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

فمنيا َمك ةَ  أىلِ  من َحج   وَمن:  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  حاالن لو المكي

 يريد ألنو ؛  كغيره  الميقات من يحرم أن لزمو والعمرة الحج أراد فإذا ، المواقيت خارج من يأتي أن:  األولى الحال
 .  منيا اإلحرام فيمزمو والعمرة الحج

 يخرج فإنو ، فييا مقيما كان أو لعمل جاء كمن ، مكة في المكي غير كان أو ، مكة في يكون أن:  ةالثاني الحال
 حتى] لمحديث وذلك ، مكة من يحرمون جميعا فإنيم لمحج بالنسبة أما ، العمرة في ىذا ، منو ويعتمر الحل إلى
 النبي أمرنا" جابر وحديث ، ميوع متفق[ يامن ييمون مكة أىل كذلكو ] عباس ابن وحديث ،[ مكة من مكة أىل

 أراد إذا يقولون واألصحاب ، مسمم اإلمام أخرجو" األبطح من فأىممنا ، نحرم أن وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى
 .  عميو دليل ال قول وىذا ، الميزاب تحت من يحرم فإنو الحج

 . ؟ يحرم أين من الميقات دون كان من
 في أو ، فاطمة وادي في كان من:  مثل الميقات دون والذين ، فيو ىو الذي بمده من فيحرم ، أنشأ حيث من يحرم
 ذكر وقد ، محميم من يحرمون ، الشرائع أو ، َبْحرة أو ، حدة أو ، جدة أو ، مستورة أو ، خميص أو ، سفانع

 ، الحرم لىإ ، مكة إلى فيو ىو الذي موضعو من يحرم فإنو المواقيت دون كان من:  يقولون الحنفية أن بعضيم
 دونين كان ومن] فيو ىو الذي مكانو من يحرم أنو النص عميو يدل ما ولكن ، بإحرام إال الحرم يدخل ال لكنو
  [ .مكة من مكة أىل حتى ، أنشأ حيث فمن

 الخموتي ذكر وقد ، عمييم هللا رحمة العمم أىل عامة كالم وىو ، فيو ىو الذي البمد من يحرم أنو يرون الحنابمة
 بعد أحرم فإن ، جدة من فيحرم ، مثال جدة في أنو لنفرض - فيو أحرم ، البمد في كان إذا أنو:  تفصيال وغيره
ن - دم فعميو لمميقات متجاوزا يكون فإنو مكة إلى جدة  .  الميقات قبل أحرم كمن كان ، األخرى الجية من أحرم وا 

ن ، لمميقات متجاوزا كان ، البمد خارج وأحرم ، الحرم جية إلى فيو ىو الذي بمده من خرج فإن  خارج من أحرم وا 
 إحرامو ينعقد فإنو ،( قبمو) الميقات دون أحرم ومن ، الميقات قبل أحرم كمن كان ، لمكعبة المقابمة الجية في البمد
 ... خالف بال موضعو فميقاتو ، اتوالميق مكة بين مسكنو كان من" اهلل رحمو النووي قال ، مكروىا يكون لكن ،

 فإن ، مكة إلى منيا األبعد الطرف من يحرم أن فاألفضل ، والميقات مكة بين قرية في كان فإذا:  أصحابنا قال
 مجاوزتيا بعد أحرم فإن" آخر موضع في وقال" خالف بال عميو دم وال ، جاز مكة إلى األدنى الطرف من أحرم
 من أي ، (أنشأ حيث فمن ذلك دون كان ومن) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي نأل" خالف بال فمسيء مكة إلى

 .  الحج أو العمرة نوى حيث
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الِحل   ِمنَ  َوُعْمرُتوُ :  اهلل رحمو قال  . 

