تلحقنه بأحند
هاه المحظورات ،واال ال شك أن منن تنرك المنأمور ارتكنب محظنور؛ ألن تنرك المنأمور محظنور ،وتنرك المحظنور

مأمور به ،فمن هاه الحييية يقو القيا

لو كان واحد ،لو المحظورات واحد اتجه القيا

عليه ،لكن المحظورات

فنظر لكيرتها ،وتعدد ما يجب بسببها يضعف القيا .
ا
كييرة،

يقول" :أو سنة فا شي عليه" الشيخ يقول :فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عنن الصنيام ،نعنم بقناؤه فني الامنة
هو دين هلل -سبحانه وتعالى -كسا ر الكفارات له وجه ،دين هللا أحق أن يقضى ،لكن إاا نظرنا إلنى أن الموجنب

لهاا الدم فيه ما فيه ،فكونه يلزم بندم طنول عمنره منن أجن قنول ابنن عبنا

القرآن ال يعني هاا التقلي من شأن ابن عبا

وهنو ابنن عبنا

حبنر األمنة وترجمنان

أه كلهم فني أنفسنهم مننه شني  ،لكنن هنم توارينوه وتواط نوا علينه،

وقالوا به لكن إما أن يلزم إلى آخر عمره بدم متى يجد ،هاا يحتاإ إلى نص قوو ،من ترك سنة فا شني علينه؛

ألنننه لننم يتننرك واجبننا وال ارتكننب محظننو ار كالسننهو فنني الصنناة فنني تننرك مننندوب ،إاا نسنني يرفننع يديننه مننيا أو نسنني
التننورك أو نسنني جلسننة االسننتراحة ،أو نسنني غيرهننا مننن سنننن الصنناة ،فإنننه ال يسننجد ،فننا يجب نره بسننجود سننهو،
وكالك من ترك سنة من سنن الحا فإنه ال شي عليه ،نعم؟

الب........:
{رَّبَنننا الَ ُت َا ِ
َخ َ ْ َننننا} [( 912سننورة البق نرة] إاا تننرك جاه ن واال ناسنني يعفننى عنننه -إن شننا هللا
اخننن ْطَنا ِن َّن ِسنننيَنا أ َْو أ ْ
َ
تعالى.-
الب.........:

أيهما أقو ترك المأمور أو فع المحظور؟
الب.........:

نعم؟ عموما؟

الب.........:

تعري كام شيخ اإلسام؟ نعم؟ شيخ اإلسام كامه معروي.

الب.........:
ال كامه كتبه طافحة بهاا ،أن ترك المأمور أعظم من فع المحظور ،واستنادا إلى إيا؟ نعنم؟ إلنى معصنية آدم
ومعصننية إبلنني  ،معصننية آدم فعن محظننور ،ومعصننية إبلنني

تننرك مننأمور ،مننن أهن العلننم مننن يننر عكن

أمنرتكم بننأمر فننأتوا منننه مننا اسننتطعتم يعننني فيننه خينرة ،فيننه تنفنني

((إاا

((وااا نهيننتكم عننن شنني فنناجتنبوه حسننم هنناا

مننرج لمننن يقننول بننأن ارتكنناب المحظننور أعظننم مننن تننرك المننأمور ،وعلننى ك ن حننال المسننألة تحتنناإ إلننى تفصنني ،
حسب قوة المأمور وحسب قوة المحظنور ،نعنم؟ وينا معننى هناا الكنام؟ الصناة منأمور بهنا ،هن نقنول :إن تنرك

الصاة أقو من فع المحظور الاو هو السرقة أو العك ؟ ه يأتي الخاي في مي هاا؟ أمرها أشد ،نعم؟

الصنناة مننأمور ،لننو تننرك أق ن مننن الصنناة تننرك الجماعننة مننيا ،تننرك الجماعننة ،هنناا تننرك مننأمور ،لننو كننان فنني

طريقه ،..خلونا نتصور المسألة ،لو كان في طريقه إلى المسجد بغي ،وهناك من يلزمه بالوقو عليهنا فني طريقنه
إلى المسجد ،فهو بنين أمنرين :إمنا أن يرتكنب محظنور أو يتنرك منأمور الصناة منع الجماعنة أيهمنا أخنف؟ يصنلي
في بيتنه ،فنإطاق مين هناا القواعند التني يسترسن شنيخ اإلسنام -رحمنه هللا -فني تقريرهنا ال بند منن التفصني فني

مي هاا ،حسب قوة المأمور وقوة المحظور ،كيف تتصور تساوو بين مأمور ومحظور؟ ينظر على ك شي ،..
إاا ما قلنا بإطاق صرت في سعة ،تنظر إلنى كن مسنألة علنى حندة ،وحين نا إاا كنان األمنور أقنو قلننا :إن تنرك

