بسم هللا الرحمن الرحيم

الموطأ – كتاب الحج ()02
(البدء بالصفا في السعي  -جامع السعي  -صيام يوم عرفة  -صيام أيام منى)

الشيخ عبد الكريم الخضير

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أحسن هللا إليك.

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد

رب الاددالم ن ،والصد و والسد م

د أشددرا ابيايداا والمرسد ن ،يا يددا محمد  ،و د هلد  ،وصددحب

أجما ن ,ال هم اغفر لش خيا ،واجزه يا خ ر الجزاا ,واغفر ال هم ل ساما ن يا ذا الج ل واإلكرام.
قال المؤلف -رحم هللا تاال  :-باب :الا ا بالصفا في الساي:
ح ثيي يح

ن مالك ن جافر ان محم ان

قال :سمات رسول هللا -ص

هللا

((يا أ بما ا أ هللا ب )) ,فا أ بالصفا.

ي ن أاي

ن جاار ان اد هللا -رضدي هللا يهمدا -أيد

ي وس م -يقول حد ن خدرم مدن المسدج  ،وهدو ردد الصدفا ،وهدو يقدول:

وح ثيي ن مالك ن جافر ان محم ان

ي ن أاي

ن جاار ان ا هللا -رضي هللا يهما -أن رسول

يكار ث ثا ،ويقول(( :ال إل إال هللا ,وح ه ال شدردك لد ،
هللا -ص هللا ي وس م -كان إذا وقف
الصفا ّ
المروو مثل ذلك.
كل شيا ق ر)) ،يصيع ذلك ث ث مرات ,ود و ويصيع
ل الم ك ول الحم وهو
وح ثيي ن مالك ن يافع أي سمع ا هللا ادن مدر -رضدي هللا يهمدا -وهدو

د الصدفا د و ويقدول:

ْسد ْدتج ْب ْل ُكد ْدم [سددورو غددافر( ,])02أوايددك ال تخ ددف المياددا  ,أوايددي أسددألك كمددا هد تيي
"ال هددم إيددك ق ددت{ :ا ْ ُ ددويي أ ْ
لإلس م أن ال تيز ميي حت تتوفايي وأيا مس م.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد ،وعلى آله ،وصحبه أجمعين ,أما
بعد:

فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى" :-باب الا ا بالصفا في الساي"

"ح ثيي يح

ن مالك ن جافر ان محمد ادن

دي" جعفرر الصراد " دن أايد " محمرد برن علري برن الحسرين

الباقر " ن جاار ان ا هللا أي قال :سمات رسول هللا -ص

هللا

ي وس م "-قرال فري صرفة حرل النبري -

عليه الصالة والسالم -في الحديث الطويل الذي ّبين فيه جابر الحجرة النبويرة ،ووضرحاا ،وأتقنارا ،وضربطاا منرذ
خروجرره -عليرره الصررالة والسررالم -مررن المدينررة رلررى رجوعرره رلياررا ،وهررو أجمررع حررديث فرري البرراب ،وأورد منرره اامررام
مالررك -رحمرره هللا تعررالى -فرري موطئرره قطع را تقرردم بعض راا ،وفرقرره فرري مواضررع ،والجمررع والتفريررد عنررد أهررل العلررم
بالنسرربة للروايررا

-تقطيررع الحررديث -جررائع عنررد الجماررور ،يشررترطون فرري ذلررك أب يترتررب فاررم الحررديث علررى مررا

حذف ،يعني ترتب فام المذكور على ما حذف ،أما رذا كان المذكور ب يفام رب بمرا حرذف فإنره ب يجروع حينئرذ،

كونه تقييدا ،أو استثناء ،أو اشرتراطا ،أو مرا أشربه ذلرك ،فمثرل هرذا ب يجروع رب أن يرذكر رب بنصره ,أمرا رذا أمكرن
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فصرل جمرل بعضره عرن بعر

 ,وب يترترب فارم بعر

الجمررل علرى الجمرل ا خرر  ،فرال مرانع مرن تقطيعره ,وفعلرره

رر ,ويفعلرره اامررام مالررك وويرره ,واذا كرران هررذا جررائع فرري القررآن ،ففرري السررنة مررن برراب أولررى ،رذا كانر
البخرراري كثير ا

ْه ْهدا
الجمل يمكن فصلاا عن بعر  ،مثلنرا مرر ا
ْماْيدات إْلد أ ْ
ار بقولره –جرل وعرال{ :-إ َّن ّ ْ
ْمُرُك ْم أْن ُتدؤا وْا اب ْ
ّللا ْيدأ ُ
{وا ْذا ْح ْك ْم ُتم ْادْ ْن َّ
اليدا أْن ْت ْح ُك ُمدوْا باْل ْاد ْ ل
[سورة النساء( ,])85فإذا كان الحديث عن ا مانة ،هل يلعم أن نقول ْ :أ
[سررورة النسرراء(])85؟ مررا يلررعم ,واذا كرران الحررديث عررن العرردل ،واقتصررنا علررى هررذه الجملررة ،ب يلررعم أن نقررول مررن أول

ْه ْهددا [سررورة النسرراء( ،])85وعمررل أهررل العلررم وصررنيعام علررى هررذا
ْماْيددات إْل د أ ْ
اآليررة{ :إ َّن ّ ْ
ْمُرُك ْم أْن ُتددؤا وْا اب ْ
ّللا ْي دأ ُ
كثير ما يقتصرون على بع اآلية ,وبع الحديث ,ومنه ما عندنا ،أنره "قال :سمات رسول هللا -صد
جار ،ا
هللا

ي وس م -يقول ح ن خدرم مدن المسدج " خرر مرن المسرجد ،يعنري بعرد الطرواف ،وصرالة الرركعتين ،خرر

مررن المسررجد ،رلررى أيررن؟ رلررى المسررعى ،فالمسررعى خررار المسررجد ,وب ي رعال رلررى اآلن خررار المسررجد ،رلررى اآلن لررم
يدخل في المسجد "خرم من المسج وهو رد الصفا" فلما دنا رلى الصفا ,نعم؟

طالب.........:

أين التوسعة؟ داخلة.
طالب.........:

مررا دخل ر  ,مررا بعررد دخل ر

رلررى اآلن ،رذا سررور السرراحة -رن شرراء هللا -دخررل المسررعى ،رذا سررور السرراحة دخررل

المسررعى ،انظررر خارطررة المسررجد والمس رعى تجررعم يقين را أن المسررجد مررا دخررل ،لكررن رذا سررور السرراحة الترري وراء

المسعى ،وشملاا جدار المسجد دخل ،أما اآلن فال.
طالب........:

ب ،ما فيه شيء داخل ،المسعى ممتد هكذا بجوار المسجد ،مالصد له.

