
العدد الثاني                                          مجلة العلوم الشرعية  

                                 "زدلفةَ بمُ  زولُ من وحي السُّنَّة "النُّ     

 
-100- 

 
 

 د. النفاثي موسى الشوشان                                   
 جامعة طرابمس كمية الشريعة والقانون ـــ

                                                   
 :المقدمة

إنَّ الحمَد ، َنحَمُده، وَنْستعيُنو، وَنستغِفُره، وَنعوُذ با من شرور 
، من ييده ا فال ُمضلَّ لو، وَمن ُيضمل فمن تجَد لو أنفسنا وسيئات أعمالنا

ولّيًا مرشدا، والصالة والسالم عمى معمم الناس الخير نبينا محمد، وعمى 
 أما بعد:     أنبياء ا ورسمو، وآليم وصحبيم ومن تبعيم إلى يوم الدين.

فإن ا تعالى جعل حج بيتو الحرام ركنا من أركان ىذا الدين، وجعل 
ن أعمال الحج أن يمكث الحاج زمنا لمعبادة في مزدلفة، والحال: أن الناس م

قد اختمفت أعماليم عند نزوليم بمزدلفة منذ عصر الصحابة ـ رضي ا 
 عنيم ـ وعصر التابعين ومن بعدىم.

فأردُت أن أجمع ما ورد من أحكام مختمفة تتعمق بالمكث في ىذا 
ـ في حجة الوداع، ومن   عميو وسمَّمصمى االمكان من خالل فعمو وقولو ـ 

 خالل ما ورد عن الصحابة من أحاديث موقوفة.
وتكمن أىمية ىذا الموضوع: في أن بعضا من الُحّجاج إذا ما أَحسَّ 
باختالف العمل َتحيَّر، وَتمنَّى أن ُيدرك الصواَب، وما ُيحِدُثو البعض من 

الحجيج الذين  خصومات مع سائقي السيارات والمجان المختصة بنقل



العدد الثاني                                          مجلة العلوم الشرعية  

                                 "زدلفةَ بمُ  زولُ من وحي السُّنَّة "النُّ     

 
-101- 

يحرصون عمى سرعة الرحيل من مزدلفة، وكذلك حاجة طالب العمم في 
ة إمامو، ومعرفة الراجح من ىذه األقوال.  حرصو عمى معرفة ُحجَّ

 ىيكل البحث:
 قد َقسَّمُت البحَث إلى تمييد وفصمين، كان الثاني منيما متمما لمفائدة.و    

زءًا من أعمال الحج ميدت بذكر عامة التمييد: لما كان النزوُل ِبُمزَدِلَفة ج
 أعمال الحج وحكمتو والتي يتحقق بعضيا بمزدلفة.

 الفصل األول: )مزدلفة وحكُم المكِث بيا( وقسمتو إلى مبحثين، ىما:
 المبحث األول: التعريف بمزدلفة.

 المبحث الثاني: حكم المكث بمزدلفة.
 آلتية:الفصل الثاني: )أعمال مزدلفة( وقسمتو إلى المباحث ا

 المبحث األول: الصالة بمزدلفة.
 المبحث الثاني: اآلداب والفضائل.

 المبحث الثالث: الوقوف بالمشعر الحرام.
 من النتائج التي خمص إلييا البحث. الخاتمة: ذكرت فييا بعضاً 

 لممصادر والمراجع. فيرسثم ختمتو ب
رين، قدر اإلمكان بالترجمة لغير المشاىير والمعاصكما أنني اعتنيت 

وقمت بضبط اآليات الكريمة عمى ما يوافق رواية قالون عن نافع، وعند 
 ت بعزو الحديث إلى الصحيحين أو الموطأ إن وجد، ــــــتخريج األحاديث اكتفي

ال نظرت في كتب السنن بقدر الكفاية.  وا 
 ويشتمل عمى مسألتين:تمهيد: 
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 :المسألة األولى: أعمال الحج 
: سبحانو سالم، قالرام وجعَمو ركنًا من أركان اإلأمر ا بحج بيتِو الح

وىو من األمر  ،(1)﴿َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس َحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل﴾
 الُمجَمل الذي بينتو آياٌت أخرى وازداد بيانا وتفصيال بالسُّنة النبوية المطيرة.

 تم الحج إال بيا وىي:عبادة الحج تشتمل عمى أربعة أركان ال ي
ـ َأنََّيا َقاَلْت: َخَرْجَنا َمَع  رضي ا عنيااإلحرام، ودل عميو حديث َعاِئَشَة ـ -

ِة الَوَداِع، َفِمنَّا َمْن َأَىلَّ ِبُعْمَرٍة،  َرُسوِل المَِّو ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َعاَم َحجَّ
ٍة َوُعْمرَ  ، َوَأَىلَّ َرُسوُل المَِّو ـ َصمَّى َوِمنَّا َمْن َأَىلَّ ِبَحجَّ ٍة، َوِمنَّا َمْن َأَىلَّ ِبالَحجِّ

 .(2)اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ ِبالَحج
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيق﴾ :طواف اإلفاضة، قال تعالى -  .(3)﴿َوْلَيطَّوَّ
َفا َواْلَمْرَوَة ِمنْ  :السعي بين الصفا والمروة، قال تعالى - َشَعاِئِر  ﴿ِإنَّ الصَّ

َف ِبِيَما﴾  .(4)المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ
  ، َعِن النَِّبيِّ ـ(5)الوقوف بعرفة، ويدل عميو ما رواه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َيْعُمرَ  -

                                                 
 .95سورة آل عمران اآلية  (1
كتاب الحج باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج. لمحمد بن إسماعيل  2/142بخاري أخرجو ال (2

 ىـ.1422البخاري، تحقيق محمد زىير بن ناصر دار طوق النجاة الطبعة األولى سنة:
 .27سورة الحج اآلية  (3
  .157سورة البقرة اآلية  (4
 أبا األسود. عبد الرحمن بن يعمر الدئمي صحابي مّكي سكن الكوفة، يكنى  (5

ألبي نعيم أحمد بن عبد ا بن ميران تحقيق عادل بن 4/1835ينظر: معرفة الصحابة     
ىـ ، واإلصابة في تمييز 1419يوسف العزازي،  دار الوطن الرياض الطبعة األولى سنة:
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، َفَقاَل: َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َأنَُّو ُسِئَل َعِن الْ    .(1)(...اْلَحجُّ َعَرَفةُ )َحجِّ
ولو أعمال أخرى من الشروط والواجبات والسنن والمستحبات وأمور 
منيي عنيا، ِجماع ذلك كمو يؤخذ من فعمو وقولو ـ صمى ا عميو وسمم ـ 

 وقد َحثَّ أمّتو عمى االقتداء بو في ذلك. 
ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َيْرِمي َعَمى  َرَأْيُت النَِّبيَّ ُسِمَع َجاِبٌر، َيُقوُل: "
ِلَتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم، َفِإنِّي اَل َأْدِري َلَعمِّي اَل َأُحجُّ )َراِحَمِتِو َيْوَم النَّْحِر، َوَيُقوُل: 

ِتي َىِذه  .(2)"(َبْعَد َحجَّ
 :المسألة الثانية: الِحَكُم التي قصد الشرع تحقيقها

 د ُيطمب من ـــو مقاصـــــل ا من خاللــــــشرعي إال وقد جع مـــــما من ُحك
المكمَّف تحصيميا، ومن ىذه التكاليف أعمال مزدلفة خاصة والحج عامة، 
ن من أَجلِّ ىذه المقاصد: تحقيق معنى العبودية  ـ سبحانو ـ وىي غاية  وا 

عنى؛ لذلك الخضوع والتسميم، فأعمال مزدلفة والحج بعمومو غير معقولة الم
 فميس لمحاج من غرض عاجل إال مرضاة ا تعالى.

