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المقاصد الشرعية وأثرها على تطور الفتوى في أحكام
المبيت بمزدلفه
Maqasid al-Syari‘ah and Its Impact on the
Development of the Fatwa on Mabit at Muzdalifah
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ABSTRACT
Maqasid al-Syari‘ah occupies an important position
in Islamic jurisprudence. This is because Islamic law
is built on the basis of attainment of maslahah (good)
for mankind in this world and in the hereafter and
warding off mafsadah (destruction). The emergence of
new fatwas, especially those surrounding haj rituals,
has given rise to the need to understand the maqasid
behind the issuance of a fatwa. This article attempts
to explain the meaning of maqasid al-syari‘ah and
fatwa, the relationship between fatwa development
and maqasid al-syari‘ah and the implications on
the laws of mabit at Muzadalifah. Upon analysis of
relevant documents, data regarding fatwa on mabit at
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Muzdalifah was collected and a descriptive analysis
was completed to fulfill the objective of discussion
of this subject. This article concludes that the new
fatwa on mabit at Muzdalifah which is based on the
maqasid al-syari‘ah, is to safeguard the well-being of
haj pilgrims which increases in number from time to
time. Fatwa on the fall of duty of mabit at Muzdalifah
is due to the overflowing numbers of pilgrims and the
occurrence of congestion at Muzdalifah. If the law is
not enforced, it is feared that congestion will threaten
the lives of haj maqasid al-syari‘ah which refers to
the basic needs to ensure safety and continuation of
humanity.
Keywords: Maqasid al-Syari‘ah, Haj, Fatwa, Mabit, Muzdalifah

 التعريف واالرتباط:المقاصد والفتاوى
: وقوله تعاىل. فهو قاصد، قصد يقصد قصدا.املقاصد لغة استقامة الطريق
ِ
 أي على اهلل تبيني الطريق املستقيم1)السبِ ِيل ومنها جائر
َّ ص ُد
ْ َ(و َعلَى اللَّه ق
َ
 ومنها جائر أي ومنها طريق غري،والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحة
 ويف. سهل قريب: وسفر قاصد. سهل مستقيم: وطريق قاصد.قاصد
2
ِ ً(لَو كا َن عرضاً قَ ِريباً وس َفرا:التنزيل العزيز
.)وك
َ ُقاصداً التـَّبـَع
ََ
ْ
ََ
 قصده يقصده قصدا وقصد له وأقصدين إليه. االعتماد واألم:والقصد
. وكونه امسا أكثر يف كالمهم، وهو قصدك وقصدك أي جتاهك،األمر
 خالف اإلفراط وهو: حنوت حنوه والقصد يف الشيء:وقصدت قصده
 أي. أال يسرف وال يقرت: والقصد يف املعيشة.ما بني اإلسراف والتقتري
العدل والتوسط عدم اإلفراط وقوله صلى اهلل عليه وسلم (القصد القصد

1
2

Al-Nahl, 16: 9.
Al-Tawbah, 9: 42.
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تبلغوا) 3،يقال فالن مقتصد يف النفقة وقد اقتصد ،واقتصد فالن يف أمره
4
أي استقام ،وقوله( :وِمنـهم م ْقتَ ِ
ص ٌد).
َ ُْ ْ ُ
املقاصد اصطالحا ،عرفها ابن عاشور ،هي املعاين واحلكم امللحوظة
للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها
بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة .فيدخل يف هذا أوصاف
وغاياهتا العامة ،واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها ويدخل يف
هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ولكنها
5
ملحوظة يف أنواع كثرية منها.
وعرفها عالل الفاسي 6املراد مبقاصد الشريعة الغاية منها ،واألسرار اليت
وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها .وقال القرضاوي 7إن مقاصد
الشريعة إمنا هي جلب املصاحل للناس ودرء املضار واملفاسد .ومن خالل
التعريفات السابقة ميكن نستخلص تعريفا للمقاصد بأهنا املعاين واحلكم
اليت راعاها الشارع عموما وخصوصا لتحقيق املصاحل ودرئا للمفاسد.

Muhammad bin Futuh bin ‘Abd Allah bin Futuh bin Hamid alAzdi, Tafsir Gharib ma fi al-Sahihayn al-Bukhari wa al-Muslim,
;ed. ‘Ali Husain al-Bawwab (Bayrut: Dar Ibn Hazm, 2002), 3: 245
Muhammad bin ‘Abd Allah al-Tuwayjiri, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah
(Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 2009), 2: 626.
Jamal al-Din Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Bayrut: Dar Sadir, 1994),
3: 353; Muhammad bin Abi Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sahhah,
(Bayrut: Maktabah ‘Asriyyah, 1986).
Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, al-Maqasid al-Syar‘iyyah, vol. 3
(Qatar: Wizarah al-Awqaf wa Syu’un al-Islamiyyah, 2004), 165.
‘Allal al-Fasi, Maqasid al-Syar‘iyyah al-Islamiyyah wa Makarimuha,
(Dar al-Gharb al-Islami, 1993), 7.
Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakat (Dimasyq: Mu’assasah al-Risalah,
2006), 1: 31.
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تعريف الفتوى
الفتوى لغة اسم مصدر مبعىن اإلفتاء ،واجلمع الفتاوى والفتاوي امسان
يوضعان موضع اإلفتاء ،يقال :أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته،
والفتيا تبيني املشكل من األحكام ،وتفاتوا إىل فالن :حتاكموا إليه وارتفعوا
إليه يف الفتيا ،والتفايت :التخاصم ،ويقال :أفتيت فالنا رؤيا رآها :إذا.
