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يف الركن اخلامس من أركان  Uاديث الواردة عن رسول هللا يف بيان األح - رمحه هللا -شرع املصنف 
اإلسالم وهو احلج إىل بيت هللا احلرام، وقد وردت نصوص الكتاب والسنة يف بيان هذه العبادة 

يف حجته بالناس حني حج حجة الوداع، ومسيت هذه احلجة  Uالعظيمة ووضحها وبينها رسول هللا 
ودَّع فيها أمته صلوات هللا وسالمه عليه، فهذه العبادة الشريفة الكرمية بني  Uألن النيب  ؛هبذا االسم

، فاحلج فريضة وهو Uهللا أركاهنا وواجباهتا وشرائطها والسنن واملستحبات يف كتابه وهبدي رسوله 

 ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ ژ: األصل يف ذلك أن هللا تعاىل يقولركن من أركان اإلسالم، و 

 ھ ژ: فألزم هللا الناس باحلج إىل بيته فقال  ژ      ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 .وهذه الصيغة تقتضي اإللزام  ژ   ۓ ے  ے ھ

  ژ      ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ژ: مور به ومل يفعله مع القدرة فقالمن ترك املأ ثانياً: أنه توعد
واليت من أعظمها نعمة الدين والداللة على  8فجعل ترك احلج مع القدرة عليه كفرانًا لنعمة هللا 
يف هذه اآلية الكرمية أن فرضية احلج مقيدة  ,هذا الركن العظيم، وتوعد على ذلك، وكذلك بني 

باالستطاعة فال يكلف هللا نفساً إال وسعها، فمن كان مستطيعاً وميكنه أن يبلغ البيت يستطيع ببدنه 
و الذي يتعلق به األمر، وجيب عليه احلج إىل بيت هللا احلرام، ويستطيع مؤونة احلج وكلفة احلج فإنه ه

وقَّت ألهل املدينة ذا  U: أن رسول هللا -رضي هللا عنهما  -عن عبدهللا بن عباس  - 222] 
احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، وقال: ) هن هلن وملن 
أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل 

 مكة من مكة ( [.
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 -من حديث ابن عمر  Uمؤكدة هلذه الفرضية، ففي الصحيح عن رسول هللا  Uوجاءت سنة النيب 
: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً قال: ) بين اإلسالم على مخس Uأن النيب  - رضي هللا عنهما

فجعل  إليه سبياًل (وحج البيت من استطاع  ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،رسول هللا، وإقام الصالة
صلوات هللا وسالمه وبركاته  - من أركان اإلسالم احلج إىل بيت هللا احلرام، مث أكد ذلك بأيب وأمي

( فقام س إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا ) أيها الناينما وقف بالناس يف حجته فقال: ح - عليه
؟ فسكت عليه الصالة وقال: يا رسول هللا أيف كل عام - رضي هللا عنه وأرضاه -األقرع بن حابس 
فقال  ،السؤالفكرر عليه  إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا ( أيها الناس قال: )فوالسالم، مث قام 

هلك تركتكم فإمنا ، ولو وجبت ملا  استطعتم، ذروين ما لو قلت نعم لوجبت عليه الصالة والسالم: )
 :سائلهم واختالفهم على أنبيائهم ( فدلت هذه السنة على أمرينكثرة ممن كان قبلكم ب

ج فحجوا ( وكتب مبعىن إن هللا كتب عليكم احل األمر األول: لزوم احلج وذلك يف قوله: )

 ٿ ٿ ژ: ال تعاىل: ُكتب الشيء إذا أصبح الزماً على اإلنسان فرضاً عليه كما قفرض، تقول

ل على فهذا يد الناس إن هللا كتب عليكم احلج ( أيها فقوله: )  ژ ٹ ٹ      ٹ ٿ
أي امتثلوا أمر ربكم واستجيبوا هلذا الواجب بأدائه والقيام  فرضية احلج، مث أكده بقوله: ) فحجوا (

 وإمنا هي، مث بني حديث األمر الثاين يف أن هذه الفرضية ليست يف كل عام، 8به كما فرض هللا 
صلوات هللا وسالمه عليه،  "نعم"( ولكنه مل يقل : ) لو قلت نعم لوجبت مرة يف العمر ولذلك قال

 فرضية احلج وكونه مرة يف العمر - : جيب احلج مرة يف العمر، وهذان احلكمانالعلماءومن هنا قال 
 :العبادة الشريفة تنقسم إىل قسمني. وهذه - رمحهم هللا -حمل إمجاع بني  العلماء  -

: احلج األكرب وهي عبادة احلج املشتملة على الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ورمي القسم األول
ل العبادة اجلمار وطواف اإلفاضة واملبيت مبىن ليايل التشريق ورمي اجلمار أيامها، هذه هي جمم

 .الكربى وهي عبادة احلج
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كما سيأيت احلج األصغر مطلق يف العام  فاحلج األكرب مقيد، و بة للحج األصغر فهو العمرة، أما بالنس

 ڤ ژ: ج أكرب وحج أصغر ولذلك قال تعاىل، فاحلج حجان : حتوضيحه -إن شاء هللا  -

يف هذه اآلية دليل على أن ": قال شيخ اإلسالم  ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ
وهذه العبادة جعل هللا فيها من الفضائل، وجزيل العطايا والنوائل ال  ."كرب وحج أصغراحلج حج أ

يعلم قدره إال هو سبحانه وتعاىل، فهي عبادة فيها مقاصد عظيمة ومنافع جليلة كرمية، ال ختتص 
فخرج من بيته  >بالفرد بل تشمل األمة واجلماعة، فما من حاج يؤم هذا البيت وقد أراد وجه هللا 

فيما فُرض عليه، فال يرفث يف حجه وال  8طلبًا ملرضات هللا أو استجابة ألمر هللا هلل ويف هللا و 
يفسق يف حجه ويؤدي حجه كما أمر هللا من نفقة حالل وكسب طيب وال يقبل هللا إال طيبًا إال 

ق رجع من ) من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفس: Uك قال رجع إىل بيته كيوم ولدته أمه، ولذل
النفوس يف ناهيك عما فيه من الدروس والعرب واملواقف اجلليلة اليت حتر ِّك  كيوم ولدته أمه (ذنوبه  

لرمحة والتواصل ، وكذلك تقوي فيها وشائج الدين من اووشائج األخوة وتقوي فيها بواعث اإلميان
ج فيه والتحاب والتآلف والتعاطف والتكاتف، وغري ذلك من مصاحل الدنيا اليت هي تبع هلذا، فاحل

منافع يف خري كثري كما أخرب هللا تعاىل أن املقصود منه أن يشهد الناس منافع هلم، منافع يف الدين و 
أعظمها غفران الذنوب، وأما أساسها وقاعدهتا ولبها وجوهرها فاملنفعة  الدنيا، فمنافع الدين من

ما جعل بالعبادة، فوإفراده  >العظمى اليت من أجلها قامت السماوات واألرض وهي توحيد هللا 
الصفا واملروة وال رمي اجلمار وال غريها من  احلرام وال جعل املشاعر وال جعل كعبة البيتالهللا 

مناسك احلج ومشاعره إال إلقامة ذكره وتوحيده وإفراده سبحانه وتعاىل بالعبادة، يقوي هذا احلج 
رادة وجه هللا واإلخالص له سبحانه، ويغرس يف قلبه أصول التوحيد واحلنيفية وإ ،>صلة احلاج باهلل 

للهم لبيك، لبيك ا": قلبًا وقالبًا فيقول >من أول ما يدخل يف هذه العبادة إذا به يتوجه إىل هللا 
  - رضي هللا عنه وأرضاه -فأول ما يكون منه التوحيد، ولذلك قال جابر  لبيك ال شريك لك لبيك"

فمن  بالتوحيد" Uوأَهلَّ رسول هللا ": قال Uنيب يف منسكه الذي ذكر فيه حجة ال كما يف الصحيح
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أول ما يكون من هذه العبادة توحيد هللا وإفراده بالعبادة، ولذلك يستحي احلاج الذي أخلص هلل يف 
أو حيتمي حبمى  هللا غريأو يسأل غري هللا أو يلتجئ ب حجه أن يرجع بعد حجه فيستغيث بغري هللا

صغريها وعجمها، يوم وقفت األمم عرهبا  >ألنه نظر بأم عينيه إىل عظمة هللا  ؛>غري هللا 
على اختالف ألواهنا وأحساهبا وأنساهبا كلها تنادي هللا وحده ال شريك  ،أسودها وأبيضها ،وكبريها

، فيتعلم من هذه >له، فمن الذي جييب سؤاهلا، ومن الذي يكشف ضرها وبأساءها غري هللا 
توجه لربه وال يتوجه ألحد كائناً من كان، فيعلم علم اليقني أن خزائن هللا ال تنفذ، وأنه العبادة كيف ي

