
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١( كتاب المناسك -زاد المستقنع : شرح
 النحر يوم فجر إلى عرفة يوم فجر من لحظة ولو وقف ومن ،ورد بما الدعاء ويكثر ":شرح قول المصنف

 ليالً وقف ومن ،دم فعليه قبله يعد ولم الغروب قبل ودفع نهاراً وقف ومن ،فال وإال حجه صح له أهل وهو
 ،بها ويبيت ،العشاءين بين بها ويجمع ،الفجوة في ويسرع ،بسكينة مزدلفة إلى الغروب بعد يدفع ثم ،فال فقط

 المشعر أتى الصبح صلى ذاإف ،قبله ال الفجر بعد إليها كوصوله دم فيه وقبله ،الليل نصف بعد الدفع وله
  ..."يكبرهو اهللا ويحمد ،عنده يقف أو ،فرقاه الحرام

  ضيرعبد الكريم الخ/ الشيخ
  

 واألولى أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، يقول ،قبل الزوال منها يعني من مكة، منها يعني من مكة
والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من : -رحمه اهللا تعالى- اإلسالمشيخ 

  . أهله يعني من بيته
أقيموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-في صحيح مسلم من حديث جابر 

قصروا، وأقيموا و ، وبين الصفاء والمروة، طوفوا بالبيت)) حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجحالالً
 ، الحل كلهالء إذا طافوا وسعوا وقصروا حلوا يقصد الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، هؤ؟، يقصد منحالالً

، والذي منعه من ذلك كونه -عليه الصالة والسالم-وبهذا أمرهم  -عليه الصالة والسالم-لنبي هكذا وجههم ا
التروية   يحرم يوم))حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج(( :، الشاهد-عليه الصالة والسالم-ساق الهدي 

 ؟ يعدم الهدي ماذا عليه وعادم الهدي، الذي-هدي المتعة-واجد الهدي يستوي في ذلك على ما تقدم بيانه 
 ظاهر النص إذا كان يوم التروية فأهلوا ؟صيام ثالثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، متى يحرم عادم الهدي

 وفيهم ،وهكذا امتثل الصحابة هذا األمر فأهلوا بالحج يوم التروية بالحج، يشمل واجد الهدي وعادم الهدي،
  . الواجد وفيهم العادم

   من األيام؟  ماذا بقي لهم؟ضحى وهم إنما أحرموا بالحج يوم التروية ام ثالثة أيام في الحجكيف يتم صي إذاً
  . :......طالب

  ... والتاسع؟صاموا في الحجالثامن صدق أنهم اليوم ، لو صاموا ضحىاآلن إذا أهلوا 
  :......طالب

  ؟ هل يصدق عليه أنه صامها في الحجى من الليل قبل أن يحرمحتى لو نو
  .... ...من نصف النهار الذيإحرامه بدأ حجه وال ألن : بطال

في اليوم السادس ليصوم السابع والثامن، أو  ؟ينبغي أن يحرم متى: من نصف النهار، ولذا قال بعضهم
بع ليصوم السابع  يحرم في اليوم السا:ونالسادس والسابع والثامن، ويبقى يوم عرفة مفطر، وعند الحنابلة يقول

 لكن هل في الحديث في توجيه ؟ لتكون األيام الثالثة كلها في الحج، ظاهر وإال مو بظاهرتاسع؛والثامن وال



 أمرهم بأن يهلوا بالحج يوم ،على هذا؟ ليس فيه دليل لصحابته الكرام ما يدل -عليه الصالة والسالم-النبي 
  م في الحج؟  كيف يتم صيام ثالثة أيا وفيهم الواجد وفيهم العادم بال شك، إذاً،التروية
  :.......طالب

  ؟يشإ إال  صيامهاأيام التشريق ال يجوز
   :.......طالب
 قبل أن يحرم ن لو صام الخامس والسادس والسابعآلوإال فاألصل أن صيامها حرام، ام يستطع الهدي، لمن ل

   ؟بالحج ما الحكم
  . صحيحعلى قول شيخ اإلسالم: طالب

في اليوم األول من ذي الحجة، طاف وسعى وقصر، أنتظر اليوم المسألة مفترضة في متمتع وصل إلى مكة 
لثامن قبل أن يحرم الثاني والثالث والرابع عله أن يجد الهدي ما وجد هدي قرر أن يصوم السادس والسابع وا

   لماذا؟ ، مجزئ؟يشبالحج، صيامه إ
  ..:.......طالب

  ؟يشإ
  :.......طالب

في  ع وحجه معروف عند أهل العلم، نعم،الوثيق بين عمرة المتمت واالرتباط ،عمرةالسبب الوجوب اإلحرام ب
 وسبق أن ،يصوم قبل أن يتلبس بالحج له أن  وهذا سبق أن قررناه، إذاً،كالم شيخ اإلسالم الذي ال نزاع فيه

لعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه يجوز فعلها بين السبب والوقت، ؟ إذا كان ليشة، قاعدة إذكرنا القاعد
  ؟إجماعنعم 
  :.......طالب

  ؟بين السبب والوقت
  . بعد الوقت إجماعاً: طالب

 أجزنا الصيام لماذا ال اإذ محل خالف، ؟قبل السبب، لكن بينهما  وقبله إجماع ما يجوز، بعد الوقت إجماعنهي
  ؟ لي هو نحر الهدي؟ األصل الالبدل قبل التلبس باإلحرام لماذا ال نجيز البدل  إذا أجزنا؟نجيز األصل

  :........ طالب
  ؟نعم

  :........ طالب
في مذهب  ورواية ،ه عند الحنفيةعلى هذه القاعدة أنه يجوز، وهو وجألصل لو احتى يبلغ الهدي محله وإال ف

  .أحمد
  .... :.....طالب

  .قبل أن يتلبس بالحجأن يصوم ال قبل ما يمنع، ما يمنع 
  :........ طالب



  .نع الصيام فيهاال ألنه األصل أن أيام التشريق يم
   :........طالب

أريد أن : ، ولذا لو قال هو دخل في الحجة التي ينوي التمتع بها إلى الحجعلى كل حال من إحرامه بالعمر
  .  ال:فأريد أن أرجع، نقولالحل كله رجع أنا اعتمرت عمرة كاملة وحللت أ

 فيكون ]سورة البقرة) ١٩٦([ }غَ الْهدي محلَّهحتَّى يبلُ{غير أنه متلبس بالحج وهو أنا أقصد شيء آخر : طالب
   فيكون هذا بال خالف؟ التي يأمر فيها بالذبحصيامه في األيام
   المبدل؟حكمليكون البدل له 

