
حسن حممد مع اآلية 196 من سورة البقرة:
)...َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَهْدی ِ َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّام ٍ ِفی ٱْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم 
ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضر ی ِ ٱْلَمْس��ِجِد ٱْلَحَرام ِ َوٱتَُّقوْا ٱَل َوٱْعَلُموْا 

َأنَّ ٱَل َشِديُد ٱْلِعَقاِب(.
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وقد انتهينا إىل التمت��ع، ونبحث يف هذه احللقة وهي الثالثة عما تعرض له 
هذا النس��ك بعد وفاة رسول اهلل9 وبالذات يف خالفة الثاني عمربن اخلطاب، 
موقف��ه، وما ترتب عليه، واألخبار اليت وردت، وأقوال بعض الصحابة، وما عليه 

الفريقان؛ أهل السنة واإلمامية.
فقد كنا يف احللقتني املاضيتني واللتني أطلقنا عليهما:

ْن ُأْحِصْرُتْم َفَما  وْا ٱْلَح��جَّ َوٱْلُعْمَرَة ِل َف��إِ األوىل: دائ��رة الالأمان، تبدأ من: )َوَأِتمُّ
ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدی ِ َواَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّٰی َيْبُلَغ ٱْلَهْدُی َمِحلَُّه(.

ْأِس��هِ َفِفْدَيٌة  ِريضًا َأْو ِبِه َأًذی مِّن رَّ وأكملناه يف احللقة الثانية: )َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُس��ٍك( وبعده��ا واصلنا الكالم عن الدائرة الثانية: دائرة 

.) األمان، وبدأنا مع ) َفِإَذآ َأِمنُتْم َفَمن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ َِلی ٱْلَحجِّ
وكان الكالم يدور عن األمان وأهميت��ه، والتمتع والعمرة لغًة واصطالحاً، 
وأنواع العمرة، وأن��واع احلج، وأيها األفضل، حتى انتهينا إىل قول القرطيب، أّن 
التمتع بالعمرة إىل احلج على أربعة أوجه، منها وجه واحد جمتمع عليه، والثالثة 

خمتلف فيها.
الوجه ال��ذي عليه إمجاع أهل العلم قدميًا وحديثاً: ه��و التمتع املراد باآلية: 
)َفَمْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة(، أن حيرم الرجل بعمرة يف أش��هر احلج؛ وأن يكون من أهل 
اآلفاق، وقدم مكة، ففرغ منها ثم أقام حالاًل مبكة إىل أن أنشأ احلج منها يف عامه 
ذلك قب��ل رجوعه إىل بلده، أو قبل خروجه إىل ميقات أه��ل ناحيته... ورابطها 

مثانية شروط، وهي:
1 � أن جيمع بني احلج والعمرة.

2 � يف سفر واحد.
3 � يف عام واحد.
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4 � يف أشهر احلج.

5 � تقديم العمرة.
6 � أال ميُزَجها؛ بل يكون إحرام احلج بعد الفراغ من العمرة.

7 � أن تكون العمرة واحلج عن شخص واحد.
8 � أن يكون من غري أهل مكة.

وبهذا يكون متمتعاً، وعليه ما أوجبه اهلل على املتمتع.1
هذا وق��د اكتفينا مبا اجتمع��وا عليه يف العدد املاضي م��ن اجمللة، ونواصل 
احلديث عن  املختلف فيه، وقبل هذا رأيت من املناس��ب أن نس��تعرض أجزاء 

قوله تعاىل:
)...َفَم��ا ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَه��ْدی ِ َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَي��اُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفی ٱْلَحجِّ َوَس��ْبَعٍة إ َِذا 
َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضر ی ِ ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرام ِ َوٱتَُّقوْا ٱَل 

َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱَل َشد ِ يُد ٱْلِعَقاِب( إعرابًا وبالغًة وتفسريًا:

)...َفَما ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدی ِ(
الفاء رابطة جلواب الشرط، وما اسم موصول مبتدأ خربه حمذوف، أي فعليه ما. 
استيس��ر: فعل ماض، واجلملة ال حمل هلا؛ ألنها صلة موصول، ومجلة فما استيسر 

يف حمل جزم جواب الشرط؛ من اهلدي: اجلار واجملرور متعلقان مبحذوف حال.
أي فعليكم ما س��هل من اهلدي، أو فاهدوا ما تيسر من اهلدي، واهلدي ثالثة 

أنواع: جزور. بقرة. شاة. وأيسرها: شاة. وقيل: إنه من اإلبل والبقر.
ويف أدنى ما جيزئ من اهلدي ال تعيينه ورد عن أبي عبيدة، عن أبي عبداهلل7 
 اْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِم��َن ٱْلَهْدی ِ( قال: 

َ
يف ق��ول اهلل عزوجل: )َفَم��ْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ ِ لی

»شاة«.
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداهلل7 قال: »جيزئ يف املتعة شاة«.
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أنسك هو أو جربان؟
م��ن املعروف أنه ال خالف بني املذاه��ب يف أّن اهلدي واجب على املتمتع، 

لكنه، هل هو نسك أو جربان؟
نسك، وهو ما ذهب إليه اإلمامية.

ففي جممع البيان: وال�هدي واج��ب للتمتع بال خالف لظاهر التنزيل على 
خالف يف أنه نسك أو جربان وعندنا أنه نسك.

الزخمش��ري: )َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَهْدِی( هو، هدي املتعة، وهو نسك عند أبي 
حنيفة ويأكل منه. وعند الشافعي: جيري جمرى اجلنايات وال يأكل منه، ويذحبه يوم 

النحر عندنا. وعنده جيوز ذحبه إذا أحرم حبجته.
ابن كثري: أي، فليذبح ما قدر عليه من اهلدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر؛ 
ألن رس��ول اهلل9 ذبح عن نسائه البقر، وقال األوزاعي، عن حييى بن أبي كثري 
عن أبي س��لمة عن أبي هريرة: أن رس��ول اهلل9 ذبح البقر عن نسائه، وكن 
متمتعات، رواه أبو بكر بن مردويه، ويف هذا دليل على مش��روعية التمتع، كما 
ج��اء يف الصحيحني عن عمران ب��ن حصني، قال: نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل، 
وفعلناها مع رس��ول اهلل9 ثم مل ينزل قرآن حيرمها، ومل ينه عنها، حتى مات، قال 

رجل برأيه ما شاء.
وقال الش��افعي: هو جربان لنقص إحرامه؛ لوقوعه يف غري املواقيت. وليس 
بشيء؛ ألنا، والكالم للسيوري ننع كون ذلك نقصًا بل ميقاته مكة، كما أن غريه 
ميقاته خارج عنها. ويتفرع على ذلك أن عند الش��افعي ال جيوز األكل منه كغريه 

من الكفارات، وعندنا وعند أبي حنيفة جيوز األكل منه.
يقول الزحيل��ي: اتفق العلماء على أن املتمتع والق��ارن يلزمهما إذا أحرما 

 اْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدی ِ(.
َ
باحلج اهلدي لقوله تعاىل: )َفَمْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ ِ لی
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ثم يذكر التالي: ودم القران والتمتع: دم شكر فيأكل منه صاحبه عند احلنفية، 
وال يأكل منهما عند الش��افعية؛ ويسقط عند الشافعية دم التمتع إن عاد إلحرام 

احلج إىل امليقات.2
كم��ا أّن اهلدي جيب عل��ى املتمتع بنفس إحرامه، ويس��تقر يف ذمته؛ لتعليق 
 اْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن 

َ
وجوبه عل��ى املتمتع لقوله تعاىل: )َفَم��ْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ ِ ل��ی

ٱْلَهْدی ِ( وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ال جيب حتى يقف بعرفة.
وقال مالك: ال جيب حتى يرمي مجرة العقبة.

وكالهما عدول عن الظاهر.3
)َفَمْن َلْم َيِجْد(

فمن: الفاء استئنافية. ومن: شرطية مبتدأ.
مل جيد: مل حرف نفي وقلب وجزم. والفعل اجملزوم هو فعل الش��رط، وفاعله 

ضمري مسترت يعود على من؛ ومفعوله حمذوف لظهور املعنى.
وهنا وقع كالم بينهم:

1� مبا أن للهدي مثناً، فإذا عدم اهلدي و وجد مثنه، خّلفه عند ثقة؛ ليشرتيه له 
ويذحب��ه طول ذي احلجة، فإن تعذر تعنّي اهلدي يف القابل؛ وإذا عدم الثمن أيضًا 

صام.
2� ينتقل إىل الصوم بعدم وجدان اهلدي وإن وجد الثمن.

وبعدما يقرر الس��يوري ذلك، يذه��ب إىل أن األول أقوى ثم يقول: وعليه  
دلت الرواية اليت مل يذكر متنها مكتفيًا بالتالي: الكايف4 :506 ، ويبدو أن الرواية 
ه��ذه: عن علي ب��ن إبراهيم، عن أبيه، عن محاد بن عيس��ى، ع��ن حريز، عن 
أبي عبداهلل7 يف متمتع جيد الثمن والجيد الغنم قال: »خيلف الثمن عند بعض 
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أهل مكة ويأمر من يش��رتي له ويذبح عنه وهو جيزئ عنه، فإن مضى ذواحلجة 
أخر ذلك إىل قابل من ذي احلجة«.

 إال أن األردبيل��ي بع��د أن يذكر: فإن مل جيد اهلدي ولكن وجد الثمن، خيّلفه 
عند ثقة يشرتي به هديًا يذحبه أو ينحره طول ذي احلجة إن أمكن، وإال يف القابل، 
ذك��ره أكثر األصحاب. يقول: وإن كان ظاهر اآلي��ة العمل بالصوم، على تقدير 
العجز بالفعل عن اهلدي وشرائه بنفسه، كما هو مذهب احلسن )يعين ابن أبي 
عقيل( ظاهرًا، حيث نقل عنه اإلطالق يف وجوب الصوم بعد العجز عن اهلدي، 
ومذه��ب ابن إدريس أيضاً، ثم يقول: وه��و الظاهر من اآلية، فلو مل يكن دليل 

يصلح خلالفه ال خيرج عنه.4
الصوم بدل اهلدي:

اتفق��ت كلمتهم عل��ى أن احلاج إذا مل جيد اهلدي وال مثن��ه، انتقل عمله إىل 
الصوم بداًل عنه. والصوم حمدد بعشرة أيام، ثالثة منها يف أيام احلج، فيما العشرة 
الباقي��ة يصومها إذا رجع احلاج من حجه. كل هذا انطالقًا وانس��جامًا مع اآلية 
َعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَش��َرٌة  القرآني��ة: )...َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّام ٍ ِفی ٱْلَحجِّ َوَس��بْ

َكاِمَلٌة(.

