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اإلحرام – المواقيت  -المناسك
الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنـا،

من يهـده

الـال م ـه لـه ،ومـن ي ـهه الـال هـادش لـه ،وأشـهد أل لـه ل

محمداً عبده ورسوله ،صهى

 ،وحـده ل شـر ك لـه ،وأشـهد أن

عهيه وعهى آله وصحبه وسهم تسهيماً كثي اًر ،أما بعد:

القد تكرر السؤال من كثير من المسـهمين أن أكتـف الـي بيـان مناسـك الحـ مـا يحتـال ليـه الـف الحيـال الـي
الف األوقات ،عهى سبيه الختصار ،الإني كنت قد كتبت...

عندكم الطبعة األولى؟ يقول هنا" :وقد تكرر السؤال من كثير من المسهمين أن أكتف الي بيان مناسك الح ما

يحتــال ليــه الــف الحيــال الــي الــف األوقــات عهــى ســبيه الختصــار" وهذ ا هذذو الحاصذ  ،وهذذو واقذذا الك ذذاب،

فالحاص أن الك اب مخ صر جداً ،وما لكم هو في مجموع الف اوى س ين صفحة ،وهذو مخ صذر بالنسذبة لشذيخ
اإلسالم ،فقد ك ب على عمدة الفقه مجلدين ،وطبا في مجلذدين كبيذرين ،وشذيخ اإلسذالم -رحمذه هللا -وهذو اإلمذام

المطلذذا علذذى النصذذو

 ،وعلذذى القواعذذد ،وعلذذى المقاصذذد ،وعلذذى م ذ اهب الفقهذذا  ،معروفهذذا وشذذا ها ،بإمكانذذه أن

يك ب األسفار في ه ا الباب؛ ألن الباب يح م  ،ففيه مسائ كثيذرة جذداً ،وفيذه اشذكا ت ،وفيذه نذوا ل ،فالموضذوع

يح اج؛ لكنه هنا يقول على سبي ا خ صار ،يعني على سبي اإليجا .

وفذي عليقنذا علذى هذ ا الك ذاب المذوج المخ صذر لذن يعذدو أن يكذون مجذرد وضذي لذبعئ المسذائ ال ذي يخ لذ

فيها شيخ اإلسالم ما غيره -رحمه هللا-؛ ألن الك اب في س ين صفحة واأليام س ة ،فال بد أن نأخذ معذدل عشذر
صذذفحات فذذي اليذذوم ،وعلذذى ه ذ ا
بعئ المسائ ؛ ألن الوقت

ي سذذنى لنذذا أن نعل ذ  ،أو نشذذرش شذذرحا كمذذا طلذذب ،المسذذألة مسذذألة علي ذ علذذى

يسع .

"الإني كنت قد كتبت منسكاً الي أوائه عمرش ،الذكرت اليه أدعية كثيرة ،وقهدت الي األحكام مـن اتبعتـه قبهـي مـن

العهماء ،وكتبت الي هذا ما تبين لي من سنة رسول

-صهى

عهيه وسـهم -مختصـ اًر مبينـاً ،ول حـول ول

قوة ل باهلل العهي العظيم".
مخت َص اًر" يكفي عما سقط في بقية النسخ من قوله" :عهى سبيه الختصار" ،مخ ص اًر أو
مخت ِص اًر" أو " َ
لع قولهَ " :
مخ صذ اًر حذذال ،فمخ صذ اًر حذذال مذذن الفاعذ  ،وهذذو شذذيخ اإلسذذالم ،الكا ذذب ،أو مخ صذ اًر ،يعنذذي مذذن المك ذذوب ،فهذذي
حال بين هيئة الفاع أو هيئة المفعول ،مخ ص اًر مبيناً" ،ول حول ول قوة ل باهلل".
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شيخ اإلسالم -رحمه هللا -كغيره من أه العلم ك بوا في المناسك ،ب منهم من ك ب أكثر من منسك ،ومنهم من

ك ب منسكاً ثم لما باشر الحج -والخبر ليس كالعيان -أحرق المنسك األول ،فشيخ اإلسالم ك ب منسكاً ،ثم رجا
عذن كثيذر مذن المسذائ الذى مذذا إل اليذه أمذره مذن ا ج هذاد المطلذ  ،فقذذد ك ذب المنسذك علذى سذبي ال قليذد ،وال قليذذد

شذذم رائح ذذه ممذذا ك بذذه علذذى العمذذدة؛ ألن شذذرش العمذذدة فذذي أول األمذذر وال قليذذد فيذذه ذذاهر ،يعنذذي عناي ذذه بالم ذ هب

وروايا ه وال وجيه ،ول لك لذم بذر فيذه شخصذية شذيخ اإلسذالم ،كمذا إل اليذه األمذر فذي إخذره ،كمذا هذو موجذود فذي

الف اوى وفي ه ا المنسك.

والنووي ك ب منسكاً ثم أ لفه وك ب غيره ،وغيره ك ب ثم لما رأى حقيقة األمر غيرت عنده بعئ األحكام،

ألن الحكم غيذر ،نوانمذا ن ر ذه الذى هذ ه األحكذام غيذرت ،و شذك أن ال طبيذ لذه أثذر فذي ال قعيذد ،فحينمذا يذرى
اإلنسان أنه ي ذرج لديذه شذي بمذرج هذو مجذرد اسذ رواش وهذو فذي بلذده ،فلمذا حذج رأى األمذر يخ لذ مامذاً عمذا

مال اليه قب  ،يمي الى القول اآلخر ،و ضير ا ا كان ك من القولين له ما يسنده من الدلي .
و يعني ه ا أنه ي با في لذك الذرخ

 ،ويسذلك مسذلك ال سذهي بذإطالق ،أو اخ يذار األخذ

مذن األقذوال ،لذيس

ه ا بمقصود ،فقذد يرجذا العذالم مذن األسذه الذى األشذد؛ ألنذه رأى أن رجيحذه لهسذه يعذين النذاس علذى انفال هذم
مذذن ديذذنهم ،فلذذو قي ذ مذذثالً :المبيذذت بمنذذى لذذيس بواجذذب مطلقذذا ،كمذذا قذذال بعذذئ أه ذ العلذذم ،لوجذذدت النذذاس كلهذذم
ي ركون المبيت ،والنبي -عليه الصذالة والسذالم -بذات ،وقذال(( :خذ وا عنذي مناسذككم ولذو قيذ  :المبيذت بم دلفذة

لذذيس بواجذذب ك ذ لك ،ثذذم يطذذرد لذذك علذذى جميذذا المشذذاعر ويذذرج القذذول األخ ذ  ،لمذذا حذذج النذذاس ،يقفذذون بعرفذذة
ويمشون ،لكن ا ا قي إلنسان المبيت بمنى ركن من أركان الحذج ،وقذد قيذ بذه ،المبيذت بم دلفذة كذ لك ركذن ،وقذد

قي ذ بذذه ،فه ذ ا فيذذه ضذذيي وحذذرج شذذديد علذذى النذذاس شذذديد أيض ذاً ،فذذالقول الوسذذط فذذي مث ذ ه ذ ه المسذذائ القذذول
بالوجوب بحيث

على ما سيأ ي.

ينفلت الناس و يش عليهم مشقة

المقصود أن شيخ اإلسالم أل

يح ملونها ،ما أنه لم يدعمه الذدلي  ،والذ ي يييذده الذدلي

منسكاً ،ثم لما أه لالج هاد المطل أعاد الن ر فيه وغيره.

وابذن حذ م لذم يحذذج ،ومذا لذذك وقذذا لذه فذذي بعذئ مسذذائ الحذج شذ و  ،لذذم يوافذ عليهذذا مذن قبذ عامذة أهذ العلذذم،
والسبب أنه لم يحج ،ولو باشر الحج ل غير رأيه ،وهللا المس عان.

