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ABSTRACT 

 

This study comes in response to the requirements of reality as a basis of the 

important foundations in adapting the fatwas of the contemporary legitimacy of 

the position of Jeddah and how the legitimate objectives have an impact on the 

choice of fatwas. The purpose of this study is to define the fatwa and the 

legitimate objectives and to clarify the importance of linking between the 

legitimate objectives and the development of fatwa. The study aims to explain 

the ruling on IHRAAM from Jeddah and study the statements of the advanced 

jurists and the later ones, and the correct opinion, and the reasons for weighting 

according to the legitimate objectives.  The study follows the analytical 

descriptive approach to analyze the data and concludes that the purpose of 

determining the provision is to protect the mufti from confusion, to understand 

the texts and to be able to bring down the rule. The discovery of the legitimate 

objectives in the position of Jeddah, which is the maximization of the rituals of 

God and humiliation and subjugation and facilitation and lift the embarrassment 

and hardship and bring interest and benefit and follow the Messenger of Allah 

peace be upon him, considered fatwas which are based on the recognized 

purposes and follow the rejected. 
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 الملخص

ملعاصييرا اصاصيية اجاء هذا البحث تلبية ملقتضييياا القا ك ساسييا  ألس ااسيية املتكة ف تلييا الاتارع ال يير ية 
مبق ا جدا رسيا أن املقاصد ال ر ية هلا أثر ف اختيار الاتارع، ريتدف البحث إىل التعريا بالاتقع راملقاصد 
ال ييير ية ربيان أ ية الربني بمل املقاصيييد ال ييير ية رتىقر الاتقع رتاثسها  لك ألسيييار ا،لك التلليا ، سكا يتدف 

 قال الاقتاء املتقدألمل راملتاخريس فيتا رالرأي الراجح ألنتا، رأسيييييييييييبا  إىل بيان حلك اإلحرام ألس جدا ردراسييييييييييية أ
 التىبيق ،ليل  ، رالتحالقصيييييا ، االسيييييتقرا   الرتجيح، ، رفق املقاصيييييد ال ييييير ية ف الب،ريسيييييلب الباحث املنت 

فتك ر للكقاصيييييييييييييييد أ ية ف  ديد ا،لك يتكمل ف ضاية املا  ألس اال ييييييييييييييىرا  :رخلص البحث إىل نتا   أ تا
النصييييييقت ر درتإ  لك إنكال ا،لك.،است يييييياف املقاصييييييد ال يييييير ية ف ألق ا جدا ره  تع يك  ييييييعا ر ا  رالذلة 

 ألر اهيإ رسيييلك، تداء برسيييقل ا  صيييلك ا   لاالراصضيييقا رالتيسيييس ررفك ا،رق رامل يييقة رجلو املصيييلحة راملناعة ر 
 الاتارع املبنية  لك املقاصد املعتربا رالعكل باملرجقح.

 ،   Pilgrimage ،  ،ا،  Sharia ،  يير ية  purposes ، ألقاصييد fatwa سلكاا الداللة: الاتارع
 .Miqat أليقاا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 136 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 مقدمة
تعد املقاصيييد ال ييير ية ألس ااألقر املتكة ال  هلا أللانتتا ف الت يييريك اإلسيييرأل  حيث رال يييريعة اإلسيييرألية  ا كة  لك 

الدنيا راآلخرا، ردرء ردفك املااسييييد ف العاجل راآلجل، رتربي أ ية املقاصييييد ف تنارل الاتقع جلو املصيييياع للعباد ف 
ت ا  ا،رام، بتكايد أ داد ا، ي  اىل بي ،رألنتا التىقراا ال   يتداا ألناسيب ا،  ،ف القضيايا املعاصيرا راملسيت دا

را ألقاصد جديدا حباجة إىل حبث ربيان حلكتا رفق رسا ل النقل ظت رتكاألنا ألك التىقراا ال   تداا املناسب ف
 حيث التعرض ا قال العلكاء املتقدألمل النصقت راملقاصد ال ر ية، رألنتا  لك رجإ التحديد حلك االحرام ألس جدا

ا البحث املنت  رساسلب ف هذ ،ربيان الققل الراجح ألنتا رأسبا  الرتجيح رفق املقاصد ال ر ية ف الب املعاصريسر 
رسيييقف ترتسك الدراسييية ف الاتارع املسيييت دا ف حلك اإلحرام ألس جدا، رأهدف ألس خرل حبم   ،القصيييا  التحليل 

 جدا، ربيان العر ة بمل املقصد ال ر   رالاتقع فيإ، رفق ألباحث ثرثة: هذا إىل تبيمل املقاصد ال ر ية لإلحرام ألس
 مشكلة البحث:

إىل بيت ا  ا،رام ادء ألنسب ا،  رالعكرا يلكألإ االحرام ألس امليقاا الذي حدده ال ارا ا،ليك إال أنإ ألك القاصد 
تىقر رسا ل املقاصرا ا،ديمة ردخقل الىا راا سقسيلة ألتكة لنقل ا، اق إىل بيت ا  ا،رم ف  صرنا اهذا  احتاق 

ملستحمة رأألاسس رصقهلا  ادا بغس إحرام ، رألنتا رصقل ا،اق إىل النا  إل كال املقاصد ال ر ية ف هذه القسا ل ا
، رهل مثة  اتأليقاتا حيث أصبح أسمر ا، اح ياتقن  س طريق جدا لقنتهل ف هذه املسالة. ف الاقتاء رتاخجدا ر 

رسبو  فيتا رالرأي الراجح هذه النايلةتلييا ا،لك  ال ر   ف  رسياية، ألقاصد تدل  لك الرتجيح هلذا املسلب
 أل رر ا رال امجا ا ألعتربا.خيالا نصا  الرتجيح، رجعل املقاصد ال ر  ية ف الاتقع مبا ال

 تساؤالت البحث.
 ألا هق أليقاا جدا رهل أليقاا جدا ف حدرد املقا يت االخرع ؟  1  
 ؟ا باحلام امليقاا تألا املقاصد ال ر ية ف أليقاا جدا ر ر ت. 2 

 .؟د ال ر ية  بالاتارع املعصراألا أ ية ربني املقص  3  
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 أهداف البحث:

 تبمل أليقاا جدا ر ر تإ باملقا يت االخرع. -1
 .تق يح املقاصد ال ر ية ف أليقاا جدا  ر ر تتا باحلام امليقاا -2
 املقاصد ال ر ية بالاتارع املعاصرا ا.ربني تبيمل أ بة  -3

 أهمية البحث.
  .املنسب إظتار الاتارع ال  ختدم املقصد ال ر   ف – 1
 أ ية العر ة بمل املقاصد ال ر ية رالاتارع املعاصرا رتاثسها  لك ألسار ا،لك التلليا . – 2
 .ااداملر  تةاللبس ف أداء النسب  لك اجل ر قيق املقاصد ال ر ية ف الاتارع املعاصرا لإ ااث – 3

 مصطلحات البحث:
 (:1) عاي،ملهذا ااصل أن تايت  كبناء  ل اللغةلغة: )القصد(: ر د اسر أهل  تعرياإ:تعريف المقاصد

املراد مبقاصيييد ال يييريعة: الغاية ألنتا، رااسيييرار ال  ر يييعتا ال يييارا  ند سل حلك : تعريفالمقاصــد عــرعا
 (2)ألس أحلاألتا 
 تعريا الاتقع:

تاء، رالاتاري امسان يق ييييييعان ألق ييييييك اإلفالاتقع لغة: اسييييييك ألصييييييدر مبعجل اإلفتاء، راجلكك: الاتارع أرال:
 يقال: أفتيتإ فتقع رفتيا إاا أجبتإ  س ألسالتإ، رالاتيا تبيمل امل لل ألس ااحلام، رتااتقا إىل فرن: 

 
 

                                                           
؛ 55، ت5ألتدي املخكرأل ، إبراهيك الساألرا  ، ق  ،  قيق:كتاب العينالاراهيدي، أبق  بد الرضس اصليل بس أضد بس  كرر بس متيك البصري، ان ر:  - 1

ابس دريد،   ت، 95/ 5ابس فار ، أيب ا،سمل أضد بس يسريا،ألع ك ألقايية اللغة،  قيق:  بد السرم حمكد هاررن )بسرا: دار الالر للىبا ة رالن ر(.ق
،  2؛ الصحاح ق656،  2م( ، ق1987يمل الىبعة اارىل سنة الن ر ،  قيق: رألكي ألنس بعلبل  )دار العلك للكرجمهرة اللغةأبقبلر حمكدبس ا،سس، 

، أبق 672م(، ت2009ه، 1430،  قيق: صاقان  دنان دارردي )دار القلك الدار ال األية ، مفردات الفاظ القرآنالراغو ااصاتاي ،  ت؛ 524
بة ،  قيق: طاهر اضد الكاري، حمكقد حمكد الىناح  )امللتحديث واألثرالنهاية في غريب الالسعاداا، املبارك بس حمكد اجلكري بس االثس جمد الديس، 

 ت 353،  3، لسان العر  ق 534، ت 4م(، ق1963هي، 1383االسرألية لصاحيتا رياض ال يخ ، سنة الىبك 

 م.1991، الىبعة اصاألسة، النا ر دار الغر  اإلسرأل  7، تمقاصد الشريعة ومكا رمها رل الااس ،  - 2
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  اسكقا إليإ رارتاعقا إليإ ف الاتيا، رالتاايت: التخاصيييييييييييييك، ريقال: أفتيت فرنا ر يا ر ها: إاا  رباا رالا 

 .(3) ألا أفىت بإ الاقيإ
 .(4)اإلخبار با،لك ال ر   ألك املعرفة بدليلإ.  ه :ثانبا: رتعرياتا اصىرحا:

أر  ،سكقا يت الصييييييييييييرا املقا يت: مجك أليقاا رامليقاا ألا ر ت بإ أي حدد ألس يألان، تعريا املقا يت:-
 تإ: يقال: ر ت ال يييييييييي ء بق تإ رر  ريقال: املقا يت مجك ر ت  لك غس القيا ، أللان سكقا يت اإلحرام،

 .(5) إاا بمل حده رالتق يت
 منهج البحث العلمي:-

 التحليل املنت  الذي يتخذ ف هذا البحث املنت  القصا  
 رض املادا العلكية  س طريق رصيييا ألق يييقا البحث رألسيييا لإ بعد تنسييييقتا رالربني بمل  ،الوصــفياالســتقرا ي أوال: 

أفلارها ،رمجك املعلقألاا: رالب باالطرا  لك املصييييادر راملراجك القداة را،ديمة رخاصيييية ألاخيص املقاصييييد ال يييير ية 
بمل املقيياصييييييييييييييييد رالاتييارع،راجملرا العلكييية رالبحق  ا لكيية ، رألراسك ررتىقر الاتييارع ف أليقيياا جييدا رأثر العر يية 

 الاتقع راملا ك االللرترنية.
قاا اصييييييد اصاصيييييية مبيقاا جدا ربياا أثرها  لك الاتارع املعاصييييييرا فو أليقاسييييييتخراق امل: طبيقيالتثانيا: التحليلي 

لرتجبح ا اا ا،ا ، رالكألان ، رامللان ، رالقا ك، راجدا، راٌ قال الاقاء املعاصريس رالرتجيح ربيان سبو الرتجيح، ألك ألر 
 مبا حيقق املقصد ال ر  .

 حدود البحث.
 ام الباحث بدراسيييييييييييييية أليقاا جده مبا خيص ح اق بيت ا  ا،رم القادألمل   س طريق جدا ، ف حدرد ألدينة جدا 

 رسقاء سان القادألمل  برا أرجقا ،أر حبرا.

                                                           
، الىبعة الماألنة 1320.تبس ألن قرحمكد بس أللرم بس  ل  أبق الاضييييييييل مجال الديس ابس ألن قر االنصيييييييياري لسييييييييان العر  البس ألن قر ،القاألق  ا ينيا -3

 م بسرا لبنان ألؤسسة الرسالة.2005
كد ناصيير الديس االباي،: ، ا قق: حموالمفتي والمســتفتيصــفة الفتوى ،   أبق  بد ا  أضد بس ضدان بس  ييبيو بس ضدان النكسي ا،ريناي ا،نبل    - 4
/  20املقسق ة الاقتية اللقيتية قت، 196، 4رإ رم املق عمل: ق-ت54، 4/48ه،رالاررق: ق1397،  3الىبعة النا ر امللتو اإلسرأل  بسرا:-

 السنة بالقاهرا  ألىبعة أنصار ت456\ق3 رح املنتتك -هي  1407طبعة ألىبعة ااا السرسل اللقيتية  32ت
 ت. 108 – 107/  7ان ر، لسان العر  ،ق - 5
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 الدراسات السابقة.