طالب.........:
أين؟

طالب.........:
على كل حال رلى اآلن ما دخل ،والذي يدخل فيه أثناء الطواف طوافه باطل ،نعم؟

طالب.........:

مررا علينررا مررنام ،الررذين يصررلون فرري السرراحة ،والمسررجد فيرره فضرراء ،صررالتام باطلررة ،رذا كرران المسررجد فيرره متسررع
صالتام رذا لم تتصل الصفوف ،فالصالة باطلة ،نعم؟

طالب..............:

ما هي بداخل المسجد ،حتى تسور ،ويشملاا مسمى المسجد.
طالب :حت الامائر؟

نعم العمائر...ليسوا منتاين هؤبء ،يجدون من يفتيام ،لكن رلى اآلن المسعى ما دخل في المسجد.

ّللا [سرورة
"حين خر من المسجد ،وهو يريد الصفا" فلما دنا من الصفا ق أر آيرة{ :إ َّن َّ
الصد ْفا ْواْل ْم ْدرْوْو مدن ْش ْداآئر ّ

البقرة( ،])885كما في صحيح مسرلم "وهو يقول(( :يا أ بما ا أ هللا بد ))" ,بصريةة ااخبرار ,وفري روايرة(( :أبردأ))،
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الصد ْفا [سرورة البقررة( ،])885فمرا
وفي رواية با مر(( :ابدؤوا بمرا بردأ هللا بره)) ،فراهلل -جرل وعرال -بردأ بالصرفا{ :إ َّن َّ

بدأ هللا به قوب نبدأ به فعال ,وقل مثل هذا في آيرة الوضروء ,وعنردهم فري أسراليب العررب :أن ا وليرة لارا دخرل فري
ا ولويررة ,وهنررا يقررول النبرري -عليرره الصررالة و السررالم(( :-نبرردأ بمررا برردأ هللا برره)) ,وبصرريةة ااخبررار عررن الروايررة

مشاورة" :فا أ بالصفا ".فإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط ا ول حتى يبدأ من الصفا .نعم.

طالب..........:

ما فيه ما يمنع أبدا ،حتى عند المقام تقول{ :و َّاتخ ُذوْا من َّمْقام إْاراهيم مصًّ
ْ
ْ ْ ُْ
بدأ بالمروة لم يعتد بذلك ،والشروط ا ول باطرل؛ نره لرم يبردأ بالصرفا ،والنبري -عليره الصرالة والسرالم -فعرل هرذا،
[سورة البقرة( ,])521ما المرانع؟ فرإن

وقال(( :خذوا عني مناسككم)) ،نعم؟

طالب..........:

مررن حيررث ا دلررة كثي ررة ،مررا هرري مسررولة ال رواو فق ر  ،مررا هرري مسررولة اآليررة فق ر  ،ب ،ا دلررة متظرراهرة علررى وجرروب

الترتيب.

"وح ثيي ن مالك ن جافر ان محم ان

ي ن أاي " وهو قطعة مرن الحرديث المرذكور الطويرل " دن جداار
هللا

ان ا هللا -رضي هللا يهما :-أن رسول هللا -ص

ي وس م -كان إذا وقف

الصفا" فرقري عليره

يكادر ث ثدا ،ويقدول(( :ال إلد إال هللا وحد ه ال شدردك لد  ،لد الم دك ولد الحمد ،
حتى أر البي  ،استقبل القبلة " ّ
كل شيا ق ر))" وحده :حال ,وهو على كل شيء قدير :حرال "يصيع ذلدك ثد ث مدرات" يكبرر ،ويالرل
وهو

يكبر ويالل ثالث م ار  ،ويدعو بين الثالث الم ار  ،فيكون الدعاء على هذا مرتين ,وجاء علرى
"ود و" ويدعوّ ،
يكبر ،ويالل ،ويدعو ،يفعرل ذلرك ثالثرا ،فعلرى هرذا يكرون الردعاء ثرالث مر ار  ،فرإن فعرل هرذا فقرد
ما يدل على أنه ّ
حسن ,وان فعل هذا فقد أحسن ,والنصوص محتملة" ،ويصيع" ..نعم؟
طالب :ف ها رفع

ن؟

نعم مع التكبير ،والدعاء أيضا.
"ويصيع

المروو مثل ذلدك ".مثرل مرا فعرل علرى الصرفا مرن الوقروف والرذكر والردعاء ,وب حرد فري ذلرك ،فيفعرل

ذلك كم مرة؟ ثمان م ار  ،ثمان م ار على الصفا أربع م ار  ,وعلى المروة أربع م ار  ،في الفاتحة والخاتمة.

"وح ثيي ن مالك ن يافع أي سمع ا هللا ان مر ،وهو

الصفا

و" يعنري موقروف علرى ابرن عمرر

ْس ْتج ْب ْل ُك ْم [سدورو غدافر( "])02وهرذا
بوصح ا سرانيد" ،وهو
الصفا و ويقول :ال هم إيك ق ت{ :ا ْ ُ ويي أ ْ
ْسد ْدتج ْب
يشررمل دعرراء المسررولة ,ويشررمل –أيضرا -دعرراء العبررادة ،لكنرره هنررا عنررد ابررن عمررر دعرراء مسررولة{ ،ا ْ ُ ددويي أ ْ

ْل ُكد ْدم [سددورو غددافر( ،])02ادعرروني :هررذا أمررر ,أسررتجب :هررذا ج رواب الطلررب ,أو مجررعوم بشرررط مقرردر :رن ترردعوني
ْس ْدتج ْب ْل ُك ْدم [سدورو غدافر( ،])02لتكرون
أستجب " ،أوايك ال تخ ف المياا  ,أوايي أسألك" بردأ بارذه اآليرة{ :ا ْ ُ دويي أ ْ
مقدمة لدعائه ،يدل باا على ربه -جل وعرال " -أوايدي أسدألك كمدا هد تيي لإلسد م أن ال تيز د ميدي" وأي دعروة

أعظرم مررن مثرل هررذه ,دعرروة علرى الثبررا

"حتد تتوفددايي وأيددا مسد م ".حتررى تتوفراني وأنررا مسررلم ,فري دعرراء ربرراهيم:

ام [سورة ربراهيم( ,])51وهرو الرذي كسرر ا صرنام ،وفري دعراء محمرد -عليره الصرالة
{ ْو ْ
اجُيْايي ْوْبي َّي أْن َّي ْاُا ْ اب ْ
ْصْي ْ
والسررالم(( :-واذا أرد بعبررادك فتنررة ،فاقبضررني رليررك ويررر مفتررون)) ،فالرردعاء فرري مثررل هررذا أمررر ينبةرري أن يكررون
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ديرردن المسررلم ب سرريما طالررب العلررم ,والفررتن تمررو بالنررا

"أب تنععرره منري حتررى تتوفرراني وأنررا مسررلم" تتميمرا لنعمتررك

العظيمة؛ ليفوع بالجنة ،وينجو من النار.
ابن القيم -رحمه هللا -يقول:

وهللا م ر ر ر ر ررا خ ر ر ر ر رروفي ال ر ر ر ر ررذنوب وان ر ر ر ر ر راا

لعل ر ر ر ر ر ررى س ر ر ر ر ر رربيل العف ر ر ر ر ر ررو والةفر ر ر ر ر ر رران

ورضر ر ر ر رى ب ر ر ر رراراء الرج ر ر ر ررال وخرص ر ر ر رراا

ب ك ر ر ر ر ر ر ر ر رران ذاك بمن ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ر ر ر رررحمن

تحكر ر ر ر ر ر رريم هر ر ر ر ر ر ررذا الر ر ر ر ر ر رروحي والق ر ر ر ر ر ر ررآن

لكر ررن مر ررا أخشر ررى انسر ررال القلر ررب مر ررن

جل

المقصود أن اانسان يلال دائما بالدعاء بالثبا  ،نعم.