                                                                                                              

ألحمد بن حجر العسقالني، تحقيق عادل أحمد معوض دار الكتب  308/ 4الصحابة =
  ىـ.1415لطبعة األولى سنة:العممية بيروت ا

، ألحمد بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الغفار 4/212أخرجو النسائي في السنن الكبرى  (1
ىـ ، وصححو 1421سميمان وسيد كسروي دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى سنة: 

تب لمحمد ناصر األلباني، إشراف زىير الشاويش المك .4/256إرواء الغميل  .األلباني
 ىـ.1405اإلسالمي بيروت الطبعة الثانية سنة:

كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. لمسمم بن  2/943أخرجو مسمم  (2
 الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت.  
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ولما كانت األنفس قد فطرت عمى حب مالذ الدنيا وطيبيا، وىو أمر 
إذا ما غمب عمى القمب أصيب بالغفمة عن آخرتو واشتد حرصو عمى الدنيا؛ 
فقد أمرنا بعبادات متنوعة كميا تفيد التقمل من الدنيا ألجل اآلخرة، كالتصدق 

لمال، والكف عن الطعام والشراب بالصوم، وذكر الموت ليدم سمطان با
 .(1)(َأْكِثُروا ِذْكَر َىاِذِم المَّذَّاِت اْلَمْوتِ ): ـ صمى ا عميو وسمَّمالشيوات، قال ـ 

وكل ذلك يحصل في نسك الحج، بالنية، والقول، والعمل، أحرم قاصدا     
يجمب نفعا عاجال وال يدفع ضرا،  الدخول في ُنسٍك، العمل فيو كمو ؛ ال

ن اغتسل؛ أإنما ىو محض الطاعة، ويتجرد ليمبس ما يشبو األكفان بعد 
لينطمق في رحمة الصبر عمى الذكر والزحام والصعاب وتحمل األذى، ال 
نما ىو الذكر الخالص  يسعى لطمب الدنيا، وال ييتف بالثناء عمى مخموق، وا 

إيمانا وتقوى، ولما كان ىذا األمر ىو الغاية ـ كل ذلك ليزداد  جل جاللو ـ 
والمراد من النسك؛ ذكر ا ذلك في مواطن عديدة عند ذكره لمحج، ومنيا 

ُدوا َفِإنَّ َخْيَر القولو: ﴿ َوَطيِّْر َبْيِتَي ِلمطَّاِئِفيَن ﴿ وقال: ،(2)﴾زَّاِد التَّْقَوىَوَتَزوَّ
ْيِو َواتَُّقوا المََّو َواْعَمُموا َأنَُّكْم ِإلَ وقال: ﴿ ،(3)﴾لرُّكَِّع السُُّجودِ َواْلَقاِئِميَن َوا

  .(4)﴾ُتْحَشُرونَ 
                                                 

مسمم ووافقو الذىبي ألبي عبد  وقال صحيح عمى شرط 4/357أخرجو الحاكم في المستدرك  (1
ا الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العممية بيروت الطبعة 

 ىـ.1411األولى سنة:
 .196سورة البقرة اآلية  (2
 .24سورة الحج اآلية  (3
 .201سورة البقرة اآلية (4
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ثم تأتي المقاصد الثانوية، كتحصيل المنافع والتعارف، والتي تعين 
 عمى حفظ األموال وتمام األخوة.

 
 المكث في مزدلفة/ الفصل األول

 التعريف بمزدلفة: :المبحث األول
َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اع بيا، ومنو قولو تعالى: ﴿ُسمِّيت مزدلفة لمعنى االجتم

ما لمعنى الُقربى والدرجة، ومنو قولو تعالى: ﴿. (1)﴾اآْلَخِرينَ  َوَما َأْمَواُلُكْم وا 
ُبكُ  وُتسمَّى الَجمع الجتماع الناس بيا،  (2)﴾ْم ِعْنَدَنا ُزْلَفىَواَل َأْواَلُدُكْم ِبالَِّتي تَُقرِّ

 وقيل: لمَجمع بين الصالتين.
ومزدلفة كميا من الحرم، ويحدُّىا من الشرق مفيض المأزبين ـ وىو 

 المضيق الذي تمتقي فيو الجبال من جانبي الطريق، وىو منتيى عرفات.
ومن جية الغرب: وادي محسر وىو الحدُّ الفاصل بين مزدلفة ومنى، 
واختمف فيو ىل ىو جزء من منى، قال الجميور: ىو مكان ال يمحق 

منى، وقيل: من منى، وىو واد من دخمو ندب لو أن يسرع؛ بمزدلفة وال ب
َحتَّى َأَتى َبْطَن ُمَحسٍِّر، )ـ  صمى ا عميو وسمَّملحديث جابر عن النبي ـ 

  .(3)(َفَحرََّك َقِميال

                                                 
 .64سورة الشعراء اآلية:  (1
 .37سورة سبأ اآلية:  (2
كتاب الحج باب حجة النبي صمى ا عميو وسمم. واختمف  4/42أخرجو مسمم في صحيحو  (3

في سبب اإلسراع فقيل: ألنو موطن عذاب بو قتل أصحاب الفيل، وقيل: أىل الجاىمية كانوا 
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ومن الشمال: جبل ثبير َغْيناء، وىو الذي تسميو عامة أىل مكة اليوم 
عيل ابش الذي جعمو ا فداء إلسمجبل الرََّخم، قيل: ىو الذي أىبط عميو الك

ـ عميو السالم ـ وىو أعظم جبل في مكة يأتي عمى يسار الذاىب إلى منى، 
كان أىل الجاىمية يتأخرون في الدفع من مزدلفة حتى تشرق الشمس، 
ويقولون: أشرق ثبير؛ فخالفيم النبي صمى ا عميو وسمم ، فأفاض قبل 

 .(1)طموع الشمس
 لمريخيات.ومن الجنوب: جبال ا

وعرضيا: ما بين الجبمين الكبيرين، من جية الشمال جبل ثبير، 
 وجنوبا جبل المريخات.

والمسافة من جبل الرحمة بعرفات إلى المشعر الحرام بمزدلفة: تسعة 
 تقريبا. اتكيمو متر 

 ومن المشعر الحرام بمزدلفة إلى مكة: أربعة عشر كيمو متر تقريبا.
 :بمزدلفةحكم المكث : المبحث الثاني

 داره الزمني عمى ستة ـــــــة ومقــــــم المكث بمزدلفــــماء في حكـــــاختمف العم
                                                                                                              

يقفون بو، وقيل: إنما ىو أمر تعبدي؛ ولذلك ىو ال يطمب إال من القادم لمنى من مزدلفة، =
لشياب الدين أبي  1/449من منىى اليطالب بذلك. ينظر: معجم البمدان  فمن مر بو خارجا

م، ومعالم مكة 1995عبد ا ياقوت الحموي، دار صادر بيروت الطبعة الثانية سنة: 
لعاتق بن غيث الحربي، دار مكة لمنشر الطبعة األولى  1/266التاريخية األثرية 

 ىـ.1351سنة:
محمد بن إسحاق، تحقيق عبد الممك عبد ا دىيش دار  4/167ينظر: أخبار مكة لمفاكيي   (1

 .55ىـ، ومعالم مكة التاريخية األثرية 1414خضر بيروت،  الطبعة الثانية سنة: 
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 مذاىب، وبيانيا كاآلتي:
يقول: إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج ال يصح  ـ المذىب األول1

مرة ثم حج في عام قابل، الحج إال بو؛ ومن فاتو المبيت تحمل من إحرامو بع
، ومن التابعين: (1)عن عبد ا بن عباس، وعبد ا بن الزبير وروي ذلك

 ، (2)عمقمة

                                                 
َبْيِر ْبِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُخَوْيِمِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ َكاَن َعْبُد  (1 َل اِ َعْبُد المَِّو ْبُن الزُّ  َأوَّ

ْن كَ  َحاَبِة، َواِ  اَن َموُلوٍد ِلْمُمَياِجِريَن ِبالَمِدْيَنِة، قيل: ُوِلَد َسَنَة اْثَنتَْيِن لميجرة وِعَداُده ِفي ِصَغاِر الصَّ
ِو؛ ال دِّْيِق، َوُأمِِّو َكِبْيرًا ِفي الِعْمِم، َوالشََّرِف، َوالِجَياِد، َوالِعَباَدِة، َوَقْد َرَوى َعْن: َأِبْيِو، َوَجدِِّه أُلمِّ صِّ

/ 2َأْسَماَء، َوَخاَلِتِو َعاِئَشَة، َوَعْن ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَغْيِرِىم. ينظر: معجم الصحابة البن قانع 
أبي الحسين عبد الباقي بن مرزوق، تحقيق صالح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء  126

مذىبي، ل 363/ 3، سير أعالم النبالء ىـ1418األثرية المدينة المنورة الطبعة األولى سنة:
  .1405تحقيق مجموعة بإشراف شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة سنة:

َعْمَقمة ْبن نضمة ْبن َعْبد الرَّْحَمِن ْبن َعْمَقَمة الكندي، وقيل الكناني، سكن مكة، وَرَوى َعن:  (2
 م ْبن ـــــــــــــكذلك، وَرَوى َعنو: الحسن ْبن اْلَقاسِ  ال، وأبي سفيان بن حربــــــُعَمر بن الخطاب مرس