 :ا فيكا هلا  ر مبيقاا جده ألنتا ساآليت دا دراساهناك 
 (. 6)اعتبار المقصد الشرعي في الفتوى آلياته وآثاره

تنارل الباحث بناء الاتقع  لك املقاصييييييد رأ ية ارتباو الاتقع باملقصييييييد ر ييييييقابني اختيار املقصييييييد ف الاتقع رتعارض 
املقصيد ف الاتقع رأثر املقصيد ف تغيس الاتقع رأثر املقصيد ف ألرا اا ا،ال راملعل  ند الاتقع، ريتدف الباحث أن 

تارع قصيييييد ف الاتقع را يتنارل املقاصيييييد ال ييييير  ية رأثرها  لك الاتتضيييييكس الاتقع املقاصيييييد ال ييييير يإ رأ ية رجقد امل
 املعاصرا  بعقن ا . 

  .( 7)نوازل الحج-

 د  الباحث  س بعض النقايل املتكة ف ا،  ف ا،  رألس هذه النقايل أليقاا جده، رحلك تصيياريح ا،  رحلك 
ه، للنإ راحلام الىقاف رالسع  ف الىقابق العلقية رغس  املن ااا املعىرا للكحرم، راملقصد ألس  رمي العىقر للكحرم،

ا ي ييييس إىل املقاصييييد ال يييير ية رلنإ ا يذسر املقاصييييد مليقاا جدا، رهذا ألا سيييييققم بإ الباحث ف هذا البحث  بعقن 
 ا .

 (8من أين يحرم القادم بالطا رة جوا للحج أو العمرة.)
طريق ألىار جدا ريتدف الباحث إىل اثباا أ ن جدا أليقاتا،   د  فيإ الباحث  نكق ا جده ملس أتك للح   س

للنالباحث ا يق ييح املقاصييد اجلر ية ف هذا املنسييب رأثرها  لك الاتارع املعاصييرا رستاك وا  ييكنا رهذا ألا سيييتنارلإ 
 الباحث باستخراق املقاصد ال ر ية رربىتا بتىقر الاتقع املعاصرا.

 تي:كاآل  يوه ويتضمن البحث ثالثة مباحث
 : املقاصد رالاتارع، التعريا راالرتباو.المبحث األول

 املقاصد ال ر ية للحرام للح  ألس جدا. :المبحث الثاني

                                                           
 د. حمكد  ل  بس  بد العكيك اليحىي ، حبمكحلك، جملة البحق  رالدراساا ال ر ية، العدد ا،ادي رالع ررن. -- 6
ألق ك صيد الاقا د، تاريخ اإل افة، -هي1427  بد ا  بس ضد السلاسر،  كس الدررا العلكية ال األلة املقاألة جباألك الراجح  بربيدا ف  قال، -د - 7

 ه.  15/11-1427
. 3لكهراء، قاالكر اء، ألصىاك الكر اء، حبث، ألس أيس حيرم القادم بالىا را جقا للح  أر العكرا، ألس جملة جمكك الاقإ االسرأل  جبدا أ دها أساألة بس - 8

 .532/ت
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دألنب راملعاصييييييييييييييريس ربيان الراجح رأسييييييييييييييبا  قحلك االحرام للح  ألس جدا رأ قال العلكاء املت :المبحث الثالث

 الرتجيح.

 .راالرتباو. رفيإ ثرثة ألىالواملقاصد رالاتارع، التعريا  المبحث األول:
 : تعريا املقاصد لغة راصىرحا:المطلب األول

ِبيِل رألنتا جا ر(   (؛9)املقاصد لغة: استقاألة الىريق.  صد يقصد  صدا، فتق  اصد. ر قلإ تعاىل:)َرَ َلك اللَِّإ َ ْصُد السَّ
َأي  لك ا  تبيمل الىريق املسييييتقيك رالد اء إليإ با،   رالرباهمل القا ييييحة، رألنتا جا ر أي رألنتا طريق غس  اصييييد. 
دا   َارا   اصيييييِ رطريق  اصيييييد: سيييييتل ألسيييييتقيك. رسيييييار  اصيييييد: سيييييتل  ريو. رف التنكيل العكيك:)َلْق ساَن َ َر يييييا  َ رِيبا  َرسيييييَ

 ( 10)التيَّبَيُعقَك(. 
راام.  صده يقصده  صدا ر صد لإ رأ صدي إليإ ااألر، رهق  صدك ر صدك أي جتاهب، رسقنإ  رالقصد: اال تكاد

 امسا أسمر ف سرألتك.
ر صييدا  صييده: حنقا حنقه رالقصييد ف ال يي ء: خرف اإلفراو رهق ألا بمل اإلسييراف رالتقتس. رالقصييد ف املعي يية: 

أخرجإ (، 11)إ صييلك ا   ليإ رسييلك )القصييد القصييد تبلغقا( أال يسييرف رال يقرت. أي العدل رالتقسييني  دم اإلفراو ر قل
ُتْك  البخاري ف ستا  الر ا ق، يقال: فرن ألقتصد ف الناقة ر د ا تصد، را تصد فرن ف أألره أي استقام، ر قلإ:)َرأِلنيْ

 ،(12)أُلْقَتِصٌد( 
 .المقاصد اصطالحا-

  رفت املقاصد ال ر ية بعدا تعريااا رألنتا:
التقنسيي  ال يييخ حمكد الىاهر بس  ا ييقر بققلإ: )ألقاصييد الت ييريك العاألة: ه  املعاي را،لك امللحقظة  رفتا العرألة -

 لل ارا ف مجيك أحقال الت ريك أر ألع كتا، حبيث ال ختتص ألرح تتا باللقن ف نقا خات ألس أحلام ال ريعة، 

                                                           

  (9النحل  ية  سقرا - 9 
 42سقرا التقبة  ية  - 10
ق: د.  ل  حسييييييييمل البقا  (، ا ق)الرقا قحمكد بس فتقح بس  بد ا  بس فتقح بس ضيد اايدي، امليقر   اَ،ِكيدي أبق  بد ا  بس أيب نصيييييييير ايدي، ا - 11

 2816رألسيييييلك بر ك - 6463ت /ألتاق  ليإ، البخاري بر ك 245/ 3ق-م2002-هيييييييييييييييييييي 1423لبنان/ بسرا الىبعة: المانية، -النا ييييير: دار ابس حكم 
 626ت \ 2م ق2009 –ه  1430،املقسق ة الاقتية حمكد بس  بد ا  التقجيري النا ر بيت اافلار الدرلية الىبعة 

ه النا ييييييييييييييير دار صيييييييييييييييادر بسرا 1414( الىبعة المالمة العرب )لســـــــــــانبس ألن قر، حمكد بس أللرم بس  لك، أبق الاضيييييييييييييييل، مجال الديس ابس ألن قر   -12
 .396/القا ألق  ا،يني ت النا ر امللتبة العصرية -للرايي خمتار الصحاح  –ت 3/353ق



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 141 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ان ألس ريك  س ألرح تتا ريدخل ف هذا أيضيييييا ألعفيدخل ف هذا أرصييييياف رغايااا العاألة، راملعاي ال  ال خيلق الت ييييي

 (.13)ا،لك ليست أللحقظة ف سا ر أنقاا ااحلام رللنتا أللحقظة ف أنقاا سمسا ألنتا(. 
،املراد مبقاصد ال ريعة: الغاية ألنتا، رااسرار ال  ر عتا ال ارا  ند سل حلك ألس أحلاألتا  ر رفتا  رل الااس -

(14. ) 
رألس ( 15)ي بققلإ: إن ألقاصد ال ريعة إمنا ه  جلو املصاع للنا  ردرء املضار راملااسد، ر رفتا يقسا القر  ار -

خرل التعريااا السابقة الس نستخلص تعرياا للكقاصد باهنا )املعاي را،لك ال  را اها ال ارا  كق ألا رخصقصا 
 لتحقيق املصاع ردر ا للكااسد(.

 راصىرحا:: تعريا الاتقع لغة المطلب الثاني
اسيييييك ألصيييييدر مبعجل اإلفتاء، راجلكك: الاتارع رالاتاري امسان يق يييييعان ألق يييييك اإلفتاء، يقال: أفتيتإ فتقع  الفتوى لغة:

 رفتيا إاا أجبتإ  س ألسييييييالتإ، رالاتيا تبيمل امل ييييييلل ألس ااحلام، رتااتقا إىل فرن:  اسكقا إليإ رارتاعقا إليإ ف الاتيا،
رتااتقا إىل فرن:  اسكقا إليإ رارتاعقا إليإ ف الاتيا، رالتاايت:  .: أفتيت فرنا ر يا ر ها: إاارالتاايت: التخاصيييك، ريقال

 .(16)التخاصك، ريقال: أفتيت فرنا ر يا ر ها: إاا  رباا 
صييلإ أ رالاتقع بالقار باتح الااء ربالياء فتضييك ره  اسييك ألس أفىت العاا إاا بمل ا،لك راسييتاتيتإ سييالتإ أن يا  ريقال

 .(17)ألس الا  رهق ال ا  الققي راجلكك الاتاري بلسر القار  لك ااصل ر يل جيقي الاتح للتخايا 
 

 

 

                                                           
 – 1425 –النا يييييييير ريارا اار يييييييياف رال ييييييييؤن اإلسييييييييرألية  ىيييييييير  ييييييييام -   )المقاصــــــــد الشــــــــرعية (حمكييييييييد الىيييييييياهر بييييييييس  ا ييييييييقر    ابييييييييس  ا ييييييييقر، -13

 .165ت \3ق–م  2004
 7م، ت1993ىبعة اصاألسة ، النا ر دار الغر  اإلسرأل  المقاصد الشريعة ومكا رمها  رل الااس / - 14
 (،ت( )     و.31/ 1، ألؤسسة الرسالة )ق، )فقه الزكاة( يقسا بس  بد ا  القر اريالقر اري، -15
بييييييسرا، ، النا يييييير: دار صييييييادر لســــــان العــــــرب،ابييييييس ألن ييييييقر هييييييق حمكييييييد بييييييس أللييييييرم بييييييس  ليييييي  أبييييييق الاضييييييل مجييييييال الييييييديس ابييييييس ألن ييييييقر االنصيييييياري،  -16

 ./ 147-146ت/ 15ق، ه1414 –الىبعة: المالمة 
ــــــب الشــــــري الكبيــــــرأبييييييق العبييييييا ، أضييييييد بييييييس حمكييييييد بييييييس  ليييييي  الايييييييقأل ،  -17  /2، امللتبيييييية العلكييييييية ، النا يييييير بييييييسرا، قالمصــــــباي المنيــــــر فــــــي غري
 .462ت
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املا  لغة: اسك فا ل أفىت،  ال الكرس  : املا  ألس سان  املا جبكيك ااحلام ال ر ية بالققا القريبة. رف تاسس  قلإ ي 
.  ال ابس  ىية: أي يبمل للك حلك ألا سيييييييالتك.  قلإ: (18) ك فيتس{،تعاىل: }ريسيييييييتاتقنب ف النسييييييياء  ل ا  ياتيل

 .(19))فيتس( أي ياتيلك فيكا يتلك  ليلك 

 الفتوى اصطالحا: 

. ر ال ابس (20) ال القراف: الاتقع إخبار  س حلك ا  ييييي تعاىل ييييي ف إلكام أر إباحة - رفتا العلكاء بتعريااا  ديدا: 
بيمل ا،لك ال يير    س ت»ر رفتا ابس ضدان بققلإ: «.  يل ف الاتيا: إهنا تق يك  س ا  تبارك رتعاىل: »(21)الصييرح 

 (.22)« دليل ملس سال  نإ رهَذا ي َكل السينَؤال ِف الق َا ِِك َرغسِه

 عالقة المقاصد بالفتوى. المطلب الثالث
د ألس نصقت القحيمل، رألا ا يضبني هذا االستدالل باملقص إن املست داا الرألتناهية، غالبتا يستدل هلا بادلة  األة

ال يييييييييييير  ، فقد يضييييييييييييىر  ا،لك املنكل  لك القا عة، فيحرم ألاحقإ االباحة رحيل ألاحقإ التحرمي. راصلل ف الب هق 
اد عاالستااء بنصييييقت  األة جمكلة، ضالة أرجإ تت اا وا اان ار. )فاملقاصييييد ال يييير ية ألس املعىياا الضييييرررية، ال  ي

إليتا ف ألعرفة أحلام حقاد  الكألان رأحقالإ، رال سيييييييييييييكا ف  صييييييييييييرنا ا،اض الذي تلاثرا  ضيييييييييييياياه، رتضييييييييييييخكت 
 رت تر أ يتتا باآليت. ألست داتإ، رت ابلت ظقاهره رأر ا إ، رتداخلت ألصا،إ رحاجياتإ

  بقدر التكلس ألس املقاصد ال ر ية، تلقن صقابيإ املا  ف فتقاه.-1
طإ للكا  ألس اال ييىرا  ف الاتقع فتعى  املا  اطكانانا ف  دم رجقد املعار يية؛ الب أن القاصييد املقاصييد حيا-2

 ال ريعة املعتربا ال تعار إ النصقت ال ر ية فت عل الاتقع ألتقافقة ألك ألا أراده ال ارا ألس الت ريك.