أحسن هللا إليك.

باب :جامع الساي:
ح ثيي يح

ن مالدك دن هشدام ادن دروو دن أايد أيد قدال :ق دت لاائشدي أم المدؤمي ن -رضدي هللا تادال

دج
يها -وأيا ومئذ ح ث السن :أ
ّللا ْف ْم ْدن ْح َّ
أر ت قول هللا -تبارك وتاال { :-إ َّن ا َّ
لص ْفا ْواْل ْم ْدرْوْو مدن ْش ْداآئر ّ
اح ْ ْ ْي أْن ي َّ
يطدوا اهمدا؟
ط َّو ْ
اْلْاْ ْت أْو ا ْ ْت ْمْر ْف ْ ُجْي ْ
ا اه ْما [ سورو البقدرو( ،])851فمدا د الرجدل شديا أال ّ
ْ
فقالت ائشي -رضي هللا يها :-ك  ،لو كان كما تقول لكايدت "فد جيداح

يد أال يطدوا اهمدا" إيمدا أيزلدت

هذه اآليي في ابيصدار ،كدايوا ه دون لميداو ،وكايدت ميداو حدذو ق د  ,وكدايوا تحرجدون أن يطوفدوا اد ن الصدفا

والمروو ،ف ما جاا اإلس م سدألوا رسدول هللا -صد هللا يد وسد م -دن ذلدك ،فدأيزل هللا -تبدارك وتادال :-
دداح ْ ْ ْيددد أْن ي َّ
ا اه ْمدددا [ سدددورو
ددن ْحد َّ
{إ َّن َّ
ددج اْلْاْ د ْ
ّللا ْف ْمد ْ
طد َّددو ْ
ددت أْو ا ْ ْت ْمد ْددر ْفددد ْ ُجْيد ْ
دداآئر ّ
ْ
الصددد ْفا ْواْل ْمد ْددرْوْو مدددن ْشد ْ
البقرو(.])851
وح ثيي ن مالك ن هشام ان روو أن سو و ايت اد هللا ادن مدر كايدت يد

دروو ادن الزب در ،فخرجدت

دج أو مددرو ماشدديي ،وكايددت امدرأو ثق ددي ،فجدداات حد ن ايصددرا اليددا
تطددوا اد ن الصددفا والمددروو فددي حد ّ
الاشاا ،ف م تقض طوافها حت يو ي بدابول مدن الصدب  ،فقضدت طوافهدا فيمدا ا يهدا وب يد  ,وكدان دروو إذا
رههم يطوفون

مددن

ال واب يهاهم أش اليهي ،فيات ون بدالمرض حيداا ميد  ،فيقدول ليدا فيمدا ا ييدا وب يد  :لقد

خاب هؤالا وخسروا.

قال مالك -رحم هللا :-من يسي الساي ا ن الصفا والمروو في مدرو ،ف دم دذكر حتد يسدتبا مدن مكدي ،أيد
رجع فيسا  ,أوان كان ق أصاب اليساا ف يسع ا ن الصفا والمروو حت
ي مرو أخرى واله ي.

تم ما بقي

ي من ت دك الامدرو ,ثدم

قال مالك -رحم هللا تاال  :-ومن يسدي مدن طوافد شد ئا ,أو شدك فيد ف دم دذكر إال وهدو يسدا اد ن الصدفا

والمروو ،فإي يقطع ساي  ،ثم تم طواف بالا ت

الصفا والمروو.

ما استيقن ,ودركع ركاتي الطواا ،ثدم اتد س سداي اد ن
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وح ثيي ن مالك ن جافر ان محم
هللا

هللا -ص

سا حت

ن أاي

دن جداار ادن اد هللا -رضدي هللا تادال

يهمدا -أن رسدول

ي وس م -كان إذا يزل من الصفا والمدروو مشد  ،حتد إذا ايصدات قد ماه فدي بطدن الدوا ي،

خرم مي .

قال مالك في رجل جهل فا أ بالساي ا ن الصفا والمروو قال أن يطوا بالا ت؟ قال :ل رجع ف يطف بالا ت ،ثم
خرم من مكي ويستبا  ،فإي

ليسع ا ن الصفا والمروو ،أوان جهل ذلك حت
ويسا ا ن الصفا والمروو ،أوان كان أصاب اليساا ،رجع فطاا بالا ت ،وسا اد ن الصدفا والمدروو حتد
ما بقي

ي من ت ك الامرو ,ثم

ي

رجع إلد مكدي ,فيطدوا بالا دت،

مرو أخرى واله ي.

دتم

يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى" :-باب جامع الساي".

"ح ثيي يح

ن مالك ن هشدام ادن دروو دن أايد أيد قدال :ق دت لاائشدي أم المدؤمي ن" وهري خالتره" ,وأيدا

ومئذ ح ث السن" صةير فام اآلية على مرا ذكرر؛ نره صرةير السرن ,وقرد يفارم الكبيرر الرذي ب يعررف السربب

مثل فامه ،قد يفام مثل فامه ,وقد فام مناا هذا الفام من لم يوجب السرعي ،وأمرا حكمره فعنرد الجمارور ركرن مرن
أركران الحررل ب يررتم رب بره ,وهررو قررول المالكيرة -كمررا هنررا -والشرافعية والحنابلررة ,والحنفيررة يررون وجوبرره يجبررر برردم،
والحنفية هم يرون أن مثل هذه اآلية ليس

ملعمة ,وب تدل على الشرطية مثل مرا فارم عرروة ،لكرن رذا قارنرا قرولام

اح أْن ْت ْق ُص ُدروْا م ْدن
هنا ،وفامام لاذه اآلية مع فام قوله -جل وعرال ْ :-أ
{وا ْذا ْضْرْب ُت ْم في ابْْرض ْفْ ْي ْ ْ ْ ْي ُك ْم ُجْي ٌ
الصددد ْو [س ررورة النس رراء( ,])808وه ررم يوجب ررون القص ررر ،يوجب ررون القص ررر باآلي ررة ،وبم ررا ج رراء معا ررا م ررن النص رروص،
َّ
بواجررب,

