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

َخراتِ ا عندَ  راكًبا وَيِقفَ :  اهلل رحمو قال  . َوَردَ  بما الدعاءِ  من وُيْكِثرُ  الرحمةِ  وَجَبلِ  لصَّ

 ثم" جابر حديث من مسمم صحيح في جاء كما ، القبمة واستقبل الصخرات عند وقف وسمم عميو اهلل صمى النبي
 حبل وجعل ، الصخرات إلى القصواء ناقتو بطن فجعل ، الموقف أتى حتى وسمم عميو اهلل صمى النبي ركب
 ضعيفيم يرعى لكي ؛ القوم أخريات في وكان ، تأخر وسمم عميو اهلل صمى والنبي" القبمة فاستقبل يديو بين المشاة
 .  سجيتو كانت ىكذا ، حاليم في وينظر أحواليم ويتفقد

 :  الرحمة جبل صعود

 :  أقسام ثبلثة إلى اهلل رحميم العمماء قسمو

 من ليس وصعوده ، بدعة:  اهلل رحمو شيخنا قال بل ، رامح فيو ، التعبد سبيل عمى يصعده أن:  األول القسم
 .  اهلل رحمو اإلسبلم شيخ ذكر كما السنة

 والعمماء كالدعاة ، بو يقتدى الصاعد يكن لم ما ، جائز فيو ، الُفرجة سبيل عمى يصعده أن:  الثاني القسم
 أن ولظنوا ، الناس لغر ، الجبل ىذا عمى فبلنا رأينا:  وقيل ، الجبل ىذا عمى ُصور  فمو ، يعرف ممن ونحوىم

 .  السنة من ىذا

 ، ذلك عمى القادر عمى واجب فيو ، المنكر عن والنيي بالمعروف األمر سبيل عمى يكون أن:  الثالث القسم
 يأتي اإلنسان - الغرائب من وىذا -  المواسم في الشرك حد إلى تصل ، عظيمة منكرات الجبل ىذا عمى وتوجد
 ، النار من رقبتو تعتق ممن يكون أن العظيم الموقف ىذا في ويريد ، وجل عز اهلل عند عما ثيبح عرفة إلى

 .  نمقاه حتى واإليمان الدين عمى يثبتنا أن اهلل نسأل ، غريب شيء!  الموقف ذلك في شرك منو ويحصل

َوَردَ  بما الدعاءِ  من وُيْكِثرُ :  قال  . 

 اهلل صمى أدعيتو في والسبب ، مبارك ألنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي دعاء الدعاء أبرك ألن ؛ ورد بما يدعو
 إجابة إلى أقرب وألنو ، الكمم جوامع أوتي ألنو ؛ المكمف يحتاجو ما بكل واإلحاطة ، والشمول السعة وسمم عميو

 اهلل صمى النبي عن ورد الذي العظيم الدعاء ومن ، ةالمتابع وبركة المقصد ودقة التعظيم عمى الشتمالو ، الدعاء
 عميو اهلل صمى النبي أن ، العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث من جاء ما ، العظيم الموقف ىذا في وسمم عميو
 شريك ال وحده اهلل إال إلو ال:  قبمي من والنبيون أنا قمت ما وخير ، عرفة يوم دعاء الدعاء خير] :قال وسمم
 وحسنو ، والترمذي أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ، [قدير شيء كل عمى وىو الحمد ولو الممك ول ، لو

 القيم وابن والنووي البر عبد ابن ضعفو ، ضعيف الحديث ىذا أن عمى العمم أىل من وجمع ، واأللباني الترمذي
 ولشيخنا ، عظيم دعاء أنو شك فبل اإلنسان بو أخذ فإذا ، واأللباني النووي حسنو ولكن.  وغيرىم ، حجر وابن
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 خير) يقول وىو ، دعاءً  يقل ولم ذكرا ىنا قال وسمم عميو اهلل صمى النبي:  يقال قد ألنو ؛ شرحو في عميو تعميق
 بمسان ودعاء ، الحال بمسان دعاء الدعاء ألن ؛ حالو بمسان داع الذاكر أن:  والجواب ،( عرفة يوم دعاء الدعاء
 .  حالو بمسان داع والذاكر ، المقال

 فأبقى ، ناقتو خطام سقط دعائو لكثرة إنو حتى ، الشمس غربت حتى طويبل دعاء دعا وسمم عميو اهلل صمى النبي
 ، والنسائي أحمد أخرجو ، عنو اهلل رضي أسامة حديث في كما ، الخطام بيا تناول األخرى واليد ، مرفوعة يدا

 .  عمييم اهلل رحمة األلباني وصححو

 عن الثابتة والنبوية القرآنية األدعية من جممة" واإليضاح التحقيق" في عميو اهلل رحمة باز ابن الشيخ ذكر وقد
 ويدعو اإلنسان فيجمعيا ، الثابتة األدعية من جممة ذكر ، منسكو في شيخنا وكذا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 وفي ، وأربعا وثبلثا ومرتين مرة بيا يدعو ، فةعر  دعاء اسمو بعضيا ، مطويات في مجموعة أدعية وىناك ، بيا

 .  طويل ممتد الوقت ألن ، خاصة أمور من يحتاج بما يدعو وبعدىا أثنائيا

َحجُّو َصحَّ ...   َلْحَظةً  ولو َوَقفَ  وَمن:  قال  . 

