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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  عرق ذات موقت

 :  قوالن ؟ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أم وسمم عميو اهلل صمى النبي وقتو يالذ ىل

 . والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية العمم أىل جميور إليو وذىب ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أنو:  األول القول

 :  أدلتيم

 رفعو أحِسبو سمعتو:  فقال ، الَميل عن ُيسأل عنو اهلل رضي جابرا سمعت:  قال ، الزبير أبي عن:  األول الدليل
 العراق أهل ومهل,  الجحفة اآلخر والطريق,  الحميفة ذي من المدينة أهل مهل] وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى
 في شك" الزبير أبو" لو الراوي أن وىو ، إشكال فيو لكن ، مسمم صحيح في الحديث وىذا ، [ .. عرق ذات من
 يثبت فال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى برفعو يجِزم لم لكن ، صحيح إسناد ىذا" اهلل رحمو النووي قال ، رفعو
 .  إشكال فيو فالحديث" ىذا بمجرد رفعو

" عرق ذات العراق ألىل وقت وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن"  عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الحديث
:  العراقي وقال ، والنووي حزم ابن وصححو ، العمماء من وطائفة ، والبييقي والدارقطني والنسائي وددا أبو أخرجو
 ىو وقتو الذي أن عمى دليل فيو ثبت إن الحديث وىذا ، واأللباني والشوكاني حجر ابن وصححو ، جيد إسناده
 .  وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي

 وابن طاوس ، السمف من طائفة إليو ذىب ، عنو اهلل رضي الخطاب بن مرع ىو الموقت أن:  الثاني القول
 .  المالكية وبعض ، الشافعية من والغزالي والرافعي النووي رأي وىو سيرين

 :  أدلتيم

 إن المؤمنين أمير يا فقالوا عمر أتوا المصران ىذان فتح لما ": قال عنيما اهلل رضي عمر ابن عن:  األول الدليل
نا طريقنا عن جور وىو قرنا نجد ألىل حد سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول  :قال ، عمينا شق قرنا أردنا إن وا 

 عن مائل أي:  طريقنا عن جور ، البخاري اإلمام أخرجو " عرق ذات ليم فحد،  طريقكم من حذوىا فانظروا
 .  الخطاب بن عمر حدىا الذي أن فيو ، طريقنا

 . عمر وابن عباس ابن حديث ، المشيورين الحديثين في تذكر لم عرق ذات أن:  الثاني الدليل

 الكرام الصحابة عند معروفا وأصبح ، األمر الشتير ، وقتيا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن لو:  الثالث الدليل
 .  الخ ،، الجحفة وميقات الحميفة ذي ميقات عندىم اشتير قد أنو كما ، عنيم اهلل رضي

 ، اآلخر الحدث في ذكرىا ولكن ، الحديث في يذكرىا لم وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، أوال:  مأدلتي عن ويجاب
 شرعت المواقيت ىذه أن أو ؟ ىذا من يمنع وما ، آخر موضع في ويكممو ، موضع في الشيء بعض يذكر قد
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 أن يمنع ال فيذا ، يعرف مول الناس بين يشتير لم:  قوليم وأما ، العراق ألىل عرق ذات ميقات شرع ثم ، أوال
 من كثيرة وأحكام سنن وىناك ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثابتا ويكون ومشتير معروف غير الشيء يكون
 عمى يؤثر ال وىذا ، اآلخر البعض يعرفيا ويكون ، الصحابة بعض عند معروفة غير تكون فإنيا ، النوع ىذا

 . وسمم عميو اهلل صمى النبي عن صحيح نادبإس ثبت قد الحكم أن دام ما ، الحكم ثبوت

 رضي عمر إن:  يقال أن فإما ،" طريقكم من حذوىا إلى انظروا" وقال ، ليم وقتيا عنو اهلل رضي عمر أن وأما
 بعض في الفاضل من أعمم المفضول يكون أن يمنع وال ، عنيا اهلل رضي عائشة بحديث يعمم لم ، عنو اهلل

 فأخبرت ، القضية ىذه في عمر يعممو لم عمما عممت قد ، عالمة وىي ، عنيا اهلل يرض عائشة فتكون ، القضايا
ما ، الشيء ىذا يبمغو لم عنو اهلل رضي وعمر ، عممت ما وروت ، سمعت بما ذا ، نسي قد يكون أن وا   كان وا 

