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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  عيالس أشواط بين المواالة

 . الحنابمة عند المذىب وىو المالكية إليو وذىب ، لصحتو شرط السعي أشواط بين المواالة:  األول القول

 :  تيمأدل
 ( . مناسككم عني خذوا) :وقال األشواط بين والى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل

 ؛ أولى باب من فالسعي ، المواالة الطواف في تشترط انك فإذا ، الطواف في المواالة عمى القياس:  الثاني الدليل
 .  المواالة فييا فشرعت ، أجزاء ذات عبادة منيما كال ألن

 . والصالة كالوضوء التوالي فييا فشرع أجزاء من مكونة عبادة أنيا: الثالث الدليل

 عنيا قال رواية في والحنابمة افعيةوالش الحنفية إليو وذىب ، السعي أشواط بين المواالة تشترط ال:  الثاني القول
 " .  األصحاب أكثر كالم ظاىر وىو،  السعي في شرطا ليست النية أن المصنف كالم ظاىر" المرداوي
 ال والحمق الرمي فإن ، والحمق كالرمي ، المواالة فيو تشترط فمم ، بالبيت يتعمق ال نسك السعي أن:  األول الدليل
 أما ؟ ال أم ، والكبرى والوسطى الصغرى ، الجمار رمي بين المواالة تشترط ىل وسيأتي ، المواالة فييما طيشتر 
 .  العمم أىل بين خالف محل المسألة فيذه الرمي ذات في المواالة مرادىم كان إن

 يتعمق ال والسعي ، صالة وىو بالبيت يتعمق الطواف ألن ؛ يصح ال الطواف عمى السعي قياس أن:  الثاني الدليل
 .  بالبيت

 :  الراجح

 يصدق ال أجزاء من تتكون التي العبادة ألن ، الطواف لصحة شرط أنيا كما ، السعي لصحة شرط المواالة أن
 منع بالمواالة المراد ليس لكن ، ذلك وغير والصالة والغسل كالوضوء ، متوالية فعميا إذا إال ُأوقعت أنيا عمييا
 ، متعبا أو ، مريضا يكون قد ، يحصل وىذا ، ونحوه لتعب لمجموس احتاج إذا بل ، الحاجة أو ، اليسير الشيء

 أخرى مرة يرجع ثم يخرج وأن ، الماء شرب إلى أو ، يرتاح أن إلى فيحتاج ، الحر شدة مع شديدا الزحام يكون أو
 .  طويال قطعا ليس لكن ، التوالي قطع لو جاز احتاج ما متى ،

 امرأة وكانت ، أيام ثالثة في سعت ، عنيم اهلل رضي الزبير بن عروة زوجة عمر بن اهلل عبد تبن سودة أن روي
 اهلل ، أيام ثالثة ، وتسعى ترجع ثم ، وترتاح ترجع ثم ، قميال تسعى كانت ، تسعى أنيا استطاعت فما ، كبيرة

 خالل السعي تؤدي أن تستطيع ال ، السن في كبيرة كانت وربما ، ضخمة كانت أنيا عمى يدل وىذا ، المستعان
 فال الحاجة مع لكن ، السعي في المواالة اشتراط ىو الراجح أن وعرفنا ، التابعية ىذه بفعل يستأنسون ، يسيرة فترة
 .  بأس
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 :  والسعي الطواف بين المواالة

 أىل بين فيو فخال وال ، ويسعى مباشرة فيذىب ، والسعي الطواف بين يوالي أن لو يسن فإنو اإلنسان طاف إذا
 المقام خمف صمى لما وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل وأنو ، أفضل ىذا أن العمم

 تشترط ىل لكن ، والمروة الصفا بين السعي في وشرع ، الصفا إلى ذىب ثم ، واستممو ، الحجر إلى ذىب ،
 :  قوالن ؟ سنة ىي أم المواالة

ليو ، جبير بن وسعيد والحسن عطاء رأي وىذا ، سنة والطواف السعي بين المواالة أن:  األول القول  ذىب وا 
 .  والحنابمة والشافعية ، قول في والمالكية الحنفية

 فميست ، السعي ذات في شرطا ليست المواالة أن - والحنابمة الشافعية مذىب عمى يصح التعميل وىذا -:  دليميم
 وبين بينو تشترط ال أولى باب فمن ، ذاِتو السعي في تشترط ال المواالة كانت إذا ، افالطو  وبين بينو شرطا

 .  الطواف

 .  قول في والشافعية ، قول في المالكية إليو وذىب ، شرط والسعي الطواف بين المواالة:  الثاني القول

 ( . مناسككم عني خذوا) وقال ، لسعيوا الطواف بين والى فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل:  األول الدليل

 العبادة لصحة شرطا يكون أن عن فضال اإليجاب إلى يرتقي ال فعمو أن وتقدم ، المجرد النبي بفعل استدالل وىذا
 .  واألفضمية السنية عمى بو يستدل الفعل مجرد ،

 :  الراجح

 بو بأس فال يرتاح أن إلى السعي أخر ثم طاف لو ولذا ، سنةً  بل ، شرطا ليست والطواف السعي بين المواالة أن
 يرتاح حتى السعي يؤخر أن يحتاج ، المواسم وفي رمضان في الصوم أيام في خاصة ، يتعب ثم بالبيت يطوف ،
 عمى دليل ال لكن ، بينيما يوالي أن األفضل أن شك ال نعم ، المواالة اشتراط عمى دليل ال ألنو ؛ بو بأس فال ،

 .  الشرطية

 :  السعي في يالمش حكم

 عربية عمى اإلنسان يركب فقد ، وطولو لبعده الركوب إلى السعي في يحتاجون الناس ، الطواف في المشي عرفنا
 مرحمة إلى يصل لم ألنو ؛ وأتم قميال نفسو عمى تحامل شرط المشي أن رأى لو لكن ، التعب من نوع فيو ويكون ،

