 ‐ 40512أﺣﺮﻣﺖ ﻟﻠﻌﻤﺮة ﺛﻢ ﺑﺪا ﻟﻬﺎ أن ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎذا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟
اﻟﺴﺆال
ﻛﻨﺖ ﻓ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻗﺮرت أن أذﻫﺐ إﻟ ﻣﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎم ﻫﻨﺎك  ،وﻓ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻓﺮت ﻓ اﻹﺣﺮام ﻟﻠﻌﻤﺮة  ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
اﻏﺘﺴﻠﺖ وﻗﻠﺖ  " :ﻟﺒﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻌﻤﺮة ﻟﺒﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ " ﺛﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﻨﺰل ﻃﺮأ ﻟ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨ أؤﺟﻞ ﻓﺮة اﻟﻌﻤﺮة  ،وﺣﻴﺚ إﻧ
اﻣﺮأة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟ ﺣﻴﻦ اﻹﺣﺮام  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﻴﺖ أﻧ ﻗﺪ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﺎﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  ،ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻣﺔ وﻟﻢ أﻋﺘﻤﺮ  ،وﻗﻀﻴﺖ ﻫﻨﺎك
أﻳﺎﻣﺎً ﺛﻢ رﺟﻌﺖ إﻟ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ وﻣﻨﻬﺎ أﺣﺮﻣﺖ ﻟﻠﻌﻤﺮة وﻧﺰﻟﺖ ﻣﺔ واﻋﺘﻤﺮت ) وﻟﻢ أﺗﺬﻛﺮ أﻧﻨ ﻗﺪ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟ إﻻ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻓ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (  ،ﻓﻤﺎذا ﻋﻠ ﻓ ذﻟﻚ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺮم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة واﻟﺤﺞ أن ﻳﺘﻢ ﻧﺴﻬﻤﺎ وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻧﻔﻠﻴﻦ ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : وأﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻟﻪ (  ،وﻣﻦ
ﻧﻮى اﻹﺣﺮام وﺗﺮك ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻨﺴﻚ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﺷﺮﻋ وﻗﻊ ﻓ اﻟﻤﺤﻈﻮر .
ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :
إذا ﻛﺎن ﻟﺒﺲ اﻹزار واﻟﺮداء وﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺪﺧﻮل ﻓ اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة وﻟﻢ ﻳﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر :إن ﺷﺎء دﺧﻞ ﻓ اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة ،
وإن ﺷﺎء ﺗﺮك ذﻟﻚ  ،وﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أدى ﺣﺠﺔ وﻋﻤﺮة اﻹﺳﻼم  ،أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﻮى اﻟﺪﺧﻮل ﻓ اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻠﻴﺲ
ﻟﻪ ﻓﺴﺦ ذﻟﻚ واﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ  ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﻞ ﻣﺎ أﺣﺮم ﺑﻪ ﻋﻠ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻋ ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ) :وأﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ﻟﻪ (  ،وﺑﻬﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻚ  :أن اﻟﻤﺴﻠﻢ إذا دﺧﻞ ﻓ ﺣﺞ أو ﻋﻤﺮة ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ رﻓﺾ ذﻟﻚ  ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﻞ ﻣﺎ
ﺷﺮع ﻓﻴﻪ ؛ ﻟﻶﻳﺔ اﻟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة  ،إﻻ أن ﻳﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﺮط  ،وﺣﺼﻞ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺬي ﺧﺎف ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﺤﻠﻞ ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻀﺒﺎﻋﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻳﺎرﺳﻮل اﻟﻪ إﻧ أرﻳﺪ اﻟﺤﺞ وأﻧﺎ ﺷﺎﻛﻴﺔ  ،ﻗﺎل " :ﺣﺠ واﺷﺘﺮﻃ أن ﻣﺤﻠ ﺣﻴﺚ
ﺣﺒﺴﺘﻨ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ ﺻﺤﺘﻪ .ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء " ) . ( 167 ، 166 / 11
وﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻫﺬا  ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺘ أدﻳﺘﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺘ أﺣﺮﻣﺖ ﺑﻬﺎ أوﻻ. 
وأﻣﺎ ﻣﺤﻈﻮرات اﻹﺣﺮام اﻟﺘ ﻓﻌﻠﺘﻴﻬﺎ ﻓ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ .
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ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺴﺦ ﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪﻫﺎ .
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال )  ( 36522أن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮراً ﻣﻦ ﻣﺤﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ﺟﺎﻫﻼ أو ﻧﺎﺳﻴﺎً أﻧﻪ ﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ .
ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻣﺮأة أﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﺛﻢ ﻓﺴﺨﺖ اﻟﻌﻤﺮة واﻋﺘﻤﺮت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪة أﻳﺎم ﻋﻤﺮة أﺧﺮى ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ؟ وﻣﺎ ﺣﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ؟
ﻓﺄﺟﺎب  :ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻷن اﻹﻧﺴﺎن إذا دﺧﻞ ﻓ ﻋﻤﺮة أو ﺣﺞ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺴﺨﻪ إﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﺷﺮﻋ ﻗﺎل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ: 
) وأﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻟﻪ ﻓﺈن أﺣﺼﺮﺗﻢ ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪي (  ،ﻓﻌﻠ ﻫﺬه اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺘﻮب إﻟ اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻌﺖ ،
وﻋﻤﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷﻧﻬﺎ وإن ﻓﺴﺨﺖ اﻟﻌﻤﺮة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺴﺦ اﻟﻌﻤﺮة  ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺞ  ،واﻟﺤﺞ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻻ
ﺗﻮن ﻓ ﻏﻴﺮه  ،ﻓﺎﻟﺤﺞ إذا ﻧﻮﻳﺖ إﺑﻄﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ  ،وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات إذا ﻧﻮﻳﺖ إﺑﻄﺎل ﺑﻄﻞ  ،ﻓﻠﻮ أن اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻧﻮى
إﺑﻄﺎل ﺻﻮﻣﻪ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ  ،وﻟﻮ أن اﻟﻤﺘﻮﺿ أﺛﻨﺎء وﺿﻮﺋﻪ ﻧﻮى إﺑﻄﺎل اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻄﻞ اﻟﻮﺿﻮء .
ﻟﻮ أن اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮة ﻧﻮى إﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ  ،أو ﻧﻮى إﺑﻄﺎل اﻟﺤﺞ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﺒﺴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ .
وﻟﻬﺬا ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء  :إن اﻟﻨﺴﻚ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﺾ ﺑﺮﻓﻀﻪ .
وﻋﻠ ﻫﺬا ﻧﻘﻮل  :إن ﻫﺬه اﻟﻤﺮأة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪت اﻟﻨﻴﺔ إﻟ أن أﺗﻤﺖ اﻟﻌﻤﺮة  ،وﻳﻮن ﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ  ،ﺑﻞ
ﻫ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺠﻮاب  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻧﻘﻮل  :إن ﻋﻤﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ  ،وإن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻻ ﺗﻌﻮد ﻟﺮﻓﺾ اﻹﺣﺮام ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ  ،ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ
رﻓﻀﺖ اﻹﺣﺮام ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ .
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮرات وﻟﻨﻔﺮض أن زوﺟﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ واﻟﺠﻤﺎع ﻓ اﻟﻨﺴﻚ ﻫﻮ أﻋﻈﻢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺟﺎﻫﻠﺔ  ،وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮراً ﻣﻦ ﻣﺤﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ﺟﺎﻫﻼ أو ﻧﺎﺳﻴﺎً أو ﻣﺮﻫﺎً ﻓﻼ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ  .اﻫـ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ
ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ) (21/351ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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