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  قدادياملعلي  حممد

  ١.™...َفإَِذا أََفْضُتْم ِمْن َعرََفاٍت َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعِر الَْحرَاِم  ...´
إنّ املشعر احلرام والوقوف به جزٌء مهم من أجزاء احلج الذي هو ركن من أركان 

والوقـوف باملشـعر   اإلسالم، كما صرح به القرآن الكرمي والسنة الشريفة، حـىت قـالوا:   
احلرام أعظم عند اإلمامية من الوقوف بعرفة، ومن هنا قالوا من فاتـه الوقـوف بعرفـة،    

  ٢. (التذكرة).هبل طلوع الشمس متّ حجوأدرك الوقوف باملشعر ق

                                            
 . ١٩٨ :  البقرة سورة .١
 . ٢٥٦:  ١ املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيهلفقه على ا . انظر ٢



 هـ١٤٤٠محرّم الحرام    /  ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٦ 

إنَّ هذه األرض املقدسة خمتصة بعناية اهللا سبحانه وتعاىل وحمطّة للعطاء والغفران، 
 املزدلفـة أكثـر بـالد اهللا    إنّ<قال: إنه  7اإلمام حممد الباقرعن أيب جعفر  وقد روي 

اًهوام، من عند اهللا يا معش فإذا كانت ليلة التروية نادى منادر اهلوام عـن وفـد   ارحلن 
اهللا، قال: فتخرج يف اجلبال فتسعها حيث ال ت١.>عادت رى فإذا انصرف احلاج  

املشعر، بفتح امليم يف املشهور وحكي كسرها: جبل صغري آخر مزدلفة، امسه قُزح 
ملا فيه من الشعائر وهـي معـامل الـدين وطاعـة اهللا      ،ومسي مشعراً .بضم القاف وبالزاي

. تعاىل، ووصف باحلرم ألنه حيرم فيه الصيد وغريه، وجيوز أن يكون معنـاه ذو احلرمـة  
والصلة بينه وبني مزدلفة أنه جزء منـها، أو مجيـع املزدلفـة وعلـى هـذا فهـو مـرادف        

  ٢.للمزدلفة
ومجـع، واملشـعر احلـرام. كمـا عـن      وقد ذكر أنَّ للمزدلفة ثالثة أمساء: مزدلفة، 

  التذكرة واملغين.
إنَّ الوقوف باملشعر احلرام ليلة العيد وذكر اهللا والدعاء واملبيـت فيـه، وأن يطـأ    
الصرورة أرضه برجله، وكذلك أداء صالة املغربني بأذان وإقامتني، وأداء صـالة الصـبح   

يكن  مىن، كلّ ذلك ملن ملفيه، وكون احلاج فيه حىت طلوع الشمس، مث اإلفاضة منه إىل 
مضطراً؛ وأما املضطر كالنساء والصبيان و... فلهم اإلفاضة منه ليلة العيد إىل مـىن، فـال   

  جيب عليهم البيتوتة والبقاء فيه حىت طلوع الشمس.

، تتعلق بالوقوف يف املشـعر احلـرام ، علـى     هنا ثالثة مواضيع نتعرض ألحكامهااإنّ ه
  :اهللا تعاىلضوء الفقه املقارن إن شاء 

                                            
 . ٢٢٤:  ٤، الشيخ الكليين الكايف .١
 . ٩٤:  ٣٧ . املوسوعة الفقهية الكويتية٢
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  ...؛ ملن مل يكن مضطراً الوقوف االختياري، ليلة العيد وبني الطلوعني األول:
  

؛ ملن كان مضطراً من الرجـال ، وللنسـاء    الوقوف االضطراري ليلة العيدالثاين:         
  .والصبيان..

  

من يوم العيد ؛ ملـن لـه عـذر     الوقوف االضطراري بعد طلوع الشمسالثالث:          
  .منعه عن الوقوف بني طلوعي الفجر والشمس..

  

واملراد من الوقوف املذكور هو جمرد الكون على أية صورة ماشـياً أو قاعـداً أو   
  ١.راكباً، متاماً كما هي احلال يف عرفة

  الشيعة اإلمامية:

الوقـوف بـه    الريب يف وجوب الوقوف باملشعر احلرام بعد الوقوف بعرفـة، وأنّ 
  ٢، فاملبيت به ليس ركناً.نان للوقوف باملشعر احلرام وقتركن من أركان احلج؛ وإن كا

والنخعي: املبيت ا  الوقوف باملزدلفة ركن، فمن تركه فال حج له. وقال الشعيب
تـرك   قـال: إنّ  الشافعي أنّ وخالف باقي الفقهاء يف ذلك، وقالوا: ليس بركن، إالّ ركن.

دليلنـا: إمجـاع الفرقـة     عليه.يء املبيت ا لزمه دم واحد يف أحد قوليه. والثاين: ال ش
صـحة حجتـه، وإذا مل يقـف ففـي      وطريقة االحتياط، ألنه إذا وقف ا فال خالف يف

وروي  يدل عليه ألنه ال خـالف أنـه وقـف باملشـعر.     9صحتها خالف، وفعل النيب

                                            
 . ٢٥٦:  ١ املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيه الفقه على .١
 . ٢٥٤:  ١ . تذكرة الفقهاء، العالمة احللي٢
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  ١>.له املزدلفة فال حجمن ترك املبيت ب<أنه قال:  7عنه
  وقال اإلمامية:

وقت الوقوف باملشعر ما بني طلوع الفجر إىل طلـوع الشـمس، وللمضـطر إىل    
  ٢زوال الشمس.

، أو يكتفــى بــالوقوف يف هــل جيــب  ليلــة العيــد وعــن الوقــوف يف املزدلفــة
  بعد مطلع الفجر؟املشعراحلرام ولو حلظة 

أوهلمـا ملـن ال    :اإلماميـة كما هو قول ؛  للوقوف باملشعر احلرام وقتني نّهذا وإ
ي طلـوع الفجـر، وطلـوع    أعذر له يف التأخري، وهو ما بني الطلوعني من يـوم العيـد،   

مـن   عامـداً  ن يستوعب الوقوف هذه الفترة بكاملها. ومن أفاض عاملـاً أالشمس، على 
قد وقـف   ن كانإ، مل يبطل حجه ، ولو قليالًاملشعر قبل طلوع الفجر بعد أن كان به ليالً

فال شيء عليه، كما هو صريح الرواية املتقدمة.  ن تركه جهالًإبعرفات وعليه دم شاة، و
وثانيهما للنساء وملن له عذر مينعه عن الوقوف بني الطلوعني، وميتد إىل زوال الشـمس  

  ٣من يوم العيد.
ـ  باملشعراحلرام مراً ن مرإف وقال احلنفية:  وقوفـه ن أل ،عليـه  يءبعد طلوع الفجر فال ش

أو مغمى عليه فلم يقف مـع النـاس حـىت     تأدى ذا املقدار وكذا إن كان مر ا نائماً
حصوله يف موضع الوقوف يف وقته يكون مبرتلة وقوفـه وقـد بينـا هـذا يف      نأفاضوا أل

نام  يف الوقوف باملشعراحلرام وإن مل يبت باملزدلفة ليلة النحر بأن الوقوف بعرفة فكذلك

                                            
 . ٣٤١:  ٢، ١٦١سألة ، الشيخ الطوسي، املاخلالف .١
 ١٩١:  ١اإلسالم، احملقق احللي  شرائع .٢
 . ٢٥٦:  ١ املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيه الفقه على .٣



  املشعـر الحرام...                                                                                            

٢٩ 

ن البيتوتة باملزدلفة ليست بنسك مقصـود ولكـن املقصـود    أل، عليه يءيف الطريق فال ش
طلوع الفجر وقد أتى مبا هو املقصود فال يلزمه بترك ما ليس  الوقوف باملشعر احلرام بعد

  ١يء.مبقصود ش
ـ  ،لوقـوف مـن أصـله   اولو تركوا هذا  :قال الشافعي واألصحاب وقال الشافعية: م هاتفَ

  ٢.واهللا أعلم ،كسائر اهليئات والسنن وال دممث عليهم إالفضيلة وال 
كما عبر شـهاب الـدين البغـدادي املـالكي يف      ٣؛ال جيب. ولكنه األفضل وقال املالكية:

  كتاب (إرشاد السالك).
  ٤...الوقوف باملشعر احلرام سنة كما قال ابن رشد واملعتمد أن الدسوقي املالكي:

هـذا قـول عطـاء     ،مـن تركـه فعليـه دم    ،بواملبيت مبزدلفة واج :فصلٌ وقال احلنابلة:
وقال علقمـة   .والشافعي وإسحاق وأيب ثور وأصحاب الرأي والزهري وقتادة والثوري

َفـإَِذا أََفْضـُتْم ِمـْن َعرََفـاٍت ´ :لقول اهللا تعـاىل . والنخعي والشعيب من فاته مجع فاته احلج
صالتنا هذه ووقف معنـا   من شهد: <9وقول النيب .™َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعِر الَْحـرَامِ 

  >.ه وقضى تفثهحج فقد متَّ واراً حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليالً
واألحوط ذلك؛ كما عبر السـيد احلكـيم والسـيد اخلـوئي.      اإلمامية :الشيعة فيما قال 

  ومهما يكن ، فال قائل بأنه ركن.
يعين من  >.اء قبل ليلة مجع فقد مت حجهاحلج عرفة فمن ج< :9ولنا قول النيب

