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 ،ومـن سـيتاأ سعمالنـا ،ونعوذ بـاهلل مـن شـرون سنفسـنا ،نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،الحمد هلل
 ،وحــده ل شــريك لــه ،ن يضــ   ضــال هــا و لــه، وسشــهد سل  لــه  ل اهللمــن يهــده اهلل ضــال مضــ  لــه، ومــ
 :سما بعد ،ص ى اهلل ع يه وع ى آله وصحبه وس م تس يماً كثيراً ، وسشهد سن محمداً عبده ونسوله

ضقــد تكــرن الســ اث مــن كثيــر مــن المســ مين سن سكتــا ضــم بيــان مناســك الحــ  مــا يحتــا   ليــه  الــا 
  ...إنم كنت قد كتبتالحجا  ضم  الا األوقاأ، ض

وقد تكرر السؤال من كثري من املسللني  ن  ": على سبيل االختصار، ما عندكم؟ الطبعة األوىل يف هذا يقول
وهلذا  "نكتل  يف ييلا  مناسلحل امل  ملا إتلا  اليلا جالل  امللا  يف جالل  األوقلاا عللى سلبيل االختصلار

جللدا ، ومللا  لكللم يف لنيللوى النيتللاو  سللت   ب، اما للل ن  الكتللاب  تصللرواقللا الكتللا وهللو ،هللو اما للل
 لللني ة، وهلللو  تصلللر يالنسلللبة لتللليى السللل ع، كتللل  عللللى العنيلللدل عنيلللدل النيقلللا لللللدين،  بلللا يف لللللدين  

وعللللى املقا لللد،  ،وعللللى القواعلللد ،عللللى النصللو  وهللو الملللاع املطللللا -رمحلللا اه-كبللريين، وخللليى السللل ع 
أل  البلللاب  ؛إمكانلللا ن  يكتللل  األسلللنيار يف هلللذا البلللاب، يالنيقهلللام، معلللروا يف هلللذا التللل  وعللللى ملللذاه  

لكنلا هنلا يقلول عللى سلبيل  ؛فاملوضلوى إتلا  ،وفيلا نلوا ل ،إتنيل ن  فيا مسائل كثريل جدا ، وفيلا اخلكاالا
 .يعين على سبيل الجيا  ،االختصار

ل الللخي لتللل  ويف تعليقنللا علللى هللذا الكتللاب املللوجن املدتصللر لللن يعللدو ن  يكللو  لللر  توضللي  لللبع  املسللائ
أل  الكتاب يف سلت   لني ة واأليلاع سلتة فل  يلد ن  ن خلذ معلدل  ؛-رمحا اه-فيها خيى الس ع ما جريه 
املسلل لة مسلل لة  ،نو نتللرش خللرش كنيللا  للل ، ال ،وعلللى هللذا ال يتسللأ لنللا ن  نعللل  ،عتللر  للني اا يف اليللوع
 .أل  الوقت ال يسع ، نعم ؛تعلي  على يع  املسائل

 مــن األحكـام ضـم وق ـدأ ،كثيـر  س عيـة ضيـه ضـككرأ ،عمـرو سوائـ  ضـم منسـكاً  كتبـت قـد كنـت ضـإنم"
 -وســ م ع يــه اهلل صــ ى- اهلل نســوث ســنة مــن لــم تبــين مــا هــكا ضــم وكتبــت ،الع مــا  مــن قب ــم اتبعتــه

 ."الع م العظيم باهلل  ل قو  ول حوث ول ،مبيناً  مختصراً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



را  نو  تَصل "على سبيل االختصار" :ا سقط يف يقية النسى من قولانو  َتَصرا  يكنيي عني " َتِصرا  " :لعل قولا
الكات ، نو  تصرا ، يعين من املكتوب، فهلي  ،وهو خيى الس ع ،را  حال، فنيدتصرا  حال من النياعل تصِ 

 .وال حول وال قول اال ياه ،حال تب  هيئة النياعل نو هيئة املنيعول،  تصرا  مبينا  
مللن كتلل  نكثللر مللن منسللحل،  كتلل  يف املناسللحل، يللل مللنهمكغللريه مللن نهللل العلللم    -اهرمحللا -خلليى السلل ع 

نحللرا املنسللحل األول، خلليى السلل ع كتلل   ا ياخللر املل  واسللا لللي  كالعيللا ومللنهم مللن كتلل  منسللكا    مللل
اىل مللا  ل اليللا نمللره مللن االجتهللا  املطللل ، فقللد كتلل  املنسللحل علللى   رجللا عللن كثللري مللن املسللائل  ،منسللكا  

العنيدل يف نول األمر والتقليد فيلا الاهر،  خرشأل   تتم رائ تا مما كتبا على العنيدل؛ يل التقليد، والتقليدسب
كنيلا  ل اليلا األملر   ،يعين عنايتا ياملذه  ورواياتا والتوجيا وكذا معأ ننلا   تلا  فيلا خدصلية خليى السل ع

 .يف  خره، كنيا هو موجو  يف النيتاو  مث   ويف هذا املنسحل
وكت  جريه، وجريه كتل    مللا رن  حقيقلة األملر تغلريا عنلده يعل  األحكلاع، النووي كت  منسكا    نتلنيا 

ال خلللحل ن  للللا ن لللر يف  ،وال خلللحل ن  التطبيللل  ،ال أل  امكلللم تغلللري، واتلللا نذرتلللا اىل هلللذه األحكلللاع تغلللريا
يف يللده فلنيلا حل  رن  األملر  هو ،التقعيد، ف يننيا ير  النسا  ن  يرتج  لا خيم مبرج  هو لر  اسرتواش

ل اآلخللر، وال ضللري ا ا كلا  كللل مللن القللول  للا مللا يسللنده مللن و لتلل  اامللا  عنيللا ملال اليللا قبللل،  يللل اىل القل
 .الدليل

وال يعين هذا ننا يتتبا يف  لحل الرخص، ويسللحل مسللحل التسلهيل يلإ  ا، نو اختيلار األخل  ملن األقلوال، 
ألنلا رن  ن  ترجي لا لهسلهل يعل  النلا  عللى  ؛ملن األسلهل اىل األخلدلي  هذا مبقصو ، قد يرجلا العلا  

كنيلا قلال يعل  نهلل العللم، للي    ،املبيلت مبلأ للي  يواجل  :، يعين لو قيل يلإ  ا ملث   انني هتم من  ينهم
خللذوا عللين )): وقللال ،يللاا -عليللا الصلل ل والسلل ع-يواجلل ، وجللدا النللا  كلهللم يرتكللو  املبيللت، والنلل  

  يعلد  للحل  تلي عللى ايلا املتلاعر ويرتكل   ،املبيت مبن لنية للي  يواجل  كلذلحل :ولو قيل ((مناسككم
يقنيو  يعرفة و تو ، لكن ا ا قيل لنسا  املبيت مبلأ ركلن يعين النا  ما إلو ،  ،نو يرج  القول األخ 

عللى النلا  خلديد  هلذا فيلا تيليي  وحلر  ،وقد قيل يا ،من نركا  ام  قد قيل يا املبيت مبن لنية كذلحل ركن
نييا ، فالقول الوسط يف مثل هذه املسائل القول يالوجوب حبيث ال يننيلت النلا  وال يتل  علليهم متلقة ال 

 .والذي يؤيده الدليل على ما سي يت ،إتنيلوهنا ما ننا   يدعنيا الدليل
 .وجريهملا ت هل ل جتها  املطل  نعا  النذر فيا    ،املقصو  ن  خيى الس ع نل  منسكا  

 ،  يواف  عليها من قبلل عاملة نهلل العللم ،وما  لحل وقا لا يف يع  مسائل ام  خذو  ،واين حنع   إ 
 .م  لتغري رنيا، واه املستعا والسب  ننا   إ ، ولو ياخر ا
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 ضهـو ذلـك وقبـ  ،بـكلك يحـرم سن ضيهمـا الـدووث سنا   ذا، والعمـر  الحـ  قاصـد يفع ـه ما سوث :ضص "
 ول ،السـعم سجـر ض ـه ،الجمعة صال   لى يخر  الكو بمنزلة ضيهما يدو  ولم ،العمر  سو ح ال قاصد
 . "يحرم سن الميقاأ  لى وص   ذا وع يه ،بها يحرم حتى الصال  ضم يدو 

ال يلدخل يف النسلحل حلر إلرع، وا  كلا  قا لدا  للا ملن يللده يعلين تصلور خلدص نرا  ن  إل  مللا و لل اىل 
ـَرَ  لِ  ـهِ } خل يف النسحل؟  :ولالطائ  رجا، هل نق ال، لكنلا  [سلورل البقلرل( 691)] {َوَسِتمُّـوا  ال َحـ و َوال ْعم 
التلبية يالنسلحل  ،التلبية يا من امليقاا: وال يدخل فيا اال يالحراع، واملقصو  يالحراع ،قا دا  ام  من يلده

 .من امليقاا
 ."عرق وذاأ ،وي م م ،زثالمنا وقرن ،والجحفة ،الح يفة ذو :ومسة المواقيت"

 وقلللر  ،واجل نيلللة ،املينيلللة  وا النصلللو  الصللل ي ة، نملللا املواقيلللت األريعلللة ت فيهلللهلللذه املواقيلللت اسنيسلللة  بتللل
هو الذي وقتهلا، ونحا يثهلا يف الصل ي ،  -عليا الص ل والس ع-، هذه متني  على ن  الن  ويلنيلم ،املنا ل

عليلللا الصللل ل -هلللل وقتهلللا النللل   ،نهلللل العللللم معلللرواونملللا توقيلللت  اا علللرا ألهلللل العلللراا فلللاس ا يللل  
 .وقتها كغريها -عليا الص ل والس ع-نو وقتها عنير؟ لكن املرج  وما تدل عليا األ لة ن  الن   -والس ع

  يـر مـن ع ـيهن مـر ولمـن ،أله هـن هـن)) :قـاث المواقيـت -وسـ م ع يـه اهلل صـ ى- النبـم وقـت ولما"
 مـن يه ـون مكـة سهـ  حتـى ،سه ـه مـن ضمه ـه  ونهـن منزلـه كـان ومـن ، والعمـر  الحـ  يريـد لمـن ،سه هن

 .((مكة
يعلين هلذه  ((هن)): -عليا الص ل والس ع-هذه املواقيت قال  -عليا الص ل والس ع-نعم، ملا وقت الن  

 ((وملللن مللر عللليهن مللن جللري نهلهللن)) ،ألهللل تلللحل اجلهللاا املللذكورل مللا هللذه املواقيللت ((ألهلهللن))املواقيللت 
والتامي ا ا جام اىل جند  ،فالنلدي مث   ا ا  ه  اىل مكة عن  ري  املدينة من نين إرع؟ من  ي املينية

ومللللن ملللر علللليهن ملللن جلللري  ،هلللن  لللن))ايلللا اجلهلللاا   ل إلللرع ملللن قلللر  املنلللا ل، وهكلللذا يف  ملللر يقلللر  املنلللا
هللن )) :جل نيللة، خللال  اجلنيلللة األوىلفللإ ا مللر املللدا يللذي املينيللة و  إللرع منهللا ونخللر احرامللا اىل ا ((نهلهللن
للللو ن   ((ومللللن ملللر علللليهن ملللن جلللري نهلهلللن)) :خلللال  هلللذه اجلنيللللة، لكنلللا وافللل  اجلنيللللة األخلللر  ((ألهلهلللن

مللرورا  وى مللث  ، ويتل  علللي ن  نحلرع ننللا ح حاجلة يف جلدل ملللدل نسلب: وقلال ،خدصلا  ملن نهللل جنلد نرا  امللد
 ،ونمكث يالحراع نسبوى، نقيي حلاجخي يف جلدل مللدل نسلبوىياملدينة ويت  علي ن  نحرع من  ي املينية، 

 :ألنللا هللو مللن وقللت لللا هللذا امليقللاا ارجللا؛: ألنللا نقللرب مللن  ي املينيللة ا ا قيللل لللا ؛ونحللرع مللن قللر  املنللا ل
وهللو مللن نهلهللن، مللن نهللل قللر  املنللا ل، لكنللا مللر يامليقللاا النيرعللي الللذي مللر يللا، وا  كللا   ((هللن ألهلهللن))

 .هذا واف  اجلنيلة األوىل وخال  اجلنيلة الثانية: ولياأل ل لي  لا، نق
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و هل  اىل  ،ونكنيلل احراملا ،يف الصورل األوىل فينيا ا ا جام النلدي من  ري  املدينة ونحرع من  ي املينية
   ،وجتاو هلا ،لكلن ا ا ملر يلذي املينيلة ، وال يلنملا خليم؛مكة من هذا الطري  هذا يالااى احراما  ل ي 

، عامللة وقللد وافلل  اجلنيلللة األوىل وخللال  الثانيللة، هللذا لللل خلل ا يلل  نهللل العلللم ،األ لللي نحللرع مللن ميقاتللا
ما  اع نحرع ملن ميقاتلا فل  خليم " :الحل يقولألنا جتاو  امليقاا من  و  احراع، وم نهل العلم يلنمونا يدع؛

وقيللى حاجتللا  ،ة ي املينيلل جتللاو  لللو ن  هللذا النلللدي مللث   الللذي  هلل  اىل مكللة عللن  ريلل  املدينللة "عليللا
هلذا وافل  اجلنيلتل   ،رايلغنحلرع ملن  ،على ما سلي يت ،قري  من اجل نية رايغمكث نسبوى   نحرع من  ،جبدل

، نو خلللال  اجلنيلتللل ؟ هلللذا خلللال  اجلنيلتللل  يلنملللا خللليم واال ملللا يلنملللا خللليم؟ نعلللم عنلللد األريعلللة يلنملللا  ع
، وا  كلا  رجلا اىل ميقلاا للي  مبيقاتلا نعلم ننلا ال يلنملا خليمقريل  منلا  -رمحلا اه-ومقتيلى قلول ماللحل 

 ريقلا  يسللكوا ، للئ  يلؤمروا ن  م لذه اجلهلاا اتلا هلو ملن نجلل التيسلري علليه قيلتاأل لي، لكلن دديلد املوا
فالذي يذهلر ننلا رايغ فإ ا نحرع من  ،جري  ريقهم، وما  امت املس لة خرعيتها هبذه الكينيية من نجل التيسري

وعللى املسلل لة  ،عللى قللول ماللحل ،جتلاو  امليقلاا علللى كلل حلال وهللقلول ماللحل،  للي  عليلا خليم، ينللام  عللى
نقلرب رايلغ و  ،وهلو جلور عليلا ،وخال  اجلنييا، فكونلا يلذه  اىل ميقاتلا ،األخريل جتاو  امليقاا الذي مر يا

فللو نعنيلي النسلا  اللذي  ،-رمحلا اه-ملن قوللا لكنلا قريل   ،لا، ال خحل ن  هذا ملا  لرش يلا الملاع ماللحل
 ؛-ا  خلام اه تعلاىل-واستئناسلا  يلا مللا يعلد  -رمحلا اه-يعلين ارتياحلا  وملي   اىل قلول ماللحل  ،ينيعل مثلل هلذا

فلإ ا   ،أل  املسل لة اتلا حلد ا هلذه املواقيلت ألهلل هلذه اجلهلاا للئ  ييلطروا اىل سللور  ريل  جلري  لريقهم
جبلواره وهلو ميقلاا للد  خلرعي رايلغ علو  و قلر  املنلا ل   ي نو اىلالسيل  كا  الطري  جور عليهم يذه  اىل

 .-ا  خام اه تعاىل-وهذا املتلا  ؟فنيا املانا ن  إرع منا ،الص ي   بت يا النص ،ما فيا اخكال
:  و  املواقيللت يقللول يالتللرايا نو لمللث   نو حبللر  يعللين جبللدل ،يعللين  و  املواقيللت "ومللن كللا  مننلللا  ونللا": قللال
مللن كللا  لللا ييللت  "حللر نهللل مكللة يهللو  مللن مكللة"يعللين مللن ييتللا،  "نهللا ملن كللا  مننلللا  وهنللن فنيهلللا مللن"

فهللل إللرع مللن البعيلللدل نو  ،وننتلل  املل  يف هللذه السللنةيالتللرايا،  يعيللد وييللت قريلل ، ييللت يالطللائ  وييللت
إللرع مللن البيللت الللذي هللو فيللا ا ا نرا  االنطلل ا اىل مكللة؟ وك  للا ييللت لللا علللى حللد : نو نقللول ؟القريلل 
  .؟سوام
 .البيت التم يعقد ضيه النية :اطال

 .هو ي  إ  السنة هذه ،هو منتئ النية من األ ل
 .المح  األبعد :طالا

اليللوع يالتلرايا  لكلن ينيلرتأ ن  اليللوع عنلده  وجتل  واحلدل يالطلائ  واحلدل األيعلد نحلو ؛: النيقهلام يقوللو 
 ؟ و  امليقااننلا ونحرع؟ وما ه  اىل الطائ   :نقول وهو يف نوية  احبة الترايا ي   تي اىل مكة
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 .ع ى قوث اإلمام مالك يتجه تقريباً  :طالا
  .الثاا

 .سو من البيتين.... لو عم نا بقوث اإلمام مالك  :طالا
وك  ا  و  امليقاا، حر نهل مكة يهلو  من مكلة، اجلنيهلور عللى ن  نهلل مكلة يهللو  ملن مكلة يف امل  

، وعنيلللوع اللنيللللا يتلللنيل املللل  ، لرجلللوا اىل املللللاىل ن ىن امللللل فللل  يللللد ن  لرجلللواخا لللة، ونملللا يف العنيللللرل 
مسلل لة يف  وحينئلذ يف ،لكلن عاملة نهلل العللم يلرو  ننلا ال يلد يف النسلحل ملن اجلنيلا يل  املل واملرع ؛والعنيلرل

ر  اىل امل من نجل عرفة نما يف العنيرل فتنتهلي ايلا نفعا لا يف املرع، فل  يلد ن  للر  اىل ام  ال يد ن  ل
 .وهذا قول عامة نهل العلم، منهم من رج  ن  العنيرل كام  تدخل يف عنيوع هذا امديث ، ىن املن

 ،نخاهلا عبلد اللرمحن ن  يعنيرهلا يعلد حلهلا -عليلا الصل ل والسل ع-مللا نملر النل   -رضي اه عنها-عائتة 
عليللا الصلل ل -يم، والنلل  ا هلل  هبللا اىل التنعلليم؟ نعللم ا هلل  هبللا اىل التنعلل :هللل نعنيرهللا مللن مكاهنللا؟ نو قللال

والصل اية كلهللم ينتذلرو ، ف بسلهم هلذا  ليللل عللى وجلوب اسللرو  اىل  ،ينتذلر منتهلي يلل  يغلا ر -والسل ع
 .، نما يالنسبة لل   ف هذا العنيرلامل، 

 اوــتال  بحســا سكثــر سو سقــ  سو ،مراحــ  عشــر مكــة وبــين بينهــا المواقيــت سبعــد هــم الح يفــة ضــكو"
 وضيهـا ،الشجر  مسجد يسمى ومسجدها ،العقيق وا و وتسمى ،طرق عد  مكة ى ل منها ضإن ،الطرق

 يقـات هم لـم الجـن ضـإن ،كـك  وهـو بها الجن قات  ع ياً  سن لظنهم" ع م بتر" العامة جهاث تسميها بتر
 ول ،مكمــة ول البتــر لهــكا ضضــي ة ول ،لقتالــه الجــن يثبــت سن مــن قــدناً  سنضــ  وع ــم ،الصــحابة مــن سحــد

 ." يره ول حجراً  بها يرمم سن يستحا
يعيلدل  ،هلذا هلو الواقلا "هلي نيعلد املواقيلت": ميقاا نهل املدينة، يقلول ، و املينية :نعم هذا امليقاا األول

وهي عتر مراحل ا ا كانت يقية املواقيلت مرحلتلا  اال اجل نيلة نو ال تعلد  ،جدا  يعين نريعنيائة كيلو عن مكة
نريعنيائلة كيللو، واملرحللة تقلدر يل ريع    ،و  نهنلا نيعلد املواقيلت عتلر مراحللسي يت يياهنلا، املقصل ،  ث مراحل

نو  ": يقلول -رمحا اه تعاىل-خيى الس ع  لكن ، يعين املس لة مطر ل؛كي  ، ومسافة القصر يوما  قا دا 
نو يلل   أل  الطللرا كثللريل منهللا املسللتقيم اللذي هللو نقللرب  ريلل  يصللل يلل  املكللان  ؛يتلللا هللذا "نقلل نو نكثللر

   ،لكللن ا ا سلللحل  ريقللا   خللر واعللرتاه يف  ريقللا جبللل هللذا املسللتقيم نكثللر مللن جللريه؛النقطتلل  كنيللا يقولللو ، 
 ا  عليللا الطريلل ، وا ا جللام املكللا  السللهل الللذي  كللن ن   ،نو مكانللا  وعللر ال  كللن املتللي فيللا ،تنكلل  عنللا

الطريل  ملث   ملن الريلاأ اىل القصليم علن  يطرقا سلهل عليلا الطريل  وقصلر، وللذا قلال نو نقلل نو نكثلر، وكلا 
  نللنل  ،اىل نريعنيائللة وسللت السللديري    نللنل عللن  ريل  ،وعتللريننو مسلنيائة  ،  خللقرل مسللنيائة كيلللو ريل
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حبسل  ومنها البعيد،  ،اىل ن   ار   مثائة وعترين نو   مثائة و    ، كل الطرا تؤ ي  لحل منها القري 
ومسلدها يسلنيى " ،مكة عدل  را وتسنيى وا ي العقي ، تعرا ي ييار عليفإ  منها اىل  ،اخت ا الطرا
علللى يعلل   ،-عليللا الصلل ل والسلل ع-أل  فيللا هنللار خلللرل الللخي نحللرع مللن عنللدها النلل   "مسلللد التلللرل

علللى مللا سللي يت كللل هللذه  ،الروايللاا، نحللرع مللن الللوا ي، نحللرع مللن املسلللد، نحللرع حيننيللا اسللتقلت يللا راحلتللا
 .رواياا

هللل ألوهللذه التسللنيية موجللو ل يف كتلل   ،ومللا  الللت تسللنيى ي ييللار علللي "ئللر تسللنييا العامللة يئللر عللليوفيهللا ي"
   اجللن فلإ  ،كلذب وهلو ،هبا اجلن قاتل -رضي  اه تعاىل عنا ونرضاه- عليا   ن  لذنهمعلي، العلم، ي ييار 

-، ا ا كللا  عنيللر الللالقت اجلللن يثبللت ن  مللن قللدرا   نرفللا -رضللي اه عنللا- وعلللي ،الصلل اية مللن نحللد يقللاتلهم
ا ا قايلللا التلليطا  يف فلل  نو يف  ريلل  تنكلل  عنللا اىل  ريلل   خللر، فللاجلن ال خللحل نهنللم    -رضللي اه عنللا
 وال ،لقتالللا اجلللن يثبللت ن  مللن قللدرا   نرفللا وعلللي، وهللو املعللروا يالتلللاعة، -رضللي اه عنللا-يثبتللوا لعلللي  

منها كغريهلا ملن اآليلار، ال فيليلة وال مذملة، يعلين  يل هي يئر تستعنيل يستقى منها ويتوض  البئر  ذا فييلة
لكلن مثلل هلذه البئلر ر ل كغريها من اآليار، هي ل ،ليست كبئر الناقة وليست كبئر  منع، ال فييلة وال مذمة

 ، وعلي قاتل اجلن اىل  خلره، تلرتر واال تغيل  ا فييلة و ا منيةا ا اعتقد النا  فيها مثل هذا االعتقا  نهنا 
لكلللن اماجلللة قائنيلللة اىل  ، كنيلللا قطعلللت التللللرل؛محايلللة جلنلللاب التوحيلللد، هلللذا األ لللل تغلللري معاملهلللا ،امعاملهللل

وهل هلي موجلو ل اآل  نو جلري موجلو ل؟ يذهلر نهنلا جلري موجلو ل  ،ينبغي ن  تر ع :فهل نقول ،االستقام منها
ووجلللد ملللن  ،ئهلللاوقلللد وجلللد ملللن يتلللار ملللن ما ،لكلللن يف وقلللت العلنيلللام اللللذين يسلللنيو  امليقلللاا يا هلللا اآل ؛

فنيثلل هلذه  ،تال علي لللن هباونلص  هبا ما نلص  من ق ، ا خ   ألهنا جبن  امليقاا يئرأل   ؛يستتنيي يا
وجلو ه يسلب  قلدحا  وتغيلري مكاهنلا، نعلم اماجلة  اعيلة اىل امللام، لكلن ا ا كلا  امللام  ،ال يد من تغيري معاملها

وال يسلت   ن  يرملي "واال فالنلا  ال يلد  لم ملن امللام،  ،مكانا و ني  معامللاف  يد من تغيري  ،يف التوحيد
نعم ينيعلو  هلذا مللا ا؟ ألهنلم يقتلدو  يعللي اللذي ينعنيلو  ننلا هذا، أل  اجلهال ينيعلو   ؛"هبا حلر وال جريه

واملسلل لة   ،-رضللي اه عنللا-فيقتللدي يعلللي  ،فريمللو  حلللرا  ليصللي  جنيللا ، علللا ن  يصللي  جنيللا   ،قاتللل اجلللن
 .كذبكلها كذب يف  

 تســمى وكانـت ،معمـون  قديمـة كانـت قريـة وهـم ،مراحـ  ثـال  نحـو مكـة وبـين ضبينهـا: الجحفـة وسمـا"
 وهــكا اً،ابغــن  يســمى الــكو المكــان مــن قب هــا يحرمــون النــا  صــان ولهــكا وــرا   اليــوم وهــم، مهيعــة

 نــةبالمدي اجتــازوا  ذا لكــن  المغــر  وســائر ومصــر الشــام كأهــ  المغــر  ناحيــة مــن حــ  لمــن ميقــاأ
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 لهـم المسـتحا هـو هـكا ضـإن ،المدينـة سهـ  ميقـاأ مـن سحرمـوا ،األوقـاأ هكه ضم يفع ونه كما النبوية
 ."نزاع ضفيه الجحفة  لى اإلحرام سوروا ضإن ،بالتفاق
يعلين مائلة وعتلرين كلي  ، وهلي قريللة   ،ويينهلا ويل  مكلة ثللو  ل ث مراحلل ،فهلو اجل نيلة امليقلاا الثلاايقلول 

