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

 :  مزدلفة قبل العشاءين جمع

 لكن ، وقصرا جمعا ، العشاء وقت في وصمى ، مزدلفة في صمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن باإلجماع
 لو كما عرفة في يصمي أن أراد أو ، مزدلفة إلى الوصول قبل يصمي أن أراد أنو لو ، بينيم فيما اختمفوا العمماء
 يصمي أن فأراد مزدلفة إلى ذىب أو ، مزدلفة إلى يذىب أن قبل عرفة في يصمي أن فأراد ، والسيارة القطار تأخر
 :  قوالن ؟ ىذا يجوز ىل ، المغرب وقت في

 إلى الوصول قبل يصمي أن لو ويجوز ، تقديم جمع والعشاء المغرب صالة يصمي أن لمحاج يجوز:  األول القول
 محمد بن والقاسم وعروة عطاء رأي يوف ، السمف من كبيرة طائفة إليو وذىب ، الطريق في أو عرفة في ، مزدلفة

سحق المنذر وابن ، الحنفية من يوسف وأبي ، ثور وأبي جبير ابن ورأي ،  ، والحنابمة والشافعية والمالكية ، وا 
 .  العمم أىل من كبيرة طائفة
 :أدلتيم

 دليل ىذا ،[ وطيورا مسجدا األرض لي جعمت] جابر حديث في وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل
 .  الدليل فعميو مكان دون بمكان الصالة خص ومن ، مكان كل في جائزة الصالة أن عمى

 .  واجبا ليس لكن ، األفضل ىو نعم ، الوجوب عمى يدل ال وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل:  الثاني الدليل

 أن بو األرفق كان فإذا ، تأخير جمع أو تقديم جمع من بو األرفق يفعل الجمع في المسافر أن:  الثالث الدليل
 ، زحام ويحصل ، تتأخر أحيانا ، األتوبيسات أيام عرفة في يحدث وىذا ، صمى الطريق في أو عرفة في يصمي
 يصمون ىل ؟ يصمون أين عمييم يشكل الحال ىذه في ، الفجر بعد إال مزدلفة إلى الناس يصل ال األحيان بعض
 أرفق لكان مزدلفة إلى الذىاب قبل صموا لو أنيم مع ؟ يتوضؤون كيف ؟ ألرضا في ينزلون ىل ؟ األوتوبيس في
 من ومنا ، ليال عشرة الحادية أو العاشرة الساعة ، نذىب أن قبل صمينا ، الحمالت بعض في حصل وىذا ، بيم

 .  الفجر صالة بعد إال يصل   فمم ، يصمي أن رفض

 طائفة إليو وذىب ، مزدلفة إلى يصل أن قبل وال المغرب وقت في الصالة يجمع أن لمحاج يجوز ال:  الثاني القول
 .  اهلل رحمة عميو حزم ابن اختيار وىو ، والظاىرية الحنفية ومذىب الثوري رأي فيو ، اهلل رحميم السمف من

 عشاءال وقت في بينيما وجمع ، مزدلفة في الصالتين ىاتين بين جمع ، والسالم الصالة عميو الرسول أن:  دليميم
 .  بو يؤخذ أن فيجب ، نسك ىذا ،( مناسككم عني خذوا) قال وقد ، نسكا فكان ،

 :  الراجح
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 لو ويجوز ، مزدلفة في أو ، الطريق في أو ، عرفة في الصالة من ، بو األرفق يفعل الحاج أن ، األول القول ىو
 .  ذكرىا السابق لألدلة ، الراجح ىو ىذا ، المغرب وقت في يصمي أن

 المغرب وقت في المغرب يصمي فإنو ، المغرب وقت في مزدلفة إلى الحاج قدم لو بأنو يفتي اهلل رحمو شيخنا كان
 وقت في قدم إذا كان حيث ، عنو اهلل رضي مسعود ابن بفعل ويستدل ، العشاء وقت في العشاء ويصمي ،

 إن"  اهلل رحمو الشيخ وقال ، قتياو  في العشاء صالة يصمي ثم ، فيؤذن المؤذن يأمر ثم ، المغرب يصمي المغرب
 يصمون أنيم الرفق باب من ولكن ، يتيسر ال أنو الظاىر ولكن ، فصل وقتيا في صالة كل تصمي أن تيسر

 ىذا في أن رأيت لكن ، التفصيل ذكرت" المنيج في ويقول" التسييل باب من وىذا ، تقديم جمع والعشاء المغرب
 مسعود ابن مذىب عمى ىم إنما ، حنيفة أبو واإلمام والثوري ، العمم أىل بين الخالف لنا وتقدم" الناس عمى مشقة
 في صالة كل فيصمي ، قبل قدم ألنو ، وقتو في العشاء ويصمي ، وقتو في المغرب يصمي وأنو ، عنو اهلل رضي
 .  مزدلفة في ويصمييا ، وقتيا

 المشعر قرب إلى وسيذىب ، عرفة آخر في نكا ألنو ؛ العشاء بعد وصل حتى تأخر وسمم عميو اهلل صمى النبي
 ويقول ، بالسكينة الناس يأمر وكان ، وْعرة والطرق ، ليل وفي ، إبل عمى أنيم خاصة ، طويمة والمسافة ، الحرام