عقبة األزرقي، وعثمان ابن َأبي ُسَمْيمان المكي، قال المزي: وقد ظن بعضيم أن لُو ُصحَبٌة،     
وليس ذلك بشيٍء، وىو من أتباع التابعين، وذكره الذىبي في الضعفاء، وقال إنو لم يرو عنو 

واالستيعاب في معرفة  287/ 2معجم الصحابة البن قانع ظر: ين إال عثمان بن سميمان.
ألبي عمر بن يوسف بن عبد البر، تحقيق عمي محمد البيجاوي دار  3/1088األصحاب

ليوسف  311/ 20ىـ، وتيذيب الكمال في أسماء الرجال 1412الجيل بيروت الطبعة األولى 
سالة بيروت الطبعة األولى بن عبد الرحمن المزي، تحقيق بشار عواد معروف مؤسسة الر 

، ألبي عبد ا محمد بن أحمد الذىبي 441/ 2ىـ، والمغني في الضعفاء 1400سنة: 
  .تحقيق نور الدين عتر
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 من ابن ـــــــ، وبو قال أبو عبد الرح(3)، والحسن البصري(2)، والشعبي(1)والنخعي
  .(4)بنت الشافعي، وابن خزيمة، وابن الماجشون من المالكية

                                                 
بِن َوِد ِإْبَراِىْيُم النََّخِعيُّ َأُبو ِعْمَراَن بُن َيِزْيَد بِن َقْيٍس، َفِقْيُو الِعَراِق، َوُىَو اْبُن ُمَمْيَكَة؛ ُأْخِت اأَلسْ  (1

َحاَبِة  َيِزْيَد. َرَوى َعْن: َخاِلِو، َوَمْسُرْوٍق، َوَعْمَقَمَة بِن َقْيٍس، َوَلْم يوجد َلُو َسَماع ِمَن الصَّ
ِرْيَن الَِّذْيَن َكاُنوا َمَعُو ِبالُكْوَفةِ  ، وتيذيب التيذيب 520/ 4سير أعالم النبالء ينظر:  الُمَتَأخِّ

عسقالني، مطبعة دار المعارف اليند الطبعة ألحمد بن عمي بن أحمد بن حجر ال 1/126
 ىـ. 1326األولى سنة:

عامر بن شراحيل اليمداني أبو عمرو الشعبي الكوفى، من شعب ىمدان، مولده في أثناء  (2
خالفة عمر، كان إماما حافظا فقييا ثقة ثبتا متقنا، روى عن: عمي، وعمران بن حصين، 

اس، وعائشة، وعبد ا بن عمر، وآخرين، وعنو وجرير بن عبد ا، وأبي ىريرة، وابن عب
روى: إسماعيل بن أبي خالد، وأشعث بن سوار، وداود بن أبي ىند، وىو أكبر شيخ ألبي 
حنيفة، وابن عون، وأقام بالمدينة ىاربا من المختار أشيرا، فسمع من ابن عمر، وتعمم 

 ىـ . 104الحساب من الحارث األعور، وولي قضاء الكوفة، وتوفي سنة: 
، دار الكتب العممية ألبي عبد ا محمد بن أحمد الذىبي 1/63ينظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي    

ألحمد بن عمي بن أحمد  287/  1ىـ، وتقريب التيذيب 1419بيروت الطبعة األولى سنة: 
  .ىـ1406بن حجر العسقالني، تحقيق محمد عوامة دار الرشد سوريا الطبعة األولى سنة: 

 ٍد، َمْوَلى َزْيِد بِن ثَاِبتـــــِن َيَساٍر، َأُبو َسِعيْ ــــــَسُن الَبْصِريُّ َأُبو َسِعْيٍد ُىَو: الَحَسُن بُن َأِبي الَحسَ الحَ  (3
وولد الحسن بالمدينة لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب فيذكرون إن أمو كانت ربما      

و بو إلى أن تجيء أمو فدر عميو ثدييا غابت فيبكي الصبي فتعطيو أم سممة ثدييا تعمم
 فشربو فيرون أن تمك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك.

لمحمد بن سعد البغدادي،  114/ 7ونشأ الحسن بوادي القرى وكان فصيحا. الطبقات الكبرى     
ىـ ، 1410تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى سنة: 

 .563/ 4النبالء سير أعالم 
 ألبي الحسن عمي بن محمد الماوردي،  4/177ينظر: الحاوي الكبير في فقو اإلمام الشافعي   (4
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 أدلة المذىب األول ما يأتي:
َمْشَعِر َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا المََّو ِعْنَد الْ ﴿ :أ ـ استدلوا بقولو تعالى

 .(1)﴾اْلَحَرامِ 
والذي يبدو من وجو الداللة بيذه اآلية: أن ا أمر بالوقوف بالمشعر 
الحرام، واألمر األصل فيو أنو يقتضي الوجوب، وزمنو كما فعمو النبي ـ 

تضى ذلك أن يبيت الحاج بمزدلفة بعد صمى ا عميو وسمم ـ بعد الفجر؛ فاق
 .(2)نزولو من عرفات، وما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب

، َعْن ُعْرَوَة ْبِن ُمَضرِِّس ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اَلٍم  ب ـ وما رواه الشَّْعِبيُّ
، َوَسمََّم ـ ِبالُمْزَدِلَفِة ِحيَن َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل المَِّو ـ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  (3)الطَّاِئيِّ

                                                                                                              

تحقيق عمي محمد معوض وعادل الموجود دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى سنة: =    
لمحي الدين بن شرف النووي، دار  8/188ىـ، وشرح النووي عمى صحيح مسمم 1419

 ىـ. 1392ياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية سنة: إح
 .198سورة البقرة اآلية:  (1
لعمي بن أبي عمي بن سالم اآلمدي، تحقيق عبد  1/110ينظر: اإلحكام في أصول األحكام  (2

لبدر الدين  1/296الرزاق عفيفي المكتب اإلسالمي بيروت، والبحر المحيط في أصول الفقو 
 ىـ.1414 الزركشي، دار الكتبي الطبعة األولى سنة:محمد بن عبد ا

عروة بن مضّرس بن أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن عامر  (3
كان من بيت الرئاسة في قومو، وجّده كان سيدىم، وكذا أبوه. وىذا كان يباري عدّي  الطائي.

وسنن الدار الّدارقطنّي، من طريق بن حاتم في الّرئاسة. ووقع حديثو في الّسنن األربعة، 
الشعبي، وقال الّدارقطنّي: لم يرو عنو غير الشعبي، وسبقو إلى ذلك عمي بن المديني، 

، واإلصابة في تمييز 263/ 2ومسمم، وغير واحد.ينظر: معجم الصحابة البن قانع 
 .4/408الصحابة
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اَلِة، َفُقْمُت: َيا َرُسوَل المَِّو، ِإنِّي ِجْئُت ِمْن َجَبَمْي َطيٍِّئ َأْكَمْمُت  َخَرَج ِإَلى الصَّ
َراِحَمِتي، َوَأْتَعْبُت َنْفِسي، َوالمَِّو َما َتَرْكُت ِمْن َحْبٍل ِإالَّ َوَقْفُت َعَمْيِو، َفَيْل ِلي ِمْن 

؟  َمْن َشِيَد َصاَلَتَنا َىِذِه، َوَوَقَف ): َمْيِو َوَسمَّمَ َفَقاَل َرُسوُل المَِّو ـ َصمَّى المَُّو عَ َحجٍّ
ُو،  َمَعَنا َحتَّى َنْدَفَع َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة َقْبَل َذِلَك َلْياًل، َأْو َنَياًرا، َفَقْد َأَتمَّ َحجَّ

 .(1)(َوَقَضى تََفَثوُ 
حديث: أنو ذكر مزدلفة كما ذكر عرفات، فدل وجو الداللة في ىذا ال

 عمى أن حكميما واحد ال يجزئ الحج إال بيما.
َمْن َأْدَرَك َجْمًعا َمَع )وكذلك ما روي عنو ـ صمى ا عميو وسمم ـ أنو قال: 

، َوَمْن َلْم ُيْدِرْك َمعَ  َماِم َوالنَّاِس َحتَّى ُيِفيَض ِمْنَيا، َفَقْد َأْدَرَك اْلَحجَّ النَّاِس  اإْلِ
َماِم، َفَمْم ُيْدِركْ   فصرح بمنطوقو: أن من لم يدركيما لم يتم حجو. .(2)(َواإْلِ

 .(3)(ومن لم يدرك جمعا فال حج لو) وصرحت رواية أخرى بذلك ولفظيا: 
                                                 

وقال: حسن  2/230درك الحج سنن الترمذي أبواب الحج باب فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أ  (1
صحيح. محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق بشار عواد معروف دار الغرب اإلسالمي 

 بيروت.
َح َىَذا اْلَحِديَث الدَّاَرُقْطِنيُّ َواْلَحاِكُم َواْلَقاِضي َأُبو َبْكِر ْبُن اْلَعَرِبيِّ َعَمى َشْرِطِيَما. ينظر:      َوَصحَّ

بن عمي بن حجر العسقالني، تحقيق أبي عاصم حسن ألحمد  2/552تمخيص الحبير 
 عباس مؤسسة قرطبة مصر الطبعة األولى. 