  .إي نعم: طالب
 قال جابر في حديثه ، يخرج إلى منى، الذي هو نازل فيهج إلى منى، بعد أن يحرم من مكانهثم بعد ذلك يخر

 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ، وركبا كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحجفلم: الطويل
  .  حتى طلعت الشمسفصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليالً

 دم الهدي وإالا تكفير السنتين وبين عرق بين المتنفل بصيامه الذي يرجو وهل هناك ف؟صوم يوم عرفة حكمه
  ه؟ال فرق؟ ها

   :.........طالب
  . أصوم عرفة من أجل أنه يكفر سنتينأبي: وبيذحه يوم العيد، يقول واجد للهديشخص 
  :......... طالب

  ؟ويش هو
   ....في فرق أنه حاج: طالب

   ؟وعلى هذا يصوم وإال ما يصوم
  . ال يصوم: طالب

  . أشرف أنتتقول يا وأنت شو 
  :.......طالب

  ؟يصومنهي وإال له أن 
  ....أن يصوم -صلى اهللا عليه وسلم-يا شيخ، نهى النبي نهي  الهورد في: طالب

   ودرجته؟،يوم عرفة بعرفة
  . ضعيفأظنه : طالب

عليه الصالة -نعم ضيف، الحديث ضعيف، وعندنا التغريب بصوم يوم عرفة، والنبي  تظنه، الضعيف 
  .أفطر يوم عرفة -والسالم
   ....الحاجتقوي  قضية الضعيفضد هذا الحديث بس يا شيخ ما في ما يع: طالب

  .، العلة بمفردها ال تنهض للمنعالعلة ما تنهض للمنع
  :.......طالب



   ؟ نعم؟هل يأثم أن يصوم؟  يصوم، لكن هل يحرم عليه أن يصومالاألفضل أ
   ..... سنتين وأجر الحجاألجر وتنشط وكذا يدرك طيب لو صام يا شيخ: طالب

  .إنه آثم: صرح بالتحريم، تحريم صوم يوم عرفة، وقال فقد -رحمه اهللا- ابن بازأما الشيخ 
   ...:....طالب

  . بالهدى يوم بقي ساعة للغروب نزل الحرمطيب، ال هنا أسهل من مكة، مكة حر، جلس 
  :........ طالب
بالحج ال يجزئ  مفهومه أن اإلحرام "ويجزئ اإلحرام من بقية الحرم" : قوله، ال يشرع له الصيام، نعم،ال ال

 "منها التروية يوم بالحج اإلحرام بمكة للمحلين يسن":  ألنه قال"من بقية الحرم ويجزئ": قال ألنه ؛من الحل
كما أن اإلحرام بالعمرة ال هومه أن اإلحرام ال يجزئ من الحل مف"  من بقية الحرمويجزئ"يعني من مكة 

  .يجزئ من الحرم
  ..:......طالب

  ؟ نعم، قليالًتريث، تريث
  .:.......طالب

، وعليه مشى ، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم بالحج من الحلاهللا أقل أحواله الكراهة الشديدةو
  ؟نعم" ويجزئ من بقية الحرم وغيره" :حرف كلمة الماتن ألنه الشارح البهوتي؛

  :........طالب
 والذي مشى ، وعليه مشى الشارح،حل نعم، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم من ال"ومن خارجه"

عليه الماتن مفهومه أنه ال يجزئ، فكما أنه ال يجزئ إحرام المعتمر من الحرم، ال يجزئ إحرام المحرم من 
  . الحل
 أجمعوا :والمبيت بمنى سنة، يقول ابن المنذر ،-عليه الصالة والسالم- كما فعل النبي "ويبيت في منى": قوله

ف،  من منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب فيه الوقواًات ليلة عرفة خارجعلى من بعلى أنه ليس 
ار إلى عرفة، وكلها موقف إال بطن عرنة، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وقد صلى فإذا طلعت الشمس س

إذا طلعت الشمس من يوم عرفة  الفجر،و  الظهر والعصر والمغرب والعشاءخمسة،ال ؟بمنى األوقات كم
يعني - ثم مكث قليالً: "، في حديث جابر-عليه الصالة والسالم- كما فعل النبي ،سار منها إلى عرفةومنى 

 وال تشك -صلى اهللا عليه وسلم- فسار رسول اهللا ، وأمر بقبة تضرب له بنمرة، حتى طلعت الشمس-منى
لن يتجاوز  - والسالمعليه الصالة-قريش ال تشك أن النبي يعني  "قريش إال أنه واقف عند المشعر الحرام

 ألنهم يزعمون أنهم ؛ هم ال يخرجون من الحرم،في الجاهلية ولن يخرج عن الحرم، كما كانت تصنع ،مزدلفة
 أن يخرجوا من الحرم  لهمهم ال ينبغي لكن ،وغيرهم ينبغي أن يخرج إلى الحرم الحمس  وهم،هم أهل الحرم

 وفعل "حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة -مصلى اهللا عليه وسل-فأجاز رسول اهللا " أهلهألنهم 
 وهي ج حجته األولى التي قبل فرض الحجالوقوف بعرفة قبل الهجرة لما ح -عليه الصالة والسالم-النبي 

 ، ولذا لم وجده جبير بن مطعم واقف بعرفة استنكر، وقف بعرفةالحجالتي من بقايا دين إبراهيم قبل أن يأمر ب



واقف  -عليه الصالة والسالم- وجد النبي ،؛ ألنه أضل بعيره فوجده بعرفةسلم جبير بن مطعموهذا قبل أن ي
حتى  -صلى اهللا عليه وسلم-، على كل حال أجاز رسول اهللا ما بال هذا وهو من الحمس: بعرفة، استنكر قال

فرحلت له فأتى أمر بالقصوى غت الشمس ا فنزل بها حتى إذا ز،أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة
  .إلى آخره... ))كم وأموالكمإن دماء((:  وقال،بطن الوادي فخطب الناس

   هاه؟...وكلها
  . مكان المسجد اآلن:.....طالب

 هذا االستثناء وكلها موقف إال بطن عرنة، كلها أي عرفة موقف إال بطن عرنة، إي نعم إيه مسجد نمرة،
   ؟عرنة، متصل وإال منقطع؟ يعني عرنة من عرفة كلها موقف إال بطن وعرفةمتصل وإال منقطع؟ 