ذا( باإليضاع البر ليس)  وسمم عميو اهلل صمى النبي دفع ، أسامة حديث في كما الطريق وفي ، نص فرجة وجد وا 
 الصالة] :فقال ، اهلل رسول يا الصالة:  فقمت ، الوضوء يسبغ ولم توضأ ثم ، فبال نزل الشعبب كان إذا حتى ،

 بعض لكن ، لذلك وتأخر ، بعيدة مسافة من قادم فيو ، فتوضأ نزل المزدلفة جاء فمما ، ركب ثم ، [أماَمك
 يصموا أن يؤمرون ىنا ، لعشاءا أذان قبل مزدلفة إلى ويصمون ، الناس أوائل في وىم القطار عمى يكونون الحجاج
 ، حاجتو يقضي أن أحدىم يحتاج قد ، التأخير في مشقة وىناك ، عمييم أيسر ألنو ؛ تقديم جمع والعشاء المغرب

 النبي فعل ىو ىذا ألن ، رحاليم يحطوا أن قبل يصموا أن واألفضل ، الناس ويكثر ، ينام أو ، طعامو يأكل أو
 اإلبل عن الرحال بحط فأمر ، المغرب صالة فصموا ، أقام ثم ، فأذن المؤذن رأم فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى
 .  فصمى ، العشاء صالة أقيمت ثم ، فحطت

 :  مسألة

 طريق من رجع رجع ولما ، َضب طريق يسمى طريق من ذىب عرفة إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي ذىب لما
 كما ، آخر طريق من ورجع طريق من ذىب فيو ، مباشرة مالحرا المشعر إلى اآلن يوصل الذي وىو ، المأِزمين

 يقولون ، ُكدا من وخرج ، كداء من دخل فإنو ، مكة دخول في خالف كما خالف ىنا لكن ، الذىاب في عادتو ىي
 .  وضم واخرج ، وادخل افتح: 

بيا وَيبيت  :  قال ثم  . 



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_75  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
3 

 كما ، بائتا يعتبر فإنو فييا بقي إذا ، النوم يمزم ال ، فييا ينام أنو المعنى وليس ، فييا قىويب يمكث ، بمزدلفة يبيت
 أو مضطجعا أو راكبا أو واقفا كان سواء ، المكث المراد بل قدميو عمى يقف أن المراد ليس ، بعرفة الوقوف في

 .  قاعدا

 قال ، الفجر قبل مزدلفة إلى الدفع عن تكمم ولما ، واجب مزدلفة في المبيت أن اهلل رحمو المؤلف كالم من يفيم
 .  واجب مزدلفة في المبيت بان يشعر وىذا ، الفجر بعد أي بعده أي" بعده إلييا كوصولو ، دم فيو وقبمو"

 :  مزدلفة في المبيت حكم

 :  أقوال عمى خالف فييا المسألة ىذه

 وقتادة ، والزىري عطاء رأي فيو ، السمف من كبيرة ئفةطا إليو وذىب ، بدم يجبر واجب بيا المبيت:  األول القول
سحق ، والثوري  .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، وا 
 :أدلتيم

 ، فيو يذكر محال يستمزم والذكر ، {الْحَرَامِ الْوَشْعَرِ عِنْدَ اللَّوَ فَاذْكُرُوا عَرَفَاتٍ هِيْ أَفَضْتُنْ فَإِذَا} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  واجب بمزدلفة فالمبيت

( اهلل فاذكروا) يقول وجل عز اهلل ألن ، - سيأتي كما - بالركنية قال من وال ىم ال ، بو يسعدون ال الدليل وىذا
 .  واضحة غير فالداللة ، بواجب وال بركن ليس الذكر أن وباإلجماع ، الذكر إلى األمر توجو

 جاء من ، عرفة الحج) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الديمي يعمر بن نالرحم عبد حديث:  الثاني الدليل
 جاء ومن ، حجو تم يسير بجزء ولو الفجر قبل جاء من أن ذكر ،( حجو تم فقد جمع ليمة الفجر صالة قبل عرفة
 عمى دل ،( حجو تم) وسمم عميو اهلل صمى قال وقد ، بمزدلفة المبيت إدراك يمكنو ال فإنو ، عرفة إلى يسيرا وقتا
 .  بمزدلفة بات ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ، الوجوب حكمو لكن ، ركنا ليس المبيت أن

 قبل وقف وقد ، ىذه صالتنا شيد من) مرفوعا الطائي المضرس بن عروة حديث الوجوب عمى دل:  الثالث الدليل
دراك بمزدلفة المبيت أن عمى دل ،( تفثو وقضى حجو تم فقد نيارا أو ليال بعرفة ذلك  ، واجب بيا الفجر صالة وا 
 .  بدم يجبر فإنو تركو إذا

 ، عنيم اهلل رضي والزبير عباس ابن عن منقول وىو ، بو إال الحج يتم ال ، ركن بمزدلفة المبيت:  الثاني القول
 ذىب" اهلل رحمو نوويال قال ولذا ، التابعين كبار من خمسة ، والحسن والشعبي والنخعي واألسود عمقمة رأي وىو
 عبيد وأبي وحماد األوزاعي قول فيو ، السمف من طائفة قول وىو ، ذكرىم وسبق" التابعين كبار من خمسة إليو