 ؛ أجزأه لحظة وقف من ، الثانية من أقل كان اوربم:  شيخنا قال ، بعينو اإلنسان يمحظو ما:  بالمحظة المراد
 جئت قمت،  بجمع يعني بالموقف وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أتيت :"قال  ، المضرس بن عروة لحديث
 من لي فيل،  عميو وقفت إال حبل من تركت ما واهلل،  نفسي وأتعبت مطيتي كممتأ،  طي جبل من اهلل يارسول

،  نيارا أو ليال ذلك قبل عرفات وأتى،  الصالة ىذه معنا أدرك من]  :وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال ؟ حج
 .  " [ تفثو وقضى حجو تم فقد

 :  بعرفة الوقوف أقسام

 . التالية األقسام خبلل من يتبين ؟ شئ عميو وىل،  صحيح فحجو ، ويمشي قصيرا وقتا يقف أن:  األول القسم

 أن الوقوف أنواع وأفضل ، الوقوف أنواع أفضل فيذا ، والنيار الميل بين قوفالو  في يجمع أن:  الثاني القسم
 ، الشمس غروب إلى وقوفو في ويستمر الزوال بعد من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وقف كما اإلنسان يقف

 ذىبتو  الشمس غربت حتى واقفا يزل فمم القبمة فاستقبل" جابر حديث في جاء ولذا ، قرصيا غروب من ويتأكد
 . مسمم رواه" القرص غاب حتى ، قميبل الصفرة

 " . فبل فقط ليبل وقف ومن" المؤلف عنيا قال وىذا ، نيارا الوقوف دون ليبل يقف أن:  الثالث القسم
 ودفع نيارا وقف ومن: :  المؤلف عنو قال الذي وىو،  يعود وال الغروب قبل ويدفع،  نيارا يقف أن:  الرابع القسم
 . دم فعميو قبمو يعد ولم،  الغروب قبل
َفاَل  فقط َلْياًل  َوَقفَ  َوَمن:  قال . 

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل بإجماع صحيح فحجو النيار دون ليبل وقف من
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 حجو تم فقد نيارا أو ليبل ذلك قبل بعرفة وقف وقد) عنو اهلل رضي المضرس بن عروة حديث:  األول الدليل
 ( . تفثو وقضى

،  بعرفة واقف وىو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول شيدت" :  قال ، الديمي الرحمن عبد حديث:  الثاني الدليل
 من رالفج صالة قبل جاء فمن،  عرفة الحج:] فقال ؟الحج كيف اهلل رسول يا فقالوا،  نجد أىل من ناس وأتاه
 .  صحيح حجو فإن بالميل جاء من أن عمى يدل وىذا ، [حجو تم فقد جمع ليمة
 :  بعرفة الوقوف حكم

 وقف وقد) المضرس بن عروة حديث والدليل ، األعظم الحج ركن ىو بل ، الحج أركان من ركن بعرفة الوقوف
 النبي أتيت:  قال ، الديمي يعمر بن الرحمن عبد وحديث ،( تفثو وقضى حجو تم فقد نيارا أو ليبل ذلك قبل بعرفة
 وسمم عميو اهلل صمى فقال ؟ الحج ما اهلل رسول يا:  فقالوا نجد أىل من نفر فجاء ، بعرفة وسمم عميو اهلل صمى

 ، واأللباني النووي وصححو ، خمسةال أخرجو [حجو تم فقد جمع ليمة الفجر صالة قبل جاء من ، عرفة الحج]
 .  بعرفة الوقوف ىو الحج في األعظم الركن أن عمى دل

 المنذر ابن ذلك عمى اإلجماع نقل ، األعظم الحج ركن ىو بعرفة الوقوف أن عمى ، اهلل رحميم العمماء أجمع وقد
 .  كثير وغيرىم،  اهلل رحميم اإلسبلم وشيخ والنووي قدامة وابن رشد وابن البر عبد وابن حزم وابن

النْحرِ  يومِ  َفْجرِ  إلى َعرفةَ  يومِ  َفْجرِ  من:  قال ثم  . 

