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 لمقدمة ا

 هللا الرمحن الرحيم بسم  

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال 
مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله ، 

حتديد مكان اإلحرام ابحلج والعمرة ينبين ليما كثريا  . أما بعد   فإن  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تس 
والنية قد تكون نية جازمة ، وقد تكون نية معلقة ، وقد على وجود نية مسبقة ألداء مناسك احلج أو العمرة ،  

مقيدة أبن نية  من   تكون  السفر  يكون  آخر  اتبعة ألمر  احلج  أو  العمرة  نية  يتجاوز ،  ابتداء    جلهأ   تكون  وقد 
 إىلهذه الصور من املسائل اليت حتتاج  عليه النية بعد ذلك ، ف  أ امليقات بغري نية ألداء احلج أو العمرة ، مث تطر 

من   -فيما وقفت عليه-من خالل أتمل األدلة ونصوص أهل العلم فيها ، وبعد التقصي مل أجد     ،    حبث ونظر
        .    العلم أهل  قوال  ن خالل التأصيل ابألدلة من الكتاب والسنة وحترير أم من مجيع جوانبه ،  حبث هذا املوضوع  

عزمت  ول ابهلل –ذا  بـ)  –مستعينا  املوسوم  املوضوع  هذا  حبث  اإلحرام  ف   لنيةاأثر  على  مكان    ابلنسك  حتديد 
مقارنة " فقهية أتصيلية  هبا  "  دراسة  املتعلقة  املسائل  فيها  ( وبيان  املرتتبة   الثماربيان  مع  ،  وحترير حمل اخلالف 

 فأسأله سبحانه  العون والسداد .     عليها.

 وقد تضمن هذا البحث بعد املقدمة فصلني  وخامتة على النحو التايل : 

 مبحثانوفيه واأللفاظ ذات الصلة التعريف بمفردات العنوان : الفصل األول 

 بمفردات العنوانالمبحث األول : التعريف 

 المبحث الثاني : األلفاظ ذات الصلة

 : مباحث  أربعةوفيه  النية في تحديد مكان اإلحرام بالنسكأثر :  الثانيالفصل 

 وفيه مطلبان  : مجاوزة الميقات بنية جازمة ألداء النسك بال إحرامالمبحث األول 

 المطلب األول : تأصيل المسألة

 النزاعالمطلب الثاني : تحرير محل 

   :مطالب  ثالثةوفيه  مجاوزة الميقات بال نية للنسك :   المبحث الثاني

     .مجاوزة الميقات دون دخول الحرم  :  األولالمطلب 
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 : :  من جاوز الميقات بال نية للنسك وأراد دخول الحرم وفيه فرعان الثانيالمطلب 

 .الفرع األول : إذا كان الدخول لحاجة تتكرر 

 . الفرع الثاني : إذا كان الدخول لحاجة التتكرر

 :  وفيه فرعان .طروء نية أداء النسك بعد تجاوز الميقات:  الثالثالمطلب 

 .حرم  طروء النية قبل دخول ال:  الفرع األول

 .دخول الحرم   بعدطروء النية  الفرع الثاني :

 مطلبانمجاوزة الميقات بنية معلقة ألداء النسك وفيه  المبحث الثالث :

 المسألةالمطلب األول : تأصيل 

 .  مجاوزة الميقات بنية معلقة :  الثانيالمطلب 

 : مطلبان وفيه  مجاوزة الميقات بنية مقيدة ألداء النسكالمبحث الرابع : 

 . المسألةالمطلب األول: تأصيل 

 . مجاوزة الميقات بنية مقيدة :  الثانيالمطلب 

  

 الخاتمة     

 فهرس المراجع 

 

 

 

 

 

 الفصل األول : 
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 التعريف بمفردات العنوان واأللفاظ ذات الصلة 

 وفيه مبحثان 

 المبحث األول : التعريف بمفردات العنوان 

 أثر أوال : 

 تعريفه لغة 

الباقي"ا الشيء  ورسم  الشيء،  وذكر  الشيء،  تقدمي  أصول:  ثالثة  له  والراء،  والثاء  و (  1)"هلمزة  بقية .   األَثر 
ابلتحريك ما بقي من رسم الشيء والتْأثري   واألَثرُ ،  الشيء واجلمع آاثر وأُثور وخرجت ف ِإْثره وف أَثَره َأي بعده

 (  2) " فيه أَثراً واآلاثُر اأَلْعالم ِإْبقاُء األَثر ف الشيء وأَثَـَّر ف الشيء ترك

اصطالحا   والنتيجة":  تعريفه  الشيء  وجود  على  يدل  ما  :"(  3) " حصول  هو  أو  على   ،  املرتتبة  النتيجة 
 ( 4) "التصرف

 النية :   ثانيا

النون والواو واحلرف املعتّل أصٌل صحيح يدلُّ على معنيني: أحدمها َمْقَصٌد لشيء، واآلخر   "   :لغة   اتعريفه
التََّحوُّل من دار إىل دار. هذا هو األصل، مث محل عليه   َعَجُم شيء.  النـََّوى:  اللغة:  النـََّوى. قال أهُل  فاألوَّل 

له.   َقَصَد  إذا  يَنِويه،  األمَر  ]نَوى[  فقالوا:  َقَصَده الباُب كلُّه  نـََواه هللا، كأنَّه  قوهُلم:  التآويَل  هذِه  ح  يصحِّ وممَّا 
 .   ( 5)"والِنيَُّة : الوجُه الذي يُْذَهُب فيه والبُـْعُد كالنـََّوى فيهما"    ابحلِْفِظ واحلِياطة. 

وا به عن بعض األوزان. ويقال إنَّ     النـََّواة زِنَُة مخسة َدرَاهم. وتَزوَّجها واألصل اآلخر النـََّوى: نـََوى التَّْمر. ورمبا عَّبَّ
 ( 6) "على نواٍة من ذهب، أي وزِن مخسِة دراهَم منه

 
 (  53/  1معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((1

 (   13/  10( ؛ تاج العروس من جواهر القاموس )5/  4لسان العرب ) -((2

 (   33التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص  -((3

 ( 42معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي )ص  -((4

 ( 1728القاموس المحيط للفيروز آبادي )ص  -((5

 ( 366/  5معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((6
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، وقيل "   (  2) "النية قصد الفعل مقرتان به"    وقيل  (  1)"عزم القلب على أمر من األمور "   : اصطالحا  اتعريفه
 ( 3) هللا"  إىل  تقراب   الشيء  فعل  على  العزم

 تحديد :    ثالثا

 لئال  الشيئني  بني  الفصل  :  دُّ احل"   (  4)الشيء"  َطَرف  والثاين  املنع،  األّول:  أصالن  والدال  "حلاء  :تعريفه لغة 
،  بينهما  َحد   شيئني  كل   بني ما  وفصل ،  ُحدود  ومجعه  اآلخر  على  َأحدمها  يتعدى  لئال  َأو ،  ابآلخر  َأحدمها  خيتلط 

 ( 5) َحدُّه"  شيء  كل   ومنتهى

لذلك :   تعريفه اصطالحا     هبا  اجلناايت فسّميت  من  لغة من حّد دخل واحلدود موانع  املنع  أصله  احلّد 
وحد الدار ما تتميز به عن غريها ، احلد احلاجز بني الشيئني الذي مينع اختالط أحدمها ابآلخر و    لكوهنا موانع.

 ( 6)الشيء الوصف احمليط مبعناهوحد ،  يقال حددت الدار ميزهتا عن جماوراهتا بذكر هناايهتا

 اإلحرام  :   رابعا

احِلْرُم ابلكسر (  7) "احلاء والراء وامليم أصٌل واحد، وهو املْنع والتشديد. فاحلرام: ِضدُّ احلالل  "   : تعريفه لغة
 )  "وقد َحُرَم عليه الشيء ُحْرماً وَحراماً وَحُرَم الشيُء ابلضم ُحْرَمةً   ،واحلَراُم نقيض احلالل ومجعه ُحُرٌم  

الراء اإلْحراُم ابحلج  وا ِحْرٌم واإِلْحراُم ،  حلُْرُم بضم احلاء وسكون  ِحّل وأَنت  أَنَت  يقال  املُْحرُِم  الرجل  وابلكسر 
    ( 8  "وابَشَر َأسباهبما وشروطهما  مصدر َأْحَرَم الرجُل ُُيْرُِم إْحراماً إذا َأَهلَّ ابحلج َأو العمرة

 

 ( 10) "نية الدخول ف احلج أو العمرة"( 9) نية الدخول ف النسك:  تعريفه اصطالحا  

 
 ( 632/  2المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ألحمد الفيومي )المصباح  -((1

 (  71الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لألنصاري )ص  -((2

 (  69)ص المطلع على أبواب المقنع   -((3

 ( 3/  2معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((4

 (   6/  8( ؛ تاج العروس من جواهر القاموس )352(  مادة "حدد" ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي )ص 140/  3لسان العرب ) -((5

 ( ؛ 269(  ؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص 147طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية )ص  -((6

 ( 45/  2معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((7

 (  119/   12لسان العرب ) -((8

 (  40التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص  -((9

 (  167)ص المطلع على أبواب المقنع   -((10
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 خامسا : النسك  

"النون والسني والكاف أصٌل صحيح يدلُّ على ِعبادٍة وتقرُّب إىل هللا تعاىل. فالنُّْسُك والنُُّسك: :   تعريفه لغة
تعاىل"العبادة   هللا  ِإىل  به  تـُُقرب  ما  وكل  َنِسيكة. (  1) والطاعة  هللا  إىل  هبا  تَتقرَّب  اليت  والذَّبيحة  انسك.  ورجٌل 

ك: املوضع يذَبح فيه النَّساِئك، وال يكون ذلك إالَّ ف الُقْرابن"  ِِ  (  2) واملَْنَس

 . (3) "أعمال احلج و العمرة "أما في االصطالح الفقهي فالنسك: 

 الثاني : واأللفاظ ذات الصلة المبحث 

 الحج  :   أوال

احلَجُّ   ، وقال ف لسان العرب:" (  4) "احلاء واجليم أصوٌل أربعة. فاألول القصد، وكل َقْصٍد حج  ":  تعريفه لغة 
القصُد َحجَّ ِإلينا فالٌن َأي َقِدَم وَحجَّه َُيُجُّه َحّجاً قصده وَحَجْجُت فالانً واعَتَمْدتُه َأي قصدته ورجٌل حمجوٌج َأي 

    ( 6) وقال مجاعة : ِإنّه الَقْصُد ملَُعظَِّم .  وقيل : هو َكثْـَرُة الَقْصِد ملَُعظَّمٍ "  ،  ( 5) "مقصود

اصطالحا   خمصوصةقص":   تعريفه  بشرائط  خمصوص  وقت  ف  خمصوصة  بصفة  تعاىل  هللا  لبيت  ، (  7) "د 
 .( 9) "قصد خمصوص إىل حمل خمصوص ، على وجه خمصوص ، وقيل :"  ( 8) "اسم إلفعال خمصوصةوقيل"

 (10)  واجلمع الُعَمر  ، والُعْمَرُة : الزايرَةُ ،    الَعْمُر ابلفتح وابلضم وبضمتنِي : احلياةُ : لغة ا تعريفه العمرة:   ثانيا

:  :   اصطالحا    اتعريفه تعاريف منها  بعدة  للنسك  عرفت  احلرام  البيت  :"   ( 1) زايرة  اْلبَـْيِت   ، وقيل  زاَِيرَُة 
خَمُْصوصٍ  َوْجٍه  َعَلى  املذكورة ف ،وقيل:"  (3) "زايرة خمصوصة ألفعال خمصوصة وقيل:"(2) " احْلََراِم  أفعاهلااملخصوصة 

 ( 5) "اسم لزايرة خاّصة" وقيل  (  4) "مواضعها

 
 (498/ 10لسان العرب ) -((1

 (  498/ 10( ؛ لسان العرب )420/ 5معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((2

 ( 103/ 4( ؛ كشاف القناع )31/ 5( ؛ المجموع )426/ 2( ؛ الذخيرة )2/ 25وط )(المبس3)

 ( 29/  2معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((4

 (  مادة )حجج( ؛ 226/  2لسان العرب ) -((5

 (  459/  5تاج العروس من جواهر القاموس ) -((6

 ( 111التعريفات للجرجاني )ص  -((7

 (  156)ص المطلع على أبواب المقنع   -((8

 (  1كتاب الحج من إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )ص  -((9

 ( 130/  13(  ؛ تاج العروس من جواهر القاموس )601/  4( ؛ لسان العرب )571القاموس المحيط للفيروز آبادي )ص  -((10
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واجلمع املواقيت فاستعري للمكان ،   (6) : وهو الزمان واملكان املضروب للفعل   امليقات:     المواقيت :    ثالثا

   .    (7) الحج لمواضع اإلحرامومنه مواقيت  

 ( 8) خمصوصة" لعبادة  معينة   وأزمنة   : "مواضع  المواقيت اصطالحا

   (  9) امليقات املكاين اصطالحا هو :  املواضع اليت ال يتجاوزها من أراد احلج أو العمرة إال حمرما ف

   ( 10) امليقات الزماين اصطالحا هو :  الوقت الذي جيوز فيه أداء مناسك احلج أو العمرةو 

من منزله خارج   "   ، وقيل   ( 11) "من كان خارج املواقيت املكانية للحرم ولو كان من أهل مكة" اآلفاقي:    رابعا
 ( 12) "منطقة املواقيت

هو الذي يسكن ف مناطق املواقيت ، أو ما ُياذيها ، أو ف مكان دوهنا إىل احلرم احمليط   "   الميقاتي :  خامسا
 ( 13) "مبكة

 ( 14) "سبيل  عابر  أو   مستوطنها  كان  سواء  ابحلج االحرام  ارادة  عند  مبكة  كان  من  "    المكي: سادسا

 

 الفصل الثاني : 

 بالنسك  تحديد مكان اإلحرام  في  النيةأثر  

 
 (226/  4) -لى رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني ع -((1

 (409/  3) -شرح منتهى اإلرادات  -((2

 (110/  4) -حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  -((3

 (156/  1) -المطلع على أبواب المقنع   -((4

 (  62طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية )ص  -((5

 (164/  1) - المطلع على أبواب المقنع  -((6

 ( ؛  68/  1) -أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء  -((7

 (  222/  2شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) -((8

 (  522/  2) -( ؛ حاشية رد المحتار 352/  1) -العناية شرح الهداية   -((9

 (164/  1)-لمحمد الحنبليالمطلع على أبواب المقنع(؛ 522/  2)-( ؛ حاشية رد المحتار 64/ 11)-يالذخيرة في الفقة المالك -((10

 ( 36معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي )ص  -((11

 ( 145/  2الموسوعة الفقهية الكويتية ) -((12

 ( 149/  2الموسوعة الفقهية الكويتية ) -((13

 (526/ 2المحتار )حاشية رد ؛   (205/  7المجموع )  -((14
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 مباحث:   أربعة وفيه

 المبحث األول  : مجاوزة الميقات بنية جازمة ألداء النسك بال إحرام 

 :  وفيه مطلبان  

 المطلب األول : تأصيل المسألة 

 أوال : ما جاء في المواقيت 

 وألهل اجلحفة   الشأم وألهل   احلليفة   ذا  املدينة   ألهل  وقت   وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب  إن   قال عباس  ابن  عن   -1
 كان  ومن   والعمرة  احلج  أراد  ممن   غريهن   من   عليهن   أتى  وملن   هلن   هن  يلملم   اليمن   وألهل  املنازل  قرن  جند

 ( 1) مكة"  من  مكة  أهل  حىت أنشأ  حيث  فمن  ذلك  دون
 دوهنن   كان  فمن  والعمرة   احلج   يريد   كان   ملن   أهلهن  غري  من  عليهن  أتى  وملن  هلن   وف لفظ للبخاري:" فهن   •

 ( 2)منها"  يهلون   مكة   أهل  حىت  وكذاك   أهله   من  فمهله
 أهله  فمن   دوهنن   كان  فمن   والعمرة  احلج  أراد  ممن   أهلهن  غري  من   عليهن   أتى  وملن   هلن   فهن »  ولفظ مسلم     •