"الصه :أول ما يفعهه قاصد الح والعمرة ،ذا أراد الدخول اليهما أن يحرم بذلك ،وقبه ذلك الهو قاصد الحـ أو

العمرة ،ولم يدخه اليهما بمنزلة الـذش يخـرل لـى صـالة اليمعـة ،الهـه أيـر السـعي ،ول يـدخه الـي الصـالة حتـى
يحرم بها ،وعهيه ذا وصه لى الميقات أن يحرم".

يدخ في النسك ح ى يحرم ،نوان كان قاصداً له من بلده ،فلو أن شخصا أراد أن يحج فلما وص الى الطائ
البقذرة ، ٦٩١ :لكنذه قاصذد الحذج مذن بلذده ،و
رجا ،ه نقول :دخ فذي النسذك؟ ((وأ مذوا الحذج والعمذرة
يدخ فيه ا باإلحرام ،والمقصود باإلحرام :ال لبية بالنسك من الميقات.

"المواقيت خمسة :ذو الحهيفة ،واليحفة ،وقرن المنازل ،و همهم ،وذات عرق".


4

شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ()1

4
ه ه المواقيت الخمسة ثب ت فيها النصو

الصحيحة ،أما المواقيت األربعة و الحليفة ،والجحفة ،وقرن المنذا ل،

ويلملم ،ه ه م ف على أن النبذي -عليذه الصذالة والسذالم -هذو الذ ي وق هذا ،وأحاديثهذا فذي الصذحي  ،وأمذا وقيذت
ات عرق أله العراق فالخالف فيه بين أه العلم معروف ،هذ وق هذا النبذي -عليذه الصذالة والسذالم -أو وق هذا

عمر؟ لكن المرج وما دل عليه األدلة أن النبي -عليه الصالة والسالم -وق ها كغيرها.

"ولما وقت النبي -صهى

عهيـه وسـهم -المواقيـت قـال(( :هـن ألهههـن ،ولمـن مـر عهـيهن مـن يـر أهههـن،

لمن ير د الح والعمرة ،ومن كان منزله دونهن المههه من أههه ،حتى أهه مكة يههون من مكة)).

نعذذم ،لمذذا وقذذت النبذذي -عليذذه الصذذالة والسذذالم -هذ ه المواقيذذت قذذال -عليذذه الصذذالة والسذذالم(( :-هذذن يعنذذي هذ ه

المواقي ذذت ((ألهله ذذن ألهذذ

ل ذذك الجه ذذات المذ ذ كورة م ذذا هذ ذ ه المواقي ذذت(( ،ولم ذذن م ذذر عل ذذيهن م ذذن غي ذذر أهله ذذن

فالنجدي مثالً ا ا هب الى مكة عن طري المدينة فإنه يحرم من ي الحليفة ،والشامي ا ا جذا الذى نجذد ثذم مذر
بقرن المنا ل يحرم من قرن المنا ل ،وهك ا في جميا الجهات ((هن لهن ،ولمن مر عليهن من غير أهلهن فإ ا
مر المذدني بذ ي الحليفذة ولذم يحذرم منهذا وأخذر اح ارمذه الذى الجحفذة ،خذال

الجملذة األولذى(( :هذن ألهلهذن لكنذه

واف الجملة األخرى(( :ولمن مر عليهن من غير أهلهن  ،فلو أن شخصاً من أه نجد أراد الحج ،وقال :أنا لي

حاجة في جدة لمدة أسبوع مذثالً ،ويشذ علذي أن أحذرم مذرو اًر بالمدينذة ،مذن ي الحليفذة وأمكذث بذاإلحرام أسذبوعا،
أقضي حاج ي في جدة لمدة أسبوع ،وأحرم من قرن المنذا ل؛ ألنذه أقذرب مذن ي الحليفذة ا ا قيذ لذه :ارجذا؛ ألنذه
هو من وقت له ه ا الميقات(( :هن ألهلهن وهو من أهلهذن ،مذن أهذ قذرن المنذا ل ،لكنذه مذر بالميقذات الفرعذي
الجملة الثانية.

ال ي مر به ،نوان كان في األص ليس له ،نقول :ه ا واف الجملة األولى وخال
فذذي الصذذورة األولذذى فيمذذا ا ا جذذا النجذذدي مذذن طريذ المدينذذة وأحذذرم مذذن ي الحليفذذة ،وأكمذ اح ارمذذه ،و هذذب الذذى
مكذذة مذذن ه ذ ا الطري ذ هذ ا باإلجمذذاع اح ارمذذه صذذحي  ،و يل مذذه شذذي ؛ لكذذن ا ا مذذر بذ ي الحليفذذة ،و جاو هذذا ،ثذذم

أحرم من ميقا ذه األصذلي ،وقذد وافذ الجملذة األولذى وخذال

الثانيذة ،هذ ا محذ خذالف بذين أهذ العلذم ،عامذة أهذ

العلم يل مونه بذدم؛ ألنذه جذاو الميقذات مذن دون احذرام ،ومالذك يقذول" :مذا دام أحذرم مذن ميقا ذه فذال شذي عليذه"،

فمثال لو أن ه ا النجدي ال ي هب الى مكة عن طري المدينة جاو

ي الحليفذة ،وقضذى حاج ذه بجذدة ،مكذث

أسبوعا ثم أحرم من رابغ -وهو قريب من الجحفة على ما سيأ ي ،-أحرم من رابغ ،ه ا وافذ الجمل ذين أو خذال
الجمل ين؟ ه ا خال

الجمل ذين ،فهذ يل مذه شذي أو مذا يل مذه شذي ؟ نعذم عنذد األربعذة يل مذه دم ،ومق ضذى قذول

مالك -رحمه هللا -قريب من أنه يل مه شي  ،نوان كان رجا الى ميقات ليس بميقا ه األصلي؛ حديد المواقيت
لهذ ه الجهذذات انمذذا هذذو مذذن أجذ ال يسذذير علذذيهم ،لذذئال يذذيمروا أن يسذذلكوا طريقذاً غيذذر طذريقهم ،ومذذا دامذذت المسذذألة
شذذرعي ها بهذ ه الكيفيذذة مذذن أجذ ال يسذذير ،فذذإ ا أحذذرم مذذن اربذذغ فالذ ي ي هذذر أنذذه لذذيس عليذذه شذذي  ،بنذذا ً علذذى قذذول
مالذك ،هذو جذاو الميقذذات علذى كذ حذذال ،وعلذى المسذألة األخيذرة جذذاو الميقذات الذ ي مذذر بذه ،وخذال الجميذذا،
فكونه ي هب الى ميقا ه ،وهو جور عليذه ،و اربذغ أقذرب لذه،

شذك أن هذ ا مذا صذرش بذه اإلمذام مالذك ،لكنذه قريذب

من قوله -رحمه هللا ،-فلو أعفي اإلنسان ال ي يفعذ مثذ هذ ا ،يعنذي ار ياحذاً ومذيالً الذى قذول مالذك -رحمذه هللا-
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واس ئناساً به لما بعد -ان شا هللا عالى-؛ ألن ه ه المواقيت انما حددت أله ه ه الجهات؛ لئال يضطروا الى

ذور علذيهم ،يذ هب الذى السذي أو الذى قذرن المنذا ل ثذم يعذود و اربذغ
سلوك طري غير طذريقهم ،فذإ ا كذان الطريذ ج ا
اشذكال فذي اح ارمذه مذن الميقذات القريذب ،الذن

بجواره وهو ميقات محدد شذرعي

أن يحرم منه؟ وه ا الم جه -ان شا هللا عالى.-

الصذحي ثبذت بذه ،فمذا المذانا

قذذال" :ومذذن كذذان من لذذه دونذذه" يعنذذي دون المواقيذذت ،جذذدة مذذثالً أو بحذذرة أو الشذرايا ،يقذذول" :مذذن كذذان من لذذه دونهذذن
فمهله من أهله" يعني من بي ه" ،ح ى أه مكة يهلون من مكة" من كان له بيت بعيد وبيت قريب ،بيت بالطذائ
وبيت بالشرايا ،وأنشأ الحج في ه ه السنة ،فه يحرم من البعيذد أو القريذب؟ أو نقذول :يحذرم مذن البيذت الذ ي هذو
فيه ا ا أراد ا نطالق الى مكة؟ وكالهما بيت له على حد سوا ؟.

