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والبعدها، و وقّت ألهل املدينة ذا حليفة وهو مسجد الشجرة يصلّى فيـه  
احلج، و وقّت ألهل الشام اجلُحفة، ووقّـت ألهـل جنـد العقيـق،     ويفرض 

ووقت ألهل الطائف قرن املنازل، ووقّت ألهل اليمن يلملـم، و ال ينبغـي   
  ١».ألحد أن يرغب عن مواقيت رسول اهللا

ففي هذه الرواية الصحيحة مل يذکر أي ميقات ألهل العراق ولکـن  
من متـام  «قال:  7عبداهللا يف صحيحة معاوية بن عمار جاء فيها عن أيب

ال جتاوزهـا   9احلج والعمرة أن حترم من املواقيت الّيت وقّتها رسول اهللا
إالّ وأنت محرم، فإنه وقّت ألهل العراق ومل يکـن يومئـذ عـراق، بطـن     

  ٢».العقيق من قبل أهل العراق...

مث إنه ورد يف غري واحدة من الروايات اإلحرام مـن غَمـرة، و إالّ   
عرق، فعلينا شرح هذه الکلمات و تعيني مواضعها و بعدها عن فمن ذات 

  مکّة.
أما العقيق فهو مأخوذ مـن قولـه: عقّـه السـيل؛ أي شـقّه فـاره       

  وسعه، کما يف الصحاح. و
وأما املسلخ فهو من سلخ مبعىن نـزع، ألنـه موضـع نـزع الثيـاب،      

يکـون   ومقتضي ذلك تأخري التسمية عن وضعه ميقاتاً، ولذلك حيتمل أن

                                       
  .٣من أبواب املواقيت، احلديث  ١: الباب  ٨. الوسائل ١

 .٢من أبواب املواقيت، احلديث  ١: الباب  ٨. الوسائل ٢
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٩  
  باحلاء املهملة مبعين أخذ السالح ولبس المة احلرب خوفاً من العدو. 

وأوسطه غمرة و هي يف اللغة: حال الشدة، يقـال: غمـرات املـوت    
وسکراته، واملراد يف املقام فصل ما بني جند و امـة مسـي بـذلك لزمحـة     

  الناس فيها.
  مسي بذلك ألنه کان فيه عرق من املاء. ,وآخره ذات عرق

  املسافات بني املواضع الثالثة
  مل نعثر على حد املسافة بني العقيق و غَمرة، ولکن ذات عرق تبعد

  ١کيلومتراً. ١٨٧عن مکّة حوايل 
اجلنـوب الشـرقي مـن     وأما جمموع هذه املواقع الثالثـة فيقـع إىل  

  املدينة.

  أقوال الفقهاء يف ميقات أهل العراق
لعراقيني و أهـل املشـرق هـو    املشهور عند فقهاء السنة أن ميقات ا

  نعم، قال قليل منهم بأنّ ميقام العقيق.ذات عرق.
قال يف املغين: أما ذات عرق فميقات املشرق، وهـو يف قـول أکثـر    

  أهل العلم، و مذهب مالك، و أيب ثور و أصحاب الرأي [احلنفية].
ـّه کان يـحرم من العقيق و استحسنه   مث قال: و روي عن أنـس أن

                                       
 .٤٩:  . احلرم املکي الشريف١
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 9الـنيب  ابـن عبـاس أنّ   ىوابن املنذر وابن عبدالرب. وقـد رو ي الشافع
ت ألهل املشرق العقيق. و قال الترمذي: و هو حديث حسن، قال ابن وقّ
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١١  
ت عـرق، و ذات عـرق ميقـام    احوط مـن ذ أو  عبد الرب: العقيق أوىل 

  ١بإمجاع.
مث إنهم اختلفوا يف دليل توقيت ذات عرق، هـل وقـت بـالنص أو    

  مجاع؟و اإل باالجتهاد
: ثبت باجتـهاد عمـر   كماء منهم الشافعي و ماللفقال مجاعة من الع

  وأقره الصحابة، فکان إمجاعاً.
توقيت ذات عـرق   وصحيح احلنفية واحلنابلة ومجمهور الشافعية أنّ

وأنّ 9منصوص عليه من النيب   ده   9عمر مل يبلغه حتديـد الـنيبفحـد
  ٢باجتهاده، فوافق النص.

