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 الثَّاِمنُ الدَّْرُس 
 ( ِبَها ُمْزَدِلَفَة َواْلُوقـُْوفالْ اْلَمِبْيُت بِـ )

 [ ُحُدوُد اْلُمْزَدِلَفة ، ُحكُم الَمْبِيت والوقوِف بها ، مسائُلهُ  ، مشروعيَُّتهُ  ]
 

  :مشروعيَُّتُه 
 مْ  ولَ ، منها  فاضَ أ بعرفةَ  وهو واقف   مسُ عليه الشَّ  تْ ا غابَ مَّ لَ  هُ أنَّ  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ 
الذي  عبَ حىت بلغ الش   اْلُمْزَدلَِفةها عليه وهو فيها ، وخرج إَل وقتِ  دخولِ  مَ غْ رَ  غربَ مَ فيها الْ  ل  صَ يُ 

الصَّالُة يَا َرُسوَل اهلِل ؟ فـََقاَل )) :  -- سامةُ قال له أُ  كوبَ الر   ا أرادَ مَّ ، ولَ  أَ فيه وتوضَّ  الَ بَ ف، دوهنا 
 . -َوأَْرَضاهُ  -عنه  حيحيِ ، كما يف الصَّ (( الصَّالُة َأَماَمَك  :

 -َرِِحَُهُم اهللُ -الفقهاء  من ، حىت إنَّ  ها مع العشاء يف مزدلفةَ ومجعُ  غربِ مَ الْ  تأخيُ  ةَ نَّ الس   فدلَّ على أنَّ 
  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ه ؛ لقولِ  -َرِِحَُهُم اهللُ -ة وغيهم احلنفيَّ  ذلك ، كما هو يف مذهبُ  أوجبَ  نْ مَ 

 .زدلفة مُ ها يف الْ فعلِ  مكانَ  فجعلَ  ((َأَماَمَك )) : 
أمر بالالً  زدلفةَ مُ الْ  ا وصلَ مَّ لَ  -- ِبَّ النَّ  وغيمها أنَّ  حيحيِ حيحة يف الصَّ يف األحاديث الصَّ  تْ وثبتَ 

 تِ مَ يْ قِ يف منزله ، مث أُ  هُ بعيَ  فأناخَ  هِ لِ حْ إَل رَ  إنسان   ، مث قام كل   غربَ مَ ى الْ فصلَّ ، ه فأقام مث أمرَ ، فأذَّن 
 .مها هما وال على إثرِ بينَ  حْ ب  سَ يُ  مْ  ، ولَ  ى ِبم العشاءَ فصلَّ ،  الةُ الصَّ 

ُهمْ  َرِضيَ - زيد   بنِ  سامةَ من حديث أُ  حيحيِ ففي الصَّ  ، ها ليلتَ  -- ِب  النَّ  وكان رديفَ  -ااهللُ َعن ْ
 غِ بِ سْ يُ  مْ لَ وَ  أَ ضَّ وَ تَـ  مَّ ثُ ،  الَ بَ فَـ  لَ زَ نَـ  بِ عْ الش  بِ  انَ ا كَ ذَ ى إِ تَّ حَ  ةَ فَ رَ عَ  نْ مِ  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  عَ فَ دَ : )) قال 

 لَ زَ نَـ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ الْ  اءَ ا جَ مَّ لَ ، فَـ  كَ امَ مَ أَ  الةُ الصَّ :  الَ قَ ؟ فَـ  اهللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  الةُ الصَّ :  تُ لْ قُ فَـ ،  ءَ وْ ضُ وُ الْ 
 تِ مَ يْ قِ أُ  مَّ ثُ ،  هِ لِ زِ نْ ي مَ فِ  هُ رَ يْـ عِ بَ  ان  سَ نْ إِ  ل  كُ   اخَ نَ أَ  مَّ ثُ ،  بَ رِ غْ مَ ى الْ لَّ صَ ، فَ  ءَ وْ ضُ وُ الْ  غَ بَ سْ أَ فَ  أَ ضَّ وَ تَـ فَـ 
 . ((ا مَ هُ نَـ يْـ بَـ  ل  صَ يُ  مْ لَ وَ ، ى لَّ صَ فَ  اءُ شَ عِ الْ 
ُهْما- رَ مَ من حديث عبد اهلل بن عُ  حيحيِ يف الصَّ و  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  عَ مَ جَ )) : قال  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 ل  كُ   رِ ثْ ى إِ لَ ال عَ وَ ، ا مَ هُ نَـ يْـ بَـ  حْ ب  سَ يُ  مْ لَ وَ ،  ة  امَ قَ إِ ا بِ مَ هُ نْـ مِ  ة  دَ احِ وَ  لَّ كُ   عُ مَ جْ يَ  اءِ شَ عِ الْ وَ  بِ رِ غْ مَ الْ  نَ يْ بَـ 
 . حيحيِ يف الصَّ  --عبد اهلل بن مسعود   حديثُ  هُ ومثلُ ، (( ا مَ هُ نْـ مِ  ة  دَ احِ وَ 
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ُهْما-بن عبد اهلل  ويف حديث جابرِ  َعَلْيِه الصَّالُة -يف صفة إفاضته  م  سلِ يف صحيح مُ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 ان  ذَ أَ بِ  اءَ شَ عِ الْ وَ  بَ رِ غْ مَ ا الْ هَ ى بِ لَّ صَ فَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ )) : ، وفيه  إَل مزدلفةَ  من عرفةَ  -َوالسَّالمُ 

 (( .ًئا يْ ا شَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ  حْ ب  سَ يُ  مْ لَ ، وَ  نِ يْ تَـ امَ قَ إِ وَ  د  احِ وَ 
ها مع يَ ويصل   غربَ مَ الْ  اج  احلَ  رَ خ  ؤَ ي ُ  أنْ  ةَ نَّ الس   على ما ذكرنا من أنَّ  حيحةُ الصَّ  هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 

 .زدلفة مُ إَل الْ  مَ دِ العشاء مجًعا إذا قَ 
يف أول وقته ،  الفجرَ ى صلَّ  ا طلع الفجرُ ، فلمَّ  زدلفة حىت أصبحَ مُ بالْ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - اتَ مث بَ 
َرِضَي اهللُ َعِن - بن زيد   وأسامةَ من حديث عبد اهلل بن مسعود   حيحيِ ِبا ، كما يف الصَّ  رَ وبكَّ 