حيب من عبده هذا التوجه، وأنه ما خرج  ,أكرم من سئل وخري من أعطى وخري من يرجى، وأنه 

 ڤ ڤ ٹ ژ: > الزاد، ولذلك قال هللا عبادة ربه فريجع هبذا الزاد ونعممن بيته إال ل

تزودوا باحلج وتزودوا يف احلج واعلموا أن خري زاد للحج ويف احلج هو التقوى وأساس   ژ ڤ ڤ

  ۀ ڻ ڻ ژ: "ال إله إال هللا" ولذلك قال تعاىل :التقوى وكلمة التقوى وقاعدته

بالعبادة  8 وأفردوا هللا لوجه هللافللتقوى أهل هم أحق هبا الذين أخلصوا   ژ ہ  ہ ہ ۀ
يف الدعاء والسؤال والطواف وغري ذلك مما هو حق هلل وحده ال شريك له، فأعظم املنافع وأجلها 
وأعظم الفضائل وأكملها فضيلة التوحيد يف احلج إىل بيت هللا احلرام، مث هناك الفضائل األخر اليت 

واته، وُكتب ما ينفقه من نفقة جينيها العبد فلن خيرج من بيته للحج إىل بيت هللا احلرام إال ُكتبت خط
وهللا ال يضيع أجر صغرية أو كبرية، وال يقطع واديًا وال يسلك شعبًا إال كتب هللا أجره وأثبت ثوابه 

 .من أحسن عمالً 

، فإن ,من اخلشوع واإلقبال على هللا كذلك أيضًا ما جيده احلاج إىل بيت هللا احلرام 
وامللهيات، ولكن إذا ُقطع احلاج عن أهله وولده وفارق  النفوس قد تدبر يف هذه الدنيا بالشهوات

بلده ووطنه وأصبح غريبًا عن أهله، ال يسمع إال ذكر هللا وال يعيش إال بني الذاكرين هلل عندها 
الذي حُيرك القلوب إىل االعتصام بدين هللا  ين تستجيب النفس وتعيش يف هذا اجلو اإلميا
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ولذلك من الناس من حيج   ژ ٿ ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژواالستمساك حببل هللا 
خملصًا هلل وقد يكون قبل حجه حبال سيء وبُعد عن ربه فريجع بعد احلج كيوم ولدته أمه من أصلح 

وأخذ ته، بل حجألن هللا تق فتتغري حياته كلها رأساً على عقب؛الناس، أصلحهم قلباً وأصلحهم قالباً 
 يته على طاعة هللا ومرضاة هللا،بل هللا حىت أدركته منإىل ربه فاستعصم حب من حجه دروسًا توجهه

ما ال يستطيع اإلنسان  األسرار والفضائل والنوائلفاحلج مدرسة إميانية والشك أن فيه من احلِّكم و 
كثرهتا   أن فيه منافع فجمعها ونك رها إشارة إىل - تبارك وتعاىل -عده وحصره، ولذلك أخرب هللا 

تعدية فمن أعظمها وأجلها أن احلج يذك ِّر املسلم بإخوانه املسلمني ويقوي وعظمها، وأما املنافع امل
بأهنم رمحاء بينهم، فتقوى هذه  >صلة اإلسالم ووشيجة الدين بني املؤمنني الذين وصفهم هللا 

األواصر فيتعرف املسلم على أخيه املسلم ويتعرف على حاله، فإن كان مكروبًا ساعده أو منكوباً 
تزودوا من عبادة احلج من  أعانه، وإن كان حمتاجًا إىل علم علَّمه أو توجيه أرشده، فكم من أناس

فع العميم يف هذا وأهله من اخلري العظيم والنإخواهنم من خريي الدنيا واآلخرة، وكم حصل لإلسالم 
 .اجملتمع العظيم

مجع هللا أمة اإلسالم على صعيد عرفات لكي يعلم املسلم أن له إخوانًا يف مشارق األرض 
سب، وأن له ومغارهبا، وأن هؤالء اإلخوة بينه وبينهم وشيجة أعظم عند هللا من وشيجة احلسب والن

تم عليه أن ُيكمل نقصهم وأن جيرب بإذن هللا كسرهم وأن يسد عجزهم حي اإلسالمإخوانًا يف الدين و 
فإن رحم  ونويتعاون ونويتعاطف ونما استطاع إىل ذلك سبياًل، وحينئذ يتواصل املسلمون ويتكاتف

املسلمون بعضهم بعضًا رمحهم هللا من فوق سبع مساوات، ولذلك ملا كانت األمة تستشعر مقاصد 
هللا، بني هللا وفيما بينها وبني عباد لعظيمة رجعت بأوفر احلظوظ فيما بينها و هذه العبادة اجلليلة ا

كان االتصال   التاريخ يف األزمنة املاضية حيثفتعرَّف املسلمون على أحوال بعضهم بعضاً، وكان 
والتواصل صعبًا عزيزًا عسريًا ما كانت أمة على وجه األرض أكمل تواصاًل وتعاطفًا وتكاتفًا من 

ألنه مهما حدثت نكبة ملسلم يف مشرق  ؛مني، وكان أعداء اإلسالم خيافون منهم خوفًا شديداً املسل
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األرض ومغارهبا البد وأن تبلغ املسلمني والبد أن يتأثروا من ذلك، فكانوا كما أراد هللا هلم كاجلسد 
كمها وأسرارها اجلليلالواحد متواصلني متعاطفني وكل ذلك من فضائل هذه العبادة و  . ة العظيمةحِّ

فمسائلها وأحكامها عزيزة، وطالب العلم إذا أتقن هذا  - رمحهم هللا -وعبادة احلج بينها العلماء 
، فاملسلمون اليوم أشد ما يكونون - إن شاء هللا - فع يف حق نفسه وينفع املسلمنيتالكتاب فإنه ين

ين يضبطون املسائل وحيسنون حاجة إىل معرفة األحكام الشرعية لقلة العلماء وقلة طالب العلم الذ
يف  Uعرض النوازل فهم حباجة ماسة إىل من يُ َعل ِّمهم ويرشدهم ويدهلم على السنة وهدي رسول هللا 

ببيان  - رمحهم هللا -ولقد اعتىن أئمة اإلسالم من احملدثني والفقهاء هذه العبادة اجلليلة الكرمية، 
يف أبواب متعددة رتبوها على  Uسول هللا أحكام احلج ومسائله، فاحملدثون يذكرون أحاديث ر 

حسب وقوع عبادة احلج، فمنهم من يبدأ بباب املواقيت مث يتبعه باإلحرام مث مبحظورات اإلحرام مث 
فة مث بأحكام الطواف مث السعي مث الوقوف بعر فيه  Uبباب الدخول إىل مكة وبيان هدي رسول هللا 

مرتبًا يف مسائل احلج وأحكامه، وأما الفقهاء فإهنم اعتنوا  Uهللا  وغري ذلك مما ورد من هدي رسول
ببيان املسائل اليت هي من أصول احلج وكذلك املسائل الفرعية املرتتبة على املسائل اليت نطق الشرع 

، فبني  املسائل السمعية واملسائل الفرعية "املسائل السمعية "العلماء ب احبكمها وهي اليت يسميه
نية عليها، ومتتاز كتب الفقهاء بأهنا مجعت بني أحكام احلج يف الكتاب ويف السنة، االجتهادية املب

وسنته عليه الصالة والسالم القولية والفعلية  Uوأما كتب احلديث فإهنا بينت هدي رسول هللا 
 - كتاب احلج، أي يف هذا املوضع فقاليف   - رمحه هللا -والتقريرية يف عبادة احلج، وشرع املصنف 

وعرب بالكتاب لكثرة األبواب املتعلقة بعبادة احلج، ومن عادة العلماء  ] كتاب احلج [: -ه هللا رمح
ون إىل وصفها هبذا الوصف لك حيتاجأهنم يعربون بالكتاب إذا كانت املادة كثرية متفرقة، ولذ

 . فيقولون: كتاب احلج

: وقَّت الشيء يؤقته يقال" مجع ميقات، املواقيت" ] باب املواقيت [: -رمحه هللا  -وقوله 
تأقيتاً إذا حدده، والشيء املؤقت هو احملدد سواًء كان التحديد بالزمان أو كان التحديد باملكان، وهللا 
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   ڻ ژ: بادة الصالة مؤقتة كما قال تعاىلعدات باألزمنة وحيددها باألمكنة، فمن ذلك حيدد العبا >

