
 المواقیت
 اإلحرام للعمرة من جدة

 
فهل له أن �حرم من  ،عمرة إذا ت�سر ذلك لهنیته أداء المسافر إلى جدة وفي شخص  :السؤال
 جدة؟

إذا كان في نیته من بلده أنه �عتمر إذا فرغ من حاجته في جدة فإن عل�ه أن یرجع إلى  :الجواب
وحینئٍذ یلزمه أن �حرم من م�قاته  ،ألنه أنشأ العمرة من بلده ؛و�حرم منه ،م�قات بلده الذي مر �ه

ی�قى ف ،وٕان أحرم قبل أن یدخل جدة وقضى حاجته وهو في إحرامه فال مانع ،المحدد له شرًعا 
وٕان دخل جدة لقضاء حوائجه غیر  ،ي إحرامه حتى یت�سر له النزول إلى مكة ف�قضي عمرتهف

أما إذا  ،هذا إذا كان قد أنشأ العمرة من بلده، محرم فإنه حینئٍذ یلزمه أن �عود إلى الم�قات و�حرم
من غیر ترج�ح  امترددً كان أو  ،ذهب إلى جدة ول�س في نیته أن �عتمر�أن كانت نیته طارئة 

�حرم إنه ف غلب على ظنه أن �عتمرأو  أن �عتمر، هت�سر لف هحاجت ىذهب إلى جدة ثم إذا قضفی
 من حیث أنشأ من جدة.

أنه �عود إلى الم�قات جمهور أهل العلم فمنه  جاءمن بلده الذي للعمرة كان منشًئا  أما إذا

، ألنه مر �ه ؛أهل المدینةإذا كان من أهل المدینة یرجع إلى م�قات ، ف-كما قدمنا –الذي مر �ه 

[البخاري:  «هن لهن ولمن أتى علیهن من غیر أهلهن»�قول:  -عل�ه الصالة والسالم–والنبي 

لزمه الجمهور فإذا تعداه یُ  ،وال یجوز له أن یتعداه ،إذا مر �الم�قات لزمه أن �حرم منه، ف]1526

الم�قات الذي مر �ه فإن له أن �حرم من م�قاته إذا تعدى ( :�قول -رحمه هللا-واإلمام مالك  ،بدم

النجدي إذا ذهب إلى مكة عن طر�ق المدینة ومر بذي  :فمثًال  )المحدد له شرًعا إذا كان أرفق �ه

، وعلى كل هذا رأي اإلمام مالك ،ألنه م�قاته األصلي ؛فإن له أن �حرم من السیل ،الحل�فة وتعداه

 .أنه ال بد أن یرجع إلى الم�قات الذي مر �هوالجمهور على حال هذا أرفق �الناس، 

 .-إن شاء هللا-وٕان أحرم من أي م�قات معتبر شرًعا فاألمر ف�ه �سر 
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