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╝ 

 

 .بسم اهلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه أمجعني

 مهللا اغفر لنا ولشيخنا وللحارضين والسامعني.

 المتن 

 َوَل   ﴿  قال تعاىل:
ِ

َ ُُيِبُّ اْْلُْحِسننَِي   ُتْلُقوا بَِأيِْديُكْم ِإىَل  َوَأنِْفُقوا ِِف َسِبيِل اَّلله  ﴾التهْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا إِنه اَّلله

روى البخاري وابن أيب حاتم عن حذيفَة أن هذه اآلية نزلت ِف النفقة. وعن أسلم بن أيب ،  [ ١٩٥البقرة: ] 

أيوب لعدو حتى خرقه، ومعنا أبو عمران قال: محل رجل ِمن اْلهاجرين بالقسطنطينية عىل صف ا

 األنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إىل التهلكة.

وشهدنا معه  - ملسو هيلع هللا ىلص -قال أبو أيوب: نحن أعلم هبذه اآلية إنام نزلت فينا، صحبنا رسول اهلل ف

اْلشاهد ونرصناه، فلام فشا اإلسالم وظهر، اجتمعنا معرش األنصار َنِجيًّا، فقلنا: قد أكرمنا اهلل بصحبة 

ه، حتى فشا اإلسالم وكثر أهله، وكنا قد آثرناه عىل األهلني واألموال واألولد، وقد   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -نبيه   وَنرْصِ

 وضعت احلرب أوزارها، فنرجع إىل أهلينا وأولدنا فنقيم فيهام.

 َوَل ُتْلُقوا بَِأيِْديُكْم إِىَل التهْهلُ  ﴿فنزل فينا: 
ِ

فكانت التهلكة  [ ١٩٥البقرة: ]  ﴾َكِة َوَأنِْفُقوا ِِف َسبِيِل اَّلله

اإلقامة ِف األهل واملال وترك اجلهاد. رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وَعْبُد بن محيد، وابن أيب 

حاتم، وابن جرير وابن َمْرَدويه، وأبو يعىل، وابن حبان ِف صحيحه، واحلاكم ِف مستدركه، وقال 

 .، ومل خيرجاهط الشيخنيكم: عىل رشالرتمذي: حسن صحيح غريب. وقال احلا

 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 4 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح 

╝ 

احلمد هلل رب العاْلني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله، نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

ا، أما بعد:  وسلهم تسلياما كثريا

ِف سياق الكالم عن آيات اجلهاد، وما يتعلق به ِمن القتال ِف اْلسجد احلرام، جات ختام هذه اآليات 

 َوَل ُتْلُقوا بَِأيِْديُكْم إِىَل التهْهُلَكِة  ﴿: -جل وعال  - قول اهلل ِف
ِ

 [. ١٩٥] البقرة:  ﴾َوَأنِْفُقوا ِِف َسِبيِل اَّلله

، "فكانت التهلكة اإلقامة ِف األهل واملال وترك اجلهاد"، قال: -رمحه اهلل  -ذكر احلافظ ابن كثري 

 َوَأنِْفُقوا ِِف َسبِ  ﴿: -جل وعال  -ِف قول اهلل 
ِ

 [. ١٩٥] البقرة:  ﴾يِل اَّلله

قال أهل العلم: سياق هذه اآلية هي ِف آيات اجلهاد، فاْلراد بذلك النفقات ألجل اجلهاد ِف سبيل 

 اهلل ْلناسبة اآليات قبلها.

 اإلنسان نفسه فيها عىل قسمني:أن يلقي  -جل وعال  -ثم التهلكة التي هنى اهلل 

 .التهلكة اْلعنوية، والتهلكة احلسية

أما التهلكة اْلعنوية فتكون برتك األعامل الصاحلة، ومنها اجلهاد ِف سبيل اهلل؛ ألن َمن ترك العمل 

 الصالح، وترك القُربات، وترك الطاعات فال شك أنه هيلك نفسه.

، وهاٌك -جل وعال   -ٌك ِف الدنيا بالبعد عن طاعة اهلل  وهو بذلك ُيكم عىل نفسه باهلالك؛ ألنه هال

 باستحقاق العذاب.ِف اآلخرة 

واهلالك احليس هو إزهاق النفس بالقتل، أو بام يكون سبباا للقتل، كاإلحراق أو اإلغراق أو النتحار 

 أو غري ذلك، فإن هذا ِمن إهالك النفس.

حلفاظ عليها: حفظ النفس، ونفس اْلؤمن ومن الرضوريات اخلمس العظمى التي جاء اإلسالم با

 ، ولذلك كان أمر قتلها معظاما عند اهلل.-جل وعال  - هلا منزلٌة عظيمٌة عند اهلل

ا ((: - ملسو هيلع هللا ىلص -يقول نبينا  ما ا حرا  .)) ل يزال اْلؤمن ِف فسحٍة ِمن دينه ما مل ُيصب دما
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ا حجوجاء ِف احلديث:  ا أهون عند اهلل ِمن أن ُيسفك دم امرٍئ مسلم (()) أَلَن هُيدم البيت حجرا ؛ را

 وذلك ْلنزلة دم اْلسلم.

 [.  ١٩٥] البقرة:  ﴾َوَل ُتْلُقوا بَِأيِْديُكْم إِىَل التهْهُلَكِة  ﴿، قال: -جل وعال  - ى اهللولذلك هن

سبحانه  -ألن اْلُنِزل، اْلسلم له منزلة عالية عند اهلل  [؛ ٢٩] النساء:  ﴾َوَل َتْقُتُلوا َأنُْفَسُكْم  ﴿قال: 

 .-وتعاىل 

أو أذية  فسه برتك الطاعات، أو أن هيلك نفسه بالقتل،فكان اإلهالك للنفس بنوعيه حمرم؛ أن هيلك ن

 نفسه.

 ." أن ما كان سبباا للرضر فهو منهيٌّ عنه "ثم قاعدة عند أهل العلم: 

 هيٌّ عنه، واهلالك بقسميه سبٌب للرض.كل ما كان سبباا للرضر فهو من

ا عن جل وعال  -طاعة اهلل  اهلالك اْلعنوي سبٌب للرضر باإلنسان ِف العيش الفاسد ِف الدنيا بعيدا

 ، وِف العقوبة ِف اآلخرة.-

 وكذلك رضٌر عىل اإلنسان ِف النوع الثاين ِمن اهلالك، وهو القتل، أو إزهاق النفس.

 نه منهيٌّ عنه ِف الرشيعة، نعم.فكل ما كان سبباا للرضر فإ

ألقى بيده "اس: ِمن األثر عن أيب أيوب األنصاري حني قال أن -رمحه اهلل  -يعني ما ذكره اْلصنف 

وشهدنا  - ملسو هيلع هللا ىلص -إىل التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم هبذه اآلية إنام نزلت فينا، صحبنا رسول اهلل 

 .فشا اإلسالم وظهر، اجتمعنا معرش األنصار َنِجيًّا" معه اْلشاهد ونرصناه، فلام

وضعت احلرب "وكنا قد آثرناه عىل األهلني واألموال واألولد، وقد ثم قال بعد ذلك، قال: 

 .فيهم" أوزارها، فنرجع إىل أهلينا وأولدنا فنقيم

 إلقاء النفس للتهلكة.أن ترك اجلهاد هذا ِمن    -ريض اهلل عنهم وأرضاهم    -يعني كان نظر الصحابة  

 وهذا ِمن مجيل النظر والستنباط، وحماسبة النفس، جزاك اهلل خري، وِمن حماسبة النفس.

وخاصةا مع ذكر هذا األثر، بطالن بام ُيسمى ج عليه ِف مثل هذا اْلقام ثم ِمن الـ، يعني مما ُيعره 
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ا ُيقام ِف البلدان ِمن تفجري بالعمليات الستشهادية، ل يوجد يشء اسمه عمليات الستشهادية، م

اإلنسان لنفسه، أو انغامسه ِف غريه ووضع ما ُيسمى باحلزام الناسف، هذه كلها عمليات انتحارية، قتل 

 قتلها. -جل وعال  -التي حرم اهلل  للنفس

 وجتد ِمن مفاسد هذه الـ، ما ُيسمى بالعمليات الـ، وهي العلميات النتحارية، ِمن مفاسدها أهنا تقتل

نة، وإما النفس اْلؤِمنة.  إما النفس اْلؤمه

 إما أن يفجر نفسه ِف وسط أهل اإلسالم، وهي نفوس مؤمنة.

