 ‐ 154291ﺳﻴﻨﻮى أداء ﻋﻤﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻓ ﺟﺪة  ،ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﻳﺤﺮم ؟
اﻟﺴﺆال
ﺳﻮف أﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮف ﻷداء اﻟﻌﻤﺮة  ،ﺛﻢ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺠﺪة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺪﺗ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم  ،وﻫ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ  ،وﺳﻮف أﻧﻮي
اﻹﺣﺮام ﻣﺮة أﺧﺮى ﻷداء اﻟﻌﻤﺮة وأﻧﺎ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﺎ ؛ أﻳﻦ ﻳﻮن إﺣﺮاﻣ ﻓ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻫﻞ ﺑﺠﺪة  ،أم ﺑﺎﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺠﻮاب :
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﺔ ﻟﻠﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺤﺎذﻳﻪ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﺠﺎوزه ﺑﺪون إﺣﺮام .
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن دون ذﻟﻚ  ،ﻓﻤﻴﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ اﻹﺣﺮام ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‐ ﻟﻤﺎ وﻗﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ ‐  ) :ﻫﻦ ﻟَﻬﻦ
وﻟﻤﻦ اﺗَ ﻋﻠَﻴﻬِﻦ ﻣﻦ ﻏَﻴﺮِﻫﻦ ، ﻣﻤﻦ اراد اﻟْﺤﺞ واﻟْﻌﻤﺮةَ  ،وﻣﻦ ﻛﺎنَ دونَ ذَﻟﻚَ ﻓَﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻧْﺸَﺎ ، ﺣﺘﱠ اﻫﻞ ﻣﺔَ ﻣﻦ ﻣﺔَ ( رواه
اﻟﺒﺨﺎري ) (1524ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
وﻋﻠ ذﻟﻚ  :ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ  ،أو ﺗﺤﺎذﻳﻪ  ،ﻓ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻮف إﻟ ﻣﺔ .
ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :
" ﻣﻦ ﻣﺮ ﻋﻠ أي واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺘ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﺣﺎذاه ﺟﻮا أو ﺑﺮا أو ﺑﺤﺮا وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺣﺮام  ،وإذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺠﺎ وﻻ ﻋﻤﺮة ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺮم  ،وإذا ﺟﺎوزﻫﺎ ﺑﺪون إرادة ﺣﺞ أو
ﻋﻤﺮة  ،ﺛﻢ أﻧﺸﺄ اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﻣﺔ أو ﺟﺪة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﺔ أو ﺟﺪة – ﻣﺜﻼ ‐ أﻣﺎ اﻟﻌﻤﺮة ﻓﺈن
أﻧﺸﺄﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﺤﺮم أﺣﺮم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ  ،وإن أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﺮج إﻟ أدﻧ اﻟﺤﻞ وﻳﺤﺮم ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻌﻤﺮة  .ﻫﺬا
ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب " اﻧﺘﻬ. 
"ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" )(122/ 11
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﺗﻨﻮي اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪة  ،إﻧﻤﺎ ﻳﻮن إﺣﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪة  ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻚ أن ﺗﺬﻫﺐ إﻟ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ  ،ﻷن اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﻻ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻺﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة  ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ أن ﻳﺨﺮج اﻟﻤ إﻟ اﻟﺤﻞ ﻟﻴﺤﺮم ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة  ،ﻓﻠﻮ ﺧﺮج إﻟ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺤﻞ
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 ،ﻓﺄﺣﺮم ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة  :ﺻﺢ .
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" ﻣﻦ أراد اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﻣﺔ ﻳﺨﺮج إﻟ اﻟﺤﻞ ﻓﻴﺤﺮم ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﺘﻨﻌﻴﻢ واﻟﺠﻌﺮاﻧﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ؛ ﻷن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮ ﻋﺎﺋﺸﺔ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ أرادت اﻟﻌﻤﺮة وﻫ ﻓ ﻣﺔ أن ﺗﺨﺮج إﻟ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﻓﺘﺤﺮم ﻣﻨﻪ " اﻧﺘﻬ. 
"ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺑﺎز" )(41/ 17
وﻣﻦ ﺧﺮج إﻟ ﺟﺪة  ،وﻗﺼﺪ اﻟﻌﻤﺮة  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪة .
ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎ :
" إذا أﻧﺸﺄت اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺪة ﻓﺄﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺪة " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" )(136/ 11
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" ﺟﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﻘﺎﺗﺎ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ  ،وإﻧﻤﺎ ﻫ ﻣﻴﻘﺎت ﻷﻫﻠﻬﺎ وﻟﻤﻦ وﻓﺪوا إﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺪﻳﻦ اﻟﺤﺞ وﻻ اﻟﻌﻤﺮة  ،ﺛﻢ أﻧﺸﺌﻮا اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة
ﻣﻨﻬﺎ " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺑﺎز" )(34/ 17
ﺛﺎﻟﺜﺎ :
اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻌﻤﺮة أﺧﺮى ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم  ،أو ﻓ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺗﻚ اﻷوﻟ ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  ،وﻻ ﻣﻦ ﻫﺪي اﻟﺴﻠﻒ وﻋﻤﻠﻬﻢ  ،ﺑﻞ
ﻳﻔﻴﻚ ﻋﻤﺮﺗﻚ اﻷوﻟ اﻟﺘ أﺗﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮف .
وإن ﺷﺌﺖ أن ﺗﻮن ﻋﻤﺮﺗﻚ ﺑﺼﺤﺒﺔ واﻟﺪﺗﻚ  ،ﻓﺒﺈﻣﺎﻧﻚ أن ﺗﺆﺟﻞ ﻋﻤﺮﺗﻚ  ،وﺗﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺠﻮف ـ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت اﻟﺬي ﻳﺤﺮم
ﻣﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﺠﻮف ـ إﻟ ﺟﺪة  ،ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺪﺗﻚ  ،وﺗﺆﺟﻞ ﻋﻤﺮﺗﻚ إﻟ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ .
ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻓ" ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى" ): (26/45
" وﻟﻬﺬَا ﻛﺎنَ اﺻﺢ اﻟْﻮﺟﻬﻴﻦ ﺻﺤﺎﺑِﻨَﺎ وﻫﻮ اﻟْﻤﻨْﺼﻮص ﻋﻦ اﺣﻤﺪ اﻧﱠﻪ  ﻳﺴﺘَﺤﺐ اﻛﺜَﺎر ﻣﻦ اﻟْﻌﻤﺮة  ﻣﻦ ﻣﺔَ و ﻏَﻴﺮِﻫﺎ  ،ﺑﻞ
ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻴﻦ اﻟْﻌﻤﺮﺗَﻴﻦ ﻣﺪﱠةً وﻟَﻮ اﻧﱠﻪ ﻣﻘْﺪَار ﻣﺎ ﻳﻨْﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷَﻌﺮه وﻳﻤﻨُﻪ اﻟْﺤَق " اﻧﺘﻬ. 
وﻳﻨﻈﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . (111501) :
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﻋﻠﻢ .
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