 . ؟ ال أو راكبا يسعى أن لو يجوز فيل ، شقةالم من نوع عميو يكون ولكن ، البالغة المشقة

 عطاء وعن ، عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن مروي وىذا ، سنة والمشي ، جائز راكبا السعي:  األول القول
ليو ، ومجاىد  مروي فيو ، المشي كراىة إلى القول ىذا أصحاب من طائفة وذىب ، والحنابمة الشافعية ذىب وا 

 مع فيجوز ، العذر حال غير في يركب أن يكرىون ، إسحق وعن ، أحمد اإلمام وعن ، عروة وعن ، عائشة عن
 .  الكراىة

 .  فيجوز راكبا سعى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
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 .  راكبا يسعى أن فيجوز ، السعي في موجود غير راكبا الطواف منع الذي المعنى أن:  الثاني الدليل

 ، يعيد مكة في كان إن يرى وبعضيم ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، واجب السعي في مشيال:  الثاني القول
ن  .  الحرم مساكين إلى يبعثو دم فعميو وطنو إلى رجع وا 

 :  الراجح

 .  عذر ثمة كان إذا إال ، يمشي أن األولى لكن ، السعي في بو بأس ال الركوب أن

رَ  معو َىْديَ  ال ُمَتَمتًِّعا كان إن ثم:  قال  .  وَتَحمَّلَ  َشْعرِه من َقصَّ

 طاف إذا ، مكة دخول باب الباب ألن ؛( القدوم طواف) مكة إلى يدخل ما أول والسعي الطواف عن نتكمم نحن
 النبي أصحاب فعل كما ، شعره من يقصر فإنو متمتعا كان فإن ، مفردا أو قارنا أو متمتعا يكون أن فإما وسعى
نما ، باإلحالل أمرىم حين ، وسمم عميو اهلل صمى  في يأخذه شعر يبقى حتى بالحمق يقل ولم بالتقصير قيل وا 
 والحج العمرة بين الطبيعي والوقت ، النحر يوم شعره يحمق أن محتاج وىو ، العمرة من أفضل والحج ، الحج
 الحال ىذه في ، القعدة ذي أول في أو ، شوال شير في يأتي كأن ، متقدما الوقت كان إن أما ، قصيرا وقتا يكون

 . الحمق لو يستحب

 المسألة وىذه ، اليدي يسوق أن يمكن المتمتع أن منو يفيم" معو ىدي وال متمتعا كان إن" المؤلف قول إلى انظر
 ال الذي لمتمتعا مثل ، ويقصر ، اليدي سوق لو يجوز المتمتع أن يرى من العمماء من ، خالف وفييا ، تقدمت
 اهلل رضي معاوية بحديث ويستدلون ، والشافعية المالكية مذىب وىذا ، يقصر ذلك ومع اليدي معو ، معو ىدي
 النبي أن عمى دليل فيذا" المروة عمى وىو بمشقص وسمم عميو اهلل صمى النبي شعر من قصرت" قال ، عنو

 عميو اهلل صمى النبي سألت حفصة ألن ؛ بو يسعدون ال الدليل ىذا ولكن ، شعره من قصر وسمم عميو اهلل صمى
 الحنفية أما ،[ أنحر حتى أحل فال ، ىديي وقمدت رأسي لبدت إني) قال ، تحل لم وأنت حموا الناس بال ما:  وسمم
 عمى الحج يدخل ثم ، إحرامو عمى ويبقى ، شعره من يقصر وال اليدي يسوق أن لو يجوز المتمتع أن فيرون
 ساقو إذا بل ، اليدي المتمتع يسوق أن يمكن ال:  الثالث والقول ، التقصير عنو ويسقط ، متمتعا بحويص ، العمرة
ذا ،( أنحر حتى أحل فال) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ، قارنا فيصبح العمرة عمى الحج يدخل فإنو  لم وا 
 يقال ، التقصير عن دما يخرج أن يمكن:  لقائ قال فإن ، إحرامو من يحل لم ألنو ، قارنا فسيصبح المتمتع يحل
 يدخل عميو وبناء ، اإلحرام من التخمص يمكن ال ، إحرامو عمى يزال ال فإنو ، التقصير عن دما أخرج لو حتى: 

 ، يقصر وأن ، عمرة إلى الحج يفسخ أن لو استحب شيء معو يكن لم ومن ، قارنا فيصبح ، العمرة عمى الحج
 ، ىدي معو يكن لم ومن] وسمم عميو اهلل صمى النبي قال ولذا ، الحج وقت في بالحج ويحرم   ، متمتعا فيصبح  
 .  عميو متفق[ وليحل وليقصر ، والمروة وبالصفا بالبيت فميطف

وَتحملَ :  قال ثم  . 
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 ، كامال تحمال يتحمل ، لو حالال وعمي حراما كان ما كل ويصبح ، ويتحمل ، شعره من قصر ىدي معو يكن لم إذا
 .  الخ ،، مالبسو يمبس وأن ، يتطيب وأن ، أىمو يأتي أن لو

ال:  قال  .  حجَّ  إذا حلَّ  َوا 

 أبي اإلمام مذىب وىو ، اهلل رحمو أحمد اإلمام مذىب وىذا ، متمتع بأنو حينئذ ويوصف إحرامو عمى سيبقى
 ، اليدي ساق قد أنو مع ، الحال ىذه في ويحل شعره من يقصر أن لممتمتع يجوز أنو رواية المذىب فيو  ، حنيفة
 قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن مع - غريب وىذا - عنيم اهلل رضي عطاء وقول ، عمر ابن عن مروي وىو
 ( . أنحر حتى أحل فال ، ىديي وقمدت رأسي لبدت إني)

التَّمبيةَ  َقَطعَ  الطوافِ  في َشَرعَ  إذا واْلُمَتَمتِّعُ :  قال ثم . 