 يعتمر أن أراد ثم ، ةمد فييا بقي ثم العمرة أدى ، مكة إلى قادما كان أو أىميا من كان سواء ، مكة في كان من
 بد ال أم ؟ مكة من يعتمر ىل ، يعتمر أين فمن ، يعتمر أن فأراد ، شغمو فانقضى ، لشغل جاء أو ، أخرى مرة
 .  ؟ منو فيعتمر الحل إلى يخرج أن

 موضع يخص ال ، الحل في كان موضع أي من ويحرم الحل إلى يخرج أنو ، إجماعا حكي بل:  العمم أىل عامة
 جية من أو الشرائع خارج أو عرفة أو مزدلفة جية من كان سواء ، كان مكان أي من يعتمر بل ، موضع دون

 ، كان موضع أي من ، الحرم خارج بالعمرة فييل ، الحرم من يخرج أنو الميم ، التنعيم جية من أو ، الحديبية
نما  .  الحرم إلى عموض أقرب ألنو ؛ عائشة مسجد وفيو ، التنعيم إلى يخرج:  يقولون كانوا وا 

 :  أدلتيم

 فنسكت حاضت حتى بالبيت تطف ولم فقدمت بعمرة أىمت أنيا"  عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
[  وعمرتك لحجك طوافك يسعك:] النفر يوم سمم و عميو اهلل صمى النبي ليا فقال ، بالحج أىمت وقد كميا المناسك

 أنو عمى يدل التنعيم إلى وبعثيا ، عميو متفق "الحج بعد فاعتمرت عيمالتن إلى عبدالرحمن مع بيا فبعث،  فأبت
 عميو اهلل صمى النبي:  فالجواب ؟ يجب لماذا:  قائل قال فإن ، الحل من مكة في كان ومن المكي يحرم أن يجب
 عائشة يأمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كون ، إثما يكن لم ما ، أيسرىما اختار إال أمرين بين خير ما ، وسمم
 أن مكة في كان من عمى يجب أنو عمى دليل ، الحل في بالعمرة وتيل ، الحل من وتعتمر ، الحل إلى تخرج أن

 صمى والنبي ، االستعداد أىبة عمى وىم ، ويسافرون يمضون سوف قوم ىؤالء ، الحال وقّدر ، الحل إلى يخرج
 فيبعث ، تعتمر أن تريد والمرأة ، ويخرجوا الوداع طواف فوايطو  أن يريدون ، خمق معو ، ةمّ أ   معو وسمم عميو اهلل
 اهلل صمى النبي ليا لقال ، جائزا مكة من اإلحرام كان ولو ، تعود ثم ، التنعيم إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي بيا

 عمى وأ جمل عمى وقتا سيأخذ أنو مع التنعيم إلى بالذىاب أمرىا لكن ، واعتمري ىينا من أىمي:  وسمم عميو
 .  مستحبا وليس ، واجب الحل من اإلحرام أن عمى فدل ، حمار

 ألن ؛ عنيا اهلل رضي عائشة خاطر تطييب باب من ىذا فعل إنما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي:  وقالوا أجابوا
 ألن ؛ مثمين عائشة:  يقال أن فالجواب ، مثمين تكون أن تريد وىي ، مكة خارج من محرمات   جئن قد صاحباتيا

 محرمة فكانت عائشة وأما ، بالعمرة محرمات ىن نعم ، محرمات قدمن أنين كما ، أوال محرمة قدمت قد عائشة
 بعيد جواب وىذا - وبينين بينيا التساوي فسيحصل ، مكة من بالحج أحرمن وىن ، وبينين بينيا فرق فال ، بالحج

 حيث ، عميين زادت قد ىي ، التنعيم من بعمرة أتيوت ، عائشة تخرج أن لكن ، وبينين بينيا سيحصل التساوي -
 .  الحالين في محرمة مكة دخمت

" محّسر وادي بطن وبينيا بينو فميجعل ، العمرة منكم أراد من مكة أىل يا" يقول كان عباس ابن:  الثاني الدليل
 .  أخرى مرة ويعود الحل إلى سيخرج أنو عمى دليل وىذا
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 .  الحل إلى يخرج أن يمزمو مكة من المعتمر أن عمى -الزيمعي نقمو - اعاإلجم حكاية:  لثالثا الدليل

 إذا حجو يبدأ فالحاج ، والحرم الحل بين الجمع من فيو بد ال نسك كل أن أوجد واالستقراء التتبع:  رابعال الدليل
 فيو ، عرفة لىإ يذىب ثم ، مكة من مكان أي من أو ، منى من أو األبطح من ، مكة من باإلحرام متمتعا كان

 .  والحرم الحل بين إحرامو في يجمع أن بد ال ، المعتمر فكذلك ، أخرى مرة ويعود الحل إلى سيخرج

