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َّ

الشيخ /عبد الكريم الخضير

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سم.

أحسن هللا إليك.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين ،اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء ،واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

قال المؤلف -رحمه هللا تعالى:-
باب صالة المعرس والمحصب:

حدثني يحيى عن مالك عن نااع عان عباد هللا بان عمار -رضاي هللا عنهماا -أن رساول هللا -صالى هللا علياه
وسلم -أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة عصلى بها.

قال ناع  :وكان عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -يفعل ذلك.

قال مالك -رحمه هللا :-ال ينبغي ألحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي عيه ،وان مر باه عاي غيار وقا

صالة ،عليقم حتى تحل الصالة ثم صلى ما بدا له؛ ألناه بلغناي أن رساول هللا -صالى هللا علياه وسالم -عارس
به ،وأن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -أناخ به.

وحدثني عان مالاك عان نااع أن عباد هللا بان عمار -رضاي هللا عنهماا -كاان يصالي الظهار والعصار والمغارب

والعشاء بالمحصب ،ثم يدخل مكة من الليل عيطوف بالبي .

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

يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى" :-باب صالة المعرس والمحصب".

المحص رب والحصررباو واطب ر
ريال ،فررالمعرس موضررذ النررلول ،و
َّ
المعر َّررس هررو الموضررذ الررل ينررلل فيرره المسررافر لر ً
والب حاو متقاربة المعاني.

"حاادثني يحيااى عاان مالااك عاان ناااع عاان عبااد هللا باان عماار أن رسااول هللا  -صاالى هللا عليااه وساالم -أناااخ
اجعرا ،الب حراو التري
بالبطحاء" أناخ َّبرك راحلته بالب حاو حين صدر مرن الحر  ،حينمرا انتمرى مرن الحر  ،وقفر ر ً
ال من الب حاو التي بين مكة ومنى ،الب حاو واطب  ،والمحصب ،وخيف بني كنانة متقاربة،
بل الحليفة ،احترًا
هله بين مكة ومنى.

"عصاالى بهااا" النبرري -عليرره الصررالة والسررالم -لمررا رجررذ قب ر أن يرردخ المدينررة بشرريو يسررير بالب حرراو الترري بررل
ريال طن
الحليفة أناخ بما حتى أصب وصلى بما ،وهلا عند أه العلم ليس مرن المناسرك ،موانمرا نرلل هرلا المكران ل ً
ليال ،موانما ي رقون بالنمار.
ال ي رق أهله ،وقد جاو النمي عن روق اطه ً
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"قال ناع  :وكان عبد هللا بن عمر يفعل ذلاك" تأس ًريا برالنبي -صرلى هللا عليره وسرلم ،-فرابن عمرر يتتبرذ مهر هرله
اطماكن ،ويقصدها تأس ًريا برالنبي -عليره الصرالة والسرالم -بخرال ييرره مرن الصرحابة ،فرننمم يررون أن مهر هرله
اطماكن إنما حصلت اتفاًقا من يير قصد؛ طنما على ريقة.
"قااال مالااك :ال ينبغااي ألحااد أن يجاااوز المعاارس" الررل هررو موضررذ النررلول إلا قف ر  :يعنرري رجررذ مررن الحر حتررى
تأسيا بالنبي -صلى هللا عليه وسلم -يعني كصرنيذ برن عمرر" ،وان مار باه عاي غيار وقا صاالة" إن
يصلي فيه ً
مر به في يير وقت صالة "عليقم به حتى تحل الصاالة" يعنري مرر بره فري أول اللير ينتىرر إلرى أن ترأتي صرالة

الصب  ،موان مر به في أول النمار ينتىر حتى تأتي صالة الىمر وهكلا.

"عليقم به حتى تحل الصالة ثام صالى ماا بادا لاه" مرا تيسرر لره ،موان كران قصرد اإلمرام موان مرر بره فري ييرر وقرت
صالة ،يعني وقت النمي ،ينتىر إلى أن يخرج وقت النمي فيصلي ما بدا له؛ "ألنه بلغني أن رساول هللا -صالى
هللا عليه وسلم -عرس به" يعني نلل به ليستري  ،وصلى به -عليره الصرالة والسرالم" ،-وأن عباد هللا بان عمار

تأسيا بالنبي -صلى هللا عليه وسلم.-
أناخ به" ب َّرك راحلته ً
يقرول" :وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشااء" إلا رجرذ
من منرى "بالمحصاب" يصرلي الىمرر يعنري يرمري الجمررة فري آخرر يروم مرن أيرام التشرريت إن ترأخر ،أو فري الهراني

عشر إن تعج بعد اللوال هم يصلي الىمر ،والعصر والمغرب ،والعشاو بالمحصرب ،يكرون برللك خررج مرن منرى

"ثم يدخل مكة من الليل عيطوف بالبي " هم ي و

بالبيت.

ومنرى ،ويقررال لرره :اطب ر والب حرراو وخيررف بنرري كنانررة ،نررلل برره النبرري -
والمحصررب اسررم لمكرران متسررذ بررين مكررة ً
صررلى هللا عليرره وسررلم -إياى ر ًة للكفررار حي رث اجتمع روا فرري هررلا المكرران ،وتقاسررموا علررى الكفررر ،وكتب روا الصررحيفة

المشررمومة الترري فيمرا المقا عررة ،فينررلل النبرري -عليرره الصررالة والسررالم -بعررد أن ىمررر أمرره ،وعررال دينرره علررى الرردين
كلرره ،إياىررة للكفررار الررلين اجتمع روا فرري هررلا المكرران ،موالا لحررل المسررلم هررلا الملحررل ،وأنرره يجلررس فرري هررلا المك ران
ليغريل الكفررار الشررك أنرره يررؤجر علررى هررلا ،لكررن قرد يقررول قامر  :الكفررار ادن ..قررد ال يفرررق ،ال يوجررد فرررق بررين هررلا
المكرران وبررين يي رره مررن اطمرراكن ،الكفررار الررلين ،..ليسرروا هررم مررن ورهررة أولمررك الررلين تقاسررموا ،إنمررا جررنس الكفررار
يغرريىمم أن يبيررت بالمحصررب أو ال يغرريىمم؟ وقررد ال يستحضرررون ه رلا أصر ًرال ،وال يغرريىمم ،فررنلا قلنررا :إن العلررة

ارتفعت فيكون المسألة مجرد..

طالب.............:

ال الرم فعله النبي -عليه الصالة والسالم -بعد أن ارتفذ السبب ،وهنا مرا فعر بعرد ارتفرا السربب ،إنمرا جلوسره

بالمحصررب م ررة واحرردة ،لمررا ح ر -عليرره الصررالة والسررالم -ليغرريل بررللك الكف رار ،نعررم ،بعررده بسررنة ،سررنتين ،عشررر
سررنوات ،مررا دام فرررو أو ورهررة ه رؤالو الكفررار موجررودين ،والمسررألة مستحض ررة ،يعنرري يستحضرررها الكررافر إيرراىتمم

م لوبة ،لكن في مه هله اطيام لع العلة ارتفعت .نعم.
طالب..........:

إلا قف حتى يصلي به ،الل مر في النص.

طالب..........:
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الل مر سابًقا ،هو يعلت على الخبرر السرابت الرل برل الحليفرة ،موالا قرال :برالمعرس الرل برل الحليفرة ،فلره أن
يقول :بالب حاو واطب

أحسن هللا إليك.

من باب أولى؛ طنه نلول معل  .نعم.