 أن العمماء بين خبلفا نعمم ال" قدامة ابن قال ، خبلف ببل ، النحر يوم فجر الوقوف آخر أن عمى العمماء اتفق
 ثبلثة يذكر والبعض ، قولين عمى العمماء فيو اختمف فقد أولو ماأ ،" النحر يوم من الفجر طموع الوقوف وقت آخر

 .  الثالث القول نخرج وكيف القولين نذكر لكن ،

 :  بعرفة الوقوف وقت بدء

 من وىو ، اهلل رحميم الحنابمة إليو وذىب ، النحر يوم فجر إلى عرفة يوم فجر طموع من يبتدئ أنو:  األول القول
 .  المفردات

 غير مطمقا جاء ،( نيارا) قولو ،( نيارا أو ليبل ذلك قبل بعرفة وقف وقد) المضرس بن عروة حديث:  لاألو  الدليل
 .  الزوال بعد يصح كما فيو الوقوف فيصح ، عرفة يوم من أنو عميو ويصدق ، بالزوال يقيد لم ، بوقت مقيد

  . الزوال بعد الوقوف يصح كما فيو الوقوف فصح ، عرفة يوم من الزوال قبل ما أن:  الثاني الدليل
 وقت يستوعبوا ولم ؛ األفضل ألنو الزوال بعد وقفوا معو ومن وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثالث الدليل

 .  الوقوف

 النبي أن الوقوف وقت من كونو يمنع وال ،  فيو الوقوف فصح ، عرفة يوم من الزوال قبل ما أن:  الرابع الدليل
 اهلل صمى فيو يقف لم ذلك ومع ، الوقوف وقت من العشاء بعد ، العشاء بعد كما فيو يقف لم وسمم عميو اهلل مىص

 .  وسمم عميو
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 ، والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، عرفة يوم من الشمس زوال من يبتدئ الوقوف وقت أن:  الثاني القول
 وىو ،" رواية وُحكي ، عرفة يوم الزوال بعد من الوقوف يبتدئ:  حفص وأبو بطة ابن وقال" اإلنصاف في قال

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسبلم شيخ اختيار

 العموم وىذا ،( نيارا أو ليبل ذلك قبل بعرفة وقف وقد) وفيو ، المضرس بن عروة حديث:  األول الدليل
 وعامة ، بعده من واألمراء الخمفاء وكذا ، الزوال بعد وقف فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بفعل مخصوص
 .   الزوال قبل وقف أحدىم أن ينقل لم ، المسممين

 نقل وقد ، يصح ال قبمو وأن،  الشمس زوال بعد يبتدئ الوقوف وقت أن عمى العمماء إجماع:  الثاني الدليل
 ىذا عميو اهلل رحمة اإلسبلم شيخ انتقد وقد ، رشد وابن لبرا عبد وابن المنذر ابن ، العمم أىل من طائفة اإلجماع
 .  أحمد اإلمام عن الخبلف لوجود،  يثبت ال:  وقال ، اإلجماع

 :  الراجح

 عميو اهلل صمى النبي أن عميو والدليل ، عرفة يوم الشمس زوال من يبتدئ الوقت أن ، أعمم واهلل الثاني القول ىو
 إال نمرة من يخرج ولم ، نمرة في نائما اليوم ذلك ضحى في كان وقد ، الزوال بعد إال الوقوف في يشرع لم ، وسمم
 إلى ذىب ثم ، والعصر الظير صبلة وصمى ، الناس وخطب ، عرنة بطن إلى ذىب ، الشمس زالت حين

 مكان إلى اليوم أول من ىبولذ ، إليو ولبادر ، نام لما وقوف وقت الوقت ىذا كان ولو ، فيو ووقف الموقف
 الوقت ذلك يكون أن يمكن فبل ، ويتضرع يدعو وىو الشمس غربت حتى وقف حين من أنو خاصة ، الوقوف
 .  يفعمو ولم إليو الناس يرشد ولم ، نائما فيو وسمم عميو اهلل صمى النبي ويكون ، وقوف وقت

 . : ليال الوقوف حكم

 .  ثالثا قوال بعضيم يذكره الذي ىذا

 إذا ، تركو إذا بدم يجبر ، واجب واتصاليما نيارا وقف لمن ليبل الوقوف أن عمى العمم أىل جميور:  األول القول
 لم إذا يرون لكن ، الحكم فسيأتي ذلك قبل دفع فإذا ، الشمس تغرب أن إلى فييا يبقى أن بد فبل نيارا بعرفة وقف
 . دما عميو فإن يعد

 واجب فإنو بالنيار الوقوف وأما ، بو إال الوقوف يصح ال ، ركن ليبل الوقوف أن لىإ المالكية ذىب:  الثاني القول
 .  اهلل رحمو مالك اإلمام إال إليو يذىب ولم ، تركو إذا بدم يجبر ،

 أدرك فقد بميل عرفات أدرك من] قال وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر بن اهلل عبد حديث:  الدليل
 الدارقطني أخرجو ،[ قابل من الحج وعميو ، بعمرة فميتحمل ، الحج فاتو فقد بميل عرفات تواف ومن ، الحج