يالحظ أن كل ما فيه نص صريح من القرآن فهو حمل وفاق بني مجيع املذاهب 
اإلسالمية، ال فرق بني الشيعة وبني السنة، وأن االختالف بينهم إنا يكون لعدم 
النص، أو إمجاله، أو ضعفه، أو معارضته يف غريه، أو يف تفس��ريه وتطبيقه، وهذا 
دليل قاطع على أن اجلميع يصدرون من معني واحد. هذا نص ما جاء يف هامش 

الصفحة 268 من كتاب الفقه على املذاهب اخلمسة للشيخ حممد جواد مغنية.
) )... َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفی ٱْلَحجِّ

 فصيام، الفاء رابطة جلواب الش��رط، وصي��ام مبتدأ حمذوف اخلرب، أي فعليه 
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صيام، واجلملة جواب الشرط.
 ثالثة أيام، مضاف إليه.

يف احلج، اجلار واجملرور متعلقان مبحذوف حال.
والتقدير: فمن مل جيد ما استيس��ر من اهلدي، وال حتى مثنه، فعليه صيام ثالثة 
أي��ام، ويكون صيام هذه األي��ام، يف أيام احلج، قبل أن يغادر احلاج مواقف فريضة 

احلج اليت يؤديها.
الشيخ الطربس��ي: أي فمن مل جيد ال�هدي وال مثنه فعليه صيام ثالثة أيام يف 

احلج.
ويف هذه األيام الثالثة جاء التالي:

يوم قبل يوم الرتوية.
ويوم الرتوية.

ويوم عرفة.
وإن صام يف أول العش��ر جاز ذلك رخصة؛ وإن صام يوم الرتوية ويوم عرفة 
قضى يومًا آخر بعد انقضاء أيام التشريق، وإن فاته صوم يوم الرتوية أيضاً، صام 

األيام الثالثة بعد أيام التشريق متتابعات.
والس��يوري يقول: هو أن يصوم يومًا قبل الرتوية ويومها ويوم عرفة متتابعاً، 

وروي جوازها يف أول ذي احلجة مع تلبسه باملتعة.
ثم ذكر قول كل من أبي حنيفة: إذا أهل بالعمرة جاز الصوم إىل يوم النحر. 
وقول الش��افعي: ال جيوز قبل إحرام احلج. وقول الش��يخ رمحه اهلل: ال خالف بني 
الطائف��ة أن الصوم املذكور مع االختيار، وأن اإلحرام باحلج ينبغي أن يكون يوم 
الرتوي��ة، فخرج من ذلك جواز الصوم قب��ل اإلحرام باحلج. وجيب فيها التتابع، 

ولذلك قرئ شاذًا »متتابعات«.5
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)... َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم (
عطف على ثالثة إذا رجعتم، إذا ظرف ملا يس��تقبل من الزمن، ومجلة رجعتم 

يف حمل جر باإلضافة.
أي وس��بعة أيام إذا رجعتم إىل بالدكم وأهليكم؛ وقيل: إذا رجعتم من منى 
فصوموها يف الطريق. واألول هو الصحيح عندنا، هذا ما ذكره الشيخ الطربسي. 
أم��ا ما ذكره الس��يوري فهو أن الس��بعة يصومها إذا فرغ م��ن أفعال احلج بعد 

الرجوع إىل أهله. ولو أقام مبكة انتظر قدر وصول صحبه، أو مضي شهر.
وقال أبو حنيفة: يصومها إذا فرغ من أفعال احلج. وللشافعي قوالن. لنا ظاهر 
اآلية، فإّن الرجوع ال يفهم منه إاّل ذلك. ثم يقول: ال جيب التتابع يف السبعة على 

أصح القولني عندنا، وجيوز صومها متتابعة للثالثة إذا اتفق الشرط.
أما األردبيلي فيقول: وأما الس��بعة والبد من كونها واقعة يف احلضر على ما 

هو شأن الصوم سيما الواجب.6
) اآللوسي يف قوله تعاىل: )...َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفی ٱْلَحجِّ

أي فعليه صيام وقرىء )فصيام( بالنصب أي فليصم، وظرف الصوم حمذوف 
إذ ميتنع أن يكون ش��يء من أعمال احلج ظرفًا له، فقال أبو حنيفة: املراد يف وقت 
احلج مطلقًا لكن بني اإلحرامني إحرام احلج وإحرام العمرة وهو كناية عن عدم 
التحلل عنهما، فيش��مل ما إذا وقع قبل إحرام احلج س��واء حتلل من العمرة أو 
ال، وما وقع بع��ده بدليل أنه إذا قدر على اهلدي بعد صوم الثالثة قبل التحلل 
وجب علي��ه الذبح ولو قدر عليه بعد التحلل ال جي��ب عليه؛ حلصول املقصد 

بالصوم وهو التحلل.
وقال الش��افعي: امل��راد وقت أداء احلج وهو أيام االش��تغال به بعد اإلحرام 
وقبل التحلل، وال جيوز الصوم عنده قبل إحرام احلج، واألحب أن يصوم س��ابع 
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ذي احلجة وثامنه وتاس��عه؛ ألنه غاية م��ا ميكن يف التأخري، الحتمال القدرة على 
األصل وهو اهلدي، وال جيوز يوم النحر وأيام التشريق لكون الصوم منهيًا فيها، 
وج��وز بعضهم صوم الثالثة األخرية احتجاجًا مبا أخرجه ابن جرير والدارقطين 
والبيهق��ي عن ابن عمر قال: رخ��ص النب�ي9 إذا مل جيد اهلدي ومل يصم حتى 

فاته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها.
وأخرج مالك عن الزهري قال: »بعث رسول اهلل9 عبداهلل بن حذافة فنادى 
يف أيام التشريق فقال: إّن هذه أيام أكل وشرب وذكر اهلل تعاىل إال من كان عليه 
صوم من هدي«. وأخرج الدارقطين مثله من طريق س��عيد بن املس��يب، وأخرج 
البخاري ومجاعة عن عائشة قالت: مل يرخص9 يف أيام التشريق أن يصمن إال 
ملتمت��ع مل جيد هدياً، وبذلك أخذ اإلمام مالك ولعل س��ادتنا احلنفية عولوا على 
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أحادي��ث النهي، وقال��وا: إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النح��ر مل جيزه إال الدم 
واليقضي��ه بعد أيام التش��ريق كما ذهب إليه الش��افعية؛ ألنه بدل واألبدال ال 
تنصب إال شرعًا والنص خصه بوقت احلج وجواز الدم على األصل؛ وعن عمر 

أنه أمر يف مثله بذبح الشاة.7
  الطرباني )ت 360 ه� ( يف تفس��ريه الكبري: فعليِه صياُم ثالثة أيام يف احلجِّ 
يصومه��ا قبل يوم النَّح��ر ِ متتابعات ومتفرِّقات؛ وصياُم س��بعِة أيَّام إذا رجَع إىل 

أهلِه.
اآللوس��ي: )َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم( أي فرغتم ونفرمت من أعماله، فذكر الرجوع 
وأريد س��ببه، أو املعنى إذا رجعتم من منى، وقال الشافعي � على ما هو األصح 
عند معظم أصحاب��ه � : إذا رجعتم إىل أهليكم، ويؤيده ما أخرجه البخاري عن 
اب��ن عباس: »إذا رجعتم إىل أمصارك��م« وأن لفظ الرجوع أظهر يف هذا املعنى، 
وحكم ناوي اإلقامة مبكة توطنًا حكم الراجع إىل وطنه؛ ألن الش��رع أقام موضع 
اإلقامة مقام الوطن، ويف »البحر« املراد بالرجوع إىل األهل الش��روع فيه � عند 
بعض � والفراغ بالوصول إليهم � عند آخرين � ويف الكالم التفات، ومحل على 
معن��ى ]من[ بعد احلمل على لفظه يف إفراده وغيبته؛ وقرىء »َس��ْبَعًة« بالنصب 
عطفًا على حمل )َثالَثِة َأيَّاٍم( ألنه مفعول اتس��اعاً، ومن مل جيوزه قدر� وصوموا� 

وعليه أبو حيان.
اجلزيري: وجيب على املتمتع هدي لقوله تعاىل: )َفَما ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدِی( وهو 

هدي عبادة ال هدي جرب؛ وإنا جيب اهلدي بسبعة شروط:
أواًل: أن ال يكون املتمتع من أهل مكة أو مستوطنًا بها. وأهل احلرم، وأن ال يكون 

بينه وبني نفس احلرم أقل مسافة القصر، فإن كان كذلك فال جيب عليه اهلدي.
ثانياً: أن يعتمر يف أشهر احلج.
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ثالثاً: أن حيج من عامه.
رابعًا : أن ال يس��افر بني احلج والعمرة مس��افة قصر وأكثر، فإن سافر مسافة 

قصر فأكثر، ثم أحرم باحلج، فال هدي عليه.
خامس��اً: أن حيل من العمرة قبل إحرامه من احلج، فإن أحرم به قبل حله منها 

صار قارنًا ال متمتعاً، ولزمه هدي قران.
سادس��اً: أن حيرم بالعمرة من ميقات بلده، أو من مكان بينه وبني مكة مسافة 
قصر فأكثر. فلو أحرم من دون ذلك يكون من أهل املس��جد احلرام.. وإنا يكون 

عليه هدي جماوزة امليقات إن جتاوزه بغري إحرام وهو من أهل الوجوب.
س��ابعاً: أن ين��وي التمتع  يف ابتداء العمرة أو أثنائه��ا، ويلزم هدي التمتع 
والقران بطلوع فجر يوم النحر.. وال يس��قط هدي التمتع والقران بفس��ادهما 
وال يس��قط بفوات احلج... ولو س��اق املتمتع هديًا فليس له أن حيل من عمرته، 
فيحرم حبج إذا طاف وس��عى لعمرته قبل حتلله باحللق، فإذا ذحبه يوم النحر حل 
من احلج والعمرة معاً، واملعتمر حيل متى فرغ من عمرته يف أشهر احلج وغريها. 
ول��و كان معه اهلدي خبالف املتمتع، فإن كان معه هدي حنره عند املروة، وجيوز أن 

ينحره يف أي مكان من احلرم.
ومن عجز عن اهلدي بأن مل جيده يباع، أو وجده، ومل جيد مثنه، فعليه أن يصوم 
عشرة أيام: منها ثالثة يف أشهر احلج؛ والسبعة الباقية يصومها إذا رجع إىل أهله، 
واألفض��ل أن يكون آخر األيام الثالثة يوم عرفة، ف��إن مل يصم الثالثة قبل يوم 
النح��ر، صام أيام منى وهي الثالثة التالية لي��وم العيد وال هدي عليه يف ذلك. 
فإن مل يصمها يف أيام منى صام عش��رة أيام كاملة، وعليه هدي لتأخريه واجبًا من 
واجب��ات احلج عن وقته، وجيوز أن يصوم الثالثة قبل إحرامه باحلج بعد أن حيرم 

بالعمرة. وأما صومها قبل إحرامه بالعمرة، فال جيوز.
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وأما وقت وج��وب صوم األيام الثالثة فهو وقت وجوب اهلدي، وهو طلوع 
فج��ر يوم النحر. وال يصح صوم الس��بعة بعد إحرامه باحل��ج وقبل فراغه منه. 
كم��ا ال يصح صومها يف أيام منى، وال بعد أي��ام منى قبل طواف الزيارة. أما إن 

صامها بعد طواف الزيارة والسعي فإنه يصح.
وال جيب يف صوم الثالثة وال السبعة تتابع، وال تفريق.

