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  من آيات الحج
  محمد سليمان

  
احتلت فريضة احلج بكل مناسكها ومفاصلها ومفاهيمها وأهدافها وآداا  
وأخالقها نصيباً كبرياً ومساحة واسعة من الدين اإلسالمي احلنيف, ويف حياة 
املسلمني العبادية واألخالقية واالجتماعية  والسياسية... جتدها واضحة يف 

لفقهي واألخالقي  والتارخيي, ويف آيات قرآنية كرمية,  ومنها  تراثنا الروائي وا
  :هذه اآلية املباركة,  اليت حنن بصدد احلديث عن بعض مقاطعها

احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال {
  .١}...جدال يف احلج

   :تتضمن هذه اآلية مطالب متعددة نتعرض إىل مطلب واحد منها وهو
  }شهر معلوماتأحلج ا{

                                        
  .١٩٧البقرة:  )١(
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ونأمل أن نتحدث عن مطالب أو مقاطع أخرى تتوفر عليها اآلية الكرمية 
  يف مقالة ثانية، إن شاء اهللا تعاىل.

  اإلعراب والتقدير :
من املبتدأ واخلرب ال بد من  وألن كالً ،( احلج ) مبتدأ و( أشهر ) خربه 

 )أشهر(يما ف ،وألن احلج هنا فعل أو حدث ,أن يصدقا على ذات واحدة
  :والتأويل فيه ثالثة احتماالت ,فال بد من تأويل  ,زمان،  فهما إذن  غريان

 :ـ حذف مضاف من كلمة احلج، وأقيم املضاف إليه مقامه، والتقدير ١
  .أشهر احلج أشهر معلومات

 .احلج حج أشهر معلومات :ـ حذف مضاف من أشهر والتقدير ٢

ووجه ااز  ,نفس الزمان مبالغةًـ أن جيعل احلدث ـ وهو احلج هنا ـ     ٣
اآليـة    ،ونظري هـذا  ،فلما اتسع يف الظرف جعل نفس احلدث ،كونه حاالً فيه

  . ١} ومحله وفصاله ثالثون شهراً { :الكرمية

وإذا كان ظرف الزمان نكرة خمرباً به عن حدث جاز فيه الرفع والنصب  
وهذا  هو مذهب  ,مطلقاً أي سواء كان احلدث مستوعباً للظرف أم ال

  .البصريني
:  حنو فالرفع فقط احلدث مستوعباً كان إن :وأما الكوفيون فقالوا 

ميعادك < :، وإن مل يكن مستوعباً فهشام يلتزم رفعه أيضاً حنو>الصوم يوم<
شهر" أوقد نقل عنه أنه منع نصب " ,، والفراء جييز نصبه مثل البصريني>يوم

  . .له يف املسألة قوالنيعين يف اآلية؛ ألا نكرة فيكون 
فيلزمه مع سقوط  ،احلج يف أشهر :ومن قدر الكالم> :فيما قال ابن عطية 

                                        
  . ١٥األحقاف:  )١(
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   .<حرف اجلر نصب األشهر ومل يقرأ به أحد 
وال يلزم ذلك الن الرفع على جهة االتساع  > :١فيما قال صاحب البحر

    .<وان كان أصله اجلر بفي 

  .فهي  صفة ألشهر :أما  معلومات

  د من األشهر :المرا 
وهي شوال وذو القعدة،  ،بعد أن اتفقت كلمتهم على أن أشهر احلج  ثالثة

  وهو ذو احلجة على أقوال متعددة: ،اختلفت كلمتهم يف الشهر الثالث
لعموم  ،وذو القعدة وذو احلجة ،شوال :هي أشهر احلج عندهم :المالكية
جلمع وأقل اجلمع فذكر األشهر بلفظ ا }شهر معلوماتأاحلج { :قوله تعاىل

 ،وهو رمي اجلمار ،وألن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل باحلج .ثالثة
وأن املرأة إذا حاضت فقد تؤخر الطواف الذي ال بد منه إىل انقضاء أيام 

   .العشر
فيما ذهب عروة بن الزبري إىل جواز تأخري طواف الزيارة إىل آخر  

  .٢ثة بكليتها من أشهر احلجأن األشهر الثال  الشهر وهو يرى أيضاً
   :وقد أجاب الرازي  يف تفسريه عن دليلهم  األول بوجهني

  :بدليل قوله تعاىل ،إن لفظ  اجلمع يشترك فيه ما وراء الواحد :أحدمها
  .}فقد صغت قلوبكما  {

رأيتك سنة كذا، وإمنا  :كما يقال ،إنه نزل بعض الشهر مرتلة كله :والثاين 
                                        

  ، وراجع  : السمين الحلبي في الدر المصون ـ اآلية.  ٨٤:   ٢البحر   )١(

  . ٦٤: ٣سير الكبير للفخر الرازي ـ اآلية . والفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي انظر التف )٢(
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  .رآه يف ساعة منها
أجاب عن دليلهم الثاين مبا يلي: إن رمي اجلمار يفعله اإلنسان وقد و 

حل باحللق والطواف والنحر من إحرامه، فكأنه ليس من أعمال احلج, 
   .واحلائض إذا طافت بعده فكأنه يف حكم القضاء ال يف حكم االداء

أشهر احلج عندهم: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي  :الحنفية والحنابلة
ال كله، ملا روي عن العبادلة األربعة عبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن احلجة 

عباس، وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري، وهو قول النخعي والشعيب 
   .وجماهد واحلسن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وهو قول عدد من  <يوم النحر :يوم احلج األكرب>: ’ولقول النيب  

  احلج األكرب ليس من أشهره؟فكيف جيوز أن يكون يوم   ,املفسرين
وألن يوم النحر فيه ركن احلج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثري من أفعال  
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   .احلج، كرمي مجرة العقبة والنحر واحللق والطواف والسعي والرجوع إىل مىن
وألن احلج يفوت مبضي عشر ذي احلجة، ومع بقاء الوقت ال يتحقق  

 }شهر معلوماتأاحلج  { :قوله تعاىلالفوات، وهذا يدل على أن املراد من 
ألنه ليس  ,شهران وبعض الثالث، وما بعد عشر ذي احلجة ليس من أشهره

بوقت إلحرامه وال ألركانه، فهو كاحملرم. وال ميتنع التعبري بلفظ اجلمع عن 
  ،شيئني وبعض الثالث كالقروء الثالثة حيتسب منها الطهر الذي طلقها فيه

   .أي يف أكثرهن }فرض فيهن احلج{ :وقوله
أشهر احلج  :قالوا مثل قوهلم، أي مثل قول  احلنفية واحلنابلة :الشافعية

شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة، وهو إىل أن يطلع الفجر من 
يوم النحر، لكنهم رأوا أنه إن أحرم شخص باحلج يف غري أشهره انعقد 

فية واحلنابلة من انعقاد ال كالذي ذهب إليه كل من احلن ،إحرامه بالعمرة
  .١إحرامه حجاً وال ينقلب عمرة  كما سنرى

  :وفيه تأمل
وهنا ـ وقبل التعرض ملا ذهبت إليه اإلمامية وأقوال علمائهم يف الشهر 
الثالث وهو ذو احلجة ـ البد يل من ذكر مناقشة املقدس األردبيلي لبعض 

املقتبس  >وفيه تأمل<وقد وضعناها حتت  عنوان   ،اآلراء اليت وردت أعاله
  رده بالعبارة املذكورة.   أمن تأمله قدس سره الشريف، حيث أنه بد

 ،وال بد لنا أيضاً من اختصار  أقواهلم وأدلتهم حىت يتضح املطلب والرد 
  حيث يقول: 

                                        
  ؛ والتفسير الكبير للرازي ـ اآلية .  ٦٥-٦٤:  ٣الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي  )١(
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  مذهب مالك ومذهب الشافعي: وتسع من ذي احلجة مع ليلة النحر،
  .وعشر من ذي احلجة :ومذهب احلنفي

  م:وأدلته 
إطالق األشهر إما باعتبار إطالق اجلمع على ما فوق الواحد أو باعتبار 

   .فجعل بعض شهر ذي احلجة شهره ,ترتيل البعض مرتلة الكل
رأيتك سنة كذا، وإمنا رآه يف ساعة  :وهو كما يقال :مث قال يف الكشاف 