باب :البيتوتة بمكة ليالي منى:

حدثني يحيى عان مالاك عان نااع أناه قاال :زعماوا أن عمار بان الخطااب -رضاي هللا تعاالى عناه -كاان يبعا
رجاال يدخلون الناس من وراء العقبة.
ً

وحدثني عن مالك عن ناع عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -أن عمر بن الخطااب –رضاي هللا تعاالى

عنه -قال :ال يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال عي البيتوتة بمكة ليالي منى :ال يبيتن أحد إال بمنى.
يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى" :-باب البيتوتة بمكة ليالي منى".

البيتوتررة بمكررة ليررالي منررى ،اطص ر أن المبيررت ليررالي منررى بمنررى ،كمررا فعر النبرري -عليرره الصررالة والسررالم -قررال:

((خلوا عني مناسككم)) ،فالمبيت واجب عند جممور أه العلرم ،وقرال بعضرمم :سرنة ،والصرحي أنره واجرب؛ طن
السنة ال تحتاج إلى ترخيص ،وال تحتاج إلى استملان ،ولريس برركن؛ طن الرركن ال يرؤلن فيره ،فرالجممور علرى أن

المبيت بمنى واجب ،وعلى هلا البيتوتة بمكة ليالي منى ال تجول؛ طنه يترتب عليمرا تررك الواجرب ،المقصرود مرن
بمنى.
هله الترجمة منذ للك لوجوب المبيت ً

قال" :حدثني عن مالاك عان نااع أناه قاال :زعماوا "..لعمروا  ..لعمروا ،برأس الم يرة "لعمروا" ،فكهير ار مرا تسرتعم
أيضرا -برنلاو القرول المحقرت ،بمهابرة "قرال" ،وجراو اسرتعمالما فري لغرة
"لعموا" في الكالم المشكوك فيه ،وتستعم – ً
رر مرا يقرول سريبويه فري كتابره" :لعرم الكسرامي" ويؤيرده ،يررج قولره ،فردل علرى أنره
العرب بمعنى "القول" كهيرر ،كهي ًا
يسررتعملما بررنلاو "القررول" ،وهنررا لعلمررا بمعنررى "القررول" ،المعنررى الهرراني ،وال يريررد أن يشرركك بررللك برردلي أنرره رو عررن
رجاال يدخلون
مواله عبد هللا بن عمر أن أباه كان يفع للك بسند متص "زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبع
ً

الناس من وراء العقبة"؛ طن الل وراو العقبة ليس من منى ،والمبيت بمنى واجب إ ًلا البرد أن يردخ النراس إلرى
تحقيررت الواجررب ،وعلررى هررلا يلررلم ولرري اطمررر أن يرعررى مصررال النرراس الدينيررة ،فررنلا أر النرراس خررارج مررا يجررب

المبيررت برره ،يرردخلمم ،فيرره بعررن النرراس يجم ر  ،فيقررف خررارج عرفررة ،فيفوترره الح ر  ،فعلررى ولرري اطمررر أن يرشررده،

راال
ناسرا يرشرردون النرراس لمررلا اطمررر ،وكررللك المبيرت بملدلفررة وكررللك المبيررت بمنررى ،وكرران عمررر يبعررث رجر ً
ويجعر ً
ومنرى ،علرى الخرال برين أهر العلرم ،هر العقبرة
يدخلون الناس من وراو العقبة؛ طن العقبرة حرد فاصر برين مكرة ً
من مكة أو من منى؟ فجمذ من أه العلم يرون أنما من منى؛ طن رمي جمررة العقبرة تحيرة منرى ،وقرال آخررون:

هرري مررن مكررة وليسررت مررن منررى ،وقررال اطولررون :كيررف يقررال تحيررة منررى وهرري خررارج منررى؟ أجيبروا بررأن تحيررة البيررت
ال وا

وهو خارج البيت ،نعم.

تحية البيت ال وا

طالب...........:

وهو خارج البيت ،وتحية منى الجمرة وهي خارج ،نعم؟

يستقيم أم ال يستقيم؟ نعم.
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طالب..........:
ما قالوا بتحية المسجد.

طالب..........:

طن بعن اطجوبة تصير حاضرة ..وهللا المستعان .نعم.

طالب...........:

ال هم أرادوا تفنيد القول ،مرادام قرالوا إن تحيرة منرى ،..كيرف تكرون تحيرة منرى خرارج منرى؟ قرالوا :طن تحيرة البيرت

ال وا

وهو خارج البيت.

طالب.........:

نعم ،بدلي على أن التحية ت لرت مرن خرارج ،ت لرت علرى الرداخ والخرارج ،المقصرود أن هرلا مرا قرالوه ،وعلرى كر

حال اطحوط أن يكون المبيت دون الجمرة ،دون العقبة ،ليبيت بيقين.

طالب...........:
مالا فيما؟

طالب...........:
"لعموا" فيه انق ا  ،فيه واس ة ،لكن الرواية الهانية ما فيما انق ا .

"وحدثني عن مالك عن ناع عن عبد هللا بن عمار أن عمار بان الخطااب قاال :ال يبياتن أحاد مان الحااج لياالي
منى من وراء العقبة" لاك من فعله ،وهلا من قوله.

قال" :وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال عي البيتوتة بمكاة لياالي مناى :ال يبياتن أحاد إال
بمناااى" لوجرروب المبيررت ،والنبرري -عليرره الصررالة والسررالم -رخررص للعبرراس أن يبيررت ليررالي منررى بمكررة مررن أج ر
السقاية ،فالترخيص يدل على للوم أو العليمة على أن مبيت يير المرخص له عليمة وهو اطص  ،نعم.

طالب :الذين يبيتون عي الشوارع.

مكانررا يبيررت فيرره هررلا معررلور ،وقررد أفترراه أهر العلررم أن يبيررت خررارج منررى ،والررل يجررد
علررى كر حررال الررل ال يجررد ً
نسكا ،نعم.
مكانا ويبيت خارج منى هلا يللمه عند أه العلم دم؛ طنه فرط بواجب ،ترك ً
ً

طالب...........:

ماو للوضوو ،يدفذ.
إلا كانت نللة محتملة كما يشتر ً
طالب..........:
وهللا سواو كانت منما ،أو ليست منما ،فاالحتياط أن يدخ يعني .نعم.

طالب..........:
ال ،ما يكفي.

طالب..........:
المبيت الليالي .نعم.

طالب.........:

4

لكن لو ترك ليلة واحدة ،ه يللمه الدم الكام  ،أو الدم عن مجمو الليالي؟ الل يىمر أنه عن مجمرو الليرالي،
طنه نسك واحد .نعم.

طالب..........:

السررفر يختلررف عررن اإلقامررة ،واإلنسرران فرري ريقرره وهررو مسررافر يقررول أن را مررا أجلررس إال تحررت مكيررف ،وعلررى كنررب
وفرشات ،ال ،السفر يختلف عن اإلقامة ،هلا أمر مقرر في جميذ اطع ار  ،نعم.

طالب..........:

ال ،فرق ،ادن منى ..أنت فر ت تجبر بدم ،لكن قصدت منى ومنعت ،ما عليك شيو ،ولو كلما فاضية ،منعرت

منما ،قي لك :ال ،المسير ما هو منى ،وأتيت مذ الخط الهاني ،ومضى عليك اللي  ،خالص.

