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 املقدمة
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات , إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره 

وأشهد أن ال إله إال , ومن يلل  ل ا هادي له ,  ل ا مل  له من يهده هللا, أعمالنا 

الَِّذيَن آَمُنوا ) هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , قا  تعالى 

َ َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن   قُوا هللاَّ , وقا  تعالى ( 201آ  عمران ( )اتَّ

ُكْم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ َيا )  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ أَيُّ

َ َكاَن َعلَْيكُ  َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ْم ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَّ

َ َوَرُسوَلُه َلَقْد َلاَز َلْوًزا َعِظيًما ( 2نساء ال( )َرِقيًبا  ( ,َ َيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع هللاَّ

 أما بعد                              (                              02,  00اْلحزاب )

تعدد وتنوعت , ن الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية لبيت هللا الحرام قد لإ   

جانب المواقيت المكانية , كما استحدثت طرق جديدة ال تمر بالمواقيت وبعلها قد 

ا أشك  الجو , مم   وأالبحر جهة الغرب بوخصوصا القادمون إلى مدينة جدة من 

لكثر النقاش بينهم حو  مشروعية , هذا السبي  الجديد على العامة والعلماء 

أم أنها , ْلقرب ميقات لها  ةأم محاذي, ت جديد وه  هي ميقا, اإلحرام من جدة 

, وبالنظر للمواقيت المكانية وتوصيلها ببعلها البعض خارج حدود المواقيت 

بخطوط مستقيمة تصبح جده أو بعلا منها خارج نطاق الخط المستقيم الذي يربط 

 0الخ اف لي كون جدة ميقات أم ال  , ومن هنا بدأبين ميقاتي رابغ ويلملم 

 بإذن هللا المراد وتتبلور الصورةلنا الجمع المبسط للمسألة يتلح هذا خ ا  من 

ولكن ما زالت المسألة تحتاج إلى البحث العلمي المدعم باْلدلة الشرعية والنظرية 

الصور القديمة والحديثة والصور الجوية , تحت  والعقلية والتأريخية والجغرالية و

مدينة خبرة بالذوي من جغرالية وكبار سن  إشراف لجنة علمية شرعية تأريخية

ولق لك  هللا الهادي والمو, ْلن أه  مكة أدرى بشعابها كما يقا  جدة وحدودها 

 0خير 

 كتبه

 محمد بن فنخور العبدلي

ALFANKOR@HOTMAIL.COM 



 أصلية وإضافيةاحلج والعمرة مواقيت 
 : المواقيت المكانية إلى قسمينالعلماء المعاصرين لقد قسم 

 صلى هللا عليه وسلم  نبيال اعي نهعددها أربع مواقيت و :مواقيت أصلية : أوال 
, وتسمى أبيار علي والعض يسميه الحساء  الحليفة ْله  المدينة وذ) وهي 

 ْله  نجد أو قرن الثعالب , وقرن المناز وقد نقلت لرابغ  والجحفة ْله  الشام
 0(  والناس اآلن تحرم من السعدية  ليمن, ويلملم ْله  اويسمى السي  

 :ومنها , بينهماليما قع ت وة أت أصلييقواحاذي متي تال يوه :مواقيت إضافية : ثانيا 

وقته الخليفة الراشد عمر بن الذي ويسمى اللريبة , وهو ميقات ذات عرق   -2

 0 , وهو الذي عليه عامتهم على الصحيح من أقوا  أه  العلم الخطاب 

 0وهو بدي  للجحفة ْلنها مدينة هجرت وتغيرت طرقها  ميقات رابغ  -1

 0ميقات السعدية بدي ا ليلملم   -3

 0ميقات جدة لمن قا  به   -4

 
 
 

 

 



 ومكة املكرمة املسافة بالكيلومرت بني املواقيت 
لحج أو العمرة  من أراد اأماكن يراد منها تنبيه عبارة عن المكانية هي المواقيت 

لي ذلك ق الناس يطركانت دون غيرها ْلنها هذه اْلماكن   يدحدت, و بدء اإلحرامب

جع  , ووال حرق عليه باتفاق العلماء  هااحاذلمن ز اإلحرام وجلك ي, ولذالوقت 

وإنما لائدة التوقيت :  قا  ابن تيمية , لذاتها  اً تعبدياْلمكنة بهذا الترتيب ليس أمرا 

 : , والمسالات هي وجوب اإلحرام من هذه المواقيت 
وقي  ,  كم414 بحوالي بعد عن مكةوت:  أو أبيار علي  ذو الحليفةميقات   -2

تبعد و,  المواقيت عن مكة , وهي أبعد كلم إلى الشما  من مكة 450 حوالي

 0 جنوب غرب المدينة , وتقع إلى كلم 25عن المدينة المنورة بأكثر من 

 خراب , اآلنوهي  كم ,20اْلحمر  , قرية بينها وبين البحر الجحفةميقات   -1

 كلم إلى الشما  الغربي من مكة 240 وأكم 241بحوالي  تبعد عن مكةوهي 

,  من مصر وشما  إلريقية أو من الشام , وهي ميقات الحجاج القادمين

كلم من  104بعد  قع علىالميقات البدي  ليرابغ  أما,  والموقع مندرس حالياً 

 0مكة 

عن مكة , ويحرم الناس  كم210 , وادي على طريق اليمن يبعد يلملمميقات   -3

 ),  وهو لي طريق الساح  الجنوبي للحجاز,   اآلن من قرية السعدية

,  السعدية ويسمى اآلن جب (  ويعرف أيلاً بصيغ أخرى منها الملم ولملم

 , أو أه  الهند وجنوب شرق أسيا القادمين وهو ميقات أه  اليمن والجنوب

 0 بحراً 

كم 05حوالي   يبعد واسمه اآلن السي  الكبير :الثعالب أو قرن  المناز قرن   -4

كلم إلى شرقها لي منطقة  44ة بحوالي هو جب  يبعد عن مكوقي  , عن مكة 

الرئيسة لوادي لاطمة  , أحد الروالد السي  الكبير لي أعالي وادي اليمنية

ويشترك   , , وهو ميقات القادمين من الشرق سواء من الكويت أو نجد أيلاً 

لي أنهما يسلكان بطن وادي لاطمة وأوديته  ذات عرقهذا الميقات مع 

 الدخو  إلى مكة الفرعية قب 

 إلى الشما كة ـــــعن م كم200 بحوالي ويسمى الَلريبة يبعد :  عرق ذات  -5



, ومولع ذات عرق  القادمين من العراق , وهي ميقات الحجاج الشرقي من مكة 

, وكانت توجد لي أعالي وادي  ال يمر عليه طريق اآلن ومهجور مندثر اليوم

, وحلت محلها  وهو أحد الروالد الرئيسة لي المنابع العليا لوادي لاطمة , الشامية

, وكان  تعرف أيلاً بالخريبات وتوجد إلى الشرق من قرية المليق اللريبة التي

 0  درب زبيدة يمر بهذا الميقات طريق الحج الشرقي أو

 خاللها المواقيت ومدينة جدةرة ضوئية غبر قوقل إيرث يتضح من صو

 

 

 
 
 

 
 



 هل مدينة جدة ميقات
 :  (1) اختلف العلماء في كون جدة ميقات على أربعة أقوال هي

إن مدينة جدة ميقات مكاني مطلقاً فيجوز للقادم من جميع الجهات : القول األول 

وممن قا  بهذا القو  ,  بحراً أو جّواً أن يحرم من جدة سواء كان قدومه براً أو 
 0 و الشيخ عدنان عرعور,  زيد آ  محمود رئيس محاكم قطرالشيخ عبد هللا بن 

وممن قا  ,  إن جدة ميقات القادمين بالطائرة جّواً وبالسفينة بحراً : القول الثاني 
, والدكتور محمد الحبيب بن الخوجه والشيخ  به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

الشيخ عبد هللا اْلنصاري من قطر, ولجنة الفتوى , و هللا كنون من المغرب عبد
باْلزهر الشريف لي تصحيحها لفتوى جعفر بن أبي اللبني الحنفي بجواز تأخير 

 0ام اْللاقي إلى جدة وغيرهم إحر

إّن جدة ليست ميقاتاً إال للقادم من غربها مباشرة وهم أهل السواكن : القول الثالث 

, و  , وممن قا  به الشيخ عبد هللا بن حميدنوب مصر وشمال السودان في ج
الشيخ أبو بكر و, حمد اللحيدان , و الشيخ صالح بن م باز ًالشيخ عبد العزيز بن 

 د هللا بن عبد الرحمن الجبرين, و الشيخ عبي علو المجمع الفقهي محمود جول
 0 وغيرهم

, وممن قا  به أعلاء مجمع الفقه  مطلقاً إّن جدة ليست ميقات : القول الرابع 
 0اإلس امي لي الدورة الثالثة 

وسبب خ الهم هو اخت الهم لي تفسير المحاذاة وتطبيق معناها على مدينة جدة , 
يلملم لإنه يعتبر مدينة جدة ميقاتاً  لمن قا  بأن  مدينة جدة محاذية لميقات الجحفة أو

اذاة هي كونه المولوع المحاذي واقعاً بين , ومن ال ل ا , ومن قا  إن معنى المح
ميقاتين على خط واحد قا  إن مدينة جدة ميقات , ومن لم يفسرها بذلك ل ا يعتبر 

 0جدة ميقاتاً  

الدكتور عبد هللا بن  والشيخ عبد هللا السكاكر و الدكتور ناصر العمرذكرها   -1

 غيرهم و والشيخ نايف بن جمعان الجريدانمنصور الغفيلي 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حترير األقوال يف كون جدة ميقات
جدة لم تكن على  :ه نوازل الحج في محاضرت قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

وإلى عهد ,  اآلن مدينة مأهولة وعامرةكما هي عهد النبي صلى هللا علية وسلم 

, وحتى الذين يأتون عن  يأتي إلى الحج عن طريق البر قريب كان كثير من الناس

, وهذه  , أو عن طريق الشعيبة , كانوا ربما ينزلون عن طريق ينبع طريق البحر

, والذي  الُجْحَفة, أو من  , لالذي يأتي ِمن ينبع ُيحِرم من ذي الُحَلْيفة كلها ال إشكا 

أن أكثر من نصف , ل أما لي هذه اْلزمنة , يأتي من الشعيبة ُيحِرم من َيلَْملَم

,  , أو عن طريق البحر , إما عن طريق الطيران الحجاج يأتي عن طريق جدة

إن جدة ميقات بحيث إن الواحد منهم ال ُيحِرم :  , ه  نقو  لهم لبالنسبة إلى هؤالء

إن اإلحرام واجب :  ؟ أم نقو  , ثم بعد ذلك ُيحِرم نز  ليهاحتى يص  إلى جدة وي

, َيحُسن بنا أن نحرر  قب  أن نبحث هذه المسألة,  عليهم قب  أن يصلوا إلى جدة

المسألة , وما هو مختلف ليه من هذه  حتى نعرف ما هو متفق علية , مح  النزاع

, وحتى  مين لي جدة, والمقي إن أه  العلم أجمعوا على أن أه  جدة:  لنقو , 

 لكنهم ما أنشؤوا نية النسك من حٍج أو عمرة إال وهم لي جدة , الطارئين على جدة

 , لأه  جدة مث اً إذا أراد الواحد منهم أن يعتمر , أن هؤالء جدة بالنسبة لهم ميقات

وحتى القادمين عليها من اآللاق ,  , , لبإجماع أه  العلم أنه ُيحِرم من بيته لي جدة

, وهو لي  إًذا مح  النزاع الذي نريد أن نبحثه هو من يأتي إلى جدة :أن قال  إلى

كمن يسالر مث اً ِمن بريدة إلى جدة  , نيته أن يحج أو يعتمر قب  أن يص  إلى جدة

, أو من  , أو يأتي من العراق , أو يأتي من مصر وهو ينوي الحج أو العمرة

, وهو من حين أنشأ  , يأتي إلى جدة د, أو من أي بل , أو من المغرب الباكستان

د جدة بالنسبة ؟ وه  تع , لهذا ِمن أين ُيحِرم السفر ينوي اإلحرام بالحج أو العمرة

 له ميقاًتا أو ال ؟

كأن يمر  , , إذا مر لوق أحد المواقيت الذي يأتي إلى جدة وهو لي نيته اإلحرام

,  , أو لوق الجحفة وق ذي الحليفة, أو ل لوق َقْرِن الَمَناِز  أو السي  الكبير اآلن