المأمور أقو من فع المحظور ،إاا كان محظور في مقاب شي يسير ،نعم ،لو افترضنا أن شخص يقنول :أننا
مننا أسننتطيع أصننلي الظهننر فنني المسننجد ،لمننااا؟ يقننول :وهللا أنننا أقاب ن هننا الطالبننات الطالعننات مننن المنندار والزم

أرس نظرو ،نقول :اترك الصاة في المسجد؟ نعم؟ غينر مسنألة البغني ،البغني أشند ،أمرهنا شنديد هناه ،فنإاا وازننا

النظر إلى المحرم مع ترك الواجب وهو الصاة مع الجماعنة ،أو ننأتي بمحظنور أقن منيا منن ينأتي بمينال يكنون

أق من النظر المحرم ،ومع الك ال يقال له :ص في بيتك؛ ألنه ،..إاا قال :ما أستطيع أن أصنلي فني بيتني إال

أن أنظر إلى ،..نقول :يلزمك هاا وهاا ،لكن ال تترك الجماعة.
الب :يعن مثال ذ

راقه غناء.......

نعننم فنني غنننا نقننول :ال تص ن مننع الجماعننة مننا دام تسننمع غنننا  ،أو مشنناهدة بعننض النننا

حننالق لحيتننه مننيا يقننول :أنننا بشننوي فنني المسننجد نننا

يتننور مننن أن يشنناهد

حننالقي لحنناهم مننا الزم ،هننااوال أه ن منك نرات وعصنناة أو

مسبلين يقول :أنا بترك الجماعة من أج هاا ،نقول :ال ،فعلى ك حال إطاق الكام في مي هناه القواعند لني

بسديد ،فالمسألة تحتاإ إلى تفصي  ،نعم ،المقصود أنه ال يتار بأدنى شني لن ا يصن بنه األمنر إلنى أن يعتنار
{ائ َطن هلِ َوالَ َت ْف ِتِهن } [( 92سورة التوبة] نعم؟
عار المنافقين ،نعمْ ،
الب.........:
إيه ما في شك ،نعم؟
الب.........:

أو نسيه إال بلى ،في بعض الروايات" :من نسي نسكا فليهرق دما".
الب.........:

األدلة األخر المعارضة لهاا األير منن عندم مؤاخناة الناسني والجاهن يصنير عنندنا ننص مقبنول عنند أهن العلنم،
أير ابن عبا

لكن يعارضه ما هو أقو منه.

يقننول -رحمننه هللا" :-بنناب :الف نواأ واإلحصننار" الف نوات معننروي أنننه مصنندر فننات يفننوت فوتننا وفواتننا إاا سننبق فلننم

يدرك ،واإلحصار مصدر أحصر الرباعي ،والحصر مصدر حصر اليايني ،وأصن المنادة ينراد بنه المننع فني كن
من الحصر واإلحصار ،أو منع الحاإ أو المعتمر من أدا نسكه أو إتمامه.
يقول -رحمه هللا تعالى" :-من ذاته الوقو

فاته الوقوي بعرفة بعض النا

ذاته الح  ،وتحل بعمرة ،ويقض واهندإ ن لنم يكنن اشنتر " منن

بري أحا في اليوم األول الياني اليالنث السنابع الينامن،
يفرف ،يقول :وهللا ما أنا ا

إاا ش نرينا الضننحايا يننوم عرفننة الضننحى مشننيت صننليت الظهننر الحقننين علننى خيننر ،المسننألة يمانما ننة كيلننو سننت
سنناعات هنناا تقننديره ،وهنناا يوجنند ،نعننم ،ب ن بعننض النننا

ينتظننر إلننى قننرب غننروب الشننم

مننن يننوم عرفننة يقننول:

ور نا؟ المقصود أننه مين هناا إاا فنرف ينم حصن لنه
الحقين ما هو ما يفوت إال مع طلو الفجر؟ الحقين ،ويا ا

مننا حص ن مننن الموانننع ،إن كننان قب ن النندخول فنني النسننك بنشننر وتعط ن  ،وقننال :مننا يمننديني ورجننع ،هنناا مننا عنننده

مشننكلة ،لكننن لمننا أحننرم تلننب

بنناإلحرام وبنشننر نظننر ال مننا يمديننه بالفعن يعنني بننا ينأان عليننه الفجننر قبن مننا يصن

عرفة ،هاا فاته الوقوي ،وحين ا يتحل بعمرة ،ويقضي من قابن  ،ويهندو ،هناا كلنه إن لنم يكنن اشنترف ،فمنن فاتنه
الوقوي بعرفة بحيث طلع فجر يوم النحر ولم يتمكن من الوقوي بعرفنة فاتنه الحنا إجماعنا؛ لحنديث عبند النرحمن