طالب..........:

ما معنى مناسب؟ الشوار مرن منرى ،مرا لرم تعررن نفسرك للتملكرة ،أو يكرون معرك نسراو تخشرى مرن التكشرف ،أو
أ فال ال تملكمم برين السريارات ،هرله مهر هرله اطمرور ،نعرم ،أمرا رجرال كبرار يحفىرون أنفسرمم ويجردون مراللات،

اجبرا يررأهم بتركرره ،ال بررد أن يحترراط فرري دينرره ،ولررو تسرروم فرري مهر هررلا مررا بررات
فمرلا نسررك ،هررلا اطصر  ،مررا دام و ً
أحد ،المسألة تحتاج إلى تحم .
طالب :الشوارع من منى؟

يستوعب للمبيت وللمشي ،والحمد هلل ،المسألة واسعة ،لكن بعن الناس يريد أن يترفه ،ويتعل برأدنى شريو ،هرلا
ال يفرت لره براب ،أمررا شرخص جراو وبحررث مرا وجرد ،أو خشري علررى نفسره سريارات ،أو خشرري –أيضرا -حترى علررى

أحيانا يجد مك ًانا في شار مناسب لكن أمامه أسرة ،أو شيو ،هؤالو ما يجول قداممم .نعم.
دينه،
ً
طالب..........:
طالب..........:

علررى ك ر حررال المسررألة بررين واجررب ،وبررين تع ررين الررنفس للضرررر ،س رواو كرران المعنررو أو الحسرري ،لكررن مررا حررد

الضرررر المعنررو ؟ مررا لرره حررد ،أنررت لررو أحررد قررال لررك :إنمررم يولعررون أ ارضرري فرري الجمررة الفالنيررة ،أنررت تجلرس علررى
الرصيف إلى أن ينتمي الدوام ،تقضب سره ،ص أم ال؟ ما تقول :ما يليت بي هلا.

طالب..........:

أنا أقول :إلا كان عليره خ رر بنفسره ،أو علرى أسررته ،حترى مرن التكشرف ونىرر النراس ،أو علرى نفسره مرن حيرث
مهال ،مهر هرلا
افتتانه بالنساو؛ طن هناك اطوضا ما هي بمه أوضا البيوت ،إلا جلست أسرة على الرصيف ً
اساتط تعت تم [سرورة التغرابن( ،])61لكرن يبقرى إن فرت البراب كمرا يفعلره بعرن النراس
ما يجلس أماممم{ ،عاتقوا َّللا ماا ت
هرلا ييرر وارد؛ طنره قررد يرأتي يروم مررن اطيرام أن يقرول :وهللا المكيفرات هررله مرا تناسربنا بعررد ،صرحي وهرله الخيررام
وهللا ما عندنا استعداد أننا نجلس بالخيام والشمس فوق رؤوسنا ،أو إلا لعنا ضربتنا الشمس.

طالب..........:

إلا فرط عليه الدم.

طالب...........:
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وهللا اطصر أنرره فرري أقرررب مكرران ،يقيسررونه علررى الصررفو

فرري الصررالة ،ومررنمم مررن يقررول :إلا خرررج عررن الواجررب

فليتخير ما شاو ،هلا أرفت بالناس ،والعليمة هو اطول .نعم.
طالب..........:

ويشت عليه اللهاب.

طالب..........:

ويغلب على ىنه أنه مه اطمس ،يعني ما نقص العدد ،لكن ليلة الهالث عشر ،وهرو يريرد أن يترأخر ،سرو

المكان .نعم.

يجرد

أحسن هللا إليك.

باب :رمي الجمار:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب –رضي هللا عنه-
طويال حتى يمل القائم.
وقوًعا
ً

كااان يقااف عنااد الجماارتين األوليااين

وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -كان يقف عناد الجمارتين األولياين وقوًعاا

طويال يكبر هللا ،ويسبحه ،ويحمده ،ويدعو هللا ،وال يقف عند جمرة العقبة.
ً

وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بان عمار -رضاي هللا عنهماا -كاان يكبار عناد رماي الجمارة كلماا رماى

بحصاة.

وحدثني عن مالك أنه سم بعض أهل العلم يقاول :الحصاى التاي يرماى بهاا الجماار مثال حصاى الخاذف ،قاال

قليال أعجب إلي".
مالك" :وأكبر من ذلك ً

وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -كان يقاول" :مان غربا لاه الشامس مان

أوسط أيام التشريق ،وهو بمنى عال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد".

وحاادثني عاان مالااك عاان عبااد الاارحمن باان القاساام عاان أبيااه أن الناااس كااانوا إذا رم اوا الجمااار مش اوا ذاهبااين

وراجعين ،وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان -رضي هللا عنهما.-

وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم :من أين كان القاسم يرماي جمارة العقباة؟ عقاال :مان حيا

تيسر.

قال يحيى :سئل مالك :هل يرمى عن الصبي ،والمريض؟ عقال :نعم ،ويتحرى المريض حين يرمى عناه عيكبار،
وجوبا.
دما ،عإن صح المريض عي أيام التشريق ،رمى الذي رمي عنه ،وأهدى
ً
وهو عي منزله ،ويهريق ً
قال مالك :ال أرى على الذي يرمي الجمار ،أو يسعى بين الصفا والمروة -وهو غيار متوضاأ -إعاادة ،ولكان ال
يتعمد ذلك.

وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بان عمار -رضاي هللا عنهماا -كاان يقاول :ال ترماى الجماار عاي األياام

الثالثة حتى تزول الشمس.

يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى" :-باب رمي الجمار".
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والجمار :جمذ جمرة ،والجمرة :اسم لمجتمذ الحصى ،سميت بللك الجتما الحصى فيه ،والجتما الناس حولره،
جمار ،فعلى هلا الجمار والجمررات
ًا
تجمر بنو فالن ،إلا اجتمعوا ،وقي  :إن العرب تسمي الحصى الصغار
يقالَّ :
هي الحصى.
"باب رمي الجمار" فالرمي هنرا ،إلا قلنرا :الجمرار جمرذ جمررة وهرو مجتمرذ الحصرى ،عنردنا الجمرار والجمررة ت لرت

أيضر را -عل ررى الحص ررى نفس رره ،ف ررنلا أض ررفنا الرم رري للمجتم ررذ ،لمجتم ررذ
وير رراد بم ررا مجتم ررذ الحصر رى ،كم ررا ت ل ررت – ً
الحصى ،فيكون من إضافة ..نعم؟
طالب..........:

ادن إلا قلنررا :برراب رمرري الجمررار ،أنررت ترمرري مجتمررذ الحصررى ،أنررت ترميرره بمعنررى أنررك ترجمرره بالحصررى ،ترميرره

بالحصى ،موالا قلنا :إن المراد الجمار هو الحصى نفسه ،قلنا :ترمي باب رمي الحصى ،التري هري الجمرار ،علرى
التقريررر برراب رمرري مجتمررذ الحصررى بالحصررى ،والهرراني برراب رمرري الحصررى ،موالقرراو هررلا الحصررى إلررى المكرران الررل
يجتمذ فيه ،موالا قلنا :إن المراد مجتمذ الحصى ،وهلا قول اطكهر ،إن المقصود بملا الرمري أن يقرذ هرلا الحصرى
الررل ترميرره فرري هررلا المكرران ،يقررذ فرري هررلا المكرران الررل هررو المجتمررذ ،مجتمررذ الحصررى ،فررال يلررلم أن يضرررب

الشرراخص الررل هررو عالمررة علررى هررلا المجتمررذ ،عل رى هررله الجمررار الترري هرري مجتمررذ الحصررى ،إنمررا إلا قررلفت
الحصاة تقذ هلا المجتمذ ،في يمينه ،في يساره ،في رفه ،لاد ،نقص ،كبر ،صغر ،نعم؟.
طالب..........:

وقذ في مجتمذ الحصى فأجلأ .نعم؟

طالب...........:

ال ،ما أحد قال :إن الشاخص هو الجمار .نعم؟

طالب..........:

المقصررود أنرره وقعررت فرري مجتمررذ الحصررى ،ولرريس لررك دعررو فيمررا بعررد للررك ،وقعررت فرري مجتمررذ الحصررى ،أنررت
افترن أن مجتمذ الحصى أكهر من الحون ،أكهر ،نعم.
طالب.........:

يعني لو لم تأت هرله ادالت التري ترفرذ هرلا الحصرى لكران الحصرى السريما فري آخرر يروم أكهرر ،فأنرت ترمري هرلا
باقيرا ،هرو مجتمرذ
ًا
المكان الل اجتمذ فيه الحصى ،وكان المكان
صغير هرم وسرذ فري هرله السرنة ،ومرا لال االسرم ً
رغير ،علررى أن المكرران اطول الصررغير ،السررعة هررله الترري ليرردت فيرره ،عررن يمينرره
رر أو صر ًا
او كرران كبير ًا
الحصررى ،س رو ً
وشماله؛ طنه صار ادن مه السفينة ،نعم؟

طالب........:

ولي بيضاو  ،فأنت ترمي هله الحصى في أ جلو من هلا الحيرل ،وينرلل فري المرمرى القرديم ،مهر الرمري فري

الرردور اطعلررى ،ترمرري أنررت فرري هررلا المكرران هررم ينررلل إلررى المرمررى القررديم ،لكررن ه ر أنررت بمررلا رميررت الحصررى فرري
مجتمررذ الحصررى الررل هررو الجمررار ،أو أنررت رميترره فرري مكرران أداه إلررى مجتمررذ الحصررى ،يعنرري مررا هررو أنررت الررل

رميت الحصاة في مكانما اطصلي ،وعلى هلا يجلئ الرمي بمله ال ريقة أم ال يجلئ؟ نعم؟
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طالب..........:
يمه ر العلمرراو بأمهلررة مررا تقررذ ،لكررن يمكررن أن ينىررر عليمررا مررا عنرردنا ،يقررول :لررو رمررى الحصرراة ،هررم التقممررا ررامر
ووضررعما فرري مجتمررذ الحصررى ،ادن هررو جررلو مررن المسررافة بفعلرره ،وبقيررة المسررافة ليسررت بفعل ره ،مررا يكفرري أنررت
تفترن أن هله وضعت في منحدر من اطرن ،وصار الناس يضربون من بعيد هم تنللت بنفسما .نعم.

طالب.........:

نعم ..لكن أنت ت

في الحون اطعلى ،وتقصد أن تقذ هله الحصاة في المجتمذ القديم ،أو ترميمرا علرى حافرة

اطعلى هم تنلل ب ريقتما.

طالب.........:

بحيث لو لم يكن هلا الحون اطعلى ،لو كان ما هو بموجود لم تقذ في مح الرمي؛ طنك ترميما إلى جمة من

فوق ،فسو

تقذ هناك ،ما هي بواقعة تحت ،سمتما يقذ خارج المرمى.

طالب..........:

أين؟

طالب.........:

أسف  ..أسف ..

طالب........:

ال ،فيه أسف .

طالب.........:
نعم ،فيه مكان لألسف .
هم مادام أفتوا بالمواو ،فالقرار مهله ،ما يختلف.

طالب..........:

ال ،لن تللق بالشاخص؛ طنه أملس ،نعم ،خالص.

طالب.........:
ما يمكن يبقى.

طالب.........:
صحي .

المقصود أن مه هلا ،يعني هر ال برد أن تقرذ فري المرمرى بفعر ال ارمري؟ أو لرو وقعرت المقصرود أنمرا فري النمايرة
تقذ.

طالب.........:
طن ادن لمرا مهر الفقمراو لمررا قررالوا :إلا رماهرا ال ارمرري ،..أنررت افتررن أنرره رماهرا إلررى ييررر الجمرة ،فجرراو ررامر..

هلا يقول :يمكرن مرن ضررب الخيرال ،وهرو صرحي مرن ضررب الخيرال ،يرأتي رامر يلرتقط هرله الحصراة ،ويضرعما
فري المرمري ،أنرت نىررت إلرى المرمرى اطعلرى بمرلا الشررك  ،وأنرت جرالس علرى رفره مرن هنرا ،وترمري إلرى الجمررة
8

هله لينس  ،لنلل في النماية إلى ادخر ،أنت لو كانت هرله مرا أماممرا شريو ،أيرن يقرذ الحصرى؟ يقرذ فري المرمرى
اطسف ؟ لن يقذ في المرمى اطسف  ،لكن ب ريقته المندسية صار ينلل إلى اطسرف فيصر إلرى المرمرى الحقيقري،

فجلو من الرمي بفع المكلف ،وجلو منه بفع ما جع له هلا ،نعم؟
طالب..........:

باشر جلًوا ،ما باشر الك .
طالب.........:
كيف؟

طالب..........:

ن
راو علررى القاعرردة
هررم الررل جعلمررم يفتررو بمهر هررلا ،وقر مهر هررلا فرري السررعي ،ومهر هررلا فرري ال روا  ،وييرره ،بنر ً
العامة" :المواو له حكم القرار" ،مادام ضربت الحيل الل لو كنت في اطسف وقذ في المرمى اطصلي ،وك هلا
مربوط بالحاجة ،يعني لوال هله الحاجة الملحة ،ب لو قي إنما ضرورة لما أفتي بمه هلا ،نعم؟
طالب..........:

لمالا؟

طالب.........:
أنت افترن أن اطعلى ما هو موجود ،ورميت على سمت هلا أنت ترمي الجدار الهاني -المقاب لك -من أج

أن تنلل ،مرا أنرت تنلل..أنرت تضررب الحفررة ،أم تضررب الجردار المقابر  ،أنرت تضررب الحفررة ،لكرن ييررك ،كهيرر
مررن النرراس يضرررب الجرردار المقاب ر  ،وفرري النمايررة تقررذ فرري الحف ررة بال ريقررة المندسررية ،لكررن لررو افترضررنا مررا هرري

موجودة لن يقذ في المرمى.

طالب.........:

أنت ترمي عن نفسك؟

طالب.........:
الرمي لك أنت؟

طالب.........:
يرمي عنك؟

طالب.........:
لكن أنت تريده يرمي عنك ،أم يرمي عن نفسه؟

طالب........:

أبدا ،يأتيك كالم مالك قو في هلا الباب.
ال ما يجلئ ،وأنت قادر ،ما يجلئ ً
طالب.........:
أين؟

طالب.........:
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ال ،ت ول علينا المسألة ،وهي ال تقدم وال تؤخر ،العلماو أفتوا بملا ومشوا عليه ،وانتمى اإلشكال.

طالب.........:

وح ألمة كبيرة -وهلل الحمد ،-وهللا يدلمم على الحت ،ويوفقمم للعم به.

طالب........:

لكن هلا من باب المسألة ،مسرألة تفقره فقرط ،يعنري مرن أجر أن ترروا كرالم الفقمراو ،موان كران بعي ًردا كر البعرد ،إال
أنه يقذ له نىامر ،أنت افترن إنه في يوم من اطيام -لاد اللحام -جعلوا المرمى من بعيد ،نعم؟

طالب........:

مررا هررو مررن االقت ارحررات أن يوجررد خ ر ار ي
كيلو -فتمتصه ويضذ في الحفرة.