طالف :البيت التي يعقد اليه النية.

هو منشئ النية من األص  ،هو يريد أن يحج ه ه السنة.

طالف :المحه األبعد.

الفقها يقولون :األبعد أحوط؛ لكن نف رئ أن عنده وج ين واحدة بالطائ

الى مكة وهو في نوبة صاحبة الشرائا ،نقول :ا هب الى الطائ
طالف :عهى قول اإلمام مالك يتيه تقر باً.

واحدة بالشرائا ،اليوم يريد أن يمشذي

وأحرم؟ ومن له دون الميقات؟

الثاني.

طالف :لو عمهنا بقول اإلمام مالك  ....أش من البيتين.

وكالهمذذا دون الميقذذات ،ح ذذى أهذ مكذذة يهلذذون مذذن مكذذة ،الجمهذذور علذذى أن أهذ مكذذة يهلذذون مذذن مكذذة فذذي الحذذج

خاصة ،وأما في العمرة فال بد أن يخرجوا الى أدنى الح  ،يخرجوا الذى الحذ  ،وعمذوم اللفذي يشذم الحذج والعمذرة؛

لكن عامة أه العلم يرون أنه

بد في النسك من الجما بين الح والحرم ،وحينئ في مسألة في الحج

بد أن

يخرج الى الح من أج عرفة ،أما في العمرة ف ن هي جميا أفعالها في الحرم ،فذال بذد أن يخذرج الذى أدنذى الحذ ،
وه ا قول عامة أه العلم ،ومنهم من رج أن العمرة كالحج دخ في عموم ه ا الحديث.

عائشة -رضي هللا عنها -لما أمر النبي -عليه الصالة والسالم -أخاها عبد الذرحمن أن يعمرهذا بعذد حجهذا ،هذ

أعمرها من مكانها؟ أو قال :ا هب بها الى ال نعذيم؟ قذال ا هذب بهذا الذى ال نعذيم ،والنبذي -عليذه الصذالة والسذالم-
ين ر من هي يريد أن يغادر ،والصحابة كلهم ين ذرون ،فحبسذهم مذن أجلهذا ،هذ ا دليذ علذى وجذوب الخذروج الذى

الح  ،ه ا العمرة ،أما بالنسبة للحج فال.

"الذو الحهيفة هي أبعد المواقيـت بينهـا ونـين مكـة عشـر مراحـه ،أو أقـه أو أكثـر بحسـف اخـتالط الطـرق ،الـإن
منها لى مكة عدة طرق ،وتسـمى وادش العقيـ  ،ومسـيدها يسـمى مسـيد الشـيرة ،واليهـا بئـر تسـميها يهـال

العامة "بئر عهي" لظنهم أن عهياً قاتـه اليـن بهـا وهـو كـذف ،الـإن اليـن لـم يقـاتههم أحـد مـن الصـحابة ،وعهـي

أرالع قد اًر من أن يثبت الين لقتاله ،ول ال يهة لهذا البئر ول مذمة ،ول يستحف أن يرمي بها حي اًر ول يره".
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ه ا الميقات األول :و الحليفة ،ميقات أه المدينة ،يقول" :هذي أبعذد المواقيذت" هذ ا هذو الواقذا ،بعيذدة جذداً يعنذي

أربعمائذذة كيلذذو عذذن مكذذة ،وهذذي عشذذر م ارح ذ  ،وبقيذذة المواقيذذت مرحل ذذان ا الجحفذذة أو

جذذاو ثذذالث م ارح ذ ،

وسيأ ي بيانها ،المقصود أنها أبعد المواقيت ،و بعد عن مكةعشر م ارحذ  ،أربعمائذة كيلذو ،والمرحلذة قذدر بذأربعين

كذذيالً ،ومسذذافة القصذذر يومذذان قاصذذدان ،يعنذذي المسذذألة مطذذردة؛ لكذذن شذذيخ اإلسذذالم -رحمذذه هللا عذذالى -يقذذول" :أو
أق ذ أو أكثذذر" ي جذذه ه ذ ا؛ ألن الطذذرق كثي ذرة منهذذا المس ذ قيم ال ذ ي هذذو أقذذرب طري ذ يص ذ بذذين المكذذانين أو بذذين
النقط ين كما يقولذون ،هذ ا المسذ قيم أكثذر مذن غيذره؛ لكذن ا ا سذلك طريقذاً إخذر واع ذراه فذي طريقذه جبذ  ،ثذم نكذب
عنه ،أو مكاناً وعر يمكن المشي فيه ،اد عليذه الطريذ  ،نوا ا جذا المكذان السذه الذ ي يمكذن أن يطرقذه سذه
عليذه الطريذ وقصذر ،ولذ ا قذال أو أقذ أو أكثذر ،وكذان الطريذ مذثالً مذن الريذائ الذى القصذيم عذن طريذ شذذق ار

خمسمائة كيلذو ،أو خمسذمائة وعشذرين ،ثذم نذ ل عذن طريذ السذديري الذى أربعمائذة وسذ ين ،ثذم نذ ل الذى أن صذار
ثالثمائذذة وعشذرين أو ثالثمائذذة وثالثذذين ،كذ الطذذرق ذذيدي الذذى لذذك منهذذا القريذذب ،ومنهذذا البعيذذد ،بحسذذب اخذ الف

الطذذرق ،فذذإن منهذذا الذذى مكذذة عذذدة طذذرق ،و سذذمى وادي العقي ذ  ،و عذذرف بأبيذذار عل ذي" ،ومسذذجدها يسذذمى مسذذجد
الشجرة" ألن هناك الشجرة ال ي أحذرم مذن عنذدها النبذي -عليذه الصذالة والسذالم ،-فذي بعذئ الروايذات ،أحذرم مذن
الوادي ،أحرم من المسجد ،أحرم حينما اس قلت به راحل ه ،على ما سيأ ي عند كر ه ه روايات.

"وفيهذذا بئذذر سذذميه العامذذة بئذذر علذذي" ومذذا الذذت سذذمى بأبيذذار علذذي ،وهذ ه ال سذذمية موجذذودة فذذي ك ذذب أهذ العلذذم،
"وفيها بئر سميه العامة بئر علي؛ ل نهم أن علياً -رضي هللا عالى عنه وأرضاه -قا

الجن بهذا ،وهذو كذ ب،

فذذإن الجذذن لذذم يقذذا لهم أحذذد مذذن الصذذحابة ،وعلذذي -رضذذي هللا عنذذه -أرفذذا قذذد اًر مذذن أن يثبذذت الجذذن لق الذذه ،ا ا كذذان
عمر -رضي هللا عنه -ا ا قابله الشيطان في فج أو فذي طريذ

نكذب عنذه الذى طريذ إخذر ،فذالجن

شذك أنهذم

لذذم يثب ذوا لعلذذي -رضذذي هللا عنذذه ،-وهذذو المعذذروف بالشذذجاعة ،وعلذذي أرفذذا قذذد اًر مذذن أن يثبذذت الجذذن لق الذذه ،و
فضيلة له ا البئر ب هي بئذر سذ عم  ،يسذ قى وي وضذأ منهذا كغيرهذا مذن اآلبذار،

فضذيلة لهذا و م مذة ،ليسذت

كبئر الناقة وليست كبئر م م ،كغيرها من اآلبار ،لكن مث ه ه البئر ا ا اع قد الناس فيها مث ه ا ا ع قاد وأن