                                                           
 .127النساء: اية  -18

ألادا: )فىت( م، 1979-ه1399النا ر دار الالر، سنإ  )معجم مقاييس اللغة(،أبق ا،سس،  أضد بس يسريا القكريين، حققإ:  بد السرم حمكد هاررن  -19
 .( 474ق/ ت 4)

 .53/ت 4(  النا ر  اا اللتو، ق الفروق للقرافيأبق العبا  /هق  تا  الديس اضد بس ادرية بس  بد الرضس املا لل )  -20
 ،14م، ت1988، دار الالر للىبا ة رالن ر دأل ق، الىبعة اارىل  (ادب المفتي والمستفتي للنوويالنقري،  حيىي بس  رف النقري أبق يسريا،) -21
-ت 456/ق3ألىبعة أنصيييييار السييييينة بالقاهرا  عــــري المنتهى،، البتقيت/ ألنصيييييقر بس يقنة بس صيييييرح الديس ابس حسيييييس بس إدرية البتقيت ا،نبل  - 22

 هي 1407طبعة ألىبعة ااا السرسل اللقيتية  32/ ت 20املقسق ة الاقتية اللقيتية ق- 4البس ضدان ت وصفة الفتوى والمستفتي
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فتك النصييييييييييقت ال يييييييييير ية  لك حقيقتتا  ند االجتتاد ف اإلفتاء؛ الب أن النصييييييييييقت  د  تكل أسمر ألس ألعجل  -3

فتعدد املعاي راخترف  (،23 )فيسيييييتعمل املا  باملقاصيييييد ف تاسيييييس النصيييييقت، رفقإ داللتتا رالرتجيح بمل احتكاالاا. 
 (.24 )املقاصد لتحديد املعجل املقصقد ألدلقالا االااض،هق ألعررف ف أسبا  اخترف الاقتاء،فتايت

 درا املا  ف إنكال ا،لك ال ر    لك القا عة املست دا؛ الب أن القا عة ياقيها النص ا،ا ر فيحتاق املا  إىل -4
 (.25)الن ر ف املقاصد رااصقل العاألة حىت جيتتد ف هذه القا عة ريمبت هلا ا،لك ال ر  

ال ييييريعة  ند فقدان النص  لك املسييييا ل رالق ا ك اجلديدا،إلسييييتنباو ااحلام باالجتتاد رجقا املا  إىل ألقاصييييد  -5
 (.26)رالقيا  راالستحسان راالستصرح رغسهامبا يتاق ألك ررح الديس رألقاصد ال ريعة، رأحلاألتا ااساسية

ار ية، رألرا ياا ابتية ر قارض طيفقيإ القا ك: رهق أليا يلكم ألنيإ ألعرفية املا  أحقال املللامل رأليا حييني وك ألس أحقال ثي-6
(، إا ال الس إنلار أن هناك ألصييييييييييييييياع سمسا رألااسيييييييييييييييد تتاثر باخترف ااحقال رتغس  27الق ا ك ف أحقال فا ليتا)

ال ررف، فتتغس أر ييييييا تا رسييييييلك أرلقيااا بتغس ناعتا أر  ييييييرها دا يسييييييتد   ن را جديدا رتقديرا ألناسييييييبا، ررسييييييا ل 
.ر د تسيييييييرينا (28)ااحلام تاثسا ألا، ينبغ  أن ين ر فيإ ريقدر بقدره بر إفراو رال تاريني  ألناسيييييييبة، رسل هذا يؤثر  لك

فافتقا رجر بإ ِجراحة  ، قم ف الاتقع ف  تد النيب صييلك ا   ليإ رسييلك، درن ر اية لقا ك املسييتا  رأحقاهلك املعي ييية
 تلقه  )ببا  ف ألقتإ، فقال  ليإ الصيييرا رالسيييرم:أصيييابتإ جنابة أن يغتسيييل، درن ر اية ملا بإ ألس جراح، فلان الب سييي

فد ا  ليتك  ليإ الصرا  (،29)،( تلتك ا ، أال سالقا إاا ا يعلكقا، فإمنا  ااء الع ين السؤال، إمنا سان يلايإ أن يتيكك
ل الاتقع ف حملتا يرالسييييرم، رلق سانقا تريينمقا فسييييالقا  س را ك املسييييتا ، ر رفقا أحقالإ، رفقتقا ظررفتك السييييتىا قا تنك 

الصييحيح، رملا تعر ييقا لد قا النيب صييلك ا   ليإ رالسييرم  ليتك. رف تاجيل سيييدنا  كر ر يي  ا  تعاىل  نإ تىبيق 
 نإ الداللة القا حة هلذا الاتك، فقد أجينل ر   ا  تعاىل  –رهق نصٌّ  ىع  المبقا رالداللة–نصين  ىك يد السارق 

                                                           
ادي حبث حملك،جملة البحق  رالدراساا ال ر ية العدد ا، اعتبار المقاصد الشرعية في الفتوى آلياته وآثاره،حمكد بس  بد العكيك اليحىي،  - 23

 . 8رالع ررن،ت
 .633/ ت5رية دأل ق، )  و( ،ق، دار املىتيب سق موسوعة قضايا إسالمية معاصرةالكحيل ،  رهبة الكحيل ، - 24
 رهبة الكحيل ، املر جك السابك. - 25
 رهبة الكحيل  ،املصدر السابق. - 26
 .237م ، ت2007الدار العاملية للن ر الىبعة االرىل التأصيل العلمي لمفهوم الواقع،سعيدبس حمكد بيت  ،  أبق ياسر للدستقر - 27
 .265م، لبنان بسرا. ، ت : 1995 – 1415،  4، الىبعة  عند الشاطبينظرية المقاصد الريسقي،  أضد الريسقي ، - 28
،را،ديث رراه ابق داررد  س جابر ف صحيح 64م، ت2009هي/1/1430.وفقه األولويات، مؤسسة الرسالةالقر اري، يقسا القر اري،  ف  - 29

 . 4362اجلاألك الصغس
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ت فيإ جراة السيييير ة ب ييييلل سبس  ا ر )ال تقىك اليد ف َ ذق رال  ام سيييينة(، ىك يد السييييارق ف ظلين را   30)ك تا ييييين

فلك يؤجينلإ بدا   تا يييييي  ال اهرا ر دم القدرا  لك  ييييييبىتا ال  ه  ألس ألسييييييؤرلية الدرلة، أر أجينلإ لرتف  قل  أر (،
ة، ال  تدفك ا تاق ، القا ك ،اجملا  ليسييياير هذا القا ك ريلييناإ ألك النصيييقت، بل لغيا  ِحلك تىبيق النص راملتكملة ف

ألك سرألإ ر رفإ، أن ادين يده بالسؤال أر يرتلو فعر يقجو  ليإ ا،د، رلتعارض ااألر ألك سلينية أخرع أهك ره  سلية 
 حاظ الناة ال  تتقدم  لك حاظ املال ف سلينك اارلياا.

إ  د يقك لإ ألدخلإ ف سل اابقا  الاقتية، الب أنالقسيييييىية ف الاتقع :رهق ألايسيييييكك باقإ املقاينة: رهذا الاقإ  -7
تكاحك املصيييياع فيكا بينتا أر املااسييييد فيكا بينتا، أر بمل املصيييياع راملااسييييد، فيحتاق املا  إىل تغليو جتة ألنتا، الب 
أنإ ألىت  لك املا  سيا يرا   ألصييييييلحة املللا، رسيا حياظ َتقافَق ألقصييييييده ألك ألقصييييييد ال ييييييارا، رسيا يدفعإ  س 

نا ضييية  صيييد ال يييارا، رسيا حياظ ألقصيييَد ال يييارا حاَل خمالاِة ألقصيييِد املللا لإ، فإنإ بذلب يلقن  د را ك أيلقلة أل
ااحلام ال  يراد تنكيلتا  لك ر ا عتا، رف ااا الق ت يلقن  د حقق الغاياا راملقاصييييد راملراأل  ال  أرادها ال ييييارا 

 الاقإ تارض  لك املا  نسييييييقا اجتتاديا حمددا، يتكمل ف ا تكادألس ر ييييييك ال ييييييريعة  لك اجلكلة ،إن هذه اانقاا ألس 
 قا د أصييقلية رألقصييدية ألعينة، رتىبيق ن رياا بذااا ختدم طبيعة  كلإ را ييتغالإ  لك أفعال املللامل ارتباطا بالنسييق 

 الت ريع  العام الذي يتسك بسكتمل.
ة ال  تغياها ار ختالا املقاصييد الللية أراجلك ية أر اصاصييالسييكة الق ا ية: رتعين ألنك املللا ألس أي فعل ترتتو  ليإ  ث

ريعين التدخل ،سك ألادا الاساد مب رد َ َسُِّة  ثارها سقاء سانت ناجتة  س َ ْصٍد أُلبَييٍَّت  (:31)ال ارا،السكة العرجية
رسقاء    ألعل  رري،ألس املللا، أر سانت ناجتة   س ِفعٍل ألارسإ املللا ف إطار أل ررا للس  لت هذه املكارسة إىل

 سان هذا الضرر را عا أم ألتق عا فا،لك راحد  كر مببدأ االحتياو.
بعض الاتارع ف فقإ املقايناا، فا  فتارع رأجقبة املعيار للقن ريس  ألا يؤسيند ااألر خاصينة ف  ضايا رفك الضرر، -  

 إىل   را فدخل رأسإ بمل غصنمل فيتا  حقل ثَيْقر دخل إىل حا ني فاحتبين (، 32) ألنإ ألا جاء ف جقا  ابس الاخار ،

                                                           
رىل ، دار ابس القيك اجلقيية.الىبعة اا اعالم الموقعين عن رب العالمينيية أبق  بد ،  ابس القيك،  حمكد بس أيب بلر بس أيق  ابس  يك اجلق - 30

 .11-ت3/10ه، ق1432رجو،
الىبعة   ي بد الرضس بس ألعكر السنقس ، )ا تبار املعالا رألرا اا نتا   التصرفاا دراسإ ألقارنة بمل أصقل الاقإ رألقاصد ال ريعة( ،دار ابس اجلقي  - 31

 .439، ته1424اارىل 
لماء أعيان ع المذهب في معرفةأبا بلر،  حمكد  بس  ل   بس حمكد  بس أضد بس الاخار اجلداأل  يلجلين أبا بلر، استقطس ألالقة، الديباق   - 32

 ..289-2/288. دار اللتو العلكية. بسرا. د.االمذهب
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را يقدر  لك إخراجإ، فاجا  رضإ ا  :إن سان المقر دخل  ا،ا ني  لير   ر يييييت   ررنإ  رخلصيييييت  ال ييييي را، رإن 
دخلإ  هنارا   ىعت  ال ييييييييي را رخلص المقر، ان  لك أصيييييييييحا  املقا ييييييييي  حا تا بالليل ر لك أصيييييييييحا  ا،قا ني 

الاتقع ه  إ كال لقا دا ارتلا  أخاين الضييييييييرريس للنتا ألقجتة بقا دا ،حرق الع كاء . فتذه (33)حا تا بالنتار،
حيث أن الاقتاء يررن أن هذه القا دا ليسييييييييييييييت  األة ف سل فعل ترتلبإ الدابة بل ه  خاصيييييييييييييية فيكا تتلاإ “ جبار

أهنك حيا قن يرر تك  ، إا املعتقد ف  رف النا (34)بالنتار فقني، رأن سل صيييياحو الدابة الضييييكان فيكا تتلاإ بالليل
ربساتينتك بالنتار، رأصحا  املقا   يسرحقهنا بالنتار رحيرسقهنا ف الليل، فللين خرق هلذه القا دا يعد تاريىا ريلكألإ 
حلك املارو، هذا إن ا يلس صيياحو الدرا  راملقا يي  ألعتا. رف فتقع البس  تا  تتعلق بالسيياحة أر الاناء جبانو 

سيييي د ببناء حقانيت أم ال جيقي الب، فاجا  رضإ ا : رأألا اجلاألك فر تعلق ألنإ حقانيت املسيييي د، هل يضييييكين إىل امل
 إاا سان ألا حقلإ فناء لإ انإ ألتسينك للصرا  ند  يقإ أر إلألساك درا  املصلمل، رفيإ تغيس ،الإ رهذا  ان اجلقاألك

كس د ببناء ة استغرل الاناء اصارج  لل.فا  هذه الاتقع رجينح ابس  تا  ألصلحة املصلينمل فقدينألتا  لك ألصلح(35) 
عة  لك  حقانيت ليصيييرف وا  لك املسييي د، فقد راين رضإ ا  بمل ألراتو املصييياع، فقدم ألصيييلحة حاظ الديس بالتقسيييِ
املصييييييييلمل،  لك ألصييييييييلحة حاظ املال ببناء حقانيت يسييييييييتااد ألنتا ف اإلنااق  لك املسيييييييي د، ألك أهنا ألرتبة أخرع ألس 

