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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة

الْقْف بعزفة
 دراسة فكَٔة حدٓثٔة-د .علٕ مصطفى الكضاة**

د .أمحد مصطفى الكضاة*

تاريخ قبول البحث0287/9/02 :م

تاريخ وصول البحث0287/6/81 :م

ملخص
تقوم الدراسة عمى بيان األعمال التي يقوم بيا الحاج بوقوفو بعرفة ،وأحكاميا الفقيية ،مبينة اآلراء

واألحكام في مسألة الوقوف بعرفة ،وخاصة من حيث الزمان والمكان والكيفية ،وكذلك دراسة األحاديث

واآلثار الواردة في الوقوف بعرفة وأحكامو وآدابو دراسة حديثية.

وجعمت الدراسة في ثالثة مباحث ،تناولت في األول :مفيوم الوقوف بعرفة وفضمو وحكمو وكيفيتهو،
ُ
هاء وأحكامههو ،وتناولههت فههي الثالههث :األحكههام واآلداب
هداء وانتيه ً
وتناولههت فههي الثههاني :زمههن الوقههوف بعرفههة ابته ً

واآلثار المتعمقة بالوقوف بعرفة مما لم يرد في المبحثين األولين.

Abstract
The study aimed at clarifying the practices the pilgrim does at the Day of Arafah
and their Fiqhi provisions, with an examination of the Fiqhi opinions and provisions
concerning the ritual of staying at Arafah, especially the time, place and procedure. The
study also investigates the relevant Hadith and Athar from a modern viewpoint.
The study is divided into three domains. The first defined the concept of staying at
Arafah, its virtues, its provisions and procedure. The second examined the time (beginning
and end) and its provisions. The third tackled the provisions, practices and Athar that
hadn’t been mentioned in the previous domains.

املكدمة.
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد المرسمين ،وبعد:
فالحج أحد أركان اإلسالم الخمسة ،شرع لو الشارع الحكيم أحكاماً شرعية خاصة بو ،والوقوف بعرفة أحد أركان

النسك ،وليس لو ثوابو كامالً إال
فريضة الحج ،وشرع لو أيضاً أحكاماً شرعية خاصة بو ،وال يصح حج المسمم إال بأداء ىذا ّ
بتأديتو عمى الوجو األكمل المشروع الوارد بالرواية الصحيحة ،ونظ اًر لموقع نسك الوقوف بعرفة بين مناسك الحج المتعددة

ومكانتو العظيمة ،ال بد لممسمم الحاج من أن يعرف معنى الوقوف بعرفة وحكمو وفضمو وكيفيتو ووقتو وما يتعمق بو من
أحكام شرعية ،ومع أن الكتابات الفقيية والحديثية والتربوية وغيرىا في الحج والعمرة كثيرة ،لكن ال بد من الكتابة عن أحد
مناسك الحج ،فتجمع فيو مسائمو ،فكانت الدراسة عن الوقوف بعرفة بوصفو الركن األىم.
* أستاذ مشارك ،كمية الفقو الحنفي ،جامعة العموم اإلسالمية العالمية.
** أستاذ مشارك ،كمية عجمون الجامعية ،جامعة البمقاء التطبيقية.

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الْقْف بعزفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أٍنٔة الدراسة ّمسْغاتَا.

تكمن أىمية الدراسة ومسوغاتيا بالنقاط اآلتية:

ٔ -عرض األحكام الشرعية المتعمقة بالوقوف بعرفة بدراسة فقيية حديثية.
ٕ -إبراز جميع األحكام واألعمال واآلثار المرتبطة بالوقوف بعرفة ،وفق ما ورد من أحاديث وآثار وأقوال وآراء ،فالحج عرفة.
ٖ -الحث عمى تسميط األضواء عمى أعمال الحج بإفراد كل عمل بدراسة مستقمة.
ٗ -تزويد المسممين والحج اج والمكتبات اإلسالمية بدراسة فقيية حديثية مستقمة بأحد أركان الحج الذي ىو أحد أركه ه هان
اإلسالم الخمسة.

مشكلة الدراسة.

تكمن مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ٔ -ما معنى الوقوف بعرفة وحكمو وفضمو وكيفيتو؟
ٕ -متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ ومتى ينتيي؟ وفق آراء الفقياء ،ومرويات األحاديث واآلثار؟
ٖ -ما اآلداب والمستحبات واألحكام واآلثار المتعمقة بنسك الوقوف بعرفة ،وفق ما أورده العمماء من أقوال وآراء؟ وما مستندىم
من األحاديث واآلثار في ما ذىبوا إليو؟
أٍداف الدراسة.

تتمخص أىداف الدراسة في تحقيق األمور اآلتية:

ٔ -أن يعمم المسمم مفيوم الوقوف بعرفة وفضمو وحكمو وكيفيتو وأحكامو وما يتعمق بو.
ٕ -أن يعرف المسمم آراء الفقياء المختمفة بالوقوف بعرفة بدراسة مستقمة.
ٖ -جمع األحكام المتعمقة بالوقوف بدراسة مستقمة ،مع بيان الرأي الفقيي ومستنده من أحاديث وآثار.
الدراسات السابكة.
امتألت المكتبة اإلسالمية بالدراسات المتحدثة عن مناسك الحج والعمرة ،وال يخمو كتاب فقيي عام قديم أو معاصر

من الكتابة عن مناسك الحج والعمرة ،كما امتألت المكتبة اإلسالمية بدراسات مستقمة وبحوث منفصمة عن نسك من مناسك
الحج والعمرة أو عدد من المناسك ،وأفرد فريق من العمماء كتباً خاصة وبعضيا مجمدات عن الحج والعمرة ،وما يتعمق بيما
من أحكام وأحاديث وآثار وأعمال وآداب وحكم وتوجييات ،وأما في ما يتعمق بالوقوف بعرفة وبأحكامو الفقيية خاصة

وبدراسة حديثية فمم يوجد بحث محكم منشور أو رسالة عممية جامعية حسب االطالع ،إذ إن الدراسات السابقة أدخمت
األحكام الفقيية المتعمقة بالوقوف بعرفة ضمن المكتوب والمبحوث في أعمال الحج والعمرة ،ووجدت بعض الدراسات التي
ليا صمة بالوقوف بعرفة وبأحكامو ،منيا ما يأتي:
ٔ -يوم عرفة ،أبو عبد اإللو ،صالح بن مقبل العصيمي التميمي ،مطابع أضواء البيان ،الرياض ،طٕٔٔٗٔ ،ىه ،تناول
في الكتاب مسائل متعمقة بيوم عرفة ،وعرض آراء الفقياء فييا ،وخرج األحاديثّ ،إال أنو لم يستوعب جميع المسائل،

ٕ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ 1431 ،)3و
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ولم ِ
يجر مقارنة تامة بين اآلراء الفقيية ،واكتفى بنشر اآلراء ،ولم يأخذىا من مصادرىا ،وسمك توجيو المسائل حسب
رأيو الفقيي المسبق ،إضافة إلى أن الدراسة الحديثية غير كافية مع أىمية الكتاب وفائدتو العممية.
ٕ -فضل عشر ذي الحجة ويوم عرفة واذا وافق يوم جمعة ،محمد بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي ،دار أطمس الخضراء،
الرياض ،طٕٕٔٓٓ ،م ،تعرض الباحث إلى فضائل عشر ذي الحجة من أذكار وصيام ،وما يتعمق بيوم عرفة من
أحكام ،وخاصة إذا وافق يوم جمعة ،إال أن الدراسة مقتضبة ،وينقصيا الكثير مما تم بحثو في ىذه الدراسة.
وتتميز ىذه الدراسة بأنيا مستوعبة لمسائل الوقوف بعرفة وجزئياتو وفق آراء الفقياء المأخوذة من مصادرىا األصمية،

ووفق األحاديث واآلثار الواردة في تمك المسائل ،ودراستيا دراسة فقيية حديثية ،مع أن الدراستين السابقتين ليستا رسائل عممية
وال بحوثاً عممية محكمة.
ميَج الدراسة.

تقوم الدراسة عمى مناىج عدة ،ىي :المنيج االستقرائي والوصفي والتحميمي ،وذلك باستقراء النصوص الشرعية واآلراء

المروية في الوقوف بعرفة ،وجمعيا في مسائل مستقمة ،ثم بوصف كل مسألة وما تستحقو من دراسة
الفقيية واألحاديث واآلثار
ّ
مظانيا ،واآلراء الفقيية من مصادرىا.
وبحث ،ومقارنة وعرض ،ثم باستنباط األحكام الشرعية من
ّ
خطة البحث.

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،حيث جاءت المباحث عمى النحو اآلتي:

المبحث األوؿ :مفيوم الوقوف بعرفة وفضمو وحكمو وكيفيتو.
المبحث الثاني :زمن الوقوف بعرفة وأحكامو.

المبحث الثالث :أحكام وآداب متعمقة بالوقوف بعرفة.
املبحث األّل:

مفَْو الْقْف بعزفة ّفضلُ ّحكنُ ّكٔفٔتُ.
املطلب األّل :مفَْو الْقْف بعزفة.
الفرع األوؿ :معنى عرفة وعرفات وسبب تسميتيما.


المسألة األولى :معنى عرفة وعرفات:

عرفة وعرفات :ىما بمعنى واحد ،فكالىما عمم لمموقف ،واسم لمبقعة المعروفة التي يجب الوقوف بيا .أو إن عرفات فقط ىو

االسم لمجبل أو لمبقعة المعروفة ،أما عرفة فميس اسماً لمموقف ،بل المراد بو الوقوف .وأما لفظ عرفات؛ فيو اسم في لفظ

الجمع ،فال يجمع ،أو ىو جمع عرفة(ٔ).

ضتُـ ِم ْف عرفَ ٍ
ش َع ِر
ات فَا ْذ ُكُروا المَّ َو ِع ْن َد ا ْل َم ْ
ََ
أما ما ورد في القرآن فيو لفظ عرفات في قولو تعالى :فَِإ َذا أَفَ ْ ْ
 .]ٜٔٛويوم عرفة :ىو التّاسع من ذي الحجة.

ا ْل َحَرِاـ[البقرة:
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المسألة الثانية :سبب التسمية بعرفة وعرفات:

لم يرد حديث صحيح في سبب التسمية ،لكن اختمف العمماء في المعنى الذي ألجمو سمي الموقف عرفات ،واليوم عرفة
عمى أقوال ،منيا :قال عطاء" :كان جبريل ُ يري إبراىيم  المناسك ويقول :أعرفت؟ فيقول :عرفت ،فسمي ذلك المكان
عرفات ،واليوم عرفة"(ٕ) .وقال الضحاك" :إن آدم لما أىبط من الجنة إلى األرض وقع باليند ،وحواء بجدة ،فجعل
كل واحد منيما يطمب صاحبو ،فاجتمعا بعرفات يوم عرفة وتعارفا ،فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات"(ٖ).
الفرع الثاني :حدود عرفات ومتعمقاتو.


المسألة األولى :حدود عرفات.

وحدود عرفة كما قال ابن عباس" :حد عرفة من الجبل المشرف عمى بطن عرفة ىو ما بين العممين المذين ىما حد

عرفة ،وىما حد الحرم إلى جبال عرفة إلى الوصيق الذي ىو موضع أعاله لكنانة وأسفمو ليذيل إلى ممتقى الوصيق إلى وادي

عرفة ،وموقف النبي  عشية عرفة بين الجبال النبعة والنبيعة والنابت ،ويعرف اليوم بجبل الرحمة"(ٗ).

وان لعرفات أربعة حدود أحدىا :ينتيي إلى حادة طريق المشرق ،والثاني :إلى حافة الجبل الذي وراء أرض عرفات،

والثالث :إلى البساتين التي تمي قرية عرفات ،وىذه القرية عمى يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات ،والرابع :ينتيي
إلى وادي عرنة(٘).

ومن المسائل الحديثة التي ينبغي أن تراعى حالة كثرة الحجيج ،وعدم اتساع البقعة التي وقف عمييا الرسول  وأصحابو
رضوان اهلل عمييم ،-ونرى أن حدود عرفات تتسع عاماً بعد عام أو حجاً دون حج حسب األعداد الحاضرة في الموقف.

المسألة الثانية :حكـ مف وقؼ بوادي ُع َرنة.
()ٙ

ذىب الحنفية

()ٚ

والمالكية في الصحيح

()ٛ

والشافعية

()ٜ

والحنابمة

(ٓٔ)

والظاىرية

إلى أن من وقف ببطن عرنة ال يصح

وقوفو ،ويفوت حجو؛ ألنو ليس من عرفة ،وألنو ال يجزئو أن يقف في المكان الذي أمر رسول اهلل  أن ال يقف بو(ٔٔ).
(ٕٔ)
ط ِن ُعَرنةَ" .أخرجو ابن ماجة
فعوا َع ْن َب ْ
واستدلوا عمى ذلك بحديث جابر  عن النبي  قالُ " :ك ُّل َعَرفَةَ َم ْوِق ٌ
فَ ،و ْار ُ
والمفظ لو ،وأخرجو أحمد(ٖٔ) ،وابن خزيمة(ٗٔ) ،وابن حبان(٘ٔ) ،والطبراني( )ٔٙبألفاظ متقاربة.
()ٔٚ
بعرنة ،فمم يجزئو،
ووجو االستدالل في الحديث أنو ال يجزئ أن يقف بمكان أمر النبي  أال يقف بو  ،وألنو لم يقف ُ
كما لو وقف بمزدلفة(.)ٔٛ

والحديث المستدل بو في إسناده القاسم بن عبد اهلل بن عمر ،قال فيو أحمد بن حنبل :كان كذاباً يضع الحديث ترك

الناس حديثو .وقال البخاري :سكتوا عنو .ولو طرق أخرى فيو االنقطاع واإلرسال كما ذكر العسقالني(.)ٜٔ

وبالرجوع إلى الروايات الواردة في موضوع الحديث نجد لو شاىداً من حديث عبد اهلل بن عباس  ،الذي أخرجو ابن

خزيمة(ٕٓ) والطبراني(ٕٔ) بألفاظ متقاربة ،وقال األلباني عنو :صحيح عمى شرط مسمم(ٕٕ).
(ٖٕ)

ولو شاىد آخر من حديث جبير بن مطعم  ،الذي أخرجو أحمد

األلباني(ٕ٘) .وروي عن مالك في ما ذكر ابن المنذر(.)ٕٙ


وابن حبان

(ٕٗ)

بألفاظ متقاربة ،وصحح ه ه هو

المسألة الثالثة :ىؿ َن ِمرة مف عرفة؟ وحكـ النزوؿ بيا.
نمرة :موضع معروف بقرب عرفات ،وىي ليست من عرفة( ،)ٕٚوال من الحرم ،وانما يستحب النزول بيا بعد طموع الشمس
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إلى الزوال ،وذلك قبل النزول بعرفة ،وىذا باتفاق الفقياء من الحنفية( ،)ٕٛوالمالكية( ،)ٕٜوالشافعية(ٖٓ) ،والحنابمة(ٖٔ).
واستدلوا عمى ذلك بما روى جابر  في صفة حج النبي  ..." :فأجاز رسول اهلل  حتى أتى عرفةَ ،فوجد القبةَ
الشمس أَمر بِاْلقَصو ِ
قد ضربت لو َبن ِمرةَ ،فََن َز َل بِياَ ،حتَّى إِ َذا َز َ ِ َّ
ب َّ
اس ."...
ت لَوُ ،فَأَتَى َب ْ
ط َن اْل َو ِادي ،فَ َخ َ
اء ،فَُرِحمَ ْ
طَ
الن َ
اغت ْ ُ َ َ
َ
َ
َْ
(ٕٖ)

أخرجو مسمم

والمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود(ٖٖ) ،والنسائي(ٖٗ) ،وابن ماجة(ٖ٘) ،وابن الجارود( ،)ٖٙوابن حبان(.)ٖٚ

وألن فيو استحباب النزول إذا ذىبوا من منى ،وألن السنة أن ال يدخموا عرفات إال بعد زوال الشمس ،وبعد صالتي

الظير والعصر جمعاً(.)ٖٛ

وحديث جابر ،وىو صريح في الداللة عمى أن الوقوف المشروع المعتبر ىو في عرفة ،وأن نمرة ليست موقفاً،

ومن اقتصر في الوقوف عمييا لم يصح حجو.
املطلب الثاىٕ :فضل ْٓو عزفة.

ورد عن النبي  أحاديث كثيرة في فضل يوم عرفة ،منيا:
ٔ -عن ِ
حمن ِ
الر ِ
ُّ
"الحج
بن َي ْع َم َر  قال :شيدت رسول اهلل  فأتاه ناس فسألوه عن الحج؟ فقال رسول اهلل :
عبد َّ
(ٔٗ)
(ٓٗ)
()ٖٜ
حجو" .أخرجو أبو داوود  ،والترمذي ،
َع َرفة ،فمن أدرك ليمة عرفة قبل طموع الفجر من ليمة جمع فقد تم ّ
والنسائي(ٕٗ) ،وابن ماجة(ٖٗ) بألفاظ متقاربة ،وأخرجو أحمد(ٗٗ) والمفظ لو ،وأخرجو الحاكم(٘ٗ) بألفاظ متقاربة أيضاً.
()ٗٙ

وصححو الطحاوي

مناسك الحج.

واأللباني( .)ٗٚوالحديث دليل عمى فضل يوم عرفة ،إذ ُشرع فيو الوقوف ،وجعل فيو أحه ه هد

ٕ -عن عائشة -رضي اهلل عنيا -أن رسول اهلل  قال" :ما ِمن ٍ
عبدا ِم َن َّ
الن ِار ،من
ق اهللُ  فيو ً
يوم أكثََر ِمن أن ُي ْعتِ َ
()ٜٗ
()ٗٛ
باىي بيم المالئكةَ ،فيقول :ما أرَاد ىؤ ِ
يوم عرفةَ ،واَّنو لَي ْدنو ،ثم ي ِ
والمفظ لو ،وأخرجو النسائي ،
الء؟" أخرجو مسمم
ُ
َ
ِ ََ
وابن ماجو(ٓ٘) ،وابن خزيمة

(ٔ٘)

بألفاظ متقاربة.

أحتسب عمى ِ
يوم عرفةَِ ،
اهلل أن ُي َكفَّْر السََّنة التي َقْبمَو ،والسَّنةَ التي
ٖ -عن أبي قَتادةَ  قال :قال رسول اهلل :
ُ
"صيام ِ َ َ
ُ
َب ْع َده" .أخرجو مسمم(ٕ٘) والمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود(ٖ٘) ،والترمذي(ٗ٘) ،وابن ماجة(٘٘) بألفاظ متقاربة.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ضي اهللُ عنيماَ -ع ِن َّ
ِ ِ
الع َم ِل في ى ه ه هذه"،
الن ّْ
الع ْش ِر َ
أفض َل م َن َ
العم ُل في أيَّام َ
بي َّ أنو قال" :ما َ
ٗ -عن ْابن عبَّاس َ -ر َ
()٘ٙ
ٍ
ِ
بشيء" .أخرجو البخاري والمفظ
يخاط ُر َبن ْف ِسو ومالِو ،فمم يرِج ْع
الجيادَّ ،إال رج ٌل خرج
الجياد؟ قال" :وال
قالوا :وال
ُ
ُ
()ٜ٘

لو ،وأخرجو أبو داوود( ،)٘ٚوالترمذي( ،)٘ٛوابن ماجة

بألفاظ متقاربة .ووجو االستدالل أن يوم عرفة ىو اليوم

التاسع من ىذه األيام العشر ،فيشممو ذلك الفضل(ٓ.)ٙ
بن الخطَّ ِ
ِ
ِ
٘ -عن ُع َمَر ِ
اب َّ 
الييود-
معشَر
أمير
جال ِم َن
أن ر ً
المؤمنين ،آيةٌ في كتابِكم تَ ْقَرُؤونيا ،لو عمينا َ -
َ
الييود قال :يا َ
ت عمَْي ُكـ ِنعمِتي ور ِ
ِ
أي ٍ
َّ
يت َل ُك ُـ ِْ
سََل َـ
عيدا ،قالُّ :
اليوم ً
ض ُ
آية؟ قال :اْلَي ْوَـ أَ ْك َمْم ُ
اْل ْ
ت َل ُك ْـ ديَن ُك ْـ َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
َنَزلَت ،الت َخ ْذنا ذلك َ
ِ
يوم ُجمعة.
ت فيو عمى ّْ
المكان الذي َنَزلَ ْ
اليوم ،و َ
قائم َ
النبي  وىو ٌ
بعَرفةَ َ
ديًنا[المائدة .]ٖ :قال ُع َمُر  :قد َعَرْفنا ذلك َ
أخرجو البخاري(ٔ )ٙوالمفظ لو ،وأخرجو مسمم(ٕ ،)ٙوالترمذي(ٖ ،)ٙوالنسائي(ٗ ،)ٙوأحمد(٘ ،)ٙوالطبراني( )ٙٙبألفاظ متقاربة.
 -ٙعن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنيما -أن النبي  قال" :إن اهلل  يباىي مالئكتو عشية عرفة ،بأىل عرفة،
()ٙٚ

يقول :انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غب اًر" .أخرجو أحمد
ال بأس بو.

والمفظ لو ،وأخرجو الطبراني( .)ٙٛقال شعيب :إسن هاده

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفي رواية أبي ىريرة  قال " :إن اهلل  يباىي بأىل عرفات مالئكة أىل السماء ،فيقول ليم :انظروا إلى عبادي
(ٓ)ٚ

ىؤالء جاؤوني شعثاً غب اًر" .أخرجو أحمد( ،)ٜٙوأخرجو ابن حبان

(ٔ)ٚ

والمفظ لو ،وأخرجو ابن خزيمة

والطبراني(ٕ.)ٚ

قال شعيب :إسناده ال بأس بو .وصحح إسناده األلباني.

 -ٚعن طمحة بن عبيد اهلل قال :قال رسول اهلل " :ما رئي الشيطان يوماً ىو فيو أصغر وال أحقر وال أدحر وال أغيظ

منو يوم عرفة ،مما يرى من نزول الرحمة ،وتجاوز اهلل تعالى عن األمور العظام ،إال ما رئي يوم بدر ،قيل :وما

رأى يوم بدر؟ قال :إنو رأى جبريل َيَزعُ المالئكة" .أخرجو مالك(ٖ ،)ٚوالبييقي(ٗ ،)ٚوعبد الرزاق(٘ .)ٚوىو حديث
مرسل( )ٚٙعن طمحة  .وقال البييقي :ىذا مرسل حسن .وروي من وجو آخر ضعيه هف ،عن طمحة عن أبي الدرداء
 عن النبي .)ٚٚ(

 -ٛعن ابن عمر -رضي اهلل عنيما -قال :جاء رجل إلى رسول اهلل  إلى أن قال" :وأما وقوفك بعرفة فإن اهلل -تبارك
وتعالى -ينزل إلى سماء الدنيا فيباىي بيم المالئكة ،فيقول :ىؤالء عبادي جاؤوا شعثاً غب اًر من كل فج عميق ،يرجون
رحمتي ،ويخافون عذابي ،ولم يروني ،فكيف لو رأوني؟ فمو كان مثل رمال عالج أو مثل أيام الدنيا ،أو مثل قطر

السماء ذنوباً ،غسميا اهلل عنك ،وأما رميك الجمار فإنو مذخور لك ،وأما حمقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة،

(ٓ)ٛ

فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك" .أخرجو ابن حبان( ،)ٚٛوابن خزيمة( ،)ٜٚوأخرجو الطبراني

والمفظ لو.

ش ِ
ش ُيوٍد ،قال" :الشاىد :يوم الجمعة ،والمشيود :يه ه هوم
اى ٍد َو َم ْ
 -ٜعن أبي ىريرة  عن النبي  في قولو تعالىَ  :و َ
عرفة" .أخرجو البييقي(ٔ )ٛواسناده حسن.
املطلب الثالث :حكه الْقْف بعزفة.

(٘)ٛ
(ٗ)ٛ
(ٖ)ٛ
(ٕ)ٛ
يصح الحج إال
ركن ،وال
ّ
بعَرفة ٌ
اتفق الفقياء من الحنفية  ،والمالكية  ،والشافعية  ،والحنابمة عمى أن الوقوف َ
بو ،ومن فاتو الوقوف بعرفة فاتو ُّ
الحج ،واستدلوا بالكتاب والسنة واإلجماع.