ليو ، خزيمة وابن الطبري جرير ابن واختيار ، سالم بن القاسم  ، الظاىرية مذىب وىو ، وجو في الشافعية ذىب وا 
ذا ، قوي قول بالركن القول أن شك وال ، بو ينالقائم إلى بالنظر قوتو لو القول ىذا  فيو مجردا نظر اإلنسان نظر وا 

 .  الخ ،، عرفة مزدلفة ، الذىن إلى المتبادر
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 المبيت أن عمى دل ،( الحرام المشعر عند اهلل فاذكروا عرفات من أفضتم فإذا) وتعالى تبارك قولو:  األول الدليل
 .  ركن بمزدلفة

 .  الدليل بيذا يسعدون فال ، بركن وليس ، بواجب ليس إجماعا والذكر ، بالذكر أمر جلو  عز اهلل بأن:  ونوقش

 ، حجو يتم لم فإنو ، مزدلفة في يبت من أن عمى دل( ىذه صالتنا شيد من) وفيو ، عروة حديث:  الثاني الدليل
 ، بمزدلفة المبيت معناه الصالة وشيود ، بعرفة الوقوف وعمى الصالة شيود عمى مرتب التفث وقضاء الحج تمام
 . حجو يتم لم يدركيا لم من أن ويعني ، مزدلفة وقت من جزء إدراك أو

 عند كما ، منى إلى الميل آخر من بالدفع لمضعفة أذن قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  قوية بمناقشة ونوقش
ذا ، بالدفع ليم أذن ، عنيم اهلل رضي ، حبيبة وأم عباس وابن عائشة حديث من ، ومسمم البخاري  ليم إذن وا 
 ليم أذن لما ركنا كان ولو ، ركنا ليس مزدلفة في الفجر صالة إدراك أن عمى دليل فيذا ، الفجر صالة قبل بالدفع

 كان إذا إال وجودىا يتصور أن يمكن ال الماىية ، األقوى الشيء جانب ىو ، بو إال العبادة تتم ال الركن ألن ؛
 .  موجودا الركن

 فاتو فقد بمزدلفة المبيت فاتو من) قال أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى حديثا يذكرون:  الثالث لدليلا
 ، الكمال فوات عمى يحمل فإنو صح ولو ، إسناد لو ليس" معروف وال بثابت ليس" اهلل رحمو النووي قال ،( الحج

 .  الصحة فوات عمى ال

 وعطاء ، قوالن لو األوزاعي ، األوزاعي قال وبو ، عطاء عن مروي وىذا ، سنة فةبمزدل المبيت أن:  الثالث القول
 .  قول في الشافعية رأي وىو ، قوالن لو

 والشخص ،( حجو تم فقد جمع ليمة الفجر صالة قبل عرفة جاء من) بحديث ليم يستدل أن يمكن:  األول الدليل
ذا ، حجو يتم ، واحدة بدقيقة الفجر قبل يأتي قد  النحر يوم من الفجر صالة من واحدة دقيقة قبل عرفة في وقف وا 
 لو ىيئت إذا إال ، كذلك الحاضر الماضي وفي ، الماضي الزمن في خاصة ؟ مزدلفة يدرك أن يمكن ىل ،

 .  واجبا ليس بمزدلفة المبيت أن عمى دليل وىذا ،( حجو تم فقد) وسمم عميو اهلل صمى قال ذلك ومع ، األسباب

 أىل عامة عند سنة وىو ، عرفة ليمة بمنى المبيت عمى قياسا ، واجبا ليس بمزدلفة المبيت أن:  لثانيا الدليل
 .  مثَمو سنة بمزدلفة المبيت فيكون ،" خالفا فيو نعمم ال" قدامة ابن قال حتى ، عمييم اهلل رحمة العمم

 :  الراجح

 الراشدين الخمفاء ولفعل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لفعل ، بدم يجبر واجب بمزدلفة المبيت أن ، األول القول ىو
 وال ركنا وليس واجبا فيكون ، المضرس بن عروة ولحديث ، الفعل ىذا عمى وتتابعيم المسممين ولفعل ، بعده من
 .  والخمف السمف من العمماء جماىير رأي وىو ، سنة

 :  بمزدلفة المبيت مكان
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 ، ىينا وقفت] :قال ، جابر حديث في كما ، وسمم عميو اهلل صمى نبيال ألن ؛ مزدلفة من موضع أي في يبيت
 ، مكان أي ، عنو وبعيدا ، المسجد وقرب ، وغربيا وشرقيا وجنوبيا شماليا ، مسمم أخرجو [موقف كميا وجمع  
 أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من وجاء ، جميعا الجيات من مزدلفة حدود تحدد عالمات اآلن وتوجد

 ، اهلل رحميم األلباني الشيخ وصححو ، ماجو وابن داود أبو أخرجو [موقف جمع وكل] :قال عميو اهلل صمى نبيال
  .( موقف كميا وجمع) قال األول وفي

 ، مزدلفة حدىا كان إنما ، عرفة إلى تذىب تكن لم الجاىمية في قريش ، فييا يجتمعون الناس ألن ؛ جمعا وسميت
 مزدلفة في يكون إلييم رجعوا إذا الناس واجتماع ، الحرم عن نخرج أن يمكن وال ، الحرم أىل نحن:  يقولون ألنيم