 ديس ف إجياد سبيل، لإلنااق  لك القا كمل باملس د.ألراتو  يام حاظ ال

 املقاصد ال ر ية لإلحرام للح  ألس جدا. المبحث الثاني:
للكقا يت الكألانية رامللانية ألقاصييد   يكة رجليلة ألس أجلتا أن ييات هذه املقا يت رحدد يألاهنا رأأللنتتا رألس أهك  إن

 هك.  هذه املقاصد
 
 
 
 

                                                           
ا ال ؤن ( النا ر، ريار المعرب والجامع المغرب عن فتاوىأهل أفريقيا واألندلس والمغرب )املعيار ايب العبا  ، أضد بس حيك القن ريس ، -  33

 ت.9/48ق، م1981 –ه 1401املغربية ، تاريخ الن ر  اإلسرألية املكللة
 ،337-336.،تم1994.ألن قراا سلية اآلدا  رالعلقم اإلنسانية. الرباو. التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاءد.حمكد الررس ،  - 34
ا ال ؤن ( النا ر، ريار ،) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوىأهل أفريقيا واألندلس والمغربايب العبا  ، أضد بس حيك القن ريس   - 35

 ،ألرجك سابق.31/ت9م،  .ق1981 –ه 1401اإلسرألية  املكللة املغربية ، تاريخ الن ر 
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رتع يكييإ هق تقييديسيييييييييييييييإ رإجر لييإ،  ييال الكيلع : إن ا  تعيياىل جعييل البيييت ألع كييا رجعييل -: تع يك البيييت ا،رامأوال

املسيييييييي د ا،رام فناء لإ، رجعل أللة فناء للكسيييييييي د ا،رام، رجعل امليقاا فناء للحرم رال ييييييييرا بمل سيا تع يكإ رهق 
  (36)اإلحرام ألس امليقاا  لك هياة خمصقصة. 

ضييييييييييييييقا : ال ابس ح ر اهليتك : رأألا املقا يت املقصيييييييييييييييد ألنتا را  أ لك أنإ  د جرا العادا ف أللقك :الذلة راصثانبا
الدنيا،أنإ إاا رفد  ليتك  بيدهك أر  صاا  بيدهك يلقنقن  لك غاية ألس الذلة راصضقا رال عث رالغربا؛ رجاء لر ا 

جو ا  تعاىل  لك  اصييييدي الد ر خقل إىل سيييياداك إاا رأرهك  لك الب ا،ال الذي سل ألس رأع صيييياحبإ رضإ، فار 
حضيييييييييييييرتإ الع كك ال  ه  أ  ك حضيييييييييييييراا الدنيا إاا اجتكك النا  بعرفإ ساجتكا تك ف املق ا ردخقهلك إىل حرألإ 
رأألنإ سدخقهلك إىل اجلنة.أن ال ياتقها إال رهك غس  عث  رع  لك غاية ألس اصضقا رالذلة سكا يبعمتك ا  ف ا  ر  

 .(37) قا مبا ينيلتك خس ألا  نده أنإ  ند املنلسرا  لقوك ألس أجلإ.سذلب ليتحقق
ر ال ابس اهلكام: راملقصيييييييييييييد ألس امليقاا لكم  ييييييييييييير ا تقدمي اإلحرام لعفا    لك رصيييييييييييييقلإ إىل البيت تع يكا للبيت  -

إ فلذلب ا لرإجرال، رسكا تراه ف ال اهد ألس ترجل الراسو القاصد إىل   يك ألس اصلق إاا  ر  ألس ساحتإ خضق 
لكم القاصد إىل بيت ا  تعاىل أن حيرم  بل ا،لقل حبضرتإ إجرال، فإن اإلحرام ت بتا بااألقاا رف  كس جعل ناسإ  

 (38) سامليت سلو اختياره رإلقاء  ياده ألتخليا  س ناسإ فاي ا  س ا تبارها  ياا ألس اا ياء فسبحان العكيك ا،ليك.

س هق فإن املقصييد ألس القيام با،رام ألس هذه املقا يت رف هذه ااألاس :ا   ليإ رسييلك اال تداء برسييقل ا  صييلك ثالثا:
اال تداء برسيييييييييقل ا  صيييييييييلك ا   ليإ رسيييييييييلك، فتق الذي ر ت هذه املقا  يت رأألرنا باالحرام ألنتا لققلإ  ليإ الصيييييييييلة 

ل املدينة ار رسييييلك  ال: ))أليقاا أهعس ابس  با ، أن النيب صييييلك ا   ليإ ف رالسييييرم ف ا،ديث النبقي الصييييحيح،
 ا،لياة رتسكك اآلن:  بار ل  رأليقاا أهل ال ام اجلحاة، رأليقاا أهل جند  رن املنايل. رأليقاا أهل اليكس يلكلك، 

 

                                                           
  تا  الديس، املؤلا: ،  قيق أضد ال ليب،تبيين الحقا ق عري كنز الدقا ق وبهامشه حاعية الشلبيرالديس فخر الديس/  مكان بس  ل  الكيلع  فخ -36

 .7/ت2ه/ ق1314الن ر:  سنة
 برى(،) الفتاوى الفقهية الكأضد بس حمكد بس  ل  بس ح ر اهليتك  السييييعدي اانصيييياري،  ييييتا  الديس  يييييخ اإلسييييرم، أبق العبا  هق  /أبق العبا -37
نقفكرب  14 :امللتبة اإلسرألية، اريخ اإل افة :تلكيذ ابس ح ر اهليتك ، ال يخ  بد القادر بس أضد بس  ل  الااست  املل ( النا ر :مجعتا-120/ت2ق

 م 2010
 ياتإ رأحاديمإ   ليإ رخرق، لق )عـري فت  القدير(، ابس اهلكام،سكال الديس حمكد بس  بد القاحد السييساسيي  السييلندري املعررف بابس اهلكام ا،نا   - 38

 .430/ت2ه.، ق 1424 –م 2003ال يخ:  بد الرياق غالو املتدي النش دار اللتو العلكية. الىبعة اارىل 
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هس هلس رملس أتك  ليتس ألس غس أهلتس دس أراد ا،  رالعكرا، رألس سان درن الب فكس حيث أن يييييييييييا حىت أهل أللة 

 (39)ألس أللة( 
أفر يلقن ألس اليسييييييير ألك هذا املقصيييييييد أن نيسييييييير ، اق البيت ر كاره بقاسيييييييىة  : التيسيييييييس ررفك ا،رق رامل يييييييقةرابعا

الىا راا، فنرخص هلك ف اإلحرام ألس جدا، فذلب ألا تقتضييييييإ الاىرا السيييييليكة ال  تاا اإل ناا رال يييييدا، رالب ألا 
ا ََا َ ْنُلْك َرُخِلَق لَُّإ أَْن خيَُ يسييتلكألإ  كقم اإلسييرم رخلقده ألس نا  الضيييق را،رق  لك هذه ااألة،  ال تعاىل: }يُرِيُد ال

ِعيا ا( رحد  كر ر ييي  ا   نإ اهل العراق ااا  رق باجتتاد ألنإ ا تكادا  لك حمااااا لقرن، رلق حماااا  اُن  يييَ ْنسيييَ اإْلِ
قنا، يبعيدا، حمل  القا لإ: يا أألس املؤألنمل، إن رسييييقل ا  صييييلك ا   ليإ رسييييلك حدين اهل جند  رنا، رهق جقر  س طر 

رإنا إن أردنا  رنا  ق  لينا؟  ال: )فان ررا حذرها ألس طريقلك. فحد هلك ااا  رق( رالب تيسسا هلك. راليسر رسني 
بمل ال ييييدا رالتسيييياهل، رالت ييييدد رالتسيييياهل يد ق إليتكا اهلقع، ر د حذرنا ال ييييرا ألس اتبا إ ف ألقا ييييك سمسا، فقال 

لَّ  ِبيِل اللَِّإ{ تعاىل: }َراَل تَيتَِّبِك اهْلََقع فَيُيضيييييِ ر ال رسيييييقل ا  صيييييلك ا   ليإ رسيييييلك اصيييييحابإ: )إمنا بعمتك ( 40)َب َ ْس سيييييَ
، ر س  ا  يية ر يي  ا   نتا أهنا  الت: ))ألا خس رسييقل ا  صييلك ا   ليإ رسييلك (1)أليسييريس، را تبعمقا ألعسييريس(. 

رأنإ ا يلس يرغو أن يسييال  .(41) د النا  ألنإ(ف أألريس  ني، إال أخذ أيسيير ا، ألا ا يلس إمثا، فإن سان إمثا سان أبع
 كا سييلت  نإ، بل سان يرتك الب لرجتتاد ف  ييقء سيينتإ ال ييرياة رألقاصييد ال ييريعة املسييتاادا ألس ستا  ا  تعاىل 
ا،ليك، رخاصة ألنتا دفك ا،رق، سكا نقه بإ القر ن الع يك. رألعررفة  صة الصحايب الذي سال  س ا،  حمل أرجبإ 

ألس اسييتىاا إليإ سييبير: أف سل  ام يا رسييقل ا ؟ فقال لإ: )لق  لت: نعك، لقجو  ليلك، رملا اسييتىعتك(.  ا   لك
رسلت  س أ ياء رضة بلك  رسذلب  قلإ صلك ا   ليإ رسلك ف صحيح أحاديمإ: )إن ا  حد حدردا فر تعتدرها،

 فاجتتدرا برأيلك. َرَ لَّكتك: أر اسيييييييييالقا  ند ذ أهل فقر تسيييييييييالقا  نتا( أي ال تسيييييييييالقا  نتا  بل ر ق تا، فإاا ر عت
الذسر رالعلك، رلية املراد  دم السيييؤال  نتا أبدا، إا لق ر عت ف ألسيييتقبل الكألس راحتي  إىل ألعرفة حلك ال يييرا فيتا 

 (42) .البد حيناذ ألس السؤال  نتا رالبحث فيتا ملعرفة ألا جيو ب اهنا ف  قء أدلة ال ريعة

                                                           
ا قق: حمكد يهس بس ناصر  النا ر: دار طقق الن اا، ،الىبعة: اارىل،  ) البخاري(حمكد بس إمسا يل أبق  بد ا  البخاري اجلعا البخاري،  - 39

 ت.134/ 2هي،ق1422
 .26سقرا صاد  ية  - 40
 م1986هي / 1407(  ،دارالريان للرتا  سنة الن ر: 3367( رح صحيح البخاريرب ك) ، )فت  الباريأضد بس  ل  بس ح ر العسقري  - 41
هراء، االسييييرأل  جبدا أ دها أسيييياألة بس الك  (، ألس جملة جمكك الاقإمن أين يحرم القادم بالطا رة جوا للحج أو العمرةالكر اء،  ألصييييىاك الكر اء، حبث) - 42
 .532/ت .3ق
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رأن املقصيييييد ف ر يييييك املقا يت ف أألاسنتا ا،الية سقهنا بىرق النا  ر لك ألداخل أللة، رسلتا تقك باطراف  خامســــا:

ا، اي، ر د صييييييارا جدا طريق ا جلكيك رسا  الىا راا، رحيتاجقن بدا   الضييييييرررا إىل تعيمل أليقاا أر يييييي  حيرألقن 
اا  رق، إا ال الس جعل امليقاا ف أجقاء ألنإ ، تك ر كراك، فقجبت إجابتتك، سكا ر ت  كر اهل العراق ا

السيييييييكاء أر ف جلة البحر الذي ال يتكلس النا  فيإ ألس فعل ألا ينبغ  هلك فعلإ، ألس خلك الميا  راالغتسيييييييال لإلحرام 
رالصيييرا رسيييا ر ألا يسيييس لإلحرام؛ إا هق دا تقتضييييإ الضيييرررا، رتقجبإ املصيييلحة، ريقافقإ املعققل، رال خيالا نصيييقت 

 .)43(صلك ا   ليإ رسلكالرسقل 
فقد .: رتبيينإ صييييييييلك ا   ليإ رسييييييييلك هذه املقا يت ر ديدها، ألع كا ألس ألع كاتإ الدالة  لك صييييييييدق نبقتإســــــادســــــا

حددها، رر تتا، رأهلتا ا يسلكقا، إ عارا  ألنإ بان أهل تلب اجلتاا سيسلكقن، رحي قن، رحيرألقن ألنتا، ر د سان، 
 .رللينإ ا،كد راملنة

قصييد ألس جعل جدا أليقاتا، ألصييلحة للح اق ررضة رتيسييس يققل ابس القيك رضإ ا ، رال ييريعة  دل ررضة املسـابعا: 
 رألصاع، رسل ألا خرق  س العدل رالرضة راملصلحة فلية ألس ال ريعة رإن نسو إليتا. 