ضتُـ ِم ْف عرَف ٍ
ش َع ِر ا ْل َحَرِاـ[البقرة .]ٜٔٛ :وجو الداللة :أن قولو:
ات َفا ْذ ُكُروا المَّ َو ِع ْن َد ا ْل َم ْ
ََ
أولً :من الكتاب :قولو تعالى :فَِإ َذا أَفَ ْ ْ
فإذا أفضتم ،يدل عمى أن الوقوف بعرفة ال بد منو ،وأنو أمر مسمم ،وأن الوقوف بمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة(.)ٛٙ

ثانياً :من السنة :عن ِ
حمن ِ
الر ِ
بن َي ْع َمَر  قال :شيدت رسول اهلل  فأتاه ناس فسألوه عن الحج؟ فقال رسول اهلل :
عبد َّ
ُّ
حجو"(.)ٛٚ
"الحج َع َرفة ،فمن أدرك ليمة عرفة قبل طموع الفجر من ليمة جمع فقد تم ّ

رسول ِ
فة حين خرج إلى الص ِ
"أتيت رسو َل اهلل  بالم ْزَدلِ ِ
ضّْر ٍ
وعن عروةَ ِ
اهلل،
فقمت :يا
الطائي  قال:
س
ّْ
َ
َّالةُ ،
ُ
بن ُم َ
ُ
ِ
ت ِمن ٍ
جئت ِمن ِ
طي ٍ
ت عميو ،فيل لي ِم ْن َحجٍّ؟ فقال
جبل َ
جبل إال وق ْف ُ
ت نفسي ،واهلل ما ترْك ُ
أتعْب ُ
ّْئ ،أكمَْم ُ
ّْإني ُ
ت راحمتي ،و َ
ِ
أتم َحجَّو وقضى
ال أو نيا اًر فقد َّ
بعَرفةَ قبل ذلك لي ً
"من َش ِي َد صالتَنا ىذه ،ووقف معنا حتى َن ْدفَ َع ،وقد وقف َ
رسو ُل اهلل َ :
تَ َفثَو"( .)ٛٛأخرجو أبو داوود()ٜٛوالمفظ لو ،وأخرجو الترمذي(ٓ )ٜوقال :ىذا حديث حسن صحيح .وأخرجو النسائي(ٔ ،)ٜوابن
(ٖ)ٜ
(ٕ)ٜ
حبان(ٗ ،)ٜوابن خزيمهة(٘ ،)ٜوالطبراني( )ٜٙوالحاكم( )ٜٚوابن الجارود( .)ٜٛواسناده صحي ه هح.
ماجة  ،وأحمد  ،وابن ّ
صححو األلباني(.)ٜٜ

ال فنادى رسول اهلل 
وفي رواية أبي داوود قال :أتيت النبي  وىو بعرفة ،فجاء ناس أو نفر من أىل نجد ،فأمروا رج ً
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كيف الحج؟ فأمر رسول اهلل  رجالً فنادى" :الحج يوم عرفة ،من جاء قبل صالة الصبح من ليمة جمع فتم حجو"(ٓٓٔ).

ثالثاً :اآلثار :عن نافع مولى ابن عمر -رضي اهلل عنيما -أن ابن عمر كان يقول :من لم يقف بعرفة من ليمة مزدلفة من
(ٔٓٔ)

قبل أن يطمع الفجر فقد فاتو الحج ،ومن وقف بعرفة من ليمة المزدلفة من قبل أن يطمع الفجر فقد أدرك الحج .أخرجو مالك
والدارقطني(ٕٓٔ) .وقال شعيب :إسناده صحيح(ٖٓٔ).

وقال ابن عباس وابن الزبير" :من وطئ عرفة بميل فقد أدرك الحج .أخرجو ابن أبي شيبة"(ٗٓٔ).

وعن سالم قال" :إذا وقف الرجل بعرفة بميل فقد تم حجو ،وان لم يدرك الناس بجمع" .أخرجو ابن أبي شيبة(٘ٓٔ) .وأخرج

أيضاً عن سعيد بن المسيب وسميمان بن يسار وعطاء بن رباح والحسن البصري.

رابعاً :اإلجماع :نقل طائفة من العمماء اإلجماع عمى ركنيتو ،منيم ابن المنذر(.)ٔٓٙ
املطلب الزابع :مكاٌ الْقْف بعزفة ّكٔفٔتُ.
الفرع األوؿ :مكاف الوقوؼ بعرفة.

اتفق الفقياء من الحنفية( ،)ٔٓٚوالمالكية( ،)ٔٓٛوالشافعية( ،)ٜٔٓوالحنابمة(ٓٔٔ) عمى أن عرفات كميا موقف ،والمراد بذلك أن

ال يختص بعضيا بيذا الحكم دون بعض ،وأن من وقف في أي موضع شاء منيا فقد أجزأه ذلك من الوقوف بعرفة؛ لئال

يتضايق الناس بموضع وقوف النبي  ،إال بطن ُع َرنة فال يجزئ الوقوف فيو ،فيشترط لصحة الوقوف أن يقع الوقوف
داخل حدود عرفة.
اىَنا،
اىَناَ ،و َعَرفَةُ ُكُّميَا َم ْوِق ٌ
فَ ،وَوَق ْف ُ
واستدلوا عمى ذلك بما روي عن جابر  قال :قال رسول اهلل َ ..." :وَق ْف ُ
ت َى ُ
ت َى ُ
(٘ٔٔ)
ف" .أخرجو مسمم(ٔٔٔ) والمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود(ٕٔٔ) ،والترمذي(ٖٔٔ) ،والنسائي(ٗٔٔ) ،وابن ماجة
َو َج ْمعٌ ُكمُّيَا َم ْوِق ٌ
وأحمد( )ٔٔٙوالدارمي( )ٔٔٚوالطبراني( )ٔٔٛوابن الجارود( )ٜٔٔبألفاظ متقاربة .وبما روي عن النبي " :لتأخذوا عني مناسككم".
أخرجو مسمم(ٕٓٔ) والمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود(ٕٔٔ) ،والنسائي(ٕٕٔ) ،وأحمد(ٖٕٔ) ،وابن خزيمة(ٕٗٔ) بألفاظ متقاربة.

وأما حكم صعود الجبل عند الوقوف فال ُن ُسك فيو ،وأقوال العمماء دالّة عمى أنو لم يرد فيو حديث صحيح وال ضعيف،
كما قال النووي(ٕ٘ٔ) ،وابن تيمية( ،)ٕٔٙوالشنقيطي( ،)ٕٔٚوابن عثيمين(.)ٕٔٛ
الفرع الثاني :كيفية الوقوؼ بعرفة.


المسألة األولى :ىيئة الوقوؼ بعرفة.

وىيئة الوقوف بعرفة أن يحضر الحاج عرفة واقفاً عمى قدميو أو ماشياً أو راكباً أو جالساً أو أي ىيئة يمكن أن يكون

عمييا الحاج ،شريطة أن يكون في المكان الذي ىو عرفة ،ولذلك ذكر ابن عبد البر الوقوف بأنو المكث في عرفة ال الوقوف

عمى القدمين(.)ٕٜٔ

وبيذا ال تشترط ىيئة معينة لموقوف ،وانما المعنى أن يكون حاض اًر في المكان والزمان المحددين شرعاً ،ووفق ما
(ٖٓٔ)

ورد من آثار وأقوال ،ونأخذ من عبارة الكاساني

من الحنفية بشأن وقوف المغمى عميو بأنو أتى بالقدر المفروض وىو

حصولو كائناً بعرفة .فمن كان في عرفة وحضر فييا فقد تحقق وقوفو ،دون النظر إلى الييئة التي كان عمييا .ويسن أن

يكون وقوف الحاج تجاه القبمة ،لما ثبت من حديث جابر  قال" :ثم ركب رسول اهلل  حتى أتى الموقف فجعل بطن

ناقتو القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديو ،واستقبل القبمة ،قمم يزل واقفاً حتى غربت الشمس" .أخرجو مسمم(ٖٔٔ).
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(ٖٗٔ)

وذىب فريق من الفقياء منيم الحنفية(ٕٖٔ) ،والمالكية(ٖٖٔ) ،والحنابمة

إلى أن األفضل في الوقوف الركوب؛ ألنو

 وقف راكباً ،فعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسًا اختمفوا عندىا يوم عرفة في صوم النبي  فقال بعضيم :ىو صائم،
(ٖ٘ٔ)

وقال بعضيم :ليس بصائم ،فأرسمت إليو بقدح لبن وىو عمى بعيره فشربو .أخرجو البخاري

مسمم( ،)ٖٔٙوأبو داوود( ،)ٖٔٚوأحمد( ،)ٖٔٛوابن حبان( ،)ٖٜٔوابن خزيمة(ٓٗٔ) ،والبييقي(ٔٗٔ).

والمفظ لو ،وأخرجو

وذكر النووي بأن األفضل لمواقف أن يبرز لمشمس إال لعذر بأن يتضرر أو ُينقَص دعاؤه أو اجتياده في األذكار(ٕٗٔ).
كما ذكر ابن قدامة بأن أحمد لم يكره االستتار بالثوب ،فإن ذلك ال يقصد االستدامة ،واليودج بخالفو ،والخيمة والبيت مرادان
لجمع الرحل وحفظو ال لمترفّو ،واذا ثبت ذلك فإن أحمد إنما كره ذلك كراىة تنزيو في الظاىر(ٖٗٔ).
وبناء عمى آراء الفقياء السابقة وأمثاليا فال بأس من أن يكون الحجيج في الخيم والمظالت ونحوىا.



المسألة الثانية :حكـ مف وقؼ بعرفة نائماً:
(ٗٗٔ)

ذىب جميور الفقياء من الحنفية

(٘ٗٔ)

 ،والمالكية

()ٔٗٙ

 ،والشافعية

()ٔٗٚ

 ،والحنابمة

إلى أن من وقف بعرفة وىو نائم

فقد أدرك الحج ،وال شيء عميو .واستدلوا عمى ذلك بما يأتي:

ٔ -أنو أتى بالقدر المفروض ،وىو حصولو كائناً بعرفة( ،)ٔٗٛوألنو حصل بعرفة في زمن الوقوف وىو عاقل ،فأجزأه
كما لو عمم(.)ٜٔٗ

ال فيصح ولو وقف نائماً(ٓ٘ٔ).
ٕ -ألن الوقوف لبث ال يتضمن فع ً

ٖ -النائم في حكم المستيقظ ،فيو من أىل العبادات ،لذا يصح منو ،كمن نام في جميع النيار(ٔ٘ٔ).
جميور الفقياء ك ٌل من الدارمي والرافعي وابن القطان حيث ذىبوا إلى عدم صحة وقوف النائم ،إال أن النووي
وخالف
َ
قال :وىو شاذ ضعيف(ٕ٘ٔ).


المسألة الثالثة :حكـ مف وقؼ بعرفة مغمى عميو:

اختمف الفقياء في من وقف بعرفة وىو مغمى عميو عمى قولين:

األوؿ :أنو يجزئو الوقوف ،وال شيء عميو(ٖ٘ٔ) ،وبو قال الحنفية(ٗ٘ٔ) ،والمالكية

()ٔ٘ٙ

(٘٘ٔ)

 ،وىو وجو عند الشافعية

عمى ذلك بما يأتي:

 .واستدلوا

.1

رسول اهلل،
فقمت :يا
حديث عروة بن مضرس  أنو قال:
َ
"أتيت رسول اهلل  بالمزدلفة حين خرج إلى الصالةُ ،
ُ
ِ
ت ِمن ٍ
ت عميو ،فيل لي ِم ْن َحجٍّ؟
طي ،أكممت راحمتي ،و ْ
جبل َّإال وق ْف ُ
ت َن ْفسي ،واهلل ما ترْك ُ
أتعب ُ
إني جئت من جبل ّ
أتم
نيارا؛ فقد َّ
من شيد صَّالتنا ىذه ،ووقف معنا حتى ندفع ،وقد وقف بعرفة قبل ذلك ً
فقال رسول اهلل ْ :
ليال أو ً
َحجَّو وقضى تَفَثَو"( .)ٔ٘ٚومن وقف وىو مغمى عميو ،فقد أتى بالقدر المفروض ،وىو حصولو كائناً بعرفة ،فحصل

.2

أن الوقوف ليس بعبادة مقصودة ،وليذا ال يتنفل بو( ،)ٜٔ٘كما ال يعتبر لو نية ،وال طيارة ،كالمبيت بمزدلفة(ٓ.)ٔٙ

الركن ،وال يمتنع ذلك باإلغماء ،كركن الصوم(.)ٔ٘ٛ

(ٔ)ٔٙ

الثاني :أن ذلك ال يجزئو إال أن يعقل ،وىو وجو آخر عند الشافعية

(ٕ)ٔٙ

 ،والحنابمة

(ٖ)ٔٙ

 ،واسحاق ،وأبو ثور ،وداوود
(ٗ)ٔٙ

واستدلوا عمى ذلك بأن المغمى عميو ليس من أىل العبادات ،بخالف النائم

.

.

والفرق بين النوم واإلغماء :أن النوم جبمة وعادة ،والنائم ثابت العقل؛ إذا نبو انتبو ،ولو حكم المستيقظ؛ فإنو ال تسقط

واليت ه ه هو عمى مالو؛ بخالف المغمى عميو ،وكذلك النوم ال يزي ه ه هل الخطاب بشيء من العبادات ،بخالف اإلغمهاء؛ فإنو يزي ه ه ه هل
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الخطاب بالصالة؛ فأشبو الحيض(٘.)ٔٙ


المسألة الرابعة :حكـ مف وقؼ بعرفة وىو ل يعمـ أنو عرفة:

ذىب الفقياء من الحنفية( ،)ٔٙٙوالمالكية( ،)ٔٙٚوالشافعية( ،)ٔٙٛوالحنابمة( )ٜٔٙإلى أن من وقف بعرفة محرماً في
ف بِ َع َرفَةَ قَْب َل
زمن الوقوف ،وىو ال يعمم أنو بعرفة فإنو يجزئو ذلك ،واستدلوا عمى ذلك بعموم قول النبي َ ..." :وقَ ْد َوقَ َ
ضى تَفَثَوُ"(ٓ.)ٔٚ
َذلِ َ
ك لَْيالً أ َْو َنيَا اًر ،فَقَ ْد أتََّم َحجَّوُ َوقَ َ
كما استدلوا بأنو ال تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة(ٔ ،)ٔٚونقل النووي اإلجماع عمى ذلك(ٕ .)ٔٚوألن الركن قد
حصل وىو الوقوف ،وال يمتنع ذلك باإلغماء والنوم ،كركن الصوم(ٖ ،)ٔٚوألنو وقف بعرفة في زمن الوقوف وىو عاقل،

فأجزأه كما لو عمم(ٗ.)ٔٚ

(٘)ٔٚ

وخالف في ذلك أبو ثور

الخالل من الحنابمة( ،)ٔٚٙحيث ذىبا إلى اشتراط العمم بعرفة حال وقوفو بيا،
وأبو بكر ّ

وبذلك ارتفع اإلجماع المشار إليو لدى طائفة من الفقياء.


المسألة الخامسة :حكـ وقوؼ الصبي بعرفة.
()ٔٚٚ

اتفق جميور الفقياء من الحنفية

()ٔٚٛ

والمالكية

()ٜٔٚ

والشافعية

(ٓ)ٔٛ

والحنابمة
(ٕ)ٔٛ

من الصبي ،قال ابن عبد البر ..." :وعمى ىذا جميور العمماء من كل قرن"

(ٔ)ٔٛ

والظاىرية

عمى صحة الحج

 .واذا أحرم الصبي بالحج ،فالمميز يحرم

بنفسو بإذن الولي ،وغير المميز يحرم عنو وليو ،ويفعل الصبي ما قدر عميو من أعمال الحج بنفسو ،ويفعل بو الولي ما
عجز عنو ،واتفق الفقياء عمى أنو البد من وقوف الصبي بعرفات ،سواء المميز وغيره ،وسواء أحضره الولي بنفسو أو

غيره ،وال يكفي حضور الولي عنو؛ ألن ذلك يمكن فعمو من الصبي ،وعمى الولي أن يجمع في إحضاره لعرفات بين الميل

والنيار(ٖ .)ٔٛواستدلوا عمى ذلك بما يأتي:

ِ (ٗ)ٔٛ
ِ
ٔ -روي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس -رضي اهلل عنيماَ -ع ِن َّ
ون،
الرْو َح
النبِ ّْي  لَِق َي َرْكًبا ِب َّ
اء َ ،فقَ َ
"م ِن اْلقَ ْوُم؟" قَالُوا :اْل ُم ْسم ُم َ
الَ :
فَقَالُوا :من أ َْنت؟ قَا َل" :رسو ُل ِ
اهلل" ،فَرفَع ْ ِ
َجٌر" .أخرجو
صبِِّيا ،فَقَالَ ْ
ت :أَلِيَ َذا َحجّّ؟ قَا َل"َ :ن َع ْمَ ،ولَ ِك أ ْ
َْ َ
ام َأرَةٌ َ
َ َ
َُ
ت إِلَْيو ْ
(ٓ)ٜٔ
()ٜٔٛ
()ٔٛٛ
()ٔٛٚ
()ٔٛٙ
وابن
مسمم(٘ )ٔٛوالمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود  ،والترمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجو  ،وأحمد

حبان(ٔ ،)ٜٔوابن خزيمة(ٕ ،)ٜٔوالطحاوي(ٖ ،)ٜٔوالبييقي(ٗ )ٜٔبألفاظ متقاربة.
ّ
(٘)ٜٔ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
يد  قَا َل" :حج بِي أبي مع رس ِ
ِ
والمفظ لو،
ين" .أخرجو البخاري
ٕ-
عن السَّائ ِب ْب ِن َي ِز َ
ول المو َ وأََنا ْاب ُن َسْب ِع سن َ
َََُ
وأخرجو الترمذي( )ٜٔٙوأحمد( )ٜٔٚبألفاظ متقاربة.
"ح َج ْجَنا مع رس ِ
ّْبَي ِ
ول المَّ ِو َ و َم َعَنا ّْ
انَ ،وَرَم ْيَنا َع ْنيُ ْم" .أخرجو
انَ ،فمَب َّْيَنا َع ِن الص ْ
اء َوالص ْ
َٖ -ع ْن َجابِ ٍر  قَا َلَ :
ّْبَي ُ
الن َس ُ
َََُ
ابن ماجة( )ٜٔٛوالمفظ لو ،وأخرجو الترمذي( )ٜٜٔوقال :حديث غريب ،وأخرجو أحمد(ٕٓٓ) .واسناده ضعيف .فيو أشعث
بن سوار الكندي ،ضعيف من السادسة ،وأبو الزبير مدلّس ،وقد رواه عن جابر  بالعنعنة(ٕٔٓ).

وان ترك الجمع بين الميل والنيار في عرفة يجب الدم في حق الصبي ،عند من يقول بأن الصبي يمزمو ما يمزم الكبير
(ٕ٘ٓ)

في ذلك ،وىم المالكية(ٕٕٓ) ،والشافعية(ٖٕٓ) ،وفريق من الحنابمة(ٕٗٓ) ،وأما الحنفية
()ٕٓٚ

الظاىرية

()ٕٓٙ

والفريق اآلخر من الحنابمة

فال يمزمو عندىم شيء مما يمزم الكبير .وعمى ىذا إذا لزمو الدم بترك الجمع بين الميل والنيار فيل تكون الفدية

عمى الولي في مالو أم في مال الصبي؟

ذىب الشافعية( )ٕٓٛإلى أن الفدية في مال الولي؛ ألن التفريط حصل منو ،وأما المالكية

()ٕٜٓ

(ٕٓٔ)

والحنابمة

فمم يعثر
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عندىم عمى نص صريح ،ولعميم يوافقون الشافعية؛ ألن المالكية في األشير يقولون بتحمل الولي لفدية ما ارتكبو الصبي من
محظور ،وكذلك عند الحنابمة يتحمميا الولي في ارتكاب المحظور ،إذا كان بفعل الولي ،كما لو طيب الصغير أو حمقو.


المسألة السادسة :القدر المجزئ لموقوؼ بعرفة:
المعتبر في الوقوف في عرفة الحضور في أي موضع من عرفات ،شريطة أن يكون بيا وليس خارجاً منيا ،ساعة من

ليل أو نيار ،ولو في لحظة لطيفة ،فمن وقف وحصل لو ذلك من زوال شمس يوم التاسع إلى طموع فجر يوم العاشر ،قائماً
(ٕٔٔ)
ف بِ َع َرفَةَ
كان أو جالساً أو راكباً ،صح وقوفو ،وأدرك الحج ،ومن فاتو ذلك فقد فاتو الحج  .لقول النبي "َ :وقَ ْد َوقَ َ
ضى تَفَثَوُ"(ٕٕٔ).
ك لَْي ًال أ َْو َنيَ ًا
قَْب َل َذلِ َ
ار ،فَقَ ْد أتََّم َح َّجوُ َوقَ َ


المسألة السابعة :حكـ الوقوؼ بعرفة وىو بالطائرة:
ىذه المسألة من المسائل المستجدة في أحكام الحج ،ولم يبحثيا الفقياء القدامى ،لكن وردت عبارات تشير إلى رأييم

في ذلك ،فيل نقيس الركوب في الطائرة ووقوفيا بعرفة عمى الوقوف بعرفة بركوب الدابة ،وىل ليواء عرفة حكم أرضيا من
يعد وقوفاً بعرفة ،وبذلك فالمسألة يتنازعيا أمران.
ىذه الناحية ،وىل حكم مرور الحاج بسماء عرفة ّ
األمر األوؿ :أن الوقوف بعرفة يمزم الواقف االتصال بأرض عرفة وترابيا ،وأن ما فعمو الرسول  وأصحابو -رضوان

اهلل عمييم -ىو الوقوف بعرفة حقيقة وواقعاً ،وأن أجسادىم متصمة بأرض عرفة مباشرة أو بالدابة أو بنحوىا ،كما أن

لعرفة حدوداً ال يصح لمحاج أن يقف خارجيا ،وىذه الحدود بينتيا السنة النبوية ووقف عمييا الحجاج ،فدلّت ىذه األفعال

عمى أن أرض عرفة مقصودة بالوقوف ،ولذا فإن من شرائط صحة الوقوف أن يكون الواقف متصالً بأرض عرفة ،ثم إن

الركوب بالطائرة يختمف عن الركوب عمى الدابة أو في السيارة من حيث إن الطائرة في سماء عرفة وىوائو ،وأما الدابة أو
السيارة فيي بأرض عرفة وعمى ترابو.
ورد عند المالكية عبارة الصاوي(ٖٕٔ) :وال بد من مباشرة األرض أو ما اتصل بيا كالسجود ،فال يكفي أن يقف في

اليواء .وكذا ورد عند غيره(ٕٗٔ).

وورد عند الشافعية عبارة البجيرمي(ٕ٘ٔ) :إذا ركب عمى طير طائر في ىواء عرفات ،أو ركب عمى السحاب فال يكفي،

فميس ليوائيا حكميا ،فمو طار فيو لم ُي ِجزه .وكذلك عبارة الجمل( :)ٕٔٙوأن ىواءىا ال يسمى عرفات.

يعد وقوفاً معتب اًر مجزئاً لمحج،
وبناء عمى ىذه األقوال فإن رأي المالكية والشافعية أن الوقوف في ىواء عرفات ال ّ
ً
عمى اعتبار أن المقصود ذات البقعة ،وال بد لمواقف من أن يتصل بأرض عرفات مباشرة أو غير مباشرة ،وأن الوقوف

بالطائرة دون أن تتصل بأرض عرفات أو بما ىو متصل بيا ال يعد وقوفاً معتب اًر شرعاً.
األمر الثاني :أن الركوب بالطائرة كالركوب عمى الدابة من حيث انفصال الراكب عن أرض عرفة ،وأن الواقف بيواء عرفة
سواء أكان قريباً أم بعيداً فيو واقف بعرفة ،إذ المعتبر الحضور ،وقد تحقق سواء في األرض أو في اليواء ،إضافة إلى أن
اليواء تابع لمقرار.

()ٕٔٚ

وذىب الشبراممسي

من الشافعية إلى إمكانية اعتبار الوقوف بيواء عرفة وقوفاً ،حيث عمّق في حاشيتو عمى نياية
()ٕٔٛ

المحتاج بقولو :ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيالً ليوائو منزلة أرضو لم يبعد .كما أن الشرواني
عمى ذلك بقولو :وىو وجيو.

من الشافعية عقّب
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”Al-Qudah and Al-Qudah: ?????? ????? ????? ????? ?????? Day of Arafah: Survey in the decipheration of “Hadith

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
()ٕٜٔ

ونسب الباحث حسن بن سالم بن حسن البريكي في رسالتو الموسومة به "أحكام الطائرة في الفقو اإلسالمي"

القول

بالجواز إلى ابن قدامة حيث نقل قولو :والذي عميو أىل العمم أنو ال يشترط لوقوف عرفة كون الواقف متصالً باألرض،
بل يصح الوقوف وان كان في الجو؛ ألن اليواء تابع لمقرار(ٕٕٓ).

وبتتبع أقوال ابن قدامة في كتابو المغني في موضوع الحج ال يوجد قولو المشار إليو ،وانما وردت عبارة اليواء تابع

لمقرار في مسائل أحكام األراضي والعقارات ،وأحكام ىوائيا وباطنيا.