الصد ْو [سررورة النسرراء( ،])808أنرره لرري
داح أْن ْت ْق ُص دُروْا مد ْدن َّ
والجماررور فامروا مررن آيررةْ { :فْ د ْدي ْ ْ ْ د ْدي ُك ْم ُجْيد ٌ
وفامروا مررن هررذه اآليررة أنرره ركررن ،يعنرري عكر الحنفيررة فرري المسررولتين ،فاررل نقررول :بالنسرربة لقولرره -جررل وعررال..-؟
يقرول فري الحرديث :قلر

لعائشررة أم المرؤمنين ،وأنرا يومئرذ حررديث السرن ،يعنري صرةير "أ أر ددت" أخبرينري عرن معنررى

ّللا [ سدورو البقددرو( "])851وشرعائر هللا أعمرال الحررل
"قدول هللا -تبدارك وتاددال { :-إ َّن َّ
الصد ْفا ْواْل ْمدْدرْوْو مدن ْشد ْداآئر ّ
داح ْ ْ ْي د [ سددورو البقددرو( "])851ب رثررم عليرره{" ,أْن ي َّ
ا اه ْمددا [ سددورو
"{ ْف ْمد ْدن ْحد َّ
دج اْلْاْ د ْ
طد َّدو ْ
دت أْو ا ْ ْت ْمد ْدر ْف د ْ ُجْيد ْ
ْ
يتطوف ،أبدل التاء طاء ،ثرم أدومر التراء بالطراء ،صرار يط ّروف{ ,اه ْمدا [ سدورو
البقرو( "])851يط ّوف :أصله ّ
يطوا اهما؟" هذا فامه -رحمه
البقرو( ])851أي بالصفا والمروة ،فيسعى "فما
الرجل" ومثله المرأة "شيا أال ّ
هللا -هذا فامه لآلية ،ن رفع الجناح ،رفع ااثم ب يقتضي اللعوم وب الوجوب ,ولو قيل :بونه مباح ما بعد؛ نه

ب يلعم من رفع ااثم ورفع الجناح الوجروب ،هرذا ا صرل "فمرا علرى الرجرل شريء أب يط ّروف بامرا؟" ومفاومارا أن
السعي لي بواجب "فقالت ائشي -رضي هللا يها "-ردا عليه" :ك " وفيارا الرردو والعجرر "كد لدو كدان" ا مرر

يطدوا اهمدا" أي ب جنراح فري تررك الطرواف بينامرا ،لرو كران هنراك
"كما تقول لكايت" اآلية" :ف جياح يد أال ّ
يطوف باما ،يعنري لره أن يتررك السرعي "إيمدا يزلدت
تخيير بين الطواف وعدمه ،لجاء اآلية :فال جناح عليه أب ّ
هذه اآليي في ابيصار" ثم ذكر السبب ،ورفع الجناح المذكور في اآلية ،هو التوثم الذي وجردوه فري أنفسرام أول

ا مر من السعي بين الصفا والمروة "وق كايوا" يعني ا نصار ،في بع

الروايا

ا نصاب بالباء ،لكن ا كثر

علررى هررذه الروايررة "ا نصررار" "كددايوا ه ددون" يحجررون قبررل ااسررالم "لميدداو" وهررو صررنم ،صررنم كرران فرري الجاهليررة

يعبدونرره" ،وكايددت ميدداو حددذو" مقابررل "ق د " قريررة بررين مكررة والمدينررة" ،وكددايوا تحرجددون أن يطوف دوا ا د ن الصددفا
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والمروو" يالون لاا ،يالون لاذا الصنم ثم يطوفون بين الصفا والمروة ،يعني يفعلون هذا الشررك الرذي مرن أج اعئره
السعي بين الصفا والمروة ،فقبل نعول هذه اآلية تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة؛ نام كانوا يفعلونه رذا
أهلوا لاذا الصنم ,وجاء في بع

ا خبار ما يدل على أن على الصفا صنم ،وعلرى المرروة صرنم ,رسراف ونائلرة،

وكرران المشررركون يسررعون بررين الصررفا والمررروة لاررذين الصررنمين ,استصررحب الصررحابة -رض روان هللا علرريام -هررذا
الصررنيع القبرريح ،والعمررل الشررنيع ،فتحرجروا ،وضرربنا مثررال تقريبرري لاررذا فرري بعر

دخان ،استعمل في محرم ،واشتري
نعم؟

خمسين مصحفا ،وما وجد

الرردرو  ،وقلنررا :لررو وجررد كرتررون

أن تضع هذه الخمسين رب فري كرترون الردخان،

طالب…… :

ب بررد مررن وجررود الحررر  ،فرري أحررد يبة ري يقررول :رن الكرتررون نج ر  ,وب فيرره مررا فيرره ،نعررم؟ مررا في ره أحررد يقررول :رن

الكرتون نج  ،لكن يتحر اانسان من أن يضع القرآن في كرتون كان يسرتعمل للردخان ،نعرم ,أكثرر الكترب تروتي

فرري كرراتين الرردخان؛ ن فياررا كث ررة فرري ا مصررار ،وترروفر علرريام ,و-أيضرا -مقاسرراا للكتررب ،وبعرردين لررو ي رذهبون
للمصررانع يشررترون ،ويصررنعون لاررم هررذه الكرراتين تحتررا رلررى مبررال  ،والرردخان -هللا المسررتعان -ابتلرري برره النررا

نسول هللا السالمة والعافية ،-يعنري لرو جريء بحفاظرة طفرل جديردة مرن الكرترون مرا فيارا شريء ،والجرو برارد ،وأنر

-

متوض ر  ،هررل تسررتطيع أن تنشررف باررا؟ جديرردة مررن الكرتررون ،مررا تحررر أن تتنشررف باررا؟ نررك تستص رحب لمرراذا
صنع ؟

فتكرهه ،يوجرد فري نفسرك الكرره لارذا الشريء ،فارو مرن هرذا البراب تحرر الصرحابة مرن السرعي برين الصرفا والمرروة،

فنررعل رفررع الجنرراح ،يعنرري مررا علرريكم مررن جنرراح ،هررذا شرررو ب يقرررر بمثررل هررذه ا مررور ،فرفرع الجنرراح فرري هررذه اآليررة
منصب رلى التوثم الذي وجدوه في أنفسام ،نعم؟

طالب............:

نعم ،حتى كالم عائشة يدل على رفع الجناح الذي هرو التروثم ,وأمرا الوجروب… ،وعائشرة مرن دقيرد فقاارا تريرد أن

ترد عليه ،مع استحضارها للنصوص ا خر  ،وأن النبري -عليره الصرالة والسرالم -سرعى وأمرر بالسرعي(( :اسرعوا