وتفاتوا إىل فالن :حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا ،والتفايت :التخاصم،
8
ويقال :أفتيت فالنا رؤيا رآها :إذا عربهتا.
والفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم وهي اسم من أفىت العامل إذا بني
احلكم واستفتيته سألته أن يفيت ويقال أصله من الفيت وهو الشاب القوي
9
واجلمع الفتاوي بكسر الواو على األصل وقيل جيوز الفتح للتخفيف.
املفيت لغة :اسم فاعل أفىت ،قال الزركشي :املفيت من كان عاملا جبميع
األحكام الشرعية بالقوة القريبة .ويف تفسري قوله تعاىل (ويستفتونك يف
النساء قل اهلل يفتيكم فيهن) 10.قال ابن عطية :أي يبني لكم حكم ما
11
سألتم .قوله (فيهن) أي يفتيكم فيما يتلى عليكم.
الفتوى اصطالحا :عرفها العلماء بتعريفات عديدة .قال القرايف 12الفتوى
إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزام أو إباحة .وقال ابن الصالح«13قيل
Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab )Bayrut: Dar al-Sadir, 1414H), 15: 146147.
Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Fayumi, al-Misbah al-Munir fi
Gharib al-Syarh al-Kabir (Bayrut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah), 2:
462.
Al-Nisa’ 4:127
Abu al-Hasan Ahmad bin Zakariyya al-Qazwani, Mu‘jam Maqayis
al-Lughah, ed: ‘Abd al-Salam Muhammad Harun (Dimasyq: Dar alFikr, 1979), 4: 474.
Al-Qarrafi, al-Furuq (‘A’alam al-Kutub), 4: 53.
Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi, Adab al-Mufti wa al-Mustafti
(Dimasyq: Dar al-Fikr, 1988), 14.
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يف الفتيا :إهنا توقيع عن اهلل تبارك وتعاىل» .وعرفها ابن محدان 14بقوله:
الس َؤال ِف
«تبيني احلكم الشرعي عن دليل ملن سأل عنه وه َذا َ
يشمل ّ
الوقَائِ ِع َوغ ِريه» وميكن يلخص ذلك املعاين واحلكم اليت راعاها الشارع
عموما وخصوصا لتحقيق املصاحل ودرئا للمفاسد يف كل حكم من أحكام
الشريعة.
عالقة المقاصد بالفتوى.

15

إن املستجدات الالمتناهية ،غالبها يستدل هلا بأدلة عامة من نصوص
الوحيني ،وما مل يضبط هذا االستدالل باملقصد الشرعي ،فقد يضطرب
احلكم املنزل على الواقعة ،فيحرم االباحة وحيل التحرمي .واخللل يف ذلك هو
االكتفاء بنصوص عامة جمملة ،محالة أوجه تتجاذ هبا األنظار ،فاملقاصد
الشرعية من املعطيات الضرورية ،اليت يعاد إليها يف معرفة أحكام حوادث
الزمان وأحواله ،وال سيما يف عصرنا احلايل الذي تكاثرت قضاياه،
وتضخمت مستجداته ،وتشابكت ظواهره وأوضاعه ،وتداخلت مصاحله
وحاجياته .وتظهر أمهيتها باآليت:
-1بقدر التمكن من املقاصد الشرعية ،تكون صوابية املفيت يف فتواه.
-2املقاصد حياطة للمفيت من االضطراب يف الفتوى فتعطي املفيت اطمئنانا
يف عدم وجود املعارضة؛ ذلك إن املقاصد الشريعة املعتربة ال تعارضه
النصوص الشرعية فتجعل الفتوى متوافقة مع ما أراده الشارع من التشريع.
-3فهم النصوص الشرعية على حقيقتها عند االجتهاد يف اإلفتاء .ذلك
أن النصوص قد حتتمل أكثر من معىن فيستعني املفيت باملقاصد يف تفسري
Al-Buhuti, Syarh al-Muntaha (Qahirah: Ansar al-Sunnah), 3: 456,
Ahmad Ibn Hamdan al-Hanbali, Wasfah al-Fatwa wa al-Mufti wa
al-Mustafti (al-Maktab al-Islami) 456.
Muhammad ‘Abd al-‘Aziz, “I‘tibar al-Maqasid al-Syar’iyyah fi
al-Fatwa Aliyatih wa Atharihi”, Mu‘tamar al-Fatwa wa Istisyraf alMustaqbal, Jami‘ah Qasim, November 2012), 8
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النصوص ،وفقه داللتها والرتجيح بني احتماالهتا.
-4قدرة املفيت يف إنزال احلكم الشرعي على الواقعة املستجدة .ذلك أن
الواقعة يفوزها النص احلاضر فيحتاج املفيت إىل النظر يف املقاصد واألصول
العامة حىت جيتهد يف هذه الواقعة ويثبت هلا احلكم الشرعي.