لهذذا فضذذيلة ولهذذا م يذذة ،وعلذذي قا ذ الجذذن الذذى إخذره ،فإنذذه ينبغذذي أن غيذذب معالمهذذا ،حمايذذة لجنذذاب ال وحيذذد ،هذ ا
األصذ

غيذذر معالمهذذا ،كمذذا قطعذذت الشذذجرة؛ لكذذن الحاجذذة قائمذذة الذذى ا سذ قا منهذذا ،فهذ نقذذول :ينبغذذي أن ذذردم،

وهذ هذذي موجذذودة اآلن أو غيذذر موجذذودة؟ ي هذذر أنهذذا غيذذر موجذذودة اآلن؛ لكنهذذا كانذذت موجذذودة فذذي وقذذت العلمذذا

ال ين يسمون الميقات باسمها ،وقد وجد من ي برك بمائها ،ووجد من يس شفي به؛ ألن البئر لها شأن فهي بجانب
الميقات ،وألص بها ما ألص من ق ال علي للجن بها ،فمث ه ه

بد من غيير معالمها ،و غييذر مكانهذا ،نعذم

الحاجذذة داعيذذة الذذى المذذا  ،لكذذن ا ا كذذان وجذذود المذذا يسذذبب قذذدحاً فذذي ال وحيذذد ،فذذال بذذد مذذن غييذذر مكانذذه وطمذذس
معالمذذه ،نوا فالنذذاس بذذد لهذذم مذذن المذذا " ،و يسذ حب أن يرمذذي بهذذا حجذذر و غيذره"؛ ألن الجهذذال يفعلذذون هذ ا،
يفعلون ه ا لما ا؟ ألنهم يق دون بعلي ال ي ي عمون أنه قا ذ الجذن ،فيرمذون حجذ اًر علذه أن يصذيب جنيذاً ،فيق ذدي

بعلي -رضي هللا عنه ،-والمسألة كلها ك ب في ك ب.
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"وأما اليحفة :البينها ونين مكة نحو ثالث مراحه ،وهي قر ة كانت قديمة معمورة ،وكانت تسمى مهيعة ،وهـي
اليوم خراف؛ ولهذا صار الناس يحرمون قبهها من المكان الذش يسمى رابغاً ،وهـذا ميقـات لمـن حـ مـن ناحيـة
المغرف كأهه الشام ومصر وسـائر المغـرف؛ لكـن ذا ايتـازوا بالمدينـة النبويـة كمـا يفعهونـه الـي هـذه األوقـات،

أحرموا من ميقـات أهـه المدينـة ،الـإن هـذا هـو المسـتحف لهـم بالتفـاق ،الـإن أخـروا اإلحـرام لـى اليحفـة الفيـه
نزاع".

يقول الميقات الثاني فهو الجحفة ،وبينها وبين مكة نحو ثالث مراح  ،يعني مائة وعشرين كيالً ،وهي قرية كانت

قديمة معمورة ،يعني على وقت النبي -عليه الصالة والسالم -كان يعمرها ويسكنها اليهود ،ول ا لما هذاجر النبذي
-عليذذه الصذذالة والسذذالم -والمدينذذة موبذذو ة ،دعذذا النبذذي -عليذذه الصذذالة والسذذالم -أن ينق ذ حماهذذا الذذى الجحفذذة،

وكان يسكنها اليهود وكانت عامرة ثم خربت بعد لك فصار الناس يحرمون من رابغ.

يقول" :وه ا الميقذات لمذن حذج مذن ناحيذة المغذرب كأهذ الشذام ومصذر وسذائر المغذرب؛ لكذن ان اج ذا وا بالمدينذة

النبويذذة" ه ذ ا ا ا اج ذذا الحذذاج علذذى ميقذذات غيذذر ميقا ذذه ،وهذذي المسذذألة ال ذذي قذذدمناها؛ لكذذن ا ا اج ذذا وا بالمدينذذة

النبوية ،وه ا اسمها المدينذة النبويذة ،وأمذا سذمي ها بالمدينذة المنذورة ،وقذد شذاع هذ ا واسذ فائ ،وعذرف علذى ألسذنة
الن ذاس بحيذذث

يعذذرف غي ذره فذذال أص ذ لذذه ،انمذذا هذذي المدينذذة النبويذذة نسذذبة الذذى النبذذي -عليذذه الصذذالة والسذذالم-

ويمي ها ه ا ا سم من بين سائر المدن ،فذإ ا قلذت :أ هذب الذى المدينذة فهذم أن المذراد المدينذة النبويذة ،فهذ ا ا سذم

علم على المدينة النبوية ،ول ا يدلس بعضهم ا ا أراد أن يبيا بضذاع ًة قذال :هذ ه بضذاعة المدينذة؛ ألن فيهذا ميذ ة،
النعناع مثالً يحرج عليه ويقول :نعناع المدينة ،وهذو م ميذ عذن غيذره فذإ ا شذم بذان ،ثذم ا ا اك شذ قذال :يذا أخذي
الريائ مدينة ما ك بت ،ه ا دليس قبي  ،نسأل هللا العافية.
طالف.........:

النبوة نور بال شك؛ لكن هم يقصدون أن وجود القبر منور لهم ،و شك أن ه ه ال سمية في األص
عهد السل ؛ ألنها جا ت م أخرة ،وال سمية الشرعية أولى بال شك.

عرف في

طالف :الميقات األول يا شيخ ،أبيار عهي أليس الي وادش العقي .
((ص في ه ا الوادي المبارك نعم كلها منطقة واحدة.
طالف...........:

ما أدري وهللا لكن واريخ المدينة كر ه ا.

يقول" :لكن ا ا اج ا وا بالمدينة النبوية" يعني أهذ مصذر والمغذرب" ا ا اج ذا وا بالمدينذة النبويذة ،كمذا يفعلونذه فذي

هذ ه األوقذذات أحرمذوا مذذن ميقذذات أهذ المدينذذة ،الحجذذاج مذذن نجذذد

سذذيما القصذذيم ومذذا وا هذا بعذذد سذذلوك الطريذ

الجديد الذى المدينذة صذار أيسذر لهذم أن يذ هبوا الذى مكذة عذن طريذ المدينذة ،فذإ ا اج ذا وا بهذا يعنذي أهذ المغذرب
ومصذذر والشذذام اج ذذا وا فذذي المدينذذة كمذذا يفعلونذذه فذذي هذ ه األوقذذات أحرمذوا مذذن ميقذذات أهذ المدينذذة ((هذذن ألهلهذذن

ولمن مر عليهن فهي

مروا على ه ا الميقات ،فإن ه ا هو المس حب ،قوله" :ه ا هو المسذ حب" أنذه لذو أخذر
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اإلحرام الى ميقا ه األصلي وقد مذر بميقذات شذرعي مع بذر قبلذه أنذه

شذي عليذه ،كمذا هذو قذول مالذك ،فذإن هذ ا

هذو المسذ حب لذذه با فذاق ،يعنذذي القذذدر المشذ رك بذذين األئمذذة األربعذة ا سذ حباب؛ لكذذن الثالثذة يقولذذون بذالوجوب،

ومال ذذك يق ذذول با سذ ذ حباب ،الق ذذدر المشذ ذ رك ه ذذو ا سذ ذ حباب با ف ذذاق؛ ألن ذذه يج ذذو ل ذذه ال ذذأخير ا فاقذ ذاً ،أو مجذ ذرد

اس حباب و يل مه شي ا فاقاً ،لما عرفنا من أن الجمهور على أنه يل مهم دم.

فذذإن أخذذر اإلح ذرام الذذى الجحفذذة ففيذذه ن ذ اع ،و كرنذذا ه ذ ا الن ذ اع بذذين اإلمذذام مالذذك وبذذين غي ذره ،ا ا أحرم ذوا مذذن غيذذر
ميقا هم األصلي ،يعني رجعوا الى السي مثالً ،وأحرموا من قرن المنا ل ،أو النجدي أحرم من الجحفة ،يعني من

رابغ ،ه يل مه شي أو

طالف..........:

يل مه؟ ه ا

يدخ في م هب مالك دخو ً واضحاً ،نوان كان مما يق ضيه.

