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  حيمِ الر  حمنِ الر  اهللاِ  بسمِ 
   سديدُ والت  المعونةُ  ومنه

  إحرامٍ  ونِ بدُ  يقاتِ المِ  زِ جاوُ تَ  مُ كْ حُ 
  .ه أجمعينَ ه وصحبِ ، وعلى آلِ األمينِ  هعلى رسولِ  المُ والس  الةُ ، والص العالمينَ  رب  هللاِ  الحمدُ 

 د ُيَصـ م ثُـ مُ حـرِ ن يُ ، أو َمـإحرامٍ  بدونِ  الميقاتِ  تجاوزِ  عن حكمِ  والعمرةَ  الحج  ن يريدُ مم  كثيرٌ   لُ أفيس ؛بعدُ أما 
 ، أو خـوفٍ أو العمرةِ  للحج  تصريحٍ  وجودِ  ، أو عدمِ المرضِ  بسببِ  كان، سواءٌ   سببٍ  بأي  ةَ مكّ  ن دخولِ مِ  عُ منَ ويُ 
  .ذلك غيرِ  وأ

 مُ تعالى أعلَ  واهللاُ  - ذي يظهرُ فال -  مَ  أن ثُ  والعمرةَ  ن أراد الحج ر عن دخولِ حصِ أُ  م  ال يخلو من ثالثِ ، ةمك 
  :حاالتٍ 

  .هاعن دخولِ  رُ حصَ يُ  م ثُ  ةَ لمك  ويمضيَ  ،اإلحرامِ  ثيابَ  ويلبسَ ، ن الميقاتِ مِ  مَ حرِ أن يُ : األولى
 اإلحرامِ  ثيابَ  وال يلبسُ ، من الميقاتِ  مَ حرِ أن يُ : انيةُ الث،  رُ حصَ أو ال يُ  رُ حصَ ، وقد يُ ةَ ويمضي لمك.  
 أن يُ : الثةُ الث اإلحرامَ  رَ ؤخ  ويدخلَ  الميقاتَ  ى يتجاوزَ حت  ثُ  ،ةَ مك يحرمُ  م  أو العمرةِ  بالحج  أو من دونِ  ةَ من مك 

  .ةَ مك  ه من دخولِ سبًبا لمنعِ  ه، أو ما يكونُ رُ ذَ حْ ه أو يَ ز ما يخافُ إذا جاوَ  الميقاتِ 
  

  .اإلحرامِ  ثيابِ  بسَ به لُ  ، وليس المقصودُ كِ سُ في الن  خولِ الد  ةُ ني : هو باإلحرامِ  المقصودُ  :تنبيهٌ 
  

  :كاآلتي  الثِ الث  هذه الحاالتِ  وتفصيلُ 
  :ةُ ن عليه الس  ماو ، األصلُ وهي  :األولى الحالةُ 

  .ةَ لمك  ويمضيَ ، اإلحرامِ  ثيابَ  ويلبسَ ، من الميقاتِ  مَ حرِ أن يُ 
 رَ أن ُيحصَ هذا ُيخَشى  لكن  خولِ عن الد  حالتانِ حينئٍذ فله ، ةَ إلى مك:  

  .هإحرامِ  عندَ  أن يشترطَ  -١
  .هإحرامِ  عندَ  أن ال يشترطَ  -٢

  :هذه المسألِة كاآلتي وتفصيلُ 
ه مـن إحراِمـ ه يحـل فإنـ؛ هـاعـن دخولِ  رَ حِصـوأُ  ،ةَ مكـ ه عـن دخـولِ د ُصـوجاءه ما يَ ، هإحرامِ  عندَ  رطَ إن اشتَ  -١

  .عليه وال شيءَ 
- ل رسـوُل اهللاِ َخـدَ : قالت -عنها رضي اهللاُ - عائشةَ  من حديثِ  حيحينِ ما جاء في الص  :ذلكعلى  ليلُ د الو 
 ى اهللاُ صــل  بيــرِ  علــى ُضــَباعَة بنــتِ  -معليــه وســل؟« :فقــال لهــا الزــِك َأَردِت الَحــجقالــت »َلعل : واِهللا ال َأِجــُدِني ِإال 