المقاصد الشرعية في أحكام المبيت في مزدلفة
أوال :ذكر اهلل
ضتُ ْم ِم ْن
املقصد من املبيت يف مزدلفة هو ذكر اهلل لقوله تعايل( :فَِإ َذا أَفَ ْ
عرفَ ٍ
الََرِام) 16.فإذا وقف اإلنسان مبزدلفة
ات فَاذْ ُكُروا اللَّهَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر ْ
ََ
وصلى املغرب والعشاء وذكر اهلل فقد وقف عند املشعر احلرام .والصالة
َّ ِ
ِ ِ
ي
من أعظم الذكر كما قال اهلل عزوجل( :يَا أَيـَُّها الذ َ
ين آَ َمنُوا إ َذا نُود َ
لص َل ِة ِمن يـوِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُروا الْبـَْي َع* َذلِ ُك ْم َخيـٌْر لَ ُك ْم
لِ َّ
الُ ُم َعة فَ ْ
ْ َْ
َّ ِ
17
ِ
ين آَ َمنُوا َل
إ ْن ُكْنتُ ْم تـَْعلَ ُمو َن) يعين اسعوا إىل الصالة .وقال (يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ِ
ك ُه ُم
ك فَأُولَئِ َ
تـُْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوَل أ َْوَل ُد ُك ْم َع ْن ذ ْك ِر اللَّ ِه َوَم ْن يـَْف َع ْل َذل َ
ال ِ
اسُرو َن) 18،قال الضحاك ذكر اهلل الصلوات اخلمس .فإذا أتى هبذا فقد
َْ
أتى باملأمور به يف كتاب اهلل ،وما زاد على ذلك فإنه مستحب وكمال
ولكنه غري واجب .واحلاج مأمور بذكر اهلل يف مزدلفة حال املبيت فيها،
بعيدا منه حسب ما يتسىن له املنزل ،فيذكر اهلل بالتذكري
سواء عند اجلبل أم ً
والتهليل والتلبية والتحميد والدُّعاء 19.ويقول الشيخ الشنقيطي اذكر اهلل عز
وجل كما أطلقه اهلل عزوجل وكلما صدق عليه أنه ذكر يذكر به سبحانه،
Al-Baqarah, 2: 197.
Al-Jumu‘ah, 62: 9.
Al-Munafiqun 63: 9.
Abu Zayd bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Makhluf alTha‘alabi, Tafsir al-Tha‘alabi al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir alQur’an, ed. Muhammad ‘Ali Mu’awidh & ’Adil Ahmad ‘Abd alMawjud (Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi,1418H), 5: 437.
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جمتهدا يف ذلك،
والقاعدة :أن املطلق يبقى على إطالقه 20.ويكون ً

ثانيا :تعظيم شعائر اهلل
إن املقصد من هذه العبادة اجلليلة العظيمة تعظيم اهلل وتعظيم ما عظمه اهلل
من البقاع واألزمنة .ومن تعظيمها أن يؤديها احلاج كما فعلها النيب عليه
الصالة والسالم من تعظيمها أن يؤديها احلاج على شوق وطيب نفس،
ال على تأفف ومتلمل .ومن تعظيم الشعائر أن يؤديها احلاج ،ويتمىن أن
يؤديها مرات ومرات ،ومن وقف يف مزدلفة يغلب على ظنه أنه قد غفر
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّم
له .فـََعن أَِب
هريـَْرة َرض َي اللَّهُ َعْنهُ قَالَ :سعت النَِّب َ
َ
َِّ ِ
21
رجع َكيَ ِوم َولَ َدتْه أ ُُّمه).
فسق َ
يـَُقولَ :
(من َحج لله فـَلَ ْم يَرفُث َوَلْ يَ ُ
ثالثا :المساواة وإزالة الطبقية والفوارق
وذلك كانت قريش ومن دان دينها يقفون يوم عرفة يف مزدلفة وهي من
احلرم ويقولون ينبغي لنا أن نعظم احلرم وال نعظم شيئا من احلل ،مع
اقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السالم .ملا جاء اإلسالم أمر نبيه
أن يأيت عرفات فيقف هبا مث يفيض ،وكانوا يسمون (احلُ ْمس) وكان سائر
العرب يقفون بعرفة 22.عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :احلمس هم الذين
أنزل اهلل عز وجل فيهم ُ ِ
َّاس) قالت كان
يضواْ ِم ْن َحْي ُ
(ثَّ أَف ُ
ث أَفَ َ
اض الن ُ
الناس يفيضون من عرفات وكان احلمس يفيضون من املزدلفة يقولون ال
نفيض إال من احلرم .فلما نزلت (أفيضوا من حيث أفاض الناس) 23رجعوا
إىل عرفات.
Al-Buhuti, al-Rawd al-Murbi’ Syarh Zid al-Mustaqni’ )Dar alMu’ayyid: Mu’assasah al-Risalah), 5: 124.
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no hadith 39, 1: 16.
Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir (Tunis: Dar Sahnun li al-Nasyr
wa al-Tawzi‘, 1997), 2: 242.
Abu al-Husayn Muslim al-Naysaburi, Sahih Muslim, Kitab al-Haj,
Bab fi al-Wuquf.
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يقول السيد قطب 24إن قريش يف اجلاهلية تسمي نفسها (ا ُحل ْمس) مجع
أمحس وتتخذ لنفسها امتيازات تفرقهم عن سائر العرب .ومن هذه
االمتيازات ال يقفون مع سائر الناس يف عرفات فجاء األمر لريدهم إىل
املساواة اليت أرادها اإلسالم وإىل االندماج الذي يلغي هذه الفوارق.
مجيع ما أحدثْته اجلاهلية من املناسك اإلبراهيميَّة ،وجعل
أبطل َ
فاإلسالم َ
صوصا احلج .فهذه اآليات فيها
النَّاس سواسية يف مجيع األحكامُ ،
وخ ً
إبطال لِ َما أحدثوه ألنفسهم من املميزات على غريهم
ٌ
رابعا :مخا لفة المشركين
كان املشركون يف اجلا هليلة يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس ،وأن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
فعن أيب إسحاق قال مسعت عمرو ابن ميمون يقول شهدت عمر صلى
جبمع مث وقف فقال ،إن املشركني كانوا ال ينفرون حىت تطلع الشمس.