 . ( 3) «  منها يهلون مكة  أهل  حىت   فكذلك   وكذا
 دوهنن   كان  فمن   والعمرة   احلج  يريد  كان   ممن   أهلهن  غري  من   عليهن   أتى  وملن   هلن   فهن   وف لفظ للبخاري"   •

 ( 4) منها" يهلون  مكة  أهل  إن  حىت  أهله   فمن
 ذو   املدينة  أهل   مهل  يقول    هللا   رسول  مسعت  "   رضي هللا عنهما  عن ابن عمر  ف الصحيحني وف لفظ     •

 النيب  أن  زعموا   عنهما   هللا   رضي   عمر   ابن  قال   قرن  جند   وأهل   اجلحفة   وهي   مهيعة   الشأم  أهل   ومهل   احلليفة
  ( 5)يلملم"  اليمن  أهل   ومهل   أمسعه  ومل  قال   وسلم  عليه  هللا صلى

اجلحفة "    الشأم وألهل احلليفة  ذا املدينة وألهل قران جند ألهل  هللا رسول وف لفظ للبخاري عنه"فرضها   •
(6) 
 وأهل  احلليفة  ذى   من  يهلوا   أن   املدينة   أهل   -وسلم  عليه   هللا   صلى -  هللا   رسول  :"  أمر عنهوف لفظ ملسلم     •

    ( 7) قرن"  من جند   وأهل   اجلحفة  من   الشام

 
 /باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 1524( /ر134/  2صحيح البخاري ـ ) -((1

 /باب مهل أهل الشأم  1526( /ر134/  2صحيح البخاري ـ ) -((2

 باب مواقيت الحج والعمرة   2860(/ر5/   4)صحيح مسلم   -((3

 قيت  باب مهل من كان دون الموا 1529( /ر134/  2صحيح البخاري ـ ) -((4

 باب مواقيت الحج والعمرة  2864( /ر5/  4باب مهل أهل نجد ؛ صحيح مسلم )1527( /ر 134/  2صحيح البخاري ـ ) -((5

 / باب فرض مواقيت الحج والعمرة   1522( ر133/ 2صحيح البخاري ـ م م ) -((6

 باب مواقيت الحج والعمرة 2865( /ر5/  4صحيح مسلم ) -((7



9 
 

 الشأم   وألهل  احلليفة   ذا   املدينة   ألهل   وقت     النيب  أن  عنهما   هللا   رضي  عباس  ابن  عن  ف الصحيحن  و    -2
 أراد   ممن   غريهم  من   عليهن   أتى  آت  ولكل  ألهلهن  هن  يلملم  اليمن  وألهل  املنازل  قرن  جند  وألهل  اجلحفة

 ولفظ مسلم " هن هلم" ( 1)مكة" من   مكة   أهل  حىت  أنشأ  حيث   فمن  ذلك دون  كان   فمن   والعمرة   احلج
 إن  املؤمنني  أمري  اي  فقالوا  عمر  أتوا  املصران  هذان  فتح  ملا  قال  عنهما  هللا  رضي  عمر  ابن   عن   وف البخاري     -3

 من  حذوها  فانظروا  قال  علينا  شق  قران  أردان  إن   وإان  طريقنا   عن  جور   وهو  قران  جند  ألهل   حد     هللا   رسول
 ( 2)عرق"  ذات  هلم  فحد   طريقكم

 إىل  رفع   أحسبه  -  مسعت  فقال  املهل   عن   يسأل  -  عنهما   هللا   رضى   -  هللا   عبد  بن  جابر  وف مسلم عن    -4
 عرق  ذات من  العراق  أهل ومهل  اجلحفة اآلخر  والطريق  احلليفة  ذى من املدينة  أهل  مهل »  فقال- النىب

 ( 3) «  يلملم   من  اليمن  أهل  ومهل  قرن من   جند   أهل   ومهل
 . )4(«دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر   أن رسول هللا   »أنس بن مالك رضي هللا عنه  حديث   -5
دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة   أن رسول هللا     رضي هللا تعاىل عنهما » جابر بن عبد هللا    وحديث    -6

 )5( « بغري إحرامسوداء  
فقال أيها الناس قد فرض هللا عليكم   خطبنا رسول هللا     :»قال  رضي هللا تعاىل عنه ،  أيب هريرةحديث   -7

لو قلت نعم   احلج فحجوا فقال رجل أكل عام اي رسول هللا فسكت حىت قاهلا ثالاث فقال رسول هللا   
على  واختالفهم  بكثرة سؤاهلم  قبلكم  فإمنا هلك من كان  تركتكم  ما  قال ذروين  مث  استطعتم  وملا  لوجبت 

   (6)«استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوهأنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  
ال يدخل أحد مكة إال إبحرام من أهلها قال رسول هللا     : » قال  رضي هللا تعاىل عنهما    ابن عباس حديث   -8

 )7( «ال من غري أهلها
 :    ثانيا : ما جاء في اشتراط النية

   (8)امرئ ما نوى{قوله عليه الصالة والسالم }  إمنا األعمال ابلنيات , وإمنا لكل     -1
 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما املتقدم " ممن أراد احلج والعمرة"    -2
   ( 9) حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ف الصحيحني  " اليريد إال الصالة"   -3

 
 باب مواقيت الحج والعمرة  2861( /ر5/   4باب مهل أهل اليمن ؛ صحيح مسلم ) 1530( /ر135 / 2صحيح البخاري ـ ) -((1

 باب ذات عرق ألهل العراق1531( /ر135/  2صحيح البخاري ـ م م ) -((2

 باب مواقيت الحج والعمرة 2867( /ر5/  4صحيح مسلم ) -((3

 . 1357/ح989/ص2/  ومسلم ج1749/ح655/ص2(البخاري ج4)

 / باب جواز دخول مكة بغير إحرام   1358/ح990/ص2(مسلم ج5)

 /باب فرض الحج مرة في العمر     1337/ح975/ص2صحيح مسلم ج )6(

، وقال "قال ابن عدي ال أعرفه مسندا إال به من هذا الوجه" وجاء موقوفا على ابن عباس في  مصنف عبد  130/ص6( ذكره في ميزان االعتدال في نقد الرجال ج7)

"وقد نسب إلى الكذب ووثقه ابن   93/ص10؛ وفي سند الحديث المرفوع خالد بن عبدهللا الواسطي ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج4482/ح566/ص/2زاق جالر

 حبان وقال يخطئ ويخالف" 

 رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم     / باب كيف كان بدء الوحي إلى 1/ح3/ص1من حديث عمر ابن الخطاب رضي هللا تعالى عنه، صحيح البخاري ج  – )8(

 /باب فضل صالة الجماعة 1538( ر128/ 2)صحيح مسلم  / باب الصالة في مسجد السوق ؛ 477( ر103/ 1صحيح البخاري ـ )-((9
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 المطلب الثاني : تحرير محل النزاع 

إال عند الظاهرية فأوجبوا جتديد النية عند امليقات وإال فال   صح إحرمهعلى  أن من أحرم قبل امليقات    اّتفقوا  
   حج له 

 واتفقوا على استحباب اإلحرام عند الميقات  

يريد احلج أو العمرة فجاوزه بغري إحرام مث عاد قبل أن ُيرم وأحرم من واتفقوا على أن من جاوز الميقات  
  ،      (1)"فإحرامه صحيح  امليقات  

 :على قولنيجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة بال إحرام واختلفوا في حكم من 

  )2( جيب عليه الرجوع إىل امليقات فإن أحرم بعده فهو آمث ويلزمه دم ، وهذا قول احلنفية  القول األول :  
لكن قالوا ببطالن النسك إذا     ، وهو قول الظاهرية وسعيد ابن جبري(  5) ، واحلنابلة    (   4) ، والشافعية  )3( واملالكية
   .     (6)مل يرجع

     (7) والنخعي  عطاء  يستحب له الرجوع للميقات ، فإن أحرم بعده صح ومل يلزمه شيء وهو قول   القول الثاني: 

أحاديث املواقيت املتقدم ذكرها فهي نص ف   : بالسنة والمعقول : فمن السنة  استدل القول األول   
 . حمل النزاع أنه الجيوز ملن أراد احلج أو العمرة جماوزهتا دون إحرام  

 فَِإنْ   لِِلَِّ   َواْلُعْمَرةَ   احْلَجَّ   َوَأمتُّوا}: عموم قوله تعاىل:"  وأما إيجاب الدم فدليه الكتاب والسنة  ، فمن الكتاب

: أن جتاوز امليقات بال إحرام مما ينقص النسك فيجَّب   وجه االستدالل     (  8){  اهْلَْديِ   ِمنَ   اْستَـْيَسرَ   َفَما  ُأْحِصْرتُْ 
 ذلك النقص ابلدم . 

 
 -فتح الباري  ؛  اإلنصاف؛       (368/  3( ؛ روضة الطالبين )222/  2؛ األم للشافعي )   432/  1؛ المدونة    166-2/265؛ بدائع الصنائع     2/8انظر المبسوط    (1)

 53-5/52انظر المحلى ( ؛ 387-386/  3ابن حجر )

   166-2/265؛ بدائع الصنائع   2/8( انظر المبسوط 2)

 (: 59/ 4( ؛ مواهب الجليل  )360/ 5حاشية الدسوقي) ؛   432/ 1( انظر المدونة 3)

 (443/ 6أسنى المطالب )(   ؛  368/ 3( ؛ روضة الطالبين )222/ 2األم للشافعي ) -((4

  2/404(  ؛ كشاف القناع    3/429)  اإلنصاف -((5

 ( 387-386/  3ابن حجر ) -فتح الباري  -((6

 ( 387-386/  3ابن حجر ) -فتح الباري  -((7

 [196( { ]البقرة 196)-((8



11 
 

تعاىل عنهم   ومن السنة :  ابن عباس رضي هللا  :}    احديث  فليهرق قال  تركه  أو  من نسي من نسكه شيئا 

    .مرفوعا،وإمنا هو موقوف على ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهماأبنه اليصح نوقش:  )1( {دما

 . وع ، وال يعرف له خمالف للصحابة  : أبنه ف حكم املرفأجيب عنه

 بالسنة ، ومن ذلك :  : واستدل القول الثاني

ما جاء  عن ابن عمر رضي هللا عنهما" مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مهل أهل املدينة ذو  -1
احلليفة ومهل أهل الشأم مهيعة وهي اجلحفة وأهل جند قرن قال ابن عمر رضي هللا عنهما زعموا أن النيب 

   ( 2)صلى هللا عليه وسلم قال ومل أمسعه ومهل أهل اليمن يلملم"
 رفع  أحسبه   -  مسعت   فقال  املهل  عن  يسأل  -  عنهما  هللا  رضى   -  هللا  عبد   بن   جابر  ومبا جاء ف مسلم عن -2

 ذات  من  العراق   أهل  ومهل   اجلحفة   اآلخر  والطريق  احلليفة   ذى   من  املدينة   أهل  مهل »    فقال -  النىب  إىل
 ( 3)« يلملم   من  اليمن  أهل  ومهل   قرن   من   جند   أهل   ومهل   عرق 

 . إمنا تدل على االستحباب  اوما جاء ف معناهاألحاديث     هأن هذ   وجه االستدالل : 

ومن ذلك  ما جاء أبنه قد جاء ف بعض األلفاظ مايدل على صريح األمر ، واألصل فيه الوجوب     :  نوقش  
 يهلوا  أن املدينة أهل -وسلم عليه   هللا صلى- هللا رسول ف صحيح مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ":" أمر

    ( 4)قرن"  من جند   وأهل   اجلحفة  من الشام  وأهل  احلليفة   ذى   من

 ذا  املدينة  وألهل  قران  جند  ألهل    هللا  رسول  فرضها      "عن ابن عمر رضي هللا عنهما    ف البخاري :وف لفظ    
النيب    الصحيحني    وف(  5) "  اجلحفة  الشأم  وألهل   احلليفة أن  عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن   ( 6) "وقت  عن 

 أن هذه نصوص صحيحة وصرُية ف الداللة على الوجوب.   وجه االستدالل:    .احلديث

.  )1(دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر «  بدليل حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه »أن رسول هللا   و  -3
دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء   وحديث جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما » أن رسول هللا  

 : أنه مل يكن حمرما فدل على عدم الوجوب . جه االستداللو   )2( بغري إحرام«

 
   8707/ح30/ص5؛ سنن البيهقي الكبرى ج  1749/ح265/ص1الجعد ج/باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا ؛ مسند ابن  940/ح419/ص1موطأ مالك ج  -(  1)

حديث بن عباس موقوفا عليه ومرفوعا ... أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن    972"229/ص2؛ قال في تلخيص الحبير ج

فوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به ،وأعله بالراوي عن  جبير عنه بلفظ من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ،  وأما المر

 علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي ، فقال إنه مجهول ،وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي ،قال هما مجهوالن" 

 سبق تخريجه  -((2

 سبق تخريجه  -((3

 سبق تخريجه  -((4

 سبق تخريجه   -((5

 سبق تخريجه  -((6
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أبن هذا مسلم ف حق من مل يرد حجا وال عمرة ، وحمل النزاع هو فيمن جتاوز امليقات  وهو يريد   نوقش : 
 حجا أو عمرة ،واألدلة اليت ذكران تدل على الوجوب . 

 الراجح هو القول األول ؛ لقوة ما ستدلوا به ولإلجابة عن أدلة القول الثاين . وهللا تعاىل أعلم .  :   الراجح

 ثمرة الخالف  

بغري إحرام فعليه أن يعود إليه وُيرم منه . فإن مل يرجع فعليه   -هبذه النية  –من جاوز امليقات    :   األولفرع  ال
أنّه إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لضيق  دم سواء أترك العود بعذر أم بغري عذر ، عامدا كان أم انسيا . إالّ 

الّدم وعليه  مكانه  من  فيحرم  الّشاّق  املرض  أو  املغين    . الوقت  إىل :"   قال ف  برجوعه  احلج  فوات  من خشي 
امليقات أنه ُيرم من موضعه فيما نعلمه إال أنه روي عن سعيد بن جبري من ترك امليقات فال حج له وما عليه 
اجلمهور أوىل فإنه لو كان من أركان احلج مل خيتلف ابختالف الناس واألماكن كالوقوف والطواف وإذا أحرم من 

وإمنا أحبنا ...فعليه دم ال نعلم فيه خالفا عند من أوجب اإلحرام من امليقات    دون امليقات عند خوف الفوات
 ( 3) "له اإلحرام من موضعه مراعاة إلدراك احلج فإن مراعاة ذلك أوىل من مراعاة واجب

ومن مل ميكنه الرجوع لعدم الرفقة أو اخلوف من عدو أو لص أو مرض أو ال يعرف الطريق وحنو هذا مما  وقال :"
 (4) ع الرجوع فهو كخائف الفوات ف أنه ُيرم من موضعه وعليه دم"مين

 الدم  عنه  سقط   ابلنسك   التلبس  قبل  امليقات  إىل  رجع  لو  على قول اجلمهور من القول األول،  :الثاني الفرع  
      )5 (ملبيا يعود  وهو قول صاحيب أيب حنيفة ، أما أبوحنيفة فقد اشرتط لسقوط الدم أن 

 

 حكم أتخري اإلحرام إىل امليقات األقرب     :  الثالثالفرع 

من نوى النسك للحج أو العمرة وهو مير ف طريقه إىل مكة مبيقاتني فهل جيوز له أتخري   صورة المسألة :
 اإلحرام إىل امليقات األقرب ملكة ؟ 

 
 (سبق تخريجه  1)

 ( سبق تخريجه  2)

 ( 221/  3المغني ) -((3

 ( 221/  3المغني ) -((4

 2/165( انظر بدائع الصنائع 5)
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 ذهب الحنفيةوهو ماألقرب ميقاات له  من   إذا كانأن له أتخري اإلحرام إىل امليقات األقرب   القول األول : 
من جاوز امليقات غري حمرم مث أتى وقتا آخر فأحرم منه أجزأه وال شئ عليه الن اتيانه وقتا   قال ف املبسوط"   ،