ومتى وج��ب عليه الصوم، ثم وجد اهلدي، فال جيب عليه االنتقال إليه، ولو 
مل يشرع يف الصوم، فإن شاء انتقل إليه، وإن شاء مل ينتقل وصام.8

د. الزحيل��ي: فإن مل جيد هديًا جيب عليه صيام ثالثة أيام يف أيام احلج، آخرها 
يوم عرفة، ثم يصوم س��بعة أيام إذا رجع إىل أهل��ه، وإن صامها مبكة بعد فراغه 

من احلج، جاز.
ويقول أيضاً: وللفقه��اء آراء يف وقت الصيام البديل عن اهلدي عند العجز 

عنه، ويف تتابع األيام وغري ذلك.
احلنفي��ة: جيوز الصوم ولو كانت األيام متفرقة، فال يش��رتط تتابعها. ووقت 
صيام األيام الثالثة وقت أشهر احلج بعد اإلحرام بالعمرة؛ لقوله تعاىل: )َفِصياُم 
( أي يف أشهره؛ ألن نفس احلج ال يصلح ظرفًا للصيام، لكن  َثالَثِة َأيَّاٍم فِى اْلَحجِّ

األفض��ل أن يصوم قبل يوم الرتوية بيوم. وجيوز قب��ل يوم عرفة، فإن فاته صوم 
الثالثة األيام يف أيام احلج حتى جاء يوم النحر، مل جيزه إال الدم؛ ألن الصوم بدل 
اهلدي، واآلية خصت الصوم بوقت احلج، فمن تأخر عن الصيام إىل يوم النحر، 

حتلل، ولزمه دمان: دم التمتع ودم التحلل قبل حنر اهلدي.
وله أن يصوم األيام السبعة بعد متام أيام احلج يف أي مكان شاء؛ لقوله تعاىل: 
)َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم( أي فرغتم من أفعال احلج، لكن يف غري أيام التشريق. وجاز 

صوم الثالثة األيام قبل الشروع يف أعمال احلج.
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املالكية: جتب متابعة األيام الثالثة، وكذا الس��بعة يف الصوم. وصوم الثالثة 
يكون يف أيام احلج آخرها يوم عرفة، ومن جهل أو نس��ي صام أيام منى الثالثة. 
ويكون صوم السبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها يف طريقه ألهله، وإن شاء أخرها 

إىل بلده. وال جيوز صوم الثالثة قبل الشروع يف أعمال احلج.
الش��افعية: يندب تتابع ص��وم الثالثة وكذا الس��بعة. . والصوم يكون عند 
العجز عن اهلدي حس��ًا بأن فقده، أو فقد مثنه، أو للعجز عنه ش��رعًا بأن وجده 

بأكثر من مثن مثله، أو كان حمتاجاً، أو إىل مثنه، أو غاب عنه ماله أو حنو ذلك.
ووقت صوم األيام الثالثة بع��د اإلحرام باحلج، لآلية: )َفِصياُم َثالَثِة َأيَّاٍم فِی 
( فال جي��وز تقدميها على اإلحرام خبالف ال��دم؛ ألن الصوم عبادة بدنية،  اْلَح��جِّ

فال جيوز تقدميها على وقتها كالصالة، والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. وتستحب 
قبل يوم عرفة؛ ألن صومه يف احلج مكروه، ويصوم بعد الثالثة سبعة إذا رجع إىل 
وطنه وأهله يف األظهر، إن أراد الرجوع إليهم؛ لقوله تعاىل: )َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم( 
ولقوله9 : »فمن مل جيد هديًا فليصم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله«. 

فال جيوز صومها يف الطريق لذلك، فإن أراد اإلقامة مبكة صامها بها.
احلنابل��ة: ال جيب التتابع يف صوم األيام. ولكل من صوم الثالثة والس��بعة 

وقتان:
وقت اس��تحباب: أن يصوم الثالثة ما بني إحرام��ه باحلج ويوم عرفة، وآخر 

الثالثة يوم عرفة... وصوم السبعة إذا رجع إىل أهله لآلية وللحديث أعاله.
وقت جواز: صوم الثالثة إذا أحرم بالعمرة. وفاقًا للحنفية ودليلهم: أن إحرام 
العم��رة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بع��ده كإحرام احلج كتقديم الكفارة 

على احلنث.
وخالفًا للمالكية والش��افعية القائلني بأن��ه ال جيوز الصوم إال بعد اإلحرام 
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(. وأما وقت اجلواز لصوم الس��بعة  باحلج؛ ودليلهم: )َفِصياُم َثالَثِة َأيَّاٍم فِی اْلَحجِّ
حني متضي أيام التشريق سواء يف الطريق أو مبكة كيف شاء؛ ألن كل صوم لزمه 

وجاز يف وطنه، جاز قبل ذلك كسائر الفروض.
وأما اآلية:)إ َِذا َرَجْعُتْم( فإن اهلل تعاىل جوز له تأخري الصيام الواجب، فال مينع 
ٌة ِمْن  ذلك اإلجزاء قبله، كتأخري صوم رمضان يف الس��فر وامل��رض بقوله: )َفِعدَّ
َأيَّاٍم ُأَخَر( وألن الصوم وجد من أهله بعد وجود س��ببه، فأجزأه كصوم املس��افر 

واملريض.
وإذا مل يصم املتمتع األيام الثالثة يف احلج، صامها بعد ذلك ولو يف أيام منى 
كما قال املالكية والش��افعية خالفًا للحنفية؛ ألنه صوم واجب فال يسقط خبروج 

وقته كصوم رمضان.
واآلي��ة تدل على وجوبه ال على س��قوطه، ويصح الصوم يف أيام لقول عمر 
وعائش��ة: » مل يرخص يف أيام التش��ريق أن يصمن إال مل��ن مل جيد اهلدي« وهذا 
ينص��رف إىل ترخيص الن��يب9 ، وألن اهلل تعاىل أمر بصي��ام الثالثة يف احلج، 
ومل يب��ق من أيام احلج إال هذه األيام، فيتعني الص��وم فيها، فإذا صام هذه األيام، 
فحكم��ه حكم من صام قبل يوم النحر؛ وإذا صام عش��رة أيام، مل يلزمه التفريق 
بني الثالثة والسبعة خالفًا للشافعية؛ ألنه صوم واجب يف زمن يصح الصوم فيه، 

فلم جيب تفريقه كسائر الصوم.
ووقت وج��وب الصوم وقت وجوب اهلدي؛ ألن الص��وم بدل، فكان وقت 

وجوبه وقت وجوب املبدل كسائر األبدال.9
)ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة(
تلك، اسم إشارة مبتدأ، عشرة: خرب، كاملة: صفة.

سؤاالن:
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ملَ قال: )ِتْلَك َعَشَرٌة( فإنه معلوم من ضمِّ الثالثة إىل السبعة؟
ملَ قال: )َكاِمَلٌة( فإن صدق العشرة يستلزم كماهلا؟

� ملا كان الواو قد جيئ مبعنى أو كما يف قوله: )َمْثَنی َوُثاَلَث َوُرَباَع(.10 أمكن 
تصورها هنا فأزيل الوهم بذلك.

� أنها كاملة يف بدلية اهلدي إجزاًء وثواباً.11
الرازي )ت666 هجرية(: فإن قيل: ما فائدة قوله تعاىل: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة( 
ومعلوم أن ثالثة وس��بعة عشرة، ثم ما فائدة قوله: )َكاِمَلٌة( والعشرة ال تكون 
إال كامل��ة، وكذا مجي��ع األعداد ال تصدق على أقل م��ن املذكور وال على أكثر 

منه؟
قلن��ا: فائدة قوله: )ِتْلَك َعَش��َرٌة( أن ال يتوهم أن الواو مبعنى أو كما يف قوله 
تعاىل: )َفاْنِكُحوا َما َتاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ َمْثَنی َوُثاَلَث َوُرَباَع( وأال حتل التسع مجلة، 
فنفى بقوله: )ِتْلَك َعَشَرٌة( ظن وجوب أحد العددين فقط إما الثالثة يف احلج أو 
السبعة بعد الرجوع، وأن يعلم العددين من جهتني مجلًة وتفصياًل، فيتأكد العلم 

به، ونظريه فذلكة احلساب وتنصيف الكتاب.
وأما قوله: )َكاِمَلٌة( فتأكي��د كما يف قوله تعاىل: )َحْوَلْين ِ َكاِمَلْيِن( أو معناه 
كامل��ة يف الثواب مع وقوعها بداًل عن اهل��دي، أو يف وقوعها موقع املتتابع مع 
تفريقها، أو يف وقوعها موقع الصوم مبكة مع وقوع بعضها يف غري مكة، فاحلاصل 

أنه كمال وصفًا ال ذاتاً.12
الطرباني: )ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة(؛ أي كاملة للثواب. وقيل: كاملة للهدي.

الطربسي: فيه أقوال:
أحدها: أن معناه كاملة من ال�هدي ِإذا وقعت بداًل منه استكملت ثوابه عن 

احلسن وهو املروي عن أبي جعفر واختاره اجلبائي.
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وثانيها: أنه إِلزالة اإِلبهام لئال يظن أّن الواو مبعنى أو فيكون كأنه قال فصيام 
ثالثة أيام يف احلج أو س��بعة إذا رجعتم؛ ألنه إ ِذا استعمل أو مبعنى الواو جاز أن 
يس��تعمل الواو مبعنى أو كما قال: )َفاْنِكُحوا َما َتاَب َلُكْم ِمَن النَِّس��اءِ َمْثَنی َوُثاَلَث 

َوُرَباَع(.

فالواو هاهنا مبعنى أو فذكر ذلك الرتفاع الَلْبس عن الزجاج وأبي القاس��م 
البلخي.