فررإن هللا كتررب علرريكم السررعي)) ،وقررال(( :خررذوا عنرري مناسررككم)) ،استصررحب

هررذا كلرره ,وأراد

أن ترررد عليرره ,مرراذا

تقول؟ وقرر أهل العلم :أن هذا من ثاقب ذهناا ,ودقيد فقااا ،قال " :ك لو كدان كمدا تقدول لكايدت" :فد جيداح

يطوا اهما" أي ب جناح عليه في ترك الطواف بيناما "إيما يزلت" نعم.
ي أال ّ
طالب.........:

بررال شررك "إيمددا يزلددت هددذه اآليددي فددي ابيصددار ،ك دايوا ه ددون لميدداو ،وكددان ميدداو حددذو ق د  ,وكددايوا تحرجددون"
يتحررعون "أن َّ
رار مرنام لمرا كران
يط َّوفوا" أو "أن يطوفوا ا ن الصدفا والمدروو" فيتركرون ذلرك خشرية الحرر  ,استحض ا
يفعل في هذا المكان من الشرك" ،ف ما جاا اإلس م سألوا رسول هللا -ص هللا ي وسد م -دن ذلدك ،فدأيزل
داح ْ ْ ْيد أْن ي َّ
ا
هللا -تبارك وتاال { :-إ َّن َّ
ّللا ْف ْم ْن ْح َّج اْلْاْ ْ
ط َّدو ْ
دت أْو ا ْ ْت ْم ْدر ْفد ْ ُجْي ْ
الص ْفا ْواْل ْمْرْوْو من ْش ْاآئر ّ
ْ
اه ْمدا [ سددورو البقددرو( ،"])851وهرذا ب شررك أنرره كمرا قرررر أهرل العلررم أنره مررن برديع فقااررا ,ودقيرد فاماررا -رضرري هللا
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عناا وأرضاها ،-وعلى كل حال جماور أهرل العلرم علرى أن السرعي برين الصرفا والمرروة ركرن مرن أركران الحرل ب
يتم رب به ,والحنفية يجبرونه بدم.
نعم؟

طالب..........:
ب يؤخذ صراحة ،لكن ا دلة المتضافرة تدل على أنه ب بد منه.

"وح ثيي ن مالك ن هشام ان روو أن سو و ايت ا هللا ان مر كايت ي

روو ان الزب ر" هرو مرا فيره

شررك أنرره بيرران ،فعلرره بيرران ،لكررن أهررل العلررم يقولررون :بيرران الواجررب واجررب ،فاررل فرري اآليررة مررا يرردل علررى الوجرروب؟

فسرها ووضحاا ،يعني كيفية ما جاء في اآلية وضح  ،لكن بالنسبة للحكم ما فيه ما يدل ،على كل حرال ا دلرة
متضافرة على أنه ب بد منه "أن سو و ايت ا هللا ان مر كايت ي

دروو ادن الزب در ،فخرجدت تطدوا اد ن

الصفاا والمروو ,في حج أو مرو " شك "ماشيي ،وكايت ام أرو ثق ي" سمينة ,وجاء في وصف سرودة بنر

أناا كان
اليددا

عمعرة

ثبطة ،يعنري ثقيلرة ,وهرذه –أيضرا -ثقيلرة ،رمرا لسرمن بارا ،أو لرب ء فري مشرياا" ،فجداات حد ن ايصدرا

مددن" صررالة "الاشدداا" بعررد صررالة العشرراء دخل ر

المسررعى" ،ف ددم تقددض طوافهددا حت د يددو ي بددابول مددن

الصب " ففعلاا استةر ما بين العشاء رلى ا ذان ا ول للصبح" ،فقضت طوافها فيما ا يها وب يد "؛ نارا ثقيلرة،

وعلرى هررذا رذا كرران طررول المرردة -طررول مرردة السررعي -فرري أثنرراء السررعي ،ب يعتبررر هررذا تفريررد بررين أج اعئره ،رنمررا لررو

سع

شوطا ثم نام

ساعة –مثال -ثم سع

شوطا ثرم نامر

نصرف سراعة ،يفترر

هرذا فري شرخص ب يحترا

رلى النوم ,وأما من يحتا فومره معروف ،لكن شخص ب يحتا رلى النروم ،يصرح سرعيه وب مرا يصرح؟ ب يصرح،
ن الموابة ببد مناا ،هذه استةرق

"وكان روو إذا رههم يطوفون

هذه المدة الطويلة لحاجتاا رلى ذلك ،ولي

ال واب" انظر اآلن عروة هرذه عوجتره اسرتةرق

يرخص لاا في أن تركب ،نه "كان روو إذا رههم يطوفدون

ذلك "فيات ون" فيحتجون "بالمرض ،حياا مي "

فيارا فواصرل برين أجرعاء السرعي

هرذه المردة الطويلرة ،ولعلره لرم

د الد واب يهداهم أشد اليهدي" يشردد علريام فري

هو يراهم -رحمره هللا -أقويراء أشرداء "فيات دون بدالمرض حيداا

مي  ،فيقول ليا فيما ا ييا وب ي  :لق خاب هؤالا وخسروا ".لمخالفة النبري -عليره الصرالة والسرالم-؛ نره سرعى

ماشيا ،لكن لو أن رنسانا شاب في العشررين مرن عمررة تعرب فري الطريرد مرن طرول المسرافة ،وصرل ،وقرال :يبرادر
في قضاء العمرة ،لما طاف وجد التعب ،وركب ،هل يمكن أن يقال :طوافه باطل؟ أو نقول :ينتظرر ينرام ،ويرتراح

حتررى رذا نشر للعمررة يؤدياررا؟ الركرروب فرري الطرواف والسررعي ،النبرري -عليرره الصررالة والسررالم -ركررب ،وترررجم عليرره

اامام البخاري" :الركوب في الطواف" ،النبي -عليه الصالة والسرالم -لمرا حطمره النرا  ,وكرانوا ب يردعون عنره،

وب يكارررون ركررب ,وطرراف علررى دابترره ,وفرري سررنن أبرري داود مررا يرردل علررى أنرره كرران شرراكيا ،فمررن أهررل العلررم مررن ب
يجيررع الطرواف وب السررعي مررن اركررب رب رذا كرران مريضرا شرراكيا ,ومررنام مررن يررر جرواع ذلررك؛ ن روايررة الصررحيح

لي

فياا هرذا القيرد ،وعلرى كرل حرال ب شرك أن السرعي علرى القردمين هرو ا صرل ،وهرو ا حروط ،لكرن رن احترا

رلى الركوب فال حر -رن شاء هللا تعالى.-
طالب.............:

واجب ،نه سعى هكذا وقال(( :خذوا عني مناسككم)) ،نعم؟.
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طالب............:
نعم ,ب ،يصلح ،ما المشكلة؟ رذا كان راكبا يحثه ،مثله ،نعم.