كا  يعنيرهلا يسلكنها ملن؟ اليهلو ، وللذا   -عليا الص ل والس ع-يعين على وقت الن   ،كانت قد ة معنيورل
ن  ينقللل  -عليلا الصل ل والسل ع- عللا النل   ،واملدينلة لنيلة مويلومل -عليلا الصلل ل والسل ع-مللا هلاجر النل  

فصللار النللا  حل محاهللا اىل اجل نيللة، محاهللا اىل اجل نيللة يلل   يسللكنها اليهللو  وكانللت عللامرل   خريللت يعللد  للل
  .إرمو  من رايغ

لكلن ا  اجتلا وا ياملدينلة  ؛وهذا ميقاا ملن ح  من ناحية املغلرب ك هلل التلاع ومصلر وسلائر املغلرب": يقول
لكللن ا ا اجتللا وا ياملدينللة  ، وهللي املسلل لة الللخي قللدمناها؛هللذا ا ا اجتللا  امللا  علللى ميقللاا جللري ميقاتلا "النبويلة
وعلرا عللى نلسلنة  ،اسلتنياأوقد خاى هذا و  ،لنبوية، ونما تسنييتها ياملدينة املنورلوهذا ا ها املدينة ا ،النبوية

 -عليللا الصلل ل والسلل ع-النللا  حبيللث ال يعللرا جللريه فلل  ن للل لللا، اتللا هللي املدينللة النبويللة نسللبة اىل النلل  
ينلة النبويلة، ن هل  اىل املدينلة خل    لار عللم عللى املد :و ينها هذا االسم ملن يل  سلائر امللد ، ا ا قللت

إلر  عليلا النعناى ملث    ،مينل افيهأل   ؛املدينةهذه يياعة : قال ولذا يدل  يعيهم ا ا نرا  ن  يبيا يياعة  
مدينللة مللا  الريللاأ  يللا نخللي :  ا ا اكتتلل  قللاليللا ،  عللن جللريه فللإ ا خللم دينللة، وهللو متنييللنامل نللاىنع :يقللول
 .قبي ، نس ل اه العافيةتدلي  ، هذا تكذي

 .........:طالا
د هلع خلحل نهنلا يف األ لل ال تعلرا يف اللكن هم يقصدو  ن  وجو  القلا منلور  لم، و  ي  خحل؛ نور النبول

 .ي  خحلألهنا جاما مت خرل، والتسنيية الترعية نوىل  ؛السل 
 .الميقاأ األوث يا شيخ، سبيان ع م مو ضم وا و العقيقة :طالا
 .نطقة واحدلنعم كلها م ((ي املبارريف هذا الوا   لِ ))

 :...........طالا
  .ما ن ري واه لكن تواريى املدينة تذكر هذا

كنيلا ينيعلونلا يف   ،ا ا اجتا وا ياملدينة النبويلة "مصر واملغرب يعين نهل" لكن ا ا اجتا وا ياملدينة النبوية": يقول
م وما وااله يعلد سللور ا  كا  املا  من جند ال سينيا القصي ،هذه األوقاا نحرموا من ميقاا نهل املدينة

ا، لكللن ا ا عللن  ريلل  املدينللة، فللإ ا اجتللا وا هبلل الطريلل  اجلديللد اىل املدينللة  للار نيسللر  للم ن  يللذهبوا اىل مكللة
يعين نهل املغرب ومصر والتلاع اجتلا وا يف املدينلة كنيلا ينيعلونلا يف هلذه األوقلاا نحرملوا ملن ميقلاا  ،اجتا وا
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 :فهلؤالم ملروا عللى هلذا امليقلاا، فلإ  هلذا هلو املسلت  ، قوللا ((نهن ألهلهلن ومللن ملر علليه))نهل املدينة 
خلر الحلراع اىل ميقاتلا األ للي وقلد ملر مبيقلاا خلرعي معتلا قبللا ننلا ال خليم ننلا للو ن" هذا هو املست  "

القللدر املتللرتر يلل  األئنيللة األريعلللة إ  هللذا هللو املسللت   لللا ياالتنيللاا، يعللين كنيللا هللو قللول مالللحل، فلل  ،عليللا
ومالللحل يقللول ياالسللت باب، القللدر املتللرتر هللو االسلللت باب  ،الوجوبيلل لكللن الث  للة يقولللو  ؛االسللت باب

اجلنيهلور عللى ن  ن  يلنما خيم اتنياقا ، ملا عرفنا ملر  است باب والياالتنياا ألنا جيو  لا الت خري اتنياقا ، نو ل
 .ننا يلنمهم  ع

ويل  ملا ا ا نحرملوا  ،يل  الملاع ماللحل ويل  جلريه ، و كرنلا هلذا النلناىاجل نيلة فنييلا نلناىاىل فإ  نخلر الحلراع 
اجل نيلة، نحرع من  من جري ميقاهتم األ لي، يعين رجعوا اىل السيل مث  ، نحرموا من قر  املنا ل، نو النلدي

 .وا  كا  مما يقتييا ،، هل يلنما نو ال يلنما؟ هذا ال يدخل يف مذه  مالحل  خوال  واض ا  يعين من رايغ
 ..........:طالا

 .وحياتا -عليا الص ل والس ع-منري يوجو ه 
 .من زمان وسمعة المدينة المنون  معروضة ولم تنكر: يقوث.... سمعت بعض المشايخ  :طالا

  ؟ني  ما  ،من  ما 
  .ولم تنكر  ل ضم هكه األزمنة.....  :طالا

  ما  السل  نو مت خر؟  ،لكن ني  ما 
 .ل مدينة النبوية المدينة النبوية لم ير  تانيخ :طالا

 -عليللا الصلل ل والسلل ع-مللا فيهللا اخللكال، املدينللة هللاجر اليهللا النلل  لكللن النسللبة مللا فيهللا اخللكال، النسللبة 
 .اليا، ما فيا اخكال ال يقتيي ختصيص وال خيم ونسبت
 .............نون، قد جا كم من اهلل نون وكتا  مبين ل يقاث سنها نون، احتماث ..  :طالا
وال ينا ى يف هلذا نحلد، لكلن  ،ويف حياتا ال اخكال يف كونا نور ،يف حياتا -ليا الص ل والس عع-هو نور 

عليلللا الصللل ل -ن  يعللل  املتصلللوفة يلللر  ن  القلللا يتلللا نلللور، ون  املدينلللة ننلللريا يقلللاه هلللم يطلللر و  املسللل لة 
 .، فنيثل هذا يعين حسنيا مطلوب-والس ع
ية، هـــم لـــم تكـــون مع ومـــة عنـــد الســـ   والمتـــأورون التســـم المشـــايخ المتـــأورين ذكـــروا هـــكه :طالـــا
 .......... ذكروها

ما فيها  ليل، ال سينيا ا ا استص بنا نهنا تسنيية قد ال  خليم ملن جنلاب التوحيلد، واأللنيلال انتنيللة نعلم  
 .وا ا وجد مثل هذا االحتنيال فإنا جيتن  هذا اللنيا ، ا احتنيال   ي  واحتنيال يا ل
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 .........يا شيخالسبا التسمية  :طالا
 ،السب  التسنيية لكن ا ا كا  اللنيا لتني   ف هل العللم ال خلحل نهنلم يو لو  يلرتر مثلل هلذا اللنيلا انتنيلل

 .وهذا  ر كثريا  يف كت  العقائد
 ه  يستفا  من قوث عائشة سنان ضيها ك  شم ؟ :طالا

 ؟-عليا الص ل والس ع-يف حياتا ننار،  ي  
 ..........:طالا

عليلا -وال خلحل يف خلرفا وفيللا  ،، النور مقلرو  يوجلو ه-عليا الص ل والس ع-هذا مقرو  يوجو ه ، ال ال
 .لكن األلنيال الخي تؤ ي نو ختدش جناب التوحيد ال يد من اجتناهبا -الص ل والس ع

 الميقـاأ يجـاوز سن ألحـد ولـي  ،مـرح تين نحـو مكـة وبين منها واحد ك  ضبين الثالثة المواقيت وسما"
 ."بإحرام  ل العمر  سو الح  سنا  ذا 

ال جيللو  لللا ن  يتلللاو  امليقللاا ا ا كللا  نرا  املل  نو العنيللرل اال يللإحراع، لللي  لللا ن  يتلللاو ، لكللن ا ا جتللاو  
ونرجلللا اىل ينيلللة الرجلللوى جيلللو  واال ملللا جيلللو ؟ ينيلللة الرجلللوى، ننلللا ح حاجلللة يف يللللد كلللذا، نقيلللي هلللذه اماجلللة 

 .مريدا  لل   نو العنيرل عنيدا  من امليقاا يعد ن  مر يا  امليقاا، يعين ترر الحراع
 .........:طالا

  يرجللا اىل امليقللاا ننيسللا؟  ،وقللد نرا  املل  نو العنيللرل ليقيللي حاجتللا ؟ايللا، لكللن هللل جيللو  ن  يرتكللا عنيللدا  
 ارتكبا ماجة؟  :يعين ارتك  انذور عنيدا ، تعنيد يف ارتكايا، نو نقول

فإما ن  يذي  نو يرجا، يعين كنيا لو احتلا  اىل ارتكلاب وتبقى التبعة، ة ترفا ال  واماج ،نعم ارتكبا ماجة
كنيا يف حل  التلعر، لكلن مللا كلا  التلعر ال  كلن اعا تلا تعل  النيديلة، لكلن   ،ني لذور، اماجة ترفا ال 

 .قااعلى ن  يرجا اىل املي -ا  خام اه تعاىل-هذا ممكن تداركا، فنيثل هذا جيو  ما اماجة 
ال يلنمللا الحللراع، وا  كللا  نكثللر نهللل  ،ممللن نرا  املل  نو العنيللرل  ليللل علللى ن  الللذي ال يريللد املل  والعنيللرل

وجلريهم ننلا ال  ،وهلذا هلو املعلروا عنلد امنايللة ،العلم على ننا يلنما، ا ا نرا  مكة قصد مكة يلنما ن  إلرع
يلدل عللى ننلا ال يلنملا اال ا ا   ((ا  امل  نو العنيلرلمملن نر )): -عليا الص ل والس ع-يد ن  إرع، لكن قولا 

  ..."وا  قصد": كا  مريدا  للنسحل، ولذا قال التيى يعد  لحل
 ."نزاع الوجو  وضم يحرم سن له ضينبغم زيان ل سو تجان ل مكة قصد و ن"

ين املتكللرر  نعلم قصللد مكللة لتلللارل نو لنيللارل، قصللدها لغللرأ ال للللو امللا ن  يكللو  متكللررا  نو جللري متكللرر، يعلل
لكلن ا ا كلا   ل هذا ال يلنما؛مث :يبيا يف مكة يوميا  يلنما ن  إرع؟ قالوا ماكامطاب مث  ، إط  ويعرأ 
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ال يللد ن  إللرع، يللدخل مكللة لرمللا ، وهللذا قللول كثللري مللن نهللل  ،وال يتلل  عليللا يلنمللا الحللراع ،ال يتكللرر كثللريا  
هلذا ملن نجلل اسلرو  ملن  "إلرع ن  للا فينبغلي نيلارلل نو لتلار ل مكة قصد وا ": العلم وجويا  عليا، ولذا قال

 .اال ا ا نرا  ام  نو العنيرل ، ويف الوجوب نناى، وال خحل ن  امديث ااهر يف كونا ال يلنمااس ا
 .........:طالا

 .اآل  هو  و  امليقاا إرع من ييتا
 .........:طالا

ا  و   ي املينيللة ننلل :تقلول تألنللا  و  امليقلاا، ننلل ؛للااملقصللو  ننلا إللرع مللن منن كلا ، إلرع مللن مننللة، ولللو  
 .يعين  و   ي املينية وقبل اجل نية ؟وقبل اجل نية

ضـــم مكـــة  ذا مشـــيت متتـــين وعشـــرين كي ـــو تجـــد لوحـــة مكتـــو  ع يهـــا .... تمشـــم  لـــى عنـــد  :طالــا
 محاذا ؟

 وهو  و  املدينة؟
  .إرع من مننلا ،اللنيا يتنيلاف ،ما امكم؟ األ ل ننا  و  امليقاا،  و   ي املينية ،نعم

 واإلضـرا  التمتـ : لهـا يقـاث التـم وهـم سنـواع ثالثـة بـين مخيـر ضهـو الحـ  سشـهر ضم الميقاأ واضى ومن"
 بهمـا سحـرم شـا  و ن ،التمتـ  باسـم يخص وهو ،بالح  سه  منها ح  ضإذا ،بعمر  سه  شا   ن والقران
 التمتـ  اسـم ضـم  اوـ  وهـو ،القـران وهو ،الطوا  قب  الح  ع يها س و  ثم ،بالعمر  سحرم سو جميعاً 

 ."اإلضرا  وهو مفر اً  بالح  سحرم شا  و ن ،الصحابة وكالم ،والسنة الكتا  ضم
ومللن واا امليقلاا يف نخللهر امل ، ونخللهر امل  خللوال و ي القعلدل وعتللر مللن  ي  -رمحللا اه تعلاىل-يقلول 

علللى خلل ا يلل  نهللل العلللم، مللن واا امليقللاا يف  املللة، نو  ي املللة كامللل، نو اىل  خللر نيللاع التتللري 
وافاهلا  وا عتر  ي املة فإنا  :يعين وا  قلنا ؟هذه األخهر فهو  ري ي     ة ننواى، واملقصو  يذلحل من

ال منير  وال لنيوى، ا ا كا  حبيلث ينيوتلا الوقلوا،  فإنا ال إرع حب  ،يف وقت ال  كن فيا ن  يدرر الوقوا
نو الرايلا ويقلي عليلا عللى مكلة عتلر مراحلل، عتلرل نيلاع، وهلو يف الثاللث  ،واا  ي املينيةيعين ننيرتأ ننا 

لكللن ا ا كلللا  يلللدرر الوقللوا يف  خلللره ينيللر ، ا ا كلللا  يلللدرر  ؛دلللرع يعنيللرل فقلللط مللن  ي امللللة فنيللا  لللديحل
واه : يقللولاىل قللر  املنللا ل،  ين جللام وقللت العصللر مللث   نو الذهللريعلل ،الوقللوا ويللدرر قبلللا ن ام عنيللرل كاملللة

ا ا كللا  يللدرر الوقللوا يف وقتللا األ لللي وهللو : وندلللل ون لللا اىل عرفللة، نقللول ، للديين ن للوا ونسللعى عنيللرل
  نحللرع يلام  وخللر   ،يل ى مللث   و لاا وسللعى وقصلرالفلل  ملانا ن  يتنيتللا، حبيلث لللو  خلل مكللة النهلار 

قتا األ لي، يعين جايت عليا التني  اىل عرفة يدرر ال مانا ن  يتنيتا، لكن ا ا كا  ال يدرر الوقوا يف و 
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ننللا نسللتطيا ن هلل  اىل امللرع ون للوا ونسللعى ونقصللر ونهللل يللام  ونخللر  اىل عرفللة  :يقللول ،وهللو يف امليقللاا
ال، ننت ال يلد ن  تنيلر ، ال يسلن يف حقلحل التنيتلا، وللذا : نقولالوقوا األ لي الذي هو النهار، يعد هناية 

التنيتللا، والفللرا ،  :، وهللي الللخي يقللال  للا  فهللو  للري يلل     للة ننللواىومللن واا امليقللاا يف نخللهر املل": يقللول
وهللو للص ياسلم التنيتللا، يعلين التنيتلا اسللا ، يف  ،نهلل يلام حلل منهللا والقلرا ، ا  خلام نهلل يعنيللرل، فلإ ا 

اال للط ش العللريف عنللد نهللل العلللم، وا  خللام نحللرع هبنيللا ايعللا  نو نحللرع يللالعنيرل   ن خللل عليهللا املل  قبللل 
وهللو القللرا ، يعللين إللرع هبنيللا اعيللا ، نو إللرع يعنيللرل   يللدخل عليهللا املل ، يللدخل عليهللا املل  قبللل  ،طللوااال

فإنا يدخل امل  عللى العنيلرل ويصلري قارنلا ، وهلو القلرا  ضي  وقت، يعين لعارأ ك ي  مث  ، نو  ،الطواا
حلد السلنيرين، وهلذا خلامل للتنيتلا وهلو  اخلل ياسلم التنيتلا، االسلم العلاع للتنيتلا، التنيتلا يعلين التوسلا يلرتر ن

  يهلللل  ،والقللرا ، االسللم اللغللوي يتللنيل، لكللن االسللم العللريف اسلللا  لللص التنيتللا مبللن يلل يت يللالعنيرل كاملللة
يللام  مللن عامللا، هللذا التنيتللا اسللا ، والتنيتللا العللاع يتللنيل التنيتللا اسللا  مللا القللرا ، ولللذا يلللنع كللل منهنيللا 

جللاما هللذه ونحللرع منيللر ا ،  ،ونحللرع متنيتعللا   ،نحللرع قارنللا   -السلل ععليللا الصلل ل و -يلل   النلل   :الللدع، وقللد قيللل
متنيتعا  نرا  التنيتا  :يف حلة الو اى وكلها   ي ة، فنين قال -عليا الص ل والس ع-األو اا يف احراما 

عليلللا الصللل ل -قارنلللا ، ال خلللحل ننلللا هلللو املطلللاي  لنيعللللا  :العلللاع يا لللا العلللاع اللللذي يتلللنيل القلللرا ، وملللن قلللال
 للي يف : قلد جلام ملا يلدل عللى ننلا نحلرع منيلر ا ،   قيلل للا ،منيلر ا  نذلر اىل نول األملر :ومن قلال -والس ع

تكو  حلة يف عنيرل، نو حلة وعنيرل، فصلار قارنلا ، نو ننلا نذلر اىل الصلورل، نذلر : وقل هذا الوا ي املبارر،
عليللللا الصلللل ل -حلللللا حلللل  منيللللر ا  نذللللر اىل الصللللورل،  للللورل  -عليللللا الصلللل ل والسلللل ع-ن  النلللل   :مللللن قللللال
 .ال لتل  يتيم عن  ورل املنير  والقار  يف  ورل حلة ،-والس ع
 الق ا من التمت   لى اإلضرا ؟ :طالا

أل  هذا يريد  من األ ىن اىل األعلى ال؛...  لحل نرا  نحرع يعنيرل،   يعدالقل  من التنيتا اىل الفرا ، يعين 
ن   :تنيتللا اىل العنيللرل فقللط، ويرجللا اىل نهلللا، مثللل هللذا ا ا قلنللاالنيللرار مللن ا للدي، لكللن نحيانللا  قللد ينيللر مللن ال
فنيللا ا عللن قللل  التنيتللا اىل العنيللرل فقللط؟ يعللين خللدص جللام  ،قللل  الحللراع مللن التنيتللا اىل الفللرا  ال جيللو 

 مللا دللل وللب  الثيلاب ،لي   اتعا  ملا جام اىل امليقاا نحرع يالعنيرل ويف نيتا مما   يلنع يا ننا إ  ملن عاملا
وملا يعلد نحرملت  ،ن يلت العنيلرلواه ملا يعلد : خا خبا يلنملا رجوعلا، يللنع رجوعلا يسلببا، يقلوليعد العنيرل ن  

، ودللل يام  ما الذي يللنمين؟ هلل يللنع يلام  نو ال يللنع؟ هلو ملا نطل  يتليم هلو جلام واعتنيلر عنيلرل كامللة
لكلن ا ا كلا  قصلده  ال جيلو ؛ :نقول ،التدلص من ام  فيعاق  ينقي  قصدههذا ا  كا  قصده  ومتى،
اللذي  نعلا فنيلا يطل   وجتلا يل  النسلك ،  ،وينيعل ايا ما ينيعلا املت للل ،و  يدخل اآل  يف ام  ،  ي 

 .من الرجوى ال سينيا ا ا كا  تطوعا  
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هكا حص  قب  العام، يعنم تأور اإلعالن عـن الحـ ، كـان بعـض الحمـالأ حـاجزين ع ـى يـوم  :طالا
ن يـوم ثمانيـة ضـم ال يـ  ووصـ وا صـباح عرضـة ضـكهبوا مباشـر   لـى عرضـة سكثـرهم كــان سـبعة ضـم ال يـ  صـا

 ...طبعاً محرم بنية التمت 
 .ما و ل اال مت خرايش لو  

وصــ وا يــوم عرضــة الصــباح، سصــالً الحجــر كــان يــوم ســبعة وتــأور اإلعــالن، تقــدم طبعــاً الشــبا   :طالــا
انــت ســبعة ضــم ال يــ  ضصــانأ ثمانيــة ضــم ال يــ  ضصــانأ نح ــتهم يــوم ثمانيــة ضــم ال يــ ، هــم األصــ  ك

 .وص وا صباح عرضة
 .هم نحرموا يعد الع   ؟قبل الع   واال يعده وانحرم ؟ هموالكن مر نحرم

 .سكثرهم سحرم ع ى سسا  سنه يتمت  :طالا
 .هذه نيتا يف يلده، لكن ملا و ل امليقاا يعرا هو  ديا واال ما  ديا ،من يلده
 ...هم سحرموا ع ى سنه متمت  ثم وص واهم سكثر  :طالا

 تنيكن؟يلكن ما يعرا ننا ما 
ثــم عرضــة ثــم .... قــالوا مــا يمــدو نــروح منــى ثــم نــكها  لــى عرضــة ثــم عمــر  .... الحم ــة .... :طالــا
 .وهكه كثير صان.... الح 
مثللل امللي   قهريللة لكللن العللدول مللن األعلللى اىل األ ىن ال جييللنه نهللل العلللم، اال ماجللةاجلهللل،  سللببهاهللذه 

ضلاا التنيتا اىل القلرا  يسلب  املي  ال اخلكال، لكلن خلدص نحلرع يعنيلرل ال يلد ن  يل يت هبلا، مث  ، يعين 
، حقيقلة األمللر قللارن  للاروا يف  ،وحينئلذ ال ينللوي الفلرا ، ......الوقللت يلدخل عليللا امل  فيصللري قللار عليلا 

 لل  واال ال؟ ملا تللرف  خل   يللدخل عليهللا  ألنلا مللا يعللرا العنيلرل، هللم اآل  رفيلوا العنيللرل ويللنمهم الللدع؛
 .ام  ما  اع الذرا هذا فيصريو  قارن  فيلنمهم الدع

يعين مس لة الدع م  مة  لم، لكلن هلل ييلنين اللدع ملن جلرهم كصلاح  امنيللة ملث  ، هلل يلنملا اللدع نو ال 
 .يلنما؟ املس لة دتا  اىل نذر

 .........قضية الخطوط السعو ية.... :طالا
 .اآل  ما  ديكم تعتنيرو  :و الذي يوجههم يقوللكن ه
 .........:طالا

 ،كنيللن جامهللا امللي  وال تللتنيكن مللن  للواا العنيللرل اال يعللد فللواا املل واضلل ة   تهمعلللى كللل حللال مسلل ل
 .حينئذ تدخل ام  على العنيرل فتصري قارنة، وهؤالم مثلها
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 .ال م ما سهدى ق بها  لى  ضرا  :طالا
  و قلللارنهللم ، و خلللت يف املل  اىل يللوع القيامللة، ا ا  هما يللرف ، العنيللرل  ايتلللة عنللدال مللا ينقللل ، الحللراع ملل

 .يلنمهم ا دي
 .يهدو ولو بعد سنة :طالا
 .ما  ال  متا يف ينولو يعد نعم،

 ..........:طالا
 ا ا كا   كنهم الوقوا يف وقتا األ لي، يعين نهل العلم يقولو  هنا الرتوية خ   ملا يصل  اتلا ال يلد ن 
إرع يام ، من نهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يطل  وال إد  يوقت، املهم المكلا  الوقلوا لكلن ال 

 .يد من تقييده يوقتا األ لي، ألنا الوقوا يالليل لي  يوقت ن لي للوقوا
سحســن اهلل  ليــك األنســاث الثالثــة عنــدما حــ  سبــو بكــر ضــم الســنة التاســعة هــ  يعرضــون التمتــ   :طالــا

 ران واإلضرا ؟والق
ن   -عليا الصل ل والسل ع-ال، ولذلحل نحرموا يام  ف مرهم الن   -عليا الص ل والس ع-قبل حلة الن  
فلدل عللى ن   للي يف هلذا اللوا ي املبلارر،  :نحلرع   قيلل للا -عليا الصل ل والسل ع-والن   ،جيعلوها عنيرل

ا لنا )) :فقيلل للا ،رع ياجلبة متينيدا  يالطي الخكال ما استقر، لكن يتكل على هذا يف حديث من نح
هذا قبلل امل  يسلن ، يلدل عللى ن  املعلا  الكلا  لل ل  واضل ة،  ((يف عنيرتحل ما كنت  انعا  يف حلحل

قبل ا لرل ويعد ا لرل قبل حلة الو اى، وملا ر ه جبري ين مطعم واقل   -عليا الص ل والس ع-وح  الن  
 .وهي يف الص ي  ،هذه قبل حلة الو اى! منيص ولر  اىل املما النا  يعرفة استغرب من ا

  ..."ضالتحقيق ضم ذلك سنه يتنوع باوتال ضم األضض  من ذلك،  :ضص "
 .يعين من األنواى الث  ة فصل يف األفيل من  لحل

 ســفر  ول حــ  ل عمــر ، ســفر  يســاضر كــان ضــإن ،الحــا  حــاث بــاوتال  يتنــوع سنــه ذلــك ضــم التحقيقضــ"
 باتفـاق سضضـ  لـه اإلضـرا  ضهـكا يحـ  حتـى بها ويقيم ويعتمر الح  سشهر قب  مكة  لى يساضر سو سورى
 ."ةاألنبع األئمة

ملا األفيللل يف حقللي؟ رجلا اىل نهلللا، التلليى  :خلدص اعتنيللر يف رميلا    رجللا اىل نهلللا فل را  املل  يقللول
يف رميللا  -قبلل نخللهر امل  فلإ  كللا  يسلافر سللنيرل للعنيلرل واملل  سلنيرل نخللر ، نو يسلافر اىل مكللة ": يقلول
يعلين نرا  ن  إل  ملن اعتنيلر  "ويعتنير ويقيم هبا حر إ  فهذا الفرا  لا نفيل ياتنيلاا األئنيلة األريعلة -مث   