,  , أو من محاذاة الميقات الذي يمر عليه , لإذا أحرم لوق الميقات أو لوق يلملم

الذي يمر , ْلنه يكون قد خرج من الخ اف , ل لهذا ال شك أنه أبرأ لذمته وأسلم له

, ليحرم من الميقات  , لي الجو أو لي البر أو لي البحر على ميقات من المواقيت
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, ومن  , لإن هذا يخرج من خ اف أه  العلم الذي يمر عليه قب  أن يص  إلى جدة

:  لكن نأتي إلى أحد رجلين , , ويسلم من التأثُّم على قو  بعض أه  العلم النزاع

, أو أنه  , وال بما يحاذيه إما شخص يأتي إلى جدة ولم يمر بميقات من المواقيت

,  الترض أن إنساًنا خرج من عندنا , لكنه أراد أن يحرم من جدةو , مرَّ بميقات

, وقا  أنا أريد أن أحرم من  , وهو يريد أن يذهب إلى العمرة من هنا من بريدة

, له  يجوز لي ذلك أم ال يجوز؟ هذه هي مسألتنا لهذا بالتأكيد أنه سيمر لوق  جدة

 , يد أن ال يحرم إال من جدةلكنه ير , , أو الجحفة ذي الحليفة, أو قرن المناز 

؟ أه  العلم اختلفوا لي هذه المسألة على  له  يجوز له أن يحرم من جدة أم ال

  : أربعة أقوا 

 مطلقا   امكاني اإن جدة ميقات األولالقول 

القو  هو هذا  : ه نوازل الحجفي محاضرت قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

ميقات لرعيٌّ عندهم جدة أن جدة ميقات لك  َمن أتى إليها , ل,  أوسع هذه اْلقوا 

, وحينما  , لهي ميقات لرعي لك  َمن أتى إليها من الجو أو البحر أو حتى من البر

,  معرولةنبي صلى هللا عليه وسلم التي وقَّتها الْلن المواقيت  , نقو  ميقات لرعي

,  , وما عدا ذلك لهو ميقات لرعي خامًسا, وزاد عمر رلي هللا عنه (  أربعة) 

الدكتور عبد هللا بن منصور الغفيلي في بحثه توضيح المبهَمات في مسألة قال 

 :  (2) التاليةاستد  أصحاب هذا القو  باْلدلة  :في موقع المسلم كون جدة ميقات 

ذا المصران أي لما لتح ه :ما رواه ابن عمر رلي هللا عنهما قا   :األول الدليل 
أمير المؤمنين إن رسو  هللا حد  ْله  نجد قرناً  أتوا عمر لقالوا ياالكولة والبصرة 

وهو جور عن طريقنا وإن ا إن أردنا قرناً شق علينا لقا  انظروا حذوها من 
أن القاعدة لي تحديد المواقيت :  وجه الداللة منه, و ذات عرقلهم  طريقكم لحد  

ها أن تكون مسالة المحاذي والمحاذي به  غير المنصوص عليها هي المحاذاة وحد 
,  واقعاً بين ميقاتين على خط واحد, أو يكون المولع المحاذي  عن مكة متساوية

قاتي الحجفة ويلملم حيث ؛ ْلنها محاذية لمي لتبين بذلك أن مدينة جدة ميقات مكاني
, كما أن مسالة جدة عن مكة مقاربة  , وهي جميعاً على خط واحد تقع بينهما

 0لمسالة يلملم عن مكة ليتحقق بذلك معنى المحاذاة لي جدة   
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بأن ما ذكرتموه من أن  القاعدة لي تحديد المواقيت غير : عليه  والجواب
المحاذاة الذي ذكرتموه ال يسلم المنصوص عليها هي المحاذاة صحيح لكن  َحد 

بإط اق , لتفسيركم المحاذاة بالمعنى الثاني وهو كون المولع المحاذي واقعاً بين 
ميقاتين على خط واحد , لهذا غير مسلم لغة وشرعاً , وذلك أن كلمة حذا لي اللغة 
 ال تد  على تسمية المكان الواقع بين مكانين محاذياً , ولو صح هذا المعنى لغة ,
لإنه ال يصح شرعاً ْلنه سيؤدي إلي أن  أي مكان واقع بين مكة والمدينة يسمى 
محاذياً للمواقيت , ليجوز اإلحرام منه ؛ ْلنه يصدق على مكة اسم مكان كما 
يصدق هذا االسم على المواقيت أيلا , ثم إن هذا التفسير للمحاذاة وهو كون 

لتفسير أه  العلم كما تقدم بيانه ,   المكان واقعاً بين ميقاتين على خط واحد مخالف
وأما المعنى اْلو  للمحاذاة وهو كون مسالة المحاذي والمحاذى به عن مكة 
متساوية لصحيح , إال أن تنزيله على مدينة جدة وكونها محاذية للجحفة أو يلملم 
غير صحيح , وذلك ْلن مسالتها عن الحرم متفاوتة وليست سواء , لمسالة جدة 

تقارب سبعين كي اً , بينما مسالة الجحفة عن مكة تقارب مائة وسبعة عن الحرم 
وثمانين كي اً , ومسالة يلملم عن مكة أربع وتسعون كي اً , لكيف نقو  بالمحاذاة 
وهي تساوي بعد المكانين عن الحرم مع هذا التفاوت الظاهر , كما أن جدة تقع لي 

 0جهة أخرى غير جهة يلملم 

أن أه  العلم قد اتفقوا على أن من قدم من مكان ال ميقات له يحرم  : الدليل الثاني
, ولما كان القادمون إلى جدة من  من مسالة أقرب المواقيت إليه إذا كان حذوه

المغرب ليس لهم ميقات معين يحرمون منه وكان أقرب ميقات إلى لجدة هو يلملم 
, لهما متساويتا  ن مكةوكانت مسالته عن مكة تساوي مرحلتين وكذا مسالة جدة ع

 0  ة, لجدة إذن ميقات مكاني إلالي على المواقيت المنصوص المسالة عن مكة

ميقات له  بأنه ال يسلم حكاية االتفاق على أن من قدم من مكان ال: والجواب عليه 
, ب  لقد نق  ابن حزم  أنه يحرم من مسالة أقرب المواقيت إليه إذا كان حذوه

 : وقا  ,يحرم وقا  آخرون ال يحرم :  , لقالت طائفة رأيينالخ اف لي ذلك على 
منها أنهم  شيءوأما سائر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين لليس لي 

إن من لم يمر على الميقات  :, وإذ ليس ليها لكذلك نقو   مروا على الميقات
 0 لنزاعال يحتج على المخالف بمح  اوعليه لإنه ,  لليحرم من حيث شاء 

 : محاذاة لي البحر البت ة وذلك أنه ال :الدليل الثالث 

 0ْلنه يتعذر تعيين المواقيت ليها  -2
 0ي الكتاب والسنة أو اإلجماع وْلنه لم يقم على هذا دلي  ل -1



, ليتبين بذلك أن   وْلنه ال تتحقق لي البحر المحاذاة على المعنى الصحيح -3
 0 حرام إلى جدة خير اإلحر تأللقادم من الب

بعدم التسليم بأنه ال محاذاة لي البحر لهذا مخالف لما ذهب إليه  :والجواب عليه 
ة إذا حاذى أه  العلم من وجوب اإلحرام على من كان البحر طريقه إلى مك

ب  المحاذاة حاصلة لمن كان البحر طريقه وال تتعذر المحاذاة ,  الجحفة أو يلملم
, ولكن يمكن محاذاة ميقات الجحفة  بأنه ال ميقات لي البحرلي البحر كما أننا نقو  

رة للقادم من الشما  أو , وهما قريبان من البحر وليست محاذاتهما متعذ ويلملم
 0الجنوب 

 : أن  مدينة جدة ال تخلو : الدليل الرابع

 0 خ  المواقيت والمواقيت خلفهاإما أن تكون دا  -2
 0 و خارج حدود المواقيتأ  -1
 0 المحيط نفسهأو على   -3

محاذاة وهذا مردود شرعاً ليعني هذا الزيادة على مسالة ال:  أما الحالة اْلولى
 0 وواقعاً 

 0 ل ا يقو  بها أحد:  وأما الحالة الثانية

 0 ة لتكون جدة ميقاتاً نيلهي المتع:  وأما الحالة الثالثة

,  للمحاذاةبأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحاب هذا القو  : والجواب عليه 
, وإنما  , وهذا قد تقدم الجواب عنه وإثباتهم أن جدة محاذية لميقاتي الجحفة ويلملم

نقو  إن مدينة جدة داخ  المواقيت وليست محاذية ْلحدها لكونها أقرب إلى مكة 
, ولذا لالواجب على القادم من الشام ومصر براً وبحراً  من ميقاتي الجحفة ويلملم

, وكذا القادم من اليمن سواء كان ذلك  لجحفة أو ما كان حذوهاوجواً اإلحرام من ا
 0 حراً أو جواً لإنه يحرم من يلملمبراً أو ب

إن مدينة جدة ميقاتًا  :في موقع المسلم  وقال الدكتور  نايف بن جمعان الجريدان

مكانيًا مطلقاً فيجوز للقادم من جميع الجهات أن يُحرم من جدة سواء كان قدومه 

) لما سأذكره من أدلة شرعية  وهو القول الذي أميل إليهبراً أو بحراً أو جّواً ، 
بعد التأم  لك ام أه   : , وإثباتات علمية هي كما يلي وبراهين عقلية( سبق ذكرها 

لمعاصرين وسبر أقوالهم لي هذه المسألة تبين لي أن أساس اخت الهم لي العلم ا
اعتبار جدة ميقاًتا ْله  المغرب هو اخت الهم لي تفسير المحاذاة وتطبيق معناها 



لإنه ,  يلملمأو   الجحفة ن  مدينة جدة محاذية لميقات لمن قا  بأ , على مدينة جدة
جدة ليست ُمحاذيًة لهذين الميقاتين لإنه ال , ومن قا  بأن  يعتبر مدينة جدة ميقاًتا

, ومن قا  إن معنى المحاذاة هي كونه المولع المحاذي واقًعا بين  يعتبرها ميقاًتا
فسرها بذلك لم يعتبر , ومن لم ي ميقاتين على خط واحد قا  إن مدينة جدة ميقات

( عند الرقم واحد  ذكرت اْلدلة التي أستد  بها بداية هذا القو ( 2) ),  جدة ميقاتاً 
, لإن ه ال يمر بميقات  بأنه  يشك  على قولهم القادم من غرب جدة:  ويجاب عليهم

, وال ينلبط إحرامه قبلها لي  , وأو  منز  له هو مدينة جدة وال يحاذي ميقاتاً 
, ومسالتها مقاربة لمسالة أقرب المواقيت وهو قرب المناز  وقد نص  البحر

ْلنها  , حاله لإنه يحرم من مسالة مرحلتين عن مكة الفقهاء أن من كانت هذه
 وإذا لم يحاذ ميقاتا   لي شرح منتهى اإلرادات, قا مسالة أدنى المواقيت إلى مكة

كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وال يلملم ْلنهما حينئذ 
لي المثا   ليحرم أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ليص  جدة قب  محاذاتهما,  أمامه

الدكتور نايف  وقد أجاب,  من جدة ْلنها على مرحلتين من مكة ْلنه أق  المواقيت

أما الدلي  اْلو  لأجيب عنه بأن ما  :في موقع المسلم  بن جمعان الجريدان
ذكرتموه من أن  القاعدة لي تحديد المواقيت غير المنصوص عليها هي المحاذاة 

, لتفسيركم المحاذاة  ذكرتموه ال يسلم بإط اقصحيح لكن  َحد المحاذاة الذي 
,  بالمعنى الثاني وهو كون المولع المحاذي واقًعا بين ميقاتين على خط واحد

لي اللغة ال تد  على تسمية  , وذلك أن كلمة حذا لهذا غير مسلم لغة وشرعاً 
رًعا , لإنه ال يصح ش ولو صح هذا المعنى لغة , المكان الواقع بين مكانين محاذياً 

,  ْلنه سيؤدي إلى أن  أي مكان واقع بين مكة والمدينة يسمى محاذًيا للمواقيت
دق هذا االسم على ْلنه يصدق على مكة اسم مكان كما يص , ليجوز اإلحرام منه

بأنه ال يسلم حكاية االتفاق على :  وأما الدلي  الثاني لأجيب عنه,  المواقيت أيلا
أنه يحرم من مسالة أقرب المواقيت إليه إذا كان ميقات له  أن من قدم من مكان ال