بن يعمر(( :الحا عرفة ،من جا بعد ليلة جمع قب طلو الفجر فقد أدرك رواه الخمسنة ،وصنححه ابنن خزيمنة
وابننن حبننان والحنناكم ،قننال جننابر -رضنني هللا عنننه" :-ال يفننوت الحننا حتننى يطلننع الفجننر مننن ليلننة جمننع" قننال أب نو

الزبير :فقلت له :أقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسنلم -النك؟ قنال :نعنم ،رواه البيهقني ،وفني إسنناده ابنن جنريا،

ولم يصرف بالسما .
الب.........:

نعم؟

الب........:

بيج نئ التفصنني -إن شننا هللا ،-حين ننا علننى كننام المؤلننف يلزمننه أمننر واال أم نران واال يايننة؟ يايننة أمننور ،يلزمننه
ياية أمور :األول :أن يتحل بعمرة ،فيطوي ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقا على إحرامه؛ ليحا من
قاب ن  ،هننو اآلن مننا تحل ن  ،فيقننال لننه :إمننا أن تحل ن بعم نرة أنننت دخلننت فنني نسننك ال بنند أن تننؤدو نسننك ،أو أنتظننر
بإحرامك إلنى السننة التني تجنئ -إن شنا هللا -وال إشنكال حين نا ،نعنم ،إن لنم يختنر البقنا علنى إح ارمنه لنيحا منن

قاب هاا الماهب ،وهو ماهب المالكية؛ لحنديث ابنن عبنا
بعمرة ،وعليه الحا من قاب

مرفوعنا(( :منن فاتنه عرفنات فقند فاتنه الحنا ،وليتحلن

وهاا الخبر رواه الدارقطني وفي إسناده ابن أبي ليلنى محمند المعنروي الفقينه ،وهنو

مضننعف بسننو حفظننه ،رو البيهقنني عننن األسننود بننن يزينند أنننه فاتننه الحننا فننأمره عمننر -رضنني هللا عنننه -أن يحن

بعمرة ،وعليه الحا من قاب  ،وهاا صححه األلباني ،عند أبي حنيفة والشافعي يتحل بأعمال العمرة ،القول األول

قول الحنابلنة والمالكينة يتحلن بعمنرة ،يعنني ينأتي بعمنرة قاصندا العمنرة ،وعنند أبني حنيفنة والشنافعي يتحلن بأعمنال

العمرة يطوي ويسعى ويقصر ويلب  ،ويا الفرق يبن القولين؟

الب.........:
إيه ،لو ارتكب محظور؟
الب........:

نعم ،إاا ويا يلزم على الخاي؟
الب........:

نعننم؟ ينواب العمنرة نعننم ،يتحلن بأعمننال العمنرة مننن طنواي وسننعي وحلننق وتقصننير؛ لقننول عمننر -رضنني هللا عنننه-
ألبي أيوب لما فاتنه الحنا" :اصننع كمنا يصننع المعتمنر" منا قنال لنه :اعتمنر كمنا قنال لألسنود ،أمنره عمنر أن يحن

بعمرة ،وهنا قال" :اصنع كما يصنع المعتمر" رواه مالك والشافعي والبيهقي ،وسنده جيد ،لكن...
الب........:

هاا؟

الب :إ اطا.......

يعننني يمكننن حمن هنناا علننى ااك ،يعننني كمننا قننال النبنني -عليننه الصنناة والسننام -لعا شننة(( :اصنننعي كمننا يصنننع

الحنناإ وه ن معنننى هنناا أنهننا مننا حجننت؟ حجننت ،فننا فننرق بننين األي نرين عننن عمننر ،والتفريننق بينهمننا تفريننق بننين
المتمايات.

الينناني :يقضنني الحننا الفا ننت ،وعلننى هنناا تحللننه بعم نرة قننول مننن؟ مننن المننااهب؟ التحل ن س نوا بعم نرة أو بصننورتها
يطوي ويسعى ويحلق أو يقصر األ مة كلهم.

؛ ألن الامنة
واْلعمنرَة ِ ِ
ِ}
َ َُْ ه
 ،وبهناا قنال

الياني :يقضي الحا الفا ت ،فإن كانت حجة اإلسام أو مناورة واجبنة بالننار فنا إشنكال فني القضنا
{وأ َِت ُّمنوْا اْل َحن َّ
لم تب أر بما جا به ،وان كان الحا نفا فقنال الجمهنور بوجنوب القضنا ؛ لقولنه تعنالىَ :
[( 822سورة البقرة] وهاا ما أتم الحا ،دخ فيه ولم يتم ،إاا يلزمنه بدلنه ،وعنن أحمند :ال يجنب القضنا
عطننا ؛ لقولننه تعننالىَ { :ذ نِ ْن أ ِ
اس َتْي َسن َنر ِمن َنن اْل َهن ْند ِإ} [( 822سننورة البقنرة] فلننم يوجننب هللا القضننا علننى
ْ
ُحصن ْنرُت ْم َذ َمننا ْ
المحصر ،إنما أوجب هللا عليه الهدو فقط ،ظاهر الدلي واالستدالل؟ نعم؟ ظاهر من اآلينة لنو لنم ينرد قنول عمنر
وابن عبا  ،وما جا في المسألة عن الصحابة ،وما اختاره عامة أه العلم ،نعم؟
الب.........:

جمهور العلما اختاروه ،نعم؟
الب........:

إو هاا عمدة الجمهور.

