
                                             

 «أخرص املخترصات»رشح كتاب احلج من 

ُف:   يعني: فصٌل يف املواِقيت، ويشمُل نوَعي املواِقيت: املكانيَّة، والزمانيَّة. )َفْصٌل(قال املُؤلِّ

(، وتبُعد )َوِمْيَقاُت َأْهِل املَِدْينَِة احُلَلْيَفُة(قال:  ى اآلن )أبَيار عيلٍّ ، أو ُذو احلَُليفة وهي التي ُتسمَّ

عن املدينة تقريًبا ثالثة عرش كيلو مرًتا، وهي عن مكة أربعامئة وعرشين كيلو مرًتا، وهي أبعُد 

ة، بل ربام إن املدينِّ خيُرُج من حرٍم إىل حرٍم إذا أراَد اإلحرام، خيُرُج من حرٍم  املواِقيت عن مكَّ

حرٍم فُيحِرم، فليس هناك مسافة بني املِيقات وحَرم املدينة. وهذا ِميقاُت أهل املدينة، إىل 

 ومن جاَء من طريقهم.

اِم َوِمْْصَ َواملَْغِرَب(قال:  هنا عىل أساِس أن امُلضاَف حمُذوف، يعني: هو ِميقاُت أهل  )َوالشَّ

 الشام.

اِم َوِمْْصَ َواملَْغِرَب: اجُلْحَفُة( يت ُجحَفة ألهنا الُ  )َوالشَّ حَفُة هنا بضمِّ اِليم، ُيقال: ُسمِّ

جَحَفها السيل، وملا جَحَفها السيُل أصبَحت مدينة خراًبا غري آِهَلة بالسكان، وال ُُيِرُم منها 

الناُس، وإنام صاَر الناُس ُُيِرُمون بعدها من رابِغ، أصبَح الناُس ُُيِرمون بعد ذلك من رابِغ، 

ة مائة وثامنني كيلو مرًتا تقريًبا، أو مائة وستة وثامنني كيلو مرًتا، وهي ورابِغ تبُعد عن مكَّ 

ِميقاٌت ألهل الشام، وأهل مرص، واملغرب، وأهل أيًضا إفريقيا وغريهم ممن جاَء من 

 طريِقهم.

ة، يعني: وِميقاُت أهل اليَمن: َيَلْمَلم، وَيَلْمَلم هذه ُيقال هلا: السع )َوالَيَمِن َيَلْمَلُم(قال:  ديَّ

اة التي تُصبُّ عىل جبال ِِتامة، وتُصبُّ عىل البحر األمحر،  وهي ُمنحِدرٌة من جبال الَّسَّ

 الوادي واِدهيا يُصبُّ يف البحر األمحر.

ة بمسافة تقريًبا  وهي بالنسبِة للجزيرة العربية تقريًبا يف النوِب الغريب منها، ويبُعد عن مكَّ

ي )َيَلْمَلم( لبٍل فيها ُيقال له: مائة وعرشين كيلو مرًتا، وهو ِميق اٌت ألهل اليمن. وُسمِّ

 )َيَلْمَلم(.
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يل الكبري(، )َوَنْجٍد: َقْرٌن( قال:  ى اآلن )السَّ َقرٌن ُيقاُل هلا: )َقرُن املناِزل(، وهي التي ُتسمَّ

ى وهذا ِميقاٌت ألهل َنجد، وَنجٌد ُتطلق عىل العراق، وعىل نجد التي هي الياممة، التي ُتسمَّ 

 ، وكل ما عال فهو َنجٌد.ملسو هيلع هللا ىلصالياممة يف عهد النبي 

وهذا ِميقاٌت ألهل العراق، وأهل رشق اململكة العربية السعودية؛ كأهل اخلليج، وإيران، 

ة بمسافِة  يُل الكبري، وتبُعد عن مكَّ واهلند وغريه، هؤالء كلُّهم طريُقهم من َقرٍن، وهي السَّ

 ثامنية وسبعني كيلو مرًتا تقريًبا.