  . قول مالك:........ طالب
 :نها ليست من عرفة فاالستثناء منقطع، وإذا قلناإ: إن قلنا االستثناء متصل وإال منقطع؟ :سبحان اهللا، أنا أقول

  .الستثناء متصلا: أنها من عرفة قلنا
رحمه -ال يجزئ الوقوف فيها، بينما اإلمام مالك  ولذا ،وعرفنا رأي الجمهور، وأن عرنة ليست من عرفة

، ولو لم تكن من عرفة ما استثنيت،  وهي من عرفة، ولذا استثنت،يجزئ الوقوف في بطن عرنة:  يقول-اهللا
 على كل حال رأي ، ألنه ال يلتبس األمر؛، نعمقول كذاما يمكن ي ))ن مزدلفةارفعوا ع((،  مزدلفةما استثنى

 ورأي الجمهور هذا ،.. وأنها ليست من عرفة، واإلمام مالك، يجزئ في بطن عرنةالجمهور أن الوقوف ال
 بما فيهم مالك، لكن ابن رشد نقل عن اإلمام مالك أن حجه ،نقله ابن هبيرة في اإلفصاح عن األئمة األربعة

ارفعوا (( ، لماذا؟ ألنه خالف األمر،ووقوفه صحيح، لكن يلزمه دم ،تام، يعني من وقف ببطن عرنة حجه تام
 على اً يكون الحج تامحينئذ و،فيجزئ الوقوف األمر فلزمه دم، وعرنة من عرفة  خالف))عن بطن عرنة
  . رأي اإلمام مالك
 هذا؟  أوحجه تام وعليه دم، نقبل قول هذا وابن رشد نقل عن مالك أنه ، اتفاق األئمة األربعةابن هبيرة حكى

   ؟أخرىمن غير الرجوع إلى كتب 
  ..... :..طالب

  . أعرف بمذهبههو  و،ألنه مالكي لماذا؟ ،ابن رشد
 من حديث مخرج في ابن ماجه ))ارفعوا عن بطن عرنة((، ))عرفت كلها موقف(( :مطعمحديث جبير بن 

 وهو ،ن عباس من حديث ابحمد وابن حبان من حديث جبير بن مطعم، ابن حبان والحاكم أيضاًجابر، وعند أ
  . بمجمع طرقهصحيح أيضاً

 أن يجمع بها بين على اختالف النسخ،ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، أو ويسن أو سن ":  يقول
  .  عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما وردالظهر والعصر ويقف راكباً

  :....... طالب
  .  ال بأسةاستئنافيالواو إذا استأنف من جديد 

  :.......طالب



الجمع بين الصالتين هناك الظهر   بغض النظر عن السنية،حدث عن الوقوف راكباً هو يت؟إيه ويش المانع
هو المسافر والمعذور، ونما هو لمن له أن يجمع ن الشارح أن ذلك إ وبي،والعصر نص المؤلف على أنه سنة

 له لذيلمن له أن يجمع، ومعروف أن ا:  ولذا قال، السفر، سببه السفر؟يشأن الجمع سببه إعلى وهذا بناء 
عندهم يشرع الجمع للجميع، لمن هو من عرفة  الحنفية ، كالمريض مثالًأن يجمع هو المسافر والمعذور

لم يأمر أحد  -عليه الصالة والسالم- سبب الخالف أن النبي ، لماذا؟ ألنه نسك،مسافة قصر أو أقل أو أكثر
: حفظ عنه أنه قال ه في عرفة ومزدلفة ماباإلتمام ال في عرفة وال في مزدلفة، الجمع الهائل الذين صلوا مع

 بمكة، قال ذلك بمكة، فدل ذلك على أن أهل مكة بمكة ال يجوز لهم أن ؟ قال ذلك متى"سفرأتموا فإنا قوم "
  .-رحمه اهللا-بن تيمية اوهذا اختيار شيخ اإلسالم   لكن في المشاعر لهم أن يجمعوا،،يجمعوا
  . :.......طالب

   .كل صالة بدون جمع إيه
  :........طالب

  . المسافر يقصر
   :........طالب

ؤالء أهل منى في حكم ه، الذي ال يجيز للمقيم، ونعم ،على كل حال كل على مذهبه الذي ال يجيز للمسافر
 وفي ، المقصود الجمع الذي هو في عرفة، كل على مذهبه، ما تبعد شيء، نعم؟يش تبعد عن مكةالمقيم إ

وقتوا :  أتموا، وال قال لهم: ولم يحفظ عنه أنه قال،بالجميع -لصالة والسالمعليه ا-مزدلفة، جمع النبي 
  .صلواتكم، كل صالة في وقتها

  :........طالب
  والناس مطلوب منهم أن يتفرغوا،كبيرهائل ، وما دام ما حفظ والجمع - اهللارحمه–هذا اختيار شيخ اإلسالم 

  .  نعم،-إن شاء اهللا تعالى-ه قوي للعبادة في هذا اليوم وهذه الليلية، لعله له وج
،  مشي حثيثتالحظون يا اإلخوان أننا ماشين في الشرح " عند الصخرات وجبل الرحمةيقف راكباًو": يقول

  . ، لماذا؟ ألنه الوقت داهمنانعم ما بدأنا به الكتاب ما هو بعلى
أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى  ثم أذن ثم :في حديث جابر " عند الصخرات وجبل الرحمةراكباًويقف ": قوله

 فجعل بطن ، الموقفحتى أتى -صلى اهللا عليه وسلم- ثم ركب رسول اهللا ، ولم يصل بينهما شيئاً،العصر
   ...واستقبل القبلة  مجتمعه،؟يشإ وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة ،ناقته القصوى إلى الصخرات

  .:......طالب
  ؟نعم، تجي جمع المشاة؟ ال
  :.......لبطا
 حتى غربت الشمس  واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً،بين يديهوجعل حبل المشاة  ال، هذا في حديث جابر، ،ال

سيما إن كان الحاج  ال ،-عليه الصالة والسالم- أفضل لفعله  الحديث، والوقوف راكباً..وذهبت السفرة قليالً
 إذا كان  وتحملها، أما مربوط بطاقة الدابةا أيضاً هذ، بهالناس إلى رؤيته لكونه ممن يقتدىممن يحتاج 



 عبد يا أبا تقول ويش ، وبعض الناس ال تطيقه الدابة! مشروع أن تقف راكب: لهقالالشخص ال تطيقه الدابة ي
   ؟اهللا

  :........طالب
  . أفترض أن المسألة مسألة دوابأنت 
   :........طالب

  .ما يدخلين ذوال
  :........طالب
ه ، استحب على وزن هاللإالل:  ويقال له،شرع صعود الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة وال ي،نعم