ل ووقت آخر، زمان، فللصالة وقت أو أي حمدداً ب  ژ ہ           ہ ہ ہ ۀ    ۀ
ها قبله إال فيما رخص هللا فيه يف صالة العصر والعشاء إذا مُجعت مع الظهر وقت أول ال جيوز إيقاع

عت مجع تأخري واملغرب، ووقت آخر ال جيوز تأخريها عنه إال يف صالة الظهر وصالة املغرب إذا مجُ 
معيناً ال تصح إال فيه  ن فقد جيعل الشرع للعبادة مكاناً . وأما بالنسبة لتأقيت املكامع العصر والعشاء

وال يصح إذا كان من خارج املسجد احلرام  كالطواف بالبيت ال يصح إال إذا كان يف املسجد احلرام

 ژ: تعاىلألن هللا حدد هذا املكان ووقته فال جيوز أن يقع الطواف يف غريه قال  ؛وال من خارج مكة
. كعبة الذي حوهلا هو احملل للطوافاملسجد احلرام وهو بناء ال فجعل  ژ ڍ ڇ ڇ

قال:  Uألن النيب  ؛وعبادة احلج فيها ميقات زماين وميقات مكاين، فالصالة ليس هلا ميقات مكاين
فحينئذ  كته الصالة فإن معه طهوره ومسجده (فأميا مسلم أدر  جعلت يل األرض مسجدًا وطهوراً، )

حرمة الصالة فيه  الصالة تصح يف كل مكان إال ما دل الشرع على دل هذا احلديث على أن 
. أما عبادة احلج ففيها ميقات زماين وفيها ميقات مكاين، فأما امليقات الزماين فقد كاملواضع النجسة

وذلك يف  Uأشار إليه دليل الكتاب، وأما امليقات املكاين فقد أشار إليه دليل السنة عن رسول هللا 
 رضي هللا عن اجلميع -بن عباس وحديث عبدهللا بن عمر وحديث أم املؤمنني وجابر  حديث عبدهللا

فاحلج أول وقته وزمانه الذي ال جيوز إيقاع احلج قبله وال يصح  :. فأما بالنسبة للميقات الزماين-
عيد الفطر جاز للمسلم أن حيرم فيها  اإلحرام بنسك احلج قبله هو شهر شوال، فإذا كانت ليلة

غروب الشمس مل  ج وال جيوز له أن يسبقها، فلو أنه أحرم باحلج يف اليوم األخري من رمضان قبلباحل
على أصح قويل العلماء، فإذًا بداية زمان احلج وميقاته تبدأ بشهر شوال، فإذا  ينعقد إحرامه حجا  

ينعقد  زمان ملغابت مشس آخر يوم من رمضان حل للمسلم أن حيرم باحلج، فإن أحرم قبل هذا ال
: هل يفسد إحرامه ألنه أراد احلج ومل يرد غريه فيفسد وال يصح، أم إحرامه حجا ، مث خيتلف العلماء

كان احلج متعذراً ألن العمرة دخلت يف احلج، فإن   ؛أنه ينقلب إىل عمرة وهو الصحيح واألقوى
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هبارًا حينما نوى ولىب باحلج وأخطأ يف األيام  Wولذلك أفىت عمر بن اخلطاب  انقلب إىل عمرة،
وأمره  "ابق كما أنت وائت البيت مث طف به": وكان يظنه يوم عرفة فقال له عمر فجاء يف يوم العيد

ألن اإلعمال أوىل من  تعذر احلج انقلب النسك إىل عمرة؛ أن يتحلل بعمرة، فدل هذا على أنه إذا
 .صح منه حجا  ج فيصح منه عمرة وال ياإلمهال فينفسخ حجه بعمرة لتعذر احل

أن هللا تعاىل مل جيعل العام كله  :- وهو بداية شهر شوال - : األصل يف هذا احلكمثانياً 

  ٻ ٱ ژ: فلما قال تعاىل  ژ ٻ  ٻ ٱ ژ: لحج، والدليل على هذا قوله تعاىلل

دل على أن احلج مؤقت وحمدد بزمان معني وهو أشهر احلج، ولذلك جاء عن عبدهللا   ژ ٻ
أهنم ذكروا  - رضي هللا عن اجلميع -كابن عباس وابن عمر   Uبن مسعود وغريه من أصحاب النيب 

فكل من  :. أما بالنسبة لنهاية زمان احلجUوأن أوهلا شوال وهذا بإمجاع أصحاب النيب أشهر احلج 
نوى احلج بليلة عيد الفطر إىل ما بعدها ما مل يطلع الفجر فجر يوم النحر، فأصبح احلج ما بني 

: عجبت ضحى، ولذلك كان بعض العلماء يقولالعيدين فيحرم باحلج ما بني عيد الفطر وعيد األ
من ركن  وهو يدل على شرف احلج وفضله، فبمجرد ما ينتهي اإلنسان .,من هذا التأقيت من هللا 

إذا لىب  ركن احلج إىل بيت هللا احلرام، فينتهي ببزوغ الفجر ليلة عيد األضحى يفالصيام إذا به يدخل 
الشخص وأدرك من الوقوف أقل ما ميكن أن يصدق عليه أنه وقوف، فلو أن رجاًل من أهل مكة  

جاج يساعدهم مثاًل مل ينو أن حيج ذلك العام وأصبح يشتغل أو يعمل مث خرج مع احل ،كان مبكة
انعقد إحرامه،  : "لبيك حجا "عرفة وقبل بزوغ الفجر بدقيقة قالفلما كانت ليلة األضحى إذا به يف 

زمان ومل يدرك الألنه وافق الزمان املعتد به لإلحرام، فلو وقعت نيته للحج يف  ؛وحينئذ يصح منه احلج
: أن ، وصورة ذلكWن اخلطاب يف قضاء عمر ب كما ذكرناالركن األعظم فإنه ينقلب إىل عمرة  

يكون بعيدًا عن عرفة فيليب ليلة األضحى مث حيال بينه وبني عرفة فال يصلها إال بعد طلوع الفجر 
) من صلى صالتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد : Uفحينئذ يتحلل بعمرة وقد فاته احلج، قال 

 من أدرك عرفة ،احلج عرفة : )U ولذلك قال اعة من ليل أو هنار فقد مت حجه (أتى عرفات أي س



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                           (222رقم احلديث ) -باب املواقيت  

 

 1725 

فإذا مل يدرك عرفة قبل طلوع الفجر فإنه حينئذ قد فاته الركن  قبل أن يطلع الفجر فقد مت حجه (
بالنسبة لبقية أيام السنة ال يصح وال  هذا بالنسبة لبداية احلج وهنايته.األعظم للحج ويتحلل بعمرة، 

. والصحيح أن اإلحرام ال ل: إن اإلحرام ينعقد فيهاإلحرام باحلج خالفًا ملن شذ وقاينعقد فيها ا
بقوله يف هذا احلديث حديث  Uرسول هللا  : فقد بينهينعقد إال يف هذا املوضع، أما امليقات املكاين

أهل  توق   Uأن رسول هللا ] : - رضي هللا عنهما -األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس حرب 
) املنازل، وألهل اليمن يلملم وقال: ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن  املدينة

هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه 
ة يف هذا احلديث أربع Uوق ت رسول هللا  أنشأ حىت أهل مكة يهلون من مكة ( [من حيث 

 ذا احلليفة واجلحفة وقرن املنازل ويلملم، وهذه األربع من حيث األصل يسميها : ميقاتمواقيت
نص عليها وعي نها، وهناك مواقيت أخر ستأيت  Uألن النيب  العلماء املواقيت املنصوص عليها؛

: إنه عرق، اختلف فيه قال بعض العلماء اإلشارة إليها منها ما قيل إنه منصوص عليه وهو ذات
رواه مسلم يف صحيحه أن النيب  - رضي هللا عنها -يف ذلك حديث عن عائشة منصوص عليه، و 

U يا أمري املؤمنني أن أهل العراق شكوا إليه وقالوا أق ته يف خطبته، وهناك أثر عن عمر بن اخلطاب :
فوجد ذات عرق فأمرهم أن يهلوا من  "انظروا إىل ما حياذيها": قرن املنازل جور عن طريقنا فقال إن

: ال يبعد أن يكون ذات عرق اري، ولذلك مجع بعض العلماء وقالعرق، وهذا يف صحيح البخذات 
وليس بغريب فقد أنزل هللا القرآن لقول عمر  Uمث وافق اجتهاد عمر توقيت النيب  Uقد وق ته النيب 