وثالثها: أنه ِإنا قال كاملة للتوكيد كما قال جرير:
َثالٌث َواْثَنتان ِ َفُهنَّ َخٌْس           َوَساِدَسٌة متَِيُل إىل متاِم.13

اآللوس��ي: )ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة(؛ اإلشارة إىل � الثالثة، والسبعة � ومميز العدد 
حمذوف أي أيام وإثبات � التاء � يف العدد مع حذف املميز أحس��ن االستعمالني، 
وفائدة الفذلكة أن ال يتوهم أن � الواو � مبعنى أو التخيريية، وقد نص السريايف 
يف »ش��رح الكتاب« على جميئها لذلك، وليس تقدم األمر الصريح شرطًا فيه بل 
اخلرب الذي هو مبعنى األمر كذلك، وأن يندفع التوهم البعيد الذي أش��رنا إليه 
يف مقدم��ة إعجاز القرآن، وأن يعلم العدد مجلة �  كما علم تفصياًل � فيحاط به 
من وجهني فيتأكد العلم، ومن أمثاهلم � علمان خري من علم � ال س��يما وأكثر 
العرب ال حيسن احلساب، فالالئق باخلطاب العامي الذي يفهم به اخلاص والعام 
الذي��ن هم من أهل الطبع، ال أه��ل االرتياض بالعلم أن يكون بتكرار الكالم 
وزيادة اإلفهام واإليذان بأن املراد � بالس��بعة � العدد دون الكثرة فإنها تستعمل 

بهذين املعنيني.
ف��إن قلت: ما احلكمة يف كونها كذلك حتى حيتاج إىل تفريقها املس��تدعي ملا 
ذكر؟ أجيب بأنها ملا كانت بداًل عن اهلدى والبدل يكون يف حمل املبدل منه غالبًا 
جعل الثالثة بداًل عنه يف زمن احلج وزيد عليها الس��بعة عالوة لتعادله من غري 
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نقص يف الثواب؛ ألن الفدية مبنية على التيسري، ومل جيعل � السبعة � فيه ملشقة 
الصوم يف احلج، ولإلشارة إىل هذا التعادل وصفت � العشرة � بأنها كاملة فكأنه 

قيل: تلك عشرة كاملة يف وقوعها بداًل من اهلدي.
وقي��ل: إنها صفة مؤكدة تفيد زي��ادة التوصية بصيامه��ا وأن ال يتهاون بها 
والينق��ص من عددها كأنه قيل تلك عش��رة كاملة فراعوا كماهلا وال تنقصوها، 
وقيل: إنها صفة مبينة كمال العش��رة فإنها ع��دد كمل فيه خواص األعداد، فإن 
الواحد مبتدأ الع��دد، واالثنني أول العدد، والثالثة أول عدد فرد، واألربعة أول 
عدد جمذور، واخلمس أول عدد دائر، والس��تة أول عدد تام، والس��بعة عدد أول، 
والثمانية أول عدد زوج الزوج، والتسعة أول عدد مثلث، والعشرة نفسها ينتهي 

إليها العدد، فإن كل عدد بعدها مركب منها ومما قبلها؛ قاله بعض احملققني.
وهنا أنقل قول ابن عاش��ور ملا فيه من فوائد مل أجدها عند غريه فيما تيس��ر 
ل��ي، ففي قوله تعاىل: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة( يقول: فذلكة احلس��اب أي جامعته، 
فاحلاس��ب إذا ذكر عددين فصاعدًا قال عند إرادة مجع األعداد فذلك أي املعدود 
كذا فصيغت هلذا القول صيغة حنت مثل بس��مل إذا قال باس��م اهلل وحوقل إذا 
قال ال حول وال قوة إاّل باهلل فحروف فذلكة متجمعة من حروف فذلك كما قال 

األعشى:
ث�الٌث بالغداة فُهنَّ َحسيب                وستُّ حني يْدركين الِعشاء
فذلك تسعة يف اليوم َريِّي                وُشْرب املرء فوق الرَّيِّ داء

فلف��ظ فذلكة كلمة مولدة مل تس��مع من كالم العرب، غلب إطالق اس��م 
الفذلك��ة على خالص��ة مجع األعداد، وإن كان اللف��ظ احملكي جرى بغري كلمة 
»ذل��ك« كما نقول يف قوله: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَل��ٌة( إنها فذلكة مع كون الواقع يف 

احملكي لفظ »تلك« ال لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق:
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مام ثالث واثنتان فتلك خس              وسادسة متيل إىل الشِّ
)أي إىل الشم والتقبيل( ويف وجه احلاجة إىل الفذلكة يف اآلية وجوه:

فقي��ل: هو جمرد توكيد كما تقول كتبت بيدي، يع��ين أنه جاء على طريقة ما 
وقع يف شعر األعشى، أي أنه جاء على أسلوب عربي، وال يفيد إاّل تقرير احلكم 
يف الذهن مرتني؛ ولذلك قال صاحب »الكش��اف« ملا ذك��ر مثله كقول العرب: 
علم��ان خري من علم. وعن املربد أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بقي ش��يء مما 

جيب صومه.
وقال الزجاج: قد يتوهم متوهم أن املراد التخيري بني صوم ثالثة أيام يف احلج 
أو س��بعة أيام إذا رجع إىل بلده بداًل من الثالث��ة، أزيل ذلك جبلية املراد بقوله: 
)ِتْلَك َعَش��َرٌة( وتبعه صاحب »الكش��اف« فقال: »الواو قد جتيء لإِلباحة يف حنو 
قولك: جالس احلسن وابن سريين ففذلكت نفيًا لتوهم اإلباحة« وهو يريد من 

اإلباحة أنها للتخيري الذي جيوز معه اجلمع وال يتعني.
ويف كال الكالمني حاجة إىل بيان منشأ توهم معنى التخيري فأقول:

إّن هذا املعنى وإن كان خالف األصل يف الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو 
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ال ترد له، وأن التخيري يستفاد من صيغة األمر، ال أنه قد يتوهم من حيث إّن اهلل 
ذك��ر عددين يف حالتني خمتلفتني وجعل أقل العددين ألش��ق احلالتني وأكثرهما 
ألخفهما، فال جرم طرأ توهم أّن اهلل أوجب صوم ثالثة أيام فقط، وأّن الس��بعة 
رخصة ملن أراد التخيري، فبني اهلل ما يدفع هذا التوهم، بل اإلشارة إىل أّن مراد اهلل 
تعاىل إجياب صوم عشرة أيام، وإنا تفريقها رخصة ورمحة منه سبحانه، فحصلت 
فائدة التنبيه على الرمحة اإلهلية؛ ونظريه قوله تعاىل:) َوَواَعْدَنا ُموَسی َثاَلِثِيَن َلْيَلًة 

َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشر  ٍ َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة(.14

إذ دل عل��ى أنه أراد من موس��ى7 مناجاة أربعني ليل��ة ولكنه أبلغها إليه 
موزعة تيسريًا.

وقد س��ئلت عن حكمة كون األيام عش��رة، فأجبت بأنه لعله نش��أ من مجع 
س��بعة وثالثة؛ ألنهما عددان مباركان، ولكن فائدة التوزيع ظاهرة، وحكمة كون 
التوزيع كان إىل عددين متفاوتني ال متس��اويني ظاهرة؛ الختالف حالة االشتغال 
باحلج ففيها مش��قة، وحالة االستقرار باملنزل. وفائدة جعل بعض الصوم يف مدة 
احلج جعل بعض العبادة عند سببها، وفائدة التوزيع إىل ثالثة وسبعة أّن كليهما 

عدد مبارك ضبطت مبثله األعمال دينية وقضائية.
    وأم��ا قوله: )َكاِمَلٌة( فيفيد التحريض عل��ى اإلتيان بصيام األيام كلها 
الينقص منها شيء، مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كمال لصائمه، فالكمال 

مستعمل يف حقيقته وجمازه.15
أما الدرويش فيقول: يف هذه اآلية فنٌّ بياني رفيع دقيق املأخذ، ويسميه علماء 
البالغة التكرير، وحّده هو أن يدل اللفظ على املعنى مرددًا، وهو يف اآلية بقوله 
تعاىل: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة( بعد ثالثة وس��بعة، تنوب مناب قوله ثالثة وسبعة 
مرتني، ثم قال كاملة، وذلك توكيد ثالث، واألمر إذا صدر من اآلمر على املأمور 
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بلفظ التكرير، ومل يكن موقتًا بوقت معنّي كان يف ذلك إهابة إىل املبادرة المتثال 
األم��ر واالنصياع للحكم على الفور من غ��ري ريث وال إبطاء، ومن ثم وجب 
صوم األيام الس��بعة عند الرجوع فورًا، فتفّطن هلا فإنها من األس��رار. قال املرّبد 
وأحسن : ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد؛ لئال يتوهم متوّهم أنه قد بقي بعد 

ذكر السبعة شيء آخر.16
) ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِری ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم 

َوٱتَُّقوْا ٱَل َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱَل َشِديُد ٱْلِعَقاِب(

)ذلك(: اس��م إش��ارة مبتدأ. )لمن( الالم حرف جر، ومن اس��م موصول 
يف حم��ل جر بالالم، واجلار واجمل��رور متعلقان مبحذوف خرب؛ )لم يكن( مل حرف 
نف��ي وقلب وجزم، ويكن فعل مضارع ناقص جمزوم  بلم )أهله( امسها، ومجلة 
مل يكن ال حمل هلا؛ ألنها صلة اس��م املوصول. )حاضري( خرب يكن. )المسجد( 

مضاف إليه. )الحرام( صفة.
ويف )ذلك( قوالن: قال الشافعي: إشارة إىل اهلدي أو الصيام.

ورد السيوري يف كنزه قائاًل: واحلق خالفه، بل هو إشارة إىل التمتع، فإن الالم 
يف ذلك للبعيد، وذكر التمتع أبعد من اهلدي، وأيضًا أمجع فائدة من قوله. هو ما 

عليه اآللوسي يف روح املعاني وآخرون.
ويف قوله تعاىل: )َحاِضِری ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرامِ ( وقع اختالف بينهم:

الشافعي: من كان دون مسافة القصر.
أبو حنيفة: هم أهل امليقات فما دونه.

ولإلمامية قوالن:
أحدهما: من كان على اثين عشر مياًل فما دون.

وثانيهما: مثانية وأربعون مياًل.
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ويقول الس��يوري عن األول: ومل نظفر له بدليل. وأما عن الثاني فيقول: وهو 
احلق؛ ملا رواه زرارة عن الباقر7: »قال: قلت له: ما معنى قول اهلل تعاىل: )ٰذِلَك 
ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِ ی ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم(؟ قال: يعين أهل مكة ليس عليهم متعة، 

كلُّ من كان أهله دون مثانية وأربعني مياًل ذات عرق وعسفان، وكلما يدور حول 
مكة، فهو ممن دخل يف هذه اآلية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه املتعة«.