طالب..........:

نعم ,من أجل أن ينتاي هذا ا جير ،يريد أن ينتاي يوخذ عبونا ثانيا.

طالب.........:

نعم ,ب ،هذا خالف السنة ،كونه يسعى سعيا شديدا في كل المسافة؟ ب.

طالب............:
بالنسبة للركوب؟

طالب........:

ب من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح؛ ن النبي -عليه الصالة والسالم -طاف راكبرا ،ولري

فري الصرحيح

ما يدل على أنه كان شاكيا ،رنما احتا ذلك لما حطمه النا  ،وهرو محرل ابقترداء ،يريرد أن يرروه ،فركرب -عليره
الصالة والسالم ،-والحاجة رليه أدعى ،على كل حال من تمكن من الطواف والسعي ماشيا فاو ا صل.

"قال مالك :من يسي الساي ا ن الصدفا والمدروو فدي مدرو ،ف دم دذكر حتد يسدتبا " يعنري يبعرد عرن مكرة "مدن
عمرتره ،فليرجرع "ف يسدع اد ن

مكي ،أيد رجدع" وجوبرا "فيسدا "؛ نره ركرن " أوان كدان قد أصداب اليسداا" ففسرد
الصفا والمروو حت تم ما بقدي يد مدن ت دك الامدرو" التري فسرد  ,ويمضري فري فاسردها ،يكمرل العمررة الفاسردة
يسعي ويقصر ،ثم بعد ذلك يوتي بعمرة أخر قضاء ،ثم يفدي.

يقول :من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة ،فلم يذكر حتى يستبعد ،يبعد عناا من مكة أنه يرجع فيسعى

وجوبا ،وان كان قد أصاب النساء فسد

عمرته ,ثم ليرجع ،وليسع بين الصفا والعمرة حتى يتم مرا بقري عليره مرن

القضرراء للفسرراد ,هررذه العم ررة الترري فسررد

وهرري

تلررك العم ررة الفاسرردة ،يلعمرره أن يمضرري فرري فاسرردها ,ثررم عليرره عم ررة أخررر قضرراء علررى الترري فسررد
حائ

 ,ثم سرع  ،ثرم قصرر  ،ثرم لبسر

يمضرري فرري فاسرردها كمررا تقرردم نظي رره فرري الحررل ،لكررن ام ررأة طاف ر

رلرى بلردها ،العمررة فاسردة ،هرل يلرعم هرذه المررأة أن تروتي

ثيابارا ،ورجعر

بعمرة مضاء في العمرة الفاسدة ,ثم تقضي؟ أو نقول :رناا مض  ،وانتا
رب عمرة القضاء ،ن الفاسدة مض

طالب...........:

هي من ا صل ما دام
مض

فاسردة فلري

والارردي فرري

مرا عليارا رب القضراء؟ يعنري مرا عليارا

فياا وأناتاا ،نعم؟
بوجره شررعي ,مرع علمره بفسرادها ،يعنري هرل يلرعم العلرم ,أو نقرول :رن هرذه

وأكمل  ،فال يلعماا رب قضاء هذه العمرة؟

طالب...........:
أين؟

طالب..........:
ب نحرن نقرول :هرذه مضر  ،الحرل يتصرور فيره بمثررل هرذا ،أنره يمضرري فري فاسرده ،وب برد مررن ركمالره ،لكرن العمررة
كمل

اآلن ,ورجع

رلى بلدها ،نعم؟.
8

طالب..........:
ب بد.

طالب.............:
أي ترجع ,رذا ما أكمل  ،نحن تصورنا مسولة :أناا تم
لبس  ,وذهب

عمرتاا ،طافر

وهري حرائ

 ،ثرم سرع  ،ثرم قصرر ثرم

رلى بلدها ،العمرة صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة ،هل توتي بعمرة رمضاء للفاسدة ,ثم تقضي ,أو يكفياا

أن تقضي؛ ناا أمض

طالب...........:

الفاسدة وكملتاا؟

كيف؟

طالب..........:
هو اآلن جعء مناا فاسد ،مثل الحل ،اآلن رذا قلنا :رنه قبل التحلل ا ول جامع عوجتره ،نعرم؟ بطرل حجره ,ويلعمره
أن يمضي في فاسده ،ويكمل ،ما نقول :يستونف ،يكمل هذه الفاسدة ،نعم؟

طالب...........:
هي كمل

وانتا  ،مض

في الفاسد ،وانتا  ،لكن هل نقول :من شرط المضراء فري الفاسرد أن يكرون علرى علرم

أنرره فاسررد ،ويمضرري فيرره ،يلررعم بإكمالرره ،هرري كمل ر  ،فاررل يلعماررا أن ترروتي بعم ررة جديرردة؟ أتم ر
ثيابارا ،وذهبر

ا ولررى ،ولبس ر

رلررى بلردها ،وهري فاسرردة ,وهري ب تعلررم أنارا فاسردة ،قيررل لارا :رناررا فاسردة يلعمرك القضرراء ،لكرن هرل

يلعماا مع القضاء عمرة ثانية مضاء في الفاسدة؟ .نعم.

طالب...........:
كيف؟

طالب........:
كوناا ارتكب

محظو ار هذه مسولة ثانية.

طالب........:

رذا كان على جنابة وطاف وسعى ،مثل الحائ

طالب..............:

.

نعم ,مثله بالضب .

طالب...........:

يعني اآلن هذه العمرة الفاسدة التي أكمل

طالب............:

يعني ما تجعئ عن فاسدة؟ نعم؟.

وأنا أقول :ب يلعماا أكثر من عمرة واحدة ،صحيح ما دام كمل

العاماا بعمرة أخر  ،وان قيل به ،وقد يفتي بعضام باذا.
يقررول" :وان كرران قررد أصرراب النسرراء" يعنرري فسررد

العمررة ،الفاسردة أمضر

فيارا وأكملتارا ،فرال وجره

عمرترره؛ نرره لررم يكملاررا ،بقرري عليرره ركررن وهررو السررعي ،فليرجررع

"فليسررع بررين الصررفا والمررروة؛ نرره لررم يسررع قبررل "حت رى يررتم مررا بقرري عليرره مررن تلررك العمررة؛ نرره ويررر مسررولتنا الترري
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افترضناها فيمن أتم العمرة التي فسد

لوجوب رتماماا "ثم

ي

مرو أخرى" قضاء عن التي أفسد "واله ي" فري

القضاء للفساد.

"سئل مالك ن الرجل قاه الرجل ا ن الصفا والمروو ،فيقف مع يح ث ؟ فقال :ال أحب ل ذلك"؛ ن المطلروب
في هذا المقام الذكر والدعاء ،فال تضيع هذه الفرصة بالكالم ،ولو كان مباحا ،رب أن الشيء اليسير منه ب برو

بر ره ,أم ررا الش رريء ال ررذي يش ررةل ع ررن ا ه ررم ،ب يق ررال :ب رربطالن الس ررعي ،لك ررن ب ش ررك أن رره ع رردول م ررن الفاض ررل رل ررى
المفضول.