ومما يسترشد بو ألصحاب ىذا الرأي عبارات الفقياء التي تدل عمى جواز الوقوف بعرفة راكباً ،حيث ثبت أن النبي
ِ
 وقف عمي بعيره بعرفة ،كما ورد في حديث أم الفضل ِ
أن ناساً اختَمَفوا عندىا ِ
الحارث -رضي اهلل عنياَّ -
بنت
يوم َعَرفةَ
ٍِ
ف عمى ِ
ت إليو بقَ َد ٍح ٍ
بعيره
بعضيم :ىو صائٌِم .وقال
في صوم النبي  فقال
لبن وىو و ِاق ٌ
فأرسمَ ْ
ُ
ُ
بعضيم :ليس بصائمَ ،
ف َش ِرَبو(ٕٕٔ).

وبوب البخاري في أبواب بباب الوقوف عمى الدابة بعرفة ،ومعموم أن فقو البخاري في صحيحو ،فد ّل عمى أن الوقوف
ّ
عد وقوفاً بعرفة ،دون النظر إلى اتصال اآللة
بعرفة راكباً عمى دابتو وقوف معتبر شرعاً ،وقياساً عمى ذلك فإن أي ركوب ُي ّ
يعد الركوب بيا ووقوفيا براكبيا في سماء عرفة وقوفاً بعرفة.
بعرفة أو عدميا ،ومن ىذه اآلالت الطائرة ،ولذلك ّ

ويعترض عمى وجو ىذا القياس بأن الدابة التي وردت فييا األقوال واآلراء متصمة بأرض عرفة ،والراكب عمييا

متصل بذلك بأرض عرفة ،فيو واقف عمى عرفة حقيقة ،وأما الراكب بالطائرة فيو معمق بسماء عرفة غير متصل بأرضيا

وترابيا ،والفارق بين الحالتين كبير جداً ،ولذلك عمى ىذا الوجو ال يكون الراكب بيا إذا وقفت في سماء عرفة واقفاً بعرفة.
وذكر الكاساني أن من وقف بعرفة وىو نائم أو مغمى عميو أن وقوفو معتبر؛ ألنو أتى بالقدر المفروض ،وىو حصولو

كائناً بعرفة(ٕٕٕ) .واذا قسنا كون الحاج بالطائرة وعمى عرفات وان لم يمس أرضيا أو لم تمس طائرتو أرضيا أيضاً ،فإن
الحاضر بالطائرة ىو حاضر وكائن بعرفة ،وقد تحقق حصولو وحضوره وكينونتو ،وحينئذ يعد واقفاً بعرفة ويجزئو ذلك .ولربما
يتنازع المسألة أيضاً مدى قرب الطائرة من بعدىا عن أرض عرفة ،فمئن كانت إلى أرض عرفة أقرب فمتأخذ حكم الوقوف
بعرفة ،وان كانت بعيدة عن أرضو وىي في سمائو فال تعد وقوفاً ولو تعمقت ساعات؛ ألن ىذا تعمق ال وقوف.

الرأي الراجح :أن الوقوف بيواء عرفة ال يعد وقوفاً ،ما لم يكن الحاج الواقف متصالُ بأرض عرفة أو بما اتصل بيا؛ ألن
البقعة
المسماه عرفات مقصودة بالوقوف ،ولظاىر ما فعمو رسول اهلل  وأصحابو -رضوان اهلل عمييم -والمسممون من
ّ
بعده ،واألحوط لمعبادة ،وألن الوقوف بيواء عرفة يعد تعمقاً ال وقوفاً ،كما أن لعرفات حدوداً أرضية مقصودة فمن وقف
خارجيا ال يعد وقوفاً ،فدلت ىذه الحدود عمى اعتبار البقعة األرضية ال المساحة اليوائية.

وان ما تحدث بو الفقياء من أن اليواء يأخذ حكم القرار فال ينطبق عمى ىذه المسألة ،وانما بحثوا ذلك في األراضي

والعقارات ،ويمكن االسترشاد بما كتبو الزركشي(ٖٕٕ) ،كما بحثوا في أغصان األشجار الممتدة في ىواء اآلخرين.
املبحث الثاىٕ:

سمً الْقْف بعزفة ّأحكامُ.
املطلب األّل :سمً الْقْف بعزفة ّحكه اخلطأ فُٔ.

فأجاز رسو ُل اهلل
يشترط لصحة الوقوف أن يكون في وقت الوقوف لفعل النبي  كما في حديث جابر..." :
َ
ِ
ِ
َّ
ت لو ،فأتى
فرِحمَ ْ
ض ِرَب ْ
فوج َد القَُّبةَ قد ُ
 حتى أتى َع َرفةََ ،
أم َر بالقصواءُ ،
ت لو َبنم َرةَ ،فنزل بيا ،حتى إذا زاغت الش ْم ُس َ
اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(ٕٕٗ)

والمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود(ٕٕ٘) ،والنسائي( ،)ٕٕٙوابن ماجة(،)ٕٕٚ

ب َّ
الناس  ."...أخرجو مسمم
بْ
ط َن الوادي ،فخ َ
طَ
وابن الجارود( ،)ٕٕٛوابن حبان( .)ٕٕٜولقول النبي " :لتأخذوا عني مناسككم"(ٖٕٓ).

واذا كان الخطأ في التقديم ،بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية ،وأمكنيم أن يقفوا في التاسع
(ٖٕٔ)

فإنو ال يجزئ ،قال بو الحنفية

يزول االشتباه في يوم عرفة(ٖٕٗ).

(ٕٖٕ)

وىو المشيور عن المالكية

والشافعية(ٖٖٕ)؛ ألن التدارك ممكن في الجممة ،بأن

وأما إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر ،والخطأ بعد فوات الوقت ،وكان الخطأ من الجميع

أو األكثر فيجزئيم ذلك(ٖٕ٘) .واستدلوا عمى ذلك بما يأتي:

ِ
ٔ -ما روى أبو ىريرة  قال :قال النبي " :الصَّوم يوم تَصومون ،و ِ
ضحُّون".
الف ْ
يوم تُ َ
يوم تُ ْفط َ
َ
رون ،واألضحى َ
ط ُر َ
ُ َ
()ٕٖٛ
()ٕٖٚ
بألفاظ متقاربة .إسناده صحيح .
أخرجو الترمذي( )ٕٖٙوالمفظ لو ،وقال :حديث حسن غريب ،وأخرجو ابن ماجة
صححو األلباني( .)ٕٖٜولو شاىد من حديث عائشة -رضي اهلل عنيا ،-أخرجو الترمذي(ٕٓٗ) ،وقال :ىذا حديث حسن
غريب صحيح.

ٕ -أن اليالل اسم لما اشتير عند الناس وعمموا بو ،ال لما يطمع في السماء(ٕٔٗ).

ٖ -أن في القول بعدم اإلجزاء حرجاً شديداً ،وألن فيو بموى عامة ،ولتعذر االحتراز عنو ،والتدارك غير ممكن ،وفي األمر
باإلعادة حرج بيّْن ،فوجب أن يكتفى بو عند االشتباه(ٕٕٗ).

ٗ -ألنيم فعموا ما أمروا بو ،ومن فعل ما أمر بو عمى وجو ما أمر بو ،فإنو ال يمزم القضاء؛ ألننا لو ألزمناه بالقضاء ،ألوجبنا
عميو العبادة مرتين(ٖٕٗ).

املطلب الثاىٕ :أّل ّقت الْقْف بعزفة ّآخزِ.
الفرع األوؿ :أوؿ وقت الوقوؼ بعرفة.
()ٕٗٛ

ذىب جميور الفقياء من الحنفية(ٕٗٗ) ،والمالكية(ٕ٘ٗ) ،والشافعية( ،)ٕٗٙورواية عن أحمد( ،)ٕٗٚوبو قال ابن حزم

أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من حين زوال الشمس يوم عرفة ،فمن وقف قبل الزوال فال يعتد بوقوفو ،ويفوتو الحج إن لم يرجع
ويقف بعد الزوال أو جزءًا من ليمة النحر قبل طموع الفجر .واستدلوا عمى ذلك بفعل النبي  ،وأنو  وقف بعرفة بعد الزوال،
ولقولو " :لتأخذوا عني مناسككم"(.)ٕٜٗ

قال النووي" :إن النبي  وقف بعد الزوال ،وكذلك الخمفاء الراشدون فمن بعدىم إلى اليوم ،وما نقل أن أحداً وقف قبل

الزوال  ،)ٕ٘ٓ("...ونقل بعضيم اإلجماع وان لم يكن(ٕٔ٘).

وخالفيم الحنابمة ،فقالوا :إن ابتداء الوقوف يكون من طموع فجر يوم عرفة ،وانما الوقوف بعد الزوال ىو وقت فضيمة،
ضى تَفَثَوُ"(ٕٕ٘).
ك لَْي ًال أ َْو َنيَ ًا
ف بِ َع َرفَةَ قَْب َل َذلِ َ
واستدلوا عمى ذلك بقول النبي "َ :وقَ ْد َوقَ َ
ار ،فَقَ ْد أتََّم َحجَّوُ َوقَ َ
وعمى ىذا فمن وقف بعرفة قبل الزوال ودفع إلى مزدلفة قبل الزوال يجزئ عندىم ،أخذاً بعموم الحديث ،وأن النيار

يشمل من طموع الفجر إلى الزوال إلى الغروب(ٖٕ٘).

قال ابن تيمية" :أحد القولين بل أشيرىما في مذىب أحمد أنو يجزئ الوقوف قبل الزوال ،وان أفاض قبل الزوال،
()ٕ٘ٙ

لكن عميو دم ،كما لو أفاض قبل الغروب"(ٕٗ٘) .وذىب ابن باز(ٕ٘٘) وابن عثيمين

إلى أن األحوط لممؤمن أن ال يقف
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إال بعد الزوال ،وترى أن رأي الجميور ىو الراجح لقوة األدلة.
الفرع الثاني :آخر وقت الوقوؼ بعرفة.

()ٕ٘ٛ

اتفق الفقياء من الحنفية( ،)ٕ٘ٚوالمالكية

()ٕٜ٘

 ،والشافعية

(ٓ)ٕٙ

 ،والحنابمة

عمى أن آخر وقت الوقوف بعرفة ينتيي
الحج ،واستدلوا عمى ذلك :بما
رسول ِ
الص ِ
اهلل،
فقمت :يا
َ
َّالةُ ،
عميو ،فيل لي ِم ْن َحجٍّ؟ فقال

بطموع فجر يوم النحر ،فمن أتى إلى عرفة بعد طموع فجر يوم النحر ال يعتد بوقوفو ويفوتو
رسول اهلل  بالم ْزَدِل ِ
ضّْر ٍ
روي عن عروةَ ِ
فة حين خرج إلى
"أتيت
الطائي  قال:
س
ّْ
َ
ُ
بن ُم َ
ُ
ِ
ت ِمن ٍ
جئت ِمن ِ
طي ٍ
ت
جبل َ
جبل إال وق ْف ُ
ت نفسي ،واهلل ما ترْك ُ
أتعْب ُ
ّْئ ،أكمَْم ُ
ّْإني ُ
ت راحمتي ،و َ
ِ
أتم َحجَّو وقضى
بعَرفةَ قبل ذلك ليالً أو نيا اًر فقد َّ
"من َش ِي َد صالتَنا ىذه ،ووقف معنا حتى َن ْدفَ َع ،وقد وقف َ
رسو ُل اهلل َ :
تَفَثَو"(ٔ .)ٕٙونقل اإلجماع عمى ذلك ابن المنذر(ٕ.)ٕٙ
املطلب الثالث :الْقْف بعزفة باليَار أّ باللٔل أّ بَنا.
الفرع األوؿ :حكـ الجمع بيف النيار والميؿ في الوقوؼ بعرفة.
اختمف الفقياء في حكم بقاء الحاج في عرفة إلى غروب الشمس عمى أقوال:
القوؿ األوؿ :ذىب جميور الفقياء من الحنفية(ٖ ،)ٕٙوالمالكية(ٗ ،)ٕٙوأحد قولي الشافعية(٘ ،)ٕٙوأحد قولي الحنابمة( )ٕٙٙإلى أنو
يجب الوقوف إلى غروب الشمس ،واختاره ابن تيمية( ،)ٕٙٚوابن باز( ،)ٕٙٛوابن عثيمين( ،)ٕٜٙحتى يجمع الحاج بين الميل
والنيار ،وىذا لمن وقف نيا اًر ،وان دفع قبل الغروب فعميو دم ،واستدلوا عمى ذلك بما يأتي:
اض َّ
اس[البقرة .]ٜٜٔ :وجو االستدالل أن اهلل أمر المسممين بأن يفيضوا من
يضوا ِم ْف َح ْي ُ
ث أَفَ َ
ٔ -قولو تعالى :ثَُّـ أ َِف ُ
الن ُ
حيث أفاض الناس من عرفات ،واألمر يفيد الوجوب ،وكان الناس يفيضون من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس،
وىو ما فعمو رسول اهلل  حينما أفاض من عرفات بعد الغروب .وقد حكى ابن جرير اإلجماع عمى ذلك(ٓ.)ٕٚ

ف"(ٔ.)ٕٚ
اىَناَ ،و َج ْمعٌ ُكمُّيَا َم ْوِق ٌ
اىَناَ ،و َعَرفَةُ ُكمُّيَا َم ْوِق ٌ
فَ ،وَوقَ ْف ُ
ٕ -عن جابر  قال :قال رسول اهلل َ ..." :وقَ ْف ُ
ت َى ُ
ت َى ُ

ٖ -أن النبي  وقف حتى غابت الشمس ،وأن مكثو فييا كان إلى الغروب ،مع كون الدفع بالنيار أرفق بالناس؛ ألنو لو
دفع بالنيار كان ضوء النيار معيناً لمناس عمى السير ،واذا دفع بعد الغروب حل الظالم ،فدل ذلك عمى الوجوب،

ولمخالفة الكفار ،فإنيم كانوا يدفعون والشمس عمى رؤوس الجبال(ٕ ،)ٕٚولقولو " :لتأخذوا عني مناسككم"(ٖ.)ٕٚ

ٗ -عن ابن عباس -رضي اهلل عنيما -أنو قال" :كان أىل الجاىمية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس عمى رؤوس
الجبال كأنيا العمائم عمى رؤوس الرجال دفعوا ،فيقفون بالمزدلفة ،حتى إذا طمعت الشمس فكانت عمى رؤوس الجبال

فأخر رسول اهلل  الدفع من عرفة حتى غربت الشمس ،ثم صمى الصبح
كأنيا العمائم عمى رؤوس الرجال ،دفعواّ ،

بالمزدلفة حين طمع الفجر ،ثم دفع حين أسفر كل شيء في الوقت اآلخر قبل أن تطمع الشمس" .أخرجو ابن خزيمة(ٗ.)ٕٚ
قال األلباني :إسناده حسن لغيره(٘ .)ٕٚقال ابن حجر :زمعة بن صالح :ضعيف( .)ٕٚٙويشيد لو الحديث التالي.

٘ -عن المسور بن مخرمة  قال :خطبنا رسول اهلل  بعرفات ،فحمد اهلل وأثنى عميو ،ثم قال" :أما بعد؛ فإن أىل الشرك
واألوثان كانوا يدفعون من ىذا الموضع إذا كانت الشمس عمى رؤوس الجبال ،كأنيا عمائم الرجال في وجوىيا ،وانا
()ٕٚٚ

ندفع بعد أن تغيب" .أخرجو الحاكم

وقال :صحيح عمى شرط الشيخين ولم يخرجاه .وأخرجو الطبراني(.)ٕٚٛ

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والحديث حسن لغيره ،ومدار الحديث عمى ابن جريج ،وقد اختمف فيو .وأورده ابن حجر الييثمي

()ٕٜٚ

في المجمع.

وقال :رجالو رجال الصحيح .فالحديث يشيد لو الحديث السابق.

َّالة ،فقمت :يا رسو َل ِ
فة حين خرج إلى الص ِ
"أتيت رسو َل اهلل  بالم ْزَدلِ ِ
ضّْر ٍ
 -ٙعن عروةَ ِ
اهلل،
الطائي  قال:
س
ّْ
ُ
ُ
بن ُم َ
ُ
ِ
ت ِمن ٍ
جئت ِمن ِ
طي ٍ
ت عميو ،فيل لي ِم ْن َحجٍّ؟
جبل َ
جبل إال وق ْف ُ
ت نفسي ،واهلل ما ترْك ُ
أتع ْب ُ
ّْئ ،أكمَْم ُ
ّْإني ُ
ت راحمتي ،و َ
ِ
أتم َح َّجو وقضى تَفَثَو"(ٓ.)ٕٛ
بع َرفةَ قبل ذلك ليالً أو نيا اًر فقد َّ
فقال رسو ُل اهلل " :وقد وقف َ

فسره الرسول
وجو االستدالل بحديث عروة أنو دال بظاىره عمى أن الوقوف ليالً ،فمفظ "وقد وقف معنا حتى ندفع" ّ
 بالدفع بعد الغروب ،فد ّل عمى أن من وقف نيا اًر بعرفة وجب عميو جمع جزء من الميل مع نياره ،وأما تفسير
قولو "ليالً أو نيا اًر" فيو دال عمى الجواز ،وأن الوقوف يقع ليالً أو نيا اًر ،وأما الجمع بين الميل والنيار فيو واجب.

 -ٚلو كان الدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائ اًز لرخص النبي  لمضعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب

الشمس؛ خوفاً من الزحام الذي ال نظير لو في سائر المشاعر ،كما رخص ليم أن يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر
إلى منى(ٔ.)ٕٛ

القوؿ الثاني :ذىبت الشافعية

(ٕ)ٕٛ

(ٖ)ٕٛ

في الصحيح من مذىبيم ،والحنابمة

(ٗ)ٕٛ

في القول الثاني عندىم ،والظاىرية

إلى

أن الجمع بين الميل والنيار مستحب ،وان دفع قبل الغروب يسن لو دم ،خروجاً من الخالف(٘ ،)ٕٛوذىب إلى ىذا القول

العالمة محمد الشنقيطي( ،)ٕٛٙوالشيخ عبد اهلل بن منيع( .)ٕٛٚواستدلوا بما يأتي:
من العمماء المعاصرين ّ
ٔ -عن ِ
حمن ِ
الر ِ
ُّ
"الحج
بن َي ْع َم َر  قال :شيدت رسول اهلل  فأتاه ناس فسألوه عن الحج؟ فقال رسول اهلل :
عبد َّ
حجو"(.)ٕٛٛ
َع َرفة ،فمن أدرك ليمة عرفة قبل طموع الفجر من ليمة جمع فقد تم ّ
َّالة ،فقمت :يا رسو َل ِ
فة حين خرج إلى الص ِ
"أتيت رسو َل اهلل  بالم ْزَدلِ ِ
ضّْر ٍ
ٕ -عن عروةَ ِ
اهلل،
الطائي  قال:
س
ّْ
ُ
ُ
بن ُم َ
ُ
ِ
ت ِمن ٍ
جئت ِمن ِ
جبل طَي ٍ
ت عميو ،فيل لي ِم ْن َحجٍّ؟
جبل إال وق ْف ُ
ت نفسي ،واهلل ما ترْك ُ
أتع ْب ُ
ّْئ ،أكمَْم ُ
ّْإني ُ
ت راحمتي ،و َ
ِ
أتم
بع َرفةَ قبل ذلك ليالً أو نيا اًر فقد َّ
"من َش ِي َد صالتَنا ىذه ،ووقف معنا حتى َن ْدفَ َع ،وقد وقف َ
فقال رسو ُل اهلل َ :
َح َّجو وقضى تَفَثَو"(.)ٕٜٛ

وجو االستدالل في الحديث أن من اقتصر في وقوفو عمى الميل دون النيار أو النيار من بعد الزوال دون الميل فقد

تم حجو ،وىو دليل عمى عدم لزوم الدم عمى من اقتصر عمى الميل أو النيار ،وأما فعمو  الدفع بعد الغروب مع وقوفو
نيا اًر فيو دال عمى االستحباب وليس عمى الوجوب.
القوؿ الثالث :ورد عن مالك أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن ،وأن من دفع قبل الغروب ولم يعد فقد فاتو الحج ،قال
ابن عبد البر :ال نعمم أحداً من فقياء األمصار قال بقول مالك(ٓ.)ٕٜ

واستدل مالك بفعل النبي  ،وبحديث ابن عمر -رضي اهلل عنيما -أن النبي  قال" :من وقف بعرفات بميل فقد
(ٔ)ٕٜ

أدرك الحج ،ومن فاتو عرفات بميل فقد فاتو الحج ،فميحمل بعمرة وعميو حج من قابل" .أخرجو الدارقطني
(ٕ)ٕٜ

وضعفو ابن حزم

واأللباني(ٖ.)ٕٜ

والمفظ لو.

رد الكاساني
واعترض عمى استدالل مالك ،بأن الحديث المستدل بو ضعيف ففيو ُرحمة بن مصعب وىو ضعيف ،كما ّ
عمى وجو االستدالل بقولو :وىذا الحديث الذي استدل بو مالك ليس فيو من لم يدركيا بميل ماذا حكمو فكان متعمقاً بالمسكوت
فال يصح(ٗ.)ٕٜ
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المضرس "ليالً أو نيا اًر" ُترد عمى وجية استدالليم بركنية الوقوف إلى الميل .وكما أشار
وأن داللة حديث عروة بن
ّ
يسمى وقوفاً ،بل
ابن حزم أن النبي  لم يقف بيا إال نيا اًر ودفع منيا إثر تمام غروب القرص في أول الميل ،والدفع ال ّ

ىو زوال عنيا(٘.)ٕٜ

والرأي الراجح ما ذىب إليو القائمون بوجوب الوقوف إلى غروب الشمس ،لقوة أدلتيم وصحتيا وصراحتيا ،ولفعمو 

وفعل أصحابو من بعده ،واحتياطاً في العبادة ،وأن من لم يستطع الوقوف إلى الغروب لعذر فال حرج من أن يدفع قبل
الغروب ،وعميو دم إن استطاع.

الفرع الثاني :حكـ مف دفع قبؿ غروب شمس يوـ عرفة ثـ عاد قبؿ فجر يوـ النحر.

من دفع قبل غروب الشمس ثم رجع إلى عرفة قبل طموع شمس يوم النحر أجزأه الوقوف وال شيء عميو ،وعمى ىذا

جميور الفقياء من المالكية( ،)ٕٜٙوالشافعية( ،)ٕٜٚوالحنابمة( ،)ٕٜٛوىو قول عند الحنفية( ،)ٕٜٜاختاره الكمال بن اليمام(ٖٓٓ)،
ورجحو الدكتور الصميعي(ٖٔٓ) ،واليو ذىب ابن باز(ٕٖٓ).

بأنو استدرك ما فاتو وأتى بما عميو؛ ألن الواجب عميو اإلفاضة بعد غروب َّ
الش ِ
واستدلوا عمى ذلك َّ
مس ،وقد أتى بو،

حالال ثم عاد إلى الميقات وأحرم(ٖٖٓ) ،وأنو لو وقف بيا ليالً دون النيار لم يجب عميو
فيسقط عنو الدم؛ كمن جاوز الميقات ً
دم(ٖٗٓ) ،وأنو أتى بالواجب ،وىو الجمع بين الميل والنيار(ٖ٘ٓ).

والقول الثاني لمحنفية :إنو ال يسقط عنو دم؛ ألن الدم إذا وجب لسبب ال يسقط ،وألن استدامة الوقوف قد

انقطعت ،والمتروك ال يصير مستدركاً ،وال يمكن تداركيا فيبقى عميو الدم(.)ٖٓٙ
الفرع الثالث :حكـ مف وقؼ بعرفة ليَلً فقط.

(ٖٓٔ)

ذىب الفقياء من الحنفية( ،)ٖٓٚوالمالكية( ،)ٖٓٛوالشافعية( ،)ٖٜٓوالحنابمة

إلى أن من وافى عرفة ليالً فقط ،يجزئو

ذلك ،وال دم عميو بعدم وقوفو جزءًا من النيار؛ ألنو ليس بواجب عمى من لم يوافيا إال ليالً ،ووقف بيا ،لكن تفوتو الفضيمة.

واليو ذىب ابن باز(ٖٔٔ) وابن عثيمين(ٕٖٔ).
واستدلوا عمى ذلك بما روي عن ِ
حمن ِ
الر ِ
بن َي ْع َمَر  قال :شيدت رسول اهلل  فأتاه ناس فسألوه عن الحج؟ فقال
عبد َّ
ُّ
حجو"(ٖٖٔ) .ونقل اإلجماع عمى ذلك
رسول اهلل :
"الحج َعَرفة ،فمن أدرك ليمة عرفة قبل طموع الفجر من ليمة جمع فقد تم ّ
(ٖٗٔ)

ابن المنذر

وابن عبد البر(ٖ٘ٔ).