ُهْما-جابر بن عبد اهلل  ا حديثُ مَ هُ ، ومثلُ  -اْلَِْمْيعِ   : ، وفيه  م  سلِ يف صحيح مُ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
ا مَ هُ نَـ يْـ بَـ  حْ ب  سَ يُ  مْ لَ ، وَ  نِ يْ تَـ امَ قَ إِ وَ  د  احِ وَ  ان  ذَ أَ بِ  اءَ شَ عِ الْ وَ  بَ رِ غْ مَ ا الْ هَ ى بِ لَّ صَ فَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ )) 
 حُ بْ الص   هُ لَ  نَ يَّ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ لَّ صَ ، وَ  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ ى طَ تَّ حَ  --، ثُمَّ اْضَطَجَع َرُسوُل اهلِل ًئا يْ شَ 
،  هُ رَ بـَّ كَ ، وَ  اهُ عَ دَ فَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لَ بَ قْ تَـ اسْ فَ ،  امَ رَ حَ الْ  رَ عَ شْ مَ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ  اءَ وَ صْ قَ الْ  بَ كِ َر  مَّ ، ثُ  ة  امَ قَ إِ وَ  ان  ذَ أَ بِ 
 (( . سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  عَ فَ دَ ا ، فَ د  جِ  رَ فَ سْ ى أَ تَّ ًفا حَ اقِ وَ  لْ زَ يَـ  مْ لَ ، فَـ  هُ دَ حَّ وَ ، وَ  هُ لَ لَّ هَ وَ 

الفجر  صالةَ  لَ عجَّ  -- ِبَّ النَّ  على أنَّ  (( حُ بْ الص   هُ لَ  نَ يَّ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ لَّ صَ وَ  )) : هُ فدلَّ قولُ 
ِ ب َ ها يف أول وقتها عند ت َ ذلك اليوم ، فأوقعَ   . بحِ الص   ي 

 اسِ النَّ  بعضَ  حىت إنَّ  بالفجرِ  لَ عجَّ  هُ فإنَّ  -- حيحيِ عبد اهلل بن مسعود يف الصَّ  حديثُ  هُ ومثلُ 
ذلك إَل  عَ فَ عجيل ، مث رَ التَّ  ةِ ؛ وذلك بسبب شدَّ  عْ يطلُ  مْ  لَ : هم يقول ، وبعضُ  طلع الفجرُ : يقول 
 . --النب 

قبل  فع من مزدلفةَ من الدَّ  نَ كَّ مَ تَ عاء ، وليَ للد   شعرِ مَ بالْ  لكي يقفَ  الوقتُ  عَ سِ تَّ ي َ  أنْ  :فيه  والحكمةُ 
مس كما يف صحيح منها إال بعد شروق الشَّ  ونَ م كانوا ال يدفعُ هُ ، فإن َّ  للمشركيَ  طلوع الفجر خمالفةً 

 . -- ابِ اخلطَّ  بنِ  رَ مَ عن عُ  خاري  البُ 
ُهْما-ويف حديث جابر بن عبد اهلل  و وه، احلرام  شعرِ مَ الوقوف بالْ  ةِ يَّ ن   على سُ  دليل   -َرِضَي اهللُ َعن ْ

،  ةَ لَ ب ْ القِ  يستقبلَ  أنْ  ةَ نَّ الس   ، وأنَّ  ةَ فَ رَ من جهة عَ  زدلفةِ مُ يف آخر الْ  حَ زَ ق ُ  لُ بَ به جَ  يرادُ  مبعناه اخلاص  
 .مس قبل طلوع الشَّ  إَل وقت اإلسفارِ  -ُسْبَحانَهُ - هُ دَ ح  وَ وي ُ  هُ لَ ل  هَ وي ُ  اهللَ  رَ ب   كَ ويُ 
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ها يف مذهب ل  كُ   زدلفةُ مُ به الْ  رادُ مُ شعر احلرام ، والْ مَ يذكروه عند الْ  أنْ  هُ عبادَ  -تَ َعاََل - اهللُ  وقد أمرَ 
فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواذُْكُروُه   }:  -ُسْبَحانَهُ -، وذلك يف قوله  -َرِِحَُهُم اهللُ -اْلمهور 

ْبِلِه َلِمْن الضَّال ينَ   . { َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَ
ِم ، وفيه قولُ  --حلديث جابر   ؛ حَ زَ ق ُ  لُ بَ به جَ  اْلُمرادَ  أنَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ -الشَّافعيَّة  وعند  :  هُ اْلُمتقد 

،  هُ لَ لَّ هَ ، وَ  هُ رَ بـَّ كَ ، وَ  اهُ عَ دَ فَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لَ بَ قْ تَـ اسْ فَ ،  امَ رَ حَ الْ  رَ عَ شْ مَ ى الْ تَ ى أَ تَّ حَ  اءَ وَ صْ قَ الْ  بَ كِ َر  مَّ ثُ )) 
 (( .احلديث ...  هُ دَ حَّ وَ وَ 

 ها ؛ بناًء على أنَّ ل  كُ   زدلفةَ مُ  بِ  احلرامُ  شعرُ مَ الْ  رُ سَّ فَ ، في ُ  ةِ نَّ يف الكتاب والس   واردانِ  اإلطالقانِ  وهذانِ 
 هِ رِ كْ بذِ  رادُ مُ ها ، فيكون الْ ال ببعضِ  مزدلفةَ  بالوقوف جبميعِ  العربةَ  ها ؛ ألنَّ مجيعُ  زدلفةُ مُ الْ  باآليةِ  رادَ مُ الْ 

               . عد اإلفاضة من عرفات  ب عبادة   ا أولُ هَ ؛ ألن َّ بِ ُمزدلفَة  غرب والعشاء مجًعا مَ الْ  صالةَ  األولِ 
يف تفسيه عن  ي  زِ وْ اْلَ  ابنُ  اإلمامُ  هُ كما نقلَ ،   ع  مجَْ  غداةَ بِ ُمزدلفَة  اين الوقوفَ الثَّ  رِ كْ بالذ   رادُ مُ ويكون الْ 

   .  نفيس  وهو معًن  -َرِِحَُه اهللُ -ى لَ عْ القاضي أيب ي َ 
 باآلية األفضلَ  رادُ مُ لآلية الكرمية ، فيكون الْ  ة  رَ س  فَ مُ  ةَ نَّ الس   فبناًء على أنَّ  غي ؛باْلبل الصَّ  هُ وأمَّا تفسيُ 

 كما يف صحيحِ   قالَ  -- النَِّبَّ  ألنَّ إال عند هذا اْلبل  وقفُ مَ والْ  عاءُ ال يكون الد   هُ أنَّ  رادُ مُ وليس الْ 
ُهَما- اهللِ  بن عبد جابرِ  من حديثِ  م  مسل  ((َوقـَْفُت َها ُهَنا ، َوَجْمٌع ُكل َها َمْوِقٌف )) : -َرِضَي اهللُ َعن ْ