 التنيتا نفيل يف حقا؟  :نو نقول ،الفرا  نفيل يف حقا ياتنياا األئنية األريعة :يف رميا ، هل نقول
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 . ذا نج   لى سه ه التمت  :طالا
 .ع خيى الس ع إنيل على  ورل واحدليعين ك 

 .اعتمر ضم سشهر الح  ونج   لى سه ه :طالا
ننللا لللن نحلل  اال مللرل : املسلل لة يف خللدص يقللولنيللرتأ ال حللر هللذا، هللذا مللا يعتللا متنيتللا، خلليى السلل ع ي

ألئنيللة نعتنيللر اال مللرل واحللدل، هللذا كونللا يلل يت يللالعنيرل يسللنيرل واملل  يف سللنيرل هللذا نفيللل ياتنيللاا اواحللدل ولللن 
  تيسلر للا ن  يعتنيلر وإل  معلا  هلذا ال خلحل ننلا نفيلل للا، ويكلو   ،لكن ا ا اعتنير يسنيرل مستقلة ،األريعة

أل  الكثللار مللن  يعيللهم، وتنييلليل الفللرا  عنللد يعيللهم؛قللول العلنيللام مطللر  يف تنييلليل التنيتللا والقللرا  عنللد 
والعنيلرل اىل )) ((تايعوا يل  امل  والعنيلرل ))النسحل من ام  والعنيرل ال خحل ننا نفيل، وجام األمر ياملتايعة 

ال، هللذا  ؟الفللرا  نفيللل لللحل ،ال تعتنيللر ننللت اعتنيللرا يف رميللا  :فكيلل  يقللال لللا ،جللام هللذا كلللا ((العنيللرل
نعلم تعتنيلر يف وقلت متقلدع   يعللد : ننلا للن نعتنيلر جلري عنيلرل السل ع وحللة السل ع، نقلول: خلدص يقلول

 . حل من ن  جتنيعهنيا يسنيرل واحدلوهذا نفيل يف حق ، لحل ت يت يالفرا 
 ضيـه بحـ  سو بعمـر  محرمـاً  يصـير ضهـ  ضع ـه و ذا ،مكـروه بـ  مسنوناً  لي  سشهره قب  بالح  واإلحرام"

 ..".. النا  الا يفع ه ما ضع   ذا وسما ،نزاع
وملا  اع حل  يعلل   ،ملن يلاب االحتيللا : ، يعللين يعل  النلا  يقللولمسلنونا   للي  نخللهره قبلل يلام  الحلراع 

ويعيلهم ملن الكوفلة ملث   متعلدين نو متقلدم  يف  للحل  ،الص اية نو نحرع يع  الص اية من ييت املقد 
، يعين  بت علن يعل  الصل اية نهنلم قدع امليقاا النماا قياسا  علياعلى امليقاا املكاا، ف  مانا من ن  يت

عليلا الصل ل -البصرل مث   والن  نحرموا قبل امليقاا، منهم من نحرع من ييت املقد ، ومنهم من نحرع من 
 ،وقللت املواقيللت ي هلهللا ألهللل اجلهللاا وملللن نتللى عللليهن، فلل  تتعللد ، كنيللا وقللت عرفللة للوقللوا -والسلل ع

ال جيللو  تعديللا، ال  ،وهكللذا، هلذا األ للل ن  ال يتعللد  مللا حللد ، األملر لللد  خللرعا   ،ووقلت من لنيللة للنيبيللت
فلدل عللى ن  فيلا سللعة، ويبقلى ن  الحلراع مللن  ،ملنهم هللذا وال يف املكلا ، لكلن الصلل اية حصلل ،يف النملا 

نحلللرع ملللن  -عليلللا الصللل ل والسللل ع-وفعللللا  ،التلللرعي وامليقلللاا التلللرعي ؛ ألنلللا هلللو الت ديلللدامليقلللاا نفيلللل
  .امليقاا ما نحرع من ييتا لنقول نفيل

ن امل  يف رميلا  ونما يالنسبة للنييقاا النماا فهذا اا من نهلل العللم ال يصل  و  النسلحل، ا ا نحلرع مل
ملا  اع الصل اية نحرملوا  ؟ملا امللانا: ال يص ، ومنهم ملن يقلول ،كنيا لو نحرع يص ل الذهر قبل النوال  ،مث   

 ،وال مطلللوب ،مبسللت  قبللل امليقللاا املكللاا ا ا  جيللو  الحللراع قبللل امليقللاا النمللاا، وال خللحل ن  هللذا لللي  
ــــــــْهر  }: -جللللللللل وعلللللللل -ل اه ولللللللللو قيللللللللل يعللللللللدع  لللللللل ة الحللللللللراع قبللللللللل ميقاتللللللللا، ولللللللللذلحل قللللللللا ال َحــــــــ ُّ َسش 
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هذا نسلوب حصري، فعلى كل حال الحلراع يامليقلاا قبلل  (ام  نخهر) [سورل البقرل( 691)]{موع ْ وَماأ  
وللو نيطلل  ،ال جيلو  ،وفعللا يعل  الصل اية لكلن الحلراع قبلل امليقلاا النملاا ،مكانا مكلروه وخل ا األوىل

 .ام  يسببا ملا يعد
 :يقلول ،وامليقلاا عتلرل كيللو ،ويريد ن  إ  ،يعين الذي يسكن املدينة ،إلحراع قبل امليقاا املكاايالنسبة ل

الطللائرل  للع  اا نجللري ونيللدل ونلللب   للع  عليللا،  :نو مللث   مطللار الريللاأ يقللول ،نتنذلل  ونلللب  يف ييللخي
املدينلة إلرع ملن مسللده  يلب  يف ييتا نو يف املطار لكنلا ال ينلوي حلر إلا ي امليقلاا، يعل  ملن يقلدع اىل

ذنلو  ن  أل  يعل  العاملة ويعل  اجلهلال ي ؛  يدخل املسلد النبوي يإحراما، وهذا يوقا يف اخلكال وحلر 
أل  هلذا يوقلا يف حلر ،  ؛، فنيثلل هلذا ينبغلي ن   نلا، فل  يلدخل املسللد لرملا ،  نلاالنيارل دتا  اىل احلراع

فليذن ن  النيلارل ال يلد  لا ملن  ،ال سلينيا ملن عنلده خلوب يدعلة ،أل  املس لة مس لة القلوب مترئبة ملثل هذا
 .احراع كنيارل البيت، فنيثل هذا ينبغي ن   نا

 مكـة ويقـدم ،واحـد  سـفر  ضـم والحـ  العمـر  بـين يجمـ  سن وهو ،النا   الا يفع ه ما ضع   ذا وسما"
 سضضـ  ضـالقران دوالهـ سـاق  ن ضهـكا ،الحجة ذو من وعشر القعد  وذو شواث وهن ،الح  سشهر ضم
 ."له

 للحل النل  كنيلا الأ   ،ولوال سوا ا لدي لكلا  متنيتعلا   ،ساا ا دي -عليا الص ل والس ع-كنيا فعل الن  
 ،اأ هلذا ((ما سقت ا دي وجلعلتها عنيرللو استقبلت من نمري ما استديرا )) :-عليا الص ل والس ع-

عليلا الصل ل -كنيلا فعلل النل    ،األفيلل يف حقلا القلرا    ملن سلاا ا لدي ،ونمر الص اية ن  جيعلوها عنيرل
 ، لكن هل يستطيا ن  يتنيتا؟ من ساا ا دي هل يستطيا ن  يتنيتا؟-والس ع
 .........:طالا
 .يف حقا التنيتا  تناوال يبلغو  للا اال يوع العيد، هذا نعم 

 ........:طالا
ت ، يعلين سلوام  قلنلا هلذا نو هلذا، حلر للو قلنلا ملث   ال يد ن  للل يلالتنيتا، هلو يف حقيقتلا قلار  ملا نحلرع ملر 

ملن جييلن جبوا  هدي  ي  ا دي قبل وقتا، يعتنير ويذي  ا دي   إرع يلام  جيلو  واال ملا جيلو ؟ عللى قلول 
 :قاعللدلبعلا  للنهلل العلللم تيعلل   يل  ا لدي قبللل وقتلا ثللر ا لدي قبللل وقتلا، وهللذه مسل لة قلول معللروا عنلد 

نيللة  مللاسللب  الوجللوب الحللراع يللالعنيرل ( ل سللب  وجللوب ووقللت وجللوب جللا  فعلهللا يينهنيللاا ا كللا  للعبللا )
كنيلللا هلللو   ،ال يلللذي  ا لللدي اال يف وقللت األضللل ية وهلللو قلللول مرجللوش،التنيتللا، املقصلللو  ن  عللللى هللذا القلللول 

 كتلاب ملن نريعل ( القول اليسر يف جلوا  ثلر ا لدي قبلل يلوع الن لر)وقد نل  يف هذا رسائل  ،معلوع ومقرر
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كتل  ( ايياش ما تو ا  اح  اليسر يف يسره من جتوينه ثر ا دي قبلل وقلت ثلره) :سنة مطبوى، ر  عليا
 .معروفة متداولة، املقصو  ن  القول جبوا  ثر ا دي قبل وقتا قول مرجوش

 .اإلحرام قب  الميقاأ قي  بمنعه سولى :طالا
 ....ايا لكن فعلا الص اية، لوال فعل الص اية

مشــك ة يــا شــيخ ضـم بعــض المســائ  يقــاث بــالتحريم والمنـ  مــ  سن بعــض الصــحابة ضع هــا،  هــم :طالـا
 .....مث  األوك
 .  عنيرل من ييت املقد  تعدل كذاجام ن  ما يدل على نال، ال، 
 .صحيح: طالا
ل من امليقلاا إنيل املقد  وإرععند نهل العلم، لكن اختلنيوا يف ت ويلا، يعين عنيرل تنت  من ييت  سنل ايا

يف مثللل هللذا نيثللل هللذا يوقللا ف، قللد  االحتنيللال واقللاعليهللا امللديث، ولللو فهللم نحللد ننللا إللرع هبللا مللن ييللت امل
 .الخكال

 الح  سشهر مع وماأ، ه  هو وقت س ا  سعماث الح  سو وقت الدووث ضم الح ؟ :طالا
 .األ امهو الدخول 

 .تنتهم بعشر ذو الحجة األعماث :طالا
 .يالمكا  وهو الوقواال يد ن  يقيد  :احنا قلنا

 .سعماث ذو الحجة: طالا
 .ع التتري اينتنتهي ينهاية  ةامل  ي األعنيال، يقية نعنيال 

 .يعنم يقاث شواث وذو القعد  وثال  عشر  :طالا
وهلم الث  لة اىل عتلر  :لكن قال يا نحد؟ هو قول على كل حال لكن األئنيلة عللى خ فلا، ملنهم ملن يقلول

 .كقول مالحل ،ا اىل  خر  ي املةنن ومنهم من ير  ، ي املة
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 يسم اه الرمحن الرحيم
 (1) شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية

 هـ1211ـ11ـ1 
 من نحكاع ام 

 عبد الكرمي ين عبد اه اسيري/ التيى
 

 . الس ع عليكم ورمحة اه ويركاتا
 .حبهالحمد هلل ن  العالمين، وص ى اهلل وس م ع ى نبينا محمد وع ى آله وص

 بعمــر   حرامــه مــن ضالتح ــ  الهــدو يســق لــم و ن: "-نحمــه اهلل تعــالى-قــاث شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
- النبـم سن بالحديث الع م سه  صحتها ضم يخت   لم التم المستفيضة بالنقوث ثبت قد ضإنه ،سضض 
 ،امهم حــر  مــن يح ــوا سن جمــيعهم سمــرهم وسصــحابه هــو الــو اع حجــة حــ  لمــا -وســ م ع يــه اهلل صــ ى

 يــوم مح ــه الهــدو يب ــ  حتــى  حرامــه ع ــى يبقــى سن سمــره ضإنــه ،الهــدو ســاق مــن  ل ،عمــر  ويجع وهــا
 ".النحر

 .امنيد ه رب العامل ، و لى اه وسلم ويارر على عبده ورسولا نبينا لنيد وعلى  لا و  با ناع 
لث  لة ن  ملن سلاا ا لدي األفيللل يف يف املنياضلللة يل  األنسلار ا -رمحلا اه-تقلدع ملن كل ع خليى السل ع 
، وملن   يسلل  ا لدي فليت للل يعنيللرل، يعلين يتنيتللا، -عليلا الصل ل والسلل ع-حقلا ن  يقلر ، كنيللا فعلل النلل  

يعتنير   إ  من عاما، لي  معأ هلذا ن  دللل يعنيلرل   يرجلا اىل يللده، ال، للي  هلذا هلو املعلأ، يلل نملر 
علوها عنيرل، ولي  املرا  يذلحل عنيرل منيلر ل، يل تو  يعنيلرل   إللو  منهلا ن  جي -عليا الص ل والس ع-الن  

  يرجعو  اىل يلداهنم، لي  هذا هو املرا ، اتا من دلل يعنيرل امل كلا   يعد  لحل إرمو  يام  يف اليلوع 
 فللالتنيتا مللن الت لللل هللو سللوا ا للدي، واال -عليللا الصلل ل والسلل ع-الثللامن يللوع الرتويللة، والللذي منللا النلل  

 .نفيل
 العمـر  بـين هـو وقـرن ،سصـحابه مـن وطائفـة هـو الهـدو سـاق قـد -وسـ م ع يه اهلل ص ى- النبم وكان"

 ".سحد الح  بعد يعتمر ولم ((وحجاً  عمر ً  لبيك)) :ضقاث والح 
 حللة يف:  للي يف هلذا اللوا ي املبلارر، وقلل: "جلامه اآليت وقلال للا -عليلا الصل ل والسل ع-ملا نحلرع النل  

عليلا الصل ل -فلالن  ، يعين قارنا ، يعين ل  قارنا ، والذي  نعا من افرا  العنيرل كنيلا تقلدع سلوا ا لدي" عنيرل
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حللل  قارنلللا ، وا  جلللام يف  للنية حللللا ننلللا حللل  منيللر ا ، وننلللا حللل  متنيتعلللا ، وننللا حللل  قارنلللا ، نخلللرنا  -والسلل ع
 .ياألم  اىل وجا اجلنيا ي  هذه الرواياا وكلها   ي ة

عليللا -حلل  منيللر ا  نذللر اىل مللا كللا  يف نول األمللر، النللا  مللا كللا  يف يللا م اال املل  فقللط، والنلل   :مللن قللال
ن  : ننلا كلا  نفلر  امل  يف نول األملر،   نملر يلالقرا ، هلذا قلول، وملنهم ملن قلال: يقولو  -الص ل والس ع

  القللار ، ونمللا يالنسللبة ملللن هللذه الروايللة لنيولللة علللى الصللورل، ون   للور املل  املنيللر  ال ختتللل  عللن  للورل حلل
ننا حل  قارنلا ، ونملا  -عليا الص ل والس ع-ننا ح  قار  كنيا هو الواقا، وهذا هو الص ي  من فعلا : قال

ننا حل  متنيتعلا ، نرا  يلالتنيتا التنيتلا مبعنلاه العلاع، اللذي يتلنيل القلرا  والتنيتلا، يعلين نذلري ملا يقلال : من قال
مرسلللل، ال فلللرا يللل  االنقطلللاى : ياالنقطلللاى ملللث  ، وملللنهم ملللن يقلللول يعلللل هلللذا املللديث: يف عللللوع املللديث

ننلا : والرسال اال من حيث التدصيص اال ط حي، واال فالرسال نوى من االنقطلاى، ومثللا هلذا ملن قلال
ح  متنيتعا  يعين ننا ترفا يرتر نحلد السلنيرين فلنيلا يل  النسلك  يسلنير واحلد، واال ف قيقلة األملر ننلا حل  

 .قارنا  
 ألنهــا  وحــدها عائشــة  ل -وســ م ع يــه اهلل صــ ى- النبــم مــ  كــان ممــن سحــد الحــ  بعــد يعتمــر لــمو "

 الحـائض تقضـم)): قـاث -وسـ م ع يـه اهلل صـ ى- النبـم ألن  الطـوا  يمكنهـا ض ـم حاضت قد كانت
 ،متمتعـة كانـت ألنهـا  العمـر  سضعـاث وتـدع بـالح  تهـ  سن ضأمرهـا ((بالبيت الطوا   ل ك ها المناسك

 ضـاعتمرأ الـرحمن عبـد سويهـا م  ضأنس ها يعمرها سن -وس م ع يه اهلل ص ى- النبم من ط بت  نها ثم
 ولـم ،(عائشـة مسـاجد) تسـمى التم المساجد اليوم وبه ،مكة  لى الح  سقر  هو والتنعيم ،التنعيم من

 الـكو انالمكـ ع ـى عالمـة ذلـك بعـد بنيـت و نمـا ،-وسـ م ع يه اهلل ص ى- النبم عهد ع ى هكه تكن
 ول ضرضـاً  ل محرمـاً  بهـا اجتـاز لمـن ضيهـا الصـال  ول المسـاجد هـكه  وـوث ولي ؟ عائشة منه سحرمت

  وـ   ذا ضإنـه ليعتمر مكة من ور  من لكن ،مكروهة بدعة يستحا سنه واعتقا  ذلك قصد ب  ،سنة
 ع يــه اهلل صــ ى- النبــم عهــد ع ــى يكــن ولــم ،بــكلك بــأ  ضــال اإلحــرام ألجــ  ضيــه وصــ ى منهــا واحــداً 
 ،نمضـان  يـر ضـم ول نمضـان ضـم ل ،لعـكن  ل ليعتمـر مكـة مـن يخـر  سحـد الراشدين وو فائه -وس م

 عائشـة  ل مكـة مـن الحـ  بعـد اعتمـر مـن ضـيهم لـي  -وس م ع يه اهلل ص ى- النبم م  حجوا والكين
  نمـــا لصـــحابةا مـــن اإلضـــرا  اســـتحبوا والـــكين ،الراشـــدين الخ فـــا  ضعـــ  مـــن هـــكا كـــان ول ،ذكـــر كمـــا

 ،مكيـة عمـر  ذلـك عقا ويعتمر يح  سن يستحبوا ولم ،سورى ضم ويعتمر ،سفر  ضم يح  سن استحبوا
 يكـون هـ  هـكا ضـم السـ   تنـازع وقـد ،نـا ناً  شـيتاً  يكـون سن  ل ال هـم ،قط يفع ونه يكونوا لم هكا ب 

 "ل؟ سم اإلسالم عمر  عن العمر  هكه تجزئه وه ؟ ل سم  م ع يه متمتعاً 
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منيا ه ن  العنيرل يعد ام  ال تتلرى وال تسلن، العنيلرل يعلد امل  ال تتلرى وال تسلن  -رمحا اه-ك ع التيى 
وال مللن هللدي  - لللى اه عليللا وسلللم-وال يسللن ملللن كللا  مبكللة ن  لللر  ليعتنيللر، وال كللا  هللذا مللن هديللا 

ن التنعلليم يعللد حلهللا، كنيللا اعنيللار عائتللة ملل -رمحللا اه-خلنيائللا مللن يعللده، نهنللم يعتنيللرو  يعللد املل ، ومحللل 
يللرجعن  -عليللا الصلل ل والسلل ع-قللال ايللن القلليم ننللا جللا سا رهللا، ون  النللا  يرجعللو  ال سللينيا ن وا  النلل  

يعنيرل متكاملة منير ل وح  كامل منيلر ، وترجلا هلي يعنيلرل  اخللة يف امل ، وتلر  ن  يف هلذا نقصلا  علن فعلل 
فعل عائتة ال يترى، وال خلحل ن  ملا فعلتلا عائتلة يل مره   واحبها، هذا منيا  ك ع خيى الس ع، ون  مثل

ويتقريلللره هلللي سللل لت ونملللر نخاهلللا ن  يعنيرهلللا ملللن التنعللليم، وحلللب  النلللا  انتذلللارا   -عليلللا الصللل ل والسللل ع-
ورضللي  -عليللا الصلل ل والسلل ع-لنيراجهللا مللن عنيرهتللا، وال  كللن ن  جيللا خللا ر عائتللة علللى حسللاب جريهللا 

جيلا خللا ر ملن نجلهلا، إللب  النلا  كلهللم يعلد فلراجهم مللن امل  وارا ل قنيللو م  عنهلا ونرضلاها، ال  كللن ن 
اىل ي  هللم جيلللا النللا  كلهلللم ن  ينتذلللروا عائتللة يف نملللر لللي  مبتلللروى، واتلللا هللو  لللر  جللا خا رهلللا، وقلللد 

، ون  -ا  خللام اه تعللاىل-عللا ا يعنيللرل وحلللة، وامللديث  ليللل  اللللة  للرإة علللى ن  هللذا ال اخللكال فيللا 
ي مره واقلراره  -رضي اه عنها-ملتايعة ي  ام  والعنيرل نمر متروى، جام فيا األوامر، وجام فيا فعل عائتة ا
فنيلللن نرا  ن  يعتنيلللر يعلللد امللل  ال اخلللكال يف  للللحل عللللى نال يكلللو   للللحل عللللى  -عليلللا الصللل ل والسللل ع-

امللل في للرع يعنيللرل ويلل يت حسللاب مللا هللو نهللم مللن هللذه العنيللرل، ومللن كللا  يف مكللة ونرا  ن  لللر  اىل ن ىن 
تلللايعوا يللل  امللل  (())والعنيلللرل اىل العنيلللرل كنيللارل مللللا ييلللنهن))يعنيللرل، قلللد جلللام املللث عللللى الكثللار ملللن العنيلللرل 

كل هذه نصلو  تلدل عللى ن  الكثلار ملن هلذه العبلا ل العذينيلة خليم مطللوب خلرعا ، ونملا كونلا   ((والعنيرل
هذا الدليل، يكنيينلا هلذا اللدليل ملتلروعية اسلرو  ملن مكلة   ينيعل الذي ال ينقل ال يستدل يا ويكنيينا مثل 

نعنيرهللا جلاا  سا رهللا، فلل   كلن ن  يتصللور هللذا  -عليللا الصل ل والسلل ع-اىل ن ىن املل للعنيللرل، ونملا كونللا 
يالنسبة مب  النا  كلهم من نجل جا خا رها، وقد نتلت حبللة وعنيلرل، جلاما يعنيلرل  اخللة يف حلهلا، 

 .ت ام  على العنيرل فصارا قارنة، فيكنيي يف هذا متروعية االعتنيار من مكةنهلت يام  ون خل
حلث  -عليا الص ل والسل ع-وامكم الترعي يلنع يدليل واحد، وال يلنع ن  يكو  لا نكثر من  ليل، الن  

، وملللا  للللحل   يعتنيلللر يف -عليلللا الصللل ل والسللل ع-نهنلللا تعلللدل حللللة معلللا : عللللى العنيلللرل يف رميلللا ، وقلللال
ن  العنيللرل يف رميللا  ليسللت متللروعة؟ : ا ، وال عللرا مللن خلنيائللا نهنللم اعتنيللروا يف رميللا ، هللل يقللالرميلل

يللل تركللا  للذه العنيللرل قللد يكللو  نفيللل يف حقللا؛ ألنللا يرتتلل   -عليللا الصلل ل والسلل ع-يكنيينللا الللنص، وفعلللا 
انلا يعتنيلر يف : العليا تعطيل ما هلو نهلم منهلا، وللو ن  خدصلا  ننيطلت يلا مصلا  املسللني  يعنيلومهم،   قل

ويرتتلل  علللى  -عليللا الصلل ل والسلل ع-رميللا  مللن نجللل دصلليل هللذا النييللل العذلليم نجللر حلللة مللا النلل  
ال، عدع عنيرتحل نفيل من عنيرتحل يالنسبة لحل، ونملا ملا :  لحل تيييا ما ننيط يا من املصا  العامة، نقول
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ذا رنيا، وعلى كلل حلال هلو املاع ملن نئنيلة ونجل  عليا مبا نيت من ييا ، فه -رمحا اه- كره خيى الس ع 
املسلني  ويقلده من يقلده من السوا  األعذم، وال اخكال يف هذا ألنا املاع تلان الذملة يتقليلده؛ لكلن اللذي 

 .نراه ننا ال اخكال يف العنيرل من مكة استدالال  هبذا امديث، ولو   يكن فيا اال حب  النا  من نجلها
 بحب  النا  بحديث التيمم؟ه  يمكن سن يستدث : طالا

 على ايش؟
 .سنه حب  النا  وبحثوا عن العقد: طالا

ن  حب  النا  ال يدل على الوجوب، يدليل ننا حب  النا  حبثا  عن العقد؛ لكن ملا : قد يقال: نعم يقول
نعلليم، ملدل هلذا املب ؟ نذلروا  لل  وشلال ومتلوا، نو جلسلوا وانتذلروا اىل ن  وجللدوه، يعلين ملا  هبلت اىل الت

و ه  اىل املسلد، و افت وسعت، ورجعت اىل النا  دتا  اىل وقت، فامب  نمره نس ، فنيثل الب ث 
عللن العقللد ال يسللت   وال ملل   قللائ ، ييننيللا  هايللا هبللا علللى الدايللة اىل التنعلليم ورجوعللا علللى املسلللد وكللذا 

 .إتا  اىل م  ساعاا فرا ي  هذا وهذا
 عائتلللة اال -وسللللم عليلللا اه  للللى- النللل  ملللا كلللا  مملللن نحلللد امللل  يعلللد يعتنيلللر و : "-رمحلللا اه-يقلللول 
 تقيللي)) :قللال -وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  أل  ؛الطللواا  كنهللا فلللم حاضللت قللد كانللت ألهنللا ؛وحللدها
 متنيتعلة كانلت ألهنلا ؛العنيلرل نفعلال وتلدى يلام  هتلل ن  ف مرهلا ((يالبيلت الطلواا اال كلها املناسحل امائ 

 مللن فللاعتنيرا الللرمحن عبللد نخيهللا مللا ف رسلللها يعنيرهللا ن  -وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  مللن لبللت  اهنللا  
 هللذه تكللن و  (عائتللة مسللاجد) تسللنيى الللخي املسللاجد اليللوع ويللا ،مكللة اىل امللل نقللرب هللو والتنعلليم ،التنعلليم
 منلللا رملللتنح اللللذي املكلللا  عللللى ع ملللة  للللحل يعلللد ينيلللت واتلللا ،-وسللللم عليلللا اه  للللى- النللل  عهلللد عللللى
  لللحل قصلد يللل ،سلنة وال فرضلا   ال لرمللا   هبلا اجتلا  ملللن فيهلا الصلل ل وال املسلاجد هلذه  خللول وللي  ،عائتلة
يعين ن  التنعيم لي  مبيقاا للعنيرل املكيلة، وا  جعللا يعيلهم ميقلاا، " مكروهة يدعة يست   ننا واعتقا 

