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 ملخص البحث

 . احلمد هلل وكفى ، والصالة والسالم على من اصطفى نبينا وحبيبنا حممد 
، أوجبه اهلل على كل احلج فريضة عظيمة ، وركن من أركان اإلسالم اخلمسة     

إال هبا ومن هذه األركان مسلم ومسلمة مرة يف العمر ، وللحج أربعة أركان ال يتم احلج 
 .اإلحرام الذي يتعلق به موضوع حبثي 

عند املذاهب األربعة ، مث عرفت مبدينة جدة وذكرت نبذة وقد قمت بتعريف اإلحرام 
املكانية ، وأخريًا حتدثت عن حكم اإلحرام عن تارخيها ، مث خصصت مبحثًا عن املواقيت 
، وختمت حبثي خبامتة ذكرت فيها النتائج من جدة ، وهل تعترب جدة ميقاتًا مكانًيا 

 . والتوصيات 
 :نتائج ومن أهم ال

 . نية الدخول يف النسكأن اإلحرام هو  -
 .مكان العبادة أن امليقات هو  -
 أن املواقيت املكانية هي ذو احلليفة ، واجلحفة ، ويلملم ، وقرن املنازل ، وذات عرق  -

 .باإلمجاع 
 . نية فيهاأنشأ ال، وملن  أن مدينة جدة ليست ميقاتًا إال ألهلها -
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 المقدمة

 
وغرس يف النفوس ،  خري األنام  ، وجعلنا من أمة الماحلمد هلل الذي شرح صدورنا لإلس

وجعل حب بيته غريزة  ة بيته األجر الكبري والثواب ،ت اهلل احلرام ، وجعل على زيار حب بي
ٍر يَْأتينَي  }:  يف قلوب املؤمنني يقول تعاىل َوأَذِّْن يفي النَّاسي بياحلَْجِّ يَْأُتوَك ريجاالً َوَعلى ُكلِّ ضامي

وفرض حجه على املسلمني ، وجعله من أركان اإلسالم ،  22احلج آية  { َعمييقميْن ُكلِّ َفجٍّ 
  .اخلمسة 

 : أما بعد 
، الفريضة العظيمة يف نازلة من نوازل احلج فإين أمحد اهلل تعاىل أن يسر يل اختيار حبث     

 .عربًا وعجًما عامًة وخاصًة ، اليت حيتاجها املسلمون 
اإلحرام من جدة موضوع مهٌم حيث أنه يتعلق وللحج أركان أربعة منها اإلحرام ، ف      

 بيت حجاجأن أغلب احلضاري والتقين ، حيث بركٍن من أركان احلج ، وقد جاء تبًعا للتطور 
 أو اجلو بطريق يأيت من وأكثر،  البحر أو اجلو طريق عن احلج إىل يأتون الزمان هذا يف اهلل

 تكون أن ميكن فهل،  امينائه أو جدة مطار طريق عن البلد هذا إىل نزوله أول يكون البحر
 مواقيتهم حماذاة من اإلحرام يلزمهم أهنم أم والبحر اجلو بطريق القادمني هلؤالء ميقاتا جدة

 . األصلية
علي بن ناصر : ، وهم الدكتور استفدت ممن سبقين ممن كتب يف هذا الباب  وقد       

رعور يف حبثه حكم اإلحرام من عدنان الع: والشيخ الشلعان يف كتابه النوازل يف احلج ، 
 .جدة

 اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقولفولنسارع إىل بيان اخلطة اليت قام عليها هذا البحث   
 :، رتبتها على النسق التايل  باحث على سمسة ميكون مشتماًل 
 :تعريفه ، وحكمه اإلحرام  :األول  املبحث

  : ثالثة مطالبويشتمل على 
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 . تعريف اإلحرام لغة: املطلب األول 
 . إلحرام شرعا يف املذاهب الفقهيةتعريف ا:  املطلب الثاين

 .حكم اإلحرام : املطلب الثالث 
 .مدينة جدة تعريفها ، وتارخيها : املبحث الثاين 

 :وتشتمل على مطلبني 
 .تعريف مدينة جدة : املطلب األول 
 .نبذة تارخيية عن مدينة جدة : املطلب الثاين 

 .والعمرةكاين للحج امليقات امل :املبحث الثالث 
 : مطلبني ويشتمل على

 .تعريف امليقات لغة وشرًعا: ول املطلب األ
 .املواقيت املكانية : املطلب الثاين 

 . ا مكانًيااعتبار جدة ميقاتً  :الرابع املبحث 
 :مطالب  ةويشتمل على سبع

 .هم بينسبب اخلالف و  ،أقوال الفقهاء يف املسألة  : املطلب األول
 .القول األول ، وأدلته  :املطلب الثاين 
 .القول الثاين ، وأدلته :  املطلب الثالث

 .القول الثالث ، وأدلته : ب الرابع املطل
 .القول الرابع ، وأدلته  :املطلب اخلامس 
 .القول اخلامس ، وأدلته : املطلب السادس 
 .الرتجيح : املطلب السابع 

وقد هنجت يف حبثي على تعريف الغريب من األلفاظ واملصطلحات وذلك من مظاهنا املعروفة 
، ، وترمجت لألعالم غري املعاصرين ، وحاولت مجع أقوال الفقهاء املعاصرين يف املسألة 

األدلة ، وترجيح األقوى من أقوال واستيفاء األدلة على األقوال ، واستيفاء املناقشات على 
 . عاصرينالفقهاء امل
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أمحد : واليفوتين شكر من ساعدين بعد اهلل يف إمتام هذا البحث األستاذ الدكتور  
 .النافعة احلبيب ، فقد ساعدين بتوجيهاته ومالحظاته 

 .وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به إنه جواد كرمي هذا 
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 :اإلحرام تعريفه ، وحكمه : المبحث األول 

 . تعريف اإلحرام لغة: المطلب األول 
د  :  فَاحلَْرَامُ ،  َوالتَّْشدييدُ  اْلَمْنعُ من حرم وهو : اإلحرام   . (0)احلَْاَللي  ضي
ْحرامُ   َأسباهبما وباَشرَ ،  اْلُعْمَرةي  َأو بياحلَْجِّ  َأَهلَّ  إيَذا إيْحراماً  حُيْريمُ  الرجلُ  َأْحَرمَ  َمْصَدرُ : واإلي

يط، َخْلع مينْ  َوُشُروَطُهَما خي
َ
َها الشَّرْعُ  َمنَ َعهُ  الَّيتي  اأَلشياء ََيَْتنيبَ  وَأن امل ن ْ  َوالنَِّكاحي  َكالطِّيبي  مي

 .َذليَك  َوَغرْيي  َوالصَّْيدي 
ْنع، فييهي  واأَلصل 

َ
ْحريم فكَأنَّ  امل

ُ
ْنهُ . اأَلشياء َهذيهي  مينْ  مُمَْتنيعٌ  امل  الصَّاَلةي )  : َحدييثُ  َومي

 اْلَكاَلمي  مينَ  مَمُْنوًعا َصارَ  الصَّاَلةي  يفي  َوالد ُخولي  بيالتَّْكبيريي  اْلُمَصلِّيَ  كَأن ،(  التَّْكبيريُ  حَتْريميُها
ا، الصَّاَلةي  َكاَلمي  َعنْ  اخْلَاريَجةي  واألَفعال  َذليَك، مينْ  اْلُمَصلِّيَ  هي ليَمْنعي  حَتْريميٌ  ليلتَّْكبيريي  َفقييلَ  وأَفعاهلي

َا ْحرام تكبريَة ُسَِّيتْ  َوإيَّنَّ  .  بيالصَّاَلةي  اإليحرام َأي اإلي
ْحَرَمةُ  وََكَذليكَ  اْنتيَهاُكُه، َلكَ  حيَيل   اَل  َما: واحلُْرَمةُ 

َ
ْحُرَمُة، امل

َ
َها؛ الرَّاءي  بيَفْتحي  وامل : يُ َقالُ  َوَضمِّ

َدتُ َها تَ ْهتيْكها، َفاَل  حَمُْرماتٍ  يلي  إينَّ  حاريمُ . ُحُرماتٍ  َلهُ  َأنَّ  يُرييدُ  وحَمُْرَمٌة، حَمَْرَمةٌ  َواحي
َ
 حيَيل   اَل  َما: وامل

 . (2)اْستيْحاَللُهُ 
، وإحرام احلاج أو املعتمر الدخول يف عمل  الدخول يف حرمة ال هتتكهو : اإلحرام ف

 . حرم عليه به ما كان حالاًل 
 
 
 

                                                           
 ( .حرم ) مادة .  (34/  2) اللغة مقاييس (0) 
 تاج الصحاح،  (010/  0) الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح،  (022/  02) لسان العرب (2) 

 ( .حرم ) ، مادة  (11/  4) اللغة هتذيب،  (0984/  4) العربية وصحاح اللغة
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 . اتعريف اإلحرام شرع   :المطلب الثاني 
الدخول يف حرمات خمصوصة أي التزامها، غري أنه ال  اإلحرام:  عند األحنافف

 .( 1)يتحقق شرعا إال بالنية والذكر
، توجب ملوصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا، وإلقاء  صفة حكمية: املالكية  وعند

 . (3)لغري ضرورة ال يبطل مبا متنعه التفث، والطيب ، ولبس الذكور املخيط ، والصيد
ْحرَام: بقوهلم  الشافعية وعرفه  قَاَله عْمَرة َأو حج يفي  الد ُخول نييَّة َعن عباَرة ُهوَ  اإْلي

ْحرَام َوُهوَ  أَلَحدمهَا َأو هَلما يصلح فييَما َأو الر ف َْعة اْبن َوزَاد الن ََّوويي   َنَّهُ  إحراماً  َوُسي اْلُمطلق اإْلي  ألي
 . (4)اْلُمحرَمات من ميَْنع

 .(2)نية الدخول يف النسك يطلق اإلحرام على : فقال  ( )الرملي وعرفه
نية الدخول يف النسك، ال نيته ليحج أو : بقوله  (9)البهويتعرفه احلنابلة ند وع

 .(8)يعتمر

                                                           