  . وال دليل معهما، الناس يسمونه جبل الرحمة وال يعرف خبر مرفوع يثبت هذه التسمية،الطبري والماوردي
 دعاء الدعاءخير (( : بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًولحديث عمر "من الدعاء مما وردويكثر ": يقول

 وهو ، وله الحمد،ك ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له المل:يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
 وهو حسن بشواهده، ويستحب للحاج في هذا الوقف ،مخرج في المسند والترمذي ))على كل شيء قدير

 وإن لبى أو قرأ شيئاً من القرآن ،حال الدعاء والتضرع، وأن يرفع يديه  والدعاء في الذكرالعظيم أن يجتهد
ال إله ((:  بن شعيب عن أبيه عن جدهوويسن أن يكثر مما جاء في حديث عمر ،ألنه هو أفضل األذكار فحسن

 : اآلن ويش االرتباط بين قوله)) وهو على كل شيء قدير، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد،إال اهللا
 يعني في هذا اليوم وفي غيره الجملة لها ارتباط بما قلبها أو )) وخير ما قلت...عرفةيوم دعاء خير الدعاء ((

  مستقلة؟ 
  . عرفة...... المقصود بها أنها مرتبطةاستشهاد العلماء بها يدل على أن: طالب

شريك  ال إله إال اهللا وحده ال : أنا والنبيون من قبليعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتخير الد(( :الحديث
   نعم؟ ؟ إلى آخره، يعني خير ما قلت في هذا اليوم أو خير ما قلت مطلقاً..))له

  :....... طالب
؟ يقولها من باب  الحاج ال يقولها في عرفة أو يقولها من باب أولى إذا كان خير مطلقاً إذاً،، مطلقاًنعم مطلقاً

  .أولى
  :........طالب
  ؟نعم

  :........طالب
   ؟ويش رأيك

   .يحي ويميت في العشر ثابتة وفي المائة غير ثابتة .......نه يا شيخ في الحديث ما وردأل: طالب
  ؟نعم

  :........طالب
  .يكثر من هذا كله،  ويتضرع ويكثر من األذكار، وقراءة القرآنيدعو



  :........طالب
  .اهللا هات إيه، يا
كون هذا الذكر والدعاء أفضل من  يكل عبادة في وقتها أفضل: أن يقوللكن أقصد لو أراد :......طالب

  .هذا وقتها... قراءة القرآن
 المقصود ، لكن تنوع العبادات مطلوب))خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي((

  . والثناء عليه،أن يلهج بذكر اهللا ودعائه
  .....:...طالب
   ؟م نع، ويهلل ويقرأ القرآن، والقرآن أفضل األذكاريدعو
  :........طالب

 وإضالل من ، وسقي الماء، إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام،واهللا الناس كل ميسر لما خلق له
 أو بأعظم األجرين مثل هذا، ، ويرجى أن يفوز بأفضل األجرين، متعديه وإيواء الناس هذا نفع،ال يجد مأوى

 أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا ال شك ، لكن إذا لم يكن من هذا النوع،ألن هذا متعدي
  .  وقرره أهل العلم في رسائل،أنه أفضل، تنوع العبادات مطلوب شرعاً

  .وقف يدعو.....خطبةيعني من بعد ال.. ...-صلى اهللا عليه وسلم-وهل وقف النبي ..... طالب
  .المعروفهذا 
 من "يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإال فالإلى فجر و لحظة من فجر يوم عرفة ومن وقف ول": يقول

في  ولو كان مرور ،ولو لحظة  فجر يوم النحر، من وقف يعني حصل ووجد بعرفةفجر يوم عرفة إلى
 مر والناس حجاج، مروا ،ولو كان نائم  عند الجمهور،اً، نعم ولو لحظة أو نائماإلسفلتطريقه بالسيارة على 

 عند جمهور العلماء وعند أبي ثور ال يجزئ اًولو نائمحاج، وهو نائم  وواحد منهمبعرفة مرور على السيارة 
ال يجزئ النائم، لماذا؛ ألن الوقوف عبادة ال بد فيها من إرادة، استدالل الجمهور ما سيأتي في حديث عروة 

خرج إلى بمزدلفة حين  -صلى اهللا عليه وسلم-أتيت رسول اهللا :  قالءبن مضرس حينما جاء من جبل طي
 واهللا ما تركت من جبل ، وأتعبت نفسي، أكللت راحلتيء، طيلإن جئت من جب يا رسول اهللا :الصالة فقلت

 ووقف معنا ،من شهد صالتنا((: -صلى اهللا عليه وسلم- فهلي من حج؟ فقال رسول اهللا ،إال ووقفت عليه
 وصححه الترمذي، الشاهد ،اه الخمسة رو)) فقد تم حجه أو نهاراًحتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً

  ؟ منه
  .نهاراً  أوليالً: طالب
  .  هذا هو القصد،القصد منه: طالب

حج عروة بن مضرس، حجه صح وإال ما لكن هل معنى هذا أن أجيز عنده،  ما ترك جبل إال ووقف هو
  . هو ما ترك جبل إال وقف عنده؟صح؟ هل في الحديث ما يدل على أنه مر بعرفة

  ...... :..طالب
  .وال يمر بعرفة طيء  منئ يج، ما هو بأكيد،هو بأكيد ما



  . هتشريع ولم يقصد تصحيح حج -صلى اهللا عليه وسلم- يكون جواب النبي إذاً: طالب
 ألنه ما ترك جبل إال ووقف فيه، واحتمال أن يكون ؛يدل على أن حجه صح أو لم يصح  ما في الخبر ما،نعم

في حديثه صحح  -عليه الصالة والسالم-حمة، نعم من هذه الجبال، فالرسول جبل إالل الذي يسمى جبل الر
عند هذا الجبل ولم يقصد، يعني لو افترضنا أن عروة بن مضرس وقف عند هذا الجبل مع غيره  من وقف

وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو  ،-عليه الصالة والسالم-عليه قوله  من الجبال التي مر فيها أال ينطبق
 القصد غير معتبر، وهذا الذي يستدل به أهل العلم على أن النائم يصح وقوفه بعرفة  إذاً،ر؟ ينطبق عليهنها