أخرجو النسائى كتاب مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صالة الصبح مع اإلمام  (2
، نقل ابن حجر عن العقيمي تضعيفو لإلسناد وحسنو األلباني. ينظر: 5/236بالمزدلفة

 . 2/553تمخيص الحبير 
، قال محقق المسند: رجالو ثقات، وقال األلباني: 245/ 2أبو يعمى الموصمي في مسنده  رواه (3

 .259/ 4وأنا أظن أنيا مدرجة من كالم الشعبي. إرواء الغميل 
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 المناقشة:
ليس في اآلية الكريمة دليل عمى فرضية المبيت؛ ألن ا ـ تعالى ـ 

؛ فكأن المبيت ليس مقصودا لذاتو، والحال إنما ذكر الذكر، ولم يذكر المبيت
أن من بات ولم يذكر ا حتى انصرف فقد تم حجو، مع أنو قد ترك ما 
ذكر في القرآن وىو الذكر، فالذكر ليس فرضا، وكذلك حضور زمانو 

 ومكانو. وقد ذكر ا أشياء عديدة في كتابو ولم يرد بذكرىا وجوبيا.
عروة بن مضرَّس: بأن الحديث ونوقشت داللة الحديث الذي رواه 

وقد ُأْجمع عمى  (من صمى معنا صالتنا ىذه.....)ذكر الصالة في قولو: 
أن من بات بمزدلفة ونام عن الصالة حتى فاتتو فقد تم حجو، فالصالة 

 ليست من صمب أعمال الحج، كذلك الموطن الذي تكون فيو.
في قولو:  (2)حجركما أخبر بذلك ابن  (1)ولم يخالف في ذلك غير ابن حزم

وقد ارتكب ابن حزم الشطط؛ فزعم أنو من لم يصل الصبح بمزدلفة مع "
                                                 

ابن حزم الظاىري أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان   (1
األموي، وجده يزيد أول من أسمم من أجداده،  بن سفيان بن يزيد، مولى يزيد بن أبي سفيان

وأصمو من فارس، وجده خمف أول من دخل األندلس من آبائو. ومولده بقرطبة من بالد 
األندلس، وكان حافظًا عالمًا بعموم الحديث وفقيو، وكان شافعي المذىب، فانتقل إلى مذىب 

ى تضميمو فرحل الى بادية بالد أىل الظاىر، انتقد كثيرا من العمماء والفقياء، فتمالؤوا عم
ألحمد بن محمد بن خمكان، تحقيق  325/ 3األندلس فتوفي فييا. ينظر: وفيات األعيان 

خير الدين بن  254/ 4إحسان عباس دار صادر بيروت الطبعة األولى، األعالم لمزركمي 
 محمود الدمشقي دار العمم لمماليين.

بن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شياب الدين، ابن َحَجر الَعْسَقاَلني أحمد بن عمي  (2
ابن َحَجر: من أئمة العمم والتاريخ. أصمو من عسقالن )بفمسطين( ومولده ووفاتو بالقاىرة. أما 
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وقال عن الزيادات التي ُروَيت: أنيا من رواية  ،(1)"اإلمام أن الحج يفوتو
 م في المتون.يِ وكان يَ  (2)مطرف

 ـ المذىب الثاني:  2
من أن المكث في مزدلفة ُسنَّة، و  (4)واألوزاعي: (3)ُروي عن عطاء

 تركو ال دم عميو مطمقا، وقالوا: إنما ىو َمنِزل من شاء نزل بو، ومن شاء لم 

                                                                                                              

تصانيفو فكثيرة منيا: فتح الباري شرح صحيح البخاري، والدرر الكامنة في أعيان المئة =
 .178/ 1لمزركمي الثامنة و لسان الميزان ينظر: األعالم 

البن حزم عمي بن أحمد األندلسي دار الفكر بيروت، فتح  5/112ينظر: المحمى باآلثار  (1
ألحمد بن حجر العسقالني، دار المعرفة بيروت  3/523الباري شرح صحيح البخاري 

 ىـ. 1379إشراف محب الدين الخطيب سنة: 
ْبد الرحمن َرَوى َعن: أشعث النقاش، وبشر مطرف بن طريف الحارثي َأُبو بكر، وُيقال: َأُبو عَ  (2

َأِبي َعبد ا وبشير والحكم بن عتيبة وعامر الشعبي، وروى عنو: أسباط بن محمد وسفيان 
 .10/172، تيذيب التيذيب 28/62بن عيينة. ينظر: تيذيب الكمال 

، أو عطاء بن أبي رباح مكي تابعي ثقة وكان مفتي أىل مكة في زمانو، وىو مولى فير (3
ىـ ، ينظر:  الثقات  115جمح، وكان في زمانو من أعمم الناس بالمناسك، توفي سنة: 

لمحمد بن حبان البستي، وزارة المعارف اليندية دائرة المعارف اليند الطبعة األولى  2/135
ألبي إسحاق إبراىيم الشيرازي، تحقيق إحسان عباس دار  69ىـ، وطبقات الفقياء 1393سنة:

 م. 1970بي بيروت الطبعة األولى سنة: الرائد العر 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي إمام أىل الشام؛ لم يكن بالشام أعمم منو: ولد سنة  (4

ثمان وثمانين ومات سنة سبع وخمسين ومائة  ومات ولو ستون سنة، قال عبد الرحمن بن 
، وفيات 76طبقات الفقياء ميدي: ما كان أحد بالشام أعمم بالسنة من األوزاعي. ينظر:  

 . 127/ 3األعيان )
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  .(1)ينزل بو
قال ابن حجر: استند ىذا الفريق عمى ما روي عن عبد ا بن عمرو 

وفي األثر:  ،(2)وسنده ضعيف (،إنما َجْمع منزل لدلج المسممين)مرفوعا: 
 .(3)(ْنُو ِإَذا ِشْئتَ ِإنََّما َجْمٌع َمْنِزٌل َتْرَتِحُل مِ )
 ـ المذىب الثالث:   3

قال األحناف: إن الوقوف واجب، وزمن الوجوب من طموع الفجر من 
يوم النحر إلى طموع الشمس، فمن أدرك ىذا الوقت فقد أدرك الوقوف سواء 

 بات بيا أم ال.
والمبيت بيا سنة، فإذا طمع الفجر حقق الواجب بأن يصمي الفجر في 

 م، ثم يدعو ويذكر ا إلى أن يسفر.المشعر الحرا
ودليميم عمى ذلك: حديث عروة بن مضرس الطائي السابق والذي قال 

من شيد معنا ىذه الصالة ـ صالة الفجر ـ بمزدلفة وقد كان وقف )فيو: 
الحج عرفة، من )وكذلك ما روي:  (،بعرفة من ليل أو نيار فقد تم حجو

أن الوقوف بعرفة كل الحج، ولو كان أفاد: ، (4)(أدرك عرفة فقد أدرك الحج
 الوقوف بمزدلفة ركنا لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضو.

