
 اإلحرام ودخول مكة
 دخول مكة بدون إحرام

 
فاقترح �عض الزمالء أن  ،وعند العودة مررنا �مكة ،ذهبنا إلى جدة في مهمة عمل :السؤال

فهل �جوز دخول الحرم والصالة فیه ونحن لم ننِو العمرة؟ وفي هذه الحال هل  ،نصلي في الحرم
 مكن أن ننوي العمرة ونحن في مكة؟�ُ 

ح أنه ال مانع من دخولها رجَّ والمُ  ،بین أهل العلم خالفٍ  محلُ  بدون إحرامٍ  دخول مكة :الجواب
 :لما وقَّت المواقیت قال -علیه الصالة والسالم-والنبي رد الحج أو العمرة، �غیر إحرام لمن لم یُ 

أراد الحج  ممن، أتى علیهن من غیرهم ولكل آتٍ «�عني هذه المواقیت لتلك الجهات  »لهنَّ  هنَّ «
 .رد الحج وال العمرة فإنه ال یلزمه اإلحرامن لم یُ مفهومه أن مَ  ،]١٨٤٥[البخاري:  »أو العمرة

و�ون النبي  ،أنه ال �جوز الدخول إال �إحرام :-عروف عند أهل العلموهو م-والقول الثاني 
علیه الصالة -ت له حلَّ �غیر إحرام هذا في الساعة التي أُ  الفتحِ  دخل یومَ  -علیه الصالة والسالم-

ثم �عد ذلك إذا دخل من  ،ن أراد الحج أو العمرةلزم اإلحرام إال مَ ح أنه ال یَ رجَّ ولكن المُ  ،-والسالم
، و�حرم خرج إلى أدنى الحلمن مكة فإنه حینئٍذ �َ  العمرةَ  شَأله وأنْ  ثم طرَأ إلى مكةَ  غیر إحرامٍ 

 ،خرج إلى أدنى الحلوحینئٍذ یلزمه أن �َ  ، في مكةالعمرة إال و�أتي �العمرة، هذا إذا لم ُینشئ منه،
علیه الصالة -�ما أمر النبي  ،لیجمع في إحرامه بین الحل والحرم ؛فیحرم �العمرة و�أتي بها

ولذا ال  ،من التنعیم ه عائشةَ ِمر أختَ أن ُ�عْ  -رضي هللا عنهما– الرحمن بن أبي �كر عبدَ  -والسالم
-قوله و  ،و�نما ال بد أن �خرج إلى الحل ،مكة ن داخلِ ن مكة مِ حرم من أنشأ العمرة مِ �جوز أن �ُ 

 ،المراد �ه في الحج ]١٨٤٥[البخاري:  »حتى أهل مكة من مكة« :-علیه الصالة والسالم
وحینئٍذ  ،عرفة من الحل حیث إنألنهم سوف �خرجون یوم عرفة إلى الحل  ؛یحرمون من مكةف

العمرة من  ئُ نشِ خرج مُ أن �َ  نوأما �النسبة للعمرة فال بد مِ  ،والحرمِ  �جمعون في إحرامهم بین الحلِّ 
كما -لیجمع  ؛سواء �ان التنعیم أو غیره من جهات الحل القر�بة من مكة ،مكة إلى أدنى الحل

علیه -ا أمر النبي �افًیا لمَ  من داخل الحرمِ  ولو �ان اإلحرامُ  ،والحرمِ  في إحرامه بین الحلِّ  -قلنا
-و�نتظره  ،خرج إلى التنعیمأن �َ  -رضي هللا عنهما– الرحمن بن أبي �كر بدَ ع -الصالة والسالم

 -علیه الصالة والسالم-والمسلمون والصحا�ة معه  ،في ذها�ه و��ا�ه -علیه الصالة والسالم
 ،مكة لزمه دمٌ  ن داخلِ لكن لو أحرم مِ  ،مما یدل على أنه ال بد منه ،ورضي هللا عنهم وأرضاهم

 ه حینئٍذ صحیحة.وعمرتُ  ،یقات بدون إحرامكما لو تجاوز الم

سواء، �عني طرفي المسألة  د على حدٍّ �ان التردُّ إن فًدا هل �عتمر أم ال، أما إن �ان متردِّ 
سوف  وأن الظروفَ  ،ح عنده أنه �عتمرو�ن ترجَّ  ،فهذا ال یلزمه شيءسواء  النقیض على حدٍّ 



 ؛رجع إلى المیقاتال بد أن یَ فغلب على ظنه أنه �عتمر �َ  فمادام ،سنح له األمر و�عتمرتواتیه و�َ 
ه أنه على ظنِّ  الغالبُ �ان أو  ،و�ن �ان التردد على حد سواء ،مبنیة على غلبة الظن ألن األحكامَ 

 .يِّ ه حكم المكِّ فإنه حینئٍذ �كون حكمُ  ،ال یتمكن من العمرة
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