 .جعلا يعيهم ميقاا للعنيرل املكية، ونضافا اىل املواقيت اسنيسة
وا لعلللت عللللى مطويلللة يف نعنيلللال امللل ، ونضلللاا التنعللليم اىل املواقيلللت، وو علللت تو يعلللا  ر يلللا ، وهلللذا خطللل ، 
التنعيم لي  من املواقيت، لو  هبت اىل عرفة، لو  هبت اىل اجلعرانة، لو  هبت اىل ن ىن امل من ني جهلة  

 .ملكاهنم كانت كنيى، ولي  التنعيم مقصو ا  لذاتا، واتا هو نيسر ونسهل يالنسبة
 واحللدا    خلل ا ا فإنلا ليعتنيلر مكلة ملن خلر  ملن لكللن ؛مكروهلة يدعلة يسلت   ننلا واعتقلا   للحل قصلد يلل"

 للى فيلا ألجلل الحلراع، وهلذا يلدل عللى ن  الحلراع للا  ل ل، وسلي يت يف  " الحلراع ألجلل فيلا و لى منها
 .ك ع التيى ما يب  هذا، وفيا نوى  النية
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 نحلد الراخلدين وخلنيائلا -وسللم عليلا اه  للى- النل  عهلد عللى يكلن و  ،لحليلذ يل   فل  الحلراع ألجل"
 ما العذر؟ لر  من مكة ليعتنير اال لعذر ما العذر؟" لعذر اال ليعتنير مكة من لر 

 .حديث عائشة: طالا
ين  يعين مثل فعلها؟ يعين ا ا وقا لا مثل ما وقا لعائتة يعتنير، ال هو ما يلر  ألحلد يعلد عائتلة، خل   يعل
 .كل انسا  وقا يف ننيسا خيم ننا   ي ا يعنيرل منير ل لر  اىل امل ويعتنير؟ الك ع يدل على جري هذا

 .من حب  عن العمر  كما حبست عائشة عن العمر : طالا
 ي  حبست حسبت، وقد ن خلت العنيرل على ام  و ارا قارنة، ونتت حب  وعنيرل، وعدا عنيرل الن  

ملا ن ري ملا " اال لعلذر"، -عليلا الصل ل والسل ع-خي ما حلتا ملن ع نَيلرِه األريلا ال -عليا الص ل والس ع-
 .هذا العذر؟

 .كالنكن: طالا
 .مس لة نذر ما نذر هذه مس لة يدليل  خر، نما ن  ختر  يعذر ما ن ري ما العذر؟ إتا  اىل منيد ت مل

 ال لعلذر اال ليعتنيلر مكلة من لر  حدن الراخدين وخلنيائا -وسلم عليا اه  لى- الن  عهد على يكن و "
عليلللا الصللل ل - يللل  املكلللي ملللا يعتنيلللر يف رميلللا ؟ لينلللال حللللة ملللا النللل  " رميلللا  جلللري يف وال رميلللا  يف

، كل ع التليى يتلنيلا، ال نحلد لللر  ملن مكلة، يعلين كلو  النسللا  للر  ملرارا  متتايعلة، قلال يعلل  -والسل ع
يل يت يعنيلرل يف رميلا  لينلال ملا جلام يف اسلا نهنلا تعلدل حللة ملا مبنعا؛ لكن لر  مرل للتنعليم و : نهل العلم

التيى ك ما يتنيل رميا  وجري رميا ، فك ملا منصل  عللى ن  ملن كلا   -عليا الص ل والس ع-الن  
كلللا : مبكلة لللي  عليللا عنيللرل، لكللن مللا ا عنيللا ا ا خللر  ونتلى يعنيللرل؟ ومللا ا عنيللا ا ا كللرر هللذه العنيللرل؟ فنقللول

ا عللن دصليل مللا هللو نعذللم، واملسل لة مسلل لة منياضلللة يل  العبللا اا، يعللين ال ع النسللا  ا ا خلري اال ن  يعللو 
خلللر  اىل التنعللليم ونتلللى يعنيلللرل، خلللر  اىل اجلعرانلللة ونتلللى يعنيلللرل ملللا اللللذي ينيوتلللا ملللن مصلللا ؟ ألنلللا جلللل  يف 

نو للر   املسللد و لاا سلبعة نخلوا  وتل  ملث   مسلة نجلنام و علام ملا خلام ملن اللدعام، نيهنيلا نفيلل هلذا
: لي يت يعنيرل؟ املس لة مس لة منياضلة ي  العبا اا، ويقال مثل هذا يف ايلا العبلا اا، خلدص يسل ل يقلول

هللل نعنيللر الوقللت يالصلل ل نو يللالت ول؟ خللدص مغللرع يقللرامل القللر   ال يتللبا منللا نيللدا ،  يدنللا لللي   وهنللارا ، 
وتللا مللن املصللا  الراج للة فاملسلل لة هللذا عنيللل فاضللل، وكللل حللرا يعتللر حسللناا؛ لكللن مللا الللذي يني: نقللول

واه اا يطللا علن املرع اىل املل، املا  يت يعنيلرل ملن ن ىن : مس لة منياضلة ي  هذه العبلا اا، يعلين للو قلال
امللل ملللن التنعللليم نو نخللر  اىل تللللحل املطلللاعم الللخي عللللى  ريللل  جللدل، ونتعتلللى ننلللا و م ئللي ونرتلللاش وننبسلللط 

 ساعت  نيهنيا نفيل؟ 
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هذه يدعة؟ املس لة مس لة : ، نقول-عليا الص ل والس ع- يكن نحد لر  على عهد الن  كل يف مكة،  
لللر  : حللر قللال يعيللهم... منياضلللة يلل  العبللا اا، وقللرر هللذا اللا مللن نهللل العلللم ننللا ا ا كللا  يعوقللا هللذا

هنلا متلروعة، ييعة نميال وييليا ملا هلو نهلم ملن  للحل،  ليلل عللى ن  املسل لة ا ا   يرتتل  عليهلا تيلييا فإ
مثللل  ((العنيللرل اىل العنيلرل))والنصلو  العاملة الللخي جلاما يف امللث ملن الكثلار مللن امل  العنيللرل تتنلاول هلذا 

 .الصلواا اسني ، مثل اجلنيعة اىل اجلنيعة، مثل رميا  اىل رميا ، كلها كنياراا ملا يينها
 إل  ن  اسلت بوا اتلا الصل اية ملن الفلرا  اسلت بوا واللذين ،الراخلدين اسلنيلام فعلل ملن هذا كا  وال: "يقول
 ينيعلونلا يكونلوا   هلذا يلل ،مكية عنيرل  لحل عق  ويعتنير إ  ن  يست بوا و  ،نخر  يف ويعتنير ،سنيرل يف
يعين حنيا عن يعيهم ننا فعل، ون لل فعللا حلديث عائتلة، وقلد تنلا ى " نا را   خيئا   يكو  ن  اال اللهم قط

 .السل  يف هذا
 لورل التنيتلا اللذي جيل  يلا اللدع " ؟ال نع  ع عليلا متنيتعلا   يكلو  هلل هلذا يف السلل  تنلا ى وقد: "نعم يقول

ن  ي يت يعنيرل قبل امل ، يقلدع اىل مكلة يعنيلرل، يت للل منهلا الت للل التلاع،   إرملو  الرتويلة يلام ، وحينئلذ 
دي التنيتا الرتفا يرتر ن  العلة يف ه: يلنما ا دي، هدي التنيتا؛ لكن ا ا ح  منير ا ،   اعتنير يعده ا ا قلنا

ن  هلذا ال يتلنيلا  لورل التنيتلا ال العاملة وال اسا لة : حصل هذا ويلنما الدع، وا ا قلنا: نحد السنيرين، قلنا
ولي  يقلار ، وللي  يقلار  يل  النسلك ، وللي  مبتنيتلا التنيتلا اسلا ، واللدع اتلا :  ورل التنيتا اسا ة قلنا

ن  : ا اتعا  خا ا ، ولي  يقار  ف  يلنما  ع، الذي قال يلنملا  ع، قلاليلنع القار  واملتنيتا، وهذا لي  مبتنيت
 .السب  موجو ، وهو اتا سافر مرل واحدل لل   والعنيرل معا ، كاملتنيتا والقار 

ال : ن  هلذه العنيلرل يدعلة يقلول: ال خلحل ن  اللذي يقلول" وهل جتنئا هذه العنيلرل علن عنيلرل السل ع نع ال؟"
جتنئا، ما املانا؟ وقد نتى يعنيرل وامنيد : خرعية يقول: ذه يدعة ال جتنئا، والذي يقوله: جتنئا، والذي يقول

عليلا الصل ل -ه تامة ي ركاهنا وخرو ها وواجباهتا، ما الذي  نا ن  تكو  هذه عنيرل ال سينيا وقد نمر الن  
 .عبد الرمحن ين نيب يكر ن  يعنير نختا من التنعيم؟ -والس ع

ـــه اهلل صـــ ى- النبـــم اعتمـــر وقـــد" ـــه بعـــد -وســـ م ع ي   لـــى وصـــ  ،الحديبيـــة عمـــر  ،عمـــر سنبـــ  هجرت
 ،مكة  لى  او  وسنت يمينك عن ،عائشة مساجد عند بالتنعيم الكو الجب  ونا  والحديبية ،الحديبية

 العــام مــن اعتمــر القضــية وعمــر  ،وانصــر   حرامــه مــن وحــ  ،ضصــالحهم البيــت عــن المشــركون ضصــده
 ناحيــة مــن المشــرق ناحيــة مــن وحنــين ،بحنــين المشــركين قاتــ  قــد كــان ضإنــه انــةالجعر  وعمــر  ،القابــ 

 ألن  الـككر ضـم قرنتـا ولكـن  سـنين سـت الغزوتين وبين ،مكة وبين المدينة بين ضهم بدن وسما  الطائ 
 ذهـا ثـم ،القتـاث ضـم والمـ منين -وسـ م ع يـه اهلل صـ ى- النبـم لنصـر المالئكـة ضيهمـا سنزث تعالى اهلل
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 مـن اعتمـر حنـين  نـائم قسـم ض مـا ،بالجعرانـة حنين  نائم وقسم نج  ثم ،بالطائ  المشركين ضحاصر
 العمــر  بــين قــرن ضإنــه حجتــه مــ  الرابعــة والعمــر  ،لإلحــرام منهــا وانجــاً  ل مكــة  لــى  اوــالً  ،الجعرانــة

 سنـه ةالصـحاب مـن سحـد عـن ينقـ  ولـم ،ذلـك ع ـى الصـحابة وباتفـاق ،بسنته المعرضة سه  باتفاق والح 
 طـا  قـرن لمـا سنـه الصـحابة مـن سحـد عـن نق  ول ،تمتعاً  القران يسمون كانوا ب  ،ضيه ح  تمتعاً  تمت 

 اشـتبهت و نمـا ،بمخت فـة ليسـت حجتـه صـفة ضـم الصـحابة عـن المنقـوث وعامة ،سعيين وسعى طواضين
 عمــر ابــنو  كعائشــة: الحــ  سضــر  سنــه عــنهم نقــ  الــكين الصــحابة وجميــ  ،مــرا هم يعــر  لــم مــن ع ــى

 بإســنا  عمــر وابــن عائشــة عــن الصــحيحين ضــم ثبــت ضقــد ،الحــ   لــى بــالعمر  تمتــ   نــه: قــالوا ،وجــابر
 ."سيضاً  الصحاح ضم ذلك ثبت كما ،القران بالتمت  ومرا هم ،اإلضرا   سنا  من سصح

ن   نعتنيللر نريللا عنيللر،  كللر ايللن عنيللر -عليللا الصلل ل والسلل ع-نعللم جللام يف األحا يللث الصلل ي ة ن  النلل  
اعتنيلر يف رجلل ، احلداهن يف رجل ، واسلتدركت عليلا عائتلة، ور ا عليللا،  -عليلا الصل ل والسل ع-النل  
اال هو معلا، تعلين ايلن عنيلر، وملا اعتنيلر يف رجل  قلط، اتلا  -عليا الص ل والس ع-ما اعتنير الن  : وقالت

عليا -، والعنيرل الخي كانت ما حلا اعتنير العنيرل الخي  د عنها يف امديبية، وعنيرل القيام، وعنيرل اجلعرانة
 عائتلة مسلاجد عنلد يلالتنعيم اللذي اجلبلل ورام وامديبيلة امديبيلة اىل و للعنيلرل امديبيلة  -الص ل والس ع

امديبيللة هللي : ، يعللين قريلل  مللن مكللا  يسللنيى التنييسللي، ويعيللهم يقللولمكللة اىل  اخللل وننللت  ينللحل عللن
 مكللة اىل  اخللل وننللت  ينللحل عللن"رع، وهللي مللن امللل، التنييسلي، وعلللى كللل حللال هللي علللى امللد، حللد املل

عليلللا -وهلللذه علللدا عنيلللرل ملللن عنيلللره " وانصلللرا احراملللا ملللن وحلللل ،فصلللامهم البيلللت علللن املتلللركو  فصلللده
، وا    يلؤِ  نفعا لا؛ أل  تركلا وعلدع االاع هلذه العنيلرل للي  يف يلده، وعللى هلذا ملن قصلد -الص ل والس ع

ويذل األسباب،    د عنا لا األجر كامل، وما  لحل ال ينيرش لكونلا عني    اما  فصد عنا وحر  عليا، 
  د عنا، يعين من فرش لكونا  د عنا إصل لا نجر واال ما إصل؟ 

 :........طالا
هو حريص على  لحل نخد امر ، و لده إلن يف ننيسلا؛ ألنلا جلام  لذا العنيلل راجبلا  فيلا، نملا ملن فلرش ي نلا 

األجللر، والللذي يذللن ن  مثللل هللذا اتللا فعللل هللذا النيعللل ليقللال، ولللو كللا   للد ومنللا فلل  إصللل لللا مثللل هللذا 
والثلللواب ملللا فلللرش يصلللده عنلللا، وهلللذه مسللل لة إتلللا  اليهلللا يف كثلللري ملللن  -جلللل وعللل -الباعلللث عليلللا وجلللا اه 

األعنيللال، يعللين النسللا  قصللد املسلللد ليصلللي فوجللد املسلللد مغللل ، لرتملليم نو جللريه، ولللي  جبللواره مسلللد 
اعللة مللا وجللد، هللذا لللا نجللر كامللل، حللر جللام يف سللنن نيب  او  ن  مللن قصللد اجلنياعللة قريلل ، حبللث عللن ا

فوجللدهم قللد  لللوا فلللا مثللل نجللرهم؛ لكللن ال يعللين هللذا ن  مللن فللر  ويعللرا ن  الصلل ل تنيوتللا   يعللد  لللحل 
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لي صل لا نجر، لي  األمر كلذلحل، واملسل لة : يذه  اىل املسلد يعد علنيا خبرو  النا  من املسلد يقول
وعنيللرل القيللية اعتنيللر مللن العللاع القايللل، اتنيقللوا يعللين يف ينللو   ((واتللا لكللل امللرو مللا نللو ))هللا اىل النيللة، مر 

الصل  ن  يعتنير من العاع القايل،  يالنيعل اعتنير السنة الخي تليها يف السنة السايعة، اعتنيلر وجلل  املتلركو  
ون ل ايا و لافوا، وقلال املتلركو  مللا هلو  -عليللا الصل ل والسل ع-حلول البيلت ملن جهلة امللر فللام النل  

من ننا يقدع لنيد ون  ايا وقد وهنتهم محى يثرب، ف مرهم يالرمل، نمرهم يالرمل يف تلحل العنيرل ملن : قالوا
عليلا -ن  الرسلول : املر األسو  اىل الركن الينياا و تلو  يل  اللركن ؛ أل  املتلرك  ال يلروهنم، هلل نقلول

: رك  هبذا العنيل؟ ننا ملا خنيي عن ننذارهم متى فكا  الرملل ملن نجلهلم، نقلولراما املت -الص ل والس ع
لجللااتهم واجلللااتهم  -عليلللا الصلل ل والسللل ع-الرمللل لذاتلللا لللي  يعنيلللل خللاا، يف األ لللل، اتللا فعللللا النلل  

مللن  متلروعة، وكللوهنم ال يرونلا رفلل  ي  ل ايا فلل مرهم ن   تلوا يلل  اللركن ، ييننيللا يف حللة الللو اى وال يوجلد
ن  لنيللدا  ون للل ايا قللد وهنللتهم محلللى يثللرب اىل  خلللر مللا قللالوا، اتلللا رمللل مللن اللللركن، مللن امللللر اىل : يقللول

املر، استوع  التلو  يالرملل، هلذه املقاللة ارتنيعلت، وال يوجلد نحلد يقلول مثلل هلذا الكل ع، ويقلي حكلم 
ألحكلاع اللخي خلرعت لعللة وارتنيعلت ، وهلذا ملن ا-عليا الص ل والسل ع-الرمل متروعا  مسنونا  اقتدام  ينيعلا 

ْتم  }العلة ويقي امكم، كاسوا يالنسبة للقصر، خرى لعلة  وما  لحل ارتنيلا [ سورل النسام( 606)]{ِ ن  ِوف 
اسلوا ويقللي امكلم، و نيللا نذلائر كثللريل، املقصلو  ن  الرمللل هلذا سللببا، وملا  ال متللروعا ، وا  كلا  يعيللهم 

  - للى اه عليلا وسللم-فهلذا قلول ضلعي ، ضلعي  جلدا ؛ أل  النل  ما ارتنيعت علتا يرتنيا حكنيا، : يقول
ن  لنيلللدا  ون للل ايا قلللد وهنلللتهم محلللى : كلللرره يف حللللة اللللو اى، رملللل يف حللللة اللللو اى، وال يوجلللد ملللن يقلللول

 .يثرب
وعنيرل القيية اعتنير من العاع القايل، وعنيرل اجلعرانة، اجلعرانة نو اجلعرانة يالتدنيي  والتتديد، وننا كا  قد 

 ناحيللة مللن املتللرا ناحيللة مللن وحنلل قاتللل املتللرك  حبنلل ، خللر  مللن مكللة ملللا فت هللا لقتللال املتللرك  حبنلل ، 
عللى  -رمحلا اه-هلذا اسلتطرا  التليى -، يعين قريبة جدا  من الترائا، من ناحية الطائ ، ونما يدر الطائ 
علين ملا اللداعي للذكر يلدر هنلا؟ ملا ، يسلن  سلت الغلنوت  ويل  مكلة ويل  املدينلة ي  فهي يدر نما -عا تا

عليلللا -اقرتاهننيلللا يف اللللذكر يف اللللنص ولكلللن قرنتلللا يف اللللذكر؛ أل  اه تعلللاىل ننلللنل فيهنيلللا امل ئكلللة لنصلللر النللل  
واملؤمن  يف القتال لوجو  املتاهبة قرنتا يف اللذكر،    هل  ف ا لر املتلرك  يف الطلائ ،  -الص ل والس ع

اجلعرانة، فلنيا قسم جنائم حن  اعتنير من اجلعرانة  اخ   اىل مكلة، ال خارجلا     رجا وقسم جنائم حن  يف
تقرير ما يراه ن  املكي لي  لا نو للي  عليلا ن  يعتنيلر،  -رمحا اه-منها لإلحراع، وكل هذا يريد منا التيى 

 .لي  على املكي عنيرل، وال يترى لا اسرو  منها ليعتنير
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 علللى الصلل اية وياتنيللاا ،يسللنتا املعرفللة نهللل ياتنيللاا واملل  العنيللرل يلل  قللر  افإنلل حلتللا مللا :الرايعللة والعنيللرل
، العنيللرل الللخي نخللار اليهللا ايللن عنيللر، وخللاه يف الصلل ي ، ونهنللا عنيللرل يف رجلل ، يعيللهم يثبللت العنيللرل  لللحل

الرجبية، ولي  هذا ال باا خا  يالصوفية، ال، يثبتا يع  من يعتد يقوللا ملن نهلل العللم، ون  ا بلاا ايلن 
عنيللر، وخللا  لل ي  يكنيللي يف ا بللاا هللذه العنيللرل، ولللو ننيتللا عائتللة؛ أل  املثبللت مقللدع علللى النللايف؛ لكللن 

 .-رضي اه عنها-اهور نهل العلم على اعتنيا  قول عائتة 
يعين حل  نتى يالعنيرل الكاملة وحلل منهلا املل كللا، " فيا حل اتعا   اتا ننا الص اية من نحد عن ينقل و "

 لللحل، و  ينقللل عللن نحللد مللن الصلل اية ننللا فعللل  -عليللا الصلل ل والسلل ع-، ال، مللا نقللل عنللا   نحللرع يللام 
حل ونحلرع يلام  ينلام  عللى هلذه  -عليا الص ل والس ع- لحل، نعم، نقل عنا ننا اتا، ومن قال ي   الن  

 .اللنيذة، واللنيذة اتا يرا  هبا التنيتا مبعناه العاع
" سللعي  وسللعى ، للواف   للاا قللر  مللا ننللا الصلل اية مللن نحللد عللن نقلل وال ،اتعللا   القللرا  يسللنيو  كللانوا يلل"

 اا  لواا للعنيلرل، و لاا  لواا لل ل ، وسلعى سلعي للعنيلرل، وسلعى سلعي لل ل ، هلذه  لورل التنيتلا؛ 
 للاا  للواا القللدوع، وسللعى معللا سللعي املل ، ونمللا الللذين اعللوا يلل   -عليللا الصلل ل والسلل ع-لكللن النلل  

  يكلرر هللذا السللعي،  -عليلا الصلل ل والسلل ع-يل  الصللنيا واملللرول  وافلا  واحللدا ، النلل  امل  والعنيللرل، فطللافوا 
وهللذا يف حلل  كللل قللار ، ولللو ضللاا عليللا الوقللت، و  يللتنيكن مللن  للواا القللدوع كنيللاه  للواا واحللد، وسللعي 

امل ،  واحد، كاملنير  ااما ، واملنير  لا ن  ينيعل، ن  يطلوا  لواا القلدوع مثلل القلار ،   يسلعى يعلده سلعي
 .ويكو   واا الفاضة يف يوع الن ر

ونمللا مللن اتللا فإنللا يلنمللا ن  يطللوا مللرت ، ويسللعى مللرت ، ل ننيصللال التللاع يلل  النسللك ، وا  كللا  خلليى 
 .ير  ن  املتنيتا يكنييا سعي واحد، على ما سي يت -رمحا اه-الس ع 

 يف الصلل اية علن املنقللول وعاملة ، سللعي وسلعى ، للواف   لاا قلر  ملللا ننلا الصلل اية ملن نحللد علن نقلل وال"
يعلين األلنيلال اللخي جلاما األلنيلال الث  لة ليسلت مبدتلنيلة، واتلا اخلتبهت عللى " مبدتلنيلة ليسلت حللا  لنية

مللن   يعللرا مللرا ه، وايللا الصلل اية الللذين نقللل عللنهم ننللا نفللر  املل  ال خللحل ن  مللن عللرا حقيقللة األمللر، 
كلن املبتلدو اللذي يقلرن مثلل هلذه األملور نو ال جينيلا  لرا واا الطرا وا لا عليها ال يتكل عليلا خليم، ل
قلر ، وكلهلا  ل ي ة : نفلر ، واحلد يقلول: اتلا، واحلد يقلول: هذه األخبار، ال خحل نهنا مريكة، واحد يقول

 . ايتة، هذا ال خحل ننا تعارأ لكنا تعارأ يف الذاهر، ونما يف البا ن ف 
 امل  اىل يلالعنيرل اتلا انلا: قلالوا ،وجلاير عنيلر وايلن كعائتلة امل  نفر  ننا عنهم نقل الذين الص اية وايا"

 كنيا ،القرا  يالتنيتا ومرا هم ،الفرا  اسنا  من ن   يإسنا  عنير واين عائتة عن الص ي   يف  بت فقد
 .، ونخرنا اىل مثل هذا مرارا  "نييا   الص اش يف  لحل  بت
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 عمـر  لبيـك :قـاث متمتعـاً  كـان و ن ،وحجـاً  ر عمـ لبيـك: قـاث قاننـاً  كـان ضـإن اإلحـرام سنا  ضإذا: ضص "
 سو وحجـاً  عمـر  سوجبـت  نـم ال هـم: قـاث سو ،حجـة لبيـك: قـاث مفـر اً  كـان و ن ،الحـ   لـى بهـا متمتعاً 

 التمتـــ  سنيـــد سو ،سنيـــدهما سو ،الحـــ  سنيـــد سو حجـــاً  سوجبـــت سو ،الحـــ   لـــى بهـــا ستمتـــ  عمـــر  سوجبـــت
 ،مخصوصـة عبـان  ذلـك ضـم لـي  ،األئمـة باتفـاق سجـزسه كذلـ مـنشـيتًا  قـاث ضمهمـا ،الح   لى بالعمر 

 والصــال  الطهــان  ضــم بالنيــة الــت ف  يجــا ل كمــا ،األئمــة باتفــاق العبــاناأ هــكه مــن شــم  يجــا ول
 ع يـه يجـا ول ،المسـ مين باتفـاق  حرامـه انعقـد لإلحـرام قاصـداً  لبـى متـى بـ  ،األئمـة باتفـاق والصيام

 هــ  تنــازعوا كمــا؟  بــكلك يــتك م سن يســتحا هــ : الع مــا  تنــازع كــنول ،بشــم  الت بيــة قبــ  يــتك م سن
 النبـم ضـإن ،ذلـك مـن شـم  يسـتحا ل سنـه بـه المقطـوع والصـوا ؟ الصـال  ضـم بالنية الت ف  يستحا

 مـن بشـم  التكبيـر قبـ  يـتك م كـان ول ،ذلـك مـن شـيتاً  ل مس مين يشرع لم -وس م ع يه اهلل ص ى-
: قـاث؟ سقـوث ضكيـ : قالـت ،بالشـتراط الزبير بنت ضباعة سمر لما ب  ،هسصحاب ول هو ل ،النية سلفاظ