"قال مالك :ومن يسي من طواف ش ئا ،أو شك فيد ف دم دذكر" ذلرك "إال وهدو يسدا اد ن الصدفا والمدروو ،فإيد
يقطع ساي "؛ ن الطواف لم يكمل ،والسعي رنما يصح رذا وقع بعد طواف صحيح ،ولو مسنونا "إال وهو يسا

ا ن الصفا والمروو ،فإي يقطع ساي  ،ثم تم طواف بالا ت
خمسررة ،أو سررتة ،أو س رربعة ,يرجررع ويكم ررل السرراد

ما يسدتيقن" يعنري شرك وهرو يسرعى هرل طراف

والس ررابع ,ثررم يصررلي ال ررركعتين عل رى م ررا تقرردم؛ ن ال ررركعتين

مبنيتان على صحة الطرواف ,ثرم بعرد ذلرك يخرر رلرى الصرفا ،ويبردأ مرن جديرد ،فيبنرى علرى ا قرل" ،ودركدع ركاتدي

الطواا ,ثم ات س ساي ا ن الصفا والمروو" وب يعتد بما سعى؛ ن صحته بتقدم طواف ،أين؟
طالب............:

ه رو يريررد أن يجعررل العبررادا

مترابطررة ،يجعررل السررعي مبنرري علررى عبررادة مشرركوك فياررا ،يحتررا رلررى أن يب ر أر مررن

عادته.

"وح ثيي ن مالك ن جافر ان محم

ن جاار ان ا هللا أن رسول هللا -ص

ن أاي

هللا

ي وسد م-

كدان إذا يددزل مددن الصددفا والمددروو مشد " أول مررا ينررعل يمشرري المشرري المعترراد "حتد إذا ايصددات قد ماه" انحرردر

قدماه "في بطن الدوا ي سدا " أي أسررو شرديدا "حتد
سعيا شديدا حتى أن ركبتيه تبينان من تح

خدرم ميد " أي مرن بطرن الروادي ,حترى يخرر منره ،يسرعى

ر اعره من شدة السعي -عليه الصالة والسالم.-

"قال مالك في رجل جهل فا أ بالساي ا ن الصفا والمروو قال أن يطوا بالا دت؟ قدال :ل رجدع" بردأ بالسرعي برين
الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبي  ,قرال" :ل رجدع ف يطدف بالا دت"؛ وذلرك ن السرعي ب يصرح رب رذا كران بعرد

طواف عنده وعند جمع من أهل العلم ،وأما حديث أسامة بن شريك" :سعي

قبل أن أطروف" ،بعضرام حكرم عليره

بالشذوذ ،ومرن عمرل بره ،وصرححه أجراع مثرل هرذه الصرور ,ومرنام مرن حملره علرى القاعردة العامرة" :مرا سرئل عرن
شيء قدم وب أخر في ذلك اليوم" ،في ذلك اليوم ،يعني يوم العيد" ،وبعضام وقرف علرى هرذا ولرم يرعد عليره ،قرال:
خدرم مدن

"ل رجع وجوبا ف يطف بالا ت ،ثم ليسع ا ن الصفا والمروو"؛ ن سعيه باطرل " ،أوان جهدل ذلدك حتد
مكي ويستبا  ،فإي رجع إل مكي ،فيطوا بالا ت ،ويسا ا ن الصفا والمروو ,أوان كان أصاب اليساا ،رجع
فطاا بالا ت ،وسا ا ن الصفا والمروو حت

تم ما بقدي

جبر على ما تقدم ،نعم.
أخرى" قضاء "واله ي" في القضاء ا

أحسن هللا إليك.

باب :صيام وم رفي:
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يد مدن ت دك الامدرو" التري فسرد

"ثدم

يد

مدرو

ح ثيي يح

ن مالك ن أاي اليضر مول

مر ان ا هللا دن م در مدول

هللا يهما -ن أم الفضل ايت الحارث -رضي هللا تاال
رسول هللا -ص

لان ،وهو واقف

هللا

يها -أن ياسا تمداروا يد ها دوم رفدي فدي صديام

ي وس م -فقال باضهم :هو صائم ,وقدال باضدهم :لدي

با ره فشرب.

وح ثيي ن مالك ن يح

ان سا

اد هللا ادن بدا

بصدائم ،فأرسد ُت إليد بقد ح

ن القاسم ان محم أن ائشي أم المؤمي ن -رضي هللا تادال

كايت تصوم وم رفي ،قال القاسم :ولق أر تها شيي رفي فع اإلمام ،ثم تقف ،حت

اليا

-رضدي

يهدا-

اّيض ما ا يهدا وبد ن

من ابرض ,ثم ت و بشراب فتفطر.

يقول -رحمه هللا تعالى" :-باب صيام رفي"
وصيام يوم عرفة جاء فيه أنه يكّفر السنة الماضية والباقية ،يكّفر سنتين ،وهو من أفضل ا عمرال ،لكرن هرل هرو
لكل أحد؟ أو يستثنى من ذلك الحا ؟ وفي الباب أن النبي -عليه الصرالة والسرالم -أفطرر والنرا ينظررون رليره،

وفيه –أيضا -أنه ناى عن صروم يروم عرفرة بعرفرة ،وقرد ض ّرعف؛ ولرذا اختلرف الصرحابة ،فمرنام مرن كران يصروم،
كعائشة ،وابن عمر ،وويرهما ،ومنام من ب يصوم ،وأفترى جمرع مرن أهرل العلرم بتحرريم الصريام يروم عرفرة بعرفرة؛
وذلكم ليتقو على العبادة في هذا اليوم ،ويستةل هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء.
من أهل العلم من أثم ,ومن ذلك الشيخ ابن باع يقول :يوثم ,يقول :يوثم ,رن ثب

يقرول" :ح ثيي يح

ن مالك ن أاي اليضر مول

حديث ناى له وجه.

مدر ادن ا د هللا دن م در مدول

اد هللا ادن بدا

ن أم الفضل" يعني أمره " دن الفضدل ايدت الحدارث :أن ياسدا تمداروا يد ها" تجرادلوا ،واختلفروا " دوم رفدي فدي

صيام رسول هللا -ص

هللا

ي وس م "-منام من قال :صام رسول هللا -صلى هللا عليره وسرلم -يعنري اسرتبعد

أن يقررول :رنرره يكّفررر سررنتين ،وب يصرروم يرجررع رلررى مثررل هررذا الررنص ،ويجررعم برون النبرري -عليرره الصررالة والسررالم-

صررام ،مررا يمكررن أن يفرررط باررذا ا جررر" ،فقددال باضددهم :هددو صددائم ,وقددال باضددهم :لددي

بصددائم" فرراحتكموا رلياررا

"فأرس ُت إلي بق ح لان" ليكرون الجرواب عمليرا ,ويكرون حينئرذ أوقرع فري النفرو " ،فأرسد ُت إليد بقد ح لدان ،وهدو
با ره فشدرب" اآلن بعرد رؤيتره يشررب ،هرل يمكرن أن يقرال :رنره صرائم –خرالص -اعلر الشرباة ،لري
واقف
حد أن يقول :رنه كان صرائما ،ففري البراب رفطراره -عليره الصرالة والسرالم ،-وأقرل ا حروال أن يكرون علرى جارة

ابستحباب؛ ن ما يصنعه -عليه الصالة والسالم -أقل أحواله أنه مستحب.