 .( 2/013 )فتح القدير شرح  (1)
 . (013/  0) عرفة ابن حدود شرح (3)

 . (201/  0) األخيار كفاية(4)

 (ه  0113 - 808) الرملي ( ) 
 الشافعي: له يقال. الفتوى يف مرجعها املصرية الديار فقيه الدين، مشس محزة، بن أمحد بن حممد هو

: مصنفاته من. كثرية وحواشي شروحا، وصنف أبيه، فتاوى مجع. العاشر القرن جمدد هو: وقيل. الصغري
 ((الوردية البهجة شرح)) و ؛(( رسالن بن زبد شرح البيان غاية)) و ؛(( املنهاج شرح إىل احملتاج هناية))

 ( .214/   )  األعالم: انظر 
 .( 4 1/2 )هناية احملتاج  (2) 
 (ه  0140 - 0111) البهويت (9) 
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 . حكم اإلحرام : لثالثا طلبالم

املالكي والشافعي واحلنبلي والنصوص إن ركنية اإلحرام ثابتة من الثوابت يف املذهب 
 :يف ذلك قواطع 

 . يعين احلج والعمرة( (00)وركنهما اإلحرام ):  (01)قال خليل 
 والسعي والطواف اإلحرام: وهي أربعة احلج وأركان: )  (02)عبد الوهابوقال القاضي 

 ( . (01)بعرفة والوقوف

                                                                                                                                                                      

 وشيخ حنبلي، فقيه. البهويت إدريس بن حسن بن الدين صالح بن يونس بن منصور هو
 زاد بشرح املربع الروض)) له،  مبصر الغربية يف( هبوت) إىل نسبته. عهده يف مبصر احلنابلة

 و للحجاوي؛(( اإلقناع منت عن القناع كشاف)) و ؛(( املقنع من املختصر املستنقع
 . الفقه يف وكلها(( املنتهى لشرح النهى أويل دقائق))

 ( .238/  9 ) األعالم: انظر 
 .( 2/31 )كشاف القناع  (8) 
 (ه   22 -) خليل (01)

 تعلم. اجلند زي يلبس كان. حمقق مالكي فقيه. اجلندي الدين، ضياء موسى، بن إسحاق بن خليل هو
 .بالطاعون وتويف. مبكة جاور. مالك مذهب على اإلفتاء وويل القاهرة، يف
 جامع شرح)) و شروحهم؛ غالب تدور وعليه الفقه يف املالكية عمدة وهو(( املختصر: ))تصانيفه من

 ((املناسك)) و ؛(( التوضيح)) وُساه احلاجب؛ ابن خمتصر به شرح(( األمهات
 ( . 9/  2) الكامنة والدرر ؛( 3 1/  2) عالمواأل ؛( 004 ) املذهب الديباج: انظر 

 .( 8  )خليل تصر خم (00)
 (ه  322 - 2 1) الوهاب عبد القاضي (02)

 من أديب، فقيه، املالكي، البغدادي، الثعليب، حممد، أبو أمحد، بن نصر بن علي بن الوهاب عبد هو
"  و املالكية، فقه يف"  التلقني: " تصانيفه من،  القضاء وويل. هبا وأقام ببغداد، ولد. املالكية فقهاء
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َها جُمَْمعٌ  َثاَلثَةٌ :  (03)قال الدسوقي ْحرَامُ  َوهييَ  َعَلي ْ  فَاْلَمْشُهورُ  السَّْعيُ  َوأَمَّا َوالطََّوافُ  َواْلُوُقوفُ  اإْلي
 . (04)رُْكنٌ  أَنَّهُ 

ْحرَاُم،: سَمَْسةٌ  احلَْجِّ  أَرَْكانُ :  وعند الشافعية      إَذا َواحْلَْلقُ  َوالسَّْعُي، َوالطََّواُف، َواْلُوُقوُف، اإْلي
َوى َوَما بيَدٍم، ُُتْبَ رُ  َواَل  ُنُسًكا َجَعْلَناهُ   . ( 0)أَْيًضا اْلُعْمَرةي  يفي  أَرَْكانٌ  اْلُوُقوفي  سي

 .(02)احلج أربعة ، وذكر منها اإلحرام وكذلك عد  البهويت احلنبلي أركانَ  

ْحرَامُ ف::  املذهب احلنفيوأما   . (09)اْنتيَهاءً  الر ْكني  ُحْكمُ  َوَلهُ  ، اْبتيَداءٍ  َشْرطُ  اإْلي
                                                                                                                                                                      

 اخلالف مسائل على األشراف"  و ،" املدونة شرح"  و ،" مالك ملذهب النصرة"  و ،" املسائل عيون
 .(  114/  3)  األعالم ،( 011 ) الذكية النور شجرةانظر ".

 . (90/  0) املالكي الفقة يف التلقني (01)

 (ه  0211 -) الدسوقي (03)

 تعلم. مبصر دسوق أهل من والفقه، العربية علماء من مالكي فقيه. الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد هو
 من، ((دهره وفريد عصره حمقق هو)) النور شجرة صاحب قال. باألزهر ودرس بالقاهرة، وتويف وأقام

 شرح على حاشية)) و املالكي؛ الفقه يف خليل، خمتصر على الكبري الشرح على حاشيته: ))تصانيفه
 .العقائد يف(( الرباهني أم ملقدمته السنوسي

 ( . 232/    ) األعالم، (  0 1 ) الزكية النور شجرة: انظر 

 . (20/  2) الدسوقي حاشية (04)

 . (294/  2) احملتاج مغين( 0)

 .( 2/420 ) كشاف القناع(02) 
 . (  3/  2( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر(09) 
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 ُكريهَ  َوإينْ  احلَْجِّ  َأْشُهري  َعَلى تَ ْقديميُهُ  َصحَّ  َحّتَّ ( اْبتيَداءٍ  َشْرطُ  َوُهوَ  قَ ْولُهُ ) :  (08)قال ابن عابدين
 َلهُ  ََيُوزُ  اَل  احلَْجِّ  فَائيتَ  َأنَّ  يَ ْعيني  بيالر ْكني  َشَبهيهي  َعَلى تَ ْفرييعٌ ( إلَْ  ََيُزْ  لَْ  َحّتَّ  قَ ْولُهُ )و َسَيْأيتي  َكَما

، َكَما قَابيلٍ  مينْ  َواْلَقَضاءُ  بيُعْمَرةٍ  التََّحل لُ  َعَلْيهي  َبلْ  ، رَامي اإْليحْ  اْستيَداَمةُ   حَمًْضا َشْرطًا َكانَ  َوَلوْ  يَْأيتي
ْستيَداَمةُ  جَلَاَزتْ   . اه  االي

 إْحرَاُمهُ  َبَطلَ  تَ َعاىَل  بياَللَّهي  َواْلعيَياذُ  اْرَتدَّ  مُثَّ  َأْحَرمَ  َلوْ  أَنَّهُ  مينْ  الل َبابي  َشرْحي  يفي  َما أَْيًضا َعَلْيهي  َويَ تَ َفرَّعُ 
ْمَناهُ  َما وََكَذا اه  ليلصَّاَلةي  َكالطََّهاَرةي  احلَْقييقييَّ  الشَّْرطَ  تُ ْبطيلُ  اَل  فَالرِّدَّةُ  َوإيالَّ  َاطي  مينْ  َقدَّ  الن ِّيَّةي  اْشرتي
ٍّ  َعنْ  اْلَفْرضي  ُسُقوطي  َعَدمي  مينْ  َمرَّ  َما وََكَذا نييَّةٍ  إىَل  حَيَْتاجُ  اَل  اْلَمْحضُ  َوالشَّْرطُ  فييهي،  َعْبدٍ  َأوْ  َصيبي
ْدهُ  لَْ  َما َعَتقَ  َأوْ  فَ بَ َلغَ  َأْحَرمَ   .(21)الصَّيبي   َُيَدِّ

غلبُة شبهةي الركنية على اإلحرام من  –رمحه اهلل  –والذي يظهر من كالم ابن عابدين 
 . شبه واحد بالشرط واقتصر على وجه ؛ ألنه عد َد وجوَه الشبه يف الركنية ، الشرطية

ورة آنفا على ركنية اإلحرام اإلمجاع من خالل املذاهب األربعة املذكمما سبق يبدو لنا 
 .  كما هو الشأن يف املذهب احلنفي، ولو انتهاء  حج لل

 
 
 

                                                           
 (ه  0242 - 0089) عابدين ابن (08) 

 يف احلنفية وإمام الشامية، الديار فقيه كان. دمشقي. عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد هو
 . عابدين ابن حباشية املشهور(( املختار الدر على احملتار رد)) صاحب. عصره

 ( . 2 2/    ) األعالمانظر 

 
 . (2 3/  2( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر (21)
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 .مدينة جدة تعريفها ، وتاريخها : المبحث الثاني 
 .تعريف مدينة جدة : المطلب األول 

جدة هي حمافظة سعودية مبنطقة مكة املكرمة غرب اململكة وتقع يف منتصف ساحل 
البحر األمحر الشرقي، تلقب بعروس البحر األمحر وتعد العاصمة االقتصادية والسياحية 

وتعد األوىل من حيث  للمملكة العربية السعودية تشتهر بكثرة ناطحات السحاب فيها
نسمة، تعترب  82 133113يبلغ عدد سكاهنا حوايل . مشاريع االبراج وناطحات سحاب

 . (20)جدة ثاين أكرب مدن اململكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض
 .نبذة تاريخية عن مدينة جدة : المطلب الثاني 

جمموعة من الصيادين  سنة على أيدي  1111تعود نشأة مدينة جدة إىل ما يقارب 
كانت تستقر فيها بعد االنتهاء من رحالت الصيد، مث جاءت قبيلة قضاعة إىل جدة قبل 

التحول التارخيي ملدينة جدة كان يف عهد . سنة فأقامت فيها وعرفت هبا 2411أكثر من 
م عندما أمر بتحويلها مليناء الستقبال حجاج  32 اخلليفة الراشدي عثمان بن عفان عام 

ال تزال جدة إىل اليوم املعرب الرئيس حلجاج . بحر املتجهني ألداء احلج يف مكة املكرمةال
 .البحر واجلو والكثري من حجاج الرب