  .»اللُهم َمِحلي َحْيُث َحَبْسَتِني: َواْشَتِرِطي، ُقوِلي ُحجي« :فقال لها. َوِجعةً 
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ــويُ  رَ حَصــلمــن خــاف أن يُ  عُ شــرَ فيُ  ــ مــن دخــولِ  عَ مَن ــحِ فمَ ؛ ي حــابسٌ ســنِ بَ حَ  فــإنْ ( :، ويقــولَ طَ رِ شــتَ أن يَ  ةَ مكي ل
  .همن إحرامِ  ويحل ، عليه فال شيءَ ؛ ةَ مك  عن دخولِ  د قال ذلك وصُ ، فإذا )ينِ ستَ بَ حَ  حيثُ 

  

ــ ع مــن دخــولِ نِــلـه أن مُ  يحصــلُ  م ه؛ ثُــإحراِمــ عنــدَ  طَ رِ شـتَ أن ال يَ  -٢ ةَ مك، فإنـ ــ ه هنــا ال يحــلا يً دْ َهــ حَ ذبَ ى يَــحت
ــالحَ بعــدَ  لَ تحلــويَ  ــدليُل علــى . قصــيرِ أو الت  قِ لْ ه ب ــَرَة لِلــ{ :عــز وجــل  اهللاِ  ذلــك قــولُ وال ــوا اْلَحــج َواْلُعْم ِه فَــِإْن َوأَِتم

 وُمِنــع مــن دخــولِ  رَ حِصــن أُ َمــ علــى أن  الكريمــةُ  اآليــةُ  تِ ل فــدَ  ،]١٩٦ :البقــرة[ }ُأْحِصــْرُتْم َفَمــا اْستَـْيَســَر ِمــَن اْلَهــْديِ 
 ؛ ةَ مك ثُ ، اهديً  ه يذبحُ فإن يَ  م ذلك بعدَ  لُ تحل.  

ه  د َصـ يبيـةِ دَ الحُ  يـومَ  -معليـه وسـل  ى اهللاُ صـل - بـي الن  أن : همـاوغيرِ  حيحينِ ما جـاء فـي الصـوهو  ودليٌل آخُر،
  .هُ يَ دْ هَ  حَ بَ أن ذَ  بعدَ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - لَ حل تَ  خولَ الد  عِ ستطِ ا لم يَ ، فلم ةَ مك  عن دخولِ  ريشٍ قُ  ارُ ف كُ 

  

ه إلـى أن ي علـى إحراِمـِقـبَ  دْ ِجـ، فـإذا لـم يَ لَ حلـفقـد تَ  ديـةَ ح الفِ بَـ، فـإذا ذَ بحِ الذ   بعدَ إال  لُ حل الت  يجوزُ  ال :تنبيهٌ 
َفَمــن َتَمتــَع { :تعــالى ، يقــولُ يِ دْ الَهــ ا مقــامَ قائًمــ امٍ أيــ رةِ عَشــ جعــل صــيامَ  اهللاَ  ؛ ألن لُ تحلــيَ  م ، ثُــامٍ أيــ رةَ عَشــ يصــومَ 

َعٍة ِإَذا رََجْعـُتْم تِْلــَك  بِـاْلُعْمَرِة ِإلَـى اْلَحــج َفَمـا اْستَـْيَسـَر ِمــَن اْلَهـْدِي َفَمـن لــْم َيِجـْد َفِصـَياُم َثالثَــِة أَيـاٍم ِفـي اْلَحــج َوَسـبـْ
 }فَـــِإْن ُأْحِصـــْرُتْم َفَمـــا اْستَـْيَســـَر ِمـــَن اْلَهـــْديِ { :اهـــديً  رِ حَصـــجعـــل علـــى المُ  واهللاُ  ،]١٩٦ :البقـــرة[ }َعَشـــَرٌة َكاِملَـــةٌ 

  .]١٩٦:البقرة[
  

 حَ  عن رجلٍ  -تعالى رحمه اهللاُ -يمين ثَ عُ  ابنُ  يخُ وقد ُسئل الش ـ ع من دخـولِ نِ فمُ ، تصريحٍ  بدونِ  جفمـاذا ؛ ةَ مك
  ؟همُ لزَ يَ 

 فيحل  "ينِ ستَ بَ حَ  ي حيثُ ل حِ فمَ ؛ ي حابسٌ نِ بسَ حَ  إنْ  :"اإلحرامِ  كان قال عندَ   إنْ ( :-تـََعالى  رحمه اهللاُ  -فقال 
فَــِإْن ُأْحِصــْرُتْم َفَمــا اْستَـْيَســَر ِمــَن {:تعــالى هلقولِــ؛ اهــديً  عليــه أن يــذبحَ  فالواجــبُ  طْ رِ شــتَ عليــه، وإذا لــم يَ  وال شــيءَ 