آخر مبنزلة رجوعه إىل امليقات واالحرام عنده لالصل الذى قلنا ان من حصل ف ميقات فاحرامه به يكون من 
(  1) اته فلهذا ال يلزمه الدم " ذلك امليقات سواء كان من أهل ذلك امليقات أو مل يكن فامنا أحرم ابحلج من ميق

; ألن و  له  جاز  آخر  ميقات  إىل  إحرام  املواقيت من غري  من هذه  ميقاات  ولو جاوز  الصنائع:"  بدائع  قال ف 
وهو اختيار شيخ    )2 (إال أن املستحب أن ُيرم من امليقات األول"...امليقات الذي صار إليه صار ميقاات له  

    ( 3) اإلسالم ابن تيمية

التخيري يكون بني   -2أن يكون من أهل الشام أو مصر أو املغرب .     -1:    يقيدينوهو مذهب المالكية  
 يل   قال :  القاسم  ابن   قال  قال ف املدونة:"   .  إذا كان طريقه للجحفة مير ابملدينة، واجلحفة    ةميقايت : ذي احلليف 

 من   قادمني  مصر   وأهل  الشام  أهل   مير  أن  مثل  منه،  فليحرم   مبيقات  له  هو  ليس  مبيقات  مر  من   وكل:  مالك
 قرن،   فمن   جند  من   قدموا   وإن  يلملم،  فمن  اليمن  من   قدموا  وإن  عرق،   ذات   من   ُيرموا  أن  فعليهم   العراق

  قال   مالكا  أن  إال  البلد،   ذلك  أهل  ميقات  من   فليهلل  له  ليس  مبيقات  منهم  مر  من   اآلفاق   أهل  مجيع  وكذلك
 ولكن   هلم،  فذلك  اجلحفة   إىل  إحرامهم   يؤخروا  أن  فأرادوا  ابملدينة  مروا  إذا:  مصر  وأهل   الشام  أهل   ف  مرة  غري

 (  4) " .طريقهم  ألهنا: القاسم  ابن  قال  املدينة،   ميقات  من ُيرموا  أن   ف الفضل

 فمن السنة :    (5) السنة والمعقول : ودليلهم 

  "  أهلهن  غري   من  عليهن  أتى  وملنهن هلن  "    قوله ف احلديث  ابن عباس رضي هللا عنهما :" فإن   عموم حديث 
 كان له ميقااتن أحدمها أقرب من اآلخر ، فله أن ُيرم من امليقات األقرب .    من :    حتته  يدخل   ،   أتى  فيمن   عام

قال أمر رسول   -رضى هللا عنهما    -عمر    ماجاء ف صحيح مسلم من جديث ابن  بعموم    واستدل المالكية 
 (  6) قرنأهل املدينة أن يهلوا من ذى احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  

 
 (  343/ 25المبسوط ) -((1

   2/164( انظر بدائع الصنائع 2)

 ( 466الختيارات الفقهية لتقي الدين الحراني )ص  -((3

 ( 50/  4) -مواهب الجليل ؛ وانظر   405/ 1  الكبرى المدونة -((4

 (343/ 25المبسوط ) -((5

 2865ر 6/  4صحيح مسلم   -((6
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 وألهل  احلليفة  ذا  املدينة  ألهل  وقت  سلم  و   عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  أن   رضي هللا عنها    عائشةوحديث        .
 ( 1) "  يلملم   اليمن   وألهل  عرق ذات  العراق   وألهل  اجلحفة   ومصر  الشام

حكمهم لو مروا من أن أهل الشام ومن ف  يدل على  "    اجلحفة  الشام  وألهل "    قولهأن    وجه االستدالل :  
فإذا مروا ابملدينة ف طريقهم إىل اجلحفة جاز هلم أتخري اإلحرام  تبقى ميقاات هلم  ،  املدينة فإن اجلحفة  طريق 

  (  2)إليها

ألهل   وقت:"مفسر لقوله    وملن أتى عليهن من غري أهلهن"    هن هلن :"  أبن قوله    :   الفريقينت أدلة  نوقش
 (  3)     ميقاهتم   على  فمر  سفرهم  طريق   ومن سلك،  ساكنوها  :تلك املواقيتوأن املراد أبهل  ،    " املدينة ذا احلليفة

صوص مبن مل مير خم "   " وملن أتى عليهن من غري أهلهن   ، وعموم قوله  "وألهل الشام اجلحفة"  فعموم قوله  
   (  4) بشيء من هذه املواقيت"

تعظيم احلرم    ومن المعقول :  امليقات  املكرم ، املقصود من  الشرع  اعتَّبه  احملرتم ، وهو ُيصل أبي ميقات 
 يستوي القريب والبعيد ف هذا املعىن . 

أبن النص دال على وجوب اإلحرام من أي ميقات من تلك املواقيت مادام مريدا للحج أو العمرة   ونوقش :
 وهللا تعاىل أعلم   .

من   لو أحرم، ف     (  6) ، واحلنابلة  (   5) جيب عليه أن ُيرم من امليقات األبعد وهو مذهب الشافعية  القول الثاني : 
أنه  .ميقات آخر غري ميقاته الذي جاوزه .فيلزمه الدم     اإلحرام  أتخري   جيوز  ال   لظاهر األحاديث املتقدمة ف 

   تلك املواضع .  عن النسك  ملريد

 

 ت وعزم على أداء النسك المواقيمن كان دون   :  الرابعالفرع 

 
   177/  4 الغليل   إرواء؛ صححه األلباني في  2653ر123/  5 النسائي  سنن  -((1

 [ 108/  14  حجر البن  الباري فتح]؛ (  4-3كتاب الحج من إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )ص  ؛  405/  1  الكبرى  المدونة انظر   -((2

 108/  14  حجر البن  الباري فتح-((3

 (   4-3كتاب الحج من إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )ص  -((4

 (  443/ 6( ؛  أسنى المطالب )368/ 3روضة الطالبين )-((5

  2/404(  ؛ كشاف القناع   3/429اإلنصاف )   -((6
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النسكا على آداء  فيه  الذي عزم  املكان  من  اإلحرام  يوجبون  :"      (  1) جلمهور  اجملموع   ن أ  ذكران   قد   قال ف 
 ثور  وابو  وامحد   (  2) حنيفة  وابو  ومالك   طاووس   قال  وبه  موضعه   فيمقاته  وامليقات   مكة  بني  مسكنه   من   نأ  مذهبنا

، واحلنفية خيالفون اجلمهور ف أن مابني امليقات واحلرم كله يعد موضعا واحدا فله أن ُيرم من أي   (  3)واجلمهور"
 .  ( 4) ، ويوافقون اجلمهور فيما عدا ذلك  موضع كان خارج احلرم ودون املواقيت 

العمرة مث سافر    :   الفرع الخامس  سفرا ال يقطع متتعه    -وراء املواقيت-قبل احلج  املتمتع إذا أدى مناسك 
؟   إىل مكة  له أتخري ذلك  أم جيوز  ؟  الرجوع  الذي ف طريق  امليقات  من  اإلحرام  يلزمه  على     هل  مبين  هذا 

   .اخلالف ف كون التمتع قد انقطع أوال  

اختالفهم ف حتديد املسافة اليت ينقطع هبا بسفره بني احلج والعمرة ، مع  أن التمتع ينقطع  قول اجلمهور  فهناك  
 ،     )6( واملالكية   )5( كاحلنفية  التمتع ، فمنهم من قال إذا عاد إىل أهله

احلنابلة منهم   الشافعي    )7( أو خرج مسافة قصرعند  ، وهو قول  املواقيت  من  ميقاات  تعدى  أو  رمحه هللا -، 
    )8( -تعاىل

 .   )9( مطلقا ولو سافر إىل أهله  أن التمتع الينقطع    والقول الثاين  

فعلى القول أبن متتعه قد انقطع ابلسفر ، فال إشكال ف لزوم اإلحرام ، وعلى القول أبن التمتع الينقطع ابلسفر 
ألنه يدخل ف عموم احلديث الذي يوجب اإلحرام على من أراد ؛  م إذا كان سفره خارج املواقيت  فيلزمه اإلحرا

، ألن نيته للحج قد وجدت قبل   وقد يقال بعدم اللزوم    احلج أو العمرة ، وهو مريد للحج فيلزمه اإلحرام.  
له أن ُيرم من مكة ألن نيته للحج موجودة فقد عاد إلكمال النسك  ، و ذلك ف مكة فهو ف حكم أهل مكة  

:"أول ما   شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال  قبل سفره فميقاته األقرب هو مكة ولو أحرم من امليقات األبعد جاز  .  

 
 (221/  3( ؛ المغني )196/  7( ، وانظر المجموع  )203/  7) -( ؛ المجموع 35/  15) -المحلى البن حزم  -((1

 ه  وهو يقصد بذلك من حيث العموم ولكنهم يخالفون الجمهور فيما دون المواقيت الرواية الظاهرة عند الحنفية على خالف هذه النسبة فلعل -((2

 (   203/  7) -المجموع  -((3

 (526/  2) -( ؛ حاشية رد المحتار 493/  2) -( ، بدائع الصنائع 334-333/ 25انظر المبسوط ) -((4

 2/168، ؛ بدائع الصنائع  169،  4/30انظر المبسوط  –( 5)

  56/ص3؛ التاج واإلكليل ج149/ص1؛  الكافي ج 1/409انظر المدونة  –( 6)

  3/441انظر اإلنصاف  –( 7)

 2/289؛ مغني المحتاج   7/175انظر المجموع شرح المهذب  –( 8)

   3/245انظر المغني  -رحمهما هللا تعالى-وهو مذهب الحسن، واختره ابن المنذر  –( 9)
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الدخول فيهما أن ُيرم بذلك و قبل ذلك فهو قاصد احلج أو العمرة و مل   يفعله قاصد احلج و العمرة إذا أراد
 ( 1) "    يدخل فيهما مبنزلة الذي خيرج اىل صالة اجلمعة فله أجر السعي و ال يدخل ف الصالة حىت ُيرم هبا" 

وخروجه أنه ف حكم من يتكرر دخوله  وقد يقال بعدم وجوب اإلحرام عليه من امليقات األبعد لوجه آخر وهو  
 وهللا تعاىل أعلم .   من املواقيت فال يلزمه اإلحرام دفعا للحرج . 

 

 

 

 

 

 

 لنسكا: مجاوزة الميقات بال نية   الثانيالمبحث 

 مطالب ثالثة وفيه

 الحرم  دخول الميقات دون مجاوزة :   األولالمطلب 

 (2)فاليجب عليه شيء باإلجماع 

فصل : فأما اجملاوز للميقات ممن ال يريد النسك فعلى قسمني : ) أحدمها ( : ال يريد دخول قال ف املغين :" 
قال و .        (  3)"رم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا ال يلزمه اإلحرام بغري خالف وال شيء عليه ف ترك اإلحراماحل

 بعض  قصد   وإمنا  مكة   يقصد   مل   لو  ما   بدليل   لإلحرام   مبوجب  فليس   امليقات   جماوزة   نفس   :"وأما   العمدة   ف شرح 
 ( 4) احلل"  أماكن 

 
 ( 99/  26) مجموع الفتاوى البن تيمية -((1

(  368/  3( ؛ روضة الطالبين )222/  2؛ األم للشافعي )  ( 360/  5حاشية الدسوقي)   ؛  432/  1؛ المدونة    166-2/265؛ بدائع الصنائع     2/8(  انظر المبسوط  2)

 53-5/52انظر المحلى ( ؛ 387-386/  3ابن حجر ) -فتح الباري ؛  ( 365-364/  6كشاف القناع عن متن اإلقناع )

 ( 221/  3قال في المغني ) -((3

 (   344/  2شرح العمدة ) -((4
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 : وفيه فرعان،   من أراد دخول الحرم وجاوز الميقات بال نية للنسك   :  الثاني المطلب 

 إذا كان الدخول لحاجة تتكرر:   الفرع األول 

، هل جيب  حلاجة تتكرر  من جاوز امليقات ممن اليريد نسكا ، ولكنه يريد دخول احلرم    صورة المسألة :
    : عليه أن ُيرم بنسك حج ، أو عمرة ؟ أو أنه اليلزمه ذلك ؟ اختلفوا فيه على قولني

   ( 3)،  واحلنابلة  )2( ، والشافعية    )1( وهو مذهب املالكيةاإلحرام  مطلقااليلزمه   القول األول : 

كان دون المواقيت    إذامن خارج المواقيت وال يلزم    داخال  إذا كان  يلزمه اإلحرامالقول الثاني :  
فأما من كان وراء امليقات إىل مكة فله أن يدخلها حلاجته بغري إحرام   قال ف املبسوط :"  وهو مذهب الحنفية

 .  )4( " عندان  

 آثار الصحابة والمعقول : بوقد استدلوا  أدلة القول األول

عن -1 جاء  "   عباس   ابن  ما  عنهما  هللا    واحلطابني   احلمالني  إال   حمرما  إال  مكة   إنسان  يدخل  ال   رضي 
     ( 5) "  منافعها وأصحاب

 المعقول : ومن 

  .  للحرج   فسقط  حمرما  زمان ال  مجيع يكون  أن  إىل أفضى  دخوله   يتكرر   من  كل  على اإلحرام  أوجبنا  لوألان  و 

 وقد استدلوا بالمعقول  أدلة القول الثاني : 

 .   كغريه   إحرام  بغري   جيز فلم  للحرم   مريدا امليقات  جياوز   ألنه قالوا :      

لضرر واملشقة وهو أبنه قياس مع الفارق ، فإن إجياب اإلحرام على من تكرر دخوله حلرم يفضي ل   نوقش :
 خبالف من دخلها لعارض.  منفي شرعا

 
 41/ص3( ؛  التاج واإلكليل ج360/ 5)( 2/24)؛ حاشية الدسوقي   432،  405/ 1( انظر المدونة 1)

 19-18-7( انظر المجموع شرح المهذب 2)

 (  365-364/  6ن متن اإلقناع )( كشاف القناع ع (3

 167-4/166( انظر المبسوط  4)

 120( ر479/ 1ابن أبي شيبة )-المصنف-((5
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"ممن أراد   –رضي هللا عنهما    –؛ وملا تقدم ف حديث ابن عباس  هو القول األول لقوة ما ستدلوا به    والراجح
املتفق مع مقاصد الشريعة . وهللا وهو  احلج والعمرة" مما يدل على عدم حتتيم اإلحرام إال على مريد النسك ؛  

 . تعاىل أعلم

 إذا كان الدخول لحاجة التتكرر :   الفرع الثاني  

من جاوز امليقات ممن اليريد نسكا ، ولكنه يريد دخول احلرم حلاجة ال تتكرر كالتجارة،   صورة المسألة : 

اختلفوا فيه  والزايرة ، وعيادة املريض ، هل جيب عليه أن ُيرم بنسك حج ، أو عمرة ؟ أو أنه اليلزمه ذلك ؟  
 :   على قولين 

،وهو أحد   )2( ، واملالكية )1(احلنفية ، وهو مذهب  مطلقاجيب اإلحرام على من توجه إىل مكة     القول األول:
     )4(  ،  وهو املذهب عند احلنابلة     )3( قويل الشافعي 

الثاني: العمرة      القول  أو  للحج  مريدا  على من كان  إال  إىل مكة   توجه  على من  اإلحرام  ، وهو الجيب 
الشافعية :"  )5( مذهب  اجملموع  ف  النووي  ,    ،قال  تتكرر  ال  حلاجة  احلرم  دخول  أراد  فيمن  العلماء  مذاهب 

كالتجارة والزايرة وعيادة املريض وحنوها قد ذكران أن األصح عندان أنه يستحب له اإلحرام , وال جيب , سواء 
 )8(،وهومذهب الظاهرية  )7( وهو رواية عن أمحد   )6( "  قربت داره من احلرم أم بعدت 

 : وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقول: فمن السنة   أدلة القول األول: 

ال يدخل أحد مكة إال قال رسول هللا     : »قال  رضي هللا تعاىل عنهما    ابن عباس حديث     فمن السنة: 

أنه نص ف حمل النزاع ف النهي عن دخول مكة إال  وجه االستدالل:  )9( «ال من غري أهلهاو إبحرام من أهلها 

 
 73/ص 2؛ تبيين الحقائق ج 111/ص3فتح القدير ج ؛ 167-4/166( انظر المبسوط  1)

 41/ص 3؛  التاج واإلكليل ج 2/24؛ حاشية الدسوقي   432،  405/ 1( انظر المدونة 2)

 19-18-7انظر المجموع شرح المهذب ( 3)

 2/402؛ كشاف القناع   3/427( انظر اإلنصاف 4)

     3/277؛ نهاية المحتاج  14-7/15؛ المجموع شرح المهذب  1/153( انظر األم 5)

 19-18-7( انظر المجموع شرح المهذب 6)

  3/427( انظر اإلنصاف 7)

  53-5/52( انظر المحلى 8)

، وقال "قال ابن عدي ال أعرفه مسندا إال به من هذا الوجه" وجاء موقوفا على ابن عباس في  مصنف عبد  130/ص6تدال في نقد الرجال ج( ذكره في ميزان االع9)

 "وقد نسب إلى الكذب ووثقه ابن   93/ص10؛ وفي سند الحديث المرفوع خالد بن عبدهللا الواسطي ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج4482/ح566/ص/2الرزاق ج

 حبان وقال يخطئ ويخالف" 
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لو سلمنا صحته فإنه اليثبت مرفوعا ،بل هو موقوف على بن عباس رضي هللا تعاىل عنه ، نوقش:  حمرما .     
 . وقول الصحايب ليس حبجة إذا خالف قول الرسول  

 ومن المعقول: 

 . أهنم جتاوزوها بغري إحرام   وقت املواقيت ومل ينقل عنه وال عن أحد من أصحابه    ألنه   -1

 نوقش من وجهين : 

 أن الرسول عليه الصالة وقت املواقيت واشرتط اإلحرام ملن أراد النسك .   الوجه األول: 

الثاني:  تعاىل   الوجه  عمر رضي هللا  ابن  ومنهم   ، إحرام  بغري  احلرم  دخول  الصحابة  بعض  عن  نقل  قد  أنه 
 )1( عنه 

.   وألنه -2 البلدان  الدخول, كسائر  بنذر  جيب  مل  واجبا  يكن  مل  ولو   , اإلحرام  لزمه   , دخوهلا  نذر   لو 

م احلديث املتقدم النسلم بلزوم اإلحرام جملرد النذر إذا مل يرد بذلك الدخول حجا أو عمرة لعمو نوقش:
. 