 شرع إذا التمبية يقطع أنو الراجح أن وعرفنا ، بتفاصيميا المسألة ذكرنا ، ىذا لنا تقدم ؟ تمبيتو المعتمر يقطع متى
 شرع إذا يقطعيا أنو عرفنا ؟ تمبيتو الحاج يقطع متى وعرفنا ، التحمل أسباب في شرع قد يكون ألنو ؛ الطواف في
 .  العقبة جمرة رمي في

 والعمرة الحج صفة باب

 عنو اهلل رضي جابر حديث فيو جاء ما وأحسن ، وأفعال أقوال من فييما يشرع وما والعمرة الحج كيفية فيو يتناول
 النبي حجة في كتابا فيو وألف األلباني خالشي أخذه وقد ، كامال وسمم عميو اهلل صمى النبي حج روى جابرا فإن ،

 بو يعتني ولذا ، كامل منسك وىو ، الحديث في جاءت التي والروايات األلفاظ إليو وأضاف ، وسمم عميو اهلل صمى
 من مجموعة خرجت المعاصر الوقت وفي ، ويشرحونو ، والمتأخرين المتقدمين من عمييم اهلل رحمة العمم أىل

 الحديث ساق فإنو ، والعمرة الحج صفة باب أول في اهلل رحمو قدامة ابن بو قدم وقد ، الحديث ليذا الشروح
 األشياء بعض وبقيت ، كاممة وسمم عميو اهلل صمى النبي حج صفة فيو ساق جابرا ألن ؛ مسمم صحيح من بتمامو
 الصالة عميو النبي حجة من األغمب األعم استوعب عنو اهلل رضي لكنو ، غيره ونقميا جابر ينقميا لم التي

 .  والسالم

الترويةِ  يومَ  باْلَحجِّ  اإلحرامُ  ِبَمكَّةَ  لمُمِحمِّينَ  ُيَسن  :  يقول  . 

 يوم بالحج ييموا أن جميعا ليم يسن ، قبلُ  يحرموا لم الذين مكة أىل وكذا ، عمرتيم من حموا الذين ىم:  المحمون
 .  التروية

 وبعده وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في الناس ألن ؛ بيذا سمي ، الحجة ذي من الثامن يوم:  ىو التروية يوم
 الماء إلى يحتاجوا أال أجل من ويسقونيا إبميم ويروون ، منى إلى ولذىابيم عرفة ليوم الماء يتروون كانوا ، بأزمنة

 إلى يرجعون ثم ، عرفة إلى سيذىبون ألنيم ؛ الماء لىإ ىم يحتاجوا ال ولكي ، اإلبل سقي إلى يحتاج ال لكي ،
ن ، ماء إلى يحتاج وىذا ، منى في وسيبقون ، ماء إلى يحتاج وىذا ، مزدلفة  أجل من التروية ىو األكثر كان وا 
 .  بعيد ألنيا ؛ عرفة
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 :  الحج أيام أسماء

 .  شرعية مسميات ليا الحج نياية حتى التروية يوم من األيام

 .  التروية يوم نالثام -1

 .  عرفة يوم التاسع -2

 .  النحر يوم العاشر -3

 .  الق رّ  يوم عشر الحادي   -4

 .  األول النفر يوم عشر الثاني   -5

 .  الثاني النفر يوم عشر الثالث -6

 :  التروية يوم اإلحرام

سحق جبير وابن عطاء رأي فيو ، العمم أىل عامة رأي وىذا ، التروية يوم يحرمون أنيم أفاد اهلل رحمو المؤلف  وا 
 .  والحنابمة والشافعية الحنفية ومذىب ، المنذر وابن

 قال رواية وفي ، مسمم في ىذا" بالحج أىموا التروية يوم كان إذا حتى" فيو ، برواياتو جابر حديث:  األول الدليل
 يعني – التروية يوم أىممنا ثم ، ليال أربع إال عرفة وبين بيننا وليس ، ثيابنا ولبسنا وتطيبنا النساء فواقعنا تحممنا"

 أىممنا لما وسمم عميو اهلل صمى النبي أمرنا" رواية وفي" بالحج أىممنا التروية يوم كان فمما" رواية وفي"  - بالحج
 " . منى إلى توجينا إذا نحرم أن

 عبيد لو فقال ، التروية يوم جبالح يحرم بمكة كان إذا عمر ابن أن" الصحيح في عمر ابن حديث:  الثاني الدليل
 .  عميو متفق" راحمتو تنبعث حتى ييل وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أر لم إني:  ذلك في جريج بن

 وعن ، عنو اهلل رضي عمر عن مروي وىذا ، الحجة ذي أول بالحج ييل فإنو مكة في كان من:  الثاني القول
 .  عمييم اهلل رحمة مالك اإلمام رأي وىو ، والتابعين الصحابة أكثر قول أنو الشافعية بعض وذكر ، ثور أبي

 .  عنو اهلل رضي عمر عن منقول أنو:  الدليل

 :  الراجح

 وسمم عميو اهلل صمى النبي أن الصحيح في الثابت ، ورحميم عنيم اهلل رضي ىؤالء عمى مقدم النص في جاء ما
 .  وسمم عميو اهلل صمى قولو عمى أحد قول يقدم وال ، التروية يوم ييموا أن أمرىم

مْنيا الزوالِ  قبلَ :  قال  . 

 صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي جابر لحديث ؛ التروية يوم الظير صالة قبل ، الشمس زوال قبل يحرم أن يسن
 ، باألبطح نازال كان ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، منى إلى التروية يوم الظير صالة قبل توجو وسمم عميو اهلل
 .  الزوال قبل أىموا إنيم أي ، باألبطح أىممنا:  جابر قال وقد
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 من إحاللو في تأخر قد كان إذا خاصة ، الحجاج من كثيرا يحدث وىذا ، الزوال بعد أحرم أن أريد:  قائل قال فإن
 بعد وحتى ، ذلك لك يجوز:  يقال ، المغرب بعد أو ، العصر بعد أو ، الزوال بعد أحرم أريد:  يقول ، العمرة
 إلى والسبق الخيرات إلى يبادر أن لو ينبغي العظيم الموقف ىذا في واإلنسان ، السنة خالف لكنو ، العشاء

 ضيوف فإن ، الرحمات عمييم تتنزل حجيم في الناس يبدأ حين من أنو وجل عز ربنا من والمأمول ، الصالحات
 وأن ، ليم يغفر وأن ، عنيم يعفو أن ليم وضيافتو ، والضيافة بالنزل سيكرميم مضيفيم إلى يأتون حينما الرحمن
 ، فاضمة أوقات وفي ، عظيم نسك وفي ، عظيم مكان وفي ، عظيم موقف في ىو ، النار من رقابيم يعتق

 يبادر أن األولى ؟ إحرامك تمبس ماذال ، ساعات ثالث أو ، ساعتين اجمس ، لو يسول الشيطان يأتيو واإلنسان
 فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بو أمر وما ، عنيم اهلل رضي الصحابة فعل ما ويفعل ، بالسنة ويعمل ، ويحرم
 عبد وبين يتمكأ عبد بين فرق ، العظيم الشيء الفضائل من ويدرك ، والبركات الخيرات عميو تتنزل يحرم أن منذ

 ، يديك بين الطالب كان إذا ، المدرسة أو الجامعة في تكون عندما ، البشر مقاييس حتى ، يدهس أوامر إلى يبادر
 الذي المتأخر الطالب مع يكون كيف ، ىذا في ويسابقك ، منو تريد ما كل ، منو تطمب ما ينفذ مبادر أحدىم
 في يبادر أن لمعبد فينبغي ، األعمى المثل وهلل ، أحب األول أن شك ال ؟ نفسك إلى أحب أييما ، دفعا تدفعو
 يا:  يقال ، اإلحرام نؤخر أن نريد:  يقولون ، المسائل في عمينا يكثرون دائما والناس ، مرضاتو وفي اهلل طاعة
 المأمول وىذا ، تتوقعيا ال عظيمة رحمة اليوم نالتك لربما تدري ال ، عظيمة وأجورا حسنات تضيع اآلن أنت أخي
 .  وصوب حدب كل من عميو ينزل الخير يبدأ إحرامو في اإلنسان جردبم أنو ، وجل عز ربنا من

 أىل جميور وأما ، الحرم من أو مكة من ، المذىب ىو وىذا ، مكة من المحمون يحرم ، مكة من أي:  (منيا)
 رموأح ، باألبطح نازال كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ فيو ىو الذي المكان من يحرم أنو فيرون العمم
 فيحرم ،"  األبطح من فأىممنا" عنو اهلل رضي جابر وقال ، مسمم في جابر حديث من وىو ، منو معو الناس

 في كان أم ، الحرم خارج مكة في أم ، الحرم داخل مكة في كان سواء ، فيو نازل ىو الذي المكان من اإلنسان
 .  الحل

اْلَحَرمِ  َبِقيَّةِ  من ُيْجِزئُ :  قال  . 

 وىذا ، الحل من أىل إذا دم عميو ويكون  ، واجبا الحرم من اإلحرام فيكون ، الحل من يجوز ال أنو:  مفيومو
 أي من يحرم ، عميو دم وال الحل من يحرم فإنو الحنابمة مذىب من الصحيح أما ، اهلل رحمو المؤلف كالم ظاىر
 ، جائز ذلك كل ، مكة داخل أو ، مكة بناء خارج الحرم:  بالحرم ونعني ، مكة أو الحرم أو الحل ، كان مكان

 من والصحيح ، الحرم بقية من أو مكة من يحرم أنو يرى ىو ، المسألة ىذه في المذىب خالف اهلل رحمو والماتن
 .  بالحرم قصره عمى الدليل لعدم ، الحل من أو الحرم بقية من أو مكة من يحرم أنو المذىب

 :  والمسجد الميزاب تحت من ماإلحرا
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 أنو والراجح ، الحرم من موضع أي من ، المسجد من:  وقيل ، الكعبة ميزاب تحت من يحرم أنو األصحاب ذكر
 عميو اهلل صمى والنبي ، الميزاب تحت من أو المسجد من يحرم أنو عمى دليل وال ، فيو ىو الذي محمو من يحرم
 كان ولو ، األبطح من أحرمنا يقول جابر الجميل والصحابي ، األبطح من أحرموا معو الذين والصحابة ، وسمم
 وأحرموا اذىبوا:  ألصحابو لقال فضيمة أو مزية فيو كان ولو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لبينو مشروعا أو سنة
 .  المسجد من أحرموا أو ، الميزاب تحت من

 ابن وقال" أىمو من يحرم والمكي ، فيو نازل ىو الذي لموضعا من يحرم أن والسنة" اهلل رحمو اإلسالم شيخ يقول
 .الناس خير ، الصحابة ىؤالء" منو ويحرموا المسجد يدخموا ولم ، ظيورىم خمف ومكةُ  ، منازليم من وأحرموا" القيم