نة، أو ُمعا ءا كان ُمعاَهد، أو كان  هدة، دخلت بعهد، وبذمة ويل األمر،أو ِف وسط نفوس ُمؤمه سوا

 ذميًّا، أو كان ُمستأمناا، فكل هؤلء ل جيوز قتاهلم.

أهل العلم عىل أن هذه العمليات انتحارية، وليست استشهادية، وهي ِمن قتل ولذلك كانت فتاوى 

  إىل قتلها، نعم.النفس التي ل جيوز التهاون ِف أمرها، فضالا عن أن يصل األمر 

 المتن

بِيعي قال: قال رجل للرباء بن عازب: إن محلُت عىل العدو وحدي فقتلوين  وعن أيب إسحاق السه

 َل ُتَكلهُف إِله َنْفَسَك  ﴿أكنُت ألقيُت بيدي إىل التهلكة؟ قال: ل، قال اهلل لرسوله: 
ِ

 ﴾َفَقاتِْل ِِف َسِبيِل اَّلله

يه وأخرجه احلاكم، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني، ومل ه ابن مردوالنفقة. روا  إنام هذا ِف  [،  ۸٤] النساء:  

ليس ذلك ِف القتال، إنام هو  [: ١٩٥] البقرة:  ﴾َوَل ُتْلُقوا ِبَأيِْديُكْم إِىَل التهْهُلَكِة  ﴿خيرجاه. وقال ابن عباس: 

 إىل التهلكة.ِف النفقة: أْن ُُتْسَك بيدك عن النفقة ِف سبيل اهلل. ل تلق بيدك 

ية: األمر باإلنفاق ِف سبيل اهلل ِف سائر وجوه الُقُربات ووجوه الطاعات، وخاصة ومضمون اآل

رصف األموال ِف قتال األعداء وبذهلا فيام َيْقَوى به اْلسلمون عىل عدوهم، واإلخبار عن ترك فعل ذلك 

قال: أعىل مقامات الطاعة، ف بأنه هالك ودمار َْلن لزمه واعتاده. ثم عطف باألمر باإلحسان، وهو

َ ُُيِبُّ اْْلُْحِسننِيَ ﴿  [. ١٩٥] البقرة:  ﴾َوَأْحِسُنوا إِنه اَّلله

 الشرح 

 [١٩٥البقرة:  ]  ﴾َوَأْحِسُنوا ﴿هذه اآلية بعد أن أمر عباده بالنفقة بقوله:    -جل وعال    -نعم، ثم ختم اهلل  
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 ق ِمن األمر بالنفقة؛ ألن هذا ِمن اإلحسان.وهذا ِمن مناسبة أن ُُتَتم هذه اآلية بام سب

 واإلحسان عىل قسمني:

 بعبادته، واإلحسان إىل العباد بُحْسن اْلعاملة. -سبحانه وتعاىل  -اإلحسان هلل 

َ ُُيِ  ﴿، وهي صفٌة فعلية، -جل وعال  -ثم ِف اآلية إثبات اْلحبة هلل   ﴾( ١٩٥بُّ اْْلُْحِسننَِي )إِنه اَّلله

 ، ل ُتشبه حمبة اْلخلوقني، نعم.-جل وعال  -وهي حمبٌة حقيقيٌة تليق باهلل  [ ١٩٥] البقرة: 

 المتن

ُتْم َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي َوَل ََتْلُِقوا ُرُءوَسُكْم    ﴿  َفِإْن ُأْحرِصْ
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل ى َيْبُلَغ اهْلَْدُي َحته َوَأُِت

ُه َفَمْن َكانَ  ى ِمْن َرْأِس  حَمِله ا َأْو بِِه َأذا َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذا َأِمنُْتْم َفَمْن َُتَتهَع ِه ِمْنُكْم َمِريضا

ةٌ ْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيهاٍم ِِف احْلَجِّ بِاْلُعْمَرِة إِىَل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي َفَمْن مَلْ جَيِ    َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعرَشَ

َ َشدِ  َ َواْعَلُموا َأنه اَّلله ُقوا اَّلله ِم َواته ي اْْلَْسِجِد احْلََرا َْن مَلْ َيُكْن َأْهُلُه َحارِضِ
ِ

 ﴾(  ١٩٦يُد اْلِعَقاِب )َكاِمَلٌة َذلَِك ْل

 [. ١٩٦] البقرة: 

لعمرة، اد، رشع ِف بيان اْلناسك، فأمر بإُتام احلج واملا ذكر تعاىل أحكام الصيام وَعَطَف بذكر اجله

ُتْم  ﴿وظاهر السياق إكامل أفعاهلام بعد الرشوع فيهام؛ وهلذا قال بعده:  أي:  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

 ُصِدْدتم عن الوصول إىل البيت ومنعتم ِمن إُتامهام.

، ُمْلِزٌم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحباهباا اتفق العلامء عىل أن الرشوع ِف احلج والعمرة وهلذ

 .كام مها قولن للعلامء

 الشرح 

 عبادةا أخرى وهي ركٌن ِمن أركان اإلسالم، وهي عبادة احلج. -جل وعال  -نعم، ثم ذكر اهلل 

ُّوا احْلَجه  ﴿: -جل وعال  -فقال   َوَأُِت
ِ

ه
ِ

 [. ١٩٦] البقرة:  ﴾َواْلُعْمَرَة َّلل

  ﴿وِف قوله: 
ِ

ه
ِ

بأل يكون هذا احلج أو  -سبحانه وتعاىل  -تنبيٌه إىل اإلخالص هلل  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾ َّلل

د به ممدحةا ول نحو ذلك، فقال:    ﴿العمرة ل رياءا ول سمعةا ول ُيرا
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل  [.١٩٦البقرة:  ]   ﴾َوَأُِت

  ﴿: -عال جل و -ثم أخل العلم اختلفوا ِف قول اهلل 
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل د  [، ١٩٦] البقرة:  ﴾َوَأُِت هل اْلُرا
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 باإلُتام هنا: إكامل الفعل بعد الرشوع فيها؟

 أم اْلراد بذلك أداء احلج والعمرة واإلتيان هبا؟

 واضح الفرق؟

جل  -ج والعمرة كقول اهلل تدأ ِف، ورشع ِف احلج أو العمرة، أو اْلراد اإلتيان باحلإما اإلُتام ْلن اب

َياَم إِىَل اللهْيِل  ﴿: -وعال  ُّوا الصِّ َياَم إِىَل اللهْيِل  ﴿ [، ١۸٧] البقرة:  ﴾ُثمه َأُِت ُّوا الصِّ معناها:  [ ١۸٧] البقرة:  ﴾َأُِت

 ايتوا بالصيام.

 ِف وجوب العمرة، احلج جاء ِف آيات أخرى، وجاء ِف أحاديث.فمن أسباب اختالف العلامء 

 لكن اختلفوا ِف العمرة هل هي واجبة؟ أم ليست بواجبة؟ يعني مرة ِف العمر، ثم بعد ذلك نافلة.

، وهو قول أيب حنيفة ومالك، وهو ما اختاره شيخ اإلسالم " هي ُمستحبة "فمن أهل العلم َمن قال:  

 ابن تيمية.

 ((فضلو تعتمروا فهو أوإن تعتمر، أ)) )) وإن تعتمروا فهو أفضل ((واستدلوا عىل ذلك بحديث: 

 وفيه ضعف.

ُّوا  ﴿: -جل وعال  -وقال الشافعي وأمحد وغريهم بوجوب العمرة، استدللا أولا بقول اهلل  َوَأُِت

 
ِ

ه
ِ

 العمرة.أي ايتوا باحلج و [ ١٩٦] البقرة:  ﴾احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل

ال فيه، احلج هاٌد ل قت)) عليهن جعن النساء:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكذلك حلديث قوله عن، قول النبي 

 .والعمرة ((

ا َمن قال بأن اآلية بمعنى اإلُتام، إُتام العمل بعد الرشوع فيه قال بامذا؟  إذا

ُّوا  ﴿: -جل وعال  -قال بالستحباب، ومن قال ِف قول اهلل   [ ١٩٦] البقرة:  ﴾احْلَجه َواْلُعْمَرَة  َوَأُِت

 ني قال بالوجوب.اْلراد به اإلتيان هبذه، أو هباتني العبادت

 نعم، ومها قولن مشهوران عند أهل العلم، نعم.
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 المتن

  ﴿وقال عيلٌّ ِف هذه اآلية: 
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل أن َُتِْرَم ِمن ُدَويرة أهلك.  [: ١٩٦] البقرة:  ﴾َوَأُِت

 وكذلك قال ابن عباس، وسعيد بن جبري.