ويقولون أشرق ثبري وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفهم مث أفاض قبل
أن تطلع الشمس 25.ويستحب اإلسراع يف وادي حمسر كما فعل النيب
صلى اهلل عليه وسلم خمالفا للمشركني .بسبب أن هذا الوادي أنزل اهلل
غضبه على أبرهة ملا أراد أن يهدم الكعبة .وقيل إنه مكان جتتمع فيه قريش
وتتفاخر بأنساهبا وأحساهبا ،فأحب عليه الصالة والسالم أن خيالفهم.
فمن سنته عليه الصالة والسالم كما يقول ابن القيم ،كان يسرع باألماكن
اليت انزل اهلل هبا عذابه.
خامسا :االقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إن القيام بنسك املبيت مبزدلفة ،هو االقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
واتباعه مبا أمر فهو القائل صلى اهلل عليه وسلم (خذوا عين مناسككم).
واملبيت يف مزدلفة بقدر االستطاعة أو إذا كان من أهل االعذار فيسقط
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an (Qahirah: Dar al-Syuruq, 1997).
Aِl-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no. hadith 631.
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عنه .وقدر الواجب كما يقول ابن عابدين« 26،ساعة أو لطيفة سواء يف
أول الليل أو آخره ،فاإلسالم مبين على التيسري ورفع احلرج».
أقوال العلماء في المبيت بمزدلفة ليلة العاشر.
البصري وابن
تعددت أقوال الفقهاء يف حكم املبيت مبزدلفة .قال احلس ِن
ِّ
27
عباس وابن الزبري ،وداود الظاهري واختاره احملمدان ابن جرير ،وابن خزمية،
وهو قول الليث وعلقمة ابن قيس 28،والشعيب وإبراهيم النخعي ومحاد
ابن أيب سليمان وأيب عبيد القاسم ابن سالم 29،وهو أحد الوجوه عند
الشافعية 30أنه ركن من أركان احلج.
واستدلوا مبا ورد يف رواية عند النسائي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال
«من أدرك اإلمام والناس وأفاض معنا فقد أدرك ومن فاته الناس واإلمام
فلم يدرك» 31.يعين من أدرك الوقوف مع اإلمام والناس وأفاض معهم فقد
أدرك احلج ،ومن فاته الوقوف مع الناس واإلفاضة معهم فقد فاته احلج.
لكن هذه الرواية غري حمفوظة ال تصح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،كما
قرر ذلك احلافظ ابن حجر ،والشنقيطي كما يف أضواء البيان.
Ibn ‘Abidin, al-Dur al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar, Syarh Tanwir
al-Absar (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1994), 3: 529.
Syams al-Din Muhammad bin Abi Bakr al-Dimasyqi, Zad al-Ma‘ad,
ed. Syu‘ayb Arna’ut (Bayrut: Mu’assasah al-Risalah 1998), 2: 254.
Ibn Hajar al-‘Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, ed. ‘Adil al-Mursyid
(Bayrut: Mu’assasah al-Risalah), 7: 71.
Abu Ja‘afar al-Tahawi, Mukhtasar Ikhtilaf al-‘Ulama’, ed. Abd Allah
Nazir (Bayrut: Dar al-Basya‘ir al-Islamiyyah,1997). Al-Dimasyqi,
Zad al-Ma‘ad, 1: 253.
Abu al-Hasan ‘Ali al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab
al-Imam al-Syafi‘i, ed. ‘Adil Ahmad (Bayrut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1999), 4: 177; Al-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh alMuhadhdhab (Maktabah al-Irsyad),8: 135.
Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, Kitab al-Haj, no. hadith 3040 (Bayrut:
Mu’assasah al-Risalah, 2001), 5: 263
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واستدلوا ايضا حبديث عروة بن مضرس أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
قال «من صلى صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وكان قد وقف بعرفة
32
ليالً أو هناراً فقد مت حجه وقضى تفثهُ».
وأن اهلل سبحانه أمر بالذكر عند املشعر احلرام ،وفعل الرسول صلى اهلل
33
عليه وسلم خرج خمرج البيان للذكر املأمور به.
ونوقش بأن فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم بصرف الضعفة والنساء يدل
على أن الوقوف باملزدلفة ليس ركنا؛ ألن الفروض ال تسقط باألعذار
كطواف اإلفاضة 34.ويناقش أيضا بأن فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم
وتفسريه لآلية ال جيعل املوقوف باملزدلفة ركنا؛ ألن فعل النيب صلى اهلل
عليه وسلم قد فسر قوله تعاىل (واهلل على الناس حج البيت) .ومن ذلك
ليس كل فعله يف حجه أركان ،وال واجبات فقط بل كل فعل ينظر إىل ما
ورد من األدلة.
واملذهب الثاين قالوا إن املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج ،من تركه
بغري عذر فعليه دم .وهو قول األصح عند الشافعية 35واحلنابلة 36ومذهب
احلنفية 37،واملالكية 38وهو قول الزهري والثوري واألوزاعي وقتادة 39ومن
Abu Dawud fi al-Manasik, Bab Man Lam Yudrik Arafah, no. hadith:
1949. Al-Tirmidhi fi al-Hajj bab Man Adraka al-Imam bi Jam‘in
Faqad Adraka al-Hajj, no hadith: 889.
Ibn Qayyim, Zad al-Ma‘ad, 2: 234.
Abu Muhammad Mahmud Badr al-Din al-Aynani, al-Binayah Syarh
al-Hidayah (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 4: 236.
Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, 4: 177.
Abu Muhammad ‘Abd Allah Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni,
(Qahirah: Maktabah al-Qahirah).
Al-Sarakhsi, al-Mabsut (Bayrut: Dar al-Ma‘rifah, 1989), 4: 63.