 الترمـكو وصـححه السـنن سهـ  نواه ((تحبسـنم حيـث األنض مـن ومح ـم ،لبيـك ال هـم لبيـك: قـولم))
 األنض مــن ومح ــم ،لبيــك ال هــم لبيــك: قــولم)): قــاث؟ سقــوث ضكيــ  الحــ  سنيــد  نــم: النســائم ولفــ 
 المقصـو  لكـن  الصـحيحين ضـم الشـتراط وحـديث ((اسـتثنيت مـا نبـك ع ى لك ضإن ،تحبسنم حيث
 ، يـره ول اشـتراطاً  ل شـيتاً  الت بيـة قبـ  تقـوث سن يأمرهـا ولم ،الت بية ضم بالشتراط سمرها سنه ال ف  بهكا
 وقـاث ((؟سه  ـت بـم)): سصـحابه مـن ل واحـد يقـوث وكـان ((وحجـاً  عمـر  لبيـك)) :ت بيتـه ضـم يقوث وكان
 ،ي م ـم الـيمن سهـ  ومهـ  ،الجحفـة الشـام سهـ  ومهـ  ،الح يفة ذو المدينة سه  مه )) :المواقيت ضم

 ((سه ــه مــن ضمه ــه  ونهــن كــان ومــن ،عــرق ذاأ العــراق سهــ  ومهــ  ،المنــازث قــرن نجــد سهــ  ومهــ 
 ضــم بــه الــتك م ل مســ مين -وسـ م ع يــه اهلل صــ ى- النبــم شــرع الـكو هــو ضهــكا ،الت بيــة هــو واإلهـالث

 بعــد التكبيـر ويشــرع ،اإلحـرام تكبيـر  تشــرع كمـا ،ذلـك بعــد مشـروعاً  كـان و ن ،والعمــر  الحـ  ابتـدا 
 ول الجم ـة حيـث مـن ل حـ  بالقصـد سحـرم ض و ،جاز مط قاً   حراماً  سحرم ولو ،األحواث تغير عند ذلك
 ول ،ب فظـه شـيتاً  يسـم ولـم ،ل نسـك قصـداً  النـا  يفعـ  كمـا ولبـى سهـ  ولـو ،جاز التفصي  هكا يعر 

 بـه سمـر مـا ضعـ  ضـإن ،الثالثـة مـن واحـداً  وضعـ  سيضـاً  حجـه صـح قرانـاً  ول  ضرا اً  ول تمتعاً  ل بق به صدق
 ".اً حسن كان سصحابه -وس م ع يه اهلل ص ى- النبم

، ا ا نرا  الحلراع يعلين جتلر  واجتسلل، وللب   لويب "فصلل فلإ ا نرا  الحلراع: "-رمحا اه تعلاىل-يقول املؤل  
اللهلم اا نويلت ن  نحلرع نو ن خلل يف الحلراع؟ نو اللهلم اا نريلد نسلحل كلذا؟ : ده فهل يقلولالحراع، وقص

 .  ير  خيم من هذا البتة ال يف ام  وال يف العنيرل، وال يف الص ل وال يف الصياع وال جريها
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يكنيلي " عنيلرل بيلحلل :قلال متنيتعلا   كلا  وا  ،وحلا   عنيرل لبيحل: قال قارنا   كا  فإ فإ ا نرا  الحراع : "يقول
لبيلحل عنيلرل متنيتعلا  هبلا اىل امل ؟ يكنيلي هلذا؛ ألنلا اآل  سلي يت يعنيلرل فقلط،   يعلد : هذا نو ال يد ن  يقلول

 .لبيحل عنيرل متنيتعا  هبا اىل ام :  لحل يهل يام ، لحل لو نخار اىل ننا سوا إ  ال يير، لو قال
بيللحل عنيللرل متنيتعللا  هبللا اىل املل  فينيللا لللو نرا  ل: لبيللحل عنيللرل عنيللا لللو قللال: وهللل لتللل  األمللر فينيللا ا ا قللال

لبيلحل عنيلرل فقلط، ويف نيتلا ن  إلرع يلوع : الرجوى يعد عنيرتلا؟ املسل لة اللخي نخلرنا اليهلا يلاألم ، يعلين للو قلال
 لبيحل عنيرل متنيتعا  هبا اىل ام ، لتل  واال ما لتل ؟ : الرتوية يام ، وقد ح  حلة الس ع، نو قال

 ........بما نوى، كما سيقرن الشيخ، األص  بما نوىألن األص  : طالا
ال هو املس لة مس لة النية قبل الدخول والتروى يالتليم، قلرر التليى يلاألم  يف  ر  األمل  نهنل  ن لر للا، 
يعللين قا للد اجلنيعللة ال  كللن ن  يسللنيى ننللا اآل  يف اجلنيعللة، وال جيللو  لللا ن  ينصللرا وال كللذا، وال كللذا، وال 

لبيلحل عنيلرل، ويف :  إلرع ياجلنيعلة، واللدخول يف امل  اتلا يكلو  يلوع الرتويلة؛ لكلن للو قلالينيعل ما ينيعل حلر
نيتا ن  إ  من هذه السنة إرع يام  يوع الرتوية، فرن  النحاع التديد ملا ن   العنيرل وفرش فرحا  خلديدا  ن  

ت مبللا  خلللت فيللا ونرجللا، السللنة هللذه  حللاع خللديد، واآل  نانيللت ووفيلل: نهنللى الطللواا والسللعي سللاملا ، وقللال
ا ا خنيللوا النللا ، هللو مللا نللو  الللدخول يف النسللحل اىل اآل ؛ أل  نيللة  -ا  خللام اه-واملل  ثلل  سللنة  انيللة 

الدخول اتا تكو  مبباخرل النيعل، يعين ا ا نلواه يف يلوع الرتويلة نعلم  خلل يف النسلحل؛ لكلن للو جلام خلدص، 
التنيتلا نفيلل، فقلل  القلرا  اىل اتلا، : يسل  ا لدي فقلالالتيم الذي ال يتحل يف منعلا ننلا حل  قارنلا ، و  

نريللد ن  نخلر ، ن  نرجللا، جيللو  واال مللا جيللو ؟ : فطلاا وسللعى وقصللر للعنيللرل، ولللب  حلل امللل كلللا،   قللال
هللو  خللل يف املل  مللن األ للل، ونجيللن لللا ن  يغللري النيللة اىل األفيللل، فاكتنيللا،ه يللالعنيرل حينئللذ ال جيللو ، وال 

لا ن  يرجلا ملن األعللى اىل األسلنيل اال لعلذر خلرعي كاملائ  ملث   نو ملن ضلاا عليلا  يكنيي؛ ألنا ال جيو 
 .الوقت
 المتمت  تكفيه العمر ؟: طالا

متنيتعا  هبا اىل امل ، يعلين اجتلا القلول مبنعلا، : ا ا   يذكر ام  يف الدخول يف النسحل األ لي، يعين ا ا قال
ع يلوع الرتويللة، هلذا ال نحلد يلنمللا يلام ؛ ألنللا نتلى يالنسللحل لبيلحل عنيللرل فقلط، ويف نيتلا ن  إللر : لكلن للو قللال

الذي نواه وقصده، وحل منا امل كلا، ونما لر  تبييت النية، هو مبيت للنية من ييتا، وال نحد يلنملا يلام  
 .مبلر  التبييت

نيـة مـن لكن يا شيخ اهلل يحفظكم ما هو الفرق بين تبييت النية عندما يخر  من بيته وتبييـت ال: طالا
 عند الميقاأ؟
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من عند امليقاا؛ لكن حر لو كا  هو مكي يبيت النية ن  إ  السنة هذه وملا حل ، يلنملا؟ حكنيلا حكلم 
 .املكي ما يلنما

 يعنم ما  و  ضم الحرم بهكه الطريقة؟: طالا
لبيلحل عنيلرل  :لبيحل عنيرل، ننيرا ي  األلنيال، يعلين للو جلام وقلال:  خل امرع يالنية املنير ل، و رش هبذه النية

متنيتعا  هبا اىل ام ، هذا الذي يذهر واملتلا ننا للي  للا ن  يرجلا، ومثللا فينيلا للو نحلرع قارنلا ،   يعلد  للحل 
ملا  خلوا مكة نمر ن  ايا ن  جيعلوها عنيرل، ننا نريد ن  نفعل ملثلهم،    -عليا الص ل والس ع-قال الن  

ا، فنيللن يلللنمين يللام ، ال مثللل هللذا ال جيللو ؛ ألنللا  خللل يف ننللا حللللت امللل كللل: يعللد  لللحل نع العنيللرل، وقللال
 .ام  وعدولا من ام  اىل العنيرل هذا اىل األفيل

لو سنه وصـ   لـى الميقـاأ مـثالً وعقـد ضـم ق بـه سن يـدو  ضـم العمـر ، لكـن مـا ت فـ ، ل ت فـ  : طالا
 .بقوله لبيك عمر ، ول ت ف  سيضاً بالت بية

و للب  الحلراع يلوع الرتويلة وال تلنيلا يتليم، ياخلر األفعلال، لكلن نعلم ملا ياخلر وياخر نفعا ا، يكنيي، كنيا لل
 .نفعال ح 

 ذن لو قاث لبيك ال هم عمر  متمتعاً بها  لى الح  سو قاث لبيك عمر ، هو كـان ناويـاً ضـم ق بـه : طالا
 .....سصالً سنه سيتمت 
 (...لبيحل عنيرل فقط)اآل  ننيرا ي  

 .ا ذن ما ضيه ضرق بينهم: طالا
 .ال، ال، فيا فرا، التيى ي يت ك ما

 نريللد نو ،حلللا   نوجبللت نو ،املل  اىل هبللا ناتللا عنيللرل نوجبللت نو ،وحلللا   عنيللرل نوجبللت اا اللهللم": قللال نو
يعلين خلدص " األئنيلة ياتنيلاا نجلننه  للحل ملن قلال فنيهنيلا ،امل  اىل يالعنيرل التنيتا نريد نو ،نريد ا نو ام 

ر  واجتسل ولب ، ما تكلم يكلنية، و خل املسلد و اا سبعة نخلوا  ملا  ه  اىل مكة ومر يامليقاا وجت
تكلم يكلنية، وسعى ي  الصنيا واملرول ما تكلم يكلنية، وقصر من خعره عنيرل واال ما هي يعنيلرل؟ جتنئلا واال 

 .ال ينعقد النسحل اال يالتلبية: ما جتنئا؟ جتنئا؛ أل  الك ع كل هذه سنن اال عند امننيية الذين يقولو 
فنيباخلرل النيعلل نقللو  ملن القللول؛ لكلن القللول للدالللة عللى النيعللل، نجلننه ياتنيللاا األئنيلة لللي  يف  للحل عبللارل 

ننللا يللري  الطاللل ، ويللري  العامللة التلليم الكثللري، كثللري مللن ....  صو للة؛ أل  مثللل هللذا الكلل ع كوننللا نللذكر
 خلللت امللرع : ت ا ا قيللل لللحلواه نسلليت نكللا، نسلليت نقللول كللذا، نسلليت نفعللل كللذا، ننلل: العامللة نسللئلتهم

و نيت سبعة نخوا ، وسعيت خ   ات عنيرتلحل، لكلن فر لت يف سلنن كثلريل؛ لكلن ال ن لر  لا يف ايطلال 
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واه ننلا نسليت نرفلا يللدي، ننلا نسليت نكلا، ننللا : العنيلرل، هلذا يلري  يف كثلري مللن األسلئلة، نكثلر األسلئلة تللر 
حسللنة، نو ننللا نسلليت نقللول كللذا اىل  خللره، فنيثللل هللذه رينللا  تنللا يف الللدنيا : نسلليت ن كللر، ننللا نسلليت نقللول

قاعللدل عامللة تللري  مللن كثللري مللن هللذه الخللكاالا، وال يقللال مثللل هللذا للللذي ي نيعللل، ال، ال يقللال مثللل هللذا 
 . لينيعل نيدا ، الذي ينيعل مثل هذا قد فر  يف نمور كثريل

 ياتنيلاا العبلاراا هلذه ملن خليم جيل  وال ، صو لة عبارل  لحل يف لي نجننه  لحل ياتنياا األئنية، : "يقول
يعين لي  مثل الصل ل ملا تنعقلد اال يلنيلا اه نكلا، كنيلا ال جيل  اللتلنيا يالنيلة يف الطهلارل والصل ل " األئنية

والصياع ياتنياا األئنية، كنيا ال جيل ؛ لكلن هلل يسلت  ؟ األئنيلة نئنيلة السلل  ملن الصل اية والتلايع  وملن 
 .، واتا الك ع يف مت خري األتباى، نتباى األئنيةتبعهم يإحسا  ال يعرا عنهم خيم من  لحل

يعلين  "يتليم التلبيلة قبلل يلتكلم ن  عليا جي  وال ،املسلني  ياتنياا احراما انعقد لإلحراع قا دا   لىب مر يل"
لو نحرع احراع مطل ، لىب ما يدري هل يل  حب  نو عنيرل؟ يص  وملا  للحل يصلرفا قبلل  لواا العنيلرل، قبلل 

،   يعلد  للحل ملا وجلده اال يعللد "وللو للىب مبلا نحللرع يلا فل  ، لبيلحل يلإحراع كلإحراع فلل  "، التلروى يلالطواا
عرفللة، نو ننيللرتأ ن  هللذا التللدص مللا حلل  هللذه السللنة، حبللث عنللا و  جيللده، يصللرا اىل نكنيللل األنللواى ا  

  مللن رجل  فيهللا، يصللرا اىل نكنيللل األنللواى ا  رجلل  فيللا، ا  كانللت لديللا قللدرل علللى ا للدي، واال لللري؛ أل
عل  عليا   إ ، ف قل األنواى نفيل من عنيل ف  ؛ لكن لو قدر ن  ف   ح  متنيتلا، لبيلحل مبلا نحلرع يلا 

 .ف  ، وف   ح  متنيتا؛ لكن ما تيسر لا ر،يتا، عرا ننا حا ، نعم إنيل على األكنيل حينئذ
 تنا عوا كنيا؟  يذلحل تكلمي ن  يست   هل العلنيام تنا ى ولكن ؛يتيم التلبية قبل يتكلم ن  عليا جي  وال"

: وحللديث" حل للل مللن خلليم يسللت   ال ننللا يللا املقطللوى والصللواب؟ الصلل ل يف يالنيللة الللتلنيا يسللت   هللل
يرا  يا لر  القصد اىل العبا ل، فكو  النسا  يذه  اىل تللحل األملاكن هلذه هلي  ((اتا األعنيال يالنياا))

النسللا   ثللل نمللاع املللام ويغسللل ن رافللا، فللروأ النيللة، وكللو  النسللا  يقلل  يف الصلل  هللذه هللي النيللة، كللو  
 .الوضوم، هذه هي نية الوضوم

 وال ، لللحل مللن خلليئا   للنيسلللني  يتللرى   -وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  فللإ   لللحل مللن خلليم يسللت   ال"
، وقلد نحلدث النلا  عتلر يلدى يف النيلة ن ل ايا وال هلو ال ،النيلة نلنيلال ملن يتليم التكبلري قبلل يلتكلم كا 
نويلللت ن  ن للللي فلللرأ الوقلللت الذهلللر نريلللا ركعلللاا، خلللل  الملللاع اىل  خلللر ملللا : يعلللين يقلللول" صللل لقبلللل ال

حللر يف مسللاجدنا ... يقولللو ، وهللذه تسللنيا ممللن جيللاورر ممللن يعتنيللد هللذه األقللوال، يعللين نسللنيعها و لللينا يف
 .اآل  نسنيعها من يع  الوافدين، وهذه كلها يدى

 ياالخللرتا مللا نمرهللا  -عليللا الصل ل والسلل ع-للل  اينلة عللم النل  يلن عبللد املط الللنيري ينلت ضللباعة نملر ملللا يلل"
هللذا " ((حلللي واخللرت ي، فللإ  لللحل علللى ريللحل مللا اسللتثنيت)): اا نريللد املل  ونجللدا خللاكية، قللال: قالللت
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اللنيللا يف الصلل ي ، والمللاع البدلللاري نجللرب كللل الجلللراب يف ايللرا  اسللا،   يلللر  يف ني يللاب مللن األيلللواب 
لللذلحل كثللري ممللن ننيللى روايللة البدللاري  للذا امللديث؛ ألهنللم حبثللوا املل  مللن نولللا اىل  خللره مللا املتعلقللة يللام ، و 

وجدوا خيم من هذا، والبداري الذي يكرر املديث يف عتلرين موضلا يعل  األحا يلث، ملا جلام يلا ننيل  
قيقلة للا ننذلار   -رمحلت اه عليلا-يكرر هذا املديث يف موضلا يف امل ، وموضلا يف النكلاش؛ لكلن الملاع 

ختنيللى علللى كثللري مللن النللا ، يعللين نور  امللديث يف كتللاب النكللاش، يللاب األكنيللام يف الللدين،   قللال يف هنايللة 
دلت  -عليلا الصل ل والسل ع-وكانت دت املقدا ، ضباعة ينت النيري ين عبد املطل  اينة علم النل  : اسا

 الدين، يعين الكنيامل اتا تكلو  يف اللدين ياب األكنيام يف: املقدا ، موىل، وجام يف امديث يف كتاب النكاش
كلرره وجعللا يف امل ، وجعللا يف النكلاش، وجعللا يف   -رمحلا اه تعلاىل-ال يف النس ، للو ن  الملاع البدلاري 

 .املواضا الذي إتا  اليها كغريه، كا  هو األ ل؛ لكن الكنيال ه، والعصنية لرسلا
 السلنن نهلل رواه ((دبسلين حيلث األرأ ملن ولللي ،لبيلحل مالله لبيحل: قوح)): قال ؟نقول فكي : قالت"

مللا " ..((لبيللحل اللهللم لبيللحل: قللوح)): قللال؟ نقللول فكيلل  املل  نريللد اا: النسللائي ولنيللا ،الرتمللذي و لل  ا
 مللن ولللليلبيللحل اللهللم لبيللحل، )): قللوح"اللهللم اا نويللت ن  نحلل ، اللهللم اا نويللت ن  نفعللل، : قللوح: قللال

اللنيلا يف  لكلن "الصل ي   يف االخلرتا  وحلديث ((اسلتثنيت ما ريحل على لحل فإ  ،دبسين حيث األرأ
 ي مرهلا و  ،التلبيلة يف ياالخلرتا  نمرهلا ننلا اللنيلا هبلذا املقصلو  لكلنالسنن، ون لل املديث يف الصل ي  ، 

ا قلار ، يعلين ألنل ((وحللا   عنيلرل لبيلحل)) :تلبيتلا يف يقلول وكا  ،جريه وال اخرتا ا   ال خيئا   التلبية قبل تقول ن 
قللد " وكللا  يقللول يف تلبيتللا: "أل  قولللا ((لبيللحل عنيللرل وحلللا  )): حيننيللا نرا  خللرى يف الللدخول يف النسللحل قللال

لبيلحل عنيلرل : ينيهم منا ملن ينيهلم ننلا يسلتنير عللى هلذه التلبيلة اىل ن  يصلل املسللد نو يباخلر الطلواا يقلول
لبيللحل )): وكللا  يقللول يف تلبيتللا: "ى قولللاوحلللا ، لبيللحل عنيللرل وحلللا ، جللري  لل ي ، يعللين مللن يقللرن كلل ع التللي

: يف األ للل ل سللتنيرار، يعللين كنيللا يقللول عامللة النللا  حيننيللا يريللدو   يلل  األضلل ية( كللا ) ((عنيللرل وحلللا  
ياسللم اه وجويللا ، واه نكللا اسللت بايا ، يسللنيعو  اسطبللام يقولللو  مثللل هللذا، فيقولللو  مللثلهم، والللذي يسللنيا  

لبيللحل عنيللرل وحلللا ، : يصللل اىل الكعبللة ويقللول((" لبيللحل عنيللرل وحلللا  )): كللا  يقللول يف تلبيتللا"كلل ع التلليى 
 -عليللا الصلل ل والسلل ع-هللذا كلل ع جللري  لل ي ، واتللا هللذه  للر  الللدخول يف النسللحل، ونمللا التلبيللة، تلبيتللا 

لبيللحل اللهللم لبيللحل، لبيللحل ال خللريحل لللحل لبيللحل، ا  امنيللد والنعنيللة لللحل وامللللحل، ال خللريحل )): الللذي كررهللا
 .-ا  خام اه تعاىل-يهم ينيد وهو يسنيا ويقره على ما سي يت وكا  يع(( لحل
مهللل علللى " ...((املدينللة نهللل مهللل)): املواقيللت يف وقللال ((؟نهللللت مب)): ن لل ايا مللن للواحللد يقللول وكللا "

 نهلل ومهلل ،يلنيللم اللينين نهلل ومهلل ،اجل نيلة التلاع نهلل ومهلل ،املينيلة  و املدينلة نهل مهل)) نة مدخل 
 .((نهلا من فنيهلا  وهنن كا  ومن -وقد تقدع الك ع فيها- عرا  اا العراا نهل ومهل ،ا لاملن قر  جند
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األ لل ن  الهل ل رفلا الصلوا عنلد ر،يلة ا ل ل، ومنلا اسلتهل الصل ، ا ا  لاش يعلد : واله ل هو التلبيلة
هل ل واالسللته ل  وهنلا ال ((ا ا اسلتهل املولللو  ورث)): خروجلا ملن يطللن نملا، يسلنيونا اسللته ل، ويف اسلا

 .كلا من ياب رفا الصوا، ون لا عند ر،ية ا  ل، و ر  يف كل ما يرفا فيا الصوا كالتلبية
 ايتللدام يف يللا الللتكلم للنيسلللني  -وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  خللرى الللذي هللو فهللذا ،التلبيللة هللو والهلل ل"

 ".عالحرا تكبريل تترى كنيا  لحل يعد متروعا   كا  وا  ،والعنيرل ام 
اآل  لبيحل عنيرل، نو لبيلحل حللا ، مثلل تكبلريل الحلراع، لللدخول يف النسلحل،   يعلد  للحل تكلرار التلبيلة مثلل 
تكبرياا االنتقال، ولذلحل تترى التلبية عند تغري األحوال، كنيا يترى التكبري عنلد تغلري األحلوال يف الصل ل، 

 .هبذامن ركوى اىل قياع اىل قعو  اىل سلو  اىل  خره، والتيى قر  
 وا  ،والعنيرل ام  ايتدام يف يا التكلم للنيسلني  -وسلم عليا اه  لى- الن  خرى الذي هو فهذا: "يقول
 نحلرع وللو ،األحلوال تغلري عنلد  للحل يعلد التكبلري ويتلرى ،الحلراع تكبلريل تتلرى كنيلا  لحل يعد متروعا   كا 
اال عند تغري األحلوال؟ نو يت كلد االسلت باب  ، يعين ينيهم من ك ع التيى ن  التلبية ال تترى"مطلقا   احراما

وكللا  الصل اية جيهللرو  هبللا جهللرا  "عنلد تغللري األحللوال؟ نعللم واتلا يسللتنير عليهللا، ولللو   تتغلري هللذه األحللوال، 
هللذا يالنسللبة للرجللال، ونمللا النسللام فتسللر هبللا حبيللث تسللنيا رفيقتهللا، ونمللا ن  تسللنيا " حللر تللب  هبللا ن للواهتم

 .الرجال ف 
مبلا )): عليلا  ونيلا موسلى، فقلال  نيلا -عليلا الصل ل والسل ع-، فقلد سل ل النل  جلا  مطلقلا   احراما   نحرع ولو"

نهلللت مبلا : ، وقلال نيلو موسلى- لى اه عليا وسلم-نهللت مبا نهل يا رسول اه : فقال علي ((نحرمتنيا؟
عليلا الصل ل -ار مثلل النل  ، النل  نهلل قارنلا ، وعللي سلاا ا لدي فصل-عليا الصل ل والسل ع-نهل يا الن  

 .يامل، فيكو  متنيتعا   -عليا الص ل والس ع-قار ، ونما نيو موسى فلم يس  ا دي ف مره الن   -والس ع
 ،جللا  التنيصلليل هللذا يعللرا وال ،اجلنيلللة حيلث مللن لل لل  يالقصللد نحللرع فللو ،جللا  مطلقللا   احرامللا   نحللرع وللو"

 وال افللرا ا   وال اتعللا   ال يقلبللا قصللد وال يلنيذللا خلليئا   يسللم و  ،حلللنسلل  للدا  اق النللا  ينيعللل كنيللا ولللىب نهللل ولللو
 ن ل ايا -وسللم عليلا اه  للى- النل  يلا نملر ملا فعلل فلإ  ،الث  لة ملن واحلدا   وفعل ،نييا   حلا    قرانا  
 ".ا  وهو نكنيلحسن كا 

 نكـــا حبســـتنم حيـــث ضمح ـــم حـــاب  حبســـنم و ن: ضقـــاث العـــانض مـــن ووضـــاً  نبـــه ع ـــى اشـــترط و ن"
 سن المط ــا عبــد بــن الزبيــر بنــت ضــباعة عمــه ابنــة سمــر -وســ م ع يــه اهلل صــ ى- النبــم ضــإن ،حســناً 
 كـ  بـكلك يـأمر يكـن ولـم ،البيـت عـن المرض يصدها سن ضخا  ،شاكية كانت لما ،نبها ع ى تشترط

 اإلحـــرام قبــ  المحــرم يــ مر ول ،حســن ضهــو بدنــه ضــم يتطيــا سن المحــرم شــا   ن وكــكلك ،حــ  مــن
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 ع يـه اهلل صـ ى- النبـم يكـن ولـم ،النـا  بـه يـأمر ولـم ضع ـه -وسـ م ع يه اهلل ص ى- النبم ضإن ،بكلك
 لبــى ،بــالح  لبــى: يقــاث سو ،بــالعمر  سهــ  ،بــالح  سهــ : يقــاث و نمــا ،بعينهــا بعبــان  سحــداً  يــأمر -وســ م

ـْهر  موع ْ وَمـاأ  َضَمـن ضـَـَرَض ِضـ} :تعالى قوله تأوي  وهو ،بالعمر  يِهنو ال َحـ و ضَـالَ نَضَـَث َولَ ْضْسـوَق ال َح ُّ َسش 
 .[سورل البقرل( 691)]{َولَ ِجَداَث ِضم ال َح   

 فني للي حلاي  حبسلين وا : فقال العارأ من خوفا   ريا على اخرت  وا : "-رمحا اه تعاىل-يقول املؤل  
ال ن لر للا، وننلا اخلرت  هذا االخرتا  لتل  فيلا نهلل العللم فنيلنهم ملن يلر  ننلا " حسنا   كا  حبستين حيث

