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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

 .  جدا الميمة المسائؿ مف مجموعة لدينا بقيت

 :  الحاجة مرافقة المحرم عمى يجب ىل
 :  قوليف عمى تعالى اهلل رحميـ العمماء فييا اختمؼ المسألة ىذه

 .  المذىب مف الصحيح عمى الحنابمة إليو وذىب ، معيا يذىب أف يمزمو ال:  األوؿ القوؿ
 :أدلتيم
 . غيره بعبادة لكمؼ بيا ُألـز لو ألنو :األوؿ الدليؿ

 وَازِرَةٌ تَسِرُ وَلَا} يقوؿ تعالى واهلل ، غيره بإثـ فيأثـ ، غيره عمى واجب إتماـ كمفناه فقد ألزمناه إذا وألنا :الثاني الدليؿ

 {. أُخْرَى وِزْرَ

ذا ، عظيمة ومشقة كمفة فيو الحج أف :الثالث الدليؿ  الكمفة ىذه تحمؿ فقد ، محرمو مع يخرج بأف اإلنساف كمؼ وا 
 .  العظيمة والمشقة

 رحمة عميو حـز ابف رأي وىو ، رواية في الحنابمة إليو وذىب ، محرمو مع يذىب أف المحـر يمـز:  الثاني القوؿ
 .  اهلل

 :  أدلتيـ

 فقاؿ ، محـر ذو ومعيا إال امرأة تسافر ال) وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ قاؿ ، عباس ابف حديث:  األوؿ الدليؿ
ف ، وكذا كذا غزوة في اكتتبت إني اهلل رسوؿ يا:  رجؿ  عميو اهلل صمى النبي لو فقاؿ ، حاجة خرجت امرأتي وا 
 .  الوجوب األمر في واألصؿ ، بالحج فأمره ، عميو متفؽ( امرأتؾ مع فحج انطمؽ:  وسمـ

 ىو ، حفظ إلى وتحتاج ، حاجة خرجت المرأة ، وقع قد أمر عف سأؿ الرجؿ ألف ؛ نظر فيو بالحديث واالستدالؿ
 ، محـر ذي مع إال تسافري أف لؾ يجوز ال:  لممرأة يقاؿ الحج بدء في لكف ، خرجت ألنيا ، بذلؾ ممزما أصبح
 ، خرجت قد المرأة ىذه ، مسألتنا خارج فالدليؿ ، عميؾ الحج يجب فال ، يوافؽ لـ أو ، محـر ذا تجدي لـ فإف

 .  الخروج تريد ، بعد تخرج لـ امرأة في مفروضة ومسألتنا

 :  المحرم شروط

 :  منيا ، المحـر شروط مف مجموعة العمماء عد

 .  مسمما يكوف أف -ٔ

 أو أبوىا أنو خاصة ، دينيا عف يفتنيا أف يؤمف ال الكافر ألف ؛ المذىب مفردات مف وىو ، الحنابمة إليو وذىب
 مسمـ عمى لكافر اليثبت لئال ذلؾ مف يمنع أف فوجب ، بيا الخموة يقتضي المحرمية إثبات وألف ، مثال أخوىا
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 حميا ويعتقد عمييا يؤمف ال ألنو ، خالؼ المجوسي في يكوف أف ينبغي وال"  اهلل رحمو قدامة ابف قاؿ ، كالحضانة
 لكف ، فيو الخالؼ يقع المجوسي غير:  يقوؿ اهلل رحمو قدامة ابف كأف ،" مواضع في أحمد عميو نص ،

 . أختو أو ابنتو عمى وقع فربما ، المحاـر نكاح حؿ يرى المجوسي ألف ؛ ينبغي ال المجوسي

 في والحنابمة ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جميور إليو ذىب ، مسمما يكوف أف المحـر في يشترط ال:  الثاني القوؿ
 . الغالب في وحفظا ليا حبا الناس أشد أباىا وألف ، التأبيد عمى عميو تحـر المرأة ىذه ألف ؛ رواية

 . ليا محرما يكوف أف جاز موليتو عمى أمينا الرجؿ كاف فإذا ، أمينا يكوف أف ىو ترطفالمش ولذا 

 :  الراجح

 ، ىذا الزمف في مجوسي وجود قدر لو لكف ، أمينا يكوف أف الشرط بؿ ، مسمما يكوف أف المحـر في يشترط ال أنو
 .  اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ ما فيو يقاؿ فإنو