 ومن يعمم، ال كان إن ، عنو اهلل رضي لعمر اهلل توفيق من فيذا ، ليم المحاذية ىي عرق ذات أن رأى قد عمر
 .  والسنة لمقرآن بموافقتو معروف وعمر ، عمر إصابة

 :  الراجح

 أبو أخرجو الذي عائشة حديث أن خاصة ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي ىو عرق ذات وقت الذي أن
 ثمرة ثمة وىل ، العمم أىل من طائفة صححو ، ثابت صحيح حديث ، وغيرىم والبييقي والدارقطني والنسائي داود
 عن كانت إذا أما ، سنة فيي ، وسمم عميو اهلل صمى الرسول عن كانت إذا أنو الثمرة ؟ ذلك عمى تترتب كبيرة
 ويعمل بو فيؤخذ ، آخر صحابي قول يعارضو لم ىنا الصحابي وقول ، صحابي قول فيي ، عنو اهلل رضي عمر
 . األمة بو عممت وقد ، بو

غيرِهم من عميها َمر   ولَمن   ألهِمها وهي:  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 ، المنازل قرن نجد وألىل ، الجحفة الشام وألىل ، الحميفة ذو المدينة فألىل ، ليم وقتت الذين أي( : ألىميا)
 الحج أراد ممن ، أىميا غير من عمييا أتى لمن ىي وكذا ، يمممم ذات اليمن وألىل ، عرق ذات العراق وألىل
ذا ، الحميفة ذي من يحرم فإنو ، نجد أىل من وىو الحميفة ذي طريق عن شخص جاء فإذا ، والعمرة  جاء وا 
ذا ، الجحفة من يحرم وال ، الحميفة ذي من أحرم ، المدينة طريق من الشامي  من أحرم اليمن من العراقي جاء وا 
 أراد ممن , أهمهن غير من عميهن أتى ولمن لهن هن] عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث عميو دل ، يمممم
 [ . والعمرة الحج

 :  مسألة

 عن جاء الذي كالشامي ، األصمي ميقاتو إلى ليذىب ، عميو مر الذي الميقات يتجاوز أن لإلنسان يجوز ىل
 وىو ، ؤلفالم كالم ظاىر ؟ الحميفة ذي من يحرم وال ، الجحفة إلى اإلحرام يؤخر أن لو فيل ، المدينة طريق
 منيا يحرم أن يمزمو عمييا مر فمن ،" عمييا مر ومن ألىميا وىي" يقول المؤلف ، يؤخر أن لو ليس:  مراد ظاىر
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 ميقاتو) الجحفة إلى اإلحرام يؤخر أن لو ليس ، المدينة طريق من الشامي جاء فإذا ، أماميا ميقاتو كان ولو ،
 :  قولين عمى خالف محل المسألة وىذه ، اهلل رحمو المؤلف كالم ظاىر ىذا ،( األصمي

 ، الحميفة ذي من مر إذا كالشامي ، ميقاتو من يحرم حتى يؤخر أن لو فميس ميقاتو بغير مر من:  األول القول
 .  جميعا اهلل رحميم إسحق رأي وىو ، والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، الجحفة من يحرم حتى يؤخر أن لو فميس

 :  أدلتيم

 والحديث ،( والعمرة الحج أراد ممن أىمين غير من عميين أتى ولمن لين ىن) عباس ابن حديث:  ولاأل الدليل
 يحرم ثم ، منين يمر أ أراد إذا إال:  الحديث في يأت لم ، بعد ميقاتو كان إذا بما يقيد فمم ، مقيد غير مطمقا جاء
 .  إطالقو عمى الحديث فيبقى ، الحديث يقيد فمم ، األصمي ميقاتو من

 . المواقيت كسائر النسك يريد لمن إحرام بغير تجاوزه يجز فمم ميقات ألنو:  الثاني الدليل

 لكنيم ، الحنفية إليو وذىب ، األصمي ميقاتو من يحرم حتى ، يؤخر أن فمو ميقاتو بغير مر من:  الثاني القول
 يحرم أن عندىم فاألفضل الحميفة ذي من الشامي مر إذا ، عميو مر الذي الميقات من اإلحرام األفضل أن يرون
 النجدي مر فمو ، لو ميقاتا الثاني الميقات يكون أن األصح في يقيدوه ولم ، التأخير يكره لم أخر إذا لكن ، منو
 وىو ، لو ميقاتا كان إذا بما يقيد غيرىم لكن ، الحنفية رأي عمى ، الجحفة من يحرم أن فمو ، المدينة أىل من