أي  -إنه كان فيمن كان قبلكم حمدثون  : )Uيف مواضع عديدة فهو احملدث امللهم كما قال 
( كما يف الصحيحني، فال يبعد أنه وق ت ووافق توقيته توقيت النيب إن يكن يف أميت فعمر  - ملهمون
U وحينئذ تكون املواقيت املنصوص عليها مخسة، أما بالنسبة للميقات األول ويف قوله ،W :      
    د بقوله: ذا مؤك: على لزوم هذه املواقيت، وهأي حدد، ففيه دليل أوالً  [ Uوق ت رسول هللا ] 

هذه املواقيت ملزمون هبا  Uأي أن أصحاب هذه املواضع اليت وقت هلا رسول هللا  ] ) هن هلن ( [
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لعمرة فيجب عليهم إذا خرجوا من هذه املواضع يريدون احلج أو يريدون العمرة أو يريدون احلج مع ا
 .أن حيرموا منها

على أنه ال جتوز جماوزة امليقات ممن أراد  [ Uوقت رسول هللا ] : ثانياً: استدل هبذا يف قوله
، وعلى هذا - رمحهم هللا -احلج والعمرة وهو بدون إحرام ودخول يف النسك، وهذا بإمجاع العلماء 

ويقصد  "املتأخرين" ألن بعض العلماء يقول ؛املتأخرين يبطل اجتهاد بعض املتأخرين جدًا وال نقول
ضلة، لكن نريد متأخري ويقصد ما بعد القرون املف "تأخرينامل" ما بعد القرن العاشر وبعضهم يقول

وجيلس يف جدة : من مكث يف جدة ثالثة أيام مير باملواقيت ي املتأخرين الذين يقولونتأخر متأخري م
وهديه الذي وق ت وألزم كل من  Uثالثة أيام مث حيرم منها، وهذا القول باطل مصادم لسنة رسول هللا 

يدل على أن  رم منها، فهذا من القول على هللا بدون علم، ليس هناك دليلمر هبذه املواقيت أن حي
جبدة ثالثة أيام أنه يسقط عنه اإلحرام من األدىن، فإن مثل هذا لو  يقيمن من كان جبدة أو نوى أ

كان خيرج من املدينة إىل مكة فيمكث عشر ليال يف بعض   Uرجع إىل التاريخ وعلم أن النيب 
مكة واملدينة عشر مراحل، فما باله عليه الصالة والسالم أن يلزم الناس أن حيرموا  ألن بني ؛األحيان

ذلك ألزمهم باإلحرام من املدينة، يام، وإمنا أكثر من ثالثة أيام ومع من ميقات املدينة ليست ثالثة أ
وز فهذه اجتهادات ما أنزل هللا هبا من سلطان، وتالعب على الشرع ألن الشرع وقت وحدد فال جي

ما أُثر عنه عليه هلذه االجتهادات واآلراء اليت تصادم نصه و  Uللمسلم أن يرتك توقيت رسول هللا 
 .الصالة والسالم

ولكن هل فيه دليل على أنك ال جتاوز،  [ Uوقت رسول هللا ] : املسألة الثانية: ملا قال
؟ الذي دل عليه احلديث أنه ال جيوز أن جياوز، لكن لو أنه أحرم قبلها  جيوز للمسلم أن حيرم قبل

كرجل يف املدينة لبس اإلحرام يف بيته وهو داخل املدينة مث لىب وأحرم مث انطلق فهل تنعقد عمرته 
 :عقد حىت مير بامليقات وجيدد نيته؟ وجهان للعلماءينعقد حجه من املدينة أو ال ينو 
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أئمة السلف ومنهم الصحابة على أنه ينعقد إحرامه إذا أحرم و  - هللا رمحهم -مجهور العلماء 
أنه أقر على ذلك، وكذلك  Wوقتها كحد آخر، وصح عن عثمان  Uألن النيب  ؛من قبل املواقيت

، - Uمن أصحاب النيب  مرضي هللا عنهما وعن غريه -أُثر عن عبدهللا بن عمر وأنس بن مالك 
العلماء على أن اإلحرام يصح قبلها وال يصح بعدها، وعلى أنه حد ولذلك انعقدت كلمة مجاهري 

: هل األفضل أن حيرم من د حبيث ال جيوز أن جياوزه احملرم. إذا قلنا: يصح له أن حيرم، فالسؤالأبع
: مجهور العلماء ؟ وجهان للعلماء، أو األفضل أن يؤخر إىل امليقاتاملكان البعيد مبا فيه من املشقة

وأن تسري على هنجه وسنته فتحرم من امليقات، وأن من أحرم من  Uضل أن تتبع النيب على أن األف
بأيام، والسبب يف ذلك أنه بتأخريه لإلحرام حترى  ولو امليقات أفضل عند هللا ممن أحرم قبل امليقات

يت واتباعه أفضل من االجتهاد والرأي، ومن هنا كانت القاعدة الشرعية ال ،وهديه Uسنة رسول هللا 
الفقهية أشاروا إليها علماء القواعد عبدالسالم يف قواعده وغريه من  أشار إليها األئمة كاإلمام العز بن

فاإلحرام من امليقات وارد واإلحرام قبل امليقات غري وارد،  واليت تقول: "الوارد أفضل من غري الوارد"
تعباً وأعظم نصباً، وخالف يف هذه  فاإلحرام من امليقات أفضل ولو أن اإلحرام من غري امليقات أكثر

كما يف   Uوقد قال  ،: إنه أفضل ألنه أكثر تعبًا وأعظم نصباً فقالوا - رمحهم هللا -املسألة احلنفية 
الصحيح ما ذهب إليه و فدل على أن األكثر تعباً أعظم أجراً،  الصحيح: ) ثوابك على قدر نصبك (

أنه لو أحرم قبل امليقات معتقداً يف قرارة  :ا تنبيه وهومن امليقات أفضل، لكن هناجلمهور من اإلحرام 
وتعنُي ذلك اإلحرام مثل أن حيرم من املسجد يقصد املسجد بعينه  ل يف مكانقلبه خصوصية الفض

: يا جاءه رجل وقال - رمحه هللا -متحرياً له فهو إىل البدعة أقرب، وقد أشار إىل ذلك اإلمام مالك 
؟ قال: "إين ال تفعل ": أحرم من املسجد فقال لهأريد أن  أبا عبدهللا إين يرمحك هللا"، فقال له: وملِّ

: وهللا تعاىل يقول أحرم من ذي احلليفة Uإن النيب ": أخاف عليك الفتنة"، قال: وما ذاك؟ قال

مت من وإنك إن أحر   ژ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ  ک ک ک   ک ڑژ
صلوات  - اتباعاً لسنته فنؤخر ما أخره ونقدم ما قدمه أخ ر Uالنيب ف. املسجد ظننت أنك خرياً منه"
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 جعله على صراط مستقيم قال تعاىل: - جل وعال -ألن هللا  ؛للحق وحتريا   - هللا وسالمه عليه

 . ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںژ

هذا أصل أن العبادات توقيتها وحتديدها وإلزام الناس فيها بزمان  [ Uوق ت رسول هللا  ] :Wقوله 
، ال جيوز ألحد أن يؤقت للناس >معني أو عدد معني أو وقت معني أو مكان معني إمنا هو هلل 

ألن األمر موقوف على الشرع، ولذلك يصف  ؛شيئًا أو حيدد هلم شيئًا يف األذكار أو العبادات
أنه  :. ومرادهم بكوهنا مسعية أيف األول يقولون: العبادات مسعيةالوص: ات بوصفنيالعلماء العباد

األمة بالرواية والسماع. ثانياً: يقولون: وتناقلته  U فيها على ما مُسع من سنة رسول هللا يُقتصر
حبجة وعلى سبيل  ،أي أن املسلم ملزم بالوقوف فيها فال يقدم وال يؤخر إال بسنة ،العبادات توقيفية

رأي، إال إذا دل الدليل على حمجة، فهذه أمور تعبدية ال يستطيع املسلم أن يُدخل فيها الوصراط و 
تحق فيه شروطه فكان من أهل االجتهاد وممن يس تاالجتهاد وذلك يف حدود معينة وملن توفر  جواز

يف  ؤقت، يقول ابن عباسومن هنا لو أطلق الشرع مل جيز للمسلم أن ي النظر يف شرع هللا ودين هللا.
لون عن كون الرجل سئلوا وُيسأولذلك أئمة اإلسالم حينما  [ Uأقت رسول هللا  ] :احلديث

قل ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله "أو  "ئة مرةيف اليوم م Uصل على النيب ": يقول
دين هللا ما ليس  إذا قال ذلك فقد ابتدع يف ،"احلمد ألف مرة يف الصباح أو املساء أو بعد صالة كذا

ني توقيفي مسعي، ؟ ألن التوقيت والتحديد بالعدد املعني أو الزمان املعني أو املكان املعمنه، ما الدليل