إمنا منها، ومثله يف جممع البيان، ومثل بقولك: صليت يوم اجلمعة ويوم العيد و
  .صليت يف جزء منهما

   :وهنا يقول احملقق  األردبيلي 
ألنه جعل يف املثال السنة ظرفاً  ،وفيه تأمل واضح، إذ الفرق بينهما ظاهر

وظرفية الزمان لفعل ال يستلزم وقوعه يف كل   .للرؤية, ويوم اجلمعة للصالة
حملة  ذلك الزمان عرفاً, كما يف املكان مثل قولك: جلست يف بلد كذا, ويف

  .كذا, وسوق كذا, ومما ال يتناهى
 :وفيما حنن فيه جعل شهر ذي احلجة خرباً عن وقت احلج, كأنه قال 

زمان احلج شهر ذي احلجة, وهو يف هذا املقام ظاهر يف غري ذلك املعىن, ففي 
وقت رؤييت سنة كذا  :نعم لو مثل بقوله يقال .األول ال مساحمة خبالف الثاين

على أنه قد يتسامح فيه لظهور املراد دونه, فإن  ,احمةلكان مثله يف املس
  .املتبادر منه ـ ال أقل ـ صحة بعض أفعال احلج يف أي زمان كان

   .هذا يف رده على ما ورد يف الكشاف ويف جممع البيان 
شوال وذو القعدة وتسع ذي  :أما القاضي فبعد أن يذكر أشهر احلج هي

د أيب حنيفة  وذو احلجة كله عند مالك  احلجة بليلة النحر عندهم والعشر عن
وبناء اخلالف أن املراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه  :يقول

ن مالكاً كره العمرة يف بقية ذي إف ,أو ما ال حيسن فيه غريه من املناسك
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   .احلجة, وأبا حنيفة وإن صحح اإلحرام به قبل شوال فقد استكرهه
ه ال يصح تأخري اإلحرام إىل وقت يتيقن فوت إذ الظاهر أن :وفيه تأمل

وأيضاً يصح  ,إال أن ال يكون عندهم كذلك ,فإن الوقوف ا ركن ,عرفة
وأيضاً يلزم كراهة العمرة بل مجيع املناسك  ,بعض املناسك بعد يوم النحر

وأيضاً كراهة اإلحرام  ,سوى احلج يف هذه الشهور كلها بناًء على قول مالك
مبعىن  ,لك ال يستلزم القول بأن طول ذي احلجة كله شهر احلجبالعمرة عند ما

   .ن ال حيسن غريه فيهأ
وجهه أن العمرة  :قالوا :وال يكون وجهاً لقول مالك كما قاله يف الكشاف

غري مستحبة فيها عند عمر وابن عمر فكأا خملصة للحج ال جمال فيها 
   .هم عن االعتمار فيهاوعن عمر أنه كان خيفق الناس بالدرة وينها ,للعمرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نعم لو  ,فإن الظاهر من شهر احلج وقوعه فيه ال كراهة وقوع غريه فيه 

فإن  ,مع أن قول عمر ليس حبجة ,كان حراماً عنده لكان مناسباً يف اجلملة
وأيضاً ضرب الناس لفعل  .وأيضاً ال وجه لقوله ,قول الصحايب ليس حبجة
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 ،ده حراماً لكنه ال يصري وجهاً لقول مالكفلعل كان عن ،مكروه ال جيوز
حيث  ,إشارة إىل هذه األمور >قالوا وجهه> :فكان يف قول صاحب الكشاف

لعل من  :وقالوا :وأيضاً قد وجه كالم مالك مبا أشار إليه بقوله ,ما أسند إليه
وهذا مؤيد ملا قلناه  .مذهب عروة جواز تأخري طواف الزيارة إىل آخر الشهر

 :إال بقوله ,وإن مل يظهر كونه وجهاً له ,رة اخلالف كما هو الظاهرمن جواز مث
  .يقول عروة

وقوله   .وأيضاً جتويز أيب حنيفة اإلحرام باحلج قبل شوال خمالف لآلية 
إذ ظاهرها عدم جواز إنشاء احلج  ,بالكراهة ال ينفعه وال خيرجه عن املخالفة

   .يف غريها
ما ذكره يف الكشاف ليس له  فالبناء الذي ذكره البيضاوي وبعض 

  . ١أساس
فلعلمائهم أقوال متعددة يف خصوص الشهر الثالث من  :أما اإلمامية

قوال هي يف قبال الرأي املشهور والذي وهذه األ ,وهو ذو احلجة ,أشهر احلج
: شوال وذو هب إىل أن أشهر احلج هيوالذي يذ ,كثر علماء اإلماميةأعليه 

حىت أن احلج ال يقع شيء منه يف غري  ,لى األصحالقعدة وذو احلجة بتمامه ع
فلو  ,وأن يكون جمموع عمرته وحجه يف األشهر املذكورة ,هذه األشهر الثالثة

  .أتى بعمرته أو بعضها يف غريها مل جيز له أن يتمتع ا
ن ـ هنا آهذا مع أن التحقيق ـ كما يقول صاحب كرت العرفان يف فقه القر

احلج ما يقع فيه أفعاله فهو كمال الشهر ؛ ألن بعض إن أريد بزمان  :أن يقال
وإن أريد ما يفوت احلج بفواته فهو إما  ،املناسك يقع فيه كالذبح والطواف

                                        
  . ٢٦٤ – ٢٦٣ :نآحكام القرأزبدة البيان في  )١(
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إن  :أو نقول ،وحينئذ يكون إطالق الشهر على بعضه جمازاً ،التاسع أو العاشر
فالين رأيت زيداً يف الشهر ال :الفعل الواقع يف ظرفه ال جيب مساواته كما تقول

  . ١وإن مل يكن رؤيتك له إال يف بعض ساعة 
  :وأدلة اإلمامية ـ على ما يذهبون إليه ـ هي  
, فظاهرها أو ظاهر اجلمع   }احلج أشهر معلومات{ـ اآلية الكرمية: ١

  يف متام األشهر الثالثة ال الناقص منها. 
وعدم صحة  ,ـ صحة أفعال احلج يف كل هذه األشهر الثالثة يف اجلملة٢

    .وقوع مجيعها يف العشر األول من ذي احلجة
   :ـ ومجلة من األخبار٣

إن اهللا تعاىل  :قال< :× صحيح معاوية بن عمار عن أيب عبد اهللاأ ـ 
احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال { :يقول

  .لقعدة وذو  احلجة>شوال وذو ا :وهي ,}جدال  يف احلج
وجل: اهللا عز يف قول ×نفسه عن أيب عبداهللامعاوية  وعنب ـ 

الفرض بالتلبية واإلشعار  :}احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج{
وال يفرض احلج إال يف هذه  ,فأي ذلك فعل فقد فرض احلج ,والتقليد

   .}شهر معلوماتأ { :الشهور اليت قال اهللا عز وجل
يف قول اهللا  ×جعفر وخرب زرارة الوارد يف تفسري اآلية عن أيب ج ـ 
 ,شوال وذو القعدة وذو احلجة< :قال }احلج اشهر معلومات{ :عز وجل

  .>وليس ألحد أن حيرم باحلج فيما سواهن
                                        

  . ٣٠٠: كتاب الحج :  ٢الحج . والشيخ السيوري  :  ١٢مهذب األحكام للسيد السبزواري  :انظر )١(
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  :كان جعفر ـ يعين الصادق ـ يقول< :× وصريح قول الكاظمد ـ 
   .>ذو احلجة كله من أشهر احلج

يف  من حج معتمراً< :× وموثقة مساعة املفصلة عن الصادقهـ ـ 
ورجع إىل بالده فال بأس بذلك وإن هو أقام إىل  ,شوال ومن نيته أن يعتمر

فمن اعتمر  ,شوال وذو القعدة وذو احلجة :احلج فهو متمتع ؛ ألن أشهر احلج
ومن رجع إىل بالده ومل يقم إىل احلج فهي  ،فيهن فأقام إىل احلج فهي متعة