ملا فـتح هـذان املصـران     :سناده عن ابن عمر قالإبالبخاري  ىرو
حد ألهـل جنـد قرنـاً     9رسول اهللا نّإأتوا عمر فقالوا يا أمري املؤمنني 

ينا. قال: انظروا حـذوها  لن أردنا قرناً شق عإوهو جور عن طريقنا و إنا 
من طريقکم، فحد هلم ذات عرق، و جيـوز أن يکـون عمـر ومـن سـأله      

برأيه فأصاب مـا وقّتـه    كذات عرق، فقال ذل 9يبيعلموا توقيت الن مل
وعـن   9فقد کان موفقاً للصواب، وإذا ثبت توقيتها عن النيب 9النيب

  ٣.عمر فاإلحرام منه أوىل
                                       

 .٢٠٧:  ٣ املغين. ١
 .١٤٦:  ٢ . املوسوعة الفقهية الکويتيه٢
 .٥٨، املسألة ٢٨٣:  ٢؛ والحظ: اخلالف ٢٠٨:  ٣. املغين٣



  
 ١٢  

 

 : 
��

�� �
���

�
44  -  

143
7

 
 � 

 

  لةأاإلمامية يف املس ءأقوال فقها
ات أهل جند والعراق ومـن  قاملعروف بني اإلمامية أن العقيق هو مي

  وسطه غمرة و آخره ذات عرق.هم، و أوله املسلخ و أريمير عليه من غ
ى ألهل العراق ومن حج عل 9ت رسول اهللافوقّ<. قال الشيخ: ١

له ثالث أوقات: أوله املسلخ وهو أفضلها وال ينبغي أن  طريقهم العقيق، و
عند الضرورة، وأوسطه غمرة وآخره ذات  حرام منه إالّيؤخر اإلنسان اإل

عنـد الضـرورة و التقيـة،     عرق، وال جيعل إحرامـه مـن ذات عـرق إالّ   
  ١.>حال ىحمرماً عل يتجاوز ذات عرق إالّ وال

ألهل العراق العقيق، وأفضله املسلخ ويليـه غمـرة   <. قال احملقّق: ٢
  ٢.>ذات عرق هوآخر

ألهل العراق العقيق وأفضله املسلخ، مث غمـرة، مث  <مة: . قال العال٣ّ
  ٣،>ذات عرق

  ٤و به قال أيضاً يف التذکرة.
ألهـل العـراق العقيـق وأفضـله املسـلخ       و<شهيد األول: . قال ال٤

                                       
 .٢١٠. النهاية: ١
 .٢:  مال. شرائع اإلس٢
 .٤٦١:  ١ . القواعد٣
 .١٩١:  ٧ . تذکرة الفقهاء٤
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١٣  
  ١.>خره ذات عرقآوأوسطه غمرة و 

يف  ىقع الکالم تارة يف املبدأ، وأخرونه أإذا عرفت ما ذکرنا فاعلم 
  تهي.نامل

ما األول فقد اختلفت الروايات فيما هو املبدأ فاحملتمل منها أحـد  أ
  الوجهني:

  ألف: املبدأ نفس املسلخ
  أنّ مبدأه هو املسلخ، نظري: ىواحد من الروايات عل قد دلّ غري

حـد العقيـق مـا بـني     «قـال:   8حدمهاأ. خرب أيب بصري عن ١
  ٢».عقبة غمرة املسلخ إىل

حد العقيق «يقول:  7مسعت أبا عبداهللا<. معتربة أيب بصري قال: ٢
  ٣».أوله املسلخ، وآخره ذات عرق

هـل  أل 9اهللاوقّت رسول <: 7. مرسلة الصدوق عن الصادق٣
العراق، العقيق، وأوله املسلخ، ووسطه غمرة، وآخـره ذات عـرق، وأولـه    

  ٤.>أفضل

                                       
 .٣٤٠: ١ . الدروس١
 .٥يث من أبواب املواقيت، احلد ٢: الباب  ٨ . الوسائل٢
 .٢. املصدر احلديث ٣
 .٩. املصدر نفسه، احلديث ٤
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: فهـل جيـوز أن   7صاحب الزمان . خرب احلمريي يف کتابه إىل٤
م ال جيـوز  أذات عرق، فيحرم معهم، ملا خياف الشهرة،  يؤخر إحرامه إىل

املسـلخ عنـد   وجه الداللة ارتکاز کـون املبـدأ    ١أن حيرم من املسلخ. إالّ
  إحرامه منه. ىالراوي، و إقرار اإلمام عل