  .بعرفةجوده يعني مجرد و
  .. .:.....طالب

  .يعني ما وقف وإال بطريقه،  وقفه،إي
  :.......طالب

   ؟ إن الهوى له حكم القرار، يصح حجه، نعم:مقتضى قولهم
  . :.......طالب

من التشريع قد يغفل عنها الممتثل لهذه الشرائع فكونه يمر بطائرة  لكن هناك مقاصد، مقاصد ،مقتضى قولهم
  ؟ نعم، أنه وقف بعرفةأو يصدق عليه عرفاً  حج،:لونق

  . :.......طالب
  كيف؟
  .إذا أوقف الطائرة: طالب

  ولو جاهالً، بهااًلو مارو ،ة يكفي ولو لحظ:ونهم يقولا  على سماء عرفة، مالطيارة تمشي ألف ،وقفما 
  .ولو نائماً
   ..... يا شيخ إذا كان:أقول: طالب

  ؟ يعني مسلم مكلف عاقل، محرم، نعملكنه أهل للحج
  . دقيقتين خمس دقائق ....وقفا أب ما أوقفت خالص : خالص أنتم تقولوا:طيب إذا كان قال: طالب

أنها  درييوهو ما مر  "ذلك المار والجاهل أنها عرفةوك"  اسمع، أوقف، ولو ماراً: هم ما قالوا له، ال،ال
  . عرفة
  .....يا شيخ هل مثل: طالب

   ...بد فيها من قصد وإرادة  في مثل هذا الصورة الوقوف؛ ألنها عبادة الحقيقة قول أبي ثور أنه ال يجزئ
لرسول فيما بعد يحتمل أنه وقف في كل جبل ينوي بذلك ليسأل ا.... .بنعروة ....... .قولنناقش : طالب

ألنه هو سأل ... نهأوليس فيه صراحة ....... .فيحتمل أنه قصد وهذه مناقشة......... .يدريألنه ما 
  معتني بكل جبل يقف عليه؟...... .الرسول

  .اللهم صل على محمد
  .ما استفصل، ما استفصل منه -عليه الصالة والسالم-المقصود أن البني 



  . :.......طالب
   ؟ هل أنت قصدت جبل بعينه أن تقف عنده،ل منهما استفص لكن
  . قصدها كلها ليكون واحد منها: طالب

  . فترض هذالكن هو جبل من طلع من طيء وكل جبل يقف عنده ا
  .. :.....طالب

الوقوف  على كل حال هذا قول الجمهور، خاص،يكفي بمثل هذا، وال يلزم القصد ال ئيعني القصد العام يجز
  الفجر بعرفةأصلي:  نص عليه المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني لو قالعند الحنابلة كما

  .فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحرأطلع، يكفي وإال ما يكفي؟ من وأستمر 
  ..:......طالب

  .  تفصيله، كونه يلزمه ما يلزمه هذا يجئالكالم على اإلجزاء
  .. :......طالب
  ؟كيف
  . :.......طالب

 أفطر ، وطلع مسك عرفة من أولها إلى آخرها وجلس بمزدلفة، افرض أنه طلع صلى الفجر بعرفة،ال، ال
  .الصبح بمزدلفةبمزدلفة، افطر الساعة سبعة 

  . :.......طالب
 من ثالث مرات، وال انصرف إال بعد الناس الناسالثاني، جلس بمزدلفة أكثر جلس إلى أن أصبح الفجر 

  . مزدلفة
  .... ....فة إلى فجر يوم النحر بعرفةفجر عر. ......: طالب

 هو هذا وقت الوقوف عنده، وقت الوقوف يستمر من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، مثلما إذا ،ال، ال
نه الزم يصلي العشاء من يكبر إ:  هل نقول، على قوللى طلوع الفجر وقت العشاء من مغيب الشفق إ:قلنا

  . ما يلزم ؟......يسلم شفق والمن مغيب التكبيرة اإلحرام 
  :........طالب

 طلع طلوع الفجر يوم عرفة وطلع،ع مغيب الشفق، وهذا وقف مع  هو صلى هذا الشخص صلى م إذاً،إيه
  . شان يجلس يوم كامل من صالة الفجر إلى صالة الفجر هناكعلى راح مزدلفة 

   ....ما يكون جزء من الليل...... :طالب
  ؟ ئ وإال ما يجزئسألة يجز، الم.. مسألةخلِّ

  :.......طالب
  ........ لكنما أنت بمقتنع

  . :.......طالب



ليلهم وعمدتهم  كما قال المؤلف ود،على كل حال الوقوف عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر
أية ساعة من (( :ة وفي رواي)) أو نهاراًوقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً((:  ألنه يقولحديث عروة بن مضرس؛

  . ئ يجزحينئذ، و إذا وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة صح أنه وقف بعرفة نهاراًحينئذ و)) أو نهارليل
  ....لكن هناك نهي عن أن ينصرف قبل الغروب: طالب
من بعد :  والشافعية قالوا،عندهم يجزئ الحنفية؟  مسألة منفكة، يجزئ وإال ما يجزئ، مسألة أخرى هذهتجئ

انتظر لم يدخل  -عليه الصالة والسالم-زوال الشمس من يوم عرفة ال يصح الوقوف قبل الزوال؛ ألن النبي 
الركن إال بعد  ال يبدأ وقت الوقوف:  اإلمام مالك يقول))خذوا عني مناسككم((:  وقال،عرفة إال بعد الزوال

  يش معنى هذا؟ غروب الشمس، إ
  .  ال يجزئ:على قوله: طالب

  ن؟ على قول م
  .اإلمام مالك: طالب

   ؟لي ما يجزئويش هو ال
  . وقوفه في الصباح: طالب

  .وعلى قول الحنفية وال قول الشافعية
  .أي نعم ألنه من بعد الظهر: طالب
- لحديث عبد الرحمن بن يعمر ؛وقت الوقوف الركن إال بعد غروب الشمس يبدأ عند اإلمام مالك ال إيه،

 فأمر منادي ،وهو بعرفة فسألوه -صلى اهللا عليه وسلم-أتوا رسول اهللا  أن ناس من نجد -رضي اهللا عنه
ابن خزيمة وابن رواه الخمسة وصححه  )) من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك،الحج عرفة(( :ينادي

 يعني كونه يجزئ الوقوف بعد غروب الشمس ))من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك((حبان والحاكم 
 ، هل يعني هذا أنه هو الوقت المفترض للوقوف؟ ال، يجزئ الوقوف بعرفة،العيد؟ ليلة جمعيجزئ ليلة 