ايا ألس القسييييني، رختألس لدنإ  ليإ الصييييرا رالسييييرم، منني ألس رخص ا  ل ألة - راملقصييييد ألس تعدد املقا يت، ثامنا:
ا ف إحدع جتاتإ بل جعل للل جتة حمرأل ا رأليقات ا لار تلحقتك  امل ييييييياق.ررضة ا  بعباده أنإ ا جيعل لإ أليقات ا راحد 
امل ييييقة بقصييييدهك أليقات ا لية ف طريقتك حىت جعل أليقاا ألس داره درن املقا يت أللانإ الذي هق فيإ حىت أهل أللة 

 .كألتك اصررق إىل ا،ل ساعلتك بالعكراحيرألقن با،  ألس أللة فر يل
يققل: ابس القيك ف إ رألإ: "ال يييييييريعُة  دل سلينتا، ررضة سلإ، رحلكة سلينتا، رألصيييييييلحة سلينتا،   قيق املناعة تا ســـــعا:

رأي ألسيييييييييالة خرجت فيتا ألس العدل إىل اجلقر، رألس الرضة إىل  يييييييييدها، رألس ا،لكة إىل العبث، رألس املصيييييييييلحة إىل 
ح إن ألنافك اإلنسييان ألقدألة  لك العباداا، جاء ف صييحي-فليسييت ألس ال ييريعة، رإن أُدخلت فيتا بالتاريلاملاسييدا، 

البخاري  س اايرق بس  ية  ال: ) سنا بااهقاي نقاتل ا،رررية، فبينا أنا  لك جرف، إاا رجل يصل ، رإاا جلام دابتإ 
ق يققل: اللتك ف عل رجل ألس اصقار  -أبق بريا ااسلك   ال  عبة: هق  -بيده، ف علت الدابة تناي إ، رجعل يتبعتا 

 –أر مثانيا -افعل وذا ال يخ. فلكا انصرف ال يخ  ال: أىن مسعت  قللك، رإي غكرا ألك رسقل ا  ست غكراا 

 

                                                           
 ت698/ 3ق ،ان ر املصد السابق -  43
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رإاا   (.44) ر يييييتدا تيسيييييسه، رأي أن سنت أن أراجك ألك داب  أحو إىل ألس أن أد تا ترجك إىل ألالاتا في يييييق  ل (
ت الصرا يقىعتا ألس أجل أال يدرك أهلإ ألتاخرا، أر ألس أجل ثق  أخذه سارق، أر ألس أجل ألتاا رغسه خي ك سان

أترفإ، أفر يرخص للحاق أر املعتكر رهق يعاي أل يياق السييار ال  رصييات ف تاخس إحراألإ إىل جدا، رالصييرا  كاد 
  (. 45) الديس رالايصل بمل اللار راإلاان.

حلك االحرام للح  ألس جدا رأ قال العلكاء املتقدألنب راملعاصييييييييييييييريس ربيان الراجح رأسييييييييييييييبا   :المبحث الثالث:
 الرتجيح.

أر  سكقا يت الصييييييييييييييرا، املقا يت: مجك أليقاا رامليقاا ألا ر ت بإ أي حدد ألس يألان، تعريا املقا يت:
تإ رر تإ: ء بق يقال: ر ت ال يييييييييي  ريقال: املقا يت مجك ر ت  لك غس القيا ، أللان سكقا يت اإلحرام،

 .(46) إاا بمل حده رالتق يت
اختلا العلكاء املتقدألمل راملعاصريس ف حلك االحرام للح  ألس جدا رياد اصرف بمل العلكاء املعاصريس  ند تىقر -

 رسا ل النقل رتكايد أ داد ا، اق  ام بعد  ام رللعلكاء ف هذه املسالة أ قال أ تا اآليت.
ردس  ال بإ ال يييييييييخ حمكد الىاهر بس ، (47)إن جدا أليقات ا للقادألمل بالىا را جقينا  ربالسيييييييياينة حبرا  فقني  :القول األول

 ا ييييقر، رالدستقر حمكد ا،بيو بس اصقجة، رال يييييخ  بد ا  سنقن ألس املغر ، رال يييييخ  بد ا  اانصيييياري ألس  ىر، 
، رالنخع ، رال يخ أيب اللبين ا،نا  ر ىاء بس ايب رباحرجلنة الاتقع باايهر ال ريا ف تصحيحتا لاتقع جعار بس 

 يقسا القر اري   رجلنة الاتقع باايهر ال ريا جبقاي تاخس إحرام اآل فا   إىل جدا رغسهك،
 :ردا استدلقا بإ ألا يل  

 
 

                                                           
ستا  العكل ف الصرا، با  إاا الاتح انالتت الدابة ف الصرا، دار ابس سمس   البخاري.(البخاري،  حمكد بس امسا  يل البخاري، ) صحيح - 44

 .406/ت1أل 1993 -ه1414(،    1153بر ك)
 ، , 23/ 2ق ، ت / الاررق لل ا طيب633/ 3ة البحق  اإلسرألية قجمل - 45
 ت. 108 – 107/  7ان ر، لسان العر  ،ق - 46
ف العدد المالث اجلكء المالث الدررا المالمة حبث اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا ف الاقإ اإلسييرأل ، لعبد ا  بس ييد  مجلة مجمع الفقه اإلســالمي  -47

 ( .1453 ل حمكقد، رهق ألن قر ف جملة جمكك الاقإ اإلسرأل  ت )
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لنبقا رال ألتصييييقرا، اصييييلك ا   ليإ رسييييلك ا يُعمل ألقا يت ف اجلق ان الىا راا ا تلس ألقجقدا ف  تد  أن النيب-1

فر َيصييييدق  لك أهل الىا راا أهنك أتقا امليقاا ا دد هلك ال لغة رال ُ رف ا، للقن اإلتيان هق القصييييل لل يييي ء ف حملإ 
(48). 

 (49)ران ا اااا ال الس أن تتصقر ف اجلق رال تنضبني، رسذا ف البحر( -2
رانين ف إلكاألتك باإلحرام ف اجلق أل يييقة  رحيتاجقن بدا   الضيييرررا إىل أليقاا أرض حيرألقن ألنإ ، تك ر كراك، -3

 .(50)فقجبت  ليتك رامل قة جتلو التيسس 
ران ا،لكة ف ر ييييييييييييييك املقا يت ف أألاسنتا ا،الية سقهنا بىرق النا  ر لك ألداخل أللة، رسلتا تقك باطراف -4

هل العراق ا ر يييي  ا   نإ را جدا طريق ا جلكيك رسا  الىا راا رالسيييياس إجابتتك سكا ر َّت  كرا، اي، ر د صييييا
ااا  رق، إا ال الس جعل امليقاا ف أجقاء السييييييييكاء أر ف جلة البحر الذي ال يتكلس النا  فيإ ألس فعل ألا ينبغ  

 هلك
إ لإلحرام، إا هق ألا تاتضييييييإ الضيييييرررا رتقجب فعلإ ألس خلك الميا  راالغتسيييييال لإلحرام رالصيييييرا رسيييييا ر ألا ُيسيييييس-5

 صلك ا   ليإ رسلك املصلحة ريقافقإ املعققل رال خيالا نصقت الرسقل
صيييييييلك ا   ليإ رسيييييييلك ا حُيرم ألس اي  النيب رملا ثبت ف الصيييييييحيح ألس أن أبا  تادا ر ييييييي  ا   نإ حمل خرق ألك-6

 .(51)ا،لياة رإمنا بق  حرال  حىت ،ق بالنيب صلك ا   ليإ رسلك رهق  ريو ألس حماااا اجلحاة 
 (52)الاقإ السقداي جبقاي االحرام ألس جدا للحاق راملعتكر القادم ألس السقدان  رار جمكك -7

 أدلة الققل اارل:
: أن النيب صلك ا   ليإ رسلك ا يعمل ألقا يت ف اجلق ان الىا راا ا تلس ألقجقدا ف  تد النبقا رال ألتصقرا، أوالا 

 لإ،ال لغة رال  رفا، للقن اإلتيان هق القصيييل لل ييي ء ف حم فر َيصيييدق  لك أهل الىا راا أهنك اتق امليقاا ا دد هلك

(53). 

                                                           
 .ت3/1607)ق سالميمجلة مجمع الفقه االان ر حبث جقاي اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا رالساس البحرية  - 48
 ت.3/1637، قمجلة مجمع الفقه اإلسالميأضد حمكد مجال،  ر بد ا  البسام ف ألنا  ة املسالة ف  - 49
 ت.1437ق/3، ، رهق سذلب ألن قر ف جملة الاقإ اإلسرأل  )من أين يحرم القادم بالطا رة جواا للحج والعمرةحبث   -صىاك الكر اء أل 50
 ه. 1428/ حمرم 13ألق ك طريق اإلسرم لل يخ حمكد ا،سس الدد ال نقيى   1196، رصحيح ألسلك: ر ك 1821 ر ك :البخاري صحيح - 51
 314م، ت  2001 –ه 1422( املن قر ف جملة الاقإ اإلسرأل  ف السقدان العدد 13/ 21) – 2ر ك قرار مجمع الفقه السوداني  أن ر - 52
 .3ألس جملة جمكك الاقإ ق 1607ا رالساس البحرية( ،آلل حمكقد تحبث) جقاي اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا را - 53

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
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رأجيو  نإ: بان ال يييييييييريعة صيييييييييا،ة للل يألان رأللان، رأن اهلقاء تابك للقرار سكا  رر أهل العلك، رلذا فلق صيييييييييلك ف 
الىا را أر ر ا بعرفإ ف اجلق صيييحت صيييرتإ رح إ، را يق ت صيييلك ا   ليإ رسيييلك هذه املقا يت ف هذه ااألاسس 

 اء سان طريق ا،اق برا  أر جقا ، مث إن اإلتيان ألتحقق فإال ليتخذ ألس النصييييييقت  درا رأسييييييقا ،رألة البيت العتيق سييييييق 
املررر بإ ألك  قد نية الدخقل ف النسيييب، ريصيييدق  لك راسو الىا را أنإ ألرين بامليقاا إا ال ي يييرتو ف املررر املكاسييية 

(54) 
 .(55): ران ا اااا ال الس أن تتصقر ف اجلق رال تنضبني، رسذا ف البحر، ثانياا 

بعدم التسيليك بل ا اااا ألتصيقرا ف اجلق رالبحر؛ ان ا اااا تقريبية، سكا الس االحتياو لذلب حىت ال رأجيو  نإ: 
  <يت اري الناسب امليقاا درن أن حيرم

 .(56): رانين ف إلكاألتك باإلحرام ف اجلق أل قة   ليتك رامل قة جتلو التيسس ثالثا
را اإلحرام ف اجلق بيسيييير، سكا أنإ الس تقدمي اإلحرام  بل رسق  الىا رأجيو: بعدم التسييييليك بقجقد امل ييييقة بل الس 

ر قد النية  ند املررر بامليقاا، رسذا ا،ال بالنسييييييبة لرسا  السيييييياينة بل ه  أيسيييييير ألس الىا را ألس جتة السييييييعة ربنيء 
 .ا،رسة حبيث يتكلس ا رم ألس لبة إحراألإ بستقلة

أألاسنتا ا،الية سقهنا بىرق النا  ر لك ألداخل أللة، رسلتا تقك باطراف  ران املقصييييييييييد ف ر ييييييييييك املقا يت ف رابعاا:
ا، اي ر د صارا جدا طريقا  جلكيك رسا  الىا راا رالساس رحيتاجقن بدا   الضرررا إض أليقاا أرض حيرألقن ألنإ 

قاء أج ، تك ر كراك، فقجبيييت إجيييابتتك سكيييا ر يييت  كر اهيييل العراق ااا  رق، إا ال الس جعيييل امليقييياا ف
السييييييييييكاء أر ف جلة البحر الذي ال يتكلس النا  فيإ ألس فعل ألا ينبغ  هلك فعلإ ألس خلك الميا  راالغتسييييييييييال لإلحرام 
رالصيييييرا رسيييييا ر ألا يسيييييس لإلحرام، إا هق ألا تقتضييييييإ الضيييييرررا رتقجبإ املصيييييلحة ريقافقإ املعققل رال خيالا نصيييييقت 

 (57)الرسقل صلك ا   ليإ رسلك
رأجيو: بان ر ييييك املقا يت ف طريق النا  ال يلكم ألنإ أنإ سلكا اسييييتحد  النا  طريقا  ر ييييك هلك أليقاا بدرن ن ر 

 إىل املقا يت املنصقصة رال حماااا هلا، إا لق سان سذلب ملا صار لتلب املقا يت  ر ية، را يلس لق عتا سبس أثر، مث 