 ی ژ: فلما قال يف ذكره  ژ يئ   ىئ مئ حئ       جئ ی ی ی ژ: هللا تعاىل يقول

: نذكره يف موضع معني بعدد معني إال إذا دل الدليل على ن يقولليس ملسلم أ  ژجئ ی ی
من  Uذلك التأقيت والتحديد، فالتأقيت والتحديد منسوب إىل الشرع مع أن الصالة على النيب 

 ڇ چ چ ژ: ولكن ربك من فوق سبع مساوات قال أَجل القربات وأشرف الطاعات،

ما معيناً ومل يؤقت زماناً معيناً إال  بذلك حدا  ما قال: صلوا عليه مثالً مئة وال ألفاً ومل حيد   ژ ڇ
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 ) فأكثروا من الصالة علي فيه ( ثبتت السنة بفضله كالصالة عليه عليه الصالة والسالم يوم اجلمعة
فمن هنا يفهم طالب العلم ويفهم كل مسلم أن أي شخص يأمره بذكر معني أو بعبادة معينة مؤقتة 

 فليعلم أن األمر توقيفي وأنه أو أي شيء تعبدي على حال معنيبزمان أو مكان أو على صفة معينة 
، ولذلك ينخدع املسلم الصاحل حسن النية Uبد فيه من الرجوع إىل كتاب هللا وسنة رسول هللا ال 

طاعة وقربة ما  U: الصالة على النيب فيقول ،ألف مرة U: صل على النيب الرجل وقال لهرمبا جاءه 
التحديد قول على هللا بدون علم، وهذا اإللزام بالعدد املعني تشريع ملا مل : هذا فيه شيء لكن نقول

فإذا مل يأذن ربك هبذا   ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے     ے ھ ژيشرع هللا 
إىل هذا الصحايب التحديد والتأقيت فاعلم أنه على غري السنة وعلى غري السبيل واحملجة، وانظر 

فالدين توقيت وحتديد يف عباداته ال  وقت ألهل املدينة [ Uأن رسول هللا  ] :اجلليل حيث يقول
أو إلزام أو  جيوز ألحد أن يقدم فيه وال يؤخر إال بنص، ومن هنا حق على املسلم إذا مسع بتأقيت

حتديد أن يسأل عن دليل ذلك، وما مسى العلماء الدليل دلياًل إال ألنه يدل على صحة نسبة الشيء 
 .بد فيه من الدليل الذي يدل عليه مؤقتاً حمدداً الإىل الشرع، فكل ما جاء يف العبادات 

بارك الذي اسم من أمساء هذا البلد الطيب امل "املدينة" ] وقت ألهل املدينة [: Wوقوله 
مساها هللا و اختاره هللا واصطفاه واجتباه خلري خلقه صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه تسمى املدينة، 

يف قصة الدجال وأنه ملا  W، ففي الصحيح يف حديث متيم الداري Uطيبة وطابة على لسان رسوله 
نربه وقال: ) هذه طيبة ة والسالم بقدمه على مذكر أن الدجال ال يدخل املدينة ضرب عليه الصال

وطيبها باإلميان  -عليه الصالة والسالم  - ألن هللا طيبها لنبيه ؛فسماها طيبة هذه طابة هذه طيبة (
إن اإلميان ليأرز إىل  عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: )وطيبها بالتوحيد كما ثبت يف الصحيح 

هي دار اإلميان ودار طيبة مطيبة هبذا الفضل الذي فض لها هللا به  دينة كما تأرز احلية إىل جحرها (امل
يف كتابه، وتسمى طيبة وطابة، وكانت تسمى يثربًا يف  8وشر فها به، فتسمى املدينة كما مساها هللا 

جعل هلا  ,ألن هللا  ؛ومساها باالسم الطيب الذي يليق هبا Uاجلاهلية ولكن هذا االسم حماه النيب 
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كل القرى ) أُمرت بقرية تأأنه قال:  Uاإلسالم، ففي احلديث الصحيح عن رسول هللا فضاًل على 
ت ألن فتح اإلسالم خرج من املدينة ومنها شع   يقولون يثرب وهي طيبة ( فقوله: ) تأكل القرى (

على  8على مشارق األرض ومغارهبا فُوصفت هبذا الوصف الطيب من هللا  أنوار الرسالة وُبسطت
 .- صلوات هللا وسالمه عليه - هان رسوللس

ويف ختصيص فهذا يدل على أن أهل املدينة ميقاهتم ذو احلليفة،  ] وقت ألهل املدينة [
احلقيقة عند النظر والتأمل جتد املدينة مشال مكة وجتد ميقات اجلحفة إىل الغرب أقرب، ولذلك أهل 

ي كانت تسلكه أخذوا طريق الساحل الذ دينة، وإنإىل جهة املدينة لزمهم ميقات امل الشام إذا جاءوا
نوب وهو ذات عرق ون من اجلحفة ألهنا غريب، مث شرقي البيت املنحرف إىل جهة اجلالعري فإهنم حيرم
يت مسامتة املواق جهة اجلنوب يلملم، فعلى هذا كأن الشرقي احملض، مث يكون من وقرن املنازل أي

 للجهات األربع ] .......... [.

هذا هو  ألهل املدينة ذا احلليفة [ Uوقت رسول هللا ] : هللا عنه وأرضاهوقوله رضي 
امليقات األول وهو أبعد املواقيت عن مكة شرفها هللا، يبعد يف القدمي عشر مراحل بسري اإلبل وذلك 

ئة  ويف زماننا أكثر من أربعميقارب عشرة أيام وقد ينقص إىل تسعة أيام على حسب مسري اإلبل، 
فيه فوجده  - رمحهم هللا -هذا امليقات هو أبعد املواقيت عن مكة، وتأمل بعض العلماء كيلو مرت و 

، وعري هو آخر حد املدينة - رمحهم هللا -عند آخر حرم املدينة فهو حبذاء جبل عري بإمجاع العلماء 
ينة إىل فاملدين خيرج من حرم املد ،وكرمه سبحانه 8من اجلهة اجلنوبية الغربية، وهذا من فضل هللا 

حرمة اإلحرام حىت يدخل يف حرم مكة، مث إن هذا امليقات يسمى هبذا االسم لوجود شجرة يف بطنه  
 بفضل وادي U، وقد ثبتت األحاديث عن النيب Uاملصلى الذي صلى فيه رسول هللا  اكان جبواره

د ثبت عن ، فق- الشجر املعروف - لفىاحلالعقيق الذي فيه ميقات ذي احلليفة، واحلليفة واحدة 
( ويف الصحيح من حديث عمر بن أنه قال عن وادي العقيق: ) إن هذا الوادي مبارك  Uرسول هللا 
أهِّل  :: ) أتاين الليلة آت من ريب فقالUقال قال رسول هللا  - رضي هللا عنه وأرضاه -اخلطاب 
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من  U( وقد وقع هذا يف الليلة اليت أحرم فيها رسول هللا  حجة : عمرة يفيف هذا الوادي املبارك وقل
يف آخر ُعُمره، ويسمى هذا امليقات يف  Uجة الوداع اليت حجها رسول هللا ميقات ذي احلليفة حل

أن العامة   :زماننا بأبيار علي، وهذا االسم كان موجوداً يف القرن الرابع واخلامس، والسبب يف التسمية
 - رمحهم هللا -ئرًا قاتل فيه علي اجلن، وهذه القصة تكلم عليها األئمة كانت تزعم أن هناك ب

ولذلك مسي هذا املوضع وبني أهنا باطلة وال أصل هلا  - رمحه هللا -ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فاجتمع فيه دليل السنة  Uالنيب  عد املواقيت عن مكة وقد أحرم منه. فهذا امليقات هو أبهبذا االسم

، وإذا تيسر للمسلم أن يصيب السنة بالنزول يف الوادي Uية ودليل السنة الفعلية من رسول هللا القول
جاء عنه يف الرواية  Uفهذا أكمل وأفضل ويصلي فيه ألن النيب  Uواالغتسال فيه تأسيًا برسول هللا 

والسالم أنه وثبت يف الصحيح عنه عليه الصالة  لوادي املبارك وقل: عمرة يف حجة (صل يف هذا ا )
وإذا بامليقات مث أحرم من ذلك املوضع،  - عليه الصالة والسالم - صالها ،أوجب بعد صالة الظهر

حاذى هذا امليقات فلم يتيسر له أن ينزل فيه وكان باملرور مبحاذاته ولىب وأحرم فإنه ينعقد إحرامه 
ىل بطن الوادي بشرط يف صحة ، فليس النزول إ- رمحهم هللا -وجيزيه قواًل واحدًا عند أهل العلم 