                                            
 . ٦٣:  ٤ . املبسوط، السرخسي١
 . ١٤٢:  ٨اموع، النووي  . ٢
 . ٢٥٦:  ١ الفقه على املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيه .٣
 . ٤٥:  ٢ حاشية الدسوقي .٤
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 وما احتجوا به من اآلية واخلرب فاملنطوق فيهما ليس بركن يف احلـج امجاعـاً   جاء عرفة
يذكر اهللا تعاىل ومل يشهد الصالة فيها صـح حجـه فمـا هـو مـن       فإنه لو بات جبمع ومل
شهود صـالة  ضرورة ذكر اهللا تعاىل ا وكذلك  ن املبيت ليس منضرورة ذلك أوىل وأل

ذلك فيتعني محـل ذلـك علـى     الفجر فإنه لو أفاض من عرفة يف آخر ليلة النحر أمكنه
ومن بات مبزدلفة مل جيز له الـدفع قبـل    فصلٌ. جمرد االجياب أو الفضلية أو االستحباب

إن مر ـا   :وقال مالك .الشافعي وذا قال .عليه يءفإن دفع بعده فال ش ،نصف الليل
: بات ـا وقـال   9ولنا أن النيب فإن نزل فال دم عليه مىت ما دفع .ومل يرتل فعليه دم

 .مبـا ورد مـن الرخصـة فيـه     وإمنا أبيح الدفع بعد نصف الليل >.خذوا عين مناسككم<
  ١إىل مىن. يف ضعفة أهله من مزدلفة 9فروى ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النيب

فذهب مجاعة إىل أنه  املبيت يف مزدلفة للحاج ليلة النحر اختلف الفقهاء يف حكم
فرض، ومن هؤالء من أئمة التابعني: علقمـة واألسـود والشـعيب والنخعـي، واحلسـن      
البصري، كما ذهب إليه من أئمة املذهب الشافعي: أبوعبدالرمحن ابـن بنـت الشـافعي،    

و ركن ال يصح احلج إالَّ بـه،  وأبوبكر بن خزمية، والسبكي قالوا: املبيت مبزدلفة فرض أ
مـن فاتـه املبيـت    <أنه قـال:   9واحتجوا باحلديث املروي عن النيب. كالوقوف بعرفة

وذهب الشافعية يف األصح، واحلنابلة إىل أنـه واجـب ولـيس    . باملزدلفة فقد فاته احلج
حلديث: احلج يوم عرفـة مـن جـاء قبـل      ،بركن، فلو تركه احلاج صح حجه وعليه دم

  ٢.فتم حجه، يعين: من جاء عرفة ليلة مجع الصبح من
مـن  <: 9لقولـه وحكى النووي عن الشعيب والنخعي بأنّ املبيت مبزدلفة ركن، 

                                            
 . ٤٤١:  ٣ ، ابن قدامة. املغين١
 .١٠١ـ  ٩٤:  ٣٧ . املوسوعة الفقهية الكويتية٢
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١>.له ترك املبيت باملزدلفة فال حج  

  :عند الشيعة اإلمامية مكان الوقوف

فقـال   ،فسـكت  >املزدلفـة؟  ما حد< :قال للحكم بن عيينة 7الباقراإلمام  إنّ
  ٢>.بني املأزمني إىل اجلبل إىل حياض وادي حمسر... ها ماحد<: 7الباقر

ومعلم للحج والدعاء والصـالة واملبيـت    عالمة للنسك والعبادةاحلرام، ... ملشعرا
أو  >بـأذان واحـد وإقـامتني   <والعشـاء   ع ألنه جيمع فيه بني املغربعنده، وتسميته جبم

ازدلف إىل املشعر أي ذهـب  < :9قال له 7جلمع الناس فيه، واملزدلفة، ألن جربئيل
جبل يف ذلك املوضع مسي قزح، وقيل: هو ما بـني   إليه وأقرب منه، قيل: املشعر احلرام

وادي حمسـر منـه،    إىل وادي حمسر، وليس املأزمـان و  جبلي املزدلفة من مأزمي عرفة
حلرمته، وباجلملة املراد هنا الوقوف والذكر يف موضع خاص يقـف   وإمنا وصف باحلرام

  ٣...وهو موضع حمدود مثل عرفة ومىن الناسفيه 
وادي حمسر)  ه) أي املشعر (ما بني املأزمني إىل احلياض إىل(حد  (و) كيف كان ف

عليـه بـني    بال خالف أجده فيه كما اعترف به يف املنتهى، بـل يف املـدارك هـو جممـع    
وادي  احليـاض إىل  املشعر احلـرام املـأزمني إىل   حد< :األصحاب، ويف صحيح معاوية

  ٤...أي من املأزمني >،حمسر

                                            
؛ أورده الرافعـي   ١٥٠:  ٨ ، نقالً عن كتاب اموع، النووي١٩٩:  ٨. تذكرة الفقهاء، العالمة احللي ١

 . ٣٦٧:  ٧يف فتح العزيز 
 . ٣٧٥:  ١، العالمة احللي تذكرة الفقهاء .٢
 . ٢٧٠، احملقق األردبيلي : زبدة البيان .٣
 . ٦٦:  ١٩الكالم  جواهر .٤
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  :عند أهل السنة مكان الوقوف
 9فعن جبري بن مطعم: أن النيب ر.سحوادي م إالَّاملزدلفة كلها مكان للوقوف 

رواه أمحد، ورجاله موثقـون. والوقـوف    >.موقف، وارفعوا عن حمسر كل مزدلفة<قال: 
جبمع أتى قـزح فوقـف    ملا أصبح 9النيب ، أن7ّقزح أفضل. ففي حديث علي عند

. رواه أبوداود والترمذي وقال: >كلها موقف هذا قزح وهو املوقف، ومجع<عليه، وقال: 
  ١حسن صحيح.

أبيـه   عـن  7الصـادق اإلمـام  عـن  روى العالّمة احللّي عن طريق أهل السنة 
  ٢.>جبمع ومجع كلها موقف وقفت ههنا<قال:  9النيب عن جابر أنّ 7الباقر

  ٣>.زح حىت انتهى إىل وادي حمسرأفاض من قُ 9لنيبا نّ<أ :7وعن علي

  الوقوف االختياري واالضطراري عند الشيعة اإلمامية:

، اختياريـاً واضـطرارياً، وكمـا أنّ    إنّ لكل من عرفات واملشـعراحلرام وقـوفني  
للمشعراحلرام وقوفني، يكون له وقتان أيضاً. (وأما الوقتان من الوقوف فأحـدمها يبـدأ   
حينما ورد احلاج فيه ليلة العيد، واآلخر منهما يبدأ من طلوع الفجر حىت تطلع الشمس 

نـه قسـم يبـدأ    وهذا هو الركن الذي قال به النصوص والفقهاء). والوقوف االختياري م
حني الورود حىت طلعت الشمس يوم العيـد ويكـون هـذا الوقـوف ملـن العـذر لـه؛        
واالضطراري قسم منه يبدأ من طلوع الشمس يوم العيد حـىت أن يـدرك احلـاج فيـه     
ساعة من النهار ولو بلحظة ملن تأخر. وقسم آخر منه وهو الكون فيـه ليلـة العيـد مث    

                                            
 . ٧٢٥:  ١ . فقه السنة، الشيخ سيد سابق١
 . ٣٧٥:  ١، العالمة احللي تذكرة الفقهاء .٢
 . ١٤٦:  ٨، النووي اموع .٣
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لمعذورين (النساء ـ الصبيان ـ ومن خياف على نفسه   اخلروج منه يف ليلته ويكون هذا ل
  ـ و...).

حال فال خالف أجده يف أنه (جتوز اإلفاضـة   على كلّيقول صاحب اجلواهر: .. 
للمرأة ومن خياف على نفسه) من الرجال (من غري جربان) كما اعتـرف بـه    قبل الفجر

 املنتهى جيوز للخائف بل يف املدارك هو جممع عليه بني األصحاب، بل يف حمكي، بعضهم
مـن   والنساء ولغريهم من أصحاب األعذار ومن له ضرورة اإلفاضة قبل طلوع الفجـر 

معاوية  املزدلفة، وهو قول كل من حيفظ عنه العلم، وقال الصادق عليه السالم يف صحيح
بالدعـة حـىت إذا    مث أفاض وأمر النـاس <: 9بن عمار املشتمل على صفة حج النيب

بـأذان واحـد    ى املغـرب والعشـاء اآلخـرة   دلفة وهي املشعر احلرام فصـلّ انتهى إىل املز
ويف صـحيح  ...>. ى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بين هاشم بالليـل وإقامتني، مث أقام فصلّ

بليل قال:  جعلت فداك معنا نساء فأفيض ن<: 7قلت أليب عبد اهللا ،سعيد األعرج
  ١...>.بليل نعم، قال: أفض ن :لتقال: ق 9تريد أن تصنع كما صنع رسول اهللا نعم

  ة:سنل الأهالوقوف االختياري واالضطراري عند 

 فاته من: والنخعي الشعيب وقال ...™الَْحرَاِم ... الَْمْشَعرِ  ِعْندَ  اللهَ  ... َفاْذكُُروا´ :تعاىل قوله
  ٢.احلج فاته مبزدلفة الوقوف