 فيما ومنى مزدلفة أما ، حالل مشعر عرفة ألن ، الحرام المشعر:  وىو ، ثالث اسم وليا ، لذلك جمعا فسميت ،
 .  حرام مشعر

 : لموجوب المسقط المبيت
  الوجوب؟ سقوط بو يحصل الذي المبيت ماىو

 لو جاز ذلك بعد دفع فإذا ، الميل منتصف إلى اإلدراك المبيت أن إلى ، والحنابمة الشافعية ذىب:  األول القول
 .  ذلك

ن ، الرحال حط بقدر النزول ىو والواجب ، سنة ليال فييا البقاء أن إلى المالكية ذىب:  الثاني القول  يحط لم وا 
 عندىم وقيل ، الرحل حط في العبرة ليست ، بو بأس فال جممو عمى رحمو وبقي المقدار بيذا وقف لو أي ، الرحل

 .  يسيرون ثم ، ويتعشون ويصمون يتوضؤون ما بمقدار: 

 طموع قبيل إلى الفجر طموع بين ما ىو الواجب وأن ، مؤكدة سنة مزدلفة في البقاء أن الحنفية يرى:  الثالث القول
 يعتبر الشمس طموع قبيل إلى الفجر وبعد ، واجب عندىم ليال البقاء ، والحنابمة والشافعية لممالكية خالفا ، الشمس

 .  سنة

 .  أخرى بصيغة التعبير ويمكن

 :  بجمع لممبيت وقت أقل

 :  أقوال ثالثة عمى يصنف

 .  الحنفية إليو وذىب ، دم فعميو الفجر قبل دفع فإن ، الفجر بعد الوقوف ىو بجمع المبيت أن:  األول القول

 مبيت دون ومن تحديد دون من ، آخره أو ، الميل أول من ، رحمو يحط ما بقدر الواجب المبيت أن:  ثانيال القول
ليو ، ويتعشى ويصمي يتوضأ ما بقدر:  وقيل ،  .  اهلل رحميم المالكية ذىب وا 

 جاء فإن ، لالمي منتصف قبل جاءىا لمن الميل منتصف إلى البقاء أنو ، الحنابمةو  الشافعية قول:  الثالث القول
 .  انصرف ثم الزمن من مدة بقي الميل نصف بعد

الميلِ  ِنْصفِ  بعدَ  الدَّْفع   ولو:  قال . 
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 الميل نصف بعد يدفع ، الميل نصف بعد إلى يدفع أن لو ، أحد دون ألحد الدفع يخص لم ، لمحاج أي( : لو)
 .  الميل نصف بعد يدفعون الجميع ، أنثى أم ذكرا ، صغيرا أم كبيرا ، امرأة مأ رجال ، قويا أم ضعيفا كان سواء

 .  السابق بالتقسيم المبيت في كالخالف الدفع في والخالف

 .  والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، الميل نصف بعد يدفع:  األول القول

 أو - الثََقلِ  في وسمم آلو وعمى عميو اهلل مىص النبي بعثني" قال ، عنو اهلل رضي عباس ابن حديث:  األول الدليل
ذا ، الميل معظم عمى يصدق( بميل) وقولو ، عميو متفق "بميل جْمع من - الضعفة في: قال  فقد الميل انتصف وا 

 .  الميل معظم بقي أنو عميو صدق

 .  - سيأتي كما - القمر غياب إلى ، الميل نصف من أكثر ىو ما يشمل( بميل) قولو بأن:  ونوقش

" منى إلى مزدلفة من ، أىمو ضعفة في وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قّدم فيمن كنت" عباس ابن قال لفظ وفي
 .  عميو متفق

 ، النحر ليمة سممة بأم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أرسل" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الدليل
 .  داود أبو أخرجو" فأفاضت مضت ثم ، الفجر قبل الجمرة فرمت

ذا ، (الميل) ذكر األحاديث ىذه من االستدالل وجو ذا ، الميل أكثر مضى فقد الميل انتصف وا   الميل أكثر مضى وا 
 يحتاج بالنصف التحديد ، وغيرىما والسحر والثاني األول النصف عمى تصدق ، (الميل) كممة بأن ونوقش ، أجزأه
 .  دليل إلى

 المالكية إليو وذىب ، ويتعشى ويصمي يتوضأ ما بقدر:  وقيل ، رحمو يحط ما قدر مضي دبع يدفع:  الثاني القول
 .  أجزأه ربعا إال ساعة أو ، ساعة نصف يجمس ، عميو شيء فال ذلك بعد دفع فإن ،

 الفجر طموع قبل دفع فإن ، الشمس طموع قبل واحدة لحظة يبقى أن ولو،  الفجر بعد إال يدفع ال:  الثالث القول
 .  تقدم كما الحنفية مذىب وىو ، دم فعميو

 .  اهلل رحميم وشيخنا القيم وابن تيمية ابن اإلسالم شيخ رأي وىذا ، القمر يغيب حتى يدفع ال:  الرابع القول

 ثم ساعة فصمت ، تصمي فقامت ، المزدلفة عند جمع ليمة نزلت أنيا" ، أسماء مولى اهلل عبد عن:  األول الدليل
 ثم ، الجمرة رمت حتى ، فمضينا فارتحمنا ، فارتحموا:  قالت ، نعم:  قمت:  قال ؟ القمر غاب ىل يبن يا:  قالت