 .  التأخير جواز يرون ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختار ثور وأبي عطاء رأي وىو ، المالكية مذىب

 :  أدلتيم

 من فيحرمون ، المواقيت في وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، وعائشة عمر وابن عباس ابن حديث:  األول الدليل
 بما جاء قد حينئذ كان ، لو وقت ذيال الميقات من أحرم فإذا ، ليم وسمم عميو اهلل صمى النبي وقتو الذي ميقاتيم

 اهلل صمى النبي قول في األمر امتثل قد يكون ، منو وأحرم أخر فإذا ، الجحفة ميقاتو مثال الشامي ألن ؛ بو أمر
 ( . الجحفة من الشام أىل ييل) عمر ابن حديث في ، وسمم عميو

 أن اآلخر الحديث في جاء فقد ، آخر ميقات من اإلنسان يمر لم إذا بما مخصوص التوقيت ىذا بأن:  ونوقش
 أن فيجب ،( والعمرة الحج أراد ممن أىمين غير من عميين أتى ولمن لين ىن) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي
 .  أوال بو يمر الذي الميقات من يحرم

 فإذا ، ميقات أي من باإلحرام حاصل وىذا ، البقعة وتعظيم الحرم تعظيم باإلحرام المقصود أن:  الثاني الدليل
 ، الحميفة ذي من اإلحرام وترك الجحفة من الشامي أحرم أو ، الجحفة من أحرم أو الحميفة ذي من النجدي أحرم
ذا ، ميقات من باإلحرام الحرم تعظيم وىي ، حاصمة العمة فيذه  من فيحرم يؤخر أن جاز حاصال التعظيم كان وا 

 .  األصمي ميقاتو

 لم ولو ، اإلنسان بو يمر الذي الميقات من باإلحرام باألمر جاء قد النص ، النص لمقاب في تعميل بأنو:  ويناقش
 لو ميقاتا ليس أو لو ميقاتا الميقات كان سواء ، يحرم بأن مأمور فيو بالميقات مر إذا ، األصل في ميقاتا لو يكن
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 عميين أتى ولمن لين ىن) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ عاصيا كان يحرم ولم الميقات تجاوز إذا وىو ،
 .  األصمي ميقاتو إلى سيذىب كان إذا بما يقيد ولم ،( والعمرة الحج أراد ممن أىمين غير من

 :  الراجح

 أحرم بميقات مر إذا بل ، األصمي ميقاتو من ليحرم الميقات يتجاوز أن يجوز ال أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو
 .  ذلك في النص لوضوح وذلك ، الجحفة من يحرم حتى التأخير لو يجز لم الحميفة بذي مر إذا ، كالشامي ، منو

 :  مسألة

 إحرام بال الميقات يتجاوز أن لإلنسان يجوز ال أنو المؤلف كالم مفيوم( : غيرىم من عمييا مر ولمن ألىميا وىي)
 من يحرم بأن مأمور أنو خالف وال ، آثم فيو الميقات دون من وأحرم ، تجاوزه فإذا ، عميو متفق أمر وىذا ،

 دم يمزمو فيل ، ورجع الميقات تجاوز إذا لكن ، وعائشة عمر ابن وحديث عباس ابن حديث عميو ودل ، الميقات
 :  أمور ثالثة من يخمو ال ىذا ؟ ال أم

 .  الميقات من ويحرم ويرجع يندم ثم الميقات يتجاوز أن:  األول األمل

 .  يرجع ثم ، ويحرم لميقاتا يتجاوز أن:  الثاني األمر

 .  ويذىب الميقات دون من يحرم أن:  الثالث األمر

 :  قوالن ففييا ، الميقات من وأحرم ، رجع ثم الميقات تجاوز إذا أما

 وذىب ، عميو شيء ال فإنو ، منو وأحرم الميقات إلى رجع ثم الميقات تجاوز إذا النسك مريد أن:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية وبعض الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة عممال أىل جميور إليو

 يمزمو فمم ، بو أمر الذي الميقات من أحرم قد وىو ،( لين ىن) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل
 .  األصل في الميقات يتجاوز لم كم فكان ، شيء