وأيضًا هو ما ذهب إلي��ه األردبيلي حيث يقول: فالتمتع فرض من نأى عن 
املسجد  احلرام، أي غري حاضريه وهو من بعد عن مكة مقدار مثانية وأربعني مياًل 
عند أكثر األصحاب وعند الش��افعي... وعند بعض األصحاب اثنا عش��ر مياًل، 
واختاره يف جممع البيان ودليله غري واضح، فإنا ما وجدنا عليه خربًا ضعيفًا أيضاً، 

وذكر يف املختلف له وجهًا بعيد جدًا.17
جمم��ع البيان: أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إىل احلج، ليس ألهل مكة 
وم��ن جيري جمراهم و إنا هو ملن مل يك��ن من حاضري مكة وهو من يكون بينه 
وبينها أكثر من اثين عش��ر مياًل م��ن كل جانب؛ )َواتَُّق��وا اَل( فيما أمركم به 

ونهاكم عنه )َواْعَلُموا َأنَّ اَل َشِديُد اْلِعَقاِب( ملن عصاه.
الطرباني: اختلفوا يف حاضر املس��جِد احلرام؛ فقال عطاُء ومكحول: »ُهْم ُكلٌّ 
َة« وهو قول أبي حنيفَة وأصحاب��ه؛ إال أن أبا حنيفَة  ِم��ْن ُدون ِ املََْواِقْي��ِت إىَل َمكَّ
وأصحابه يقولون: أهل املواقيت مبنزلة من دونها؛ ألنهم يِف حكم أهل مكة جيوز 
هلم دخوهلا بغري إحرام . وقال ابن عباس وجماهد: )ُهْم أْهُل احْلََرِم( وقال احلس��ن 
َة(. وقال الشافعي: هم من كان داره دون الليلتني  وطاووس ونافع: )ُهْم أْهُل َمكَّ

من مكة؛ وذلك مقدار أقرب املواقيت إىل مكة.
وظاهُر َقْوِلِه َتَعاىَل: )ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِ ی ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم( يقتضي 
اإلش��ارة إىل اهل��دي واملتعة مجيعاً؛ فال يباح املتعة والق��ران ألهل  املواقيت ومن 
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دونها إىل مكة. وذهب الشافعيُّ إىل أّن َقْولُه: )ٰذِلَك( إشارٌة إىل اهلدي دوَن املتعة 
ة، ولكن ال َهدَي عليهم.18 والِقران، فتجوُز عنده املتعُة والِقران ألهل ِ مكَّ

اآللوسي: )ٰذِلَك( إشارة إىل التمتع املفهوم من قوله سبحانه:) َفَمن َتَمتََّع( عند 
أب�ي حنيفة، إذ ال متعة وال قران حلاضري املس��جد؛ ألن شرعهما للرتفه بإسقاط 
أحد السفرتني وهذا يف حق اآلفاقي ال يف حق أهل مكة ومن يف حكمهم، وقال 
الشافعي: إنها إش��ارة إىل األقرب وهو احلكم املذكور أعين لزوم اهلدي أو بدله 
على املتمتع وإنا يلزم ذلك إذا كان املتمتع آفاقيًا ألن الواجب أن حيرم عن احلج 
من امليقات، فلما أحرم من امليقات عن العمرة ثم أحرم عن احلج ال من امليقات 
فق��د حصل هناك اخللل، فجعل جمبورًا بالدم، واملكي ال جيب إحرامه يف امليقات 
فإقدام��ه على التمتع ال يوق��ع خلاًل يف حجه، فال جيب علي��ه اهلدي وال بدله، 
ويرده أنه لو كانت اإلش��ارة للهدي والصوم ألتى � بعلى � دون الالم يف قوله 
س��بحانه:) ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِری ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم( ألن اهلدى وبدله واجب 
على املتمتع والواجب يس��تعمل � بعلى � ال بال��الم، وكون الالم واقعة موقع 
على كما قيل به يف »اش��رتطي هلم الوالء« خالف الظاهر، واملراد باملوصول من 
كان من احلرم على مس��افة القصر عند الشافعي، ومن كان مسكنه وراء امليقات 
عن��د أب�ي حنيفة، وأهل احلل عند طاووس، وغري أهل مكة عند مالك، واحلاضر 
على الوجه األول ضد املسافر، وعلى الوجوه األخر مبعنى الشاهد الغري الغائب، 
وامل��راد من حضور األهل حضور احمل��رم، وعرب به ألن الغالب على الرجل كما 
قيل: أن يس��كن حيث أهله س��اكنون، و � للمسجد احلرام � إطالقان، أحدهما: 
نفس املسجد، والثاني: احلرم كله، ومنه قوله سبحانه: )ُسْبَحاَن ٱلَِّذی َأْسَرٰیِ بَعْبِدِه 
َلْي��اًل مِّ��َن ٱْلَمْس��ِجِد ٱْلَح��َراِم(.19 بناًء على أنه9 إنا أس��ري به من احلرم ال من 

املسجد، وعلى إرادة املعنى األخري يف اآلية هنا أكثر أئمة الدين.
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) َوٱتَُّقوْا ٱَل( يف كل ما يأمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك املفعول 
يُد ٱْلِعَقاِب(  ويدخل فيه احلج دخواًل أوليًا وبه يتم االنتظام )َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱَل َش��دِ
ملن مل يتقه أي استحضروا ذلك لتمتنعوا عن العصيان، وإظهار االسم اجلليل يف 
موضع اإلضمار لرتبية املهابة وإدخال الروعة؛ وإضافة ش��ديد من إضافة الصفة 

املشبهة إىل مرفوعها.20
٭     ٭     ٭

وبعد كل هذا  نعود إىل كالم القرطيب حيث يقول:
والوجه الثان��ي من وجوه التمتع بالعمرة إىل احل��ج: الِقران، وهو أن جيمع 
بينهما يف إحرام واحد،  فُيهّل بهما مجيعًا يف أش��هر احلج أو غريها؛ يقول: َلّبْيَك 
حَبجة وُعمرة معاً؛ فإذا قدم مكة طاف حلجته وعمرته طوافًا واحدًا وس��عى سعيًا 
واحدًا، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعّي وأصحابهما وإسحاق وأبوثور، 
وهو مذهب عبداهلل بن عمر، وجابر بن عبداهلل، وعطاء بن أبي رباح، واحلس��ن 
وجماهد وطاووس؛ حلديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول اهلل9 يف َحجة الوداع 

فأهللنا بعمرة، احلديث.
وفيه: وأما الذين مجعوا بني احل��ج والعمرة فإنا طافوا طوافًا واحدًا. أخرجه 

البخاري.
وقال9 لعائشة يوم النَّفر ومل تكن طافت بالبيت وحاضت: »َيَسُعِك طواُفِك 
ِك  ��ك وُعمرتك« يف رواية: »جيْز ِىُء عن��كِ طواُفك بالّصفا وامَلْرَوَة عن َحجِّ حَلجِّ
وُعمْرتك« أخرجه مس��لم؛ أو طاف طوافني وس��عى سعيني، عند من رأى ذلك، 
وهو أبو حنيفة وأصحابه والثورّي واألوزاعّي واحلسن بن صاحل وابن أبي َلْيَلى، 
وُروي عن علّي وابن مسعود، وبه قال الشعيّب وجابر بن زيد. واحتجوا بأحاديث 
ى هلما سعيني،  عن علّي7 أنه مجع بني احلج والعمرة فطاف هلما طوافني وَس��عَ
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ثم قال: هكذا رأيت رس��ول اهلل9 فعل. أخرجهما الَداَرُقْطين يف ُسننه وَضّعفها 
كلها، وإن��ا جعل القران ِمن باب التمتع؛ ألّن الق��ارن يتمتع برتك النََّصب يف 
الس��فر إىل الُعمرة َمّرًة وإىل احلج أخرى، ويتمّتع جبمعهما، ومل حيرم لكل واحدة 
م��ن ميقاته، وَضّم احل��ج إىل العمرة؛ فدخل حتت قول اهلل عّزوج��ّل: )َفَمن َتَمتََّع 
باْلُعْم��َرِة إ َِل��ی ٱْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَه��ْدی ِ(. وهذا وجه من الّتمتع ال خالف بني 

العلماء يف جوازه.
وأه��ل املدينة ال جييزون اجلم��ع بني الُعْمرة واحلج إال بس��ياق اهَلْدي، وهو 
عندهم َبَدنة ال جيوز دونها. ومما يدّل على أّن الِقران متّتع قوُل ابن عمر: إنا جعل 
الق��ران ألهل اآلفاق؛ وتال قول اهلل جّل وَعّز: )ٰذِلَك ِلَمن لَّ��مْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِری 
ٱْلَمْس��ِجِد ٱْلَحَراِم( فمن كان من حاضري املس��جد احل��رام ومتّتع أو َقَرن مل يكن 

ّيًا َقَرن، فإن فعل مل يكن عليه  عليه دُم ِقراٍن وال متّتع. قال مالك: وما مسعت أن َمكِّ
َه��ْدٌي وال صيام؛ وعلى قول مال��ك مجهور الفقهاء يف ذلك. وقال عبد امللك بن 
املاجشون: إذا َقَرن املكّي احلج مع العمرة كان عليه َدُم الِقران من أجل أّن اهلل إنا 

أسقط عن أهل مكة الّدم والصيام يف التمتع.
والوج��ه الثالث من التمتع: هو الذي توّعد علي��ه عمر بن اخلطاب وقال: 
ُمتعتان كانتا على عهد رس��ول اهلل9 أنا أنهى عنهم��ا وأعاقب عليهما: ُمتعُة 

النّساء وُمتعُة احلج. وقد تنازع العلماء يف جواز هذا بعُد َهُلّم َجّرًا.21

التصريح أو الكنية:
جاءت بعض األخبار وهي تصرح باس��م اخلليف��ة، فيما جاءت أخرى وهي 
تك��ين عنه بقوهلم: »فقال رجل من الق��وم« أو »فقال رجل من بين عدي« وهو ما 

كانت تقوله الشيعة ويف مقدمتهم اإلمامان الباقر والصادق8.
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فيم��ا كان الصحاب��ة يضربون عن اس��م القائل ويقولون: »قي��ل أو قالوا« 
مس��ندين اخلالف إىل مجع من أصحاب النيب9 ومرادهم الرجل وحده حشمًة 
منه ومن أتباعه؛ ألن املس��لم من رواياتهم أن الناس كلهم أحلوا إال من س��اق 

هديًا وهم رسول اهلل9 وعلي بن أبي طالب7 والزبري وطلحة.
ففي س��نن أبي داود 1:  441»فح��ل الناس كلهم وقصروا إال النيب9 ومن 

كان معه هدي« من دون إيعاز إىل اخلالف.
ويف صحيح البخاري1: 286 يف حديث جابر: قال أهلَّ النيب9 هو وأصحابه 
باحل��ج وليس مع أحد منه��م هدي غري النيب9 وطلح��ة، وقدم علي7 من 
اليمن ومع��ه هدي، فقال: أهللت مبا أهل به الن��يب9 فأمر النيب9 أصحابه 
أن جيعلوه��ا عمرًة، ويطوفوا ثم يقص��روا وحيلوا إال من كان معه اهلدي، فقالوا: 
ننطلق إىل منى، وذكر أحدنا يقطر؛ فبلغ النيب9 فقال: »لو اس��تقبلت من أمري 

ما استدبرت« احلديث.
وهذا القول الذي صرح به جابر »وذكر أحدنا يقطر« إنا يناسب كالم رجل له 
شراسة وسوء خلق وجرءة للكالم خالفًا لرسول اهلل9 ، وليس ذلك معهودًا يف 
أصحابه إال يف عمر بن اخلطاب، ولكن اإلمامني الباقر والصادق8 وأتباعهما 

بدلوا قوله ذاك املقذع بقوهلم: »رؤوسنا تقطر« واملعنى واحد.22
أقول: هذا كالم ال دليل عليه، وال ضرورة له، فبقاء كل شيء على حاله أبني 
حلقيقة القائل وخلقه. . ثم أال جتد يف هذه الدعوى )التبديل( أنها خالف األمانة 
يف النقل، وال أدري ملاذا بدال قوله حفظًا له، أو للصحابة، أو احرتامًا للنيب9 أن 
مث��ل هذا الكالم ال يصح أن يقال حبضرته9 ، والرد على النيب9 أراه أعظم 
م��ن قوله املقذع . . وقول املعلق ليس إال اس��تنتاجًا أّن اإلمامني8 واتباعهما 

بدلوا قوله: »وذكر أحدنا يقطر« ب� »رؤوسنا تقطر«.
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فرواي��ة جابر فيها: فقالوا، وتعين مجعًا منهم. ورواي��ة معاوية بن عمار فيها: 
فقال رجل من القوم: أخنرج حجاجًا ورؤوس��نا تقطر؟ فقال: »إنك لن تؤمن بها 

أبدًا«.
وصفة هذا النوع من احلج:

وإن اختلفوا يف بعض اخلصوصيات، فقد اتفقوا س��نة وشيعة أّن احلج ثالثة 
أقسام، قران وإفراد، ومتتع.