منير بوجوده -عليه الصالة والسالم -وحيا ه.

طالف :سمعت بعض المشايخ  ....يقول :من زمان وسمعة المدينة المنورة معروالة ولم تنكر.
من مان ،أي مان؟

طالف ..... :ولم تنكر ل الي هذه األزمنة.
لكن أي مان ،مان السل

أو م أخر؟

طالف :لم يرد تار خ لهمدينة النبوية.

لكن النسبة ليس فيها اشكال ،المدينة هاجر اليها النبي -عليه الصالة والسالم -ونسبت اليه ،فليس هناك اشذكال
يق ضي خصي

و شيئا إخر.

طالف .. :نور ،قد ياءكم من

نور وكتاف مبين ل يقال أنها نور ،احتمال .............

هو نور -عليه الصالة والسالم -في حيا ه ،ففي حيا ه

نور ،و ينا ع فذي هذ ا أحذد ،لكذن هذم
اشكال في كونه ا

ذور ،وأن المدينذذة أنيذذرت بقبذره -عليذذه الصذذالة والسذذالم،-
يطذذردون المسذذألة فذبعئ الم صذذوفة يذذرى أن القبذذر يشذذا نذ ا

فمث ه ا حسمه مطلوب.

طالــف :المشــايخ المتــأخر ن ذكــروا هــذه التســمية ،هــي لــم تكــون معهومــة عنــد الســهك والمتــأخرون ذكروهــا

..........

ما فيها دلي ،

سيما ا ا اس صحبنا أنها سمية قد مس شيئا من جنذاب ال وحيذد ،واأللفذال المح ملذة لهذا اح مذال

صحي واح مال باط  ،نوا ا وجد مث ه ا ا ح مال فإنه يج نب ه ا اللفي.
طالف :السبف التسمية يا شيخ.........
السبب ال سمية لكن ا ا كان اللفي مح مالً فأهذ العلذم
يمر كثي اًر في ك ب العقائد.

طالف :هه يستفاد من قول عائشة أنار اليها كه شيء؟
أنار ،طيب في حيا ه -عليه الصالة والسالم-؟

شذك أنهذم يوصذون ب ذرك مثذ هذ ا اللفذي المح مذ  ،وهذ ا
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طالف..........:

ه ا مقرون بوجوده -عليه الصذالة والسذالم ،-فذالنور مقذرون بوجذوده ،و شذك فذي شذرفه وفضذله -عليذه الصذالة

والسالم -لكن األلفال ال ي يدي أو خدش جناب ال وحيد

بد من اج نابها.

"وأما المواقيت الثالثة البـين كـه واحـد منهـا ونـين مكـة نحـو مـرحهتين ،ولـيس ألحـد أن ييـاوز الميقـات ذا أراد

الح أو العمرة ل بإحرام".

يجذذو لذذه أن ي جذذاو الميقذذات ا ا أراد الحذذج أو العم ذرة ا بذذإحرام ، ،لكذذن ا ا جذذاو بنيذذة الرجذذوع يجذذو أو مذذا

يجو ؟  ،أنا لي حاجة في بلد ك ا ،أقضي ه ه الحاجة وأرجا الى الميقات ،رك اإلحرام مذن الميقذات بعذد أن مذر

به مريداً للحج أو العمرة عمداً.

طالف.........:

لكذذن ه ذ يجذذو أن ي ركذذه عمذذداً؟ وقذذد أراد الحذذج أو العم ذرة ليقضذذي حاج ذه ،ثذذم يرجذذا الذذى الميقذذات نفسذذه؟ يعنذذي

ار كب المح ور عمداً ،عمد في ار كابه ،أو نقول :ار كبه لحاجة؟

نعم ار كبه لحاجة ،والحاجة رفا اإلثم و بقى ال بعة ،فإما أن ي ب أو يرجا ،يعني كما لو اح اج الى ار كذاب أي

مح ور ،الحاجة رفا اإلثم ،كما في حلذ الشذعر ،لكذن لمذا كذان الشذعر

يمكذن اعاد ذه عينذت الفديذة ،لكذن هذ ا

ممكن داركه ،فمث ه ا يجو ما الحاجة -ان شا هللا عالى -على أن يرجا الى الميقات.

"ممن أراد الحج أو العمرة" دلي علذى أن الذ ي يريذد الحذج والعمذرة ،يل مذه اإلحذرام ،نوان كذان أكثذر أهذ العلذم
على أنه يل مه ،ا ا قصد مكة يل مه أن يحرم ،وه ا هو المعروف عند الحنابلة ،وغيذرهم أنذه بذد أن يحذرم ،لكذن
قوله -عليه الصالة والسالم(( :-ممن أراد الحج أو العمرة يدل على أنه
قال الشيخ بعد لك " :نوان قصد"...

يل مه ا ا ا كان مريداً للنسك ،ول ا

"وان قصد مكة لتيارة أو لز ارة الينبغي له أن يحرم والي الويوف نزاع".
قص ذذد مك ذذة ل ج ذذارة أو ل ي ذذارة ،م ذذن قص ذذد مك ذذة لغ ذذرئ

يخل ذذو ام ذذا أن يك ذذون م ك ذذر اًر أو غي ذذر م ك ذذرر ،الم ك ذذرر

كالحطاب مثالً ،يحطب ويعرئ ما يبيا في مكة يومياً يل مه أن يحرم؟ قالوا :مث ه ا
ي كذذرر كثيذ اًر ،و يشذ عليذذه يل مذذه اإلحذرام،

يل مه؛ لكن ا ا كان

بذذد أن يحذذرم ،فيذذدخ مكذذة محرمذاً ،وهذ ا قذذول كثيذذر مذذن أهذ العلذذم

وجوباً عليه ،ول ا قذال " :نوان قصذد مكذة ل جذارة أو ل يذارة فينبغذي لذه أن يحذرم" هذ ا مذن أجذ الخذروج مذن الخذالف،
وفي الوجوب ن اع ،و شك أن الحديث اهر في كونه

طالف.........:

يل مه ا ا ا أراد الحج أو العمرة.

اآلن هو دون الميقات يحرم من بي ه.

طالف.........:

ولو كان المقصود أنه يحرم من من له؛ ألنه دون الميقذات ،أنذت قذول :أنذه دون ي الحليفذة وقبذ الجحفذة؟ يعنذي

دون ي الحليفة وقب الجحفة.
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طالف :تمشي لى عند  ....الي مكة ذا مشيت مئتين وعشر ن كيهو تيد لوحة مكتوف عهيها محاذاة؟
وهو دون المدينة؟

ما الحكم؟ األص أنه دون الميقات ،دون ي الحليفة ،فاللفي يشمله ،يحرم من من له.

"ومن واالى الميقات الي أشهر الح الهو مخير بين ثالثة أنواع وهي التي يقال لها :التمتع واإلالـراد والقـران ن
شاء أهـه بعمـرة ،الـإذا حـه منهـا أهـه بـالح  ،وهـو يخـب باسـم التمتـع ،وان شـاء أحـرم بهمـا يميعـاً أو أحـرم
بالعمرة ،ثم أدخه عهيها الح قبه الطواط ،وهو القران ،وهو داخه الي اسـم التمتـع الـي الكتـاف والسـنة ،وكـالم

الصحابة ،وان شاء أحرم بالح مفرداً وهو اإلالراد".