 ( . عاقال لغابا) مكمفا يكوف أف -ٕ

 ىو أجمو مف المحـر وجود شرع الذي المعنى ألف ؛ محرما يكوف أف يصمح ال العاقؿ غير ، فيو إشكاؿ ال وىذا
 وفي ، عميو يقـو مف يحتاج ىو ، البالغ غير الصغير الصبي وكذا ، يحفظو مف إلى يحتاج وىذا ، المرأة حفظ

 إال المحـر يكوف فال ، لمكمؼ إال يتوجو ال والخطاب ، يوعم متفؽ( محـر ذي مع إال امرأة تسافر ال) الحديث
 ". نزاع بال" اإلنصاؼ في اهلل رحمو قدامة ابف قاؿ ، عاقال بالغا ، مكمفا

 .  ذكرا يكوف أف -ٖ

 اإلسالـ شيخ اختيار وىو ، والشافعية المالكية ذلؾ في خالؼ وقد ، حنيفة أبي مذىب وىو ، الحنابمة إليو وذىب
 إلى رجعنا ، كفى النساء مف مجموعة مع المرأة كانت لو بؿ ، ذكرا يكوف أف يشترط ال المحـر أف رأوا ، اهلل رحمو
 عدـ أف الماضي الدرس في تقدـ ؟ المأمونة الرفقة تكفي أـ ؟ المحـر وجود المرأة لسفر يشترط ىؿ ، السفر قضية
 مف ومجموعة وعائشة عمر عف منقوؿ فيو ، عمييـ اهلل رحمة السمؼ مف كبيرة طائفة عف منقوؿ المحـر اشتراط

 .  العمـ أىؿ مف وطائفة ، الشافعي واإلماـ مالؾ اإلماـ مذىب وىو ، وعطاء ، الصحابة

 .  حرا يكوف أف -ٗ

 .  عميو يتولى مف إلى يحتاج العبد ألف ؛ اهلل رحميـ األصحاب بعض إليو وذىب

 ألف ؛ الجميور قوؿ وىو ، المرأة يحفظ أمينا يكوف أف المشترط بؿ ، حرا يكوف أف يشترط ال:  الثاني القوؿ
 يكوف قد بؿ ، عبدا يكوف أف أو حرا يكوف أف بيف ذلؾ في فرؽ ال ، المرأة عمى الحفاظ ىو بالمحـر المقصود

 .  ومولياتو بناتو عمى الحفاظ في الحر مف خيرا العبد

 .  بصيرا يكوف أف -٘
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 كحفظ ليس البصير حفظ وألف ، مولياتو عمى الحفاظ يستطيع ال األعمى ألف ؛ األصحاب بعض إليو وذىب
 النصوص ألف ؛ بصيرا يكوف أف فيو يشترط فال المذىب وأما ، يقع قد وىذا ، ُيستغفؿ قد األعمى وألف ، األعمى
 .  بالبصير تقييد غير مف جاءت

 :  الراجح

 وأشد ، المبصريف مف أحسف يكوف فوفيفالمك بعض ألف ، األعمى الرجؿ ىذا وحاؿ الموليات حاؿ إلى ينظر أنو
 أجميا مف التي فالعمة ، الفيـ عدـ البصر فقد مع جمع إذا لكف ، اآلخريف أو مولياتو عند ىيبة لو وتكوف ، حفاظا
 كاف إذا ، وبيف بو المحيطة األحواؿ قرائف إلى فينظر ، محرما يكوف أف ينبغي فال ، حقو في مفقودة المحـر شرع

 .  كغيره فيو عمييف الحفاظ يستطيع

 :  المحرم نفقة

 واجبة المحـر نفقة أف ، الحنابمة مذىب وىو ،  الصحيح عمى الحنفية ذىب ؟ ىو عميو أـ الحاجة عمى تكوف ىؿ
 والسكف والشراب الطعاـ وكذا ، لو توفرىا أف عمييا وجب ، طيراف تذاكر إلى يحتاج كاف فإذا ، الحاجة المرأة عمى

 يقوؿ تعالى واهلل ، فتمزميا كذلؾ كاف فإذا ، أحمد اإلماـ ذكر كما السبيؿ مف والمحـر ، ىي عمييا واجبة فيي ،
 المحـر وجود مع بد فال ، والسيارة وكالطائرة ، بيا وتذىب تركبيا التي كالراحمة فيو ،{ سَبِيالً إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ}
 . نفقتو تجد أف مف