 أن بد فال ، الزيارة موضع عمى قدوم من فييا بد ال والزيارة ، الزيارة ىو العمرة في المغوي المعنى:  خامسال الدليل
 .  الحرم خارج موضع من قدم قد يكونف ، زائرا البيت عمى يقدم حتى الحل من يحرم

 في وترجمتو البخاري صنيع ظاىر وىذا ، مكة من بالعمرة يحرم أن مكة في كان ومن لممكي يجوز:  الثاني القول
 .  العمم أىل وبعض الصنعاني ورأي ، عميو اهلل رحمة القيم ابن اختيار وىو ، صحيحو

 :  يميمدل

 حديث ىذا:  قالوا ،( مكة من ييمون مكة وأىل) ،( مكة من مكة أىل تىح) السابقة واألدلة عباس ابن حديث -
 .  والعمرة لمحج شامل عام

 ، التنعيم إلى بخروجيا األمر فيو الذي ، عنيا اهلل رضي عائشة بحديث مخصوص ، عام حديث بأنو:  ونوقش
 .  منو واإلىالل

 :  الراجح

 .  منو ويعتمر الحل إلى يخرج أن بد فال تمريع أن أراد إذا أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو

 :  مسألة

 إحرامو حكم فما ، الحل من يحرم ولم ، الحرم من أحرم المكي أن لو ، الحل من اإلحرام بوجوب القول عمى
 .  ؟ وعمرتو

حرامو ، صحيح عمرتو:  األول القول  وىو ، األصح القول في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، دم وعميو ، مجزئ وا 
 .  المنذر وابن ثور أبي واختيار ، الحنابمة مذىب

 :  يميمدل

 .  ولبى فييا نوى قد ألنو ؛ منعقدة وعمرتو ، دم فعميو واجبا ترك لكنو ، والواجبات باألركان أتى قد أنو -

حرامو ، صحيحة غير عمرتو:  الثاني القول  آخر قول في والحنابمة ، قول في الشافعية إليو ذىب ، منعقد غير وا 
 . 

 .  صحيحة غير عمرتو فتكون ، بينيما يجمع لم وىو ، والحرم الحل بين الجمع العمرة شرط من أن:  دليميم

 العمرة واجبات من واجبا وترك ، والواجبات باألركان أتى قد اإلنسان ىذا ألن ؛ ضعيف أنو شك ال القول ىذا لكن
حرامو ، منعقد عمرتو فتكون ،  .   الراجح وىو ، الواجب ىذا لترك دم وعميو ، صحيح وا 

 :  المكاني الميقات قبل اإلحرام حكم
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 أو ،( السيل) الميقات إلى يصل أن قبل الطائف من أحرم أو ، القصيم مطار من فأحرم ، بالطائرة مسافرا كان لو
 مالبس لبس رامباإلح المراد وليس ، الحميفة ذي إلى يصمى أن قبل ، نفسيا المدينة من فأحرم المدينة في كان

 .  الميقات إلى يصل أن قبل النسك في الدخول نوى إنو أي ، النسك في الدخول نية إنما ، اإلحرام

 رميت وقد ، الظاىري داود إال فيو يخالف ولم ، عميو اإلجماع حكي قد بل ، صحيح المكاني الميقات قبل اإلحرام
 العمم أىل عامة وذىب ، والتابعين الصحابة فعل وىو منعقدال القديم لإلجماع مخالف قولو وأن ، بالشذوذ مخالفتو
حرامو ، المكاني الميقات قبل يحرم أن جواز إلى ، عمييم اهلل رحمة  ، مكروه لكنو ، منعقد صحيح الحال ىذه في وا 
 إتماميما من أن " عمي وعن عمر عن نقل ، {لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا} تعالى قولو مثل ، األدلة من مجموعة وذكروا
 اهلل رحمو النووي الحافظ وقبمو وأيده ، والبييقي والحاكم والشافعي مالك اإلمام أخرجو " أىمو دويرة من بيما اإلحرام

 . 