ــَرَ  لِ  ــهِ }: نو   يتلرت   خللل يف النسلحل ال يللد ملن ااامللا ــوا  ال َحـ و َوال ْعم  وهللذا [ سلورل البقللرل( 691)]{َوَسِتمُّ
خللا  هبللذه املللرنل، ومللنهم مللن يللر  ننللا يننيللا مطلقللا ، فكللل مللن حلل  لللا ن  يتللرت ، ومللر مللا حصللل لللا ني 

ختيارا  فإنا لا ن  ينصرا، ومنهم من يتوسط، فيقول ياالخرتا  يف مثل عذر، وني مار سوام  كا  قهريا  نو ا
وجلري  -عليا الص ل والس ع-حال هذه املرنل ملا اهرا عليا ع ماا اماجة اليا، ويبقى البقية كنيعل الن  

 .كلهم   يترت وا، وهذا هو نعدل األقوال  -عليا الص ل والس ع-هذه املرنل من ن  ايا 
نملللور تقتيلللي االخلللرتا ، فنيلللث   امللللرنل ا ا ختللليت ملللن املللي   لللا ن  تتلللرت  نو للللي   لللا ن   اآل  إصلللل

معلا نسللام   يتلرت ن، نعلم وجلو  املتللقة يف حلب  الرفقلة ال خللحل  -عليلا الصلل ل والسل ع-تتلرت ؟ والنل  
 .ننا عذر يف مثل هذا االخرتا 

ل للل ، ونريلللد ن  نحللل  ونخلللرت  ن  منعلللت ننلللا ملللا عنلللدي تلللرخيص ل:  يلل  املنلللا لعلللدع الرتخللليص ملللث   يقلللول
: رجعلت، هلل هلذه ملاراا االخلرتا ؟ اللذين يقوللو  ياالخلرتا  مطلقلا  وهلذا قلول كثلري ملن نهلل العللم يقللول

ال يننيلا مطلقلا  ملن يلاب نوىل مثلل هلذه األملور، واللذي يقلول يتننيلل : يننيا مثلل هلذا االخلرتا ، واللذي يقلول
-ن  هلذه األملور ال تكنيلي يف املاا املتلرت  حبا لا؛ أل  النل  : قلولالصورل على حالة ضلباعة ينلت اللنيري ي

كا  معا نسام، ولتى من كثري منهن املي ، وقلد وقلا، و  يتلرت ن، ونملا يالنسلبة   -عليا الص ل والس ع
للر  فالخكال فيا كبري، يعين الخكال ملن جهلاا، يعلين للو ر  وهلو للرع ال خلحل ن  هلذا نلوى ملن الصلد، 

يا ما ينيعلا من   لد علن البيلت، والصلد ال خلحل ننلا قلد يكلو  حبل  وقلد يكلو  يغلري حل ، نعلم الصلد ينيعل ف
قللد يكلللو  حبلل  وقلللد يكلللو  يغللري حللل ، قلللد إللرع ملللث   وهلللو يطاللل  حبقلللوا النلللا  مللث  ، فللللو نخلللذ ونو ى يف 

 ، ونكللو  ننلا نحللرع ملن نجلل ن  نتلهللى يلام: السللن اىل ن  ينتهلي املل ، هلذا حلب  حبلل ، يعلين قتللل وقلال
 .، ال يننيعا مثل هذا االخرتا ، واه املستعا ... خلت يف ام  وال

 مللا رهبلا عللى تتلرت  ن  املطلل  عبلد يلن النيري ينت ضباعة عنيا اينة نمر -وسلم عليا اه  لى- الن  فإ "
يعلين مللن اخللرت  " حلل  ملن كللل يلذلحل يلل مر يكللن و  ،البيلت عللن امللرأ يصللدها ن  فدلاا ،خللاكية كانلت
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   يت لل وال خيم عليا، ممن لا االخرتا ، ومن   يتلرت  ا ا  لد علن البيلت ونحصلر مبلرأ نو علدو خ
 .فإنا يت لل يذي  ويت لل

عليلللا -النللل   "حسللن فهلللو يدنللا يف يتطيللل  ن  انلللرع خللام ا  وكلللذلحلو  يكللن يللل مر يللذلحل كلللل ملللن حلل ، "
لكنلا ملا نملر  -عليا الص ل والسل ع-ا تطي  ياملسحل، وكا  ويي  املسحل ير  يف منيارق -الص ل والس ع

ننلا ن لاب حبلر  : يذلحل، وال حث عليلا اتلا فعللا، وفعللا يكنيلي ل بلاا املتلروعية؛ لكلن يعل  النلا  يقلول
عذيم ا ا تطيبت، ننا كثري امحل لرنسي،   يعد  للحل يلنيل  الحلراع ويلنيل  يقيلة يلدا ينقلل هلذا الطيل ، 

نفيللل واال تلرر الطيلل  يف مثللل  -عليلا الصلل ل والسل ع-م يللالن  دصليل هللذه املصلل ة واالقتللدا: هلل نقللول
 . هذه امالة؟ يعين تعارأ عنده مست   ولذور، وال خحل ن  ارتكاب انذور نخد من فعل املست  

 يلل مر -وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  يكللن و  ،النللا  يللا يلل مر و  ،فعلللا وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  فللإ "
 ..."ت ويلل وهلو ،يلالعنيرل للىب ،يلام  للىب: يقلال نو ،يلالعنيرل نهلل ،يلام  نهلل: يقلال واتا عينهاي يعبارل نحدا  

هلو األ للل؛ لكلن خبصو لها عللى سللبيل  -عليللا الصل ل والسل ع-هلذه نلنيلال   يتعبلد هبللا، نعلم لنيلا النل  
 :تعللاىل قولللاوهللو ت ويللل "اللللناع؟ ال؛ أل  اللنيللا القللر ا عللا عنللا تعبللرياا كثللريل كنيللا سللب  ن   كللر التلليى، 

ــْهر  موع ْ وَمـاأ  َضَمــن ضـَـَرَض ِضــيِهنو ال َحــ و } ضَــالَ }اللهللم اا فرضلت امل  يكنييللا : فلرأ، لللو قلال" {ال َحـ ُّ َسش 
ــَث َولَ ْضْســوَق َولَ ِجــَداَث ِضــم ال َحــ    اىل  خللره، وسللي يت الكلل ع عللن األلنيللال [ سللورل البقللرل( 691)] {نََض

 . ، واه نعلم-ا  خام اه تعاىل-هبا  الث  ة، وما يتعل 
 .و لى اه وسلم ويارر على عبده ورسولا، نبينا لنيد وعلى  لا و  با ناع 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (3) شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية
 هـ1211ـ11ـ3 

 مستحباأ اإلحرام ومحظوناته
 عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير/ الشيخ

 
 :ليكم ورمحة اه ويركاتاالس ع ع

، ومعهنيلللا -رحلللم اه اجلنييلللا-منسلللحل خللليى السللل ع يف  بعتلللا األوىل   بلللا معلللا منسلللحل لهملللري الصلللنعاا 
قصلليدل  كللر  املل  ويركاتللا لهمللري الصللنعاا املللذكور، هكللذا   بللا،  بللا مللرارا  ا نيللوى يف هللذه الث  للة األول 

نعاا، والثاللث قصلليدل  كلر  امل  منسللوية للصلنعاا نييللا ، معلروا ننلا لتلليى السل ع، والثلاا لهمللري الصل
 .وتوا   الطباعو  على هذا، وسللت يف نكثر من خريط على نهنا لهمري الصنعاا

، يعللين قبللل (هللل238)لكللن هللذه القصلليدل يف خللنيام الغللراع يف نخبللار البلللد امللراع للتقللي النياسللي املتللوا سللنة 
- 8/822)ة، هلذه القصليدل نسلبها التقلي النياسلي يف خلنيام الغلراع يف الصنعاا يكم؟ يث مثائة ومس  سن

أليب يكللر لنيللد يللن لنيللد يللن مرخللد البغللدا ي، نعللم يف خللنيام الغللراع   يبللدن مللن نو للا، تللرر الث  للة ( 890
األييلللاا األوىل، ويلللدن ملللن البيلللت الرايلللا نو اسلللام  وسلللاا منهلللا ملللا يقلللرب نو ملللا ينيلللد عللللى ملللائخي ييلللت، 

ا ليست للصنعاا، وا  تو   الطباعو  على هذا، وكذلحل من سللها نو تداو ا ملن نهلل العللم فاملقصو  نهن
اتباعا   ذه الطبعة القد ة، ولعلها وجلدا خبلط الصلنعاا فنسلبت اليلا، كثلريا  ملا يوجلد خليم خبلط فل  ، وال 

 .يذكر اسم القائل فينس  اىل الناسى
عللى املقنلا سللينيا  يلن عبلد اه يلن الملاع ا لد ، قلال اللذي  ومن  لكم حاخية التيى سلينيا  ين عبد اه

وجلللدا خبلللط التللليى سللللينيا ، ولعلهلللا ملللن ت لينيلللا، ال يبعلللد ن  تكلللو  ملللن ت لينيلللا؛ لكلللن ا ا وجلللدنا :  بعهلللا
 .خ ا  لحل جنمنا ي هنا ليست لا، اتا لر  ناسى، كنيا يف هذه القصيدل، هذا لر  تنبيا، واه املستعا 

اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل ن  العـالمين، وصـ ى اهلل وسـ م ع ـى نبينـا محمـد وع ـى  بسم: الطالا
: قــاث سنــه الصــحيحين ضــم عنــه وثبــت: -نحمــه اهلل تعــالى-آلـه وصــحبه، قــاث شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

كيلوع الذلرا ا ا نضلي   ((سمـه ولدتـه كيـومَ  ذنوبـه من ور  يفسق ولم يرضث ض م البيت هكا ح  من))
قَـاَث ال  ـْه }: الة  درها مبين ي ين، كنيا هنا، وا ا نضي  اىل الة  لدرها معلرب نعلرب، قلال اه تعلاىلاىل 
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ْم يَنَفــ ْ  كيلللوَع ))نعلللم  للدرها معلللرب فلل عرب، وهلللذه  للدرها مبلللين فبللين، [ سلللورل املائللدل( 669)] {َهــَكا يـَـــو 
 ((. ولدتا نما

سلورل ( 691)] {َوَل ْضْسـوق   ضَـاَل نَضَـث  } قـرس مـن قـرا   ع ـى وهـكا ،((سمه ولدته كيوم ذنوبه من ور ))
 .ك ها ل معاصم اسم والفسوق ،وعمالً  قولً  ل جماع اسم :ضالرضث ،بالرض  .[البقرل

مللن حلل  فلللم يللرا و  ينيسلل  )): قللال -عليللا الصلل ل والسلل ع-نعللم  بللت يف الصلل ي   مللن حللديث عنللا 
َواذ ْكـْروا  ال  ـَه ِضـم َسيـوامع موع ـْدوَ اأع }: -جلل وعل - ويلدل عليلا نييلا  قوللا ((خر  من  نويلا كيلوع ولدتلا نملا

َمي ِن ضَــالَ ِ ث ــَم َعَ ي ـِه َوَمــن تَــَأووَر ضَـال ِ ث ــَم َعَ ي ــهِ  ــَ  ِضــم يـَـو   {ِلَمــِن اتـوَقــى}لكلل امللا  نو ملللن اتقلى؟  {َضَمـن تـََعجو
ناول خلليئا  مللن املنكللراا، ونتللى فنيللن اتقللى اه يف حلللا فلللم يرفللث و  ينيسلل ، و  يلل[ سللورل البقللرل( 803)]

جبنييا الواجباا، هذا لر  من  نويا كيوع ولدتا نما، مللن اتقلى، فل  ا  عليلا، يعلين يرتنيلا عنلا ال  كنيلا يف 
 .فإ ا ارتنيا عنا ال  ال ا  عليا، ف ينئذ يكو  خر  من  نويا كيوع ولدتا نما ((خر  من  نويا)): قولا

ل الت خر، وا  فهم كثري من النا   لحل، اآلية لي  فيها ما يدل على فيل ولي  يف اآلية ما يدل على في
، واآلية فيها ننلا -عليا الص ل والس ع-الت خري، الت خر اىل اليوع الثاا، واتا فيلا اتا يؤخذ من فعل الن  

لل للديث،  يف حلللا، فيكللو  موافقللا   -جللل وعلل -ال ا  عليللا سللوام  تعلللل نو تلل خر ا ا كللا  قللد اتقللى اه 
 .تكو  اآلية موافقة لل ديث

، ملا النيلرا يل  قلرامل يلالرفا [سلورل البقلرل( 691)] {َولَ ْضْسـوق   ضَـالَ نَضَـث  }وهذا على قلرامل ملن قلرن : يقول
 الرفا وقرامل النص ؟ النيرا يينهنيا؟

 .الفرق بين قرا   النصا سنه هنا جا  نفياً لجمي  الجن : طالا
ملللا يعلللدها تكلللو  نافيلللة للللللن ، ييننيلللا ا ا رفلللا ملللا يعلللدها تكلللو  نافيلللة للوحلللدل  ا ا يلللين( ال)للللللن ؛ أل  

: جلن  النيسلوا وهكلذا، وا ا قلنلا( وال فسلواَ )ال يلد ملن ننيلي جلن  الرفلث، ( ال رفلثَ : )للنينير ، فلإ ا قلنلا
 ا ا( فلل  رفللث)ننيللي للوحللدل، وا ا انتنيللت الوحللدل هللل يلللنع منهللا انتنيللام اجلللن ؟ يعللين ( ال رفللثو وال فسللواو )

ال رفَث يتنيل ايا الرفث، مباحا وحراما، وهلو اسلم لللنيلاى وملا  ونلا ملن مقدماتلا، وا  خصلا ايلن : قلنا
فينيللا يتعللل  مبدا بللة النسللام فقللط مبللا يتعللل  هبنيللا، نمللا  ا بللة الرجللال ال يللدخل  -رضللي اه عنهنيللا-عبللا  

 :لاالرفث،  ا بة النسام وينسبو  لا البيت، وهو ننتده، وا    يكن من قو 
 وهلللللللللللللللللن  تلللللللللللللللللل  ينللللللللللللللللللا  يسللللللللللللللللللا

  
 

 ...............................
.... 
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 .اىل  خر البيت الذي ال ينبغي  كره
املقصو  ننا رفث  ري ، وقالا اين عبا  وهو لرع؛ ألنا   لا   يا النسلام، وهلذا نييلا  موجلو  ملا يؤيلده 

ا  : "ينيا وننلا يف خلطر البيلت يقلوليف يعل  كتل  اللغلة؛ لكلن هلل مثلل هلذا الكل ع يليل  يلاين عبلا  ال سل
؟ نعم هذا تطري، يري  ياين عبا  مثلا، وا  نس  يف التنياسري، ونس  اليا يف كت  اللغة، ..."تصدا الطري

وقد يكلو  ايلن عبلا  حاكيلا  للا، ال قلائ   للا، واملاكي والقائلل ال يلدخل، لكلن كلو  النسلا  إكلي ملا فيلا 
و  ن  إكلى اال يبيانللا، فهلذا البيللت حيننيلا ينسلل  اىل ايلن عبللا  الللنني   النيلة خللرعية التطلري ممنللوى، فل  جيلل

 .فيها منا خيم، ويستدلو  يا على ننا ال رفث اال ا ا ووجهت النسام يا، ونما ا ا وجا يا الرجال ف 
 . جن  النيسوا، وهو اسرو  عن الطاعة ياملعا ي، ينيعل انذوراا، نو ترر امل موراا( وال فسوا)
 ،ضيــه المـرا  وقطــ  ،وبينـه سوضــحه قـد اهلل ضــإن ،الحـ  سمـر ضــم المـرا  هــو القـرا   هــكه ع ـى والجـداث"

 وقـد ،سيضـاً  المعنـى بهـكا يفسـر قد األورى القرا   وع ى ،سحكامه ضم يتمانون الجاه ية ضم كانوا كما
 عـــن ه يـــر  ول المحـــرم ينـــه لـــم اهلل ضـــإن ،سصـــح األوث والتفســـير سحـــداً  الحـــا  يمـــانو ل بـــأن ضســـروها
َسـنْ }: تعالى قاث كما مستحباً  سو واجباً  يكون قد الجداث ب   مط قاً  الجداث  {َوَجاِ ل ْهم بِـالوِتم ِهـَم َسح 

 ضـم وكالجـداث ،ع ـم بغيـر كالجداث و يره الح  ضم محرماً  الجداث يكون وقد [سورل الن ل( 682)]
 ".تبين ما بعد الحق

الرفلا اللخي تقتيلي ننيلي الوحلدل، وال تقتيلي ننيلي اجللن  عللى  قلرامل" واجللدال عللى هلذه القلرامل: "نعم يقول
قلرامل البنللام علللى النيللت  نافيلة لللللن ، فينينللا ايللا اجللدال، ايللا مللا يتعللل  يلاملرام واجلللدال  نللا، ولللو تنللاقش 
ا نا  يف مس لة علنيية  نا، ولو جلو ل املدلال ، وجلدا مبتلدعا  فلا لتلا يلالخي هلي نحسلن يلدخل يف هلذه 

وعلى قرامل الرفا ما يدخل اال ما يتعل  يف نمر امل ، فل مر امل  [ سورل البقرل( 691)] {َل ِجَداثَ وَ }اآلية 
 ".كنيا كانوا يف اجلاهلية يتنيارو  يف نحكاما: "-رمحا اه-ال جدال فيا؛ ألنا ي  وواض ، كنيا قال التيى 

، فللإ  اه قللد نوضلل ا ويينللا، وقطللا -فللاقللرامل الر -واجلللدال علللى هللذه القللرامل هللو املللرام يف نمللر املل  : "فقللال
نال يوجد ملن نحكلاع يف  -رمحا اه-لكن ك ع التيى " املرام فيا، كنيا كانوا يف اجلاهلية يتنيارو  يف نحكاما

مسلائل امل  ملا يقتيلي اجللدال والنقلاش العلنيلي اللذي يتو لل يلا اىل احقلاا امل  وتقريلره كغلريه ملن نيللواب 
نافيللة لللللن ، ويكللو  املللرا  ياجلللدال ( ال)علللى عنيومللا علللى قللرامل البنللام، ون  الللدين؟ واألوىل محللل اجلللدال 

واملرام املنينوى، اجلدال واملرام املنينوى، نما اجلدال واملرام املنيدوش واملناقتة الخي يتو ل هبا اىل اقرار امل  و فلا 
ا ، لا للة املدلال  البا ل، فهذه مطلوب يف كل وقت ويف كل  ملا ؛ ألهنلا ضلرب ملن نضلرب اللدعول واجلهل

 .يالخي هي نحسن من الدعول، والدعول م مور هبا يف كل مناسبة
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، فيللدخل  خلوال  نوليللا  وكاجللدال يف املل  يعلد مللا عللم يغللري كاجللدال وجللريه امل  يف لرمللا   اجللدال يكللو  وقلد
: نيلو  وامللذموع، قلنلان  اجلدال ممنوى ملن ن للا، ون  ال نافيلة للللن  فيتلنيل اجللدال ان: تب ، يعين ا ا قلنا

ن  النسلا  ال يللل  اىل اجللدال يننيسلا حللر يللل  اليلا، وا ا وجلد ملن يكنييللا يقتصلر عليلا، وال يق لم ننيسللا 
ننا ال يدخل فيا اال املنينوى فاجلدال اننيو  ضرب من نضرب اللدعول، فيتطلبلا النسلا  : يف هذا، و ا ا قلنا

نحسلن لي ل  امل ، ويلدح  البا لل، وهلذا املطللوب عللى   يلذه  لينلاقش نهلل البلدى، وينلاارهم يلالخي هلي
 ..."وكاجلدال يف ام  يعدما تب ، ولنيا النيسوا يتناول"كل حال ويف كل مكا ، ويف كل مناسبة، 

 ،ضســوقاً  المســ م ســبا  كــان و ن ،بالســبا  يخــتص ول ،تعــالى اهلل حرمــه مــا يتنــاوث الفســوق ولفــ "
 ".هو ير  هكا يعم ضالفسوق

فويسللقة؛ ألهنللا ختللر  مللن ج رهللا علللى جللرل، وعلللى جنيلللة ممللن : ن لللا اسللرو ، كنيللا قيللل للنيلل رل نعللم النيسللوا
يرقبهللا، وكللذلحل فسللقت الر بللة مللن قتللرها يعللين خرجللت، فهللذا هللو ن لللا يف املللا ل، فللاسرو  عللن  اعللة اه 

، سلباب املسللم فسلوا)): يسنيى فسوا، وا  جام التنصيص على سباب املسلم، كنيا يف امديث الص ي 
 .والتنصيص على يع  نفرا  العاع ال يقتيي التدصيص، وهو خامل لسباب املسلم وجريه ((وقتالا كنير

 وبـين بينـه ميـز ض هـكا ،الرضـث جـن   ل الحـ  يفسـد مـا المحظـوناأ ضـم ولـي  ،الجمـاع هو والرضث"
 ."الفسوق

ملللن الكلل ع يف مسلللائل نعللم الرفلللث هللو اجلنيلللاى هللذا هلللو األ للل فيلللا، هللو اجلنيلللاى، ونملل  يلللا مللا يلللدعو اليللا 
جلن  " وللي  يف انذلوراا ملا ينيسلد امل  اال جلن  الرفلث"اجلن ، سوام  كا  ملا الرجلال نو ملا النسلام، 

الرفث هل املرا  يا ما فسره يا هو اجلنياى؟ نو ن  املرا  يلا جلن  الرفلث ملا يتلنيل اجلنيلاى ومقلدماا اجلنيلاى 
الرفث مبا  و  اجلنيلاى فلإ  هلذا ور  النهلي عنلا وال جيلو ؛ القولية والنيعلية؟ نعم اجلنياى هو الذي ينيسد، ونما 

لكنا ال يقتييا ايطال ام ، فلهذا مين يينلا ويل  النيسلوا وا  كلا  يلدخل يف عنيلوع النيسلوا؛ ألنلا  النيلة، 
 .والنيسوا اسرو  عن الطاعة، وهذا خرو  عن الطاعة

 مــن سحــد عنــد الحــ  تفســد ضــال ،بهــا يــأثم كــان و ن ضإنــه والطيــا كال بــا : المحظــوناأ ســائر وسمــا" 
 " يتك م ل سن ل محرم وينبغم ،المشهونين األئمة

 .نعم ما  و  اجلنياى من سائر انذوراا ال تنيسد ام  عند نحد من األئنية يعين ياالتنياا
 الرجـ  يكـون ول ،الصما  الحية كأنه سحرم  ذا شريح وكان ،يعنيه بما  ل يتك م ل سن ل محرم وينبغم"

 "ق به ضم ما بمجر  محرماً 
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 ((مللن حسللن اسلل ع املللرم تركللا مللا ال يعنيللا))نعللم ينبغللي للني للرع نال يللتكلم اال مبللا يعنيللا، وجللري انللرع كللذلحل 
وانلللرع مللللن يللللاب نوىل، وجللللام امللللث علللللى حنيللللا اجللللوارش يف املللل  ت كللللد  لللللحل، ونييللللا  يف سللللائر األحللللوال 

ن  نويللا كيللوع ولدتللا نمللا، كنيللا قيللل نييللا  مثللل هللذا واألوقللاا واأل مللا ؛ لكنللا يالنسللبة لل للا  نوىل، لريجللا ملل
يالنسللبة للصللائم، وكثللري مللن النللا  تسللول لللا ننيسللا نو انيللا ننللا يسلللحل هللذا املسلللحل ا ا حلل ، ال سللينيا ون  
ام   كن ن  يؤ   ي ريعة نياع، فيقول النسا  يإمكانا ن   لحل ننيسلا و للحل  جوارحلا خل ل األريعلة نيلاع 

ا نو ال يتللهد يللا؟ يتللهد ييللده، الواقللا يتللهد ييللده ولللو حللر  النسللا  مللا  امللت لكللن الواقللا يتللهد هبللذ
نياما معنيورل يالقيل والقلال فإنلا للن يسلتطيا ن   للحل ننيسلا يف هلذه األيلاع، وللو اعتلنل و  ي تلا نحلد للذه  

تلية يب ث عن من يتكلم معا فينيا كا  يتكلم يا يف  ول حياتا ونياع رخائا، وقد وجد من يغتاب النلا  ع
عرفة، ووجد من يس  النا  ويتتنيهم عتية عرفة؛ ألنا متى على هذا يف  ول حياتا، ما تعرا عللى اه 
يف الرخام ليعرا يف مثل هذه التدل، ويوجد من يتايا النسام يف عرفة؛ ألنا يف سائر نياما متلى عللى هلذا، 

يللاع، واجلللنام مللن جللن  العنيللل، ويوجللد مللن ينللاع عتللية عرفللة اىل ن  تغللرب التللني ؛ ألنللا منيللر  يف يقيللة األ
مع ل   َعِبيدِ } هذا ما قدمت يدار، وهذا ما جنيت على ننيسلحل، فعللى [ سورل فصلت( 61)] {َوَما نَبَُّك ِبَظالو

النسا  ن  إر  على حنيا جوارحا  ول حياتا لي نيا يف مثل هذه األياع، ا ا كلا  النسلا  ال يسلتطيا 
يغتاب يف االعتكاا، ووجد من يناع عن ليللة ترجلى ن  تكلو  ليللة عتية عرفة، نو يف االعتكاا، وجد من 

القللدر وهللو معتكلل ؛ ألنللا  للول نيامللا علللى هللذه امالللة، وا ا كللا   يدنللا التلل خر عللن الصلللواا، وهللذا نمللر 
ن  يعنيللو عللن اجلنييللا، ا ا كانللت عا تللا ن  يتلل خر عللن الصلللواا  -جللل وعلل -متللاهد ولللرب، نسلل ل اه 

ويف رجلل  وقبلهللا مللن نخللهر   خللر  يعللد ن  نعلللن عللن التللهر، مغللرب  خللر يللوع مللن وهللذا  يدنللا يف خللعبا  
رميا ، نعلن عن يلوع العيلد يف الغالل  ننلا ا ا كانلت تنيوتلا خليم ملن الصللواا يف خلعبا  تنيوتلا العتلام نو 

 .ينيوتا خيم منها ليلة العيد، وهو اآل  خر  من املعتك  ملا ا؟ ألنا ما تعرا على اه يف الرخام
األمة ما  ال فيها خري، نعرا ننا  ال فلرا يل  عتلية عرفلة وجلريه،  -وه امنيد-را ننا  يعين موجو  ونع