 .  وضعفو

 :  الراجح

 .   تركو إذا بدم يجبر ، واجب نيارا وقف لمن ليبل الوقوف أن ، الجميور إليو ذىب ما
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الَّ  َحجُّو َصحَّ  لو َأْىلٌ  وىو:  قال  .  َفال واِ 

 ، بالحج محرما ، مسمما يكون بأن واألىمية ، وقوفو صح لمحج وأىل لموقوف أىل وىو وقف إذا ، لمحج( : لو)
 .  شروط خمسة ، عميو مغمى وال مجنون وال سكران غير

 فاقد وىو ، اإليمان الحج صحة شرط من ألن ؛ وقوفو يصح وال حجو يصح لم مسمما يكن لم لو فؤلنو اإلسبلم أما
 .  التكميف لشرط

 .  حاجا كان لمن الوقوف ألن ؛ بالحج محرما يكون وأن

 لشرط فاقد المجنون ألن ، الحنابمة مذىب وىو ، عندىم األقوال أصح في الشافعية ذكر كما ، مجنونا يكون وأال
 .  العقل وىو التكميف

 ، الوقوف يدرك أن أجل من عرفة إلى باإلسعاف ونقل ، الوقوف قبل عميو أغمي فإن ، عميو مغمى يكون وأال
 .  ؟ ال أو وقوفو يصح فيل

 :  عميو المغمى وقوف

 الشافعية مذىب وىو ، المنذر وابن ثور وأبو الحسن إليو وذىب ، وقوفو يصح ال عميو المغمى أن:  األول القول
 .  الصحيح عمى والحنابمة

 . الحج أركان كسائر ، عميو المغمى من يصح فمم ، الحج أركان من ركن أنو:  األول الدليل
 .  وقوفو يصح فبل ، العبادات أىل من ليس عميو المغمى أن:  الثاني الدليل

 .  والمالكية الحنفية مذىب وىو ، عطاء إليو وذىب ، وقوفو يصح عميو المغمى أن:  الثاني القول

 ، عميو المغمى من فصح،  النائم من ويصح،  عورة ستر وال طيارة وال نية لو تعتبر ال الوقوف أن:  دليميم
 .  بمزدلفة كالمبيت

" فيو يرخص وعطاء ، حجو يبطل:  يقول الحسن" وقال ، المسألة ىذه في اهلل رحمو أحمد اإلمام توقف وقد
 .   صحيح عميو المغمى وقوف أن يرى اهلل رحمو وشيخنا ، حقيقة مشكمة والمسألة

 مذىب من الصحيح وىو ، الشافعية إليو ذىب ، حجو يصح لم سكرانا كان فإن ، سكرانا يكون أال الشروط ومن
 .  نوم بغير عقمو لزوال عميو المغمى عمى قياسا ؛ الحنابمة

ن ، حجو يصح لم بسكره مؤاخذا كان إذا ، بالتفريق قال من العمم أىل ومن  ، حجو صح بسكره مؤاخذ غير كان وا 
 في مخدرات لو وضعت أو ، الخمر وأشرب عميو ُضحك لو كما لمؤاخذا وغير ، بنفسو الخمر يشرب كأن المؤاخذ
 .  الشافعية بعض إليو ذىب ، شراب في أو طعام

 :  النائم وقوف

 .  كالمستيقظ ألنو ؛ وقوفو صحة إلى ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، العمم أىل عامة ذىب:  األول القول

 .  وقوفو صحة عدم إلى قول في الحنابمة ذىب:  الثاني القول
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 ألنو صحيح حجو فإن ، غد من الفجر إلى نومو في ويستمر وينام ، مثبل ضحى يأتي كأن ىذا ويتصور
 بل ، العقل زائل ليس عميو المغمى ألن ؛ عميو المغمى في بو يقال قد وىذا ، يُزل لم باق والعقل ، كالمستيقظ

 فإن ، كثيرا تقدم كما الفارق مع قياس المجنون عمى عميو ىالمغم وقياس ، اإلفاقة من يمنعو شيء أصابو
 .  موجود عقمو فإن عميو المغمى وأما ، لمعقل فاقد المجنون

 :  مسألة

 .  الفقياء ذكر ىكذا ، النية وال ، القبمة استقبال وال ، العورة ستر الوقوف في يشترط ال

 :  عرفة أنيا يدري وال بعرفة وقف

 .  وقوفو يصح أنو إلى والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، العمم أىل ميورج ذىب:  األول القول

 .  السابق المضرس بن عروة حديث:  الدليل

 مدركا يكون أن بد ال ، النية وجود ضرورة يرى ألنو ؛ اإلجزاء عدم إلى اهلل رحمو ثور أبو ذىب:  الثاني القول
 .  ينويو وأن ، الوقوف ألمر