 .  اهلل رحميم المالكية إليو وذىب ، دم عميو الميقات من وأحرم رجع ثم الميقات تجاوز من:  الثاني القول

 اهلل رحمو مالك اإلمام أخرجو" دما فمييرق ، تركو أو شيئا نسكو من نسي من" عباس ابن أثر:  األول الدليل
 .  لوقفوا بالرفع يو ر  وىو ، يصح فال المرفوع أما ، موقوفا صححوه ، واأللباني النووي وصححو ، والدارقطني

 لم لمنسك المريد وىذا ، متعمدا تركو أو ، إليو يعد ولم وتركو الشيء نسي فيمن أنو األثر ظاىر بأن:  ويناقش
 من شيئا ترك ما ، شيئا يترك ولم النسك من شيئا يفعل لم لكنو ، نسيانا أو خطأ إما الميقات جاوز ، شيئا ينس

 األثر ىذا ، أبدا األثر عميو يصدق وال ، عميو شيء فال ، ةمك إلى ونزل ، وأحرم الميقات إلى رجع ، أنساكو
 .  شيئا ينس لم وىذا ، النسك من شيئا نسي إنسان عمى يصدق

 :  الراجح

 من وأحرم ، متعمدا كان إذا وتاب ندم أو ، ذكر أو ذكر ثم الميقات تجاوز من وأن ، أعمم واهلل األول القول ىو
 .  عميو شيء فال ، الميقات
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 عميو فيل ، مكة إلى ينزل ثم ، محرما يرجع  ، الميقات إلى يرجع لكنو ، دونو من أحرم ثم الميقات تجاوز اإذ أما
 :  أقوال عمى العمماء فييا اختمف المسألة ؟ ال أو شيء

 المذىب وىو ، المالكية إليو ذىب ، الميقات إلى رجع ولو ، دم فعميو ، فأحرم الميقات تجاوز من:  األول القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، المبارك ابن رأي وىو ، الحنابمة دعن

 ترك أو نسي اإلنسان وىذا ،( دمو فمييرق تركو أو شيئا نسكو من نسي من) السابق عباس ابن أثر:  األول الدليل
ن ، دم فعميو ناسيا كان فإن ،  .  أيضا دم فعميو متعمدا تركو وا 

 ال ورجوعو ، استقر قد الدم ، يرجع لم لو كما ، ذمتو في الدم فاستقر ، ميقاتال دون من أحرم أنو:  الثاني الدليل
 .  منو فائدة

 تمبس قد يكون أن إال ، عميو دم فال الميقات إلى رجع فإن ، دونو من أحرم ثم الميقات تجاوز من:  الثاني القول
 ، األصح في الشافعية إليو وذىب ، بعرفة الوقوف أو ، الطواف:  مثل التمبس ، والعمرة الحج أفعال من بشيء
 .  ثور وأبي يوسف وأبي ، الثوري رأي وىو

 من أحرم لو كما ، شيء يمزمو فمم ، الحج بأفعال التمبس قبل الميقات في أحرم أنو عميو صدق أنو:  دليميم
 .  الميقات

 ، ويمبي يرجع أنو يرون ، يوعم دم فال ، ولبى الميقات إلى رجع ثم ، الميقات دون من أحرم من:  الثالث القول
 .  اهلل رحميم الحنفية رأي ، غريب رأي وىذا

 .  أخرى مرة التمبية بإعادة إال الفائت إدراك يقع فال ، التمبية ىو بالمجاوزة الفائت أن:  التعميل

 .  والنخعي وعطاء الحسن رأي وىذا ، مطمقا عميو شيء فال فأحرم الميقات تجاوز من:  الرابع القول

 .  العدم فاألصل ، عميو الدم بإيجاب ، وسمم عميو اهلل صمى النبي من األمر ورود عدم:  لتعميلا

 ، جبير بن سعيد إليو وذىب ، نسكو يصح لم فأحرم الميقات تجاوز من أن ، غريب قول وىو:  الخامس القول
 ال فحجو األركان حتى ترك لو وأن مع ، ركن كأنو الميقات من اإلحرام جعموا ، اهلل رحمو حزم ابن اختيار وىو
ذا ، مثال بعرفة الوقوف فاتو إذا بعمرة يتحمل إما ، يبطل  بو اإلتيان يستطيع أن فإما الواجبات من شيئا ترك وا 
ما ، بو يأتي حتى إحرامو عمى فيبقى  كما ، عمييا يترتب وما اإلحصار بطريقة منو ويخرج ، محصرا يكون أن وا 
 .  اهلل شاء إن سيأتي