يقذذول -رحمذذه هللا عذذالى -ومذذن وافذذى الميقذذات فذذي أشذذهر الحذذج ،وأشذذهر الحذذج ش ذوال و ي القعذذدة وعشذذر مذذن ي
الحجة ،أو ي الحجذة كامذ  ،أو الذى إخذر أيذام ال شذري علذى خذالف بذين أهذ العلذم ،مذن وافذى الميقذات فذي هذ ه

األشذذهر فهذذو مخيذذر بذذين ثالثذذة أنذواع ،والمقصذذود بذ لك مذذن؟ يعنذذي ان قلنذذا :عشذذر ي الحجذذة فإنذذه نوان وافاهذذا فذذي
وقت يمكن فيه أن يدرك الوقوف ،فإنه يحرم بحج مفرد و مجموع ،ا ا كذان بحيذث يفو ذه الوقذوف ،يعنذي
نف رئ أنه وافى ي الحليفة ،وبقي عليه على مكذة عشذر م ارحذ  ،عشذرة أيذام ،وهذو فذي الثالذث أو ال اربذا مذن ي

الحجة فما س طيا أن درك الوقوف ف حرم بعمرة فقط؛ لكن ا ا كان يدرك الوقوف في إخره يفرد ،نوا ا كان يذدرك
الوقذذوف ويذذدرك قبلذذه أدا عم ذرة كاملذذة ،يعنذذي جذذا وقذذت العصذذر مذذثالً أو ال هذذر الذذى قذذرن المنذذا ل ،يقذذول :وهللا
يمذذديني أطذذوف وأسذذعى عم ذرة ،وأ حل ذ وأ هذذب الذذى عرفذذة ،نقذذول :ا ا كذذان يذذدرك الوقذذوف فذذي وق ذذه األصذذلي وهذذو

النهار فال مانا أن ي م ا ،بحيذث لذو دخذ مكذة الضذحى مذثالً وطذاف وسذعى وقصذر ،ثذم أحذرم بذالحج وخذرج الذى
يدرك الوقوف في وق ه األصلي ،يعني غابت عليذه الشذمس وهذو

عرفة يدرك ،فال مانا أن ي م ا ،لكن ا ا كان

في الميقات ،يقول :أنا أس طيا أ هب الى الحرم وأطوف وأسعى وأقصر وأه بالحج وأخرج الذى عرفذة بعذد نهايذة

الوقذذوف األص ذلي ال ذ ي هذذو النهذذار ،نقذذول، :

بذذد أن فذذرد،

يسذذن فذذي حقذذك ال م ذذا ،ول ذ ا يقذذول" :ومذذن وافذذى

الميقات في أشهر الحج فهو مخير بذين ثالثذة أنذواع ،وهذي ال ذي يقذال لهذا :ال م ذا ،واإلفذراد ،والقذران ،ان شذا أهذ
بعمرة ،فإ ا ح منها أه بالحج ،وهو يخ

باسم ال م ا ،يعني ال م ا الخا

 ،في ا صطالش العرفي عند أه

العلذذم ،نوان شذذا أحذذرم بهمذذا جميعذاً أو أحذذرم بذذالعمرة ثذذم أدخذ عليهذذا الحذذج قبذ الطذواف ،وهذذو القذران ،يعنذذي يحذذرم

بهما جمعياً ،أو يحرم بعمرة ثم يدخ عليها الحج ،يدخ عليها الحذج قبذ الطذواف ،يعنذي لعذارئ كحذيئ مذثالً،

أو ضي وقت ،فإنه يدخ الحج على العمرة ويصير قارنذاً ،وهذو القذران وهذو داخذ فذي ا سذم العذام لل م ا،ال م ذا
يعنذذي ال وسذذا ب ذذرك أحذذد السذذفرين ،وهذ ا شذذام لل م ذذا والقذران ،ا سذذم اللغذذوي يشذذم  ،لكذذن ا سذذم العرفذذي الخذذا
يخ

الخذذا

ال م ا بمن يأ ي بالعمرة كاملة ،ثم يه بالحج من عامه ،هذ ا ال م ذا الخذا

 ،وال م ذا العذام يشذم ال م ذا

مذذا القذران ،ولذ ا يلذ م كذ منهمذذا الذذدم ،وقذذد قيذ  :بذذأن النبذذي -عليذذه الصذذالة والسذذالم -أحذذرم قارنذاً ،وأحذذرم

م م عاً ،وأحرم مفرداً ،جا ت ه ه األوصاف في احرامه -عليه الصالة والسالم -في حجة الوداع وكلها صحيحة،

فمذن قذال :م م عذاً أراد ال م ذا باسذمه العذذام الذ ي يشذذم القذران ،ومذن قذذال :قارنذاً ،فذال شذك أنذه القذران هذو المطذذاب
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لفعله -عليه الصالة والسالم -ومن قذال :مفذرداً ن ذر الذى أول األمذر ،فقذد جذا مذا يذدل علذى أنذه أحذرم مفذرداً ،ثذم
قي له :ص في ه ا الوادي المبارك ،وق  :كون حجة في عمرة ،أو حجة وعمرة ،فصار قارناً ،أو أنه ن ر الذى

الصذذورة ،ن ذذر مذذن قذذال :ان النبذذي -عليذذه الصذذالة والسذذالم -حذذج مفذذرداً ن ذذر الذذى الصذذورة ،صذذورة حجذذه -عليذذه
الصالة والسالم ،-والقارن في صورة حجه يخ ل بشي عن صورة المفرد.
طالف :القهف من التمتع لى اإلالراد؟

القلب من ال م ا الى اإلفراد ،يعني أحرم بعمرة ،ثم بعد لك أراد القلب من األدنى الى األعلى

يص ؛ ألن هذ ا

يريد الفرار من الهدي ،لكن أحياناً قد يفر من ال م ا الى العمرة فقط ،ويرجا الى أهله ،مث هذ ا ا ا قلنذا :أن قلذب
اإلحرام مذن ال م ذا الذى اإلفذراد

يجذو  ،فمذا ا عذن قلذب ال م ذا الذى العمذرة فقذط؟ يعنذي شذخ

جذا لذيحج م عذاً

فلمذذا جذذا الذذى الميقذذات أحذذرم بذذالعمرة وفذذي ني ذذه ممذذا لذذم يلذ م بذذه أنذذه يحذذج مذذن عامذذه ،لمذذا حلذ ولذذبس الثيذذاب بعذذد
العمذرة أخبذذر بخبذذر يلذ م رجوعذذه بسذذببه ،يقذذول :وهللا أديذذت العمذرة ،ومذذا أحرمذذت بذذالحج مذذا الذ ي يل منذذي؟ هذ يلذ م
بذذالحج أو يل ذ م؟ هذذو مذذا نط ذ بشذذي  ،نوانمذذا جذذا واع مذذر عم ذرة كاملذذة ،و حل ذ ومشذذى ،ه ذ ا ان كذذان قصذذده
ال ذ خل مذذن الحذذج فيعاقذذب بنقذذيئ قصذذده ،نقذذول :يجذذو ؛ لكذذن ا ا كذذان قصذذده صذذحي  ،ولذذم يذذدخ اآلن فذذي

الحذذج ،ويفعذ جميذذا مذذا يفعلذذه الم حلذ  ،يطذذأ وج ذذه بذذين النسذذكين ،فمذذا الذ ي يمنعذذه مذذن الرجذذوع

سذذيما ا ا كذذان

طوعاً.
طالف :هذا حصه قبه العام ،تأخر اإلعالن عن الح  ،كان بعض الحمالت حايز ن عهـى يـوم سـبعة الـي الهيـه
صار يوم ثمانية الي الهيه ووصهوا صباح عرالة الذهبوا مباشرة لى عرالة ،وكان أكثرهم محرم بنية التمتع...

أخر.
ما ا؟ ما وصلوا ا م ا

طالف :وصهوا يوم عرالة الصباح ،الحير كان يوم سبعة وتأخر اإلعالن ،الصارت رحهتهم يوم ثمانية الي الهيه،
األصه كانت سبعة الي الهيه الصارت ثمانية الي الهيه وصهوا صباح عرالة.

لكن م ى أحرموا؟ هم أحرموا قب اإلعالن أو بعده؟ هم أحرموا بعد اإلعالن.

طالف :أكثرهم أحرم عهى أساس أنه يتمتع.