َّنت جدة بشكل سريع خالل العقدين األخريين من القرن العشرين مما جعلها مركزا 
ائع غري النفطية للمال واألعمال يف اململكة العربية السعودية ومرفأ رئيسيا لتصدير البض

والسترياد االحتياجات احمللية متلك مدينة جدة مكانة اقتصادية كبرية جدًا مما جعل 
 014املستثمرين ياتون إليها من مجيع أحناء العال ويوجد اآلن يف مدينة جدة ما يقارب 

 .ناطحة سحاب حتت البناء كما يوجد فيها مقرات البنوك العاملية 
 

                                                           

(20)   D/%wiki/org.wikipedia.ar://httpاحلرة  موسوعة ويكيبيديا. 
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D
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 : تسمية جدة 

ألصل :  راء عديدة ومنهاآة مثو ،  املمتدجاء أن معىن كلمة جدة الطريق الواسع 
 :آراء هي  ةتسمية مدينة جدة ثالث

يقال أن جدة ُسيت باسم شيخ قبيلة قضاعة وهو جدة بن جرم بن :  بكسر اجليم
 .ريان بن حلوان بن علي بن إسحاق بن قضاعة

يت تعين بالعربية املدينة هو ُجدة ال يقال أيضًا إن أصل التسمية هلذه:  بضم اجليم
وهي التسمية اليت يذكرها ياقوت احلموي يف معجم البلدان وابن بطوطة يف  ،شاطئ البحر

 .رحلته
ينسب (. مبعىن والدة األب أو األم)هناك رأي يقول أن االسم هو َجدة :  بفتح اجليم

يف هذه املدينة اليت نزلت إليها  سكان املدينة التسمية ألم البشر حواء اليت يقولون أهنا دفنت
توجد . من اجلنة بينما نزل جدنا آدم يف اهلند والتقيا عند جبل عرفات ودفنت هي يف جدة

 . (22)مقربة يف املدينة تعرف باسم مقربة أمنا حواء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(22)D/%wiki/org.wikipedia.ar://http9%D%AC9%D%AF9%A8 
 . موسوعة ويكيبيديا احلرة 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 . اني للحج والعمرةالميقات المك :المبحث الثالث 
  .وشرع ا تعريف الميقات لغة  : المطلب األول 

 :في اللغة 
 00: املرسالت {َوإيَذا الر ُسُل أُق َِّتْت  }:وقت املضروب للفعل، قال تعاىل الهو : امليقات 

 .  مجعت لوقتها يوم القيامة:  قيلو .  جعل هلا وقت واحد للفعل يف القضاء بني األمة :يعين 
أي موقتا  011: النساء {إينَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤمينينَي كيَتابًا َمْوُقوتًا } وقال تعاىل 

 .مقدرا
 .(21)اإلحرام يف احلج والصالة عند دخول وقتهامبعىن أوجب عليهم " َوق ت " وقد يكون 

 
 :أما في الشرع 

 ، الصالة كمواقيت زمان، من حدد أي به وقت ما وامليقات ميقات مجع:  املواقيت
 وقت: يقال ، القياس غري على وقت مجع املواقيت: ويقال اإلحرام، كمواقيت مكان أو

 . (23)والتوقيت حده بني إذا: ووقته بوقته الشيء
 .(24)( ومكاهناالعبادة زمن )  : وعر ف يف حاشية اجلمل بأنه

عُ ): بأنه ي البهويت احلنبل عر فهو   َنةٌ  َمَواضي  ( 2)(. خَمُْصوَصةٍ  ليعيَباَدةٍ  ُمَعي ََّنةٌ  َوأَْزمي
 
 
 
 

                                                           

 ( . 019 – 2/012 )لسان العرب انظر  (21) 
 . (9/  2) اهلداية شرح البناية (23) 

 . (184/  2) املنهج شرح على اجلمل حاشية (24) 

 .( 2/188 )كشاف القناع ( 2) 
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  . (22)المواقيت المكانية: المطلب الثاني 
 الناس عند املسمى وهو املدينة أهل ميقات وهو (29)احلليفة ذو( : األول: )سمسة املواقيت

 . علي أبيار اليوم
ويكاد عمران  –آبار علي  –سمى اآلن يو : البسام عن ميقات ذو احلليفة يقول الشيخ  

املسافة من ضفة وادي احلليفة إىل املسجد النبوي  يصل إليها وتبلغ -اآلن  –املدينة املنورة 
أربعمائة  –وادي اجلموم  -املكرمة عن طريقمكة  ومن تلك الضفة إىل. ثالثة عشر كيالً 

 .(28) ومثانية وعشرين كيالً 
 . الشام أهل ميقات وهي (11)اجلحفة( : الثاين)

                                                           

 خمتصر شرح يف اجلليل مواهب ، ( /  2) الشليب وحاشية الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني: انظر (22) 
 اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف،  (081/  2) املهذب شرح اجملموع،  (11/  1) خليل

 الكتاب ضوء على والزيارة والعمرة احلج مسائل من لكثري واإليضاح التحقيق،  (323/  1) للمرداوي
(0  /21) . 

 أهل ميقات منها سبعة، أو أميال ستة املدينة وبني بينها قرية: احلليفة ذو. بالتصغري:  احلليفة (29) 
 . جشم بىن مياه من وهى املدينة،

 . (321/  0) والبقاع االمكنة اُساء على االطالع مراصد 

 ( .   8/  2) شرح عمدة األحكام لعالم تيسري ا (28) 
 مكة من املدينة طريق على منرب ذات كبرية قرية كانت: والفاء السكون، مث بالضم : اجُلْحَفةُ  (11) 

 ذو فميقاهتم باملدينة مر وا فإن املدينة، على مير وا ل إن والشام مصر أهل ميقات وهي مراحل، أربع على
 وهي األعوام، بعض يف أهلها ومحل اجتحفها السيل ألن اجلحفة ُسيت وإَّنا مهيعة، اُسها وكان احلليفة،

 أميال، ستة البحر من موضع أقرن وبني وبينها مراحل، ثالث حنو اجلار ساحل وبني وبينها خراب، اآلن
 . مراحل ست املدينة وبني وبينها

 . (104/  0) والبقاع االمكنة اُساء على االطالع مراصد،  (000/  2) البلدان معجم
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مدينة كبرية فيها : رابغ  وه ي اآلن خراب وحيرم الناس من: يقول الشيخ البسام 
مائة  -اجلمومواملرافق واملدارس احلكومية وتبعد عن مكة املكرمة عن طريق وادي  الدوائر
 وحيرم من رابغ أهل لبنان وسوريا واألردن وفلسطني ومصر والسودان. مثانني كيالً  وستة

 وحكومات املغرب األربع وبلدان أفريقيا وبعض املنطقة الشمالية يف اململكة العربية
 .(10)ةالسعودي

 . السيل اليوم املسمى وهو جند أهل ميقات وهو (12)املنازل قرن( : الثالث)
اآلن بالسيل الكبري ومسافته من بطن  وهذا امليقات اشتهر اُسه: يقول الشيخ البسام 

املقاهي واألمكنة اليت اعتاد الناس أن حيرموا  الوادي إىل مكة املكرمة مثانية وسبعون كيلو ومن
الكبري اآلن قرية كبرية فيها حمكمة وإمارة ومجيع الدوائر  والسيل -منها سمسة وسبعون كيلو

 .واملدارس املنوعة واملرافق واخلدمات
 أهل جند وحاج الشرق كله من أهل اخلليج والعراق وإيران -وحيرم من قرن املنازل

 .موغريه
قرية عامرة فيها مدرسة وكان ال حيرم  وهو" قرن املنازل"هذا هو أعلى  : وادي حمرمو 

وجبل الكرى فصار حمرماً مكة املار باهلدا  - منه إال قلة حّت فتحت حكومتنا طريق الطائف
كبريًا جدًا له طرقه املسفلتة الداخلة واخلارجة  هامًا مزدمحًا فبنت فيه احلكومة مسجداً 

دث تصميم وبناء هلذا وأمكنة االغتسال ودورات املياه بأح ومواقف السيارات ومكان الراحة
 .ماحملرم اهلا

ن املنازل ويبعد عن مكة ال يعترب ميقاتًا مستقاًل من حيث االسم ألنه فرع قر  وهو
  .ولوال كثرة تعرجات جبل كرا لكان عن مكة حنو ستني كياًل فقط. وسبعني كيالً  خبمسة

 اململكة وحيرم منه من حيرم من امليقات الذي يف أسفله ويزيد حبجاج الطائف وحجاج جنوب
 . (11)ياحلجازي وحجاج اليمن احلجاز 

                                                           

 ( .   8/  2) لعالم شرح عمدة األحكام تيسري ا (10) 
 . (212/  4) البلدان معجم .جند حاج   منه حيرم مكة قرب جبيل ، املنازل قرن(12) 

 ( .   00/  2) لعالم شرح عمدة األحكام تيسري ا (11) 
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 . اليمن أهل ميقات وهو (13)يلملم( : الرابع)
مللم وملا سفلتت حكومتنا ( سمونه ي)وسكان تلك املنطقة اآلن  :يقول الشيخ البسام 

املكرمة واملار بوادي يلملم من غري  الطريق اآليت من ساحل اململكة العربية اجلنويب إىل مكة
أعضاء جلنة شكلت ملعرفة مكان  كنت أحد  -السعدية  –مكان اإلحرام القدمي املسمى 

اخلربة والعارفون باملسيات واجتمعنا بأعيان  الطريق اجلديد فذهبنا إليه ومعنا أهلاإلحرام مع 
وسألناهم عن مسمى يلملم هل هو جبل أم واد فقالوا  وكبار السن من سكان تلك املنطقة

أمامكم وإننا ال نعرف جباًل يسمى هبذا االسم وإَّنا االسم  إن يلملم هو هذا الوادي الذي
تنزل من جبال السداة مث متده األودية يف جانبيه وهو يعظم حّت  وسيولهخاص هبذا الوادي، 

الذي تشاهدونه وإن جمراه ممتد من الشرق إىل الغرب حّت يصب  صار هذا الوادي الفحل
 .اجملريمة -يف الساحل يسمى يف البحر األمحر عند مكان