 واجـب،  احلرام املشعر عند احلصول أن على يدل األمر هذا): املنتخب( يف لاوق
  .كالمه انتهى. فمسنون هناك الوقوف فأما عرفة، يف كما املرور فيه ويكفي

                                            
 . ٧٧:  ١٩الكالم  جواهر .١
 . ٢٧٥:  ١ابن عطية  تفسري .٢
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 فمن واجب، هو: حنيفة أبو وقال العلماء، مجهور قول هو مسنوناً الوقوف وكون
. بليل يعجل أن بأس فال الزحام خاف أو عذر له كان فإن دم، فعليه عذر غري من تركه
  .عليه شيء وال

 الوقـوف : واألوزاعـي  والنخعـي،  والشـعيب،  وعلقمة، واحلسن، الزبري، ابن وقال
  ١.عمرة إحرامه وجيعل احلج، فاته فقد فاته ومن فرض، مبزدلفة

 واجـب  نـه أ يف اختلفوا بركن ليس مبزدلفة الوقوف نأ على مجعواأ ما بعد مث... 
  .سنة وأ الدم بفواته جيب

  .واجب :اجلمهور وقال .سنة :الشافعي فقال
 الوقـوف  :بوحنيفـة أ فقـال  ؛منه الواجب القدر يف اختلفوا بالوجوب القائلون مث

  .واجب النحر يوم من الفجر طلوع بعد مبزدلفة
  .واجب ساعة ولو النحر ليلة مبزدلفة املبيت :مالك وقال

 للقـائلني  حجـة  يـة اآل وهـذه  واجـب  الليـل  نصـف  بعد ما املبيت :محدأ الوق
 ِعْنـدَ  اللـهَ  َفـاْذكُُروا َعرَفـاٍت  ِمـنْ  أََفْضـُتمْ  َفإِذا´ :تعاىل قوله نإف .الشافعي على بالوجوب

 وجـوب  علـى  وبإشـارته  مبزدلفـة  الوقوف وجوب على بعبارته يدل ،™الَْحرامِ  الَْمْشَعرِ 
 عرفات من فاضةواإل احلرام املشعر عند بالذكر مرلأل الكالم سوق نإف ،بعرفات الوقوف

  .بالوجوب وىلأ فهذا ؛له شرط
 فكيـف  ،لالسـتحباب  هـو  مناإ بالذكر مرفاأل مجاعاًإ واجب غري الذكر قيل: فإن

  ؟مبزدلفة الوقوف وجوب وهو اخلالفية يف به حيتج
 حيصـل  باللسـان  بـالقول  حيصـل  كمـا  وذلك ،الغفلة طرد عن عبارة الذكر قلنا:

                                            
 . ٢٩٧:  ٢، أبو حيان األندلسي البحر احمليط .١
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 بنيـة  مبزدلفة فالوقوف ؛ذاكر هللا مطيع كل :احلصني صاحب قال .يضاًأ باجلوارح بالعمل
 العشـاءين  ةوصـال  والـدعاء  التلبية مث ،واجب فهو به مورأامل وهو ،حمالة ال ذكر العبادة
 يف كمـا  ،امللـزوم  به ويراد الالزم يطلق نأ فيمكن ذكر ذلك وكلُّ ،للوقوف الزم والفجر

َ  ما َفاْقَرُؤا´ :تعاىل قوله  السنة من مذهبنا ويؤيد، تيسر ما واصلّ يعىن ،™الُْقـرْآنِ  ِمنَ  تََيرسَّ
 الفجـر  يعـىن  هذه صالتنا شهد من: <9اهللا رسول قال :قال مضرس بن عروة حديث

 متَّ فقـد  ـاراً  وأ لـيالً  ذلك قبل بعرفة ووقف ،ندفع حىت معنا ووقف مبزدلفة النحر يوم
١واحلاكم... حبان وابن ربعةاأل السنن صحابأ رواه .هحج  

 الوقـوف  ترك ونظريه اإلمث. يف إالّ يظهر ال املعذور وغري املعذور بني ... والفرق
 واهللا اهلـدي  عليـه  جيـب  التقـديرين  كـال  وعلى وبعذر جيوز، جيوز، ال عذر بال مبزدلفة
  ٢أعلم.

 علقمـة  وذهـب . فواجـب  حصـةً  الرتول وأما سنة، املبيت أنّ مالك ومذهب ...
 بطـل  فاتـه  فمن احلج، من ركن مبزدلفة الوقوف أنّ إىل واألوزاعي التابعني من ومجاعة

 ال اجلاهليـة  يف العـرب  كانـت  وقد .™اللـهَ  َفاْذكُُروا´ قوله: يف األمر بظاهر متسكاً حجه
  ٣املزدلفة... إىل عرفة من يفيضون

 بعـده  أم الفيـل  قبل أدري ال قريش كانت: قال جنيح أيب ابن عن الطربي روى
 العـرب  مـن  ألحد فليس مكة وقاطنو البيت والةُ حنن :قالوا ،رأياً احلمس أمر ابتدعت

 ألن يعـين ـ   احلـرم  تعظمـون  كمـا  احلل من شيئاً تعظموا فال مرتلنا مثلُ وال حقنا مثلُ

                                            
 . ٢٣٧:  ١املظهري  التفسري .١
 . ٢٩٥:  ٦صدر السابق امل .٢
 . ٢٠٢:  ٢والتنوير، البن عاشور قاضي املالكية مبدينة تونس  التحرير .٣
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 مـن  عظموا قد: وقالوا حبرمكم العرب استخفت ذلك فعلتم إن فإنكم ـ  احلل من عرفة
 كنانة وكانت ،منها اإلفاضة و بعرفة الوقوف تركوا فلذلك احلرم من عظموا ما مثل احلل

 بـأن  واحـدة  إفاضـة  إالّ يفيضـون  ال فكـانوا  يعين ،..ذلك يف معهم دخلوا قد وخزاعة
 ولعـل  مزدلفة يف كلهم الناس فيجتمع مزدلفة إىل عرفة من يردوا حىت احلجيج ينتظروا

 اآلية فتكون اإلفاضة يف وغريهم احلمس ا جيمع ألا جبمع، مزدلفة تسمية وجه هذا
  .مبزدلفة الوقوف على االقتصار قريش على ردت قد

 للتراخي) مث( فتكون مىن، إىل مزدلفة من اإلفاضة أفيضوا مث: بقوله املراد: قيل و
 مـن  القدمية السنة من وهي احلرام املشعر عند اهللا تذكروا أن بعد أي الزمن يف والترتيب

 بيـد  فيهـا  اإلجازة وكانت اجلاهلية يف العرب عليها وكان يقال، فيما  7إبراهيم عهد
 اإلجـازة  تـوىل  مـن  آخر وكان عيالن، قيس من عدوان لبين بعدهم صارت مث خزاعة

 فأبطلت مكة تحتفُ أن إىل سنة أربعني بالناس أجاز األعزل بن ميلةع سيارة أبا منهم
 يـوم  مزدلفـة  من خيرجون اجلاهلية يف وكانوا احلج، أمري يتبعون الناس وصار اإلجازة

 وكـان  مـىن  قـرب  جبـل  أعلى هو و ثبري على الشمس تطلع أن بعد احلجة ذي عاشر
 اللهم«: فيه يقول بدعاٍء ويدعو القبلة مستقبل الشمس طلوع قبيل يقف م جيزي الذي

ممـن  جـاراً  لنا كن اللهم مسحائنا، يف املال واجعل نسائنا، بني وحبب رعائنا، بني ضبغ 
: قـال  الشمس طلوع قرب فإن ،»ضيفكم واقروا جاركم، وأكرموا بعهدكم، أوفوا خنافه،

 ـم  دفـع  الشـمس  طلعت فإذا أسود محاراً سيارة أبو ويركب »نغري كيما ثبري أشرق«
  :راجزهم ذلك يف قال وقد الناس وتبعه

ِبيَل  َخلُّوا ١َفزَارَْه. بَِني َمَوالِيهِ  َو َعنْ                َسيَّاَرهْ  أiَِ  َعنْ  السَّ  

                                            
 . ٢٤٣:  ٢والتنوير، البن عاشور قاضي املالكية بتونس  التحرير .١
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: قـال  زيـاد،  بـن  الـرمحن  عبد حدثنا: قال الكيساين، شعيب بن سليمان حدثنا
 قـدم  من: قال عمر، أن شرحبيل، بن عمرو عن إبراهيم، عن احلكم، عن شعبة، حدثنا

 يف ثَقَلـه  بتقدميـه  يكـون  أنه على أعلم، واهللا عندنا، منه ذلك يكن فلم له، حج فال ثقله
 ولكنه حجه؟ من وحلّ ذلك قبل حج وقد كذلك ذلك يكون وكيف حيجج، مل من: معىن

 مكة عن الشخوص وقت يف يعقبه يكون أن ينبغي عما الناقص احلج حج من: معىن يف
 الوقـوف  حكـم  يف هـو  وهل مبزدلفة، الوقوف حكم ...وسنذكر احلاج، يريد حيث إىل

 وينبغـي  اهللا شـاء  إن ذلـك  خـالف  على هو أو الناس، بعض يقول كما احلج يف بعرفة
 منـهما،  اآلخـرة  وقت يف بينهما جامعاً مجيعاً باملزدلفة والعشاء املغرب يصلي أن للحاج