 ((َهَذا قـَُزُح ، َوُهَو اْلَمْوِقُف ، َوَجْمٌع ُكل َها َمْوِقٌف )) :--حديِث َعِلي  بِن أيب طالب  وقال يف 
مذي  وصحََّحُه   .رواه أِحُد وأبو داود والِّت 

 
 :ة فَ لِ دَ زْ مُ الْ  ودُ دُ حُ 
 . من جهة عرفات   مِ رَ ود احلَ دُ واد  بي ِمن ًى وحُ  زدلفةُ مُ الْ 

ها ، فيكون من وصفِ  معناه االجتماعُ  االزدالفَ  ِبا ؛ ألنَّ  اسِ النَّ  إمَّا الجتماعِ : ِبذا االسم  تْ يَ سُ  
 .  اجُ جَّ احلُ  مُ ها فيها وهُ أهلِ  بفعلِ 

 .  -َرِِحَُه اهللُ - ةُ ادَ تَ ق َ  هُ كما يقولُ   والعشاءُ  غربُ مَ فيها ، ومها الْ  يِ التَ الصَّ  وإمَّا ْلمعِ 
مبا يكون فيها من  ا تقر ُب إَل اهللِ لكوهنِ :  فقيلمبعن االقِّتاب ،  من االزدالفِ  مأخوذةً  أو تكونُ 
 . -ُسْبَحانَهُ - هِ رِ كْ طاعته وذِ 

 . ةَ فَ رَ م إَل احِلل  يف عَ رَ من ِمن ًى بعد أن خرجوا من احلَ  اجِ جَّ احلُ  القِّتابِ  :وقيل 
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ا هَ يأتون َ  اسَ النَّ  ؛ ألنَّ  اعةِ السَّ  بعدَ  اعةُ والسَّ  نزلةِ مَ الْ  بعدَ  نزلةُ مَ ى ، وهي الْ فَ من الز لْ  مأخوذةً  تكونُ أو 
م إليها يف يل ، وال يكون وصولُ ا يف مجيع ساعات اللَّ هَ ، فهم يأتون َ  متتابعيَ  أرساالً فوًجا بعد فوج  

  . معينة   ساعة  
 مُ ها وهُ أهلِ  ها بذلك بفعلِ ِبا ، فيكون وصفُ  اسِ النَّ  إمَّا الجتماعِ : ِلَما تقدَّم  ؛(  َجْمع  ) ى ب مَّ سَ وتُ 
 . اجُ جَّ احلُ 
 اس  عبَّ  ابنِ  تلميذِ  -َرِِحَُه اهللُ - ةَ امَ عَ دَ  بنِ  قتادةَ  ، وهو قولُ  اِبِ  والعشاءِ  غربِ مَ الْ بي صاليت  للجمعِ أو 
ُهَما-  . -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ُمثَ نَّ َمْأزِم  بكسر : ُم َحس ر  من جهة ِمن ًى ، واْلَمأزَِمِي من جهة َعَرَفَة ، واْلَمْأزَِماِن وحد ها ما بي واد 
الش عاب  ، فيدخل فيها مجيعُ  زدلفةَ بي اْلبَلِي ، واْلبالِن هنا يف طرف مُ  ريقُ الزَّاي ، وأصُلُه الطَّ 

 . د  من احلَ  ةِ طلَّ مُ اْلبال الْ  وظواهرُ 
 

 :شعر بالمَ  زدلفة والوقوفِ بالمُ  المبيتِ  حكمُ 
 ذلك من أجل   شعر احلرام ، وأنَّ مَ والوقوف بالْ بِ ُمزدلفَة  بيتِ مَ الْ  ةِ يَّ ن   على سُ  -َرِِحَُهُم اهللُ - ءُ اتفق العلما

فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواذُْكُروُه َكَما  }:  -تَ َعاََل - هِ اعات ؛ لقولِ الطَّ  بات وأفضلِ رُ القُ 
ْبِلِه َلِمْن الضَّال ينَ  يدل  على  خصيصُ ، وهذا التَّ  رِ كْ خصَّه اهلل بالذ   ، فقد { َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَ

 .مزية الفضل 
 ِبا ،  ةِ وتَ تُ يْ والب َ ، يل اللَّ  أولَ بِ ُمزدلفَة  من اْلمعِ  -المُ َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّ - هِ تِ نَّ من هديه وسُ  وِلَما ثبتَ 

عليه ،  ذلك ، واحلرصُ  لُ عْ ها فِ ها وأكملُ األحوال كل   فأفضلُ عاء ، مث صالة الفجر والوقوف بعدها للد  
وذلك على يف احلج  أم ال ؟  هِ تِ يَّ ن َ كْ إَل َر  لُ صِ هل يَ  : زومُ الل   من حيثُ  هِ كمِ عن حُ  ؤالُ الس   دُ رِ لكن يَ 

 : ينِ قولَ 
  األربعةُ  األئمةُ  مُ ومنهُ ، واخللف  لفِ السَّ  مجاهيِ  ، وهذا هو مذهبُ  بركن   ليسَ  هُ إنَّ  :القول األول 

 . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -
 واحلسنِ ،  ي  عِ خَ والنَّ ،  ِب  عْ والشَّ ،  واألسودِ ،  ةَ مَ قَ لْ عَ  ، وهو قولُ  من أركان احلج   ركن   هُ إنَّ  :القول الثاني 

 . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -ة افعيَّ من الشَّ  افعي  الشَّ  بنتِ  ابنِ  ، وهو قولُ  ابعيَ من أئمة التَّ  صري  البَ 
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 : األدلةُ 
 . ( كن  ُر بِ  ليسَ : )  األولِ  القولِ  دليلُ 
: ي ادِ نَ يًا يُـ ادِ نَ مُ  ثَ عَ بَـ  -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ : ))  -- ي  لِ يْ الد   رَ مُ عْ ِحن بن ي َ وا حبديث عبد الرَّ استدل  

حظة يف اللَّ  بعرفةَ  الوقوفَ  أدركَ  نْ مَ  ؛ فدلَّ على أنَّ ((  رِ جْ فَ الْ  عِ وْ لُ طُ  لَ بْ قَـ  اءَ جَ  نْ ، مَ  ةُ فَ رَ عَ  ج  حَ الْ 
قطًعا ، فلو كان بِ ُمزدلفَة  بيتُ مَ الْ  هُ سيفوتُ  هُ أنَّ  علومِ مَ ، ومن الْ  حر فقد أدرك احلجَّ النَّ  األخية من ليلةِ 