  ب: قبل املسلخ بستة أميال
و هو قبل املسلخ بستة » بريد البعث«هنا ما يدلّ علي أنّ املبدأ هو 

  أميال، نظري:
إن أحرمت <قال:  9. صحيح هشام بن احلکم، عن أيب عبداهللا١

  ٢».من غمرة أو بريد البعث صلّيت
أول العقيق بريد البعـث، وهـو دون   <. صحيحة معاوية بن عمار: ٢

ربعـة و عشـرون   أاملسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبـني غمـرة   
  ٣.>ميالً: بريدان

  ميالً تقريباً. ١٢والربيد مسافة يقطعها الرسول، أعين: 
بريـد  «وقـال:  ». آخر العقيـق بريـد أوطـاس   «. صحيحه اآلخر: ٣

                                       
 .١٠. املصدر نفسه، احلديث ١
 .١احلديث  بواب اإلحرام، أمن  ٣٥: الباب ٩. الوسائل ٢
 .٢احلديث  بواب اإلحرام، أمن  ٢: الباب ٨. الوسائل ٣
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١٥  
  ١».مرة بربيدينالبعث دون غ 

  الکالم فيه أيضاً. كواملقصود ذيل احلديث ال صدره، وسيوافي
فيقـال:  » فـوق «کما يستعمل نقيض » دون«نّ لفظه إوجه الداللة: 
 ىيقـال: مشـ  » أمام« يستعمل مبعىن كمنه درجة، کذل هو دونه: أي أحطّ

دونه: أي أمامه، واملراد به يف الصحيحتني ملعاوية بن عمـار هـو األمـام،    
الذي هو اسم مکان، يف اُألويل منـهما تـارة   » بريد البعث«غري أنه قيس 

غمـرة وقـال    إىل ىوقال بأنه قبل املسلخ بستة أميال، وأُخر ،املسلخ إىل
  بأنه قبل الغمرة أربعة وعشرون ميالً.

ة فهي تتضمن نسبة واحـدة، و هـي أنّ بريـد    وأما الصحيحة الثاني
و قلنا بأنّ املبـدأ  لالبعث، قبل الغمرة بريدان: أي أربعة و عشرون ميالً؛ ف

غمرة أربعة و عشرون ميالً (بريـدان)؛   هو بريد البعث، يکون املسافة إىل
ولو قلنا بأنّ املبدأ املسلخ، ينقص املسافة بستة أميال فيکون مثانية عشـر  

القول األول تکون النتيجة أنّ أول العقيـق هـو قبـل املکـان      ىلميالً، وع
باملسلخ بستة أميال. ىاملسم  

وقلنا بأنـه ميقـات اختيـاري، تزيـد     » ذات عرق«ولو أضيف إليه 
  ميالً. ٢٤املسافة عن 

ـ     أنّ  ىوربما جيمع بني الطائفتني بأنّ هذه الروايـات إنمـا تـدلّ عل

                                       
 .١احلديث  من أبواب اإلحرام،  ٢الباب : ٨. الوسائل ١
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جواز اإلحـرام مـن    ىلخ وال تدلّ علما قبل املس ىالعقيق اسم يطلق عل
املکان، وبـني جـواز    كمساً لذلإالمالزمة بني کون العقيق  قبل املسلخ، إذ

  ١اإلحرام منه، إلمکان اختصاص اإلحرام مبنطقة خاصة من وادي العقيق.
 يالحظ عليه: أنّ ما ذکره يتم يف صحيحيت معاوية بن عمـار، دون 

ألهـل املشـرق    9قّت رسول اهللاصحيحة عمر بن يزيد إذ جاء فيها: و
وقد مر أنّ بريـد   ٢».غمرة من بريدين ما بني بريد البعث إىل العقيق حنواً

البعث قبل املسلخ بستة أميال. ومثله صحيح هشام فإنه صريح يف جـواز  
  ».صليت«اإلحرام قرينة قوله: 

أن يقال بعدم صحة االحتجاج ذه الروايات بعد إعراض  وىلواأل
نها، و يؤيد کون املبدأ هو املسلخ صحيحة معاوية بن عمار، األصحاب ع

وقّت ألهل العراق ومل يکن يومئذ عراق، بطـن  «قال:  7عن أيب عبداهللا
  وبطن العقيق هو املسلخ. ٣».العقيق

أنه امليقـات، لـرتع    ىأنّ نفس تسمية احملل، باملسلخ دليل عل ىعل
هذا تکون التسمية بعد التوقيـت، کمـا    ىالثياب وسلخها عن البدن، و عل