 احلج فليس مبتمتع, وإمنا وإن اعتمر يف شهر رمضان أو قبله فأقام إىل ,عمرة
فإن هو أحب أن يتمتع يف أشهر احلج بالعمرة إىل  ,هو جماور أفرد العمرة

فيدخل متمتعاً  ,احلج فليخرج منها حىت جياور ذات عرق أو يتجاوز عسفان
فإن هو أحب أن يفرد احلج فليخرج إىل اجلعرانة فيليب  ,بعمرته إىل احلج

  .>منها
 ,الثالثة يعد وقتاً للمجموع من أفعال احلج فمجموع الوقت من األشهر 

فيصح بعض األجزاء فيها كاإلحرام الذي هو جزء من أحد النسكني احلج 
, فال جيوز أن يقدم بعض األفعال بيوم عرفة وما بعده وإن اختصت ,والعمرة

    .إحرام احلج على األشهر الثالثة املذكورة
   :أما األقوال األخرى عند اإلمامية فهي

وقد نسب هذا القول  ,الشهران األوالن مع العشر األول من ذي احلجة أـ
  .إىل التبيان وروض اجلنان

  .ب ـ الشهران األوالن مع مثانية أيام وقد نسب هذا  إىل الغنية
 ,ج ـ الشهران األوالن مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إىل طلوع فجره

ىل طلوع مشسه و نسب إىل أو إ ,ونسب  إىل املبسوط وجممع البيان وغريمها
  ابن إدريس. 
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فقد اعترف غري واحد من فقهائهم  ,وكل هذه األقوال األربعة تعد ضعيفةً
   .كما عرب عنه صاحب اجلواهر  ,ختالفبضعفها أو بلفظية اال

وهذا اخلالف ال مثرة له  :فيما قال صاحب زبدة البيان عن هذا اخلالف
واذا وقع اإلحرام  ,العشر باالتفاق فإن بعض األفعال يقع بعد ,يف باب احلج

  يف زمان مل يدرك عرفة واملشعر مل يصح احلج إمجاعاً. 
إن ذا احلجة  :وفيه تأمل إذ الذي يقول ,يظهر مثرته يف حنو النذر ,نعم 

كله زمان احلج قد يقول جبواز تأخري مثل طواف الزيارة وطواف النساء 
 ،إنه قد علم عدمه منه :لإال أن يقا ,والذبح طول ذي احلجة دون غريه

  ١.وذلك غري ظاهر

  هالل :اإل
أهلّ امللبي بالتلبية   :يقال ,واإلهالل يف األصل اللغوي رفع الصوت

وأهل الذابح  .رفع صوته عند رؤيته :وأهل فالن بذكر اهللا وأهل فالن اهلالل
زيز: ويف الترتيل الع .بالضحية أي رفع صوته ذاكراً من تقَدم الضحية قرباناً له

  .٢}إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهلّ به لغري اهللا{
نفس اإلحرام  ... وهو يكشف عن نية الدخول يف اإلحرام مث أطلق على

  .٣فهو الركن األول للحج أو للعمرة ,باحلج أو بالعمرة أو ما اتساعاً
                                        

مامية , راجع كتاب الجواهر وغيره من مطوالت الفقه عند اإل، و ٢٦٢ن  : آردبيلي في زبدة البيان في أحكام القراأل :انظر )١(
ل الشيعة باب . وكتاب وسائ ٣٤٩و   ٣٥٤ـ  ٣٥٣:  ١٢مهذب األحكام في بيان الحالل والحرام للسيد السبزواري   :وانظر

  من أبواب أقسام الحج .  ١١

  ١٧٣البقرة :  )٢(

  ... ١١٨:  ٢؛ والتاج الجامع لألصول  ٣٦٨؛ والقاموس الفقهي :  ٩٩٢انظر المعجم الوسيط:  )٣(
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ه إن وقع قبل وللمذاهب اإلسالمية أراء يف انعقاد اإلحرام أو عدم انعقاد
  .ولكل منهم أدلته على هذه املسألة ,أشهر احلج الثالثة

  :وقبل التعرض آلرائهم نذكر بعض روايام
أيهل  :يسأل عنه اهللا رضيمسعت جابر بن عبد اهللا :أ ـ عن أيب الزبري قال
  باحلج يف غري أشهر احلج ؟

  .ال :قال
احلج فإن من  ال حيرم باحلج إال يف أشهر :ب ـ عن ابن عباس أنه قال

  .سنة احلج أن حيرم باحلج يف أشهر احلج
  .يف الرجل حيرم باحلج يف غري أشهر احلج :ج ـ وعن ابن عباس

   .ليس ذاك من السنة :قال
لئال يفرض  ,}شهر معلومات أاحلج  { :إمنا قال اهللا تعاىل :د ـ قال عطاء

احلج يف غريهن.   
  .أشهر احلج جعلها عمرةحلج يف غري من أحرم با :هـ ـ وعنه  أيضاً
  . ١ال ينبغي ألحد أن حيرم باحلج إال يف أشهر احلج :و ـ وقال عكرمة

  :نأيت الآلن إىل ما تقوله املذاهب اإلسالمية
مع أم ذهبوا إىل كراهة اإلحرام للحج قبل بدء شهر شوال  :ـ المالكية١

م عندهم والسبب يف صحة اإلحرا ,لكنهم قالوا بانعقاده وصحته ,وقبل مكانه
وجيزئ تأخر  ,قبل ميقاته الزماين واملكاين أنه وقت كمال ال وقت وجوب

                                        
  .  ١٣٢و ٤٧ـ  ٤٦:  ٢, المزني ؛ واألم  ٣٤٣:  ٤السنن الكبرى  )١(
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فاملدة من بدء شوال ملا قبيل فجر  .طواف اإلفاضة إىل آخر شهر ذي احلجة
ومن طلوع األضحى آلخر  ,يوم األضحى وقت جلواز ابتداء اإلحرام باحلج

اإلحرام من واألفضل ألهل مكة  ,ذي احلجة وقت جلواز التحلل من احلج
  .أول ذي احلجة على املعتمد

إن من قدم اإلحرام باحلج على هذه األشهر  :ـ الحنفية والمالكية قالوا٢
وأمتوا احلج { :وال ينقلب عمرة ؛ لعموم قوله تعاىل ,جاز إحرامه وانعقد حجاً

فمىت أحرم  ,, لكن ال جيوز له شيء من أفعال احلج إال يف أشهره}والعمرة هللا
وألن اإلحرام عند احلنفية شرط فأشبه  ,مور باإلمتامأرامه ألنه مانعقد إح

وألن اإلحرام حترمي أشياء وإجياب  ,الطهارة يف جواز التقدمي على الوقت
 ,فصار كتقدمي اإلحرام على امليقات املكاين ,أشياء وذلك يصح يف كل زمان

م باحلج قبل يكره اإلحرا ،وعلى كلّ ,فهم شبهوا ميقات الزمان مبيقات املكان
أال حيرم باحلج من السنة < :ملا أخرجه البخاري عن ابن عباس ,أشهر احلج

  . >إال يف أشهر احلج
ذهبوا إىل أنه إن أحرم شخص باحلج يف غري أشهره انعقد  :ـ الشافعية٣

فإذا عقدها يف غري وقتها انعقد غريها  ,ألا عبادة موقتة ,إحرامه بالعمرة
 ,فإنه ينعقد إحرامه بالنفل ,إذا أحرم ا قبل الزوال كصالة الظهر ,من جنسها

ودليلهم  ,فهم شبهوا ميقات الزمان بوقت الصالة فال يقع احلج قبل الوقت
... ومىت ثبت أنه وقته مل جيز تقدمي إحرامه }احلج أشهر معلومات  { :اآلية

  . ١عليه كأوقات الصلوات 
, ثاين أو واجباً له شروط اًحج التمتع سواء أكان مندوب :ـ أما اإلمامية٤

                                        
  . ٦٦ ـ ٦٤:  ٣دلته للدكتور الزحيلي  أسالمي والفقه اإل )١(
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  :هذه الشروط بعد النية
فال جيوز عندهم اإلحرام  ,أن يكون وقوعه يف أشهر احلج املذكورة  