 .  ليس من أركان احلج   هُ بدونه ؛ فدلَّ على أنَّ  احلج   ا صحَّ مَ ركًنا لَ  بيتُ مَ الْ 
 

 . ( نٌ كْ ُر  زدلفةَ مُ بِ  المبيتُ : ) اني الثَّ  القولِ  دليلُ 
 . ةِ نَّ وا بدليل الكتاب والس  استدل  

فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَات  فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر } :  -تَ َعاََل - هُ فقولُ  :م من الكتاب هُ أمَّا دليلُ 
 . هِ تِ يَّ ضِ رْ وف َ  هِ تِ يَّ نِ كْ ؛ فدلَّ على ُر  زدلفةُ شعر احلرام وهو مُ مَ عند الْ  هِ رِ كْ بذِ  اهللُ  فأمرَ  { اْلَحَرامِ 
، قِّتان  ا ا داللةُ فإهنَّ  ان كذلكَ كَ   فإنْ ،  وهو ركن   بالوقوف بعرفةَ  هِ رِ كْ م نظروا إَل اقِّتان ذِ هُ أن َّ  وحيتملُ 

 .  األصولِ  عند علماءِ ،  وهي داللة  ضعيفة  
 

 تُ يْ بِ مَ الْ  هُ اتَ فَ  نْ مَ )) : قال  -- ِبَّ النَّ  أنَّ : فيه  وا حبديث  فقد استدل   : ةِ نَّ م من الس  هُ أمَّا دليلُ 
 (( . ج  حَ الْ  هُ اتَ فَ  دْ قَ فَـ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ 

 .يكون ِبا  الفواتَ  ؛ ألنَّ  ةِ كنيَّ على الر   يدل   (( ج  حَ الْ  هُ اتَ فَ  دْ قَ فَـ )) :  هُ قولَ  أنَّ  : اللةِ الد   وجهُ 
 

 : رجيحُ التَّ 
من واجبات  واجب   هُ ، وأنَّ  بيتِ مَ الْ  ةِ بعدم ركنيَّ  هو القولُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - في نظري حُ الذي يترجَّ 

 :ا يلي مَ ؛ وذلك لِ  احلج  
 .القول األول  به أصحابُ  ما استدلَّ  لقوةِ  :أوالً 
به فيها إمنا هو  أمورَ مَ الْ  بأنَّ  :عنه  جابُ فيُ اين باآلية الكرمية أصحاب القول الثَّ  وأمَّا استداللُ  :ثانًيا 

 بإمجاع العلماء  شعر ليس بركن  مَ عند الْ  اهللِ  رُ كْ ، وذِ  بيتً مَ شعر احلرام ، وليس الْ مَ عند الْ  اهللِ  رُ كْ ذِ 
 . -َرِِحَُه اهللُ - ووي  النَّ  ه اإلمامُ كما نقلَ   -َرِِحَُهُم اهللُ -
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 : ينِ عنه من وجهَ  جابُ فيُ  م باحلديثِ وأمَّا استداللُ  :ثالثًا 
 .قل عند أهل النَّ  وال معروف   ، فهو ليس بثابت   لذا احلديث أصل   فُ رَ عْ ي ُ  اله أنَّ  : الوجه األول

 [ .بعد البحث عنه  هُ خرَّجَ  نْ مَ  ال أعلمُ : ]  -َرِِحَُه اهللُ -قال احلافُظ ابُن اْلُمَلق ِن 
ال أدري :  ، وقال حمب  الد ين الطَّربي   هُ أجدْ  مْ  لَ : ] لخيص يف التَّ  -َرِِحَُه اهللُ -وقال احلافُظ ابُن َحَجر  

 .ه  .ا[ الرافعي   هُ أخذَ  أينَ  نْ مِ 
 

 ، وفواتَ  ةِ حَّ الص   حيتمل فواتَ  الفواتَ  إنَّ : نا نقول فإنَّ  هُ تَ نا فرًضا صحَّ مْ ولو سلَّ  :الوجه الثاني 
 ي  لِ يْ الد   رَ مُ عْ ِحن بن ي َ عبد الرَّ  ارف ، وهو حديثُ الصَّ  حمل على فوات الكمال ؛ لوجودِ الكمال ، فيُ 

--  َأعلمُ  -تَ َعاََل - ، وهو .         
 
؟ وما هو  تاننَّ سُ  أمْ  فهل مها واجبانِ ، من غي األركان  والوقوفُ  بيتُ مَ وإذا كان الْ  : انيةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 
  ؟ منهما واحد   كل    د  حَ 

 :من معرفتهما  دَّ بُ  ال يِ مسألتَ  نُ يتضمَّ  : والجوابُ 
  .ر حالنَّ  زدلفة ليلةَ مُ بالْ  بيتِ مَ بالْ  قة  متعل   :ولى األُ 

 .مس ِبا من طلوع الفجر إَل طلوع الشَّ بالوقوف  قة  متعل   : انيةُ والثَّ 
 : -اهللُ  مُ هُ ِِحَ رَ -عند أهل العلم  منهما تفصيل   ويف كل  

عاء بعد الفجر للد   والوقوفَ ،  ة  نَّ سُ قبل الفجر باْلُمزدلفِة  البيتوتةَ  أنَّ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - ةفعند الحنفيَّ 
 هذا الوقتَ  دركَ ، فمن أمس عندهم من طلوع الفجر إَل طلوع الشَّ  الوقوفِ  ووقتُ ،  ب  واج رِ كْ والذ  

 . ا يَِبْت ِب مْ  حىت ولو لَ  الواجبَ  وقفَ مَ الْ  فقد أدركَ  زدلفةَ مُ  بِ 
 مْ  فإذا لَ ،  لِ ط  الرَّحْ حَ  رِ دْ بقَ  زولُ الن   وجيبُ ، ِبا مندوبة   البيتوتةَ  أنَّ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - ةالكيَّ مَ وعند الْ 

الة عند بعد الصَّ  والوقوفُ ،  مُ الدَّ  هُ مع ِإْمَكانِِه منه لزمَ  حىت طلع الفجرُ  لِ ط  الرَّحْ حَ  رِ دْ ِبا بقَ  ينزلْ 
 . شيء   هِ بِّتكِ  ال جيبُ ،  مندوب   سفارِ شعر لإلمَ الْ 

 ك  سُ نُ  بيتُ مَ مث الْ  : ] وضةِ يف الرَّ  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - ووي  النَّ  فقد قال اإلمامُ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - ةا الشافعيَّ وأمَّ 
طلوع الفجر  وعاد قبلَ ، يل قبل نصف اللَّ  ، أو دفعَ  هِ يل لعذر  ، ، أو لغيِ بعد منتصف اللَّ  دفعَ  فإنْ 