وأما سائر  , حيث قا  , ب  لقد نق  ابن حزم الخ اف لي ذلك على رأيين حذوه
منها أنهم مروا على  شيءالروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين لليس لي 

من حيث إن من لم يمر على الميقات لليحرم : , وإذ ليس ليها لكذلك نقو   الميقات
وأجيب عن الدلي  الثالث ,  المخالف بمح  النزاعوعليه لإنه ال يحتج على ,  شاء

بعدم التسليم بأنه ال محاذاة لي البحر لهذا مخالف لما ذهب إليه أه  العلم من 
ب  ,  وجوب اإلحرام على من كان البحر طريقه إلى مكة إذا حاذى الجحفة أو يلملم

ر طريقه وال تتعذر المحاذاة لي البحر كما أننا نقو  المحاذاة حاصلة لمن كان البح
, وهما قريبان  , ولكن يمكن محاذاة ميقات الجحفة ويلملم بأنه ال ميقات لي البحر

وأما الدلي  ,  للقادم من الشما  أو الجنوبمن البحر وليست محاذاتهما متعذرة 
 ب هذا القو  للمحاذاةبأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحا:  الرابع لقد أجيب عنه



, وهذا قد تقدم الجواب عنه, وإنما  يلملمو الجحفة دة محاذية لميقاتي, وإثباتهم أن ج
نقو  إن مدينة جدة داخ  المواقيت وليست محاذية ْلحدها لكونها أقرب إلى مكة 

, ولذا لالواجب على القادم من الشام ومصر بًرا وبحًرا  يلملمو من ميقاتي الجحفة
, وكذا القادم من اليمن سواء كان ذلك  إلحرام من الجحفة أو ما كان حذوهاوجًوا ا
 0 حًرا أو جًوا لإنه يحرم من يلملمبًرا أو ب

وعلي هذا لجدة  : في موقع ملتقى أهل الحديث قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو
ويلملم دونها , ليجزئ اإلحرام منها وال يلزم به  بين الجحفة يمر خط المحاذاة

المواقيت أو وص  إلى جدة لجدة  إذا وص  إلى ميقات من :أيضا  وقال,  شيء
لهي بينهما ليحرم منها  ليست ميقاتا لكنها محاذية لميقاتين هما يلملم والجحفة

 الوق, النسك  اإلنسان يغتس  ويتنظف ويلبس م ابسه التي يريد أن يؤدي ليها
ال يمر لي طريقه بواحد من المواقيت ال يلزمه  اتفق أه  العلم على أن من :أيضا 

المحاذاة والذي نراه أن المحاذاة إنما هي الخط  الذهاب إلى الميقاِت ب  يحرم من
وقد ثبت علمًيا أن جدة يمرُّ دونها خط المحاذاة بين الجحفة ,  المستقيم بين الميقاتين

أما من يأتي من أبها ونحوها ,  يمر بجدة أن يحرم منهاليجوز لمن ,  ويلملم
وهو يريد النسك وليس له عم  بجدة لاْللل  له أن ُيحرم من ميقاته  بالطائرة

, لما ثبت لي الصحيح من أن أبا قتادة رلي  اإلحرام إلى جدة ويجوز له تأخير
يفة وإنما لم يحرم من ذي الحل النبي صلى هللا عليه وسلم هللا عنه حين خرج مع

,  صلى هللا عليه وسلم وهو قريب من محاذاة الجحفة بقي ح االً حتى لحق بالنبي
ا من له حاجة بجدة قب  النسك لإنه ال يحرم إال بعد أن يقصد النسك ليحرم من  أمَّ

 0 الذي أحدث منه نَية النسك المكان

إن جدة ميقات الثاني القول 
 طــللقادمني حبرا  أو جوا  فق

الذي يأتي من  :ه نوازل الحج في محاضرت قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

 , وُحجة أصحابه أن جدة ليست محاذية , البحر أو من الجو لجدة تعتبر ميقاًتا له

ليجوز لهم  , وْلن الحرج مرلوع قة إحرام الناس لي الطائرة والباخرةولكن لمش

الدكتور عبد هللا بن منصور الغفيلي في بحثه توضيح قال واإلحرام من جدة , 

http://www.alukah.net/Authors/View/Fatawa_Counsels/1230/
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استد  أصحاب هذا القو   :في موقع المسلم المبهَمات في مسألة كون جدة ميقات 

 : باْلدلة التالية 

وسلم لم يعين مواقيت لي الجو ْلن الطائرات لم أن النبي صلى هللا عليه :  أوالً 

تو أ ا َيصدق على أه  الطائرات أنهم , ل تكن موجودة لي عهد النبوة وال متصورة

 0لي محله  للشيء, لكون اإلتيان هو الوص   الميقات المحدد لهم ال لغة وال عرلا

بأن الشريعة صالحة لك  زمان ومكان, وأن الهواء تابع للقرار كما : والجواب عنه 

قرر أه  العلم, ولذا للو صلى لي الطائرة أو وقف بعرله لي الجو صحت ص اته 

وحجه, ولم يوقت صلى هللا عليه وسلم هذه المواقيت لي هذه اْلماكن إال ليتخذ من 

الحاج براً أو جواً, ثم  النصوص قدوة وأسوة لحرمة البيت العتيق سواء كان طريق

إن اإلتيان متحقق لي المرور به مع عقد نية الدخو  لي النسك, ويصدق على 

َه                   0راكب الطائرة أنه مر  بالميقات إذ ال يشترط لي المرور المماس 

 0وْلن المحاذاة ال يمكن أن تتصور لي الجو وال تنلبط, وكذا لي البحر :  ثانياً 

بعدم التسليم ب  المحاذاة متصورة لي الجو والبحر؛ ْلن المحاذاة : نه والجواب ع

 0جاوز الناسك الميقات دون أن يحرميت , كما يمكن االحتياط لذلك حتى ال تقريبية

 0وْلن  لي إلزامهم باإلحرام لي الجو مشقًة عليهم والمشقة تجلب التيسير :  ثالثا

كما  , ة ب  يمكن اإلحرام لي الجو بيسربعدم التسليم بوجود المشق: والجواب عنه 

وكذا  , أنه يمكن تقديم اإلحرام قب  ركوب الطائرة وعقد النية عند المرور بالميقات

الحا  بالنسبة لركاب السفينة ب  هي أيسر من الطائرة من جهة السعة وبطء 

 0 كن المحرم من لبس إحرامه بسهولةالحركة بحيث يتم

ولع المواقيت لي أماكنها الحالية كونها بطرق الناس وْلن الحكمة لي :  رابعاً 
, وكلها تقع بأطراف الحجاز وقد صارت جدة طريقاً لجميع  وعلى مداخ  مكة

ركاب الطائرات والسفن ويحتاجون بداعي اللرورة إلي ميقات أرض يحرمون 
 , , لوجبت إجابتهم كما وقت عمر ْله  العراق ذات عرق منه لحجهم وعمرتهم

مكن جع  الميقات لي أجواء السماء أو لي لجة البحر الذي ال يتمكن الناس إذ ال ي
ليه من لع  ما ينبغي لهم لعله من خلع الثياب واالغتسا  لإلحرام والص اة وسائر 

, إذ هو ما تقتليه اللرورة وتوجبه المصلحة ويوالقه المعقو   ما يسن لإلحرام
 0وال يخالف نصوص الرسو  صلى هللا عليه وسلم 



بأن ولع المواقيت لي طريق الناس ال يلزم منه أنه كلما استحدث : والجواب عنه 
 الناس طريقاً ولع لهم ميقات بدون نظر إلى المواقيت المنصوصة وال محاذاة لها

,  , ولم يكن لولعها كبير أثر , إذ لو كان كذلك لما صار لتلك المواقيت شرعية
عبدي تجب مراعاته وربط المواقيت ثم إن تفاوت مسالاتها يد  على مقصد ت

كما يد  عليه أيلا حديث عمر المتقدم لي توقيت ذات عرق حيث  , اْلخرى بها
أما كون الميقات لي جو السماء و,  أي حذو قرن المناز (  انظروا حذوها)  قا  

, وهللا ال يخفى عليه  , إذ الشريعة جاءت لك  اْلزمان أو لجة البحر ل ا إشكا  ليه
وأما خلع ,  (وَن َوِزيَنًة َوَيْخلُُق َما الَ َتْعلَمُ  )تلك الطائرات والسفن لهو القائ  صنع 

الثياب واالغتسا  لإلحرام والص اة وسائر سنن اإلحرام لإنها تقدم قب  ركوب 
؛ ْلنه إذا تعارض عندنا اإلحرام قب  الميقات أو بعده ليقدم اإلحرام قب   الطائرة
بعد الميقات لكيف إذا  نه جائز بدون تعارض مع اإلحرام؛ ْل , وال ريب الميقات
 0تعارض 

 : مما استدلوا به ما يلي: في موقع المسلم وقال الدكتور نايف بن جمعان الجريدان

صلى هللا عليه وسلم لم ُيعين مواقيت لي الجو ْلن الطائرات لم   أن النبي  -2
على أه  الطائرات , ل ا َيصدق  تكن موجودة لي عهد النبوة وال متصورة

, لكون اإلتيان هو الوص   أنهم أتوا الميقات المحدد لهم ال لغة وال ُعرًلا
 0 للشي  لي محله

 0 , وكذا لي البحر وْلن المحاذاة ال يمكن أن تتصور لي الجو وال تنلبط  -1
 0  وْلن  لي إلزامهم باإلحرام لي الجو مشقًة عليهم والمشقة تجلب التيسير  -3
لي ولع المواقيت لي أماكنها الحالية كونها بطرق الناس وْلن الحكمة   -4

, وقد صارت جدة طريًقا  , وكلها تقع بأطراف الحجاز وعلى مداخ  مكة
لجميع ركاب الطائرات والسفن ويحتاجون بداعي اللرورة إلى ميقات 

  , لوجبت إجابتهم كما وقَّت عمر أرض يحرمون منه لحجهم وعمرتهم
, إذ ال يمكن جع  الميقات لي  عراق ذات عرقْله  ال  رلي هللا عنه

أجواء السماء أو لي لجة البحر الذي ال يتمكن الناس ليه من لع  ما ينبغي 
 لهم لعله من خلع الثياب واالغتسا  لإلحرام والص اة وسائر ما ُيسن لإلحرام
, إذ هو ما تقتليه اللرورة وتوجبه المصلحة ويوالقه المعقو  وال يخالف 

وقد أجاب الدكتور  نايف بن  , صلى هللا عليه وسلم   سو نصوص الر

أما دليلهم  :في موقع المسلم على أدلة األقوال األخرى فقال  جمعان الجريدان
, وأن الهواء تابع  بأن الشريعة صالحة لك  زمان ومكان:  اْلو  أُجيب عنه

بعرله لي , ولذا للو صلى لي الطائرة أو وقف  للقرار كما قرر أه  العلم
هذه   صلى هللا عليه وسلم  , ولم يوقت الرسو  الجو صحت ص اته وحجه



المواقيت لي هذه اْلماكن إال لُيتخذ من النصوص قدوة وأسوة لحرمة البيت 
, ثم إن اإلتيان متحقق لي المرور  العتيق سواء كان طريق الحاج بًرا أو جًوا

كب الطائرة أنه مر  , ويصدق على را به مع عقد نية الدخو  لي النسك
ة وأما دليهم الثاني لقد أُجيب عنه ,  بالميقات إذ ال يشترط لي المرور المماس 

,  ْلن المحاذاة تقريبية , بعدم التسليم ب  المحاذاة متصورة لي الجو والبحر
,  كما يمكن االحتياط لذلك حتى ال يتجاوز الناسك الميقات دون أن يحرم

دم التسليم بوجود المشقة ب  يمكن اإلحرام لي وأجيب عن دليلهم الثالث بع
, كما أنه يمكن تقديم اإلحرام قب  ركوب الطائرة وعقد  الجو بوقت يسير

, وكذا الحا  بالنسبة لركاب السفينة ب  هي أيسر  النية عند المرور بالميقات
من الطائرة من جهة السعة وبطء الحركة بحيث يتمكن المحرم من لبس 

بأن ولع المواقيت لي  وأما الدلي  الرابع أجيب عنه,  إحرامه بسهولة
طريق الناس ال يلزم منه أنه كلما استحدث الناس طريقاً ولع لهم ميقات 