املبحث الثالث:

أحكاو ّآداب متعلكة بالْقْف بعزفة.
املطلب األّل :حكه الطَارة للْقْف بعزفة:
()ٖٔٙ

ذىب الفقياء من الحنفية

()ٖٔٚ

والمالكية

()ٖٔٛ

والشافعية

()ٖٜٔ

والحنابمة

الغسل لموقوف بعرفة أو ليوم
إلى استحباب ُ

عرفة ،واستدلوا عمى ذلك بما يأتي:
الن ْحر ،ويوم ِ
عمي  لَ َّما سئِ َل عن ُ ِ
ويوم َّ
طر .أخرجو الطحاوي(ٕٖٓ)،
الف ْ
ٔ -ما ورد عن ٍّ
يوم ُ
ُ
َ
ويوم َعَرفةََ ،
الج ُمعةَ ،
الغ ْسل قالَ :
وصحح إسناده األلباني(ٕٖٔ).
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ضي اهلل عنيما -كان ِ
ِ
ٕ -عن ناف ٍع َّ
يغتس ُل لوقوِفو َع ِشَّيةَ َع َرفةَ .أخرجو مالك(ٕٕٖ).
أن َ
ابن ُع َم َر َ-ر َ ُ
ت ْاألَر ِ
اك" .أخرجو الطبراني(ٖٕٖ) ،وقال
ٖ -عن َع ْب ِد َّ
يد  قَا َلْ :
الر ْح َم ِن ْب ِن َي ِز َ
"اغتَ َسمَ ُ
ت َم َع ْاب ِن َم ْس ُعوٍد َي ْوَم َع َرفَةَ تَ ْح َ َ
الييثمي :في إسناده الحجاج بن أرطأه ،وفيو كالم(ٕٖٗ).
ٗ -ألنو قربة يجتمع ليا الخمق في موضع واحد ،فشرع ليا الغسل ،كصالة الجمعة والعيدين(ٕٖ٘).
()ٖٕٜ

وذىب الفقياء من الحنفية( ،)ٖٕٙوالمالكية( ،)ٖٕٚوالشافعية( ،)ٖٕٛوالحنابمة

إلى أنو يجزئ الوقوف بعرفة عمى غير

طيارة ،وال شيء عمى الواقف ،ولكن يستحب لو أن يكون عمى طيارة .قال ابن قدامة في الشرح الكبير" :يستحب أن يشيد

المناسك كميا عمى وضوء"(ٖٖٓ) .واستدلوا عمى ذلك بما يأتي:

ِ
ُّ
بالبيت" .أخرجو البخاري
طوفي
ٔ -قول النبي  لعائشة -رضي اهلل عنيا" :-افعمي كما يفعل
غير أن ال تَ ُ
الحاج َ
والمفظ لو ،وأخرجو مسمم(ٕٖٖ) ،والنسائي(ٖٖٖ) ،وابن ماجة(ٖٖٗ) .وجو الداللة في الحديث أن الوقوف بعرفة عمى غير طيارة
(ٖٖٔ)

جائز ،حيث وقفت عائشة -رضي اهلل عنيا -بو حائضاً بأمر النبي .)ٖٖ٘(
َّالة ،فقمت :يا رسو َل ِ
فة حين خرج إلى الص ِ
"أتيت رسو َل اهلل  بالم ْزَدِل ِ
ضّْر ٍ
ٕ -عن عروةَ ِ
اهلل،
الطائي  قال:
س
ّْ
ُ
ُ
بن ُم َ
ُ
ِ
ت ِمن ٍ
جئت ِمن ِ
طي ٍ
ت عميو ،فيل لي ِم ْن َحجٍّ؟
جبل َ
جبل إال وق ْف ُ
ت نفسي ،واهلل ما ترْك ُ
تع ْب ُ
ّْئ ،أكمَْم ُ
ّْإني ُ
ت راحمتي ،وأ َ
ِ
أتم َحجَّو
بعَرفةَ قبل ذلك ليالً أو نيا اًر فقد َّ
"من َش ِي َد صالتَنا ىذه ،ووقف معنا حتى َن ْد َف َع ،وقد وقف َ
فقال رسو ُل اهلل َ :
وقضى تََفثَو"( .)ٖٖٙوجو الداللة أن ىذا الحديث وغيره من أحاديث الوقوف بعرفة مطمق عن شرط الطيارة(.)ٖٖٚ
ٖ -الوقوف بعرفة نسك غير متعمق بالبيت ،فال يشترط لو الطيارة ،كرمي الجمار(.)ٖٖٛ
ٗ -اإلجماع :قال ابن المنذر" :وأجمعوا عمى أنو من وقف بعر ٍ
فات عمى غير طيارة ،أنو مدرك لمحج ،وال شيء عميو"(.)ٖٖٜ
املطلب الثاىٕ :الصالة يف عزفة.
الفرع األوؿ :حكـ الجمع بيف صَلتي الظير والعصر بعرفة يوـ عرفة.

(ٖٖٗ)

اتفق الفقياء من الحنفية(ٖٓٗ) ،والمالكية(ٖٔٗ) ،والشافعية(ٕٖٗ) ،والحنابمة

عمى أنو يسن لمحاج الجمع بين صالة

الظير والعصر بعرفة يوم عرفة تقديماً في وقت الظير ،ونقل اإلجماع غير واحد من العمماء ،واستدلوا عمى ذلك بما يأتي:
ص ّْل بينيما
فصمَّى
ثم أ ََّذ َن ،ثم أقام فصمَّى
ٔ -فعل النبي  في حديث جابر َّ ..." :
العصر ،ولم ُي َ
الظير ،ثم أقام َ
َ
َ
شيئا  ."...أخرجو مسمم(ٖٗٗ).
ً
ير -ر ِ
ٍ
بابن ُّ
وسف ،عام َنز َل ِ
َّ
سالمَّ ،
ض َي اهللُ عنيما ،-سأل
أن
بن ُي َ
الحج َ
اج َ
الزَب ِ َ
ٕ -ما روى ابن شياب ،قال :أخبرني ٌ
َ ِ
ِ
ِ ِ
يوم َع َرفة ،فقال
كنت تُر ُ
"إن َ
عبد اهلل  ،كيف َ
سالمْ :
يوم َع َرفةَ؟ فقال ٌ
يد السَُّّنةَ فيَ ّْج ْر بالصَّالة َ
تصنعُ في الموقف َ
ُّ
ُ ِ
ٍ
أفع َل ذلك رسو ُل اهلل
ق؛ َّإنيم كانوا َي
ص َد َ
َ
عبد اهلل ُ
العصر في السَُّّنة ،فقمت لسالمَ :
جمعون بين الظ ْي ِر و َ
بن ُع َم َرَ :
بعون في ذلك َّإال ُسَّنتَو؟ .أخرجو البخاري(ٖ٘ٗ).
سالم :وىل تتَّ َ
؟ فقال ٌ
الفرع الثاني :سبب جمع الصَلة بعرفة.

اختمف أىل العمم في سبب الجمع بين صالتي الظير والعصر بعرفة عمى ثالثة أقوال:

األوؿ :إن سبب الجمع بعرفة ىو السفر ،فال يجمع من كان دون مسافة قصر كأىل مكة ،وىو مذىب الشافعيه ه هة(،)ٖٗٙ

والحنابمة( ،)ٖٗٚوىو قول سالم بن عبد اهلل واألوزاعي ،وفقياء أصحاب الحديث(.)ٖٗٛ
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رسول
"ج َم َع
ُ
واستدلوا عمى ذلك بعموم النصوص الواردة عن النبي  في الجمع في أسفاره ،منيا ما رواه معاذ  قالَ :
اهلل  في غزوِة تبوك بين ُّ
الع ِ
العصر ،وبين الم ْغ ِر ِب و ِ
ير و ِ
الظ ِ
شاء" .أخرجو مسمم( )ٖٜٗوالمفظ لو ،وأخرجو أبو داوود(ٖٓ٘)،
َ
والنسائي(ٖٔ٘) ،وابن ماجة(ٕٖ٘).

َن عمر ْبن اْل َخ َّ
اب َ كان إِ َذا قَِدم م َّكةَ صمَّى لَيم رْكعتَْي ِن ،ثَُّم يقُو ُل" :يا أ ْ َّ ِ
ط ِ
ص َالتَ ُك ْم ،فَِإَّنا
َ
َ
َ
ولما روي أ َّ ُ َ َ َ
َى َل َمكةَ ،أَت ُّموا َ
ُْ َ َ
َ
َ َ
قَ ْوٌم َس ْفٌر" .أخرجو مالك(ٖٖ٘) والمفظ لو ،وأخرجو البييقي(ٖٗ٘) وعبد الرزاق(ٖ٘٘) ،وصحح إسناده النووي( )ٖ٘ٙوابن تيمية(.)ٖ٘ٚ
وبأن النبي  جمع بعرفة وىو مسافر ،وىو وصف مناسب ومعيود لمجمع ،وال أثر لمنسك في ذلك ،بدليل عدم الجمع

في منى( ،)ٖ٘ٛكما استدلوا باشتراط مسافة القصر مطمقاً(.)ٖٜ٘

الثاني :إن سبب الجمع النسك ،فيجوز الجمع لمحاج ،حتى لمن كان دون مسافة القصر ،كأىل مكة ،وىذا مذىب أبي

حنيفة

(ٓ)ٖٙ

واختاره ابن قدامة(ٗ ،)ٖٙوبو قال الحسن البصري

(ٖ)ٖٙ

والمالكية(ٔ ،)ٖٙوىو وجو لمشافعية(ٕ ،)ٖٙوقول لمحنابمة

وابن سيرين ومكحول والنخعي(٘.)ٖٙ

واستدلوا عمى ذلك بحديث جابر  في صفة حجة النبي  ،وأنو -عميو الصالة والسالم -جمع وجمع معو من حضره

من المكيين وغيرىم ،ولم يأمرىم بترك الجمع ،كما أمرىم بترك القصر ،ولو حرم الجمع لبينو ليم؛ إذ ال يجوز تأخير البيان

عن وقت الحاجة ،وال يقر النبي  عمى الخطأ ،كما أنو لم ينقل عن أحد من أىل مكة التخمف عن الصالة معو .)ٖٙٙ(
وبأن عثمان  مع كونو أتم الصالة؛ ألنو اتخذ أىالً بمكة ،إال أنو لم يترك الجمع(.)ٖٙٚ

الثالث :إن سبب ذلك الجمع رفع الحرج ،وىو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية( ،)ٖٙٛواختاره ابن تيمية(.)ٖٜٙ
الفرع الثالث :ىؿ يشرع الجمع والقصر لمف صمى وحده مف غير إماـ؟

(ٖ)ٖٚ

ذىب جميور الفقياء من الصاحبين من الحنفية(ٓ ،)ٖٚومن المالكية(ٔ ،)ٖٚوالشافعية(ٕ ،)ٖٚوالحنابمة

إلى أنو يجوز

لمن صمى الظير والعصر بعرفة منفرداً أن يجمع ويقصر.

واستدلوا عمى ذلك بما أخرجو البخاري معمقاً في صحيحو عن نافع َّ
ابن ُع َمَر -رضي اهلل عنيما -كان إذا لم ُي ْد ِرِك
أن َ
ُّ
ص ِر في َمْن ِزلِو"(ٗ .)ٖٚفدل عمى أن الجمع ال يختص باإلمام(٘ .)ٖٚوأن جواز الجمع
يوم َعَرفةَ
الع ْ
جمع َ
بين الظ ْي ِر و َ
َ
اإلمام َ
َ
()ٖٚٙ
لمحاجة إلى امتداد الوقوف ،والمنفرد يحتاج إليو ،فشرع الجمع؛ لئال يشتغل عن الدعاء ،والكل في ذلك سواء  .وأن كل

جمع جاز مع اإلمام جاز منفرداً ،فإن الجماعة ليست شرطاً في الجمع(.)ٖٚٚ
وذىب أبو حنيفة إلى أن من صمى منفرداً فميس لو الجمع(.)ٖٚٛ

الفرع الرابع :صفة األذاف واْلقامة في عرفة.

(ٕ)ٖٛ

ذىب الحنفية( ،)ٖٜٚوالشافعية(ٓ ،)ٖٛوالحنابمة(ٔ ،)ٖٛوالظاىرية

إلى أن الصالة تكون بأذان واقامتين في عرفة(ٖ،)ٖٛ

وروي ىذا عن مالك وأبي ثور والثوري وأبي عبيد(ٗ ،)ٖٛواستدلوا عمى ذلك بحديث جابر  في صفة حجة النبي  قال:
" ...ثَُّم أ ََّذن ،ثَُّم أَقَام فَصمَّى الظُّير ،ثَُّم أَقَام فَ َّ
ص ّْل َب ْيَنيُ َما َش ْيًئا  ."...أخرجو مسمم(٘.)ٖٛ
صمى ا ْل َع ْ
َ
ص َرَ ،ولَ ْم ُي َ
َ َ
َ َ
َْ
()ٖٛٙ
والمشيور عن اإلمام مالك أنو بأذانين واقامتين ،وحجتو فعل عمر بن الخطاب  الصالتين بأذانين واقامتين .
الفرع الخامس :الجير أو اْلسرار بالقراءة في صَلتي الظير والعصر.

ذىب الفقياء من الحنفية( ،)ٖٛٚوالمالكية( ،)ٖٛٛوالشافعية( ،)ٖٜٛوالحنابمة(ٓ )ٖٜإلى أنو يسن اإلسرار بالقهراءة في صالتي
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الظير والعصر بعرفة ،حتى لو وافق يوم الجمعة ،خالفاً لمظاىرية(ٔ ،)ٖٜونقل ابن المنذر اإلجماع عمى عدم الجير(ٕ.)ٖٜ

نص أنو صمى الظير ،وصالة الظير ال يجير فييا بالقراءة ،ويتأيد ىذا
واستدلوا عمى ذلك بما رواه جابر  ،وأنو َّ

بأنو لم ينقل عن رسول اهلل  الجير فييا ،فظاىر الحال اإلسرار(ٖ.)ٖٜ
املطلب الثالث :خطبة عزفة.
الفرع األوؿ :حكـ خطبة يوـ عرفة.

()ٖٜٚ

ذىب جميور الفقياء من الحنفية(ٗ ،)ٖٜوالمالكية(٘ ،)ٖٜوالشافعية( ،)ٖٜٙوالحنابمة

إلى أنو يسن لإلمام أن

يخطب يوم عرفة بعد الزوال قبل الصالة وقبل الذىاب إلى الموقف؛ ليعمم الناس المناسك من موضع الوقوف ،ووقت
الدفع من عرفات ،وموضع صالة المغرب والعشاء بمزدلفة ،والمبيت ،والغدو إلى منى لمرمي والنحر ،والطواف والتحمل،

والمبيت بمنى لرمي الجمار( .)ٖٜٛقال ابن تيمية ..." :وىذه الخطبة سنة مجمع عمييا ،قال أحمد :خطبة يوم عرفة لم

يختمه ه هف الناس فييا"(.)ٖٜٜ

الشمس أمر بالقصو ِ
اغ ِت َّ
ت
اء ،فَُرِحمَ ْ
واستدلوا عمى ذلك بحديث جابر  في صفة حج النبي  قال ..." :حتى إذا ز َ
ُ ََ
ب َّ
اس ،وقالَّ :
رم ِة يوِمكم ىذا ،في َش ْي ِركم ىذا ،في بمَِدكم
بطن الوادي ،فخ َ
دماءكم وأموالَكم حرٌام عميكمُ ،
طَ
لو ،فأتى َ
إن َ
الن َ
كح َ
ىذا  ."...أخرجو مسمم(ٓٓٗ).
وعن العداء بن خالد  قال" :رأيت رسول اهلل  يخطب الناس يوم عرفة عمى بعير قائم ِفي الركابين" .أخرجو أبو
داوود(ٔٓٗ) والمفظ لو ،وأخرجو أحمد(ٕٓٗ) .إسناده صحيح .صححو شعيب(ٖٓٗ).
الفرع الثاني :ىؿ خطبة عرفة خطبة واحدة أو خطبتيف؟
اختمف أىل العمم في ذلك عمى قولين:

(ٗٓٗ)

األوؿ :خطبة يوم عرفة خطبتان ،يفصل بينيما بجمسة خفيفة ،وقال بو الحنفية
وذلك قياساً عمى خطبة الجمعة(.)ٗٓٚ

وىو رواية عن المالكية(٘ٓٗ) والشافعية(.)ٗٓٙ

الثاني :خطبة يوم عرفة خطبة واحدة ،وىو رواية عن المالكية( )ٗٓٛوبو قال الحنابمة( .)ٜٗٓواستدلوا عمى ذلك بما أخرجو
الشمس أمر بالقصو ِ
اغ ِت َّ
ب َّ
اس،
اء ،فَُرِحمَ ْ
مسمم في صحيحو عن جابر " :حتى إذا ز َ
بطن الوادي ،فخطَ َ
ت لو ،فأتى َ
الن َ
ُ ََ
وقالَّ :
رم ِة يو ِمكم ىذا ،في َش ْي ِركم ىذا ،في بمَِدكم ىذا  ."...أخرجو مسمم(ٓٔٗ).
دماءكم وأموالَكم حرٌام عميكمُ ،
إن َ
كح َ
املطلب الزابع :الدعاء ّالذكز ّالتلبٔة ْٓو عزفة.

(ٗٔٗ)

اتفق الفقياء من الحنفية(ٔٔٗ) ،والمالكية(ٕٔٗ) ،والشافعية(ٖٔٗ) ،والحنابمة

إلى أنو يستحب اإلكثار من الدعاء

والذكر والتمبية يوم عرفة ،لورود األحاديث في ذلك ،منيا:
ٔ -عن جابر  ..." :ثَُّم رِكب رسو ُل ِ
الص َخر ِ
طن َناقَتِ ِو ا ْلقَ ِ
اتَ ،و َج َع َل
اهلل َ حتَّى أَتَى ا ْل َم ْوِق َ
ْ
ف ،فَ َج َع َل َب ْ َ
َ َ َُ
ص َواء إِلَى َّ َ
(٘ٔٗ)
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
والمفظ لو ،وأخرجو أبو
استَ ْقَب َل اْلِقْبمَةََ ،فمَ ْم َيَز ْل َواقفًا َحتَّى َغَرَبت الش ْم ُس  ."...أخرجو مسمم
َحْب َل اْل ُم َشاة َبْي َن َي َدْيوَ ،و ْ
داوود( ،)ٗٔٙوالنسائي( ،)ٗٔٚوابن ماجة( ،)ٗٔٛوابن حبان( ،)ٜٗٔوالدارمي(ٕٓٗ) ،وابن الجارود(ٕٔٗ) بألفاظ متقاربة.
أن رسو َل ِ
ق اهلل ِف ِ
اهلل  قَا َل" :ما ِم ْن يوٍم أَ ْكثَر ِم ْن أ ْ ِ
يو َعْب ًدا ِم َن َّ
الن ِارِ ،م ْن َي ْوِم
ٕ -عن عائشة -رضي اهلل عنياُ َ َّ -
َ
َن ُي ْعت َ ُ
َْ
َ
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ٖ -عرفَةَ ،وِاَّنو لَي ْدُنو ،ثَُّم يب ِ
اىي بِ ِيِم اْل َم َالئِ َكةَ ،فََيقُو ُلَ :ما أ ََر َاد َى ُؤَال ِء؟"(ٕٕٗ).
َُ
ََ َ ُ َ
الدع ِ
اء َي ْوم َعَرفَةَ ،وخير ما قمت أََنا َو َّ
ُّون
ٗ -روى عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده  مرفوعاً قال :قال " :خير ُّ َ
النبِي َ
ك َولَوُ اْل َح ْم ُدَ ،و ُى َو َعمَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَِد ٌير" .أخرجو الترمذي(ٖٕٗ) ،وقال:
ك لَوُ ،لَوُ اْل ُمْم ُ
ِم ْن قَْبمِيَ :ال إِلَوَ إَِّال المَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِري َ
حسن غريب من ىذا الوجو .وقال البييقي :ىذا مرسل ،وقد روي من حديث مالك موصوالً بإسناد آخر وىو موصول
إسناده ضعيف(ٕٗٗ) .وحسنو األلباني لشواىده(ٕ٘ٗ).

٘ -عن ابن عباس أن النبي  وقف بعرفات فمما قال" :لبيك الميم لبيك" .قال" :إنما الخير خير اآلخرة" .أخرجو ابن
خزيمة( ،)ٕٗٙوالحاكم( ،)ٕٗٚوالبييقي( .)ٕٗٛوحسنو األلباني(.)ٕٜٗ

تأكيدا ،وألنو زمن االستشعار بطاعة اهلل تعالى ،والتمب ِ
مستحب في كل األوقات ،وىو في ىذا الوقت ُّ
ّّ
ُّس
 -ٙألن ذكر اهلل
أشد ً
مقرونا بذكر اهلل  .)ٖٗٓ(ولمحاج أن يختار من األدعية ما يشاء ،وكما قال
بعبادتو ،والسعي إلى شعائره ،فناسب أن يكون
ً
دعاء وال ذك اًر ،بل يدعو الرجل بما شاء من األدعية الشرعية(ٖٔٗ).
ابن تيمية :ولم يعين النبي  لعرفة ً

ويستحب لمحاج أن يرفع يديو عند الدعاء ،فعن أسامة بن زيد -رضي اهلل عنيما -قال" :كنت رديف النبي  بعرفات،
(ٕٖٗ)

فرفع يديو يدعو ،فمالت بو ناقتو فسقط خطاميا ،فتناول الخطام بإحدى يديو وىو رافع يده األخرى" .أخرجو النسائي

وأحمد(ٖٖٗ) .وصححو األلباني(ٖٗٗ).
اخلامتة.

نكتفي بما كتبناه في ثنايا المباحث والمطالب من آراء وأحكام بما يتناسب مع حجم الدراسة ،ويمكن تمخيص أىم ما

وصمت إليو الدراسة بالنقاط اآلتية:
.1

اتفق الفقياء عمى أن الوقوف بعرفة ركن وأن عرفات كميا موقف ،والمراد بذلك أن ال يختص بعضيا بيذا الحكم
ِ
عرنة ال يجزئ.
دون بعض ،وأن من وقف في أي موضع شاء منيا فقد أجزأه ذلك ،وأن الوقوف بنمرة أو وادي َ
ىيئة الوقوف بعرفة أن يحضر الحاج عرفة واقفاً عمى قدميو أو ماشياً أو راكباً أو جالساً أو أي ىيئة يمكن أن يكون

.3

اتفق الفقياء عمى أن من وقف بعرفة وىو نائم فقد أدرك الحج ،وال شيء عميو ،وذىبوا إلى أن من وقف بعرفة محرماً

.4

يشترط لصحة الوقوف أن يكون في وقت الوقوف ،واذا أخطأ في التقديم ،بأن وقف الناس جميعاً يوم الثامن يوم

.2

عمييا.

في زمن الوقوف وىو ال يعمم أنو بعرفة فإنو يجزئو ذلك ،واختمفوا في من وقف بعرفة وىو مغمى عميو عمى قولين.

التروية ،وأمكنيم أن يقفوا في التاسع فإنو ال يجزئ ،قال بو الحنفية وىو المشيور عن المالكية والشافعية .وأما إذا
كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر ،وكان الخطأ من الجميع أو األكثر فيجزئيم ذلك.
.5

ذىب جميور الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وبو قال ابن حزم بأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من
حين زوال الشمس يوم عرفة ،وىو الراجح ،وخالفيم في ذلك الحنابمة ،فقالوا :من طموع الفجر.

.6

اتفق الفقياء عمى أن آخر وقت الوقوف بعرفة ينتيي بطموع فجر يوم النحر ،وذىب جميور الفقياء من الحنفية والمالكية
وأحد قولي الشافعية والحنابمة إلى أنو يجب الوقوف إلى غروب الشمس ،وىو الراجح ،وخالف الشافعية في القول الثاني
فذىبوا إلى أن الجمع بين الميل والنيار سنة.