 ومفيومو ، عمييا الحج وجب ، المرأة في الحج شروط وتوفرت ، نفقتو المحـر وجد إذا:  يقولوف قوؿ في والحنفية
 نفسيا الحاجة عمى واجبة المحـر نفقة وأف ، األوؿ القوؿ ىو والراجح ، الحاؿ ىذه في المحـر نفقة يوجبوف ال أنيـ
ذ ، عمييا الحج وجب نفقتيا مع نفقتو تستطيع كانت فإذا ،  .  عمييا يجب لـ ، نفقتو تستطيع ال كانت اوا 

 :  الحج من الزوجة منع

ذا ، واجبا يكوف أف مف الحج يخمو ال:  وقاؿ ، اهلل رحمو المرداوي فصؿ ؟ الحج مف زوجتو يمنع أف لمزوج ىؿ  وا 
ما ، بالنذر واجبا أو الشرع بأصؿ اجباو  يكوف أف مف يخمو فال واجبا كاف  تطوعا كاف فإف ، تطوعا يكوف أف وا 
 مف يحمميا أف لو فيؿ الحج في شرعت إذا ؟ تحميميا لو وىؿ منعيا لو ىؿ ، إذنو بغير أو بإذنو يكوف أف فإما

 وىي ، فييا الوجوب شروط اكتممت إذا زوجتو منع لمزوج فميس الشرع بأصؿ واجبا حجا كاف إف أما ؟ حجيا
 عند المذىب وىو ، األصح القوؿ في والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، المحـر مع السابقة الخمسة الشروط
 الحج فكذا ، والصياـ الصالة مف زوجو يمنع أف لمزوج يجوز ال ألنو ؛ واسحاؽ النخعي رأي وىو،  الحنابمة
 ، الواجب الحج مف زوجتو يمنع أف جواز إلى قوؿ في ةالشافعي وذىب ، دينيا ركف ىو والذي ، عمييا الواجب
 سبيؿ عمى واجبا كاف فإذا ، الفور سبيؿ عمى وليس ، التراخي سبيؿ عمى واجب الحج بأف القوؿ عمى بناء وىذا

 رحمو قدامة ابف قاؿ ، فييا تحج أف أراد التي السنة في وليس ، مقبمة سنوات في وتحج ، يمنعيا أف فمو ، التراخي
ال ليا أذف فإف ، عميو نص ، استئذانو لو ويستحب"  اهلل  " .خرجت وا 
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 ، تحميميا لو يجز لـ ، فيو وشرعت الشرع بأصؿ واجبا كاف إف ؟ يحمميا أف لزوجيا فيؿ ، بالحج المرأة أحرمت إذا
 بناء ، يحمميا أف جواز إلى قوؿ في الشافعية وذىب ، العمـ أىؿ مف كثير قوؿ عمى ، ذلؾ في الحؽ لو وليس
 الحج فأل ؛ التحميؿ لو يجوز ال أنو عمى األكثر لكف ، الفور سبيؿ عمى ال ، التراخي سبيؿ عمى الحج أف عمى
 أو الصياـ أو الصالة في شرعت لو كما ، تحميميا في الحؽ لو فميس الحج في شرعت فإذا ، فيو بالشروع يمـز

 ، الحج أداء مف ويمنعيا يحمميا سنة كؿ كاف إذا وألن ، عمييا الحج وجوب عدـ إلى يفضي وألنو ؛ رمضاف قضاء
 . مطمقا تحج أال إلى النياية في ويفضي ، طويمة سنيف الحاؿ سيستمر أنو ذلؾ فمعنى

 وأذف ، منو واستأذنت ، تحج أف نذرت ، واحدا قوال تحميميا في الحؽ لو فميس ، بإذنو كاف فإف ، بنذر أحرمت إذا
ف ، تحميميا في الحؽ لو فميس ، حجيا مف يحمميا أف فأراد ، الحج في وشرعت ، ليا  ففي ، إذنو بغير أحرمت وا 

 أال حقو ألف ؛ المذىب ىذا ، تحميميا في الحؽ فمو إذنو بغير كاف فإف ، بتطوع أحرمت إذا أما ، روايتاف المذىب
 مف اخرجي:  يقوؿ أف لمزوج كاف المرأة اعتكفت فمو ، كاالعتكاؼ منو يخرجيا أف فَمَمؾ ، بإذنو إال تخرج

 شرعت إذا تحميميا يممؾ ال أنو إلى رواية في الحنابمة وذىب ، المذىب ىذا ، لمزوج مفرغ وقتيا ألف ؛ االعتكاؼ
 لو أف يرى الجميع ، الحنابمة مذىب مفردات مف تعتبر الرواية وىذه ، فيو بالشروع يمـز الحج ألف ؛ إذنو بغير فيو