Al-Hattab, Mawahib al-Jalil, 4: 170.
Abu Bakr Ahmad ‘Ali al-Jassas, Mukhtasar Ikhtilaf al-‘Ulama’,
(Bayrut: Dar Basya’ir al-Islamiyah, 1996), 2: 35; Ibn Qudamah, alMughni, 5: 248.
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املتأخرين الشنقيطي 40وابن باز 41وابن عثيمني.

42

ضتُ ْم ِم ْن
واستدلوا بعدد من األدلة منها ،قول اهلل سبحانه وتعاىل( :فَِإ َذا أَفَ ْ
عرفَ ٍ
الََرِام) 43وجه الداللة يف النص هو األمر
ات فَاذْ ُكُروا اللَّهَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر ْ
ََ
بالذكر واألمر يقتضي الوجوب لقوله تعاىل( :فاذكروا اهلل) واملشعر احلرام،
هو اسم من أمساء مزدلفة .كما استدلوا على وجوب املبيت مبزدلفة حديث
عروة بن مضرس «أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال لعروة بن مضرس
«من صلى صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وكان قد وقف بعرفة ليالً
أو هناراً فقد مت حجه وقضى تفثهُ» 44.فقيد النيب صلى اهلل عليه وسلم،
متام احلج بالوقوف مبزدلفة بقوله «من صلى صالتنا هذه ووقف معنا حىت
ندفع».

وقوهلم إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقف جبمع أو بات مبزدلفة وقال
«لِتَأْخ ُذوا عين منَ ِ
45
اسك ُكم ،فَِإ ِّن َل أ َْد ِري َلعلي َل أحج بعد حجيت َه ِذه»
ُ
َ
هذا هو ما استدل به أصحاب هذا القول على أن املبيت مبزدلفة واجب
من واجبات احلج.
كما أن مما استدل به أصحاب هذا القول إن النيب صلى اهلل عليه وسلم
رخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة خارجني عن ِمىن 46.والرخصة ال تكون إال
يف مقابل الواجب .فانه ال يقال رخص هلم يف ترك السنة وإمنا يقال رخص
هلم يف ترك الواجب أو جزء من الواجب .وألن العباس بن عبد املطلب
’Muhammad Amin al-Syanqiti, Tahdhib Manasik al-Hajj min Adwa
al-Bayan (Jaddah: Dar al-Minhaj, 2009), 217.
Ibn Baz, Majmu‘ Fatawa (Riyad: Dar al-Qasim li al-Nasyr, 1999),
17: 277.
Ibn Uthaymin, Majmu‘ Fatawa (Riyad: Dar al-Watan, 1993), 23: 65.
Al-Baqarah, 2:197.
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hajj, Bab Lam Yudrik
‘Arafah, no hadith 1004, 2: 196.
Muhammad Futuh al-Azdi, Tafsir Gharib ma fi al-Sahihayn, 390.
Akhrajahu al-Imam Malik fi al-Muwatta’ wa Abu Dawud wa alTirmidhi (Hadith Hasan Sahih).
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رضي اهلل عنه استأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبيت مبكة ليايل
ِ ِ
أجل سقايته فأذن له 47.قال اإلمام الشافعي« 48فإذا ترك املبيت هبا
م ًن من ْ
اجب،
أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه ٌ
دم» .وفيه قوالن :أحدمها :و ٌ
استحباب ،وهو قوله يف (األم)
وهو قوله يف القدمي واجلديد .والقول الثاين:
ٌ
و«اإلمالء» ،واحلكم يف هذا كاحلكم يف دم الدفع ِمن عرفة قبل غروب
الشمس ،ألن أربعة ٍ
دماء اختـَلَف قولُه فيهاِ ،منها هذان ،والثالث :دم
ِ
ليال ِمىن ،والرابع :دم طواف الوداع.
املبيت َ

واملذهب الثالث ذهبوا اىل سنية املبيت يف مزدلفة وهو قول للشافعية
51
(صححه بعضهم) 49،وختريج عند احلنابلة وهو قول ألمحد 50وعند احلنفية
وهو قول لعطاء واألوزاعي 52.بينما املالكية يقولون بسنية املبيت يف مزدلفة
احلاج رحله وجيمع املغرب والعشاء،
وإجياب املكث فيها بقدر ما حيط ُّ
54
وقال به من العلماء املعاصرين وهبة الزحيلي 53ويوسف القرضاوي.
ضتم ِمن عرفَ ٍ
ِ
ات فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر
واستدلوا بظاهر اآلية (فَإ َذا أَفَ ْ ُ ْ ْ ََ
الََرِام) 55.فإذا وقف اإلنسان مبزدلفة وصلى املغرب والعشاء وذكر اهلل
ْ
فقد وقف عند املشعر احلرام .وأن الصالة من أعظم الذكر ،كما قال اهلل
َّ ِ
ِ ِ
لص َل ِة ِمن يـوِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َل
ي لِ َّ
الُ ُم َعة فَ ْ
ْ َْ
عزوجل (يَا أَيـَُّها الذ َ
ين آَ َمنُوا إ َذا نُود َ
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no. hadith 1664; Muslim, Sahih
Muslim, no. hadith 1315.
Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, 4: 178.
Abu Yahya Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib (Bayrut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah 2001), 3: 209, Al-Nawawi, Rawdat al-Talibin
(Bayrut: Maktab al-Islami li al Nasyr, 1991) 379.
Ibn Qudamah, al-Mughni, 9: 183.