 مالك اإلمام أخرجو ، المقدس بيت من أي" إيميا من أحرم ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أن " آخر أثرا وذكروا
 .  اهلل رحمو النووي وقبمو ، لبييقيوا الشافعي واإلمام

 ابن وقال ، القرطبي وأيده ، محرم فيو الميقات قبل أحرم من أن عمى ، المنذر ابن حكاه وقد ، اإلجماع وعندىم
ذا ، قولو قبل المنعقد لإلجماع مخالف ألنو ؛ بالشذوذ قولو رمي وقد ، داود عن نقل ما إال ، خالف بال:  قدامة  وا 
 .  عميو يعول ال ، مردودا شاذا كان المنعقد اإلجماع بعد القول وقع

 :  بعده وأ الميقات قبل اإلحرام أفضمية

 :  قولين عمى ذلك في اختمفوا

 طائفة إليو وذىب ، الميقات عمى إحرامو يقدم فال ، المكاني الميقات من اإلنسان يحرم أن األفضل:  األول القول
 أىل عامة ، والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو ، واسحاق وعطاء نوالحس وعثمان عمر مثل ، العمم أىل من
 .  مكروه ففعمو تقدم فإن ، العمم

 :  أدلتيم

 يقدم ولم[ مناسككم عني خذوا] قال وقد ، الحميفة ذي من أحرم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
 .  اإلحرام

 ىو ما يتركون أنيم مع ، الحميفة ذي من اإلحرام عمى ذلك بعد تتابعوا قد نوالتابعي الصحابة أن:  الثاني الدليل
 إال الميقات وبين بينو ليس النبوي والحرم ، الحميفة ذي من ويحرمون ، النبوي الحرم وىو ، الحميفة ذي من أفضل
 دليل الحميفة ذي من نويحرمو  ، الفاضمة المباركة البقعة يتركون فكونيم ، تقريبا عشر أحد أو مترات كيمو عشرة
 .  ذلك قبل إحرامو يقدم وأال ، الميقات من يحرم أن األفضل أن عمى

 األفضل ولكن ، محرم الميقات قبل أحرم من أن عمى العمم أىل أجمع" المنذر بنا قال ، اإلجماع:  الثالث الدليل
 .  قلن   ولكنو ، فيو يناقش قد اإلجماع وىذا" قبمو ويكره ، الميقات من اإلحرام
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 معمقا البخاري أخرجو ، إيران بالد في ديار "  كرمان و خراسان من يحرم أن كره أنو:" عثمان نع:  الرابع الدليل
،  غضبف همصر  من أحرم عمران أن بمغو ، عنو اهلل رضي  وعمر ، منصور بن سعيد ووصمو ، الجزم بصيغة

 أخرجو األثر وىذا ،" مصره من أحرم ، وسمم ميوع اهلل صمى محمد أصحاب من رجال أن الناس يتسامع ال" قالو 
 ىذا لكن ، عنو اهلل رضي عمر يمق لم الحسن أن إال ، الصحيح رجال رجالو:  الييثمي عنو وقال ، الطبراني
 .  عثمان وعن عمر عن مشيور

:  يقول من فمنيم ، بينيم فيما واختمفوا ، بالجواز يعبر وبعضيم ، أفضل المواقيت دون اإلحرام أن:  الثاني القول
 ، عمي وعن عمر عن أما ، ميدي وابن واألسود عمقمة وعن عمر وعن عمي عن منقول وىذا ، منزلو من يحرم
:  قال من ومنيم ، أىمو دويرة من يحرم أن إتماميا من إن:  قاال {لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا} اآلية تفسير في فيو
 .  الشافعية قولي أحد وىو ، حنيفة أبو اإلمام يوإل وذىب ، بمده من يحرم

   : تيمأدل

 من عمرة أو بحجة أىل من] :يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت:  قالت أنيا ، سممة أم عن:  األول الدليل
 وأبو أحمد اإلمام أخرجو [الجنة لو وجبت أو ذنبو من تقدم ما لو فرغُ  ، الحرام المسجد إلى األقصى المسجد

 .  الحديث يثبت فال ، بالقوي ليس إسناده:  النووي قال ، إسحاق بن محمد إسناده في ، ضعيف حديث وىو ، داود

 .  إيميا من أحرم حين ، عمر ابن أثر:  الثاني الدليل

 ، لمنص مخالف بأنو ، ذلك قبل باإلحرام عمر ابن وعن عمي وعن عمر عن المروي األثر عن النووي وأجاب
ذا ، عنيم الثابتة الصحابة ألقوال ومخالف ، وسمم عميو اهلل صمى النبي للفع ومخالف  مع صحابي قول اختمف وا 