ه ه ني ه من بلده ،لكن لما وص الميقات يعرف أنه يمكنه أو ما يمكنه.

طالف :أكثرهم أحرموا عهى أنهم متمتعون ثم وصهوا...
لكن ما يعرف أنه ما ي مكن؟

طالف.... :الحمهة  ....قالوا ما يمكن نروح منى ثم نذهف لى عرالة ثم عمرة  ....ثم عرالة ثم الح  ....وهذه
كثير صار.

ه ه سببها الجه  ،لكن العدول من األعلى الى األدنذى
يعني ال م ا الى القران بسبب الحيئ

يذذدخ عليذذه الحذذج فيصذذير قارن ذا ،وحينئذ

اشكال ،لكن شخ

يجيذ ه أهذ العلذم ،ا لحاجذة قهريذة مثذ الحذيئ مذثالً،

ينذذوي اإلف ذراد ،هذذي

أحرم بعمرة

بد أن يأ ي بهذا ،ضذاق عليذه الوقذت

صذذاروا فذذي حقيقذذة األمذذر قذذارنين ،ويل ذ مهم الذذدم؛
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ألنه ذم اآلن رفض ذوا العم ذرة ،والعم ذرة

قارنين فيل مهم الدم.

ذرفئ ،لكذذن يذذدخلون عليهذذا الحذذج مذذا دام ال ذذرف والع ذ ر قائمذذا فيصذذيرون

يعني مسألة الدم مال مة لهم ،لكن ه يضمن الدم من غرهم كصاحب الحملة مثالً ،ه يل مه الذدم أو

المسألة ح اج الى ن ر.

يل مذه؟

طالف.... :ق ية الخطوط السعودية.........

لكن هو ال ي يوجههم يقول :اآلن ما يمديكم ع مرون.

طالف.........:

علذذى ك ذ حذذال مسذذأل هم واضذذحة كمذذن جا هذذا الحذذيئ و ذ مكن مذذن ط ذواف العم ذرة ا بعذذد ف ذوات الحذذج ،حينئ ذ
دخ الحج على العمرة ف صير قارنة ،وهي

طالف :الذش ما أهدى وقهبها لى الراد.

مثلها.

ما ينقلب ،اإلحرام ما يرفئ ،العمرة ثاب ة في حقهم ،ودخلت في الحج الى يوم القيامة ،ا اً هم قارنون ويل مهم

الهدي.

طالف :يهدش ولو بعد سنة.
نعم ،ولو بعد مدة ما ال في م ه

طالف..........:

ا ا كذذان يمكذذنهم الوقذذوف فذذي وق ذذه األصذذلي ،نوا فأهذ العلذذم يقولذذون
يحرم بالحج ،من أه العلم من يقول ه ا ،ومنهم من يطل و يحدد بوقذت ،المهذم امكذان الوقذوف لكذن

يصذ ال م ذذا ا ا ضذذاق الوقذذت،

بذذد أن

بذد مذن

قييده بوق ه األصلي ،ألن اللي ليس بوقت أصلي للوقوف.

طالــف :أحســن
واإلالراد؟

ليــك األنســاك الثالثــة عنــدما حـ أبــو بكــر الــي السـنة التاســعة هــه يعرالــون التمتــع والقـران

قب حجذة النبذي -عليذه الصذالة والسذالم-

يعرفذون األنسذاك الثالثذة ،ولذ لك أحرمذوا بذالحج فذأمرهم النبذي -عليذه

الصذذالة والسذذالم -أن يجعلوهذذا عم ذرة ،والنبذذي -عليذذه الصذذالة والسذذالم -أحذذرم ثذذم قي ذ لذذه :ص ذ فذذي ه ذ ا ال ذوادي
المبارك ،فدل على أن اإلشكال ما اس قر ،لكن يشك على ه ا حديث من أحرم بالجبذة م ضذمخاً بالطيذب ،فقيذ
له(( :اصنا في عمر ك ما كنذت صذانعاً فذي حجذك هذ ا قبذ الحذج بسذنين ،فيذدل علذى أن المعذالم الكبذرى للحذج
واضحة ،وحج النبي -عليه الصالة والسالم -قب الهجرة وبعد الهجرة قب حجة الوداع ،ولمذا رإه جبيذر بذن مطعذم

واقفا ما الناس بعرفة اس غرب من الحمس ويخرج الى الح ! ه ه قب حجة الوداع ،وهي في الصحي .

"الصه :الي األال ه من ذلك ،الالتحقي الي ذلك أنه يتنوع باختالط حال الحال""
فص في األفض من لك يعني من األنواع الثالثة.
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"الالتحقي الي ذلك أنه يتنوع باختالط حال الحال ،الإن كان يساالر سفرة لهعمرة ،ولهح سـفرة أخـرى أو يسـاالر
لى مكة قبه أشهر الح ويعتمر ويقيم بها حتى يح الهذا اإلالراد له أال ه باتفاق األئمة األرنعة".

شخ

اع مر في رمضان ثم رجا الى أهله فأراد الحج يقول :ما األفض في حقي؟ رجا الى أهله،

الشيخ يقول" :فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة أخرى ،أو يسذافر الذى مكذة قبذ أشذهر الحذج -فذي رمضذان
مثالً -ويع مر ويقيم بها ح ى يحج فه ا اإلفراد له أفض با فاق األئمة األربعة" يعني أراد أن يحج،
من اع مر في رمضان ،ه نقول :اإلفراد أفض في حقه با فاق األئمة األربعة ،أو نقول:

ال م ا أفض في حقه؟

طالف :ذا ريع لى أههه التمتع.
يعني كالم شيخ اإلسالم يحم على صورة واحدة.

طالف :اعتمر الي أشهر الح وريع لى أههه.
ح ذذى هذ ا

يع بذذر م م عذا ،شذذيخ اإلسذذالم يف ذذرئ المسذذألة فذذي شذذخ

يقذذول :أنذذا لذذن أحذذج ا مذرة واحذذدة ولذذن

أع مذذر ا مذرة واحذذدة ،هذ ا كونذذه يذذأ ي بذذالعمرة بسذذفرة والحذذج فذذي سذذفرة هذ ا أفضذ با فذذاق األئمذذة األربعذذة ،لكذذن ا ا
اع مر بسفرة مس قلة ،ثم يسر له أن يع مر ويحج معاً ه ا

شك أنه أفض لذه ،ويكذون قذول العلمذا مطذردا فذي

فضذي ال م ذا والقذران عنذد بعضذهم ،و فضذي اإلفذراد عنذذد بعضذهم؛ ألن اإلكثذار مذن النسذك مذن الحذج والعمذرة

شك أنه أفض  ،وجا األمر بالم ابعة (( ابعوا بين الحذج والعمذرة
يقال له:

((والعمذرة الذى العمذرة جذا هذ ا كلذه ،فكيذ

ع مر أنت اع مرت في رمضان ،اإلفراد أفض لك؟  ،ه ا شذخ

يقذول :أنذا لذن أع مذر غيذر عمذرة

اإلسالم وحجة اإلسالم ،نقول :نعم ع مر في وقت م قدم ثم بعد لك أ ي باإلفراد ،وه ا أفض في حقذك مذن أن
جمعهما بسفرة واحدة.

"واإلحرام بالح قبه أشهره ليس مسنوناً به مكروه ،واذا العهه الهه يصير محرماً بعمرة أو بح ؟
اليه نزاع ،وأما ذا العه ما يفعهه الف الناس"....