Al-Zuhayli, Mawsu‘ah al-Fiqh al-Islami al-Mu‘asir fi Qadaya alMu‘asirah, vol. 3 (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2010), 299
Muhammad ‘Ali al-Syawkani, Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa
al-Akhbar (Qahirah: Dar Ibn Jawzi, 2006), 9: 330.
Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami, 3: 299.
Al-Qaradawi, Fatawa Mu‘asirah (Qahirah: Dar al-‘Ilm, 1997), 365.
Al-Baqarah, 2: 197.
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ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُروا الْبـَْي َع َذلِ ُك ْم َخيـٌْر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تـَْعلَ ُمو َن) 56يعين اسعوا إىل
َّ ِ
ين آَ َمنُوا َل تـُْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوَل أ َْوَل ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر
الصالة .وقال (يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ال ِ
اسُرو َن) 57.قال الضحاك رمحه اهلل:
ك فَأُولَئِ َ
اللَّ ِه َوَم ْن يـَْف َع ْل َذل َ
ك ُه ُم َْ
ذكر اهلل :الصلوات اخلمس .فإذا أتى هبذا فقد أتى باملأمور به يف كتاب
اهلل ،وما زاد على ذلك فإنه مستحب وكمال ولكنه غري واجب.
واستدلوا ايضا حبديث عبدالرمحن بن يعمر الديلمي رضي اهلل عنه وهو
قوله صلى اهلل عليه وسلم «احلج عرفة ،من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر
فقد أدرك» 58.فدل على أن من وقف بعرفة جزء من ليلة النحر فقد أدرك
احلج ،وهذا يقتضي عدم وجوب املبيت مبزدلفة.
وأمجع العلما على أن وقت عرفة ميتد إىل طلوع الفجر من يوم النحر،
وحينئذ مل يبق وقت للمبيت مبزدلفة.
من يسقط عنهم وجوب المبيت في مزدلفة
إن املبيت يف مزدلفة منسك من مناسك احلج وكما ذكر سابقا اختلف فيه
العلماء فيه إىل أقوال ثالثة الركنية ،والوجوب ،والسنة ولكل دليله .ولكن
نتيجة لتغري األحوال وتواجد األعداد الكبرية من احلجاج اليت تصل إىل
ماليني من احلجاج وازدحام املركبات الكثرية ولضيق املكان ألن مزدلفة
أصبحت ال تتسع لكل احلجاج ،والشريعة مبنية على اليسر ورفع احلرج
واملشقة ،وهذا من مقاصد الشريعة جللب املصاحل ودفع املضار ،وهلذا
أسقط املبيت يف مزدلفة 59عن البعض ألسباب وهي
Al-Jumu‘ah, 62: 10.
Al-Munafiqun, 63: 9.
Rawahu al-Khamsah wa Sahhahu Ibn Khuzaymah wa Ibn Hibban
wa al-Hakim wa al-Dar Qutni.
Dar al-Ifta’ al-Azhar al-Syarif bi Tarikh 15/10/2012 islam.ahram.
org.eg/NewsQ/2075.aspx
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أوال :شدة الزحام
إن الزحام من مضان حصول املشقة واحلرج والضيق .ولذلك فإن إعمال
قاعدة رفع احلرج والتوسعة والتيسري لرفع حرج الزحام قد ذكرهتا النصوص
(وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِف الدِّي ِن
من الكتاب والسنة .ويف تقدير ذلك قال تعاىل َ
ِ
ِ
61
60
يد اللَّهُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم م ْن َحَرٍج).
(ما يُِر ُ
م ْن َحَرٍج) ،وقال تعاىلَ :
ومن السنة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال «إن الدين
يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا
بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة» 62.وإذا كان الزحام خارج عن املعتاد
وسبب حرج ومشقه فإن املبيت يسقط ،قال العالمة احلصكفي« 63لكن
لو تركه بعذ ٍر ٍ
كزمحة مبزدلفة ال شيء عليه» .قال ابن عابدين قوله (كزمحة)
عبارة ،اللبابَّ :إل إذا كان ٍ
لعلة أو ضعف أو يكون امرأة ختاف الزحام
فال شيء عليه .لكن قال يف «البحر» ومل يقيد يف «احمليط» خوف
شامل خلوف الزمحة
الزحام باملرأة بل أطلقه فشمل الرجل .قلت :وهو
ٌ
ليل لريمي قبل دفع الناس وزمحتهم ال
عند الرومي ،فمقتضاه أنه لو دفع ً
حاصل يف
املرخص يف العذر أن يكون
شيء عليه .وليس ِمن شرط الزحام ِّ
ً
املزدلفة نفسها .بل املقصود هو الوصول إىل ما مينع تكدس احلجيج عند
تدافعهم يف النفرة منها بأي وسيلة.
ويف هذه األزمنة اليت زادت فيها أعداد احلجيج زياد ًة هائلةً وتضاعفت
أضعافًا مضاعفةً يف أماكن املناسك احملدودة فقد أصبح الزحام متوقـًَّعا
يف كل ٍ
حلظة .والناظر للمناسك يف ساعات الذروة يلمس خطر املوت
احملدق باحلجيج ِمن شدة الزحام والتالحم ،والعمل على ما يقي ذلك ِمن
Al-Hajj, 22: 87.
Al-Ma’idah, 5: 6.
Sahih al-Bukhari 16/1.
Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar )Bayrut: Dar
)al-Fikr, 1992
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أهم الواجبات الشرعية املرعية يف احلج .فصار وجود هذا الكم الكبري من
احلجيج يف نفسه م ِ
سقطًا لوجوب ترك املبيت ،ألن الشرع يـُنـَِّزل امل ِظنَّة منزلة
ُ
َ
لغريها ،فيدخل
املئِنَّة ،وحيتاط للحفاظ على األنفس واملهج ما ال حيتاط
َ
اخلوف
توقع الزحام أو
ُ
يف الزحام املسقط للوجوب يف املكث أو املبيتُ :
اهلرب منه .وهذا يقتضي سقوط الفدية عمن ترك املبيت يف ظل وجود
أو ُ
هذا احلجيج الكثري عند القائلني بوجوبه.