فال يصح وقوع بعض عمرته يف غريها فضالً  ,لعمرة التمتع قبل أشهر احلج
وهو ما عليه الشيخان ، شوال وذو القعدة وذو احلجة :وهي على األصح ,عنه

 ،وابن اجلنيد وابن إدريس والقاضي يف شرح اجلمل ,النهايةيف األركان و
  وإلجزاء اهلدي وبدله طول ذي احلجة بل الطواف والسعي.  ,لألدلة اليت تأيت

شوال وذي  :وعشرة أيام من ذي احلجة, إضافة إىل الشهرين :وقيل
   .وروض اجلنان ،واجلواهر ,والتبيان ,كما عن احلسن .القعدة

  :ودليلهم
وإن رخص يف  ,عال احلج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشرـ ألن أف١

ولذا ال يفسد  ,تأخري بعضها وخروج ما بعده من الرمي واملبيت عنها
  .باإلخالل ا

  .١× ـ وللخرب عن أيب جعفر٢
ألن اختياري  ,الشهران األوالن وتسعة أيام من ذي احلجة :وقيل

  .الوقوف بعرفات يف التاسع
  .أي تسع ليال ,احلجةوتسع من ذي  :وقيل
صل الشرع لإلحرام باحلج وإن أألنه آخر ما شرع يف  ,ومثان ليال :وقيل

  .جاز التأخري رخصة
                                        

  . ٦ح  , قسام الحجأبواب أمن  ١١باب , الوسائل   )١(
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ألنه الجيوز اإلحرام باحلج بعده لفوات  ,وقيل: إىل طلوع يوم النحر
  .ولكن يدرك اختياري املشعر إىل طلوع مشسه ,اضطراري عرفة

  
  
  
  
  
  
  

واهر ـ فضابط وقت اإلنشاء حلج وعلى كل حال ـ كما يقول يف اجل
التمتع وابتدائه يف هذه املدة ما يعلم أنه يدرك املناسك فيه كغريه من 

     .الواجبات املؤقتة
وأخرياً فإن الشيء الذي هو موضع اتفاق الفقهاء هو أن اإلحرام باحلج 

ال جيوز إال يف أيام شهر شوال مروراً بشهر ذي    ,وكذا اإلحرام لعمرة التمتع
وهذه هي األشهر الثالثة  ,لقعدة وانتهاًء باليوم العاشر من شهر ذي احلجةا

ومبا أن اإلحرام هو أول أعمال هذه الفريضة فال   ,املعينة ألداء فريضة احلج
  .١يصح اإلهالل به يف غري هذه األشهر

  :أما ادلتهم وروايام
  .}تاحلج أشهر معلوما{ اآليةالكرمية: فإضافةً إىل ظاهر األشهريف 

                                        
؛ كنز العرفان في فقه القرآن  ١١٣:  ٣, فيه مصادر هذه األقوال ؛ جامع المقاصد للشيخ الكركي  ١٨جواهر الكالم  :انظر )١(

  وغيرها . ، ٣٠١:  ١للسيوري 
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  :هناك روايات منها
ليس يكون متعة إال يف < :×أ ـ خرب عمر بن يزيد عن الصادق 

  .>أشهر احلج
احلج أشهر { :يف قوله عز وجل ×ب ـ وعن زرارة عن أيب جعفر 

وليس ألحد أن حيرم  ,شوال وذو القعدة وذو احلجة > :قال }معلومات 
  . <باحلج فيما سواهن 

يف رجل فرض  ×يب عبد اهللا ج ـ وروى أبو جعفر األحول عن أ
  .احلج يف غري أشهر احلج

  .<جيعلها عمرة  > :قال
وال يفرض احلج إال يف  > :...×د ـ وعن معاوية عن أيب عبد اهللا 

  .  ١}شهر معلومات أ { :هذه الشهور اليت قال اهللا عز وجل

  :النسيء وأشهر الحج
عاماً  إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه{

   ٢}...وحيرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلّوا ما حرم اهللا
   .خري والزيادةأالت :النسيء لغةً فيه قوالن

نسأت اإلبل عن احلوض أنساها نسا إذا  :قال أبو زيد .التأخري :األول
 أأنس :واإلسم النسيئة والنسء ومنه ,ته إنساًء إذا أخرته عنهأوأنس ,أخرا

النسيء مصدر  :قال أبو علي الفارسي ,وأنسا يف أجله ,أجله ,فالناً اهللا
مبعىن منسوء كقتيل مبعىن  يءوحيتمل أيضاً أن يكون نس ,كالنذير والنكري

                                        
  اب أقسام الحج .؛ وسائل الشيعة , أبو ٢٩٠ـ  ٢٨٩:  ٢من ال يحضره الفقيه  )١(

  .٣٩التوبة :  )٢(
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 ,إمنا املؤخر زيادة يف الكفر :إال أنه إن محل على ذلك كان معناه ,مقتول
من النسيء ههنا بل املراد  ,واملؤخر الشهر فيلزم كون الشهر كفراً وذلك باطل

  .مبعىن اإلنساء وهو التأخري ,املصدر
نسا يف األجل وأنسا  :النسيء أصله من الزيادة يقال :قال قطرب :الثاين

 .نب النسء لزيادة املاء فيه ؛ ونسأت املرأة حبلتوكذلك قيل للّ ,إذا زاد فيه
زجرا نسأا أي  :وقيل للناقة .جعل زيادة الولد فيها كزيادة املاء يف اللنب

  .وكل زيادة حدثت يف شيء فهو نسيء ,ليزداد سريها
ونسأت  ,التأخري :وهو أن أصل النسيء ,الصحيح األول :قال الواحدي

ونسأت الناقة أي أخرا عن غريها لئال  ,املرأة إذا حبلت لتأخر حيضها
ونسأت اللنب إذا أخرته  ,يصري اختالط بعضها ببعض مانعاً من حسن املسري

   .ملاء فيهحىت كثر ا

  مع المفسرين :
وقبل أن نتعرض إىل أقوال وآراء عدد من املفسرين حول مسألة 

وأن العرب إما أم نسأوا شهر حمرم بأن نقلوا حرمته إىل شهر  ،النسيء
, أو نآور كما هو عليه بعض مفسري القرصفر دون أن تسري إىل بقية الشه

حىت مشل شهر ذي  أن النسيء سرى إىل األشهر األخرى بعد شهر حمرم
  .خرون كما عليه اآل ,احلجة
شوال وذو  :شهر احلج هيأال بد لنا من اإلشارة إىل أن  ,قبل هذا  

  .القعدة  وذو احلجة
ذو  :وثالثة متصلة وهي ,شهر منفرد وهو رجب :أما األشهر احلرم فهي 

  القعدة وذو احلجة وحمرم.
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لقعدة وذو احلجة من ذو ا :شهران فقط من أشهر احلج الثالثة ومها ,إذن
  .األشهر األربعة احملرمة

  .} ...ربعة حرمأمنها  { :قال تعاىل 
  مث قال ـ يعين ,ففي تفسري العياشي عن أيب خالد الواسطي يف حديث

  أن ^أبا جعفر ـ حدثين أيب عن علي بن احلسني عن أمري املؤمنني 
عشر  أيها الناس إن السنة اثنا :ملا ثقل يف مرضه قال ’رسول اهللا 

وذو القعدة وذو احلجة  ,رجب مفرد :مث قال بيده ,منها أربعة حرم ,شهراً
   .واحملرم ثالث متواليات

فقد أخرج كل من أمحد والبخاري ومسلم وأيب   ,أما يف الدر املنثور
داود وابن املنذر وابن أيب حامت وأيب الشيخ وابن مردويه والبيهقي يف شعب 

أال إن < :خطب يف حجته فقال ’ إن النيب :اإلميان عن أيب بكرة
السنة اثنا عشر  ,الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا  السموات واألرض

ورجب  ,ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ,أربعة حرم ,شهراً
   .>مفرد الذي بني مجادى وشعبان

منا جعل إو ...> :يقول السيد العالمة الطباطبائي يف تفسريه القيم امليزان 
اهللا هذه األشهر األربعة حرماً ليكف الناس فيها عن القتال وينبسط عليهم 

ويرجعوا إىل رم بالطاعات  ,بساط األمن ويأخذوا فيها األهبة للسعادة
وكانت العرب حتترمها حىت يف  ،وكانت حرمتها من شريعة إبراهيم .والقربات

