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 املبيت مبىن بعد أتجري اخليام

 
 احلمد هلل وحده، وصّلى هللا وسّلم على َمن ال نيب بعده حمّمد وآله وصحبه أمجعني، أّما بعد:

 -صّلى هللا عليه وسّلم- : املبيت مبىن ليايل الّتشريق، وذلك أّن النيب-ابتفاق العلماء- فإّن ِمن مناسك احلج
 ولكن اختلف العلماء يف حكم املبيت: )خذوا عين مناسككم( ابت هبا هو وأصحابه، وقال:

الك والشافعي وأمحد فذهب مجهور العلماء إىل أنّه واجٌب، جيب برتكه دم، وهو الراجح يف مذهب م
  وأصحاهبم، واستدلوا لذلك:

: وهو أمٌر يدّل على وجوب أخذ املناسك عن  )خذوا عين مناسككم( :-صّلى هللا عليه وسّلم-بقوله  أوالا
ُسوُل }َوَما آََتُكُم الر   والعمل، كما قال تعاىل: ، واألخذ يتضّمن العلم-صلى هللا عليه وسلم-الّنيب 

 (7:)احلشرَفُخُذوُه{
، وكذلك رّخص لعّمه العّباس يف ترك املبيت مبىن ِمن أجل سقايته -صلى هللا عليه وسلم-ما ثبت أنه  اثنياا:

رّخص للرعاة ِمن أجل الّرعاية، يُفهم منه وجوب املبيت على َمن ليس له عذر، ويلحق ابلّرعاة والّسقاة كّل 
 خاص: كمرض أو عائق ِمن العوائق.َمن له عذر عاّم: وهو ما يتعلق مبصاحل احلاج، أو 

قال: )ال يتبني أحد من احلاج ليايل مىن من وراء  -رضي هللا عنه-ما رواه مالك عن ابن عمر أّن عمر  اثلثاا:
 العقبة(

إىل أّن املبيت مبىن سّنة، وتركه مكروه، وَمن تركه  -رمحهم هللا أمجعني-وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن حزم 
مل أيمر به، أي أمراا خاص ا،  -صّلى هللا عليه وسّلم-عليه، واحتّج له ابن حزم: أبّن الّنيب أساَء وال شيء 

وأجاب عن قصة العّباس والّرعاة أبّّنا إّّنا تدّل على اإلذن هلم، وال تدّل على وجوب املبيت على غريهم، إْذ 
 يتقّدم أمر بذلك، وليس هذا مبتجه. مل

وب ابلرخصة للرعاة والسقاة، قالوا: فإّن الّرخصة هلم يف ترك املبيت تدّل على واستدل احلنفية على عدم الوج
 الّتوسعة، وأنّه ليس بواجب، وهو ِمن جنس جواب ابن حزم بل أضعف.
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وممّا تقّدم يظهر أّن القول الّصحيح هو: وجوب املبيت مبىن ليايل أايم الّتشريق، لقّوة دليله، وأنّه جيب برتكه 
: )َمن ترَك شيئاا ِمن نسكِه أو نسيه أو تركه: فليهرق دماا(، وأنّه -رضي هللا عنهما-عباس دم؛ لقول ابن 

 يسقط الوجوب ابألعذار، وحمّل هذا الوجوب حني كانت مىن مناخ من سبق.

أّما وقد صار النزول يف مىن ال ميكن إال أبجرة كما هو الواقع يف إسكان محالت احلج، أو مبّنة؛ كالسكىن يف  
واحلال ما -خيمات الرمسّية اليت ال حتصل لغري َمن ُخّصصت هلم إال بسؤال وشفاعة وحنو ذلك: فإّن املبيت امل

}َوَما  ال جيب، فإّن حتّمل املّنة واألجرة مل يكلف به احلاج، وفيه حرج على أكثر النّاس، وقد قال تعاىل: -ذكر
يِن ِمْن َحرَ   (78)احلج:ٍج{َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ

وعلى هذا فَمن مل يتيّسر له الّسكىن مبىن إال أبجرة أو منة: فال جيب عليه املبيت هبا، وال جيب عليه أن يتحّمل 
مشّقة املبيت ابجللوس يف الطرقات وعلى األرصفة وبني اخليام، فإّن ذلك حرج أّي حرج، مث إنّه ممنوع يف نظام 

}َواَل تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل  اجلالس واملار، قال هللا تعاىل: اجلهات املختّصة، ملا فيه ِمن اخلطر واألذى على
 (185)البقرة:يُد ِبُكُم اْلُعْسَر{َواَل يُرِ  يُد الل  ُه ِبُكُم اْلُيْسرَ }يُرِ  وقال سبحانه: (195)البقرة:الت  ْهُلَكِة{

 به أمجعني، واحلمد هلل رّب العاملني.وهللا أعلم، وصّلى هللا وسّلم وابرك على نبّينا حمّمد وعلى آله وصح

 أماله:
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