ف يدخل وألن وجوب اإلحرام على من يريد احلج والعمرة عند دخول مكة إلظهار شرف تلك البقعة , و  -3
  هذا املعىن من يريد النسك ومن ال يريد النسك 

 أبن ذلك مقيد مبن يريد النسك بنص احلديث الذي قدمنا فال عَّبة هبذا املعىن ف مقابل النص.   نوقش:

 فمن السنة   القول الثاني وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقولأدلة 

ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام   وقت رسول هللا   : »بن عباس رضي هللا عنهما قال    حديث -1
اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان 

وجه         (2)«كان دوهنن فمهله من أهله وكذاك حىت أهل مكة يهلون منهايريد احلج والعمرة فمن  
قوله " ممن أراد احلج والعمرة " يقتضي ختصيص هذا احلكم ابملريد ألحدمها , وأن من مل   :  االستدالل

 يرد ذلك إذا مر أبحد هذه املواقيت ال يلزمه اإلحرام, وله جتاوزها غري حمرم. 

 
 / باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام  655/ص2( ذكره البخاري بصيغة الجزم ، انظر صحيح البخاري ج1)

 ( سبق تخريجه 2)
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 . )1(«دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر   أن رسول هللا   »أنس بن مالك رضي هللا عنه حديث     -2
ا  وحديث    -3 عنهما »   جابر بن عبد هللا  تعاىل  يوم فتح مكة وعليه   أن رسول هللا     رضي هللا  دخل 

 )2( «عمامة سوداء بغري إحرام
أن الرسول عليه الصالة والسالم ، قد بني فعله أن من اليريد احلج أو العمرة فال جيب عليه  وجه االستدالل: 

حرم هللا مكة فلم حتل ألحد قبلي وال ألحد »    ؛ بدليل قوله  أبنه خاص ابلرسول  نوقش:أن ُيرم .      
 فيدخل ف ذلك الدخول للحرم حالال.   )3( «بعدي أحلت يل ساعة من هنار

أبن اخلصوصية هي ف إابحة القتال ف احلرم ، وأما الدخول للحرم حالال فال نسلم بدخوله ف   أجيب عنه: 
 ذلك.

تعاىل عنه ،   أيب هريرةحديث   -4 الناس قد فرض هللا   خطبنا رسول هللا     :» قال  رضي هللا  أيها  فقال 
لو   عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام اي رسول هللا فسكت حىت قاهلا ثالاث فقال رسول هللا   

سؤاهلم  بكثرة  قبلكم  من كان  هلك  فإمنا  تركتكم  ما  ذروين  قال  مث  استطعتم  وملا  لوجبت  نعم  قلت 
     (4)«استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوهواختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  

أنه أوجب احلج مرة واحدة ؛ فدل على عدم وجوب اإلحرام ملن جاء إىل مكة لغري   وجه االستدالل:
 حج أو عمرة.  

  ومن المعقول: 

 .   وألنه أحد احلرمني , فلم يلزم اإلحرام لدخوله , كحرم املدينة -1
 . الشارع إجياب ذلك على كل داخل , فبقي على األصلوألن الوجوب من الشرع , ومل يرد من   -2
غري قاصد أداء النسك فكان احلرم ف حقه  و ألن اإلحرام غري مقصود لعينه بل ألداء النسك به , وهو  -3

 . فكان له أن يدخلها بغري إحرام،كسائر البقاع  
 

ممن أراد احلج والعمرة   "  ؛ فإن قول النيب    الثاينولني فالذي يرتجح هو القول  قابلنظر إىل أدلة ال:    الترجيح
 وهللا أعلماألول  نص ف حمل النزاع مع استصحاب أن احلج الجيب إال مرة واحدة ؛ ولإلجابة عن أدلة القول    "
. 

 
 . 1357/ح989/ص2/  ومسلم ج1749/ح655/ص2البخاري ج (1)

 / باب جواز دخول مكة بغير إحرام    1358/ح990/ص2مسلم ج (2)

 .       1355/ ح988/ ص2/ومسلم ج1284/ح452/ص1( من حديث ابن عباس ، صحيح البخاري ج3)

 /باب فرض الحج مرة في العمر     1337/ح975/ص2صحيح مسلم ج )4(
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 : وفيه فرعان ،  نية أداء النسك بعد تجاوز الميقات  طروء: الثالث المطلب 

 النية قبل دخول الحرم    طروءالفرع األول : 

من جتاوز امليقات إىل ما دون مكة أو احلرم ، من غري نية ، مث بدا له أن يؤدي نسك احلج   صورة المسألة : 
أو العمرة ، فهل ُيرم من مكانه الذي طرأت فيه النية ؟ أم يلزمه الرجوع مليقاته املعتَّب فيحرم منه ؟   اختلف ف 

 ذلك على قولني :  

 : األول  النية  القول  فيه  طرأت  الذي  مكانه  من  يقول    ُيرم  و   (  1) احلنفيةوبه  ،   (  3) والشافعي  )2( مالك، 

 : فمن السنة،    بالسنة والمعقولوقد استدلوا   (4)واحلنابلة

و ف املواقيت حيث قيد اإلحرام يوجود النية لذلك ، وه  -املتقدم-حديث ابن عباس رضي هللا عنهما   -1
النسك بعد ذلك فاليلزمه اإلحرام إال من هنا قد جاوز امليقات غري مريد للنسك ، وإمنا وجدت إرادة  

 حني اإلرادة . 
 ،  مكة  إىل   مكانه  من   سافر  إذا  اإلحرام  أنشأ  حيث  من   أي" فمن حيث أنشأ "    ف احلديث   ولقوله       -2

 من  ُيرم  فإنه  النسك  ذلك  بعد   له   بدا  مث  امليقات  فجاوز  للنسك  قاصد  غري  سافر  من  ذلك  ف  ويدخل
  .   (  5) "   امليقات  إىل   الرجوع  عليه  جيب وال   ،   القصد  له   جتدد   حيث

 : ومن المعقول

 ( 6)"إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى"  ألنه مل يرد دخول احلرم ابتداء وقد قال   -1
 . وألنه حصل دون ميقات على وجه مباح فكان له اإلحرام منه كأهل ذلك املكان -2

  ( 8)وهو رواية عن أمحد،    ( 7) وهو منسوب أليب حنيفةيلزمه الرجوع مليقاته    القول الثاني: 

 .   ألنه أحرم من دون امليقات فلزمه الدم كالذي يريد دخول احلرمقالوا :     :  وقد استدلوا بالمعقول

 
و   -((1 ذلك ،  يدل على  أجد نصا  ولم   ، أبي حنيفة  لصاحبي  المغني  في  له ،نسبه  في تفصيل  الخالف عن زفر  بدائع  335-334/  25المبسوط)  انظرإنما حكي  ؛   )

 ( 493/ 2الصنائع)

   432/ 1( انظر المدونة 2)

 (443/ 6(   ؛  أسنى المطالب )368/ 3( ؛ روضة الطالبين )222/ 2األم للشافعي ) -((3

 ( 364/  6( ؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع )219/  6)اإلنصاف -((4

 ( 458/   2بستان األحبار مختصر نيل األوطار ) -((5

 سبق تخريجه  -((6

(  حيث قال ""وفيه من أتى على ميقات من المواقيت ال يتجاوز غير محرم عند أبي حنيفة 222/    14نسبه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري )  -((7

 سواء قصد دخول مكة أو لم يقصد" ولم أقف على هذه النسبة في كتب الحنفية  المعتمدة .   

 (   366/  6تن اإلقناع )( ؛ كشاف القناع عن م220/ 6)اإلنصاف-((8

 وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات وال دم عليه ذكرها في الرعاية قوال واحدا
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 نوقش من وجهين : 

 من أراد النسك. األول : النسلم بوجوب اإلحرام على كل من أراد دخول احلرم ، وإمنا جيب على  

الثاين:  وألن هذا القول يفضي إىل أن من كان منزله دون امليقات إذا خرج إىل امليقات مث عاد إىل منزله وأراد 
، وهو خمالف لقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :"ومن كان   (  1) اإلحرام لزمه اخلروج إىل امليقات وال قائل به 

  ( 2) منزله دون امليقات فمهله من أهله "

 : الترجيح  

القول األول به    الراجح هو  ما ستدلوا  لقوة  عنه  ؛  ، واإلجابة  الثاين  الول  دليل  قي   قوله  ؛ وألن  وضعف 
 نية   بال  املواقيت  هذه  جتاوز  من   ، فإنه يدل على أن   احلديث " ومن كان منزله دون امليقات فمهله من أهله" 

 . وهللا تعاىل أعلم .   هأراد  حيث  من   ُيرم   فإنه   ،  النسك على أداء   على العزم  طرأ  مث  ،   لنسك ل

 النية بعد دخول الحرم   طروء :الثاني الفرع 

جتاوز امليقات إىل داخل مكة أو احلرم وهو غري مريد للحج أو العمرة ، مث بدا له أن من  :"    صورة المسألة
 أييت ابحلج أو العمرة ، فهل ُيرم من مكانه ؟ أم يلزمه العودة مليقاته املعتَّب فيحرم منه ؟

 ومن ثمرة ذلك: السابق  المطلبينبني على الخالف في الخالف في هذا الفرع  

فله أن ُيرم   ،   وهو القول الثاين ف املسألة   إال على مريد النسك   وجوب اإلحرامالقول بعدم  على  أوال :
 . ؛ ألنه دخل احلرم من غري نية للحج أو العمرة    من مكانه الذي طرأت فيه النية  

يلزمه ، ف  المقتضي إيجاب اإلحرام على كل داخل إلى مكة ولو لم يرد النسك  وعلى القول األول  
احلنفية عند   أمث  من موضعه  أحرم  فإن   ، منه  فيحرم  املعتَّب  ميقاته  إىل  ، .  )4( املالكيةو   )3( الرجوع  احلنابلة  و 

   ( 5) وأوجب احلنابلة دما مع اإلمث

 
 ( 221/  3المغني ) -((1

 سبق تخريجه  -((2

 2/166؛ بدائع الصنائع   2/8( انظر المبسوط 3)

   432/ 1( انظر المدونة 4)

 ( 221/  3(  ؛ المغني )219/  6)اإلنصاف -((5
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إىل أن املكي هو كل من كان دون املواقيت  ف التفريق بني املكي واحلرمي ،  احلنفية  اصطالح  على  بناء    ثانيا:
احلرم ، فلو دخل مكة أحد منهم فله أن ُيرم من موضعه مادام خارج احلرم أما إذا أحرم وهو ف احلرم فعليه دم 

ف حاشية رد   ،  إال إذا كان ف نسك احلج فيسقط الدم إذا توجهوا إىل عرفة ؛ ألن ميقاته هو احلل . قال
ومما جيب التيقظ له سكان جدة ، وأهل االودية القريبة من مكة فإهنم غالبا ما أيتون مكة ف سادس ...:"  احملتار

أو سابع ذي احلجة بال إحرام، وُيرمون للحج من مكة فعليهم دم جملاوزة امليقات بال إحرام، لكن بعد توجههم 
ول احلل ملبني، إال أن يقال: إن هذا ال يعد عودا إىل امليقات لعدم إىل عرفة ينبغي سقوطه عنهم بوصوهلم إىل أ

ابجملا لزمهم  ما  لتالف  العود  شرح و قصدهم  ف  عيد  حممد  القاضي  وقال  اه.  عرفة  إىل  التوجه  قصدوا  بل  زة 
ود منسكه: والظاهر السقوط الن العود إىل امليقات مع التلبية مسقط لدم اجملاوزة وإن مل يقصده حلصول املقص 

 (  1)وهو التعظيم"

فإن من كان دون املواقيت الجيوز له جتاوز قريته ،  (  4) ، والحنابلة  (  3) ، والشافعية  (  2)المالكيةأما عند اجلمهور من  
 بغري إحرام إذا أراد النسك. 

اآلفاقي  إذا أهنى مناسك العمرة وأراد أن ُيج عن غريه ، أو أهنى مناسك احلج  وأراد أن يعتمر عن غريه ثالثا: 
قال ف املغين :" ذكر القاضي فيمن دخل مكة ُيج عن غريه مث أراد أن هل يلزمه أن ُيرم من ميقات املنيب ؟  

لغريه أو دخل بعمرة لنفسه مث أراد أن ُيج أو يعتمر يعتمر بعده لنفسه أو دخل ُيج لنفسه مث أراد أن يعتمر  
لنفسه أنه ف مجيع ذلك خيرج إىل امليقات فيحرم منه فإن مل يفعل   رلغريه أو دخل لغريه مث أراد أن ُيج أو يعتم 

ة  وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يلزمه اخلروج إىل امليقات ف هذا كله ملا ذكران من أن كل من كان مبك  ...فعليه دم  
كالقاطن هبا وهذا حاصل مبكة على وجه مباح فأشبه املكي وما ذكره القاضي حتكم ال يدل عليه خَّب وال يشهد 
له أثر وما ذكره من املعىن فاسد لوجوه :  أحدها : أنه ال يلزم أن يكون مريدا للنسك عن نفسه حال جماوزة 

الثالث : أنه لو   .     يتناول من أحرم عن غريه  والثاين : أن هذا ال  .     له بعد ذلك      امليقات فإنه قد يبدو 
به     .وجب هبذا اخلروج إىل امليقات للزم املتمتع واملفرد ألهنما جتاوزا امليقات مريدين لغري النسك الذي أحرما 

 الرابع : أن املعىن ف الذي جياوز امليقات غري حمرم أنه فعل ما ال ُيل له فعله وترك اإلحرام الواجب عليه ف

 
 ( 526/  2) -حاشية رد المحتار  -((1

 ( 206/  3) -الذخيرة  -((2

 (205/  7) -المجموع  -((3

 (215/  3المغني )  -((4
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دونه  من  فأحرم  احلنفية  . (  1) "أهـ.  موضعه  األربعة  األئمة  مذاهب  من  املشهور  هو  ،   (  3) واملالكية   (  2) وهذا 
 .(  5) ، واحلنابلة   (  4) والشافعية

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث :  

 مطلبانمجاوزة الميقات بنية معلقة ألداء النسك وفيه 

 المطلب األول : تأصيل المسألة 

 تعليق معنى ال  أوال :

عني والالم والقاف أصٌل كبري صحيح يرجع إىل معىًن واحد، وهو أن يناط الشَّيء ابلشيء "ال:    تعريفه لغة
العايل. مث يتَّسع الكالم فيه، واملرجع كله إىل األصل الذي ذكرانه.تقول: َعّلْقُت الشيَء أعلِّقه تعليقاً. وقد َعِلق 

     ( 1)"به، إذا لزَِمه. والقياس واحد. 