 .  تحميميا

ذا ، واحدا قوال تحميميا فمو ، إذنو بغير تطوع بحج أحرمت فإف  تحـر لـ ما ، الرجوع فمو التطوع حج في ليا أذف وا 
 .  الرجوع في حؽ لو فميس أحرمت فإذا ،

 :  لمحج المعتدة خروج

 .  ؟ ال أو الحج إلى تخرج أف لممعتدة ىؿ

 وابف مسعود وابف ، وعثماف مرع رأي فيو ، لمحج تخرج أف وفاة مف المعتدة لممرأة يجوز ال:  العمـ أىؿ عامة
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، عبيد أبي رأي وىو ، جبير وابف المسيب وابف ، عمر

 :  أدلتيـ

 فيو جاء الذي بيتك في امكثي] :ليا قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، مالؾ بنت الفريعة حديث:  األوؿ الدليؿ
  .  شيء منو يخص لـ ، عاـ حديث وىذا ، الخمسة أخرجو [ أجمو الكتاب يبمغ حتى زوجك نعي

 توفي معتمرات أو حاجات   نساء عنو اهلل رضي عمر رد :" قاؿ المسيب ابف عف ، مجاىد أثر:  الثاني الدليؿ
 .  المحدثيف مف كثير عند مقبولة عمر عف المسيب ابف ومراسيؿ ، الرزاؽ عبد أخرجو "الكوفة ظير مف أزواجيف

 المعتدة أف إلى والحسف وطاوس وعطاء ، عنيـ اهلل رضي وعائشة وجابر عباس وابف عمي ذىب:  الثاني القوؿ
 فبناء ، فيو وىي زوجيا وفاة بمغيا الذي بيتيا في البقاء المعتدة يمـز ال أنو يروف أنيـ وذلؾ ، الحج ليا وفاة مف
 .  والعمرة الحج لغير ولو رجتخ أف ليا بؿ ، وتعتمر وتحج تخرج أف ليا يجوز عميو

 :والراجح
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 . بيوتيف في عمييف العدة الحج لمزـو والعمرة لمحج الخروج ليف اليجوز وأنو – أعمـ واهلل – األوؿ القوؿ ىو

 :  الحاجة زوج موت

 .  ؟ ترجع ال أو ترجع فيؿ ، زوجيا ومات ، بمدىا مف الحاجة خرجت إذا

ف ، حجيا أكممت أحرمت فإف ، تحـر لـ ما ترجع:  األوؿ القوؿ  إليو وذىب ، بمدىا إلى ترجع أف لزميا تحـر لـ وا 
 .  المالكية

ف ، والرجوع الذىاب بيف بالخيار فيي البمد فارقت إف:  فقالوا ، الشافعية فصؿ:  الثاني القوؿ  البمد تفارؽ لـ وا 
 .  تبقى أف لزميا

ف ، قريبة المسافة كانت إذا الحنابمة عند:  الثالث القوؿ  .  القصر مسافة بالمسافة والمراد ، ترجع ال بعيدة كانت وا 

ن:  قال ثم ا ل ِزم اه م ن مات   وا   . ت ِرك ِتو من ُأْخِرج 

 :  قوالف فييا المسألة ىذه

 لـ أو أوصى ، نوع بو يحج ما الماؿ رأس مف تركتو مف يخرجوا أف الورثة لـز اإلنساف مات إذا:  األوؿ القوؿ
سحؽ ثور وأبي والثوري واألوزاعي وطاوس وعطاء الحسف رأي وىذا ، يوص  ، والحنابمة الشافعية ومذىب ، وا 
 .  اهلل رحمو شيخنا رأي وىو ، المسيب وابف جبير وابف ىريرة أبي عف منقوؿ وىو

 والشعبي النخعي إليو ذىب وىذا ، فال يوص لـ إذا أما ، أوصى إذا إال ُيخرج وال عنو يحج ال:  الثاني القوؿ
  .  عميو اهلل رحمة القيـ ابف اختيار وىو ، والمالكية الحنفية مذىب وىو ، وحماد

ذا ، الفور عمى واجب أنو يرى القيـ وابف  وقد ، منو تقبؿ لـ وقتيا عف أخرىا إذا التي العبادات كسائر فيو أخر وا 
 مؤقتة تكوف التي األخرى كالعبادات ليس ، موسع الحج وقت بأف العمة ىذه عف تعميقاتو بعض في شيخنا أجاب
 فيو الشرط توفر ومتى ، كمو العمر وىو ، موسع وقت لكنو ، مثال كرمضاف ، عنو الخروج يجوز ال محدد بوقت
 ربما وىذا ، عنو بو يحج ما يخرجوا أف بعده مف ورثتو عميو فيجب ، ممتد الحج فوقت أخر فإذا ، الخروج وجب

