
 المواقیت
 لعمل وفي نیته العمرةل ةإحرام من قصد جد موضع

 
وهو متردد متى  ،وفي نیته الذهاب إلى العمرة ،شخص یر�د الذهاب إلى جدة للعمل السؤال:
 فهل یلزمه اإلحرام من الم�قات؟ ،�أخذها
قبل العمرة أو في أي  في جدة أن �عتمر، لكن عنده عملمن بلده  نیتهالشخص هذا  :الجواب

فإن أحرم وهو في طر�قه إلى  ،مثل هذا ال بد أن ُ�حرم من م�قات بلده ،مكان أخر دون المواقیت
وٕان أخر اإلحرام حتى �فرغ من عمله و�رجع إلى  ،هذا هو األصلفجدة ومكث بجدة بإحرامه 

بذي الحل�فة وهو  رَّ مَ  أنه إذا ا، وهوسأل عنه كثیرً رد على هذا سؤال �ُ لكن یَ . له ذلكفالم�قات 
ینوي العمرة وله عمل في جدة وذهب إلى جدة وانتهى من عمله، ثم أراد أن یرجع إلى الم�قات 

 لسیل، أو را�غ أو ما أش�ه ذلك؟ ، كا فهل یرجع إلى ذي الحل�فة أو یرجع إلى أقرب المواقیت
واإلمام  ،ُ�حرم منهو  �ه رَّ یرجع إلى الم�قات الذي مَ أن ال بد أنه  على جمهور أهل العلم

ه األصلي قرن ه نْجد وم�قاتُ ن بلدُ مَ  :مالك �قول: إن رجع إل�ه وٕاال رجع إلى م�قاته األصلي؛ فمثًال 
، ثم أراد أن ُ�حرم، هل یلزمه اذي الحل�فة ومكث بجدة أ�امً  م�قات �المدینة وتجاوز رَّ المنازل، فمَ 

 ؟ (م�قاته األصلي) قرن المنازل، م�قات أهل نجدحرم من رجع إلى ذي الحل�فة أو �كف�ه أن �ُ أن یَ 
یرجع إلى ، فعلى أنه ال بد أن یرجع إلى الم�قات الذي مر �ه وتجاوزه دون إحرام الجمهور

أو أحرم من م�قاته  إلى ذي الحل�فة فیرى أنه إذا رجع -رحمه هللا-اإلمام مالك  وأما  ،ذي الحل�فة
 جملتین  وال شك أن في الحدیث .�كف�هفإن ذلك  نازلوهو قرن الم ااألصلي الذي ُعدَّ له شرعً 

هن لهن، ولمن أتى علیهن من « :إحداهما تدل على قول الجمهور واألخرى تدل على قول مالك
  :»غیر أهلهن

هذه المواقیت لتلك الجهات، والمسألة مفترضة في شخص جاء من �عني:  :»هن لهن« -
وهذا یؤ�د قول اإلمام  ،»هن لهن«جهة ورجع إلى م�قاتها، فصح في حقه أنه أحرم من م�قاته 

  .مالك
ال بد أن ُ�حرم من  أنه هذا یؤ�د قول الجمهور »ولمن أتى علیهن من غیر أهلهن« -

من سوى هذین  حرمنه ال �ُ أ قولهممقتضى و  .لبلده أصًال  ا الم�قات الذي �مر �ه، ولو لم �كن م�قاتً 
�ار أن هذه �اعتو ، لقول اإلمام مالكا دً َطرْ . ولكن ُ�حرم من أقرب م�قات له في جدةالم�قاتین، فال 

م�قات �بذي الحل�فة ول�س  رَّ مواقیت شرع�ة، و�اعت�ار أنه مَ  ، وأنها وحدوده المواقیت محارم للحرم
 .-إن شاء هللا تعالى– ل�س �م�قات له فلعل األمر ف�ه سعة -أ�ًضا –  ورا�غله أصًال 
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