ئة وسمسني  وأنه من سفوح جبال السداة حّت مصبه يف البحر األمحر يقدر بنحو ما
 وحنن ااَلن يف السعدية يف حنو نصف جمراه وبعد التجول يف املنطقة واملشاهدة وتطبيق كيلو

 كالم العلماء وسؤال أهل اخلربة والسكان تقرر لدينا أن مسمى يلملم الوارد يف احلديث
 الشريف ميقاتًا ألهل اليمن ومن أتى عن طريقهم هو كل هذا الوادي املعرتض جلميع طرق

جبال  من الساحلي وساحل اململكة العربية السعودية وأن االسم عليه من فروعه يف سفوحالي
يتجاوزه بال إحرام  السداة إىل مصبه يف البحر األمحر وأنه ال حيل ملن أراد نسكًا ومرَّ به أن

  .من أي جهة من جهاته وطريق من طرقه
وفيها إمارة ومدرسة  بالسعدية وهي قرية فيها بئر السعدية وقد كان الطريق مير

  .إىل معاذ بن جبل ومسجد قدمي جدد اآلن ينسب
                                                           

 أوديته تنحدر كنانة، وأهله هتامة، جبال من مكة، من ليلتني على جبل وثانيه، أوله بفتح يلملم (13) 
 وهو باهلمز، أمللم: ويقال. هناك من حج   من ميقات وهو مكة، إىل اليمن طريق ىف وهو البحر، إىل

 .اهلمزة من بدل والياء األصل،

 . (0189/  3) واملواضع البالد اُساء من استعجم ما معجم
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الذي سفلتته  أما الطريق. والسعدية تبعد عن مكة املكرمة اثنني وتسعني كيلو
وعند ممره إىل  حكومتنا فهو يقع عن السعدية غربًا بنحو عشرين كيلو مير على وادي يلملم

 .كيلو  يلملم عن مكة مائة وعشرين يلملم يكون وادي
للمسئولني جواز اإلحرام من الطريق القدمي والطريق اجلديد وغريمها مما مير يف  وحنن بينا

ه  0312ه  وأنا اآلن اكتب هذه األسطر يف ربيع ثاين من عام 0310وذلك حج عام  هذا
هل يعاد الطريق من السعدية حيث املمر األول أو يبقى هذا الطريق اجلديد ويعد  فال أدري
 .نة لإلحرام، ودورات مياه للمحرمنيالوادي أمك على ضفة

وسواحل اململكة السعودية وإندونيسيا وماليزيا  وحيرم من يلملم اليمن الساحلي
آسيا واآَلن أصبح احلج غالبه عن طريق الطائرات  والصني واهلند وغريهم من حجاج جنوب

  .(14)مواين جدة أو البواخر اليت ال ترسو إال على
 
 . العراق أهل ميقات وهي ( 1)عرق ذات( : اخلامس)

 0312 وقد قمت بشهر حمرم يف عام(  (12)الضريبة) ويسمى : يقول الشيخ البسام 
العارفني  حممد بن فوزان احلارثي وهو من: ه  من مكة املكرمة إىل هذا امليقات ومعي الشريف

إىل مكة على  الضريبةبتلك املنطقة ومن املطلعني على التاريخ وقصدي حبث طريق احلج من 
ثالثة أكيال  اإلبل فوجدت امليقات املذكور شعبًا بني هضاب طوله من الشرق إىل الغرب

واجلنويب هضابه وحيده  وعرضه من اجلنوب إىل الشمال نصف كيلو وحيده من جانبيه الشمايل
                                                           

 ( . 8/  2) لعالم شرح عمدة األحكام تيسري ا (14) 
 ومنه مكة، بطريق جبل: عرق وقيل،  وجند هتامة بني احلد   وهو العراق، أهل مهل  :  عرق ذات ( 1) 

 . عرق ذات على املشرف اجلبل وهو عرق، ذات ثنايا إىل الر م ة بطن من ارتفع ما: وقيل،  عرق ذات

 . (812/  2) والبقاع االمكنة اُساء على االطالع مراصد

 . ( 34/  1) البلدان معجم . عرق ذات يف سيله يدفع حجازي   واد:  ضريبة (12) 
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 يف وادي مر  ويعترب وحيده من الغرب وادي الضريبة الذي يصب -ريع النخل –من الشرق 
منخفض يكاد يكون  هذا امليقات من احلجاز فال هو من جند وال من هتامة ولكنه حجاز

مث يلي  (19)العقيق ويقع عنه شرقًا بنحو عشرة أكيال وادي. حرة فليس فيه جبال عالية
 -الشيعة  -العقيق وحيرم من. الواسعة حيث تبتدئ بالد جند -العقيق شرقًا   صحراء ركبة 

 .هلل عنه الذي جعل ذات عرق ميقاتاً خمالفة لعمر رضي ا
 وأشهر األمكنة اليت مير هبا. واملسافة من ميقات ذات عرق حّت مكة مائة كيلو

خنلة  وفيها آثار وبيرَْكة عظيمة قدمية من آثار بين العباس مثَّ وادي -مكة الرقة  -الطريق
مهجور اآلن فال  امليقات مث الربود مث شرائع اجملاهدين مث العدل وهذا -مث املضيق  -الشامية 

وإَّنا متر على الطائف  حيرم منه أحد ألن الطرق املسفلتة يف جند ويف الشرق ال متر عليه
 . (18) والسيل الكبري   قرن املنازل

 ممن غريهم من عليها مر ومن ذكرنا ملن وسلم عليه اهلل صلى النيب وقتها قد املواقيت وهذه
 يتجاوزها أن عليه وحيرم. منها حيرم أن عليها مر من على والواجب. العمرة أو احلج أراد

 طريق من عليها مروره كان سواء عمرة أو حجا يريد مكة قاصدا كان إذا إحرام بدون
 . (31)اجلو طريق من أو األرض

 

 
                                                           

 شق ه ماء مسيل كل وهو حتت، من مثناة ياء بينهما وقافني، ثانيه، وكسر أوله، بفتح:  العقيق (19) 
 اإلهالل قوم استحب   الذي وهو هتامة، غور ىف سيله يدفع عقيق ومنها،  ووس عه فأهنره األرض ىف السيل

  . عرق ذات قبل منه

 . (842/  2) والبقاع االمكنة اُساء على االطالع مراصد

 ( . 00/  2) لعالم شرح عمدة األحكام تيسري ا (18) 
 . (21/  0) الكتاب ضوء على والزيارة والعمرة احلج مسائل من لكثري واإليضاح التحقيق (31) 
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 .هل تعتبر جدة ميقات ا مكاني ا : المبحث الرابع 

 . التكييف الفقهي للمسألة: المطلب األول 
نص على املواقيت ؛ وال  بأن النيب ، احتجوا القائلون بأن جدة ليست ميقاتًا مكانًيا 

وأن راكب الطائرة يعترب ، اجتهاد مع النص ، وأنه ال يوجد مشقة معتربة يف اإلحرام بالطائرة 
 .حماٍذ للميقات 

، فقد احتجوا بأن املواقيت احملددة من الشارع جمرد  مكانًياأما القائلون بأن جدة ميقاتًا 
رام يف الطائرة فيه أن اإلحو القاصدين للنسك وليس متعبًدا اإلحرام منها ، عالمات لتنبيه 

 .، وأن احملاذاة غري معتربة يف الطائرة املشقة ُتلب التيسري مشقة و 
 :وقد وجدت يف املسألة سمسة أقوال 

 .القول األول وأدلته : المطلب الثاني 
نية ومن أنشأ ال التعترب جد ة ميقاتًا مكانيًا وال َيوز اإلحرام منها إال  ألهلها ،: القول األول 

 اململكة يف العلماء كبار هيئة قرار، و  اهلل رمحه إبراهيم بن حممد الشيخوهو قول ، فيها 
 . (30) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وبه قالت ، السعودية العربية

،  ه  0312 سنة يف اإلسالمي العال لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي اجملمعوهو قرار 
 :حكم اإلحرام من جدة للواردين إليها من غريها 4: رقم الدورة2: رقم القرار)ونص القرار 

: أما بعد. حممداحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على إمام املتقني وسيد املرسلني، نبينا 
فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي قد ناقش يف جلسته الثالثة صباح يوم اخلميس املوافق 

حكم اإلحرام من جدة ، وما يتعرض له الكثري )م موضوع 3/2/0892واملصادف . ه 01/3/0312
املواقيت اليت ، جلهلهم عن حماذاة (من الوافدين إىل مكة املكرمة للحج والعمرة عن طريق اجلو والبحر

وقتها النيب صلى اهلل عليه وسلم وأوجب اإلحرام منها على أهلها، ومن مر عليها من غريهم، ممن يريد 
 :وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة يف ذلك قرر اجمللس ما يلي. احلج أو العمرة

                                                           
مج   ع أمح   د ال   درويش الدائم   ة فت   اوى اللجن   ة ، و (  192 )  جمل   ة البح   وث اإلس   المية ع   ددانظ   ر  (30) 
 ( .4/203 ) فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم، و ( 00/022)
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إلحرام منها على أهلها، وعلى أن املواقيت اليت وقتها النيب صلى اهلل عليه وسلم وأوجب ا: أوالً 
ذو احلليفة ألهل املدينة ومن مر عليها من غريهم، : من مر عليها من غريهم، ممن يريد احلج والعمرة هي

واجلحفة وهي ألهل الشام ومصر واملغرب، ومن مر عليها من غريهم، (. أبيار علي)وتسمى حاليًّا 
وادي )د ومن مر عليها من غريهم، وتسمى حاليًّا وقرن املنازل، وهي ألهل جن(. رابغ)وتسمى حاليًّا 

وذات عرق، ألهل العراق، وخراسان، ومن مر عليها من غريهم، وتسمى (. السيل)وتسمى أيًضا ( حمرم
أن الواجب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا : وقرر. ويلملم، ألهل اليمن ومن مر عليها من غريهم(. الضريبة)