 - رمحهم هللا -اإلحرام وليس هو بواجب ولكنه أفضل وأكمل، ولذلك كان السلف الصاحل 
من أشد الصحابة حرصًا حىت كان ينزل ويصلي مث  - رضي هللا عنهما -يفعلونه، وكان ابن عمر 

 .Uحيرم منه كما فعل رسول هللا 

احلليفة يف اجلهة الشمالية من مكة ولذلك يعترب ميقاتًا ألهل الشام إذا مروا  ميقات ذي
 ] وألهل الشام اجلحفة [: جعل ألهل الشام اجلحفة يف قوله Uباملدينة، مث ذكر أن رسول هللا 

مي َمهِّيعة أو َمْهيعة كان واجلحفة موضع حبذاء البحر على ساحل البحر قريباً من رابغ ويسمى يف القد
من العماليق فأرسل هللا عليهم السيل فاجتحفهم فلم يبق منهم أحدًا فسمي هبذا االسم  وملق
فكانت فيها  8إىل املدينة كانت املدينة من أوبأ أرض هللا  U، وملا هاجر رسول هللا "اجلحفة"

حلمى ورمبا مات احلمى اليت تسمى يف زماننا باملالريا َقلَّ أن مير أحد باملدينة يف اجلاهلية إال وأصابته ا
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 -ثبت يف الصحيحني أنه أصابت احلمى أصحابه  Uفيها، وكانت وبيئة فلما هاجر رسول هللا 
رضي هللا  Uفأصابت احلمى أبابكر وبالاًل وغريهم من أصحاب النيب  - رضي هللا عنهم وأرضاهم

ن ويئن إىل عن اجلميع، فلما عظمت عليهم احلمى دخل عليه الصالة والسالم يعود أبابكر وهو حي
ينا اللهم حبب إل : )Uأن ينقل احلمى عن املدينة فقال  8مكة من شدة احلمى عليه، فسأل ربه 

اللهم حبب إلينا  ن العرب تستعمل أو مبعىن الواو )أل ؛وأشد :أي املدينة كحبنا ملكة أو أشد (
 U دعوة نبيه فاستجاب هللا ( املدينة كحبنا ملكة أو أشد وصححها لنا وانقل محاها إىل اجلحفة

فأصبحت داراً طيبة صحيحة ساملة من هذا الوباء، وال يدخلها الطاعون وال  8فطابت وطيبها هللا 
، فلما نُقلت احلمى إىل اجلحفة أصبحت اجلحفة وبيئة Uالدجال كما يف الصحيح عن رسول هللا 

الناس وأصبحوا حيرمون فال مير هبا أحد يف الغالب أو يدخلها أحد إال أصابته احلمى، فتحاشاها 
الية، فأهل الشام  غريب مكة إىل اجلهة الشم هي ميقاتحبذائها إما من رابغ أو جبوارها إذا مروا هبا ف

الذي أخذه أبو سفيان حينما بلغه أن رسول هللا  "طريق الساحل": طريق يقال له كان هلم طريقان
U ،ن دخلوا املدينة ومروا هبا فميقاهتم ميقات مث الطريق الثاين وهو الذي مير باملدينة فإ يريد عريه

الشمال واجلهة الشمالية وهو ذو احلليفة، وإن أخذوا طريق الساحل وكان الغالب عليهم أن يسلكوه 
فميقاهتم اجلحفة ألهنم ينحدرون من اجلهة الشمالية اليت هي أصل جهتهم قبل بلوغهم املدينة 

، وتبعد "اجلحفة"ما هو أقرب وهو هذا املوضع م ساحل البحر مث يكون ميقاهت جهة ويفيضون إىل
ئتني كيلو وزيادة كيلو تقريباً يف زماننا، هذا مكة أربعة مراحل وهي تقارب من م اجلحفة يف القدمي عن

والسبب يف إدخال اجلهة  و ميقات أهل الشام ويقول العلماء: واملغرب ومصر وأفريقيا،امليقات ه
كافة وبينوا أن اجلحفة ميقات أهل   - رمحهم هللا -العلماء  الغربية وهو إدخال صحيح نص عليه

ألهنا يف األصل ألهل املغرب، ولكن هذه اجلهات السبب أهنم كانوا يأتون على اإلبل فيأتون  ؛املغرب
من مشايل اجلزيرة وقبل حفر القناة، مث إذا جاءوا من هذا الطريق ينزلون على مكة من جهة رابغ فصار 

، وهذا Uإىل اجلهة الغربية الشمالية فكان ميقاهتم اجلحفة كما بني رسول هللا طريقهم ساحليًا 
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امليقات هو امليقات الثاين بعد ذي احلليفة من جهة البعد، فهو يبعد عن املواقيت األخر بزيادة ثالثة 
 .عد ذي احلليفةعداً بألن هذا امليقات يعترب ثاين املواقيت بُ  ؛مراحل

قرن املنازل هو الذي يسمى بالسيل  ] وألهل جند قرن املنازل [: اههللا عنه وأرضيقول رضي 
ت يبعد مسرية يوم الكبري حبذاء الطائف وهو ميقات أهل جند وأهل املشرق إن مروا به، وهذا امليقا

ئة كيلو مرت، وهو وذات عرق ويلملم هذه حلتني يقارب ما بني الثمانني واملر وليلة عن مكة أي م
مبسري اإلبل أي يومًا وليلة، وهذا كلها بُعدها متقارب، وبعدها عن البيت مرحلتني املواقيت الثالثة  

أنه ألهل جند وهو يف اجلهة الشرقية من مكة، ولذلك ملا سئل عمر بن  Uامليقات بني رسول هللا 
انظروا ما الذي حياذي قرن ": Wأن جيعل ألهل املشرق ميقاتًا غري قرن املنازل قال  Wاخلطاب 

توقيت النيب  هلم فوافق Wفوجدوا ذات عرق، وذات عرق بُعدها كبعد قرن املنازل فوق تها  "املنازل
Uمواقيت ميقات الشمال  ة، فهذان امليقاتان ذات عرق وقرن املنازل يف اجلهة الشرقية، فهذه ثالث

ته رسول هللا وميقات الغرب وميقات املشرق، فبقي امليقات الرابع واألخري وهو ميقات اجلنوب فوق  
U  وأشار إىل توقيت رسول هللاU وتسمى يف زماننا  [ وألهل اليمن يلملم] : ولهله ابن عباس بق

و مرت على ئة كيلوليلة وما بني الثمانني إىل امل مسرية يوم - كما تقدم  -وبُعدها عن البيت  ،بالسعدية
اجلنوبية من مكة وإن كان  من حساب املسافات، هذا امليقات يف اجلهة حسب املوجود يف زماننا

لكل جهة ميقاهتا، والسبب يف  Uمنحرفًا قلياًل إىل جهة الغرب، هذه أربع جهات جعل رسول هللا 
ذه هبفإذا أردنا أن نلحق أي موضع  ،أن هناك مسألة يف إحلاق غريها هبا :التنبيه على اجلهات األربع

تكون يف اجلهة الغربية من مكة، إذا نُظر إليها  - مثالً  - أن تراعى اجلهة، فجدة واقيت فينبغيامل
إىل بُعد اجلحفة ال إىل بعد  - الغربية :أعين -وهي هبذا االعتبار ينبغي أن يُنظر يف هذه اجلهة 

ون بعيداً عن البيت بأربعة يلملم، أي أننا إذا أردنا أن نضع ميقاتًا يف جهتها يف مستها فينبغي أن يك
امليقات، ومن هنا ملا قال بعض العلماء يف  Uاليت وضع فيها رسول هللا ألهنا هي اجلهة  مراحل؛

 :مرادهم ء من غريب جدة فليحرم بعرض البحر"ومن جا": - رمحهم هللا -القدمي من فقهاء احلنفية 
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أنه ينظر إىل مسته من جهة رابغ يف بعده من جهته عن البيت كُبعد رابغ عن البيت وهو أربعة 
ا وال حيتسب يلملم، ومن هنا أخطأ بعض املتأخرين فنظر إىل أن جدة يف القدمي مراحل، فيُ َقدر هذ

زيد قد تقارب السبعني إىل مثانني كيلو مرت، مث نظر إىل ميقات السيل الكبري وهو يقارب الثمانني ي
ألن جدة يف اجلهة الغربية وليست يف  ؛: جدة ميقات، وهذا خطأ واضحقليالً من الكيلو مرتات فقال

، هذا من جهة التقدير يف هة اجلنوبية وال الشرقية، فكان املنبغي أن يُنظر إىل ميقاهتا بالسمتاجل
وال يشك أحد يف هذا، حىت إن  Uاحملاذاة، وكلنا يعلم أن جدة كانت موجودة يف زمان رسول هللا 