 قـد  العلـم  أهـل  أن غـري  منهما، اآلخرة وقت يف مجيعاً ا صالّمها 9اهللا رسول فإن
 بال واحدة بإقامة أو واحدة؟ وإقامة بأذان أو وإقامتني، أبأذانني يصليهما، كيف اختلفوا

 بـن  عمر عن القول هذا روي وقد وإقامتني، بأذانني يصليهما: يقول بعضهم فكان أذان؟
  ١مسعود... بن اهللا عبد وعن اخلطاب،

 ال عنـدنا  واجـب  الوقف هذا) وقف مث( قوله: ،مبزدلفة الوقوف يف مطلب احلنفيـة: وقال 
 يف كمـا  فيهمـا  للشـافعي  خالفاً واجبة؛ ال الفجر إىل مؤكدة سنة مبزدلفة والبيتوتة سنة،

  ٢وشرحه... اللباب
 اإلمـام  فيصـلي . الشمس طلوع حىت النحر يوم فجر بعد: وقته :مبزدلفة الوقوف

 روي ملا حمسر، بطن إالّ موقف كلها واملزدلفة. معه والناس يقف مث بغلس الصبح بالناس
 بطـن  عـن  وارتفعوا موقف مزدلفة <كل: قال 9اهللا رسول أن عنه اهللا رضي جابر عن

                                            
 . ١٤٦:  ٢القرآن، للطحاوي  أحكام .١
 . ٥١١:  ٢ابن عابدين  حاشية .٢
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  :الوجوب دليل ١حمسر>.
 9اهللا رسـول  رأيت ما: قال مسعود بن عبداهللا روى فقد 9الرسول عملـ أ

 يومئـذ  الفجـر  وصـلّى  جبمع والعشاء املغرب صالة: صالتني إالّ مليقاا إالّ صالة صلى
 القصواء ركب مث: ... قال جابر وعن ٢بغلس. وقتها قبل: وقال: رواية ويف ميقاا. قبل
   ٣واقفاً... يزل فلم و وحده وهلّله وكبره فدعاه القبلة فاستقبل احلرام املشعر أتى حىت

 مـن  يل هل: فقلت جبمع 9النيب أتيت: قال مضرس بن عروة عن روي ـ ب 
 ذلك قبل وأفاض يفيض حىت املوقف هذا ووقف معنا الصالة هذه صلّى من: فقال حج؟

 لـيس  وهـو  احلج متام به علق فقد ٤تفثه. وقضى حجه متّ فقد اراً أو ليالً عرفات من
 نغلـس  كنـا : قالت حبيبة أم فعن بالليل أهله ضعفة قدم 9اهللا رسول ألن اتفاقاً ركناً
 قـدم  فـيمن  كنت: قال عباس ابن وعن ٥.مىن إىل املزدلفة من 9اهللا رسول عهد على
 الوقـوف  تـرك  وإذا قـدمهم.  ملـا  ركنـاً  كان ولو ٦أهله. ضعفة يف املزدلفة ليلة 9النيب

 وجب عذر بال تركه وإن. شيء عليه جيب وال جاز لزمحة أو سن كرب أو ملرض مبزدلفة
  ٧دم. عليه

                                            
 . ٥٥/٣٠١٢ باب املناسك، كتاب:  ٢ماجة  ابن .١
 . ٤٨/٢٩٢ باب احلج، كتاب:  ٢ مسلم .٢
 . ١٩/١٤٧ باب احلج، كتاب:  ٢ مسلم. ٣
 . ٢٦٤:  ٥النسائي  .٤
 . ٢٦٢:  ٥النسائي . ٥
 . ٢٦١:  ٥ النسائي. ٦
 . ١٨٨:  ١فقه العبادات، احلنفية  .٧
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   وقال احلنابلة:

 وتارة مبزدلفة، بالوقوف أمحد عنه يعرب تارة. واجب اجلملة يف مبزدلفة الوقوف نّإ
 ِعْنــدَ  اللــهَ  َفــاْذكُُروا َعرََفــاٍت  ِمــنْ  أََفْضــُتمْ  َفــإَِذا´: ســبحانه لقولــه مبزدلفــة باملبيــت يعــرب

 أريد وإن. تقدم كما كلها مزدلفة: احلرام واملشعر .™َهـَداكُمْ  كFََ  اْذكُُروهُ  وَ  الَْحرَامِ  الَْمْشَعرِ 
 قـول  بـدليل  حولـه،  فيمـا  بـالوقوف  حيصل وذلك عنده، بالذكر أمر فقد قزح نفس به

  .»حمسر بطن عن وارفعوا موقف كلها ومزدلفة املوقف هذا« 9النيب
 هـذا «: وقـال  ،»مناسـككم  عـين  خذوا«: وقال ا، وقف 9النيب فإنَّ: وأيضاً

 طلعـت  فإن .»موقف كلها وعرفة املوقف هذا«: قال كما ،»موقف كلها ومزدلفة املوقف
  .صحيح وحجه دم، فعليه باملزدلفة يقف ومل الشمس

 النـاس  أرى وال كعرفـة،  عندي مجع أمر ليس  :القاسم ابن رواية يف :أمحد قال
 بعرفـة،  وقف وقد جبمع، الوقوف فاته رجل عن أيب سألت: صاحل وقال .كذلك جعلوها

حـديث  عن أمحد سألت: أبوطالب وقال .دم عليه: قال الشمس؟ طلوع بعد جبمع ومر 
 فقد اراً أو ليالً ذلك، قبل عرفات أتى وقد الصبح، صالة معنا صلَّى من: الطائي عروة

 مـع  مجعـاً  يشـهد  ومل عرفـات،  أتـى  من يصنع فكيف: قلت شديد، هذا: قال .حجه متَّ
  ١...جيئها مل ممن حاالً أحسن هذا: قال اإلمام؟

  تقدمي النساِء والضعفَة� إىلَ م�ىن عند الشيعة اإلمامية:

من ترك الوقوف فيما بني الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه ويستثين مـن  
ذلك النساء والصبيان واخلائف والضعفاء كالشيوخ واملرضى فيجوز هلم حينئذ الوقـوف  

                                            
 . ٦٠٧:  ٢، البن تيمية، كتاب احلج شرح العمدة .١
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  ١يف املزدلفة ليلة العيد واإلفاضة منها قبل طلوع الفجر إىل مىن.
  :روايات الباب وإليك بعضها 1وقد مجع صاحب وسائل الشيعة

أصـلحك اهللا الرجـل األعجمـي    <: 7حممد بن حكيم قال: قلت أليب عبد اهللا
واملرأة الضعيفة تكونان مع اجلمم من عرفات مر م كما هم  ال األعرايب، فإذا أفاض

ـ  أجـز أوا ا فقد أليس قد صلّ< :7، قالإىل مىن مل يرتل م مجعاً ن مل إهم، قلـت: ف
  ٢>.همأجزأهللا فيها فقد ا ن كانوا ذكرواإف : فذكروا اهللا فيها؟7وا؟ فقاليصلّ

أيب املغرا،  ، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عنوعن عدة من أصحابنا
للنسـاء والصـبيان أن    9رسـول اهللا  رخـص : <7اهللا عبـد  عن أيب بصري، عن أيب

  ...>.يفيضوا بليل
ن أيب ب عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد، عن عليوعن عدة من أصحابنا، 

 خائف أفاض من املشعر احلـرام لـيالً   أي امرأة أو رجل<قال:  8محزة، عن أحدمها
  ...>.فال بأس فلريم اجلمرة

ابن علي الوشـاء، عـن    وعن احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عن احلسن
 9رسول اهللا إنّ<يقول:  7أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: مسعت أباعبد اهللا

  ...>.من املزدلفة إىل مىن ليالًالنساء  عجل
حفـص بـن البختـري     وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عـن 

للنسـاء   9رخـص رسـول اهللا  <قـال:   7وغريه، عن أيب بصري، عـن أيب عبـد اهللا  
مجع بليل، وأن يرموا اجلمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت  والضعفاء أن يفيضوا من

                                            
 .  ٣٧٤سألة امل احلج، للسيد اخلويي، مناسك؛  ٢٣أبواب الوقوف باملشعر ب  ، ٣٧:  ١٤الوسائل  .١
 . ٣احلديث  ،٢٥الباب  ،أبواب الوقوف باملشعر ،الوسائل .٢



  املشعـر الحرام...                                                                                            

٤١ 

  ح عنهن.يذب لوا منوكّ
بصري قال: مسعت أبا  حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن ابن مسكان، عن أيب

ال بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند املشعر ساعة، مث <يقول:  7عبد اهللا
ن فريمني اجلمرة، مث يصربن سـاعة، مث يقصـرن ويـنطلقن إىل مكـة      إىل مىن ينطلق
  أن يذبح عنهن فإن يوكلن من يذبح عنهن.أن يكن يردن  فيطفن إالّ

عن احلسني بن سعيد عن  عن أمحد بن حممد، ،حممد بن احلسن بإسناده عن سعد
يف التقدم <أنه قال:  7عن أيب عبد اهللا عمري، عن هشام بن سامل وغريه، حممد بن أيب

 والتقـدم مـن مزدلفـة إىل مـىن     طلوع الشمس: (ال بأس به). من مىن إىل عرفات قبل
  مبىن (ال بأس به). يرمون اجلمار ويصلون الفجر يف منازهلم