 :  اجحالر 

 عن منكم الواحد سئل إذا:  لنا يقول اهلل رحمو شيخنا وكان ، وجاىة ليا األخرى األقوال لكن ، ولاأل القول ىو
 أسندت أنت ، التبعة من اإلنسان يخرج وبيذا ، دم عميو:  يقولون والفقياء العمماء:  فميقل ، المسألة ىذه مثل

 ، الدم وجوب عدم قضية في يدندن بدأ من الحاضر الوقت في ناكى ألن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل إلى األمر
 كما ، أدلة توجد ال أنو ويرون ، الخ ،، الفالنية المسألة وال الفالنية المسألة في الدم يجب ال ، عميو دليل ال وأنو



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_33  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
6 

 بإيجاب نص تيأ لم وأنو ، كثيرة مسائل في ىذا ويطردون ، عميو دم ال:  فيقولون ، والنخعي وعطاء الحسن قال
 واجب كل ترك في الدم يجب:  ويقول ، الدم قضية في جدا يتشدد من ىناك:  المقابل في ، المسائل ىذه في الدم
 ، يفرط وال يتشدد فال ، الوسط في الناس بعض ويأتي ، مسألة كل عمى ويطردونو ، الفقياء قال بما ويأخذون ،

 السياسة باب في يدخل قد الحج واجبات من شيئا ترك من عمى مالد إيجاب:  ويقول ، اهلل رحمو شيخنا رأي وىذا
 ترك وعدم ، بمناسكيم التزموا دماء وراءىم أن عرفوا إذا الناس ، ويعظمونو بالمناسك الناس يمتزم حتى ، الشرعية

 بعض أن إلى أدى ربما ، النسك في الواجب بترك شيء عميك يجب ال:  قيل إذا وأما ، واجباتو من واجب أي
 اهلل إلى أتوب:  ويقول ، مزدلفة في وال ، منى في يبيت وال ، يحمق فال ، الواجبات من طائفة يترك المتساىمين
 ، بعدىم ومن التابعين من العمم أىل كالم ىو بل ، جديدة فتوى ليس وىذا ، باألنساك الناس فيتساىل ، وأستغفره

 ، التابعين من بعدىم من جاء ومن الصحابة من حكم فيو ، ذلك عمى يدل عنيما اهلل رضي عباس ابن وأثر
ن ، ىذا بقوليم فيؤخذ  لو لكن ، سعة نوع األمر في كان المسألة ىذه في خالف من والتابعين الصحابة من كان وا 
 وأحرمنا ، نسيانا أو منا جيال ، وأوالدي أنا الميقات تجاوزنا ، شخصا عشر خمسة عندي أنا:  وقال سائل جاءك
 فقير وىو ؟ بيذا يأتي أن يستطيع من 00111 حوالي عمييم فسيجب ، 0011 بـ اآلن والذبيحة ، تميقا دون من
ن ، يممك ال  دما تريق أن تستطيع كنت إذا:  يقال ، بالتفريق يقال قد ىنا ؟ ىذا لو أين فمن الحال متوسط كان وا 

ن ، بيذا العمماء قال وقد ، لمذمة أبرأ فيذا مكة في الفقراء عمى وتوزعو  عمى دليل فال يستطيع ال فقيرا كان وا 
 .  أوالده وعمى عميو لاير ألف عشر بسبعة إلزامو

 :  مسألة

 الظاىر وىذا ، يحرم أن لزمو بالميقات مر من كل أن كالمو ظاىر" عمييا مر ولمن ألىميا وىي" المؤلف قول
 بميقات مر كمن ، الحرم يريد ال بالميقات مر فيمن مرادا ليس ىو ، آخر شيء في مراد وغير ، شيء في مراد
 أن يمزمو ال ىنا ، بالجحفة فمر ، مثال جدة يريد أممج أو ينبع أىل من خرج من أو ، مثال جدة يريد الحميفة ذي

 يريد وىو الميقات من اإلنسان مر إذا وكذا ، الحرم دخول يرد لم ألنو ؛ المؤلف كالم عمى الميقات من يحرم
ذا ، لو مراد وىو ، المؤلف كالم في داخل فيو النسك  ، نسكا يريد ال لكنو ، الحرم يريد وىو بالميقات مر وا 