ثانيا :العجز عن المبيت في مزدلفة
من عجز عن املبيت مبزدلفة لعذر ،كما حيصل لبعض احلجاج يف هذه
األزمنة ،وهي أنه رمبا عجز عن الوصول إىل مزدلفة حىت فات وقتها أحياناً
كأن يكون يف باص ويف الطريق يتوقف السري فال يستطيع أن يصل إىل
مزدلفة أو عدم قدرته على ترك وسيلة النقل أو خوف على نفسه وماله أو
كان أهله معه يف سيارة وال يسعه تركهم ،وإذا جلس انتهى وقت املبيت
مبزدلفة قبل أن يصل إليها .فهذا عاجز عن املبيت ،اليلزمه شيء وهو قول
65
لبعض العلماء املعاصرين .وهو الذي أفىت به بن باز 64حممد العثيمني،
67
خالد بن علي املشيقح 66والقرضاوي.
68
استَطَ ْعتُ ْم).
واستدلوا بعموم قول اهلل سبحانه وتعاىل (فَا�تَُّقوا اللَّهَ َما ْ
وحبديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي رضي اهلل عنه ،وقد رواه اخلمسة
وهو حديث صحيح وفيه أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال «احلج

Ibn Baz, Majmu‘ Fatawa, 17: 28.
Ibn Uthaymin, Majmu‘ Fatawa, 23: 65-68.
Khalid bin ‘Ali al-Masyaqah, Mukhtasar Nawazil al-Haj (Kuwayt:
Jam‘iyyah Ihya’ Turath Islami, 2013), 20
Al-Qaradawi, Fatawa Mu‘asirah (Qahirah: Dar al-‘Ilmi, 1997), 365.
Al-Taghabun, 64:16.
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عرفة» 69وحديث «فمن جاء قبل طلوع الفجرمن ليلة مجع فقد مت حجهُ»
وهذا هو الشاهد فمن وقف ولو للحظة قبل طلوع الفجر بعرفات فقد
مت حجهُ .ومن املعروف أن من وقف يف هذا الوقت لن يقف يف مزدلفة
يعين يف آخر حلظة من الليل فإنه عند مجهور أهل العلم قد انتهى ،الن
وقت املبيت الواجب عندهم ينتهي بطلوع الفجر ،وبالتأكيد لن يستطيع
أن يقف مبزدلفة.
70

ثالثا :قوله صلى اهلل عليه وسلم( :دعوين ماتركتكم إمنا أهلك من كان
قبلكم سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه
وإذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم)،71فهذا احلديث وجه الداللة فيه يف
قوله فأتوا منه ماستطعتم أي اعملوا مبا تستطيعون فعله ،قال تعاىل (فَاتـَُّقوا
73
72
ف اللَّهُ ـنَْف ًسا إَِّل ُو ْس َع َها).
استَطَ ْعتُ ْم) وقوله تعاىل(َ :ل يُ َكلِّ ُ
اللَّهَ َما ْ
ثالثا :ترك المبيت في مزدلفة للقيام على مصالح الحجاج
أن األعداد الكبرية من احلجاج الذين يأتون من معظم أقطار العامل لتأتيه
مناسك احلج يصل أعدادهم إىل املاليني من البشر ،وال شك أن هؤالء
حيتاجون إىل قائمني إىل تنظيمهم وترتيبه ومحايتهم من احلوادث .ومن
هؤالء القائمني على أمور مصاحل احلجاج ،اجلند ورجال األمن فمنهم
من يكون حاجاَ ويقوم باخلدمة .وهؤالء منهم ال يستطيع املبيت مبزدلفة
Al-Hadith Akhrajahu Ahmad fi Musnadihi, no hadith: 18297, wa
Rawahu Abu Dawud fi al-Manasik, Bab Man Lam Yudrik ‘Arafah
no. hadith: 1949, wa al-Tirmidhi fi al-Hajj Bab Man Adraka al-Imam
bi Jam’in Faqad Adraka al-Hajj, no hadith: 889, wa al-Nasa’i fi
Manasik al-Hajj Bab Fard al-Wuquf bi ‘Arafah, no. hadith: 3016, wa
Ibn Majah fi al-Manasik Bab Man Ata ‘Arafah Qabl al-Fajr Laylata
Jam’in, hadith no: 3015.
Ibid
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no. hadith 7288, 9: 94.
Al-Hajj, 22: 78.
Al-Ma’idah, 5: 6.
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ألنه مشغولون يف خدمة مصاحل احلجاج ومحايتهم من املخاطر ،فما داموا
مشغولني بتحصيل املصلحة العامة .فهم أوال بالعذر من الضعفة والنساء
74
ألن انصرافهم ملصلحة خاصة وحتصيلهم مصلحة عامة أوىل من اخلاصة.
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد أذن للرعاة والسقاة بعدم املبيت ليايل
مىن ،وكما يف احلديث أن العباس بن عبد املطلب استأذن رسول اهلل صلى
75
اهلل عليه وسلم أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له.
املقصد مما سبق ذكره ،رفع احلرج واملشقة ،إنه إذا ترتب على احلاج
مشقة خارجه عن املعتاد فإن الشريعة اقد رتبت من األحكام ما يرفع
احلرج واملشقة .وهذا من مقاصد الشريعة جلب املصلحة ودرء املفسدة.