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الْقْف بعزفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهلْامش.
(ٔ) الجوىري ،إسماعيل بن حماد (ت ٖٖٜىه) ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيهق :أحمهد عبهد الغفهور عطهار ،دار العمهم
لمماليههين ،بيههروت ،طٜٗٔٛٚ ،م ،ٔٗٓٔ/ٗ ،والعسههكري ،الحسههن بههن عبههد اهلل بههن سههيل بههن سههعيد بههن يحيههى ،أبههو ىههالل (نحههو

ٖٜ٘ىه) ،معجـ الفروؽ المغوية ،تحقيق :بيت اهلل بيات ،دار مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعهة المدرسهين ب ه "قهم" ،طٔ،
ٕٔٗٔىه .ٖ٘ٗ/ٔ ،والفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب مجد الدين (ت ٛٔٚىه) ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتهب تحقيهق التهراث

محمد ابهن
في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم
ُ
محمد بن ّ
العرقسوسي ،بيروت ،لبنان ،طٕٓٓ٘ ،ٛم .ٖٛٙ/ٔ ،والزبيديّ ،
هرزاق (ت ٕ٘ٓٔىه ه) ،تػػاج العػػروس مػػف ج ػواىر القػػاموس ،تحقيههق :مجموعههة مههن المحققههين ،دار اليدايههة.ٖٔٚ/ٕٗ ،
عبههد اله ّ
والفيههومي ،أحمههد بههن محمههد أبههو العبههاس (ت ٓٚٚىه ه) ،المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر ،المكتبههة العمميههة ،بيههروت،

ٕ.ٗٓٗ/

(ٕ) البغوي ،الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ،محيي السنة ،أبو محمد (ٓٔ٘ى ه) ،معالـ التنزيػؿ فػي تفسػير القػرآف ،تحقيهق:
عبد الرزاق الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طٕٔٔٗٓ ،ىه.ٕ٘ٗ/ٔ ،

(ٖ) الفاسي ،محمد بن أحمد بن عمي ،تقي الدين ،أبو الطيب (ت ٕٖٛىه) ،شػفاء الغػراـ بأخبػار البمػد الحػراـ ،دار الكتهب العمميهة،
طٕٔٓٓٓ ،م .ٗٓٔ/ٔ ،والبغوي ،تفسير البغوي.ٕ٘ٗ/ٔ ،

(ٗ) النووي ،محيي الدين يحيهى بهن شهرف ،أبهو زكريها (ت ٙٚٙىهه) ،المجمػوع شػرح الميػذب ،دار الفكهر .ٔٓ٘/ٛ ،والنهووي ،اْليضػاح
في مناسؾ الحج والعمرة ،دار البشائر اْلسَلمية ،بيروت ،طٕٔٗٔٗ ،ىه .ٕٚٙ/ٔ ،واألشيقري ،عبد اهلل بن عبد الهرحمن ابهن

جاسههر (ت ٔٓٗٔىه ه) ،مفيػػد األنػػاـ ونػػور الظػػَلـ فػػي تحريػػر األحكػػاـ لحػػج بيػػت ا

ٜٜٔٙم.ٕٔ/ٕ ،

الح ػراـ ،مكتبههة النيضههة المص هرية ،طٕ،

(٘) الحطاب ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،شمس الهدين أبهو عبهد اهلل (ت ٜٗ٘ى ه) ،مواىػب الجميػؿ شػرح مختصػر خميػؿ ،دار
الفكههر ،طٖٜٜٕٔ ،م .ٜٖ/ٖ ،والنههووي ،المجمػػوع  .ٔٓٙ/ٛوالجمههل ،سههميمان بههن عمههر بههن منصههور (ت ٕٗٓٔىه ه) ،حاشػػية

الجمؿ ،فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطَلب ،دار الفكر.ٗ٘ٙ/ٕ ،

( )ٙالكاسهاني ،أبهو بكهر بهن مسههعود بهن أحمهد ،عهالء الهدين (ت ٘ٛٚى ه) ،بػدائع الصػنائع فػي ترتيػػب الشػرائع ،دار الكتهب العمميههة،
طٕٜٔٛٙ ،م .ٕٔ٘/ٕ ،والموصههمي ،عبههد اهلل بههن محمههود بههن مههودود ،مجههد الههدين أبههو الفضههل (ت ٖٙٛىه ه) ،الختيػػار لتعميػػؿ
المختػػار ،مطبعههة الحمبههي ،القههاىرة .ٔ٘ٓ/ٔ ،وابههن نجههيم ،زيههن الههدين بههن إبهراىيم بههن محمههد (ٜٓٚى ه) ،البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز

الػدقائؽ ،وفهي آخهره :تكممهة البحهر ال ارئهق لمحمهد بهن حسهين بهن عمهي الطهوري الحنفهي القهادري (ت بعهد ٖٔٔٛى ه) ،وبالحاشههية:

منحههة الخههالق البههن عابههدين ،دار الكتههاب اإلسههالمي ،طٕ .ٖٖٙ/ٕ ،والسرخسههي ،محمههد بههن أحمههد بههن أبههي سههيل (ت ٖٗٛى ه)،

المبسوط ،دار المعرفة ،بيروت.ٔٚ/ٗ ،
( )ٚابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد ،أبو عمر (ت ٖٗٙىه) ،الكافي فػي فقػو أىػؿ المدينػة ،تحقيهق :محمهد محمهد أحيهد
ولد ماديك الموريتاني ،مكتبة الرياض الحديثهة ،الريهاض ،طٕٜٔٛٓ ،م .ٖٕٚ/ٔ ،وابهن رشهد ،محمهد ابهن أحمهد بهن محمهد ،أبهو

الوليد (ت ٜ٘٘ىه) ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،دار الحديث ،القاىرة.ٔٔٗ/ٕ ،
( )ٛالنهووي ،المجمػػوع ،ٔٓٛ/ٛ ،والنههووي ،اْليضػػاح .ٕٚٚ/ٔ ،وابههن الرفعههة ،أحمههد بههن محمهد بههن عمههي ،أبههو العبههاس (ت ٓٔٚى ه)،
كفاية النبيو في شرح التنبيو ،تحقيق :مجدي محمد سرور ،دار الكتب العممية ،طٔ.ٖٗ٘/ٚ ،
( )ٜابن قدامة ،عبد اهلل بن أحمد بن محمد ،موفق الهدين ،أبهو محمهد (ت ٕٓٙى ه) ،المغنػي شػرح مختصػر الخرقػي ،مكتبهة القهاىرة،
ٖ .ٖٙٚ/وابن قدامة ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ،أبو الفهرج (ت ٕٙٛى ه) ،الشػرح الكبيػر عمػى مػتف المقنػع ،دار الكتهاب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
العربي لمنشر ،بإشراف :محمد رشيد رضا .ٕٗٛ/ٖ ،والحجاوي ،موسهى بهن أحمهد بهن موسهى ،أبهو النجها (ت ٜٙٚى ه) ،اْلقنػاع

في فقو اْلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحقيق :عبد المطيف محمد موسى السبكي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنهان .ٖٛٚ/ٔ ،والرحيبهاني،
مصطفى بن سعد بن عبده (ت ٖٕٗٔىه) ،مطالب أولػي النيػى فػي شػرح غايػة المنتيػى ،المكتهب اإلسهالمي ،طٕٜٜٔٗ ،م،

ٕ.ٗٔٔ/

(ٓٔ) ابن حزم ،محمد عمي بن أحمد ،أبو محمد (ت ٗ٘ٙىه) ،المحمى باآلثار ،دار الفكر ،بيروت.ٜٜٔ/٘ ،

(ٔٔ) ابهن المنههذر ،أبههو بكههر محمههد بهن إبهراىيم (ت ٖٜٔى ه) ،اْلشػراؼ عمػػى مػػذاىب العممػػاء ،تحقيههق :صههغير أحمههد األنصههاري أبههو
حماد ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة ،طٔ.ٖٕٔ/ٖ ،

(ٕٔ) ابهن ماجههو ،محمههد بههن يزيههد ،أبههو عبههد اهلل (ت ٖٕٚى ه) ،سػػنف ابػػف ماجػػة ،تحقيههق :محمههد فهؤاد عبههد البههاقي ،دار إحيههاء الكتههب
العربية ،أبواب المناسك ،باب الموقف بعرفة ،ٕٔٙ/ٗ ،رقم ٕٖٔٓ.

(ٖٔ) أحمد ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل الشيباني (ت ٕٔٗىه) ،مسند أحمد ،تحقيق :شعيب األرنهؤوط ،ورفاقهو،
مؤسسة الرسالة ،طٕٔٓٓٔ ،م.ٕٛ/ٗ ،

(ٗٔ) ابن خزيمة ،النيسابوري ،محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح ،أبو بكر (ٖٔٔى ه) ،صحيح ابػف خزيمػة ،تحقيهق:
د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،طٖٕٔٗٗ ،ىهٕٖٓٓ/م ،رقم ٘ٔ.ٕٛ

(٘ٔ) ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد ،أبو حاتم (ت ٖٗ٘ىه) ،اْلحسػاف فػي تقريػب صػحيح ابػف حبػاف ،ترتيهب :األميهر عهالء
الدين عمي بن بمبان الفارسي (ت ٖٜٚىه) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،طٜٔٔٛٛ ،م ،رقم ٗ٘.ٖٛ

( )ٔٙالطب ارنههي ،سههميمان بههن أحمههد بههن أيههوب بههن مطيههر ،أبههو القاسههم (ت ٖٓٙى ه) ،المعجػػـ الكبيػػر ،تحقيههق :حمهدي بههن عبههد المجيههد
السمفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاىرة ،طٕ ،رقم ٘ٓٓٔٔ.

( )ٔٚابن المنذر ،اْلشراؼ ،ٖٔٔ/ٖ ،ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد ،أبو عمر (ت ٖٗٙىه) ،التمييد لما في الموطػأ
مػػف المعػػػاني واألسػػانيد ،تحقيههق :مصههطفى بههن أحمههد العمههوي ،ومحمههد عبههد الكبيههر البكههري ،و ازرة عمههوم األوقههاف والشههؤون
اإلسالمية ،المغربٖٔٛٚ ،ىه.ٕٗٓ/ٕٗ ،

( )ٔٛابن قدامة ،المغني.ٖٙٛ/ٖ ،
( )ٜٔالعسقالني ،أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل (ت ٕ٘ٛىه) ،التمخيص الحبير في تخػريج أحاديػث الرافعػي الكبيػر ،تحقيهق:
أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،طٜٜٔٔ٘ ،م .٘٘ٓ/ٕ ،والعسقالني ،تقريب التيػذيب ،حققهو
وعمق حواشيو :عبد الوىاب عبد المطيف ،دار المعرفة ،بيروت ،طٕ.ٛٛ/ٕ ،

(ٕٓ) ابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٕٛٔٙ
(ٕٔ) الطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم ٘ٓٓٔٔ.

(ٕٕ) األلبههاني ،أبههو عبههد الههرحمن محمههد ناصههر الههدين (ت ٕٓٗٔه) ،سمسػػمة األحاديػػث الصػػحيحة وشػػيء مػػف فقييػػا وفوائػػدىا،
مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع ،الرياض ،طٔ ،رقم ٗ.ٕٗٙ

(ٖٕ) أحمد ،مسند أحمد.ٕٛ/ٗ ،

(ٕٗ) ابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٗ٘.ٖٛ

(ٕ٘) األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،رقم ٗ.ٕٗٙ
( )ٕٙابن عبد البر ،يوسف بهن عبهد اهلل بهن محمهد ،أبهو عمهر (ت ٖٗٙىهه) ،السػتذكار ،تحقيهق :سهالم محمهد عطها ،ومحمهد عمهي معهوض،
دار الكتب العممية ،بيروت ،طٕٔٓٓٓ ،م .ٕٚ٘/ٗ ،وابن عبد البر ،التمييد .ٕٗٓ/ٕٗ ،والباجي ،سميمان بن خمهف بهن سهعد،

أبو الوليد (ت ٗٗٚىه) ،المنتقى شرح الموطأ ،مطبعة السعادة ،مصر ،طٖٖٕٔٔ ،ىه .ٔٚ/ٖ ،وابن المنذر ،اْلشراؼ ٖ.ٖٕٔ/
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( )ٕٚالرممي ،محمد بن أبي العباس ،شمس الدين (ت ٗٓٓٔىه) ،نياية المحتاج إلػى شػرح المنيػاج ،دار الفكهر ،بيهروت ،الطبعهة
األخيهرةٜٔٛٗ ،م .ٕٜٙ/ٖ ،والنههووي ،اْليضػػاح .ٕٕٚ/ٔ ،وابههن تيميههة ،أحمههد بههن عبههد الحمههيم بههن عبههد السههالم ،أبههو العبههاس،

تقي الدين (ت ٕٚٛىه) ،شرح العمدة في بيػاف الحػج والعمػرة ،تحقيهق :صهالح بهن محمهد الحسهن ،مكتبهة الحهرمين ،الريهاض،
طٜٔٔٛٛ ،م.ٜٗٚ/ٕ ،

( )ٕٛابههن اليمههام ،محمههد بههن عبههد الواحههد السيواسههي ،كمههال الههدين (ٔٛٙى ه) ،فػػتح القػػدير ،دار الفكههر .ٗٙٛ/ٕ ،وابههن نجههيم ،البحػػر
الرائؽ .ٖٙٔ/ٕ ،وابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ٕٕ٘ٔى ه) ،رد المحتار عمى الدر المختار ،دار الفكهر،

بيروت ،طٕٜٜٕٔ ،م.ٖ٘ٓ/ٕ ،

( )ٕٜالعدوي ،حاشية العدوي .ٖ٘ٛ/ٔ ،والباجي ،المنتقى .ٕٔٚ/ٕ ،والزرقاني ،محمهد بهن عبهد البهاقي بهن يوسهف (ت ٕٕٔٔى ه)،
شرح عمى موطأ اْلماـ مالؾ ،تحقيق :طو عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،طٕٖٔٓٓ ،م.ٖ٘ٙ/ٕ ،

(ٖٓ) النووي ،المجموع .ٛٔ/ٛ ،والرممي ،نياية المحتاج .ٕٚٓ/ٖ ،والرافعي ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،أبهو القاسهم (ت
ٖٕٙىه) ،فتح العزيز شرح الوجيز المعػروؼ بالشػرح الكبيػر ،تحقيهق :عمهي محمهد عهوض ،وعهادل أحمهد عبهد الموجهود ،دار
الكتب العممية ،بيروت ،طٜٜٔٔٚ ،م.ٖٖ٘/ٚ ،

(ٖٔ) ابن تيمية ،شرح العمدة .ٜٕٗ/ٕ ،والحجاوي ،اْلقناع.ٖٚٛ/ٔ ،
(ٕٖ) مسمم ،مسمم بن الحجاج (ت ٕٔٙىه) ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلػى رسػوؿ ا
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

 ،تحقيهق :محمهد

(ٖٖ) أبههو داوود ،سههميمان بههن األشههعث بههن إسههحاق بههن بشههير بههن شههداد بههن عمههرو األزدي (ت ٕ٘ٚىه ه) ،سػػنف أبػػي داوود ،تحقيههق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصهرية ،صهيدا ،بيهروت ،كتهاب المناسهك ،بهاب صهفة حهج النبهي  ،ٖٕٔ/ٕ ،رقهم

٘ٓ.ٜٔ

(ٖٗ) النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني (ٖٖٓىه) ،سنف النسائي ،تحقيق :عبد الفتاح أبهو غهدة ،مكتهب
المطبوعات اإلسالمية ،حمب ،طٕٜٔٛٙ ،م ،كتاب األذان ،باب األذان لمن يجمع بين الصالتين ،ٔ٘/ٕ ،رقم ٘٘.ٙ

(ٖ٘) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب حجة رسول اهلل  ،ٖ٘ٔ/ٗ ،رقم ٗ.ٖٓٚ

( )ٖٙابههن الجههارود ،أبههو محمههد عبههد اهلل بههن عمههي النيسههابوري (ت ٖٓٚىه ه) ،المنتقػػى مػػف السػػنف المسػػندة ،تحقيههق :عبههد اهلل عمههر
البارودي ،مؤسسة الكتاب الثقافية ،بيروت ،طٜٔٔٛٛ ،م ،رقم .ٜٗٙ

( )ٖٚابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٗٗ.ٖٜ

( )ٖٛالنووي ،محيي الدين يحيى بهن شهرف ،أبهو زكريها (ت ٙٚٙى ه) المنيػاج شػرح صػحيح مسػمـ بػف الحجػاج ،دار إحيهاء التهراث
العربي ،بيروت ،طٕٖٜٕٔ ،ىه .ٔٛٓ/ٛ ،وابن اليمام ،فتح القدير ٕ.ٗٙٛ/

( )ٖٜليمة جمع أي :ليمة مزدلفة.

(ٓٗ) أبو داوود ،سنن أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب من لم يدرك عرفة ،ٖٖٕ/ٕ ،رقم .ٜٜٔٗ
(ٔٗ) الترمذي ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بهن موسهى بهن الضهحاك ،أبهو عيسهى (ت ٕٜٚىهه) ،الجػامع أو السػنف ،تحقيهق :أحمهد محمهد
شاكر ورفاقو ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر ،طٕٜٔٚ٘ ،م ،كتاب الحج عن رسول اهلل  ،باب مها جهاء فهي
من أدرك الحج ،ٕٕٙ/ٕ ،رقم .ٜٛٛ

(ٕٗ) النسائي ،سنف النسائي ،كتاب مناسك الحج ،باب فرض الوقوف بعرفة ،ٕ٘ٙ/٘ ،رقم  ،ٖٓٔٙكتاب مناسك الحج ،بهاب فهي
من لم يدرك صالة الصبح ،ٕٙٗ/٘ ،رقم ٖٗٗٓ.

(ٖٗ) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب من أتى عرفة قبل الفجر ،ٗٚٚ/ٗ ،رقم ٖ٘ٔٓ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
َّح َم ِن ْب ِن َي ْع َم َر ،ٙٗ/ٖٔ ،رقم ٗ.ٔٛٚٚ
(ٗٗ) أحمد ،مسند أحمد ،مسند الكوفيين ،حديث َع ْب ِد الر ْ
(٘ٗ) الحاكم ،محمد بن عبد اهلل بن محمد ،أبهو عبهد اهلل (ت ٘ٓٗى ه) ،المسػتدرؾ عمػى الصػحيحيف ،تحقيهق :مصهطفى عبهد القهادر
عط هها ،دار الكته ههب العمميه ههة ،بيه ههروت ،طٜٜٔٔٓ ،م ،كته ههاب أول كت ههاب المناسه ههك ،ٖٙ٘/ٔ ،رقه ههم ٖٓ .ٔٚقه ههال الحه ههاكم فه ههي

المستدرك :حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.

( )ٗٙالطحهاوي ،أحمهد بهن محمههد (ت ٕٖٔى ه) ،شػػرح معػاني اآلثػار ،حققههو وقهدم لهو :محمههد زىهدي النجهار ومحمههد سهيد جهاد الحههق،
راجعو ورقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :يوسف عبد الرحمن المرعشمي ،عالم الكتب ،طٔٔٗٔٗ ،ىه.ٕٜٓ/ٕ ،

( )ٗٚاأللباني ،محمد ناصر الدين (ت ٕٓٗٔه) ،إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،إشراف :زىير الشاويش ،المكتهب
اإلسالمي ،بيروت ،طٕٜٔٛ٘ ،م ،رقم .ٔٓٗٙ

( )ٗٛمسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ،ٜٕٛ/ٕ ،رقم .ٖٔٗٛ
( )ٜٗالنسائي ،سنف النسائي ،كتاب مناسك الحج ،باب ما ذكر في يوم عرفة ،ٕ٘ٔ/٘ ،رقم ٖٖٓٓ.
(ٓ٘) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب الدعاء بعرفة ،ٖٔٓٓ/ٕ ،رقم ٖٗٔٓ.
(ٔ٘) ابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٕٕٛٚ

(ٕ٘) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الصوم ،باب استحباب صيام ثالثة من كل شير وصوم يوم عرفة ،ٛٔٛ/ٕ ،رقم ٕ.ٔٔٙ
(ٖ٘) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب الصوم ،باب صوم الدىر تطوعاً ،ٜٖ/ٗ ،رقم ٕٕ٘ٗ.

(ٗ٘) الترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة ،ٔٔٙ/ٕ ،رقم .ٜٚٗ
(٘٘) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب الصيام ،باب صيام يوم عرفة ،٘ٔ/ٔ ،رقم ٖٓ٘ٔ.

( )٘ٙالبخاري ،محمد بن إسماعيل (ت ٕ٘ٙىهه) ،الجامع المسػند الصػحيح المختصػر مػف أمػور رسػوؿ ا  وسػننو وأيامػو

صػحيح

البخاري ،تحقيق :محمد زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،طٕٕٔٔٗ ،ىه ،أبواب العيدين ،باب فضل العمم في أيهام

التشريق ،ٕٓ/ٕ ،رقم.ٜٜٙ

( )٘ٚأبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب الصوم ،باب صوم العشر ،ٚ٘/ٕ ،رقم .ٖٗٛ
( )٘ٛالترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الصيام ،باب ما جاء في العمل في أيام العشر ،ٕٖٓ/ٖ ،رقم .ٚ٘ٚ
( )ٜ٘ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب الصوم ،باب صيام العشر ،٘٘ٓ/ٔ ،رقم .ٕٔٚٚ

(ٓ )ٙابن حجر ،أحمد بن عمي (ت ٜٛ٘ىه) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت.ٗٙٓ/ٕ ،
(ٔ )ٙالبخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب زيادة اإليمان ونقصانو ،ٔٛ/ٔ ،رقم ٖٗ٘.ٚ
(ٕ )ٙمسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب التفسير ،ٕٖٔ/ٗ ،رقم.ٖٓٔٚ

(ٖ )ٙالترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب التفسير ،باب من سورة المائدة ،ٕ٘ٓ/٘ ،رقم ٖٖٗٓ.

(ٗ )ٙالنسائي ،سنف النسائي ،كتاب المناسك ،باب ما ذكر في يوم عرفة ،ٕٕٔ/٘ ،رقم ٕٖٓٓ.
(٘ )ٙأحمد ،مسند أحمد ،ٕٛ/ٔ ،رقم .ٔٛٛ
( )ٙٙالطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم .ٜٙٔٙ

( )ٙٚأحمد ،مسند أحمد ،ٙٙٓ/ٔٔ ،رقم .ٜٚٓٛ
( )ٙٛالطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم .ٖٔ٘ٙٙ

( )ٜٙأحمد ،مسند أحمد ،ٕٕٗ/ٕ ،رقم .ٜٚٓٛ

(ٓ )ٚابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٕ٘.ٖٛ
(ٔ )ٚابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم  .ٕٖٜٛصحح إسناده األلباني.
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الْقْف بعزفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٕ )ٚالطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم .ٖٔ٘ٙٙ

(ٖ )ٚمالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي (ت ٜٔٚىه) ،موطأ مالؾ ،المكتبة العممية ،كتاب الحج.ٖٜٙ/ٔ ،
(ٗ )ٚالبييقههي ،أحمههد بههن الحسههين بههن عمههي بههن موسههى ،أبههو بكههر (ت ٗ٘ٛى هه) ،شػػعب اْليمػػاف ،تحقيههق :عبههد العمههي عبههد الحميههد حامههد
أشههرف عمههى تحقيقههو وتخ هريج أحاديثههو :مختههار أحمههد النههدوي ،صههاحب الههدار السههمفية ببومبههاي ،الينههد ،مكتبههة الرشههد لمنشههر

والتوزيع ،الرياض ،بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند ،طٕٖٔٓٓ ،م.ٖٙ/ٕ ،

(٘ )ٚعبد الرزاق ،أبو بكر بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت ٕٔٔى ه) ،المصػنؼ ،المجمهس العممهي ،الينهد ،المكتهب
اإلسالمي ،بيروت ،طٕٖٔٗٓ ،ىه ،مناسك الحج ،ٔٚ/ٕ ،رقم ٕٖ.ٛٛ

( )ٚٙقال ابن عبد البر :حديث حسن .التمييد .ٜٔٙ/ٜ ،وقال شعيب :إسناده صحيح .شرح السنة.ٔ٘ٛ/ٚ ،
( )ٚٚالبييقي ،شعب اْليماف ،باب الحج ،الوقوف يوم عرفة.ٖٙ/ٕ ،

( )ٚٛابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٖ٘ .ٖٛقال شعيب :حديث صحيح.
( )ٜٚابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٕٖٜٛ
(ٓ )ٛالطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم .ٖٔ٘ٙٙ
(ٔ )ٛالبييقي ،السنف الكبرى.ٔٚٓ/ٖ ،

(ٕ )ٛالكاسهاني ،بدائع الصػنائع .ٕٔ٘/ٕ ،والسرخسهي ،المبسػوط .ٔٚ/ٗ ،والعينهي ،محمهود بهن أحمهد بهن موسهى ،أبهو محمهد ،بهدر
الدين (ت ٘٘ٛىه) ،البناية شرح اليداية ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٕٔٓٓٓ ،م.ٕٛٚ/ٔ ،

(ٖ )ٛابن عبد البر ،التمييد .ٕٓ/ٔٓ ،وابن عبد البر ،الكافي .ٕٜ٘/ٔ ،والدسوقي ،محمد بن أحمد بهن عرفهة (ت ٕٖٜٔىهه) ،حاشػية
الدسوقي عمى الشرح الكبير ،دار الفكر.ٕٔ/ٕ ،

(ٗ )ٛالنهووي ،محيههي الههدين يحيههى بهن شههرف ،أبههو زكريهها (ت ٙٚٙى ه) ،روضػة الطػػالبيف وعمػػدة المفتػػيف ،تحقيههق :زىيههر الشههاويش،

المكت ههب اإلس ههالمي ،بي ههروت ،طٖٜٜٔٔ ،م .ٜ٘/ٖ ،والش ههيرازي ،إبه هراىيم ب ههن عم ههي ب ههن يوس ههف ،أب ههو إس ههحاق (ت ٗٚٙى ه ه)،

الميذب ،دار الكتب العممية.ٗٔٔ/ٔ ،

(٘ )ٛابههن مفمههح ،محمههد بههن مفمههح ،أبههو عبههد اهلل ،شههمس الههدين (ت ٖٚٙى هه) ،الفػػروع ،ومعههو :تصههحيح الفههروع ،لعههالء الههدين عمههي ابههن
سههميمان المههرداوي ،تحقيههق :عبههد اهلل بههن عبههد المحسههن التركههي ،مؤسسههة الرسههالة ،طٕٖٔٓٓ ،م .ٙٚ/ٙ ،والكرمههي ،مرعههي ابههن

يوسهف ابههن أبهى بكههر بههن أحمهد (ت ٖٖٓٔىهه) ،دليػػؿ الطالػػب لنيػؿ المطالػػب ،تحقيههق :أبهو قتيبههة نظههر محمهد الفههارابي ،دار طيبههة
لمنشر والتوزيع ،الرياض ،طٕٔٓٓٗ ،م .ٔٓٛ/ٔ ،وابن تيمية ،شرح العمدة .ٖٕٜ/ٔ ،وابن قدامة ،المغني.ٖٙٛ/ٖ ،

( )ٛٙابن عثيمين ،محمد بن صالح (ت ٕٔٗٔىه) ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،دار ابن الجوزي ،طٕٔٔٗٛ ،ىه.ٖٕٛ/ٚ ،
( )ٛٚسبق تخريجو ،ص.ٜ

( )ٛٛتفثو :كل ما يفعمو المحرم إذا ح ّل من الحمق والتقميم والطيب .ابن األثير ،النياية في غريب الحديث.ٜٔٓ/ٔ ،
( )ٜٛأبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب من لم يدرك عرفة ،ٜٔٙ/ٕ ،رقم ٓ٘.ٜٔ

(ٓ )ٜالترمذي ،سنف الترمذي ،أبواب الحج ،باب ما جاء في من أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ،ٕٕٜ/ٖ ،رقم ٔ.ٜٛ
(ٔ )ٜالنسائي ،سنف النسائي ،كتاب مناسك الحج ،باب في من لم يدرك اإلمام بمزدلفة ،ٕٙٗ/٘ ،رقم ٖٔٗٓ.