صفة التمتع عند اإلمامية:
عن صفوان بن حييى، عن محاد بن عيسى، وابن أبي عمري، عن عمر بن أذينة، 
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر7 عن الذي يلي املفرد للحج يف الفضل؟ فقال: 
»املتعة، فقلت: وما املتعة؟ فقال: يهل باحلج يف أشهر احلج، فإذا طاف بالبيت فصلى 
الركعتني خلف املقام وسعى بني الصفا واملروة قّصر وأحّل، فإذا كان يوم الرتوية 
أهل باحلج، ونس��ك املناسك، وعليه اهلدي، فقلت: وما اهلدي؟ فقال: أفضله بدنة، 

وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم يقلد خبيط أو بسري«.
التمتع بالعمرة إىل احلج هو فرض اهلل تعاىل على كل من نأى عن املس��جد 
احلرام ال جيزئه مع التمكن س��واه. وصفته: أن حيرم من امليقات بالعمرة املتمتع 
بها، فإذا وصل إىل مكة، طاف بالبيت سبعاً، وسعى بني الصفا واملروة سبعاً، ثم 
أحل من كل شيء أحرم منه حني يقصر. فإذا كان يوم الرتوية عند زوال الشمس 
أحرم باحلج من املس��جد احلرام، ثم ميضي إىل عرفة فيقف بها إىل الغروب يوم 
عرفة، ثم يفيض إىل املش��عر فيقف به بعد الفجر، ثم ميضي إىل منى فريمي مجرة 
العقبة يوم النحر، وعليه دم املتعة، بأن يذبح هديه، ثم حيلق، ثم ميضي فيه أو يف 
غده إىل مكة فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ويس��عى، ويطوف للنساء ويصلي 
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ركعتيه، ثم ميضي إىل منى، فيبيت بها ليالي التش��ريق وهي: ليلة احلادي عش��ر 
والثاني عش��ر والثالث عش��ر، ويرمي يف هذه األيام اجلمار الثالث. وملن اتقى 

النساء والصيد أن ينفر يف الثاني عشر، فيسقط رمي الثالث.

اهلدي:

إّن من أعمال منى اهل��دي، فإّن عدم اهلدي وكان واجدًا لثمنه تركه عند من 
يث��ق به من أهل مكة حتى يذبح ط��ول ذي احلجة، فإن مل يتمكن من ذلك أخره 
إىل أيام النحر من العام القابل. ومن مل جيد اهلدي وال مثنه، كان عليه صوم عشرة 
أيام قبل يوم الرتوية بيوم ويوم الرتوية ويوم عرفة، فمن فاته صام ثالثة أيام من 

أيام التشريق، وباقي العشرة إذا عاد إىل أهله.
إذن أن جيعل نس��كه مركبًا من حج وعمرة، واحل��ج مرتبط بالعمرة، فيحرم 
من مل يكن أهله حاضري املس��جد احلرام من امليق��ات بالعمرة، ويعقد إحرامه 
بالتلبية ال بسياق اهلدي، ثم يأتي مكة، فيطوف ويسعى ويقصر وحيل من إحرامه، 
ثم ينش��يء إحرامًا آخر للحج من مكة، فيكون ق��د متتع أي انتفع مبا حرم عليه 
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باإلحرام ولذلك مسي حج التمتع.
 � جيب احتاد السنة للعمرة واحلج.

� عمرة التمتع يف أشهر احلج، وهي مقدمة على احلج.
� جيب فيه اهلدي.

� ال جيب يف عمرة التمتع طواف النساء.
� ميق��ات عمرة التمتع: العراق، العقيق، وأفضله املس��لخ ثم غمرة ثم ذات 

عرق.
اليمن: يلملم.

الطائف: قرن املنازل.
املدينة: مسجد الشجرة؛ واجلحفة عند الضرورة.

الشام: اجلحفة.
أما ميقات حج التمتع، فهو مكة.

� ال حيل املتمتع من عمرته إال بالتقصري.
� املتمتع ال يصح منه تقديم طواف حجه على املوقفني اختيارًا.

� املتمتع جيب عليه طواف احلج وس��عيه وطواف النس��اء يف اليوم العاش��ر 
واحلادي عشر فلو أّخر أثم وأجزأه.

وهي وجوه الفرق بني حج التمتع وكل من القران واإلفراد.
وأما حج التمتع فهناك حالتان لبدايته:

ح��ج التمتع تارًة يكون مقصودًا م��ن أول األمر، أي يكون ابتداًء كمن حيرم 
أواًل بالعمرة، ثم بعد قضاء مناسكها حيرم باحلج، وذلك � والقول للسيوري- مما 

ال نزاع يف مشروعيته.
هذه هي احلالة األوىل.
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أم��ا احلالة الثانية فحني يكون بالعدول ع��ن حج اإلفراد، فإّن من دخل مكة 
حمرم��ًا حبج اإلف��راد، فاألفضل له أن يعدل بإحرامه إىل عم��رة التمتع، ويتمَّ حجَّ 

التمتع.
يقول السيوري: وهذا منعه مجيع فقهاء العامة. أما فقهاء اإلمامية فقد انقسموا 

إىل:
جمّوز هلذا العدول حتى يف فرض العني.

مانع يف فرض العني، فيما جوزه يف الندب والفرض غري املتعني.
ومحل النص الوارد على ذلك مجعًا بني الدليلني وهو أوىل. .

ويبدو أّن النّصني املشار إليهما، هما:
� حممد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن 
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداهلل7 عن رجل لبى باحلج مفردًا فقدم مكة 
وطاف بالبيت، وصلى ركعتني عند مقام إبراهيم7 ، وسعى بني الصفا واملروة 

قال: »فليحل وليجعلها متعة، إال أن يكون ساق اهلدي«.
� حمم��د بن عمر بن عبد العزيز الكش��ي يف كت��اب )الرجال( عن محدويه 
بن نصري، عن حممد بن عيس��ى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرمحن، عن عبد 
اهلل بن زرارة، وعن حممد بن قولويه واحلس��ني بن احلس��ن مجيعاً، عن سعد بن 
عبداهلل، عن هارون بن احلسن بن حمبوب، عن حممد بن عبداهلل بن زرارة وابنيه 
احلس��ن واحلس��ني، عن عبداهلل بن زرارة، قال: قال لي أب��و عبداهلل7 : »اقرأ 
مين على والدك الس��الم، وقل: إنا أعيب��ك دفاعًا مين عنك، فإّن الناس والعدو 
يس��ارعون إىل كل من قربناه ومحدناه مكانه بإدخال األذى، فيمن حنبه ونقرّبه � 
إىل أن قال � : وعليك بالصالة الستة واألربعني، وعليك باحلج أن تهل باإلفراد، 
وتنوي الفس��خ إذا قدمت مكة فطفت وس��عيت فسخت ما أهللت به، وقلبت 
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احلج عمرة، وأحللت إىل يوم الرتوية، ثم اس��تأنف االه��الل باحلج مفردًا إىل 
منى، واشهد املنافع بعرفات واملزدلفة، فكذلك حج رسول اهلل9 ، وهكذا أمر 

أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا احلج عمرة«.23

التمتع عند أهل السنة:
هو أن حيرم من هو على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أواًل هو أن حيرم 
من هو على مسافة احلج، وبعد الفراغ منها حيل من كل شيء ثم ينشئ حجًا من 

مكة من عامها ومل يعد مليقات من املواقيت وال ملثل مسافته . . وهما متقاربان.
الدكت��ور الزحيلي: وصفة التمت��ع: أن يبتدئ من امليق��ات، فيحرم بعمرة، 
ويدخل مكة، فيطوف للعمرة، ويس��عى، وحيلق أو يقصر، ويتحلل من عمرته مبا 
فع��ل، ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف، ويقيم مبكة حالاًل. فإذا كان يوم الرتوية 
)الثامن من ذي احلجة( أحرم باحلج من املس��جد احلرام ندباً، ويشرتط أن حيرم 
من احلرم؛ ألن املتمتع يف معنى املكي، وميقات املكي يف احلج: احلرم . . ثم يفعل 
م��ا يفعله احلاج املنفرد. واألفضل أن يقدم اإلح��رام قبل يوم الرتوية، ملا فيه من 

املسارعة وزيادة املشقة.
وعليه دم التمتع، فإن مل جيد الدم، صام ثالثة أيام يف احلج وس��بعة إذا رجع: 

أي فرغ من أداء نسكه، ولو قبل وصوله إىل أهله.
ف��إذا حلق يوم النح��ر، فقد حل اإلحرامني مجيع��اً؛ ألن احللق حملل يف احلج 

كالسالم يف الصالة، فيتحلل به عنهما.
ولي��س ألهل مكة عند اجلمهور متتع وال قران، وإنا هلم اإلفراد خاصة، وقال 

احلنفية: يكره القران للمكي.24



135

»3
ة»

مر
لع

 وا
حج

ي ال
ر ف

صا
إلح

ا

أّي متعة نهى عنها اخلليفة عمر؟
نعي��د قول القرطيب: »ومتعة احلج، وقد تنازع العلماء يف جواز هذا بعُد هُلَم 

َجّرًا«.
وقد وقع كالم واختالف بينهم يف نوع املتعة اليت يشملها نهي اخلليفة:

هل هي العمرة قبل احلج يف أشهر احلج ثم احلج من عامه.
أو هي فسخ احلج إىل العمرة للمفرد؟

زعمت مجاع��ة أّن املتعة اليت نهى عنها عمر وضرب عليها: فس��خ احلج يف 
الُعْمرة. فأما التمتع بالُعْمرة إىل احلج فال.