يُل الكبرُي هذا له رأٌس وله طرٌف؛ فرأُسه األصيلُّ هو ما كان من جهِة اهلََدى، طريق وا لسَّ

يُل الكبرُي فهو طرُف الوادي، وأما  ى: )واِدي حَمَرم(، وأما السَّ اهلََدى يف الطاِئف الذي ُيسمَّ

ا وليس رأُسه فهو وادي حَمَرم، فحينئٍذ يكوُن واِدي حَمَرم من جهِة الطاِئِف أيًضا ِميق اٌت نصًّ

 حُماذاًة، ملاذا؟

، وَقرُن املناِزل هو ذلك الواِدي الذي رأُسه من وادي حَمَرم، «َقْرنٌ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي 

ا عن النبي  يُل الكبرُي كالمها ِميقاٌت ألهل املرِشق نصًّ يل الكبري، فيكون السَّ  ملسو هيلع هللا ىلص.وينتهي بالسَّ

 ُعد أيًضا بمسافة ثامنية وسبعني كيلو مرًتا.وأيًضا رأُس الوادي هذا الذي هو واِدي حَمَرم يب

ِق: َذاُت ِعْرٍق(قال:  ذاُت  -وهم العراُق ُخصوًصا  -يعني: وِميقاُت أهل املرِشق  )َواملَْْشِ

 ِعرٍق.

 هذه املواِقيُت اخلمسة، مجَعها بعُضهم يف قولِه:

 يَمنِ  َيَلْمَلمُ  العراِق  ِعْرُق 

 املَديِن  ُُيِرمُ  احلَُليَفةَ  وُذو

 

امُ   هبا مَررَت  إن ُجحَفةُ  والشَّ

 فاسَتبِنِ  َقْرنٌ  نجدٍ  وأهُل 

وغريه، « الصحيح»يف ملسو هيلع هللا ىلص هذه مخسٌة، أربعٌة منها باالتفاِق واإلمجاِع أهنا نصَّ عليها النبيُّ 

ا.ملسو هيلع هللا ىلص وهي: احلَُليفة، والُحَفة، وَيَلْمَلم، وَقرٌن، هذه باالتفاِق أن النبي   نصَّ عليها نصًّ



                                             

َتها النبي  َتها هو ُعمُر ملسو هيلع هللا ىلصوأما ذاُت ِعرٍق فقد اختلَف أهُل العلم فيها هل وقَّ ، أم الذي وقَّ

 -، وذلك ملا ثَبَت أن الصحابَة جاُؤوا إليه وقالوا: إن هَذين املرَِصين قد ُفتَِحا ريض اهلل عنه

ريض أين ُُيِرُم أهُلها؟ فوقََّت هلم ، فمن -ويقِصُدون باملرَِصين: البرصة، والكوفة يف العراق 

 ذاَت ِعرٍق. اهلل عنه

تها النبي ريض اهلل عنهفقالوا: هذا دليٌل عىل أن ذاَت ِعرٍق إنام وّقضَتها ُعمُر   ملسو هيلع هللا ىلص.، ومل ُيوقِّ

َتها هنا النبيُّ  وا بام جاء عند ُمسلم، من رواية ملسو هيلع هللا ىلصوأما الذين قالوا: إن الذي وقَّ ، فقد استدلُّ

بري، عن جابر، وقد شكَّ هل ن يف ذاِت ِعرٍق أم ال؟ فقالوا: هذا ملسو هيلع هللا ىلص َسَب ذلك إىل النبي أيب الزُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.الشكُّ من الراوي جعَلنا ال نجِزم بأن التوقيَت هذا كان من النبي 

، دالَّة عىل أن التوقيَت «السنن»لكن هناك رواياٌت أخرى جاَءت عند النسائي وغرِيه من 

عُض أهل العلم يَرى أن ، وإن كان بعُضها ال خيُلو من ضعٍف، لكن بملسو هيلع هللا ىلصكان من النبي 

ي بعًضا.  بعَضها ُيقوِّ

َتها، لكنها مل يُكن عليها أثٌر؛ ألن األمصاَر مل ُتفَتح ملسو هيلع هللا ىلص فجَمُعوا بني األمَرين: بأن النبي  قد وقَّ

حينئٍذ، فربام نِسَيها الصحابُة أو بعُض الصحابة، وجاَء أولئك فسأُلوا ُعمر، ومل يُكن ذلك قد 

، ولُعمر ُموافَقاٍت كثرية ملسو هيلع هللا ىلصُعمر قد وافَق النبيَّ  ، فيكون حينئذٍ ريض اهلل عنهبلَغ ُعمر 

 مشُهورة.