 ال فإنو يحج أف أراد ثـ ، أخر لو ولذا ، التراخي عمى الحج:  يقولوف الذيف ، الشافعية تعميؿ عف بو ننفصؿ
 الحج أف ، الجواب ىو ىذا ، التراخي سبيؿ عمى الحج أف عمى يدؿ وىذا ، أداء ىو بؿ ، قضاء بأنو فعمو يوصؼ

 .  كمو العمر وقتو

 المواقيت باب

 .  ميقات جمع:  المواقيت

 .  لو حد:  لو وّقت ، الحد:  لغة الميقات

 .  مكانيا أو العبادة زماف:  اصطالحا الميقات

 :  قسميف إلى المواقيت وتنقسـ

 .  زمانية مواقيت -أ
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 .  مكانية مواقيت -ب

 .  بالمكانية وبدأ ، والمكانية الزمانية المواقيت الباب ىذا في اهلل رحمو المؤلؼ وسيبيف

اْلُحم ْيف ةِ  ذو المدينةِ  أ ْىلِ  وِميقاتُ :  اهلل رحمو قال  . 

 وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عباس ابف وحديث ، عمر ابف حديث مثؿ ، أحاديث في جاءت المكانية المواقيت
 ابن قال ، قرن من نجد أىل وييل ، الجحفة من الشام أىل وييل ، الحميفة ذي من المدينة أىل ييل] قاؿ
 ، عميو متفؽ [يم ْممم من اليمن أىل وييل:  قال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن أسمع ولم لي وذكر:  عمر
 .  األحاديث بقية وستأتي  عباس ابف حديث وكذا

 عةالبق تمؾ في نباتو يكثر معروؼ نبات وىو ، َحْمفة واحدتيا ، الػَحْمفاء تصغير:  الالـ وفتح الحاء بضـ( الُحميفة)
 ينسبوف العامة أف ، وغيره اإلسالـ شيخ وذكر ،( عمي أبيار) بػ اآلف وتعرؼ ، الماء في يخرج أنو يرى بعضيـ ،

 تحتاج ال عمي وشجاعة ، خرافة ىذه:  الشيخ وقاؿ ، البئر تمؾ في الجف قاتؿ عميا ألف ؛ عمي إلى المكاف ىذا
 مسيرة مكة وبيف وبينو ، كـ ٔٔ قرابة ، أمياؿ سبعة أو تةس المدينة وبيف بينو أف وذكروا ، الخرافة ىذه مثؿ إلى

 .  مكة عف المواقيت أبعد وىو ، كـ ٖٖٗ وىي ، أياـ عشرة

اْلُجْحفةُ  والمغربِ  ومصر   الشامِ  وأىلِ :  اهلل رحمو قال  . 

 ىناؾ يعد فمـ فتحيا بعد أما ، السويس قناة حتفت أف قبؿ فيذا والمغرب مصر وأما ، إشكاؿ فال الشاـ أىؿ أما
 .  الرواحؿ أو اإلبؿ أو السيارات طريؽ عف عبور

 عز اهلل ينقؿ أف ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي دعا وقد ، وزالت ، وجرفيا السيؿ جحفيا ، قديمة قرية:  والجحفة
 مف خرجت الشعر ثائرة عجوزا ىرأ أنو الحديث في وجاء ، البخاري صحيح في كما إلييا المدينة حمى وجؿ

 النبي يدعو كيؼ:  قائؿ قاؿ فإف ، الجحفة إلى فذىبت ، المدينة حمى بأنيا تعبيرىا وجاء ، َمْيَيعة ونزلت المدينة
 كاف الجحفة أف:  فالجواب ؟ لمناس ميقاتا تكوف ذلؾ بعد ثـ ، الجحفة في الحمى تكوف أف وسمـ عميو اهلل صمى
 ، منيا يحرموف الناس وكاف ، منيا الوباء ذىب ميقاتا صارت فمما ، توقت أف قبؿ أو ، ـعميي فدعا ، ييود فييا
 مف يحرموف اآلف والناس ، كـ ٗٔ قرابة رابغ عف تبعد وىي ، بدليا رابغ إلى الناس فانتقؿ ، الجحفة خربت ثـ