 
 (215/  3المغني ) -((1

 ( 492/ 2( ؛  بدائع الصنائع )331/ 25المبسوط ) -((2

 ( 206/  3) -الذخيرة  -((3

 (205/  7) -المجموع  -((4

 ( 215/  3) -المغني   -((5
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 ( 2) "ربط حصول شئ على حصول شئ آخر": تعريفه اصطالحا  

حبيث إذا وجد األول ،  الشرط تعليق شيء بشيء  ويدخل ف معىن  التعليق االصطالحي  معىن الشرط ؛ ألن :"
 .   ( 3) "وجد الثاين  

تعليق اإلحرام بوقت "  ف حديث املواقيت " وقت " ففيه   والتعليق يتضمن الشرط ، ومنه ما جاء ف قوله  
 .( 4) الوصول إىل هذه األماكن بشرط إرادة احلج أو العمرة  "

    من السنة  ما جاء في تعليق النيةثانيا :  

 غري  هدي   منهم  أحد   مع  وليس  ابحلج  وأصحابه  أهل    النيب  أن  عنهما  هللا  رضي   هللا  عبد  بن   "عن جابر -1
 " (5 )  هللا رسول   به  أهل  مبا أهللت  فقال  اهلدي   ومعه   اليمن  من   قدم  علي  وكان  وطلحة     النيب

 هللا  صلى -  النىب   به   أهل   مبا   قال «.    أهللت   ب »    فقال   سعايته   من  على   وف لفظ ملسلم عنه :"فقدم  •
 سراقة  فقال  هداي   على   له   وأهدى   قال «.    حراما  وامكث   فأهد »      هللا   رسول  له   فقال .  -وسلم  عليه 

 .( 6) «  ألبد »    فقال  ألبد  أم  هذا   ألعامنا  هللا  رسول   اي  جعشم   بن  مالك   بن 
•  ": عنه  لفظ ملسلم   ما  أمرى   من  استقبلت  أن   لو»    فقال   املروة   على   طوافه   آخر  كان  إذا  حىت   وف 

 فقام«.    عمرة   وليجعلها  فليحل   هدى   معه  ليس  منكم   كان  فمن   عمرة  وجعلتها  اهلدى  أسق   مل   استدبرت
 عليه   هللا   صلى -  هللا   رسول  فشبك  ألبد   أم  هذا  ألعامنا  هللا   رسول  اي   فقال  جعشم   بن  مالك  بن  سراقة 
 وقدم«.    أبد  ألبد  بل   ال   -  مرتني  -  احلج   ف  العمرة  دخلت »    وقال   األخرى  ف   واحدة   أصابعه   -وسلم
 ولبست  حل   ممن   -  عنها  هللا   رضى  -  فاطمة   فوجد   -وسلم  عليه   هللا  صلى-  النىب   ببدن  اليمن   من  على 
 ابلعراق  يقول  على   فكان  قال.  هبذا  أمرن  أىب  إن  فقالت  عليها  ذلك  فأنكر  واكتحلت   صبيغا  ثيااب

-  هللا  لرسول   مستفتيا  صنعت  للذى  فاطمة  على  حمرشا  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   إىل  فذهبت
 ماذا  صدقت   صدقت»    فقال   عليها  ذلك  أنكرت  أن   فأخَّبته   عنه   ذكرت   فيما   -وسلم   عليه  هللا   صلى 
 فال  اهلدى   معى   فإن»    قال.  رسولك   به   أهل  مبا  أهل   إن  اللهم   قلت   قال«.    احلج   فرضت   حني   قلت 
 عليه  هللا   صلى -  النىب  به  أتى  والذى   اليمن  من  على   به   قدم   الذى   اهلدى  مجاعة   فكان   قال«.    حتل

 
 ( 1175( ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي )ص 125/  4معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((1

 ( 137معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي )ص  -((2

 ( 427(  ؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص 166انظر التعريفات للجرجاني )ص  -((3

 (  1من إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )ص كتاب الحج  -((4

 باب عمرة التنعيم 1785(/ر4/  3صحيح البخاري ـ م م ) -((5

 / باب بيان وجوه اإلحرام 3002( /ر 36/   4)صحيح مسلم   -((6
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 معه  كان  ومن   -وسلم   عليه  هللا  صلى-  النىب  إال  وقصروا  كلهم  الناس  فحل  -  قال  -  مائة  -وسلم
 ( 1) هدى"

«.   أحججت»  ىل   فقال ابلبطحاء منيخ  وهو   هللا رسول على قدمت  قال  موسى  أىب  وف مسلم عن  -2
 طف   أحسنت   فقد »    قال    النىب   كإهالل   إبهالل  لبيك   قلت  قال «.    أهللت  ب »    فقال .  نعم  فقلت 
 ( 2) «  وأحل   واملروة   وابلصفا  ابلبيت

 قلت   قال «.    أهللت   ب »    فقال   ابلبطحاء   منيخ   وهو    هللا   رسول   على   قدمت  وف لفظ ملسلم :"قال  •
 مث   واملروة   وابلصفا  ابلبيت   فطف »   قال. ال  قلت«.    هدى   من سقت   هل »  قال     النىب   إبهالل   أهللت 

 .(3«   حل
  .     "دليل على جواز تعليق اإلحرام إبحرام الغري وانعقاد إحرام املعلق مبا أحرم به الغري  افيه  وجه اإلستدالل :

ومن الناس من عدى هذا إىل صور أخرى أجاز فيها التعليق ، ومنعه غريه ومن أىب ذلك يقول : احلج خمصوص 
 (4)  "أبحكام ليست ف غريه .

 ثالثا: ماجاء في مسألة االشتراط

فقال هلا لعلك أردت     )5( على ضباعة بنت الزبري  عن عائشة قالت دخل رسول هللا  ف الصحيحني "   -1
احلج قالت وهللا ال أجدين إال وجعة فقال هلا حجي واشرتطي وقويل اللهم حملي حيث حبستين وكانت حتت 

 ( 6) "املقداد بن األسود
 رسول  أتت   -  عنها  هللا  رضى  -  املطلب   عبد   بن  الزبري  بنت   ضباعة   أن  عباس   ابن  عن    وف لفظ ملسلم:"    •

 حتبسىن   حيث   حملى   أن  واشرتطى  ابحلج   أهلى »    قال  أتمرن  فما  احلج  أريد  وإن  ثقيلة   امرأة  إن  فقالت    هللا
 ( 7)فأدركت" قال«.  

 ففعلت   تشرتط   أن   -وسلم   عليه  هللا  صلى -  النىب  فأمرها   احلج   أرادت   ضباعة   أن  وف لفظ ملسلم عنه :"    •
 "(8)  هللا   رسول   أمر  عن  ذلك

 
 /باب حجة النبي 3009( ر39/ 4)صحيح مسلم   -((1

 باب فى نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمام     - 3016( /ر44/   4)صحيح مسلم   -((2

 باب فى نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمام     - 3018( /ر45/   4)صحيح مسلم   -((3

 (  62كتاب الحج من إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )ص  -((4

 

االستيعاب    11425/ت3/ص8. انظر اإلصابة في تمييز الصحابة ج  زوج المقداد بن األسود    هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي    -(  5)

   4017/ت1874/ص4ج

 اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.  باب جواز 2960( ر26/  4) صحيح مسلم  /باب األكفاء في الدين  ؛   5089( ر7/  7صحيح البخاري ـ م م ) -((6

 باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. 2963( ر26/   4)صحيح مسلم   -((7

 باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. 2964( ر26/   4)صحيح مسلم   -((8
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 ؟  أفأشرتط  احلج  أريد  إين!    هللا  رسول  اي   فقالت    النيب  أتت  الزبري  بنت  ضباعة  أن    وف لفظ للرتمذي:"    •
  ( 1)حتسبين"  حيث   األرض   من حملي  لبيك   لبيك   اللهم   لبيك  قويل   قال ؟  أقول   كيف   قالت  نعم   قال

 ذلك  من  أحللت   فقد  مرضت   أو   حبست   فان   حتبسين  حيث   حملي  ان   وقويل   وف لفظ عند أمحد"  أحرمي   •
 ( 2)جل "  و   عز   ربك   على  شرطك

، وهو شبيه مبوضع البحث هنا ،   ولكنه علق اإلمتام بشرط    بنية النسك  فهو هنا قد جزم    وجه االستدالل : 
 فإنه علق نية ابتداء اإلحرام بشرط  . 

أن العلماء اشرتطوا ف العبادات أن تكون النية جازمة ومنعوا العبادة بنية مرتددة ، واستثنوا من ذلك :  ثالثا  
، والذي جاوز احلرم هبذه النية ليس جازما ابحلج أو العمرة فيكون حكمه حكم من جاوز    (  3)   والعمرةاحلج  

  .امليقات بال نية ف عدم إجياب اإلحرام عليه

      مجاوزة الميقات بنية معلقةالمطلب الثاني  : 

من جاوز امليقات ممن علق إرادة النسك على حتقق أمر مث حتقق ، هل جيب عليه أن ُيرم   صورة المسألة : 
 من ميقاته املعتَّب ؟ أم ُيرم من مكانه  ؟ هذه املسألة الختلوا من صورتني:

     أن يجاوز الميقات دون الحرم بنية معلقة   :  ىاألولالصورة 

طرأت عليه نية    جاوز الميقات ثم   يمنوالخالف في هذه الصورة ينبني على الخالف السابق ف
    قبل دخول الحرم  .     اإلحرام 

  .  أن يجاوز الميقات ويدخل الحرم بنية معلقة    :  الصورة الثانية

في   الصورة  والخالف  هذه  الخالف    في  على  أراد  ينبني  من  على  اإلحرام  حكم  في  السابق 
 دخول الحرم من غير وجود النية للحج أو العمرة ، هل يلزمه اإلحرام ؟  

، فمىت ما وجد األمر املعلق عليه ، وأراد اإلحرام ابلنسك   فعلى القول بوجوب اإلحرام لكل داخل للحرم
فإن أحرم من مكانه   رم أو بعد دخول احلرم ؛فيجب عليه أن ُيرم من ميقاته املعتَّب سواء جزم ابلنية قبل احل  ،

 
 "حسن صحيح" وقال    941( ر 278/  3سنن الترمذي لمحمد الترمذي ) -((1

 قال شعيب األرنؤوط" حديث صحيح وهذا إسناد خالف فيه يحيى بن أبي كثير الرواة عن عكرمة"  27398(ر 419/  6مسند أحمد بن حنبل ) -((2

في  ( ؛131/  1( ؛  نهاية المحتاج )314/  1(  ، )1/307(  ؛ المجموع)498/  2( ؛ الذخيرة لشهاب الدين القرافي )431/  5حاشية الدسوقي)  -((3 المنثور 

 (494/ 1( ؛ كشاف القناع امنصور البهوتي )470/ 21(  ؛ الشرح الكبير على متن المقنع )381/  1(  )353/  1القواعد لمحمد الزركشي )

 



28 
 

وعلى  فال عَّبة بنيته  ،  ،  ألهنم يوجوبون عليه اإلحرام ولو مل توجد نية أصال ، فهنا من ابب أوىل     لزمه الدم ؛
نية سواء كان لفإنه ُيرم من موضعه الذي جزم فيه ابالقول بعدم وجوب اإلحرام إال على مريد النسك  

؛ ألن الذي دخل احلرم هبذه النية ليس جازما ابحلج أو العمرة فيكون حكمه حكم   ارجهذلك داخل احلرم أو خ

 .    وهللا تعاىل أعلم  من جاوز امليقات بال نية مث طرأت عليه النية ، فإدلتهم هنا هي أدلتهم هناك .  

 

 المبحث الرابع :  

 :مطلبان مجاوزة الميقات بنية مقيدة ألداء النسك وفيه 

 المطلب األول : تأصيل المسألة 

 أوال:  معنى التقييد  

لقاف والياء والدال كلمٌة واحدة، وهي الَقْيد، وهو معروٌف، مثَّ يستعاُر ف كل شيٍء َُيِْبس. "ا:    تعريفه لغة
يِّده تقييداً. ويقال:  َِ وِقيَد  . (  1)"فَرٌس قـَْيُد اأَلَواِبِد، أي فكأنَّ الوحَش من ُسرعِة إدراكه هلا ُمقيَّدة يقال: قيَّْدتُه ُأَق

   ( 2)": قـُيَِّد . واملَُقيَُّد كُمَعظٍَّم : َمْوِضُع الَقْيِد من رِْجِل الَفَرِس وَمْوِضُع اخلَْلخاِل من املرأةِ 

حقيقة   ، فتقييد املطلق(   3) "احلقيقة بقيد زائدما دل على شيء معني ومطلق مع تقييد    " :  تعريفه اصطالحا  
   "( 4) "ادخال الشروط والصفات عليه:"هو  

 ثانيا: الفرق بين التعليق والتقييد 

التعليق هو ربط وجود الشيء بوجود غريه ، فهو مانع لالنعقاد ما مل ُيصل الشرط . أما التقييد فال  -أ
    ( 5) العقد األصلية ، ويسمى االقرتان ابلشرط . "صلة له ابالنعقاد ، بل هو لتعديل آاثر  

 
 ( 44/  5معجم مقاييس اللغة البن فارس ) -((1

 ( 400القاموس المحيط للفيروز آبادي )ص  -((2

 (  394)ص  المطلع على أبواب المقنع  -((3

 ( 142معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي )ص  -((4

 (   165164-/ 1الموسوعة الفقهية الكويتية ) -((5
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،   يعلم قدرته على حتقيقه   بشرط   االبتداء  قيد ولكنه  ألداء النسك  أن تقييد نية النسك فيه جزم ابلنية   -ب
اليعلم   ولكنه علق االبتداء بشرطالنية ألداء النسك ليست جازمة ،  فإن    تعليق نية النسك ، وأما ف  

 .   قدرته على حتقيقه
 . ( 1) آخر  أمر   زايدة  بل  صورة   بتبديل   ليس   والتقييد  صورة   تبديل  التعليق   أن   -ت
 ،  وإذا  كإن   ،  صرُيا  الشرط  أداة   لفظ  فيه   ويستعمل   ،   غريه   بوجود  الشيء  وجود  ربط  هو   التعليق   -ث

 فيه   وشرط   ،   ابألصل  فيه   جزم   ما   ابلشروط   والتقييد    .   الشرط   حصول   على  يتوقف   فيه   احلكم   وانعقاد
  .  ( 2) صرُيا  الشرط   أداة  لفظ  فيه  يستعمل  وال ،  آخر   أمر

 الميقات بنية مقيدة  ة المطلب الثاني : مجاوز 

 : المسألة  وجاوز   صورة  ذلك  وحنو  املريض  وعيادة   ، والزايرة  تتكرر كالتجارة،  ال  حلاجة  السفر  أنشأ  من 
، فهل جيب عليه مقيدا هذه اإلرادة بفعل شيء قبله داخل املواقيت  أو داخل احلرم    امليقات مريدا للنسك ،

 أن ُيرم من ميقاته املعتَّب ؟ أم ُيرم من مكانه  ؟ 

 تحرير محل النزاع  

السفر من بلده بقصد الزيارة أو عيادة مريض ، أو قضاء عمل معين ، وأراد مع  من أنشأ  
 : ذلك أن يؤدي مناسك الحج أو العمرة فال يخلو

 . أن تكون النية ألداء النسك معلقة ، أو مترددة ففيها من الخالف ما تقدم

 : أن تكون النية ألداء النسك جازمة فال يخلو

 ابتداء النسك مع قضاء الغرض اآلخر ، أن يكون قصده من السفر 

معا   األمرين  السفر  من  قصده  يكون  الموضعين  أن  في  النسك  نية  تغليب  هو  فالظاهر   .
 فيكون حكمه حكم من تجاوز الميقات بنية جازمة . 