ن  الللروش ختللر  اآل  مللا  كللن ن  : وال يلل  االعتكللاا وجللريه، هللذا علللى  للول العللاع هللذه حالللا، ولللو قيللل لللا
خلللكال يف عنيلللوع النلللا ، ال واسلللري يف نملللة لنيلللد، لكلللن ال -وه امنيلللد-ينيللد تسلللبي ا، وهلللذا موجلللو  اآل  

 .سينيا كثري من   ب العلم، واه املستعا 
خللري  ا ا نحللرع ك نللا اميللة الصللنيام، ملللا ا؟ ألنللا  للول نيامللا هللذه  للنيتا، كيلل  يعللا  علللى مثللل هللذا وهللو يف 

: وهلل يقلال[ سلورل النبل ( 81)] {َجـَزا  ِوضَاقًـا} ول نياما منير ؟ ال  كن ن  يعا  اجلنام من جن  العنيلل 
  خري  يف هذه الصنية  دش نكثلر ملن جلريه مملن يتصلد  كعطلام ملث   يتصلد  لفتلام النلا ؟ اآل  السلياا ن

هللذا " وينبغللي للني للرع نال يللتكلم اال مبللا يعنيللا، وكللا  خللري  ا ا نحللرع ك نللا اميللة الصللنيام"هللذا سللياا مللدش، 
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ويا  اليهم، وينيتليهم،  سياا مدش واال  ع؟ مدش ي  خحل؛ لكن ني خري  واال عطام الذي يتصد  للنا 
ويصلدرو  علن رنيللا يف هلذا البللاب نو جلريه ملن سللا اا األملة مللن الصل اية والتلايع  واألئنيللة اىل يومنلا هللذا، 

على النسا  ن  إنيا ننيسا، وينلنوي يف  اويلة ويكلو  كاميلة الصلنيام للر  تسلبي  و كلر وهتليلل : هل نقول
ا  ويلننيعهم املا يبدنلا، وهلذا موجلو  وه امنيلد موجلو  يكثلرل يلا  للنل: وت ول وقياع وما نخبا  لحل نو نقلول

يف التباب نو يعلنيا وهذا موجو  يف التيوخ، واألمة ما  ال فيها خري، ويوجد من هذا النوى التليم الكثلري، 
ننلا يل يت اىل مكلة وهلذا للي  مبالغلة، يعلين يل يت اىل مكلة ويصللي  -وهلذا نلا ر-يعين لو قيل ن  يع  النا  

امرع، وال ينذر اىل الكعبلة مطل  ئ اللرن  يف جلوسلا يف متليا، يف  ل تا، يف سلائر نحواللا، هلذا يف   ن 
ن  مثلل خلري  ك نلا اميلة الصلنيام ال يلتكلم اال : موجو  ملا هلذه مبالغلة، نعلم موجلو  لكنهلا نلدرل، هلل نقلول

نيلا املتعلدي نفيلل ملن يذكر نو ت ول نفيل من عطام الذي يصدر النلا  علن رنيلا يف هلذه املسلائل؟ نعلم الن
الننيا القا ر، لكن مثل خلري  يف هلذه الصلنية ال خلحل ننلا نفيلل مملن يصلرا وقتلا ويبلذل جهلده يف املبلاش، 

 .يف الك ع املباش في   عن الك ع املكروه نو انرع، واه املستعا 
حوالــه يعنــم كــون شــيخ اإلســالم يصــ  شــريح سنــه كــان كالحيــة الصــما  هــكا ي ــزم سنــه ضــم كــ  س: طالــا
 .ساكت

هلذا اللذي ينيهلم ننلا سلاكت، ويوجلد نلا  عللى هلذه الصلنية تلر  " وكا  خري  ا ا نحرع ك نا امية الصلنيام"
موجو ، ويوجد الثر ارو  الذين ال يسكتو  يتغلو  نننيسهم، ويتغلو  جريهم، يت    النا  هبم، موجلو ين 

 .هؤالم، موجو  يكثرل يعد ما هو يقلة
 عنم كون اإلنسان يفع  ضع  شريح سضض ؟لكن وجو ها سضض ، ي: طالا

ال خحل ننا نفيل من الك ع املباش في   عن املكلروه وانلرع؛ لكلن كونلا يلا  للنلا  ويلننيعهم، وال يقلول اال 
يعين منلذ خلر  اىل املدينلة اىل ن  رجلا اليهلا  -عليا الص ل والس ع-ح  هذا هو األ ل، هذه واينية الن  

 .ام ، فنين إنيل الع م يعده هذا هو الوارث، والنا  ال خحل نهنم منا ل وهو ينيخي النا  يف مسائل
يعنم ضيما يعنيه، هكا يكون الع م مما يعينـه، مـن حسـن  سـالم تركـه مـا ل يعنيـه، ألن كـ  الع ـم : طالا

 ما يعنم؟
 م، لكن  ريقة السل  ما هو مثل ما هو موجلو  اآل  وقبلل اآل  مملن يتصلدر للنلا ، وهلو جلري نهلل وال كل

نو يتصللدر للنللا  مللا وجللو  مللن يكنييللا املئونللة نو يتصللدر للنللا  يغللري علللم، هللذا موجللو  كللل األنللواى موجللو ل 
لكللن ا ا وجللد، السللل   للريقتهم التللدافا، نعللم ال جيللو  كتنيللا  العلللم مللن اجلنييللا، ن  يطبلل  اجلنييللا علللى ن  

واكتنيلى يلا ياعتبلار ن  الواجل  سلقط  يس لوا و  جييبوا هذا ال جيو  حبال، لكن ا ا وجلد ملن يكنيليهم املئونلة،
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عنللا ولللنع ننيسللا هللذا  يلل ، وايللن عنيللر ملللا جللام السللائل جللام يسلل ل عنللا، نيللن ايللن عنيللر؟ نيللن ايللن عنيللر؟ يف 
عليللحل يللاين عبللا ، ر ه اليللن عبللا ، فهللذا خللدص مللن العامللة، والعامللة ينذللرو  اىل العنيللل : املناسللحل، قللال

يعلين ال "  ار رجل مالت يلا اللدنيا، وملال هبلا: "للنا ، فقالنكثر من نذرهم اىل العلم؛ ألنا هو الذي يا  
خحل ن  اين عبا  توسا نكثر من اين عنيلر، ايلن عنيلر ضلي  عللى ننيسلا، وايلن عبلا  توسلا يف املبلاش، وا  
  يغش املكروه في   عن انرع، لكن يبقى النا  علامتهم يثقلو  ي هلل العنيلل، وال يثقلو  يالعلا  مهنيلا كلا  

علنيللا نكثللر مللن عنيلللا، واه املسللتعا ، فعلللى  اللل  العلللم ن  جينيللا يلل  العلللم والعنيللل، ليننيللا  علنيللا ا ا كللا 
 .وينتنيا، ويننيا اه يا

 منـك الق ـا ضـم زاث مـا القصـد ضـإن ،ونيتـه الحـ  قصد من ق به ضم ما بمجر  محرماً  الرج  يكون ول"
 ".نالقولي من لصحيحا هو هكا ،محرماً  به يصير عم  سو قوث من بد ل ب  ،ب ده من ور 

نعللم يعللين ا ا جللام ناويللا  التنيتللا،   نحللرع مللن امليقللاا يللالعنيرل فقللط، ويف ننيسللا ننللا ا ا حللل منهللا وجللام يللوع 
الرتويللة إللرع يللام ، هللل يصللري يللذلحل نحللرع يللام ؟ علللى كلل ع التلليى الللذي  عنللاه؟ ال يكللو  نحللرع يللام ، 

امل  فهلذا اللذي يذهلر ننلا نخلرر معهلا امل ، اللذي يذهلر متنيتعا  هبلا اىل : نحرع يالعنيرل فقط، لكن ا  قال
ننللا لللي  لللا ن  يرجللا كنيللا تقللرر يللاألم ، نمللا يالنسللبة ملللن نحللرع يللالعنيرل فقللط ولللو كللا  يف نيتللا ننللا إلل  مللن 
عاما ننا ال نحد يلنما يلام ، ا ا فلرم ملن عنيرتلا ورن  ن  النحلاع ال يطيقلا، نو  لرن للا الرا يريلد ن  يرجلا 

 .يوجد ما  نعا من  لحل اىل نهلا ف 
 بســنة ذلــك صــح ثيــا  وع يــه سحــرم ض ــو ،ضيــه شــرطاً  ولــي  ،اإلحــرام ضــم واجــا ال بــا  مــن والتجــر "

 ."المحظون ال با  ينزع سن وع يه ،الع م سه  سئمة وباتفاق ،-وس م ع يه اهلل ص ى- اهلل نسوث
للا  خلديد نو ثلوه، فإنلا يصل  احراملا ا ا ا ا احتا  اىل لبا ، نو نحرع يلباسا جاه   نو احتا  اىل اللبا  

نللو  الللدخول يف النسللحل، ولللو كللا  عليللا لباسللا؛ لكللن عليللا ن  ينيللدي، عليللا فديللة ن   حينئللذ، وكثللري مللن 
النا  يت ايل اآل  على األنذنية ي   إرع يثويلا ويلدخل علا ي، فلإ ا جتلاو  التنيتليش خللا الثيلاب، وارتكلاب 

نللدوب، يعللين الت ايللل هبللذه الطريقللة هللل يللار لإلنسللا  كونللا يريللد املل ، هللذا انذللور هللل يقايلللا فعللل هللذا امل
وكونلا متلتاا اىل تللحل األمللاكن، ويريلد ملا رتلل  عللى امل  مللن فيلل ن  يرتكل  هللذا انذلور؟ املسل لة لللل 
نذر ي  خحل، وهل يتكاف  هذا ما هذا؟ لكن عليلا فديلة األ   ا ا نحلرع يثيايلا، فديلة لللب  الثلوب، وفديلة 

 .ية الرن لتغط
 لب  التنون ؟: طالا

 .نعم -ا  خام اه-هذا ييلي ما السراويل 
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  ن ،تطـوع و مـا ضـرض  مـا: صـال  عقيـا يحـرم سن يسـتحا: ضص  ضم مستحباأ اإلحرام ومحظوناته"
 ".القولين سحد ضم تطوع وقت كان

 ل، هلذا املسلت  ، وهذا قول عامة نهل العلم إرع عق    ل اما فرأ واملا تطلوى، فل  إلرع اال يعلد  ل
ملللا  لللى النيللرأ ركعتلل  نحللرع ولللىب يللالحراع يعللد ا، فللإ  كللا  يعللد فرييللة  -عليللا الصلل ل والسلل ع-والنلل  

فهلذا هللو املطلللوب، وا    يكلن وقللت فرييللة فليصللي ركعتلل  مللن جلري فرييللة، ا ا   يكللن وقلت هنللي، وقللد 
لللى كللل حللال القللول يلل   لإلحللراع  لل ل قللول وع ...(( للل يف هللذا الللوا ي املبللارر وقللل))جللام األمللر يللذلحل 

عامة نهل العلم، واس ا فيا يكا  يكو  خا ا  لقلة من قال يا، ونقلل عليلا النلووي االتنيلاا اال علن واحلد، 
 .لعلا امسن نسيتا اآل  من التايع 

 شيخ اإلسالم يقصد الصال  الخاصة بالحرم؟: طالا
 نعم يست   ن  إرع عق    ل ايش معأ هذا؟

لكـــن صـــال ، الصـــال   مـــا سن تكـــون ضرضـــاً سو نفـــ  ضـــإذاً مقـــرن، لكـــن ع ـــى سن يكـــون وـــا  : طالـــا
 ..بعالماأ

 ايش مثل اسا ؟
 ......يعنم مثالً الوتر، قضى سنة ضاتت: طالا

حلر كل ع التليى قلال يف نحلد القلول  ويف اآلخلر، .... ال ما يقصد هذا، عاملة نهلل العللم عللى ن  الحلراع
هللو، هللو مللا انتهللى مللن املسلل لة، هللذا قللول عامللة نهللل العلللم ننللا يصلللي يعللد  لل ل سللوام  كانللت  يلل  يقللرر رنيللا

 .فريية نو نافلة، وسي يت قولا
 " سنجح وهكا ،تخصه صال  لإلحرام ض ي  و ل ،عقيبه سحرم ضرضاً  يص م كان  نوضم اآلور "

 .ختصاهذا رني التيى؛ ولكن عامة نهل العلم على خ فا، ون  لإلحراع   ل  
ـــى احتـــا  و ن ،حائضـــاً  سو نفســـا  كانـــت ولـــو ،لإلحـــرام يغتســـ  سن ويســـتحا"  كتق ـــيم: التنظيـــ   ل

 وكـكلك ،اإلحـرام وصـائص مـن لـي  وهكا ،ذلك ضع  ذلك ونحو العانة وح ق ،اإلبط ونت  ،األظفان
 الجمعــة لمصــ م يشــرع وهكــكا ،الحاجــة بحســا مشــروع لكنــه  الصــحابة نق ــه ضيمــا ذكــر لــه يكــن لــم
 ".الوجه هكا ع ى عيدوال

نعم عند اماجة، ا ا رن  ن  اماجة  اعية لقلص نالافره، نو األخلذ ملن خلعره ينيعلل، ويؤكلدو  عللى هلذا يف 
العصور املاضية، ملا ا؟ ألنلا قلد إتلا  يعلد احراملا ألخلذ خليم ملن هلذه اللخي إتلا  اىل نخلذها مثلل األانيلار 

تسلأ للا، فيكلو   للحل قبيلل الحلراع، نملا اآل  وهلو يت للل والتلعر، قلد إتلا  لطلول امللدل، قلد إتلا    ال ي
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يعد يعين من الحراع اىل ن  يت لل ال جيو  على ساعت  يف مس لة العنيرل، يف العنيرل ال جيو  عللى سلاعت ، 
ملا إتلاجو  اىل مثلل هللذا، نو يف امل  نييلا  ا ا نحلرع يللوع الرتويلة يت للل يلوع العيللد، يلوم  فقلط، فل  إتللا  

 .ثل هذااىل م
نمللا يالنسللبة للسللاي  فقللد إتللا  اىل عتللرل نيللاع نحيانللا ، كنيللا لللو نحللرع مللن  ي املينيللة، إتللا  اىل عتللرل نيللاع 
حلر يصللل اىل مكلة،   يعللد  للحل إتللا  اىل ن  يللؤ ي النسلحل، ا ا كللا  قلار  يعللد ويصلل اىل مكللة يف اليللوع 

ا  اىل عتلرين يوملا ، فنيثلل هلذا ينصلو  عليلا، واال الثالث نو الرايا إتا  اىل ن  ينتذر اىل يوع العيد، قد إت
يللالحراع، لكنللا ياعتبللار ننللا قللد إتللا  اليللا، وثللن نللر  يف نمللاكن  لللي  مللن متطلبللاا الحللراع، وال ارتبللا  لللا

االجتسللال ونمللاكن التنذيلل  يف املواقيللت جنللد   للار األمللوا  والصللايو  والتقللليم وامللل  ك نللا مقللرت  يللالحراع، 
يف ييتا، ون ال هذه األمور يف ييتا، وجام اىل الحلراع يعلدما نحلرع يعلد سلاعاا هلذا ملا يلؤ ر، يعين لو تنذ  

عليللا -ال يلؤ ر ألنلا لللي  ملن متطلبلاا الحللراع، اللذي ينبغلي ن  يكللو  الحلراع عقيبلا االجتسللال؛ أل  النل  
عهلد، يعلين جلام يف  لائره جتر  واجتسل، فيغتسلل يف امليقلاا، وللو فعللا يف ييتلا ملا قلرب ال -الص ل والس ع

ا  -يعللد  لل ث سللاعاا نو نريللا سللاعاا إللا ي انللراب يعللد سللاعة واحللدل مللث   إللا ي امليقللاا مللا ييللره 
 .؛ أل  هذه األمور عللها مدركة-خام اه تعاىل

 .ال م سنا  المباح: طالا
 .ال ي خذ قبل الحراع، اتا ي خذ للعنيرل؛ ألنا واج ؛ أل  األخذ واج 

 ".سضض  ضهما سبيضين كانا ضإن ،نظيفين ثوبين ضم يحرم سن ويستحا"
؛ أل  امائ  والننيسلام تنيعل   ملا ينيعلل "يست   ن  يغتسل لإلحراع، ولو كانت ننيسام نو حائيا  : "يقول

لنيللللد يللللن نيب يكللللر نمللللرا  -نع حللللراع-امللللا  جللللري نال تطللللوا يالبيللللت، ون للللام ينللللت عنيللللي  ملللللا ولللللدا 
 .ل الطاهرااياالجتسال، تستثنير وتغتسل مث

 يحــرم سن والســنة ،والصــو  والكتــان القطــن مــن: المباحــة الثيــا  سجنــا  جميــ  ضــم يحــرم سن ويجــوز"
 كـان  ذا جـاز  يرهمـا ضـم سحـرم ولـو ،األئمـة باتفـاق مخيطين  ير سو مخيطين كانا سوا  ون ا   زان ضم
 ".م وناً  كان و ن ،الجائز  األلوان من و يره األبيض ضم يحرم سن ويجوز ،لبسه يجوز مما

ويست   ن  إرع يف  وي  نذيني ؛ ألهنا عبلا ل، فالنذافلة  لا مطلويلة، نذافلة البلد  ياالجتسلال : "نعم يقول
البسللوا مللن  يللايكم البيللاأ، )): ونذافللة الثيللاب، فللإ  كانللا نيييلل  فهنيللا نفيللل، وجللام األمللر يلللب  البيللاأ

  خلللحل، وجيلللو  ن  إلللرع جبنييلللا نجنلللا  الثيلللاب فهلللذا نفيلللل يللل ((وكنينلللوا فيهلللا موتلللاكم، فإهنلللا ن يللل  ون هلللر
 .املباحة، يعين املباش ما هتا، سوام  كا  من قطن نو كتا  نو  وا، حاخا امرير يالنسبة للرجال

This file was downloaded from QuranicThought.com



الللر ام الللذي يغطللي , والسللنة ن  إللرع يف ا ار ور ام، ال ار الللذي يغطللي النصلل  األسللنيل مللن البللد : "يقللول
نو جلري  يطل ، للي  معنلاه نهننيلا  يطلا  عللى قلدر البلد  نو عللى قلدر النص  األعلى، سوام  كانلا  يطل  

العيو، ال، اتا فيهنيا فتوا وخروا وخقوا خيطت، ولو كانت من و للت  اللر ام مقسلوع قسلني ،   يعلد 
 لحل خيطت، نو من قطا متعد ل نعم ما يف ما  نلا نيلدا ؛ أل  اسيا لة ليسلت امللرا ل للذاهتا، فللو ن  انسلانا  

  قنييصا  منسو  نس ، ملا فيلا وال خليط، يعلين وضلا هكلذا ونسل  نسللا  تاملا  يلدو  خيلو ، هلذا  ليط لب
ال جيللو  لبسللا، ولللو جللد نعللل : حكنيللا ، وا    لطللا اسيللا ، ولللو وجللد خلل  مللا فيللا وال جللر ل خيللا ، قلنللا

عللى قلدر العيلو فإنلا جيو  لبسا؛ ألنلا ليسلت العلال ياسيلا ، واتلا عللى قلدر العيلو، ا ا وجلد :  يط، قلنا
سوام  كانا  يط  نو جري  يط  ياتنياا األئنية، املقصو  ننلا إلرع يف ا ار ور ام، : يسنيى  يط و نا، ويقول

يف جلري ال ار وجلري اللر ام، يعلين مملا ي خلذ " ولو نحرع يف جري لا جلا "ومعروا حقيقة ال ار، وحقيقة الر ام، 
نلا الغطلام اللذي يسلتعنيلا يف النلوع يسلنيونا خرخل  نو مل مل، نو نحلرع حكم ال ار والر ام، لو لل  عللى يد

ولللو نحللرع يغري للا جللا  ا ا كللا  ممللا جيللو  لبسللا، "يف يتللت مقلللوب، نو يطانيللة، نو مللا نخللبا  لللحل ال يلل  ، 
ال يللنع ن  يكلو  الرجلل يللب  نيلي ، وامللرنل تللب  نخيلر نو " وجيو  للا ن  إلرع يلاأليي  وجلريه ملن األللوا 

، جيو  ملا يلبسلا يف حلال سلعتا، واأللبسلة مر هلا اىل األعلراا، وللذا جنلد كثلري ملن نسلام املغلرب ومصلر نسو 
ن  هللذا لبللا  : ومللا وا نيللا إرمللو  يف اللبللا  األيللي  وهللن نسللام؛ أل  عللرفهن جللر  علللى  لللحل، فلل  يقللال

للنسام، فنيثلل هلذا يتقلى، الرجال نو  ار لبا  النسام، اتا هنار نلبسة منعت للرجال، ونلبسة ونلوا  منعت 
 .وما عد   لحل فنير ه اىل العرا

 .ملونا   كا  وا  ،اجلائنل األلوا  من وجريهوجيو  ن  إرع يف األيي  : يقول
 ........لو لب  البشت ووض : طالا

ال، ال ألنا وضا على الكت ، الكت  عيو ف  يص  مثلل اليلد، لكلن للو قلبلا وتلنيلا يلا وهلو مقللوب، فل  
 .ي  

 لـب  نع ـين يجـد لـم ضـإن ،التاسـومة: لها يقاث التم هم والنع ، تيسر  ن نع ين ضم يحرم سن ضض واأل"
 ثـم ،سولً  بـالقط  سمر -وس م ع يه اهلل ص ى- النبم ضإن ،الكعبين  ون يقطعهما سن ع يه ولي  ،وفين
 لـم نلمـ الخفـين لـب  ضـم ونوـص ، زاناً  يجـد لـم لمـن السـراوي  لـب  ضـم عرضاأ ضم ذلك بعد نوص
 سنــه الصــحيح كــان ولهــكا ،كــالنع ين بــالقط  يصــير ألنــه  سولً  المقطــوع ضــم نوــص و نمــا ،نع ــين يجــد
 كــان ســوا ً  ،ذلــك ونحــو والمــدا  والجمجــم المكعــا الخــ  مثــ  ،الكعبــين  ون مــا ي ــب  سن يجــوز
 ونحـو المدا و  الجمجم مث  ،مقامهما يقوم ما ول ،نع ين يجد لم و ذا ،لهما ضاقداً  سو ل نع ين واجداً 
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 هـكا ،يفتقـه ول السـراوي  ي ـب  ضإنـه  زاناً  يجـد لـم  ذا وكـكلك ،يقطعـه ول الخـ  ي ـب  سن ض ه ،ذلك
 ابـن نواه كمـا ،عرضـاأ ضـم البـدث ضـم نوـص -وسـ م ع يـه اهلل صـ ى- النبـم ألن  الع مـا  قولم سصح
 ...." عبا 

  نو اين عنير؟ عل  عليا يتيم؟ 
األصوث ابن عمر، والصوا  ما سثبته، وحديث ابن عبا  مخـر  ضـم  وق  ضم جمي : "قاث ضم التع يق

 ....." ومس م برقم..... البخانو برقم
 .يعين هذا تص ي  من انق ، ال من ن ل الكتاب، واال يف ن ل الكتاب اين عنير

نعلل هلي يعين ملا  و  الكعل ، وال الخي هي والنعل، تيسر ا  نعل  يف إرع ن  واألفيل: "-رمحا اه-يقول 
- النل  فلإ  ،الكعبل   و  يقطعهنيلا ن  عليلا وللي  ،خنيل  لب  نعل  جيد   فإ  ،التاسومة:  ا يقالالخي 
ا  ملن   )): وقلال -عليلا الصل ل والسل ع-ياملدينلة، خطل  النل  " نوال   يلالقطا نملر -وسلم عليا اه  لى

   ،نوال   يلللالقطا نملللر"هلللذا يف املدينلللة،  ((جيلللد النعلللل  للللا ن  يللللب  اسنيللل ، وليقطعهنيلللا نسلللنيل ملللن الكعبللل 
مللن   جيللد )): يعللين هللل رخللص واال سللكت عللن القيللد؟ يعللين يف عرفللاا قللال" عرفللاا يف  لللحل يعللد رخللص

مللن  و  تعللرأ للقطللا، وفائللدل محللل املطللل  علللى املقيللد اللاهرل يف مثللل هللذا، ولللذا  ((النعللل  فليلللب  اسنيلل 
خطبللة عرفللاا مطللل ، ومللا قالللا يف املدينللة مقيللد، واتنيقللا يف امكللم األكثللر علللى ننللا يقطللا؛ أل  مللا جللام يف 

والسب  إنيل املطل  على املقيد، هذه هي اجلا ل عند نهل العلم؛ لكن ملن قلال يعلدع القطلا ال لتلل  ملا 
يقيلة العلنيللام يف ن  محللل املطللل  علللى املقيللد يف هللذه الصلورل هللو األ للل؛ لكنللا عللورأ، عللورأ يلل ي خلليم؟ 

خحل نهنا مقلاع ييلا ، والنلا  حباجلة ماسلة اىل هلذا البيلا ؛ ألنلا وجلد وحيلر هلذه اسطبلة ملن خطبة عرفة ال 
؛ أل  -عليللا الصلل ل والسلل ع-  إيللر اسطبللة األوىل، فلللو كللا  ممللا يلللنع ييانللا، ومللا جيلل  فعلللا، لبينللا النلل  

قلال يلالقطا فهلو عللى  ت خري البيا  عن وقت اماجة ال جيو ، ال جيلو  تل خري البيلا  علن وقلت اماجلة، فنيلن
األ ل وعلى اجلا ل يف قاعدل محل املطلل  عللى املقيلد، وملن قلال يعدملا قلال خطبلة عرفلة قاضلية عللى خطبلة 
املدينة؛ ألهنا مت خرل عنها واملقاع مقاع ييا ، ولو كا  القطا ال ما  لبينا؛ ألنا ال جيلو  تل خري البيلا  علن وقلت 

ات ا وتيييا للنيال، وقد هنينلا علن اضلاعة امللال، وعللى هلذا قلول اماجة، يدعم هذا االختيار كو  القطا 
 .خيى الس ع وجيا، وقال يا اا من نهل العلم
ال تقطعلوا، نو سللكت علن  كلر القطللا؟ سلكت علن  كللر :   رخلص يعلد  لللحل يف عرفلاا، هلل رخللص قلال