   .١<...اجلاهلية حينما كانوا يعبدون األوثان
وأنه كان يكتفي  ,واآلن نعرض ألقوال عدد من املفسرين حول النسيء 

                                        
 ية .: اآل ١٠الميزان  )١(



 

  
  
 

  
 

 
 : 

سنة
ال

١١ 
 : 

دد
الع

ـ  
٢٢  

    

٤٤  
  

  ,بتحليل شهر حمرم أو أنه يتجاوزه إىل بقية األشهر خاصة شهر ذي احلجة
وبالتايل يؤثر عملهم هذا على وقت أداء احلج فينقله إىل شهر آخر أو أشهر 

  .أخرى
ه ذكر السنة ملا قدم سبحان > :فهذا الشيخ الطربسي يقول يف تفسريه

إمنا النسيء زيادة يف { :والشهر عقبه بذكر ما كانوا يفعلونه من النسيء فقال
يعين تأخري األشهر احلرم عما رتبها اهللا سبحانه عليه,  وكانت العرب  }الكفر

وهم  ,وذلك مما متسكت به من ملة إبراهيم وإمساعيل ,حترم الشهور األربعة
ان يشق عليهم أن ميكثوا ثالثة أشهر فرمبا ك ,كانوا أصحاب غارات وحروب

فكانوا يؤخرون حترمي احملرم إىل صفر فيحرمونه  ,متوالية ال يغزون فيها
وال  ,ويستحلون احملرم فيمكثون بذلك زماناً مث يزول التحرمي إىل احملرم

  . ١<يفعلون ذلك إال يف ذي احلجة 
ـ كما هو جتماعهم األن  <وال يفعلون ذلك إال يف ذي احلجة  > :وقوله

فهو شهر  ,معروف ـ ال يكون بدرجة كبرية وحاشدة إال يف شهر ذي احلجة
وإن كان هناك أمر مهم  ,احلج وجتتمع الطوائف من كل نواحي اجلزيرة فيه

وهم الذين يفدون يف موسم احلج ليكون على  ,املأل ىوخطري يعلنونه عل
  .مسمع منهم ومرأى

مىن يقوم من بين كنانة مث من  فكانوا إذا صدروا عن> :يقول  القرطيب 
بين فقيم منهم رجل يقال له القلمس فيقول: أنا الذي ال يرد يل قضاء 

فيحل هلم  ,فيقولون إنسأنا شهراً أي أخر عنا حرمة احملرم واجعلها يف صفر
  . ٢<احملرم 

                                        
  ية . اآل ,مجمع البيان  )١(

  ية .: اآل  ٨ن آحكام القرالجامع أل )٢(
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 ,وهو احملرم ,فالتحرمي هو أم يؤخرون حرمة شهر واحد ,إذن
هذه احلرمة تدور على بقية األشهر كما يقول  ولكن .وجيعلوا يف شهر صفر

مث  ,فكانوا كذلك شهراً فشهراً حىت استدار التحرمي على السنة كلها :القرطيب
وهذا  ,فقام اإلسالم وقد رجع احملرم إىل موضعه الذي وضعه اهللا فيه :يقول

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات  > :’معىن قوله 
   .١<واألرض 

   :ولرواة التفسري أقوال
فإذا احتاجوا إىل  ,.. وكانوا حيرمون القتال يف احملرم:.قال األزهري -

وسبب ذلك أن العرب كانت  ,ذلك حرموا صفراً بدله وقاتلوا يف احملرم
أصحاب حروب وغارات فكان يشق عليهم أن ميكثوا ثالثة أشهر متوالية 

نصيب فيها شيئا  الثة أشهر اللئن توالت علينا ث :اليغريون فيها وقالوا
  ...فكانوا إذا صدروا عن مىن يقوم من بين كنانة رجل ,لنهلكن
فيما ذهب قتادة إىل رأي آخر يستفاد منه أن النسيء يأيت مبعىن  -

إم عمدوا إىل صفر فزادوه يف األشهر احلرم وقرنوه  :الزيادة حيث قال
على هذا يكون النسيء كما و ,وقال عنه قطرب والطربي .باحملرم يف التحرمي
  .وبالتايل تكون األشهر مخسة ,قلنا مبعىن الزيادة

من  ,أي ليوافقوا }...ليواطئوا { :وهذا خالف معىن اآلية حيث قالت
أي مل حيلوا شهراً إال حرموا شهراً  ,ي اجتمعوا عليهأتواطأ القوم على كذا 

.  }عدة ما حرم اهللا...ليواطئوا  { :وهو معىن قوله تعاىل ,لتبقى األشهر أربعة
ال ما يذكر أم جعلوا  ,وهو الصحيح :ويؤيد  القرطيب هذا حيث يقول عنه

                                        
  .المصدر نفسه )١(
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  .١األشهر مخسة 
فحجوا يف  ,كان املشركون حيجون يف كل شهر عامني :فيما قال جماهد -

 ,مث حجوا يف صفر عامني ,مث حجوا يف احملرم عامني ,ذي احلجة عامني
وافقت حجة أيب بكر اليت حجها قبل حجة  وكذلك يف الشهور كلها حىت

يف العام املقبل  ’مث حج النيب  ,الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة
إن الزمان قد <  :فذلك قوله يف خطبته ,فوافقت ذا احلجة ,حجة الوداع

شهر احلج رجعت إىل مواضعها وعاد احلج أأراد بذلك أن  .احلديث >استدار
  .إىل ذي احلجة وبطل النسيء

كان املشركون حيسبون السنة اثين  :والثالث قول إياس بن معاوية -
فكان احلج يكون يف رمضان ويف ذي القعدة  ,عشر شهراً ومخسة عشر يوماً

فحج  ،ويف كل شهر من السنة حبكم استدارة الشهر بزيادة اخلمسة عشر يوماً
 ,’أبو بكر سنة تسع يف ذي القعدة حبكم االستدارة ومل حيج النيب 

  .ووافق ذلك األهلة ،فلما كان يف العام املقبل وافق احلج ذا احلجة يف العشر
إن الزمان  > :’وهذا القول أشبه بقول النيب  :وهنا يقول القرطيب 

أي عاد إىل وقته األصلي الذي عينه اهللا يوم خلق السموات  ,<قد استدار 
  :مث قال .اليت سبق ا علمه ونفذ ا حكمهواألرض بأصل املشروعية 

وهي اخلمسة  ,ينفي بذلك الزيادة اليت زادوها يف السنة ,السنة اثنا عشر شهراً
  .٢فتعني الوقت األصلي وبطل التحكم اجلهلي ,بتحكمهميوماً عشر 

إن عدة الشهور  { :واآلية اليت تنص على أن السنة اثنا عشر شهراً هي
                                        

  انظر القرطبي في جامعه .   )١(

 

  انظر : أحكام القرآن للقرطبي , اآلية . )٢(
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ات واألرض منها اربعة عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كتاب اهللا يوم خلق السمو
  . ١}...حرم

يف حجته  ’خطبةرسول اهللا  يف الطربي عما ورد رواية ويف
   :خبصوص النسيء

منا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه إ{ :أيها الناس
, وإن }ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا عاماً وحيرمونه عاماً ليواطئوا عدة

إن عدة  {و  ,رضئته يوم خلق اهللا السموات واألالزمان قد استدار كهي
الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض 

  .   ٢ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان  ,ثالثة متوالية ,}منها أربعة حرم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
  .  ٣٦التوبة :  )١(

  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥,  ١٠دث سنة : حوا ٢تاريخ الطبري  )٢(
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إمنا النسيء زيادة يف  { :يقول العالمة الطباطبائي يف تفسريه لآلية
والذي يظهر من خالل الكالم املسرود يف اآلية أنه كانت هلم  >.. .}لكفر...ا

وهو يدل  ,وهي املسماة بالنسيء ,فيما بينهم سنة جاهلية يف أمر األشهر
بلفظه على تأخري احلرمة من شهر حرام إىل بعض الشهور غري احملرمة الذي 

فعها من أصلها وأم إمنا كانوا يؤخرون احلرمة وال يبطلوا بر ,بعده
إلرادم بذلك أن يتحفظوا على سنة قومية ورثوها عن أسالفهم عن 