نشاء السفر ابتداء من أجل الغرض الدنيوي فهو املقصود األصلي للسفر ، ا: أن يكون    ومحل النزاع هو 
 النسك ابحلج أو العمرة جاء اتبعا للمقصد األول وهلذه املسألة صوراتن:   صد أداءقو 

 
 ( 379/ 2أصول فخر اإلسالم ) -((1

 ( 232/ 4الموسوعة الفقهية الكويتية ) -((2
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 أن يجاوز الميقات دون الحرم بهذه النية       الصورة األولى :

ثم طرأت عليه    ،    والخالف في هذه الصورة ينبني على الخالف السابق فيمن جاوز الميقات
مع التنبه للفرق بين الموضعين ، أن من جاوز الميقات في  نية اإلحرام قبل دخول الحرم  .  

الموضع األول لم يكن في نيته أداء النسك ، وإنما طرأت النية بعد ذلك ، وهنا النية موجودة  
ذي سافر  اإلحرام بالنسك بعد االنتهاء من غرضه النية  من حين تجاوز الميقات ولكنه قيد  

       من أجله . فهل يكون حكمه حكم من طرأت عليه النية؟

  أن يجاوز الميقات ويدخل الحرم بنية مقيدة  .   الصورة الثانية :

أراد   من  على  اإلحرام  حكم  في  السابق  الخالف  على  ينبني  الصورة   هذه  في  في  والخالف 
 إلحرام ؟ هل يلزمه افدخول الحرم من غير وجود النية للحج أو العمرة ، 

، فمىت أهنى عمله الذي سافر من أجله  ، وأراد اإلحرام   على القول بوجوب اإلحرام لكل داخل للحرم
ابلنسك ، فيجب عليه أن ُيرم من ميقاته املعتَّب ؛ فإن أحرم من مكانه لزمه الدم ؛ ألهنم يوجوبون عليه اإلحرام 

نية أصال ، فهنا من ابب أوىل  ،    ،   توجد  ى القول بعدم وجوب اإلحرام إال على مريد وعلولو مل 
أن ُيرم من موضعه بعد انتهاء عمله سواء كان ذلك داخل  النسك فهل يصح أن يقال بأن الزم قولهم :  

يمكن تخريج الخالف في    ،  تين الصور هاتين  بعد تأمل نصوص العلماء في  احلرم أو خارجه ؟   
 : هذه المسألة على قولين 

وجوب اإلحرام من ميقاته املعتَّب ، وهذا هو مقتضى قول أكثر العلماء بناء على أنه جازم بنية   القول األول: 
جتاوز  من  حكم  فهو ف   ، النسك  أداء  قبل  شؤونه  بعض  بقضاء  اإلرادة  هذه  قيد  بكونه  اعتبار  فال  النسك 

 ف املوضعني واحدة . وأدلتهم    من غري إحرام،  بنية جازمة امليقات  

أنه ُيرم من موضعه بعد قضاء غرضه من الزايرة ، وهو مقتضى قول من مل يوجب اإلحرام    القول الثاني : 
ويستدلون   وهو مقتضى لنصوص كثري من العلماء كما سيأيت ،    كعطاء وسعيد ابن جبري ، وهو قول للحنفية .

 ابلسنة واملعقول : 

  السنة : فمن 
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   ماجاء في قلب النية

. ىل قريب أو ىل أخ قال«.  شَّبمة  من »   قال. شَّبمة عن   لبيك يقول رجال مسع  النىب أن عباس  ابن  عن    -1
  ولفظ ابن خزمية".(  1)«  شَّبمة  عن   حج   مث  نفسك   عن  حج »    قال .  ال  قال«.    نفسك   عن   حججت»    قال

 شَّبمة"   عن  حج   مث   عنك هذه   فاجعل   قال   ال :    قال   ؟  حججت   هل
وأصحابه ألربع خلون من العشر وهم يلبون ابحلج   قدم النيب     :»بن عباس رضي هللا عنهما قال  حديث -2

 .   )2(  «فأمرهم أن جيعلوها عمرة
حبج مفرد وأقبلت عائشة رضي هللا عنها   جابر رضي هللا عنه أنه قال أقبلنا مهلني مع رسول هللا    حديث   -3

أن   حىت إذا قدمنا طفنا ابلكعبة والصفا واملروة فأمران رسول هللا    )3(  عركتبعمرة حىت إذا كنا بسرف  
  ُيل منا من مل يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال احلل كله فواقعنا النساء وتطيبنا ابلطيب ولبسناثيابنا

 . )4(  «وليس بينناوبني عرفة إال أربع ليال مث أهللنا يوم الرتوية
 أسق  مل   استدبرت  ما   أمرى   من  استقبلت   لوأن»فقال  املروة  على   آخرطوافه  إذاكان  ملسلم عنه:"حىت وف لفظ   -4

 ( 5) "«.  عمرة  وليجعلها  فليحل  هدى   معه  ليس  منكم  كان  فمن   وجعلتهاعمرة   اهلدى
 من   أانس   يل   فقال   أايم  بثالثة  الرتوية  قبل   فدخلنا   بعمرة   مكة   متمتعا   قدمت   "   ف الصحيحني عن جابر   -5

 هللا  رضي  هللا  عبد   بن   جابر   حدثين  فقال  أستفتيه  عطاء  على  فدخلت  مكية   حجتك  اآلن   تصري  مكة   أهل
 أحلوا)  هلم فقال مفردا  ابحلج  أهلوا وقد معه البدن  ساق  يوم سلم  و عليه   هللا صلى  النيب مع حج  أنه عنهما 

 فأهلوا  الرتوية  يوم  كان  إذا  حىت   حالال  أقيموا  مث  وقصروا   واملروة   الصفا  وبني  البيت   بطواف  إحرامكم   من
 أمرتكم   ما  افعلوا)    فقال  ؟   احلج  مسينا  وقد   متعة   جنعلها   كيف  فقالوا( .    متعة   هبا  قدمتم  اليت  واجعلوا  ابحلج
.   حمله   اهلدي   يبلغ  حىت   حرام  مين  ُيل   ال   ولكن   أمرتكم   الذي   مثل  لفعلت  اهلدي  سقت   أين  فلوال  )

 ( 6) ففعلوا"

 
(  345/    4ر عن الغير؛ صحيح ابن خزيمة لمحمد النيسابوري )/باب الحج واالعتما  3988( /ر299/    9صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد التميمي )  -((1

  3/ باب الرجل يحج عن غيره  ؛ سنن ابن ماجة )  1813( /ر97/    2باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه ؛ سنن أبي داود للسجستاني )  3039ر/

(  46/    6"صحح البيهقي إسناده واإلمام أحمد وقفه" ، وقال ابن الملقن في البدر المنير   )باب الحج عن الميت ؛ قال ابن عبد الهادي  في المحرر    2903(  ر249  /

( "الرواة ثقات إال أنه اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد مرسل"  48/    2"إسناده صحيح على شرط مسلم" وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحأديث الهداية )

 حديث مرفوعا ".   (  صحة ال489/  2ورجح في التلخيص)

 / باب جواز العمرة في أشهر الحج    911/1240/ص2صحيح مسلم ج )2(

"العراك الحيض ،   576/ص2" العراك المحيض عركت المرأة تعرك عركا و عراكا و عروكا"؛ وقال في غريب الحديث ج467/ص10قال في لسان العرب ج  )3(

حاضت ونفست    إذا  يقال  عركت المرأة تعرك فهي عارك بغير هاء ، ونساء عوارك ، قال الشاعر غسل العوارك حيضا بعد أطهار ، ويقال أيضا نفست المرأة ودرست

 من النفاس"

 .  1213/ح881/ص2صحيح مسلم ج )4(

 /باب حجة النبي 3009( ر39/ 4)صحيح مسلم   -((5

/باب بيان    3004( ر37/    4)صحيح مسلم   / باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  ؛    1493( ر  568/    2صحيح البخاري )  -((6

 وجوه اإلحرام 
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 : االستدالل  احلج    ووجه  ف  ذلك  من  واستثين   ، له  مقارنة  أو  العمل  قبل  تكون  أن  النية  شروط  من  أن 
والعمرة كما ف هذه األحاديث ؛  حيث وجدت النية بعد هناية العمل  ، ونية النسك املقيدة إمنا جرى فيها 

من أتخري النية   إىل ما بعد قضاء الغرض الذي أنشا السفر من أجله ، وهو أهون  نية الدخول ف النسك  أتخري  
 وهللا أعلم      إىل مابعد العمل . 

 

ف املواقيت حيث قيد اإلحرام يوجود النية لذلك ، وهو   -املتقدم-حديث ابن عباس رضي هللا عنهما -1
إجناز النسك بعد  الدخول ف  إرادة    قيدت، وإمنا  ابلقصد األولهنا قد جاوز امليقات غري مريد للنسك  

 .   وجود الشرط فاليلزمه اإلحرام إال من حني    أجله كاملشرتطالعمل الذي سافر من  
أن من قصد منزال   وجه االستدالل : (   1) :"ومن كان منزله دون امليقات فمهله من أهله "ولقوله   -3

مادام أن قصده ف   املوضع  الغراض يصبح حكمه حكم أهل ذلك  إليه دون احلرم لغرض من   السفر 
 قصدا أصليا . 

 من  سافر  إذا اإلحرام أنشأ حيث  من  أي  وجه االستدالل : ف احلديث " فمن حيث أنشأ "  ولقوله  -4
 ُيرم   فإنه،  بقيد إجناز ما سافر من أجله أوال    للنسك  قاصد  سافر  من   ذلك  ف  ويدخل  ،  مكة  إىل  مكانه

 .   ( 2) "  امليقات   إىل  الرجوع  عليه جيب  ال ف ،  متمحضا بال قيد  القصد   وجد   حيث   من
أن النية ألداء نسك احلج أو العمرة ليست   وجه االستدالل :" إمنا األعمال ابلنيات"       قوله      -1

نية أصلية بل هي نية اتبعة ؛ ألن املقصد األول من إنشاء السفر هو العمل الذي سافر من أجله ، 
فال ال  وليس من أجل النسك ،فنية النسك مقيدة بشرط وهو:  أداء العمل الذي سافر من أجله أو 

 .     يلزمه اإلحرام إال بتوفر شرطه 
 ومن المعقول : 

:"أول ما يفعله قاصد احلج و العمرة إذا أراد الدخول فيهما أن ُيرم   -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم   -1
بذلك و قبل ذلك فهو قاصد احلج أو العمرة و مل يدخل فيهما مبنزلة الذي خيرج اىل صالة اجلمعة فله 

  (  3) "    أجر السعي و ال يدخل ف الصالة حىت ُيرم هبا"
قصدا تبعيا ، فال يلزمه اإلحرام إال عند متحض القصد من القيد يعتَّب  للنسك  قصده  أن  ووجه االستدالل :  

الذي قيده به وهو " إجناز ما سافر من أجله أوال "  فقصده التبعي للنسك كمن خرج إىل الصالة ، فال يعد 
 .داخال ف الصالة حىت ُيرم هبا  

 
 سبق تخريجه  -((1

 ( 458/   2بستان األحبار مختصر نيل األوطار ) -((2

 ( 99/  26مجموع الفتاوى البن تيمية ) -((3
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 ( 1)كل امرئ ما نوى""إمنا األعمال ابلنيات وإمنا ل  ألنه مل يرد دخول احلرم ابتداء وقد قال   -2
 . يقات على وجه مباح فكان له اإلحرام منه كأهل ذلك املكاناملدون    سافر وألنه   -3
 وألن العلماء فرقوا بني القصد األصلي والقصد التبعي ف بعض املسائل ومن ذلك :  -4
العلماء ، وعللوا أوال :   -5 أكثر  تتكرر زايرته إىل مكة كما تقدم ف قول  عدم إجياب اإلحرام على من 

ذلك ابملشقة ، وإمنا أوجبوا عليه اإلحرام ف املرة اليت يريد فيها أداء النسك . ومسألتنا هنا فيها شبه 
فر من بلده ألجل من حيث التعليل ابملشقة ، فهي حاصلة ملن أنشأ الس  -1هبذا املوضع من جهتني :  

فيلزم من أراد فإلزامه مبوجب هذه النية املقيدة يؤدي  وأراد أن أييت بنسك بعده ،  غرض من األغراض  
 لإلحرام امليقات  إىل  الرجوع أو  بعمرة، أوالتحلل  احلج، من  يفرغ  حىت حمرماً   أن يبقى  نسك احلج مثال :  

العمرة    احلج،   أوان  عند   منه  يريد  بعد ، وإن كان  منه  ليحرم  املعتَّب  امليقات  إىل  الرجوع  من  له  فالبد 
وكل ذلك يعد أمرا قضاء غرضه ، أو البد له من أداء النسك قبل قضاء غرضه الذي سافرمن أجله،

     . شاقا ويوقع ف احلرج وهو منفي شرعا
ومن حيث وجود القصد األصلي ، والقصد التبعي ، فلو كان يذهب إىل مكة ف كل أسبوع فقد توجد  -2

عنده النية ألداء النسك بعد أسبوعني ، وهو سوف يدخل إىل مكة قبل ذلك مرتني ، فاليلزمه اإلحرام 
من أنشأ السفر ف املرة اليت يريد فيها أداء النسك ، فالنية هنا جاءت مقيدة بوقت حمدد ، وكذلك  ال

من  ينتهي  أن  بعد  أنه  السفر،وقرر  من  األصلي  املقصد  هو  وهذا  األغراض  من  غرض  لقضاء  ابتداء 
 غرضه يؤدي منسكا من املناسك ،  فنيته جاءت مقيدة بوقت حمدد. 

 ومما يعضد هدا القول أمور منها: 

بنية    :أوال عمله  من  وقدم   ، املواقيت  دون  أهل  وله  املواقيت  خارج  يعمل  أهله من كان  أوال)فاملقصد   زايرة 
اليوجبون العلماء  كثري من  ، وقرر أنه يؤدي منسكا من املناسك بعد هناية الزايرة . ف  (  2)األصلي هو زايرة األهل(

، أو ُيرم من أهله   وهو أفضل خمري بني أن ُيرم من امليقات يقررون أنه من امليقات الذي مير به ، و عليه اإلحرام 
" فمن كان دون ذلك فمهله من أهله" . فاملقصد األصلي هو الزايرة ألهله ، والقصد التبعي إرادة   لقوله  

النسك بعد الزايرة ، فنية أداء النسك جاءت مقيدة بوقت حمدد بعد هناية الزايرة اليت أنشأ السفر من أجلها . 
 ذه صورة مسألتنا هنا . وه

بناء على القول جبواز أتخري اإلحرام إىل امليقات األقرب كما تقدم حبثه ، فليزم من ذلك أن من كان من   : ثانيا 
أهل الرايض يريد العمرة ، وأراد غرضا ف جدة ، فله أن ُيرم من رابغ بعد قضاء غرضه . فنيته ابإلحرام جاءت 

 
 سبق تخريجه  -((1

األصل . وبعضهم اليفرق  هذا القيد البد منه ، ألنه لوقصد العمرة ابتداء وأراد زيارة أهله قبل ذلك فاألرجح وجوب إحرامه من الميقات ؛ ألن مقصود النسك هو    -((2

 بين كون القصد للنسك أصليا أو تبعيا ، فهو على كال القصدين مخير بين أن يحرم من أهله ، أو من الميقات . 
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فإذا جاز   بوقت حمدد ،  النسك وهو   أنمقيدة  النية اجلازمة ألداء  يؤخر اإلحرام إىل ميقات آخر مع  وجود 
السفر  ، فألن جيوز أتخري اإلحرام إىل ميقات آخرف مسألتنا من ابب أوىل ، ألنه  إنشاء  املقصود أصال من 

سك املقصد األصلي هنا من إنشاء السفر هو من أجل عمل  يقوم به ،مث يؤدي بعده النسك ، فقصد أداء الن
 جاء تبعا لذلك . فيكون ميقاته هو ميقات أهل البلد الذي أنشأ السفر من أجل أداء العمل فيه . 