إل احلج والعمرة، وُُتِله ة: ُتامها أن َترم ِمن أهلك، ل تريد  وعن سفيان الثوري أنه قال ِف هذه اآلي

رت، ِمن اْليقات ليس أن ُترج لتجارة ول حلاجة، حتى إذا كنَت قريباا ِمن مكة قلَت: لو حججت أو اعتم

 .وذلك جيزئ، ولكن التامم أن ُترج له، ول ُترج لغريه

 الشرح 

أن َُتِْرَم ِمن ُدَويرة "ما ورد عن ابن عباس وغريه، هنا، و -ريض اهلل عنه  -نعم، يعني قول عيل 

    ﴿:  -جل وعال    -ِف قول اهلل    أهلك"
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل يِت باحلج والعمرة يعني ا  [،  ١٩٦] البقرة:    ﴾َوَأُِت

 ِمن دويَرة أهلك، ما اْلراد هبذا األمر؟

 السفر ألجل العمرة. قالوا: اْلراد أن ُينشئ السفر ألجل احلج، أو ينشئ

 أن يكون إنشاؤه للحج، إنشاؤه للسفر ألجل احلج أو ألجل العمرة.

ا لذلك.  وهذا أفضل ممن يقوم بالعمرة أو يقوم باحلج، ومل ُينشئ سفرا

يذهب إىل عمٍل أو يذهب إىل زيارٍة أو نحو ذلك، ثم ُيج، هذا جائز، لكن األفضل واألكمل كأن 

 قيق هذه العبادة العظيمة، وهي احلج أو العمرة.أن يكون سفره ُأنشئ ألجل َت

 ."وذلك جيزئ، ولكن التامم أن ُترج له، ول ُترج لغريه"ولذلك قال: 

 التمتع هو إيش؟ولذلك سيأيت معنا اخلالف ِف التمتع؛ ألن 

 فعل إيش؟

 فعل احلج، فعل العمرة وفعل احلج ِف نفس السفر.

ا، وأن ُيج تمتع، األفضل أن يعتمر ع" يرون أن األفضل ليس الفكان أهل العلم:   مرةا ُينشئ هلا سفرا

ا " ا خاصًّ ا، فيكون بذلك قد أتى بعبادة، أنشأ هلا سفرا ا ُينشئ له سفرا  .حجًّ

 هب مجع ِمن الصحابة كام سيأيت.ففضلوه عىل أن، وهذا مذ
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اْلراد هبا إنشاء  ""أن َُتِْرَم ِمن ُدَويرة أهلك: -ريض اهلل عنهم  -الشاهد ِمن هذا أن قول الصحابة 

 السفر ألجل هذه العبادة، نعم.

 المتن

اعتمر أربع ُعَمٍر كلها ِف ذي القعدة: عمرة احلديبية ِف ذي القعدة  - ملسو هيلع هللا ىلص -قد ثبت أن رسول اهلل 

نة ِف ذي القعدة سنة ثامن، وعمرته التي  ا سنة ست، وعمرة القضاء ِف ذي القعدة سنة سبع، وعمرة اجِلِعره

ا ِف ذي القعدة سنة عرش، ول اعتمع حجته أحرم هب مر َقّط ِف غري ذلك بعد هجرته، ولكن قال ألم ام معا

  .)) عمرة ِف رمضان تعدل حجة معي ((هانئ: 

 الشرح 

  :  " حجةا معي هذه خاصة بمن ُذكر له " يعني اْلراد بالتشبيه هنا، تشبيه، يعني بعض أهل العلم قالوا

 ." هو عىل العموم "وبعضهم قال: 

، جاء احلديث وهو صحيح، واْلراد )) عمرٌة ِف رمضان تعدل حجة ((ظ اآلخر أن: د اللفوقد ور

 بذلك التشبيه ِمن حيث الثواب واألجر، وليس ِمن حيث اإلجزاء.

ا اعتمر ِف رمضان فإن هذا ل ُيسِقط عنه حجة اإلسالم، إن هذا ل ُيسقط عنه اإلسالم،  فلو أن شخصا

  جر احلج، نعم.ن له أوإن كايبقى عليه حجة اإلسالم 

 المتن

، فاعتاَقْت عن ذلك بسبب الطهر، -عليه السالم    -وما ذاك إل ألهنا كانت قد عزمت عىل احلج معه  

 كام هو مبسوط ِف احلديث عند البخاري.

 ملسو هيلع هللا ىلص -وقد وردت أحاديث كثرية ِمن طرق متعددة، عن أنس ومجاعة ِمن الصحابة: أن رسول اهلل 

)) َمن كان معه هدي فليهل أنه قال ألصحابه:  مرة، وثبت عنه ِف الصحيحمجع ِف إحرامه بحج وع -

 .بحج وعمرة ((

ا:   .)) دخلت العمرة ِف احلج إىل يوم القيامة ((وقال ِف الصحيح أيضا
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 الشرح 

يرد اسم أم هانئ ِف نعم، حديث أم هانئ نبهه الشيخ أمحد شاكر كام هو عندكم ِف احلاشية إىل أنه مل 

 نصارية.رة، وإنام ورد اسم أم ِسنان األروايات العم

 والسبب كذلك ِف عدم حجها أن زوجها ذهب ببعرٍي وبقي اآلخر للسقي فلم جتد ما تركب.

 َعىَل النهاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِ  ﴿: -جل وعال  -وكام هو معلوم أن قول اهلل 
ِ

ه
ِ

 ﴾يالا َوَّلل

 ُتفَس بالراحلة، وُتفَسه بالزاد.طاعة: الست [ ٩٧] آل عمران: 

 فإذا مل جيد اإلنسان راحلةا فإنه فاقٌد لالستطاعة، نعم.

 المتن

ُتْم َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  ﴿وقوله:  ذكروا أن هذه اآلية نزلت ِف سنة  [: ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

وبني الوصول إىل البيت، وأنزل  - ملسو هيلع هللا ىلص -ل اهلل ديبية، حني حال اْلرشكون بني رسوست، أي عام احل

: أن يذبحوا ما معهم ِمن اهلدي وكان سبعني بدنة،  اهلل ِف ذلك سورة الفتح بكامهلا، وأنزل هلم رخصةا

.بأن ُيلقوا رؤوس -عليه السالم  -وأن يتحللوا ِمن إحرامهم، فعند ذلك أمرهم   هم ويتحللوا

ا للنسخ حتى خرج فح رصه رأسه ومل ُيلقه، لق رأسه، ففعل الناس وكان منهم َمن قَ فلم يفعلوا انتظارا

: واْلقرصين يا رسول اهلل؟ فقال ِف الثالثة: )) َرِحَم اهلل اْلَُحلِّقني ((: - ملسو هيلع هللا ىلص -فلذلك قال  )) . قالوا

ين (( ِ   .واْلَُقرصِّ

ا وأربعامئة، وكا ن منزهلم باحلديبية وقد كانوا اشرتكوا ِف هدهيم ذلك، كلُّ سبعة ِف َبَدنة، وكانوا ألفا

 .خارج احلرم، وقيل: بل كانوا عىل طرف احلرم، فاهلل أعلم

 الشرح 

ُتْم َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  ﴿: -عال جل و -نعم، ثم قال اهلل  قال أهل  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

ه اهلل ا ِف سنة ست ِف مسألة صلح احلديبية سامه ا؛ ألنه كان ما  -جل وعال  - العلم، هذه نزلت، طبعا فتحا

ا ُمِبيناا ) ﴿بعده فتح عىل اْلسلمني   وصلح احلديبية. [ ١الفتح:  ] ﴾( ١إِنها َفَتْحنَا َلَك َفْتحا

ا يمنعك ِمن  ءا كان هذا العارض عدوًّ احلرص: هو المتناع ِمن عدم احلج أو العمرة لعارض، سوا
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ا أو نحو ذلك  ، فهذا كله ِمن اإلحصار، أو ِمن احلرص.احلج أو العمرة، أو يكون مرضا

 لع إحرامه ول يشء عليه.ومن ُأحرِص قبل أن ُيلبي باإلحرام فال يشء عليه، يرجع إىل بيته وخي

 ومن ُأحرِص بعد اإلحرام، بعد دخوله ِف النسك، األول قبل دخوله ِف هذا النسك.