رو اإلمام البخارو عن ابن عبا
الب.......:

تعليقا مجزوما والتعليق إيا معناه؟ نعم؟

حاي السند كله ،أو مبادئ السند من جهة المصنف.
وان يك ن ن ن ن ن ننون أول اإلس ن ن ن ن ن ننناد ح ن ن ن ن ن نناي

إ

م ن ن ننع ص ن ن ننيغة الج ن ن ننزم فتعليق ن ن ننا ع ن ن ننري

ولو إلى آخره ..إلى آخر ما قال -رحمه هللا ،-البخارو يروو عن ابن عبا

معلقا مجزومنا بنه :إنمنا البندل علنى

مننن نقننض حجننه بالتلنناا ،فأمننا مننن حبسننه عننار ،أو غيننر الننك فإنننه يح ن وال يرجننع ،هنناه عمنندة مننن قننال :بأنننه ال
يقضي وهو رواية عن أحمد.

األمننر اليالننث :ممننا يترتننب علننى مننن فاتننه الحننا يهنندو هننديا يابحننه فنني قضننا ه ،وبهنناا قننال جمهننور العلمننا ؛ لقننول
عمر السابق ألبي أيوب ،مااا قال؟
الب........:

"أمر أبا أيوب أن يهدو" ،نعم؟
الب........:

نعم ،لكن ه فيه على ما يدل أنه من قاب  ،في الحا الصحي ؟
الب........:

نعم ،نعم" ،فإن أدركت الحا قابا فحا ،وااب ما استيسر من الهندو" فيناب الهندو قابن  ،لمنا صند النبني -علينه
الصاة والسام -عن البيت متى اب الهدو؟
الب.........:

ويتحل قب أن ياب الهدو؟

نعم ،يوم أن صد ،وه يجوز له أن يحلق رأسه ويلب
{ح َّتى َيْبُل َغ اْل َه ْد ُإ َم ِحَّل ُه} [( 822سورة البقرة].
البَ :
نعم نص القرآن ،إاا المتجه أنه ياب الهندو متنى؟ وقنت الصند ،وقنال الحنفينة :ال يجنب علنيهم الهندو؛ ألن عمنر
لم يأمر األسود بن يزيد به ،كما تقدم؛ وألير ابن عبا

الاو علقه البخارو ،لكن الراج أنه يلزمه الهدو.

الب.....:النب -صلى هللا عليه وسلم -كان معه ادإ.......

كيف؟

الب.......:

يعني ه الصحابة الاين مع النبي -عليه الصاة والسام -أهدوا واال ما أهدوا؟

الب :ما أدرإ أنا استفسر ا ام اءوا بهطا الهدإ ليطبحو للنسك ذلما صدوا طبحو أم أننه أل ن اإلحصنار

ما كان معهم ادإ....

نعم ،ه الهدو الاو ابحه النبي -عليه الصاة والسام -في الحديبية ليتحل به؟ أو أنه ساقه معه هنديا تطوعنا

ولمننا لننم يننتمكن مننن بلوغننه إلننى محلننه ابحنه فنني مكننان اإلحصننار؟ علننى كن حننال جمهننور العلمننا علننى أنننه يلزمننه

هنندو ،وهن يابحننه فنني قضننا ه أو فنني وقننت اإلحصننار؟ كمننا اكرنننا الحنفيننة يقولننون :ال يجننب عليننه هنندو ،طيننب،
ِ
اآليننةَ { :ذ نِ ْن أ ِ
ُح ِصنْنرُت ْم َذ َمننا
اس َتْي َسنَنر من َنن اْل َهن ْند ِإ} [( 822سننورة البقنرة] نعننم هنناه عمنندة الجمهننور{ َذنِ ْن أ ْ
ْ
ُحصنْنرُت ْم َذ َمننا ْ
اس َتْي َسنَنر ِمن َنن اْل َهن ْند ِإ} [( 822سننورة البقنرة] هنناه عمنندتهم ،أبننو حنيفننة لمننا لننم يوجننب الهنندو أوال :ألن عمننر لننم يننأمر
ْ
األسود بن يزيد ،األمر اليناني :كنأن لفن اآلينة" :استيسنر" قند ال يؤخنا مننه الوجنوب؛ ألن منا دامنت المسنألة مبنينة

على اليسر ،واليسر ينافي اإللزام ،قال أبو حنيفة :ال يجب عليه هدو.