 :  الراجح

 أنو وتبين جبل عند وقل فمو ، عرفة أنو يعرف وأن ، النية لموقوف يشترط ال أنو ، العمم أىل جماىير إليو ذىب ام
 ، الناس لكثرة ، يمكن فبل اآلن أما ، الماضية األزمنة في يكون إنما األمر وىذا ، صحيح وقوفو فإن عرفة من

 وأن ، بطن وما منيا ظير ما الفتن المسممين يدفع وأن ، ادوالعب الببلد يحفظ وأن ، بالمسممين يمطف أن اهلل نسأل
 .  الحق عمى كممتيم يجمع

  : فقط ليال الواقف عمى الدم

 البر عبد وابن المنذر ابن اإلجماع حكى ، صحيح فحجو ليبل وقف من أن عمى العمم أىل اإلجماع حكى
 لم ألنو دم يمزمو ىل ، ذلك بعد اختمفوا لكن ، السابقين الدليل مع ، كثير وغيرىم والنووي قدامة وابن والقرطبي

 :  قوالن ؟ ال أو نيارا يقف

 والشافعية الحنفية ، العمم أىل ةعام إليو وذىب ، عميو شيء فبل ، نيارا يقف ولم ليبل وقف من:  األول القول
 .  والحنابمة

 وىذا ،( تفثو وقضى حجو تم فقد) قال عروة حديث وفي ،( حجو تم فقد) الديمي الرحمن عبد حديث:  األول الدليل
ذا ، تام الحج أن عمى يدل  .  تم قد والحج شيء عميو يكون كيف ، عميو شيء فبل تاما كان وا 

 منزلو المحرم كان إذا ، منو أحرم إذا الميقات دون منزلو من فأشبو النيار من جزءا كيدر  لم أنو:  الثاني الدليل
 بميل عرفة جاء من فمثمو ، عميو دم ال ؟ الميقات من يحرم لم ألنو دم عميو ىل ، منزلو من فأحرم ، الميقات دون

 .  عميو دم فبل النيار يدرك لم ألنو ،

 .  اهلل رحمو مالك اإلمام إليو وذىب،  دما عميو فإن نيارا يقف ولم ليبل الوقوف أدرك من:  الثاني القول
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 تارك نيارا الوقوف فتارك ، النيار من جزءا وقف بل ، بالميل يكتف لم وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  دليميم
 " .دما فمييرق تركو أو نسكو من شيئا نسي من" عباس ابن ألثر ؛ دم فعميو نسكا ترك ومن ، لنسك

 يدل التمام ولفظ،  [حجو تم فقد]:  يعمر بن عبدالرحمن حديث في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن: قشنو 
 . بدم الجبر إلى الحاجة عدم عمى

 :  الراجح

 .  عميو شيء فبل النيار دون ليبل وقف من أن ، األول القول ىو

َدمٌ  فَعَمْيو َقبَمو َيُعدْ  ولم الُغروبِ  قبلَ  َدَفعو  نياًرا َوَقف َمن:  قال ثم  . 

 ، الغروب قبل ودفع نيارا وقف إذا ، بعرفة الوقوف أقسام من الرابع القسم وىي ، تفصيبل تحتاج مسألة ىذه
 :  فروع ثبلثة فتحتيا

 .  أخرى مرة عرفة إلى يعود وال نيارا يدفع أن:  األول الفرع

 قبل دفع فإذا ، واجب فإنو بالنيار وأما ، ركن بالميل الوقوف أن يرون فإنيم ، يةالمالك عند إال صحيح فحجو
 ليبل الوقوف أن المالكية فعند ، صحيح حجو فإن الجميور عند وأما المالكية عند ، الحج فاتو فقد يعد ولم الغروب

 .  بدم يجبر واجب نيارا والوقوف ركن

 :  الغروب قبل دفع من عمى الدم

 :  قولين عمى عمييم اهلل رحمة العمماء فييا اختمف لةالمسأ ىذه

 وىو ، قول في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، دم فعميو يرجع ولم الغروب قبل ودفع نيارا وقف من:  األول القول
 نأ يرى فإنو ، جريج البن خبلفا ، شاة عميو والواجب ، ثور وأبي والثوري عطاء رأي وىو ، الحنابمة عند المذىب

 .  بدنة عميو
 :أدلتيم

 نسكو من شيئا ترك قد وىذا" دما فمييرق ونسي أو نسكو من شيئا ترك من" المشيور عباس ابن أثر:  األول الدليل
 .  الدم فعميو

 غربت حتى بقي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ذلك عمى والدليل ، واجب ليبل الوقوف أن:  الثاني الدليل
 ، نيارا الدفع من أشق يعتبر ، أزماننا في وحتى الزمن ذلك في بالميل والدفع ، دفع مث ، القرص وغاب الشمس
 جائزا نيارا الدفع كان ولو ، إثما يكن لم ما ، أيسرىما اختار إال أمرين بين خير ما وسمم عميو اهلل صمى والنبي
 ترك ومن،  الغروب إلى البقاء بوجو  عمى يدل مما،  فيو الدفع يشق الذي ، الميل إلى أخر ولما ، نيارا لدفع
 .  دم فعميو