محله الشـيخ علـى املعـذور ملـا     :  1صاحب الوسائل، الشيخ حر العاملييقول 
  ١...تقدم

  

  تقدمي النساِء والضعفَة� إىلَ م�ىن عند أهل السنة:

إىل أنه من السنة تقدمي الضعفاء من النساء وغريهن مـن  أهل السنة ذهب فقهاء 
مزدلفة إىل مىن قبل طلوع الفجر بعد نصـف الليـل لريمـوا مجـرة العقبـة قبـل زمحـة        

  ٢...الناس
                                            

 . ٣١ـ  ٢٨:  ١٤الشيعة، احلر العاملي  وسائل .١
 : ٢ عابـدين  ابن وحاشية ،١٣٦ : ٢ بدائع الصنائع؛ نقالً عن:  ٩٦:  ٣٧. املوسوعة الفقهية الكويتية ٢

ـ  ١٣٩ : ٨ للنـووي  وامـوع  ،١٨٠ : ١ اإلكليل وجواهر ،١٧٨  ،٥٠٠ : ١ احملتـاج  ومغـين  ،١٤٠ ـ
 استأذنت< حديث: . ٤٩٧ : ٢ القناع وكشاف ،٤٢٢ : ٣ قدامة البن واملغين ،٩٩ : ٣ الطالبني وروضة

 . ٩٣٩ : ٢ ومسلم ،٥٢٦ : ٣ الباري فتح ،البخاري أخرجه ...>،9اهللا رسول سودة
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الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبـد الـرمحن بـن     وال بأس بتقدمي
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الـرأي وال نعلـم    عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري

  9.١بفعل نبيهم واقتداًء ملشقة الزحام عنهم ودفعاً م فيه رفقاً نّ، وألفيه خمالفاً
رواه  >.ليلة املزدلفة يف ضعفة أهلـه  9أنا ممن قدم النيب< :وعن ابن عباس قال

عنـد املشـعر احلـرام     وعن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون .البخاري ومسلم
 مام وقبل أن يـدفع مث يرجعون قبل أن يقف اإل ،فيذكرون اهللا ما بدا هلم ،باملزدلفة بليل

فـإذا قـدموا رمـوا اجلمـرة      ،فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك
  ٢.) رواه البخاري ومسلم9(أرخص يف أولئك رسول اهللا :يقول وكان ابن عمر

طلوع  وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز اإلفاضة قبل
  ٣س، ويف بقية جزء من الليل ملن كان من الضعفة.الشم

  املبيت مبزدلفة عند الشيعة اإلمامية:

إنّ هذا املبيت واجب على غري ذوي األعذار، كما ذكره السيد املرتضى يف رسائله، قال: 
  ٤.>..مضطراً قبل طلوع الشمس إالّاملزدلفة)   (منيفض منها  وال<... 

فة، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة، مثّ قف ا بسفح وبت باملزدلالشيخ الصدوق : .. 
قف ا، فإنّ الوقف ا فريضة، فأمحـد   جبل ثبري، و اجلبل إىل أن تطلع الشمس على

، وأدع لنفسك ما بينـك وبـني   9وصلّ على النيب اهللا، وهلّله، وسبحه، وجمده، وكبره،
                                            

 . ٤٤٣:  ٣ ابن قدامةعبداهللا املغين،  .١
 . ١٤٠:  ٨، للنووي اموع .٢
 . ١٤٣:  ٥ األوطار، الشوكاين نيل. ٣
 . ٦٨:  ٣ شريف املرتضىل الئرسا. ٤
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افهـا يف احلـرم فـأفض    فإذا طلعت ورأت اإلبل مواضع أخف طلوع الشمس على ثبري،
قلت باملسعى مبكّة، مثّ  مقدار مائة خطوة، وقل كما فيه حتى تأيت وادي محسر، فارمل

فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به مـن مزدلفـة فعلـت، وإن     إمض إىل مىن.
  ١.فأنت يف سعة، فأغسلها أحببت أن يكون من رحلك مبىن

 :قـال  7عـن أيب عبـد اهللا   ...احلـج ركن مـن أركـان    الوقوف باملشعر احلرام
مـن أفـاض مـن    < :وية بن عمار قـال اويف الصحيح عن مع>. فريضة الوقوف باملشعر<

ويف الصحيح عن احلليب عـن أيب  ...>. وليبيت ا عرفات إىل مىن فلريجع وليأت مجعاً
 رن اهللا تعاىل اعتذإن قدم وقد فاته عرفات فليقف باملشعر احلرام فإو< :قال 7عبد اهللا

 ،ن يفـيض النـاس  ألعبده وقدمت حجه إذا أدرك املشعر احلرام قبل طلوع الشمس وقبل 
  ٢>.عمرة مفردة وعليه احلج من قابل فان مل يدرك املشعر احلرام فقد فاته احلج فيجعلها

  املبيت مبزدلفة عند أهل السنة:

زدلفة وحيصل املبيت باملزدلفة باحلضور يف أية بقعة كانت من مزدلفة، حلديث: م
كما أن هذا املبيت حيصل عند الشافعية واحلنابلة . بطن حمسر كلُّها موقف، وارتفعوا عن

باحلضور يف مزدلفة يف ساعة من النصف الثاين من ليلة النحر، وأنه لو دفع من مزدلفـة  
بعد نصف الليل أجزأه وحصل املبيت وال دم عليه، سواء كان هذا الدفع لعـذر أو لغـري   

يعد إليها فقد ترك املبيت،  عذر، وأنه لو دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ولو بيسري ومل
فإن عاد قبل طلوع الفجر أجزأه املبيت وال شيء عليه، ومـن مل يوافـق مزدلفـة إالّ يف    

                                            
 . ٢٧١، الشيخ الصدوق : املقنع .١
 . ٧٢٥:  ٢، العالمة احللي منتهى املطلب .٢
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  ١.النصف األخري من الليل فال شيء عليه
  

  هنا مسائل البد لنا من البحث حوهلا:

إنّ احلكومة السعودية منعت أخرياً النساء من الوقـوف يف املشـعر، وأمـرت     ـ١
لسيارات العبور منه بدون توقف، فهـل جيـزي ذلـك؟ وهـل يصـدق الوقـوف       سائقي ا

  االضطراري على هذا العبور منه أم ال؟ فما حكم هذا؟ فهل حجهن صحيح أم ال؟
ال يوجد عنوان <الوقوف االضطراري> يف الروايات، بـل املوجـود فيهـا عـدة     

 مىن إىل عرفات قبـل  يف التقدم من<أنه قال:  7اهللا عبد عن أيبعناوين نذكرها هنا: 
 عجـل  9اهللا رسـول  إنّـ   فيقفن عند املشعر سـاعة > ـ ...  ال بأس به طلوع الشمس

للنسـاء والصـبيان أن يفيضـوا     9رسول اهللا رخصـ   من املزدلفة إىل مىن النساء ليالً
  ـ و... مجع بليل للنساء والضعفاء أن يفيضوا من 9اهللا رخص رسولـ  بليل

ر ساعة) فقهياً للمضطر والضعفاء ليس معناه التوقـف،  فالوقوف (يقفن عند املشع
بل الكون فيه ولو بلحظة، دليل ذلك عنـوان السـاعة، ألنّ املـراد مـن السـاعة لـيس       

...>، مـن املزدلفـة إىل مـىن    النساء ليالً لعج 9رسول اهللا إنّ: <7دقيقة، وقوله٦٠
  دليل قطعي على ذلك. وكذلك لفظة االفاضة.

ال  طلوع الشمس يف التقدم من مىن إىل عرفات قبل: <7وقول اإلمام الصادق
>، أدلّ دليل على أنّ املراد من الوقوف ليس الوقـوف بـاملعىن اللغـوي، وقـال     بأس به

  .على املعذور 1: محله الشيخ1صاحب الوسائل
السـيد الشـبريي    والخيفى أنّ الفقهاء أفتوا جبواز ذلك. (التقدم ليالً)؛ ولكن قـال 

                                            
 .٩٥:  ٣٧الفقهية الكويتية  . املوسوعة١
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الفاضة من املزدلفة ولو قبل منتصف الليل، كالنساء والصبيان واملرضى الزجناين: جيوز ا
والشيوخ، ولكن جيب عليهم أداء بعض األذكار كاالستغفار والتسبيح حني العبـور مـن   

  ١.™َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعرِالَْحرامِ ´املزدلفة، عمالً بالنص القرآين 
املشعر من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، جيب البقاء يف وقال السيد اخلامنئي: 

أنّ الركن منه مسمى الوقوف ولو مبقدار دقيقة أو دقيقتني فإن وقـف بقـدر املسـمى     إالّ
، وأما إن ترك مسـمى الوقـوف اختيـاراً    وترك الباقى عمداً صح حجه وإن فعل حراماً

  فحجه باطل.
وقوف بقـدر املسـمى للنسـاء    جتوز اإلفاضة من املشعر إىل مىن ليلة العيد بعد ال

 والضعفاء واألطفال والشيوخ ومن له عذر كاخلوف أو املرض، وكذا ملن ينفر م ويعتين
  ٢بأحواهلم كاملمرض واخلادم.