 ما وجود مع ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل وىو ، موجود والمرجح ، بينيما الترجيح طمب ، آخر صحابي قول
 .  مشروعا قبل من اإلحرام كان لو قبل من اإلحرام يقتضي

 :  الراجح

ال ، األفضل ىو المواقيت من اإلحرام أن ، شك وال األول لقولا ىو  الفائدة ما ، فائدة وتوقيتيا لتحديدىا كان لما وا 
 فسخ إلى معو يحتاج ما لو يعرض قد ، قبميا أحرم إذا واإلنسان ؟ قبميا اإلحرام جواز مع وتوقيتيا تحديدىا من

 لو ينبغي فال ، ومتسع وفسحة أناة فيو لو كانت قد اإلنسان يتعجل وليذا ، عنو اإلحرام مالبس ينزع أن ، اإلحرام
 مريض معو يمرض قد ، نفقتو تضيع قد ، شغل لو يحدث قد ، سيارتو تخرب قد ، باإلحرام نفسو عمى يضيق أن
 .  فأحرم الميقات وصمت فإذا ، الميقات تأتي حتى الوقت معك:  فيقال ، الذىاب يستطيع ال قد ،

 :  لطائرةا طريق عن اإلحرام

 فإنو الميقات الطائرة حاذت إذا - اهلل شاء إن المحاذاة عن الكالم وسيأتي - الميقات قبل اإلحرام عن ىنا نتكمم
 اإلحرام اإلنسان فيؤخر ، ساعة نصف بعد الميقات سنصل:  المسؤول ويقول ، الغالب في ذلك عن اإلعالن يتم
 ومن ، ساعة نصف بعد تكون المحاذاة منطقة إلى وصولال نقطة أن يقصدون وىم ، يحرم ثم ساعة نصف إلى
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 وقد ، اإلنسان يحرم أن قبل الميقات ستتجاوز أنيا ىذا ومعنى ،( سريعة) كاسميا طائرة الطائرة أن المعموم
 ثم ، المواقيت منطقة إلى وصمنا:  يعمن ثم ، اإلحرام وقت يعمنون فإنيم ، الحج حمالت في كثيرا ىذا الحظت
 ، بعد أعمنوا قد أنيم معناه ، جدة مطار إلى وصمنا فقد ، لميبوط استعدوا:  يعمن ، خمس أو دقائق بعشر بعدىا

 لإلنسان ينبغي:  يقول اهلل رحمو شيخنا كان وليذا ، سريعة والطائرة ، أحرموا المحاذاة منطقة وصموا لما أنيم أو
 ؛ ساعة بربع ذلك قبل فميحرم ، ساعة نصف بعد تالميقا إلى الوصول:  قيل فإذا ، يحتاط أن الطائرة في كان إذا
 في كثير وىذا ، حاذى إذا فيعمن ، الدقة تمك عنده ما الطيار يكون وقد ، الميقات وستتجاوز ، سريعة الطائرة ألن

 أحتاط أنا ، مرات جربنا قد ألنا ؛ مشكمة ال ، ساعة بربع الميقات قبل احرموا:  أقول فييا كنت وقد ، الحمالت
 وبعد ، يعمن ثم ، يعمن حتى الطيار ننتظر:  يقول الناس بعض لكن ، الجميع وأخبر وأخبرىم معي ومن يلنفس
 ويمزم ، الميقات بعد وأحرموا ، الميقات تجاوزوا قد أنيم معناه ، جدة مطار في اليبوط يعمن دقائق بخمس ذلك

 من دقائق وعشر ساعة الرحمة مدة:  قيل ذافإ ، لنفسو اإلنسان يحتاط ولذا ، الفقياء رأي عمى دم منيم الواحد
 ، بيقين يسمم حتى ، الحج في الدخول وينوي ، ذلك بعد يحرم ثم ، دقيقة 2ٕ اإلنسان فينتظر ، مثال القصيم
نما ، الوسوسة من وال التنطع من ىذا وليس ، ذمتو وتبرأ ، بيقين الواجب ويفعل  .  لمعبادة االحتياط من ىو وا 