(ٕ )ٜابن ماجة ،سنف ابف ماجو ،كتاب المناسك ،باب من أتى عرفة قبل الفجر ليمة جمع ،ٗٚٛ/ٕ ،رقم ٖٖٔٔ.
(ٖ )ٜأحمد ،مسند أحمد ،رقم .ٜٔٛٚٙ

(ٗ )ٜابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٓ٘.ٖٛ

(٘ )ٜابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم ٕٔ.ٕٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
( )ٜٙالطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم .ٖ٘ٛ

( )ٜٚالحاكم ،المستدرؾ .ٖٙٗ/ٔ ،وقال :صحيح عمى شرط كافة أئمة الحديث.
( )ٜٛابن الجارود ،المنتقى ،رقم .ٗٙٚ
( )ٜٜاأللباني ،إرواء الغميؿ.ٕٜ٘/ٗ ،

(ٓٓٔ) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب الحج ،باب من لم يدرك عرفة ،رقم .ٜٜٔٗ
(ٔٓٔ) مالك ،الموطأ.ٖٜٓ/ٔ ،

(ٕٓٔ) الههدارقطني ،أبههو الحسههن عمههي بههن عمههر بههن أحمههد بههن ميههدي البغههدادي (ت ٖ٘ٛه) ،سػػنف الػػدارقطني ،حققههو وعمههق عميههو:

شههعيب األرنههؤوط ،حسههن عبههد المههنعم شههمبي ،عبههد المطيههف حههرز اهلل ،أحمههد برىههوم ،مؤسسههة الرسههالة ،بيههروت ،لبنههان ،طٔ،

ٕٗٓٓم ،رقم ٕٓٔ.

(ٖٓٔ) ابن األثير ،مجد الدين أبو السهعادات المبهارك بهن محمهد الشهيباني (ت ٙٓٙىهه) ،جػامع األصػوؿ فػي أحاديػث الرسػوؿ ،تحقيهق:
شعيب األرنؤوط ،مطبعة المالح ،مكتبة دار البيان ،طٔ.ٕٕٗ/ٖ ،

(ٗٓٔ) ابن أبي شيبة ،أبو بكر ،عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم (ت ٖٕ٘ى ه) ،الكتاب المصنؼ في األحاديػث واآلثػار ،تحقيهق :كمهال
يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طٜٔٔٗٓ ،ىه.ٖٓٙ/ٗ ،

(٘ٓٔ) ابن أبي شيبة ،المصنؼ.ٖٓٙ/ٗ ،
( )ٔٓٙابههن المنههذر ،أبههو بكههر محمههد بههن إبهراىيم (ت ٖٜٔىه ه) ،اْلجمػػاع ،تحقيههق :فهؤاد عبههد المههنعم أحمههد ،دار المسههمم لمنشههر ،طٔ،
ٕٗٓٓم.٘ٚ/ٔ ،

( )ٔٓٚالسمرقندي ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين (نحو ٓٗ٘ىه) ،تحفة الفقياء ،دار الكتب العممية ،بيهروت،

طٕٜٜٔٗ ،م .ٗٓ٘/ٔ ،والموصههمي ،الختيػػار ٔ .ٔ٘ٓ/والكاسههاني ،بػػدائع الصػػنائع .ٖٔٙ ،ٕٔ٘/ٕ ،والمرغينههاني ،عمههي ابههن
أبههي بكههر بههن عبههد الجميههل ،أبههو الحسههن برىههان الههدين (ت ٖٜ٘ى ه) ،اليدايػػة فػػي شػػرح البدايػػة ،تحقيههق :طههالل يوسههف ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان .ٕٔٗ/ٔ ،والسرخسي ،المبسوط.ٔٚ/ٗ ،

( )ٔٓٛالباجي ،المنتقى .ٔٙ/ٖ ،والزرقاني ،شرح الزرقاني .٘ٓ٘/ٕ ،وابن عبد البر ،الكافي .ٖٕٚ/ٔ ،والحطاب ،مواىب الجميؿ.ٜٖ/ٖ ،

( )ٜٔٓالنووي ،المجموع .ٔٓ٘/ٛ ،والماوردي ،عمي بن محمد بن محمد بن حبيب أبو الحسن (ت ٓ٘ٗى ه) ،الحػاوي الكبيػر شػرح
مختصػػر المزنػػي ،تحقيههق :عمههي محمههد معههوض ،عههادل أحمههد عبههد الموجههود ،دار الكتههب العمميههة ،بيههروت ،طٜٜٜٔٔ ،م،

ٗٔ .ٛٚ/وابن الرفعة ،كفاية النبيو.ٖٗٗ/ٚ ،

(ٓٔٔ) ابن قدامة ،المغني .ٖٙٚ/ٖ ،والحجاوي ،اْلقناع .ٖٛٚ/ٔ ،والبيوتي ،منصور بن يهونس بهن صهالح الهدين (ت ٔ٘ٓٔى ه)،
كشاؼ القناع عف متف اْلقناع ،دار الكتب العممية .ٜٕٗ/ٕ ،والرحيباني ،مطالب أولى النيى.ٗٔٔ/ٕ ،

(ٔٔٔ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٜٖٛ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

(ٕٔٔ) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب الصالة بجمع ،ٖٔٛ/ٕ ،رقم .ٜٜٔٓ
(ٖٔٔ) الترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الحج عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في أن عرفة كميا موقف ،ٕٜ/ٕ ،رقم ٗ.ٜٛ
(ٗٔٔ) النسائي ،سنف النسائي ،كتاب مناسك الحج ،باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ،ٕ٘٘/٘ ،رقم ٖ٘ٔٓ.
(٘ٔٔ) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب الموقف بعرفة ،ٗٚٗ/ٗ ،رقم ٕٖٔٓ.
( )ٔٔٙأحمد ،مسند أحمد ،رقم ٓ.ٔٗٗٛ

( )ٔٔٚالدارمي ،أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبيرام بهن عبهد الصهمد (ت ٕ٘٘ىهه) ،سػنف الػدارمي ،تحقيهق :حسهين
سميم أسد الداراني ،دار المغني لمنشر والتوزيع ،المممكة العربية السعودية ،طٕٔٓٓٓ ،م ،رقم .ٜٔٛٚ
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( )ٔٔٛالطبراني ،المعجـ الكبير ،رقم ٗ.ٙٚ
( )ٜٔٔابن الجارود ،المنتقى ،رقم ٘.ٗٙ

(ٕٓٔ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ،ٜٖٗ/ٕ ،رقم .ٕٜٔٚ
(ٕٔٔ) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب في رمي الجمار ،ٖٔٗ/ٕ ،رقم ٓ.ٜٔٚ
(ٕٕٔ) النسائي ،سنف النسائي ،كتاب الحج ،باب الركوب إلى الجمار ،ٕٚٓ/٘ ،رقم ٕ.ٖٓٙ
(ٖٕٔ) أحمد ،مسند أحمد ،ٖٔٛ/ٖ ،رقم .ٜٔٗٗ٘

(ٕٗٔ) ابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٕٛٚٚ
(ٕ٘ٔ) النووي ،اْليضاح ،صٕ.ٕٛ

( )ٕٔٙابن تيمية ،المنسؾ لشيخ اْلسَلـ ،تحقيق :عمي العمران ،ص.ٖٚ ،ٙٛ

( )ٕٔٚالشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القهادر (ت ٖٖٜٔى ه) ،أضػواء البيػاف فػي إيضػاح القػرآف بػالقرآف ،دار
الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنانٜٜٔ٘ ،م.ٖٖٙ/٘ ،

( )ٕٔٛابن عثيمين ،دليؿ األخطاء التي يقع فييا الحاج والمعتمر ،ص.ٙٚ
( )ٕٜٔابن عبد البر ،الستذكار.ٕٚٛ/ٗ ،

(ٖٓٔ) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٚ/ٕ ،

(ٖٔٔ) مسمم ،صحيح مسمـ ،مسمم ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

(ٕٖٔ) الكناني ،عبد العزيز بن محمد بن إبراىيم بن جماعة ،ىداية السالؾ إلى المذاىب األربعة في المناسػؾ ،تحقيهق :صهالح بهن
ناصر بن صالح الخزيم ،دار ابن الجوزئٕٕٗ ،ىه ،طٔ.ٔٓٔ/ٖ ،

(ٖٖٔ) ابن عبد البر ،التمييد .ٜٙ/ٜ ،الموطأ ،باب وقوف الرجل وىو غير طاىر ووقوفو عمى دابة ،رقم ٕٔ٘.
(ٖٗٔ) ابن قدامة ،المغني.ٕٙٚ/٘ ،

(ٖ٘ٔ) البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الوقوف عمى الدابة بعرفة ،ٕٔٙ/ٕ ،رقم ٔ.ٔٙٙ

( )ٖٔٙمسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الصيام ،باب استحباب الفطر لمحاج بعرفات يوم عرفة ،ٔٗ٘/ٖ ،رقم ٖٕٔٔ.
( )ٖٔٚأبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم عرفة بعرفة ،٘ٙٚ/ٕ ،رقم ٕٔٗٗ.
( )ٖٔٛأحمد ،مسند أحمد.ٖٖٜ/ٙ ،

( )ٖٜٔابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم .ٖٙٓٙ

(ٓٗٔ) ابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٕٕٛٛ
(ٔٗٔ) البييقي ،السنف الكبرى.ٔٔٙ/٘ ،
(ٕٗٔ) النووي ،المجموع.ٔٔٓ/ٛ ،

(ٖٗٔ) ابن قدامة ،الشرح الكبير.ٖٔٛ/ٛ ،

(ٗٗٔ) السمرقندي ،تحفة الفقياء .ٗٓٙ/ٔ ،والمرغيناني ،اليداية في شرح البداية .ٔٗٛ/ٔ ،وابن اليمام ،فػتح القػدير،ٗٚٔ/ٕ ،
ٓٔ٘ .والكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٚ/ٕ ،

(٘ٗٔ) الحطاب ،مواىب الجميؿ.ٖٖٔ/ٗ ،

( )ٔٗٙالنووي ،المجموع .ٜٗ/ٛ ،والرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٜ/ٖ ،

( )ٔٗٚابههن قدامههة ،المغنػػي .ٖٕٚ/ٖ ،والبيههوتي ،منصههور بههن يههونس بههن صههالح الههدين (ت ٔ٘ٓٔىه ه) ،دقػػائؽ أولػػي النيػػى لشػػرح
المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اْلرادات ،عالم الكتب ،طٜٜٖٔٔ ،م .٘ٛٓ/ٔ ،وابن قدامة ،الشرح الكبير.ٖٗ٘/ٖ ،
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( )ٔٗٛالكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٚ/ٕ ،
( )ٜٔٗابن قدامة ،المغني.ٖٕٚ/ٖ ،

(ٓ٘ٔ) الماوردي ،الحاوي الكبير.ٖٔ٘/ٗ ،

(ٔ٘ٔ) النووي ،المجموع .ٜٗ/ٛ ،وابن الرفعة ،كفاية النبيو.ٕٜٛ/ٙ ،
(ٕ٘ٔ) النووي ،المجموع.ٖٔٓ/ٛ ،

(ٖ٘ٔ) ابن القطان ،عمي بن محمد بهن عبهد الممهك الكتهامي ،أبهو الحسهن (ت ٙٗٛىهه) ،اْلقنػاع فػي مسػائؿ اْلجمػاع ،تحقيهق :حسهن فهوزي
الصعيدي ،الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر ،طٕٔٓٓٗ ،م.ٕٚٙ/ٔ ،

(ٗ٘ٔ) ابهن اليمهام ،فػػتح القػدير .٘ٔٓ/ٕ ،والسههمرقندي ،تحفػة الفقيػػاء .ٗٓٙ/ٔ ،والكاسهاني ،بػػدائع الصػػنائع .ٕٔٚ/ٕ ،والمرغينهاني ،اليدايػػة
في شرح البداية .ٔٗٛ/ٔ ،والموصمي ،الختيار .ٔ٘ٙ/ٔ ،وابن نجيم ،البحر الرائؽ .ٖٜٚ/ٕ ،والسرخسي ،المبسوط.ٖٙ/ٗ ،

(٘٘ٔ) ابههن عبههد البههر ،التمييػػد .ٔٙٚ/ٖٔ ،واإلمههام مالههك ،المدونػػة الكبػػرى .ٖٗٓ/ٔ ،وابههن عبههد البههر ،السػػتذكار .ٕٛ٘/ٗ ،وابههن المنههذر،
اْلش ػراؼ .ٖٔٗ/ٖ ،والعبههدري ،محمههد بههن يوسههف بههن أبههي القاسههم بههن يوسههف ،أبههو القاسههم (ت ٜٛٚى هه) ،التػػاج واْلكميػػؿ لمختصػػر
خميؿ ،دار الكتب العممية ،طٜٜٔٔٗ ،م .ٖٖٔ/ٗ ،والحطاب ،مواىب الجميؿ.ٗٛٔ/ٕ ،

( )ٔ٘ٙالنووي ،روضة الطالبيف.ٜ٘/ٖ ،
( )ٔ٘ٚسبق تخريجو ،صٕٔ.

( )ٔ٘ٛالكاسهاني ،بػػدائع الصػػنائع .ٕٔٚ/ٕ ،والمرغينههاني ،اليدايػػة فػػي شػػرح البدايػػة .ٔٗٛ/ٔ ،والق ارفههي ،أحمههد بهن إدريههس ،أبههو العبههاس،
شياب الدين (ت ٗٙٛىه) ،الذخيرة ،تحقيق :محمد حجي ورفاقو ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،طٜٜٔٔٗ ،م.ٕ٘ٚ/ٖ ،

( )ٜٔ٘ابن نجيم ،البحر الرائؽ.ٖٜٚ/ٕ ،
(ٓ )ٔٙابن قدامة ،المغني.ٖٕٚ/ٖ ،

(ٔ )ٔٙالرممي ،نياية المحتاج .ٕٜٛ/ٖ ،والشافعي ،محمهد بهن إدريهس بهن العبهاس ،أبهو عبهد اهلل (ت ٕٗٓى ه) ،األم ،دار المعرفهة،
بيروتٜٜٔٓ ،م .ٕٗٔ/ٕ ،والشيرازي ،إب ارىيم بن عمي بن يوسف ،أبو إسهحاق (ت ٗٚٙى ه) ،التنبيػو فػي الفقػو الشػافعي،

عالم الكتب .ٚٚ/ٔ ،والنووي ،المجموع .ٜٗ/ٛ ،والنهووي ،روضػة الطػالبيف .ٜ٘/ٖ ،وابهن حجهر الييتمهي ،أحمهد بهن محمهد
(ت ٜٗٚى ه) ،تحفػػة المحتػػاج فػػي شػػرح المنيػػاج ،المكتبههة التجاريههة الكبههرى ،مصههرٜٖٔٛ ،م .ٔٔٓ/ٗ ،والشهربيني ،محمههد
ابن أحمد الخطيب ،شمس الدين (ت ٜٚٚىه) ،اْلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ،دار الفكر ،بيروت.ٕ٘ٙ/ٔ ،

(ٕ )ٔٙاب ههن قاس ههم النج ههدي ،عب ههد ال ههرحمن ب ههن محم ههد (ت ٕٖٜٔىه هه) حاشػػػية الػػػروض المربػػػع شػػػرح زاد المسػػػتقنعٖٜٔٚ ،ىه هه.ٖٔٚ/ٗ ،
والكرمي ،دليؿ الطالب .ٔٓٛ/ٔ ،وابن قدامة ،الشرح الكبير .ٖٗٗ/ٖ ،وابن قدامهة ،المغنػي .ٖٕٚ/ٖ ،وابهن قدامهة ،عبهد اهلل ابهن

أحمد بن محمد ،موفق الدين ،أبو محمد (ت ٕٓٙىه) ،الكافي في فقو ابف حنبؿ ،دار الكتب العممية ،طٜٜٔٔٗ ،م.ٕ٘ٓ/ٔ ،

(ٖ )ٔٙابن عبد البر ،التمييد .ٔٙٚ/ٖٔ ،وابن عبهد البهر ،السػتذكار .ٕٛ٘/ٗ ،وابهن المنهذر ،اْلشػراؼ .ٖٔٗ/ٖ ،وابهن القطهان ،اْلقنػاع،
ٔ.ٕٚٙ/

(ٗ )ٔٙالشيرازي ،الميذب.ٕٗٔ/ٔ ،

(٘ )ٔٙابن الرفعة ،كفاية النبيو.ٕٜٛ/ٙ ،
( )ٔٙٙالمرغينه ههاني ،اليدايػػػػة فػػػػي شػػػػرح البدايػػػػة .ٔٗٛ/ٔ ،والسرخسه ههي ،المبسػػػػوط .٘ٓ/ٗ ،والسه ههمرقندي ،تحفػػػػة الفقيػػػػاء.ٗٓٙ/ٔ ،
والكاساني ،بدائع الصنائع ،ٕٔٚ/ٕ ،ابن اليمام ،فتح القدير.٘ٔٓ/ٕ ،

( )ٔٙٚابن عبد البر ،الستذكار .ٕٛٙ/ٗ ،وعميش ،محمهد بهن أحمهد بهن محمهد ،أبهو عبهد اهلل (ت ٕٜٜٔىهه) ،مػنح الجميػؿ شػرح مختصػر
خميؿ ،دار الفكر ،بيروتٜٜٔٛ ،م.ٕ٘٘/ٕ ،
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( )ٔٙٛالش ههافعي ،األـ .ٕٗٔ/ٕ ،والش ههيرازي ،التنبيػػػو .ٚٚ/ٔ ،والشه هربيني ،اْلقنػػػاع .ٕ٘ٙ/ٔ ،والن ههووي ،المجمػػػوع.ٜٔٔ ،ٜٗ/ٛ ،
والنووي ،اْليضاح ،صٔ.ٕٛ

( )ٜٔٙالبيوتي ،كشاؼ القناع .ٜٗٗ/ٕ ،وابن قدامة ،المغني .ٖٕٚ/ٕ ،والكرمي ،دليؿ الطالب .ٔٓٛ/ٔ ،وابن مفمح ،الفروع.ٜ٘ٓ/ٖ ،
(ٓ )ٔٚسبق تخريجو ص ٕٔ.

(ٔ )ٔٚالنووي ،المجموع .ٔٛ/ٛ ،والبيوتي ،كشاؼ القناع.ٜٗٗ/ٕ ،
(ٕ )ٔٚالنووي ،المجموع.ٔٛ/ٛ ،

(ٖ )ٔٚالمرغيناني ،اليداية في شرح البداية.ٔٗٛ/ٔ ،
(ٗ )ٔٚابن قدامة ،المغني.ٖٕٚ/ٖ ،
(٘ )ٔٚابن قدامة ،المغني.ٖٚٓ/ٖ ،

( )ٔٚٙالكناني ،ىداية السالؾ.ٖٛٔ/ٖ ،

( )ٔٚٚالسرخسي ،المبسوط .ٜٙ/ٗ ،وابن نجيم ،البحر الرائؽ .ٖٖ٘/ٕ ،والكاساني ،بدائع الصنائع.ٔٙٓ/ٕ ،
( )ٔٚٛابهن عبههد البههر ،التمييػػد .ٖٔٓ/ٔ ،وابههن عبهد البههر ،السػػتذكار .ٖٜٛ/ٗ ،والزرقههاني ،شػػرح الزرقػػاني .ٜٖ٘/ٕ ،والحطههاب ،مواىػػب
الجميؿ.ٜٚ/ٕ ،ٗٚٙ/ٕ ،

( )ٜٔٚالماوردي ،الحاوي الكبير .ٕٓٙ/ٗ ،والغ ازلهي ،محمهد بهن محمهد ،أبهو حامهد (ت ٘ٓ٘ىهه) ،الوسػيط فػي المػذىب ،تحقيهق :أحمهد
محمود إبراىيم ،ومحمد محمد تامر ،دار السالم ،القاىرة ،طٔٔٗٔٚ ،ىهه .ٙٚ٘/ٕ ،والنهووي ،اْليضػاح .٘ٓٙ/ٔ ،والنهووي،
المجموع .ٕٛ/ٚ ،والرافعي ،فتح العزيز.ٕٕٗ /ٚ ،

(ٓ )ٔٛابن قدامة ،الكافي .ٗٙٚ/ٔ ،وابن قدامة ،الشػرح الكبيػر .ٔٙٗ/ٖ ،وابهن تيميهة ،شػرح العمػدة .ٕٚٙ/ٔ ،وابهن قدامهة ،المغنػي،

ٖ .ٕٕٗ/والمرداوي ،عمي بن سميمان ،عهالء الهدين ،أبهو الحسهن (ت ٘ٛٛى ه) ،اْلنصػاؼ فػي معرفػة الػراجح مػف الخػَلؼ،
تحقيههق :عبههد اهلل بههن عبههد المحسههن التركههي وعبههد الفتههاح محمههد الحمههو ،الناشههر :ىجههر لمطباعههة والنشههر والتوزيههع واإلعههالن،

القاىرة ،طٜٜٔٔ٘ ،م.ٖٜٔ/ٖ ،
(ٔ )ٔٛابن حزم ،المحمى.ٖٕٓ/٘ ،

(ٕ )ٔٛابن عبد البر ،التمييد.ٖٔٓ/ٔ ،

(ٖ )ٔٛاألسروشي ،محمد بن محمود بن الحسن الحنفي ،جامع أحكاـ الصغار ،تحقيق :أبي مصعب البدري ،ومحمود عبهد الهرحمن
عبد المنعم ،دار الفضيمة ،القاىرة.ٙٔ/ٔ ،

(ٗ )ٔٛمكان يقع بين مكة والمدينة.