قولننه " :ن لننم يكننن اشننتر " يعننني إن لننم يكننن قننال فنني ابتنندا إح ارمننه :إن حبسننني حنناب

فمحلنني حيننث حبسننتني،

وحين ا إن كان قد اشترف ال هدو وال قضا إال أن يكون الحا واجبا فعليه أداؤه؛ لقولنه -علينه الصناة والسنام-

لضباعة بنت الزبير(( :حجي واشترطي ،فإن لك على ربك ما استينيت ضباعة بنت الزبينر قالنت للنبني -علينه
الصاة والسام" :-إني أريد الحا وأجدني شاكية ،فقال(( :حجي واشترطي ،فإن لك على ربك ما استينيت هاا

الحديث متفق عليه ،وان نفى بعضهم وجوده في البخارو ،لمااا؟
الب.........:

ال فنني الحننا وال فنني الفنوات وال فنني اإلحصننار موجننود فنني النكنناف ،رحننم هللا البخننارو ،لمننااا؟ ألنهننا تحننت المقننداد،

وكانننت تحننت المقننداد ،فتننرجم عليننه اإلمننام البخننارو بنناب األكفننا فنني النندين ،هنناه ضننباعة بنننت الزبيننر بننن عبنند
المطلننب بنننت عننم الرسننول -عليننه الصنناة والسننام ،-والمقننداد معننروي ،علننى كن حننال االسننتينا واالشننتراف ينفننع

مطلقنا كن مننن حننا لننه أن يسننتيني؟ أو ال ينفننع مطلقننا ألنننه خنناص بضننباعة كمننا قالننه بعضننهم أو ينفننع فننيمن كننان
حاله كحال ضباعة يخشى من شي يصده عن البيت إما مرض أو عدو أو وقت؟ نعم؟ أقوال ،الاو مشى عليه

في الماهب أنه ينفع مطلقا ،وشيخ اإلسام -رحمه هللا تعالى -يرج أنه إن كان حاله مي حال ضباعة شناكي،
ويخشى أن تعوقه الشكو هاه عن الحنا يشنترف ،ومننهم منن قنال :هنو خناص بضنباعة ،وال يقنا

عليهنا غيرهنا،

وحين ا ال ينفع مطلقا.
الب.......:

كيف؟

الب.......:

ما وجد دم اإلحصار ويا يصير عليه؟
الب........:

إيا فيه؟

الب........:

بيجئ اكره -إن شا هللا ،-نتعرض له –إن شا هللا.-
يقول الشارف :إن أخطأ النا

فوقفوا في اليامن ،يعني من او الحجة أو العاشر خطأ أخط وا ،يقول :أجن أزهم وان

أخطننأ بعضننهم فاتننه الحننا ،أخطنأ النننا

وعملنوا فنني دخننول الشننهر علننى شننهادة شننخص نفنناه بعنند الننك ،وقننال :إنننه

كاب في شهادته ،وأنه تاب وأناب ،ينم أبطلنت شنهادته ،ومنا يترتنب عليهنا ،فوقفنوا فني الينامن إن أمكننهم التندارك،

وأن يقفنوا فنني اليننوم التاسننع هنناا معننروي ،لكننن إاا لننم يمكنننهم مننا نقننض شننهادته إال بعنند فنوات وقننت الحننا يجز ننه،

وميله فيما لو لم يشهد أحد بدخول الشهر إال في يوم العيد ،ما شهد أحد بالدخول في شهر او الحجة فوقفنوا فني
العاشنر ،وهنو فنني الحقيقنة وقفنوا يظنوننه التاسننع وهنو العاشننر؛ ألن الشنهر دخن قبن بليلنة ،يننم بعند يننوم العيند جننا
أنا

جمع غفير من اليقنات يشنهدون رأيننا الهنال ليلنة كناا ،فتبنين أنهنم وقفنوا فني الينوم العاشنر ،يقنول :إن أخطنأ

النا

فوقفوا في اليامن أو العاشر أج أزهم يعني ....ك النا  ،لكن إن كان بعضهم؟ اجتهند بعضنهم وقنال :وهللا

ما دام النا

واقفين بشهادة واحد ،أنا ما أرتضني شنهادته ،نقنول :أننت فاتنك الحنا ،مهمنا بلنا اجتهنادك ،أننت منع

النا .