  .]٢٣/٤٣٣ »مجموع فتاوى ابن عثيمين«[ )رَ حصِ أُ  حيثُ  رُ قص أو يُ  يحلقُ : ، أيلُ تحل ويَ  ،]١٩٦:البقرة[ }اْلَهْديِ 
  

  .رُ حصَ أو ال يُ  رُ حصَ ، وقد يُ ةَ ويمضي لمك  ،اإلحرامِ  ثيابَ  وال يلبسُ ، من الميقاتِ  مَ حرِ أن يُ  :انيةُ الث  الحالةُ 
ــبسُ اإلحــرامِ  مــن محــذوراتِ  فهــذا قــد وقــع فــي محــذورٍ  ــه فِ ؛ يطِ ِخــالمَ  ، وهــو ُل ــةُ دْ فعلي  محظــوراتِ  ارتكــابِ  ي

  .ىذَ األَ  ى بفديةِ سم ، وهي ما تُ اإلحرامِ 
، واحدةٌ  فعليه فديةٌ ؛ هرأسَ  غط ، وإن لم يُ حيحِ على الص  ينِ تَ يدْ عليه فِ  فإن ؛ هى رأسَ ، وغط يطٌ خِ فإذا كان عليه مَ 

  .األذى ى بفديةِ سم يُ ، وهي ما المخيطِ  لُبسِ  وهي فديةُ 
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ــَر بــينَ  :األذى هــي وفديــةُ  ويُ  شــاةٍ  ذبــحِ  أن ُيخيـ أو إطعــامِ الحــرمِ  هــا علــى فقــراءِ لحمَ  قُ فــر ،  لُكــ مســاكينَ  ةِ ســت ل 
  .امٍ أي  ثالثةِ  ، أو صيامُ صاعٍ  نصفُ  مسكينٍ 

ـــالى اهللاُ  يقـــولُ  ـــنُكم مرِيًضـــ{:تع ـــاَن ِم ـــن َك ـــَدَقٍة َأْو ُنُســـكٍ َفَم ـــن ِصـــَياٍم َأْو َص ـــٌة م ـــِه َفِفْدَي ـــن رْأِس ـــِه َأًذى م  }ا َأْو ِب
  .]١٩٦:البقرة[

  

ُل ْمـوالقَ ، يبيـةِ دَ الحُ  زمـنَ  - معليـه وسـل  ى اهللاُ صـل  - بي ى علي الن تَ أَ : - عنه رضي اهللاُ  - رةَ ُعجْ  بنُ  كعبُ   قال
فَاحِلْق، وُصْم َثالثَة أيـاٍم، أو َأطِعـْم ِسـتَة « :قال. مْ عَ نَـ : قلتُ  »!أَيـُْؤِذيَك َهَوام رَْأِسَك؟« :فقال، على وجهي تناثرُ يَ 

  .])٨٠٢٠( ، ومسلمٌ )٣٨٦٩( أخرجه البخاري [ »َمساِكيَن، َأِو اْنُسْك َنِسيكةً 
  

، لـت هـذه اآليـةُ نزِ ي أُ ِفـلَ ؛ هذي نفسـي بيـدِ وال ( :-عنه رضي اهللاُ - ُعجرةَ  بنُ  قال كعبُ : رمذي والت  أحمدَ  وعندَ 
ُكنـا : قـال. }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسـِه َفِفْديَـٌة ِمـْن ِصـَياٍم َأْو َصـَدَقٍة َأْو ُنُسـكٍ { :وِإياَي َعَنى ِبها

 ِبيمَع الن - ى اهللاُ صل  وكانـت لـي َوْفـرٌة فَجَعلَـِت ، بِالُحَدْيبيِة ونحُن ُمحرُِموَن وقد َحَصـَرنا الُمشـرُِكونَ  -معليه وسل
: قلـتُ  »!كأن َهَوام رَْأِسَك ُتؤِذيَك؟« :فقال -معليه وسل  ى اهللاُ صل -فَمر بي النِبي ، الَهوام َتَساَقُط على َوْجهي