كمرباميررة تمررتص الحصررى ،فيرمررى ررر هررله الخ ر ار ي

-ولررو مررن

طالب.........:
ما هلا؟ نعم.

طالب.........:
تلتقط.

طالب.......:
ال ،ما أجالوه ،نعم؟

طالب........:

نعم ،لكن المسألة مالا؟ أنا أقول :لوال الحاجة القريبة من الضرورة -في مه هلا التصر  -قلنا ال يتصر فيره،

لكن المسألة مسألة موت ،والدين يسر في مه هلا ((ال يشاد الدين أحد..))..نعم.

طالب.........:

{وما جعل علتيك تم عي الدين م تن حر ٍج [بسورة الحر ( ،])87نعم.
طالب :عيما لو وض ......

الممم أنه وقذ في الموضذ ،سم بقاؤه ما له دا .
طالب........:

بقرراؤه مررا لرره دا  ،مررا دام وقررذ فرري المكرران مررا عليررك منرره ،هررو يحم ر  ،أمررا مررا جرراو مررن أن حكررم الحصررى ،حكررم

القرابين ،ما قب منه رفذ ،وما لم يقب منه بقي ،هلا ما له أص  ،هلا ال أص له.

طالب......:
أين؟

طالب.........:
مه الدور اطعلى..

طالب.........:
مهله.
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طاويال
يقول" :حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمار بان الخطااب كاان يقاف عناد الجمارتين األولياين وقوًعاا
ً

رويال جردا ،قردر فري حرديث
راو
ً
حتى يمل القائم" النبي -عليه الصالة والسالم -دعا بعد اطولى ،وبعد الهانيرة دع ً
ابن مسعود ،وييره بنحو من سرورة البقررة ،وال شرك أن المنتىرر ،والقرامم الرل ينتىرر الرداعي يمر  ،والرداعي الرل
أيضا -يم  ،لكن من يفع هلا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراوة بالمل إلى نصف ساعة..
يدعو وهو قامم – ً
طالب.........:
المل نصف ساعة ،والترتي تحتاج لما ساعة ،نعم؟
طالب.........:

فالساعة ما ي يقما الناس ،وال نصف الساعة ،وال ربذ الساعة ،الناس مذ هلا -والناس ربروا أنفسرمم علرى الترر ،
وعدم تحم المشاق -فصاروا ما ي يقون ،من وقف خمس دقامت ىن أنه أتى بما لم تست عه اطوام .

طالب..........:

يبعد عن مح الحركة.

طالب........:

يمينا ،أو شمال ،له مواضذ .نعم.
ال ،الموقف ما هو محدد ،يبعد ً
طاويال" كمرا
يقول" :وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بان عمار كاان يقاف عناد الجمارتين األولياين وقوًعاا
ً
جراو فري بعرن الروايرات بمقردار سرورة البقررة ،ويكبرر هللا ويسربحه ويحمرده ،ويردعو هللا ،وال يقرف عنرد جمررة العقبررة

اطخيرة للدعاو ،ورفذ للك إلى النبي -عليه الصالة والسالم.-

قال" :وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة" اتبذ النبي
-عليه الصالة والسالم ،-وقد جاو في حديث جابر وييره أنه يقول مذ ك حصاة(( :هللا أكبر)).

قال" :وحدثني عن مالك أنه سم بعض أهل العلم يقولون :الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف"
الخل

هو الرمي ب ر اإلبمام والسبابة ،حتى صور في بعن الروايرات هكرلا ،أو هكرلا ،والخرل

منمري عنره،

فكوننا نشبه الم لوب بالمنمي عنه فيه ما يمنذ؟ نعم؟
طالب.........:

فيه ما يمنذ من تشبيه الم لوب بالمنمي عنه؟

طالب.........:

طن التشرربيه ال يقتضرري المشررابمة مررن كر وجرره ،ولرريس معنررى هرلا أن ال ارمرري للجمررة يخررل  ،إنمررا نىيررر الحصررى
الررل يخررل

برره ،والمشررابمة هنررا فرري مقرردار الحصررى ،فرري حجررم الحصررى ،يعنرري كمررا جرراو تشرربيه الرروحي بصلصررة

الجرس ،وكهير من ما جاو به التشبيه ال يللم الم ابقة من ك وجه.
طالب........:

أين المدة؟

طالب........:
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رماال ،يسرم  ،المقصرود "قاال مالاك :وأكبار مان ذلاك قلايال
مينا ،وبعرد الهانيرة إن أخرل ش ً
يسم بعد اطولى إن أخل ي ً
أعجااب إلااي" نعررم حررديث جررابر أن النبرري -عليرره الصررالة والسررالم -رمررى الجم ررة بسرربعة حصرريات ،يكبررر مررذ ك ر
قليال مذ كونه عليه الصالة والسالم رمى بمهر حصرى
حصاة بمه حصى الخل  ،فقول اإلمام مالك كونه أكبر ً

الخل

قول مرجوح .نعم؟

طالب.......:

وضذ ،هلا ما هو برمي ،بمجرد الوضذ ليس برمي ،ب ال بد مرن أن يتحقرت الوصرف "الرمري" أو كأنره مرا رمرى،
لكن كونه يللم بعد ،اإلللام فيه ما فيه.

قال" :وحدثني عن مالك عن ناع أن عبد هللا بن عمر كان يقول :من غرب لاه الشامس" يعنري عليره أو ىمرر

له يروبما "من أوسط أيام التشريق" يعني في اليوم الهاني عشر "وهو بمنى عال ينفارن حتاى يرماي الجماار مان

الغد"؛ طنه ال يصدق عليه أنه تعج في يومين ،فملا تأخر ،موالا تأخر بالمبيت للمه الرمي.
"وحاادثني عاان مالااك عاان عبااد الاارحمن باان القاساام عاان أبيااه أن الناااس" يقصررد بررللك الصررحابة "كااانوا إذا رم اوا

الجمااار مش اوا ذاهبااين وراجعااين" يعنرري مررا يركبررون فرري الررلهاب إلررى الرمرري وال فرري الرجررو منرره" ،وأول ماان ركااب
معاوية بن أبي سفيان"؛ طنه هقي  ،علره السمن .نعم.

"وحدثني عن مالك أن سأل عبد الرحمن بن القاسم :من أين كان القاسم يرماي جمارة العقباة؟ عقاال :مان حيا

تيسر ".من ب ن الواد  ،بمعنى أنه لم يعين محرال منمرا للرمري ،والنبري -عليره الصرالة والسرالم -إنمرا رماهرا مرن
ب ررن ال رواد  ،وعمررر -رضرري هللا تعررالى عنرره -إنمررا رماهررا مررن فرروق ،مررن العقبررة "الجب ر " ،لكررن علررى أن تقررذ فرري

المرمى؛ طن جمرة العقبة إنما ترمى من جمة واحدة من ب ن الواد ؛ طنما نصف دامرة ،نعم ،هلا اطص .

وكيفما رماها إلا وقعت الحصاة في المرمى ،من فوق ،من تحت ،من يمين ،من شمال ،شرري ة أن تقرذ الحصراة

في المرمى ال بأس ،من حيث تيسر له.