 :  يقاتم طريقو في ليس من

 ويمثل ، ميال ثالثون وىي ، مرحمتين بمقدار مكة عن يحرم:  قالوا ؟ ميقات طريقو في يكن لم من يحرم أين من
 مقابل وىي ، فييا ىم التي منطقتيم من ، مباشرة جدة إلى جاؤوا إذا فإنيم ، السودان من سواكن بأىل الفقياء لو

 وميقات ، متأخرا يكون يمممم ميقات ألن ؛ منيا أحرموا جدة إلى وصموا فإذا ، إلييم متقدمة تكون جدة فإن ، جدة
 ، مرحمتين بمقدار مكة عن أحرموا قد يكونون جدة من أحرموا فإذا ، متقدمة تكون وجدة ، متأخرا يكون الجحفة
 أقرب ألن ؛ مرحمتين بمقدار مكة عن يحرم فإنو ، لميقات محاذيا وليس ، ميقات طريقو في يكن لم إذا:  فيقولون
 إلى أو ، يمممم محاذاة إلى يصل حتى يؤخر أن أراد لو ألنو ؛ باألقل فأخذوا ، مرحمتين مكة عن ىو المواقيت
 .  مرحمتين مكة عن ألنيا ، منيا فيحرم ، جدة إلى فيصل ، مرحمتين من أقل سيكون فإنو ، الجحفة محاذاة

 :  ميقاتا ويحاذي ميقات طريقو في ليس من

 حاذى إذا يحرم فإنو ، شمالو وعن يمينو عن ، ميقات من أكثر حاذاه فإن ، منو يحرم فإنو ميقاتال حاذى إذا ىذا
 عرق وذات المنازل وقرن مكة بين المسافة فإن ، عرق وذات ، المنازل قرن:  مثل ، مكة عن األبعد الميقات
 لو كذلك ، يحرم فإنو قرنا حاذى فإذا ، مكة إلى أقرب المنازل قرن ميقات أن اآلن ذىني في الذي لكن ، قريبة
 .  مكة جية إلى أقرب محرم وادي ألن ؛ المنازل قرن حاذى إذا يحرم ، المنازل وقرن محرم وادي ميقات حاذى

 :  بالمحاذاة المراد
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 يممح كأنو وبعضيم ، الزمنية بالمسافة المحاذاة عن يعبر بعضيم أن تجد ، اهلل رحميم الفقياء كتب ما تتبعت إذا
 ثالثة فتكون ، الشمال أو اليمين عن تكون أن أي ، بالمسامتة المحاذاة عن يعبر وبعضيم ، المكانية المسافة إلى

 :  أقوال

 ، الميقات عين المراد وليس ، يساره عن أو يمينو عن الميقات يكون بأن ، المسامتة ىي المحاذاة:  األول القول
 وىو ، الييتمي حجر ابن ذكره وىذا ، الجية المقصود ، صعب العين تحديد لكن ، ومنطقتو الميقات جية بل

 .  نصوصيم تتبعت لما ، الفقياء من كثير كالم ظاىر

 إلى ينظر ثم ، إليو المواقيت أقرب إلى ينظر أن بالمحاذاة المراد أن إلى المعاصرين بعض ذىب:  الثاني القول
 .  قدرىا من أحرم ، فةالمسا عرفت فإذا ، مكة وبين الميقات ىذا بين التي المسافة

 عرق ذات بين المسافة كم ينظر ، يساره عن عرق ذات وكانت ، عرق ذات وراء مما اإلنسان جاء لو:  مثال
 بالزمن التحديد:  ومثمو ، أحرم متر كيمو مائة مكة وبين بينو المسافة كانت فإذا ، متر كيمو مائة وىي ، مكة وبين

 .  يحرم فإنو ، أيام ثالثة مكة وبين ىو وبينو ، أيام ثالثة سيرةم مكة وبين الميقات بين كان فإذا ،

 ثم ، األضالع متساوي غير األضالع خماسي ليشكل ، المواقيت بين خطا يمد أن المحاذاة أن:  الثالث القول
 ذيال والضمع ، قصير عرق ذات وبين قرن بين الذي الضمع ، أحرم الممتد الخط ىذا جاء إذا ، حاذاىا إذا يحرم
لى ، أقل لكنو طويل الجحفة وبين ، طويل الحميفة ذي وبين عرق ذات بين  قرن إلى يمممم ومن ،  منو أقل يمممم وا 