 اهلل رسول إن ، بني يا:  قالت - بّكرنا أي - غمسنا قد إال أرانا ما:  فقمت ، منزليا في الصبح فصمت ، رجعت
 يكون إنما واإلذن ،( أذن) قوليا إلى نظرا،  اهلل مرحمي مسممو  البخاري وأخرج" لمظعن أذن وسمم عميو اهلل صمى
 في يكون فقد اإلذن أما ، واجب شيء في يكون الترخيص ، نعم:  ويقال يناقش قد أنو مع ، واجب شيء في

 ليم أذن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لكن ، الفجر طموع إلى اإلنسان يبقى أن األفضل إن أي ، واجب غير شيء
 .  معيم فيعيدوا الناس مع العيد يدركوا وحتى ، الزحام حال في بالناس يختمطوا لئال ؛ عمييم وشفقة ، بيم رحمة

 :  الفجر قبل بالدفع لو يؤذن من
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 ، عوف بن الرحمن وعبد وعائشة عباس ابن ، السمف من طائفة رأي وىذا ، الفجر قبل بالدفع ليم يؤذن الضعفاء
 نعمم ال" اهلل رحمو قدامة ابن قال حتى ( العمماء جميع ) الحنابمةو  والشافعية والمالكية والحنفية ، والثوري وعطاء

 وعائشة عوف بن الرحمن عبد وكان ، حبيبة وأم عائشة وحديث عباس ابن حديث ، الثابتة لألحاديث ،" خالفا فيو
 عيمم من بيم ويمحق ، دفعيم في إشكال ال الضعفة أن عمى يدل وىذا ، الميل آخر من بأىميم يبعثون وغيرىم
 إن ثم" :اهلل رحمو اإلسالم شيخ قال ، الضعيف بأمر والقائم ، األطفال وولي ، المرأة كزوج ، أمرىم يتولى ممن
 غير من الميل آخر في منيا الدفع فمو ، بيم يقوم ومن ، والمرضى والصبيان النساء مثل ، األعذار أىل من كان

 " .  كراىة

 :  الضعفة غير دفع

 ينزل ولم مارا بالمزدلفة مر من" اهلل رحمو مالك اإلمام قال ، كالضعفة الدفع ليم أن يرون كيةالمال:  األول القول
ن،  بيا نزل ما بعد منيا دفع ثم بيا نزل ومن ، الدم فعميو بيا  في أو أولو في أو الميل وسط في منو دفعو كان وا 
 .  يقيد لم ألنو وغيرىم الضعفاء يشمل موكال عموم" عميو دم وال ، أجزأه فقد اإلمام مع الوقوف وترك،  آخره

 قال ، بشيء يقيدوا لم ، وغيرىم لمضعفة الميل منتصف بعد الدفع جواز إلى والحنابمة الشافعية ذىب:  الثاني القول
 قدامة ابن وقال ،" المبيت يجزئو فإنو لغيره أم لعذر الميل نصف بعد الدفع كان وسواء:  أصحابنا قال" النووي

نما"  عميو اهلل صمى اهلل برسول االقتداء والمستحب ... فيو الرخصة من ورد بما الميل نصف بعد الدفع يحأب وا 
 .  باالستحباب فحكم" يسفرَ  حتى يقفَ  ثم ، يصبح أن إلى والمبيت ، وسمم

 لفجرا طموع من يقف أن فيجب ، سنة ليال وبقاءه ، واجب الفجر بعد البقاء أن إلى الحنفية ذىب:  الثالث القول
 لو فيجوز الضعفة من كان إن وأما ، قويا كان إن الفجر قبل الدفع لو فميس عميو وبناء ، الشمس طموع قبيل إلى

 اهلل رسول أن روي لما،  عميو شيء فال لعذر كان إن أنو وقتو عن فواتو حكم وأما" الكاساني قال ، بميل الدفع
 .  الفجر إلى بالبقاء يمزم من ىم الحنفية" بالكفارة يأمرىم لمو  ، أىمو ضعفة قدم ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى

 :  الراجح

 إلى الناس وحاجة ، الحج واقع ىذا ويقوي ، اإليجاب عمى الدليل لعدم ، الفجر بعد إلى البقاء وجوب بعدم يقال أن
 ، ذلك غير في أو ، الحرم إلى الدفع في أو ، الطريق في أو مزدلفة في سواء ، الشديد الزحام لوجود وذلك ، الدفع

 حتى بقي وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ قادرا كان لمن الميل آخر الدفع ينبغي ال:  يقال ولكن ، موجود فالزحام
 لغير أي" الفجر قبل الدفع ينبغي وال" قال ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكرىا التي ىي" ينبغي ال" وعبارة ، أسفر

 دليل ال ألنو - الصدف من وىو - عميو اهلل رحمة باز بن العزيز عبد الشيخ ذكرىا تيال العبارة وىي ، الضعفة
 صمى والنبي ، الدفع جاز القمر غاب إذا:  يقولون أنيم مع ، محرما فعل فقد دفع من وأن ، اإليجاب عمى عندىم

 ينقل ولم ، الفجر قبل الدفع جواز عمى األئمة كل ، تقدم وكما ، الفجر بعد إلى بقي وىو ، الضعفة قدم وسمم اهلل
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 يرون لكن ، سنة يرونو بل ، الميمة في البقاء يوجبوا لم وىم ، الفجر بعد البقاء يرون ألنيم ؛ الحنفية عن إال المنع
 .  الفجر صالة بعد الوجوب

َدم   فيو وَقْبَمو:  قال  . 