واقيت اخلمسة جوًّا أو حبرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ول َيدوا معهم من أقرب ميقات إليهم من هذه امل
يرشدهم إىل احملاذاة، وجب عليهم أن حيتاطوا وأن حيرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم 
أهنم أحرموا قبل احملاذاة؛ ألن اإلحرام قبل امليقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري واالحتياط، 

فًا من ُتاوز امليقات بغري إحرام تزول الكراهة؛ ألنه ال كراهة يف أداء الواجب، وقد نص أهل العلم يف خو 
مجيع املذاهب األربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك باألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهلل 

ثبت عن أمري املؤمنني عمر  واحتجوا أيًضا مبا. صلى اهلل عليه وسلم يف توقيت املواقيت للحجاج والعمار
: رضي اهلل عنه -إن قرنًا َجوٌر عن طريقنا؟ قال هلم: بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، ملا قال له أهل العراق

وألن اهلل سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو : قالوا. انظروا حذَوها من طريقكم
ت، إذا ُعلم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق املستطاع يف حق من ل مير على نفس امليقا

اجلو والبحر وال غريهم أن يؤخروا اإلحرام إىل وصوهلم إىل جدة، ألن جدة ليست من املواقيت اليت وقتها 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهكذا من ل حيمل معه مالبس اإلحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه 

واجب عليه أن حيرم يف السراويل إذا كان ليس معه إزار، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل جدة، بل ال
وعليه  ". َمن ل َيَيْد نَ ْعَلنْي فَ ْليَ ْلَبسي اخلُفَّني، وَمن ل َيد إزارًا فليلبس السََّراوييلَ : "يف احلديث الصحيح

ال يلَبُس القميَص وال : "رم قالكشف رأسه، ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا سئل عما يلبس احمل
فال َيوز . احلديث متفق عليه". العمائَم وال السَّرَاويالتي وال الربانَس وال اخلفاَف إال ملن ل َيَيدي النَّعلني

وإذا كان لديه عمامة ساترة . أن يكون على رأس احملرم عمامة وال قلنسوة وال غريمها مما يلبس على الرأس
زارًا ات ََّزر هبا، ول َيز له لبس السراويل، فإذا وصل إىل جدة وجب عليه أن خيلع ميكنه أن َيعلها إ

السراويل ويستبدهلا بإزار إذا قدر على ذلك، فإن ل يكن عليه سراويل، وليس لديه عمامة تصلح أن 
ه الذي عليه تكون إزاًرا حني حماذاته للميقات يف الطائرة أو الباخرة أو السفينة، جاز له أن حيرم يف قميص

مع كشف رأسه، فإذا وصل إىل جدة اشرتى إزاًرا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة، وهي 
إطعام ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع من متر أو أرز أو غريمها من قوت البلد، أو صيام ثالثة 

يه وسلم كعب بن عجرة ملا أذن أيام، أو ذبح شاة، هو خمري بني هذه الثالثة، كما خري النيب صلى اهلل عل
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يكلف اجمللس األمانة العامة للرابطة بالكتابة إىل : ثانًيا. له يف حلق رأسه وهو حمرم للمرض الذي أصابه
شركات الطريان والبواخر لتنبيه الركاب قبل القرب من امليقات، بأهنم سيمرون على امليقات قبل مسافة 

 .ممكنة
مع الفقهي اإلسالمي معايل الشيخ مصطفى أمحد الزرقاء يف ذلك ، كما خالف عضو جملس اجمل: ثالثًا   

. خالف فضيلة الشيخ أبو بكر حممود جومي عضو اجمللس بالنسبة للقادمني من سواكن إىل جدة فقط
(  وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. واهلل ويل التوفيق. وعلى هذا جرى التوقيع

  انتهى.
 :ائلون بذلك بأدلة منها واستدل الق

وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه : )) ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنه قال : الدليل األول 
فهن هلن وملن أيت عليهن من غري أهلني ملن كان ... وسلم ألهل املدينة ذا الشام اجلحفة 

 .(32)((ن منها يريد احلج والعمرة فمن كان دوهنن فمهله من أهله وكذال حّت أهل مكة يهلو 
 :وجه الداللة   
وهو أمر متفق ، راد احلج والعمرة إال حمرمًا أت معناه أنه الَيوز ُتاوز هذه املواضع ملن وق   

ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد عني ميقات كل طائفة فمن ل يهل من ميقاته ل  عليه ؛
 .  ( 31)ميتثل األمر الشرعي ، فلهذا ال يصح  حجه

 :ونوقش هذا االستدالل 
بأن مرور الطائرة فوق ُساء امليقات ال يصدق على أهلها أهنم أتوا امليقات احملدد هلم ، ال  

 .( 33)لغة وال عرفاً 
 : ُأجيب عن هذه املناقشةو 

أن اللغة والعرف يقر ان أن من مر  بطائرة أو سفينة فهو قد مر  بامليقات ، ألنه خيلو، إما       
أن يسامته وحياذيه من األعلى ، أو مير فوقه؛  فيقال مر ت الطائرة على كذا ، أو مرت 

                                                           

كت      اب احل      ج ، ب      اب مه      ل أه      ل الش      ام ، ومس      لم ( 0343)، (  2/444 )أخرج      ه البخ      اري( 32)
 .كتاب احلج ، باب مواقيت احلج والعمرة( 0092)، (  2/918)
 ( . 009) النوازل يف احلج للشلعان  (31)
 .(  8 ) اإلحرام من جدة لركاب الطائرات البن حممودرسالة جواز  (33)
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السفينة على كذا ، أو مرت جبوار كذا ألن كل إتيان حبسبه ، وليس كله على نسق 
 .(34)واحد
إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم : ))قوله صلى اهلل عليه وسلم: الدليل الثاين       

 .(  3)((بأمر فأتوا منه مااستطعتم
أن من أحرم من جدة قد خالف احلديث فهو وقع فيما هنى عنه من جماوزة :  ةلدالوجه ال

املواقيت ، ول يأت مبا استطاع مم ا أمر به فهو قادر على اإلحرام من الطائرة ألهنا حاذت 
 . ( 32)امليقات وال مشقة يف ذلك

 .القول الثاني وأدلته : المطلب الثالث 
تعترب جدة ميقاتاً مكانياً ملن وصل إليها بطريق اجلو أو البحر ؛ أياً كانت جهة :  ينالقول الثا

 ، اهلل رمحه حممود آل زيد بن اهلل عبد الشيخقدومه فيؤخر اإلحرام حّت يصل اليها وهو قول 
 والشيخ ، قطر من اهلل رمحه األنصاري اهلل عبد والشيخ ، اهلل رمحه الزرقا مصطفى والشيخ
والشيخ حممد الطاهر بن عاشور رمحه اهلل ، والشيخ حممد احلسن ولد الددو ،  ورعرع عدنان

 . (39) بوالشيخ عبد اهلل بن كنون من املغر ،  من تونس
 :واستدل القائلون بذلك مبا يلي 

وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه : )ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: الدليل األول 
 .(38)احلديث...( احلليفة وألهل الشام اجلحفة وسلم ألهل املدينة ذا 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عني املواقيت املذكورة ؛  ألهنا كانت على : وجه االستدالل 
طريق احلجاج القادمني من جهات شّت ، وحاجة تعيني ميقات يف جدة للقادمني بالطائرات 

                                                           

 . (02/23 )فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز انظر( 34)
كت   اب االعتص   ام بالكت   اب والس   نة ، ب   اب االقت   داء بس   نن ( 949 )49 2/ أخرج   ه البخ   اري  ( 3)

 .كتاب احلج ، باب فرض احلج مرة يف العمر ( 112) 2/824رسول اهلل ، ومسلم 
 ( . 021) النوازل يف احلج للشلعان  (32)
) ش   يخ عب   داهلل ب   ن زي   د آل حمم   ود جمموع   ة رس   ائل ال، (  021) انظ   ر الن   وازل يف احل   ج للش   لعان  (39)

 ( . 3) لعرعور لجدة ميقاتا  ، وأدلة إثبات أن(  091
 . سبق خترَيه( 38) 
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يًا ورأى كثرة النازلني يف جدة لبادر والسفن قائمة ، ولو كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم ح
 .(41)إىل تعيني جدة ميقاتاً ؛  ألهنا طريق للحاج كاملواقيت األخر

 : قد نوقشو 
أن املواقيت املذكورة يف احلديث حميطة باحلرم من مجيع جهاته ،  فال حيتاج إىل تعيني ب 

 .مواقيت جديدة 
أتوا عمر  (40)ملا فتح هذان املصران: قال  ما رواه ابن عمر رضي اهلل عنه: الدليل الثاين      

يا أمري املؤمنني ، إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حد ألهل جند قرناً ، وهو جو ) : فقالوا 
فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد هلم : عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا ، قال

 . (42)(ذات عرق
 :وجه االستدالل من وجهني      
عني هلم أن عمر رضي اهلل عنه ملا رأى حاجة أهل العراق ، ومشقة ذهاهبم إىل قرن : األول

ذات عرق ، وكذلك اآلن جدة صارت طريقًا لركاب اجلو والبحر ، وما سواها فيه جور 
ومشقة عليهم ، فيحتاجون إىل تعيني ميقات أرضي إلحرامهم ، كما احتاج الناس يف زمن 

 .(41)عمر
 : نوقش قد و     

رضي اهلل  بأن حتديد ذات عرق ل يكن باجتهاد عمر ؛ بل هو قد ورد بالنص ، ووافقه عمر 
 .(43)عنه باجتهاده

                                                           

 .( 4)جواز اإلحرام من جدة البن حممود رسالة  (41) 
( وس  ط الع  راق وحاض  رته)ي  ة مص  ر ، وامل  راد هبم  ا الكوف  ة والبص  رة ، ومه  ا س  رتا الع  راق تثن: املص  ران ( 40) 

 ) ف تح الب اري: ظ ر نا .ما وإال فهما م ن متص ري املس لمني واملراد بفتحهما غلبة املسلمني على مكان أرضه
1/198  ). 
 .كتاب احلج ، باب ذات عرق ألهل العراق ( 0349) 2/44أخرجه البخاري ( 42) 
 .(  01 ) رسالة جواز اإلحرام من جدة البن حممود (41) 
 ( . 12/181) فتح الباري  انظر( 43) 
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أن عمر حدد ذات عرق ألهنا تبعد عن مكة مرحلتني  : وجه االستدالل الثاين من احلديث 
كما تبعد قرن املنازل ، وهذا هو بعد جدة عن مكة ، فهي تبعد عن مكة مرحلتني ، فيحرم 