فكانوا ال يتركون أصل التحرمي لغي وإمنا يؤخرونه إىل غري  ,×إبراهيم
مث يعودون  ,وهي األربعة ,الشهر سنة أو أزيد ليواطئوا عدة ما حرم اهللا

  . <ويعيدون احلرمة إىل مكاا األول 
وهذا نوع تصرف يف احلكم اإلهلي بعد كفرهم باهللا  > :مةمث يقول العال

ولذا عده اهللا سبحانه يف كالمه زيادة  ,باختاذ األوثان شركاء له تعاىل وتقدس
  . <يف الكفر 

  عنه أنه قال يف معىن قوله وهو ما بينه  ابن عباس حيث ورد
 .أحل اهللاأم كانوا أحلوا ما حرم اهللا وحرموا ما  }زيادة يف الكفر{ :تعاىل

وفعلهم  .وهذا يعد عمالً خمالفاً ملا تريده السماء وتغيرياً ملا سنته وأمرت به
بل هو تشريع مقابل التشريع الذي جاء به نيب  ,هذا يف حقيقته يعد تشريعاً

والذي بلغه بأمر اهللا تعاىل وتوارثوه عن آبائهم  ،اهللا إبراهيم اخلليل
  وأجدادهم.

  بيان ملا< }زيادة يف الكفر{ :قوله تعاىل يف يقول القرطيب
  العرب من مجعها من أنواع الكفر فإا أنكرت وجود البارئ فعلته

  وأنكرت البعث .يف أصح الوجوه }وما الرمحن{ :تعاىل فقالت
أبشر { :وأنكرت بعثة الرسل فقالوا ,}من حييي العظام وهي رميم{ :فقالت
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  ليها فابتدعته منوزعمت أن التحليل والتحرمي إ ،}منا واحداً نتبعه
لكلماته ولو كره  مبدل وال ,حرم اهللا فأحلت ما ,ذاا مقتفيةً لشهواا

  .١>املشركون

  :أول من نسأ
ومبا أن حرمة هذه األشهر قد توارثوها من زمن نيب اهللا إبراهيم اخلليل 
واعتادوا عليها حىت جتذرت يف مفاصل حيام  وتركت بصماا على 

و نظراً ملا يشكله هذا العمل التغيريي ـ  ,يف نفوسهم أوضاعهم وبنت قدسيتها
وقد  ,كما هو معروف ـ من خطورة وملا يتركه من آثار كبرية عند الناس
هلذه   ,يواجه بردود فعل قد تكون بدرجة من الشدة تطيح به ومبن يقوم به

قدام على تغيري حرمة األسباب ـ وقد يكون لغريها ـ ترددوا طويالً يف اإل
شهر حىت جيدوا شخصاً ذا رأي سديد وكلمة مهابة وله مكانة هذه األ

فيستطيع من  ,حتظى أقواله ومطاليبه بقبول واسع عندهم ،اجتماعية مرموقة
  .خالهلا فرض هذا األمر ويسجل يف أوساطهم استجابةً ورضاً وقبوالً

, كما وهوازن ,وغطفان ,بنو سليم :هموالقبائل اليت كان أهلها ينسؤون 
وقال أبو عبيدة  .الشيخ الطوسي أعلى اهللا تعاىل مقامه عن أيب علي ذكر هذا

كانوا قد  :قال }امنا النسيء زيادة يف الكفر{ :فيما روي عن الثوري من قوله
وذلك  ,وكانوا يؤخرون احملرم ,بنو فقيم :وكلوا قوماً من بين كنانة يقال هلم

 ,معت العرب للموسمال يفعلون ذلك إال يف ذي احلجة إذا اجت ,نساء الشهور
 ,فينادي مناد أن افعلوا ذلك حلاجة أو حلرب وليس كل سنة يفعلون ذلك

                                        
 القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , اآلية . )١(
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ورمبا  ,فإن أرادوا أن حيلوا احملرم نادوا هذا صفر وأن احملرم األكرب صفر
جعلوا صفراً حمرماً مع ذي القعدة حىت يذهب الناس إىل منازهلم إذا نادى 

  .١راً ويقدمون صفراً سنة ويؤخرونه وكانوا يسمون احملرم صف ,املنادي بذلك
فقال ابن عباس وقتادة  ,هذا وقد اختلف أهل التأويل يف أول من نسأ

   .بنو مالك بن كنانة وكانوا ثالثة :والضحاك
أن أول من فعل ذلك عمرو  :وروى جويرب عن الضحاك عن ابن عباس

   .بن حلي بن قمعة بن خندف
 :بين فقيم منهم رجل يقال لهمث من  ,حي من بين كنانة :وقال الزهري

  .ويف رواية مالك بن كنانة ,وامسه حذيفة بن عبيد ,القلمس
نعيم بن ثعلبة,  :والذي كان يقوم به رجل من كنانة يقال له :يقول الفراء

وكان رئيس املوسم فيقول: أنا الذي ال أعاب وال أخاب وال يرد يل قضاء 
ا حرمة احملرم واجعلها يف صفر أنسئنا شهراً او أخر عن ،فيقولون: نعم صدقت

   .فيفعل ذلك ,وأحل احملرم
القلمس كان  :يقال له ,بل رجل من بين كنانة :وقال أبو مسلم بن أسلم

إين قد  :.. فيجيبهم.فيقولون أنسئنا شهراً ,أنا الذي ال يرد يل قضاء :يقول
ا فإذا كان العام القابل قضينا فجعلنامه ,ومها صفران ,نسأت احملرم العام

  . <ومنا ناسيء الشهر القلمس  > :حمرمني قال شاعرهم
   :وقال الكميت

  شهور احلل جنعلها حراماً  وحنن الناسئون على معد     
  ...ألسنا الناسئني  :أو

                                        
  راجع التبيان وغيره من التفاسير , اآلية . )١(



  
  
  
 

  

٥١  
  

    
حج

ت ال
آيا

ن 
م

  

نعيم بن  :يقال له ,أول من فعل ذلك رجل من بين كنانة :وقال الكليب 
وهو  ,ية الكناينجنادة بن عوف بن أم :مث كان من بعده رجل يقال له ,ثعلبة

  .حيث  كان ينسأها حني جاء اإلسالم ’الذي أدركه رسول اهللا 
لترئيس  ،وكان الذي يلي هذه املهمة ـ أي النسيء ـ يظفر بالرياسة ,هذا

   .العرب إياه
  

  سبب النسيء :
 :نية حيث تقولآمن اآلية القر ميكننا أن نعرف سبب النسيء  

فالسبب هو القتال الذي راح مجع  ,}يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه{
فقد كان معاشهم يف  ,عنه ويستفتونه عنه ’منهم يسأل رسول اهللا 

وتوايل ثالثة أشهر جيعلهم ال يستطيعون اإلغارة وال  ,القتال والغارة والغزو
وقد عاشوا على ذلك وشبوا  ,احلرب اليت هي مورد عيش مجع من قبائلهم

   .شتهروا بهحىت عرفوا بذلك وا ,لفوهأعليه  و
  ذكر عدد من املفسرين أسباباً أخرى لرغبة عرب اجلاهلية ,ومع هذا 

ميكن حصرها يف الوضع االقتصادي املتجسد يف أسفارهم  ,يف النسيء 
 ,ورحالم  التجارية, إضافة إىل ما حيققه هلم الغزو والغارات من غنائم

فراح الكثري  ,ةوحرصهم على منع كل ما من شأنه اإلخالل مبصاحلهم الدنيوي
منهم يصبون إىل تأخري ال إلغاء الشريعة الثابتة واملوروثة عندهم من زمان 

رجب وذو القعدة وذو  > :املتمثلة حبرمة األشهر األربعة ,×براهيم إ
بشكل ال جيعلها عائقاً  ,وبالذات األشهر الثالثة املتوالية ,<احلجة وحمرم 

  .ملنافعهم ومكاسبهم
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   :يقول الرازي
فإنه يقع حجهم  ,لقوم علموا أم رتبوا حسام على السنة القمريةإن ا