ويذبح ما معه ِمن اهلدي، كان معه  احلال الثاين: أن ُُيرص بعد أن يدخل ِف النسك، فهذا يتحلل،

 ن عنده إبل.هدي يذبح، أو ينحر إن كا

اشرتط لتوقعه مرض أو نحو ذلك، اشرتط ِف التلبية فقال: لبيك مهللا فهذا حال اْلُحرَص، إل أن َمن  

عمرة، مهللا حميل حيث حبستني، اشرتط، ثم ُأحرص بسبب مرٍض أو نحوه فهذا ل يشء عليه، يتحلل 

 عليه، وليس عليه أن يذبح شيئاا.ول يشء 

 لكن ِمن اْلسائل اْلهمة هنا أن َمن ُأحرِص فهل جيب عليه القضاء؟

نت هذه الفريضة هي فريضة اإلسالم، عمرته األوىل أو حجه األول، فإنه جيب عليه أن يؤديه إن كا

 بعد ذلك للخطاب األول، وليس بدلا عام حصل ِف اإلحصار.

له بأن ُيج، وليس بسبب ما حصل معه، يعني ليس ر له بأن يعتمر واألمر  للخطاب األول يعني لألم

 بدلا عام ُأحرص بسببه.

 ا ِمن حجٍّ نافلة أو كان ِمن عمرٍة نافلة فإنه ل جيب عليه.وإن كان هذ

ا اإلحصار، َمن ُأحرص ل جيب عليه القضاء، ِف احلاَلني.  إذا

ب عليه باخلطاب األول، وهو األمر األول، أنه ة اإلسالم فإهنا جتإن كانت حجة اإلسالم، وعمر

 واجب عليه أن يعتمر، وواجب عليه أن ُيج.

ا أن ُيعيد هذا األمر، يبقى األمر نافلة، وإن كان نافلة فه ذا أوضح ِمن حيث أنه ل جيب عليه أيضا

 نعم.

 المتن

ل مرض ول غريه؟ وهلذا اختلف العلامء: هل خيتص احلرص بالعدو، فال يتحلل إل َمن حرصه عدو،  
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ما َمن أصابه مرض َحرْصَ إل حرُص العدو، فأعىل قولني: فروى ابن أيب حاتم عن ابن عباس، أنه قال: ل 

.  [  ١٩٦] البقرة:    ﴾َفِإَذا َأِمنُْتْم    ﴿أو وجع أو ضالل فليس عليه يشء، إنام قال اهلل تعاىل:    فليس إل ِمن َحرْصٍ

والقول الثاين: أن والزهري، وزيد بن أسلم، نحو ذلك. قال: وُرِوي عن ابن عمر، وطاووس، 

 وهو التهَوهان عن الطريق أو نحو ذلك.-احلرص أعم ِمن أن يكون بعُدوٍّ أو مرض أو ضالل 

 ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى اإلمام أمحد: عن عكرمة، عن احلجاج بن عمرو األنصاري، قال: سمعت رسول اهلل  

  .)) َمن ُكَِس أو َعِرج فقد حل ((يقول:  -

 ح شرال

 نعم، احلديث فيه مقال، نعم.

 المتن

ذلك لبن عباس وأيب هريرة فقال: صدق. وأخرجه . قال: فذكرت )) وعليه حجة أخرى ((

أصحاب الكتب األربعة وابن أيب حاتم. ثم قال ابن أيب حاتم: وروي عن ابن مسعود، وابن الزبري، 

 .ن عدو، أو مرض، أو كَسوعلقمة، وسعيد بن اْلسيب، وجماهد، أهنم قالوا: اإلحصار مِ 

 الشرح 

 ؟يعني بالعموم، يعني ما وجه اْلسألة اآلن

ُتْم  ﴿منهم َمن قال: أن هذا للعدو،   أي ِمن العدو ْلناسبة نزول اآلية. [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

اج اإلمجاع ِف اللغة عىل أن )ُأحرِص( للمرض، وأن )ُحرِص( للعدو، واآلية  جه جاءت: لكن نقل الزه

ُتْم  ﴿  رض.فتكون ملاذا؟ فتكون للم [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

 ." )ُأحرِص( و )ُحرِص( تأيت للعدو وتأيت للمرض، فيجوز فيها األمران "وقال بعض أهل العلم: 

ا ُأحرص اإلنسان بسبب عدوٍّ أو ُأحرِص بسبب مرٍض كان له نفس احلكم ِمن قضية، ِمن حيث  إذا

 اإلحرام، ويذبح ما استيَس ِمن اهلدي. قضية أنه ُيل

 لكن يبقى هنا مسألة: 

هذا الذي له هدي، أو ليس معه  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  ﴿: -جل وعال  -قول اهلل 
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ء هدي.  هدي، بعض أهل العلم نقل التفاق عىل أنه ل يتكلف رشا

ا ع  ىل التمتع؟وهل جيب عله الصيام عرشة أيام قياسا

جح: أنه ل جيب عليه يشء إن مل يكن معه هدي، ل جيب عليه يشء؛ خالٌف بني أهل العلم، والرا 

 فإن مل يستيَس يشء فليس عليه يشء. [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  ﴿: -جل وعال  -لقول اهلل 

 صح ِمن وجهني:ثم قالوا: القياس عىل التمتع ِف أنه ُيل باهلدي ل ي

 أما الوجه األول:

 ألنه خمالف لظاهر اآلية ِف األمر بالتيسري، خمالف لظاهر اآلية؛ ألن األمر بالتيسري. قالوا:

 األمر الثاين:

ا غري مضطر، )كلمة غري مفهومة:   ( باختياره، أما هنا فهو باضطراره ٣١:٢۰أنه ِف هدي التمتع خمتارا

 ُأحرِص، فليس عليه يشء.

 وما استيَس أقله شاة. [ ١٩٦] البقرة:  ﴾اَم اْسَتْيََسَ فَ  ﴿ي فلظاهر اآلية يذبح هديه، معه اهلدفإن كان 

وقال بعضهم: ُيشرتط أن يكون بدنة، أو أن تكون بقرة، وظاهر اآلية خُيالِف ذلك الشرتاط؛ ألن 

واهلدي إما أن يكون باألغنام، وإما أن  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  ﴿قال:  -جل وعال  -اهلل 

 يكون باإلبل، وإما أن يكون باألبقار، نعم.

 المتن

 ملسو هيلع هللا ىلص -وقال الثوري: اإلحصار ِمن كل يشء آذاه. وثبت ِف الصحيحني عن عائشة: أن رسول اهلل 

فقال:  دخل عىل ُضَباعة بنت الزبري بن عبد اْلطلب، فقالت: يا رسول اهلل، إين أريد احلج وأنا شاكية. -

 .عن ابن عباس بمثله . ورواه مسلم)) حجي واشرتطي: أنه حَمِيلِّ حيث َحَبْسَتنِي ((

 الشرح 

عىل هذا فتأيت اْلسألة: هل جيوز لإلنسان أن يشرتط ِف احلج : مريضة، و"إين أريد احلج وأنا شاكية"

 أو ِف العمرة؟

 نقول: إذا خاف اإلنسان عىل نفسه مرض، فله أن يشرتط.
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 رتاط؟دة الشوما فائ

ر اهلل  املانع فليس عليه يشء، يعني خيلع ثياب عليه هذا اْلرض أو هذا  -جل وعال  -أنه لو قده

 اإلحرام، ويرجع إىل بيته، ويل عليه يشء.

 إن مل يشرتط فعليه اهلدي عىل قول أهل العلم.

ا  معاىف، فال ُيسن طيب ِمن اْلسائل اْلهمة: أنه ل ُيسن الشرتاط لغري حاجة، يعني أنت صحيحا

  الشرتاط ِف حقك، نعم.

 المتن

علامء إىل صحة الشرتاط ِف احلج هلذا احلديث. وقد علق اإلمام حممد بن فذهب َمن ذهب ِمن ال

إدريس الشافعي القوَل بصحة هذا اْلذهب عىل صحة هذا احلديث. قال البيهقي وغريه ِمن احلفاظ: فقد 

 .صح، وهلل احلمد

 الشرح 

ا يعني هذا تنبي  .-رمحه اهلل  -فيام سلك اإلمام الشافعي ه لطيف جدًّ

 ." إذا صحه احلديث فهو مذهبي "اإلمام الشافعي له كلمة مشهورة، قال فيها: 

" هذا احلديث صحيح يعني مما يفعله: أنه إذا جاء إىل حديث، فيقول:  -رمحه اهلل  -فكان البيهقي 

 .هو مذهب الشافعي "

ا بام أن  " إذا صحه احلديث فهو مذهبي " ث، اإلمام الشافعي يقول:يعني يقول: إذا صح احلدي إذا

 احلديث صحيح، فهذا هو مذهب الشافعي ِف هذه اْلسألة.