الصياُم ثالثُة أياٍم، والطعاُم ِستُة َمساِكيَن، والنُسـُك شـاٌة ( :قال ُمجاِهدٌ . ونـََزَلْت هذه اآليةُ . »فَاْحِلقْ « :قال. نـََعمْ 
  .]له فظُ والل ) ٢٨٩٩( رمذي والت ، يبعَ شُ  ط) ١٨١١٧( برقم ٣/٤٣ أخرجه أحمدُ [ )فَصاِعًدا

  

أو من  ةَ من مك  أو العمرةِ  بالحج  مُ ُيحرِ  م ثُ  ةَ مك  ويدخلَ  الميقاتَ  زَ ى ُيجاوِ حت  اإلحرامَ  رَ ؤخ أن يُ  :الثةُ الث  الحالةُ 
  .ةَ مك  ه من دخولِ سبًبا لمنعِ  ه، أو ما يكونُ رُ ذَ حْ ه أو يَ ز ما يخافُ إذا جاوَ  الميقاتِ  دونِ 

 ، وهـذه المسـألةُ مـن الميقـاتِ  وهـو اإلحـرامُ ، والعمـرةِ  الحـج  ا من واجبـاتِ ه قد ترك واجبً فإن  ةِ ففي هذه الحال
ـَمـ علـى أن  األربعـةِ  مـن المـذاهبِ  ، والجمهـورُ والعمـرةِ  الحـج  من واجبـاتِ  واجبٍ  تركِ  مسألةُ  ا فعليـه واجبًـ كَ رَ ن تـَ

أو ، ه شـيًئاكِ ُسـن نُ ي ِمـِسـن نَ َمـ: (-عنهمـا رضـي اهللاُ - اسٍ عبـ بـنِ  اهللاِ  عبـدِ  الجليـلِ  حابي الص  بقولِ  ينَ ل ستدِ ، مُ مٌ دَ 
. ٢/٢٤٤ والدارقطني ، ٥/٣٠ »الكبرى ننِ الس «في  والبيهقي ، )٩٤٠( برقم ١/٤١٩ »الموطأ«في  أخرجه مالكٌ [) دًما قْ هرِ يُ فلْ  ؛هُ كَ رَ تَـ 

 :وقـال األلبـاني ، )ه مرفوًعـاأعرفُـ، وال صحيحٍ  موقوفًا عليه بإسنادٍ  ، والبيهقي رواه مالكٌ ( :١/٣٥٠ »يرنِ الصة البدر المُ خُ «في  نِ لق المُ  قال ابنُ 

  .])١١٠٠( »اإلرواء«) اموقوفً  تَ بَ وثَـ ، امرفوعً  ضعيفٌ (
  

 روِ وهو مَ  ،آخرُ  قولٌ وَثم وإبراهيمَ ، عن عطاءٍ  ي  خَ الن والحسـنِ عـي ،  علـيهم أجمعـينَ  اهللاِ  ةُ رحمـ، البصـري :ه بأنـ
  .]٤/١٩٢ الٍ بط  البنِ » شرح صحيح البخاري «، و٥/٥ »ثريبح الت رْ طَ «: رنظَ يُ [) وبةُ ما عليه الت وإن ، عليه مَ ال دَ (

 مـعَ  ز الميقـاتَ ى تجـاوَ حتـ ن تـرك اإلحـرامَ علـى َمـ مِ الـد  علـى إيجـابِ  يـدل  امـ ورودِ  وا علـى ذلـك بعـدمِ دل واستَ 
  .البلوى به عمومِ 
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  .ةِ م الذ  براءةُ  واألصلُ ، معصومةٌ  اسِ الن  أموالَ  بأن  - اأيضً  –وا دل واستَ 
  

  :الترجيحُ 
 القوَل  لعل أقربُ  انيَ الث لكن ، مُ حكَ وأَ  مُ علَ تعالى أَ  واهللاُ . طُ حوَ هو األَ  لَ األو.  

ـنـا مُ م علـى نبي وسـل  ى اهللاُ ه، وصـل وأعـان علـى إيـرادِ بحَثه،  ر اهللاُ س هذا ما يَ  ه أجمعـينَ ه وصـحبِ وعلـى آلِـ دٍ حم ،
  .العالمينَ  رب  هللاِ  والحمدُ 

  ه وموالهدِ سي  إلى عفوِ  وكتبها الفقيرُ 
  َجْبعانَ  آلِ  ظافُر بُن حسنٍ . د
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