 :  الراجح

 الدليل بل ، دليل وال ، دليل إلى يحتاج الميزاب تحت ومن الحرم من واإلحرام ، مكان أي من اإلحرام يجوز أنو
 .  ذلك خالف عمى

 :  منى إلى الدفع وقت

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل كما ، الزوال قبل يذىب ؟ إلييا يذىب فمتى منى خارج كان إذا

 :  منى أعمال

 ليمة فييا ويبيت ، صموات خمس فييا يصمي ، والفجر والعشاء والمغرب والعصر الظير بيا يصمي أن السنة
 ، بالحج فأىموا منى إلى توجيوا التروية يوم كان فمما" :قال ، عنو اهلل رضي جابر حديث عميو ودل ، عالتاس
 مسمم أخرجو" والفجر والعشاء والمغرب والعصر الظير بيا فصمى ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي فركب
 .  اهلل رحمو

 :  مسألة

 وتجرد غسل من ، بالعمرة اإلحرام عند فعمو ما يفعل أن بالحج حراماإل عند لو يستحب:  اهلل رحميم العمماء يقول
 إلى يحتاج وىذا ، ذلك بعد ويحرم ، ركعتين ويصمي ، سبعا يطوف:  قالوا ىنا ولكن ، ذلك وغير وتنظف وتطيب
 ماأ ، والحنابمة الشافعية مذىب وىو ، جبير وابن والثوري مجاىد وعن عطاء عن مروية األفعال وىذه ، دليل

 نازلين كانوا عنيم اهلل رضي الصحابة ألن ؛ دليل إلى يحتاج فذلك بعدىا واإلحرام ركعتين وصالة سبعا الطواف
 أن عمى فدل ، ويحرموا ركعتين المقام خمف ويصموا بالبيت ويطوفوا يذىبوا ولم ، مواضعيم من فأحرموا ، باألبطح

 خمف ركعتين وبدون ، طواف بدون ، فيو ىو الذي الموضع من يحرم أن األفضل بل ، فاضال ليس الفعل ىذا
 .  بالحج ييل ثم ، ويتطيب ، المخيط من ويتجرد يغتسل بل ، المقام

بمنىً  وَيِبيتُ :  قال  . 

 لعصروا الظير سيصمي ألنو ؛ بيا يبيت ، الحجة ذي من التاسع ليمة ، عرفة ليمة ، بمنى يبيت أن لمحاج يسن
ذا ، والفجر والعشاء والمغرب سحق سفيان رأي وىذا ، بيا البيتوتة لو استحب الفجر سيصمي كان وا   والحنفية وا 
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 عندىم سنة وىو" مخالفا فيو نعمم وال" اهلل رحمو قدامة ابن قال ، العمم أىل عامة ، والحنابمة والشافعية والمالكية
 يترك أال ينبغي لكن ، لسنة تارك فيو بمنى يبت لم فإن ،" مخالفي غيِرىم عن أحفظ وال" المنذر ابن قال ، جميعا
 في وسمم عميو اهلل صمى النبي يتابع أن عميو بل ، ينبغي ال ، يترك ، سنة وىذا سنة ىذا:  لو قيل إذا ، السنن
 .  يفعمو أن يحاول فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى فعمو ما كل ، تماما حجو

عرفةَ  إلى سارَ  الشمُس  َطمَعتِ  فإَذا:  قال ثم  . 

 صمى النبي ركب" جابر لحديث ، العمماء باتفاق وىذا ، عرفة إلى سار( عرفة) التاسع يوم من الشمس طمعت إذا
 طمعت حتى قميال مكث ثم ، والفجر والعشاء والمغرب والعصر الظير بيا فصمى ، منى إلى وسمم عميو اهلل

 تبين" عرفة أتى حتى ... وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فسار ، بنمرة لو تضرب شعر من بقبة وأمر ، الشمس
 .  الشمس طمعت أن بعد عرفة إلى دفع أنو

 :  الشمس طموع قبل عرفة إلى الدفع

 أو ، كانام يحصل لكي الدفع كان إن وأما ، بدعة يعتبر ىذا فإن التعبد وجو عمى الدفع كان إن ، تفصيل فيو ىذا
 في يذىب أن لو وحددوا ، الحجاج تفويج عند محدد وقت في يذىب أن القطار في دوره ألن أو ، الزحام من يسمم

 .  فيو شيء ال فيذا الشمس طموع قبل مباشرة الفجر بعد أو ، بساعتين أو بساعة الفجر قبل الفالنية الساعة

  :  عرفة إلى الدفع حال الذكر

 البخاري أخرج وقد ، المشاعر بين يتنقل حين يمبي كان وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ بييم عرفة إلى دفعو في
 إلى منى من غاديان وىما الموقف إلى الذىاب صباح أنس مع كان أنو الثقفي بكر أبي بن محمد حديث من

 الميل ييمل كان" الق ؟ وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع اليوم ىذا في تصنعون كنتم كيف:  فسألو ، عرفات
 غدونا" قال ، عمر ابن حديث من وجاء ، البخاري أخرجو" عميو ينكر فال منا المكبر ويكبر ، عميو ينكر فال منا
 ومنا رواية وفي - المكبر ومنا الممبي فمنا ، عرفات إلى منى من وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى اهلل رسول مع

 في يمبي ، التمبية عمى يقتصر أن األفضل لكن ، واسع األمر،  مسمم ماماإل أخرجو" فنكبر نحن وأما - الميمل
يابو ذىابو  .  العقبة جمرة رمي حتى وا 