"قال يحيى سئل مالك :هل يرمى عن الصبي والمريض؟ عقال :نعم" يرمى عنمما" ،ويتحرى المريض حين يرماى
عنه" يعني وقت رمي النامب يتحر وقت رمي النامب في وقرت اإلمرام مالرك مرا يمكرن أن يتحرر  ،نعرم ،إال يلبرة

ىررن ،لكررن ادن ومعرره الج روال ،ويكلررم علررى النامررب :ت ردق ادن علررى الحررون ،ويع يرره إشررارات للجم ررة اطولررى،
والهانية ،والهالهة ،والحصاة السادسة ،والسابعة ،ويكبر مذ ك حصاة ،هلا متصور ،لكن في وقتمم متصور؟

ى
دما" يعني مرين معلور ،وينيب ،ومذ
يقول" :ويتحر المريض حين يرمى عنه عيكبر وهو عي منزله ،ويهريق ً
دما ،هلا أر اإلمام ملك ،والجممور على أن من أناب ،ووك لعلر يبي له التوكي أنه ال شيو عليه
للك يريت ً
وجوباا" كر هرلا تشرديد ،تشرديد يعنري يرمرى
"عإن صح المريض عي أيام التشريق ،رمى الذي رمي عناه ،وأهادى
ً
عنه ،ينيب في وقت تجول فيه النيابرة ،هرم بعرد للرك يصر فري الوقرت ،ويرمري ،ويللمره دم ،رحرم هللا اإلمرام مالرك،
ك هلا ليس باللم.

"قال مالك :ال أر على الل يرمي الجمرار أو يسرعى برين الصرفا والمرروة وهرو ييرر متوضرأ إعرادة؛ طن الوضروو
لرريس بشرررط ال للرمرري ،وال للسررعي ،ولكررن ال يتعمررد للررك فيفرروت الفضرريلة عررن نفسرره؛ طن النبرري -عليرره الصررالة
والسالم -باشر هله العبادات على مارة.

12

قال" :وحدثني عن مالاك عان نااع أن عباد هللا بان عمار كاان يقاول :ال ترماى الجماار عاي األياام الثالثاة" لغيرر

المستعج نعم" ،حتى تزول الشمس".
في اطيام الهالهة ،نعم؟
الب........:

فري اطيررام الهالهررة ،الحراد عشررر والهرراني عشرر والهالررث عشررر ،هرلا لغيررر المسررتعج "المترأخر" ،أمررا المتعجر فرري
اليررومين الحرراد عشررر والهرراني عشررر ،المتعج ر ال يرمرري الجم ررة فرري اليرروم الحرراد عشررر والهرراني عشررر ،وييررر

المتعج وال في الهالث عشر حتى تلول الشمس ،فنن رماها قب اللوال أعاد عند الجممور؛ طن هرلا لريس بوقرت

للرمي؛ طن النبي -عليه الصالة والسالم -مذ صحابته كانوا يتحينون اللوال ،فنلا لالت الشمس رموا.

وهذا سؤال يتعلق بهذا ،يقول :عي هذه األ زمنة يكثر الماو عناد رماي الجما ار  ،عهال يفتاى بجاواز الرماي قبال

الزوال عي اليوم األخير للضرورة القصوى؟

رر للمشرقة ،وأفترى بره بعرن
على ك حرال القرول قرال بره الحنفيرة فري يروم النفرر ،يبيحرون لره الرمري قبر الرلوال نى ًا

أه ر العلررم ،لكررن الررل عليرره الجمرراهير أن الرمرري قب ر الررلوال ال يجررلئ ،موالا كرران القصررد مررن الفت رو بمررلا ال ر أر

التخفيف على الناس ،فهقوا هقة تامة أن هلا لن يح اإلشكال الرمي يوم العيد من منتصرف اللير  ،ويمروت أكهرر

من يموت في جمرة العقبة يوم العيد ،فما انح اإلشكال مذ ول المدة ،فاإلشركال والمقتلرة التري تكرون يروم النفرر
بعد اللوال ،سو

أن ينصررفوا ،سررو

تنتق إلى الوقرت الرل يفترى بره ،يعنري افتررن أن النراس يتقراتلون عنرد الرلوال مرن أجر مرالا؟
يتقرراتلون عنررد لررو الشررمس إن قير لمررم يبرردأ الرمرري مررن لررو الشررمس ،والمشرركلة لررن تنحر

بملا .نعم.

طالب :ولي األمر يلزم الناس بالتأخير ،اآلن المشكلة أن أكثر من تسعين بالمائاة مان الحجااج يتعجلاون ،هاذا

بالتجربة ،أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون ،يعني مليون وثمانمائة ألف يمشون كلهم يوم الثااني

عشر ،وال يبقى ما يقارب وال المائتين ألف ،ما يبقى.

رامل مررا يلررلم بالجررامل ،يعنرري كررون النرراس يلررلم نصررفمم بالتررأخر ،هررلا فيرره
نعررم ،علررى ك ر حررال إلا كرران اطمررر جر ًا
الصعوبة.
طالب :من باب يا شيخ مصالح....

نعم مصال لكن من تللم ،من تترك ،يعني ولي اطمر يمكن يللم الموىفين أن ال يتعجلوا ،لكن ما ييرهم..

طالب :لكن ولي األمر يلزمنا –نحان التجاار عاي خدماة الحجااج -عاي خاروج حجاجناا عاي أوقاا معيناة ويحاط

علينا غرامة نوق عليها .....

نعم ،لكن هلا حكم شرعي منصوص عليه بدلي ق عري{ :عمن تعجل عي ي تومتين عال إ تثم علتيه ومن تأخر عال إ تثم
علتيه [سورة البقرة( ،])302نقول :اإلمام من باب المصلحة أن يمنذ بعن الناس من الخروج.
طالب :لكن يصير عيها مو .

نعم ،يصير فيما موت ،يب ومالا لنب اللين منعوا؟ وما لنب ادخرين اللين لم يسم لمم؟
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طالب.............:
على ك حال هلا بالدلي الق عي هبت جوال اطمرين ،ومه هلا لن يح اإلشكال ،الرمي قب اللوال والفترو بره
مررن أجر الضرررورة والحاجررة لررن يحر اإلشرركال ،فالمسررتعج مسررتعج  ،الررل يقرردم نفسرره للمشررقة العىيمررة الترري قررد
تص إلى الموت عند لوال الشمس سو

يقدمما عند لو الشمس ،ولن يح اإلشكال ،لكن يوجه الناس ،يرشد

اجا يرتبون ،ينىمون ب ريقة مناسبة ،وال تخالف بللك اطحكام.
الناس ،يهقف الناس ،يفوج الناس ،يجعلون أفو ً
طالب.........:

ما معنى يكبرون؟

طالب :ظهر وعصر.
يؤلنون؟

طالب :بعد التكبير هللا أكبر هللا ..

ال ،الل يبدأ هلا ..ما..ما..

طالب.........:
كيف؟

طالب.........:

ب يوجد ادن من يفتي ،بصراحة يفتون ،كان هناك يوجد من يمنذ من الرمي قب اللوال.

طالب........:

ال ،ما له عالقة ،تكبير م لت هلا.

طالب........:

هلا التكبير ،التكبيرر الم لرت فري أيرام التشرريت ،هرلا مرا هرو علرى هيمرة اطلان؛ طن الرلوال مررتبط بره ألان صرالة
مهال ،ورموا الناس بسبب ألانه ،ويرهم في هلا كما لو أف روا بألانه.
الىمر ،فلو ألن شخص ً
طالب.........:
من تب أر اللمة بتقليده.

طالب........:

ما ينفذ ..ما ينفذ ..ال بد ..ال بد ..أن يحتاط ،نعم البد أن يحتراط لدينره كمرا يحتراط لردنياه ،علرى كر حرال عليره
أن يحتاط لدينه .نعم.