, إذ لو كان كذلك لما  بدون نظر إلى المواقيت المنصوصة وال محاذاة لها
, ثم إن تفاوت  , ولم يكن لولعها كبير أثر صار لتلك المواقيت شرعية

 , يد  على مقصد تعبدي تجب مراعاته وربط المواقيت اْلخرى بهامسالاتها 
لي توقيت ذات عرق حيث   رلي هللا عنه  كما يد  عليه أيلا حديث عمر

و أما كون الميقات لي جو  , , أي حذو قرن المناز (  انظروا حذوها)  قا  
وهللا  , , إذ الشريعة جاءت لك  اْلزمان السماء أو لُجة البحر ل ا إشكا  ليه

َواْلَخْيَ  َواْلِبَغاَ   )ال يخفى عليه صنع تلك الطائرات والسفن لهو القائ  
, وأما خلع الثياب (  َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخلُُق َما اَل َتْعلَُمونَ 

واالغتسا  لإلحرام والص اة وسائر سنن اإلحرام لإنها ُتقدم قب  ركوب 
ْلنه إذا تعارض عندنا اإلحرام قب  الميقات أو بعده ليقدم اإلحرام  , الطائرة

ْلنه جائز بدون تعارض مع اإلحرام بعد الميقات  , , وال ريب قب  الميقات
 0 لكيف إذا تعارض

ميقاتا   إن جدة ليست الثالثالقول 
 فقط  ربـــــالغجهة إال للقادم من 

مباشرة أي من جهة البحر وهم أهل ميقاتاً إال للقادم من غربها  إن جدة ليست

 0 مصر وشمال السودان، سواء قدم جواً أو بحراً  السواكن في جنوب



هؤالء الذين  :ه نوازل الحج في محاضرت قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

, وبالتالي لإن جدة تعتبر  من جهة الغرب ال يمرون بميقات من المواقيتيأتون 

إذا تجاوز الميقات ولم , وبالتالي  , أما من عدا هؤالء لليست ميقاًتا له ميقاًتا لهم

الذي يأتي من جهة البحر مث اً من السودان أو  : قال أيضاو، يحرم منه لإنه آثم 

ْلن هذا الميقات هو  , , هذا ال إشكا  ليه , يأتي إلى جدة لكمن مصر أو نحو ذ

, وال خ اف بين َمن يقو  هذا القو  لي  , لحينئذ ُيحِرم منه أو  ميقات يص  إليه

وأنه أحرم هللا سبحانه وتعالى , وأنه ليس عليه شيء أمام  أنه قد أحرم من الميقات

ته رسو  هللا صلى هللا عليه الميقات الذي وقَّ من الميقات الفرعي المقيس على 

ميقاتاً إال  إن جدة ليستوأرجح اْلقوا  هو  :قال الدكتور ناصر العمر و سلم ,و

مصر  للقادم من غربها مباشرة أي من جهة البحر وهم أه  السواكن لي جنوب

وقد قا  بهذا القو  جمع من العلماء ,  , سواء قدم جواً أو بحراً  وشما  السودان

بن حميد , عبد العزيز بن باز , وعبد هللا بن  أبو بكر جومي , عبد هللا: منهم 

بين اْلدلة , واالعتراض عليه  , ويجمع جبرين وغيرهم , وهذا أعد  اْلقوا 

الدكتور عبد هللا بن منصور الغفيلي في بحثه توضيح المبهَمات في ال وق لعيف ,

: استد  أصحاب هذا القو  باْلدلة التالية :في موقع المسلمكون جدة ميقات مسألة 

وقت رسو  هللا صلى هللا :  ما رواه ابن عباس رلي هللا عنه قا :  الدلي  اْلو 

عليه وسلم ْله  المدينة ذا الحليفة وْله  الشام الجحفة وْله  نجد قرن المناز  

عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد  , ولمن أتى , هن لهن   وْله  اليمن يلملم

 0 , ومن كان دون ذلك لمهله من أهله الحج والعمرة

أن الحديث د  على وجوب إحرام من مر  على هذه المواقيت وليس :  وجه الداللة
, وال يجوز له تأخير اإلحرام إلى جدة أو غيرها مما يلي الميقات الذي  من أهلها
, للذا  محيطة بالحرم عدا جهة الغرب لمدينة جدة, ولما كانت المواقيت  مٌر عليه

وهي جهة جنوب ال يجوز تجاوز الميقات لإلحرام من جدة إال للقادم من غربها 
 0 مصر وشما  السودان

لما لتح هذان المصران أي :  ما رواه ابن عمر رلي هللا عنهما قا :  الدلي  الثاني
عمر لقالوا يا أمير المؤمنين إن رسو  هللا صلى هللا عليه  الكولة والبصرة أتو

, وإنا إن أردنا قرنا شق علينا  , وهو جور عن طريقنا وسلم حد  ْله  نجد قرناً 
 0 انظروا حذوها من طريقكم لحد  لهم ذات عرق:  لقا 
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, وجدة ليست محاذية ْلحد  إن اإلحرام يكون لي الميقات أو حذوه:  وجه الداللة
, ل ا تكون ميقاتاً إال للقادم من غربها  اقيت لمسالتها إلى مكة أقرب كما تقدمالمو

 0 مباشرة لعدم وجود محاذى به قب  جدة

أن جدة كانت موجودة لي عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ولم :  الدلي  الثالث 
يما يتخذها ميقاتاً ولو كانت من المواقيت لنص عليه النبي صلى هللا عليه وسلم الس

 0 مع قرب موقعها وولوحه وأهميته

بأن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يجعلها ميقاتاً لكون جهتها غير مأهولة :  وأجيب
شما  السودان وجهتهما لي بالسكان ولم يكن حينذاك مسلمون لي جنوب مصر و

, ونحن  بأن ذلك ُمن ز  على جهة غرب جدة:  وأجيب عن هذا الجواب,  ألريقيا
, أما القادم من الشما  أو الجنوب أو الشرق  بأنها ميقات للقادم من غربهانقو  

الدكتور ثم قال ,  يمر عليه من المواقيت أو يحاذيه لليست ميقاتاً له ب  ميقات ما

إن كانت كفة القو  و , أن الخ اف لي المسألة قوي :عبد هللا بن منصور الغفيلي 
في  وقال الدكتور  نايف بن جمعان الجريدان,   لقوة دليله الثالث عندي أرجح

، المنشور في ( 11/21) 2صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم  :موقع المسلم 

م ، ص 2001هـ ، 1222مجلة مجمع الفقه اإلسالمي في السودان ، العدد 

جواز اإلحرام من جدة للحاج أو المعتمر القادم ليه يرى المجمع والذي  : (112)
وكما هو متقرر من القواعد الفقهية عند أه  العلم أن حكم الحاكم  ,  من السودان

, لإذا ما دار الخ اف لي هذه المسألة بين  يرلع ويزي  ويطرح الخ اف باْلخذ به
 , , وبين من يرى غير ذلك لي بلد كالسودان مث اً  من يرى أن جدة ميقات مكاني

 وك  إليه البتَّ لي اْلحكام الفقهية, وأ وقد أصدر المجمع الفقهي الذي أنابه الحاكم
, والذي بدوره قلى بكون جدة ميقات مكاني ْله  السودان ل ا عبرة حينئٍذ وال 

 0 وجه وال أخذ بقو  المخالف

 : واستدلوا بما يلي :في موقع المسلم  وقال الدكتور  نايف بن جمعان الجريدان

صلى هللا عليه   وقَّت رسو  هللا:  ما رواه ابن عباس رلي هللا عنهما قا   -2
ْله  المدينة ذا الحليفة وْله  الشام الُجحفة وْله  نجد قرن المناز    وسلم

, ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان  , هن لهن   وْله  اليمن يلملم
أن :  وجه الداللة, و , ومن كان دون ذلك لمهله من أهله يريد الحج والعمرة
,  وجوب إحرام من مر  على هذه المواقيت وليس من أهلهاالحديث د  على 

وال يجوز له تأخير اإلحرام إلى جدة أو غيرها مما يلي الميقات الذي مرَّ 
, للذا  , ولما كانت المواقيت محيطة بالحرم عدا جهة الغرب لمدينة جدة عليه



ال يجوز تجاوز الميقات لإلحرام من جدة إال للقادم من غربها وهي جهة 
 0 جنوب مصر وشما  السودان

لما لتح هذان المصران أي الكولة :  ما رواه ابن عمر رلي هللا عنهما قا   -1
  يا أمير المؤمنين إن رسو  هللا:  رلي هللا عنه , لقالوا  والبصرة أتوا عمر

, وإنا إن  , وهو جور عن طريقنا حد  ْله  نجد قرًنا  صلى هللا عليه وسلم
, لحدَّ لهم ذات  ( انظروا حذوها من طريقكم ) لقا  أردنا قرًنا شق علينا

, وجدة ليست  إن اإلحرام يكون لي الميقات أو حذوه:  وجه الداللة, و عرق
, ل ا تكون ميقاتاً إال  محاذية ْلحد المواقيت لمسالتها إلى مكة أقرب كما تقدم
 0 للقادم من غربها مباشرة لعدم وجود محاذى به قب  جدة

ولم يتخذها   صلى هللا عليه وسلم  موجودة لي عهد النبي أن جدة كانت  -3
السيما   صلى هللا عليه وسلم  ميقاتاً ولو كانت من المواقيت لنص عليه النبي

 0 مع قرب موقعها وولوحه وأهميته

في موقع المسلم على أدلة األقوال  وقد أجاب الدكتور  نايف بن جمعان الجريدان

لم يجعلها   صلى هللا عليه وسلم  بأن النبي  :دليلهم الثالثأجيب عن  :األخرى فقال 
ميقاًتا لكون جهتها غير مأهولة بالسكان ولم يكن حينذاك مسلمون لي جنوب مصر 

 0  وشما  السودان وجهتهما لي ألريقيا

 ألهلها فقط إن جدة ميقاتا   الرابعالقول 
 وهو بها وهي ليست محاذيةجدة ليست ميقاتاً إال لسكانها أو من طرأت عليه النسك 

للمواقيت ال ميقات يلملم وال ميقات الجحفة , وهي ميقات لسكانها لقط أو طرأت 
 محاضرتهفي  كاكرقال الدكتور عبد هللا بن حمد الس ,  نية النسك وهو بها عليه

, أو َمن لم  أهلها والمقيمون ليهاهو من إن جدة ليست ميقاًتا إال لمن  :نوازل الحج 
,  , لإنها ليست ميقاًتا له أما القادم عليها بنيَّة العمرة , ينِو العمرة أو الحج إال ليها

؟ هذه  ال, وه  عليه لدية أو  لإنه آثمن َمن تجاوز الميقات قب  أن يحرم وبالتالي لإ
بأن جدة لم يوقِّْتها رسو  هللا صلى هللا عليه واستدلوا ,  مسألة خ الية بين أه  العلم

,  لإن َيلَْمَلَم أقرب المواقيت إليهاست محاذية ْلقرب المواقيت إليها , وليوسلم 
, وجدة ال تبعد أكثر من سبعين كيلو  ويلملم تبعد عن مكة أكثر من تسعين كيلو متر

العالم اإلسالمي في  المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطةأعضاء  قالو,  متر

الواردة لي ذلك قرر  بعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية :الدورة الثالثة 
والعمار الوالدين من طريق الجو والبحر  ليس للحجاج 0000 :المجلس ما يلي 
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جدة ليست من  جدة , ْلن وال غيرهم أن يؤخروا اإلحرام إلى وصولهم إلى
 المواقيت التي وقتها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم , وقد خالف علو مجلس

المجمع الفقهي اإلس امي معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء لي ذلك , كما خالف 
الشيخ أبو بكر محمود جومي علو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن  لليلة

 بن منصور الغفيلي في بحثه توضيح الدكتور عبد هللاقال و,  إلى جدة لقط

استد  أصحاب هذا القو   : في موقع المسلم المبهَمات في مسألة كون جدة ميقات
بأنه  :  ويجاب عليهم,  ال أنهم لم يستثنوا جهة غرب جدةبأدلة القو  الثالث نفسها إ

,  , لإن ه ال يمر بميقات وال يحاذي ميقاتاً  يشك  على قولهم القادم من غرب جدة
, ومسالتها  , وال ينلبط إحرامه قبلها لي البحر وأو  منز  له هو مدينة جدة