فالقيام مبصاحل احلجاج والعجز عن املبيت والزحام يف مزدلفه نتيجة االعداد
الكبرية من املركبات واحلجاج وضيق املكان قد ال يتمكن البعض من املقام
فيها أو املبيت لعدم تيسري مكان للنزول أو للضرر به أو لكون احلملة أو
املطوف لن ميهل احلاج للنزو ،.وقد تظافرت األدلة واستفاضت النصوص
(وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِف الدِّي ِن ِم ْن َحَرٍج)،76
يف تقرير ذلك .فمنها قول اهلل َ
يد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر
يد اللَّهُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرٍج) 77وقوله (يُِر ُ
(ما يُِر ُ
وقوله َ
ِّف َعْن ُك ْم َو ُخلِ َق
َوال يُِر ُ
يد بِ ُك ُم الْعُ ْسَر) ،78وكذلك قوله (يُِر ُ
يد اللَّهُ أَ ْن َُيف َ
79
ِْ
ضعِيفاً).
النْ َسا ُن َ
أما السنة منها ما رواه البخاري 80من طريق سعيد بن أيب سعيد املقربي
Al-Syatibi, al-Muwafaqat, ed: Abu Bakr bin Abd Allah bin Zayd (alJizah: Dar Ibn ‘Affan, 2000), 3: 79-89.
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 2, Kitab al-Hajj, Bab Siqayah alHajj, no. hadith 1553, 582; Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Hajj,
Bab Wujub al-Mabit bi Mina Layali Ayyam al-Tasyriq, no. hadith
1315, 2: 953.
Al-Hajj, 22: 78.
Al-Ma’idah, 5: 6.
Al-Baqarah, 2: 185.
Al-Nisa’, 4: 28.
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Bab al-Din Yusr, no.
hadith 39, 1: 16.
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عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :إن الدين يسر ،ولن
يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة
وشيء من الدجلة) .فهذه األدلة من الكتاب والسنة تدل على نفي احلرج
وإثبات التوسعة ،وهذا األصل ينتظم أحكام الشريعة كلها.
والراجح :الشك أن األكمل ما كان عليه الصالة والسالم ،يف املبيت
مبزدلفة إىل االصفرار عند شروق الشمس .ولكن نتيجة وجود حرج ومشقة
شديد يف األمر ،فإن مذهب مالك يقولون بوجوب املبيت بقدر حط
الرحال وصالة املغرب والعشاء .وما قاله بعض الفقهاء من الشافعية
واحلنابلة واحلنفية بوجوب املبيت مبقدار ساعه أو حلظة هو املذهب امليسر
والتيسري يف أمور احلج ،مطلوبة نظرا لكثرة أعداد احلجاج واألعداد اهلائلة
اليت تقدر سنويا مبال يني من الناس .وإذا مل نأخذ هبذه األقوال امليسرة
شققنا على الناس مشقة شديده وهذا خمالف ملقاصد الشريعة وغاياهتا.
فمثال ال ميكن أن نقول جلميع احلجاج أن يبقوا يف مزدلفة إىل الصباح.
وهم مليونني أو ثالثة ماليني والكم اهلائل من السيارات واحلافالت
الصغرية واملتوسطة والكبرية ومزدلفة ال تقدر أن تستوعب هذا العدد ،فإذا
مل يرحل الناس أفواجا يتلو بعضها بعضا من أول الليل إىل آخره يكون
يف األمر حرج شديد ومشقة .واألوىل باإلنسان أال يتعرض خلالف أهل
العلم ويدخل مبسألة هل أتى بالواجب أو مل يأت به ،وحيتاط لنفسه .لكن
لو أن اإلنسان حصل له مثل ما حيصل كثريا يف أيامنا هذه من أنه دخل
متأخر يف مزدلفة وما استطاع أن يبقى فيها ،بعد امتالء مواقفها وساحاهتا
ما كان يف وسعه إال األخذ برأي وجوب املبيت بقدر ساعة أو حلظة ومن
فعل هذا فقد أتى بالواجب ولو أن األمة األولني شاهدوا ما شاهدنا من
االعداد اهلائلة والزحام الشديد ألخذوا هبذا الرأي ألسباب هي:
-1إنه يليب مقاصد الشريعة اإلسالمية لرفع احلرج واملشقة والتيسري على
حجاج بيت اهلل احلرام.
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-2لقوة أدلة العلماء املتقدمني واملعاصرين.
-3ألن من وقف مبقدار ساعة أوحلظة فقد قام بالواجب ،وهو الذي يسع
الناس اآلن لألعداد اهلائلة والزحام الشديد.
-4أصبحت مزدلفة ال تستوعب مجيع احلجاج حملدودية مساحتها.
الخالصة
إن اهلل قد راعى مصاحل العباد يف مبدئهم ،ومعاشهم ويف مجيع شؤون
حياهتم ،ومنها جانب العبادة وخاصة احلج .فتحقيق املقاصد العامة
واخلاصة يف احلج هو مقصد الشارع ،وأن تكون الفتاوى املعاصرة يف احلج
وفق املقاصد الشرعبة ،لتأتية الفريضه بيسر وسهولة ،وعلى املفيت مراعات
إنزال احلكم التكليفي مبا يتطلب معرفة أحوال املكلف زمنا وحاال ،ومكانا
ومآال للحصول على املصلحة املرجوة ودفع املفسدة مبا ال خيالف نصا
شرعيا .تبني أن املقاصد الشرعية هلا أثر ها على تطور الفتوى يف مناسك
احلج يف املبيت مبزدلفة.
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