الس��يد املرتضى علم اهلدى: وفيهم من محل نهي عمر عن املتعة على فسخ 
احل��ج إذا طاف ل��ه قبل يوم النحر، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يذهب إىل 
ج��واز ذل��ك، وأّن النيب9 كان أمر أصحابه يف حجة الوداع بفس��خ احلج من 
كان منهم مل يس��ق هدياً، ومل حيل هو9 ؛ ألنه كان ساق اهلدي. وزعموا أّن ذلك 
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَةِ ِل( وهذا بعيد عن الصواب؛ ألن  منس��وخ بقوله تعاىل: )َوَأِتمُّ
فس��خ احلج ال يسمى متعة، وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع خمصوصة مبن 

ذكرنا حاله وصفته.25
القرطيب يف تفس��ريه لآلية: وذلك أن حي��ر ِم الرجل باحلج حتى إذا دخل مكة 

و ية. فسخ حّجه يف عمرة، ثم حّل وأقام حالاًل حتى ُيِهّل باحلج يوم الرتَّ
الن��ووي: قال املازري: اختلف يف املتعة ال��يت نهى عنها عمر يف احلج، فقيل: 
هي فس��خ احلج إىل العمرة. وقيل: هي العمرة يف أشهر احلج ثم احلج من عامه. 
وعلى هذا إنا نهى عنها ترغيبًا يف اإلفراد الذي هو أفضل، ال أنه يعتقد بطالنها 

أو حترميها.
قال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موس��ى أّن املتعة اليت 
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اختلفوا فيها إنا هي فس��خ احلج إىل العمرة، قال: وهلذا كان عمر يضرب الناس 
عليه��ا وال يضربهم على جمرد التمتع يف أش��هر احلج، وإن��ا يضربهم على ما 
اعتقده هو وس��ائر الصحابة أّن فس��خ احلج إىل العمرة كان خمصوصًا يف تلك 

السنة للحكمة اليت قدمنا ذكرها.
ق��ال ابن عبد الرب: ال خالف بني العلم��اء أّن التمتع املراد بقول اهلل تعاىل: 
)َفَمْن َتَمتََّعِ باْلُعْمَرِة إ َِلی اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَس��رَ ِمَن اْلَهْدِی( هو االعتمار يف أش��هر احلج 
قبل احلج. قال: ومن التمتع أيضاً؛ ألنه متتع بس��قوط س��فره للنسك اآلخر من 

بلده. قال: ومن التمتع أيضًا فسخ احلج إىل العمرة. هذا كالم القاضي.
قلت: واملختار أّن عمر وعثمان وغريهما إنا نهوا عن املتعة اليت هي االعتمار 
يف أش��هر احلج، ثم احلج من عامه. ومرادهم نه��ي أولوية للرتغيب يف اإلفراد؛ 
لكون��ه أفضل، وقد انعقد اإلمجاع بعد هذا على جواز اإلفراد والتمتع والقران 

من غري كراهة، وإنا اختلفوا يف األفضل منها.
  انتهى ما أردنا نقله من شرح النووي.26

أول من نهى:
اخلليف��ة الثاني هو أّول َمن نهى عنها، وأما من نهي بعده يف ذلك فهو تابع 
ل��ه؛ وقد توّعد من يؤدي هذا النوع من احلج بالعقوبة، ويقصد بنهيه حتريم حج 
التمت��ع، بعد أن كان � باعرتافه � حالاًل يف عهد رس��ول اهلل9 ، ومات ومل ينه 
عنه. بالتالي حصر اخلليفة احلج يف نوعني منه وهما القران واإلفراد، وهو إجراء 
واضح، مقابل النص ومقابل ما فعله رسول اهلل9 ، ونصَّ عليه القرآن الكريم 

وسنة الرسول9.
وإن��ه ما نهى عن متعة احلج وما هدد بفاعلها، إال أنه كان يكره أن يغتس��ل 
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احل��اج حتت األراك ثم يفيض منه إىل احلج ورأس��ه يقط��ر ماء، ألن التحلل من 
حمظورات اإلحرام بني العمرة واحلج، من لوازم ذاك النوع من احلج، وهو مما كان 
ال يروقه...، فقد روي عنه يف متعة احلج أنه قال قد علمت أّن رس��ول اهلل9 قد 
فعلها وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرس��ني حتت األراك ثم يرجعوا 

باحلج تقطر رؤوسهم.
يقول الس��يد العس��كري: حرمت قري��ش يف العصر اجلاهل��ي اجلمع بني 
احلج والعمرة يف أش��هر احلج ورأته من أفجر الفجور، وش��رعه اإلسالم وسنه 
الرسول9 فلم ير من وىل من قريش بعد الرسول العمل بذلك، فأفردوا احلج 
عن العمرة، وأول من ذكروا أنه أفرد احلج اخلليفة القرش��ي أبو بكر، حسب ما 
روى البيهقي يف سننه عن عبدالرمحن بن األسود عن أبيه قال: حججت مع أبي 

بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد؛ أي أفرد احلج.
وكان أول من أفرد احلج بعد الرسول اخلليفة القرشي أبو بكر، وكذلك كان 
أول من نهى املسلمني عن عمرة التمتع بعد الرسول اخلليفة القرشي عمر، كما 

دلت عليه الروايات اآلتية.
يف صحيح مس��لم ومسند الطيالسي وسنن البيهقي وغريها واللفظ لألول، 
عن جابر، قال: متتعنا مع رسول اهلل9 فلما قام عمر قال: إن اهلل كان حيل لرسوله 
ما شاء مبا شاء، وإّن القرآن قد نزل منازله فأمتوا احلج والعمرة هلل كما أمركم اهلل 
...، فل��ن أوتى برجل نكح امرأة إىل أج��ل إال رمجته باحلجارة. وبعده يف صحيح 

مسلم: فأفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم.
وأورد البيهقي الرواية يف سننه بتفصيل أوفى، قال جابر: متتعنا مع رسول اهلل9 
ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: »إّن رسول اهلل9 هذا الرسول 
وإّن الق��رآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رس��ول اهلل و أنا أنهى 
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عنهما و أعاقب عليها، إحداهما متعة النس��اء، وال أقدر على رجل تزوج امرأة 
إىل أجل إال غيبته باحلجارة، واألخرى متعة احلج؛ أفصلوا حجكم عن عمرتكم، 

فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم.
يشري اخلليفة يف احلديث األول أّن اهلل أحل لرسوله التمتع بالعمرة إىل احلج؛ 
ألنه كان حيل لرس��وله ما ش��اء مبا ش��اء، وليس من متام العمرة واحلج أن جيمع 

بينهما، فأفصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم.

احلادثة:
إّن احلادث��ة اليت نه��ى عمر بعدها ع��ن اجلمع بني احلج والعم��رة يعينها 

احلديث التالي:
عن األس��ود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن اخلطاب بعرفة عشية 
عرفة، فإذا هو برجل مرجل ش��عره يفوح منه ري��ح الطيب؛ فقال له عمر: أحمرم 
أن��ت؟ قال: نعم. فقال عم��ر: ما هيئتك بهيئة حمرم، إنا احملرم األش��عث األغرب 
األذفر، قال: إن��ى قدمت متمتعًا وكان معي أهلي، وإنا أحرمت اليوم فقال عمر 
عند ذلك: ال تتمتعوا يف هذه األيام. فإني لو رخصت يف املتعة هلم لعرسوا بهن 

يف األراك، ثم راحوا بهن حجاجاً.27
قال ابن القيم بعد إيراد الراوية: وهذا يبني أّن هذا من عمر رأي رآه.

قال ابن ح��زم: وكان ماذا وحبذا ذلك، وقد طاف النيب9 على نس��ائه ثم 
أصبح حمرماً، وال خالف أّن الوطئ مباح قبل اإلحرام بطرفة عني.

مع األشعري:
وحتدث أبو موس��ى األش��عري عما جرى له مع اخلليفة يف شأن متعة احلج، 
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وق��ال كما رواه مس��لم والبخ��اري يف صحيحيهما وغريهما واللفظ ملس��لم: 
كان رس��ول اهلل9 بعثين إىل اليمن، فوافقته يف الع��ام الذي حج فيه، فقال لي 
رسول اهلل9 : »يا أبا موسى! كيف قلت حني أحرمت؟« قال: قلت: لبيك إهالاًل 
كإه��الل النيب9 . فقال: »هل س��قت هديًا؟« فقلت: ال، ق��ال: »فانطلق فطف 
بالبي��ت وب��ني الصفا واملروة ثم أح��ل . . .«. يف رواية قبله��ا: فطفت بالبيت 
وبالصفا وباملروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتين وغسلت رأسي. ويف رواية: 
ثم أهللت باحلج. وزاد عليه أمحد مبس��نده، يوم الرتوية، قال: فكنت أفيت الناس 
بذلك يف إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم باملوس��م إذ جاءني رجل فقال: 

إنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسك.
ولفظ البيهقي: فبينا أنا عند احلجر األس��ود واملقام أفيت الناس بالذي أمرني 
به رسول اهلل9 إذ جاءني رجل فسارني فقال: ال تعجل بفتياك، فإّن أمري املؤمنني 
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أحدث يف املناسك.
فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمري املؤمنني قادم عليكم 
فب��ه فائتم��وا، قال: فلما قدم قلت: يا أمري املؤمنني ما هذا الذي أحدثت بش��أن 

النسك؟
ولفظ البيهقي: أحدث يف النس��ك شئ فغضب عمر أمري املؤمنني من ذلك 

ثم قال: . . . »إن نأخذ بكتاب اهلل فإّن كتاب اهلل يأمر بالتمام«.
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَةِ ِل( وإن نأخذ بس��نة  ويف رواية: فإّن اهلل عّزوجّل قال: )َوَأِتمُّ
نبينا عليه الصالة والسالم فإّن النيب مل حيل حتى حنر اهلدي. وقد بني اخلليفة يف 
حدي��ث آخر ما يراه أمت للح��ج والعمرة كما رواه مالك يف موطئه والبيهقي يف 
س��ننه عن عبد اهلل بن عمر قال: إّن عمر بن اخلطاب قال: أفصلوا بني حجكم 
وعمرتكم فإّن ذلك أمت حلج أحدكم وأمت لعمرته أن يعتمر يف غري أشهر احلج.

ويف رواي��ة أخرى: قال عمر: أفصلوا بني حجكم وعمرتكم اجعلوا احلج يف 
أشهر احلج واجعلوا العمرة يف غري أشهر احلج أمت حلجكم وعمرتكم.