مقاربة لمسالة أقرب المواقيت وهو قرب المناز  وقد نص الفقهاء أن من كانت 
مسالة أدنى المواقيت إلى ؛ ْلنها  هذه حاله لإنه يحرم من مسالة مرحلتين عن مكة

إّن جدة ب :في موقع المسلم  لجريدانالدكتور  نايف بن جمعان اووافقه , مكة 

 6العدد  -وقال الشيخ ابن باز في مجلة البحوث اإلسالمية ،  ليست ميقاتًا مطلقاً 

لقد اطلعت على ما كتب لي التقويم القطري بإم اء لليلة الشيخ عبد   : 282ص 
حو  المواقيت للوالدين إلى مكة (  41 – 45)هللا بن إبراهيم اْلنصاري صفحة 

بنية الحج أو العمرة لألفيته قد أصاب لي موالع وأخطأ لي موالع خطأً كبيراً , 
ع التي أخطأ ليها راجياً بعد لرأيت أن من النصح هلل ولعباده التنبيه على الموال

 :اط اعه على ذلك توبته عما أخطأ ليه ورجوعه إلى الحق , لأقو  

القاصدون عن طريق ) ذكر ولقه هللا لي الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه : أوالً 
الجو ْلداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم اإلقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق 

انتهى , وهذا ( قيمين بجدة والنازلين بها للهم أن يحرموا من جدة عليهم حكم الم
ك ام باط  وخطأ ظاهر مخالف لألحاديث الصحيحة الواردة لي المواقيت ومخالف 
لك ام أه  العلم لي هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه لي الفقرة اْلولى من 

وسلم وقت المواقيت لمريدي كلمته المشار إليها آنفاً , ْلن النبي صلى هللا عليه 
الحج والعمرة من سائر اْلمصار ولم يجع  جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من 
سائر اْلمصار واْلقاليم وهذا يعم الوالدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو , 
والقو  بأن الوالد من طريق الجو لم يمر عليها قو  باط  ال أساس له من الصحة 

الد من طريق الجو البد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى , ْلن الو
هللا عليه وسلم أو على ما يسامتها ليلزمه اإلحرام منها , وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه 
أن يحرم لي المولع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى ال يجاوزها بغير إحرام 

قيت صحيح وإنما الخ اف لي كراهته وعدمها , ومن المعلوم أن اإلحرام قب  الموا
, ومن أحرم قبلها احتياطاً خولاً من مجاوزتها بغير إحرام ل ا كراهة لي حقه , أما 



تجاوزها بغير إحرام لهو محرم باإلجماع لي حق ك  مكلف أراد حجاً أو عمرة , 
لقو  النبي صلى هللا عليه وسلم لي حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت 

هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ) لمواقيت ا
يه  أه  المدينة ) , ولقوله صلى هللا عليه وسلم لي حديث ابن عمر المتفق عليه ( 

, وهذا اللفظ عند ( من ذي الحليفة ويه  أه  الشام من الجحفة وأه  نجد من قرن 
مخالفته , وقد ورد لي بعض الروايات بلفظ أه  العلم خبر بمعنى اْلمر ل ا تجوز 

, والقو  بأن من أراد اإلقامة بجدة يوماً أو ساعات من ( ليه ) اْلمر وذلك بلفظ 
الوالدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة لي جواز اإلحرام منها قو  ال 

ويفتي  أص  له وال أعلم به قائ اً من أه  العلم , لالواجب على من يوقع عن هللا
عباده لي اْلحكام الشرعية أن يتثبت ليما يقو  وان يتقي هللا لي ذلك , ْلن القو  
على هللا بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة , وقد جع  هللا سبحانه القو  عليه 

َي اْلَفَواِحَش َما ) ب ا علم لي أعلى مراتب التحريم لقوله عز وج   َم َربِّ َما َحرَّ ُقْ  إِنَّ
ْ  ِبِه  َظَهرَ  ِ َما لَْم ُيَنزِّ ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإلِْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوأَن ُتْشِرُكوْا ِباهلل 

ِ َما الَ َتْعلَُموَن  , وأخبر سبحانه لي آية أخرى أن ذلك ( ُسْلَطاًنا َوأَن َتقُولُوْا َعلَى هللا 
ِبيٌن  َوالَ َتتَّ ) مما يأمر به الشيطان لقا  سبحانه  ُه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَّ ِبُعوْا ُخُطَواِت الشَّ

ِ َما الَ َتْعلَُموَن  وِء َواْلَفْحَشاء َوأَن َتقُولُوْا َعلَى هللا  َما َيأُْمُرُكْم ِبالسُّ , وعلى مقتلى ( إِنَّ
هذا القو  الباط  لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم 

جدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها , وهكذا من توجه من نجد أو الطائف ب
إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد اإلقامة لي لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات 
جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع , وهذا 

 0صوص وك ام أه  العلم قو  ال يخفى بط انه على من تأم  الن

ال حجة لمن يقو  ) ذكر الشيخ عبد هللا لي الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : ثالثاً 
بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات , ْلنه ال يمر بأي ميقات من المواقيت 
ب  هو هائم أو طائر لي الجو ولم ينز  إال بجدة , ونص الحديث  ولمن مر بهن , 

انتهى ك امه , وهذا القو  ( يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات وال 
غير صحيح , وقد ملى الرد عليه آنفاً, وقد سبق الشيخ عبد هللا اْلنصاري إلى 
هذا الخطأ الشيخ عبد هللا بن زيد آ  محمود لي مقا  وزعه زعم ليه أن الوالد من 

لى المواقيت وزعم أن ميقاته جدة , وقد طريق الجو أو البحر إلى مكة ال يمر ع
أخطأ لي ذلك كما أخطأ الشيخ عبد هللا اْلنصاري لاهلل يغفر لهما جميعاً , وقد كتب 
مجلس هيئة كبار العلماء لي المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد هللا بن 

لعمار من زيد آ  محمود لي زعمه أن جدة ميقات للوالدين إلى مكة من الحجاج وا
طريق الجو أو البحر ونشر الرد لي وقته , وقد أصاب المجلس لي ذلك وأدى 
واجب النصح هلل ولعباده , وال يزا  الناس بخير ما بقي ليهم من ينكر الخطأ 



ما منا )والمنكر ويبين الصواب والحق , وما أحسن ما قاله اإلمام مالك رحمه هللا 
,  ي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلميعن( القبرإال راد ومردود عليه إال صاحب هذا 

وأسأ  هللا أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق لي القو  
وقال أيضا في , والعم  والرجوع إلى الصواب إذا ولح دليله إنه خير مسؤو  

صدر من بعض اْلخوة لي هذه اْليام كتيب   : 11062العدد   -جريدة الندوة 
يحاو  ليه إيجاد ميقات زائد على المواقيت (  أدلة اإلثبات أن جدة ميقات )سمه ا

التي وقتها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين 
لي الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر 

يصلوا إلى جدة ويحرموا منها , ْلنه  للك  هؤالء أن يؤخروا اإلحرام إلى أن
بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة لهي ميقات وهذا خطأ والح 

ْلن جدة داخ  المواقيت والقادم إليها  ,يعرله ك  من له بصيرة ومعرلة بالواقع 
البد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أو 
يحاذيه براً أو بحراً أو جواً ل ا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو 

ن أتى هن لهن ولم) العمرة لقوله صلى هللا عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت 
ل ا يجوز للحاج والمعتمر أن (  عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة

 ,يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها ْلنها داخ  المواقيت 
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مث  ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب 

در عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطا  هذا لألتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها ص
وبعد الرجوع على اْلدلة وما ذكره أه  العلم لي : الزعم وتفنيده جاء ليه ما نصه 

المواقيت المكانية ومناقشة المولوع من جميع جوانبه لإن المجلس يقرر بإجماع 
 : ما يلي 

جوية والسفن أن الفتوى الصادرة بجواز جع  جدة ميقاتاً لركاب الطائرات ال  -2
أو  البحرية لتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب هللا أو سنة رسوله 

إجماع سلف اْلمة , ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد 
 0بأقوالهم 

وال يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو   -1
قرره براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك اْلدلة , وكما 

ولواجب النصح هلل ولعباده رأيت أنا وأعلاء اللجنة  ,أه  العلم رحمهم هللا 
البيان حتى ال يغتر أحد بالكتيب  الدائمة للبحوث العلمية واإللتاء إصدار هذا

 0المذكور  

هذا الذي  ( : 56 - 57/ 1)وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في كتاب الدعوة 
ب ادهم بنية  حص  من هذين السائلين يحص  من كثير من الناس , يأتون من



 النبي العمرة على الطائرة , ولكنهم ال يحرمون إال من جدة , وهذا ال يجوز , ْلن
 هن لهن ولمن أتى عليهن من غير)صلى هللا عليه وسلم حين وق ت المواقيت قا  

 , ولما شكا أه  العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رلي هللا عنه( أهلهن
انظروا إلى ) شكوا إليه أن قرن المناز  جور عن طريقهم , قا  رلي هللا عنه  

سان إذا كان لي الطائرة وجب عليه أن وهذا يد  على أن اإلن( طريقكم  حذوها من
الميقات , وال يجوز له أن يؤخر اإلحرام حتى ينز  إلى جدة , لإن  يحرم إذا حاذى

لي جدة لإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات الذي مر  به  لع  ولم يحرم حتى نز 
: ا له أنا ال أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت , قلن: قا  السائ   ليحرم منه , لإذا

وعليك عند جمهور أه  العلم لدية تذبحها لي مكة , وتوزعها  إذن أحرم من جدة ,
وأما القادم من مصر إلى المملكة لإننا نسأ  عن  :وقال أيضا ,  على الفقراء

, ولكن لي نيته أنه لي  إرادته, إذا كان يريد أن يقدم للعم  الذي يعمله لي المملكة
, وأما إذا كانت نيته لي هذه  لهذا ال يلزمه اإلحرام , يوم من اْليام يأتي بعمرة

وقال أيضا ,  السفرة االعتمار والذهاب إلى العم  ليجب عليه أن يحرم من الميقات

إن أذن لي : الذي َقِدم إلى جدة وقا   العام  : 21شريط  -في لقاء الباب المفتوح 
وأذن له كفيله لليحرم من إلى جدة  إذا وص : كفيلي أتيُت بعمرة و إال ل ا , نقو  

إن تيسر لي : لعم  , وقا   جدة وال شيء عليه , وكذلك اآلخر الذي قدم إلى جدة
شيء عليه , لعموم  إن تيسر له لليحرم من جدة وال: أتيُت بعمرة وإال ل ا , نقو  

دون   :ومن كان دون ذلك أي) قوله صلى هللا عليه وسلم لي الحديث الصحيح 
ثبت عن  : 5شريط   -الباب المفتوح  وقال في لقاء, ( ث أنشأ المواقيت لمن حي

هنَّ لهنَّ ولمن أتى  ) , قا  أنه قا  لما ذكر المواقيت النبي صلى هللا عليه وسلم
لإذا أردت الحج أو العمرة (  يريد الحج والعمرة عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن

من دونه لإن أه  العلم تجاوزته وأحرمت  , لإن ومررت بأو  ميقات لأحرم منه
يذبح لي مكة ويوزع على  , ولي ترك الواجب دم هذا ترك واجب:  يقولون

الذي أهله لي  الرج  : 25  شريط -قال في لقاء الباب المفتوح و,  الفقراء هناك
سأعتمر  : جدة أنشأ السفر ْلج  زيارة أهله , سواء اعتمر أم لم يعتمر , لكن يقو 

 , كما أن الرج  من أه  مكة لو أنه شهراً أو ما أشبه ذلكإذا بقيت أسبوعاً أو 
, لإننا ال  سالر من القصيم إلى مكة ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام

, وكذلك المسألة  ْلن هذا الرج  ذاهب إلى أهله , يحرم إذا مر بالميقات نلزمه أن
الرياض لهو مسالر حتى أما الذي من أه  ,  إلى أهله لي جدة اْلولى الذي ذهب
زيارة أو : , لإذا ذهب إلى جدة لغرض لشغ   غير مستوطن لي جدة هو مسالر

 , لهذا السفر جامع بين أمرين يعتمر لي هذا السفر تجارة أو وظيفة , وهو يريد أن
ْلنك أنت مسالر حتى وأنت لي جدة  , تحرم ال تتجاوز الميقات حتى:  , لإننا نقو 