، ومنهم من يفرق أن العلماء يفرقون بني من أراد دخول احلرم ابتداء ، وبني من أراد موضعا دون احلرم    :   ثالثا 
  .بني من قصد دخول مكة ألجل النسك ، ومن قصدها حلاجة غري ذلك  

 قصد   وإمنا  مكة   يقصد  مل  لو   ما  بدليل   لإلحرام  مبوجب  فليس   امليقات  جماوزة  نفس  :"وأما   العمدة   قال ف شرح 
 ( 1)احلل"  أماكن  بعض

  عليه  إحرام   فال   احلل   من   موضعا   يريد  بل  ملكة   مريد  غري املواقيت  هبذه  مر :" من   وقال أيضا

 .      ( 2) حمرما" إال  امليقات  جتاوز له  جيز   مل  العمرة   أو للحج  مكة  أراد  مكة،وإن  غري احلرم  من  موضعا  أراد  وإن  

فصل : فأما اجملاوز للميقات ممن ال يريد النسك فعلى قسمني : ) أحدمها ( : ال يريد دخول وقال ف املغين :"
 .       ( 3) "رم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا ال يلزمه اإلحرام بغري خالف وال شيء عليه ف ترك اإلحراماحل

أما حكم املسألة فقال أصحابنا : إذا حج  و     النووي ف اجملموع:"  واعتمر حجة اإلسالم  وعمرته مث أراد  قال 
دخول مكة حلاجة ال تتكرر كزايرة أو جتارة أو رسالة , أو كان مكيا مسافرا فأراد دخوهلا عائدا من سفره وحنو 
ذلك , فهل يلزمه اإلحرام حبج أو عمرة ؟ فيه طريقان : ) أحدمها ( أنه مستحب قوال واحدا ...وأصحهما ( 

   )4( أحدمها ( يستحب وال جيب ) والثاين ( جيب ," وأشهرمها فيه قوالن : )  

مذاهب العلماء فيمن أراد دخول احلرم حلاجة ال تتكرر , كالتجارة والزايرة وعيادة   قال النووي ف اجملموع :" و 
املريض وحنوها قد ذكران أن األصح عندان أنه يستحب له اإلحرام , وال جيب , سواء قربت داره من احلرم أم 

   )5( "   بعدت  

 
 (   344/  2شرح العمدة ) -((1

 (: 338/ 2شرح العمدة ) -((2

 ( 221/  3قال في المغني ) -((3

 15-7/14( انظر المجموع شرح المهذب 4)

 19-18-7وع شرح المهذب ( انظر المجم5)
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"حاصل ما ذكره املصنف ف حكم هذه األقسام الستة أن املار ابمليقات إن مل يرد مكة وقال ف حاشية الدسوقي
سواء كان خماطبا ابحلج ، أو ال أو أرادها وكان غري مرتدد وهو غري خماطب ابحلج ، أو أرادها وهو مرتدد سواء  

جيب عليه اإلحرام وال دم ف جماوزته حالال ومثل ذلك ما إذا كان خماطبا به أو ال ففي هذه األحوال اخلمسة ال  
خرج من مكة ملكان قريب عازما على عدم العود هلا ولو أقام به كثريا ، مث عاد ألمر عاقه عن السفر ، أو خرج 

عليه   ملكان قريب وهو يريد العود ومل يقم به كثريا وأما إذا أرادها وهو ممن خياطب ابحلج وكان غري مرتدد فيجب
اإلحرام من امليقات وأمث إن جاوزه حالال وال دم عليه إن أرادها لغري نسك كتجارة ، أو لكوهنا بلده فإن كان 
أرادها لنسك لزمه الدم مبجاوزة امليقات حالال إذا مل يرجع له ، وُيرم منه فإذا جاوز امليقات حالال وأحرم بعده 

رجوعه للميقات ف سقوط الدم إال إذا رجع له قبل أن ُيرم من   مث رجع للميقات فال يسقط الدم عنه وال ينفعه
 .   ( 1) غريه"

 من هذه النصوص:  وجه االستدالل  

دخول حمل النزاع ف مسألتنا ، من جهة أن من دخل إىل مكة فما دوهنا بقصد الزايرة أو عيادة   أنها تحتمل 
من جهة مكان اإلحرام يكون ف حكم من طرأت عليه النية بعد ذلك    املريض قصدا أوليا من أجله أنشأ السفر

  . ابلنسك ، وهللا تعاىل أعلم  

     :  بعض النصوص الدالة على ما تقدم      رابعا

 أوال : الحنفية :  

 ال  التجارة   أو   النزهة  أو  الرؤية   كمجرد  النسك  بغري  احلرم  دخول   أراد  إذا  اآلفاقي  ظاهر الرواية عند احلنفية أن 
 الدم   سقط   منه  فأحرم   عاد فإن.   شاة   فعليه   إحرام  بغري   اآلفاقي   جاوزها  ،فإن   حمرما  إال  امليقات   يتجاوز   أن   له   جيوز

  به   حل  فإذا.    إحرام  بال  مجاوزته  له  حل  وجدة  كخليص  ،  الحل  من  موضعا  قصد  لو  أما  .
 قصده كان  إذا كما   ، أوىل بقصد ذلك  ملريد  احليلة وهو:  قالوا.  إحرام  بال  الحرم  دخول  فله   بأهله  التحق

 أن   ضرورته   ومن  مكة   دخول   األويل   قصده   كان   لو  إذ   ،  اثنيا   مكة   يدخل   منه   فرغ   وإذا  ،   شراء  أو   لبيع   مثال   جلدة
إحرام ، وف رواية عن أيب يوسف بشرط أن يكون ف نيته اإلقامة ف   بدون   امليقات   جتاوز   له   ُيل  فال  ابحلل   مير

 املوضع مخسة عشر يوما فصاعدا ليأخذ حكم أهل ذلك املوضع .  

 

 (:360/ 5حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) -((1
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 عند  القصد  واملعتَّب واحلرم، امليقات بني  مما أي ( احلل من  موضعا  قصد  لو أما: )قال ف حاشية رد احملتار :" قوله

  وأنه  شراء،  أو   لبيع  قصده   إذا  كي  أوليا  قصدا  أي:  اجلناايت  ف   سيأيت  كما  بيته  من   اخلروج  عند  ال  اجملاوزة
 .( 1) له"  ُيل   فال  احلل  ف مير   أن  ضرورته   ومن   مكة،  دخول  االويل   قصده  كان  لو  إذ  ثانيا مكة يدخل فرغ إذا

مطابق   و: وهذا ظاهر ف التفريق بني القصد األصلي والقصد التبعي ، وهوجه االستدالل من هذا النص
 حملل النزاع ف املسألة . 

عامر حلاجة فله أن جياوز امليقات غري حمرم الن وجوب االحرام   وان أراد الكوف بستان بين"قال ف املبسوط :  و 
ما  البعقة  تلك  البستان وليس ف  يريد  امنا  يريد دخول مكة  يريد دخول مكة وهذا ال  من  امليقات على  عند 

فلهذا ال  التعظيم هلا  ان   يوجب  له  له كان  أن يدخل مكة حلاجة  بداله  يلزمه االحرام فإذا حصل ابلبستان مث 
مكة  يدخلوا  أن  البستان  والهل  البستان  أهل  مثل  حالال كان  ابلبستان  حصل  ملا  النه  احرام  بغري  يدخلها 

وهذا هو الحيلة لمن يريد دخول مكة من أهل اآلفاق  حلوائجهم من غري احرام فكذلك هذا الرجل  
ان نوى االقامة بالبستان خمسة عشر يوما  اال أنه روى عن أىب يوسف رمحه هللا  تعاىل انه احرام    بغير

وان نوى االقامة ابلبستان دون مخسة عشر يوما ليس له أن يدخل مكة  اال ابحرام الن    كان له أن يدخل

وان نوى   ن بنية االقامة خمسة عشر يوما يصير متوطنا بالبستان  فيصير بمنزلة أهل البستا
أنه   املقام هبا دون مخسة عشر يوما  فهو ماض على سفره فال يدخل مكة اال ابحرام وجه ظاهر الرواية وهو

ابلبستان فكان حاله كحال أهل   حصل ابلبستان قبل قصده دخول مكة فامنا قصد دخول مكة بعد ما حصل
 ( 2)"البستان

النص :  هذا  غري   وجه االستدالل من  أجل غرض  احلرم من  مادون  إىل  السفر  أنشأ  من  أن  يتضمن  أنه 
بعد ذلك ، ولكن عند أيب يوسف  النسك  يؤدي  أن  نيته  إحرام ، وإن كان ف  امليقات بال  النسك فله جتاوز 

 يشرتط لذلك مخسة عشر يوما . 

النه حمتاج    ...  احرام  عندان  فاما  من كان وراء امليقات إىل مكة فله أن يدخلها حلاجته بغري وقال ف املبسوط "  
ومصاحل أهل مكة متعلقة هبم فكما جيوز الهل مكة ،  إىل الدخول ف كل وقت والن مصاحلهم متعلقة ابهل مكة

اال حرام ف كل وقت    مث يدخلوها بغري احرام فكذا الهل امليقات وهذا الان لو ألزمناهم،    أن خيرجوا حلوائجهم

 

 (:525/ 2حاشية رد المحتار ) -((1
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إليه ف كل يوم فلهذا جوزان هلم الدخول بغري احرام اال إذا    فى فرمبا ُيتاجون كان عليهم من الضرر ماال خي
اال ابالحرام    أرادوا يتأدى  فالنسك ال  النسك ال تكون عند كل النسك  االحرام   دخول  وارادة  أراد  وإذا 

الن  من أهله حىت لو أحرموا من احلرم أجزأهم وليس عليهم شئ   وأهله ف الوقت أو دون الوقت إىل مكة فوقته
بمنزلة  خارج حقه  في  حد  والحرم  حقه  في  واحد  مكان  بمنزلة  كله  أهل   الحرم  حق  ف  امليقات 

أهله ويسعه التأخري إىل امليقات فكذا هنا يسعه التأخري إىل   اآلفاق وكما أن ميقات اآلفاقي لالحرام من دويرة
يدخل احلرم اال حمرما الن تعظيم احلرم   هناك أن ال جياوز امليقات اال حمرما والشرط هنا أن ال   ولكن الشرط   احلرم

يفعل حىت  هبذا ُيصل فان دخل مكة قبل فان مل  يطوف   أن ُيرم فاحرم منها فعليه أن خيرج من احلرم فيلىب 
اقي جياوز امليقات بغري احرام مث ُيرم مبنزلة اآلف  ابلبيت فعليه دم النه ترك امليقات املعهود ف حقه لالحرام فهو 

يلزمه الدم إذا مل يعد إىل احلل   وهناك يلزمه الدم إذا مل يعد لتأخري االحرام عن مكانه فكذلك هنا  وراء امليقات 
نبينه بعد   آلفاقي إذا عاد إىل امليقات بعد ما أحرم وراء امليقات على ماا  وان عاد فاخلالف فيه مثل اخلالف ف

 ( 1) "ء هللا تعاىلهذا ان شا
 وجه االستدالل من هذا النص :  

بناء على قول احلنفية أن كل من كان دون امليقات أيخذ حكم املكي ، فإنه قد يتكرر دخوله إىل احلرم فال يلزمه 
الثانية أو أراد أن يؤدي النسك ف املرة  قبل الدخول ، وبناء عليه فلو أن أحدا    ةاإلحرام إال إذا وجدت اإلرا 

 . الثالثة من دخوله إىل احلرم فال يلزمه اإلحرام إىل ف ذلك الوقت احملدد

فهنا قد وجدت عنده نية جازمة آبداء النسك بعد فرتة معينة يتكرر فيها دخوله للحرم حلاجة من احلوائج  ، فلم 
 . ، وقد تقدم نظري ذلك جيب عليه اإلحرام هبذه النية ، بل اعتَّب قيده لذلك   

 : الشافعية نيا ثا

 يظهر   فيما   امليقات   من  اإلحرام  يلزمه   مل   بعدها  السنة   ف   بل   السنة   هذه   ف   للنسك   ال   مكة   قصد   لو.."قالوا :  
 ال  السنة  هذه   إحرام   ألن   دم  فال   أخرى  سنة   ف   أحرم  فلو  السنة   تلك   ف   ُيرم   أن   الدم  لزوم   شرط   قوهلم   من  أخذا

  لدليل   إال  اآلخر  انتفاء  فاألصل  أحدمها  انتفى  فإذا  غالبا  متالزمان  والدم  والتحرمي  ه  ا  غريها  إلحرام  يصلح 

  ال  نسك  لغير  قصدها  ومن   نسك  لغير  مكة  كقاصد  صيره غريها إلحرام سنة  إحرام صالحية فعدم وأيضا
 غريها إلحرام  يصلح  ال  السنة  هذه   إحرام أبن  تعليلهم  أعين ذلك  من  ويؤخذ تقرر  ملا  عليه   دم   ال  كما   عليه  إثم
 ف   هبا   اإلحرام   فإن   العمرة   خبالف   غريها   إلحرام   يصلح   ال   الذي   هو   سنة   ف   به   اإلحرام  ألن   احلج   ف   الكالم   أن
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  يحرم  أن  ينبغي  سنين  بعد   ولو  للعمرة  مكة  قصد  فمن  فيها  األزمان  الستواء  غريها  إلحرام  يصلح  سنة
  ( 1)"مسافته مثل إلى أو  إليه يعد لم إن الدم لزمه  فعل فإن إحرام بال الميقات مجاوزة  عليه

 فتاوى معاصرة :  خامسا

 الشيخ ابن باز رحمه هللا   -أ 

بغري   :  س -1 الطائف وجدة  الطائف يرتدد من أجلها بني  له أعمال ف  موظف قد عزم على احلج لكن 
 إحرام؟.

قضاء حاجاته ال حرج ف ذلك ألنه حني تردده من الطائف إىل جدة مل يقصد حجاً وال عمرة وإمنا أراد  :  ج  
لكن من علم ف الرجعة األخرية من الطائف أنه ال عودة له إىل الطائف قبل احلج فعليه أن ُيرم من امليقات 
ابلعمرة أو احلج. أما إذا مل يعلم مث صادف وقت احلج وهو ف جدة فإنه ُيرم من جدة ابحلج وال شيء عليه. 