 الميقات من اإلحرام كترك ، شاة أوجب بل ، بدنة يوجب فمم ، بفواتو الحج يفسد ال واجب فؤلنو البدنة وجوب أما
 .  شاة بل بدنة يوجب ال تركيا فإن الواجبات بقية عميو وقس ، مثبل
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 الشافعية إليو وذىب ، عميو شيء فبل إلييا يعد ولم الشمس غروب قبل ودفع نيارا بعرفة وقف من:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، القولين أصح في

 أو ليبل ذلك قبل بعرفة وقف وقد) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المضرس بن عروة دليل:  األول الدليل
 الشمس تغرب أن قبل دفع فإذا ، حجو تم قد نيارا أو ليبل وقف من بأن فحكم ،( تفثو وقضى حجو تم فقد نيارا
 .  تام حجو ألن عميو، شيء فبل يعد ولم

 . اإلستحباب عمى محمول الغروب إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي وقوف أن: الثاني الدليل

 إلى الوقوف أن عمى يدل ما ، الشمس غربت أن بعد إال يدفع لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  ونوقش
ال ، واجب أمر لشمسا غروب  مزدلفة إلى النزول في ليم وأيسر ، الناس وعمى عميو أيسر ألنو ؛ ذلك قبل لتقدم وا 

 ، وضيقة جدا وعرة وطرقيا ، غميظة وحجارتيا ، وحرة ، وْعرة بقاع - اهلل شرفيا - البقاع تمك أن تعممون وأنتم ،
 ما ، الشمس غروب إلى أخر لك ومع ، يةجبم أرض ىي بل منبسطة أرضا وليست ، الماضي الزمان في خاصة

 .  واجب البقاء أن عمى يدل

 ألنيم ، المالكية إليو وذىب ، صحيح غير حجو فإن يعد ولم الغروب قبل ودفع ، نيارا وقف من:  الثالث القول
 .  الواجب ىو نيارا والوقوف ، الركن ىو ليبل الوقوف أن يرون

 فاتتو ومن ، الحج أدرك فقد بميل عرفات أدرك من) وسمم عميو اهلل مىص قال ، السابق عمر ابن حديث:  دليميم
 فيو ألن ؛ ضعيف وىو ، الدارقطني وأخره ،( قابل من الحج وعميو ، بعمرة فميتحمل ، الحج فاتو فقد بميل عرفاتُ 
 اإلمام إال لالقو  بيذا يقل لم ولذا، " ىو إال بو يأت لم ، ضعيف"  الدراقطني قال ، مصعب بن رحمة اسمو رجبل
 . "  مالك بقول قال العمماء من أحدا نعمم ال: "  عبدالبر ابن قال،  مالك

 :  الراجح

 ترك ألنو ، دما عميو أن يرون الفقياء فإن يعد ولم الشمس غروب قبل دفع من أن - أعمم واهلل - األول القول ىو
 .  الحج واجبات من واجبا

قبَموُ  يُعد ولمْ :  قال  . 

 قبل ويعود،  الغروب قبل ويدفع،  نيارا يقف ): الثاني الفرع وىذا ، عميو شيء فبل الغروب قبل عاد إن:  مفيومو
 : قولين عمى العمماء فيو اختمف وقد ، (الغروب

 :  الشمس غروب قبل عرفة إلى رجع

 فبل الشمس غروب قبل إلييا عاد ثم ، الشمس تغرب أن قبل عرفة من ودفع نيارا وقف من أن:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، عميو شيء

 ثم ، محرم غير الميقات تجاوز كمن ، دم عميو يجب فمم ، ونيارا ليبل الوقوف وىو ، بالواجب أتى أنو:  دليميم
 أن يرى من منيم ، أقوال عمى خبلف وفييا المسألة تقدمت وقد ، عميو شيء فبل ، منو وأحرم الميقات إلى عاد
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 في دما عميو إن أي ، إلييا ُيرجع ، عميو شيء أال يرى من ومنيم ، يصح ال نسكو أن يرى من ومنيم ، دما عميو
ن ذىب إن ، األحوال كل  .  عاد وا 

 رأي وىو،  دما عميو فإن،  تغرب أن قبل وعاد،  الشمس غروب قبل ودفع نيارا وقف من أن:  الثاني القول
  . قول في والحنابمة الحنفية ومذىب،  الثوري

 أحرم لو كما ، الشمس غروب بعد رجع لو كما ، عنو الدم يسقط فمم ، ذمتو في الدم استقر بخروجو أنو:  دليميم
 .  عميو يجب الدم فإن ، إليو وعاد الميقات دون من