ا، وقد وافَق هذا النصَّ ُعمُر  ريض اهلل هبذا مَجُعوا بني القوَلني؛ فيكون ذاُت ِعرٍق ِميقاٌت نصًّ

 يف توقيتِه هلا. عنه

؛ ألن أكثَر األمصار مل تُكن مفتوحًة يف ملسو هيلع هللا ىلصوحتديُد املواِقيِت هذه ُمعِجزٌة من ُمعِجزات النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ، وكذلك العراق مل ُتفَتح يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلصالوقِت، فالشام مل ُتفَتح يف وقِت النبي  ذلك

، والشام كان بدايُة فتِحها يف عهد أيب بكٍر، البدايات ريض اهلل عنهوإنام ُفتَِحت يف عهد ُعمر 

 .ريض اهلل عنهكانت يف عهد أيب بكٍر 

د هذه املواِقيت، أنه  -صلواُت اهلل وسالُمه عليه  -فهذا دليٌل عىل ُمعِجزٍة من ُمعِجزاتِه  حدَّ

إِنَّ اهللَ َزَوى »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أمارة إىل أن هذه األمصار سُتفَتح وسيُحجُّ أهُلها. وال شكَّ ألن النبي 
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تِي َسَيْبُلُغ َما » -« الصحيح»كام يف  -« ِِلَ األَْرَض َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرهَبَا َوإِنَّ ُمْلَك ُأمَّ

 «.ُزِوَي ِِل ِمنَْها

 أشاَر ابُن عبد القويِّ يف منظومتِه فقال: ولذلك

 نبيِّنا ُمعِجزاِت  من وحتديُدها

دِ  َفتِح  قبلِ  من لتعِيينها  املَُعدَّ

(قال املُؤلُِّف:  جٍّ ِمنَْها، َولُِعْمَرٍة ِمَن احِللِّ َة حِلَ ِرُم َمْن بَِمكَّ يف ملسو هيلع هللا ىلص ذكَرها النبيُّ هذه املواِقيُت  )َوُُيْ

ُهنَّ هَلُنَّ َوملَِْن َأَتى َعَلْيِهنَّ ِمْن َغرْيِ َأْهلِِهنَّ مِمَّْن َأَراَد احلَجَّ َأِو »احلديث الصحيح، ثم قال: 

 «.الُعْمَرةَ 

فإًذا من مرَّ عىل هذه املواِقيت، سواٌء كان من أهِلها أو من غري أهلها وهو ُيريُد احلجَّ أو 

 جيُب عليه أن ُُيِرَم من املِيقات. الُعمرة، فحينئذٍ 

ة، لكنه ال ُيريُد النُُّسك،  وهنا مسألة: من مرَّ بِميقاٍت من املواِقيت وهو ُيريُد الدخوَل إىل مكَّ

 هل جيُب عليه أن ُُيِرَم بُعمرٍة أو بحجٍّ أو ال جيُب؟

 فيه قوالن:

، أنه ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي « ننالس»منهم من قال: جيُب عليه وجوًبا، وذكُروا يف ذلك رواية يف 

 أوجَب عىل من مرَّ املِيقات أن ُُيِرَم بُعمرٍة. وأظنُّ أن احلافَِظ أشاَر إىل تصحيِح هذه الرواية.

ته ُُيَمل عىل االستِحباب، ولو كان أمًرا لكن ُُيَمل  وقال آخُرون: إنام هذا عىل فرِض صحَّ

، فأوَكَل «ْن َأَراَد احلَجَّ َأِو الُعْمَرةَ مِمَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »عىل االستِحباب لصاِرٍف، وهذا الصاِرُف هو قوُله 

 هنا اإلحراَم إىل اإلرادة.

ة عام الفتح وعىل رأِسه املِغَفر، دلَّ عىل أنه مل ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: يدلُّ عليه أن النبي  أيًضا دخَل مكَّ

 يُكن حُمِرًما.