يستثىن من وجوب الوقوف باملزدلفة باملقدار املتقدم اخلائف والصـبيان والنسـاء   
فإنـه جيـوز هلـؤالء االكتفـاء     والضعفاء ـ كالشيوخ واملرضى ـ ومن يتـولّى شـؤوم،     

: هل يكفـي  ١السؤال بالوقوف فيها ليلة العيد واإلفاضة منها إىل مىن قبل طلوع الفجر.
اجلواب: نعم يكفي للنسـاء   النساء يف املشعر املكث مبا يصدق عليه الوقوف ولو قليالً؟

  ٣.مسمى الوقوف يف املزدلفة ليلة العيد
عذار كالنساء والصبيان والضعفاء، كالشيوخ واملرضى، ومن يتـوىل أمـر   جيوز لذوي األ

واالفاضة منـها إىل مـىن قبـل طلـوع      ،الوقوف يف املزدلفة ليلة العيد ـهؤالء واخلائف  

                                            
 حممد القايين (مسؤول اإلستفتاآت لبعثة احلج الدينية، السيد الشبريي الزجناين). الشيخ .١
 . ١٢٦: ، ٣٣٧ـ  ٣٣٦سألة ، امللسيد اخلامنئيل ،مناسك احلج .٢
 .١٨٨:  ١، ٣٧٤السيستاين، املسألة مناسك احلج، للسيد  .٣
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  ١.الفجر
  :يف املشعر احلرام مثّ اإلفاضة إىل مىن لعدة طوائف الوقوف قليالً جيوز

وعلى هذا جيوز ملن له عـذر  . عذورينامل كلّ. ٤ الشيوخ. ٣املرضى. ٢ النساء. ١
وبنـاًء علـى هـذا جيـوز     . أن يقف يف املشعر احلرام شيئاً من الوقت مثّ يفيض إىل مـىن 

للشيوخ والنساء واألطفال وكلّ من كان معهم ممن يقوم خبدمتهم ورعايتهم أو إرشادهم 
بعد توقف قليل إىل مىن ( ح يوم العيد بسبب الزحام، أن يذهبوا ليالًاوخيافون األذى صب

ولكن األحوط . و ذكر اهللا تعاىل يف املشعر احلرام) ورمي مجرة العقبة يف نفس تلك الليلة
 ٢.استحباباً أن ال يتحرك من املشعر احلرام قبل نصف الليل

من ترك الوقوف فيما بني الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ويستثىن مـن  
كالشيوخ واملرضى فيجوز هلم حينئذ الوقـوف   ذلك النساء والصبيان واخلائف والضعفاء

  ٣.يف املزدلفة ليلة العيد واالفاضة منها قبل طلوع الفجر إىل مىن
وبذلك أفىت سائر الفقهاء كاإلمام اخلمـيين، والشـيخ جـواد التربيـزى، والسـيد      

، والشيخ لطـف اهللا الصـايف،   4حممدرضا الگلپايگاين، والشيخ حممد الفاضل اللنكراين
يف ) والضـعفاء كالشـيوخ واملرضـى    ،واخلـائف  ،والصبيان ،النساء(يكفي الكون وقالوا: 

  .الفجر طلوع مقداراً من الليل، مث اخلروج منه قبل املشعراحلرام
  هل املراد من الوقوف هو الكون يف مزدلفة أم ال؟ـ ٢

ليس املستفاد من بعض النصوص (كصحيحة حممـد بـن حكـيم) وآراء الفقهـاء     

                                            
 . ١٥٦:  ١،  ٣٧١اخلراساين، املسألةمناسك احلج، للشيخ الوحيد  .١
 . ١٣٥ـ  ١٣٤:  ١،  ٢٦٧سألة احلج، للشيخ مكارم الشريازي، امل مناسك .٢
 . ٣٧٤لسيد اخلوئي، املسألة ، لمناسك احلج .٣
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لوقوف، بل املستفاد هو الورود ا ليلة العيد واخلروج منها بدون توقف املعىن اللغوي ل
  ويكفي. كما نقلنا عن السيد الشبريي الزجناين آنفاً.

جيزي نية الوقوف حني العبور عن املشـعر ولـذا اليلـزم     فقهاء الشيعة اإلمامية:
املعذورين، املرور توقف الباصات أو الرتول عنها للنية، فال إشكال على النساء وساير 

  ١عن املشعر ليلة العيد.
بل كيف مـا   ،فال يعترب فيه حنو خمصوص ،املراد بالوقوف هو مطلق الكون يف املشعر نّإ
كما ذكرناه يف الوقوف بعرفـات لصـدق    ،أو راكباً جالساً أم قاعداً فق سواء كان قائماًتأ

  ٢الوقوف باملعىن املذكور على مجيع احلاالت املزبورة .
أما االجتزاء بالوقوف يف اجلملة فيما بني الطلـوعني فقـد   ...  ل السيد اخلويي:قا

وأما بالنسبة إىل مـا  . دلت عليه النصوص الدالة على أن من مل يدرك املشعر فال حج له
ذهب املشـهور إىل   ويكون حجه صحيحاً أم يبطل؟ قبل الفجر فهل جيزئ الوقوف ليالً

مـن   املستفاد منها أنّ نّإ. فالفجر عامداً بعد أن وقف قليالًاالجتزاء، وأنه لو أفاض قبل 
  ...وإمنا ترك واجباً جيربه بشاة ،يفسد حجه أفاض قبل طلوع الفجر عاملاً عامداً ال

مث إنّ شيخنا اُألستاذ النائيين (قدس سره) بعد ما اختار مذهب املشهور مـن  ... 
وع الشمس، ذكر أنه لو أفاض قبـل  الركن مسمى الوقوف يف جزء من الليل إىل طل أنّ

ه مطلقاً، أي ولو كان عمداً، ولكن األحـوط أن جيـربه بشـاة.    طلوع الشمس صححج 
  ٣...والظاهر أنه ال وجه هلذا اجلرب

                                            
 هـ . ق .١٤٣٩هـ . ش ـ ١٣٩٧؛ تاريخ النشر١٢٥خمتصر املناسك، منصور املظاهرى :  .١

 . ١٨:  ٤احلج، تقرير حبث السيد حممود الشاهرودي، جلنايت الشاهرودي  . كتاب ٢
 . ٢٠٩ـ  ٢٠٧:  ٢٩. كتاب احلج، تقرير حبث السيد اخلويي، للخلخايل  ٣
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لكن الركن منه هو الوقوف يف اجلملة، فإذا وقف مقداراً ...  وقال الشيخ الفياض:
وقـال يف   مـاً. ن ارتكـب حمر إحجه و صحداً بني الطلوعني ومل يقف الباقي ولو متعم ما

بني طلوع الفجر مـن   : جيب على احلاج الوقوف يف املشعر احلرام ٢٠٥مسألة  مناسكه:
ذلـك النسـاء والصـبيان واخلـائف والضـعفاء       يوم العيد وطلوع الشمس، ويستثىن من

 أنفيجوز هلم بعد الوقوف يف املزدلفـة ليلـة العيـد فتـرة قصـرية،       كالشيوخ واملرضى،
 ١ يفيضوا منها ليالً قبل الفجر إىل مىن، ويرموا مجرة العقبة ليالً.

اليت  ، يكون للحاج ال احلاجة٢٠٥والخيفى أنّ هذا احلكم الذي جاء قبل مسألة
 وز هلا االفاضة من املشعر احلرام قبل طلوع الفجر.جت

الشـريفة:   الظاهر أنّ ذكر اهللا تعاىل عند املشعراحلرام واجب كما حتكي اآلية ـ٣
ومن صلّى فيه فقد عمل ذا الواجـب، ألنّ   ،™...الَْحـرَاِم  َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعرِ  ...´

أدركها ه؛ فيا حبذا ملن نهذه العرصة قد هيأها اهللا تعاىل لعباده أن يعبدوا ربهم ويستغفرو
عند الفقهاء اإلمامية عدم وجوب الذكر مع أنّ الكون فيـه   ٢ليلة النحر. ولكن املعروف،

  واجب. 
بوجوب وقوف املشـعر ممـا ال ينبغـي     وباجلملة القول...  قال احملقق األردبيلي:

القول بوجـوب الـذكر لظـاهر     إنكاره ملا ذكرناه بل لإلمجاع على الظاهر، وينبغي أيضاً
  ٣...اآلية واألخبار، مع عدم دليل صاحل للمنع

ن إالظاهر من الكتاب والسنة هو الوجوب و نّإوكيف كان  ال احملقق الداماد:وق

                                            
 . ٢٠٧؛ مناسك احلج :  ٤٥٧:  ١٠ الفياض مبسوطة، الشيخ حممد إسحاق . تعاليق ١
 هكذا قال الشيخ حممد القايين. .٢
 . ٢٧٢. زبدة البيان يف أحكام القرآن، احملقق األردبيلي :  ٣
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ن يقـرر  أ ذقد أفاد سيدنا األستا :يف اهلامش اجلوادي اآلمليقال . نادراً مل يشتهر بل عد
والثانية  .وىل يف أصل وجوب الدعاء وعدمهالبحث هكذا: تنقيح البحث من جهتني: األ

علـى   نه ال جيب ما هو املأثور مـن األدعيـة. ويـدلّ   أو ،يف كفاية صرف وجود الدعاء
نه يقع الكالم يف وجوب إوجوب الدعاء وكفاية صرف وجوده ما رواه ابن مسكان. مث 