 . دماً  أراقَ  دْ عُ ي َ  مْ  ولَ  يلِ قبل نصف اللَّ  أو دفعَ ، من أصله  بيتَ مَ الْ  تركَ  وإنْ ،  عليهِ  فال شيءَ 
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، قبل الغروب  ةَ فَ رَ ؛ كاإلفاضة من عَ  يِ َأَصح ها على قولَ فيه طرق  ؟ وهل هو واجب  أم مستحب  
 . باالستحباب: الث والثَّ ،  باإلجياب القطعُ : اين والثَّ 

،  بيتُ مَ الْ  اين حصلَ الثَّ  صفِ ، وحضرها ساعًة يف الن   األولِ  صفِ يف الن   زدلفةَ مُ  حيضرْ  مْ  لو لَ :  تُ لْ ق ُ 
يل بساعة  بي نصف اللَّ  حيصلُ  والقديِ  عليه يف اإلمالءِ  نصَّ  ، ويف قول  ضعيف   م  يف األُ عليه نصَّ 

 .مس الشَّ وطلوع 
 .  ه.ا[  أعلمُ  واهللُ ،  بيتِ مَ الْ  بِّتكِ  مِ الدَّ  وجوبُ :  يل ، واألظهرُ اللَّ  معظمُ  طُ رَ شت َ يُ : ويف قول  

 هُ ِِحَ رَ - دامةَ قُ  بنِ  أِحدَ  بنُ  اهللِ  عبدُ  د  أبو حممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  مامُ فقد قال اإل:  -َرِِحَُهُم اهللُ - ا الحنابلةوأمَّ 
... عليه  فال شيءَ  هُ بعدَ  فإن دفعَ ، يل قبل ِنْصف اللَّ  فعُ له الدَّ  زْ جيَُ  مْ  لَ  مزدلفةَ  ُ بِ  ومن باتَ : ]  -اهللُ 
ي ذِ ، كالَّ عليه  فيه فال دمَ  فإن عادَ ، يل فعليه دم  يل ومل يَ ُعْد يف اللَّ قبل نصف اللَّ  ع  دفع من مجَْ  نْ فمَ 

 يُْدركْ  مْ  لَ  ألنّهُ ؛ عليه  يل فال شيءَ  يف النَّصف األخي من اللَّ الَّ إِ  زدلفةَ يُواِفْق مُ  مْ  هناراً ، ولَ  ةَ فَ رَ من عَ  دفعَ 
 .  ه.ا[  هار دون النَّ  بعرفات   يلَ اللَّ  دركَ أ نْ كمَ ،   هُ به حكمُ  قْ فلم يتعلَّ ، جزءاً من النَّصف األول 

زدلفة بعد الفجر وقبل طلوع مُ يف الوقوف بالْ  دَ شدَّ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ مِ  -َرِِحَُهُم اهللُ - العلماءَ  أنَّ  : والحاصلُ 
  . -َرِِحَُهُم اهللُ -ه كاحلنفيَّ ،  بيت مَ يف الْ  فَ وخفَّ ، مس الشَّ 

 . { امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اهللَ رُ كُ اْذ فَ } :  -اََل عَ ت َ - هُ قولُ  :م هُ ودليلُ 
 . على عدم وجوبه  تْ فدلَّ ،  بيتِ مَ بالِ  رْ تأمُ  مْ  ولَ ،  هْ وحدَ  وفِ قُ بالوُ  تْ أمرَ  اآليةَ  أنَّ  :اللة الد   ووجهُ 

 ةُ افعيَّ الشَّ  مُ وهُ ،  هِ وبِ وجُ بِ  مَ كَ وحَ  بيتِ مَ يف الْ  دَ وشدَّ ، يف الوقوف بعد صالة الفجر  َخفَّفَ  نْ م مَ هُ ن ْ ومِ 
 . هُ كما سبق بيانُ   اين دون األول ،صف الثَّ عندهم فيه بالن   والعربةُ ،  -َرِِحَُهُم اهللُ - واحلنابلةُ 

  : -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - رايف  قال القَ ،  بيتِ مَ وليس بالْ ،  وهو الواجبُ  زولِ عندهم بالن   العربةَ  فإنَّ  ةُ الكيَّ مَ ا الْ وأمَّ 
،  لكِ مَ خالفاً لعبد الْ  األئمةُ  هُ وقالَ ، من غي عذر  فعليه دم   هُ تركَ  نْ ومَ ،  هُ وجوبُ  شهورُ مَ فالْ  زولُ ا الن  وأمَّ ] 

حبط  الرَّْحِل  حيصلُ  الواجبُ  زولُ والن   ،ك  سُ نُ  غيُ  لالسِّتاحةِ  بيتَ مَ الْ  أنَّ  بيتِ مَ بينه وبي الْ  والفرقُ 
 م  أنَّ لِ سْ ا يف مُ مَ لِ ؛  افعي  يل خالفاً للشَّ األول من اللَّ  صفِ الن   استغراقُ  طُ رَ شت َ وال يُ ،بيتِ مَ والَتمك ن من الْ 

ْ ب َ ي ُ  مْ  ولَ ، لا  ِذنَ أَ فَ ، اسِ حط  النَّ  قبلَ  تدفعَ  أنْ  زدلفةِ مُ الْ  ليلةَ  هُ تْ استأذن َ  ةَ دَ وْ سَ   .  ه.ا[ تاً خمصوصاً لا وق ي 
 : وذلك فيما يلي ، عليه  ةِ نَّ لداللة الس  ؛  -اهللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - في نظري أرجحُ بيت مَ بوجوب الْ  والقولُ 
حيحة يف يف األحاديث الصَّ  عنه ذلك وثبتَ  ، زدلفةمُ ر بالْ حالنَّ  بات ليلةَ  --النبَّ  أنَّ  :أوالً 
 ، يِ حيحَ يف الصَّ  ودةَ سَ  يف قصة استئذانِ  عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  أُ  حديثُ ومنها ، ا وغيمِه  حيحيِ الصَّ 
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، يف أول وقته  الفجرَ ى وصلَّ ،  زدلفةِ مُ بالْ  باتَ  هُ أنَّ  يِ حيحَ يف الصَّ  -- عبد اهلل بن مسعود   حديثُ و 
   . -- ِب  إَل النَّ  هُ عَ ف َ ورَ 
 ولُ سُ رَ  عَ جَ طَ اضْ  مَّ ثُ  )): ، وفيه  سلم  مُ  يف صحيحِ  -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -حديث جابر بن عبد اهلل و 