 .  محاذيا يعتبر فإنو النقاط بيذه مر حيث ومن ، جرا وىمم ، قصير

 :  الراجح

 وال ، متساوية أضالع إلى ينظرون كانوا الماضي الزمن في الفقياء أن أظن وما ، األسيل وىو ، األول القول ىو
ال ، بقدرىا اإلحرام ثم المسافة قياس  ىنا يمينو عن الميقات أصبح إذا ، المسامتة بالمحاذاة المراد لكن ، لنقموه وا 
 مكة من األبعد من أحرم ، ميقات شمالو وعن ميقات يمينو عن كان إذا ، يحرم فإنو شمالو عن أصبح أو ، يحرم

 .  األقرب ىذا منو، ويحرم األبعد إلى ينظر فإنو الميقات من جدا قريبا إذا لكن ، أمامو المواقيت كانت إذا ىذا ،

 :  ؟ ميقات جدة ىل

 وىو ، العمماء كبار وىيئة ، الدائمة المجنة إليو ذىبت ، ميقاتا ليست جدة أن عمى المعاصرين العمم أىل عامة
 وحديث عمر ابن حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى نبيال ألن ؛ باز بن العزيز عبد الشيخ وشيخو ، شيخنا اختيار

 بدأ من أول أن وأظن ، المعاصرين العمماء بعض ذىب ، ميقات جدة أن يبين ولم ، المواقيت حدد ، عباس ابن
 ، العاشر الشير في أظن 11ٖٔ عام بعث قد فإنو ، القطري محمود آل زيد بن اهلل عبد الشيخ ىو القول ىذا

 إلى خطابو ورفع ، األدلة بعض وذكر ، ميقاتا جدة تكون أن فيو يطمب ، العزيز عبد بن خالد الممك إلى خطابا
 الشيخ مثل ، المعاصرين بعض وتبعو ، يعتبر ال وأنو ، خطأ الرأي ىذا بأن قرارا وأصدرت ، العمماء كبار ىيئة

 أن دليميم ، الموضوع ىذا في واوكتب ، ذلك بعد عميو الفقياء بعض وتتابع ، ىذا في بحث ولو ، العرعور عدنان



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 3_43  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
8 

 أجاب وقد ، ميقات أنيا عمى دليل وىذا ، خطا ورسموا ، يمممم إلى الجحفة من الممتد الخط عمى واقعة جدة
 غير النظر وفي الرسم في استخدموىا التي الخطوط ألن ؛ دقيق غير الكالم ىذا بأن الكالم ىذا عن بعضيم
 الجحفة من الممتد الخط عمى ليست جدة أن ، بوضوح تحدد التي األخرى اتوالتقني إيرث جوجل أثبت فقد ، دقيقة
 إلى الجحفة من الممتد الخط إن:  وقال ، أكبر إشكالية الباحثين بعض وذكر ، الخط غرب ىي بل ، يمممم إلى
 تحاذي حتى ، الحرم منطقة خارج تكون إنما المحاذاة ، محاذاة يكون ال وبيذا ، الحرم بمنطقة يمر ، يمممم

 .  محاذاة ىذه تكون أن يمكن فال ، الحرم منطقة إلى يدخل الممتد الخط لكن ، الميقات

 :  الراجح

 اهلل صمى والنبي ، السابقة األحاديث في تحديدىا يأت لم ألن ، ميقاتا ليست جدة أن ، أعمم واهلل األول القول ىو
ذا ، وسمم عميو اهلل صمى ، وزمان في مفتوحة تكن لم لبمدان مواقيت حدد قد ، وسمم عميو  اهلل صمى النبي يكن لم وا 
 حوالي ، الحجاج من كثيرا فإن ، زمننا في كما ، لمحجاج محطة ستكون جدة أن يعمم اهلل فإن ، يعمم وسمم عميو
 طريق عن يأتون الحجاج من كثير لكن ، واضحة إحصائية عندي وليس ، الجو طريق عن%  0ٓ أو% 1ٓ9
 جدا ضخمة بأعداد فيو ينزلون ، الحجاج مدينة في الدولي العزيز عبد مطار ، جدة في يكونون ما وغالب ، الجو

 .  األمر ىذا لو سيبين ، عيده في مفتوحة تكن لم بمدان مواقيت لرسولو بين والذي ، ىذا يعمم وجل عز فاهلل ،