والظاهر  ؛ظاهر اآلية هو الوجوب وكذا ظاهر ما رواه حممد بن حكيم نّإالذكر وعدمه ف
والظـاهر   ؛اللساين ال القلـيب  والظاهر من الذكر هو ؛ن مل يتحقق الدعاءإكفاية ذكر اهللا و

فيمكن محل ذكر اهللا على الدعاء فـال تعـارض بـني     ؛صدق الذكر اللساين على الدعاء
  ١. انتهى ما كتبه بقلمه الشريف.فتدبر جيداً، احلديثني

 َعرََفـاٍت  ِمـنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا´دليلنا بعد اإلمجاع املتردد قوله تعاىل: قال يف اإلنتصار:

 واألمر على الوجوب، وال جيوز أن يوجب ذكـر اهللا  .™الَْحـرَامِ  الَْمْشَعرِ  ِعْندَ  اللهَ  َفاْذكُُروا
 الوقـوف.  من أوجب الذكر فيه أوجـب  كلّ وقد أوجب الكون فيه، وألنّ تعاىل فيه إالّ

 فإنّ وأيضاً داللة. فإن قالوا: حنمل ذلك على الندب قلنا: هو خالف الظاهر وحيتاج إىل
بال خالف، وليس كذلك  ى سائر أركان احلج سقط احلج عن ذمتهمن وقف باملشعر وأد

  إذا مل يقف به.
 هذه اآلية تدل على وجوب الذكر، وأنتم ال توجبونه وإمنـا توجبـون   :فإن قيل

  الوقوف مثل عرفة.
تقتضـي   قلنا: ال ميتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه اآلية. وبعد فإن اآليـة 

  ٢.كون يف املكان املخصوص والذكر مجيعاًوجوب ال

                                            
 . ٧٨:  ٣احلج، تقرير حبث احملقق الداماد، اجلوادي اآلملي  . كتاب ١
 . ٢٣٣ـ  ٢٣٢، الشريف املرتضى : . االنتصار ٢
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وقد اعترض على االستدالل باآلية بأا تدل على وجـوب   مة احللي:قال العالّ
وأجاب السيد: بأنه ال ميتنـع   ال توجبونه، وإمنا توجبون الوقوف مثل عرفة. الذكر وأنتم

الكـون يف  فإن األمـر يقتضـي وجـوب     أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه اآلية. وبعد
الذكر مسـتحب غـري واجـب     الدليل على أنّ ، فإذا دلّاملكان املخصوص والذكر مجيعاً

يتناوله الظاهر، وتقدير الكالم: فإذا أفضتم من عرفات  أخرجناه من الظاهر وبقي اآلخر
مث اعترض بأن الكون يف املكان يتبع الذكر  واذكروا اهللا تعاىل فيه. فكونوا باملشعر احلرام

إمنا يراد له ومن أجله ، فإذا ثبت أن الذكر مستحب فكذا  ب أو استحباب، ألنهيف وجو
عبـادة   الكـون  للـذكر، ألنّ  وأجاب: باملنع من كون الكون يف ذلك املكان تابعاً الكون.

مل يتبع الذكر يف  مفردة عن الذكر، والذكر عبادة أخرى، وإحدامها ال يتبع األخرى، كما
فشـكر اهللا علـى نعمـه     واجباً يكن ن، على أن الذكر إن ملعرفات الكون يف ذلك املكا

  املشعر فيجب الكون فيه. حال، وقد أمر بأن نشكره عند واجب على كلّ
تقييده  املعطوف ال جيب تقييد الذكر ال يستلزم تقييد الشكر، فإنّ مث اعترض بأنّ
ل كقولـه:  العطف يقتضـي التسـاوي يف حكـم احملـ     وأجاب: بأنّ مبا قيد املعطوف عليه.

  .للفعلني معاً الدار حملٌّ ده، فإنّوقي >يف الدار زيداً ضرب<ا
لـيس   بوجـوب الـذكر   أصل االعتراض مشكل، وجواب السـيد أوالً  واعلم أنّ

  جبيد. ، ومنعه التبعية ليسجبيد، واالعتراض على جوابه الثاين مشكل أيضاً
 ب الكـون بـه،  الشكر إذا وجب باملشـعر وجـ   واألقرب جوابه األخري، وهو أنّ

باملنع ليس  واالعتراض بأن تقييد املعطوف عليه ال يقتضي تقييد املعطوف جيد، وجوابه
  جبيد.

أفيضوا،  نعم األوىل أن يقول: التقييد هنا ثابت، ألن الكالم األول مل يتم، لقوله: مث
بـني أجـزاء    متخلالً مستقالً لزم أن يكون وجوب الشكر كالماً ، وإالّفكان التقييد ثابتاً

أن يقال: جيب الذكر ال بـاملعىن   . وغري بعيد من الصوابالكالم وهو غري مستعمل عرفاً
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  ١به إىل اهللا تعاىل. إيقاع الفعل متقرباً املتعارف بل مبعىن النية املشتملة على قصد
الوقوف مبزدلفة ليلة العيد؛ فله وقت آخـر اضـطراري وهـو     هفاتومن ـ ٤ 

بـل االمجـاع   «قال صاحب اجلواهر:  شمس إىل زواهلا. وبهالوقوف ا من طلوع ال
عبـد اهللا عليـه    قلت أليب ،معاوية إىل النصوص اليت منها صحيح بقسميه عليه، مضافاً

فيقف  فلريجع فليأت مجعاً<مىن؟ قال:  السالم: ما تقول يف رجل أفاض من عرفات إىل
ويتفق هذا مع فتوى السيد احلكيم، والسـيد   ٢>.ا وإن كان الناس قد أفاضوا من مجع

اخلوئي، ولكن هذا السيد مل جيعل الزوال احلد النهائي للمضطر، بل قال: أجزأه الوقـوف  
  ا بعد طلوع الشمس.م وقتاً

  :الشيعة اإلمامية
الرجل غري املعذور جيب عليـه الوقـوف باملشـعر بعـد      أوالً: فتحصل مما ذكرنـا 

لع الشمس، مث االفاضة إىل مىن. وعلى ذلك فيكون وقت االفاضة من عرفات حىت تط
، هذا على قول املشهور. وليلـة  الوقوف باملشعر ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس

  العيد على قول آخر.
رجل املعذور ولكلّ النساء (ولو كن ذوات قوة) والصبيان، هـو العبـور   لل وثانياً:

 :قـال  8عن أحدمها ،أيب محزة بنوعن علي  من املشعر ليلة العيد قبل طلوع الفجر.
وعن ...>. فال بأس فيلزم اجلمرة من املشعر احلرام ليالً رجل خائف أفاض ي امرأة و<أ

يفيض الرجل إذا  نأال بأس : <قال 8مجيل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدمها

                                            
 . ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٤الشيعة، العالمة احللي  خمتلف.  ١
 . ٣٨:  ١٩الكالم، النجفي  جواهر .٢
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  ١>.كان خائفاً
 ،النساء وغريهنعذار من على اخلائف وصاحب األ تانحممول انالروايت اتانو ه

  .ما مع االختيار فال جيوز ذلكأف
جيب عليه الوقوف باملشعر ولو  الذي مل يدرك االضطراري الليلي للمضطر اً:لثاثو

حممـد بـن   ويدل على ذلك هذا اخلرب الصـحيح:   ا.إىل زواهلبلحظة، من طلوع الشمس 
عن معاوية  شاذان، عن صفوان بن حيىي، يعقوب، عن حممد بن إمساعيل، عن الفضل بن

عبد اهللا عليه السالم: ما تقول يف رجل أفـاض مـن عرفـات     بن عمار، قال: قلت أليب
  ٢.>فيقف ا وإن كان الناس قد أفاضوا من مجع فلريجع فيأيت مجعاً< فأتى مىن؟ قال:

  أهل السنة:

  .املبيت يف مزدلفة ليلة النحر سنة مؤكدة إىل الفجر، ال واجبة احلنفية:
وأما زمان الوقوف فما بني طلوع الفجر من يوم النحـر وطلـوع    :حلنفيـة) (ا ابن عابدين

الشمس، فمن حصل مبزدلفة يف هذا الوقت فقد أدرك الوقوف، سـواء بـات ـا أو ال؟    
  .فإذا فاته الوقوف عن وقته إن كان لعذر فال شيء عليه، وإن كان لغري عذر فعليه دم

املبيت حيصل باحلضور يف مزدلفة يف ساعة من النصـف الثـاين مـن     :الشافعية واحلنابلة
ليلة النحر، وأنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه وحصل املبيت وال دم عليـه،  

  .سواء كان هذا الدفع لعذر أو لغري عذر
ـ حها من مأزمي عرفة إىل قـرن م . وحد..وللمزدلفة ثالثة أمساء ابن قدامة احلنبلي: رس 

                                            
 ٧٢٧ ـ ٧٢٦:  ٢ املطلب، العالمة احللي. منتهى ١
 . ٣٥:  ١٤الشيعة، احلر العاملي  وسائل .٢
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 :9وما على ميني ذلك ومشاله من الشعاب ففي أي موضع وقف منها أجزأه لقول النيب
وقفت ههنا < :قال 9رواه أبو داود وابن ماجة وعن جابر عن النيب >.موقف املزدلفة<

وارفعـوا عـن بطـن    < :وليس وادي حمسر من مزدلفـة لقولـه  >. كلها موقف جبمع ومجع
دفع قبل نصف الليل فإن دفع بعده فال شـئ عليـه   ومن بات مبزدلفة مل جيز له ال >.حمسر