                                                 
 .8/188ينظر: شرح النووي عمى مسمم  (1
 .3/529فتح الباري شرح صحيح البخاري  (2
عبد ا بن محمد، تحقيق كمال يوسف الحوت مكتبة  أبي بكر 3/234مصنف ابن أبي شيبة  (3

 ىـ.1409الرشد الرياض الطبعة األولى سنة:
ألحمد بن عمي بن حجر العسقالني، دار   7/7بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العالية  (4

 ىـ وىو صحيح موقوف عن ابن عمر.1419العاصمة السعودية الطبعة األولى سنة:
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وحكم فواتو عن وقتو: إن كان لعذر فال شيء عميو؛ لما ُروي: أن 
ن فات  رسول ا ـ صمى ا عميو وسمم ـ َقدَّم أىَمو ولم يأمرىم بالكفارة وا 

 .(1)لغير عذر فعميو دم
 الرابع: ـ المذىب  4

 مد في ـــــال، وىو المعتــــــط الرحـــــزول بقدر حـــــــــقال المالكية: الواجب الن
المذىب، فمن تركو لغير عذر لزمو ىدي، ومن تركو لعذر فال شيء عميو، 

جب الميل كمو، وروى عنو ابن وىو قول مالك، وُروي عنو كذلك: أن الوا
    .(3)الواجب في جل الميل :(2)منداد خويز

ويدخل وقت الوجوب من بعد غروب الشمس بعد مضي القدر الذي 
يحصل بو الوقوف الركن بعرفة، ويستمر إلى طموع الشمس عند ابن 

                                                 
لعالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العممية  2/136الصنائع  بدائعينظر:  (1

 ىـ.1406الطبعة الثانية سنة: 
كر بن ُخويز منداد ـ رحمو ا ـ تفقو باألبيري وسمح الحديث. يروي عن أبي داسة، وأبي أبو ب (2

الحسن التمار، وأبي الحسن المصيصي، وأبي إسحاق التجيبي، وأبي العباس األصم. ولو 
كتاب كبير في الخالف، وكتاب في أصول الفقو، وفي أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك. 

لمقاضي عياض بن موسى اليحصبي،  77/ 7رك وتقريب المسالك ينظر: ترتيب المدا
 1/43مطبعة فضالة الطبعة األولى،  الديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء المذدىب
 إلبراىيم بن عمي بن فرحون، تحقيق محمد أبو النور دار التراث لمطبع والنشر القاىرة.

بد ا المالكي، دار الفكر لمطباعة محمد بن ع 2/332ينظر: شرح مختصر خميل لمخرشي   (3
 محمد بن أحمد الدسوقي، دار الفكر. 2/44بيروت،  الشرح الكبير لمدسوقي
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، وجعل ابن القاسم الوقت من بعد طموع الفجر إلى طموع الشمس (1)القاسم
  قضاء، فمن جاء مزدلفة بعد الفجر وقبل شروق الشمس فال شيء عميو.

 من جاء بعد الفجر لزمو ىدي ولو كان من الضعفة، (2):وعند أشيب
 بد في النزول من حط الرحال، إال إن مكث زمنا. وال

ويسن لمحاج إن لم يكن بو عذر: أن يبيت إلى طموع الفجر اقتداء 
 .(3)بالنبي صمى ا عميو وسمم

وبين المالكية: أن المبيت ليس من الواجب؛ ألنو ليس من النسك، 
نما ىو ل الستراحة، والواجب يتحقق بقدر حط الرحال، وال يشترط استغراق وا 

استأذنتو  (4)النصف األول من الميل، خالفا لمشافعية لما في مسمم: أن سودة
 م ــــــــ عميو الصالة والسالم ـ ليمة مزدلفة أن تدفع قبل حط الناس، فأذن ليا، ول

                                                 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي: جمع بين الزىد والعمم وتفقو بمالك ونظرائو وصحب مالكًا  (1

قال عنو عشرين سنة وعاش بعده اثنتي عشرة سنة، مولده سنة اثنتين وثالثين ومائة، 
النسائي: ىو عجب من العجب، الفضل والزىد وصحة الرواية وحسن الدراية وحسن الحديث، 

، وترتيب 150مات ـ رحمو ا ـ بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة. ينظر: طبقات الفقياء 
 .3/244المدارك 

، ومات أشيب بن عبد العزيز : تفقو بمالك وبالمدنيين والمصريين  وولد سنة خمسين ومائة (2
بمصر سنة أربع ومائتين بعد الشافعي بشير. وكانت المنافسة بينو وبين ابن القاسم وانتيت 

 .3/263، وترتيب المدارك 150الرياسة إليو بمصر بعد ابن القاسم. ينظر: طبقات الفقياء 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن  3/8 :ينظر: مواىب الجميل في شرح مختصر خميل (3

 ىـ.1412لفكر  الطبعة الثالثة سنة:الحطاب، دار ا
ُل َمْن َتزَ  (4 وََّج ِبَيا النَِّبيُّ َسْوَدُة ُأمُّ الُمْؤِمِنْيَن ِبْنُت َزْمَعَة بِن َقْيٍس الَعاِمِريَُّة الُقَرِشيَُّة، الَعاِمِريَُّة َوِىَي َأوَّ

ِو َنْحوًا ِمْن َثاَلِث ِسِنْيَن َأْو َأْكَثَر، َحتَّى َدَخَل َبْعَد َخِدْيَجَة، َواْنَفَرَدْت بِ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  -
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 .(1)يبين ليا وقتا مخصوصا
 ـ المذىب الخامس:  5

 ة ــــضور في مزدلفـــــالشافعية: المبيت واجب، ويتحقق الوجوب بالح قال
 في ساعة من النصف الثاني أو بعد الفجر.

والقدر الواجب تركو يوجب دما، إال إن كان معذورا بتركو، ويستحب 
  .(2)البقاء في مزدلفة حتى طموع الفجر

 ـ المذىب السادس: 6
ى مطمع الفجر، وجاز الدفع قال الحنابمة: يجب المبيت بمزدلفة حت

من مزدلفة بعد نصف الميل؛ لما ورد من الرخصة في ذلك، ومن ترك 
المبيت عجزا كمن تأخر في الوصول حتى مطمع الفجر قيل: يمزمو ىدي، 

 والراجح عدمو.
 .(3)ورخصة الدفع آخر الميل جائزة مطمقا، وقيل: ىي ألىل األعذار

 ن قدم النبي ـ صمى ا ــاس، قال: كنت فيمبــــــذلك: ما رواه ابن ع عمى  ويدل 

                                                                                                              

َوَكاَنْت َسيَِّدًة َجِمْيَمًة، َنِبْيَمًة، َضْخَمة َوِىَي الَِّتي َوَىَبْت َيْوَمَيا ِلَعاِئَشَة. ُتُوفَِّيْت ِفي آِخِر  ِبَعاِئَشَة.=
 .8/196 :، واإلصابة2/265ِة. ينظر: سير أعالم النبالء ِخاَلَفِة ُعَمَر ِبالَمِدْينَ 

 .2/165أخرجو البخاري كتاب الحج باب من قدم ضعفة أىمو  (1
لمحي  8/150، والمجموع شرح الميذب4/177ينظر: الحاوي الكبير في فقو اإلمام الشافعي (2

 الدين يحي بن شرف النووي، دار الفكر.
القاىرة،  المقدسي، مكتبة أبي محمد موفق الدين عبد ا 3/377ينظر: المغني البن قدامة  (3

لعبد السالم بن  1/244مذىب اإلمام أحمد بن حنبل  عمى  ، والمحرر في الفقو ىـ1388سنة:
 ىـ.1404عبد ا بن تيمية، مكتبة المعارف الرياض الطبعة الثانية سنة:
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  .(1)عميو وسمم ـ في ضعفة أىمو من مزدلفة إلى منى
 َيا َنَزَلْت َلْيَمَة َجْمٍع ِعْنَد ــــَأنَّ "َماَء: ـــــَماَء، َعْن َأسْ ــــوعن َعْبد المَِّو، َمْوَلى َأسْ 

، َىْل َغاَب الَقَمُر؟يَ "مَّ َقاَلْت: َصمَّْت َساَعًة ثُ الُمْزَدِلَفِة، َفَقاَمْت ُتَصمِّي، فَ  ، "ا ُبَنيَّ
، ُقْمُت: َنَعْم، "ا ُبَنيَّ َىْل َغاَب الَقَمُر؟يَ "َصمَّْت َساَعًة ثُمَّ َقاَلْت: ُقْمُت: اَل، فَ 

، َفاْرَتَحْمَنا َوَمَضْيَنا، َحتَّى َرَمِت الَجْمَرَة، ثُمَّ َرَجَعْت َفَصمَِّت "َفاْرَتِحُموا"َقاَلْت: 
، "الَّ َقْد َغمَّْسَنا، َقاَلْت: ْبَح ِفي َمْنِزِلَيا، َفُقْمُت َلَيا: َيا َىْنَتاُه َما ُأَراَنا إِ الصُّ  َيا ُبَنيَّ

 .(2)"ِإنَّ َرُسوَل المَِّو ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َأِذَن ِلمظُُّعن
 والمستحب: االقتداء برسول ا ـ صمى ا عميو وسمم ـ في المبيت

 إلى أن يصبح ثم يقف حتى يسفر.
 القول الراجح:

تبين من خالل عرض ىذه األقوال والنظر في ما تيسر من حجج كل 
: أن من قال بوجوب النزول في جزء من الميل أو كل الميل  ىو من (3)فريق

 عمى  الخالف القوي المعتبر، والذي يجد كل فريق مرجحات وقرائن تدل 
 :  رجحان قولو، وبيانو كاآلتي

                                                 
، أبو عبد ا محمد بن إدريس، دار الكتب العممية بيروت 1/369أخرجو الشافعي في المسند  (1

كتاب الحج باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرىن من  2/941وأخرجو مسمم 
 مزدلفة. 