(٘ )ٔٛمسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب صحة حج الصبي وأجر من حج بو ،ٜٚٗ/ٕ ،رقم .ٖٖٔٙ
( )ٔٛٙأبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب في الصبي يحج ،ٕٕٗ/ٕ ،رقم .ٖٔٗٙ

( )ٔٛٚالترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الحج عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في حج الصغير ،رقم ٕٗ.ٜ
( )ٔٛٛالنسائي ،سنف النسائي ،كتاب مناسك الحج ،باب الحج بالصغير ،ٕٔٔ/٘ ،رقم ٓ.ٕٕٙ
( )ٜٔٛابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب الحج ،باب حج الصبي ،ٕٔ٘/ٗ ،رقم ٓٔ.ٕٜ
(ٓ )ٜٔأحمد ،مسند أحمد ،رقم .ٕٔٛٚ

(ٔ )ٜٔابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم .ٖٜٚٛ

(ٕ )ٜٔابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٖٜٓٗ
(ٖ )ٜٔالطحاوي ،شرح معاني اآلثار ٕ.ٕ٘ٙ/
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
(ٗ )ٜٔالبييقي ،السنف الكبرى.ٔ٘٘/٘ ،

(٘ )ٜٔالبخاري ،صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج الصبيان ،ٕٛ/ٖ ،رقم .ٜٔٛٛ

( )ٜٔٙالترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الحج عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في حج الصغير ،ٕٕ٘/ٕ ،رقم .ٜٕٙ
( )ٜٔٚأحمد ،مسند أحمد ،مسند المكييف ،حديث السائب رقم ٔ.ٔ٘ٚ

( )ٜٔٛابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب الرمي عن الصبيان ،ٕٖٕ/ٗ ،رقم .ٖٖٓٛ

( )ٜٜٔالترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الحج عن رسول اهلل  ،باب ما جاء في حج الصغير ،رقم .ٜٕٚ
(ٕٓٓ) أحمد ،مسند أحمد ،مسند جابر بن عبد اهلل ٖ.ٖٔٗ/
(ٕٔٓ) ابن حجر ،تقريب التيذيب.ٜٚ/ٔ ،

(ٕٕٓ) ابن عبد البر ،الستذكار .ٖٜٜ/ٗ ،وابن عبد البر ،التمييد.ٔٓٗ/ٔ ،

(ٖٕٓ) الماوردي ،الحاوي الكبير .ٕٔٔ/ٗ ،والنووي ،المجموع .ٖٔ/ٚ ،والرافعي ،فتح العزيز.ٕٖٗ/ٚ ،
(ٕٗٓ) ابن قدامة ،الكافي .ٕ٘ٓ/ٔ ،وابن مفمح ،الفروع .ٕٔٚ/ٕ ،والمرداوي ،اْلنصاؼ.ٕ٘ٚ/ٖ ،

(ٕ٘ٓ) الشههيباني ،محمههد بههن الحسههن بههن فرقههد (ٜٔٛى ه) ،الحجػػة عمػػى أىػػؿ المدينػػة ،تحقيههق :ميههدي حسههن الكيالنههي القههادري ،عههالم
الكتب ،بيروت ،طٖٖٔٗٓ ،ىه .ٗٔٔ/ٕ ،والسرخسي ،المبسوط .ٜٙ/ٗ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.ٗٙٙ/ٕ ،

( )ٕٓٙالمرداوي ،اْلنصاؼ.ٕ٘ٚ/ٖ ،
( )ٕٓٚابن حزم ،المحمى.ٖٕٔ/٘ ،

( )ٕٓٛالنووي ،المجموع .ٕٜ/ٚ ،وابن حجر الييتمي ،تحفة المحتاج .ٗٛ/ٗ ،والشربيني ،محمهد بهن أحمهد الخطيهب ،شهمس الهدين
(ت ٜٚٚىه) ،مغني المحتاج إلى معرفػة معػاني ألفػاظ المنيػاج ،دار الكتهب العمميهة ،طٜٜٔٔٗ ،م .ٕٓٛ/ٕ ،والمهاوردي،
الحاوي الكبير .ٕٔٔ/ٗ ،والرافعي ،فتح العزيز.ٕٗ٘/ٚ ،

( )ٕٜٓالحطاب ،مواىب الجميؿ.ٗٛٙ/ٕ ،

(ٕٓٔ) ابن قدامة ،الكافي .ٕٗٔ/ٔ ،وابن مفمح ،المبدع .ٖٛ/ٖ ،وابن تيمية ،شرح العمدة.ٕٛٓ/ٔ ،

(ٕٔٔ) الموصههمي ،الختيػػار .ٔ٘ٓ/ٔ ،والزيمعههي ،عثمههان بههن عمههي البههارعي ،فخههر الههدين (ت ٖٗٚىه ه) ،تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح كنػػز
الدقائؽ مع حاشية ِّ
الش ْم ِب ِّي ،أحمد بن محمد بن أحمهد شهياب الهدين (ٕٔٓٔى ه) ،المطبعهة الكبهرى األميريهة ،بهوالق ،القهاىرة،
طٖٖٔٔٔ ،ىه .ٖٚ/ٕ ،والكاساني ،بػدائع الصػنائع .ٕٔٙ/ٕ ،وابهن عابهدين ،حاشػية ابػف عابػديف .ٕ٘٘/ٕ ،وابهن اليمهام،

فػػتح القػػدير .ٜ٘ٓ/ٕ ،وعمههيش ،مػػنح الجميػػؿ .ٕ٘ٗ/ٕ ،والكشههناوي ،أبههو بكههر بههن حسههن بههن عبههد اهلل (ت  ،)ٖٜٔٚأسػػيؿ

المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ ،دار الفكر ،بيروت ،طٕ .ٗٗٔ/ٔ ،والنووي ،المجموع.ٖٔٓ/ٛ ،

والنووي ،اْليضاح .ٕٛٓ ،ٕٜٚ/ٔ ،والحصني ،محمد بن عبد المؤمن بن حريز ،أبو بكر (ت ٕٜٛىه) ،كفاية األخيػار فػي

حؿ غاية الختصار ،تحقيق :عمي عبد الحميد بمطجي ومحمد وىبي سميمان ،دار الخير ،دمشق ،طٜٜٔٔٗ ،م.ٕٔٗ/ٔ ،
وابن تيمية ،شرح العمدة .٘ٚٛ/ٕ ،والبيوتي ،كشاؼ القناع.ٜٗٗ/ٕ ،

(ٕٕٔ) سبق تخريجو ،صٕٔ.

(ٖٕٔ) الصاوي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي (ت ٕٔٗٔىه) ،بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ،المسمى بحاشهية الصهاوي ،دار
المعههارف .ٖ٘/ٕ ،ينظههر :الخرشههي ،محم ههد بههن عبههد اهلل ،أب ههو عبههد اهلل (ت ٔٓٔٔىه ه) ،شػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ ،دار الفك ههر
لمطباعة ،بيروت.ٖٕٓ/ٕ ،

(ٕٗٔ) العدوي ،حاشية العدوي عمى الخرشي .ٖٕٓ/ٕ ،وعمى كفاية الطالب الرباني.ٖٜ٘/ٔ ،

(ٕ٘ٔ) البجيرمي ،سميمان بن محمد بن عمر (ت ٕٕٔٔىه) ،حاشية البجيرمي عمى الخطيب ،دار الفكر .ٗٗٔ/ٕ ،ٜٜٔ٘ ،والبجيرمي،
اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سههميمان بههن محمههد بههن عمههر (ت ٕٕٔٔىه ه) ،حاشػػية البجيرمػػي عمػػى شػػرح المػػنيج ،مطبعههة الحمبههئٜ٘ٓ ،م.ٖٔٓ/ٕ ،

ينظر :الرشيدي عمى نياية المحتاج ٖ.ٕٜٛ/
( )ٕٔٙالجمل ،حاشية الجمؿ.ٔ٘ٙ/ٔ ،

( )ٕٔٚالشبراممسي ،شمس الدين محمهد بهن أبهي العبهاس أحمهد بهن حمهزة شهياب الهدين الرممهي (ت ٗٓٓٔى ه) ،حاشػية الشبراممسػي
عمى نياية المحتاج ،دار الفكر ،بيروتٜٔٛٗ ،م.ٕٜٛ/ٖ ،

( )ٕٔٛالشرواني ،حاشية الشرواني عمى تحفة المحتاج.ٜٔٓ/ٗ ،

( )ٕٜٔالبريكي ،حسن بن سالم بن حسن ،أحكاـ الطائرة في الفقو اْلسَلمي "دراسة مقارنة بالقانوف" ،رسالة ماجستير ،جامعهة أم
درمان اإلسالمية ،جميورية السودانٕٓٓ٘ ،م ،إشراف :شمس الدين التكينة ،صٓ.ٜٔ

(ٕٕٓ) نسب الباحث البريكي إلى ابن قدامة في كتابو المغني.ٗٚٗ/ٕ ،
(ٕٕٔ) سبق تخريجو ،ص٘ٔ.

(ٕٕٕ) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٚ/ٕ ،

(ٖٕٕ) الزركشههي ،بههدر الههدين محمههد بههن بيههادر الشههافعي ،المنثػػور فػػي القواعػػد ،تحقيههق :تيسههير فههائق أحمههد محمههود ،و ازرة األوقههاف
والشؤون اإلسالمية ،طٖٕٕٓٔ ،م.ٕٕ٘/ٖ ،

(ٕٕٗ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم.ٕٔٔٛ

(ٕٕ٘) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب صفة حج النبي  ،ٖٕٔ/ٕ ،رقم ٘ٓ.ٜٔ
( )ٕٕٙالنسائي ،سنف النسائي ،كتاب األذان ،باب األذان لمن يجمع بين الصالتين ،ٔ٘/ٕ ،رقم ٘٘.ٙ
( )ٕٕٚابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب حجة رسول اهلل  ،ٖ٘ٔ/ٗ ،رقم ٗ.ٖٓٚ
( )ٕٕٛابن الجارود ،المنتقى ،رقم .ٜٗٙ

( )ٕٕٜابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٗٗ.ٖٜ
(ٖٕٓ) سبق تخريجو ،صٗٔ.

(ٖٕٔ) السرخسي ،المبسوط .٘ٔ/ٗ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.ٙٔٛ/ٕ ،
(ٕٖٕ) العبدري ،التاج واْلكميؿ .ٖٖٔ/ٗ ،والقرافي ،الذخيرة.ٕٜ٘/ٖ ،

(ٖٖٕ) النووي ،المجموع  .ٕٜٖ/ٛوالنووي ،روضة الطالبيف .ٜٛ/ٖ ،والرممي ،نياية المحتاج .ٖٓٓ/ٖ ،والشهربيني ،مغنػي المحتػاج،
ٕ.ٕٙٗ/

(ٖٕٗ) ابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.ٙٔٛ/ٕ ،
(ٖٕ٘) السرخسي ،المبسوط .٘ٔ/ٗ ،وابن عابهدين ،حاشػية ابػف عابػديف .ٙٔٛ/ٕ ،والعبهدري ،التػاج واْلكميػؿ .ٖٖٔ/ٗ ،والدسهوقي،
حاشػػية الدسػػوقي .ٖٚ/ٕ ،والنههووي ،المجمػػوع ،صٕ .ٕٜوالنههووي ،روضػػة الطػػالبيف .ٜٛ/ٖ ،والش هربيني ،مغنػػي المحتػػاج،

ٕ .ٕٙٗ/والرممههي ،نيايػػة المحتػػاج .ٖٓٓ/ٖ ،والمههرداوي ،اْلنصػػاؼ .ٙٙ/ٗ ،وابههن قدامههة ،الشػػرح الكبيػػر .ٖ٘ٔ/ٖ ،وابههن
تيمية ،أحمد بن عبد الحميم ،تقي الدين ،أبو العباس (ت ٕٚٛىه) ،مجموع الفتاوى.ٕٔٔ/ٕٕ ،

( )ٕٖٙالترمههذي ،سػػنف الترمػػذي ،أبهواب الصههوم عههن رسههول اهلل  ،بههاب مهها جههاء فههي الصههوم يههوم تصههومون والفطههر يههوم تفطههرون،
ٖ ،ٛٔ/رقم .ٜٙٚ

( )ٕٖٚابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب الصيام ،باب ما جاء في شيري العيد ،ٔٙٓ/ٖ ،رقم ٓ.ٔٙٙ
( )ٕٖٛينظر :ابن العربي ،عارضة األحوذي.ٜٔ٘/ٕ ،
( )ٕٖٜاأللباني ،صحيح سنف أبي داوود ،رقم ٕٖٕٗ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
(ٕٓٗ) الترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء في الفطر واألضحى متى يكون ،ٔ٘٘/ٕ ،رقم ٕٓ.ٛ
(ٕٔٗ) البيوتي ،كشاؼ القناع.ٕ٘٘/ٕ ،

(ٕٕٗ) ابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.ٙٔٛ/ٕ ،
(ٖٕٗ) ابن عثيمين ،الشرح الممتع.ٗٔٗ/ٚ ،

(ٕٗٗ) السههمرقندي ،تحفػػة الفقيػػاء .ٗٓٙ/ٔ ،والكاسههاني ،بػػدائع الصػػنائع .ٕٔٙ/ٕ ،والبههابرتي ،محمههد بههن محمههد بههن محمههود ،أكمههل
الدين أبو عبد اهلل (ت ٚٛٙىه) ،العناية شرح اليدايػة ،دار الفكهر .٘ٓٛ/ٕ ،وابهن اليمهام ،فػتح القػدير .٘ٓٛ/ٕ ،والموصهمي،
الختيار.ٔ٘ٓ/ٔ ،

(ٕ٘ٗ) ابههن عبههد البههر ،الكػػافي .ٖٜ٘/ٔ ،وعمههيش ،مػػنح الجميػػؿ .ٕ٘ٗ/ٕ ،وابههن عبههد البههر ،التمييػػد .ٕٓ/ٔٓ ،والق ارفههي ،الػػذخيرة،
ٖ.ٕٜ٘/

( )ٕٗٙالنهووي ،اْليضػػاح .ٕٜٚ/ٔ ،والشهيرازي ،الميػػذب .ٕٗٔ/ٔ ،والنهووي ،المجمػػوع .ٕٔٓ/ٛ ،والنهووي ،روضػػة الطػػالبيف.ٜٚ/ٖ ،
والرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٜ/ٖ ،

( )ٕٗٚالمرداوي ،اْلنصاؼ .ٕٜ/ٗ ،وابن تيمية ،شرح العمدة.٘ٚٛ/ٕ ،
( )ٕٗٛابن حزم ،المحمى.ٜٔٔ/ٚ ،
( )ٕٜٗسبق تخريجو ،ص ٗٔ.

(ٕٓ٘) النووي ،المجموع.ٕٔٓ/ٛ ،

(ٕٔ٘) ابن عبد البر ،الكافي .ٖٜ٘/ٔ ،والقرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف .ٗٔ٘/ٕ ،وابن حزم ،المحمى.ٜٔٔ/ٚ ،
(ٕٕ٘) سبق تخريجو ،صٕٔ.

(ٖٕ٘) ابن قدامة ،المغني .ٖٚٔ/ٖ ،وابن قدامة ،الكافي .ٜ٘ٔ/ٔ ،وابن تيمية ،شرح العمدة .٘ٚٛ/ٕ ،والبيوتي.ٜٗٗ/ٕ ،
العبهاس (ت ٕٚٛى ه) ،نقػد مراتػب اْلجمػاع ،بعنايهة :حسهن أحمهد إسهبر ،دار
(ٕٗ٘) ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحميم تقهي الهدين أبهو َ
ابن حزم ،بيروت ،طٜٜٔٔٛ ،م.ٕٜٔ/ٔ ،
(ٕ٘٘) ابن باز ،شرح بموغ المراـ ،أشرطة مسجمة.
( )ٕ٘ٙابن عثيمين ،الشرح الممتع.ٖٖٔ/ٚ ،

( )ٕ٘ٚالسرخسهي ،المبسػوط .٘٘/ٗ ،والعينهي ،البنايػة شػرح اليدايػة .ٕٙٚ/ٗ ،وابهن اليمهام ،فػتح القػدير .ٖٗٚ/ٕ ،والزيمعهي ،تبيػيف
الحقائؽ.ٕٗ/ٕ ،

( )ٕ٘ٛالقرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف .ٖٜ/ٕٓ ،وابن عبد البر ،التمييد .ٕٓ/ٔٓ ،والحطاب ،مواىب الجميؿ.ٔٓٔ/ٖ ،

( )ٕٜ٘الن ههووي ،المجمػػػوع .ٕٔٓ/ٛ ،والش ههيرازي ،الميػػػذب .ٕٗٔ/ٔ ،والشه هربيني ،اْلقنػػػاع .ٕ٘ٙ/ٔ ،واب ههن حج ههر الييتم ههي ،تحفػػػة
المحتاج .ٔٔٓ/ٗ ،وابن الرفعة ،كفاية النبيو.ٖٗٛ/ٚ ،

(ٓ )ٕٙابن قدامة ،الكافي .ٜ٘ٔ/ٔ ،وابن قدامة ،المغنػي .ٖٕٚ/ٖ ،والحجهاوي ،اْلقنػاع .ٖٛٚ/ٔ ،والكرمهي ،دليػؿ الطالػب.ٔٓٛ/ٔ ،
وابن تيمية ،شرح العمدة.٘ٚٚ/ٕ ،

(ٔ )ٕٙسبق تخريجو ،صٕٔ.

(ٕ )ٕٙابن المنذر ،اْلجماع.٘ٚ/ٔ ،

(ٖ )ٕٙالسمرقندي ،تحفة الفقياء .ٗٓٙ/ٔ ،والعيني ،البناية شرح اليداية .ٖٕٙ/ٖ ،والكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٙ/ٕ ،

(ٗ )ٕٙابن عبهد البهر ،الكػافي .ٖٜ٘/ٔ ،وعمهيش ،مػنح الجميػؿ .ٕ٘ٗ/ٕ ،وابهن عبهد البهر ،التمييػد .ٕٔ/ٔٓ ،والحطهاب ،مواىػب الجميػؿ،
ٗ.ٖٔٙ/
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(٘ )ٕٙالنووي ،روضة الطالبيف .ٜٔٔ/ٖ ،والنووي ،المجموع .ٔٔٛ/ٛ ،والرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٜ/ٖ ،

( )ٕٙٙابن قدامة ،الكػافي .ٕ٘ٓ/ٔ ،وابهن قدامهة ،المغنػي .ٖٗٙ/ٖ ،والحجهاوي ،اْلقنػاع .ٖٚٚ/ٔ ،وابهن تيميهة ،مجمػوع الفتػاوى،
ٕٔ .ٕٗٚ/والمرداوي ،اْلنصاؼ.ٖٓ/ٗ ،

( )ٕٙٚابن تيمية ،شرح العمدة.ٙٓٗ/ٖ ،

( )ٕٙٛابن باز ،فتاوى ابف باز.ٜٔ٘/ٚ ،
( )ٕٜٙابن عثيمين ،الشرح الممتع.ٖٖٖ/ٚ ،
(ٓ )ٕٚالطبري ،تفسير الطبري.ٖٓ٘/ٕ ،
(ٔ )ٕٚسبق تخريجو ،صٗٔ.

(ٕ )ٕٚالبههاجي ،المنتقػػى .ٕٓ/ٖ ،والزرقههاني ،شػػرح الزرقػػاني .٘ٔٓ/ٕ ،والكاسههاني ،البػػدائع .ٔ٘ٗ/ٕ ،وابههن اليمههام ،فػػتح القػػدير،
ٕ .ٜ٘/ٖ ،ٗٚٚ/والمرغيناني ،اليداية في شرح البداية .ٕٔٗ/ٔ ،والموصهمي ،الختيػار .ٔ٘ٔ/ٔ ،والعينهي ،البنايػة شػرح
اليداية .ٕٕٙ/ٗ ،والشافعي ،األـ .ٕٕٗ/ٕ ،والماوردي ،الحاوي الكبير .ٔٚٗ/ٗ ،وابن قدامة ،المغني.ٖٚٓ/ٖ ،

(ٖ )ٕٚسبق تخريجو ،صٗٔ.

(ٗ )ٕٚابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم .ٕٖٛٛ
(٘ )ٕٚابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة.ٕٕٙ/ٗ ،
( )ٕٚٙابن حجر ،تقريب التيذيب.ٕٖٙ/ٔ ،

( )ٕٚٚالحاكم ،المستدرؾ ،ٕ٘ٗ/ٖ ،رقم .ٖٜٓٙ
( )ٕٚٛالطبراني ،المعجـ الكبير.ٕٗ/ٕٓ ،
( )ٕٜٚالييثمي ،مجمع الزوائد.ٖ٘٘/ٖ ،
(ٓ )ٕٛسبق تخريجو ،صٕٔ.

(ٔ )ٕٛابن جاسر ،مفيد األناـ ،ص .ٖٔٚوالعصيمي ،يوـ عرفة ،صٕٗٔ.
(ٕ )ٕٛالنووي ،اْليضاح .ٕٜٚ/ٔ ،والشيرازي ،الميذب .ٕٗٔ/ٔ ،والرممي ،نياية المحتػاج .ٕٜٜ/ٖ ،وابهن حجهر الييثمهي ،تحفػة
المحتاج .ٔٔٔ/ٗ ،والشربيني ،مغني المحتاج .ٕٖٙ/ٕ ،والنووي ،المجموع .ٕٜ/ٚ ،وروضة الطالبيف.ٜٔٔ/ٖ ،

(ٖ )ٕٛابن قدامة ،الكػافي .ٕ٘ٓ/ٔ ،وابهن قدامهة ،المغنػي .ٖٗٙ/ٖ ،والحجهاوي ،اْلقنػاع .ٖٚٚ/ٔ ،وابهن تيميهة ،مجمػوع الفتػاوى،
ٕٔ .ٕٗٚ/والمرداوي ،اْلنصاؼ.ٖٓ/ٗ ،

(ٗ )ٕٛابن حزم ،المحمى.ٖٔٔ/٘ ،

(٘ )ٕٛالنووي ،اْليضاح .ٕٜٚ/ٔ ،والشيرازي ،الميذب .ٕٗٔ/ٔ ،والرممي ،نياية المحتػاج .ٕٜٜ/ٖ ،وابهن حجهر الييثمهي ،تحفػة
المحتاج .ٔٔٔ/ٗ ،والشربيني ،مغني المحتاج .ٕٖٙ/ٕ ،والنووي ،المجموع .ٕٜ/ٚ ،وروضة الطالبيف.ٜٔٔ/ٖ ،

( )ٕٛٙالشنقيطي ،أضواء البياف.ٕٙٓ/٘ ،
( )ٕٛٚالمنيع ،مجموع فتاوى الشيخ عبد ا
( )ٕٛٛسبق تخريجو ،ص.ٜ

بف منيع.ٕٔٓ/ٖ ،

( )ٕٜٛسبق تخريجو ،صٕٔ.
(ٓ )ٕٜابن عبد البر ،التمييد.ٖٔ٘/ٜ ،

(ٔ )ٕٜالدارقطني ،سنف الدارقطني ،رقم .ٕٜٗٙ
(ٕ )ٕٜابن حزم ،المحمى.ٔٔٚ/٘ ،
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(ٖ )ٕٜاأللباني ،إرواء الغميؿ.ٖٗٙ/ٗ ،

(ٗ )ٕٜالكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٕٔ/ٕ ،
(٘ )ٕٜابن حزم ،المحمى.ٖٔٔ/٘ ،

( )ٕٜٙابن عبد البر ،التمييد .ٕٔ/ٔٓ ،وابن عبد البر ،الستذكار .ٕٛٔ/ٗ ،والحطاب ،مواىب الجميؿ.ٖٕٔ/ٗ ،

( )ٕٜٚالقفال الشاشي ،محمد بن أحمد بن الحسين (ت ٘ٓٚىه) ،حميػة العممػاء فػي معرفػة مػذاىب الفقيػاء ،تحقيهق :ياسهين أحمهد
إبه هراىيم درادكه ههة ،مؤسسه ههة الرسه ههالة ،بيه ههروت ،عمه ههان ،طٜٔٔٛٓ ،م .ٕٜٕ/ٖ ،والنه ههووي ،المجمػػػػوع .ٜٔٔ/ٛ ،والمه ههاوردي،

الحاوي الكبير .ٔٚ٘/ٗ ،والحجاوي ،اْلقناع.ٖٛٛ/ٔ ،

( )ٕٜٛالبيوتي ،كشاؼ القناع .ٜٗ٘/ٕ ،وابن قدامة ،الكافي .ٕٕ٘/ٔ ،وابن تيمية ،شرح العمدة.ٙٓٙ/ٕ ،
( )ٕٜٜالسرخسي ،المبسوط .٘ٙ/ٗ ،والموصمي ،الختيار.ٕٔٙ/ٔ ،
(ٖٓٓ) ابن اليمام ،فتح القدير.ٗٚٛ/ٕ ،
(ٖٔٓ) الصميعي ،يوـ عرفة ،ص٘ٗٔ.