اإلحرام بالحج قب أشهره ليس مسنوناً ،بعذئ النذاس يقذول :مذن بذاب ا ح يذاط ،ومذا دام حذج بعذئ الصذحابة أو

أحذذرم بعذذئ الصذذحابة مذذن بيذذت المقذذدس ،وبعضذذهم مذذن الكوفذذة مذذثالً م عذذدين أو م قذذدمين فذذي لذذك علذذى الميقذذات
المكذاني ،فذال مذانا مذن أن ي قذذدم الميقذات ال مذاني قياسذاً عليذذه ،يعنذي ثبذت عذن بعذذئ الصذحابة أنهذم أحرمذوا قبذ

الميقذات ،مذذنهم مذن أحذذرم مذذن بيذت المقذذدس ،ومذذنهم مذن أحذذرم مذذن البصذرة مذذثالً ،والنبذذي -عليذه الصذذالة والسذذالم-
وقذذت المواقيذذت بأهلهذذا ،أله ذ الجهذذات ولمذذن أ ذذى علذذيهن ،فذذال عذذدى ،كمذذا وقذذت عرفذذة للوقذذوف ،ووقذذت م دلفذذة

للمبيذذت ،وهك ذ ا ،فاألصذ ذ أن

ي عذذدى مذذا ح ذذدد ،األمذذر محذذدد ش ذذرعاً،

يجذذو عديذذه،

ف ذذي ال مذذان ،و ف ذذي

المكان ،لكن الصحابة حص منهم ه ا ،فدل على أن فيه سعة ،ويبقى أن اإلحذرام مذن الميقذات أفضذ ؛ ألنذه هذو

ال حديذد الشذرعي والميقذذات الشذرعي ،وفعلذه -عليذذه الصذالة والسذذالم -أحذرم مذن الميقذذات ،مذا أحذرم مذذن بي ذه لنقذذول
أفض .
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وأما بالنسبة للميقات ال ماني فجما من أه العلم

أحذذرم بصذذالة ال هذذر قب ذ ال ذ وال،

يصححون النسك ،ا ا أحرم بالحج في رمضان مثالً ،كما لو

يص ذ  ،ومذذنهم مذذن يقذذول :مذذا المذذانا؟ مذذا دام الصذذحابة أحرم ذوا قب ذ الميقذذات

المكاني ا اً يجو اإلحرام قب الميقات ال ماني ،و شك أن ه ا ليس بمس حب ،و مطلوب ،ولو قي بعدم صحة
اإلحرام قب ميقا ه لما بعد ،ول لك قال هللا -ج وعال(( :الحج أشهر معلومات البقرة( ٦٩١ :الحج أشهر هذ ا

أسلوب حصر ،فعلى ك حذال اإلحذرام بالميقذات قبذ مكانذه مكذروه وخذالف األولذى ،وفعلذه بعذئ الصذحابة ،لكذن
اإلحرام قب الميقات ال ماني

يجو  ،ولو بط الحج بسببه لما بعد.

بالنسذذبة لرحذرام قبذ الميقذذات المكذذاني ،فالذ ي يسذذكن المدينذذة مذذثالً ،ويريذذد أن يحذذج ،والميقذذات عشذرة كيلذذو ،يقذذول:

أن

وألبس في بي ي ،أو مثالً مطار الريائ يقول :في الطائرة يصعب أغير وأبدل مالبسي ،يلبس في بي ه أو

في المطار لكنه

ينوي ح ى يحذا ي الميقذات ،بعذئ مذن يقذدم الذى المدينذة يحذرم مذن مسذجده ثذم يذدخ المسذجد

النبذذوي بإح ارمذذه ،وه ذ ا يوقذذا فذذي اشذذكال وحذذرج؛ ألن بعذذئ العامذذة وبعذذئ الجهذذال ي نذذون أن ال يذذارة ح ذذاج الذذى

احرام ،فمث ه ا ينبغي أن يمنا ،فال يدخ المسجد محرماً ؛ ألن هذ ا يوقذا فذي حذرج ،وألن القلذوب مشذرئبة لمثذ
ه ا،

سيما من عنده شوب بدعة ،في ن أن ال يارة

بد لها من احرام ك يارة البيت ،فمث ه ا ينبغي أن يمنا.

"وأما ذا العه ما يفعهه الف الناس ،وهو أن ييمع بين العمرة والح الي سفرة واحـدة ،ويقـدم مكـة الـي أشـهر

الح  ،وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذش الحية ،الهذا ن ساق الهدش الالقران أال ه له".

كما فع النبي -عليه الصالة والسالم -ساق الهدي ،ولو سوق الهدي لكان م م عاً ،كما منى لك النبي -عليه
الصذذالة والسذذالم(( :-لذذو اس ذ قبلت مذذن أمذذري مذذا اس ذ دبرت مذذا سذذقت الهذذدي ولجعل هذذا عم ذرة منذذى ه ذ ا ،وأمذذر

الصحابة أن يجعلوها عمرة ،ثم من ساق الهدي األفض في حقه القران ،كما فع النبي -عليه الصالة والسالم-

لكن من ساق الهدي ه يس طيا أن ي م ا ؟

طالف.........:

نعم و يبلغ الهدي محله ا يوم العيد ،فه ا يم نا في حقه ال م ا.

طالف........:

بد أن يخ بال م ا ،هو في حقيق ه قارن ما أحرم مر ين ،يعني سوا ً قلنا ه ا أو ه ا ،ح ى لو قلنا مثالً بجوا
ب الهدي قبذ وق ذه ،يع مذر ويذ ب الهذدي ثذم يحذرم بذالحج يجذو أو مذا يجذو ؟ علذى قذول مذن يجيذ بذ الهذدي

قب وق ه ،وه ا قول معروف عند بعئ أه العلم بعاً للقاعدة( :ا ا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجذوب جذا

فعلهذذا بينهمذذا سذذبب الوجذذوب اإلحذرام بذذالعمرة مذذا نيذذة ال م ذذا ،المقصذذود أن علذذى هذ ا القذذول وهذذو قذذول مرجذذوش،
ي ب الهدي ا في وقت األضحية ،كما هو معلوم ومقرر ،وقد أل

في ه ا رسائ (القول اليسذر فذي جذوا نحذر

الهدي قب يوم النحر ك اب مطبوع من أربعين سنة،

رد عليذذه( :ايضذذاش مذذا وهمذذه صذذاحب اليسذذر فذذي يس ذره مذذن جذذوي ه نحذذر الهذذدي قب ذ وقذذت نح ذره ك ذذب معروفذذة
م داولة ،المقصود أن القول بجوا نحر الهدي قب وق ه قول مرجوش.
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طالف :اإلحرام قبه الميقات قيه بمنعه أولى.
نعم لكن فعله الصحابة ،لو فع الصحابة....

طالــف :هــي مشــكهة يــا شــيخ الــي بعــض المســائه يقــال بــالتحر م والمنــع مــع أن بعــض الصــحابة العههــا ،مثــه

األخذ.....

 ، ،جا أن ما يدل على أن العمرة من بيت المقدس عدل ك ا.

طالف :صحيح.

محسذذن عنذذد أهذ العلذذم ،لكذذن اخ لفذوا فذذي أويلذذه ،يعنذذي عمذرة نشذذأ مذذن بيذذت المقذذدس ،ويحذذرم مذذن الميقذذات يحمذ

عليها الحديث ،ولو فهم أحد أنه يحرم بها من بيت المقدس ا ح مال واقا ،فمث ه ا يوقا في مث ه ا اإلشكال.

طالف :الح أشهر معهومات ،هه هو وقت أداء أعمال الح أو وقت الدخول الي الح ؟
الدخول هو األدا .

طالف :تنتهي بعشر ذو الحية األعمال.
نحن قلنا:

بد أن يقيد باإلمكان وهو الوقوف.

طالف :أعمال ذش الحية.

األعمال ،بقية أعمال ي الحجة ن هي بنهاية أيام ال شري .

طالف :يعني يقال شوال وذو القعدة وثالث عشرة.

لكن قال به أحد؟ هو قول ،على ك حال لكذن علذى خالفذه ،مذنهم مذن يقذول :وهذم الثالثذة الذى عشذر ي الحجذة،

ومنهم من يرى أنه الى إخر ي الحجة ،كقول مالك.
نق

على ه ا...