قال في و,  أو إذا وص  إلى مكة قر لي وطنه إذا وص  إلى جدة, أما ذاك لهو مست



وسالر من البلد التي سالر من كان أهله لي جدة  : 2  شريط -لقاء الباب المفتوح 
, ل ا يلزمه  , ولكن لي نيته أنه لي يوم من اْليام يأتي بعمرة إلى جدة ْلهله منها

 وأما من أراد مكة ولكنه قا  , ْلن سفرته هذه لي الواقع سفرة إلى أهله , اإلحرام
لإن هذا ال يجوز  , أوالً ثم أحرم من المكان الذي قليت به الشغ  أقلي شغلي: 

 هذا بالنسبة لمن سالر من بلد لي المملكة إلى المنطقة,  اإلرادة , لالمدار كله على
ان , إذا ك إرادته نسأ  عنن مصر إلى المملكة لإننا وأما القادم م,  الغربية لشغ 

يوم من اْليام  , ولكن لي نيته أنه لي يريد أن يقدم للعم  الذي يعمله لي المملكة
السفرة يريد  , وأما إذا كانت نيته لي هذه , لهذا ال يلزمه اإلحرام يأتي بعمرة

وقال الشيخ ,  الميقات االعتمار ويريد الذهاب للشغ  لإنه يجب عليه أن يحرم من

 لليست ميقاتا لهم , وأما غير أهلها جدة ميقات أهلها : الجبرين في موقعه عبد هللا 
, ليقو   الطائرة , إال إذا كانوا من أه  السودان الذين يأتون لي الباخرة أو لي

إذا  لميقاتهم الجحفة أما أه  مصر وأه  الشام,  أن جدة ميقات لهم:  بعض العلماء
جدة وقد نوى الحج  لم يمروا بذي الحليفة التي هي ميقات أه  المدينة لمن جاء إلى

السواح   أو العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم وكان من أه  الشام أو مصر أو
قريبة  , لعليه أن يرجع إلى الجحفة وهي لإنه إذا أقام لي جدة مدة وأراد أن يحرم

حرم من جدة ومن جاء إلى جدة مث ا من نجد أو , وال ي من رابغ ليحرم من هناك
, لإذا  المشرق أو من العراق ووص  إلى جدة وأقام ليها مدة وهو يريد أن يحج من
اإلحرام رجع إلى ميقات أه  نجد وهو قرن المناز  وهكذا من جاء إلى جدة  أراد

ثم أراد أو من أه  الحدود الجنوبية وتجاوز الميقات الذي هو يلملم  من أه  اليمن
أقام لي جدة مدة وعزم على اإلحرام أو النسك, لإنه يرجع إلى  أن يحرم بعد ما

أما من جاء إلى جدة ولم يكن من نيته ,   ويسمى بالسعدية ميقاته الذي هو  يلملم
بعد ما وص    ولكن طرأ عليه وخطر بباله اإلحرام, , , وال حج وال عمرة إحرام

وال صحة لث اثة أيام وال عشرة ,   جدة حرم منإلى جدة لله لي هذه الحا  أن ي
,  , لإنه يرجع إلى الميقات قب  أن يأتي ما دام أنه عازم على العمرة , وال لعشرين

, للو لم يجلس لي  ولم تخطر على باله لأما إذا لم يكن عازما على الحج أو العمرة
بعد ولم تكن ليه نية طارئا ليما  , ْلن اْلمر حص  جدة إال ساعة لله أن يحرم منها

وقد عزم على العمرة أو الحج  وإذا أحرم من جدة وهو ليس من أهلها ,,  مسبقة
ينفعه الرجوع بعد  , ولم يحرم من الميقات لإن عليه دم جبران , وال من قب 
يجب عليه  :وقال الشيخ صالح الفوزان في المنتقى من فتاوى الفوزان , اإلحرام 

إذا مرَّ به أو مرَّ محاذياً له من اْلرض أو من الجو , لإنه  الميقات أن يحرم من هذا
بإحرام , لالذي يذهب بالطائرة يتهيأ لإلحرام قب  الركوب بما يريد  ال يتجاوزه إال
وإذا حاذى الميقات إما أن يسأ  الم احين أو هم يعلنون ذلك للناس أو  أن يتهيأ به ,

من الميقات , ليحرم من الجو , أما إذا غلب على ظنه بأنه قرب  هو يحتاط ويحرم



, لهذا خطأ , وإذا لع  هذا ليكون عليه دم : لي مطار جدة  أن يتعداه إلى أن ينز 
يبقى لي جدة قب   سيبقى لي جدة ليوم أو ليومين إن أراد أنولو كان  :وقال أيضا 

ى النسك ثم جدة رجع إلى  أداء النسك , يبقى لي إحرامه , وإن نز  إلى مكة وأدَّ
نوى  ما دام: لهذا أحسن ؛ ْلن المبادرة بأداء النسك أحسن , يعني : إلى عمله 

 العمرة ال يجوز له أن يتعدى الميقات إال بإحرام , ال شك لي هذا , ثم هو بعد ذلك
هو لي خيار , إن شاء بقي لي جدة بإحرامه , وإن شاء نز  إلى مكة , وعاد إلى 

أداء  إذا كنت قد نويت :الشبيلي في موقعه وقال الدكتور يوسف , لعمله  جدة
, وال يجوز  للميقات وأنت بالطائرة العمرة من بلدك ليجب أن تحرم عند محاذاتك

بجدة لقلاء بعض  أن تؤخر اإلحرام حتى وصولك إلى جدة ولو كنت ستتوقف
اْلعما  , ْلن نية العمرة موجودة عند محاذاتك للميقات , ومن كان يشق عليه 

يتمكن من أدائه بلباس اإلحرام لله أن  بالطائرة الرتباطه بعمٍ  لي جدة الاإلحرام 
لي جدة لهو بالخيار بين أن  , لإذا قلى عمله يتجاوز الميقات من دون إحرام

, أو أن  هذه الحا  يرجع إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه وال شيء عليه لي
وال إثم  , لميقات من غير إحرامْلنه تجاوز ا , يحرم من مكانه لي جدة وعليه دم

 يحرم:  , وهذا أولى من قو  من يقو  ْلنه ترك الواجب بعذر , عليه لي ذلك
ْلن هذا القو  يقتلي تلبسه  , بالطائرة ويبقى لي ثيابه المعتادة وعليه لدية

,  , بخ اف إحرامه من جدة لفيه ترك للواجب مرة واحدة لفترة طويلة بالمحظور
ونوى العمرة لزمه أن يحرم  لمن لم يكن من أه  جدة :م وي  وفي موقع اإلسال

, وال يجوز له تأخير اإلحرام  بالطائرة , أو من محاذاته إذا كان سفره  من الميقات
ة ولو كان ينوي البقاء ليها يومين , وذلك لحديث ابن  رلي هللا  عباس  إلى جد 

, وْله  الشام  ينة ذا الحليفةأن النبي صلى هللا عليه وسلم وقَّت ْله  المد عنهما
, ولمن  هن لهن:  , وقا  , وْله  اليمن يلملم الجحفة , وْله  نجد قرن المناز  

, ومن كان دون ذلك لمن  الحج أو العمرة , ممن أراد  أتى عليهن من غير أهلهن
لإن جاوز الميقات ,  ومسلم رواه البخاري  -, حتى أه  مكة من مكة  حيث أنشأ
هذا  , , ويوزع على لقراء الحرم , ولم يرجع لزمه دم يذبح لي مكة دون إحرام

, أما من كان متردداً ال يدري  على أداء العمرة لي سفرته هذه لمن كان عازماً 
, ثم إن  ؟ ل ا يلزمه اإلحرام من الميقات ال أم  أيعتمر بعد قلاء مصلحته لي جدة

 :وورد أيضا ,  جدة  , وهو  يهعزم لي جدة على العمرة أحرم من محله الذي هو ل
ال شيء عليك ما دمت قد سالرت إلى جدة قاصدا العم  وال يلرك كونك كنت 

إما أن تعود إلى دارك  لعملك إنجازك مترددا لي لع  العمرة , وأنت بالخيار بعد
بغير عمرة وال شيء عليك كذلك , أو تحرم بالعمرة من جدة إن بدا لك أن تعتمر , 

لعمرة ل ا يسعك أن تعود ليها وال يمكنك أن ترلض إحرامك حتى لإذا أحرمت با
وْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هلِل ِ  ) تتم عمرتك لقوله تعالى  غير صحيح ل :وورد أيضا , (  َوأَِتمُّ



, لما دمت قد  أن من أتى إلى جدة وأقام بها ث اثة أيام يصبح من أهلها ويحرم منها
, لقد كان يجب  , وأنت قاصد للعمرة لجحفةقد مررت بميقات أه  مصر وهو ا

, لإذا وصلت جدة دون أن تحرم لكان يجب عليك أن  عليك أن تحرم من الميقات
 0ترجع إلى الميقات لتحرم منه 

 مسألة ونقاش 
 حول ميقات يلملم واحملاذاة

 

العق  والمنطق يقو  من أراد أن يص  بين نقطتين أن يكون الخط بينهما مستقيما , 

, للكي تكون محاذاتنا للميقات صحيحة ( ميقاتي يلملم ورابغ ) وهذا ما نطبقه على 

على  لما كان وسليمة عق ا وشرعا , لعلينا أن نص  بين المواقيت بخطوط مستقيمة

 وما كان خارجاً عنها ُيعد خارج للميقات أحد هذه الخطوط لإنه ُيعد محاذياً 

والصور المرلقة تبين ذلك , ومن  وما كان داخ اً ليها ُيعد دون المواقيت المواقيت

خ ا  الخطوط المستقيمة يتلح أن جدة خارج المواقيت , وتوقيت عمر بن 

الخطاب رلي هللا عنه  ذات عرق عندما التي وق تها ْله  العراق بالمحاذاة وقعت 

, الطريقة لي معرلة المحاذاة  ى أحد تلك الخطوط , وذلك يد  على صحة هذهعل

وقد وقع بين يدي خ ا  بحثي بالشبكة العنكبوتية بحثا حو  ميقات يلملم والمحاذاة 

 :  أرلقه كما هو 

قال الشيخ عامر بن محمد بن بهجت محاضر الفقه بالمعهد العالي لألئمة 

مسألتين كلتاهما  ك ام لي جدة لرع عن الك ام ليلإن ال :جامعة طيبة  –والخطباء 

 :مح  إشكا  وخ اف 

 ؟ ذكر كما(  كم250يمتد  ), ه  هو جب  أم واٍد كبير  تحديد ميقات يلملم : اْلولى

يلملم والروايتان جيدتان صحيحتان  ألملم بفتح أوله وثانيه ويقا  ) قا  ياقوت



 ,(   مكة وهو ميقات أه  اليمن من جبا  تهامة على ليلتين من جب  مستعملتان

ينتهي بقرية مجيرمة على  كم 250ممتد نحو من  واد والذي رجحه البسام أنه

 0 شاطئ البحر اْلحمر

 : وقد وقفت ليها على ث اثة أقوا ,  ةاالمحاذ معنى:  الثانية

 , أن يمد خط بين المواقيت ليشك  خماسي غير متساوي اْلل اع : القول األول

, ويتبين  وهو قو  عدنان عرعور وسمعته من شيخنا ابن عقي  وألتى به الددو

 : التالية بالصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بـمحيط ) يتبين أن جدة ليست على الخط كما ذكر , ب  هي خارج ما سموه  وبها

 0  محاذاة الميقات أمام الخارج من مكة إلى جدة , وأن ( المواقيت

 

بين نقطة ومكة  أن العبرة لي ذلك بالمسالة لإذا كانت المساقة :القول الثاني 

الشيخ عبد  وهو قو ,  كالمسالة بين أقرب المواقيت إليها ومكة لهي نقطة محاذاة

على  , إبراهيم الصبيحي لي رده , عبد هللا السكاكر لي نواز  الحج هللا السلمي

 : , وتوليحها كاآلتي عرعور

 

 

 

 

 

 



اة الجحفة ومحاذاة ذات عرق وقس عليهما محاذاة سائر تبين محاذ والصورة

وقد بنى عليه ,  المطلوب هو محاذاة أقرب المواقيت إليه , وتنبه إلى أن المواقيت

إلى  ْلن جنوبها أقرب اإلحرام من جنوب جدة دون شمالها الشيخ السكاكر جواز

إيرث وقد حسبت المسالات عن طريق جوج   الجحفة يلملم وشمالها أقرب إلى

 وبين مطار جدة,  كم250(  يلملم غرب)لوجدت بين مطار جدة والمجيرمه 

وبينه وبين الجحفة  كم210المجيرمه  وأما ميناء جدة لبينه وبين,  كم223والجحفة 

 0 كم235

أو  أن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمين الذاهب إلى مكة  :الثالث القول