وهذه اْلسألة يعني فيها نظر، ِمن حيث أنه إذا ُأريد به مذهب الشافعي ترجيح الشافعي، ومل يرد عنه 

 هذا فهذا ل يصح.

م عىل قوله، أوىص بأن احل -رمحه اهلل  -ُأريد به أن الشافعي  لكن إذا ا أنه ُيقده ديث إذا كان صحيحا

 فبهذا العتبار نعم، هبذا العتبار إذا صحه احلديث فهو قول الشافعي.

وهذا دليل عىل رجوعه للحق وعىل تقيده بالدليل، يعني هذا الشافعي وهو أحد أئمة اْلذاهب 
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ومثل ذلك قال مالك، ومثل ذلك قال أمحد، وبنحوه   " إذا صحه احلديث فهو مذهبي "  األربعة، وهو يقول:

 قال أبو حنيفة.

وهذا يدلنا ِدللة واضحة عىل أن التعصب للمذاهب وتقديمها عىل نصوص الوحيني أن هذا ل 

 جيوز.

وهي  وطالب العلم يعرف ألئمة اْلذاهب قدرهم ومكانتهم ويستفيد مما ُكتب ِف هذه اْلذاهب

ا؛ ألن  طريقة مدروسة عند أهل العلم، ومأخوذ هبا الدراسة عىل طريقة الكتب اْلذهبية، وهي نافعة جدًّ

 فيها ِمن احلرص للمسائل، وفيها ِمن الرتتيب، والتسهيل عىل طالب العلم.

ا طريقة معهودة عند أهل العلم وهي  ا بطالن الطريقة األخرى، فهي أيضا وليس معنى هذا أيضا

 لدراسة الفقهية عىل متون األحاديث.اطريقة 

فكال الطريقتني مدروس عند أهل العلم وعليها تقريرات العلامء، ول يعني الدراسة عىل الطريقة 

ءا َمن كانوا مالكية، أو َمن كانوا شافعية، أو حنبلية، أو حنفية أو غري ذلك، ليس معنى ذلك  اْلذهبية سوا

 التعصب للمذهب.

  أصول اْلذهب، واألخذ بطريقة العلامء، وبني التعصب للمذاهب.ىلففرٌق بني الدراسة ع

، وأل نقدم عىل ذلك رأياا ول - ملسو هيلع هللا ىلص -التعصب للمذاهب أمر مذموم، الواجب علينا اتباع نبينا 

.  قولا

: كل آيٍة ُتالف مذهبنا فهي مؤولٌة أو منسوخة،  فبعض اْلذاهب كام هو قول بعض األحناف، قالوا

 ؤوٌل أو منسوخ.وحديٌث كذلك فهو م

يعني ُتالف مذهبنا، هذا ل يصح، تقديم نصوص الكتاب، تقديم نصوص اْلذهب عىل الكتاب 

 والسنة؟ ل، اْلراد اْلذاهب ُتدم الكتاب والسنة، وتقوم عىل نصوص الكتاب والسنة.

د هذا ِف كل فإن خالفت نصوص الكتاب والسنة ُقدمت النصوص، هذا موجود ِف كل مذهب، جت

 يعني أن هناك َمن ربام يغلو ِف هذا الباب.مذهب، 
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ا انتحال مذهب اإلمام  ا وقربا ا وبعدا حتى قال بعض الشافعية، قالوا: جيب عىل الناس رشقاا وغربا

، وعىل األئمة األعالم والعوام الطِّغام انتحال  الشافعي بحيث ل يردون عنه بدلا ول يبغون عنه حولا

 مذهبه.

يد بأنه جيب عىل الناس أل خيرجوا ِف، وإن خالف النص ِمن اآلية، أو النص هذا ل يصح، التقي  يعني

 ِمن احلديث، هذا تضييق.

وأما ما يتعلق بحكم احلاكم ِف مسألة، أو فصله للنزاع فهذا باٌب آخر، إذا قىض احلاكم بأمٍر فيه نزاع، 

 لحة للناس.تهادية، مما فيه مصفإن قضاء احلاكم ُينهي النزاع ِف هذه اْلسائل الج

وأما التعصب بحيث أنك تقف عىل اآلية، وتقف عىل احلديث، ومع ذلك تقول: ل، أقدم قول العامل 

بُِعوا َما ُأنِْزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم  ﴿الفالين، فهذا ل يصح،   نعم. [ ٣] األعراف:  ﴾اته

 المتن

قال عيل بن أيب طالب: شاة. وكذا قال عطاء،  [: ١٩٦] البقرة:  ﴾اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي َفاَم  ﴿وقوله: 

 وجماهد، وقتادة، وغريهم، وهو مذهب األئمة األربعة.

 ١٩٦] البقرة:    ﴾َما اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي    ﴿وروى ابن أيب حاتم: عن عائشة وابن عمر: أهنام كانا ل يريان  

 .وعروة بن الزبري، وسعيد بن جبري نحو ذلكلقاسم، بل والبقر. قال: وُرِوي عن سامل، واإل ِمن اإل [

 الشرح 

يعني هذا ُينظر ِف أسانيد الواردة عن الصحابة، وإل فإن ظاهر اآلية يدل عىل التيسري، ولكن َمن قال 

اآلية يدل عىل أنام تيَس، وما، هبذا القول أخذ بسبب النزول؛ ألن الصحابة نحروا اإلبل، ولكن ظاهر 

 عم.وأقل ما يتيَس الشاة، ن

 المتن

قلت: والظاهر أن مستند هؤلء فيام ذهبوا إليه قضية احلديبية، فإنه مل ُينقل عن أحد منهم أنه ذبح ِف 

أن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َتلله ذاك شاة، وإنام ذبحوا اإلبل والبقر، ففي الصحيحني عن جابر قال: أمرنا رسول اهلل 

  نشرتك ِف اإلبل والبقر كل سبعة منا ِف بدنة.
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ا فمن اإلبل، وإل فمن البقر، وإل فمن الغنم. والدليل عىل صحة  وقال ابن عباس: إن كان ُمؤِِسا

قول اجلمهور فيام ذهبوا إليه ِمن إجزاء ذبح الشاة ِف اإلحصار: أن اهلل أوجب ذبح ما استيَس ِمن اهلدي، 

ا.أي: مما    تيَس مما يسمى هديا

كام قاله احلَرْب البحر ترمجان القرآن وابن عم واهلَْدي ِمن هبيمة األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم، 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

. - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد ثبت ِف الصحيحني عن عائشة أم اْلؤمنني، قالت: أْهَدى النبي   مرة غناما

ُّ  ﴿معطوف عىل قوله:  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َوَل ََتْلُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتهى َيْبُلَغ اهْلَْدُي حَمِلهُه  ﴿وقوله:  وا َوَأُِت

 
ِ

ه
ِ

ُتْم َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  ﴿وليس معطوفاا عىل قوله:  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل ]  ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

 .-رمحه اهلل  -كام زعمه ابن جرير  [ ١٩٦البقرة: 

 الشرح 

ُه َوَل ََتْلُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتهى يَ  ﴿: -جل وعال  -يعني قول اهلل  هذا  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾ْبُلَغ اهْلَْدُي حَمِله

 اْلراد منه من؟

ا هي معطوفة عىل قول اهلل   ﴿: -ال جل وع -اْلراد منه الذي دخل ِف مناسك احلج حتى أُتها، فإذا

 
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل  [. ١٩٦] البقرة:  ﴾َوَأُِت

ُتْم َفاَم اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي    ﴿:  -عال  جل و  -فمن قال: إهنا معطوفة عىل قول اهلل   ] البقرة:   ﴾َفِإْن ُأْحرِصْ

 أوجب عىل َمن ُأحرص أن ُيلق رأسه، وهي حمل خالٍف بني أهل العلم. [ ١٩٦

 -عليه الصالة والسالم  -ِف صلح احلُديبية، فإن النبي  - ملسو هيلع هللا ىلص -لكن ُيستفاد حلق الرأس بفعله 