                                                           
 .ت3/1637 مجلة مجمع الفقه العددأضد حمكد مجال، ر بد ا  البسام ف ألنا  ة املسالة ف  - 54
 .ت،ألس 3/1607جملة جمكك الاقإ ،العدد  حبث جقاي اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا رالساس البحرية-  55
 ت،  1437ق/3جملة جمكك الاقإ اإلسرأل  ،حبث،ألس أيس حيرم القادم بالىا را جقا للح  رالعكرا، ملصىاك الكر اء  - 56
 املرجك السابق. - 57
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 را اتإ رربني املقا يت ااخرع وا، سكا يدل  ليإ أيضييييييا حديثإن تاارا ألسييييييافااا يدل  لك ألقصييييييد تعبدي جتو أل

 .أي حذر  رن املنايل (58) كر املتقدم ف تق يت ااا  رق حيث  ال )ان ررا حذرها( 
رأألا سقن امليقاا ف جق السيييييكاء أر جلة البحر فر إ يييييلال فيإ، إا ال يييييريعة جاءا للل اايألان، را  ال خياك  ليإ 

رأألا خلك الميا  راالغتسيييييييييييييال لإلحرام  (59)السييييييييييييياس فتق القا ل )َريِيَنة  َرخَيُْلُق أَلا اَل تَيْعَلُكقَن( صييييييييييييينك تلب الىا راا ر 
رالصييرا رسييا ر سيينس اإلحرام فإهنا تقدم  بل رسق  الىا را؛ انإ إاا تعارض  ندنا اإلحرام  بل امليقاا أر بعده فيقدم 

  )60(اإلحرام  بل امليقاا، رال ريو؛ انإ جا ك بدرن تعارض ألك اإلحرام بعد امليقاا فليا إاا تعارض، 
ألدينة جدا أليقاا أللاي ألىلقا  في قي للقادم ألس مجيك اجلتاا أحيرم ألس جدا سييييييييييييقاء سان  درألإ إن  القول الثاني:

 رال يخ  دنان  ر قر (61)برا  أر حبرا  أر جقينا . ردس  ال وذا الققل ال يخ  بد ا  بس ييد  ل حمكقد ر ية حماسك  ىر 

 (.63) حمكد ا،سس الددر ال نقيى  (62)
 :أدلة القول الثاني

كر فقالقا يا أتقا  -أي اللقفة رالبصيييرا -ليل اارل: ألا رراه ابس  كر ر ييي  ا   نتكا  ال )ملا فتح هذا املصيييران  الد 
أألس املؤألنمل إن رسيييييييييقل ا  حدين اهل جند  رنا  رهق جقر  س طريقنا رإنينا إن أردنا  رنا   يييييييييق  لينا فقال ان ررا حذرها 

املقا ييت غس املنصييييييييييييييقت  ليتيا ه   -اللية ألنيإ: أن القيا يدا ف  يدييدرجيإ اليد (64(ألس طريقلك فحيدينهلك ااا  رق(
ا اااا رحدينها أن تلقن ألسييييييييافة ا ااي را ااي بإ  س أللة ألتسييييييييارية، أر يلقن املق ييييييييك ا ااي را عا  بمل أليقاتمل 

 . لك خني راحد
مجيعيا   لك  حييث تقك بينتكيا، ره فتبمل بيذليب أن أليدينية جيدا أليقياا أللياي؛ اهنيا حمياايية مليقيايت اجلحاية ريلكلك 

 .خني راحد، سكا أن ألسافة جدا  س أللة ألقاربة ملسافة يلكلك  س أللة فيتحقق بذلب ألعجل ا اااا ف جدا

                                                           
 . (1531رراه البخاري ف ستا  ا،  ،با  ااا  رق اهل العراق ،بر ك )  58
 8سقرا النحل أية  - 59
 .ألس جملة جمكك الاقإ 1640ق/3ردين  لك السالق   لك ألصىاك الكر اء  - 60

، فقد نسو الققل إليإ  لكا  بانإ ف رسالتإ ال  بعنقان )جقاي اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا 40ت أدلة إثبات أن جدة ميقات(، دنان  ر قر ) -1
 هي: 1415اارىل،سنة الىبك: لىبعة دار المقافة رالساس البحرية(، 

، ر د اسر مجلة ألس العلكاء  القا وذا الققل مث  ال )ألنتك ألس  ال بذلب ألىلقا  رألنتك ألس  ال ه  أليقاا ملس اختذ 40تان ر ستابإ املتقدم اسره  - 62
 ألس غروا ألبا را(.

 .-هي 1 1428حمرم    13: الن ر ألق ك طريق اإلسرم، تاريخ - 63
 (1531رراه البخاري ف ستا  ا،  با  ااا  رق اهل العراق بر ك ) - 64
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رأجيو: بان ألا اسرمتقه ألس أنين القا دا ف  ديد املقا يت غس املنصييييييقت  ليتا ه  ا اااا صييييييحيح للسين َحد ا اااا 

 إطرق، فتاسييييسسك ا اااا باملعجل الماي رهق سقن املق ييييك ا ااي را عا  بمل أليقاتمل  لك خنيالذي اسرمتقه ال يسييييلك ب
راحد، فتذا غس ألسييييييييلك لغة ر يييييييير ا ، رالب أن سلكة "حذا" ف اللغة ال تدل  لك تسييييييييكية امللان القا ك بمل أللانمل 

 ض أنين أي أللان را ك بمل أللة راملدينة يسيييككرلق صيييح هذا املعجل لغة، فإنإ ال يصيييح  ييير ا  انإ سييييؤدي إ( 65)حماايا .
حماايا  للكقا يت، في قي اإلحرام ألنإ؛ انإ يصييييييييييدق  لك أللة اسييييييييييك أللان سكا يصييييييييييدق هذا االسييييييييييك  لك املقا يت 

 أهل العلك  لتاسييييس مث إن هذا التاسييييس للكحاااا رهق سقن امللان را عا  بمل أليقاتمل  لك خني راحد خمالا.)66( أيضييييا
 .(67)سكا تقدم بيانإ، 

رأألا املعجل اارل: للكحاااا رهق سقن ألسييافة ا ااي را ااي بإ  س أللة ألتسييارية فصييحيح، إال أن تنكيلإ  لك ألدينة 
غس صييييييحيح، رالب ان ألسييييييافتتا  س ا،رم ألتاارتة رليسييييييت سييييييقاء،  (69)أر يلكلك  (68) جدا رسقهنا حمااية لل حاة

فكسيييافة جدا  س ا،رم تقار  سيييبعمل سير ، بينكا ألسيييافة اجلحاة  س أللة تقار  ألا ة رسيييبعة رمثانمل سير ، رألسيييافة 
اارا تفليا نققل با اااا ره  تسييييييييييييييياري بعد امللانمل  س ا،رم ألك هذا ال ، يلكلك  س أللة أربك رتسييييييييييييييعقن سير  

 .ال اهر سكا أن جدا تقك ف جتة أخرع غس جتة يلكلك
أن أهل العلك  د اتاققا  لك أن ألس  دم ألس أللان ال أليقاا لإ حيرم ألس ألسافة أ ر  املقا يت إليإ إاا  الدليل الثاني: 

جلدا  إىلسان حذره، رملا سان القادألقن إىل جدا ألس املغر  لية هلك أليقاا ألعمل حيرألقن ألنإ رسان أ ر  أليقاا 
هق يلكلك رسانت ألسيييييافتإ  س أللة تسييييياري ألرحلتمل رسذا ألسيييييافة جدا  س أللة، فتكا ألتسييييياريتا املسيييييافة  س أللة، 

 (70) ف دا إان أليقاا أللاي إ اف  لك املقا يت املنصقصة
 

                                                           
 ه.1428، النا ر: أللتبة فتد القطنبة، الىبعة 280ت .المسا ل المشكلة في مناسك الحج والعمرةالدستقر إبراهيك الصبيح ،  - 65
 .ه1428.النا ر: أللتبة فتد القطنبة،الىبعة 288ان ر املسا ل امل للة ألس ألناسب ا،  رالعكرا ت - 66
 .املرجك السابق - 67
 لك طريق املدينة ألس أللة  لك أربك ألراحل ره  أليقاا أهل ألصيييييييييييييير رال ييييييييييييييام إن ا اررا  لك املدينة، فإن ألررا باملدينة اجلحاة:  رية سبسا ااا ألنرب  - 68

يل. )ألع ك البلدان لفكيقااك ار ا،لياة، رسان امستا ألتيعة رإمنا مسيت باجلحاة ان السيل احت اتا رضل أهلتا، ريتل ا، اق اآلن ف رابغ  بل اجلحاة بق
2/111).  

لدان بيلكلك: ريقال أمللك، ألق ك  لك بعد ليلتمل ألس أللة، رهق أليقاا أهل اليكس،  ال املرير   هق جبل ألس الىا ا، ر يل هق راد هناك )ألع ك ال- - 69
5/441). 

 .ت3/149، أدلة إثباا ان جدا أليقاا ،  ق جملة جمكك الاقإ اإلسرأل  - 70
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قا يت ملرأجيو  نإ: بانإ ال يسيلك حلاية االتااق  لك أن ألس  دم ألس أللان ال أليقاا لإ أنإ حيرم ألس ألسيافة أ ر  ا

-) إلييإ إاا سيان حيذره، بيل لقيد نقيل ابس حكم اصرف ف اليب  لك رأيمل، فقياليت طيا اية: حيرم ر يال  خررن ال حيرم

. ر ال:" رأألا سييييييا ر الرراياا ال  اسرنا  س الصييييييحابة رالتابعمل فلية ف  يييييي ء ألنتا أهنك ألررا  لك امليقاا، رإا (71
. ر ليإ فإنإ ال حيت   لك املخالا (72)لية فيتا فلذلب نققل: إن ألس ا ار  لك امليقاا فليحرم ألس حيث  يييييييييييييياء 

 .مبحل النكاا
 :لبتينة رالب: أنإ ال حماااا ف البحر االدليل الثالث

 .انإ يتعذر تعيمل املقا يت فيتا-1
 .رانإ ا يقك  لك هذا دليل ف اللتا  رالسنة أر اإلمجاا-2
 ال تتحقق ف البحر ا اااا  لك املعجل الصييييييييييييحيح، فيتبمل بذلب أنين للقادم ألس البحر تاخس اإلحرام إىل جدا رانإ-3

ف البحر فتذا خمالا ملا اهو إليإ أهل العلك ألس رجق  اإلحرام ، رأجيو  نإ: بعدم التسييييييييييييييليك بانإ ال حماااا )73(
، بل ا اااا حاصييييييييييييييلة ملس سان البحر طريقإ رال (74)  لك ألس سان البحر طريقإ إىل أللة إاا حااع اجلحاة أر يلكلك.

لكلك، ر ا  ريبان يتتعذر ا اااا ف البحر سكا أننا نققل بانإ ال أليقاا ف البحر، رللس الس حماااا أليقاا اجلحاة ر 
  ألس البحر رليست حمااااكا ألتعذرا للقادم ألس ال كال أر اجلنق .

 :أنين ألدينة جدا ال ختلق الدليل الرابع:
 .إألا أن تلقن داخل املقا يت راملقا يت خلاتا-1
 .أر خارق حدرد املقا يت-2
 . أر  لك ا يني ناسإ-3

 .ألسيييييييييييييييييييييافييييييية ا ييييييياااا رهيييييييذا ألييييييردرد  يييييييييييييييييييير يييييييا  ررا ييييييعيييييييا  أأليييييييا ا،يييييييالييييييية اارىل: فيييييييييييييعييييييين هيييييييذا الييييييكييييييييادا  ييييييلييييييك 
 .رأأليييييييا ا،يييييييالييييييية الميييييييانيييييييية: فر يققل ويييييييا أحيييييييد، رأأليييييييا ا،يييييييالييييييية الميييييييالمييييييية: فت  املتعينييييييية فتلقن جيييييييدا أليقييييييياتيييييييا  

 رأجيو  نإ: بان هذا التقسيك  ا ك  لك تاسس أصحا  هذا الققل للكحاااا، رإثبااك أن جدا حمااية مليقايت اجلحاة 

                                                           

 .55/ ت5البس حكم النا ر دار الالر العريب/ ق ، المحلىابس حكم/هق أبق حمكد ل  ابس أضد بس سعيد بس حكم ااندلس  ال اهري - 71 
 ت.62/ 5ا لك قاملصدر السابق  -72 

 .31اارىل /ت: دار المقافة، الىبعة: ستا  أدلة إثباا أن جدا أليقاا، ، النا ر دنان العر قر ، - 73
 .174، راملسا ل امل للة ألس ألناسب ا،  رالعكرا ت53اانام لل اسر ت ان ر ألايد - 74
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تقدم اجلقا   نإ، رإمنا نققل إن ألدينة جدا داخل املقا يت رليسييييييييييييييت حمااية احدها للقهنا أ ر   ريلكلك، رهذا  د