كتاب الحج باب من قدم ضعفة أىمو بميل فيقفون بمزدلفة، ومسمم  2/165أخرجو البخاري  (2
 كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرىن. 2/940

التيسير والحكمة أن ُيْترَك الناُس عمى مذاىبيم المختمفة حتى ال سيأتي في الخاتمة: أن من   (3
 يقعون في الحرج والمشقة، فيدخمون ويخرجون أرساال ال تصادم بينيم. 
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القول أن مجرد النزول ىو الواجب وقدره بما يصدق عميو عرفا أن  األول:
المسافر قد نزل بمكان كذا، وبما يحصل بو الفرق بينو وبين التوقف ثم 
استئناف السير، سواء كان بمكث ساعة مع إبقاء الحقائب في السيارة، أو 

إنما كان بعد بحط الرحال أو انتصاف الميل، ويدل عميو أن اإلذن لمضعفاء 
أن حققوا النزول، وىو األمر الواجب، وتركيم إنما ىو لبقية الفضائل؛ ويدل 
عميو أنو لم يرد في النصوص أن الضعفاء قد أمروا بيدي أو فدية تجبر 

أن ما ترك لم يكن  عمى  ترك المبيت إلى  الفجر كجبر سائر الواجبات، فدل 
 واجبا.  
ب إلى طموع الفجر، إال من كان من قول من يرى أن المبيت واج الثاني:

أىل األعذار كالمرضى والنساء واألطفال؛ ألنو ال دليل يخصص الوجوب 
بجزء من الميل كمجرد النزول وحط الرحال لممالكية، أو ساعة من نصف 

 الميل كالشافعية، ويبقى المبيت واجبا في عموم الميل إلى الفجر.
وىو صمى ا  (،عني مناسككم خذوا): صمى ا عميو وسمَّموقد قال ـ 

عميو وسمم بات في مزدلفة حتى أصبح، والرخصة بعدم المبيت إنما ىي 
 لمنساء والضعفة ـ رخصة من الواجب ـ ويبقى غير الضعفة عمى األصل.

ومن قال يستوي بقية المكمفين بمن ُرخِّص ليم؛ لزمو أن ُيجيَز المبيت 
ا عميو وسمم ـ قد رخص  وعدمو في منى لسائر الحجاج؛ لكونو ـ صمى

: َأنَّ الَعبَّاَس ـ َرِضَي رضي ا عنيماألصحاب السقاية، فَعْن اْبِن ُعَمَر ـ 
ِمًنى ِمْن المَُّو َعْنُو ـ اْسَتْأَذَن النَِّبيَّ ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ ِلَيِبيَت ِبَمكََّة َلَياِلَي 
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والحال أنيم لم يقولوا بذلك، وىذا الوجو قال بو ، (1)"َفَأِذَن َلوُ "َأْجِل ِسَقاَيِتِو، 
جميور الحنابمة، وىو قول عن مالك، وبو قال بعض المعاصرين، ومن 
تيسر لو فإنو سيحقق فضائل كثيرة، من أبرزىا ذكر ا عند المشعر الحرام 

 فجرا.    
 أعمال مزدلفة /الفصل الثاني

العالقة بين ىذا الفصل إن ىذا الفصل جاء عرضا تتميما لمفائدة، و 
ن الفصل األول ىو ظرف ليذه األعمال فناسب بعد ذكر الظرف أوما قبمو 

 أن ُيذكر المظروف بشيء من اإليجاز.
 :المبحث األول: الصالة بمزدلفة

بمجرد النزول بمزدلفة بعد دخول وقت العشاء ينبغي لمحاج أن يبادر 
المغرب والعشاء إال إن بصالة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويؤخر صالة 

خاف خروج الوقت االختياري لصالة العشاء فإنو يبادر بصالة المغرب 
 والعشاء ولو بالطريق.

وجرى الخالف في األذان واإلقامة عند الجمع لتعدد طرق الرواية، 
 وبيانو كاآلتي:

قامتين. 1 وىو قول أكثر العمماء  ـ قال قوم: إن الجمع يكون بأذان واحد وا 
ل لمالك غير مشيور في المذىب، وبو قال ابن الماجشون، وقول فييم قو 

 ودليميم: ما رواه جابر بن عبد ا في ، (2)لمشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور
                                                 

 كتاب الحج باب ىل يبيت أصحاب السقاية أو غيرىم بمكة. 2/177أخرجو البخاري  (1
 ، 4/355ح البخاري البن بطال ـــــــــرح صحي، وش1/193و أىل المدينة ــــــــــــينظر: الكافي في فق (2
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  .(1)ـ بأذان واقامتين صمى ا عميو وسمَّمقصة الحج أنو جمعيما ـ 
قامتين. روى ابن القاسم عن ما 2 لك أنو ـ وقيل: إن الجمع يكون بأذانين وا 

يؤذن ويقيم لكل صالة، وىو مشيور المذىب، وروي عن عمر بن الخطاب 
وىو ظاىر الحديث الذي رواه البخاري وبوب لو بقولو: ، (2)وابن مسعود

 .(3))باب َمْن َأذََّن َوَأَقاَم ِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُيَما(
عي؛ ـ وقيل: إن الجمع يكون بإقامة فقط دون أن يؤذن، وبذلك قال الشاف 3

روي َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل:  ودليميم ما ؛(4)ألن الصالة األولى ليست في وقتيا
َجَمَع َرُسوُل اِ ـ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِبَجْمٍع، َصمَّى "

َوَلْم ُيَناِد ِفي "وزاد أبو داوود  ،(5)"اْلَمْغِرَب َثاَلثًا َواْلِعَشاَء َرْكَعتَْيِن ِبِإَقاَمٍة َواِحَدةٍ 
 .(6)"اأْلُوَلى

قامة واحدة عند صالة المغرب فقط،  4 ـ وقيل: يكون الجمع بأذان واحد وا 
 ِة ـــَوُىَو َقْوُل َأِبي َحِنيَفَة ـ َرِحَمُو المَُّو ـ َواْلَعامَّ »باني: ـــــقال محمد بن الحسن الشي

                                                                                                              

، ومعالم 3/374،والمغني البن قدامة 4/176والحاوي الكبير في فقو اإلمام الشافعي =    
 .2/205السنن 

 .صمى ا عميو وسمَّمكتاب الحج باب حجة النبي  2/892أخرجو مسمم  (1
إكمال المعمم بفوائد  ،4/326، االستذكار 4/340شرح صحيح البخاري البن بطال  (2

لعياض بن موسى اليحصبي، تحقيق يحي إسماعيل الطبعة األولى  4/278مسمم
 ىـ.1419سنة:

 .2/164صحيح البخاري  (3
 .4/176الحاوي الكبير في فقو اإلمام الشافعي  (4
 كتاب الحج باب اإلفاضة من عرفات إلى  مزدلفة. 2/938أخرجو مسمم  (5
 .2/191سنن أبي داوود  (6
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و  «ِمْن ُفَقَياِئَنا  (1)َن ِفي َذِلَك ِبَما ُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمر.َوَيْحَتجُّ
ولما كان ىذا الجمع ىو أصل ألن يقاس عميو الجمع في صموات 
أخرى كالمغرب والعشاء لممطر أو السفر فال حرج بأي وجو كان الجمع 
مادام قد وافق وجيا من ىذه الوجوه المعتبرة، نقل الخطابي عن اإلمام أحمد 

وجائز العمل فى ذلك بكل ما "وقال الطبري:  ،(2)"جزاكأييا فعمت أ"أنو قال: 
 .(3)"جاءت بو اآلثار

ولو  وصل مزدلفة قبل دخول الوقت العشاء فإنو ال يصمي المغرب حتى  -
 يدخل وقت العشاء فيجمع.