إن مر ا ومل يرتل فعليه دم فإن نزل فال دم عليه مىت  :وقال مالك .الشافعي وذا قال
  ١.ما دفع

حدثين حيىي عن مالك، عـن نـافع، عـن سـامل     ...  باب تقدمي النساء والصبيان املالكية:
عبداهللا بن عمر كان يقدم أهله وصـبيانه مـن   أن أبامها ، وعبيداهللا، ابين عبداهللا بن عمر

  ٢مبىن. ويرموا قبل أن يأيت الناس. املزدلفة إىل مىن حىت يصلوا الصبح
باملشعراحلرام) أي فـإذا وصـل للمشـعر      قوله: (وندب وقوفه حاشية الدسوقي املالكي:

ام سـنة  الوقوف باملشعر احلر قال املصنف، واملعتمد أن  على ما ...احلرام ندب وقوفه به
  ٣...كما قال ابن رشد

  

  أدعية املشعر احلرام:
  الشيعة اإلمامية:

  

 7عبداهللا أيب عن احلليب معاوية عن احلسن يف الشيخ روى احللّي: مةالعالّ قال

                                            
 . ٤٤٢ـ  ٤٤١:  ٣املغين، عبداهللا بن قدامة  .١
باب من قدم ضـعفة أهلـه    ـ٩٨:  أخرجه البخاري يف كتاب احلج ؛  ٣٩١:  ١، اإلمام مالك . املوطأ٢

حـديث   باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن، ـ  ٤٩: كتاب احلج ١٥ومسلم يف. بليل
٣٠٤. 

 . ٤٥:  ٢ حاشية الدسوقي .٣
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 جتمع نأ أسئلك إين للهمأ مجع هذه اللهم :ويقول املزدلفة ليلة احلياض تتجاوز وال :قال
 مث قلبـه  يف يل جتمعـه  نأ سألتك الذي اخلري من تؤيسين ال للهمأ اخلري جوامع فيها يل

 نإو .الشـر  جوامـع  تعينين نأو هذا مرتيل يف كءأوليا عرفت ما تعرفين ان إليك اطلب
 الليلـة  تلـك  لـق غت ال السـماء  أبواب نأ بلغنا فإنه فافعل الليلة تلك حتىي نأ استطعت
 وأنتم ربكم ناأ ثناؤه عزوجل تعاىل اهللا لقول النحل كدوي يود هلم .املؤمنني ألصوات

 حيـط  أن أراد عمن الليلة تلك فيحط .لكم ستجيبأ أن يعل وحق يحقّ يتمتأو عبادي
  ١.له يغفر أن أراد ملن ويغفر ذنوبه عنه

إىل  ى الفريضة، وتوقف متوجهـاً فإذا طلع الفجر صلّ قال ابن الرباج يف املهذب:
دعاء املوقف باملشعر احلرام، وجيتهد يف ذلـك إىل طلـوع    القبلة ودعا مبا نورده اآلن من

من ذلك لضرورة، فإنه يستحب له أن يطأ املشـعر برجلـه مـع     الشمس، فإذا مل يتمكن
ينبغـي ملـن أراد الوقـوف باملشـعر      :باب الدعاء يف املوقف باملشعر احلرام. التمكن منه

ىل القبلة، وجيوز له أن يقـف  إ اجلبل متوجهاً احلرام بعد صالة الفجر أن يقف منه بسفح
آالئه وبالئه ما متكـن منـه، ويتشـهد الشـهادتني      مث يكرب اهللا سبحانه ويذكر من ،راكباً

ودعا هلـم   واحداً وإن ذكر األئمة واحداً، ويصلي على النيب وآله واألئمة عليهم السالم
رقبيت مـن   املشعر احلرام، فك ويقول بعد ذلك: اللهم رب من عدوهم كان أفضل. أوترب

عين شر فسقة اجلن واإلنـس، اللـهم أنـت     أمن الرزق احلالل، وادر علي النار، وأوسع
 وخري مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعـل جـائزيت يف   مطلوب إليه، وخري مدعو خري

التقوى مـن   موطين هذا، أن تقيلين عثريت وتقبل معذريت وجتاوز عن خطيئيت، مث اجعل
ة مـرة،  ئة مرة، ويسبحه مئة مرة، وحيمده مئمث يكرب اهللا سبحانه مالدنيا زادي برمحتك. 

                                            
 . ٧٢٤:  ٢املطلب، العالمة احللي  منتهى .١



  املشعـر الحرام...                                                                                            

٥٥ 

 ويقول: اللهم اهدين من الضاللة، وأنقـذين مـن   9مرة، ويصلي على النيب ةئويهلله م
رضاك، فقد  اجلهالة، وامجع يل خري الدنيا واآلخرة، وخذ بناصييت إىل هداك وانقلين إىل

 وجعلتـه علمـاً   لـك فأكرمتـه   فرفعتـه، وذلّ ترى مقامي ذا املشعر الذي اخنفض لك 
احلـرام أن حتـرم    املشـعر  لك حبقأغين فيه مناي ونيل رجائي، اللهم إين أسللناس، فبلّ

 يف دينـك وعمـالً   شعري وبشري على النار، وأن تـرزقين حيـاة يف طاعتـك وبصـرية    
ولوالدي  نفسي وولدي ، وأن حتفظين يفألوامرك وخري الدارين جامعاً بفرائضك، واتباعاً

وجيتهد يف الدعاء واملسألة والتضرع إىل اهللا سبحانه  وأهلي وإخواين وجرياين برمحتك.
الشمس، فإذا طلعت أفاض من املشعر احلرام إىل مـىن، ويأخـذ    إىل حني ابتداء طلوع

الطريق، وال يفيض قبل طلوع الشمس، ويسري بسكينة ووقـار،   حصى اجلمار منه ومن
  لي على النيب وآله عليهم السالم.ويص ويذكر اهللا سبحانه

وصل إىل هذا الـوادي سـعى    وجيتهد يف االستغفار حىت يصل وادي حمسر، فإذا
اللهم سلم عهدي، واقبل تـوبيت   حرك دابته حىت جيوزه، وهو يقول: فيه، فإن كان راكباً

  ١...إىل مىن مث ميضي .وأجب دعويت واخلفين فيمن تركت بعدي

  أهل السنة:

اللهم ... ويسن اإلكثار يف هذه الليلة من التالوة والذكر والصالة : قال الشافعية
كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنـا كمـا وعـدتنا    

  :إىل قوله ™امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اللهَ رُ كُاذْ فَ  اٍت فَ َر عَ  نْ مِ  مْ تُ ضْ فَ ا أَ ذَ إِ فَ ´بقولك وقولك احلق 
ال إلـه إال   ،اهللا أكرب ثالثاً :ومن مجلة ذكره ™يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ رُ فِ غْ تَ اسْ وَ ´

                                            
 . ٢٥٢:  ١املهذب، القاضي ابن الرباج  .١
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٥٦ 

  ١.مث يسريون قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار ،اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد
 مستقبل الكعبة فيدعو وحيمد اهللا تعاىل ويكربه ويهلله ويوحده ويقف...  وقال احلنفية:

اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنـا   :أن يقول ويكثر من التلبية واستحب أصحابنا
 نْ ِمـ مْ تُ ضْ فَ ا أَ ذَ إِ فَ ´ :وقولك احلق لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا بقولك

 نَ ِمـلَ  هِ لِـبْ قَ  نْ ِمـ مْ تُ ْنـكُ نْ اِ وَ  مْ اكُدَ  َهـFَ كَـ وهُ رُ كُـاذْ وَ  امِ رَ َحـالْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اللهَ رُ كُاذْ فَ  اٍت فَ َر عَ 
  .™يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ رُ فِ غْ تَ اسْ وَ  اُس النَّ  اَض فَ أَ  ُث يْ حَ  نْ وا مِ يضُ فِ أَ  مَّ ثُ  ;َ الِّ الضَّ 

اللهم آتنا يف الدنيا حسنة وىف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النـار   :قوله ويكثر من
  ٢...اجلامعة ويدعوا مبا أحب وخيتار الدعوات

تعاىل ويثىن عليه ويهلـل ويكـرب    مث يقف باملشعر احلرام مع الناس حيمد اهللا... 
وهذا الوقوف منصوص عليه يف  ،حباجته ويدعو اهللا تعاىل 9ويلىب ويصلى على النيب

  ٣...القرآن
اللهم كما وقفتنا فيـه وأريتنـا إيـاه    < :ويستحب أن يكون من دعائه...  وقال احلنابلة :

  ٤...>.وارمحنا كما وعدتنا بقولك، وقولك احلق ا لذكرك كما هديتنا واغفر لنافوفقن
 مقارنتـه  يكفـي  بـل  معاً والدعاء التكبري على الندب يتوقف ال لكن...  وقال املالكية :

 ٥ألحدمها...
µ     µ     µ

                                            
 .   ٣٠٣،  ٣٠٠:  ٣احملتاج  اية .١
 . ١٤١:  ٨، النووي اموع .٢
 .  ١٩:  ٤، السرخسي املبسوط .٣
 . ٤٤٠:  ٣قدامة  املغين، ابن .٤
 . ٤٥:  ٢الدسوقي  حاشية .٥