اَوَز املِيقات ومل ، كان راِجًعا من ُحننَي وجت-تعِرفون ُعمرَة اِلْعرانة  -ثم إنه دخَل أيًضا 

ُُيِرم، لكن بَدا له بعد ذلك أن يأُخذ ُعمرًة فأخَذها من اِلعرانة. فهذا أيًضا دليٌل عىل أنه ال 

ه أن ُُيِرَم بالُعمرة.  جيُب، لكن ُيستحبُّ يف حقِّ



                                             

جٍّ ِمنَْها(قوُله:  َة حِلَ ِرُم َمْن بَِمكَّ ة من أين ِميقاُِتم؟ قال النبي  )َوُُيْ َة ملسو هيلع هللا ىلص: »أهُل مكَّ َحتَّى َأْهُل َمكَّ

ةَ  ة.« ِمْن َمكَّ ة ُُيِرمون من مكَّ  يف تكِمَلِة احلديِث، يعني: حتى أهُل مكَّ

 ، فعندنا ثالثُة أمور:«َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َفِمْن َحْيُث َأْنَشأَ »وبالنسبِة للمواقيِت؛ قال: 

 من كان خاِرَج املواِقيُت فِميقاُته هو: املِيقاُت.

ة  ومن كان دون ة، فهذا ِميقاُته حملُّه، من حيث أنَشأ؛ مثل: أهل جدَّ املواِقيت لكنه خاِرُج مكَّ

 ومن كان دون املواِقيت.

ة وأراَد احلجَّ أو الُعمرَة، فإنه ُُيِرُم من  ة؛ يعني: أن من كان يف مكَّ ة فِميقاُِتم مكَّ وأما أهُل مكَّ

 بيتِه، هذا الظاِهُر.

ُقو ة إذا لكن مُجهوَر أهل العلم فرَّ ة، فقالوا: أهُل مكَّ ا بني الُعمرِة واحلجِّ بالنسبِة ألهل مكَّ

ةَ »أراُدوا احلجَّ فإهنم ُُيِرُمون من مناِزهِلم، عماًل بقولِه:  َة ِمْن َمكَّ ، وأما إن «َحتَّى َأْهُل َمكَّ

، سواٌء كان التَّنعيم أو عرفة أو غري ه، املهم خاِرج أراُدوا الُعمرَة فإهنم خيُرجون إىل أدَنى احِللِّ

 األميال.

ة عائشة حينام أرسَلها النبي  مع أِخيها عبد الرمحن لتعتِمَر من ملسو هيلع هللا ىلص ويكون دليُلها يف هذا: قصَّ

ة، ملا أَمرض عائشَة بأن ختُرج إىل التنعيم.  التنعيم. فقالوا: لو كانت الُعمرُة ُُيَرُم هلا من مكَّ

ة ُيف ق: إن كان للحجِّ فُيحِرم من بيتِه، وإن كان فالُمهوُر قالوا: بالنسبة للُمحِرم من مكَّ رَّ

 للُعمرة فال ُبدَّ أن خيُرج.

والسبُب يف التفريق: الدليل، ثم عندهم تعليل يقولون: ألن احلاجَّ هو سيخُرُج إىل عرفة، 

، فيكون مجَع بني احِللِّ واحلَرم، أما املُعتِمُر  ويكون حينئٍذ خرَج خاِرج ُحدود احلَرم إىل احِللِّ

و أحَرَم من بيتِه فال يكون هناك مجٌع بني احِللِّ واحلَرم، ولذلك ُأِمَرت عائشُة أن ختُرج إىل ل

 التنعيم.

ة - رمحه اهللوعىل رأِسهم: البخاريُّ  -وقال بعُض أهل العلم  ة ُُيِرمون من مكَّ : إن أهَل مكَّ

ة يف احلجِّ والُعمرِة( َب قال: )ِميقاُت أهل مكَّ . وكأن ابَن القيِّم حتى يف الُعمرة، ولذلك بوَّ

 .رمحه اهلليميُل إىل رأِي الُبخاريِّ 
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، ويبَقى حديُث عائشة حمطُّ إشكاٍل وجواٍب: هل  ورأُي البخاري يف هذه املسألة رأٌي قويٌّ

، أم كام يقوُل بعُض أهل  ة ُأِمَرت باخلُُروج إىل أدَنى احِللِّ عائشُة ألهنا ليست من أهل مكَّ

 ، أو غري ذلك؟ريض اهلل عنهاطِييًبا خلاطِِر عائشة إن فيه ت -وهو قوٌل ضعيٌف  -العلم 

 عىل كل حال؛ هذا هو حاِصُل املسألة هنا. 