ومن عجل بصالة المغرب قبل مزدلفة ولم يخش فوات الوقت فعميو أن  -
الصالة ) ى ا عميو وسمم ـ قال:يعيدىا إذا أتى مزدلفة؛ ألن النبي ـ صم

 ة عمى ــــــــــو ابن جماعــــــــادة، وحممـــــــــب اإلعــــــــال بذلك مالك وطمـــــــق ،(4)(أمامك
 عمى 

                                                 
رواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق تقي الدين  2/400التعميق الممجد موطأ محمد   (1

 . 2/154ىـ، بدائع الصنائع 1426الندوي دار القمم  دمشق الطبعة الرابعة سنة: 
لسميمان حمد بن محمد الخطابي، المطبعة العممية حمب الطبعة  2/205معالم السنن   (2

 األولى.
عمي بن خمف بن عبد الممك، تحقيق أبي تميم  4/340اري البن بطال شرح صحيح البخ  (3

 ىـ. 1423ياسر بن إبراىيم مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية سنة: 
كتاب الحج  2/931كتاب الحج باب النزول بين عرفة وجمع، ومسمم  2/163أخرجو البخاري  (4

 الحج باب استحباب إدامة الحج التمبية.
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 مى قبل ــــــــــــن صـــــــــو كمــــــب عمى الوجوب؛ فيـــــــو ابن حبيــــــباب، وحممــــــاالستح
 .(1)الوقت

 :اآلداب والفضائل ني:المبحث الثا
ينبغي لمحجاج إن تحققوا الغروب بعرفة أن يتوجيوا إلى مزدلفة،  -

بية أو غيرىا مع السكينة وعند خروجيم عمييم أن يذكروا ا ـ تعالى ـ بالتم
، ال ينشغل الواحد منيم بسفاسف األمور راكبا أو ماشيا؛ فإن النبي ـ والوقار

ض بالناس صار يقول ويشير بيده اليمنى: صمى ا عميو وسمم ـ عندما أفا
عميكم بالسكينة فإن البر ليس )وفي رواية:  ،(2)(أييا الناس السكينة السكينة)

ليس السابُق من "وخطب عمر بن عبد العزيز بعرفة فقال: ، (3)(باإليضاع
 وكمما وجد فرجة أسرع.  ،(4)"سبق بعيره وفرسو، ولكن السابَق من غفر لو

خول مزدلفة: أن يسمك طريق المأزبين بحيث يكون ويستحب عند د -
مسجد نمرة عمى يساره، ويكره أن يخرج من طريق ضب وىو الطريق الذي 

 تسمكو السيارات اآلن عند ذىابيا إلى عرفات.
إال إذا اشتدَّ الزحام فميخرج من ناحية أخرى كما ذكر خميل ليسمم من 

 الخصومة، وليعمم من يراه أن ذلك ليس بشرط.
                                                 

ألبي محمد بن أبي زيد القيرواني، تحقيق جماعة منيم  2/397الزيادات ينظر: النوادر و  (1
م، شرح مختصر خميل 1999محمد حجي دار الغرب اإلسالمي بيروت الطبعة األولى سنة:

 .2/332لمخرشي 
 .صمى ا عميو وسمَّم ث جابر  كتاب الحج باب حجة النبيمن حدي 2/886أخرجو مسمم  (2
 بالسكينة. صمى ا عميو وسمَّمتاب الحج باب أمر النبي ك 2/164أخرجو البخاري  (3
 .2/25المجالسة وجواىر العمم  (4
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 ما قيل في إحياء ليمة مزدلفة:  -
قال بعض العمماء: يستحب إحياء ليمة مزدلفة بالصالة والذكر 

 والتضرع.
من قام ليمتي )ومما ورد عن النبي ـ صمى ا عميو وسمم ـ أنو قال: 

    .(1)وىو حديث ضعيف (،العيدين محتسبا ؛ لم يمت قمبو يوم تموت القموب
أن أئمة الحديث قالوا: إنو لم  ووردت في ذلك نصوص أخرى إال

بل الصحيح عن النبي ـ صمى ا عميو وسمم ـ كما  يصح شيء من ذلك.
َحتَّى َأَتى اْلُمْزَدِلَفَة، َفَصمَّى ِبَيا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ِبَأَذاٍن " :في حديث جابر

َقاَمتَْيِن، َوَلْم ُيَسبِّْح َبْيَنُيَما َشْيًئا، ثُمَّ  اْضَطَجَع َرُسوُل اِ ـ َصمَّى اُ َواِحٍد َواِ 
 ".َعَمْيِو َوَسمََّم ـ َحتَّى َطَمَع اْلَفْجرُ 

لوا جيدا عظيما ذىذه الميمة حرج عمى الحجاج فقد بكذلك في إحياء 
في عرفات، وأماميم أعمال تقتضي الجيد كالوقوف بالمشعر الحرام ورمي 

 الجمار والطواف.
 ـ التقاط الحصى:

 ة، وقال آخرون: ـــــط من مزدلفـــــــب أن تمتقـــــــياء: يستحــــــــقال بعض الفق

                                                 
أحمد بن الحسين الخراساني، تحقيق محمد عبد  3/445أخرجو البييقي في السنن الكبرى  (1

ىـ، مصباح الزجاجة في 1224القادر عطا دار الكتب العممية بيروت الطبعة الثالثة سنة:
أبو العباس أحمد الكناني، تحقيق محمد الكشناوي دار العربية بيروت  2/85جو زوائد ابن ما

 ىـ.  1403الطبعة الثالثة سنة:
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 يمتقطيا من حيث شاء.
 :المشعر الحرام المبحث الثالث:

وىو بفتح الميم ، بل صغير وعميو ُأقيم المسجد اآلنالمشعر الحرام ج
عمى الصحيح، وبو جاء القرآن، وقيل أيضا: بكسرىا، وقيل: المشعر الحرام 

 .(1)لفةكل مزد
بعد صالة الصبح ُيسنُّ لمحاج أن يقف عند المشعر الحرام مستقبل و 

َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت الدعاء إلى اإلسفار قال تعالى: ﴿القبمة لمذكر و 
 .(2)﴾ْشَعِر اْلَحَرامِ َفاْذُكُروا المََّو ِعْنَد اْلمَ 

 الخاتمة
 من خالل ما تقدم يتبين لنا: 

ادة عظيمة من ِحَكِميا تجسيد معنى العبودية  ـ أن ىذا النسك عب -
سبحانو ـ  فإن األحكام التي تقدمت بأدلتيا من كتاب ا وسنة نبيو ـ صمى 
ا عميو وسمم ـ ىي عند ا عظيمة القدر؛ عمى المسمم أن يستشعر 
تعظيميا وتقديسيا، وال يعتبرىا رحمة كسائر الرحالت ولو لم يتحصل من 

حظ عاجل، أو لم يدرك ليا معنى؛ بل ىو الخضوع والتسميم  عمى  خالليا 
 وتعظيم لشعائر ا.

                                                 
لعبد  3/1275أسماء األمكنة والبقاع  عمى  ، ومراصد االطالع 5/133ينظر: معجم البمدان   (1

 ىـ. 1412المؤمن بن عبد الحق البغدادي، دار الجيل بيروت الطبعة األولى سنة:
 .196سورة البقرة اآلية:  (2
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كذلك: فإن في ازدحام الحجاج وزيادة العدد سنويا بزيادة المسممين يترتب  -
عمى دخوليم وخروجيم في زمن واحد في كل أماكن العبادة تصادم ومخاطر 

من الحكمة أن ُيْتَرك عظيمة تصل إلى حد الموت اختناقا ودوسا؛ لذلك لعمو 
 الحجاج عمى مذاىبيم يدخمون ويخرجون أرساال ال تصادم بينيم.

وصمى ا عمى نبينا محمد وعمى أنبياء ا ورسمو وآليم وصحبيم إلى يوم 
 الدين. 

  
 فهرس المصادر والمراجع

ـ أخبار مكة لمفاكيي محمد بن إسحاق، تحقيق عبد الممك عبد ا دىيش 
 ىـ.1414ت الطبعة الثانية سنة: دار خضر بيرو 

ـ إرواء الغميل لمحمد ناصر الدين األلباني، إشراف زىير الشاويش المكتب 
 ىـ.1405اإلسالمي الطبعة الثانية 

ـ إكمال المعمم بفوائد مسمم لعياض بن موسى اليحصبي، تحقيق يحيى 
 ىـ.1419إسماعيل  الطبعة األولى سنة: 

ـ اإلحكام في أصول األحكام لعمي بن أبي عمي اآلمدي، تحقيق عبد الرزاق 
 عفيفي المكتب اإلسالمي بيروت.