 :  نمرة في النوم

 إلييا وذىب ، لو فضربت ، بنمرة لو تضرب أن شعر من بقبة أمر ، عرفة إلى وسمم عميو اهلل صمى سار ولما
 فييا النوم فيل ، القبة ىذه في نام وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، عرفة نم ليست ونِمرة ، الزوال قبيل إلى فييا ونام
 إنو أي ، نسك أنو العمماء كالم ظاىر:  شيخنا قال ، العمم ألىل قوالن ؟ الراحة أجل من نوم ىو أو ؟ نسك

ن ، مقصود نسك أنو عمى يدل ىذا:  وقال ، نمرة في ينام أن لو يستحب  ليس أنو يرى من العمم أىل من كان وا 
 ىذا أن عمى فدل ، القبة ضرب من منع منى وفي ، لو القبة بضرب أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ نسكا
نما ، نسك موضع ليس  .  الراحة أجل من فييا نومو وا 



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_55  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
9 

 سالنا ، الناس ينبو وىنا ، عجيبة عظيمة راحة يجدون فييا ينامون الذين أن حدثو عمن اهلل رحمو شيخنا ويذكر
 ، ينامون ال ويبقون ، الشمس طموع قبل الفجر بعد وأحيانا ، الفجر قبيل الحمالت مع أو القطار مع يذىبون غالبا
 الفجر عقب النوم إلى ينبيوا أن ينبغي ، الحمالت في خاصة ، عرفة إلى الناس ذىب إذا ينبغي بل ، خطأ وىذا
ذا ، الشمس زوال من يبتدئ الوقوف وقت ألن ؛ الزوال قريب إلى الشمس طموع بعد أو  استيقظ قد الواحد كان وا 
( عرفة عشية) الفاضل الوقت يأتي ما ، الصيف في خاصة ، طويل والنيار ، الفجر قريب أو ، بساعة الفجر قبل
 كنت إن عرفة إلى تصل ما أول:  لو قيل لو  لكن ، وقتو من يستفيد وأن يدعو أن يستطيع ال ، جدا تعب وقد إال

 عشية جاءت فإذا ، مرتاحا نشيطا يومك بقية تكون لكي ، الزوال قبيل حتى نم ثم تيسر ما فكل كللأل محتاجا
 .  ودعاؤه وىمتو إيمانو فازداد ، كثيرا دعوت قد ألنك ؛ نشاطك أوج في كنت عرفة

 .  ؟ عرفة من نمرة ىل

 فأجاز" الحديث في ألن ؛ حنابمةال فقياء ذلك عمى ونص،  عرفة من أنيا يرى من منيم ، العمم ألىل قوالن فييا
 .  عرفة من أنيا عمى فدل ، نمرة أتى حتى أجاز وسمم عميو اهلل صمى والنبي" عرفة أتى حتى

 قريش تفعل كانت كما مزدلفة في يبق لم أنو يعني" عرفو أتى حتى أجاز" قولو بأن بالحديث االستدالل عن وأجيب
نما ، عرفة إلى تذىب نتك لم الجاىمية في قريشا فإن ، الجاىمية في  الحرم أىل أنيم يرون ألنيم ؛ مزدلفة حدىم وا 
 ولم ، - رحمو محط أي – عرفة أتى حتى:  المعنى فيكون ، عرفة إلى يذىب وغيرىم ، الحرم من يخرجون فال

 سالماإل شيخ يقول وليذا ، عرفة من نمرة وليست ، عرفة إلى منتياه كان بل ، الجاىمية في قريش تفعل كما يفعل
 عميو اهلل صمى النبي فعل كما الزوال إلى بيا فيقيمون ، اليمين جية عرفات من خارجة كانت ونمرةُ " اهلل رحمو
 .  "وسمم

ُعَرَنةَ  َبْطنَ  إال َمْوِقفٌ  وُكم يا:  قال  . 

 وحددوىا ، المتقدمون العمم أىل ذكرىا وقد ، واضحة بينة اآلن أصبحت حدودىا ، اآلن بحدودىا موقف كميا
 اآلن ترون كما واضحة بمعالم حددت الزمن ىذا وفي ، ويبينونيا يحددونيا جيل بعد جيال الناس يزال وال ، تحديدا

 عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ موقف كميا ، الجيات جميع من ، عرفة نياية ، عرفة بداية ، ضخمة لوحات عمييا ،
 أو جنوبيا أو شرقيا أو شماليا في وقف لو ،[ موقف كميا وعرفة ، ىينا وقفت] قال جابر حديث في وسمم
 .  موقف ذلك كل ، وسطيا أو غربيا

ُعرنةَ  بْطنَ  إال:  قال  . 

 لو بأنيا العمماء ويحددىا ، عرفة أمام واد وىو ، الغربي الجنوب إلى عرفة من الشرقي الشمال من يمتد واد عرنة
 وظاىر ، موقفا ليس فيو ةنعر  بطن إال موقف كميا عرفة أن ذلك ومعنى ، فييا لسقط الغربي المسجد جدار سقط
 وىناك ، العمم ألىل قول وىذا ، بالحكم عنيا تختمف لكن منيا استثناىا ألنيا ، عرفة من عرنة أن المؤلف كالم
 .  بيا الوقوف لصح عرفة من كانت ولو ، بيا الوقوف يصح ال ولذا ، عرفة من ليست بأنيا قول
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 أجل من بيا الوقوف من المنع ىل:  العمماء اختمف ؟ بيا الوقوف يصح ال لم فةعر  من كانت لو:  قائل قال فإن
 في يبقى أن لإلنسان ينبغي وال ،[ عرنة بطن عن وارتفعوا] الحديث في جاء ، عنو الرفع ينبغي والوادي ، واد أنيا
 .  عرفة من ليست األني ؛ عنيا ارتفعوا:  وسمم عميو اهلل صمى قال إنما:  وقيل ، ىذا قيل ، الوادي بطن