حديث أبي هريرة مرفوعا(( :صومكم يوم تصومون ،وأضحاكم يوم تضحون

رواه أبو داود والدارقطني،

وصححه األلباني ،علما بأن هاه المسألة ال سيما في األيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسا
يعني نادرة الوقو  ،ب لو قي باستحالة وقوعها ما بعد.

االتصال

يقول -رحمه هللا تعالى" :-ومن صد عدو عن البيأ أادى ثم ح  ،ذ ن ذقد -فقد الهدو -صام عشرة أيام ثم

ح " كيف؟

الب........:

ما بعد بدأنا في المسألة إلى اآلن ،اآلن بدأنا بالمسألة "ومن صد عدو عن البيأ أادى ثم ح  ،ذ ن ذقد صام

عشرة أيام ثم ح  ،وان صد عن عرذة تحل بعمرة" هاا العدو اإلحصار يكون بالعدو كما يكون بالمرض ،فمن
أحرم بالحا فصده عدو عن الوصول إلى البيت ،ولم يتمكن من الوصول إليه أهد  ،أو نحر هديا في موضعه
وجوبا؛ ألن النبي -عليه الصاة والسام -لم يح يوم الحديبية ،ولم يحلق حتى نحر هديه؛ امتياال لقوله تعالى:
{ َذِ ْن أ ِ
اس َتْي َسَر ِم َن اْل َه ْد ِإ} [( 822سورة البقرة] وعند المالكية اب الهدو سنة ،ولعلهم نظروا إلى لف
ْ
ُحصْرُت ْم َذ َما ْ
اآلية ،لكن التقدير في اآلية إن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدو ،نعم ،قوله" :يم ح " لآلية سوا كان
الك في حا أو عمرة ،أو قارنا وسوا كان الحصر عاما في جميع الحاإ أو خاصا بواحد كمن حب
شخص ادعي عليه مال فحب

بسببه ،وهو في الحقيقة لي

عنده ،لي

بغير حق،

في امته شي  ،أو عنده لكن معسر

فحبسه بغير حق ،لكن إن ادعي عليه المال ويبت في امته المال ،وطولب به وهو موسر مفهوم كامهم أنه

يتحل واال ما يتحل ؟ ال يتحل  ،ب عليه أن يؤدو ما عليه من الدين ،وهو أيضا عاص وأيم ،والعاصي ال
يترخص في قول الجمهور ،شخص قطع إشارة ومسكوه الشرطة وسجنوه إلى أن فاته عرفة ويا يصير عليه؟
الب......:

مسجون بحق.
الب :نعم.

بحق ولو كان قطع اإلشارة على شان من أج أن يتمكن من الوصول إلى عرفة؟
الب.......:

كيف؟ ما تدرو أنت.
الب......:

على ك حال هاا كام أه العلم ،والعاصي ال يترخص ،فإن فقده صام عشرة أيام يم ح  ،صام عشرة أيام بنية

التحل يم ح  ،هاا الماهب ،وعند الشافعية يطعم ،وما استيسر من الهدو بدنة واال بقرة؟
الب.......:

شاة ،عند الشافعية يطعم ،كيف يطعم؟ تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما ،فإن عجز صام عن ك يوم مدا،
رجع إلى الصيام ،ه هناك فرق بين ماهب الشافعية وماهب الحنابلة؟

الب :صام عن.....

نعم؟ نعم في فرق؟ فرق كبير ،فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة ،عند الحنابلة يصوم
عشرة أيام غير قابلة للزيادة أو النقص ،لكن عند الشافعية؟ تقوم الشاة كم الشاة بخمسما ة ريال أو أربعما ة
وخمسين ،أربعما ة وخمسين كم تجيب من مد أرز؟ تجيب ياية قطع ،ياية أكيا  ،والكي

الواحد كم فيه؟

خمسة عشر صا  ،ستين مد ،ياية في ستين؟ ما ة ويمانين يوم ،ستة أشهر.
الب......:

ال فرق كبير جدا ،نعم فرق كبير جدا بين القولين؛ ألنه قد يقول قا  :ما دام بيرجع للصيام ما صار بينهم فرق،

قد يقول قا

هاا ،ما دام عند الشافعية بيرجع إلى الصيام ليا ناكر خاي؟ ال في فرق كبير.