 الرسوؿ عيد منذ منيا موفيحر  والناس شحيح فييا والماء ، لمناس ميقاتا أصبحت والجحفة ، لمجحفة محاذ مكاف
 ، رابغ إلى الناس فانتقؿ ، منيا الماء عدـ لما خربت ثـ ، اليجري الثامف القرف قرابة إلى ، وسمـ عميو اهلل صمى
 فقاؿ ، ىناؾ الناس بعض سألت ، رابغ غرب جنوب تقع ىي ، مكة - ينبع طريؽ عمى ، كـ ٗٔ قرابة عنيا ورابغ
 عمييا مكتوبا لوحة تجد مكة إلى الطريؽ في ، الميقات لوحة حاذى إذا ـيحر  وبعضيـ ، رابغ مف يحرموف: 
 مكتوبا ، رابغ في نيبُ  مسجدا وجدنا بالنت بالتتبع ، منيا فيحـر ، الجحفة إلى يدخؿ مف ومنيـ ،( الجحفة ميقات)

 ميقات مسجد" عميو مكتوب مسجد قرية وىي نفسيا الجحفة وفي ،( برابغ الجحفة ميقات مسجد)  فيو لوحة عمى
 يدخؿ وبعضيـ ، السريع الطريؽ مف الجحفة حاذى إذا يحـر وبعضيـ ، رابغ مف يحـر الناس فبعض ،" الجحفة
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 الضفة عمى يقع ، لمميقات مسجد الجحفة و"  كالما لكـ أقرأ ، داخميا الميقات مف فيحـر ، الجحفة داخؿ إلى
 انتقؿ وقد ، الجحفة وادي سمي الجحفة إلى وصؿ فإذا ، ؽبالخان الوادي ويسمى ، الجحفة لوادي الغربية الشمالية
 الثامف القرف منذ ، االغتساؿ ماء فييا يتوفر ال ، خرابا قرية أصبحت أف بعد رابغ إلى الجحفة مف الميقات
 ميقات مسجد:  عميو كتب مسجد وفييا ، الميقات ىذا إحياء تـ فقد اآلف أما ، الحديث العصر حتى ، اليجري
 وبيا ، عامرة قرية الجحفة ألف ؛ برابغ الجحفة ميقات مسجد:  عميو كتب ، أيضا برابغ مسجد وىناؾ ، الجحفة
 يحرموف الناس مف وغيرىـ رابغ أىؿ وبعض ، كـ ٘ قرابة السريع الطريؽ عف وىي ، ميقات وفييا ، جامع مسجد
 ، كـ ٗٔ بػ بعدىا ورابغ ، ـك ٚٛٔ مكة عف تبعد والجحفة ، رابغ شرؽ جنوب تقع وىي ، الجحفة محاذاة مف

 الناس ويحـر ، اآلف موجود وىو ، الجحفة بميقات يتعمؽ ما ىذا" شرقا كـ ٘ٔ البحر عف وتبعد ، كـ ٕٔٓ فتبعد
 حاذى إذا ويحـر ، الطريؽ في مالبسو يمبس وبعضيـ ، رابغ في الذي المسجد مف يحـر الناس بعض لكف ، منو

 ، سعة فيو واألمر ، ميقاتيا مف ويحـر ، الداخؿ مف الجحفة إلى يدخؿ مف ومنيـ ، السريع الطريؽ عمى الموحة
 واألردف ولبناف سوريا ، الشاـ ألىؿ ميقات وىو ، السويس قناة افتتاح قبؿ مغربالو  لمصر ميقات الميقات وىذا

 .  وفمسطيف

ي م ْمم مُ  اليمنِ  و أ ْىلُ :  قال ثم  . 

 مف جبؿ اسـ وىو ، فييا بئر باسـ ، السعدّية:  اآلف واسمو ، مشيوراف وجياف وىما ، َأَلْممـ:  أيضا لو ويقاؿ
 ، البحر يصؿ حتى ينزؿ تيامة جباؿ مف يأتي واد اسـ ىو بؿ:  يقوؿ وبعضيـ ، البقعة عمى غمب ِتيامة جباؿ
 ، ٘ٛ:  يقوؿ وبعضيـ ٗ٘ يقوؿ وبعضيـ ، كـ ٓٓٔ إلى ٜٓ مف مكة عف يبعد ، ليمتيف مسيرة مكة وبيف وبينو
 اهلل صمى النبي وقت] وسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ حينما ، عباس ابف حديث في صريحا تحديده جاء وقد