 النبي ألن ؛ يحرم أن يمزمو ال:  قالوا ؟ بنسك يأتي ال اإلنسان ىذا طيب ، الميقات من اإلحرام يمزمو أنو فالمذىب
 والجمالين ، كالحطابين ، دخولو تكرر من استثنوا لكنيم ،( عميين أتى ولمن لين ىن) :قال وسمم عميو اهلل صمى

 رأسو وعمى ، مكة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي دخل كما:  المباح القتال ، خوف أو مباح لقتال الدخول أو ،
 عميو اهلل صمى ، محرما يكن لم أنو عمى يدل وىذا ، سوداء عمامة رأسو وعمى:  األلفاظ بعض وفي ، المغفر
 :  قولين مىع خالف محل المسألة وىذه ، وسمم
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 رسول يا عام كل أفي:  رجل فقال , فحجوا الحج عميكم كتب اهلل إن]الحرم يريد الميقات مر من:  األول القول
 الحنفية إليو وذىب ، يحرم حتى يتجاوزه أن لو يجز لم [استطعتم ولما لوجبت , نعم:  قمت لو:  قال ؟ اهلل

 .  والحنابمة والمالكية
 : أدلتيم

 أخرجو" فعياامن وأىل والحطابين الجمالين إال ، محرما إال مكة إنسان يدخل ال" عباس ابن عن أثر:  األول الدليل
 عباس ابن عن عطاء عن آخر أثر وىناك ، ضعيف فيو ، الجرح أئمة ضعفو رجل سنده وفي ، شيبة أبي ابن
 والبييقي ، مصنفو في اهلل رحمو قالرزا عبد أخرجو ،" بإحرام إال أىميا غير من وال أىميا من أحد مكة يدخل ما"

 : وجيين من األثر ىذا ونوقش ، عمييم اهلل رحمة ، حجر ابن الحافظ إسناده وجود ، شيبة أبي وابن

 .  النسك أراد من:  عباس ابن مقصود أن:  األول الوجو

 فيذا ، الجزم بصيغة امعمق البخاري وأخرج"  إحرام غير من مكة دخل أنو"  عمر ابن خالفو قد أنو:  الثاني الوجو
ذا ، آخر صحابي قول مع تعارض صحابي فعل  .  بينيا المرجح طمب وأفعاليم الصحابة أقوال تعارضت وا 

 والعمرة الحج أراد من فيو يستوي أنو ذلك معنى ، البقعة ىذه تعظيم الميقات من باإلحرام المراد أن:  الثاني الدليل
 .  فييا دخولو حال وبإحرامو ، يصميا أن قبل بإحرامو ليا معظما قعةالب ليدخل مطمقا يحرم ، يردىما لم ومن

 من يعتمر ولم يحج لم أو ، والعمرة الحج أراد إذا إال اإلحرام يمزمو لم ، الحرم يريد بالميقات مر من:  الثاني القول
 .  وغيره شيخنا اختارىا رواية في والحنابمة ، اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، قبل

 باإلحرام ممزم بأنو والقول ، واحدة مرة يجب أنو ، الصحيح في  قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول لدليلا
 صمى النبي ذكر ما خالف وىذا ، مرة من أكثر الحج سيمزمو أنو ىذا معنى ، الحج وقت في مكة دخول أراد كمما
 .  وسمم عميو اهلل

 ،( والعمرة الحج أراد ممن ، أىمين غير من عميين أتى ولمن لين ىن) وسمم عميو اهلل صمى قولو:  الثاني الدليل
 .  والعمرة الحج بمريد الميقات من اإلحرام فقيد

 .  غيره ووصمو معمقا البخاري أخرجو كما ، إحرام غير من مكة دخل أنو ، عمر ابن أثر:  الثالث الدليل

 :  الراجح

 : صورتين في إال ، يحرم أن بالميقات مر من كل يمزم ال أنو ، الثاني القول ىو

 .  متسع العمرة ووقت يعتمر لم أو ، مثال حج وقت وفي وه ، يعتمر ولم يحج لم كان إذا:  األولى الصورة

 براءة واألصل ، يمزمو فال سواىا في وأما  ، يمزمو الحال ىذه ففي ، والعمرة لمحج مريدا كان إذا:  الثانية الصورة
 .  أعمم واهلل كميفالت وعدم الذمة

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