ومل ينتفعوا ا يف  ,وكان يشق عليهم األسفار ,تارةً يف الصيف وتارةً يف الشتاء
املراحبات والتجارات ؛ ألن الناس من سائر البالد ما كانوا حيضرون إال يف 

ى رعاية السنة القمرية خيل فعلموا أن بناء األمر عل ,األوقات الالئقة الوافقة
وملا كانت السنة الشمسية  ,فتركوا ذلك واعتربوا السنة الشمسية ,مبصاحل الدنيا

احتاجوا إىل الكبيسة وحصل هلم  ,زائدةً على السنة القمرية مبقدار معني
  :بسبب تلك الكبيسة أمران

بسبب  ,أم كانوا جيعلون بعض السنني ثالثة عشر شهراً :أحدمها
   .تلك الزيادات اجتماع

فكان احلج  ,أنه ينتقل احلج من بعض الشهور القمرية إىل غريه :والثاين
وهكذا  ,وبعده يف صفر ,وبعده يف احملرم ,يقع يف بعض السنني يف ذي احلجة

   .يف الدور حىت ينتهي بعد مدة خمصوصة مرة أخرى إىل ذي احلجة
  :فحصل بسبب الكبيسة هذان األمران

   .يف عدة الشهورالزيادة  :احدمها
   .تأخري احلرمة احلاصلة لشهر إىل شهر آخر :الثاين

وخيلص الرازي إىل أن لفظ النسيء مبا أنه يفيد التأخري عند األكثرين 
ويفيد الزيادة عند الباقني فهو منطبق على كال التقديرين الذين يذكرمها يف 

وتأخري  .الزيادة يف عدة الشهور :معىن النسيء على هذين األمرين ومها
  حرمة شهر إىل شهر آخر. 

ويتحصل من هذا ـ وهو ما ينتهي إليه الرازي ـ أن بناء العبادات على 
السنة القمرية خيل مبصاحل الدنيا وبناءها على السنة الشمسية يفيد رعاية 
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ببناء  ‘واهللا تعاىل أمرهم من وقت إبراهيم وإمساعيل  ,مصاحل الدنيا
 ,مر اهللا يف رعاية السنة القمريةأفهم تركوا  ,يةاألمر على رعاية السنة القمر

وأوقعوا احلج يف شهر آخر  ,واعتربوا السنة الشمسية رعايةً ملصاحل الدنيا
فلهذا السبب عاب اهللا عليهم وجعله سبباً لزيادة كفرهم,  ,سوى األشهر احلرم

األشهر وإمنا كان ذلك سبباً لزيادة الكفر ألن اهللا تعاىل أمرهم بإيقاع احلج يف 
وذكروا  ,مث إم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه يف غري هذه األشهر ,احلرم

وأن إيقاعه يف الشهور القمرية  ,ألتباعهم أن هذا الذي عملوه هو الواجب
 ،فكان هذا إنكاراً منهم حلكم اهللا مع العلم به ومترداً على طاعته ,غري واجب

هم يف ذلك النسيء يوجب فثبت أن عمل ,وذلك يوجب الكفر بإمجاع املسلمني
وأما احلساب الذي به يعرف مقادير الزيادات احلاصلة بسبب  ,زيادة يف الكفر

   .تلك الكبائس فمذكور يف الزجيات
: إن بب هذا التأخري وجهاً آخر فقالوافإم ذكروا يف س ,وأما املفسرون

يم العرب كانت حترم الشهور األربعة وكان ذلك شريعة ثابتة من زمان إبراه
وكانت العرب أصحاب حروب وغارات فشق عليهم أن ميكثوا  ,وإمساعيل

إن توالت ثالثة أشهر حرم ال  :ثالثة أشهر متوالية ال يغزون فيها وقالوا
وكانوا يؤخرون حترمي احملرم إىل صفر فيحرمونه  ,نصيب فيها شيئاً لنهلكن

   .ويستحلّون احملرم
  ، كان ينصب على شهر حمرماتفقت كلمة العلماء على أن التأخري ,فإذن

  :و الأإال أم اختلفوا يف أن التأخري هذا جتاوز إىل األشهر األخرى 
وهو ما عليه الرازي والواحدي  .فريق ذهب إىل أنه مشل بقية األشهر

بل  ,وأكثر العلماء على أن هذا التأخري ما كان خيتص بشهر واحد :الذي قال
   .كان ذلك حاصالً يف كل الشهور
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اكتفى بشهر حمرم فنقل حرمته إىل ـ أي التأخري ـ يق ذهب إىل أنه وفر
وهذا ميكن أن يفهم من عدد من الروايات اليت قبل أن  ,شهر صفر فقط

   :نذكرها نقول
مبا أم استثقلوا حرمة ثالثة أشهر متوالية مما يضطرهم إىل التوقف عن 

الغزو عندهم  أمر و ,القتال والغزو فيحرمون مما يكسبونه من حرم وغزوهم
أو أم إذا استعجلوا   ,ألنه وسيلة عيشهم كما يعتقدون ,ال يستغنون عنه

تراهم يسعون إىل تقليص  ,الغزو أو اإلغارة على هدف يرون فيه نفعاً هلم
وينقلوا حرمته إىل شهر  ,بأن حيلوا شهر حمرم ,املدة جبعلها شهرين ال ثالثة

وبعد انتهائهم من حتقيق غرضهم  ,م املقبلمث يعيدوها إىل شهرها يف العا ,صفر
   .وهو الغزو وكسب املغامن

أما أم حيلون شهر ذي احلجة وبالتايل يباح فيه القتال مما يتناىف 
, ألن ل يف هذا الشهر يعد ضرراً يصيبهمفالقتا ,وقصدهم يف العيش والكسب

ة وما القتال فيه مينع جميء احلجيج وما حيملونه معهم من بضائع إىل مك
أي تتوقف حركة البيع والشراء وبالتايل مينع أهل مكة بالذات  ,يشترونه منها

أي  ,من احلصول على مغامن ومكاسب جتارية يدرها عليهم هذا املوسم
, والذي ينبغي بل يهم منافع أعظم من منافع اإلغارةموسم احلج الذي يدر عل

وكل  ,لب هلم اخلريجيب أن يتصف باهلدوء واألمان واالستقرار وهو ما جي
ال من حليته  ,هذه الصفات تنبثق من حترمي هذا الشهر وحترمي احلرب فيه

    .وحلية القتل والقتال فيه
بل لعل كثرياً  ,فهناك عدد ال بأس به منها، ىل الرواياتإيت أبعد هذا ن

   :الحظ ,منها يوضح أم كانوا حيلّون شهر حمرم وحيرمون شهر صفر فقط
  وقف :أيب حامت وأبو الشيخ عن ابن عمر أنه قالأ ـ أخرج ابن 
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إن النسيء من الشيطان زيادة يف الكفر  :بالعقبة فقال ’رسول اهللا 
فكانوا حيرمون احملرم عاماً  ,يضل به الذين كفروا حيلونه عاماً وحيرمونه عاماً

  .وهو النسيء ,وحيرمون صفر عاماً ويستحلون
وابن أيب حامت وابن مردويه عن ب ـ وفيه أخرج ابن جرير وابن املنذر 

وكان  ,كان جنادة بن عوف الكناين يويف املوسم كل عام :ابن عباس أنه قال
أال إن صفر األول  ,أال إن أبا مثادة ال خياف وال يعاب :يكىن أبا مثادة فينادي

   .حالل
وكان طوائف من العرب إذا أرادوا أن يغريوا على بعض عدوهم أتوه 

وكانت العرب ال تقاتل يف األشهر  ,ذا الشهر يعنون صفرأحل لنا ه :فقالوا
وحيرم احملرم يف قابل  ,وحيرمه عليهم يف العام اآلخر ,احلرم فيحله هلم عاماً

غري أم جعلوا صفر  ،ليجعلوا احلرم أربعة :يقول .ليواطؤوا عدة ما حرم اهللا
   .عاماً حالالً وعاماً حراماً

 }سيء زيادة يف الكفرمنا النإ{ : قولهج ـ وأخرج ابن املنذر عن قتادة يف
وكان  .عمد أناس من أهل الضاللة فزادوا صفر يف األشهر احلرم :قال ,اآلية