 .(44)احلاج منها ؛ ألهنا تبعد مرحلتني عن مكة نظراً الجتهاد عمر
 : وجهني ونوقش من

ل حيد ذات عرق ؛ ألهنا تبعد مرحلتني عن مكة ، وإَّنا -رضي اهلل عنه-أن عمر : األول 
 . ( 4)"فانظروا حذوها من طريقكم: "حدها ألهنا تقع حماذاة قرن املنازل ، ولذا قال 

أن كالم أهل العلم يف اعتبار املرحلتني على من ل حياذ ميقاتًا ، أما من جاء إىل : الثاين 
ة فقد حاذى ميقاتاً ، فكيف يأخذ باملرحلتني دون اعتبار لشرط أهل العلم ، وهو إذا ل جد

 .(42)حياذ وقد حاذى
أن أصل احلج موقوف على االستطاعة ، ومن االستطاعة أمن : الدليل الثالث         

الطريق ، فيسقط احلج عمن خاف على نفسه خوفًا حمققًا ، فإذا كان احلج كذلك فواجباته  
ذلك فواجباته كذلك تسقط يف حال اخلوف وعدم االستطاعة ، ومنها اإلحرام عند احملاذاة ك

بالطائرة ؛ ألن الناس مشغولون باالضطراب واخلوف من خطر الطائرة خشية وقوع حادث ، 
وذلك مستمر حّت يصلوا إىل بر السالمة ، وهو جدة إذ هي بداية الوصول ؛ فيحرمون منها 

 .(49)أرفق هبم
 : وجهني من ونوقش
عدم التسليم ، فإن إنشغال الناس باالضطراب واخلوف من خطر الطائرة خشية : األول 

 . (48)وقوع احلادث أمر خمتص بالقلة من الركاب ، أما عامة الركاب فال يشعرون بذلك
أن االستعداد لإلحرام بالتجرد من املخيط و االغتسال ؛ وحنوه ذلك أمر ممكن : الثاين    

ل ركوب الطائرة ، مع العلم أن هذه األمور أمور مستحبة ، ال واجبة ، فال يرتك حصوله قب
                                                           

 ( .  02) النوازل يف احلج للشلعان  (44)
 ( .  02) النوازل يف احلج للشلعان  ( 4)
 .(  1/180) فتح الباري   (42)
 . (  01)از اإلحرام من جدة البن حممود رسالة جو  ( 49)
 ( .  02) النوازل يف احلج للشلعان  (48)
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الواجب وهو اإلحرام من امليقات من أجل أمور مستحبة ؛ بل َيب البدار بالواجب ؛ وإن 
فات املستحب ، وأما عقد نية اإلحرام يف الطائرة عند حماذاة امليقات فهو أمر ميسر ؛ ولو  

 .(1 )اخائفً  اكان اإلنسان مضطربً 
أن جدة تبعد مرحلتني عن مكة ، واملرحلتان هي أوسط املسافات ، وهي بعد : الدليل الرابع 

    .(0 )ا لذلكأقرب املواقيت إىل مكة ، فجاز اإلحرام من جدة نظرً 
 : ويناقش من وجهني 

حماذاته بأن كل من ذكر بأن احلاج حيرم من بعد مرحلتني قيد ذلك بعدم مروره أو : األول 
 . (2 )نيمليقات ، فعند ذلك حيرم من بعد مرحلت

أن القائل  باملرحلتني أخذ باألقل ؛ ألن ما زاد عليه مشكوك فيه ، : الوجه الثاين         
ولكن مقتضى االحتياط أن يعترب األكثر واألبعد ، فإن ل يكن كذلك فال أقل من أن يفرق 

اهلا ؛ ألن املواقيت اليت تقع ميني الكعبة قريبة ، بني من جاء عن ميني الكعبة ومن جاء عن مش
ان ، وعن مشاهلا املواقيت بعيدة ، فيقدر للقادم تادم من اليمني األقرب ، وهو مرحفيقدر للق

 .  (1 )من الشمال األبعد
أن اإلحرام من جدة فيه دفع للمشقة احلاصلة للمكلفني من اإلحرام : الدليل اخلامس      

 :  شك أن املشقة مدفوعة بالشرع ، وذلك بناء على عدة أمور منها يف الطائرة ، وال
 .أن التيسري أصل من أصول الشريعة :  أواًل 
ومن هذه القاعدة خرجت ( أن املشقة ُتلب التيسري) من القواعد األساسية يف الدين : ا ثانيً 

مجيع رخص الشرع وختفيفاته ، واحلاج يعاين مشقة من إحرامه يف الطائرة أو يف بلده ، فكان 
 .من يسر الشريعة ورفع املشقة عن املكلفني أن حيرم القادمون بالطائرة أو السفن من جدة 

 .تتبع الرخص : ا ثالثً 

                                                           

 ( . 19/  02) فتاوى الشيخ ابن باز  (1 )
 . (  28 )سالة إثبات أن جدة ميقات لعرعور ر  (0 )
 .( 4/112)، والفروع البن مفلح (  18 /2) الوسيط للغزايلانظر  (2 )
 .(  1/080 ) فتح الباري ( 1 )
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 . (3 )أن منافع الناس مقدمة على العبادات: ارابعً 
 :  نوقشقد و  

لو سلمنا بوجود هذه املشقة ؛ فإن أبواب التيسري الشرعي مفتوحة من دون إسقاط بأنا 
أن من أراد : الطريق األول : واجب اإلحرام ؛ من حماذاة امليقات ، وذلك بأحد طريقتني 

الطائرة بالغسل ولبس لباس اإلحرام وحنوه ذلك مما يسن عند  اإلحرام هتيأ له قبل صعود
 .( 4 )اإلحرام ، فإذا حاذى امليقات عقد نية اإلحرام ، وهذا من أيسر وأسهل ما ميكن

أن الغسل والتطيب والصالة قبل اإلحرام كلها أمور مستحبة ، وال َيوز تأخري : الطريق الثاين 
حتصيل املستحب ، فلو ترك كل هذه األمور من أجل الواجب عن وقته أو مكانه من أجل 

عقد النية يف الطائرة فهو سهل : ، أما اإلحرام ؛ أي (   )حتصيل الواجب لكان ذلك سائغا
متيسر ، ولو عقد النية قبل صعود الطائرة فهو بال شك قد أدى الواجب بال خالف ؛ 

 .  (2 )ر أهل العلمخبالف من أخره إىل جدة ، فهو قد أخره عن مكانه يف قول أكث
أن الطائرة عندما تكون حملقة يف السماء ال يصدق على من فيها : الدليل السادس       

  (9 )أهنم أتوا على امليقات احملدد هلم ال لغة وال عرفا ؛ ألن اإلتيان هو الوصول للشئ يف حمله 
 : ونوقش من وجهني 

 . (8 )للقرارأنه من املتقرر شرعا وعرفا أن اهلواء تابع : األول 
سلمنا ما ذكرمت أن مرور الطائرة ليس إتيانا ؛ ولكن ال نسلم بأنه ليس مبحاذاته ، إذ : الثاين 

 .  (21)حماذاة علوية للميقات ، واحملاذاة ال يعترب فيها الوصول إىل الشئ

                                                           

 ( . 029) النوازل يف احلج للشلعان  (3 )
 . (  19/ 02 )فتاوى ابن باز (4 )
 .( 19/ 02)فتاوى الشيخ ابن باز (   )
 ( . 010) النوازل يف احلج للشلعان  (2 )
 ( . 40 ) رسالة جواز اإلحرام من جدة البن حممود (9 )
 ( . 284/  0) ، كشاف القناع (  113/  0) املهذب  (8 )
 ( . 012) النوازل يف احلج للشلعان  (21)

 



 لغري أهلها دراسة فقهية  مقارنة  اإلحرام من جدة
 

28 
 

ولو عني ‘ أن احملاذاة يف البحر غري ممكنة ، وذلك لتعذر تعيني املواقيت فيه : الدليل السابع 
يف البحر لكان زائدا على احملاذاة الشرعية ؛ إذ لو وصلنا املواقيت خبط لوجدنا أن اخلط مير 

 . ( 20)، وال مير بالساحل ، وال مير بالبحر بالساحل
 :  ونوقش
اإلحرام من البحر على أن يف هذا خمالفة ألقوال كثري من أهل العلم الذين نصوا ب       

(22). 
أن جدة إما أن تكون داخل املواقيت أو خارجها أو على حميط املواقيت : الدليل الثامن      

، أما كوهنا خارجها فلم يقل به أحد ، وأما كوهنا داخلها فهذا يعين أن امليقات يف البحر ، 
هنا على حميط املواقيت ، وهذا هو الصحيح ، فإذا كان كذلك و ردود ، فلم يبق إال كوهذا م

 .  (21)جاز له اإلحرام منها ملن قدم إليها 
بأن جدة داخل املواقيت ، والقادم إليها ال بد أن مير مبيقات من املواقيت : ونوقش 

 . (23) حبراا أو اليت حددها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، أو حياذيه بر 
أن بعض من منع اإلحرام من جدة أجاز اإلحرام للقادم من الغرب : الدليل التاسع 

دون مرور على حماذاة ميقات ، فإذا كان كذلك فهذا إقرار أن جدة واقعة على حميط 
 .  (24)املواقيت ، فيجوز إذا أن حيرم منها كل من يقصدها بال استثناء

لغرب حيرم من جدة ؛ بل حيرم من حماذاة ميقاته ال نسلم بأن من قدم من ا: ونوقش 
 .  ( 2)ال مير مبيقات وال حياذه، والقادم من الغرب  ألن حذو املكان مبنزلته

 
 

                                                           