 الدم بوجوب يقال قد ، عاد ثم ، وخرج وعصى ، يعمم ، عالما اإلنسان كان لو ما جية من وجاىة لو القول وىذا
 إذا وأما ، عاد ولو خرج إذا مطمقا عميو الدم بوجوب يقال قد أنو ، المواضع بعض في شيخنا اختيار وىذا ، عميو
 .  عميو شيء وال بالعودة يؤمر فإنو ، ناسيا أو جاىبل كان

 ( : قبمو يعد ولم)
 يعد ولم ، نيارا عرفة من وخرج ، نيارا وقف لو : الثالث الفرع ىو وىذا،  ماد عميو فإن بعده عاد لو أنو مفيومو

 المؤلف كبلم مفيوم ، الشمس غربت أن بعد عرفة إلى فعاد ، فعمتو عمى تأسف أو ُأخبر ، الشمس غروب بعد إال
 أىل جميور إليو وذىب ، بخروجو عاص وأنو ، الغروب بعد عوده ألن ، دم عميو الشمس غروب بعد عاد إن أنو

 فيو ، بخروجو فاتو وقد ، الغروب حال الوقوف عميو ألن ، والحنابمة والشافعية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم
 .  ذمتو في يجب الدم فإن ، إليو رجع ثم ، الميقات دون فأحرم ، محرم غير الميقات تجاوز من مثل

 ألنو ، عنو يسقط الدم فإن ، الفجر إلى عرفة إلى عاد إن أنو إلى - المفردات من ىي – رواية في الحنابمة وذىب
 .  فيو الوقوف يصح وقت في عاد

 :  الراجح

 عمى - الدم يمزمو فإنو ، غربت أن بعد إال إلييا يعد ولم الشمس غروب قبل عرفة من خرج إن ، األول القول ىو
 في عرفة يوم من الشمس غروب حال نيكو  أن وىو ، الحج واجبات من واجبا ترك ألنو ، - الدم بمزوم القول
 .  عميو واجبا وأصبح ، ذمتو في الدم فترتب ، عرفة

بَسِكيَنةٍ  ُمزَدِلَفةَ  إلى الُغروبِ  بعدَ  َيدفعُ  ثم:  قال ثم  . 

 في كما دفع وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، مزدلفة إلى يدفع فإنو ، القرص غروب من وتأكد الشمس غربت إذا
 من تأكد وسمم عميو اهلل صمى النبي ،" القرص غاب حتى قميبل الصفرة وذىبت الشمس غربت حتى" الحديث
 خروجيا من يمنعون ، والسيارات األتوبيسات عند الطرق عند الشرط تكون الحاضر الزمن وفي ، الشمس غروب
 .  لمناس المجال فتح الشمس غربت فإذا ، الشمس تغرب حتى

 ، منى من ( يقتربون ) يزدلفون مزدلفة إلى عرفة من بخروجيم الناس ألن ، االزدالف من مزدلفة سميت:  مزدلفة
 وسميت ، جمعا يسمييا ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، َجمع:  وىو ، مشيور آخر اسم وليا ، مزدلفة فسميت



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_65  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 ألدنى يسمون العرب أن:  فالجواب ، ضاأي جمع ومنى،  جمع عرفة:  قيل فإن ، بيا الناس الجتماع جمعا
 .  مبلبسة

  ( :بسكينة)
 ، يستعجل وال يؤذي وال ، الناس يزاحم ال ، المزاحمة وعدم ، العبث واجتناب ، الحركات في التأني ىي السكينة

 حتى ، الزمام لمقصواء شنق وقد ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول دفعو " عنو اهلل رضي جابر حديث في جاء ولذا
 بالحال من ببلح أتى كمما ،[السكينةَ  السكينة الناس أييا] :اليمنى بيده ويقول ، رحمو موِرك ليصيب رأسيا إن

 ، خطاميا يجر وسمم عميو اهلل صمى النبي كان كيف انظر ،" المزدلفة أتى حتى ، تصعد حتى قميبل ليا أرخى
 مورك إلى يصل رأسيا ، رجمو عميو اإلنسان ضعوي ، أمامو من الرحل عمى يوضع الذي العمود الرحل ومورك
 صمى النبي زمن من الناس طبيعة ومن ، تسرع وأن تذىب أن يريد ال ، جدا رأسيا رفع قد أنو ىذا معنى ، الرحل

 السيارات أصوات تسمع حتى ، جدا مستعجمين يكونون فإنيم عرفة من دفعوا إذا أنيم ، اليوم إلى وسمم عميو اهلل
 ،( السكينة السكينة) الموقف ذلك في لمناس يقول وسمم عميو اهلل صمى فكان ، الخ ،، ودىس اتووَفيَ  وحوادث
ذا ، االستعجال بعدم يأمرىمف ، سريع اإلبل سير من ضرب:  واإليضاع[ باإليضاع ليس البر فإن] ليم ويقول  وا 
 فيي ، برواحميم يندفعون كميم ناسال ألن ، تسرع الناقة أن عمى يدل ، الصفة بتمك الخطام لمقصواء شنق قد كان