 رأي عمى ، كـ ٓٓٔ مسافة عمى ، مكة جنوب يقع الميقات وىذا ،عميو متفؽ[ يمممم اليمن ألىل...  وسمم عميو
 لو ، السعدية بئر مف بالقرب ، يمممـ لوادي الشمالية الضفة عمى ، كـ ٓٗ ابةقر  شرقا البحر عف يبعد ، بعضيـ
 رأس في ولو ، تيامة جبؿ مف يخرج واديا ىناؾ أف تجد ، (إيرث قوقؿ) عمى الصناعية األقمار عمى صورتو رأيت
 مف الوادي ىذا ينزؿ ثـ ، والطائؼ اليدا جباؿ إلى يسارا تذىب وشعبة ، يمينا تذىب إحداىما ، شعبتاف الجبؿ
 وعشريف بواحد اآلف الموجود الميقات مف أبعد كاف القديـ الميقات ، البحر في يصب حتى ، متعرج وىو الجبؿ
 وبنوا ، القديـ الميقات تركوا الخط ىذا افتتح لما ، جدة أو مكة إلى جيزاف مف الذي الطريؽ افتتح لما ، مترا كيمو
 والميقات ، كـ ٕٔ قرابة الجديد عف يبعد القديـ والميقات ، سريع خط اآلف وىو ، اآلف الموجود الخط عمى ميقاتا
 وبيف القديـ بيف والمسافة ، كـ ٜٔ والبحر الجديد الميقات بيف والفرؽ ، متعرج ألنو ؛ مكة إلى أقرب كاف القديـ
 البحر في يصب حتى ، تيامة جباؿ رأس مف فالوادي ، جميعا الوادي ىو الميقات:  ىؤالء ويقوؿ ، كـ ٓٗ البحر

ذا ، مكة إلى أقرب فسيحـر ، فوؽ مف اإلنساف أحـر فإذا ، ميقات كمو ،  ، الوادي ومصب نياية مف أحـر وا 
 الزمف في والناس ، ميقات كمو ىذا ، مكة إلى أقرب كاف األعمى إلى ذىب وكمما ، مكة عف أبعد فسيكوف
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 البحر قريب ، الشماؿ مف وبعضيـ ، الوسط مف ضيـوبع اليميف مف يأتي وبعضيـ ، رواحؿ عمى يأتوف الماضي
 ويبعد ، كـ ٕٔ لمميقات القديـ الموقع عف الميقات مسجد ويبعد ، منو أحرموا بالوادي مروا فإذا ، طرقيـ ىذه ،

 األعمى مف شعبتاف ولو ، األعمى مف ِتيامة جباؿ مف يأتي والوادي ، شرقا كـ ٜٔ الوادي مصب وعف البحر عف
 ، اليمف ألىؿ ميقات كمَّو ربحال في مصبو إلى الجبؿ أعمى مف كمو الواديَ  أف يرى والعمماء ؤرخيفالم وبعض ،

 وادي المراد بؿ:  يقوؿ وبعضيـ ، كميا لمبقعة اسما وصار ، ىناؾ جبؿ ىو الميقات:  يقوؿ بعضيـ ، الفرؽ انظر
 مف جاء إذا فاإلنساف ، الجبؿ ىو:  قمنا إذا ألنا ؛ إشكاؿ فال كؿ وعمى ، ميقات كمو ، الجبؿ مف ينزؿ الذي يمممـ
ذا ، أحـر الجبؿ حاذى إذا آخر طريؽ ذا ، أحـر الجبؿ حاذى إذا الساحؿ طريؽ مف جاء وا   ، الوادي ىو:  قمنا وا 
 .  كاف مكاف أي مف بالوادي مر إذا سيحـر فإنو

ق ْرن   ن ْجد   وأىلِ :  قال  . 

 عمى مطؿ جبؿ فيو الثعالب قرف وأما ، المنازؿ تمؾ إلى نسب ، منازؿ بو واد ىو:  وقيؿ ، المنازؿ فقر :  أي
 فمـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي وسفاؤىـ الطائؼ أطفاؿ رمى حيث ، المشيور الحديث في الذي وىو ، منى

 .  الثعالب قرف في إال يستفؽ

 وىو ، المنازؿ أعمى في ، اليدا في جبؿ ، فوؽ مف الجبؿ في مَػْحَرـ بوادي يتصؿ ، ممتد واد فيو ىذا المنازؿ قرف
 ٓٛ قرابة الحراـ المسجد عف المنازؿ قرف ويبعد ، كـ ٖٖ بحوالي السَّيؿ مسجد عف يبعد ، اليدا جباؿ أعمى في
 .  كـ ٙٚ الحراـ المسجد عف ويبعد ، مكة شرؽ جنوب محـر ووادي ، مكة شرؽ شماؿ وىو ، كـ

 .  ىناؾ مف أحـر ، جيتو أو نجد مف جاء مف كؿ ، نجد ألىؿ ازؿالمن قرف

عرق   ذاتُ  المشرقِ  و أىلُ :  قال  . 