إىل أللة ألس أليقايت اجلحاة ريلكلك، رلذا فالقاجو  لك القادم ألس ال يييام رألصييير برا  رحبرا  رجقا  اإلحرام ألس اجلحاة أر 
 :را  أر جقا  فإنإ حيرم ألس يلكلكألا سان حذرها، رسذا القادم ألس اليكس سقاء سان الب برا  أر حب

: أنإ ألس يايت ألس أوا رحنقها بالىا را رهق يريد النسيييب رلية لإ  كٌل جبدا فاافضيييل لإ أن حُيرم ألس الدليبل الخامس
، ملييا ثبييت ف الصييييييييييييييحيح ألس أن أبييا  تييادا ر يييييييييييييي  ا   نييإ حمل خرق (75) أليقيياتييإ، رجيقي لييإ تيياخس اإلحرام إىل جييدا

و  ليإ رسيلك ا حُيرم ألس اي ا،لياة رإمنا بق  حرال  حىت ،ق بالنيب صيلك ا   ليإ رسيلك رهق  ريصيلك ا  النبي ألك
 . (76) ألس حماااا اجلحاة(
  القول الثالث:

إنين جدا ليسيييت أليقاتا  إال للقادم ألس غروا ألبا يييرا رهك أهل السيييقاسس ف جنق  ألصييير ر ال السيييقدان، ردس  ال بإ 
ال يييييييييخ  بد ا  بس ضيد ر ية اجمللة اا لك للقضيييييييياء ف السييييييييعقدية سييييييييابقا ، رال يييييييييخ  بد العكيك بس باي ألا   ام 

رال يييييخ أبق بلر حمكقد ( 78) ر ية اجمللة اا لك للقضيييياء.، رال يييييخ صيييياع بس حمكد اللحيدان (77)السييييعقدية سييييابقا  
 .، رال يخ  بد ا  بس  بد الرضس اجلربيس  ضق اإلفتاء سابقا  ف السعقدية رغسهك(79)جقف  ضق اجملكك الاقت  

 :أدلة القول الثالث
: ألا رراه ابس  با  ر يييي  ا   نإ  ال: ر ت رسييييقل ا  صييييلك ا   ليإ رسييييلك اهل املدينة اا ا،لياة الدليل األول 

راهل ال ييييييييييييييام اجلحاة راهل جند  رن املنايل راهل اليكس يلكلك، هس هلسين، رملس أتك  ليتس ألس غس أهلتس دس سان 
 .(80)يريد ا،  رالعكرا، رألس سان درن الب فكتلإ ألس أهلإ. 

 
 

                                                           
 .م2007/ 2-ه 1428حمرم  13الن ر،  ألق ك طريق اإلسرم، حمكد ا،سس الددر ال نقيى . تاريخ - 75
 (.1196(، رصحيح ألسلك: بر ك)1821بر ك )صحيح البخاري  - 76

كك اهل السييييييييقاسس رإمنا نات سقن جدا أليقاتا  بدرن اسييييييييتمناء.رسذا  رار اجمل فتوى هيئة كبار العلماء بر اســــــة الشــــــي  عبد العزيز بن باز لم تتعر  -77 
 .3/1613الاقت  بعضقيتإ.ان ر جملة اجملكك ق

 ،40هي، ت1415سنة الىبك  اارىل: الىبعة دار المقافة،: النا ر أن جدا أليقاا،أدلة إثباا : اللتا لعدنان عرعور ان ر رسالة:  - 78
 هي10/04/1402ت، القرار الماي بتاريخ 3/1613ان ر جملة اجملكك الاقت  ق - 79
 .)1182 (ا ر ك( رألسلك ف ا،  با  ألقا يت ا،  رالعكر 1524بر ك )، ا  ألتل أهل أللة للح  رالعكرا ، برراه البخاري ف ستا  ا،   - 80
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رجإ الداللة: أن ا،ديث دل  لك رجق  إحرام ألس ألرين  لك هذه املقا يت رلية ألس أهلتا، رال جيقي لإ تاخس اإلحرام 
إىل جدا أر غسها دا يل  امليقاا الذي ألٌر  ليإ، رملا سانت املقا يت حميىة با،رم  دا جتة الغر  ملدينة جدا، فلذا 

 .ال للقادم ألس غروا ره  جتة جنق  ألصر ر ال السقدانال جيقي جتاري امليقاا لإلحرام ألس جدا إ
ألا رراه ابس  كر ر يييييي  ا   نتكا  ال: )ملا فتح هذان املصييييييران أي اللقفة رالبصييييييرا أتق  كر فقالقا يا  الدليل الثاني:

أألس املؤألنمل إن رسقل ا  صلك ا   ليإ رسلك حدين اهل جند  رنا ، رهق جقر  س طريقنا، رإنا إن أردنا  رنا  ق  لينا 
 .(81) فقال: ان ررا حذرها ألس طريقلك فحدين هلك ااا  رق(

رجإ الداللة: إن اإلحرام يلقن ف امليقاا أر حذره، رجدا ليسييييييييييت حمااية احد املقا يت فكسييييييييييافتتا إىل أللة أ ر   
 .سكا تقدم، فر تلقن أليقاتا  إال للقادم ألس غروا ألبا را لعدم رجقد حمااع بإ  بل جدا

املقا يت  را يتخذها أليقاتا  رلق سانت ألس: أن جدا سانت ألقجقدا ف  تد النيب صيييلك ا   ليإ رسيييلك الدليل الثالث
رأجيو: بان النيب صييلك ا   -.(82) لنص  ليإ النيب صييلك ا   ليإ رسييلك السيييكا ألك  ر  ألق عتا رر ييقحإ رأ يتإ.

 ليإ رسيييييييلك ا جيعلتا أليقاتا  للقن جتتتا غس ألاهقلة بالسيييييييلان را يلس حينذاك ألسيييييييلكقن ف جنق  ألصييييييير ر ال 
 .ف أفريقيا السقدان رجتتتكا

رأجيو  س هذا اجلقا : بان الب أُلنينكل  لك جتة غر  جدا، رحنس نققل باهنا أليقاا للقادم ألس غروا، أألا القادم 
 .ألس ال كال أر اجلنق  أر ال رق فليست أليقاتا  لإ بل أليقاا ألا ار  ليإ ألس املقا يت أر حياايإ

 : القول الرابع
، إالين اهلتا، رألس أن يا النية فيتا، رهق  قل ال ييخ حمكد بس إبراهيك نين جدا ليسيت أليقاا ألىلقا   :أدلة القول الرابع

 .(83)رضإ ا ، ر رار هياة سبار العلكاء ف املكللة العربية السعقدية، ربإ  الت الل نة الدا كة للبحق  العلكية راإلفتاء 
ر ك 2هيييييييييييييي، رنص القرار )ر ك القرار:  1402العاا اإلسرأل  ف سنة رهق  رار اجملكك الاقت  اإلسرأل  التابك لرابىة 

حلك اإلحرام ألس جدا للقارديس إليتا ألس غسها: ر ارض هذا القرار بعض ا ضييييييييييييييياء اجلكك الاقت  ألنتك  5الدررا: 
  ال يخ ألصىاك الكر ا، فضيلة ال يخ أبق بلر حمكقد جقأل   ضق اجمللة.

                                                           
 .تقدم اسره - 81
، س 371/ت1ت حيث أ ار لقجقد جدا ألنذ خلق  دم سكا ف أثر ا،سس البصري، ر ال ف ألع ك ألا استع ك ق 1/77تاسس ابس سمس ق ان ر -  82

 .جدا :) ه  ساحل أللة(
ت، أخرجإ 214/ 5رفتاري حمكد بس إبراهيك ق –،  رفتارع الل نة الدا كة مجك أضد الدرريش 382ت – 6ان ر جملة البحق  اإلسرألية  دد  - 83

 ( ستا  ا، ،. 1182(، )2/839( ستو ا، ، با  ألتل أهل ال ام، رألسلك )1454(، )2/555البخاري )
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 :راستدل القا لقن بذلب بادلة ألنتا

ر ت رسييييقل ا  صييييلك ا   ليإ رسييييلك اهل املدينة اا ال ييييام »ألا رراه ابس  با  ر يييي  ا   نإ  ال:  :الدليل األول
اجلحاية... فتس هلس رملس أيت  ليتس ألس غس أهلمل ملس سيان يرييد ا،  رالعكرا فكس سيان درهنس فكتليإ ألس أليإ رسيذال 

  .(84) )حىت أهل أللة يتلقن ألنتا
 :رجإ الداللة

ر ينت ألعناه أنإ ال جيقي جتاري هذا املقا ييييييييييك ملس أراد ا،  رالعكرا إال حمرألا ، رهق أألر ألتاق  ليإ؛ ان النيب صييييييييييلك ا  
 .(85) ليإ رسلك  د  مل أليقاا سل طا اة فكس ا يتل ألس أليقاتإ ا اتمل ااألر ال ر  ، فلتذا ال يصح ح إ 

 :رنق ش هذا االستدالل
 (.86) ء امليقاا ال يصدق  لك أهلتا أهنك أتقا امليقاا ا دد هلك، ال لغة رال  رفابان ألررر الىا را فقق مسا
 :رأُجيو  س هذه املنا  ة

أن اللغة رالعرف يقرينان أن ألس ألرين بىا را أر ساينة فتق  د ألرين بامليقاا، انإ خيلق، إألا  أن يساألتإ رحياايإ ألس اا لك، 
ا، أر ألرا السيياينة  لك سذا، أر ألرا جبقار سذا ان سل إتيان حبسييبإ، رلية  أر ار فق إ؛ فيقال ألرينا الىا را  لك سذ

 .(87) سلإ  لك نسق راحد
 إاا هنيتلك  س  ييييي ء فاجتنبقه رإاا أألرتلك باألر فاتقا ألنإ ألا اسيييييتىعتك» قلإ صيييييلك ا   ليإ رسيييييلك: : الدليل الثاني

)88(. 
فيكا هنك  نإ ألس جماريا املقا يت، را ياا مبا استىاا أن ألس أحرم ألس جدا  د خالا ا،ديث فتق ر ك  :رجإ الداللة

 .(89) دينا أألر بإ فتق  ادر  لك اإلحرام ألس الىا را اهنا حااا امليقاا رال أل قة ف الب
 

                                                           
( ستا  ا، ، با  1182(، بر ك)839ق/ت2ا، ، با  ألتل أهل ال ييييييييييييام، رألسييييييييييييلك ) ( ستو1454(، بر ك)555ق/ت2أخرجإ البخاري )  - 84

 .ألقا يت ا،  رالعكرا
 ،118م ، ت 2010-ه 1431،  الىبعة اارىل ، النا ر دار التقحيد للن ر،   ، النوازل في الحج ل  بس ناصر ال عرن = 85
 ت.9،  البس حمكقد ،رسالة جقاي اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا - 86
 24ق/ت17حمكد بس سعد ال قيعر،: أ رف  لك مجعإ رطبعإ مجموع رحمه الفتاوى،ابس باي/  بد العكيك بس باي ان ر، - 87
ير ك 975/ت2( ستا  اال تصيييييييييام باللتا  رالسييييييييينة، با  اال تداء بسييييييييينس رسيييييييييقل ا ، رألسيييييييييلك ق6858بر ك)  2658ق/ت 6أخرجإ البخاري - 88

  .ألرا ف العكر ( ستا  ا، ، با  فرض ا، 337)
 .ت120ه  / 1430دار التقحيد للن ر و   النوازل في الحج ،ال لعان ،  ل  بس ناصر ال عرن  - 89



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 158 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
رجيا   ليتك: بانإين ي ييييييييلل  لك  قهلك القادم ألس غر  جدا، فإنينإ ال ار مبيقاا رال حيااي أليقاتا ، رأرل ألنكل لإ هق 

رال ينضييييييييبني إحراألإ  بلتا ف البحر، رألسييييييييافتتا ألقاربة ملسييييييييافة أ ر  املقا يت رهق  ر  املنايل ر د نص  ألدينة جدا،
إن (،90)الاقتاء أن ألس سانت هذه حالإ فإنإ حيرم ألس ألسيييييييييافة ألرحلتمل  س أللة؛ اهنا ألسيييييييييافة أدىن املقا يت إىل أللة

الققل الرابك  قية سذلب إال أن الذي ي تر رجحانإ  اصرف ف املسالة  قي، ر إن سانت املنا  اا رالردرد  لك أدلة
الققل الماي: لققا أدلتإ السابقة، رملا ثبت  لكي ا ألس أن جدا ارُّ درهنا ألس جتة أللة خني ا اااا بمل اجلحاة ريلكلك، 

قا ك ، رهق الربناق الذي يُعجل بإظتار امل(Google Earth)رهذا الذي تتبعتإ حمل اسييييييييييييييتعكاض برناأل   ق ل إير 
  لك سىح اارض سكا ه  ف ا،قيقة.