، فُيستفاد ِمن هذا.حلق ثم تبعه أصحابه ما بني مَ   ن حلق، وَمن قرصه

 م احلج والعمرة، وليس عىل احلرص، نعم.هو عىل إُتاأما ظاهر اآلية فإن العطف 

 المتن

وأصحابه عام احلديبية ملا حرصهم كفار قريش عن الدخول إىل احلرم، حلقوا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ألن النبي 

ْدُي َحتهى َيْبُلَغ اهْلَ  ﴿حلرم فال جيوز احللق وذبحوا هدهيم خارج احلرم، فأما ِف حال األمن والوصول إىل ا
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ُه  اسك ِمن أفعال احلج والعمرة، إن كان قارناا، أو ِمن فْعِل أحدمها إن كان ويفرغ الن [، ١٩٦] البقرة:  ﴾حَمِله

ا. ا أو ُمتمتِّعا  ُمْفِردا

ن العمرة، ومل كام ثبت ِف الصحيحني عن حفصة أهنا قالت: يا رسول اهلل، ما شأن الناس َحّلوا مِ 

ّل أنَت ِمن عمرتك؟ فقال:   .)) إين َلبهْدُت رأيس وقلهدت َهْديي، فال أحّل حتى أنحر ((ََتِ

 الشرح 

ا مع غسوله، ما فائدة هذا الصمغ يضعه عىل  "إين لبهدُت رأيس"نعم، يعني  التلبيد: أن جيعل صمغا

 الشعر حتى يتامسك، قالوا ألمرين:

كان أحياناا يطيل شعره حتى   -والسالم  عليه الصالة    -ر اشعر؛ ألن النبي  األمر األول: حتى ل يتبعث

 يرضب عىل منكبيه، فيجمع هذا الشعر هبذا الصمغ.

 وكذلك يمنع ِمن القمل ونحوه، يمنع ِمن دخول القمل ونحوه، نعم.

 فمن مل يسق اهلدي يتحلل، نعم.

 المتن

ا ﴿وقوله:  ى ِمْن َرْأِسِه َأْو بِهِ  َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا : قال ﴾َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك  َأذا

 -يعني مسجد الكوفة-البخاري: عن عبد اهلل بن َمْعِقل، قال: فعدت إىل كعب بن ُعْجَرَة ِف هذا اْلسجد  

قمُل يتناثر عىل وجهي. وال  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -فقال: مُحْلُت إىل النبي    [،  ١٩٦] البقرة:    ﴾فِْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم    ﴿فسألته عن  

)) صم ثالثة أيام، أو أطعم ، قلت: ل. قال:  )) ما كنُت أَرى أن اجلهد بلغ بك هذا! أما جتد شاة؟ ((فقال:  

 .. فنزلت ِفه خاصة، وهي لكم عامةستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع ِمن طعام، واحلق رأسك ((

 الشرح 

نعم، وهذا باب الكفارات، العربة فيه بعموم اللفظ ب،  يعني العربة بعموم اللفظ ل بخصوص السب

 ل بخصوص السبب.

ا بمن نزلت فيه، أو بمن حدث له األمر، وإنام هي عام وترشيع لألمة.  يعني ليس خاصًّ
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 المتن

)) أو  قال: إذا كان [، ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك  ﴿وعن ابن عباٍس ِف قوله: 

 .وي عن جماهد، وعكرمة، وعطاء، وغريهم نحو ذلكفأيهة أخذَت أجزأ عنك. قال ابن أيب حاتم: ور ((

 الشرح 

إذا كان )أو( للتخيري، يعني هي ِمن أبرز معانيها يعني قول ابن عباس هذا ُيعترب قاعدة تفسريية، قال:  

يري، فإذا قيل لك: اذهب إىل كذا، أو كذا، أو التخيري، وإن كان هلا أكثر ِمن عرشة معاين، لكن أبرزها التخ

" إذا كان )أو( فأيةا أخذَت أجزأ كذا هذا يعطيك ُتيري، فلو ذهبَت بأحد هذه األماكن أجزأت، فقال: 

 .عنك "

بالصيام، أو بالصدقة، أو بالنسك صح  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم  ﴿ بالفدية، يعني أخذَت 

 ذلك منك.

" القول للناس فيمن وقع ِف هذا فيه فائدة: التخيري خاصةا ِف هذه اْلسألة، قال أهل العلم: ويعني 

، أو حلق الرأس قبل التحلل، القول هلم: بأنه   جيب عليك النسك، هذا ل يكون حمظور كلبس اْلخيط مثالا

 .أنفع للناس "

ل ُيستفاد منها لكثرُتا، فعندما يعمل " ألن اهلدي ِف، أو الكفارات ِمن الذبايح فيه منها  قال العلامء:  

 .اإلنسان بالتخيري، فقد يكون التخيري ِف إطعام اْلساكني "

ا بام أن اهلل   األمر ِف أحد هذه األنواع، فيبقى جعل األمر للتخيري فال جيوز حرص -جل وعال  -فإذا

 األمر عىل التخيري، نعم.

 المتن

ء أنه خُيريه ِف هذا اْلقام، إن شاء صام، وإن شاء تصّدق العلامقلت: وهو مذهب األئمة األربعة وعامة  

 .بَفرق، وهو ثالثة آصع، لكل مسكني نصُف صاع، وهو ُمّدان

 الشرح 

ان يعني اْلد   اْلعروف، الزكاة، زكاة الفطر كم؟نعم، اْلده
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 صاع، كم الصاع؟ أربعة أمداد.

ين، نعم، بيد الرجل اْلت  وسط.فهذا اإلطعام بنصف صاع، يعني بمده

 المتن

 .الفقراء، أْي ذلك فعل أجزأه وإن شاء ذبح شاة وتصّدق هبا عىل

 الشرح 

ا ذكر أهل العلم يا إخوة:   " أن هذا احلكم للمضطر ".طبعا

ا بسبب األذية التي حصلت له ِف رأسه.أهنا،   كعب بن، حديث كعب بن ُعجرة، كان مضطرًّ

بس اْلخيط ونحوه، فهذا ل جيوز، أنت غري وأما أن يتعمد اإلنسان فعل اْلحظورات عليه، ِمن ل

 مضطر.

ومن هنا تساهل البعض ِف قضية لبس اْلخيط حتى يتجاوزوا التفتيش ِف الذهاب إىل احلج، وهذا 

 جيوز.ل 

الذي ما يستطيع أن ينتظم ِف أمٍر رسمي نظمه ويل األمر، فهذا مل ُيصل عىل الـ، مل يتحقق ِف حاله 

 ال الستطاعة.الستطاعة، ما َتققت فيه ح

أنت  )) من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع ِمن حجه كيوم ولدته أمه ((ثم أنت تذهب إىل احلج، 

 أول ما تبدأ بمحرم، أو ما تبدأ احلج فعل حمرم، ثم ترجو، فام يصلح.

ا ثوبه، حتى  فمن مل يتيَس له احلج بالطرق الرسمية فليس له أن يتحايل فيميش مغطياا رأسه، ولبسا

 وز، ثم يقول: ما هي الكفارة؟يتجا

 وكذلك ِمن األمور التي يعني ُينبهه عليها هنا:

ا يسأل أحد سكان مكة يقول له: أنا احلمد تساهل الناس ِف موض وع الكفارات، مرةا وجدُت شخصا

، يعني  هلل وقفُت بعرفة، وطفُت اإلفاضة وأريد أن أرجع إىل بلدي، احسب يل، كم الكفارات اليل عيله

يدفعها اآلن، وهذا قاعد ُيسب له، يقول: واهلل عندك يعني مبيت ِف منى، وعندك رمي اجلامر،  يبغى

 فهذا مِن العبث. وعندك،
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ا حتى صار احلج حج  ثم تطور األمر حتى صار حج األربعة وعرشين ساعة، ثم تطور األمر كثريا

 ر إىل احلج بالنية.الثنا عرش ساعة، ول ندري إىل ماذا سيتطور األمر، ربام يتطور األم

خالص، صحه  فتجد َمن يصحح للك أنك َتج بالنية، يكفي أن تدفع وأنت باٍق ِف بلدك، وُيقال:

 حجك، نسأل اهلل السالمة والعافية.

، كيف )) إن اهلل ُيب إذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه ((فال شك أن هذا يعني هذا ِمن التهاون، 

 باحلج!