طالب..............:
لي

خاصا بالرسول ،جاء في عبادا

طالب..........:

مكفرة ،نعم؟

ب ,ما هو بااشكال فيما تقدم ،ااشكال فيما توخر.

طالب..........:

عند النسائي ،وصححه المنذري ،نعم؟

طالب.........:
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صرححه المنررذري ،وأمرا بالنسرربة لصروم يرروم عرفرة أنرره يكفرر السررنتين ،هرذا مررا فيره رشرركال أبردا ،وللحررافا ابرن حجررر
رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتوخرة ،رسالة مطبوعة.
ان سا

"وح ثيي ن مالك يح

ن القاسم ان محم أن ائشي أم المؤمي ن كايت تصوم وم رفدي" حمرال

للحررديث الروارد فرري ذلررك علررى عمومرره ،وأنرره ب يوجررد مررا يخررر مررن وقررف بعرفررة ،ومثلرره يررذكر عررن ابررن عمررر "قددال

القاسم :ولق أر تها" القاسرم برن محمرد "ولقد أر تهدا شديي رفدي د فع اإلمدام ،ثدم تقدف ،حتد
وب ن اليا

من ابرض" يعني ينصرفون ويتركوناا ،فتبقى ا ر

بيضاء لي

اديض مدا ا يهدا

علياا أحد ،سيكون هنراك فرصرة

ن تفطر" ،ثم ت و بشراب فتفطر" ثم تدعو بشراب فتفطر .نعم.

أحسن هللا إليك.

باب :ما جاا في صيام أيام مي :
ح ثيي يح

هللا

ن مالك ن أاي اليضر مول

ي وس م -يه

مر ان ا هللا ن س يمان ادن يسدار :أن رسدول هللا -صد

ن صيام أيام مي .

وح ثيي ن مالك ن اان شهاب :أن رسول هللا -ص

يطوا ،يقول :إيما هي أيام أكل ،وشرب ،وذكر

هللا

.

يد وسد م -بادث اد هللا ادن حذافدي أيدام ميد

وح ثيي ن مالدك دن محمد ادن يح د ادن حبدان دن اب درم دن أادي هرددرو -رضدي هللا تادال

رسول هللا -ص

هللا

ي وس م -يه

"وح ثيي ن مالك ن محم ان يح

وس م -يه

ن صيام وم ن ،وم الفطر ،ودوم ابضح .

ان حبان دن اب درم دن أادي هرددرو أن رسدول هللا -صد

يد  :-أن
هللا

ن صيام وم ن ،وم الفطر ،ودوم ابضح  ".وهذا مجمع عليه كما تقدم في كتاب الصيام.

يد

وح ثيي ن مالك ن زد ان ا هللا ان الها ي ن أاي مدرو مدول أم هدايخ أخدت ق دل ادن أادي طالدب -

رضي هللا يهم -ن ا هللا ان مرو ان الااص -رضي هللا يهما -أي أخاره :أي

خل

أاي

مدرو

ان الااص ،فوج ه يأكل ،قال :ف ايي ،قال :فق ت ل  :إيي صدائم ،فقدال :هدذه ابيدام التدي يهايدا رسدول هللا -

ص

هللا

ي وس م -ن صيامهن ,وأمريا بفطرهن.

قال مالك -رحم هللا :-هي أيام التشردق.

يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى" :-باب ما جاا في صيام أيام مي "

عرفنررا مررا فرري صرريام يرروم عرفررة للحررا ووي رره ,ويررومي العيرردين يحرررم صرروماما اتفاق را ،ومرراذا عررن أيررام منررى أيررام

التشريد؟.

يقررول المؤلررف -رحمرره هللا تعررالى" :-ح د ثيي يح د

س يمان ان يسار أن رسول هللا -ص
يشاد له ما بعده.

هللا

ددن مالددك ددن أاددي اليضددر مددول

ي وسد م -يهد

"وح ثيي ن مالك اان شهاب أن رسدول -صد

هللا

مددر اددن ا د هللا ددن

دن صديام أيدام ميد  ".وهرذا الخبرر مرسرل ،لكرن

يد وسد م -بادث اد هللا ادن حذافدي أيدام ميد يطدوا

يقول" يطوف يعنري يمشري برين النرا  ,و"يقدول :إيمدا هدي أيدام أكدل ،وشدرب ،وذكدر
وهو موصول من جاا .
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 ".وهرذا –أيضرا -مرسرل،

"وح ثيي ن مالك ن زد ان ا هللا ان ا هللا ان الها ي ن أاي مرو مدول أم هدايخ" بنر
"أخت ق ل ان أاي طالب ن ا هللا ان مرو ان الااص أي أخاره :أي

خل

أايد

مدرو ادن الاداص

فوج ه يأكل ،قال :ف ايي ،قال :فق ت ل  :إيي صائم ،فقال :هذه ابيام التي يهايا رسول هللا -صد

وس م -ن صيامهن ,وأمريا بفطرهن".

أبري طالرب
هللا

يد

"قال مالك :هي أيام التشردق ".وجاء التصريح باا ,وأنه ب يجوع صياماا ،ب يجوع صياماا ،برل هري أيرام أكرل،

وشرب ،وذكر هلل -عع وجل ،-يستثنى من ذلك من لم يجد الادي ،وجب عليه الادي ،فلم يجده ،وجب عليره أن
َّ
دج [( )891سرورة البقررة] ،وسربعة رذا رجرع
ام ْث ْثدي أَّْيدام فدي اْل ْح ّ
يصوم عشرة أيام مكان الاديْ { :ف ْمن ل ْدم ْ جد ْ ْفص ْدي ُ
رلى أهله ،وهذه ا يرام الثالثرة ينبةري أن تكرون قبرل يروم عرفرة ،أمرا رذا لرم يرتمكن ،ولرم يتقررر عنرده أنره ب يجرد ,أو
كران عنررده ثررم فقرد ،فقررد نفقترره يروم العيررد ،فلررم يسرتطع أن يارردي ،حينئررذ يصروم أيررام التشرريد ،فلرم يرررخص حررد أن
يصوم أيام التشريد رب من لم يجد الادي.

وهللا أعلم.

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