 عف وىي ، الضريبة اآلف وتسمى ، فيو( صغير جبؿ) عرؽ لوجود ، البقعة تمؾ بو سميت ، صغير جبؿ:  عرؽ
 كـ ٖ٘ قرابة المنازؿ قرف عف ويبعد ، مكة مف الشرقي الشماؿ وفي ،  المنازؿ قرف شماؿ يقع ، كـ ٜٗ قرابة مكة
 ، محـر وادي إلى كـ ٖٖ ، عرؽ ذات وبيف ، محـر وادي ميقات بيف المنتصؼ في واقع المنازؿ قرف ، الحظ ،
 اآلف طريؽ ثمة وليس ، كـ ٜٓ العراقي الحاج درب عبر الحراـ والمسجد الميقات وبيف ، عرؽ ذات إلى ٖ٘و
 ،( صغير جبؿ) عرؽ شكؿ عمى أسودُ  ُعرؼ يعموه جبؿ إلى ينسب الميقات وىذا ، آخر مكاف بأي الميقات ربطي

 الحاج درب ، ُزبيدة درب عمى يقع الجبؿ وىذا ، الشرقي الشماؿ إلى الغربي الجنوب مف ، كـ ٓٓ٘ٔ لمسافة يمتد
 حيث ، ُعشيرة عقيؽ ووادي الضريبة وادي بيف الماء انقساـ منطقة مف قريب ، الضريبة وادي أعمى في ، العراقي
 عشيرة عف ويبعد ، عرؽ ذات ميقات بناء تـ ، الفترة ىذه في اآلف ، العقيؽ وادي عمى عرؽ ذات جبؿ يشرؼ
 وسكف ، سيارات ومواقؼ ، يبنى اآلف ىو ، ومرافقو مسجد بناء في ُشرع وقد ، غربا كـ ٖ٘ اآلف المعروفة القرية
 وفي ، لو التي الصور ورأيت ، ذلؾ وغير ، وصاالت ، فيو يغتسموا حتى لمناس ومسابح اضئومو  والمؤذف لإلماـ
 ، غربا كـ ٖ٘ عشيرة عف ويبعد ، عرؽ ذات ميقات بناء تـ وقد ، ٖٗ عاـ حج قبؿ منو االنتياء سيتـ أنو التقارير
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 ومف ، ُأنخؿ وادي مع لحنوا وادي ممتقى الشرؽ مف يحده حيث ،" ِبس حرة" عمييا يطمؽ حرة بالميقات ويحيط
 عمى الميقات ويقع ، المتصمة الجباؿ الشماؿ ومف ، عرؽ جبؿ قمة الجنوب ومف ، الشرقية العصالء وادي الغرب
 ، تماما بالميقات السريع الخط وسيمر ، القصيـ جية مف األولى مرحمتو تنفيذ بدأ والذي ، القصيـ - مكة طريقة
 بدئ وقد صوره ورأيت ، ٖٗ حج قبؿ منو سينتيى أنو التقرير في قرأت وقد ، هوتشييد الميقات بناء في شرع وقد
 التي والطرؽ ، مكة إلى بو يسمؾ طريؽ ثمة ليس ألنو ؛ أحد منو يحـر ال ، ميمال ميجورا أوؿُ  مف كاف ىو ، فيو

 ، مكة إلى يوصؿ الذي السريع الطريؽ سيفتح اآلف لكف ، معو الذىاب اإلنساف يستطيع وال ، جباؿ كميا أمامو
 حينما المواقيت ومناطؽ ، فييا التي التقاسيـ ترى ، حسنا لكاف ، فيو صورىا ورأيت إيرث، قوقؿ إلى رجعت ولو

 وقرف ، ويمممـ ، والجحفة ، الحميفة ذا:  مواقيت خمسة المؤلؼ ذكر ، جدا مفيد بعض إلى بعضيا ويضـ تصور
 :  قسميف عمى المواقيت ىذه ، عرؽ وذات ، المنازؿ

 المواقيت وىي ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي ىو وقتيا والذي ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ عميو أجمع قسـ -ٔ
 .  عرؽ ذات باستثناء ، األولى األربعة

 .  عرؽ ذات وىو فيو مختمؼ قسـ -ٕ

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى أعمم واهلل