 :  ؟ ميقات العقيق ىل

 ، ع شيرة عقيق ، العقيق وادي عمى يشرف جبل نياإ:  وقمنا ، عرق ذات عن تكممنا ، عرق ذات ذكرنا نحن
 ، عرق ذات ىو الميقات أن عمى العمم أىل عامة ؟ ميقاتا ليس أو ميقات العقيق ىل اختمفوا اهلل رحميم العمماء

 قال كما ، ووقتو حدده الذي ىو عمر أن أو ، الجميور قول ىو كما ، حدده وسمم عميو اهلل صمى النبي أن إما
 .  عممال أىل بعض

 اهلل رضي مالك بن أنس رأي وىو ، العمم أىل بعض إليو وذىب ، ميقات العقيق أن إلى العمم أىل بعض وذىب
 "  .أفضل العقيق من اإلحرام" المنذر ابن وقال ، منو ي حرم أن الشافعي اإلمام استحب وقد ، عنو

 :  دليميم

 الحديث وىذا ،" العقيق المشرق ألىل وقت" سممو  عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي عباس ابن حديث
 يرى والبعض ، ضعيف رجل وىو ، زياد أبي بن يزيد اسمو رجل وفيو ، والترمذي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، واأللباني والنووي حزم وابن والنووي مسمم اإلمام ضعفو وقد ، منقطع الحديث أن

 العقيق من يحرم أن يستحب ، االستحباب سبيل عمى يحمل ، صحتو فرض عمى الحديث:  عممال أىل بعض قال
 فال ، عرق ذات في والوجوب ، العقيق في االستحباب أن يرون ، جائز فيو عرق ذات إلى إحرامو أخر فإن ،

 ، وأثبت وأكثر أصح عرق ذات أحاديث:  فيقول يرجح وبعضيم ، إحرام بدون عرق ذات يتجاوز أن لو يجوز
 ميقات والعقيق ، العراق أىل لبعض ميقات عرق ذات أن يرى وبعضيم ، الضعيف عباس ابن حديث عمى فتقدم
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 ذات إلى منيا الناس انتقل ثم ، العقيق في كانت عرق ذات أن يرى وبعضيم ، ضعيف لكنو ، اآلخر لمبعض
 أن القول ىذا عمى يمزم ألنو ؛ ضعيف وىذا ، الجبل إلى انتقمت ثم ، العقيق في أوال عرق ذات مكان كان ، عرق
 سيتجاوزون أنيم ومعناه ، مكة جية إلى تقدمت عرق ذات ألن ؛ مستحبا ال ، واجبا العقيق من اإلحرام يكون

 عرق بذات يتصل ، طويل واد العقيق:  يقول من ومنيم ، ضعيف أنو شك ال القول وىذا ، منو ويحرمون الميقات
 ، العقيق من أحرم فإذا ، عميو تطل عرق وذات ، ممتدا الوادي فيكون ، الوادي مىع يشرف عرق ذات وجبل ،

 .  عرق ذات من أحرم كمن يكون ، الجبل تحت من

 بجوار واديان فيناك ، بالعقيق تسمى وديان العرب وعند ، األرض في القطع وىو ، الَعقّ  من مأخوذ والعقيق
 عقيق ، العقيق ىذا منيما ، العقيق اسميما ، تيامة غور في صباني واديان وىناك ، العقيق اسميما ، المدينة
ذا ، أربعة وليست ، أعقة عشرة إنيا:  يقول وبعضيم ، عشيرة  ، العقيق عند ، العقيق خرج:  عبارة وردت وا 
 قيقع فيو ىذا أما ، يسمونو ألنيم الوادي ىذا بو المراد وليس ، المدينة في الذي العقيق بو فالمراد ، بإطالق
 وعشرين الخمسة أو العشرين قرابة الكوبري يمين ، الطائف خط السريع الخط عن اآلن موجودة وعشيرة ، عشيرة
 خمسة القرية ىذه من عرق ذات ميقات ، القديمة التاريخية القرية ىذه ، عشيرة اسميا قرية تأتيك ، مترا كيمو

 يصل حتى يمر ، المنطقة ىذه من قريبا سيكون ومكة يمالقص بين الذي السريع والخط ، تقريبا مترا كيمو وثالثون
 .  أعمم واهلل ، عرق ذات إلى

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