(ٕٖٓ) ابن باز ،فتاوى ابف باز.ٜٔ٘/ٜ ،
(ٖٖٓ) السرخسي ،المبسوط.٘ٙ/ٗ ،

(ٖٗٓ) الماوردي ،الحاوي الكبير.ٔٚ٘/ٗ ،
(ٖ٘ٓ) البيوتي ،كشاؼ القناع.ٜٗ٘/ٕ ،

( )ٖٓٙالموصمي ،الختيار .ٕٔٙ/ٔ ،والبابرتي ،العناية .ٙٓ/ٖ ،والعيني ،البناية شرح اليداية .ٖٙٗ/ٗ ،والسرخسهي ،المبسػوط،
ٗ.٘ٙ/

( )ٖٓٚابهن اليمهام ،فػتح القػدير .٘ٓٛ/ٕ ،والكاسهاني ،بػدائع الصػػنائع .ٕٔٙ/ٕ ،ابهن نجهيم ،البحػر الرائػؽ .ٕ٘/ٖ ،وابهن عابههدين،
حاشية ابف عابديف.ٗٙٛ/ٕ ،

( )ٖٓٛابههن عبههد البههر ،السػػتذكار .ٖٖٜ/ٗ ،والبههاجي ،المنتقػى .ٜٔ/ٖ ،ابههن جههزيء ،محمههد بههن أحمههد بههن محمههد بههن عبههد اهلل ،أبههو
القاسم (ت ٔٗٚىه) ،القوانيف الفقيية .ٜ٘/ٔ ،والحطاب ،مواىب الجميؿ.ٜٗ/ٖ ،

( )ٖٜٓالنووي ،المجموع .ٜٗ/ٛ ،وابن الرفعة ،كفاية النبيو .ٗٗٗ/ٚ ،والرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٚ/ٖ ،

(ٖٓٔ) الحجاوي ،موسى بن أحمد بن موسى ،أبو النجا (ت ٜٙٚىه) ،زاد المستقنع في اختصار المقنع ،تحقيق :عبهد الهرحمن ابهن

العسههكر ،دار الههوطن لمنشههر ،الريههاض .ٜٕ/ٔ ،وابههن تيميههة ،شػػرح العمػػدة .٘ٚٛ/ٕ ،وابههن قدامههة ،المغنػػي
عمههي بههن محمههد ّ

ٖ .ٖٗٙ/والرحيباني ،مطالب أولي النيى.ٗٔ٘/ٕ ،

(ٖٔٔ) ابن باز ،فتاوى ابف باز.ٜٔ٘/ٚ ،

(ٕٖٔ) ابن عثيمين ،الشرح الممتع.ٖٖٗ/ٚ ،
(ٖٖٔ) سبق تخريجو ،ص.ٜ

(ٖٗٔ) ابن المنذر ،اْلجماع.٘ٚ/ٔ ،

(ٖ٘ٔ) ابن عبد البر ،اْلجماع.ٜٔٙ/ٔ ،

( )ٖٔٙالمرغينهاني ،اليدايػػة .ٔٚ/ٔ ،والكاسههاني ،بػػدائع الصػػنائع .ٖ٘/ٔ ،وابههن نجههيم ،البحػػر الرائػػؽ .ٙٛ/ٔ ،والمههال القههاري ،عمهي
المتقسػػط فػػي المنسػػؾ المتوسػػط عمػػى لبػػاب المناسػػؾ ،طٔ ،المطبعههة
ابههن سههمطان محمههد اليههروي (ت ٗٔٓٔى ه) ،المسػػمؾ
ّ
الماجدية ،مكة المحميةٖٕٔٛ ،ىه .ٕٗ/ٔ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.ٜٔٙ/ٔ ،

( )ٖٔٚابن عبد البر ،الستذكار .ٖٚٛ/ٕ ،والعدوي ،حاشية العدوي.ٖٖ٘/ٕ ،
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( )ٖٔٛالشافعي ،األـ .ٕٙ٘/ٔ ،والنووي ،المجموع .ٜٖ/ٛ ،والشيرازي ،الميذب.ٗٔٔ/ٔ ،

( )ٖٜٔابن قدامة ،الشرح الكبير .ٕٗٚ/ٖ ،والبيوتي ،كشاؼ القناع .ٔ٘ٔ/ٔ ،وابن المنذر ،اْلشراؼ.ٖٜٓ/ٖ ،
(ٕٖٓ) الطحاوي ،شرح معاني اآلثار.ٕٚٗ/ٔ ،
(ٕٖٔ) األلباني ،إرواء الغميؿ.ٔٚٚ/ٔ ،
(ٕٕٖ) مالك ،الموطأ.ٖٕٕ/ٔ ،

(ٖٕٖ) الطبراني ،المعجـ الكبير ،ٖ٘ٙ/ٜ ،رقم.ٜٖ٘ٙ
(ٕٖٗ) الييثمي ،مجمع الزوائد.ٕٖ٘/ٖ ،
(ٕٖ٘) النووي ،المجموع.ٜٖ/ٛ ،

( )ٖٕٙالكاساني ،بدائع الصنائع .ٖٔ٘/ٕ ،وابن اليمام ،فتح القدير.٘ٚ/ٖ ،
( )ٖٕٚابن عبد البر ،التمييد.ٕٔٛ/ٛ ،

( )ٖٕٛالرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٚ/ٖ ،

( )ٖٕٜابن تيمية ،شرح العمػدة .٘ٛٗ/ٕ ،وابهن تيميهة ،مجمػوع الفتػاوى .ٕٛٓ/ٕٔ ،وابهن قدامهة ،المغنػي .ٖٖٚ/ٖ ،وابهن المنهذر،
اْلشراؼ.ٖٔ٘/ٖ ،

(ٖٖٓ) ابن قدامة ،الشرح الكبير.ٖٗ٘/ٖ ،

(ٖٖٔ) البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب األضحية لممسافر والنساء ،ٜٜ/ٚ ،رقم .٘٘ٗٛ

(ٕٖٖ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام وأنو يجوز إفراد الحج ،ٖٛٚ/ٕ ،رقم ٕٔٔٔ.
(ٖٖٖ) النسائي ،سنف النسائي ،كتاب مناسك الحج ،باب ترك التسمية عند اإلىالل.

(ٖٖٗ) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب الحائض تقضي المناسك إال الطواف.
(ٖٖ٘) ابن قدامة ،المغني.ٖٖٚ/ٖ ،
( )ٖٖٙسبق تخريجو ،صٕٔ.

( )ٖٖٚالكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٚ/ٕ ،
( )ٖٖٛالكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٚ/ٕ ،
( )ٖٖٜابن المنذر ،اْلجماع.٘ٚ/ٔ ،

(ٖٓٗ) السرخسي ،المبسوط .ٔٗ/ٗ ،والمرغيناني ،اليداية في شرح البداية .ٔٗٓ/ٔ ،الموصهمي ،الختيػار .ٜٔٗ/ٔ ،وابهن نجهيم،
البحر الرائؽ .ٖٙٔ/ٕ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.٘ٓٗ/ٕ ،

(ٖٔٗ) ابن عبد البر ،الستذكار.ٖٕ٘/ٗ ،
(ٕٖٗ) الرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٙ/ٖ ،

(ٖٖٗ) ابن تيمية ،شرح العمدة.ٜٗٛ/ٕ ،

(ٖٗٗ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

(ٖ٘ٗ) البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الجمع بين الصالتين بعرفة ،ٕٔٙ/ٕ ،رقمٕ.ٔٙٙ

( )ٖٗٙالنووي ،المجموع .ٜٔ/ٛ ،والنووي ،روضة الطالبيف .ٖٜٙ/ٔ ،والشربيني ،مغني المحتاج .ٖ٘ٓ/ٔ ،والجويني ،عبد الممهك
الديب ،دار المنياج،
ابن عبد اهلل ،أبو المعالي (ت ٗٚٛىه) ،نياية المطمب في دراية المذىب ،تحقيق :عبد العظيم محمود ّ
طٕٔٓٓٚ ،م .ٗٙٙ/ٕ ،والمهاوردي ،الحاوي الكبيػر .ٜٔٙ/ٗ ،وابهن الرفعهة ،كفايػة النبيػو .ٔٚٚ/ٗ ،وشػرح النػووي عمػى
صحيح مسمـ.ٔٛٗ/ٛ ،
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( )ٖٗٚابن قدامة ،الشرح الكبير .ٕٗٙ/ٖ ،وابن قدامة ،المغني .ٖٙٚ/ٖ ،والحجاوي ،اْلقناع .ٖٔٛ/ٔ ،والرحيبهاني ،مطالب أولي
النيى .ٖٚٔ/ٔ ،والمرداوي ،اْلنصاؼ .ٛ٘/٘ ،والبيوتي ،كشاؼ القناع.٘/ٕ ،

( )ٖٗٛابن عبد البر ،التمييد .ٕٖٓ/ٕٔ ،والنووي ،شرح النووي عمى صحيح مسمـ.ٔٛٚ/ٛ ،

( )ٖٜٗمسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب صالة المسافرين ،باب الجمع بين الصالتين في الحضر ،ٜٗٓ/ٔ ،رقم .ٚٓٙ
(ٖٓ٘) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب صالة السفر ،باب الجمع بين الصالتين ،ٔٓ/ٕ ،رقم .ٕٔٓٙ

(ٖٔ٘) النسائي ،سنف النسائي ،كتاب المواقيت ،باب الوقت الذي يجمع من المسافر بين الظير والعصر ،ٕٛ٘/ٔ ،رقم .٘ٛٚٙ

(ٕٖ٘) ابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب إقامة الصالة والسنة فييا ،باب الجمع بين الصالتين في السفر ،ٕٜٚ/ٕ ،رقم ٓ.ٔٓٚ
(ٖٖ٘) مالك ،الموطأ ،كتاب قصر الصالة في السفر ،باب صالة المسافر إذا كان إماما ،أو كان وراء إمام ،ٕٓٙ/ٕ ،رقم ٗٓ٘.
(ٖٗ٘) البييقي ،السنف الكبرى ،كتاب الصالة ،ٔٛٓ/ٖ ،رقم .ٖٕ٘ٛ
(ٖ٘٘) عبد الرزاق ،المصنؼ ،رقم .ٖٜٗٙ
( )ٖ٘ٙالنووي ،المجموع.ٜٕ/ٛ ،

( )ٖ٘ٚابن تيمية ،مجموع الفتاوى.ٕٔ٘/ٕٗ ،
( )ٖ٘ٛالماوردي ،الحاوي الكبير.ٔٚٙ/ٗ ،
( )ٖٜ٘النووي ،المجموع.ٜٔ/ٛ ،

(ٓ )ٖٙالكاسهاني ،بػػدائع الصػػنائع .ٕٔ٘/ٕ ،وابهن عابههدين ،حاشػػية ابػػف عابػػديف .٘ٓ٘/ٕ ،والسرخسههي ،المبسػػوط .ٔٙ/ٗ ،والزيمعههي،
تبييف الحقائؽ.ٕٗ/ٕ ،

(ٔ )ٖٙالحطاب ،مواىب الجميؿ .ٔٚٓ/ٗ ،والخرشي ،شرح مختصر خميؿ.ٖٖٕ/ٕ ،

(ٕ )ٖٙالماوردي ،الحاوي الكبير .ٜٔٙ/ٗ ،والجويني ،نياية المطمب .،ٗٙٙ/ٕ ،وابن الرفعة ،كفايػة النبيػو .ٔٚٚ/ٗ ،وابهن حجهر
الييتمي ،تحفة المحتاج .ٖٜٗ/ٕ ،والنووي ،روضة الطالبيف.ٖٜٙ/ٔ ،

(ٖ )ٖٙابن تيمية ،مجموع الفتاوى .ٗ٘/ٕٗ ،الحجاوي ،زاد المستقنع.ٜٔ/ٔ ،
(ٗ )ٖٙابن قدامة ،المغني.ٖٙٚ/ٖ ،
(٘ )ٖٙالنووي ،المجموع.ٖٚٔ/ٗ ،

( )ٖٙٙالمبههاركفوري ،عبيههد اهلل بههن محمههد عبههد السههالم ،أبههو الحسههن (ت ٗٔٗٔى ه) ،مرعػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح ،إدارة
البحوث العممية والدعوة واإلفتاء ،الجامعة السمفية ،اليند ،طٖٜٔٛٗ ،م.ٕٛ/ٜ ،

( )ٖٙٚابن قدامة ،المغني.ٖٙٚ/ٖ ،

( )ٖٙٛالزيمعي ،تبييف الحقائؽ .ٕٗ/ٕ ،والبابرتي ،العناية.ٗٚٓ/ٕ ،
( )ٖٜٙابن تيمية ،مجموع الفتاوى.ٚٛ/ٕٗ ،

(ٓ )ٖٚالسرخسههي ،المبسػػوط .ٕٙ/ٗ ،الموصههمي ،الختيػػار .ٔ٘ٓ/ٔ ،والزيمعههي ،تبيػػيف الحقػػائؽ .ٕٗ/ٕ ،والبههابرتي ،العنايػػة شػػرح
اليداية .ٗٚٓ/ٕ ،ومنالخسرو ،محمد بن فرامرز بن عمي (ت ٘ٛٛىه) ،درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،دار إحياء الكتب

العربية .ٕٕٙ/ٔ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.٘ٓ٘/ٕ ،

(ٔ )ٖٚابهن عبههد البههر ،السػػتذكار .ٖٕٙ/ٗ ،وابههن عبههد البههر ،الكػػافي .ٖٚٔ/ٔ ،والقيروانههي ،الفواكػػو الػػدواني .ٖٙٔ/ٔ ،والدسهوقي،
حاشية الدسوقي.ٗٗ/ٕ ،

(ٕ )ٖٚالنووي ،المجموع.ٜٕ/ٛ ،

(ٖ )ٖٚابن قدامة ،المغني ٖ .ٖٙٙ/والمرداوي ،اْلنصاؼ ٗ.ٕٕ/
اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(ٗ )ٖٚالبخاري ،صحيح البخاري ،معمقاً بصيغة الجزم ،في باب الجمع بين الصالتين ،ٕٔٙ/ٕ ،رقم ٔ.ٔٙٙ

(٘ )ٖٚالعسقالني ،أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل (ت ٕ٘ٛىه) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو:
محمد فؤاد عبد الباقي ،وقام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت.ٖ٘ٔ/ٖ ،

( )ٖٚٙالزيمعي ،تبييف الحقائؽ .ٕٖ/ٕ ،والبابرتي ،العناية .ٗٚٓ/ٕ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.٘ٓ٘/ٕ ،
( )ٖٚٚابن قدامة ،المغني .ٖٙٙ/ٖ ،والبيوتي ،كشاؼ القناع.ٜٕٗ/ٕ ،

( )ٖٚٛالزيمع ههي ،تبيػػػيف الحقػػػائؽ .ٕٖ/ٕ ،ومنالخس ههرو ،درر الحكػػػاـ .ٕٕٙ/ٔ ،واب ههن عاب ههدين ،حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف.٘ٓ٘/ٕ ،
والموصمي ،الختيار.ٔ٘ٓ/ٔ ،

( )ٖٜٚالمرغيناني ،اليداية في شرح البداية .ٖٔٗ/ٔ ،والكاسهاني ،بدائع الصػنائع .ٕٔ٘/ٕ ،وابهن اليمهام ،فػتح القػدير.ٜٗٙ/ٕ ،
والسمرقندي ،تحفة الفقياء .ٗٓٗ/ٔ ،والموصمي ،الختيار .ٜٔٗ/ٔ ،وابن نجيم ،البحر الرائؽ.ٖٙٔ/ٕ ،
(ٓ )ٖٛالماوردي ،الحاوي الكبير .ٗٚ/ٕ ،والغزالي ،الوسيط ٕ .ٗٚ/والنووي ،المجموع.ٛٚ/ٛ ،

(ٔ )ٖٛابن قدامة ،المغني .ٖٙ٘/ٖ ،وابن قدامة ،الكافي .ٕٓٙ/ٔ ،وبياء الهدين المقدسهي ،العػدة شػرح العمػدة .ٕٓٚ/ٔ ،والحجهاوي،
اْلقناع .ٖٛٚ/ٔ ،والمرداوي ،اْلنصاؼ .ٔ٘٘/ٜ ،البيوتي ،كشاؼ القناع.ٜٗٔ/ٕ ،

(ٕ )ٖٛابن حزم ،المحمى.ٕٔٓ/٘ ،

(ٖ )ٖٛابن المنذر ،اْلشراؼ.ٖٔٔ/ٖ ،

(ٗ )ٖٛابن عبد البر .ٖٕٙ/ٗ ،والدسهوقي ،حاشية الدسوقي .ٗٗ/ٕ ،وابهن عبهد البهر ،التمييػد .ٔٙ/ٔٓ ،وابهن عبهد البهر ،الكػافي،
ٔ .ٜٖٔ/والقرافي ،الذخيرة .ٕ٘ٙ/ٖ ،وابن المنذر ،اْلشراؼ.ٖٔٛ/ٖ ،

(٘ )ٖٛمسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

( )ٖٛٙابن عبد البر ،الستذكار .ٖٕٙ/ٗ ،وابن عبد البر ،التمييػد .ٔٙ/ٔٓ ،والزرقهاني ،شػرح الزرقػاني .ٕ٘ٗ/ٕ ،وابهن رشهد ،بدايػة
المجتيد .ٖٔٔ/ٕ ،والعبدري ،التاج واْلكميؿ.ٔٙٛ/ٗ ،

( )ٖٛٚالكاساني ،بدائع الصنائع .ٕٔ٘/ٕ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.٘ٓٗ/ٕ ،

( )ٖٛٛابن عبهد البهر ،السػتذكار .ٖٕ٘/ٗ ،وابهن عبهد البهر ،الكػافي .ٖٕٚ/ٔ ،والعبهدري ،التػاج واْلكميػؿ .ٔٙٛ/ٗ ،وابهن رشهد ،بدايػة
المجتيد .ٖٔٔ/ٕ ،ومالك ،الموطأ ،كتاب الحج ،باب الصالة بمنى يوم التروية.

( )ٖٜٛالنووي ،المجموع .ٛٚ/ٛ ،والجمل ،حاشية الجمؿ .ٗ٘ٙ/ٕ ،والماوردي ،الحاوي الكبير .ٔٙٛ/ٗ ،وابن الرفعهة ،كفايػة النبيػو،
.ٖٗٔ/ٚ

(ٓ )ٖٜابن القطان ،اْلقناع.ٕٚٚ/ٔ ،
(ٔ )ٖٜابن حزم ،المحمى.ٖٔٔ/٘ ،

(ٕ )ٖٜابن المنذر ،اْلجماع ،صٗ.ٔٙ
(ٖ )ٖٜالنووي ،المجموع.ٛٚ/ٛ ،

(ٗ )ٖٜالمرغيناني ،اليداية .ٖٔٗ/ٔ ،والعيني ،البناية .ٕٕٔ/ٗ ،وابن عابدين ،حاشية ابف عابديف.ٕ٘ٓ/ٕ ،
(٘ )ٖٜابن عبد البر ،الكافي .ٔٗٙ/ٔ ،والزرقاني ،شرح الزرقاني .ٖ٘ٛ/ٕ ،وابن رشد ،بداية المجتيد.ٖٔٔ/ٕ ،
( )ٖٜٙالنووي ،المجموع .ٛٙ/ٛ ،والشربيني ،مغني المحتاج.ٜٗ٘/ٔ ،

( )ٖٜٚالحجاوي ،اْلقناع .ٖٛٚ/ٔ ،والبيوتي ،كشاؼ القناع .ٜٗٔ/ٕ ،وابن تيمية ،شرح العمدة.ٜٗٛ/ٕ ،
( )ٖٜٛابن اليمام ،فتح القدير .ٗٚٗ/ٕ ،والسرخسي ،المبسوط .ٖٔٓ/ٕ ،وابن تيمية ،شرح العمدة.ٜٜٗ/ٕ ،
( )ٖٜٜابن تيمية ،شرح العمدة.ٜٗٛ/ٕ ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد الكضاة ّعلٕ الكضاة
(ٓٓٗ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

(ٔٓٗ) أبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب الخطبة عمى المنبر بعرفة ،ٖٕٔ/٘ ،رقم .ٜٜٔٔ
(ٕٓٗ) أحمد ،مسند أحمد ،مسند البصريين ،حديث العداء بن خالد بن ىوذة ،ٗٗ٘/ٖٖ ،رقم ٖٖٕ٘ٓ.
(ٖٓٗ) صححو شعيب األرنؤوط في تحقيق المسند.ٗٗ٘/ٖٖ ،

(ٗٓٗ) المرغينهاني ،اليداية في شػرح البدايػة .ٖٔٗ/ٔ ،وابهن عابهدين ،حاشػية ابػف عابػديف .ٖ٘ٓ/ٕ ،والزيمعهي ،تبيػيف الحقػائؽ،
ٕ .ٕٕ/والعيني ،البناية ٗ ،ٕٕٔ/السرخسي ،المبسوط .ٖ٘/ٗ ،وابن اليمام ،فتح القدير.ٗٙٙ/ٕ ،

(٘ٓٗ) ابن عبد البر ،الستذكار .ٖٕ٘/ٗ ،وابن عبد البر ،الكافي.ٗٔٙ/ٔ ،

( )ٗٓٙالنهووي ،المجمػػوع .ٛٙ/ٛ ،والشهربيني ،مغنػػي المحتػػاج .ٜٗ٘/ٔ ،والرممهي ،نيايػػة المحتػػاج .ٕٜٙ/ٖ ،والنهووي ،اْليضػػاح،
ٔ .ٕٕٚ/والجويني ،نياية المطمب.ٖٔٓ/ٗ ،

( )ٗٓٚالكاساني ،بدائع الصنائع .ٕٔ٘/ٕ ،وابن اليمام ،فتح القدير.ٜٗٙ/ٕ ،
( )ٗٓٛالزرقاني ،شرح الزرقاني .ٖ٘ٛ/ٕ ،وابن رشد ،بداية المجتيد.ٖٖٔ/ٕ ،

( )ٜٗٓابن قدامهة ،المغنػي .ٖٛٚ/ٔ ،والبيهوتي ،كشػاؼ القنػاع .ٜٗٔ/ٕ ،وابهن تيميهة ،شػرح العمػدة .ٜٗٛ/ٕ ،واألشهيقري ،مفيػد،
األناـ.ٜٔ/ٕ ،

(ٓٔٗ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم .ٕٔٔٛ

(ٔٔٗ) السرخسي ،المبسػوط .ٔٚ/ٗ ،والكاسهاني ،بػدائع الصػنائع .ٖٔ٘/ٕ ،وابهن اليمهام ،فػتح القػدير .ٗٚ٘/ٕ ،والعينهي ،البنايػة
شرح اليداية.ٕٕٖ/ٗ ،

(ٕٔٗ) القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف .ٜٗٔ/ٕ ،وابن عبد البر ،التمييد.ٖٛ/ٙ ،
(ٖٔٗ) النووي ،المجموع .ٖٔٔ/ٛ ،والرممي ،نياية المحتاج.ٕٜٙ/ٖ ،

(ٗٔٗ) ابن تيمية ،شرح العمدة .٘ٓٗ/ٕ ،والرحيباني ،مطالب أولي النيى.ٕٗٔ/ٕ ،
(٘ٔٗ) مسمم ،صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،ٛٛٙ/ٕ ،رقم.ٔٗٚ

( )ٗٔٙأبو داوود ،سنف أبي داوود ،كتاب المناسك ،باب صفة حجة النبي  ،ٖٕٔ/ٕ ،رقم ٘ٓ.ٜٔ
( )ٗٔٚالنسائي ،سنف النسائي ،كتاب األذان ،باب األذان لمن يجمع بين الصالتين ،ٔ٘/ٕ ،رقم ٘٘.ٙ
( )ٗٔٛابن ماجة ،سنف ابف ماجة ،كتاب المناسك ،باب حجة رسول اهلل  ،ٖ٘ٔ/ٗ ،رقم ٗ.ٖٓٚ
( )ٜٗٔابن حبان ،صحيح ابف حباف ،رقم ٗٗ.ٖٜ
(ٕٓٗ) الدارمي ،سنف الدارمي ،رقم ٓ٘.ٔٛ
(ٕٔٗ) ابن الجارود ،المنتقى ،رقم .ٜٗٙ
(ٕٕٗ) سبق تخريجو ،ص.ٜ

(ٖٕٗ) الترمذي ،سنف الترمذي ،كتاب الدعوات عن رسول اهلل  ،باب في دعاء يوم عرفة ،ٕ٘ٚ/٘ ،رقم ٘.ٖ٘ٛ
(ٕٗٗ) البييقي ،السنف الكبرى ،ٔٔٚ/٘ ،رقم .ٕٖٚ
(ٕ٘ٗ) األلباني ،صحيح الجامع ،رقم ٕٓٔٔ.

( )ٕٗٙابن خزيمة ،صحيح ابف خزيمة ،رقم ٖٔ.ٕٛ
( )ٕٗٚالحاكم ،المستدرؾ.ٗٙ٘/ٔ ،

( )ٕٗٛالبييقي ،سنف البييقي.ٗ٘/٘ ،
( )ٕٜٗاأللباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،رقم .ٕٔٗٙ
اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1431 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(ٖٓٗ) بياء الدين المقدسي ،العدة شرح العمدة.ٕٔٓ/ٔ ،
(ٖٔٗ) ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى.ٖٕٔ/ٕٙ ،

(ٕٖٗ) النسائي ،سنف النسائي ،كتاب المناسك ،باب رفع اليدين فب الدعاء بعرفة ،ٕ٘ٗ/ٕ ،رقم ٖٔٔٓ.
(ٖٖٗ) أحمد ،مسند أحمد ،مسند األنصار ،مسند أسامة بن زيد ،رقم ٕٔ.ٕٔٛ
(ٖٗٗ) األلباني ،صحيح سنف النسائي ،رقم .ٕٜٔٛ
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