ا أخي ما تستطيع احلج ل تذهب، وأنت مشغول ل تذهب، ثم يا أخي ركن ِمن أركان اإلسالم، ي

د أسبوعني، وملا جيي احلج تبغى حج بيوم واحد، أربعة وعرشين أنت ما شاء اهلل تذهب وسياحة وتقع

ا وعندك أعامل كثرية، يعني هذا ل شك أنه ِمن العبث الذي ل جيوز، نعم.  ساعة، وما عندك وقت أبدا

 المتن

َأْو  َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقةٍ  ﴿باألسهل فاألسهل:  ] جاء [لفظ القرآن ِف بيان الرخصة وملا كان 

كعب بن عجرة بذلك، أرشده إىل األفضل، فاألفضل  - ملسو هيلع هللا ىلص -وملا أمَر النبي  [. ١٩٦] البقرة:  ﴾ُنُسٍك 

 .امه. وهلل احلمد واْلنةفقال: انسك شاة، أو أطعم ستة مساكني، أو صم ثالثة أيام. فكّل حسن ِف مق

 الشرح 

 التيسري عىل العباد، نعم. -سبحانه وتعاىل  -يعني هذا ِمن التيسري ِمن فضل اهلل 

 المتن

وقال طاووس: ما كان ِمن دم أو طعام فبمكة، وما كان ِمن صيام فحيث شاء. وكذا قال جماهد 

عطاء: أنه كان يقول: ما كان ِمن  وعطاء واحلسن. وقال ُهَشيم: أخربنا حجاج وعبد اْللك وغريمها عن

 .فحيث شاء دم فبمكة، وما كان ِمن طعام وصيام

 الشرح 

ا َبالَِغ اْلَكْعَبِة    ﴿:  -جل وعال    -يعني استدلوا بقول اهلل   " يذبح ولكن مالك قال:    [  ٩٥] املائدة:    ﴾َهْديا

ق بني النسك، وبني اهلدي.حيث يشاء "  ؛ ألنه ُيفره
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األكل القارن وأما هذا، فهذا نسك، كفارة، فيذبحه حيث يشاء، هل جيوز فذاك هدي، اْلتمتع أو 

منه؟ نعم جيوز األكل منه، جيوز األكل ِمن هذا النسك، نعم، يعني جيوز أن يتصدق منه، وجيوز أن يأكل 

 منه، نعم.

 المتن

تم أي: فإذا ُتكن  [  ١٩٦] البقرة:    ﴾ْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي  َفِإَذا َأِمنُْتْم َفَمْن َُتَتهَع بِاْلُعْمَرِة إِىَل احْلَجِّ َفاَم ا  ﴿وقوله:  

ا بالعمرة إىل احلج، وهو يشمل َمن أحرم هبام، أو أحرم بالعمرة ِمن أداء اْلناسك، فم ن كان منكم متمتعا

ل، فلام فرغ منها أحرم باحلج وهذا هو التمتع اخلاص، وهو اْلعروف ِف كالم الفقهاء  .أوه

 الشرح 

"فإذا ُتكنتم ِمن أداء قال:  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾بِاْلُعْمَرِة إِىَل احْلَجِّ َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َُتَتهَع  ﴿: نعم، قوله

 سبق معنا قول ابن عباس، بأن هذا يدل عىل ماذا؟ اْلناسك"

 يدل عىل أن احلرص حرص إيش؟

د العام بحكحرص العدو، لكن قال أهل العلم:  ٍم يوافق العام ل يقتيض " قاعدة: ذكر بعض أفرا

 نى هذا األمر؟، ما معالتخصيص "

 اآلن اآلية كانت تدل عىل احلرص أن يكون بالعدو، أو أن يكون بمرض، أو أن يكون بغريه.

د العام، والفرد هنا الذي ُذكِر إيش؟  َفِذْكُر بعض أفرا

ىل ُتصيص اآلية به، فيبقى مسألة األمن؛ ألنه يتعلق بالعدو، يتعلق بالعدو، ذكر هذا الفرد ل يدل ع

ءا كان احلرص بعدوٍّ أو بغريه، نعم.اآلية عىل عمومه  ا، سوا

 المتن

 .والتمتع العام يشمل القسمني

 الشرح 

 أن يشمل القسمني، ما مها القسامن؟

 .ميشمل التمتع ويشمل القران؛ ألن كالمها فيه هدي، نع
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 المتن

. وآخر يقول: -  ملسو هيلع هللا ىلص  -َمن يقول: ُتتع رسول اهلل  فإن ِمن الرواة  كام دلت عليه األحاديث الصحاح،  

 .َقَرن. ول خالف أنه ساق اهلدي

 الشرح 

)) لو استقبلُت ِمن أمري ما استدبرُت ما ، وقال: -عليه الصالة والسالم  -نعم، واألظهر أنه قرن 

 ، نعم.سقُت اهلدي ((

 المتن

أي: فليذبح ما قدر  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي َفاَم اْس  َفَمْن َُتَتهَع بِاْلُعْمَرِة إِىَل احْلَجِّ  ﴿وقال تعاىل: 

 ذبح عن نسائه البقر. - ملسو هيلع هللا ىلص -ر؛ ألن رسول اهلل عليه ِمن اهلدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البق

أبو بكر بن ذبح بقرة عن نسائه، وكن متمتعات. رواه  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن أيب هريرة: أن رسول اهلل 

 َمْردويه.

دليل عىل رشعية التمتع، كام جاء ِف الصحيحني عن عمران بن ُحصني قال: نزلت آية اْلتعة وِف هذا  

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -ِف كتاب اهلل، وفعلناها مع رسول اهلل 

مه، ومل َينَْه عنها، حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.  ثم مل ينزل قرآن ُُيَرِّ

 ي: يقال: إنه ُعَمر.قال البخار

ا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ وهذا الذي قاله البخاري قد  جاء مرصحا

  ﴿بكتاب اهلل فإن اهلل يأمر بالتامم. يعني قوله: 
ِ

ه
ِ

ُّوا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلل  [. ١٩٦] البقرة:  ﴾َوَأُِت

ا هلا، إنام كان ينهى عنها ليكثر قصد الناوِف نفس األمر مل يكن عمر، ينهى عنها حُمَ  ما س للبيت حاجني رِّ

 .ومعتمرين، كام قد رصح به

 الشرح 

نعم، يعني اآلن مسألة التمتع، التمتع أن تأيت بالعمرة تامة، ثم تتحلل، وتصري حل كام كنَت قبل 

 الثامن.العمرة، ثم تنشئ احلج ِف اليوم الثامن، ِف يوم الرتوية، ِف اليوم 
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وكام جاء عن عثامن، وكام جاء عن أيب  كان بعض الصحابة يمنعون ِمن التمتع، كام جاء عن عمر،

 ذر.

ا بالصحابة  " كانت لنا رخصة "أنه قال:  -ريض اهلل عنه  -جاء عن أيب ذر   -فكأن األمر كان خمتصًّ

 .-ريض اهلل عنهم وأرضاهم 

 ." كانت لنا ليست لكم ": -ريض اهلل عنه وأرضاه  -وقال عثامن 

 متع؟ما اْلنع؟ أو ما املانع ِمن قضية أداء الت

عليه الصالة  -هذا قول بعض الصحابة، لكن الصواب أن الثالثة األنساك كلها جائزة، والنبي 

ا، ومنهم  -والسالم  ا، ومنهم َمن حج متمتعا  َمن حج قارناا.عندما حج، منهم َمن حج مفردا

 لكن قالوا العلة: 

: ما ُذكر هنا ِمن أن يقصد الناس كثرة الذهاب إىل البيت، ينشئ س ا أولا ا للحج، ينشئ سفرا فرا

 للعمرة، فيكثر قصد البيت.

األمر الثاين: قال، أو كان هني عمر حتى ل يرتك الناس اإلفراد والقران، فُيعمل هبذه األنساك حتى 

 ل ُتنسى.