ذکره السي: قال: ونقل جدي عـن بعـض الفقهـاء أنـه ضـبطه باخلـاء       
 ىاملعجمة من السلخ و هو الرتع، ألنه يرتع فيه الثياب لإلحـرام، ومقتضـ  

                                       
 .٣٥٠:  ٢ . املعتمد١
 .٦احلديث  من أبواب اإلحرام،  ١: الباب  ٨ الوسائل. ٢
 .٢احلديث  بواب اإلحرام، أمن ١: الباب  ٨. الوسائل ٣
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١٧  
  ١تأخري التسمية عن وصفه ميقاتاً. كذل 

امل أنّ امليقات هـو العقيـق الشـ    ىومما ذکر يظهر تفسري ما دلّ عل
للمسلخ و ما قبله (بريد البعث) بلفظ مطلق، حيث يقيد مبا عرفـت، هـذا   

  بيانه: كفإلي ىکلّه حول املبدأ، و أما املنته

  
  ؟ىما هو املنته

ـ    ىاملشهور عند أصحابنا أنّ املنته عليـه   ىهـو ذات عـرق، و ادع
                                       

 .٢٣٨:  ١٧ . مرآة العقول١
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  اإلمجاع غري واحد، منهم:
١  هـل العـراق   وميقـات أ « :ه. السيد املرتضي: قال عند قـول جـد

أن قال: ـ وآخره ذات   هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا ـ إىل »: العقيق
  ١عرق.

ا ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العـراق،  مأ. الشيخ الطوسي: ف٢
  ٢ألنّ أوله املسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

  من الکلمات اليت تقدم بعضها. كغري ذل إىل
ذات عـرق   جواز التـأخري إىل  لکن الظاهر من بعض القدماء عدم

  ملرض أو تقية، منهم: إالّ
مة: وکـالم الشـيخ علـي بـن بابويـه      . علي بن بابويه: قال العال١ّ

  ٣لعليل أو لتقية. ذات عرق، إالّ اهللا يشعر بأنه الجيوز التأخري إىل هرمح
ذات  . حممد بن علي بن بابويـه: قـال: و ال تـؤخر اإلحـرام إىل    ٢

  ٤عرق.
قال: وال جيعل إحرامه من ذات عرق إالّ عنـد   ،سي. الشيخ الطو٣

                                       
 .٣٠٨:  . الناصريات١
 .٥٨، املسألة ٢٨٣:  ٢. اخلالف ٢
 .٤٠:  ٤ . املختلف٣
 .٢١٧:  . املقنع٤
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١٩  
  ١الضرورة و التقية. 

. حممد بن مکي الشهيد قال: وظاهر علي بن بابويه و الشـيخ يف  ٤
وهو يعرب عن ميلـه   ٢ذات عرق للتقية أو ملرض، النهاية أنّ التأخري إىل

  إليه.

  
العقيـق ذات عـرق ـ     ىالقول املشـهور ـ أي أنّ منتـه    ىويدل عل

  روايات:

                                       
 .٢١٠:  . النهاية١
 .٣٤٠:  ١ . الدروس٢
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  ١».وآخره ذات عرق«. معتربة أيب بصري و فيها: ١
 ٢».وآخره ذات عـرق، وأولـه أفضـل   «. مرسلة الصدوق وفيها: ٢

  خالف املرسلة کما مر. ىعل» املقنع«يف  أفىت 1ولکنه
مکـة   إذا کان مرتل الرجال دون ذات عرق إىل«. رواية مسمع: ٣

  ٣».فليحرم من مرتله
آخـر  «قـال:   7حة معاوية بن عمـار، عـن أيب عبـداهللا   . صحي٤

وجـه   ٤».بريد البعث دون غمرة بربيـدين «وقال: ». العقيق بريد أوطاس
 نّ العقيق ال ينتـهي بـالغمرة، بـل لـه امتـداد إىل     أاالستشهاد أنّ ظاهرها 

يکـون   ،»هو نفـس ذات عـرق  «أوطاس، فلو کان بريد أوطاس » بريد«
  دليالً يف املسألة.