إن آهلتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك  :يقوم قائمهم يف املوسم فيقول
  .الصفران :وكان يقال هلما ,العام

ان رجل من ك :د ـ وفيما أخرجه ابن أيب حامت عن السدي يف اآلية, قال
وكانت  ,مامة ينسيء الشهورأيكىن أبا  ,جنادة بن عوف :بين كنانة يقال له

فإذا  ,العرب يشتد عليهم أن ميكثوا ثالثة أشهر ال يغري بعضهم على بعض
إين قد أحللت احملرم  :أراد أن يغري على أحد قام يوماً مبىن فخطب فقال

كان صفر عمدوا ووضعوا , فإذا فر مكانه فيقاتل الناس يف احملرموحرمت ص
 ,إين قد أحللت صفر وحرمت احملرم :مث يقوم يف قابل فيقول ,األسنة
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  . واطؤوا أربعة أشهر فيحلوا احملرمفي
حيلونه عاماً  { :هـ ـ وهذا ابن مردويه قد أخرج عن ابن عباس يف قوله

هو صفر كانت هوازن وغطفان حيلونه سنة وحيرمونه  :قال }وحيرمونه عاماً 
    .سنة

وشهر صفر  ,صفر األول :وإن العرب كانوا يسمون شهر حمرم ,هذا
    .صفر الثاين :يسمونه

وحمصل هذه  :ويقول السيد العالمة الطباطبائي يف تفسريه القيم امليزان
 :الروايات ـ كما ترى ـ أن العرب كانت تدين حبرمة األشهر احلرم األربعة

رمبا كانوا يتحرجون من  مث إم ,رجب وذي القعدة وذي احلجة واحملرم
 ,فسألوا بعض بين كنانة ,القعود عن احلروب والغارات ثالثة أشهر متواليات

فقام فيهم بعض أيام احلج مبىن وأحل هلم  ,أن حيل هلم ثالث الشهور الثالثة
مث  ,فذهبوا لوجههم عامهم ذلك يقاتلون العدو ,احملرم ونسأ حرمته إىل صفر

  .وهذا هو النسيء ,بلرد احلرمة إىل مكانه يف قا
ومها صفران كالربيعني  ,صفر األول وصفر الثاين :وكان يسمى احملرم

فلما أقر  ,والنسيء إمنا ينال صفر األول وال يتعدى صفر الثاين ,واجلماديني
مث ملا كثر االستعمال  ,اإلسالم احلرمة لصفر األول عربوا عنه بشهر اهللا احملرم

فاحملرم من األلفاظ  ,صفر بصفر الثاينواختص اسم  ,احملرم :خفف وقيل
   .اإلسالمية كما ذكره السيوطي يف املزهر

   :مث راح العالمة الطباطبائي مييز بني أمرين 
حيث يعد هذا  ,بني أخذ السنة ثالثة عشر شهراً وتسمية آخرها ذا احلجة

اً تغيرياً ألصل تركيبة األشهر أو تركيبة السنة املؤلفة أصالً من اثين عشر شهر
 ,وأن هذا ليس تأخرياً لبعض الشهور ,وبني اإلنساء الذي بصدده اآلية
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وينقل الرواية اليت تبني األمر  .اإلنساء والتأخري :وبالتايل فإن هذا ال يقال له
األول واليت أخرجها كل من عبد الرواق وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو 

   :الشيخ كلهم عن جماهد يف قوله
احلجة واحملرم وصفر وربيع وربيع ومجادى ومجادى  يسمون األشهر ذا

   .مث حيجون فيه ,ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو احلجة
مث يعودون فيسمون صفر صفر, مث  ,مث يسكتون عن احملرم فال يذكرونه

 ,ورمضان شوال ,مث يسمون شعبان رمضان ,يسمون رجب مجادى اآلخرة
مث يسمون احملرم ذا  ,سمون ذا احلجة ذا القعدةمث ي ,ويسمون ذا القعدة شوال

  . وامسه عندهم ذو احلجة ,مث حيجون ,احلجة
فكانوا حيجون يف كل شهر عاماً حىت وافق  ,مث عادوا إىل مثل هذه القصة

حجته  ’مث حج النيب  ,حجة أيب بكر اآلخرة من العام يف ذي القعدة
إن <يف خطبته:  ’فذلك حني يقول  ,فوافق ذو احلجة ,اليت حج فيها

   .>السموات واألرضاهللا الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
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   :وبعد أن يتم نقل هذه الرواية يقول العالمة رمحه اهللا تعاىل ,وهنا
وحمصله ـ على ما فيه من التشويش واالضطراب ـ أن العرب كانت قبل 

 ,جوا كل عام يف شهراإلسالم حتج البيت يف ذي احلجة غري أم أرادوا أن حي
وكل شهر وصلت إليه النوبة  ,فكانوا يدورون باحلج الشهور شهراً بعد شهر

والزم ذلك أيضاً أن  ,وسكتوا عن امسه األصلي .عامهم ذلك مسوه ذا احلجة
تتغري أمساء الشهور كلها وأن ال يواطئ اسم الشهر نفس الشهر إال يف كل 

ى نظام حمفوظ وذلك على حنو اثنيت عشرة سنة مرة إن كان التأخري عل
   .الدوران

   :مث يرد العالمة على هذه الرواية حيث يقول
اإلنساء والتأخري بأن أخذ السنة ثالثة عشر شهراً  :ومثل هذا ال يقال له

وتسمية آخرها ذا احلجة تغيري ألصل التركيب ال تأخري لبعض الشهور 
   .حبسب احلقيقة

   :ويواصل رده قائالً
وال مأخذ لذلك إال هذه  ,لسائر األخبار واآلثار املنقولة على أنه خمالف

كانت  :الرواية وما ضاهاها كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
وال يصيبون احلج إال يف كل ستة  ,العرب حيلون عاماً شهراً وعاماً شهرين

م فلما كان عا ,وهو النسيء الذي ذكره اهللا تعاىل يف كتابه ,وعشرين سنة مرة
من العام املقبل فاستقبل الناس  ’احلج األكرب مث حج رسول اهللا 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا  :’األهلة فقال رسول اهللا 
   .السموات واألرض

وهو يف االضطراب ـ كما يعلق العالمة ـ كخرب جماهد والذي ذكرناه 
   .أعاله
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 ذي القعدة يقول وعما ذكرته الرواية من أن حجة أيب بكر كانت يف
   : العالمة ـ بعد أن يلخص ما محلته الرواية بشأن هذه احلجة ـ

على أن الذي ذكره من حجة أيب بكر يف ذي القعدة هو الذي ورد من 
جعل أبا بكر أمرياً للحج عام تسع فحج  ’طرق أهل السنة أن النيب 

يف ذي  وقد ورد يف بعض روايات أخر أيضاً أن احلجة عامئذ كانت ,بالناس
   .القعدة

 ’وهذه احلجة على أي نعت فرضت كانت بأمر من النيب  :يقول
وحاشا أن  .وال يأمر بشيء وال ميضي أمراً إال ما أمر به ربه تعاىل ,وإمضائه

   .مث يسميها زيادة يف الكفر ,يأمر اهللا سبحانه حبجة يف شهر نسيء
  
  
  
  
  
  
  

و أم كانوا يتحرجون فاحلق أن النسيء ه :وختاماً يصرح مساحته قائالً
مث يعيدوا  ,فينسؤون حرمة احملرم إىل صفر ,من توايل شهور ثالثة حمرمة

   .مكاا يف العام املقبل
فلم يثبت عن مأخذ   ,وأما حجهم يف كل شهر سنة أو يف شهر سنتني

وليس من البعيد أن تكون عرب اجلاهلية خمتلفني يف ذلك  ,واضح يوثق به
غري أن احلج كان  ,عشائر متفرقة كل  متبع هلوى نفسهلكوم قبائل شىت و
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عبادة ذات موسم ال يتخلفون عنه حلاجتها إىل أمن لنفوسهم وحرمة 
وما كانوا يتمكنون من ذلك لو كان أحل الشهر بعضهم وحرمه  ,لدمائهم

  .١وهو ظاهر ,آخرون على اختالف يف شاكلة التحرمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
  . ٣٧:  ١٠راجع في ذلك العالمة الطباطبائي , الميزان  )١(