{والَ َت ْحلُِقوْا
عند الحنفية ال بدل للهدو ،فإن عجز عن الهدو بقي محرما إلى أن يجد الهدو؛ لقوله تعالىَ :
وس ُك ْم َح َّتى َيْبُل َغ اْل َه ْد ُإ َم ِحَّل ُه} [( 822سورة البقرة] إلى غاية حتى يبلا الهدو محله ،هاه هي الغاية ،متى
ُرُا َ
وجدت هاه الغاية احلق ،ما وجدت انتظر حتى يبلا الهدو محله.
الب.......:

هاه؟ طيب آية الصد ،طيب اق أر علينا آية الصد.
الب......:

هاه؟

الب.......:

أو آية الصد؟
الب.......:

ُح ِصْرُت ْم َذ َما
فيها تخفيف ،لكن هاا قولهم ،وهاا يقتضي أال يح حتى ياب الهدو ،وظاهر قوله تعالىَ { :ذِ ْن أ ْ
اس َتْي َسَر ِم َن اْل َه ْد ِإ} [( 822سورة البقرة] أنه ال بدل للهدو ،فإن عدمه إيا؟ يستمر محرم إلى أن يجد أو مي
ْ
بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز؟ نعم ،فإن عدمه سقط كبقية الواجبات بالعجز.
الب.......:

إن شا هللا.

يقول الشارف :وال إطعام في اإلحصار ،إنما فيه الهدو أو صيام عشرة أيام عندهم على الماهب ،وظاهر كامه
ِ
إ َم ِحَّل ُه} [( 822سورة البقرة]
كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير َ
{والَ َت ْحلُقوْا ُرُا َ
وس ُك ْم َح َّتى َيْبُل َغ اْل َه ْد ُ
هاا نهي لمن أراد الحلق ،لكن من لم يرد الحلق؟ ظاهر كامه -كام الماتن هنا -كالخرقي وغيره عدم وجوب

الحلق أو التقصير ،وقدمه في المحرر وغيره.

الجمهور على أن الحلق أو التقصير لي

شرطا في تحل المحصر من إحرامه ،لمااا؟ ألنه من توابع إتمام

النسك ،يعني إاا طاي وسعي المعتمر يلزمه أن يحلق أو يقصر ،من وقف وطاي وسعى ورمى وتحل يلزمه أن
يحلق ،وهنا ال شي ال طواي وال سعي وال وقوي وال أو تحل  ،نعم ،فاألكير على أن الحلق أو التقصير لي

شرطا في تحل المحصر من إحرامه؛ ألنه من توابع الوقوي في الحا والطواي والسعي في العمرة ،ولعدم اكره

في آيات اإلحصار ،وعند الشافعية أنه شرف للتحل من اإلحصار؛ ألن النبي -عليه الصاة والسام -فعله

حينما صده المشركون عن البيت عام الحديبية ،وأمر أصحابه به ،وغضب لما تباطؤا وغضب لما تباطؤا ،أمرهم

النبي -عليه الصاة والسام -أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم نعم أسرعوا إلى امتيال األمر واال تباطؤا؟ تباطؤا ،لمااا؟
الب........:

نعم يريدون العمرة ،وال يريدون الدنية في دينهم ،فا يقال في مي هاا أنهم تراخوا عن امتيال األمر ،هم أسر

النا

إلى االمتيال ،فهم يطلبون شي أعلى ،يطلبون عزيمة وال يطلبون رخصة ،لكن متى حلقوا؟

الب........:

لما أشارت أم المؤمنين على النبي -عليه الصاة والسام -أن يحلق -رضي هللا عنها ،-أشارت أن يحلق ،فيبدأ
بنفسه وهكاا ك متبو يريد أن ينقاد النا

لقوله عليه أن يبدأ بنفسه ،كما قال النبي -عليه الصاة والسام -في

ابدأ بأقرب النا

فالمتبو عليه

حديث جابر(( :وربا الجاهلية موضو تحت قدمي ،وأول ربا أضعه ربا العبا  ،وأول دم من دما الجاهلية دم
ابن ربيعة بن الحارث

إليك ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

أن يبدأ بنفسه لكي يمتي أمره ،أما أن يؤمر النا
يخالفون هاه األوامر فإن النا

وهم يرونه يخالف هاا األمر ،أو يرون أتباعه وحواشيه

في الغالب ال ينقادون لفعله مهما فع من الوعيد والتهديد.

عدم اكره في اآلية ال يدل على عدم وجوبه؛ ألنه يبت بفع النبي -عليه الصاة والسام ،-وان صده العدو عن

عرفة دون البيت ،صده عن عرفة دون البيت نقول :انحر واحلق وتحل ؛ ألنه صدك العدو؟ نعم تحل بعمرة وال

شي عليه ،فإنه إن صد عن عرفة دون البيت يعني تمكن من البيت ،عرفنا أن فع النبي -عليه الصاة

والسام -مصدود عن البيت ،وهنا صد عن عرفة دون البيت ،يقولون :تحل بعمرة وال شي عليه ،لمااا؟ ألن

قلب الحا عمرة جا ز با حصر فمعه أولى ،هاا الكام مستقيم واال غير مستقيم؟ هاه؟
الب......:

يعني ه ألو شخص أحرم بحا يحرم بعمرة ونقول :خاص؟
الب......:

يقولون :دون البيت تحل بعمرة وال شي عليه؛ ألن قلب الحا عمرة جا ز با حصر فمعه أولى ،يعني يتصور
شخص جا قارنا أو مفردا ،لما وص إلى مكة قب الشرو في الطواي قال :أجعلها عمرة ،وتمتع بعد أن ح
الح كله صد عن الحا ،ولم يتمكن حتى من اإلحرام بالحا ،نعم؟
الب........:

هنا يطلقون يقولون :تحل بعمرة وال شي عليه؛ ألن قلب الحا عمرة جا ز با حصر ومعه أولى ،كام سا ا
واال ما هو بسا ا؟
الب.......:

ال هو لو قلنا :عمرة متمتعا بها إلى الحا ما صار هناك خاي ،ولزمه أن يفع ما يفعله المحصر؛ ألنه لن
يتمكن من الحا؛ ألنه مصدود من عرفة.
الب........:

ما قلنا :إن المتمتع وان سا له التحل الح كله أنه متلب

بالحا شا أم أبى ،ولالك يجب عليه الدم ،وال خيار

له في أن يرجع بين الحا والعمرة ،ال خيار له ،هنا يقول :وال شي عليه؛ ألن قلب الحا عمرة جا ز با حصر

فمعه أولى ،نقول :قلب الحا إلى عمرة بإطاق غير جا ز ،ولي

بسا ا إال إاا ترفع ليقلبها عمرة يتمتع بها إلى

الحا ،وان أحصر عن طواي اإلفاضة فقط لم يتحل حتى يطوي؛ ألنه ال يفوت ،جا ووقف بعرفة ،وفع

جميع أعمال الحا ،وبات بمزدلفة ومنى ،ورمى الجمار ،لكنه لم يمكن من طواي اإلفاضة ،وهاا متصور ،يعني
اللي حص سنة ألف وأربعما ة ميا ليلة األول من محرم يتصور النا

لإلفاضة ،ينتظر النا

ما طافوا ،بعض النا

ما طافوا

يخفوا ،وينتهي الزحام ،فقد فع جميع أعمال الحا وبقي عليه طواي اإلفاضة ،يم حص

ما حص وصد عن البيت ،نقول :هاا ياب ويمشي؟ نعم؟ إن أحصر عن طواي اإلفاضة فقط لم يتحل حتى
يطوي؛ ألنه ال يفوت ،له أن يرجع إلى بلده وهو في امته ،وان أحصر عن واجب لم يتحل .
الب.......:

هللا أعلم عاد هاا مستقب ما يدر  ،إن أحصر عن واجب لم يتحل وعليه دم؛ ألنه متمكن من أدا غيره،

والواجب يجبر بدم ،يعني لو قال :أنا منعت من دخول منى ،نعم ،فخاص نترك الباقي ،نقول :ال تمنع من هاا

الواجب تحصر عنه ،فتجبره بدم على أن المكره والممنو إكراها في مي هاه الواجبات إلزامه بالدم أيضا فيه ما

فيه ،يعني لو شخص اهب ليطوي طواي اإلفاضة عصر يوم النحر ،وماسكه سره وهو ار  ،ما وص إال
منتصف اللي  ،وماسكه سره وهو ارجع ما وص منى إال بعد طلو الفجر ،يلزمه شي واال ما يلزمه؟ نعم؟ ال
يلزمه شي .

تأخرنا يا اإلخوان.

يقول- :رحمه هللا تعالى" :-وان حصر مر

يقولون :ما يخالف إاا كان ما اشترف يجل

أو طااب نفقة بق

محرما ن لم يكن اشتر " حصره مرض

بالمستشفى إلى أن يؤدو النسك ،نعم ،إن فاته الحا يتحل بعمرة،

لكن ما في ح ياني غير العمرة؛ ألن هاا مرض ،يمكن أن المرض ،..ما مسألة يزول ،يعني يمكن الجمع بينه

وبين اإلحرام ،ما في تنافر بين المرض واإلحرام "أو طااب نفقة" نقول :أجل

إن تيسر لك تطوي تسعى ،أن

حصر المحرم مرض أو اهاب نفقه أو ض الطريق ضا  ،ضا نقول له :الب

ييابك وتحل نقول :ال ،يبقى

محرم حتى يص إلى البيت ،يقول الشارف :ألنه ال يستفيد باإلحال التخلص من األا الاو به بخاي حصر

العدو ،فإن قدر على البيت بعد فوات الحا تحل بعمرة ،وال ينحر هديا معه إال بالحرم لمااا؟ ألنه يتمكن من

إيصاله للحرم بخاي حصر العدو ،قوله " :ن لم يكن اشتر " أو في ابتدا إحرامه من محلي حيث حبستني،
وان كان اشترف فله التحل مجانا في الجميع ،وهللا أعلم.

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