 الراج  في المسألة واهلل أعلم:
إن املقا  يت ا يتعرض هلا أحد ألس اهل العلك حسيييييو  لك   ديد أأللنإ املقا يت طقال ر ر يييييا ران  يييييراح ا،ديث 

قهنا ف األلنتتا ا،اليإ سراهل االختصييييييييات  القا ألقا يت االحرام ارديإ   ام، رمبا ان املقصييييييييد ألس ر ييييييييك املقا يت ف 
رإن أسمر ألس نصا ا، اق ياتقن ألس ‘طريق النا  ر لك ألداخل أللإ ر د صارا جده طريق جلكيك رسا  الىا راا

طريق ألىار جدا رسذلب الرسا  الذيس باتقن  نىريق البحر إىل  أليناء جدا رسقن جدا تقك بمل أليقاتمل  ا اجلحاة 
 نتا الاقتا جبقايها رسقن جدا تبعد  س أللة برحلتمل سكا اسر االب  لكاء ا،نابلإ ريلكلك ران ا اااه ال  تللك  -

ف ستا  الدر املختار رستا  راملقنك ، راملعجل ألك ال ييييرح اللبس راالنصيييياف للكرداري ران ا اااه ال الس ان تنضييييبني 
يقاتا ران  كر بس اصىا   د اسييتحد  ألألس اجلق ران ا، اق القادألمل بالىا ره ال ي ييكلتك  ديد املقا يت االر يييإ 

رال ييييييييبعك ا يرر ف جماريا امليقاا بدرن احراأل ييييييييياا   رهق أليقاا ااا  رق أليقاا اهل العراق، ران ا،سييييييييس ر ىاء
 رلذلب رجك ان جده أليقاا للل ألس أتك إليتا  سقاء حبرا ، أر جقا، أربرا رالب السبا   ا ا.

 .هناك حرق رأل قة للرسا ، جقا أرحبرا  رفك ا،رق رامل قإ  لك ا، اق سقن-1
 .جعل جدا أليقاتا أللبيا للكقاصد ال ر يإ جللو املصاع ردرء املااسد-2
  . قا ادلتتا رهنا مجتقر سبس ألس العرألاء املعاصريس اجاير الب-3
 
 

                                                           
بسرا -دار الالر: ( النا يييييييييييييييررد المحتار على الدر المختار ): ابس  ابديس، حمكد أألمل بس  كر بس  بد العكيك  ابديس الدأل يييييييييييييييق  ا،نا  ستا :  90

 ت. 477ق/ 2م، الدر املختار 1992-هي 1412المانية، : الىبعة
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 نتا ج البحث:

 .املعاي را،لك ال  را اها ال ارا  كق ألا رخصقصا لتحقيق املصاع ردر ا، للكااسد املقاصد ه -1
تك لربني الاتارع باملقاصييييييد أ ية بالغة تتكمل ف صييييييقابيإ املا  ف فتقاه، رحياطإ املا  ألس اال ييييييىرا  ف فتقاه رف-2

 النصقت، ر درتإ  لك إنكال ا،لك.
تع يك  يييييييعا ر ا  رالذلة راصضيييييييقا رالتيسيييييييس ررفك ا،رق رامل يييييييقة رجلو احرام ا،اق ألس جدا لإ ألقاصيييييييد ألنتا -3

 املصلحة راملناعة راإل تداء برسقل ا  صلك ا   ليإ رسلك.
 أراء الاقتاء ف حلك اإلحرام ألس جدا إىل أ قال أربعة.  تتباين-4
 فيإ املصلحة.  ألر اا الاتارع املبنية  لك املقاصد املعتربا رالعكل باملرجقح الذي تبمل -5
 رجح الباحث جقاي اإلحرام للحاق ألس جداسقاء سان،  ألس جدا برا ، أر حبرا ، أرجقا.-6
بمل الباحث اسيبا  الرتجيح برفك ا،رق رامل يقإ راملصيلحة ، اق بيت ا  ا،رم، رأللبيإ ملقاصيد ا، ،ر قا الدليل -7

 ألس املصلحة العاألة رفتك القا ك.
 :التوصيات

اجلتاا املختصيية ان يياء أللان ألعد للكعتكريس القادألمل  س طريق جدا، سييقاء سان حبرا ، أرجقا، أر يقصيي  الباحث -
 برا، للتيسس  لك ح اق بيت ا  ا،رام.

 المراجع.
حمكد بس فتقح بس  بد ا  بس فتقح بس ضيد اايدي امليقر   اَ،ِكيدي أبق  بد ا  بس أيب نصر )الر ا ق(، ا قق:  -1

 ت.245/ 3ق-م2002-هي 1423لبنان/ بسرا الىبعة: المانية، -حسمل البقا  النا ر: دار ابس حكم د.  ل  

 \ 2م ق2009 –ه  1430املقسييق ة الاقتية حمكد بس  بد ا  التقجيري النا يير بيت اافلار الدرلية الىبعة،  -2
 .626ت

ة ألن قر )لسييييييييان العر ( الىبعة المالمبس ألن قر، حمكد بس أللرم بس  لك، أبق الاضييييييييل، مجال الديس ابس  -4
 ت.3/353ه النا ر دار صادر بسرا ق1414
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ابس  ا يييييقر،حمكد الىاهر بس  ا يييييقر،)املقاصيييييد ال ييييير ية؛(،النا ييييير ريارا اار اف رال يييييؤن اإلسيييييرألية  ىر  ام، -4
 .165/ ت  3م ،ق 2004 – 1425

 . 7م، ت1993إلسرأل  الىبعة اصاألسة  رل الااس / ألقاصد ال ريعة رأللا رألتا، النا ر دار الغر  ا -5

 ت( )     و.(،31/ 1يقسا بس  بد ا  القر اري، )فقإ الكساا( ، ألؤسسة الرسالة )ق  -6

أضد بس حمكد بس  ل  الايقأل ، املصييييييييييباح املنس ف غريو ال ييييييييييرح اللبس، امللتبة العلكية ،النا يييييييييير، -أبق العبا  -7
 .462، ت2بسرا، ق

د بس يسريا القكريين، حققإ:  بد السيييرم حمكد هاررن )ألع ك ألقايية اللغة(، النا ييير دار الالر، أبق ا،سيييس/ أض -8
 (. 474ق/ ت 4ألادا: )فىت( )م، 1979-ه1399سنإ 

= أبق العبا  /هق  يييييييتا  الديس اضد بس ادرية بس  بد الرضس املا لل ) الاررق للقراف (  النا ييييييير  اا اللتو، 9
 .53 \ 4ق

س  يييييرف النقري أبق يسريا،) اد  املا  راملسيييييتا  للنقري( ، دار الالر للىبا ة رالن ييييير دأل يييييق، الىبعة حيىي ب -10
 .14م، ت1988اارىل 

البتقيت/ ألنصييقر بس يقنة بس صييرح الديس ابس حسييس بس إدرية البتقيت ا،نبل ،  ييرح املنتتك، ألىبعة أنصييار  -11
 ت .456\ق3السنة بالقاهرا 

كيك اليحىي، ا تبييار املقيياصييييييييييييييييد ال يييييييييييييير ييية ف الاتقع  لييياتييإ ر ثيياره، حبييث حملك،جمليية البحق  حمكييد بس  بييد الع-12
 .8رالدراساا ال ر ية العدد ا،ادي رالع ررن،ت

 . 633/ ت5حمكد الكحيل ، ألقسق ة  ضايا إسرألية ألعاصرا، دار املىتيب سقرية دأل ق، )  و( ،ق-13.  

 التاصيييييييييل العلك  ملاتقم القا ك،الدار العاملية للن يييييييير الىبعة االرىل لدستقر أبق ياسيييييييير سييييييييعيدبس حمكد بيت  ، -14 -
 237م ، ت2007
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م، لبنان بسرا. ، 1995 – 1415،  4لدستقر أضد الريسيييييييييقي ، ن رية املقاصيييييييييد  ند ال ييييييييياطيب ، الىبعة  -15
 ت.265

قيك لعيييياململ ، دار ابس الحمكييييد بس أيب بلر بس أيق  ابس  يك اجلقيييييية أبق  بييييد ،  ا رم املق عمل  س ر  ا -16
 .11-ت3/10ه، ق1432اجلقيية.الىبعة اارىل رجو،

الدستقر،  بد الرضس بس ألعكر السييييينقسييييي ، )ا تبار املعالا رألرا اا نتا   التصيييييرفاا دراسيييييإ ألقارنة بمل أصيييييقل  -17
 .439ه، ت1424الاقإ رألقاصد ال ريعة( ،دار ابس اجلقيي  الىبعة اارىل 

أضد بس حيك القن ييييييييييييييريسيييييييييييييي ،) املعيار املعر  راجلاألك املغر   س فتار اهل أفريقيا رااندلة  ايب العبا  ، -18  -
 ت.9/48م،  ق1981 –ه 1401راملغر ( النا ر، ريارا ال ؤن اإلسرألية  املكللة املغربية ، تاريخ الن ر 

نية. الرباو. دا  رالعلقم اإلنسيياد.حمكد الررس ، التقعيد الاقت  رأثرها ف اخترف الاقتاء.ألن ييقراا سلية اآل -19  
 .337-336م.،ت1994

فخر الديس/  مكان بس  ل  الكيلع  فخرالديس ،تبيمل ا،قا ق  ييرح سنك الد ا ق رواأل ييإ حا ييية ال ييليب،  قيق  -20
 .7/ت2ه/ ق1314أضد ال ليب  تا  الديس، املؤلا: سنة الن ر: 

اهليتك  السيييعدي اانصييياري،  يييتا  الديس  ييييخ اإلسيييرم، أبق العبا  / هق أضد بس حمكد بس  ل  بس ح ر  -21
مجعتا: تلكيذ ابس ح ر اهليتك ، ال يييييييييييخ  بد القادر بس أضد -120/ت2أبق العبا ) الاتارع الاقتية اللربع(، ق

 م. 2010نقفكرب  14بس  ل  الااست  املل ( النا ر: امللتبة اإلسرألية، اريخ اإل افة: 

يس حمكد بس  بد القاحد السيييساسييي  السيييلندري املعررف بابس اهلكام ا،نا  ) يييرح فتح ابس اهلكام،سكال الد -22   
القدير( ، ، لق  ليإ رخرق  ياتإ رأحاديمإ ال يييييييخ:  بد الرياق غالو املتدي النش دار اللتو العلكية. الىبعة اارىل 

 .430/ت2ه.، ق 1424 –م 2003

عا  )البخاري( ا قق: حمكد يهس بس ناصييييييييير النا ييييييييير: دار طقق حمكد بس إمسا يل أبق  بد ا  البخاري اجل -23   
 ت.134/ 2هي،ق1422الن اا، ،الىبعة: اارىل، 
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ألصييييييىاك الكر اء، حبث )ألس أيس حيرم القادم بالىا را جقا للح  أر العكرا( ، ألس جملة جمكك الاقإ االسييييييرأل   -24، 
 532. /ت3جبدا أ دها أساألة بس الكهراء، ق

الاقإ اإلسيييييييييييرأل  ف العدد المالث اجلكء المالث الدررا المالمة حبث اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا جملة جمكك  -25
 ( .1453ف الاقإ اإلسرأل ، لعبد ا  بس ييد  ل حمكقد، رهق ألن قر ف جملة جمكك الاقإ اإلسرأل  ت )

 لكا  بانإ ف رسييييييييالتإ ال  بعنقان  ، فقد نسييييييييو الققل إليإ40 دنان  ر قر )أدلة إثباا أن جدا أليقاا(، ت -26
 هي.1415)جقاي اإلحرام ألس جدا لرسا  الىا راا رالساس البحرية(،  دار المقافة لىبعة: اارىل،سنة الىبك: 

، النا ر: أللتبة فتد القطنبة، 280الدستقر إبراهيك الصبيح ، املسا ل امل للة ف ألناسب ا،  رالعكرا. ت -27  
 ه.1428الىبعة 

قع هياة سبار العلكاء بر اسييية ال ييييخ  بد العكيك بس باي ا تتعرض اهل السيييقاسس رإمنا نات سقن جدا أليقاتا  فت -28
 .3/1613بدرن استمناء.رسذا  رار اجملكك الاقت  بعضقيتإ.ان ر جملة اجملكك ق

-ه 1431للن ييير،  ال يييعرن.  ل  بس ناصييير ال يييعرن،النقايل ف ا،  الىبعة اارىل ، النا ييير دار التقحيد   -29
 .118م ، ت2010

ابس بييييياي/  بيييييد العكيك بس بييييياي ان ر، جمكقا الاتيييييارع، أ ييييييييييييييرف  لك مجعيييييإ رطبعيييييإ: حمكيييييد بس سييييييييييييييعيييييد  -30  
 .24ق/ت17ال قيعر،

ابس  ابديس، حمكد أألمل بس  كر بس  بد العكيك  ابديس الدأل ييييييييييق  ا،نا  ستا : رد ا تار  لك الدر املختار(  -31
 م.1992-هي 1412بسرا الىبعة: المانية، -الالرالنا ر: دار 

 