 ( . 12) أدلة إثبات أن جدة ميقات للعرعور  (20)
 ( . 3/34) ، وحتفة احملتاج مع حواشي الشرواين (  3/32 ) مواهب اجلليل انظر( 22)
 .  (13) عور للعر أدلة إثبات أن جدة ميقات ( 21)
 .(  00/022)، وفتاوى اللجنة الدائمة (  02/12) فتاوى الشيخ ابن باز ( 23)
 . (  19 ) جدة ميقات رسالة أدلة إثبات أن( 24)
 .(  14، 02/12)فتاوى الشيخ ابن باز ، (  00/018)فتاوى اللجنة الدائمة   ( 2)
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 .القول الثالث وأدلته : المطلب الرابع 
ا قبلها ا ال مير وال حياذي ميقاتً ا أو حبرً التفصيل فإذا كان القادم إىل جدة جوً :  ثالثالقول ال

وحنوها ، ومن عداهم فال  (22)، جاز له اإلحرام منها كالقادم من سواكن من بالد السودان 
الشيخ ابن باز وابن عثيمني به قال ، و (29)لحنابلة لَيوز هلم اإلحرام منها ، وهو قول 

 . (28)وتلميذه الشيخ خالد املصلح
املانعني من اإلحرام من جدة  استدل القائلون بذلك بنفس أدلة أصحاب القول األولو       

أن القادمني من سواكن ال ميرون : أما استثناء من قدم من الغرب كسواكن ، فدليلهم فيه ، و 
، فيصل إىل جدة قبل حماذاهتا ، فلذا حيرمون من حياذونه ؛ ألن املواقيت أمامه  مبيقات وال

 .  (91)جدة ألهنا تبعد مرحلتني عن مكة ، وألن احملاذاة الحتصل هلم قبل دخوهلا 
 :  قد نوقش و 

لملم مينع إحرام القادم من جهة يلملم من جدة ، وذلك لتفاوت املسافة بني ي بأنكم قلتم
ل مير على املواقيت حيرم من جدة ألهنا  عن مكة ، فكيف تقولون بأن منبعدمها يف وجدة 

 ؟  (90)تبعد مرحلتني
 : وأجيب من وجهني 

                                                           

، مرف   أ لس   فن ال   ذين يق   دمون م   ن ج   دة  مي عل   ى س   احل البح   ر األمح   ربل   د مش   هور ق   د: س   واكن  (22)
 .للسودانم احلجاز مث ضمت وكانت يف األصل جزيرة سواكن مث وسعت إىل الساحل وكانت تابعة حلاك

 . (   1/22) ، ومعجم البلدان (  2/240 )مراصد االطالع على أُساء األمكنة والبقاع: انظر  
 . (  2/289 ) مطالب أويل النهى، (  2/8)شرح منتهى اإلرادات للبهويت انظر  (29)
 . (  02/292)عثيمني ابن فتاوى الشيخ ، (  02/14 )فتاوى الشيخ ابن باز  انظر (28)
، وحاش    ية (  2/002 )، حاش    ية البجريم    ي عل    ى م    نهج الط    الب(  3/32)حتف    ة احملت    اج  انظ    ر( 91)

، ومطال     ب أويل النه     ى (  2/8 ) ، وش     رح منته     ى اإلرادات للبه     ويت(  2/83) القلي     وين عل     ى امل     نهج 
 .(  20/292 ) ، وفتاوى الشيخ ابن عثيمني(  02/14 ) ، وفتاوى الشيخ ابن باز(  2/289)
  ( .  01) احلج للشلعان النوازل يف  (90)
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أن جدة أقل مسافة إىل مكة من يلملم بنحو الربع   كما هو مشاهد   وإن : األول 
وجد تصريح بأن مسافة كل منهما مرحلتان فإن مرادهم أن كال ال ينقص عن مرحلتني ، وال 

 .  (92)السيما وقد عرف التفاوت الكبري ممن سلك الطريقني يلزم منه استواء مسافتهما ؛
أن من مر بيلملم قد حاذى امليقات ، فوجب عليه اإلحرام من احملاذاة ، وال : الثاين 

يرتك احملاذاة ليحرم على بعد مرحلتني من مكة ، وأما القادم من جهة سواكن وحنوها فهو ل 
بعد مرحلتني وهي املسافة بني جدة ومكة ، وال يلزم ا ؛ فوجب أن حيرم من مير ول حياذ ميقاتً 

 .  (91)مبسافة مثل مسافة يلملم وال اجلحفة ؛ بل مبسافة مرحلتني فقط ، واهلل أعلم
 .القول الرابع وأدلته : المطلب الخامس 

أن من أحبر يف جلة البحر من أي جهة أتى ؛ فال حيرم حّت يصل إىل : القول الرابع 
من أي جهة أتى فيحرم إذا حاذى  –أحبر قريبا من الساحل : أي  – جدة ، أما من ساحل

 . (93)امليقات ، وهو قول سند بن عنان املالكي
إن اإلحرام يف اللجة فيه تغرير باحملرم ، وذلك ألن : استدل القائلون بذلك بقوهلم 

ولذلك  الريح قد ترده فيبقى حمرما حّت تتسر له السالمة ، وهذا حرج عظيم منفي بالشرع ،
ينزل لإلحرام إىل الرب ، وإذا ثبت اجلواز فال فدية ألنه ال دليل على ذلك ، أما من ساحل 
فاإلحرام عليه يف البحر واجب ؛ ألنه ال حرج عليه يف اإلحرام عند ذلك ، وإن تركه صار 

 .  (94)عليه هدي ألنه قادر على اإلحرام من امليقات 

                                                           

 .(  2/222 )، واحلواشي املدنية  (2/414 )إعانة الطالبني انظر ( 92) 
  ( . 012) النوازل يف احلج للشلعان  (91) 
 (ه 430 - ؟) سند (93)

 وأبو السلفي الطل وأبو الطرطوشي شيوخ من علي، أبو كنيته األزدي، إبراهيم بن عنان بن سند هو
 .فاضالً  مالكياً  فقيهاً  العلماء زهاد من كان. املشرف بن احلسن

 ودفن باإلسكندرية تويف. وغريه اجلدول علم يف تآليف وله يكمل، ل املدونة، شرح الطراز: كتبه من
 .األخضر باب جبانبه
 ( . 02 ) الديباج: انظر 

 . ( 3/32 ) ، ومواهب اجلليل(  1/212 ) الذخرية للقرايفانظر ( 94)
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 : قد نوقش و 
صور يف العصر احلاضر وذلك الختالف احلال بني العصر لن نسلم بأن ذلك متبأنا 

ا شراعية تسري على دفع الريح ، وهذا متصور احلاضر وما قبله ، فالسفن سابقا كانت سفنً 
 . ( 9)فيه ما ذكر ، وأما السفن اآلن فهي تتحرك مبحركات قوية ، وال ختضع حلركة الريح البتة

 .القول الخامس وأدلته : المطلب السادس 
تعترب جدة ميقاتاً مكانياً ملن وصل إليها بطريق اجلو  أو البحر من طريق :  امساخلالقول      

اليمن خاصة ، فيجوز هلم تأخري اإلحرام حّت يصلوا إليها وهو قول ابن حجر 
 . (99()92)اهليتمي

 :واستدل القائلون بذلك بقوهلم 
ومكة مرحلتان ، فما دام أن  إن املسافة بني يلملم ومكة مرحلتان ، واملسافة بني جدة

املسافة متحدة بينهما ، فيجوز اإلحرام من جدة كما َيوز اإلحرام من يلملم ؛ خبالف 
يؤخر اإلحرام عن حماذاهتا ؛ ألن كل حمل من البحر بعد اجلحفة أقرب إىل مكة  جحفة فال

 . (98)منها
 : ونوقش

                                                           

 ( . 014) احلج للشلعان النوازل يف (  9)
 (ه  821 - 818) اهليتمي حجر ابن (92)

 أب و ال دين ش هاب األنص اري، الس عدي،( املثلث ة بالث اء اهليثم ي ال بعض وعن د) اهليتم ي حج ر بن أمحد هو
 إىل وانتق  ل ب  األزهر، العل  م تلق  ى ، ش  افعي فقي  ه. هب  ا وتعل  م ونش  أ مبص  ر، اهلي  ثم أيب حمل  ة يف ول  د. العب  اس

 .الشافعي فقه خصوصا العلوم يف برع. تويف وهبا كتبه هبا وصنف مكة
 الش افعية نص وص مبعظ م احمل يط العب اب ش رح اإليع اب)) و ؛(( املنه اج ش رح احملت اج حتف ة: ))تص انيفه من

 . ((والزندقة البدع أهل على الرد يف احملرقة الصواعق)) و ؛(( واألصحاب
 ( .221/  0 ) األعالم ؛( 042/  2)  املؤلفني معجم: انظر 

 ( .3/34 )حتفة احملتاج مع حواشي الشرواين انظر( 99) 
 ( . 3/34 ) تاج مع حاشية الشرواينحتفة احملانظر  (98)
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: وهلم أن كال منهما مرحلتانأن جدة أقل مسافة بنحو ربع املسافة كما هو مشاهد ، وقب 
 . (81)مرادهم أن كال منهما ال ينقص عن مرحلتني، وال يلزم استواء املسافة

 :الترجيح 
ة إال مبنع اإلحرام من جداألول رجحان القول  بعد النظر يف األدلة واملناقشات يظهر يل 

 : أسباب وذلك لعدة  ،ومن أنشأ النية فيها  هلهاأل
أماكن املواقيت ومواضع  أنو ، ا للعبادة أن يف هذا القول احتياطً و ،  قوة أدلة هذا القول

تمكن ل النقل ميف وسائ حماذاة امليقات اإلعالن عنأن ، و قد ضبطت يف هذا الزمن حماذاهتا 
 .أن املشقة املتصورة يف اإلحرام يف الطائرة وحنوها مشقة موهومة و  ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
                                                           

 ( . 2/414 ) إعانة الطالبنيانظر  (81)
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، يسر اهلل يل إمتام  إىل مواقيتٍ بعد رحلة ماتعة تنقلة فيها بني أحكام احلج من إحرام 

 : وهي التالية البحث والتوصل إىل النتيجة 
فقد ترك واجًبا من واجبات أن جدة ليست ميقاتًا مكانًيا ، وأن من أحرم من جدة 