  (( . حُ الص بْ  هُ لَ  نَ يَّ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ لَّ صَ وَ ،  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ طَ ى تَّ حَ  -- اهللِ 
 :  ينِ من وجهَ  من هذه األحاديثِ  اللةِ الد   ووجهُ 

ذلك  على أنَّ  ا تدل  هَ زدلفة فإن َّ مُ  بِ  حرِ النَّ  ليلةَ  باتَ  --النبَّ أنَّه إذا ثبَت ِبا أنَّ  :الوجه األول 
 .واجب   الواجبِ  لِ مَ جْ مُ الْ  وبيانُ ،  ل  واجب  مَ جْ مُ بياناً لِ  وقعَ  على هذا الوجهِ  هُ لَ عْ فِ  ألنَّ ؛ واجب  

من حديث  م  سلِ وقد قال كما يف صحيح مُ ،  زدلفةَ مُ  بِ  بيتَ مَ الْ  لَ عَ ف َ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  :اني الوجه الثَّ 
  (( .لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم  )):  -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -جابر بن عبد اهلل 

}  :-اََل عَ ت َ - هِ قولِ ب دون املبيتِ  فِ و الوق وجوبِ على اين القول الثَّ  أصحابِ  ا استداللُ أمَّ  :ثانياً 
كما ذكروا   حكَم الوقوفِ  بأنَّ اآليَة الكرميَة بي ََّنتْ  : عنهُ  جابُ فيُ  { امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اهللَ رُ كُ اْذ فَ 

ببيان وجوبه كما  ةُ نَّ الس   تِ بوجوبه أو عدمه ، وجاءَ  صر حْ تُ  مْ  بيت ، ولَ مَ كم الْ عن حُ  تْ ها سكتَ لكنَّ ، 
، يف األصول  ر  سكوت كما هو مقرَّ مَ على الْ  نطوقُ مَ الْ  مُ دَّ قَ ة ، في ُ ة والفعليَّ ذكرنا يف األحاديث القوليَّ 

بي  اْلمعَ  فيشملُ  ه مطلق  بأنَّ : عنه  ابُ جيُ  بعد الفجرَ  وفُ قُ ه الوُ بِ  رادُ مُ الْ  كرَ الذ   بأنَّ : ) م لكن قولُُ 
 للفجرِ  ن البقاءَ وَ ال يشِّتط   بيتِ مَ الْ  وبِ جُ وُ بِ  ند القائليَ فعِ ،  الفجرِ  بعدَ  وفَ والوقُ ،  يلِ اللَّ  أولَ  التيِ الصَّ 
(  الواجبِ  أقل   لُ وِبما حيصُ ،  األذكارِ  وسائرِ  يةِ لبِ كالتَّ   هِ غيِ وبِ  التيِ بي الصَّ  باْلمعِ  لَ صَ حَ  كرَ الذ   ألنَّ ؛ 
 . أعلمُ  واهللُ .
ببعض  العربةَ  يل أنَّ بعد منتصف اللَّ  عفةِ للضَّ   -- ِب  النَّ  نِ ذْ وا من إِ مُ هِ فَ  -َرِِحَُهُم اهللُ - إنَّ اْلمهورَ  مُثَّ 
يف  اإلنسانُ  لُ به يدخُ  ذْ يل ؛ إِ وا إَل نصف اللَّ نظرُ  -َرِِحَُهُم اهللُ - واحلنابلةُ  ةُ فعيَّ ، فالشَّا هِ ل  كُ ل ال بِ ياللَّ 

 .األول  وا به دونَ فاعتد   ، نِ ذْ اإلِ  وقتَ  ، فصارَ  هِ أكثرِ 
 اإلمامُ  هُ فظ الذي ذكرَ باللَّ  -اهَ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - ةَ دَ وْ سَ  حبديثِ  -َرِِحَُهُم اهللُ -ة الكيَّ مَ الْ  وأمَّا استداللُ 

    م  سلِ ذكور يف صحيح مُ مَ فظ الْ ِبذا اللَّ  هُ أجدْ  مْ   لَ فإين   م  سلِ لصحيح مُ  وعزاهُ ،  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - ايف  رَ القَ 
 .واهلل وأعلم .  هِ تِ صحَّ  إثباتِ  ه إال بعدَ بِ  جاجُ حتِ اال نُ كِ وال ميُ ، وال يف غيه 

 
 



 ه 4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                             اْلَمِبْيُت بِاْلُمْزَدلَِفَة َواْلُوقُ ْوُف ِِبَا: الدَّْرُس الثَّاِمُن 
 

-9 -

 : هُ مسائلُ 
 .والوقوف ِبا  زدلفةَ مُ  بيت بِ مَ ليل على وجوب الْ الدَّ  بيانُ  مَ تقدَّ  :األولى  سألةُ مَ الْ 

 عترب على مُ مان الْ كان والزَّ مَ حاضرًا يف الْ  احلاج   يكونَ  يف حتقيق ذلك الواجب أنْ  وعليه ، فإنَّ العربةَ 
شعر احلرام ، فال يلزم مَ جبميع الْ  بيت ِبا ، والعربةُ مَ زدلفة ، وزمان الْ مُ يف حدود الْ  هُ بيانُ  مَ ما تقدَّ 

 . د  حمدَّ  أو الوقوف يف موضع   بيتِ مَ بالْ 
: قال   -- ِبَّ النَّ  أنَّ : ، وفيه  --من حديث جابر  م  سلِ ما ثبت يف صحيح مُ  :ذلك  ودليلُ 

 (( . فٌ قِ وْ ا مَ هَ ل  كُ   عٌ مْ جَ ا ، وَ نَ ا هُ هَ  تُ فْ قَـ وَ )) 
 الَ قَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  فَ قَ وَ ، وَ  حَ زَ ى قُـ تَ أَ  حَ بَ صْ ا أَ مَّ لَ فَـ )) : ، وفيه  -- أيب طالب   بنِ  ي  لِ عَ  حديثُ  هُ ومثلُ 

 والبيهقي   مذي  وأبو داود والِّت   رواه أِحدُ  (( فٌ قِ وْ ا مَ هَ ل  كُ   عٌ مْ جَ ، وَ  فُ قِ وْ مَ الْ  وَ هُ ، وَ  حُ زَ ا قُـ ذَ هَ : 
 . مذي  الِّت   هُ حَ وصحَّ 
؛  من مزدلفةَ  يَّ  عَ مُ  وا معه مبوضع  حينما باتُ  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - حابةَ الصَّ  مِ زِ لْ ي ُ  مْ  لَ  -- ِبَّ النَّ  وألنَّ 
 باتفاق األئمة األربعة أنْ  ستحبَّ مُ الْ  ؛ إال أنَّ  الوقوفِ و  بيتِ مَ الْ  كِ سِ نلّ  ل  حمَ ها مجيعَ  على أنَّ  فدلَّ 