 :  بعرنة الوقوف

 :  قوالن ؟ ال أو يصح فيل ، دفع ثم بيا اإلنسان وقف لو

 بن اهلل عبد بن وسالم ، محمد بن والقاسم عباس ابن رأي وىذا ، وقوفو يصح لم عرنة في وقف من:  األول القول
 أرض من ليست" اهلل رحمو لنوويا قال ، والحنابمة والشافعية الحنفية ومذىب ، المنذر ابن رأي وىو ، عمر

 " .كافة والعمماء الشافعي عند عرفات
 ،( عرنة بطن عن وارتفعوا ، موقف عرفة كل) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مطعم بن جبير عن:  دليميم
 .  وغيره واأللباني الزيمعي وصححو ، مفمح ابن صححو ، صحيح حديث أنو وتقدم

ليو ، دم وعميو ، صحيح حجو فإن بعرنة وقف من:  الثاني القول  .  اهلل رحمو مالك اإلمام ذىب وا 

 وذلك ، األصل عن يخرج حتى اإلجماع من وال النقل من ال ، حجتو تمزم مجيئا يجئ لم عرنة استثناء أن:  دليميم
 الوقوف يصح نوأ األصل:  فقالوا ، الروايات بعض في جاء بل ، عرنة استثناء فييا يأت لم الروايات أكثر ألن
 .  عرنة في

 :  الراجح

 .  حدودىا في داخمة غير فيي ، عرفة من ليست ألنيا ؛ أعمم واهلل الجميور قول ىو

 : عرفة في الخطبة

 الخطبة خطب ثم ، عرنة وادي بطن إلى ذىب وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، الشمس زالت إذا اإلمام يخطب
 لألمم جدا عظيما ميثاقا تقرر التي ، عرفة بخطبة المشيورة ، الدين في عظيمة قواعد عمى اشتممت التي العظيمة

 لعاش ذكرىا التي الكبرى والقواعد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ذكره الذي الميثاق بيذا أخذت لو كميا الدنيا فإن ،
 واألموال الدماء حرمة يافي وقرر ، عظيمة أمورا فييا وسمم عميو اهلل صمى النبي ذكر فقد ، ووئام سالم في الناس

 عمى لممرأة وأن ، بالمعروف المرأة تعاشر وأن ، بالمعروف النساء وعشرة ، الربا ووضع ، واألبدان واألعراض
 والمرأة اإلنسان حقوق اآلن يسمونيا التي ، األمور من ذلك غير إلى ، حقا المرأة عمى لمرجل أن كما حقا الرجل

 .  ذلك وغير ،،

 ، الخطبة اإلمام يقصر أن السنة ومن ، جمعة خطبة ال نسك خطبة أنيا اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكر الخطبة ىذه
 الخطبة فقصر السنة أردت إن" قال ، معو عمر وابن ىو خرج لما يوسف بن لمحجاج قال اهلل عبد بن سالم فإن

 يقول ولذا ، اهلل رحمو البخاري اإلمام أخرجو" صدق:  فقال ، عمر ابن إلى الحجاج فنظر ، الصالة وعجل
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 لمخطبة االستماع فيمكن ، الحمد وهلل األمور تيسرت الحاضر الزمن وفي ، عرفة خطبة استماع يستحب:  العمماء
 .  سنة وسماعيا ، المذياع طريق عن

 يخطب أن بأس فال ، عمم طالب الناس مع وكان ، الخطبة ىذه استماع يمكن لم إذا أنو ، اهلل رحمو شيخنا ذكر
 .  عرفة كخطبة خطبة وتكون ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كخطبة خطبة مبي

والعصرِ  الظيرِ  بين يجمعَ  أن َوُيسنُ :  قال ثم  . 

 ، والعصر الظير جمع يسن أنو العمم أىل أقوال من الراجح وأن ، المسافرين صالة باب في المسألة ىذه تقدمت
 ، رواية في والحنابمة قول في والشافعية المالكية مذىب وىذا ، واآلفاقيين مكة ألىل حتى ، أيضا صراق تصميا وأن
 مكة أىل أن والشافعية الحنابمة ومذىب،  وغيرىم عثيمين ابن وشيخنا تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو

 . القصر دون الجمع جواز إلى الحنفية وذىب،  يقصرون وال اليجمعون

 : عرفة في عالجم

 اإلنسان فإن ، اإلقامة حال الجمع عدم والسنة ؟ مقيمون أنيم مع عرفة في الصالة جمعت لماذا:  قائل قال فإن
 في الظير صمى ، منى في والسالم الصالة عميو قصر لذا ، الجمع ال القصر لو سن موضع في مقيما كان إذا

 ، مقصورا يصميو ُيقصر ما ، وقتيا في والفجر وقتيا يف والعشاء وقتيا في والمغرب وقتيا في والعصر وقتيا
 لصعب تفرقوا ولو ، مجتمعون الناس ألن عرفة في الجمع حصل إنما:  العمماء قال ؟ ىنا القصر حصل فمماذا
 الناس ، المطر في الجمع مثل ، الجماعة لتحصيل حصل إنما ىنا فالجمع ، أخرى مرة يجتمعوا أن عمييم

ال ، الجماعة تحصيل أجل من المطر في يجمعون  باب في تقدم وقد ،  بيتو في يصمي أن يستطيع اإلنسان فإن وا 
 ، جماعة اإلنسان عند كان لو ؟ الجماعة إدراك أجل من القصر يسن ىل ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ رأي القصر
 اهلل رحمو إلسالما شيخ ، منفردا األخرى الصالة في وسيصمي ، وسيذىبون ، أخرى إلى تجمع صالة معيم صمى
 عدم يرون العمم أىل وجميور ، عرفة في وكالجمع المطر في كالجمع وأنو ، الحال ىذه في الجمع مشروعية يرى