 وذهبت الصفرة ، الشمس من الزوال إلى أن غربتحج، ووقف بعرفة نهاراً -عليه الصالة والسالم-الرسول 
  . قليالً
ألن الكافر ال تصح  نون، ليس بسكران وال مج محرماًأي أهل للحج بأن يكون مسلماً "وهو أهل لذلك": قوله

حة النية منه،  للحج، والسكران والمجنون ال يعتبر وقوفهما لعدم صوغير المحرم ليس أهالً ،منه العبادة
  . ..يش يصح وقوفه، المغمى عليهوالنائم تقدم أنه إ

  ... :......طالب
 يصح وقوفهما، النائم قرر المغمى عليه، إحنا قررنا أن المجنون والسكران العند  جئت ما بعد :ال أنا أقول

  . ق بالنائم أو بالمجنونحل المغمى عليه يأهل العلم أنه يصح وقوفه،
  .... :....طالب



إن كان ثالثة أيام فأكثر  وما كان دون ذلك، ف، بالنسبة للصالة بين ما كان ثالثة أيام فأكثرهم يفرقون ،نعم
، وعلى هذا إذا أغمي عليه أدخل العناية ثالثة أيام ق بالنائمحفهو ملأقل  بالمجنون، إذا كان ؟يشفيلحق بإ

  أربعة أيام يأمر بالقضاء؟ 
  .:......طالب

ق بالنائم فيصح وقوفه أو يلحق بالمجنون حل يأمر بالقضاء، هل المغمى عليه مال يأمر بالقضاء، لكن يومين؟
ق حلوعند أبي حنفية ومالك محلق بالمجنون فال يصح وقوفه، نعم، فال يصح؟ الحنابلة والشافعية على أنه م

  .بالنائم فيصح وقوفه
لم يكن كذلك فال يصح حجه لفوات وقت ن  يعني وإ، زمن الوقوفألنه حصل بعرفة في "صح حجه": قوله

  ومن وقف ليالً، ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دمومن وقف نهاراً": وقوف المعتد به، هنا يقولال
 ودخل ، ما دخل عرفة إال بعد أن صلى الجمع الظهر والعصر، تحرى السنةاراًمن وقف بعرفة نه " فالفقط 

خالف   يعني دفع منها قبل الغروب،، وجلس فيها إلى قبيل الغروب ثم انصرف قبل الغروب، نعم،بعد الزوال
  الشمس، وذهبت الصفرة قليالًغربت حتى لم يزل وافقاً": ديث جابرح -مسالالصالة والعليه -فعل النبي 

،  أنا برجع على شان ما يلزمني دم: عليك دم، قال:إذا عاد، خرج قبل الغروب ثم قيل له "حتى غاب القرص
لم يعد فقد نص المؤلف على أنه يلزمه دم ن  ألن المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار، وإنعم؟ ال شيء عليه؛

رضي اهللا -، لما ورد عن ابن عباس  وهذا هو المذهب، ومذهب الحنفية أيضاً، ألنه ترك واجباً؛أي شاة
 وصححه النووي ،لك في الموطأارواه م ))يهرق دماً أو تركه فلمن نسي من نسكه شيئاً((:  قال-ماعنه

، عند الشافعية  في اإللزام بالدم لمن ترك أي واجب من الواجباتعلى ابن عباس، واعتمده أهل العلم موقوفاً
 على ،يرى ركنية الوقوف في الليلبين الليل والنهار، وتقدم أن مالك  ألنهم ال يرون الجمع ال يلزمه شيء؛

   ماذا يلزمه عند الحنابلة؟ نعم؟ ،هذا لو وقف من الزوال إلى قبيل الغروب بربع ساعة ثم خرج
  :...... طالب

 إال إذا ال يصح حجهإذا لم يرجع يلزمه دم عند الحنابلة والحنفية، عند الشافعية ال شيء عليه، عند المالكية 
  .، نعمرجع وقف بالليل

 لحديث عبد الرحمن بن يعمر ؛ ال نعلم فيه خالفاً:الكبير  قال في الشرح" فقط فال دم عليهومن وقف ليالً"
  .وتقدم )) فقد أدرك الحجمن أدرك عرفات بليل(( :السابق

 ويبيت بها، ،لعشاءين ويجمع بها بين ا، ويسرع في الفجوة،ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة": قال
 يدفع الحاج بعد غروب الشمس "له إليها بعد الفجر ال قبلهو كوص،وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم

 وطمأنينة من غير سرعة وال وتؤدة بسكينة -عليه الصالة والسالم-من عرفة إلى مزدلفة كما فعل النبي 
  .طيشان وتهور كما يفعله كثير من الناس

ورك صيب مين رأسه لإوقد شنق للقصوى الزمام حتى  -صلى اهللا عليه وسلم-دفع رسول اهللا : يقول جابر
 حتى تصعد، ويش  الناس السكينة السكينة، كل ما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليالًاأيه: رحله، ويقول بيده

  الحبل هذا؟ 



  .. :.....طالب
 يرخي لها ، إما كثيب رمل وإال شيء مرتفع،لمرتفع وهنا الشيء ام، هناك حبل المشاة يعني مجتمعه:قلنا

  .  لماذا؟ من أجل أن تأخذ عزم كي تطلع، كي تصعد هذا المرتفعالزمام قليالً
يعني  ، فإذا وجد فجوة نص،يسير العنق -صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي  :أسامةفي البخاري من حديث 

 والسنة أال يصلي ،مع بين العشاءين بها بمزدلفة والعنق انبساط السير، والنص فوق العنق، ويج،أسرع
ن العلة السفر إ:  وكل على مذهبه على ما تقدم في الجمع بعرفة، من يقول،المغرب والعشاء إال بجمع بمزدلفة

يجمع  : يقولالسبب النسك: ، ومن يقولة القصرن مزدلفة أقل من مسافال يجوز لمن كان مكانه ع: يقول
  .  أو ال تجمعوا، وهذا تقدم،أتموا :لم يحفظ عنه أنه قال -عليه الصالة والسالم-ي  ألن النب؛ويقصر للنسك

  ..... :....طالب
الصالة ال تصلى إال بجمع، فإذا صالها قبل جمع منهم من يأمر هذه   العلماء نصوا على أن؟ذا يصنعإيه، ما

ت، كما هو قوإلى مزدلفة خروج ال على تأخيرها باإلعادة، والجمهور على أن الصالة صحيحة، لكن إذا ترتب
، فيخرج وقتها، أو بعد  ما يصلون إلى جمع إال مع طلوع الفجر مثالًكثرة الزحام أحياناًمع مالحظ اآلن 