خطا يمث  طريقك إلى مكة وتمد من أقرب يساره تماما وتوليح ذلك أن ترسم 

درجة لنقطة تقاطعهما هي نقطة  40خطا يتقاطع مع طريقك بزاوية  المواقيت

-الشيخ صالح غزالي وما لهمته من لروع ْلصحابنا الحنابلة  وهو قو ,  المحاذاة

لي الخطوط السعودية كما أخبرني أحد الطيارين  وعليه العم  - لي وجهة نظري

إذا لم يكن يحاذ الميقات حتى مسالة  غير أنه دسين لي الخطوطوأحد المهن

 يكون أقرب من أقرب المواقيت مرحلتين من مكة لإنه يحرم من مرحلتين حتى ال

 



من الصورة نقطة المحاذاة بدائرة وتختلف حسب اخت اف الطريق  ويتلح

ود من , اْلصفر خط ممد اْلحمر الطريق ( يأتي منها المسلوك وحسب الجهة التي

على  -والذي يظهر وهللا أعلم أن مراد الفقهاء , (  التقاطع الميقات لتوليح نقطة

ْلنهم نصوا على جواز اإلحرام من جدة  : هو الثالث - أصحابنا اْلق  الحنابلة

يأتي من غرب جدة تماما دون غيرهم وعللوا ذلك بأنهم  ْله  سواكن ونحوهم ممن

وقد سبرت هذا لوجدته ال ,  والجحفة دون غيرهم يصلون جدة قب  محاذاة يلملم

أستطيع أن : أضاف الشيخ عامر فقال ثم  , للمحاذاة ينطبق إال على المعنى اْلخير

 :أقول إن القول األول في معنى المحاذاة ال يتناس  مع كالم فقهاء المذاه  األربعة

الناس اإلحرام من  ولهذا وهللا أعلم اختار ) قا  لي البحر الرائق أما الحنفية لقد

ْلنه قب  الجحفة بنصف  ,المكان المسمى برابض وبعلهم يجعله بالغين احتياطا 

يمر بواحد من  قالوا ومن كان لي بر , أو بحر المرحلة , أو قريب من ذلك وقد 

هذه المواقيت المذكورة لعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ويعرف باالجتهاد وعليه 

أن يجتهد لإذا لم يكن بحيث يحاذي لعلى مرحلتين إلى مكة ولع  مرادهم بالمحاذاة 

المحاذاة القريبة من الميقات وإال لآخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المناز  ذكر 

م من الشالعية المقيمين بمكة لي الحجة الرابعة للعبد اللعيف لي بعض أه  العل

أن المحاذاة حاصلة لي هذا الميقات لينبغي على مذهب الحنفية أن ال يلزم اإلحرام 

من رابغ ب  من خليص القرية المعرولة لإنه حينئذ يكون محاذيا آلخر المواقيت 

مي لم يكن بالمحاذاة وهو قرن لأجبته بجوابين اْلو  أن إحرام المصري والشا

وإنما هو بالمرور على الجحفة وإن لم تكن معرولة وإحرامهم قبلها احتياطا 

والمحاذاة إنما تعتبر عند عدم المرور على المواقيت الثاني أن مرادهم المحاذاة 

القريبة ومحاذاة المارين لقرن بعيدة ؛ ْلن بينهم وبينه بعض جبا  وهللا أعلم بحقيقة 

 0  ( القو  الثاني )ة عنده بالمسالة م منه أن المحاذاويفه( الحا  

وأما المالكية لقد تكلموا عمن حاذى الميقات لي البحر وال يتصور هذا إذا لسرنا 

 0 المحاذاة بالمعنى اْلو 

اختلفوا كذلك لي أثناء ك امهم عن اإلحرام من جدة ه  يحاذي  وأما الشالعية لقد

؟ وظاهر ك ام بعض متأخريهم أن المحاذاة  يلملم قب  أن يص  إلى جدة أو ال

 0 ( القو  الثاني )م بمعنى المسالة عنده



لقد أجازوا للقادم من سواكن دون غيره أن يحرم من جدة وعللوا  وأما الحنابلة

ذلك بأنه يص  إلى جدة قب  أن يحاذي يلملم والجحفة وال يكون الك ام صحيحا 

  0 ى القو  الثالثمتجها إال عل

 ــــالصةاخلـــ
من خالل عرض األقوال األربعة يتضح أن بعضها له حظ من النظر وبعضها فيه 

، وإذا قمنا بتوصيل خط مستقيم بين ميقات رابغ وميقات يلملم فنجد أن جدة بعد 

قول أ لنظر في األقوالاق المواقيت وليست في داخلها ، ولسوف تكون خارج نط

 : وباهلل التوفيق 

أن يتعداها له أن من مر بأحد المواقيت المكانية أو بما يحاذيها فال يجوز  -1

إال بإحرام ، وإن تجاوز الميقات يعود إليه إلزاما على قول ، أو يعود 

 0 على قول آخر ألقرب ميقات فيحرم منه

خروجا من الخالف واحتياطا للنسك فعلى الحاج أو المعتمر إذا مر بأحد  -2

  0المواقيت أن ال يتعداه إال محرما 

أهل السودان ومن هو على شاكلتهم له أن يحرم من جدة ألنه ال يمر وال  -3

 0  يحاذي أي ميقات شرعي

 
 
 
 

 



 التالية تتضح المواقيت  لصوربالنظر والتدقيق با
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 هل جدة كلها ميقات أم ال
ن جزًءا كبيًرا إ : في محاضرته نوازل الحج قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

مطار الملك ه  , له  نقو  إن  العزيز الملك عبد من الحجاج اآلن ينز  لي مطار

 0 ؟ وجزء كبير ينز  لي ميناء جدة اإلس امي العزيز ميقات عبد

 مطار الملك عبد العزيز وميناء جدة اإلسالمي

ا وطويلة ,  , تمتد على البحر ما يقرب من سبعين كيلو متر مدينة جدة واسعة جد ً

لإن جدة  عند هللا سبحانه وتعالى راجًحا ,والعلم وبناء على هذا القو  الذي أراه 

, وال يجوز لمن ذهب إلى  فمطار الملك عبد العزيز ليس ميقاتًا,  ليست كلها ميقاًتا

ْلنه بالنظر إلى مطار جدة نجد أن بينه وبين الجحفة  , جدة أن يحِرم من المطار

إن المحاذاة أن تنظر إلى :  , وقد قلنا لي المحاذاة أقرب من المسالة بينه وبين يلملم

 , لبالنسبة إلى شما  جدة والمطار لإن الجحفة أقرب من يلملم أقرب الميقاتين إليك

, وبالتالي ال تكون محاذية حتى تكون المسالة بينها وبين الحرم كالمسالة بين 

يعتبر ميقاتًا هو وسط الذي , وإًذا لبناء على هذا القو   الجحفة وبين الحرم

بناء على هذا القول فالميناء ,  هذا هو الذي يعتبر ويعد ميقاًتا، وجنوب جدة 

 0اإلسالمي وأوسط جدة وجنوب جدة وغرب جدة ، هذا كله يعد ميقاتًا 

 آخرجتاوز ميقاته وأحرم من ميقات حكم من 

إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام  :موقع الحج والعمرة ورد في 
 : بلد آخر غير ميقات بلده لإن العلماء اختلفوا ليه على أقوا  ثم أحرم من ميقات

ْلن تجاوز الميقات لمريد النسك ال يجوز, وهذا مذهب  :أن عليه دم : القول األول 
, واستدلوا  , وهو قو  الثوري والليث بن سعد , والشالعية , والحنابلة المالكية

عليه الصحيحين أن النبي صلى هللا  بحديث ابن عباس رلي هللا عنهما الذي لي
 , ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو هن لهن ) وسلم لما وقت المواقيت قا 

, لهذا يد  على أن ك  من أتى وقتاً وهو يريد اإلحرام لليس له أن  ( العمرة

http://www.alukah.net/Authors/View/Fatawa_Counsels/1230/
http://www.alukah.net/Authors/View/Fatawa_Counsels/1230/


لإذا ترك اإلحرام لي ميقاته الذي مرَّ به حتى عاد إلى غيره  , يتجاوزه إال محرماً 
 0 لأحرم لالقياس أن ال يسقط عنه الدم حتى يعود إلى ميقاته الذي مرَّ به

,  وبهذا قا  أبو حنيفة وبعض الشالعية :ليس عليه شيء : القول الثاني 
إن ك  واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات :  , وقالوا واْلوزاعي وأبو ثور

ومن جاوز وقته غير :  , قا  محمد بن الحسن ْلهله ولغير أهله بالنص مطلقاً 
  , ولو كان أحرم من وقته كان أحبَّ إلي   , ثم أتى وقتاً آخر لأحرم منه أجزأه محرم

سمعت الشريفي العثماني من أصحابنا :  قا  صاحب البيان:  , وقا  اإلمام النووي
إذا جاوز المدني ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك لبلغ مكة غير :  يقو 

محرم ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر كذات عرق أو يلملم وأحرم منه ل ا دم 
ْلنه ال حكم إلرادته النسك لما بلغ مكة غير  , عليه بسبب مجاوزة ذى الحليفة

حرام لدخولها ال دم عليه , وقلنا يجب اإل لصار كمن دخ  مكة غير محرم , محرم
إذا تجاوز :  وقالت اللجنة الدائمة,  , وهو محتم  وليه نظر هذا نق  صاحب البيان

ن ميقات بلد آخر غير ميقات الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام ثم أحرم م
 0 , وأحرم دونه ْلنه تجاوز ميقات بلده,  لعليه دم,  بلده

من أه  العلم  : في محاضرته نوازل الحج قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

, وهو قب  ذلك مروي عن  وهو منسوب إلى اإلمام مالك وأبي حنيفة و أبي ثور

إنه قد ل , جاوز الميقات إلى ميقات آخرَمن يقو  إنه يجوز ت عنها رلي هللاعائشة 

, لكانت إذا  كانت مقيمة لي المدينةذكر أه  العلم أن عائشة رلي هللا عنها 

, وإذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي  أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة

, وثبت  , لإذا أرادت أن تعتمر ل ا شك أنها تجاوزت ذا الحليفة إلى الجحفة الحليفة

أنه خرج مع المسلمين لي الصحيحين من حديث أبي قتادة رلي هللا عنه أيًلا 

رلي هللا تعالى عنه ذي الحليفة, وأبو قتادة عام الحديبية, لالمسلمون أحرموا من 

, ليكون  , لالمولَّق بن قَُداَمة يقو  إنه أحرم من الجحفة ما أحرم من ذي الحليفة -

,  , تجاوز ميقاًتا إلى ميقاٍت آخر   عائشةأيًلا مثدة رلي هللا تعالى عنه أبو قتا

هن )  صلى هللا عليه وسلم  ْلصحاب هذا القو  بقو  النبي وأيًلا يمكن أن ُيستد

, وإن كانت جدة  , لإذا أتيت إلى جدة ( , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لهن

هر لي , والذي يظ , إال أنك إذا أتيت من جهتها تصبح ميقاًتا لك ليست ميقاًتا لك

 ْلنه بالنظر إلى هذه المواقيت,  أن هذا القو  هو الراجحوهللا سبحانه وتعالى أعلم 

, تعظيًما  حرمة للبيت الحرامحظ أن هذه المواقيت جعلها هللا سبحانه وتعالى , ن ا

 : جع  لبيته الحرام وللكعبة المشرلة ث اث حرمات, لإن هللا عز وج    لهذا البيت
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ت لو ولعت نقاًطا , لأن( , وحرمة المواقيت  رمة الحرم, وح حرمة المسجد) 