 حال فجميع هذه األنساك الثالثة جائزة، ومجيعها مرشوعة. وعىل كل

 المتن

ٌة َكاِمَلٌة  َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم ثَ   ﴿وقوله:   [:  ١٩٦] البقرة:    ﴾اَلَثِة َأيهاٍم ِِف احْلَجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعرَشَ

ا َفْلَيُصْم ثالثة أيا م ِف احلج، أي: ِف أيام اْلناسك. قال العلامء: واألوىل أن يقول تعاىل: فمن مل جيد َهْديا

  .يصومها قبل يوم عرفة ِف العرش، قاله عطاء

 ح الشر

يعني ودليل هذا أن أيام الترشيق أيام أكل ورشب، فاألفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، ويعرف أنه 

أيام احلج يصوم ثالثة أيام، وسبعة إذا ما عنده هدي وما عنده مقدرة، فيصومها إذا جاء إىل مكة، وهو ِف 

 رجع إىل أهله بعد احلج.
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 ل ُيشرتط ِف السبعة أن تكون متتابعة، نعم.ول ُيشرتط ِف هذه الثالثة أن تكون متتابعة كام 

 المتن

ن ومنهم مَ  [، ١٩٦] البقرة:  ﴾ِِف احْلَجِّ  ﴿قاله عطاء. أو ِمن حني ُُيِرم، قاله ابن عباس وغريه، لقوله: 

جيوز صيامها ِمن أول شوال، قاله طاووس وجماهد وغري واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله 

 .مهد، وسعيد بن ُجَبري، وغريهيومني، وكذا قال جما

 الشرح 

ا ل جيوز صيام يوم العيد، صيام يوم العيد ل جيوز، ويوم عرفة كره العلامء  يعني قال أهل العلم، طبعا

يكون أنشط له ِف الدعاء؛ وألن صيام يوم عرفة مع الفضل العظيم الوارد فيه، النبي صومه للحاج حتى 

 واألفضل له والسنة ِف حقه أل يصوم يوم عرفة.ما صامه، فكان األكمل للحاج  - ملسو هيلع هللا ىلص -

ا آخر، أي األيام الثالثة التي يصومها: إما قبل عرفة، أو ِف أيام الترشيق، نعم.  إذا

 المتن

ا فعليه صيام ثالثة أيام ِف احلج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة  وقال ابن عباس: إذا مل جيد َهْديا

جع إىل أهله. فلو مل َيُصْمها أو بعضها قبل العيد فهل جيوز أن يصومها الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا ر

 ِف أيام الترشيق؟

ا، القديم منهام: أنه ُيَصمن إل ْلن مل جيد اهلَدي. وهو  فيه قولن للعلامء، ومها لإلمام الشافعي أيضا

، واجلديد  ِمن القولني: أنه ل جيوز قوُل عيلٍّ وعكرمة، واحلسن البرصي، وعروة بن الزبري؛ وهو قول عيلٍّ

)) أيام الترشيق : - ملسو هيلع هللا ىلص -ل رسول اهلل صيامها أيام الترشيق؛ ملا رواه مسلم عن نبيشة اهلذيل، قال: قا

 .أيام أكل ورشب وذكر اهلل ((

: فيه قولن: أحدمها: إذا رجعتم إىل رحالكم. وهلذا قال جماهد: هي ﴾َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم    ﴿وقوله:  

 شاء صامها ِف الطريق. وكذا قال عطاء. رخصة إذا

قال: إذا  -ريض اهلل عنه  -إىل أوطانكم؛ فروى عبد الرزاق عن ابن عمر والقول الثاين: إذا رجعتم 

 .رجع إىل أهله
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 الشرح 

 وهذا أيَس ِف قضاء هذه األيام ِمن الصيام، نعم.

 المتن

ىل ذلك أبو جعفر بن جرير وعطاء، وغريهم. وحكى عوكذا ُروي عن سعيد بن جبري، وجماهد، 

 اإلمجاع.

ة الوداع بالعمرة إىل احلج  - ملسو هيلع هللا ىلص -ر قال: ُتتع رسول اهلل وقد روى البخاري عن ابن عم ِف َحجه

فأهله   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -وأهدى فساق معه اهلَْدي ِمن ذي احلَُليفة، فأهله بالعمرة، ثم أهله باحلج، وبدأ رسول اهلل  

بالعمرة إىل احلج. فكان ِمن الناس َمن أهدى  - ملسو هيلع هللا ىلص -مع النبي  بالعمرة ثم أهله باحلج، فتمتع الناس

 فساق اهلَدي، ومنهم َمن مل هُيِْد.

)) َمن كان منكم أهدى فإنه ل ُيل ليشء َحُرم منه حتى مكة قال للناس:  - ملسو هيلع هللا ىلص -فلام قدم النبي 

ه، وَمن مل يكن منكم أهدى َفْلَيُطْف بالبيت وبالصفا واْلر َقرص ولَيحلل ثم لُيِهّل باحلج، وة، َوْليُ يقيض َحجه

ا فليصْم ثالثة أيام ِف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله (( ج ِف فمن مل جيد هديا . وذكر ُتام احلديث. وهو خمره

 الصحيحني.

ٌة َكاِمَلٌة  ﴿وقوله:  قيل: تأكيد، كام تقول العرب: رأيت بعيني، وسمعت  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾تِْلَك َعرَشَ

َوَل َُتُطُُّه  ﴿وقال:  [ ٣۸] األنعام:  ﴾َوَل َطائٍِر َيطرُِي بَِجَناَحْيِه  ﴿يدي. وقال اهلل تعاىل: بأذين، وكتبت ب

ِه َأْرَبِعنَي َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلِثنَي َلْيَلةا َوَأُْتَْمَنا ﴿وقال:  [،  ٤۸] العنكبوت:  ﴾بَِيِمينَِك  َها بَِعرْشٍ َفَتمه ِميَقاُت َربِّ

ِزئة عن اهلَدي [. ١٤٢] األعراف:  ﴾َلْيَلةا   .وقيل: أي: جُمْ

 الشرح 

ٌة   ﴿قال:    [،  ١٩٦] البقرة:    ﴾َوَسْبَعٍة    ﴿  [،  ١٩٦] البقرة:    ﴾َثاَلَثِة    ﴿يعني اْلراد هبا التأكيد، قال:   تِْلَك َعرَشَ

ا، نعم. [ ١٩٦] البقرة:  ﴾َكاِمَلٌة   وما ذكره اْلصنف ِمن اآليات هو ِمن باب التأكيد أيضا

 المتن

ِم  ﴿وقوله:  ي اْْلَْسِجِد احْلََرا َْن مَلْ َيُكْن َأْهُلُه َحارِضِ
ِ

قال ابن جرير: اختلف  :[ ١٩٦] البقرة:  ﴾َذلَِك ْل
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َْن مَلْ َيكُ  ﴿أهل التأويل فيمن ُعني بقوله: 
ِ

ِم ْل ي اْْلَْسِجِد احْلََرا بعد إمجاع  [ ١٩٦] البقرة:  ﴾ْن َأْهُلُه َحارِضِ

ل احلرم َمْعنِيُّون به، وأنه ل متعة هلم، فقال بعضهم: عنى بذلك أهل احلرم خاصة دون مجيعهم عىل أن أه

س: هم أهل احلرم. وقال آخرون: هم أهل احلرم وَمن َبْينه وبني اْلواقيت، واختار غريهم. قال ابن عبا

 .ابن جرير ِف ذلك مذهب الشافعي أهنم أهل احلرم

 الشرح 

 ن ِف مكة ِف داخل احلرم، ليس عليهم هدي، نعم.نعم، يعني أهنم أهل احلرم الذي

 المتن

َ    ﴿وقوله:   ُقوا اَّلله َ َشِديُد اْلِعَقاِب   ﴿ي: فيام أمركم وما هناكم أ  [  ١٩٦] البقرة:    ﴾َواته  ﴾  َواْعَلُموا َأنه اَّلله

 .أي: ْلن خالف أمره، وارتكب ما عنه زجره

 الشرح 

َ  ﴿بقوله:  -جل وعال  -يعني ختم اهلل  ُقوا اَّلله كام  -جل وعال  -وتقوى اهلل  [، ١٩٦] البقرة:  ﴾َواته

 هو معلوم مبنيٌة عىل علم.

أحكام الرشيعة ِف هذه اْلسائل، كان ِمن العمل هبذه األحكام عن  -جل وعال  -د أن بنيه اهلل فبع

 هي؟؛ ألن تقوى اهلل ما -جل وعال  -هذا العلم اْللقى للعباد هو قيامهم بتقوى اهلل 

َواْعَلُموا   ﴿هي عمل الصاحلات، وترك السيئات عىل علٍم وبصرية، فمن خالف ذلك قال: فإن اهلل،  

َ َشِديُد اْلِعَقاِب  به ِمن التقوى كان جزاؤه   -جل وعال    -يعني َمن خالف ما أمر اهلل    [  ١٩٦] البقرة:    ﴾  َأنه اَّلله

 العقوبة، نعم.

 ِف حمارضة أخرى.نقف هنا إن شاء اهلل، واألسئلة 
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