   ذلك بأنْ  دَ يَّ قَ ي ُ  عندهم ، لكن ينبغي أنْ  ، وهو األفضلُ  -- ِب  قريًبا من موقف النَّ  هُ موقفُ  يكونَ 
فما  ، خالفاتِ مُ والْ  اتِ يَّ هنمَ بالْ  بُ لَ طْ ال تُ  نَ نَ الس   ؛ ألنَّ  يَ سلمِ مُ إلخوانه الْ  أو أذية   عليه ضرر   بَ ال يِّتتَّ 

 . م  دَّ قَ مُ  رعُ الشَّ  عنهى هَ ن َ 
 
 زدلفةِ مُ ، وأفاض منها إَل الْ  يف عرفةَ  فوقف قبل طلوع الفجر بيسي   احلاج   رَ إذا تأخَّ  : انيةُ الثَّ  ألةُ سَ مَ الْ 
 ، وهو الوقوفُ  كنِ بالر   هِ غالِ نشِ ال؛  والوقوفُ  بيتُ مَ الْ  هُ مس ، فقد فاتَ إال بعد شروق الشَّ  لْ صِ يَ  مْ  ولَ 

 . -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماءِ  مجهورُ  عليهِ  شيء  كما نصَّ  هُ لزمُ فال يَ ،  عنه الواجبُ  قطُ ويس،  بعرفةَ 
 
 يف حديثِ  مَ من أهله كما تقدَّ  عفةَ الضَّ  مَ دَّ قَ  أنَّهُ  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ  : الثةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 

َرِضَي اهللُ -عائشة  ؤمنيَ مُ الْ  م  أُ  وحديثِ ،   يِ حيحَ يف الصَّ  -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - اس  عبد اهلل بن عبَّ 
َها َها- ةَ دَ وْ يف استئذان سَ  يِ حيحَ يف الصَّ  -َعن ْ فع قبل لا بالدَّ  هِ نِ ذْ ، وإِ  -- ِبَّ النَّ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َها َرِضَي اهللُ - قِ يْ د  الص   أيب بكر   بنتِ  أساءَ  حر ، وحديثِ الفجر من ليلة النَّ  ،  يِ حيحَ يف الصَّ  -َعن ْ
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َرِضَي اهللُ - رَ مَ عُ  عبد اهلل بنِ  حديثُ  هُ ، ومثلُ  ((َأِذَن للظ ْعِن  --ِإنَّ َرُسوَل اهلِل )) : ا وقولِ 
ُهَما  . يِ حيحَ يف الصَّ  -َعن ْ

َها- بيبةَ حَ  م  أُ  وحديثُ            اهللِ  رسولِ  على عهدِ  هُ لُ فعْ ا نَ نَّ كُ )) :  تْ قالَ  مسلم   يف صحيحِ  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
--  ُ(( ةَ فَ لِ دَ زْ من مُ  نُغل سُ )) : ويف رواية ،  (( ىنً إلى مِ  ع  مْ من جَ  نُغل س  . 

بعد  شعرِ مَ بالْ  والوقوفِ  بيتِ مَ الْ  يف تركِ  صُ خَّ رَ ي ُ  هُ إَل أنَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ - العلماءِ  مجهورُ  ولذا ذهبَ 
  حامِ من الز   شى عليهِ ن يُ مَّ  همِ وحنوِ  غارِ والص   ساءِ والن   جالِ من الر   عفةِ للضَّ  وجوبهِ بِ  يقولُ  نْ مَ  عندَ  الفجرِ 

 وِم مَّْن كاَن يُ َقد ُم ضعفَة أهله : ]  -َرِِحَُه اهللُ -قال اإلماُم أبو حممَّد  عبُد اهلل بُن أِحَد بِن ُقَداَمَة 
والثَّوري  ، والشَّافعي  ، وأبو ثور  ، وأصحاُب الرَّأِي  عبُد الرَِّحن بُن عوف  ، وعائشُة ، وبه قال عطاء  ،

 . ه  .ا[  --وال نعلُم فيه خمالفاً ، وألنَّ فيه رِْفقاً ِبم وَدْفعاً ِلَمشقَِّة الز حام عنهم واقتداًء بفعل نبي هم 
وِقيَل باختصاصه باإلمام وأهله ،  ، --باختصاصه بالنَِّب  :  -َرِِحَُهُم اهللُ - بعُض اْلَمالكيَّة الَ وقَ 

-ختتص  بالنَِّب  عفة وحنوهم ، وال وظاهُر الس نَِّة دالٌّ على أنَّ الر خصَة فيه لُكل  حمتاج  للدَّفِع مَن الضَّ 
-  ُهمْ -أنَّ الصَّحابَة : وأهله ؛ بدليِل  َعِمُلوا ِبا بعد وفاته ، كما يف الصَّحيَحِي عن -َرِضَي اهللُ َعن ْ

َها-أساَء  ُهَما-يف احلديث اْلُمتقد م ، وكذلك عبد اهلل بِن ُعَمَر  -َرِضَي اهللُ َعن ْ يف  -َرِضَي اهللُ َعن ْ
 .  (( --اهللِ  ولُ سُ رَ  كَ ئِ ولَ في أُ  صَ خَ رْ أَ : ))  -- الَ قَ  حيثُ الصَّحيَحِي 
أْن يدفُعوا مَن اْلُمزدلفِة قبل طلوع الفجر فيه دليل  على  للضَّعفة -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -واإِلْذُن منه 

ساحِة الشَّرع وُيسرِِه ورِحِة اهلل بعباِدِه وُلطِفِه ِبم ؛ ألنَّ هؤالء جيدوَن اْلَمشقَة العظيمَة يف حال زحام 
 ِد َذِوْيِهْم ، النَّاس لم ، ولرمبا تعرََّض الضَّعفُة منهم للهالك ، وصغاُر الس ن  منهم للضَّياِع وفَ قْ 

 .فاحلمُد هلِل على فضِله وَمن ِه ورِحِته ، وهو أرحُم الرَّاِحَي 
 

بِ ُمزدلفَة والوقوِف باْلَمشعِر أن يكوَن موافقاً ِلَما فَ َعَلُه يف املبيت األفضُل واألكمُل  :اْلَمسألُة الرَّابعُة 
وهو أن يكوَن وصولُُه ْلُمزدلفَة من أوَِّل الليل ، فيجمع بي الصَّالَتِي مع اإلمام ،  ، --رسوُل اهلل 