لوجدت أنها تحيط بالحرم من نت ميقاًتا أصلي ًا أو لرعي ًا سواء كاعلى ك  منطقة 

نقو  لمن دخ  لي حدود المواقيت ثم خرج أنه لم ُيِرد الحج والعمرة ل,  ك  جوانبه

تى يدخله مرة أُخرى بنيَّة ح,  , وبالتالي لإنه ال يجب عليه اإلحرام لي هذا الدخو 

,  , تماًما كما لو أن إنساًنا ذهب من هنا وهو يريد أن يمر بالمدينة الحج أو العمرة

, ومن حين خرج من هنا وهو  , ثم يرجع ويعتمر ويصطاف بالطائف لمدة أسبوع

,  , دخ  حدود المواقيت ثم خرج لكنه ما أرادها لي الدخو  اْلو  , يريد العمرة

يجوز أن والعلم عند هللا سبحانه وتعالى  , لهذا أن يرجع مرة أُخرىثم يريد 

ْلنه ال يعتبر ُمخ ا ً بهذا البيت إن دخ   , يتجاوز الميقات اْلو  إلى الميقات الثاني

, وال من أهداف  , وال شك أن تأثيم م ايين المسلمين ليس من مقاصد الدين وخرج

كتاب هللا وال المسألة ليس ليها تجاوز ل , وأن , لما دام أن اْلمر يحتم  الشريعة

غ من ك ام  تجاوًزا صريًحالسنة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  , وأن هذا له مسوِّ

؛ ْلن اْلحوط  , أو حتى اْلحوط لإنه ال معنى أن نذهب للقو  اْلشد , أه  العلم

ي ك  عام , الذين يأتون ل أحياًنا يكون ليه حرج على مئات الم ايين من المسلمين

 0ة للحج والعمر

جتاوز امليقات وأحرم بعده ثم رجع حكم من 
 ، هل يسقط عنه الدم أو ال إىل امليقات

اتفق عامة أه   :قال الدكتور علي بن ناصر الشلعان في كتابه النوازل في الحج 
لأحرم منه ل ا إثم عليه  العلم على أن من مر بالميقات ولم يحرم منه ثم رجع إليه

, ه   ليمن تجاوز الميقات وأحرم بعده ثم رجع إلى الميقات وااختلف, لكنهم  وال دم
 :  يسقط عنه الدم أو ال ؟ على ث اثة أقوا  هي

هللا بن  وهو قو  عبد,  أن من رجع بعد اإلحرام ال يسقط عنه الدم: القول األّول 
ووجه ,  , وهو مذهب المالكية , وزلر بن هذي  والطحاوي من الحنفية المبارك

 0, وهو الراجح  , والمذهب عند الحنابلة عند الشالعية



,  وهو قو  الثوري،  أن من رجع بعد اإلحرام سقط عنه الدم: القول الثّاني 
, وهو الصحيح  , ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنيفة واْلوزاعي

 0 , ورواية عن أحمد من مذهب الشالعية

,  رجع بعد اإلحرام ملبياً سقط عنه الدم ، وإال فالالتفصيل فمن : القول الثّالث 
 0 , والحسن بن حي , وهو قو  الليث وهذا قو  أبي حنيفة

 بدون إحرامجتاوز امليقات  حكم
كم تجاوز الميقات لي ح :قال الشيخ نايف بن جمعان جريدان في موقع المسلم 

, أراء لي  العمرة, وهو مريد الحج أو  بدون نية الدخو  لي النسكو بدون إحرام
 : المذاهب اْلربعة على النحو التالي

عند الحنفية ليس ْلحد ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخو  مكة أن  :المذهب الحنفي 
, ولو أحرم  يجاوزها إال باإلحرام سواء كان من قصده الحج أو القتا  أو التجارة

, ولبى  عاد إلى الميقات بعد ما جاوز الميقات قب  أن يعم  شيئا من ألعا  الحج ثم
 :  , واستدلوا لذلك بما يلي , وإن لم يلب ال يسقط سقط عنه الدم

إني جاوزت :  , لقا  جاء رج  إلى ابن عباس رلي هللا تعالى عنهما  -2
,  ارجع إلى الميقات ولب وإال ل ا حج لك:  , لقا  الميقات من غير إحرام
ميقات أحد ال يجاوز ال:  يقو   صلى هللا عليه وسلم  لإني سمعت رسو  هللا

 0 إال محرًما
وْلن وجوب اإلحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخو  مكة إلظهار   -1

 , ولي هذا المعنى من يريد النسك ومن ال يريد النسك سواء شرف تلك البقعة
 0 اوز الميقات إال محرًما, لليس ْلحد ممن يريد دخو  مكة أن يج

أن حق الميقات لي :  , وإن لم يلب ال يسقط سقط عنه الدمووجه قولهم أنه إن لبى 
أنه لو أحرم من دويرة  , بدلي  , ال لي إنشاء اإلحرام منه مجاوزته إياه محرًما

لفائت , ل ا يلزمه الدم وْلن ا , وبعد ما عاد إليه محرما لقد جاوزه محرًما أهله
, بخ اف ما إذا أحرم من  بالتلبية, ل ا يقع تدارك الفائت إال  بالمجاوزة هو التلبية

ْلنه إذا أحرم من دويرة  , , ثم جاوز الميقات من غير إنشاء اإلحرام دويرة أهله
, وإذا لم يحرم من دويرة  , وقد لبى منه ل ا يلزمه تلبية أهله صار ذلك ميقاًتا له

 0 , وهو الميقات المعهود أهله كان ميقاته المكان الذي تجب التلبية منه



وعند المالكية ال يجوز ْلحد يريد دخو  مكة أن يدخلها إال  :ذهب المالكي الم
ابين , أو من  , ومن يحم  الفاكهة محرًما إال لمن كان يكثر الترداد إليها كالحطَّ

, ومن سوى هؤالء ل ا يدخلها إال محرًما إذا  يخرج عنها من أهلها لحاجة ثم يعود
أن يتجاوزه ليحرم بعده ال إلى ميقات , وال يجوز  مر على بعض هذه المواقيت

, إال أن يتعداه إلى ميقات له كشامي يمر بذي الحليفة  سواه وال إلى غير ميقات
 : , لإن جاوز الميقات لله حالتان لأخر اإلحرام إلى الجحفة

 0 ن يكون قاصًدا الحج أو العمرةأ:  اْلولى

 0 أن ال يقصد أحدهما:  الثانية

لإن جاوز الميقات غير محرم لقد  : وهى أن يقصد حًجا أو عمرةأما الحالة اْلولى 
وأما إن أحرم ثم عاد  , , ويرجع أن أمكنه ما لم يحرم أساء ثم إن عاد ل ا دم عليه

 0 كان جاه اً  , ثم إن الدم إنما يسقط عنه إذا لالدم ال يسقط

 0 ليه الدم وال يسقطه رجوعهوأما إن جاوزه عالًما بقبح ما لعله لع

, لاخُتلف لي المذهب  كالنجار , وهى إذا لم يقصد أحد النسكين:  أما الحالة الثانيةو
 0 , أو يستحب على قولين ه  يجب عليهم اإلحرام من الميقات

إذا جاوز مولًعا وجب اإلحرام منه غير محرم أثم وعليه  :المذهب الشافعي 
, أو  كخوف الطريق , , لإن كان له عذر العود واإلحرام منه إن لم يكن له عذر

لإن  , , أحرم وملى وعليه دم إذا لم يعد , أو ليق الوقت االنقطاع عن الرلقة
قب  اإلحرام لإنه ُيحرم منه والمذهب عند الشالعية أنه ال دم عليه سواء كان   عاد
 0 مكة أم ال دخ 

قلت ,  ى من جاوز الميقات محرًمالم جعلت عل:  لقا  قائ :  قا  الشالعي لي اْلم
 تكون مه ا به على االبتداء ارجع حتى تكون مه اً لي المولع الذي أُمرت أن:  له
, وال  , وال غير عذر بذلك للم قلت إن لم يرجع إليه لخوف لوت:  لإن قا  قائ , 

صلى هللا عليه   لما جاوز ما وقَّت له رسو  هللا:  ؟ قلت له ق دًما عليه, اهر غيره
ويفهم من ,  أن يأتي بالبد  مما ترك   ما عليه أمرناهلترك أن يأتي بكما  وسلم

لميقات سواء كان لعذر وجوب الدم على من جاوز ا ك ام اإلمام الشالعي رحمه هللا
 0 أو غير عذر

وال يح  لحٍر مسلٍم ُمكلٍف أراد :  جاء عند الحنابلة قولهم وقد :المذهب الحنبلي 
, أو حاجة  , أو خوف إال لقتا  مباح , , تجاوز الميقات ب ا إحرام مكة, أو النسك



اب ونحوه , تتكرر ن , وإ , لإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه كحطَّ
, أو  هذا المذهب سواء أراد نسًكا:  قا  لي اإلنصاف,  أحرم من مولعه لعليه دم

م من يريد دخو  الحر:  قا  ابن قدامة لي المغني,  وكذا لو أراد الحرم لقط , مكة
 : إما إلى مكة أو غيرها لهم على ث اثة ألرب

من يدخلها لقتا  مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب   -2
 0 ليها لهؤالء ال إحرام عليهمومن كانت له ليعة يتكرر دخوله وخروجه إ

من ال يكلف الحج كالعبد والصبي والكالر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو   -1
رمون من مولعهم وال دم بلغ الصبي وأرادوا اإلحرام لإنهم يحأعتق العبد و

 0 عليهم
المكلف الذي يدخ  لغير قتا  وال حاجة متكررة ل ا يجوز له تجاوز الميقات   -3

 0 إن أحرم من دونه لعليه دمرجع لأحرم منه ل(  لإن تجاوزه )غير محرم 

 اخلالصة والرتجيح
,  كلها ال ُتجيز تجاوز الميقات إال بإحراممما سبق يتلح لنا أن المذاهب اْلربعة 

, أو  , سواء كان قصده الحج ُيوجبون الدم على من تجاوز الميقات:  لالحنفية
لإن رجع إلى ,  سواء كان لعذر أو لغير عذر , , ال يفرقون , أو التجارة القتا 

 ن ملى لي حجه ولم يرجع, وإ الميقات للبى سقط عنه الدم وإن لم يلب ال يسقط
 , , يستثنون من كان عنده عذر , والحنابلة , والشالعية والمالكية,  لعليه دم
, ومن  , أو ليق الوقت , أو االنقطاع عن الرلقة , وكخوف الطريق كالجاه 

ومن تجاوز الميقات عند هؤالء له ,  لهذا ال يوجبون عليه شيء , كثر تردادهي
 :  حالتان

 0 إما أن يرجع لهذا ال شيء عليه -2
 0 , ويملي لي حجه ال يرجع لعليه دم ما أنوإ -1

 

 



 توصية مهمة
 في محاضرته نوازل الحج قال الدكتور عبد هللا بن حمد السكاكر

إن هذه المسألة من المسائ  الكبيرة والمهمة , التي تعم بها البلوى ,  

والتي وردت ليها لتاوى كثيرة , ودرسها َمجَمع الفقه اإلس امي , 

وبحثها غير واحد من أه  العلم وط ابه , ومن أحسن من بحث هذه 

المسألة هو الشيخ عدنان العرعور حفظه هللا تعالى لي كتاب أو 

, لكني أقو  إن هذه ( أدلة إثبات أن جدة ميقات  )رسالة سماها 

المسألة تحتاج إلى مزيد بحث , والذي أراه و أشير به وأدعو إليه , 

هو أن الجهات المختصة ووالة اْلمر ُيكلِّفون عدًدا من طلبة العلم , 

ممن يرى هذا الرأي ويرى أن جدة ميقات , ويكلفون معهم عدًدا من 

ا , الذين عندهم القدرة والخبرة على قراءة المختصين بعلم الجغرالي

الخرائط وقراءة الصور الجوية , وأن يجتمع هؤالء ثم يبحثوا هذه 

ا , وينزلونها على الواقع , ويلعون المعالم لما  المسألة بحًثا شرعي ً

وما ال يعد منها ميقاًتا , ثم تعرض هذه المسألة  ُيعدُّ من جدة ميقاًتا ,

كبار العلماء للنظر ليه , لإذا أقر لإنه ينز   وهذا البحث على هيئة

على الواقع , وتولع ع امات لي جدة للمواقيت , وأيًلا يستحسن 

أن يولع لي جدة كما ولع لي سائر المواقيت مسجًدا يكون ع امة 

على الميقات , بحيث إن الناس ُيحِرمون منه , َمن أتى من طريق 

ن هذا َمْعلًَما وميقاًتا مث  المطار أو من البحر أو من غيره , ليكو

 0المساجد التي أقامتها الدولة بارك هللا ليها لي بقية المواقيت 
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  اوأ خي 
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 0وابرك عىل نبينا محمد وعىل أ هل وحصبه وسمل 
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