 استحباب الراجح وأن ، ومزدلفة منى وفي عرفة في الجمع في العمم أىل خالف وعرفنا ، الصورة ىذه في الجمع
 الحاضر الزمن في لكن ، االستحباب فاألصل منى في وأما ، عرفة وفي مزدلفة في ولغيرىم مكة ألىل الجمع

ال ، دخوليا باعتبار الحال ىذه في القصر يشرع فال ، فييا ودخمت ، مكة أحياء من حيا منى أصبحت  فاألصل وا 
 .  منى في يقصروا أن

َخراتِ  عندَ  راكًبا وَيِقفَ :  قال  .  َوَردَ  بما الدعاءِ  من وُيْكِثرُ  الرحمةِ  وَجَبلِ  الصَّ

 قائما أو مضطجعا أو راكبا كان سواء ، واقف:  عنو يقال ، تقدم كما المكث بالوقوف المراد ؟ راكبا يقف ، غريب
 .  عرفة في يبقى أن الميم ،

 صمى النبي نأل ؛ ذلك لو يستحب ، األوتوبيس عمى أو ، سيارتو عمى راكبا أو ، بعيره عمى راكبا( : راكبا يقف)
 .  الشمس غربت حتى بعيره عمى ركب ، راكبا وقف ، وسمم عميو اهلل
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 :  الوقوف ىيئة

 :  أقوال عمى اختمفوا ؟ جالسا أو واقفا أو راكبا يقف ىل

 .  والحنابمة الشافعيةو  والمالكية الحنفية إليو وذىب ، راكبا يقف أن لو ويستحب لإلنسان يسن:  األول القول

 .  راكبا وقف وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  لاألو  الدليل

 .  أفضل فكان ، الدعاء عمى أقوى الركوب أن:  الثاني الدليل

 دعائو مثل فيدعون ، بو اقتدوا إليو نظروا إذا راكبا كان فإذا ، بو يقتدى كان ربما اإلنسان ىذا أن:  الثالث الدليل
 .  الدعاء عمى ليم محفزا كان وربما ،

 في والحنابمة قول في الشافعية إليو ذىب ، والجموس والركوب الوقوف ، سواء حد عمى الجميع أن:  ثانيال القول
 .  راجال يقف أن المستحب بأن قول الحنابمة وعند ، قول

 :  الراجح

 فباختال فيختمف األفضل وأما ، وراكبا ماشيا الوقوف ويجوز" قال ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره ما
 النبي فإن ، راكبا وقف الركوب ترك عميو يشق كان أو ، إليو لحاجتيم الناس رآه ركب إذا ممن كان فإن ، الناس
 يكون من ومنيم ، أفضل راكبا حجو يكون من الناس من فإن ، الحج وىكذا ، راكبا وقف وسمم عميو اهلل صمى
 .  العظيم الثمين الوقت ىذا من يستفيد أن ىو والمقصود ، الواقف حالة إلى األمر يرجع "أفضل ماشيا حجو

 حتى موجودة تزال ال ، يسمى كما الرحمة جبل بأسفل وىي ، معروفة الصخرات( : الرحمة وجبل الصخرات عند)
 صمى النبي عيد في تكن لم التسمية وىذه ، منبسطة صخرات وبأسفمو ، عرفات يتوسط جبل الرحمة وجبل ، اآلن
 إالل جبل يسمى فإنو الجاىمية في وأما ، الرحمة جبل عميو يطمقون والعمماء ، حادثة سميةت وىي ، وسمم عميو اهلل
 ؛ دليل إلى يحتاج الرحمة بجبل وتسميتو ، عرفة وجبل ، الدعاء جبل:  العمماء عند ويسمى ، ىالل وزن عمى ،

 في مكان وكل ، رحمة موقف عرفة في موقف فكل ، عامة والرحمة ، الجبل بيذا مختصة الرحمة أن يوىم قد ألنو
ما ،( إالل جبل) الجاىمي باسمو يسمى أن إما" يقول اهلل رحمو شيخنا كان لذا ، رحمة فيو عرفة  يسمى أن وا 
 الشيء والمصائب البدع من عميو تحدث الجبل وىذا" دليل إلى يحتاج فإنو الرحمة بجبل تسميتو وأما ، عرفة بجبل
 تحصل عظيمة وشركيات بمنكرات يحدث المحتسبين بعض ، اإلنسان رىايتصو  ال جدا غريبة أشياء ، العظيم
 ، عميو األحجار ووضع ، عميو والتصوير ، رأسو عمى الذي األبيض الشاخص إلى والصالة ، التمسح من ، عميو
 الرمل من زبرا ويضعون ، آخر حجا الجبل لو فسيييئ الحجر رمى إذا أنو ويظن ، عميو األحجار ورمي

 من اهلل رحمو النووي ىذا ذكر وقد ، أخرى مرة فسيعودون الزبرة ىذه وضعوا إذا أنيم يحسبون وأظنيم ، ويضعونيا
 بدع ىذه ، ويصعدونو ، المنكرة البدع من وىو ، عميو الشموع يوقدون:  قال حتى ، متوارثة بدعة فيي ، قبل

 ىذا عمى تقع وغرائب وشركيات بدعا لو لذكر المحتسبين بعض مع اإلنسان جمس ولو ، جيل بعد جيال متوارثة
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ن ، البدع تمك يتركوا حتى الناس ينبو أن لإلنسان ينبغي لذا ، العظيم الفاضل اليوم ىذا في الجبل  يستطيع كان وا 
 .  أعمم واهلل ، العظيم اليوم ذلك في إليو بالذىاب أو ، المسؤولين بتبميغ إما ، االستحباب عميو وجب يحتسب أن

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