ـ االستذكار ألبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد 
 ىـ.1421معوض دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى سنة: 

لبر القرطبي، وسف بن عبد اـ االستيعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر ي
 ىـ.1412 /ر الجيل بيروت الطبعة األولىجاوي داتحقيق عمي محمد الب
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ـ اإلصابة في تمييز الصحابة ألحمد بن حجر العسقالني، تحقيق عادل 
 ىـ.  1415أحمد معوض دار الكتب العممية بيروت سنة: 

 ماليين. ـ األعالم لمزركمي خير الدين بن محمود الدمشقي، دار العمم لم
ـ البحر المحيط في أصول الفقو لبدر الدين محمد بن عبد ا الزركشي، دار 

 ىـ.1414الكتبي الطبعة األولى سنة: 
 موطأ محمد رواية محمد بن الحسن لمحمد عبد الحي  عمى  ـ التعميق الممجد 

 ىـ.1426/ر القمم دمشق الطبعة الرابعةالمكنوي، تحقيق تقي الدين الندوي دا 
ثقات لمحمد بن حبان البستي، وزارة المعارف اليندية دائرة المعارف اليند ـ ال

 ىـ.1393الطبعة األولى سنة: 
ـ الجامع الصحيح لإلمام البخاري محمد بن إسماعيل، تحقيق محمد زىير 

 ىـ.1422طوق النجاة الطبعة األولى سنة: 
مد ـ الحاوي الكبير في فقو اإلمام الشافعي ألبي الحسن عمي بن مح

الماوردي، تحقيق عمي محمد معوض وعادل الموجود دار الكتب العممية 
 ىـ.1419بيروت الطبعة األولى سنة: 

ـ الديباج المذىب في معرفة أعيان المذىب إلبراىيم بن عمي بن فرحون، 
 تحقيق محمد أبو النور دار التراث لمطبع والنشر القاىرة.  

بن عمي الخراساني، تحقيق محمد  ـ السنن الكبرى لمبييقي أحمد بن الحسين
 ىـ.1224عبد القادر عطا دار الكتب العممية بيروت الطبعة الثالثة سنة: 

ـ السنن الكبرى لمنسائي أحمد بن شعيب، تحقيق عبد الغفار سميمان سيد 
 ىـ.1421كسروي الطبعة األولى سنة: 



العدد الثاني                                          مجلة العلوم الشرعية  

                                 "زدلفةَ بمُ  زولُ من وحي السُّنَّة "النُّ     

 
-127- 

 ـ الشرح الكبير لمدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي، دار الفكر.
 طا ـــــــــــبقات الكبرى لمحمد بن سعد البغدادي، تحقيق محمد عبد القادر عـ الط
 ىـ.1410دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى سنة:   

ـ الكافي في فقو أىل المدينة ألبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق محمد 
 محمد الموريتاني مكتبة الرياض الحديثة الرياض الطبعة الثالثة. 

محمد زيد القيرواني، تحقيق لنوادر والزيادات ألبي محمد عبد ا بن أبي ـ ا
دار الغرب اإلسالمي بيروت الطبعة األولى سنة: وآخرين، حجي 
 م.1999

ـ المجالسة وجواىر العمم ألبي بكر أحمد مروان الدينوري المالكي، تحقيق 
 ىـ.1419 ،ة التربية اإلسالمية البحرينمشيور بن حسن آل سميمان جمعي

 ـ المجموع شرح الميذب لمحيي الدين بن شرف النووي، دار الفكر.
مذىب اإلمام أحمد بن حنبل لعبد السالم بن عبد  عمى  ـ المحرر في الفقو 

 ىـ.1404ا بن تيمية، مكتبة المعارف الرياض الطبعة الثانية سنة: 
 بيروت.ـ المحمى باآلثار البن حزم عمي بن أحمد األندلسي، دار الفكر 

الصحيحين ألبي عبد ا الحاكم، تحقيق عبد القادر عطا  عمى  ـ المستدرك 
 ىـ.1411دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى سنة: 

ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ألحمد بن عمي بن حجر 
 ىـ.1419العسقالني، دار العاصمة السعودية الطبعة األولى سنة: 

 ىـ.1388المقدسي، مكتبة القاىرة سنة:  ةدامالبن ق ـ المغني
 ـ المغني في الضعفاء لمحمد بن أحمد الذىبي، تحقيق نور الدين عتر.
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ـ بدائع الصنائع لعالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب 
 ىـ. 1406العممية الطبعة الثانية سنة: 

تب العممية بيروت الطبعة ـ تذكرة الحفاظ لمذىبي محمد بن أحمد، دار الك
 ىـ.1419 األولى سنة:

ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمقاضي عياض بن موسى اليحصبي، 
 مطبعة فضالة الطبعة األولى. 

ـ تقريب التيذيب ألحمد بن عمي بن حجر العسقالني، تحقيق محمد عوامة 
 ىـ.1406دار الرشد سوريا الطبعة األولى سنة: 

حمد بن حجر العسقالني، تحقيق حسن عباس مؤسسة ـ تمخيص الحبير أل
 قرطبة مصر الطبعة األولى.

ـ تيذيب التيذيب ألحمد بن عمي بن حجر العسقالني، مطبعة دار المعارف 
 ىـ.1326اليند الطبعة األولى سنة: 

ـ تيذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق 
 ىـ.1400الة بيروت الطبعة األولى سنة: بشار عواد معروف مؤسسة الرس

ـ سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة، تحقيق بشار عواد معروف دار 
 الغرب اإلسالمي بيروت.

ـ سير أعالم النبالء ألبي عبد ا محمد بن أحمد الذىبي، تحقيق مجموعة 
 ىـ.1405بإشراف شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة سنة: 

صحيح مسمم لمحي الدين بن شرف النووي، دار إحياء  عمى  شرح النووي ـ 
 ىـ.1392التراث العربي بيروت الطبعة الثانية سنة: 
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ـ شرح صحيح البخاري البن بطال عمي بن خمف بن عبد الممك، تحقيق أبي 
 ىـ.1423تميم ياسر بن إبراىيم مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية سنة: 

 ر ـــــــــكي، دار الفكــــــــــي محمد بن عبد ا المالــــــر خميل لمخرشـــــــــــ شرح مختص
 لمطباعة بيروت. 

 ـ صحيح مسمم بن الحجاج القشيري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي بيروت.
ـ طبقات الفقياء ألبي إسحاق بن إبراىيم الشيرازي، تحقيق إحسان عباس 

 م.1970عة األولى سنة: دار الرائد العربي بيروت الطب
ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد بن حجر العسقالني، إشراف محب 

 ىـ. 1379الدين الخطيب دار المعرفة بيروت سنة: 
أسماء األمكنة والبقاع لعبد المؤمن بن عبد الحق  عمى  ـ مراصد االطالع 

 ىـ.1412البغدادي، دار الجيل بيروت الطبعة األولى سنة: 
د ابن أبي يعمى أحمد بن عمي الموصمي، تحقيق حسين سميم أسد دار ـ مسن

 ىـ.1404المأمون لمتراث دمشق الطبعة األولى سنة: 
ـ مسند اإلمام الشافعي أبي عبد ا محمد بن إدريس، دار الكتب العممية 

 ىـ.1400بيروت سنة:
يق ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو ألبي العباس أحمد الكناني، تحق

 ىـ.1403دار العربية بيروت الطبعة الثالثة سنة:  ،محمد الكشناوي
ـ مصنف ابن أبي شيبة أبي بكر عبد ا بن محمد، تحقيق كمال يوسف 

 ىـ.1409الحوت مكتبة الرشد الرياض الطبعة األولى سنة: 
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ـ معالم السنن لسميمان أحمد بن محمد الخطابي، المطبعة العممية حمب 
 الطبعة األولى.

 ر ـــــــق بن غيث الحربي، دار مكة لمنشــــــية األثرية لعاتــــــــــــم مكة التاريخـــــــ معال
 ىـ.1351الطبعة األولى سنة:   

ـ معجم البمدان لشياب الدين أبي عبد ا ياقوت الحموي، دار صادر 
 م.1995بيروت الطبعة الثانية سنة: 

ين عبد الباقي بن مرزوق، تحقيق ـ معجم الصحابة البن قانع أبي الحس
صالح بن سالم المصراتي مكتبة الغرباء األثرية المدينة المنورة الطبعة 

 ىـ.1418األولى 
ـ معرفة الصحابة ألبي نعيم أحمد بن عبد ا بن ميران، تحقيق عادل 

 ىـ.1419يوسف العزازي دار الوطن الرياض الطبعة األولى سنة: 
ختصر خميل أبي عبد ا محمد بن محمد بن ـ مواىب الجميل في شرح م

 ىـ.1412عبد الرحمن الحطاب، دار الفكر الطبعة الثالثة سنة: 
ـ وفيات األعيان ألحمد بن محمد بن خمكان، تحقيق إحسان عباس دار 

 صادر بيروت الطبعة األولى.
                       

 
     

 
 
 