أحسن هللا إليك.

باب :الرخصة عي رمي الجمار:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن

أبياه أن رساول هللا -صالى هللا علياه وسالم -أرخا

لرعااء اإلباال عاي البيتوتاة خاارجين عان مناى يرماون يااوم

النحر ،ثم يرمون الغد ،ومن بعد الغد ليومين ،ثم يرمون يوم النفر.
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وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي ربااح أناه سامعه ياذكر أناه أرخا

بالليل يقول :عي الزمان األول.

قال مالك –رحمه هللا :-تفسير الحدي الذي أرخ

للرعااء أن يرماوا

عيه رساول هللا -صالى هللا علياه وسالم -لرعااء اإلبال عاي

تأخير رمي الجمار عيما نرى -وهللا أعلم -أنهم يرمون يوم النحر ،عإذا مضى اليوم الذي يلي ياوم النحار رماوا

شايئا
من الغد ،وذلك يوم النفر األول ،عيرمون لليوم الذي مضاى ثام يرماون لياومهم ذلاك؛ ألناه ال يقضاي أحاد ً

حتى يجب عليه ،عإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك ،عإن بدا لهام النفار عقاد عرغاوا ،وان أقااموا إلاى

الغد ،رموا م الناس يوم النفر اآلخر ،ونفروا.

وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن ناع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بن أبي عبيد نفس بالمزدلفة ،عتخلفا

هااي وصاافية حتااى أتتااا منااى بعااد أن غرب ا الشاامس ماان يااوم النحاار ،عأمرهمااا عبااد هللا باان عماار –رضااي هللا

عنهما -أن ترميا الجمرة حين أتتا ،ولم ير عليهما شيئا.

قال يحيى :سئل مالك عمن نسي جمرة مان الجماار عاي بعاض أياام مناى حتاى يمساي؟ قاال :ليرماي أي سااعة

نهاار ،عاإن كاان ذلاك بعاد ماا صادر وهاو
لايال أو ًا
ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصالة إذا نسيها ،ثام ذكرهاا ً
بمكة ،أو بعدما يخرج منها ععليه الهدي.
يقول -رحمه هللا تعالى" :-باب الرخصة عي باب الجمار".

الرخصة في رمي الجمار ،والرخصة في الترك ،أو في التأخير ،أو في الجمذ بين اليومين والهالهرة ،المقصرود أن
الرخصة توحي بملا اطمور كلما.

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكر" ابن محمد بن عمررو "ابن حزم عن أبيه أن أبا البداح" يقرال:
هلا اسمه ،ويقال :اشتمر بمله الكنية ،وال يعر اسمه ،مه العرادة أن مرن اشرتمر بشريو يضريذ ييرره ،يعنري مرن
اشتمر بالكنية يضيذ عليه االسم ،ومن اشتمر باالسم تضيذ الكنية.

"ابن عاصم بن عدي" اطنصار موالهم "أخبره عن أبيه" عاصم :صحابي شمد أحد" ،أن رسول هللا -صالى هللا

عليه وسلم -أرخ

لرعاء" جمذ ار "لرعاء اإلبل عي البيتوتة" البيتوتة :مصدر برات "خاارجين مان مناى" رعراو

رماال،
يمين را وشر ً
اإلب ر أرخررص لمررم أن يبيت روا خررارج منررى؛ النشررغالمم بررالرعي بحيررث لررو ترك روا هررله اإلب ر لتفرقررت ً
والحجراج بحاجتمررا ،أرخررص لمررم فردل علررى أن المبيررت واجررب؛ طنره لررو كرران لرريس بواجرب لمررا احترراجوا أن يرررخص
ركنا لما أرخص فيه.
لمم ،السنة ال تحتاج إلى ترخيص ،ومه ما قلنا :لو كان ً
"يرمون يوم النحر" يرمون جمرة العقبرة "ثام يرماون الغاد" فري الحراد عشرر "ومان بعاد الغاد لياومين" مجمروعين،

يعني يرمون من الغد نصيب الحاد عشر ،والهاني عشر كجمذ التقديم" ،ثم يرمون يوم النفر ".يعنري إن جلسروا

إلى اليوم الهالث ،يرمون يروم النفرر؛ طن يروم النفرر ال يحتراج إلرى أن يجمرذ إلرى ييرره؛ طنره خفيرف ،المقصرود أن

هلا الل مرن الحرديث ،ومالرك -رحمره هللا تعرالى -تأولره علرى ييرر هرلا ،أنمرم يرمرون يروم العيرد جمررة العقبرة ،هرم
شيما حتى يقضي ما يجب عليره ،إلرى ادن
يؤخرون بقية الرمي إلى آخر يوم ،فيجمعونما ،ويقول :ال يقضي أحد ً

ما بعد وجب عليه ،والىاهر من الحديث أنه جمذ تقديم ،وفمم مالك -رحمه هللا تعالى -أنه نىير جمذ التأخير.
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"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سيعد عن عطاء بن أبي رباح أنه سامعه ياذكر أناه أرخا

للرعااء أن يرماوا

رار ،فمرؤالو معرلورون ،وعلرى كر حرال كرون اإلنسران
نمار ،يرموا باللي ما فراتمم برالرمي نم ًا
بالليل" لما فاتمم رميه ًا
يتولى الرمي بنفسه أولى من التوكي  ،ولو اقتضى للك التأخير إلى اللي .
يقول :إنه أرخص للرعاو أن يرموا باللي  ،يقول" :عي الزمان األول" يعني في لمن الصحابة.

"قال مالك :تفسير الحدي " -حديث عاصم بن عد الل تقدم -تفسير الحديث "الذي أرخ

عيه رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -لرعاء اإلبل عي تأخير رمي الجمار عيما نرى" يعني نىن "-وهللا أعلام "-يعنري بمرا أراده
الرسول -عليه الصالة والسالم -من حديهه ،وفي هلا تحر من اإلمام مالك -رحمه هللا تعالى -عنرد إقدامره علرى
تفسررير الحررديث؛ طن تفسررير الحررديث مفرراده أن هررلا مرراد النبرري -عليرره الصررالة والسررالم -بمررلا الحررديث ،فررنلا أقرردم
على تفسير الحديث من يير أن يقف فيه على ما يدل على تفسيره سواو كان من النصوص ،أو من لغة العرب،

ال شررك أنرره جرراو التحررلير منرره ،وهررلا قررول علررى رسررول هللا بغيررر علررم ،كرران سررلف هررله اطمررة يتوقررون الكررالم فرري

الغريب ،ولما سم اطصمعي عن الصقب في حرديث الجرار أحرت بصرقبه ،قرال :أنرا ال أفسرر حرديث رسرول هللا -
صلى هللا عليه وسلم ،-موانما العرب تلعم أن الصقب هو اللليت ،فرنلا كران اطصرمعي الرل يحفرل ممرات اطلرو

رر مررن مفررردات
مررن اطبيررات مررن لغررة العرررب ،مررن ديروان العرررب ،يقررول هررلا الكررالم ،فكيررف بغيرره الررل ال يفمررم كهير ًا
ىرا لمرا؟ يعنري ال يفمممرا لرو ق أرهرا ،فكيرف بحفىمرا ،يقردمون بكر جررأة ،ويتحردهون
اللغة ،فض ًرال عرن أن يكرون حاف ً
عرن النصرروص ،ويشررحون ،ويجلمررون بمرراد هللا ،ومرراد رسروله -عليرره الصرالة والسررالم -برأن مرراده هرلا مررن ييررر
تردد ،ويمه هلا اإلقدام ،وهله الجرأة ،ال شك أنما ملمومة ،لكن لو أن اإلنسان سمذ نصا ،وسم عنه ،ولرم يكرن