 في صل: ، نعم، نقولو كما في حديث عبد اهللا بن عمر،منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار
  الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟ 

  ... ..:....طالب
 أو هناك فعل الصالة إال بمزدلفة هذا  أحد إال في بني قريضة، لكن هل هناك أمر بأال تصلىنعم، ال يصلي

 وهناك في قصة بني قريضة ، هذا فعل؟ مع ما تقرر من أحاديث المواقيت-عليه الصالة والسالم-من النبي 
 ومنهم من آخر الصالة خرجت عن  للوقت، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيالً،أمر

ِإن الصالَةَ { :هنا ما في أمر، حديث المواقيت وكل له وجه، لكن وقتها وصالها في المكان الذي أمر به،
 فعل ذلك ال يعني أنه -عليه الصالة والسالم-وكونه  ]سورة النساء) ١٠٣([ }كَانَتْ علَى الْمْؤمنين كتَابا موقُوتًا

  . زم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريقواجب وال
  .. :......طالب
  ؟وين
  .. :......طالب

   ؟يشإلو وصل قبل وقت 
   :.......طالب
، ولو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي وأتقديم ه  ألن الجمع محل؛ سهل هذا،سهل

 ألن من ؛اإلشكال فيما لو خشي فوات الوقت ، سهلهأمر هذا ؟ ويش المانع،الظهرصالة ت قوكان في أول 
   ؟لكنه قول مرجوح، نعم  من صالها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها،:يقولمن أهل العلم 

  ... :.....طالب



؟ -عليه الصالة والسالم- لظروف، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي عيا أخي أنت خاض
تقدم عليه وال نمن مقاصد الشرع بحيث ال  -عليه الصالة والسالم-ول هل الوقت الذي وصل فيه الرس

 بمزدلفة، لكن  واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاًه، احتمال تصل قبل،لظروفنتأخر؟ خاضع 
 له أن يصلي في المغرب أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصالة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز

  . نعم،تأخيراً وأ  يجوز تقديماً:كما قال أهل العلمن الجمع  أليجوز؛
، يعني لم  ولم يسبح بينهما، المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتينحتى أتى المزدلفة فصلى بها: قال جابر

 طلع الفجر، اضطجع رسول حتى -صلى اهللا عليه وسلم- السبحة يعني السنة، ثم اضطجع رسول اهللا يصل
استغرق الوقت  -عليه الصالة والسالم-حتى طلع الفجر، هل معنى هذا أن النبي  - عليه وسلمصلى اهللا-اهللا 

 قاله ؟تهجد وال أوتركله من صالته الجمع إلى أن طلع الفجر ما جلس مع أصحابه وال أمر وال نهى وال 
، وأن ينام -والسالمعليه الصالة -إن الوتر في هذه الليلة ال يستحب، المستحب اإلقتداء به :  قال،بعضهم

 ولم ،ثم نام حتى أصبح: أكبر قدر ممكن ويحصل الراحة التامة لالستعداد ألعمال يوم النحر، ابن القيم يقول
 ليلتي العيدين لم يمت من أحيا(( : شيء، يعني حديثين وال يصح عنه في إحياء ليلتي العيد،يحيي تلك الليلة

 أن النبي اء ليلتي العيدين شيء، لكن األصلوال يصح عنه في إحي نعم، ،ضعيف جداً ))قلبه يوم تموت القلوب
عليه الصالة -؛ ألن النبي يوتر هذا وعلى،  وال سفراًكان ال يدع الوتر حضراً -عليه الصالة والسالم-

 وعدم النقل ليس نقالً: ، يقول ابن القيماً وال سفراًحضروال ركعتي الفجر ال كان ال يدع الوتر  -والسالم
  .مللعد

خذوا ((:  وقال،بات بها -عليه الصالة والسالم- ألن النبي ؛ من واجبات الحج،والمبيت بمزدلفة من الواجبات
عليه الصالة - ولترخيصه ؛ لحديث عروة بن مضرس وغيره؛ وهذا مذهب الجمهور))عني مناسككم

م ال يرخص لف حكمه دل أن غير الضعفة يختةضعفلل -عليه الصالة والسالم-، ترخيصه ةضعفلل -والسالم
  . لهم إذا يلزمهم البقاء والمبيت بمزدلفة

علقمة عن بعض التابعين كالحسن و بعضهم ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أكان الحج، هذا محفوظ
 ولو ، ال؟واألسود، يقابلهم قول بعض الشافعية أنه سنة ال شيء في تركه، لو كان ركن يرخص للضعفة؟ نعم

  .  المسألة أنه واجب وليس بركن القول الوسط في هذهالضعفاء إلى ترخيص؟ إذاًكان سنة يتحاج 
 للحاج إذا وقف بمزدلفة " وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر إلى قبله،وله الدفع بعد نصف الليل": يقول

 والحكم للغالب، ،الليل ببمزدلفة، والمبيت النوم يلزمه المبيت : لماذا؟ ألنه قال،أن يدفع منها بعد منتصف الليل
 للغالب، فإذا ؟يشزدلفة؛ ألن الحكم للغالب، الحكم إيت في ليلة العيد بمافإذا بات غالب الليل أخذ حكم الب

 من  ولو يسيراًإلى هذا النصف شيئاًافترضنا أنه يجب عليه أن يبيت نصف الليل فيحتاج إلى أن يضيف 
 وعلى هذا يكون قد بات غالب ،الثانينصف ا جزء من الفقد ضمن، إذا ضمنا النصف األول النصف الثاني

  .الليل
وهو وصل الساعة العاشرة، إذا ........ .ونصف إحدى عشر ة الساع نصف الليل:يعني لو قلنا: طالب
  ....ينظر إلى ما بعد........ الواحدةثالث ساعات يعني إلى ...... .إلىجلس 



 فقد  يسيراًفإذا بقي بعد منتصف الليل ولو شيئاً ،فالحكم للغالب ألن الغالب يأخذ حكم الكل إيه، اسمع اسمع؛
 وهذا إذا وصل قبل منتصف الليل، ما هو من أول الليل، ، وبه قال الشافعية،مضى غالب الليل، هذا المذهب

اثنا لى منتصف الليل ولو ساعة، الساعة يجلس إإذا وصل قبل منتصف الليل، وصل الساعة إحدى عشر 
 ألنه وجد في هذا المكان غالب الليل،  منتصف الليل، فيكون الوقوف ساعة؛لليل يجلس إلىتصف ا ينرعش

   ؟يعني بعد أن مضى غالب الليل بعض النظر عن وقوفه أو مكثه في هذا المكان هو بعينه غالب الليل، نعم
  .. :.....طالب