 فمييرق نسيو أو نسكو من شيئا ترك ومن ، الحج واجبات من واجبا ترك نوأل ؛ دم فعميو الميل نصف قبل دفع من
 ؛ جاىال أو عالما أو ساىيا أو عامدا ذلك فعل سواء" قدامة ابن قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن قال كما ، دما
 األصحاب رأي اىذ" كالموجود المعدوم جعل في ال ، كالمعدوم الموجود جعل في أثره والنسيان ، نسكا ترك ألنو

 .  اهلل رحميم

 :  اإلذن قبل الدفع جزاء

 عمى الدم إنما ، العذر إلى ينظرون ، لعذر الوقوف فاتو لمن عميو دم ال أنو يرون والشافعية الحنفية:  األول القول
  .  عذر لغير الوقوف فاتو من

 الضعفاء بين فرق ال ، دم عميو الالرح حط بقدر مزدلفة في ينزل لم من أن إلى المالكية ذىب:  الثاني القول
 .  وغيرىم

 والناسي والجاىل الضعفة بين يفرقون ال ، مطمقا الدم فعميو الميل نصف قبل دفع إن الحنابمة يرى:  الثالث القول
 شيئا ترك من" المشيور عباس ابن ألثر ؛ الفجر طموع قبل مزدلفة إلى عاد إذا إال ، واحد كميم ، الخ ،،، والعامد

 " . دما فمييرق نسيو أو سكون من

صوِلو:  قال ثم  .  َقْبَمو ال الَفْجرِ  بعدَ  إلييا كو 

 أدرك ألنو ، مثال لزحام عميو شيء فال الفجر قبل الحاج إلييا وصل إذا ، قبمو ال الفجر بعد إلييا الحاج كوصول
 أعاقو أو ، الطريق أضاع ، الفجر بعد إال إلييا يصل لم الحاج أن لو لكن ، ذمتو فبرئت ، المبيت وقت من جزءا
 قبل الدم عميو وجب كما ، الفجر بعد إلييا وصل إذا الدم عميو يجب أنو يرى المؤلف ، اآلن الحال ىو كما الزحام
 ألن ، وغيره المعذور بين فرق وال ، المبيت وىو واجبا ترك ألنو ؛ والحنابمة المالكية إليو وذىب ، الميل نصف

 .  الحنابمة عند ، دم عميو الواجب عن المحصور

ن ، عميو شيء فال لعذر كان فإن ، الفجر بعد وصل إذا التفريق يرون:  الشافعية  ، الدم فعميو عذر لغير كان وا 
 لم لكنو ، مزدلفة إلى ذىب ثم ، الفجر قبل إلى عندىم وسير ، أصحابو عند عرفة في يجمس كأن:  عذر ولغير
 .  عذر بغير تأخره ألن ؛ دم فعميو ، يصل أن قبل الفجر أذن ، المبيت يدرك

 الواجب ىو الفجر وبعد ، سنة بالميل عندىم المبيت ألن ؛ عميو شيء فال الفجر بعد وصل إذا أنو:  الحنفية أما
 ، السابق ذىبيمم عمى يجري فإنو ، الشمس طموع بعد إال يصل لم أنو إال قدر لو لكن ، الشمس طموع قبيل إلى
ن ، عميو شيء فال لعذر كان إن  .  دم فعميو عذر لغير كان وا 
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 النبي ألن ؛ نظر فيو الفجر وقت أول في إلييا وصل من عمى الدم إيجاب" عميو اهلل رحمة عثيمين ابن الشيخ قال
( حجو تم فقد...  ىذه صالتنا شيد من) فقال ، الفجر صالة في المضرس بن عروة جاءه ، وسمم عميو اهلل صمى
 في يصل لم من مثل وىؤالء ، الوقت أول في الصالة صمى ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، بالدم عروة يمزم ولم

 بعد المكان إلى وصوليم فيكون ، الوقت في يصموا ولم إكراىا حصروا وىؤالء ، الوقت بعد يصمي فإنو ، الوقت
 ألنو ؛ بدم يمزم ال أنو والراجح ، الصواب إلى أقرب وىذا ، لمعذر وقتيا خروج بعد الصالة كقضاء ، الوقت زوال
ن ، لذمتو براءة ، دما يخرج عذر لغير كان إن ، أعمم واهلل الراجح ىو ىذا" عنو عجزا الواجب ىذا ترك  كان وا 
 ، لمدليل الموافق وىو ، والحنفية الشافعية مذىب وىو ، عنو بالعجز تسقط الواجبات ألن ؛ عميو شيء فال لعذر
 صالة وقت في إال يأت لم أنو مع ، بالدم الطائي مضرس بن عروة يمزم لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن

 لكن ؟ جميعا الناس استوعب القطار ىل أدري ال اآلنو  ، الماضية السنوات في حدث وىذا ، النحر يوم من الفجر
 بعد ، صباحا السادسة الساعة إال نصل لم المرات نم مرة ، الفجر بعد إال اإلنسان يصل ال ربما الماضي في