له به علم ،وال سابت مراجعة ،وقال :لع المراد كلا ،لع المراد كلا ،فمه هله الحالرة ال يرالم؛ طن النبري -عليره

الصالة والسالم -لما لكر حديث السبعين اطلف هم دخ إلى منللة ،توقعوا لعلمم كلا ..لعلمم كرلا ..لعلمرم كرلا..
ما َّهرب عليمم النبي -عليه الصالة والسالم ،-وهنا اإلمام مالك يقول" :فيما نر " ،ما قال :فيما نر  ،فيمرا نرر

وهو مالك نجم السنن إمام دار المجرة تجد ادن ال الب وهو في مرحلرة ال لرب ،والرل نرراه ،الرل عليره اطممرة

كلا ،والل نراه ،واإلمام مالك يقول" :فيما نر " يعني نىن "-وهللا أعلم "-وك العلم إلرى عالمره ،يعنري وهللا أعلرم
بمرراد رسرروله -عليره الصررالة والسررالم" -أنهاام يرمااون يااوم النحاار" جمررة العقبرة "عااإذا مضااى اليااوم الااذي يلااي يااوم

النحر ،رموا من الغاد" رمروا مرن الغرد ،يعنري اليروم الهالرث ،الهراني عشرر" ،وذلاك ياوم النفار األول ،عيرماون للياوم

الااذي مضااى" الحرراد عشررر "ثاام يرمااون ليااومهم ذلااك" الهرراني عشررر علررى الترتيررب ،يرمررون ليرروم الحرراد عشررر،
اطولى هم الهانية ،هم العقبة ،هم يرجذ مرة هانية فيرمي اطولرى هرم الهانيرة هرم جمررة العقبرة ،وعلر اإلمرام مالرك لكرر

شيء حتى يجب عليه".
العلة ،وأنه استمد للك من القياس ،قال" :ألنه ال يقضي أحد
ً
تفسير اإلمام مالك ال شك أنه مخالف لىاهر الحديث ،لكن مذ للرك لكرر العلرة التري جعلتره يخترار هرلا التفسرير،

شيما حتى يجب عليره" ،عاإذا وجاب علياه ومضاى كاان القضااء بعاد ذلاك ،عاإن بادا لهام
قال :طنه ال يقضي أحد ً

النفاار" متعجلررين "عقااد عرغ اوا" مررن الرمرري ،رم روا يرروم النحررر ،ورم روا فرري الهرراني عشررر ،رمرري الحرراد عشررر والهرراني

بمنى "إلى الغد" الهالث عشر فلم يتعجلوا "رموا م الناس ياوم النفار
عشر ،فريوا من الرمي" ،وان" كانوا "أقاموا" ً
اآلخر ،ونفروا" يعني انصرفوا.
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قال" :وحدثني عن مالك عن أباي بكار بان نااع عان أبياه" نرافذ مرولى ابرن عمرر "أن ابناة أخ لصافية بنا أباي
عبيد" ابنة اطخ هله لم تسم ،ولم يسم أخوهرا ،لكرن مرن إخوتمرا ،مرن أخروة صرفية بنرت أبري عبيرد الهقفري المخترار،

المختار بن أبي عبيد الل ادعى النبوة ،وصفية لوجة عبد هللا بن عمر ،وأخوها المخترار برن أبري عبيرد ،وال هر
هله البنت له أو لغيره؟.

ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيرد الهقفيرة ،لوج عبرد هللا برن عمرر "نفسا بالمزدلفاة" يعنري ولردت بالملدلفرة "عتخلفا

منرى" يعنري قرد ال يسرتوعب اإلنسران ويتصرور أن
هي وصافية" أ عمتمرا ،تخلفرت هري وعمتمرا صرفية "حترى أتترا ً
امرأة تلد بالملدلفة ،كيف تح وهي على هله الحال؟ مر بنا أن أسماو بنت عميس ولدت في المحرم ،يعني على
بعن عشرة كيلوات من بيتما ،يعني أخلها ال لت ق ًعا قب أن تخرج من بيتما ،هنا وفي أيامنا هله حرص على
إبراو اللمة من الواجب ،ركن من أركان اإلسالم ،ونسمذ في أيامنا أنه مجرد ما يعرفون بالتحلير أن هنراك شربمة

فضال عن الح  ،يمكن الصالة باإليماو ،ومذ للك يوجد
حم  ،خالص على الىمر ،ما فيه ال خروج وال دخول،
ً
ممن ينتسب إلى لب العلم يقول :وهللا هله السنة ربيذ ،أح السنة القادمة -إن شاو هللا -سمعنا هرلا ،أو تسرليم

البحث بعد الحر مباشررة ،هرله علر عليلرة ال يقابر بمرا ركرن مرن أركران اإلسرالم ،فرانىر حرال الصرحابة التري تلرد
بالمحرم ،ال لت بدأ بما قب أن تخرج من بيتما ،وهله ولدت بالملدلفة "فتخلفت هي وصفية" هي ضرمير فصر ال

مح له من اإلعراب ،توص به إلى الع ف على ضمير الرفذ المتص "حتى أتتا مًنى بعاد أن غربا الشامس
من يوم النحر" النفساو تحتاج إلى وقت ،وقت الوالدة يحتاج إلرى شريو مرن العنايرة ،فترأخروا مرا وصرلوا منرى إلرى
أن يربرت الشرمس مرن يروم النحرر "عأمرهماا عبااد هللا بان عمار أن ترمياا الجمارة حااين أتتاا" يعنري باللير "ولام ياار

شيئا ".لعلرهما ،واستحب اإلمام مالك المد مذ للك ،على ك حال الرمي باللي محر خرال
عليهما ً
العلم ،وفي حديث أسامة بن شريك :سعيت قب أن أ و .

برين أهر

طالب :سعي قبل أن أطوف.

نعم سعيت قبر أن أ رو  ،علرى كر حرال ممرا سرم عنره النبري -عليره الصرالة والسرالم -فري يروم النحرر :رميرت
بعد ما أمسيت؟ قال(( :افع وال حرج)) ،والمساو كما ي لت على ما قب يروب الشمس ي لت علرى مرا بعرده ،ال

ليال أولى من التوكي .
سيما في هله الىرو التي نعيشما مذ المشقة الشديدة ،الفتو بجوال الرمي ً
"قال يحيى :سئل مالك عمن نسي جمارة مان الجماار عاي بعاض األياام مان مناى حتاى يمساي؟ قاال :ليرماي أي
نهاار ،عاإن كاان ذلاك بعادما صادر
ليال ،أو ًا
ساعة ذكر من ليل أو نهار ،كما يصلي الصالة إذا نسيها ثم ذكرها ً
وهااو بمكااة" يعنرري بعرردما خرررج مررن منررى إلررى مكررة ،ورجررذ منمررا إلررى مكررة" ،أو بعاادما يخاارج منهااا ،ععليااه الهاادي"
واجررب؛ طنرره انتمررى وقترره ،لكررن إلا صرردر إلررى مكررة ،هررم لكررر أن عليرره رمرري ،هررم رجررذ فرري وقررت الرمرري ،فررال شرريو
عليه ،أما إلا انتمى وقته ،أو خرج من مكة ،فانتمى وقته ،فحينمل يللمه المد .

اللمم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آله ،وصحبه أجمعين.
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