 الموقف انتيى فإذا ، موقفيم في كالمحبوسين يكونون الناس كأن ، غريب شيء ، ىذا الزمن حتى ، معيم مندفعة
 .  الحاضر والزمن الزمن ذلك في البشر طبيعة من ىذا لكن ، الراحة عن يبحثون ينطمقون

 اهلل صمى النبي دفع" قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن ديثح من جاء ما ، السكينة عمى الدالة األحاديث ومن
 أييا] وقال ، وسمم عميو اهلل صمى بسوطو فأشار ، لئلبل وضربا شديدا زجرا وراءه فسمع ، عرفة يوم وسمم عميو

 .  سرعة فيو اإلبل سير من ضرب واإليضاع"  [باإليضاع ليس البر فإن ، السكينة عميكم الناس
 قال ، ردفو وأسامة ، عرفة من أفاض وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن حديث نم الصحيح في وجاء
 .  وسكينة بتؤدة يسير كان عرفة من خروجو في ، مسمم أخرجو" مزدلفة أتى حتى ىيئتو عمى يسير زال فما" أسامة
الَفجوةِ  في وُيْسِرعُ :  قال  : 
 ، مبكرا مزدلفة يدرك أن أجل من أسرع متسعا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وجد إذا ، الشيئين ينب الفرجة وىي
"  نص   فرجة وجد إذا" حسن بإسناد المسند في أحمد واإلمام ، الموطأ في اهلل رحمو مالك اإلمام عند جاء ولذا

 . اإلسراع والنص
الِعشاَءْينِ  بينَ  بيا وَيجَمعُ :  قال ثم   . 
 منى وفي عرفة في الجمع أن وتقدم - المسافرين صبلة في ىذا وتقدم - والعشاء المغرب بين مزدلفة في يجمع
 كميا المواطن في يجمع أن لو النسك سببو:  قال فمن ؟ السفر أو النسك سببو ىل ، سببو في مختمف مزدلفة وفي
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 واختاره ، السفر سببو:  قال من العمم أىل ومن ، كميا في واحد النسك ألن ؛ مزدلفة وفي منى وفي عرفة في ،
 .  طائفة ومعو اإلسبلم شيخ
 ببل منى وفي وعرفة مزدلفة في ويقصرون ، عرفة وفي مزدلفة في يجمعون المسافرين أن العمم أىل بين خبلف ال

 .  جمع
 :  بمزدلفة العشاءين جمع
 :  أقوال ثبلثة ففييم مكة أىل أما ، اإلجماع تقدم فقد لآلفاقيين بالنسبة أما

 .  والحنابمة الشافعية قول وىو ، يقصرون وال منى وال مزدلفة وال عرفة في يجمعون ال مكة أىل أن:  األول القول
 .  قصر ببل يجمعون ، يقصرون وال ، اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، ومزدلفة عرفة في يجمعون:  الثاني القول
 تيمية ابن اإلسبلم شيخ اختيار وىو المالكية إليو وذىب ، منى وفي عرفة وفي مزدلفة في يجمعون:  الثاني القول

 . 
 :  الراجح
 مكة أحياء من حيا أصبحت ألنيا ؛ منى في يقصرن وال يجمعون وال ، ومزدلفة عرفة في ويقصرون يجمعون أنيم
 . 

 :  مزدلفة غير في العشاءين صالة
 أن بد ال أم ؟ عرفة في يصمي أن لو ىل ، القطارات تأخر بسبب عرفة في صمى أو ، قالطري في صمى لو

 النبي ؟ المغرب وقت في فيجمع ، تقديم جمع يجمع أن يجوز وىل ؟ مزدلفة في والعشاء المغرب صبلة يصمي
 سار ولذا ، العشاء صبلة وقت في ، مزدلفة في والعشاء المغرب صبلة صمى ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى
 في عنو اهلل رضي أسامة ذكر كما ، خفيفا وضوءا وتوضأ ، وبال ، ونزل ، الشعب في ووقف ، مزدلفة إلى

 ، اإلبل عن الرحال بحط أمر ثم ، المغرب صمى ثم ، فتوضأ نزل ثم ، المزدلفة أتى حتى ركب ثم ، الصحيحين
 صبلة يصمي أن لمحاج يجوز وىل ، مزدلفة في ىذا كل ، العشاء صبلة صمى ثم ، العشاء صبلة بإقامة أمر ثم

 الدرس في ؟ تقديم جمع المغرب وقت في والعشاء المغرب صبلة يصمي وأن ؟ مزدلفة غير في والعشاء المغرب
 .  أعمم واهلل ، اهلل بإذن القادم

 . أجمعين وصحبو آلو عمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