مكسورة خشب البيت يف القصة املعروفة ملا سقفوا البيت إمنا سقفوه بعرض السفينة اليت وجدوها 
"هل تقصر الصالة إىل : عن قصر الصالة - رضي هللا عنهما - جبدة، وقال ابن عباس ملا سئل

وكانت جدة يف ذلك الزمان مسرية يوم وليلة  ، ولكن إىل جدة وعسفان والطائف": الاجلموم؟ قال
البيت ومل والنزول هبا أرفق وأقرب إىل  Uتامة كاملة، وعلى كل حال فكوهنا موجودة يف زمان النيب 

 .أهنا ليست مبيقات Uميقاتاً أمر واضح بني ملن أنصف والتزم سنة رسول هللا  Uجيعلها رسول هللا 

أي هذه  ] ) هن هلن ( [أنه قال:  Uعن رسول هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  - قال
فدل على أن  ( [ ) وملن أتى عليهن من غري أهلهن]  Uاملواقيت الزمة ألهلها ممن مسى رسول هللا 

من مر بامليقات األبعد وهو من أهل امليقات األقرب وعنده نية حلج أو عمرة أو مها معًا لزمه األبعد 
باملرور، وهكذا من مر بامليقات األدىن وهو من أهل امليقات األبعد ومل مير بامليقات األبعد ناوياً  

نوى العمرة من الرياض لزمه أن حيرم كرجل من أهل املدينة ذهب إىل جهة املشرق كالرياض وحنوه مث 
( ) وملن أتى عليهن من غري أهلهن ] : Uمن ميقات أهلها ألنه أتى على ميقات أهلهم وقد قال 

سافر إىل املدينة وأراد أن حيرم بعمرة أو حجة أو مها معًا لزمه أن حيرم من  وعلى هذا فلو أن مكيا   [
قال عليه  ] ) وملن أتى عليهن من غري أهلهن ( [ م:ميقات املدينة لقوله عليه الصالة والسال

ن أراد لزام باإلحرام من امليقات خمتص مبأي اإل ] ) ممن أراد احلج والعمرة ( [: الصالة والسالم
 : رة، ويف هذا دليل على مسائل منهااحلج والعم
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مكة  أن من خرج من املدينة وليست يف نيته العمرة وال احلج ودخل إىل مكان قريب من 
كجدة أو عسفان أو اجلموم مث طرأت عليه النية وهو داخل يف موضع داخل عن املواقيت فإنه حينئذ 

 ) وملن أتى عليهن من غري] قال:  Uألن النيب  جع إىل ميقات املدينة وحيرم منها؛ال يلزمه أن ير 
لعمرة، فدل احلج وا ن مر عليها ناوياً احلكم باإلحرام منها مب خص أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ( [

ى هذا تتفرع وبناء عل ال يلزمه أن حيرم من هذه املواضع،ومل ينو عمرة أنه  على أن من مل ينو حجا  
: إذا كان شاكاً هل سيأيت بالعمرة أو ال كرجل خرج من املدينة إىل حاجة جبدة ال املسألة الثانية وهي

فحينئذ ليست  ،الوقت فال ميكنه أن يعتمريدري هل يسعفه الزمان فيعتمر أو يضيق عليه الزمان و 
احلج فيلزمه  عنده نية حمضة وال ثابتة باحلج وال بالعمرة فيؤخر حىت يستقر عزمه على العمرة أو

 .اإلحرام من حيث عزم

 أهلهن ممن أراد احلج ) وملن أتى عليهن من غري] ثالثاً: يف قوله عليه الصالة والسالم: 
ن من أراد مكة وليست عنده نية حلج وال عمرة وقصد مكة حلاجة  فيه دليل على أ والعمرة ( [

كالتجارة أو صلة رحم أو زيارة أو غري ذلك فإنه ال جيب عليه أن حيرم من هذه املواقيت، وهبذا 
 -القول قال فقهاء الشافعية والظاهرية وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فدل  ] ) ممن أراد احلج والعمرة ( [تدلوا بقوله عليه الصالة والسالم: واس - عة هللا على اجلميرمح
وذهب مجهور  .عمرة أنه ال يلزمه أن حيرم منها وال من مر هبذه املواقيت ال يريد حجا  على أن 

وأن كل من قصد مكة  ،العلماء من احلنفية واملالكية واحلنابلة يف املشهور إىل أنه جيب عليه أن حيرم
واحتجوا بقوله عليه  نده نية فال يدخل مكة إال حمرماً،مل تكن عواء كان عنده نية بالنسك أو س

: فهذا حديث ابن عباس من البيهقي وغريه: ) ال يدخل مكة إال حمرم ( قالوا الصالة والسالم يف
  قال:  Uوألن النيب  حرام،وال جيوز أن يدخلها بدون إ يدل على أنه جيب أن يدخل مكة باإلحرام

عليه الصالة  - ( فدل على أن دخولهمن هنار مث عادت كحرمتها باألمس إمنا أحلت يل ساعة  )
ه ال يدخل مكة إال من  وأن األصل أن ،له 8يوم فتح مكة حالاًل هو رخصة من هللا  - والسالم
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وذلك ألن  ،للدخول إىل مكة أنه ال جيب اإلحرام - والعلم عند هللا -والذي يرتجح  .كان حمرماً 
، وحديثنا قوي يف الداللة Uحديث ابن عباس الصحيح أنه موقوف ومل يصح مرفوعًا إىل رسول هللا 

على أن اإللزام باإلحرام إمنا هو ملن أراد احلج أو أراد العمرة وأن من مل يردمها فال جيب عليه أن حيرم، 
 8م ويصيب فضيلة العمرة وفضيلة ذكر هللا ولكن األفضل واألكمل أن يدخل اإلنسان باإلحرا

) الصلوات اخلمس ورمضان إىل رمضان واجلمعة إىل قال:  Uفإن النيب  ،وطاعته هبذه العبادة الشريفة
 .ت ما بينهن ما اجتنبت الكبائر (اجلمعة والعمرة إىل العمرة مكفرا

من الناس، هذا هو القسم الثاين  ] ) ومن كان دون ذلك ( [قال عليه الصالة والسالم: 
فالناس إما أن يكونوا آفاقيني خارجني من أهل املواقيت فإنه جيب عليهم أن حيرموا من املواقيت أو 

ن دون ذلك ) ومن كا] : Uحبذائها، وإما أن يكونوا داخل املواقيت فيما بني املواقيت ومكة، فقال 
كان دون امليقات جيب عليه أن حيرم من موضعه، فيه دليل على أن من   فإحرامه من حيث أنشأ ( [
رع وغريهم من الذين هم على مست خط دينة دونه أهل اليتمة ووادي الفوبناء على ذلك فميقات امل

املدينة كالفارع واملسماة فهؤالء كلهم حيرمون من مواضعهم ألهنم دون ميقات املدينة، ومن كان دون 
م حيرمون من مواضعهم، وهكذا بقية املواقيت فإنه جيب ميقات اجلحفة كأهل قديد وعسفان فإهن

على من كان دوهنا أن حيرم من موضعه، وأهل جدة دون امليقات فإهنم إذا نووا العمرة أو احلج أو مها 
التنبيه عليه أن بعض أهل جدة يؤخرون  إىل معًا حيرمون من بيوهتم، وما اعتاده بعض الناس مما حيتاج

رمون منها، ومن فعل ذلك لزمه يوهتم إىل بعض احملطات اجملاورة جلدة وحياإلحرام فيخرجون من ب
من كان دون امليقات فميقاته من مكانه الذي أنشأ فيه العمرة، فإذا  أن ألن العلماء نصوا على ؛الدم

خرجوا إىل احملطة املعروفة اليت حيرمون منها دون جدة وهي تبعد ما ال يقل عن مخسة كيلو مرتات عن 
 مرت، فهذا تأخر واضح يف اإلحرام، كيلو  ةجدة، أما عن وسط جدة فقد تقارب أكثر من عشر طرف 

على أن ميقاهتم من موضعهم، وباإلمجاع من تأخر عن ميقاته ولو يسرياً  Uولذلك نص رسول هللا 
 .لزوم الدم عند فوات النسك الواجبلزمه الدم إذا أحرم منه، هذا بال خالف عند من يقول ب
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فيه دليل على  ،أي أنشأ نيته مه من حيث أنشأ ( [) فإحرا] ليه الصالة والسالم: وقوله ع
عليه على األصل الذي  من أهل املوضع نفسه أو كونه مارا  أنه حيرم من موضعه دون تفريق بني كونه 

 .يف املواقيت Uبينه رسول هللا 

هذا هو املوضع الثالث  ] ) حىت أهل مكة يهلون من مكة ( [قال عليه الصالة والسالم: 
من كان يف مكة، فعرفنا من كان يف املواقيت من أهل املواقيت أو  إىل بيان حكمه وهم الذي حُيتاج