  سانيد منجرب بعمل املشهور املنصور.وضعف األ
  عدم جواز التأخري اختياراً، نظري: ىويف مقابلها ما يدلّ عل

وقّـت  «قـال:   7. صحيحة عمـر بـن يزيـد، عـن أيب عبـداهللا     ١
ألهل املشرق العقيق حنواً من بريدين ما بني بريـد البعـث    9اهللا رسول

                                       
 .٧بواب املواقيت، احلديث أمن  ٢: الباب  ٨ الوسائل. ١
 .٩. املصدر نفسه: احلديث ٢
 .٣بواب املواقيت، احلديث أمن  ١٧: الباب  ٨ . الوسائل٣
 .١املواقيت، احلديث  بوابأمن  ٢: الباب  ٨ . الوسائل٤
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وکون غمرة من املواقيت ألجـل دخوهلـا يف حکـم املغيـي      ١».غمرة إىل 

  خروج ذات عرق مبفهوم الغاية. ىداللتها عل و
حـد العقيـق مـا بـني     «قـال:   8حدمهاأ. خرب أيب بصري، عن ٢
  ٢».عقبة غمرة ىلإاملسلخ 
نّ ذات عــرق ميقــات أ. روايــة االحتجــاج حيــث يظهــر منــها ٣

 7صـاحب الزمـان   ي إىلاملخالف، فقد کتب حممد بن عبـداهللا احلمـري  
ذات عرق فيحرم معهم  وقال: فهل جيوز هلذا الرجل أن يؤخر إحرامه إىل

أن حيـرم مـن املسـلخ، فکتـب إليـه يف       ملا خياف الشهرة، أم الجيـوز إالّ 
 حيرم من ميقاته، مثّ يلبس الثياب ويلبي يف نفسه، فإذا بلـغ إىل «اجلواب: 

  ٣».ميقام أظهره
 ىعلوالثانية  ؛الفضيلة ىعل ئفتني حبمل األوىلوميکن اجلمع بني الطا

صرحيه يف جواز اإلحرام من ذات عـرق،   املرجوحية، ألنّ الطائفة اُألوىل
 االحتجـاج) فإـا   ربغري قابلة للتأويل، خبالف الطائفة الثانية (عـدا خـ  

ظاهرة يف عدم جواز التأخري من غمرة. فترفع اليد عن الظاهر بالصـريح،  
مل، و إالّ فالطائفة الثانية ألجـل إعـراض األصـحاب    احل كفإن صح ذل

  حيتج ا. ال
                                       

 .٦بواب املواقيت، احلديث أمن  ٢: الباب  ٨ . الوسائل١
 .٥بواب املواقيت، احلديث أن م ٢: الباب  ٨ . الوسائل٢
 .١٠املواقيت، احلديث  بوابأمن  ٢: الباب  ٨ . الوسائل٣
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  أفضلية اإلحرام من املسلخ مثّ من غمرة
أنّ اإلحرام من أول العقيق (املسلخ)  ىعقد صاحب الوسائل باباً عل

  ١أفضل.
بالتقية،  ىفلو ابتل» ذات عرق«القول بعدم جواز اإلحرام من  ىوعل

اجلمع بـني العمـل بـاحلکم     جمع طريقني إىلفقد ذکر السيد الطباطبائي لل
  الواقعي مع إظهار املوافقة للمخاطبني، مها:

. اإلحرام قبل ذات عرق، کاملسلخ أو غمرة سراً مـن غـري نـزع    ١
ـ  ،ذات عرق ىلإعليه من الثياب  ما بس ثـويب اإلحـرام يف   مثّ إظهاره ولُ

  ذات عرق.
الثيـاب، و لـبس   . اإلحرام من قبل ذات عرق برتع ما عليه من ٢

ذات  مثّ نزع الثوبني ولبس ثيابه إىل ،يتحقق اإلحرام كالثوبني سراً، و بذل
  عرق، مثّ نزعها و لبس الثوبني.

من األولّ، ألنه أحرم وعليه ثوباه، خبـالف األول   وهذا الوجه أوىل
  مع ما عليه من الثياب. ىفإنه نو

ن األول، ألنـه  الثاين الفديـة، للـبس املخـيط، دو    ىيتوجه عل ،نعم
يف  ،يلبس املخيط، بل مل يرتعه، و الفدية للّـبس ال لعـدم الـرتع، نعـم     مل

                                       
  من أبواب املواقيت. ٣، الباب ٨. الوسائل: ١
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  ١،٢ جتويزه.» االحتجاج«رواية  

  <خرائط وصور>                                       

 

                                       
 .١٠من أبواب املواقيت، احلديث  ٢: الباب  ٨. الوسائل ١
 ، ط. دار الکتب اإلسالمية.٥١٤. العروة الوثقي: الفصل العاشر: ٢
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