 .احلج وعليه فدية ، وهذا قول أكثر أهل العلم 
 :النتائج منها وهناك بعض 

 . نية الدخول يف النسكأن اإلحرام هو  -
 .أن امليقات هو مكان العبادة  -
أن املواقيت املكانية هي ذو احلليفة ، واجلحفة ، ويلملم ، وقرن املنازل ، وذات عرق   -

 .باإلمجاع 
 . نية فيهاأنشأ الأن مدينة جدة ليست ميقاتًا إال ألهلها ، وملن  -

 اهلل ا أوصي العاملني على نقل احلجيج جًوا أو حبرًا أو برًا بتقوىوأخريً .........
، جيج وتثقيفهم بأحكام احلج وصفته ، واستغالل وسائل التقنية احلديثة يف ذلك وتوعية احل

مبكة يف توزيع الكتب واألشرطة ذات والتعاون مع مكتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 
على الناطقني بغري العربية ، حيث هناك من الناس من يتحجج جبهله للغة اللغات املختلفة 

وغريها من وسائل الدعوة يف وسائل النقل من ، فالواجب توفري الكتب واألشرطة احلجيج 
 .طائرات ، وسفن ، وحافالت 

هذا ما رأيته فما كان فيه من صواب فمن اهلل ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
 .لى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، وصوالشيطان 
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:قالملح  
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 رساالفه

 فهرس اآليات
 

 02 ................................. { َمْوُقوتًا كيَتابًا اْلُمْؤمينينيَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّاَلةَ  إينَّ } 

يَوأَذِّْن يفي النَّاسي بياحلَْجِّ يَْأُتوَك ريجاالً َوَعلى ُكلِّ ضاميٍر يَْأتينَي ميْن ُكلِّ َفجٍّ  }   4 .....{ قَعمي

 02 .......................................................... { أُق َِّتتْ  الر ُسلُ  َوإيَذا} 

 
 فهرس األحاديث

 24 ........................ ((مااستطعتم منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه شيء عن هنيتكم إذا))

 7 ................................................................ (( التكبري حترميها الصالة))  

 22 .................. ...  (( اجلحفة الشام ذا املدينة ألهل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقت)) 

 29 .................. "...  قرناً  جند ألهل حد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن ، املؤمنني أمري يا"
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 فهرس المصادر والمراجع 
 

 

 هـ0405دار الثقافة اإلسالمية، ط األولى : أدلة إثبات أن جدة ميقات، عدنان محمد آل عرعور، بيروت. 

 دار / سليمان المرداوي، الناشرعلي بن / اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد، تأليف

 .إحياء التراث العربي

 دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة / فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، الناشر: تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، تأليف

 .الثانية

 محمود، محمد، ضبطه عبدهللا تحفة المحتاج بشرح المنهاج، البن حجر الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 

 .هـ0420دار الكتب العلمية، ط األولى : بيروت

  ،التحقيق واإليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، لعبدالعزيز بن عبدهللا بن باز

 .من مطبوعات الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط العشرون: الرياض

 م0993وزارة األوقاف المغربية، سنة : القاضي عبدالوهاب البغدادي، الناشر: لمالكي، تأليفالتلقين في الفقه ا. 

  هـ 0404، دار أولي النهى ، بيروت ، 8ط، تيسير العالم شرح عمدة األحكام تأليف عبدهللا بن عبدالرحمن آل بسام- 

 .م  0994

  هـ، 0252ابن عابدين ت : د أمين، المعروف بـمحم/ تأليف( رد المحتار على الدر المختار)حاشية ابن عابدين

 .هـ0386دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية سنة / الناشر

 المكتبة اإلسالمية ، ديار بكر، تركيا/ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، الناشر/ حاشية البجيرمي، تأليف. 

 ور العجيلي المصري الشافعي المعروف حاشية الجمل على شرح المنهج، للعالمة الشيخ سليمان بن عمر بن منص

 .، ط دار إحياء التراث اإلسالمي(هـ0214ت )بالجمل 

 دارة إحياء الكتب : شمس الدين بن عرفة الدسوقي ، الناشر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف

 .العربية،عيسى البابي الحلبي، القاهرة

 مطبعة كلية الشريعة بالجامع األزهر، الطبعة / هـ،الناشر684افي تشهاب الدين أحمد بن إدريس القر/الذخيرة، تأليف

 .األولى

 اق ححح بااا  ح اا حح   ا(اتحح االغةححصااصححاح اال    حصا)االصحاح االسمححس  ا شهحححح ا:األ ححنارصح اامححسحن حا حح ااَسححَاال  
 .اما1991قحا1111ا1 ,اَا االفك الغ  حنصااالرش ااالتحاز عا,االَ  اأ حاانس اا

 محمححد علححي صححبيح، بميححدان : محمححد بححن إسححماعيل البخححاري، الناشححر: ، تححأليف" الجححامع الصحححيح" صحححيح البخححاري

 .األزهر، مصر

 دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر/ صحيح مسلم ، تأليف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق

 .هـ0375العربية، سنة 

 دار : واإلفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش، الرياض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

 .هـ0407ط األولى . العاصمة

 محمد فؤاد / هـ، تحقيق852أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف

 .هـ0379دار المعرفة، بيروت، سنة / الناشر. عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب

 كمال الدين محمد بن عبدالواحد اإلسكندري /، تأليف(شرح فتح القدير)القدير على الهداية شرح بداية المبتدي  فتح

 .هـ0397، 2دار الفكر ، ط: هـ، الناشر860المعروف بابن الهمام ت
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 دار مصر/عبداللطيف السبكي،الناشر/هـ،مراجعة وضبط763شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت/الفروع، تأليف 

 .هـ0379للطباعة سنة

 عالم الكتب، بيروت/ منصور بن يونس البهوتي، الناشر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، تأليف. 

 دار إحياء التراث العربي ، بيروت : علي شيري، الناشر: هـ، تعليق700العالمة ابن منظور ت: لسان العرب، تأليف

 .م0992-0402، 2، ط

 المكتب اإلسالمي ، بيروت: مد بن مفلح الحنبلي، الناشرمح: المبدع في شرح المقنع، تأليف. 

 مكتبة اإلرشاد، جدة: محمد نجيب هللا المطيعي، الناشر: محي الدين النووي، تحقيق: المجموع شرح المهذب ، تأليف. 

 فتاوى ومقاالت متنوعة، عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن باز، جمع وإشراف د: مجموع فتاوى ابن باز. 

 .ت. دار القاسم د: محمد سعد الشويعر، الرياض

 هـ 0412ط . مجموعة رسائل الشيخ عبدهللا بن زيد آل محمود، رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر

 .م0982 -

 اقحااستتصح ا,اقححا939لححاصحفناالحَ  ان حَالسبس ا ح ان َال ةحَاَبا ا,اس اصَااإل العانغ اأمسحءااألسكرصااال  حعا
حَاال  حاباَا ااا حءاالكت اال    حصان مح اال حح ناالاغ حنااشح كح ا:اتا  قاات غ قا,اس  ماال غَا ال حقا ا ,انغناساس 

 .ا1 

 هححـ، الناشححر771أحمححد بححن محمححد بححن علححي المقححري الفيححومي ت: تححأليف. المصححباح المنيححر فححي لريححب الشححرح الكبيححر :

 .هـ0323المطبعة األميرية ببوالق سنة 

  النهى في شرح لاية المنتهى، للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، طبع على نفقة علي آل ثاني، ط مطالب أولي

 .م0960 -هـ0381الثانية 

 َا االكتح ا,اف  حَان حَال ز زاال رحَبا:اتا  ححقا,اقححا626أل نان ححَا ا حقححا ا ح ان ححَا االاسححابا ا,اس  حماال غحَا ا
 .م1991ا-اقح1111,ا1 ,ال رح اا–   ا ا,اال غس صا

 دار إحياء التراث العربي، / هـ، الناشر395أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت / معجم مقاييس اللغة، تأليف

 .هـ0422الطبعة األولى، سنة 

 دار الفكر، بيروت/ محمد الخطيب الشربيني، الناشر/ مغني المحتاج، تأليف. 

 البن جاسر، عبدهللا بن عبدالرحمن الوهيبي ثم المكي، الرياض، ُمفيد األنام في تحرير األحكام بحج بيت هللا الحرام ،

 .م0992 -هـ 0402ط الثانية 

 محمد الزحيلي، . د/هـ، تحقيق476أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت / المهذب في فقه اإلمام الشافعي، تأليف

 .هـ0402، 0دار القلم، دمشق، ط/ الناشر

  ،للحطاب، أبو عبدهللا محمد بن عبدالرحمن المغربي، دار الفكر، ط الثانية مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

 .م0978 -هـ 0398

  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة األنصاري الشهير بالشافعي

 .الصغير، ط دار الفكر

 حَاال حز باا ألح ااألث حح ا الحاس َاالَ  اأ ناالم ح,االرهح صافناغ   االاَ ثاااألث ا تغ ححا:اتا  حقا,اقححا616 حَا االس حح  ا ح اساس 
 .اما2111ا-قحا1122,اا1 ,ا   ا احال رح ا,اَا االس  فصالغ  حنصااالرش ااالتاز عا,اسحأسا اش اححا

 الرياض ، الناشر دار التوحيد للنشر ، م  2101 -هـ 0430 0علي بن ناصر الشلعان ، ط: الراازحافناالاجا,اتأل فا. 

 أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، : هـ ، تحقيق 515محمد بن محمد الغزالي ت: الوسيط في المذهب ، تأليف

 .هـ0407، سنة 0دار السالم، القاهرة،ط: الناشر 
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 فهرس الموضوعات

 4 .......................................................................... املقدمة

 7 ......................................... : وحكمه ، تعريفه اإلحرام:  األول املبحث

 01 ................................... . وتارخيها ، تعريفها جدة مدينة:  الثاين املبحث

 02 .................................. . والعمرة للحج املكاين امليقات:  الثالث املبحث

 08 .................................... . مكانًيا ميقاتًا جدة تعترب هل:  الرابع املبحث

 11:........................................................................اخلامتة 
 13:.......................................................................امللحق 

 14:......................................................................الفهارس
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