
 المواقیت
 موضع اإلحرام لمن طرأت له الن�ة �عد تجاوز الم�قات

 
لكن إن أردت أن أعتمر �عد وصولي مكة  ، أعتمرالَّ أ أنا اآلن متوجه إلى مكة وفي نیتي :السؤال

 مع العلم أني قد تجاوزت الم�قات؟ ،ومن أین أنوي  ؟من أین أحرم
من مر �الم�قات وفي نیته أن �حرم �حج أو �عمرة فإنه ال یجوز له أن یتجاوزه إال  :الجواب

أما إذا كان  ،وٕاذا تجاوزه بدون إحرام فإنه یلزمه عند الجمهور دم یجبر �ه هذا التجاوز ،محرًما 

مروره �الم�قات والحال أنه ال ن�ة له أن یدخل في نسك فإنه ال مانع من أن یدخل مكة غیر 

«هن لهن ولمن أتى علیهن من غیر في الحدیث الصح�ح المتفق عل�ه: جاء ألنه  ؛محرم

ومن أهل العلم من یرى أنه ، ]1181مسلم:  /1524 [البخاري: أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»

عل�ه الصالة -وأن النبي  اال یدخل مكة إال محرمً ف ،یلزمه اإلحرام ولو لم یرد الحج والعمرة

لكن المرجح أن  ،دخل مكة یوم الفتح من غیر إحرام و�ین أنها ُأحلت له هذه الساعة -والسالم

فیدخل مكة حالًال ثم إذا نوى وأنشأ العمرة وهو  ،من ال یر�د الحج والعمرة فإنه ال یلزمه اإلحرام

حین أعمرها أخوها �أمر النبي  -رضي هللا عنها -في مكة فإنه �حرم من الحل كما فعلت عائشة 

عل�ه أن یخرج إلى الحل و�حرم فمن أنشأ العمرة في مكة ف ،من التنع�م -عل�ه الصالة والسالم-

فمن حیث أنشأ حتى أهل «وٕان كان �عضهم یرى أنه �حرم من مكة كما جاء في الحدیث:  ،منه

أما العمرة  ،الحل والحرملكن هذا محمول على الحج الذي سوف یجمع ف�ه بین ، »مكة من مكة

لیجمع  ؛التي ال یخرج فیها إلى الحل وال یلزم منها خروج إلى الحل فإنه ال بد أن �حرم من الحل

أمر عبد الرحمن بن أبي  -عل�ه الصالة والسالم-والدلیل على ذلك أن النبي  ،بین الحل والحرم

-وانتظر معه صحابته  -السالمعل�ه الصالة و -وانتظر النبي  ،�كر أن �عمر عائشة من التنع�م

عل�ه -ولوال وجوب ذلك لما شق علیهم النبي  ،وتحملوا مشقة االنتظار -رضوان هللا علیهم

 .-عل�ه الصالة والسالم-وهو الرؤوف �أمته  -الصالة والسالم
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