ا لبعض األعمال ومل يريدوا حجاً وال عمرة عند مرورهم ويكون حكمه حكم املقيمني ف جده الذين جاءوا إليه
 . (  2) ابمليقات

فيمن كان له أهل ، وهو مسافر ، وقد أراد احلج أو العمرة ، أنه -رمحه هللا تعاىل-وأفىت الشيخ ابن ابز  -2
امليقات الذي خمري ف أن ُيرم من أهله ، أو من امليقات الذي مير عليه ، واألفضل عنده أن ُيرم من  

مر عليه ، ونص قوله:"أنت خمري مادمت من سكان جدة دون امليقات ، وإذا أحرمت من قرن املنازل 
فهو أفضل وأوىل لكونك وافدا ، وأخذت ابألكمل واألحوط ، وإن أنت قصدت أهلك مث أحرمت 

 )3(  منهم فال أبس" 
ولكنه له غرض ف مكة مث إىل املدينة ، : حاج ينوي احلج  2س    الدائمة  للجنة الشيخ ف ا  فتاوىومن   -3

وجاوز السيل ومل ُيرم، ودخل مكة مث سافر إىل املدينة وأحرم من املدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا، 
: ما دام أن احلاج خرج إىل ميقات أهل املدينة ، وأتى 2ج      وما هو احلكم الشرعي ف هذه املسألة؟ 

   .(  4) إحرام، وكان األوىل له أن يدخل من السيل حمرماً   حمرًما فال شيء عليه ف دخوله بدون 
 الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه هللا    -ب

 ف  األهل   سكن   ومقر  الباطن   حفر  ف  أعمل  إنين:  -تعاىل  هللا  رمحه  -الشيخ  فضيلة  سئل:  357  س  : -1
 ف جدة  أهلي  منزل  من   أحرمت   إجازة  ذهبت  وحني   عمرة  أخذ  أن  الباطن   حفر   ف  وأان   نويت  وقد  جدة
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خري؟    هللا   جزاكم   أفيدوان   املنزل   من  أم   الطائف  ميقات   من  أحرم   أن  علي   ينبغي   هل   عمرة   وأخذت 
  ومتى  إحرام،  بدون   األهل   إلى  فاذهب  لألهل   ذهابك  أصل  كان  إذا :  -بقوله  فضيلته   فأجاب
  أن   تريد  ولكن  للعمرة  الوقت  هذا  في  ذهابك  كان  إذا  أما  جدة،  من   أحرم  تحرم  أن  أردت
 .( 1) الميقات من  تحرم فإنك جدة في بأهلك طريقك في تمر

 إذا  يريد  ولكن   العمل   أجل  من  مكة  يريد  رجل:  -تعاىل  هللا   رمحه  -الشيخ  فضيلة  سئل:  445  س -2
 ثوبه؟  فأجاب  البًسا  أو   حمرماً   يدخل   هل  امليقات  جتاوز   فإذا  يعتمر،  أن  رؤساؤه  له   يسمح   أن  مكة  دخل

 والعمرة  احلج   فريضة  قبل  من   أدى  وكان  ابمليقات  فمر  للعمل  مكة  اإلنسان  قصد   إذا:  -بقوله   فضيلته
 قد   كان   فإن  العمر،   ف   واحدة   مرة   واجبان   والعمرة  احلج   ألن   امليقات   من  اإلحرام   عليه   جيب   ال   فإنه

 امليقات   من   اإلحرام  وجوب  ألنه  اإلحرام؛  يلزمه  ال  فإنه  العمرة  وال  احلج  يرد  مل  وهو  ابمليقات  ومر  أدامها
 ذكر   ملا  -عنهما  هللا  رضي  -عباس  ابن   حديث  على   يدل   كما  والعمرة،  احلج  أراد  من   على   يكون  إمنا

  لمكة  الداخل  أما    "  ولعمرة    احلج   أراد  ممن  أهلهن  غري   من   عليهن   أتى   وملن   هلن  هن : "فقال  املواقيت
  إن  مكة   من  يحرم  فإنه  بعد  فيما  اإلحرام  أراد  ولكنه  والعمرة  الحج   أدى  وكان  للعمل

  ( 2) الحل" من  ويحرم  الحل  إلى يخرج أن  البد فإنه العمرة يريد كان  وإن الحج، يريد كان
 يشتغل  ف عرفة  وهو  ابحلج  وأحرم   للعمل  قدم  رجل  -تعاىل  هللا  رمحه  -الشيخ  فضيلة   سئل :  439  س -3

 وهو   يشتغل   أن  أبس   وال   عرفة   ف   ابحلج  اإلنسان  ُيرم   أن   أبس   ال :  بقوله  فضيلته   جيوز؟   فأجاب   فهل
تَـُغوا  َأنْ   ُجَناحٌ   َعَلْيُكمْ   لَْيسَ : )وتعاىل  تبارك   هللا  لقول   أبجرة،   لغريه   اشتغل   أو   لنفسه   اشتغل   سواء  حمرم،   تـَبـْ
 .   ( 3)(رَبُِّكمْ   ِمنْ   َفْضاًل 

 نوى  مث  ُيرم  ومل للعمل احلج  أشهر ف  مكة  قدم رجل : -تعاىل هللا  رمحه   -الشيخ فضيلة  سئل: 438 س -4
فأجاب   أين  فمن   مبكة   وهو  احلج  وال   احلج   يريد  ال  مكة   إىل   اإلنسان  قدم  إذا:  بقوله  فضيلته   ُيرم؟ 

 فإنه   يعتمر   أو   ُيج  أن  له   بدا   مث   مريض،   عيادة  أو   قريب  زايرة  أو   التجارة  أو   العمل   يريد   وإمنا   العمرة،
 إىل  خيرج   فإنه  احلرم  ف  وهي  العمرة  نوى  إذا  أنه   إال  فيه،   يعتمر  أو   ُيج   أن  له   بدا  الذي   املكان  من  ُيرم

 .(  4)احلل"
 ؟  يعتمر   أو  عامه   ُيج  أن  على   عازم  وهو  أهله   يريد   املواقيت  هبذه  اإلنسان  مر   إذا:    قائل  قال  فإذا" -5

 أن  يلزمه  هل   ،   رمضان  ف  يعتمر   أن  يريد   وهو  شعبان   ف   احلليفة   بذي  مر  جدة   أهل   من  رجل :    مثاله 
 في   يعتمر   أن  ناو    لكنه   أهله   إلى   ذهب  الرجل  ألن  ؛   يلزمه   ال :    فاجلواب   ؟   يلزمه  ال   أو   ُُيرم
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  ال   العام  هذا  يحج  أن   يريد   وهو   أهله   إلى  ذهب   رمضان   بعد   كان  لو   وكذلك   ،   رمضان 
 . ( 1)"به أحرم الحج وقت جاء وإذا أهله  يريد  ألنه  ؛  ُيحرم أن يلزمه

 بيت  من  وأحرم  مكة   ف   وأهله  جدة   ف   يسكن  رجل :  -تعاىل  هللا   رمحه   -الشيخ  فضيلة   سئل :  443  س -6
: -بقوله فضيلته  أجاب    الوداع؟  طواف  عليه   جيب  وهل عليه  الواجب فما حجه  قضى  مث  مكة   ف  أهله 
 جدة  إىل   خيرج  أن  أراد  وإذا   . مكة  من  وُيرم   شيء  عليه   فليس   معهم   وُيج  أهله   إىل   يذهب   أن   نوى  إذا

 .( 2) الوداع  طواف  يطوف   أن   عليه  فيجب 
 نوى   وقد  أسبوعني   ملدة  جدة  ف  يتنزه   خرج  رجل :  -تعاىل  هللا  رمحه   -الشيخ  فضيلة   سئل:  370  س -7

 فهل   بعمرة   أييت   مث   جدة   من  ذلك   بعد   ُيرم   وإمنا  امليقات   من  ُيرم   ال   ولكنه  بلده   من   خروجه  عند   العمرة
 حديثاً؟   تزوج   من   وابألخص   ذلك،  جتيزون  أنكم  عنكم   نقل   فقد  ذلك،  يصح

 جبدة  يبقى   أن  أجل   من   بعمرة  أييت   أن  أراد  ملن   امليقات   جتاوز  جواز  من   إلينا  نسب  ما:  -بقول   فضيلته   فأجاب
 هذه   وقت   حني   -  وسلم   عليه  هللا   صلى  -  النيب  قاله  ما  نقول  بل  علينا،  كذب   فهذا  جدة   من  ُيرم  مث  أايماً 

 كيف   هللا  سبحان:  ونقول  "  العمرة  أو  احلج  يريد  ممن   أهلهن،  غري  من   عليهن   أتى  وملن   هلن   هن : "وقال  املواقيت
 وأدى   مكة   إىل   وذهب  امليقات  من  للعمرة   أحرم   فلو  الشيء،  هذا   ف   يوقعهم   حىت  آدم  بين  الشيطان   يستهوي

 ألنه   طاعة،  سفر  مكة   إىل  بيته  من   سفره  ويكون  شاء،  ما  فيها  وبقي  جدة  إىل  ذهب  مث  قصري  وقت  خالل   العمرة
 أن   العمرة  يريد  كان  إذا  لإلنسان  نرخص:  فنقول  التهاون،  ف  ويوقعهم  آدم  بين  يغوي  الشيطان  ولكن   عمرة،  أراد

 وُيرم   امليقات  إىل  يرجع  أن  ُيرم   أن  أراد  إذا  جيب   لكن   امليقات  من  ُيرم  وال  ابمليقات  مر  ولو  جدة  إىل  يذهب
 ما   جدة   ف   ويبقى  عمرة  يريد   وهو  امليقات   يتجاوز  أن  أما  فيفعل،  لذلك   استعداد  على  اإلنسان  كان   فإن  منه،
 .( 3) "جيوز  ال  فهذا  جدة   من ُيرم مث  هللا  شاء

صورة املسألة أن نيته للعمرة هنا تعتَّب املقصد األصلي من السفر ، وقد تكون من ضمن مقاصد ،  :    تعليق 
 السفر ابتداء ، وليس هذا هو حمل النزاع كما تقدم بيانه .  

 ابمليقات،   ومر  احلج  يريد  ابلطائرة  بلده  من  قدم  رجل  -تعاىل  هللا  رمحه  -الشيخ  فضيلة  سئل:  373  س   -8
  ذهب   الطائرة  نزلت  وملا  الطائرة  ف  ُيرم  فلم  أوالً   املدينة  إىل  يذهب  أن  جدة   إىل  نزل  إذا  يريد  ولكنه

 ذلك؟   حكم   فما  حمرًما  املدينة   من  رجع  مث   املدينة   إىل   ابلسيارة
 إىل  جدة  من   سافر  مث   جدة  ف   ونزل   أوالً   املدينة   قاصًدا  بلده  من   قدم  فمن  هبذا،   أبس  ال :  بقوله  فضيلته   فأجاب
 . أبس  فال   املدينة   أهل  ميقات  من   حمرًما املدينة  من  رجع  مث   املدينة
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 ( 1) تعليق : فهذا ف حكم من جتاوز ميقاتني ، ومل يلزمه ابفحرام من امليقات األول اعتبارا بقصده "

 امليقات دون السيارة تعطلت مث للحج  سافروا  مجاعة: -تعاىل هللا رمحه -الشيخ فضيلة سئل : 448 س -9
 اإلحرام  عليه  جيب  الغيار   قطع  لشراء  اجلماعة   قبل  من  املرسل   فهل  مكة  ف   إال  توجد   ال  الغيار  وقطع
 مرة نسكاً  يؤدي  السيارة وإصالح  مكة   من  خروجه وبعد  والعمرة  للحج  مريد  وهو ابمليقات   سيمر لكونه
 عليه  جيب   ال :  -بقوله  فضيلته   فأجاب   اجلماعة؟   مع  ويؤدي  الغيار   قطع  ويشرتي  إحرامه  ف   يبقى   أم   اثنية

 شراء   يريد  وإمنا  العمرة  وال  احلج  يريد  ال  وهو  ابمليقات   مر  ألنه  الغيار؛  قطع  لشراء  دخوله  حني  اإلحرام
   .( 2) معهم  أحرم   أصحابه  مع  رجع  وإذا  يرجع،  مث   حاجته

 الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه هللا   –ج 

 كجدة ؟   آخر: سئل الشيخ : امليقات ف العمرة إذا كان سيمر به اىل بلد  4س •

" ُيرم من امليقات وميكث جبده ولو عشرين يوما حمرما كعمل الصحابة يوم   -رمحه هللا    -فقال الشيخ   •
، ن قصدهم العمرة  ألالىت جرى فيها التفاوض والصلح    احلديبية حيث بقى الصحابة حمرمني طيلة املدة 

ن يتجاوز امليقات حالال مث أجاز له   ة أهله بجده والعمرة تبعر ول زياأل اه  كان قصد  وإذا
 ُيرم من مكانه إذا هو نوى العمرة " . 

 

بعدم     الترجيح: القول  وعلى   ، املعتَّب  امليقات  من  اإلحرام  وجوب  هو  األصل  أن  املسألة  هذه  ف  الراجح 
األحوط واألبر  أنه  ، فال شك  يق  أالوجوب  أن  اليت يصح  الصور  ، ويتبقى بعض  بعدم وجوب اللذمة  فيها  ل 

 . لم  . وهللا تعاىل أع   عتبار املقصد األصلي من السفر اب  اإلحرام ابلنظر ملالبسات كل صورة 

 

 

 

 

 

 
 ( :313/  21مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) -((1

 ( :378/  21مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) -((2
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 لخاتمة ا

 :   أهم نتائج هذا البحث 

 مجاوز الميقات بنية جازمة للنسك بال إحرام أوال :  

من جاوز امليقات مريدا للحج أو العمرة بال إحرام ، فيجب عليه الرجوع إىل امليقات فإن أحرم بعده فهو آمث 
 املسألة عدد من الفروع منها: ويلزمه دم وهو قول مجهور العلماء . ويرتتب على هذه  

فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو املرض الّشاّق فيحرم من مكانه   من  اليلزم الرجوع  ف حالة اخلوف   -1
    .وعليه الّدم

، أما أبوحنيفة فقد اشرتط   الدم  عنه  سقط  ابلنسك  التلبس  قبل  امليقات  إىل  رجع  لو  على قول اجلمهور ،    -2
 .   ملبيا يعود  لسقوط الدم أن

من نوى النسك للحج أو العمرة وهو مير ف طريقه إىل مكة مبيقاتني  فالراجح وجوب اإلحرام من امليقات      -3
 الذي مير به أوال . 

من كان دون املواقيت وعزم على أداء النسك فالراجح وجوب  اإلحرام من املكان الذي عزم فيه على    -4
 . آداء النسك 

واحلنفية خيالفون اجلمهور ف أن مابني امليقات واحلرم كله يعد موضعا واحدا فله أن ُيرم من أي موضع كان    
 .      ا ذلكخارج احلارم ودون املواقيت ، ويوافقون اجلمهور فيما عد

سفرا ال يقطع متتعه  هل يلزمه اإلحرام  -وراء املواقيت-املتمتع إذا أدى مناسك العمرة مث سافر قبل احلج    -5
فال شك ف استحباب اإلحرام من من امليقات الذي ف طريق الرجوع ؟ أم جيوز له أتخري ذلك إىل مكة ؟  

 .    وجهه . امليقات الذي مير به ، أما الوجوب فمحل نظر وأتمل بينت  
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أن جياوز امليقات دون احلرم فال جيب عليه اإلحرام ابإلمجاع  إما  :  ال خيلو    امليقات بال نية للنسك   جماوز ثانيا :  
الراجح ، وإن كان  يلزمه اإلحرام على  تتكرر فال  أن يكون دخوله  حلاجة  أراد دخول احلرم فال خيلو  ، فإن 

 . الدخول حلاجة التتكرر فالراجح عدم اللزوم إال إذا كان مريدا للنسك  

فال خيلو : أن تطرأ نية النسك قبل دخول احلرم ، أو جتاوز امليقات ،     إذا طرأت نية أداء النسك بعدثالثا :  
 بعد دخول احلرم ، والراجح ف كال املوضعني أن ُيرم من مكانه الذي طرأت فيه النية .

، بنية معلقة  ، أواحلرم  أن جياوز امليقات دون احلرم فال خيلو : جماوزة امليقات بنية معلقة ألداء النسك    رابعا :
 ينبين على اخلالف السابق فيمن جاوز امليقات مث طرأت عليه نية اإلحرام قبل دخول احلرمواخلالف ف هذه  

 .        والراجح ف كال املوضعني أن ُيرم عند حصول املعلق عليه ف أي موضع كان  

م    خامسا :  بنية  امليقات  النسك  جماوزة  النزاع  ،    قيدة ألداء  املسألة  وحمل  السفر ف  انشاء  أن يكون  هو : 
ابتداء من أجل الغرض الدنيوي فهو املقصود األصلي للسفر ، وقصد أداء النسك ابحلج أو العمرة جاء اتبعا 

الصورة الثانية بنية مقيدة ،  الصورة األوىل : أن جياوز امليقات دون احلرم    للمقصد األول وهلذه املسألة صوراتن: 
واخلالف ف هذه الصورة ينبين على اخلالف السابق فيمن جاوز : أن جياوز امليقات ويدخل احلرم بنية مقيدة  .  

امليقات ،  مث طرأت عليه نية اإلحرام قبل دخول احلرم  . مع التنبه للفرق بني املوضعني ، أن من جاوز امليقات 
النسك ، وإمنا طرأت النية بعد ذلك ، وهنا النية موجودة من حني جتاوز   ف املوضع األول مل يكن ف نيته أداء

امليقات ولكنه قيد اإلحرام ابلنسك بعد االنتهاء من غرضه الذي سافر من أجله . فهل يكون حكمه حكم من 
ة والراجح ف هذه املسألة أن صورها ختتلف والرتجيح يكون حبسب النظر إىل كل صور طرأت عليه النية؟      

املتفدمني واملتأخرين ،    ءعلى حدة . وبينت ما يعضد وجاهة هذا القول من وجوه شىت وهو قول لبعض العلما
 كماتقدم ف بعض نصوصهم .

 

 وهللا تعالى أعلم                                                         
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