األفضُل فهذا هو ، مث ينام ، مث ُيصل ي الفجَر مع اإلمام ، مث يقف من بعد صالة الفجر إَل اإلسفارِ 
َعَلْيِه الصَّالُة -يف صفة َمِبْيِتِه لثبوتِِه يف الس نَِّة الصَّحيحِة كما تقدََّم يف األحاديث الواردة  واألكملُ 
 .باْلُمزدلفة ووقوِفه باْلَمشعر احلرام  -َوالسَّالمُ 
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 -امَ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -على ظاهر حديث جابر بن عبد اهلل ؛ قبل طلوع الشَّمس  يدفعَ  أنْ  هُ لَ  واألفضلُ 
َلَة َفَدَعاُه  ثُمَّ رَِكَب اْلَقْصَواءَ : )) ، وفيه  م  سلِ يف صحيح مُ  َحتَّى أََتى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم ، فَاْستَـْقَبَل اْلِقبـْ

ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ  َلْم يـََزْل َواِقًفا َحتَّى َأْسَفَر ِجد ا ، َفَدَفَع قـَ   (( ْمسُ ، وََكبـََّرُه ، َوَهلََّلُه ، َوَوحََّدُه ، فـَ
قبل  فعُ الدَّ  ةَ نَّ الس   خالفاً يف أنَّ  ال نعلمُ : ]  -اهللُ  هُ ِِحَ رَ - ةَ امَ دَ قُ  بنُ  اهلل عبدُ  د  أبو حممَّ  قُ وفَّ مُ الْ  قال اإلمامُ 
وا ال انُ كَ   نَ يْ كِ ِر شْ مُ الْ  نَّ إِ  )):  -- رُ مَ قال عُ ،  هُ كان يفعلُ   -- ِبَّ النَّ  ألنَّ ؛  مسِ طلوع الشَّ 

 مْ هُ فَ الَ خَ  -- اهللِ  ولَ سُ رَ  نَّ إِ وَ ، ُر ا نُِغيْـ مَ يْ ثَِبيُر كَ  قْ رِ شْ أَ :  ونَ ولُ قُ يَـ وَ ،  سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ ى تَ تَّ حَ  ونَ ضُ يْ فِ يُ 
 .  ه.ا[  خاري  البُ  رواهُ  (( سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  اضَ فَ أَ فَ 
 
راً يف ع  مبك  مْ جَ  بِ  حرِ النَّ  ى الفجر يومَ صلَّ  هُ أنَّ  --عن رسول اهلل  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ  : الخامسةُ  سألةُ مَ الْ 
َ وقتِ  لِ أوَّ   اهللُ  يَ ضِ رَ -من حديث جابر بن عبد اهلل  م  سلِ كما يف صحيح مُ   بحُ الص   ه ، حي تبيَّ
 يَّنَ بَـ تَـ  نَ يْ حِ  رَ جْ فَ ى الْ ل  صَ وَ ،  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ ى طَ تَّ حَ  -- اهللِ  ولُ سُ رَ  عَ جَ طَ اضْ  مَّ ثُ )) ... : قال  -امَ هُ ن ْ عَ 
ها يف لَ عَ وف َ ، ِبا  رَ بكَّ  هُ على أنَّ  يدل  ( ( ِحْيَن تـَبَـيََّن لَُه الص ْبحُ  ): ) هُ فقولُ ،  (( ة  امَ قَ إِ وَ  ان  ذَ أَ بِ  حُ بْ الص   هُ لَ 

 .  س  لَ غَ الوقت بِ  لِ أوَّ 
 هِ ابِ حَ صْ أَ لَّى بِ صَ  هُ نَّ أَ )) :  -- عن عبد اهلل بن مسعود  ،  خاري  للبُ  فظُ واللَّ ،  يِ حيحَ ويف الصَّ 

 اعةَ السَّ  هِ ذِ ل ي هَ ال ُيصَ  انَ كَ   -- يَّ بِ النَّ  نَّ إِ :  الَ قَ وَ ،  رُ جْ فَ الْ  عَ لَ طَ ا مَّ لَ  رَ جْ فَ الْ  رِ حْ النَّ  مِ وْ يَـ  حةَ يْ بِ صَ 
  (( . ومِ يَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ  انِ كَ مَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  الةَ الصَّ  هِ ذِ  هَ الَّ إِ 

 خمالفةً ؛ مس قبل شروق الشَّ  زدلفةَ واخلروج من مُ ،  عاءِ للد   الوقوفِ  منَ  نُ ك  مَ التَّ :  ذلك ومن فوائدِ 
 . ابقة سألة السَّ مَ يف الْ  مَ كما تقدَّ   شركيَ للمُ 

 
  ا ثبتمَ لِ ؛ زدلفة بعد صالة الص بح مُ ه يف الْ وقوفِ  حالَ  ةَ لَ ب ْ القِ  أن يستقبلَ  ةُ نَّ الس   : ادسةُ السَّ  سألةُ مَ الْ 

يف  -اََل عَ ت َ - اهللِ  رِ كْ عاء وذِ للد   ا وقفَ مَّ ها لَ استقبلَ  -- ِبَّ النَّ  أنَّ  مِ تقد  مُ الْ  --يف حديث جابر 
باع وات   -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ -ي به أس  التَّ  ا فيه منَ مَ لِ ؛ ذلك  فدلَّ على استحبابِ  شعر احلرام ؛مَ الْ 

 . هِ ُسنَّتِ 
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عنه يف حديث  ها ، وإمنا ثبتَ عاء صبيحتَ يف الد   توقيت   -- ِب  النَّ  عنِ  دْ رِ يَ  مْ  لَ  : ابعةُ السَّ  سألةُ مَ الْ 
،  كبيُ ، والتَّ  هليلُ التَّ  ن  سَ فيُ  (( هُ دَ حَّ وَ ، وَ  هُ لَ لَّ هَ ، وَ  هُ رَ بـَّ كَ وَ ،  اهُ عَ دَ فَ  )):  هُ قولُ  مِ تقد  مُ الْ  -- جابر  
؛ من غيه  عاء أفضلُ من جوامع الد   ةِ نَّ عاء يف الكتاب والس  الد   منَ  والواردُ ، يف حال وقوفه  عاءُ والد  

  . [ الواردِ  غيرِ  منْ  أفضلُ  الواردُ  ]:  ةِ رعيَّ للقاعدة الشَّ 
 

 
 
 
        