 ، الزحام ىذا يخف أن يمكن القطار وجود بعد لكن ، الفجر صالة يصموا أن الناس يستطع ولم ، الشمس طموع
 .  مبكرين إلييا الناس فيصل

 :  السابق المؤلف كالم تقسيم ويمكن

 .  دم فعميو الميل نصف قبل دفع من -

 .  عميو شيء فال الميل فمنتص بعد دفع إن -

 .  دم فعميو الفجر بعد مزدلفة إلى وصل إن -

 .  عميو شيء فال الميل نصف بعد إلييا وصل إن -

ذا ، المؤلف كالم عمى ىذا  والحنابمة الشافعية مذىب ، عميو شيء أال يرون فالجميع الميل منتصف بعد وصل وا 
 فألن المالكية وأما ، الفجر بعد الوقوف وقت أن يرون فألنيم الحنفية أما ، والمالكية الحنفية عند المذىب وىو
 .  وسطو أو آخره أو الميل أول في ، الرحل حط قدر ىو الوقوف وقت

َفَرَقاه   الحرامَ  اْلَمْشَعرَ  أتى الصْبحَ  َصمَّى فإذا:  يقول  . 

 يسميو وبعضيم" ُقَزح" اسمو ، صغير جبل اسمو األصل في وىو ، اآلن المسجد موضع ىو الحرام المشعر
 ، اآلن مزدلفة في الذي المسجد موضع في إنو اهلل رحمو شيخنا يقول ، الجاىمي اسمو ىو قزح لكن ،" الِميقدة"

 .  منسكو في ىذا وذكر

 حديث في ، تياوق أول في ، بغمس الصبح صمى ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، الصبح يصمي إنو يقول المؤلف
 بأذان الصبح لو تبين حين الفجر وصمى ، الفجر طمع حتى ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول اضطجع ثم" جابر
قامة  اهلل صمى النبي رأيت ما" عنو اهلل رضي مسعود ابن قال ولذا ، جدا بكر إنو أي ،( الصبح لو تبين حين" )وا 
 أي" ميقاتيا قبل الفجر وصمى ، والعشاء المغرب بين جمع:  ينصالت إال ميقاتيا لغير صالة صمى ، وسمم عميو
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 حتى ، الوقت أول في صالىا إنما ، ىذا يمكن ال ؟ الفجر وقت دخول قبل تعني( ميقاتيا قبل) ، مزدلفة في
 .  والتضرع الدعاء في الوقت بقية يستغل

 .  عرفة مشعر وىو الحالل المشعر من احترازا ؛ حراما مشعرا وسمي

 عند اهلل فاذكروا) تعالى لقولو ؛ عنده يقف أو يرقاه ، والحنابمة الشافعية عميو نص وىذا ، الجبل يرقى:  (قاهفير )
 ( . الحرام المشعر

آليتينا{  َعَرَفات   ِمنْ  َأَفْضت مْ  َفِإَذا: }  وَيْقَرأ   وي َكبِّر ه اللَ  وَيْحَمد   عنَده َيِقف   أو:  قال  . 

 حديث عميو دل وىذا ، ينصرف ثم ، جدا يسفر حتى ، ويدعو ، القبمة مستقبل ، يديو رافع وىو ويكبره اهلل يحمد
 واقفا يزل فمم ، ووحده ، وىممو ، وكبره فدعاه ، القبمة فاستقبل ، الحرام المشعر أتى حتى القصواء ركب ثم" جابر
 ألنو ، الحال ىذه في واقفا كان ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ،" الشمس تطمع أن قبل فدفع ، جدا أسفر حتى
 .  إليو وينظر بو يقتدى

 كَوَا هُوَاذْكُرُو الْحَرَامِ الْوَشْعَرِ عِنْدَ اللَّوَ فَاذْكُرُوا عَرَفَاتٍ هِيْ أَفَضْتُنْ فَإِذَا رَبِّكُنْ هِيْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَىْ جُنَاحٌ عَلَيْكُنْ لَيْسَ} ىما واآليتان

 ، {رَحِينٌ غَفُورٌ اللَّوَ إِىَّ اللَّوَ وَاسْتَغْفِرُوا النَّاسُ أَفَاضَ حَيْثُ هِيْ أَفِيضُوا ثُنَّ.  الضَّالِّنيَ لَوِيَ قَبْلِوِ هِيْ كُنْتُنْ وَإِىْ ىَدَاكُنْ
 مثل تقرآن:  اهلل رحمو اشيخن يقول لكن ، السنة من أنيا عمى دليل ال اآليتين ىاتين وقراءة ، اآليتين ىاتين يقرأ
 ألن ؛ دليل إلى يحتاج ىذا لكن ، الموقف ىذا اإلنسان تذكر وىي ، ىنا مناسبة وليا ، المقام وآية ، الصفا آية
 ما ندري ال ألنا ؛ العبادة تمك عمى العبادة ىذه قياس عدم واألصل ، دليل من لو بد ال والقياس ، عبادة ىذه

 باب من قرأ إنو:  قيل إذا إال ، المقام وعند الصفا عند ، وسمم عميو اهلل صمى يالنب قرأ أجمو من الذي المعنى
 .  نظر فيو اآليتين ىاتين فقراءة ولذا ، نفسو تذكير

ي ْسِفرَ  حتى وَيْدعو:  قال  . 