سلكوا علن البيلا ، القطا، لكن هل يف هذا رخصة  رإة واض ة؟ ال، لي  فيا رخصة واض ة، اتا للر  
ومثل هذا البيلا  ال يلد منلا؛ ألنلا حيلر يف عرفلة ملن   إيلر يف املدينلة،   رخلص يعلد  للحل يف عرفلاا يف 
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لب  السلراويل مللن   جيلد ا ارا ، ورخلص يف للب  اسنيل  مللن   جيلد نعلل ، اآل  ملن   جيلد ال ار وجلد ر ام 
 جيلد ر ام  ملث  ، وجلد سلروال يكتنيلي يلا نو يللب  قنيليص؟ وسروال، يعين يلب  السروال ونييا  الر ام، وللو  

أل  املطلللوب سللرت ايللا البللد  يف ا ار ور ام، والسللروال إللل لللل ال ار والللر ام مللا يوجللد مللا إللل للللا، هللل 
من وجد معا الكي  الذي فيا  يايا الذي خلعها وجتر  لإلحراع، حبث علن ال ار واللر ام ملا وجلد ا، : نقول

لللو نمتللي يلل  : معللا سللروال وفنيلللة تغطللي نعلللى البللد ، ومعللا قنيلليص يغطللي نعلللى البللد ، ويقللولفقللد ا، و 
النا  يسروال وفنيلة ما هو مناس  نيدا ، ال سينيا للعلية القوع ما يناسبهم، فلو لب  القنييص يلدل السلروال 

 .والنينيلة يقوع مقاع ال ار و الر ام، لا  لحل واال لي  لا  لحل؟
 .ألن النبم ص ى اهلل ع يه وس م نوص ضم السراوي ....  زان : طالا

 .السروال موجو ، نعم لو   يكن السروال موجو ا  لب ثنا عن يدل لا
سنــا سقصــد سن النبــم صــ ى اهلل ع يــه وســ م وــص الســرواث ألنــه لــي  معــه  يــره، والســرواث هــو : طالــا

ز  األع ى ض ي  من عون  اإلنسان الكو يغطم العون  واإلنسان مأمون سن يغطم عونته، سما بالنسبة ل ج
 يعنم لو تركه ليش ل؟

 لكن الص ل؟
 .هكا يكون له عكن: طالا

 .ييا على عاتقا خيم، ما يف اخكال
الــر ا  يقــوم مقــام اإلزان، لــو كــان عنــده ن اً  ومعــه  زان، هــكا ل عنــده ل  زان ول ن ا ، لــكلك : طالــا

 .واث بدون سن يكون ع يه ن ا نوص له ضم لب  السراوي ، بالتالم سي ب  السر 
 .ويبقى اجلنم األعلى مكتوا؟

اللب  : يعين ننيلرتأ مسل لة يف خلدص فقلد ال ار واللر ام وعنلده سلروال وعنلده فنيللة وعنلده قنيليص، قيلل للا
السروال مرخص لحل يف لب  السروال،  ي  يقية البد ، ال  كن ن   تي يدو ، نقول يف مثل هذه اماللة 

 .عل القنييص يف مننلة الر ام، يل  يا نعلى البد يلب  السروال، وجي
 .و ن لم يكن  ل سرواث ضقط: طالا

 .ا  كا  معا سروال انتهى الخكال، لكن هذا معا
الطــائ   ذا حضــروا الميقــاأ ومــا عنــدهم  حــرام يتخفــوا مــن ال بــا  مــا تقــوم بــه الفني ــة : ....طالــا

 ...........والسرواث
 .ل الثوب مبننلة الر ام يل  يا البد  وال يلبسااال السروال، وجيع.... ما 
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وملا يللب  اآل  يعلين ملا سل ل عنلا "   رخص يعد  لحل يف عرفاا يف لب  السلراويل مللن   جيلد ا ارا  : "يقول
األخ على هيئة لبا  النسام هو ضرب من السراويل، ونص على  للحل األ هلري يف التهلذي  وجلريه ملن نهلل 

ص وقال انا ضرب من السراويل، ويسنيونا النقبة، وهو من لبا  النسلام، و كلروا اللغة كاين سيدل يف املدص
فهللو مللن لبللا  النسللام، ومعللروا اآل  تداولللا مللا النسللام قللد ا  " نلبسللتين نمللي نقبتهللا: "عللن يعيللهم ننللا قللال

 .وحديثا ، فهو ضرب من السراويل فيدخل يف املنا من لب  السراويل
 شبيه بالتنون  يا شيخ؟: طالا

وهو خبيا يالتنورل، ويلبسونا فيلا التكلة، وفيلا يعلين  ليط كاملل، ملا فيلا اال ننلا سلروال يلدو  كرسلي عللى ملا  
 .. يقولو ، وخرش هذا األ هري يالتنيصيل

 ....يعنم يكون: طالا
 .التتبا من جهة، ونييا  هو سروال

 ....ضه  هكا يعتبر....  ذا كان مخيطاً بدون البنطاث سو ما يسموه: طالا
 .نيسا، نني  التيمن

 .لي  النخبة يا شيخ السرواث القصير: طالا
ملللن  -رضللي اه عنهللا-ال، ال، التبللا ، ال هللذا تبللا ، السللروال القصللري يسللنيونا تبللا ، ورخصللت فيللا عائتللة 

يرحلللل راحلتهلللا، وعاملللة نهلللل العللللم عللللى خللل ا قو لللا، ال جيلللو  لبسلللا، كلللل انلللرم  عرضلللة أل  تنكتللل  
 ، وكلهلم إنيللو ، وكلهلم يعنيللو ، فهلذا للي  مبلار، خلا  ومرجلوش نييلا ،   توافل  عوراهتم، وكلهم يرحللو 

 .-رضي اه عنها-عليها 
 .لب  التبان: طالا

، ورخلص يف للب  اسنيل  مللن   جيلد نعلل ، واتلا رخلص يلاملقطوى -رمحا اه تعاىل-ييلي  كره عند التيى 
صللل ي  ننلللا جيلللو  ن  يللللب  ملللا  و  الكعبللل  مثلللل اسللل  نوال ؛ ألنلللا يصلللري يلللالقطا كلللالنعل ، و لللذا كلللا  ال

املكع  واجلنيلم واملدا ؛ ألهنا كلها  و  الكع ، وثو  لحل سوام  كا  واجدا  للنعل  نو فاقدا   نيلا، يعلين 
للب  اسلل  املقطلوى ملن خلل ل   ((ملن   جيلد النعلل  فليلللب  اسنيل  وليقطعهنيلا)): يف خطبلة املدينلة مللا قللال

 مباش مطلقا  نو يالنسبة ملن   جيد النعل ؟  -لص ل والس ععليا ا-ك ما 
ننلا مبثايلة اسل  املقطلوى؟ نعللم هلو خل  مقطلوى؛ لكلن هللل : حبيلث للو وجلدنا خل   و  الكعل  هللل نقلول

ملن   جيلد النعلل  فليللب  )): اس  املقطوى يلب  يف حلال السلعة نو ملا علدع وجلو  النعلل؛ أل  يف اسطبلة
فليلللللب  نعللللل ، مللللن نحللللرع فلي للللرع يف نعللللل  نو يف خنيلللل  مقطللللوع   و  : مللللا قللللال ((اسنيلللل  وليقطعهنيللللا
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الكعب ، ليتساو  األمرا ، فدل على ن  اس  املقطوى يعين ملا  و  الكعل  للي  مسلاويا  للنعلل، واتلا هلو 
 مثلل ،الكعبل   و  ملا يللب  ن  جيلو  ننلا الص ي  كا  و ذا: "-رمحا اه-يديل عند عدما، فقول التيى 

ا ا كلا  واجلدا  : نقلول"  نيلا فاقلدا   نو للنعلل  واجلدا   كلا  سلوام    للحل وثلو واملدا  واجلنيلم املكع  اس 
للنعل  ف ، ال يلب  اال نعل ؛ ألهننيا األ ل، ولذا   يرخص يف مثل هذا اال ملن فقد النعل ، وا ا   جيلد 

لحل، فلا ن  يلب  اس ، يعلين اللذي يغطلي الكعبل ، نعل ، وال يقوع مقامهنيا مثل اجلنيلم واملدا  وثو  
 .وال يقطعهنيا

ي نللا يقطللا : ، يعللين ا ا قلنللاالعلنيللام قللوح ن لل  هللذا ،ينيتقللا وال السللراويل يلللب  فإنللا ا ارا   جيللد   ا ا وكللذلحل
كلنيلا اسني  على القول ي هننيا خا ت  يلنما ن  ينيت  السراويل، ولو   ير  فيا  كلر ليقلرب ملن ال ار؛ ألنلا  

 -وسلللم عليللا اه  لللى- النلل  أل قلرب مللن ال ار كللا  نوىل ممللا يعللد عنللا؛ فإنللا يللب  السللراويل وال ينيتقهللا؛ 
 .اين عبا ، وحديث   ي  ي  اخكال: عنير، وانق  يقول اين رواه كنيا ،عرفاا يف البدل يف رخص

 والقمـيص والجبـة بالقبا  ي تح  سن ض ه والر ا  اإلزان جن  من كان ما ك  ي ب  سن يجوز وككلك" 
 بال حــا  ويتغطـى ،سعـاله سسـف ه يجعـ  ،مق وبـاً  وي بسـه ،عرضــاً  األئمـة باتفـاق بـه ويتغطـى ،ذلـك ونحـو
ـــه اهلل صـــ ى- والنبـــم ،لحاجـــة  ل نسســـه يغطـــم ل ولكـــن  و يـــره  ي ـــب  سن المحـــرم نهـــى -وســـ م ع ي

 مـن وسمـر ،المـوأ بعـد المحـرم نس  يغطـوا سن ونهـاهم ،والعمامـة والخـ  والسـراوي  والبـرن  القميص
 اهلل صـ ى- النبـم عنـه نهـى مـا معنـى ضـم ضهـو الجـن  هـكا مـن كـان ضمـا ،عنـه ينزعهـا سن جبة ضم سحرم
 ،كـم بغيـر ول بكـم ل القمـيص ي ـب  سن لـه ولي  ،مث ه ضهو القميص معنى ضم كان ضما -وس م ع يه

 ول الجبــة ي ــب  ل وكــكلك ،مخروقــاً  سو ســ يماً  كــان وســوا  ،يــدو هما لــم سو يديــه ضيــه س وــ  وســوا 
 ". األئمة باتفاق ذلك وسمثاث (جين عرق) يسمى الكو الدنع وككلك ،ضيه يديه يدو  الكو القبا 

كلنيللة تركيللة معناهللا القنيلليص الللذي : "َعللرا جلل ، مللا عللل  عليللا؟ يف الطبعللة األوىل عللل  عليهللا الطللايا يقللول
قللرب ملللا يكلللو  اىل النينيلللة الطويللللة الللخي تصلللل اىل الركبلللة، يعلللين ن" يلللب  لينيلللتص العللرا، فيكلللو  فلللوا الركبللة

اىل " وكللذلحل الللدرى الللذي يسللنيى عللرا جلل  ونمثالللا"وفائدتللا امتصللا  العللرا، حللر ال يذهللر علللى الثللوب، 
 . خره

 ي ـب  ل: الفقهـا  قـوث معنـى وهـكا ،نـزاع ضفيـه يديـه   وـاث  يـر مـن كتفيـه ع ـى القبـا  طـرح  ذا وسما"
 الخـ  معنـى ضـم كـان مـا ي ـب  ل وكـكلك ،العضـو قـدن ع ـى ال بـا  من كان ما والمخيطالمخيط،، 

 ".ونحوه كالتبان السراوي  معنى ضم كان ما ي ب  ول ،ذلك ونحو والجون  كالموق
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 يلت للل  ن  فللللا ،واللللر ام ال ار جلللن  ملللن كلللا  ملللا كلللل يللللب  ن  جيلللو  وكلللذلحل": -رمحلللا اه-نعلللم يقلللول 
 :يف استعنيالنا اىل البتت، يقول التاعر القبام نقرب ما يكو " يالقبام

 خللللللللللللللللللللللللللا  ح عنيللللللللللللللللللللللللللرو قبللللللللللللللللللللللللللام
 فسلللللللللللللللللللللللل لوا النللللللللللللللللللللللللا  نخللللللللللللللللللللللللعري

         

 ليلللللللللللللللللللللللللللللللت عينيلللللللللللللللللللللللللللللللا سلللللللللللللللللللللللللللللللوام 
 نمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدي  نع هلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام؟

  
واسيا  نعور، فهذا مدش واال هلام؟ ليت عينيا سلوام،  لدش واال يلذع؟ ملا يلدر ، هلو ملا يلدر ، هلل يريلد 

 :ن  تكو  السلينية معيبة، نو العك ؟ ولذا يقول
 سلللللللللللللللللللللللل لوا النللللللللللللللللللللللللا  نخللللللللللللللللللللللللعريف

         
 نمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدي  نع هلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام؟ 

  
مللا يللدري اال مللن رن  القبللام؛ أل  القبللام قرينللة علللى املللرا ، ا  كانللت خيا تللا جيللدل فهللو  للدش، وا  كانللت 

 .خيا تا ر يئة فهو يذع
 .سو كان الشاعر ابن الرومم: طالا

 .بتت املتل ايش مينتا؟ ما مدش نحد؟ املقصو  ن  القبام يتبا يف استعنيالنا ال
فلللا ن  يلت لل  يالقبللام واجلبللة و القنيلليص يف ني خلليم ييللعا علللى منكبيللا وثللو  لللحل ويتغطللى يللا : "يقللول

ياتنيلاا األئنيلة عرضلا ، ويلبسلا مقلويلا ، جيعلل نسلنيلا نعل ه، ويتغطلى "يكو  مافا  وقت النلوع، " ياتنياا األئنية
وملا  للحل ا ا كانلت " نو ملرأ نو ثلو  للحل يالل اا وجريه؛ ولكن ال يغطي رنسا اال اماجة من خدل يلر 

 .التغطية ماجة فإنا حينئذ يرتنيا ال  وتبقى النيدية، وهي فدية ن  
هنللى انللرع ن  يلللب  القنيلليص، وهللو مللا  -عليللا الصلل ل والسلل ع-ولكللن ال يغطللي رنسللا اال اماجللة، والنلل  "

نسلنيل البلد ، واسل  وهلو ملا يغطلي  يغطي البلد ، واللان  وهلو ملا يغطلي اللرن ، والسلراويل وهلو ملا يغطلي
ووجهللا نييللا  كنيللا جللام يف روايللة " الرجلل، والعنيامللة مللا يغطللي الللرن ، وهنللاهم ن  يغطللوا رن  انلرع يعللد املللوا

وا  حكم يعيهم على رواية تغطية الوجا يالتذو ، لكنها ما  املت  ((جطوا رن  انرع ووجها)):   ي ة
 .يف   ي  مسلم ف   اعي للقول يتذو ها

، متيلنيى يالطيل  نو ملتلطى عنلا يننعهلا ن  جبلة يف نحلرع ملن ونملر ،امللوا يعلد انرع رن  يغطوا ن  وهناهم
نول مللا يبللدن ينللنى اجلبللة، ويننعهللا علللى هيئللة ننعهللا يف  ((انللنى عنللحل اجلبللة)): يالطيلل  قللد نحللرع ياجلبللة فقللال

قطعهللا كنيلا قلال يعيلهم؛ لللئ  للعهلا ملن قبللل األيلاع املعتلا ل، ينيلت  ن اريرهللا   للعهلا خلعلا ، وال يتلقها نو ي
 .رنسا، هذا ال يلنع
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علللى كللل حللال عليللا ن  للللا هللذه اجلبللة، و يغسللل عنللا الطيلل ، وينيعللل يف عنيرتللا مللا كللا   للانعا يف حلللا،  
 .لذلحل الرجل -عليا الص ل والس ع-كنيا قال الن  

كلل ملا يغطلي " عنلا هنلى ملا معلأ يف فهلو اجللن  هلذا ملن كلا  فنيلا ،عنلا يننعهلا ن  جبة يف نحرع من ونمر"
 .الرن  يف حكم الان ، كل ما يغطي الرجل حبكم اس ، ما يغطي البد  يف حكم القنييص وهكذا

 ن  للا وللي  ،مثلا فهو القنييص معأ يف كا  فنيا ،-وسلم عليا اه  لى- الن  عنا هنى ما معأ يف فهو"
ا  قنييص يكم وايف اىل الرسغ، نو اىل الكت ، ما ينيرا كلا يعين ا ا ك" مك   يغري وال ميك   ال القنييص يلب 
 .قنييص

وسوام  ن خل فيا يديا نو   يلدخلهنيا، وهلذا مثلل البتلت، ملا يكلو  هلذا نحطلا عللى األكتلاا ونمتلي يلا، 
وال ن خلللل يلللدي، نو النيلللرول هلللذا كللللا ملللا يننيلللا، يلللل ال يلللد ن  يلبسلللا مقلويلللا ، وسلللوام  ن خلللل فيلللا يديلللا نو   

سللوام  كللا  سلللينيا  نو  رقللا ، وكللذلحل ال يلللب  اجلبللة وال القبللام الللذي يللدخل يديللا فيللا، وكللذلحل يللدخلهنيا، و 
 .الدرى الذي يسنيى عرا ج ، وعرفنا ننا يقرب من النيانيلة

يعلين للو للب  " ونمثال  لحل ياتنياا األئنيلة، ونملا ا ا  لرش القبلام عللى كتنييلا ملن جلري ا خلال يديلا فنييلا نلناى"
 .الكت  فنيي هذا نناى البتت على هيئتا على

ن خل فيلا يديلا نو   يلدخلهنيا، ال خلحل " القنييص ال يكم وال يغري كم: "وهذا معأ قول النيقهام لكن قولا
ن  القنييص نخد من البتت؛ ألنا  ليط ملن األملاع، يعلين لليط يالبلد  كللا خبل ا البتلت، وللذا النلناى يف 

ال : نيلليص، والبتللت فيللا نللناى، وهللذا معللأ قللول النيقهللامالبتللت ال يف القنيلليص، هنللار يغللري نللناى يالنبسللة للق
هو ما كا  من اللبلا  عللى قلدر العيلو، وكلذلحل ال يللب  اجلبلريل ملث   ا ا كانلت : يلب  املديط، و املديط

 على قدر عيو فاحتا  اليها، هل ت خذ حكم املديط؟ 
 ل تأوك؟: طالا
 ملا ا؟

  با  والجبير  ليست من ال با ؟ما كان من ال: ألنه يا شيخ نف  النص قاث: طالا
  ي  هل يستعنيلها الرياضي  يف نكنيهم يف ركبهم يف نقدامهم؟

 .هم ليست من ال با  الم بو  سبدًا، المتعان  ع يه: طالا
 .يعين تلب  هذه؟ يلبسها انرع؟

 :..........طالا
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ب  نيدا ، نو لب  نجنل على يعين ا ا لب  من منتص  الساا اىل منتص  النيدذ يف املوضع ، ال، ال ما يل
 .الرجل لو  لا العق ، هذا خليها مثل اجلورب ال، ال ما يصل  نيدا  

 .الفدية: طالا
 .األمور يعرفها نيو عبد اه كلها، يعرا القبام واألحنع عليا

 :........طالا
 ..ال، ا ط ش الرياضي  ما فيا نحد ما يعرفا

 .الدوالم: طالا
اجة حبيث ال يغطي، منها ما يغطي نص  الساا اىل نصل  النيدلذ، هلذا ال  كلن، ا ا احتي  اليا يقدر ام

 .ا ا احتا  اىل ما يغطي العيو كلا، يستعنيلا وينيدي، هذه فدية ن  
وال يلب  املديط، واملديط ما كا  من اللبا  على قدر العيو، وكلذلحل ال يللب  : وهذا معأ قول النيقهام"

واجلللورب وثللو  لللحل، وال يلللب  مللا كللا  يف معللأ السللروايل، كالتبللا  وثللوه مللا كللا  يف معللأ اسلل ، كللاملوقي 
 ".-رضي اه عنها-خ فا  ملا اختارتا نع املؤمن  عائتة 

مغ قــــة مــــن األمــــام ومقطوعــــة مــــن نصــــ  اليــــدين،  ضهــــ  تأوــــك حكــــم النع ــــين سو الخــــ  : ...طالــــا
 المقطوع؟

 ويش  نيتها؟
 .ة من األمام ومقطوعة من األسف  ق ي سحسن اهلل  ليك بعض األحكية مغ ق: طالا

ال، ال هللذا حللذام، مللا هلللو خبلل ، هللذا يكتلل  نصللل  القللدع اسلنيللي كامللل؛ لكلللن هنللار نحذيللة تللريط ملللن 
، وهي حلذام؛ ألهنلا ال تغطلي، ليسلت خل  وال يف معلأ اسل ، فل   سل  عليهلا، ( ندل)اسل  يسنيوهنا 

 .وال ت خذ نحكاع اس 
 ........شداأ الطبية و يرها يقاث اآلن معكون ضم وضعها واصةبالنسبة ل جبير  والم: طالا 

 .ما عليا ا ، مثل من حل  رنسا ما عليا ا ، لكن فدية األ   ا ا كانت يقدر العيو تلنما
 .....ول يستطي  ذلك.... ب  ما يفرقون يعنم قم  الرس  يقاث ألنه : طالا

 . ال، ال، هو مت   يا ((ما اننت ن  األمر و ل يحل اىل هذا))هذا ت    يا، 
 ....اآلن ضدية، ضدية قت  القم : طالا

 .ال، ال فدية حل  الرن ، فدية حل  الرن 
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 ضـإن ،يعقـده ضـال عقـده  لـى يحتا  ل والر ا  ،النفقة وهميان كاإلزان عقده  لى يحتا  ما يعقد سن وله"
 ضيــه ؟تحــريم سو كراهــة منــ  هعقــد مــن المنــ  وهــ  ،حينتــك جــوازه واألشــبه نــزاع ضفيــه عقــده  لــى احتــا 

 ،الـر ا  عقـد كـره سنـه -اعنهـ اهلل نضـم- عمـر ابـن عـن نقـ  مـا  ل  ليـ  ذلك تحريم ع ى ولي  ،نزاع
: قـاث مـن ومـنهم ،و يـره حنيفـة كـأبم تنزيـه كراهـة هو: قاث من ضمنهم عمر لبن المتبعون اوت   وقد

 ول كوضيـة ول ق نسـو  ول بعمامـة يغطيـه ضـال ، يـره ول بمخـيط ل يغطيه ضال الرس  وسما ،تحريم كراهة
 ..."تتح يستظ  سن وله ،ذلك  ير ول به ي صق ثو 

 . يكنيي، يكنيي
ال ار للللو   يعقلللد نو يللللريط حببلللل نو ثللللوه فإنلللا يسللللقط " للللا ن  يعقللللد ملللا إتللللا  اىل عقلللده كللللال ار: "يقلللول

و املناع اللذي يكلو  فيلا جيلوب توضلا تنكت  العورل، فللا حينئلذ ن  يعقلده كلال ار و يلا  الننيقلة اللذي هل
فيا الدراهم وما نخلبهها، واللر ام ال إتلا  اىل عقلده؛ ألنلا يثبلت مبللر  وضلعا يالنسلبة لكثلري ملن النلا ، نملا 
يع  النا  ال يثبت عنده ال ار، وحينئذ يباش للا ن  يعقلده عقلدا  يثبتلا يقلدر اماجلة، وللو اسلتعنيل املتلبحل 

سلتعنيل عتلرين متلبحل حبيلث يكلو  كلاملديط، ويعيلهم يسلتعنيل ن اريلر ملن يستعنيل واحد، ويع  النا  ي
نع ه اىل نسنيلا، فهذا ال جيو  حبال، و  يقلل هبلذا ال خليى السل ع وال جلريه، اتلا ملا  اع النلناى يف عقلده يف 

  ال إتلا  اىل عقلده فل  يعقلده، فلإ"ن ل العقد فنين نياحلا نياحلا لل اجلة، فل  يتعلد  يلا موضلا اماجلة، 
وهللل املنللا مللن عقللده منللا كراهللة نو "يعللين عنللد اماجللة، " احتللا  اىل عقللده فنييللا نللناى، واألخللبا جللوا ه حينئللذ

ننللا كللره عقللد  -رضللي اه عنهنيللا-دللرمي؟ فيللا نللناى، ولللي  علللى دللرمي  لللحل  ليللل، اال مللا نقللل عللن ايللن عنيللر 
ر، اللذين نور وا كل ع ايلن عنيلر يف يعين من استدل واحت  يقول ايلن عنيل" الر ام، فاختل  املتبعو  الين عنير

هذه املس لة اختلنيوا، فنينهم ملن محللا عللى كراهلة التننيلا، وملنهم ملن محللا عللى كراهلة الت لرمي، وقلد اختلل  
املتبعو  الين عنير فنينهم ملن قلال هلو كراهلة تننيلا كل يب حنينيلة، يعلين ال يذلن ن  نيلا حنينيلة مقللد اليلن عنيلر 

 .املتبعو  الين عنير، يعين من نور وا ك ع اين عنير يف هذه املس لة ياستنيرار؛ أل  اللنيا يوحي هبذا،
 من قاث القوث؟: طالا

املتبعللو  لللا يف هللذه املسلل لة، ونور وا ك مللا  لللي  ؛ ألنللا ال يوجللد جللريه محللل الكراهللة علللى التننيللا، فنيللنهم مللن 
ا لتنيلل ال سلينيا يف ا لل ا ، واللنيلدلرمي كراهلة: قلال ملن وملنهم ،وجلريه حنينيلة كل يب تننيلا كراهلة هلو: قلال

املتقللدم ، ونمللا الللرن  فلل  يغطيللا ال مبدلليط وال جللريه، فلل  يغطيللا يعنيامللة وال قلنسللول، وكللل مللا يغطللي الللرن  
ممنللوى وال كوفيللة،  اقيللة، وال  للوب يلصلل  يللا، وال جللري  لللحل، نمللا مللا ال يلتصلل  يللا، يللل يرتنيللا عنللا كالسللق  
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ل، نو جطللام ا للو  ، ومللا نخللبا  لللحل ممللا ال ي  لل  الللرن  فهللذا مللث  ، نو االسللتذ ل يتلليم، نو جطللام اننيلل
 . ، واه نعلم-ا  خام اه-يف املس لة الخي تلي هذه املس لة جدا  

 .و لى اه وسلم على نبينا لنيد وعلى  لا و  با ناع 
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