: Uخارجاً عنها ومن كان دون املواقيت فيما بينها وبني مكة فبقي حكم من كان داخل مكة فقال 
: أهل مكة املراد هبم سمنيوأهل مكة يف إحرامهم على ق ] ) حىت أهل مكة يهلون من مكة ( [

من كان داخل احلرم أي يف حدود حرم مكة، وأما من كان بضاحية مكة خارجاً عن احلرم فهذا دون 
كأهل اجلموم وأهل النوارية فهؤالء كلهم حيرمون من مواضعهم، لكن املراد   - كما تقدم  -امليقات 

) حىت أهل مكة ] : Uفقال  من أهل مكة الذين هم سكان احلرم الذين هم داخل حدود احلرم،
 :اإلهالل مل ختل نيتهم من حالتني فإذا أرادوا كة ( [يهلون من م

والدليل  ة لزمهم أن خيرجوا إىل أدىن احلل،: أن تكون نية بعمرة، فإذا نووا العمر احلالة األوىل
ن أ - رضي هللا عنها وأرضاها -على ذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أم املؤمنني عائشة 

 عليه الصالة والسالم - ملا أحلت عليه بالعمرة وأذن هلا أوقعت عمرهتا من التنعيم، وقد ذكر Uالنيب 
 وهللا ما ذكر التنعيم وال غريه" أي أنه فال": إمنا ألزمها احلل ولذلك قالت احلل ومل يعني هلا مكاناً  -

وهذا احلديث أصل عند  فخرجت إىل أدىن احلل وأحرمت منه مث جاءت بعمرة، اعترب هلا احلل،
واضح يف الداللة على أن املكي حيرم بالعمرة من خارج احلرم من أي  - رمحهم هللا -مجهور العلماء 

فإن  ] ) حىت أهل مكة يهلون من مكة ( [ليس مبلزم ال بالتنعيم وال بغريه. وأما قوله هنا: موضع و 
فال يعارض القوي املرفوع  - رضي هللا عنهما -هذا اللفظ أواًل خمتلف يف رفعه ووقفه على ابن عباس 

 .Uإىل رسول هللا 
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، واملتأخر أقوى - رضي هللا عنهما -: أن حديث عائشة متأخر عن حديث ابن عباس ثانياً 
] ) حىت أهل مكة يهلون به أظهر فيكون خمصصًا لعموم قوله: يف الداللة مما تقدم، والتخصيص 

 .من مكة ( [

ألنه  ؛دليل النظر مع دليل األثر يف أن املكي يف العمرة خيرج إىل احلل : جيتمعمث األمر الثالث
إىل عرفات،  ألنه سيخرج ؛إذا خرج إىل احلل مجع يف نسكه بني احلل واحلرم، ويف احلج حيرم من بيته

سيجمع بني احلل واحلرم، ولذلك العمرة هي احلج  - بال إشكال -في احلج وعرفات من احلل ف
يف احلج األكرب بني احلل واحلرم جيمع يف عمرته بني احلل واحلرم، أما من يقول من  األصغر فكما مجع

: ال نعرف يف شراح األحاديث وهذا أمر ننبه أن هذا احلديث خاص بعائشة، فأوالً بعض املتأخرين 
عليه طالب العلم أنه ينبغي إذا قيل بتخصيص نص أو ختصيص دليل أن يسأل صاحبه من الذي 

 - رضي هللا عنها -عائشة كلهم على أن حديث   ف واألئمة هبذا، فالعلماء واألئمةقال من السل
أصل وليس مبخصص ال يف قضية العمرة بعد احلج وال يف قضية اإلحرام من التنعيم، ال أعرف أحداً 

لى شروح األحاديث ومن بعدهم األئمة خاصة يف القرون املفضلة ممن تكلم ع أهل العلم من من
 -( وأمر عائشة وال جتزي غريك  ) جتزيكقال أليب بردة:  Uألن النيب  ؛ا خاص بعائشة: أن هذيقول

، ولو كان يف - عليه الصالة والسالم - فلو كان األمر حمرمًا ملا أذن هلا ،أن حترم - رضي هللا عنها
حمتاجون أن الناس ، و ألنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ؛"لك ال لغريك": لقال األصل ممنوعاً 

أراد أن حيرم  أن كل من يعلموا هل هذا تشريع عام أو خاص فهي وغريها يف هذا سواء، فاألصل
: إما ة إذا قيل إهنا ال ختلو من أمرينأن عائش :بعمرة وكان يف مكة أن يفعل كفعل عائشة، والدليل

كة، فإن قلت إهنا وإما أن تكون يف حكم أهل م ية بناء على أهنا من أهل املدينة،أن تكون آفاق
أمر أهل املدينة أن حيرموا من ذي احلليفة وهي أحرمت من  Uألن النيب  ؛آفاقية فهذا غري صحيح

ألن نيتها بالعمرة طرأت عليها مبكة ومل تكن يف  ؛التنعيم فال يصح أن نعتربها يف حكم أهل املدينة
أهنا  ا مبكة كما يف الصحيحنيولذلك يدل على أهنا طرأت عليه ،األصل يف املدينة قد نوت العمرة
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) طوافك بالبيت وسعيك : Uفقال  !"جةحبأيرجع الناس حبج وعمرة وأرجع  ،يا رسول هللا": قالت
ال يرد سائاًل فأذن  Uفأبت عليه وكان " :قال الراوي كافيك حلجك وعمرتك (بني الصفا واملروة  

ال إشكال من جهة النظر واإلنصاف يف  :وبناء على ذلك ،فهي طرأت هلا العمرة وهي مبكة هلا"
دل داللة واضحة على صحة ما فالدليل على أن نيتها طرأت عليها وهي مبكة فخرجت إىل التنعيم 

حيرم أن املكي حيرم بالعمرة من أدىن احلل وال  إىل - رمحهم هللا -ذهب إليه مجهور السلف واألئمة 
من بيته وال و فإنه حيرم املكي باحلج من مكة  - نيةوهي احلالة الثا -أما إحرامه باحلج  .من موضعه

والصحيح ما ذهب . ، وكان بعض املتقدمني يقول: حيرم من داخل املسجديلزمه أن حيرم من املسجد
من أن املكي حيرم من بيته ومن املوضع الذي هو فيه وال يلزمه  - رمحهم هللا -إليه مجهرة أهل العلم 

أما الدليل الثاين الذي يدل  .ويليب حبجه من البيت احلرامو أن حيرم أن يتكلف الذهاب إىل املسجد أ
فعل  [ ) حىت أهل مكة يهلون من مكة (] من موضعه مع هذا الدليل يف قوله:  حيرمعلى أنه 

أن أصحاب  :- رضي هللا عنهما -كما يف الصحيح من حديث جابر بن عبدهللا   Uأصحاب النيب 
الذين خرجوا معه وأمرهم أن يتمتعوا وأن يفسخوا حجهم بعمرة خرجوا من األبطح من  Uالنيب 

 :، فدل على مسألتنيمنزهلم إىل مىن وهم يلبون

ولذلك أحرموا باحلج من موضعهم وهو منزهلم  املسألة األوىل: أن املكي حيرم من موضعه،
 .داعحينما قدم يف حجة الو  - والسالمعليه الصالة  - مالذي نزل هب

: دل على أن السنة يف املتمتع أن حيرم قبل ذهابه إىل مىن، وهذا أمر يضيعه البعض ثانياً 
أهنم أحرموا من : -رضوان هللا عليهم  - احملفوظ من فعل الصحابة معه Uفالسنة وهدي النيب 

ا ورد عن منزهلم قبل ذهاهبم إىل مىن ومل يؤخروا اإلحرام إىل مىن كما يفعله البعض فيتأسى املسلم مب
 .Uيف حجتهم مع رسول هللا  Uأصحاب النيب 

هذا احلديث يعترب من أمجع األحاديث يف املواقيت حفظه حرب األمة وترمجان القرآن من 
ألنه مجع املواقيت كلها  ؛أصاًل يف باب املواقيت - رمحهم هللا -، واعتربه العلماء Uرسول هللا 
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رضي هللا  -لملم إمنا هي رواية بالبالغ، وابن عباس خبالف حديث ابن عمر فإن روايته مليقات ي
وذكر ميقات أهل  [ وقت Uأن رسول هللا  ] :يف حديثنا روايته وقعت متصلة بقوله - عنهما

فنسأل هللا العظيم أن جيزي حرب األمة . ن أمجع األحاديث يف ذكر املواقيتاليمن وهو يلملم فكان م
 .خبري اجلزاء وأوفاه Uهللا رسول  وترمجان القرآن عنا وعن سنة