 جابر لحديث ؛ والحنفية والحنابمة عيةالشاف ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو ذىب ، جدا يسفر حتى يدعو
 أن قبل يدفع أنو إلى ، اهلل رحمو مالك اإلمام وذىب ،" الشمس تطمع أن قبل فدفع ، جدا أسفر حتى واقفا يزل فمم"

 ثم جدا أسفر حتى وقف فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بفعل محجوجون وىم ، دليل إلى يحتاج وىذا ، يسفر
 يدفعون ال الجاىمية في المشركون كان" عمر قال ، المشركين مخالف ىو قبلُ  يدفع جعمو الذي والسبب ، دفع
:  أي ، مزدلفة في وثبير" ُنغير كيما ثَبير أشِرق:  يقولون وكانوا ، كالعمائم الجبال رؤوس عمى الشمس تطمع حتى
 ، كثيرة مواضع في الجاىمية أىل خالف وقد ، وسمم عميو اهلل صمى فخالفيم ، دفعوا وطمعت الشمس طمعت إذا

 بين السعي في وخالفيم ، الحج أشير في يعتمرون ال وىم ، بعمرة ويأتوا يحموا بأن أصحابو أمر أنو في خالفيم
 قريشا فإن ، عرفة إلى بالدفع وخالفيم ، والمروة الصفا بين تسعى تكن لم العرب من طائفة فإن ، والمروة الصفا
 .  محسر وادي في خامسة أو رابعة مخالفة وستأتي ، فعتد وال مزدلفة في تبقى كانت
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 ، نغير كيما ثبير ويقولون ، الشمس تطمع حتى جمع من يفيضون ال المشركون كان" عنو اهلل رضي عمر قال
ن  .  البخاري أخرجو" الشمس تطمع أن قبل فأفاض ، خالفيم ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول وا 

 .  السنة خالف:  بعضيم وقال ، تنزيو كراىة ، الشمس تطمع حتى يتأخر أن الشافعية كره وقد

حَجر   َرْمَيةَ  َأسرعَ  م َحسًِّرا َبَمغَ  فإذا:  قال  . 

 البر ليس] مسعود ابن لحديث ، يسير وسمم عميو اهلل صمى كان كما ، السكينة وعميو سار مزدلفة من دفع إذا
 بين برزخ وىو ، منى قبل واد بطن ومحسر ، اهلل رحمو البخاري أخرجو [السكينة فعميكم ، واإلبل الخيل بإيجاف

 محسرا وسمم عميو اهلل صمى جاء لما ، مشعرا ليس لكنو ، الحرم أرض من وىو ، أييما من ليس ، ومزدلفة منى
 .  عأسر  أي" قميال فحرك محسر بطن أتى حتى" جابر حديث في كما ناقتو حرك ، أسرع

 :  بمحسر اإلسراع حكمة

 كانت إذا الدابة ألن ، تحتو كانت التي بناقتو رحمة أسرع:  قيل ؟ المكان ىذا في وسمم عميو اهلل صمى حرك لماذا
ذا ، بسرعة تسير فيي يابسة أرض في  تستطيع ال تتعثر فإنيا وبّطأىا بزماميا وأمسك رخوة أرض في كانت وا 

 .  تسرع حتى الزمام ليا أطمق فيو ، المشي

 األرض في بسرعة سارت إذا ألنيا ، الرخوة األرض مع اليابسة األرض في سرعتو تتوافق أن أجل من:  وقيل 
 . اليابسة األرض في سرعتيا توافق الرخوة

 أثر فيو جاء وىذا ، مخالفتيم باب من فأسرع ، النصارى موقف كان( محسر) الموضع ىذا ألن أسرع:  وقيل
 ، بناقتو أسرع محسرا جاء إذا كان" عنو اهلل رضي عمر أن ، مخرمة بن المسور حديث من ، البييقي أخرجو
 " . جنينيا بطنيا في معترضا ،،، دينيا النصارى دين مخالفا ،،، وضينيا قمقا تعدو إليك:  أبياتا:  ويقول

 :  غيره أو لبيد قال ، الفيل فيو أىمك قد وجل عز اهلل ألن فيو أسرع وسمم عميو اهلل صمى النبي إن:  وقيل

 

 معقور كأنو يحبو صار ،،، حتى بالمغمس الفيل ح بس

 .  وجو لو كان فربما ، الجنوب إلى الشمال من ، الطائف من يمتد واد ومحسر

 أن"  نافع حديث من ، اهلل رحمو مالك اإلمام موطأ في جاء وىذا ، الحجر رمية قدر يسرع إنو أي( : حجر رميةَ )
 غيرىم عن أدري وال - والحنابمة الشافعية فقياء فأخذ" حجر رمية قدر محسر بطن في راحمتو حركي كان عمر ابن
 .  نافع لكالم موافقة بيا وأخذوا -

 :  فائدة

 .  أعمم واهلل ، عرنة بطن يسمى واد وعرفة مزدلفة وبين ، محسر وادي ىو واد ومزدلفة منى بين
 . عميو متفق" العقبة جمرة رمى حتى ممبيا يزل فمم:" .. الفضل لحديث الطريق في اإلنسان ويمبي

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم الل وصمى
 