  ؟ نعم،ع، نسمع بقية الكالم للجمي ال أبداً، هذا للجميع عندهم، للجميع،ضعفاءلل ما هو بـ  ال،إيه
  ... :.....طالب

، هذا ، لكن نحن نقرر مذهب على ما ذهب إليه الماتن أوالً-إن شاء اهللا- بيجي بقية الكالم، بيجي بقية الكالم
له إلى طلوع الفجر ولو لحظة، إذا وصل بعد منتصف الليل هذا وإذا وصل قبل منتصف الليل وإال فمن وص

صار الباقي يكفيه أن يجلس ولو لحظة، الليل  عنده مشكلة، إذا وصل بعد مضي أكثر ما عنده إشكال، هذا ما
إذا مضى أكثر الليل خالص انتهى رون إلى الليل، ؟ هم ينظ للشخص أو لليل-وصف المبيت- الوصف إذاً

 عليه أن يبيت مقدار من الساعات نجمع ونطرح ونقسم ثم نخرج اج وليس المقصود بذلك الح،وقت المبيت
 لو ، ال،غالب الليلمثالً  ال بد أن يمكث خمس ساعات :غالب الليل، إذا افترضنا أن الليل تسع ساعات نقول

 ألنه مضى غالب الليل، وعند الحنفية ؛ ولو لحظة على كالمهم،منتصف الليل الثاني يكفيه وجد في أثناء أو
  ؟ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، نعم

  . :......طالب
  كالم من؟ 

  . :......طالب
   ؟يش؟ الذين قالوا إ الحنابلة والشافعية وإال الحنفية؟لي قبل؟ كالم الحنفية وإال الكالم من
   :.......طالب

 عند الحنفية ،نعم ،هذا القول األول قول الحنابلة الذي قرره صاحب الكتاب، ال اسمع قول الحنفية ترى العجب
ع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، وعند المالكية زمن حط الرحال، في أي ولو لحظة من طلو

 له إلى طلوع الفجر، نعم زمن حط الرحال هذا يسمى مبيت لغة وإال شرعاًو من أجزاء الليل من وصءجز
غير هذه  ،وإذا نسبنا قول الحنابلة والشافعية إلى هذين القولين ومن باب أولى قول الحنفية، ؟وإال عرفاً

 امرأة واحدة عجوز ونزلوا م األفارقة الذين جاءوا في باص وعددهم خمسون من الرجال ومعه إذاً،األقوال
مرأة ليترخصوا بها، ءوا بهذه المدة ربع ساعة ومشوا على رأي مالك نعم زايدين على القدر المطلوب، جا

  .  معهم ضعفة:يقولون
والشافعية بحديث أسماء بنت استدل الحنابلة  ، اسمع يا أشرف، اسمعحديث أسماء،استدل الحنابلة والشافعية ب

 متفق عليه، ،عنلظأذن ل -صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا :  وقالت، حيث دفعت لما غاب القمرركأبي ب
   ه؟ا، هاآلن في دليل



  . :.......طالب
 الدليل مخالف للدعوى غير ، للمدلول ما هو بوجه واحد، الدليل مخالف،اآلن الدليل مخالف للمدلول من وجوه

  . جوهومطابق للدعوى من 
  . بالقمر ال بنصف الليلاالرتباط: األولالوجه 

 فإذا ، وهي ظعينة،أذن للظعن -صلى اهللا عليه وسلم- إن رسول اهللا :إنه وقالت: األمر الثاني أو الوجه الثاني
فالمتأكد في حق  ،حديث ظاهر في حق الضعفةأذن للظعن يدخل في األذن للظعن الرجال؟ ما يدخل، هذا ال

كما  -عليه الصالة والسالم- والصالة بها إلى اإلسفار اقتداء به ،األقوياء البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر
  . -رضي اهللا عنه-تقدم في حديث جابر 

 والشافعية، وأضعفها وال قول الحنابلةوهكذا نجد مذاهب األئمة األربعة كلهم، إذا نظرنا إلى أمثل هذه األق
  . وهو محل المبيت، بالليللهالحنفية اللي بعد طلوع الفجر، المالكية في ضعف ظاهر، لكن أس: قول
 االختيارللوصول إال في حال  كل حال المتأكد في حق األقوياء البقاء من وصوله، وال يلزم بوقت معين ىعل

ي منتصف الليل، وأنا ممكن أصل الساعة ثمان، ليش  الناس المضطرين ما يصلون مزدلفة إال ف:يعني إذا قال
 أفعل وأترك وأرجع مع الناس في ما أروح أدخل مكة وأفعل بعض األمور المستحبة وأطوف نفل وإال

لكن تبقى إلى أن تصلي الصبح   نعم إن كنت مضطر غير مختار فمتى وصلت،،ال: منتصف الليل؟ نقول
  .-عليه الصالة والسالم-، كما فعل النبي  وتقف عند المشعر إلى اإلسفار،بمزدلفة
  .... :....طالب

أذن لسودة  -عليه الصالة والسالم- ألن النبي ة؛فة، النساء كلهن ضعفواهللا اللي يظهر أن النساء كلهن ضع
هي ترى أنها أهل ألن  شابة ف في ذلك الوقتوتمنت عائشة ألو استأذنت فدل على أنها ترى وهي قوية جداً

  .  قوتها وشبابهامع يؤذن لها
 ألنه ترك ؛إن دفع قبل منتصف الليل فعليه دم كما لو فاته المبيت بها بأن وصل إليها بعد طلوع الفجر ال قبله

له كوصو ،، هذا إذا لم يكن من السقاة والرعاة، كالم الماتن وقبله يعني إن دفع قبل منتصف الليل عليه دماًنسك
  .  نعم يلزمه دم وال وصل إال بعد الفجر يلزمه دم وإال ال؟ على كالمهإليها بعد الفجر ال قبله، مسك السرة

  .....ما عليه شيء:.....طالب
  ؟وين
  . ...كالم األحناف: طالب

 إال وسعها،  ال يكلف اهللا نفساً؟إيه لكن عند كالم المؤلف، شخص غير مختار مكره على هذا العمل، يلزمه دم
  .-إن شاء اهللا تعالى- األظهر أنه ال شيء عليه ؟عليك دم: السرة إلين طلع الفجر، نقولها  مسك
 ويحمد اهللا ، أو يقف عندهفرقاه،:  في بعض النسخ"فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه" :قال

   ....."ويكبره ويقرأ
 


