
 المواقیت
 إحرام المكي للعمرة موضع 

 
 من أین ُ�حرم المكي للعمرة؟ :السؤال
«یهل أهل المدینة واقیت الجهات فقال: أنه حدد م -عل�ه الصالة والسالم-قد ثبت عنه  :الجواب

و�هل أهل ال�من من ، من ذي الحل�فة، و�هل أهل الشأم من الجحفة، و�هل أهل نجد من قرن 
هنَّ لهن ولمن أتى علیهن من غیر «حددها �التعیین، وقال: ف، ]133ي: البخار [ یلملم»

ولمن أتى علیهّن من غیر «�عني: لتلك الجهات،  »لهنّ «�عني: هذه المواقیت،  »هنّ « ،أهلهن»
، استدل �الحدیث من قال: إن أهل ]1524[البخاري:  »أهل مكة من مكةحتى «قال: و  »أهلهن

ورجحه  ،�میل إلى هذا -رحمه هللا-ن البخاري أ كو  لعموم الحدیث،مكة یهلون �العمرة من مكة؛ 
ول عند جمهوِر أهل الحدیث ظاهر، لكن الحدیث محملفظ الصنعاني، وعلى كل حال استداللهم ب

وهو  الذي قدم إلى مكة من خارجها وأحرم من الم�قات، ثم حل من عمرتهف ،جالعلم على الح
وأما �النس�ة لمن أراد العمرة من  .من مكةحرمون إنهم �فیر�د الحج، وكذا أهل مكة �النس�ة للحج، 

أما  ،فإنه یلزمه الخروج إلى أدنى الِحلِّ  بها  ممن وفد على مكة وحلَّ  سواء كان مك��ا أو مكة
الِحل والحرم في خروجه ال یلزمه الخروج إلى أدنى الحل؛ ألنه سوف یجمع بین ف �النس�ة للحج

یجمع بین الِحل والحرم،  نفلو أحرم من الحرم فإنه للمعتمر اوأما ، إلى عرفة؛ ألنها من الِحلِّ 
من أدنى الِحل سواء  للعمرة أنه ال بد أن �حرم من وهو قول جمهور أهل العلم-هذا القول  ودلیل

عبد الرحمن بن  -�ه الصالة والسالمعل-دلیله أمره  -بها  ا، أو ممن وفد إلى مكة وحلَّ كان مك�� 
مع  -عل�ه الصالة والسالم-من التنع�م، والنبي  -رضي هللا عنهم– عِمر عائشةأبي �كر أن �ُ 

فها أن تخرج إلى فه وكلَّ صحابته ینتظرونها، ولو كان اإلحرام للعمرة من داخل الحرم لما كلَّ 
ل�ست فا ف�ه مشقة وف�ه طول وقت، ف أصحا�ه االنتظار حتى تأتي؛ ألن هذالتنع�م، ولما كلَّ 

�حتاج إلى وقت طو�ل على  ال، بل ل إلى أدنى الحل،ص�دقائق و  الوسائل مثل ما عندنا اآلن،
 اإلبل والوسائل المتاحة في ذلك الوقت. 

-نفسه وانتظاره لها مع جم�ع أصحا�ه  -عل�ه الصالة والسالم-ه على كل حال ح�سُ 
ا أمر ال بد منه، ولو كان ف�ه فسحة لما شقَّ على نفسه یدل على أن هذ -رضوان هللا علیهم

فدلَّ على أنه یلزم  ،االنتظار، ولما شقَّ علیها وعلى أخیها أن تخرج إلى التنع�م�وعلى صحابته 
 أو ممن في حكمهم أن یخرجوا إلى أدنى الحل. أراد اإلحرام �العمرة من أهل مكةمن 

 .5/1/1432الحلقة الحاد�ة والعشرون، برنامج فتاوى نور على الدرب، 