إذن فخالص��ة ما جاء يف هذه الروايات أّن اخلليفة عمر كان يرى الفصل بني 
احل��ج والعمرة أمت هلما، وذلك بأن جيعل احلج يف أش��هر احلج وجيعل العمرة يف 
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَةِ ِل( ومن  غريها ويستدل من الكتاب ملا يرى بقوله تعاىل: )َوَأِتمُّ
السنة بعمل النيب يف حجة الوداع حيث مل حيل حتى حنر اهلدي. ويف حني أّن املراد 
بإمتام احلج والعمرة يف اآلية أداء مناس��كهما وإمتام سننهما حبدودهما يف مقابل 

املصدود واخلائف الذي ال يستطيع أداءها.
وقد نصت اآلية بعد هذه اجلملة على تش��ريع عم��رة التمتع بقوله تعاىل: 
( ونص النيب9 على أنه مل حيل ألنه س��اق اهلدي  )َفَم��ْن َتَمتَّ��َع باْلُعْمَرِة إ َِلى اْلَحجِِّ
وقال: »لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة«. وقال: 
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»دخلت العمرة يف احلج إىل األبد« وحاشا أبا حفص أال يدرك كل ذلك، وخاصة 
بعد ما روى عنه ابن عباس كما يف سنن النسائي وقال: مسعت عمر يقول: واهلل 
إنى ألنهاكم عن املتعة، وإنها لفي كتاب اهلل، ولقد فعلتها مع رسول اهلل9 يعين 

العمرة يف احلج.

دافعه إىل ما فعل:
بعد أن عرفنا ما كان يراه اخلليفة من الفصل بني احلج والعمرة وأنه أمت هلما، 
فقد تعددت أقواهلم يف الس��بب أو الدافع الذي جعل اخلليفة يتخذ موقفه هذا 
من متعة احلج، حتى وصل به األمر إىل أس��لوب التهديد والوعيد ملن خيالف ما 

ذهب إليه:
يقول السيد العسكري: إذًا فاستشهاده بالكتاب والسنة غري وجيه، وإّن دافعه 
إىل م��ا فعل هو ما أفصح عنه يف حديث آخر له رواه أبو نعيم يف حلية األولياء، 
واملتق��ي يف كنز العمال، واللفظ لألول قال: إّن عمر بن اخلطاب نهى عن املتعة 
يف أشهر احلج، وقال: فعلتها مع رسول اهلل9 وأنا أنهى عنها، وذلك أّن أحدكم 
يأتي من أفق من اآلفاق ش��عثًا نصبًا معتمرًا أش��هر احلج، وإنا ش��عثه ونصبه 
وتلبيت��ه يف عمرته ثم يقدم فيطوف بالبي��ت وحيل ويلبس ويتطيب، ويقع على 
أهل��ه إن كانوا معه حت��ى إذا كان يوم الرتوية أهل باحل��ج وخرج إىل منى يليب 
حبجة ال ش��عث فيها وال نصب وال تلبية إال يومًا واحلج أفضل من العمرة، لو 
خلين��ا بينهم وبني هذا لعانقوهن حتت األراك، و إّن أهل البيت ليس هلم ضرع 
والزرع وإنا ربيعهم يف من يطرأ عليهم. ويف رواية أخرى، قال عمر: قد علمت 
أّن النيب9 فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرس��ني هلن يف األراك ثم 

يروحون يف احلج تقطر رؤوسهم.
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أمران:
يف هذين احلديثني يصرح اخلليفة بأّن دافعه إىل ما فعل أمران:

أواًل: اح��رتام احلج، وحيتج هن��ا ملا يرى بعني االحتج��اج الذي احتجت به 
الصحاب��ة عند ما أبت على رس��ول اهلل9 التمتع بالعم��رة إىل احلج يف حجة 
الوداع، ومن هنا نرى أن قائل القول يف املقامني أيضًا واحد وهم مهاجرة قريش، 
الذي��ن رأوا يف عم��رة التمتع خمالفة ملا دأبوا عليه من س��نن احلج والعمرة يف 

اجلاهلية.
والدافع الثاني له إىل منع اجلمع بني احلج والعمرة يف سفرة واحدة ما صرح 
به يف أحد احلديثني م��ن »أن أهل البيت ليس هلم ضرع وال زرع، وإنا ربيعهم 

يف من يطرأ عليهم«.
إذًا فاخلليفة يأمر بالفصل بني احلج والعمرة، وأن جتعل العمرة يف غري أشهر 
احلج؛ ليأتي املسلمون إىل مكة مرتني، مرة للحج وأخرى للعمرة، ففيه ربيع ذوي 

أرومته من قريش سكان احلرم.
ويقصد هذا � أيضًا � يف جوابه لعلي بن أبي طالب7 كما يف سنن البيهقي 
قال: قال علي بن أبي طالب7 لعمر: أنهيت عن املتعة؟ قال: ال، ولكين أردت 
كثرة زيارة البيت، قال: فقال علي7 : »من أفرد احلج فحسن، ومن متتع فقد أخذ 

بكتاب اهلل وسنة نبيه9 «.
ويضيف الس��يد العسكري قائاًل: كان ما تقدم وكل ما انتهى إلينا من أخبار 
نه��ى عمر عن عمرة التمتع على قلة ما لدينا م��ن مصادر البحث، وما ذكرناه 
على قلته ألقى بعض الضوء على إجتهاد عمر يف هذا احلكم ودافعه إىل ما تأول، 
وق��د أدركنا من جمموع ما تقدم أّن نهي عمر كان ش��ديدًا عن متعة احلج، وكان 



143

»3
ة»

مر
لع

 وا
حج

ي ال
ر ف

صا
إلح

ا

يضرب الناس عليها.
قال ابن كثري: وقد كان الصحابة رضي اهلل عنهم يهابونه كثريًا، فال يتجاسرون 
على خمالفته، ومل جند من يعارضه على عهد، أو يتكلم ببنت شفة يف خالفه، عدا 

ما كان من قول علي7 له: »ومن متتع فقد أخذ بكتاب اهلل وسنة نبيه«.
وأصبح إفراد احلج بعد ذلك سنة عمرية، اسنت اخللفاء القرشيون به كما نرى 

ذلك يف سرية عثمان وغريه.28
ه��ذا وقد زعم م��ن صحح نهي عمر عن التمتع: أنه إن��ا نهى عنه � بهذه 
العبارة � ِلُيْنَتَجع البيت مرتني أو أكثر يف العام، حتى تكثر عمارته بكثرة الزّوار 
ل��ه يف غري املوس��م. وبعبارة ثانية: وأراد إدخال الرف��ق على أهل احلرم بدخول 

الناس؛ حتقيقًا لدعوة إبراهيم: )َفٱْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن ٱلنَّاِس َتْهِوۤی إ َِلْيهِـْم(.
فقد جاء يف تفسري القرطيب: وقد قال مجاعة من العلماء: إنا كرهه ُعمر؛ ألنه 
أحب أن ُيزار البيت يف العام مرتني: مرة يف احلج، ومرة يف العمرة. ورأى اإلفراد 

أفضل، فكان يأُمر به ومييل إليه.
وقال آخرون: إنا نهى عنها عمر؛ ألنه رأى الناس ماُلوا إىل التمتع ِلَيَس��اَرته 
وِخّفت��ه، َفَخِش��ي أن َيِضيع الِقَران واإلْفَراد، وهما ُس��نتان للنيب صلى اهلل عليه 

وسلم.
النووي: وعلى ه��ذا إنا نهى عنها ترغيبًا يف اإلفراد الذي هو أفضل، ال أنه 

يعتقد بطالنها أو حترميها.
السيد املرتضى علم اهلدى: ... وبعد فإّن الفقهاء واحملصلني من خمالفينا، محلوا 
نهي عمر عن هذه املتعة على وجه االس��تحباب ال على احلظر. وقالوا يف كتبهم 

املعروفة املخصوصة بأحكام القرآن:
إّن نهي عمر حيتمل أن يكون لوجوه:
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� منها: أن��ه أراد أن يكون احلج يف أش��هر خمصوص��ة، والعمرة يف غري تلك 
الشهور.

� ومنها: أنه أحب عمارة البيت، وأن يكثر زواره يف غري املوسم.
� ومنه��ا: أنه أراد إدخال الرفق على أهل احلرم بدخول الناس إليهم. ورووا 

يف تقوية هذه املعاني أخبارًا موجودة يف كتبهم ال معنى للتطويل بذكرها.
وعن محلهم )نهي عمر عن هذه املتعة على وجه االستحباب ال على احلظر( 
فيبطله قوله: »وأنهى عنهما وأعاقب عليهما«. وتش��دده يف ذلك وتوعده يقتضي 
أن ال يكون خرج خمرج االستحباب، هذا ما ذكره السيد املرتضى يف رده عليهم.

ويضي��ف قائاًل: على أّن نهيه عن متعة النس��اء كان مقرونًا بنهيه عن متعة 
احلج، فإن كان نهيه عن متعة احلج استحبابًا فاملتعة األخرى كذلك؛ انتهى.29

أو ألنها خاصة بالصحابة دون غريهم.
اْخُتِل��ف يف ذل��ك؛ فمن الصحابة من رأى أن متع��ة احلج خاصة بأصحاب 

حممد9 وال جيوز أن يفعلهما أحد غري الصحابة.
احلدي��ث: روى مس��لم يف صحيحه عن أبي ذر قال: »كان��ت املتعة يف احلج 

ألصحاب حممد9 خاصة«.
ويف رواية: »ال تصلح املتعتان إال لنا خاصة، يعين متعة النساء ومتعة احلج«.

فعن أبي ذر رض��ي اهلل عنه قال: كانت لنا ُرخصة، يعين: املتعة يف احلج. رواه 
مسلم.

قال ابن عبد الرب: وال أعرف من الصحابة من جييز فس��خ احلج يف العمرة، 
بل ُخّص به أصحاب رس��ول اهلل9 . روي ع��ن عثمان بن عفان أنه قال: ُمْتَعة 
احلج كانت لنا ليس��ت لكم. يعين: أْمر رسول اهلل عام حجة الوداع بَفْسخ احلج 

يف العمرة.
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ِل َكر ِه َمن َكر ِه التمّتع يف احلج؟
وممن َكر ِه املتعة يف أشهر احلج: عمر ومعاوية وابن مسعود. قال ابن عبد الرب: 

املشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ال َيريان التمتع وال الِقران.
يقول القرطيب: وذلك أن حير ِم الرجل باحلج حتى إذا دخل مكة فس��خ حّجه 
ِوَية. فهذا هو الوجه الذي  يف عمرة، ثم حّل وأقام حالاًل حتى ُيهّل باحلج يوم الرتَّ
ت��واردت به اآلثار عن النيّب9 ؛ فيه أنه أمر أصحابه يف حّجته َمن مل يكن معه 
َهْدٌي ومل َيُس��ْقه وقد كان أحرم باحلج أن جيعله��ا عمرة. وقد أمجع العلماء على 
تصحيح اآلثار بذلك عنه9 ومل يدفعوا ش��يئًا منها؛ إال أنهم اختلفوا يف القول 
به��ا والعمل لعلل ٍ، فجمهورهم على ت��رك العمل بها؛ ألنها عندهم خصوص 

خّص بها رسوُل اهلل9 أصحاَبه يف َحّجته تلك.
قال أبو ذّر: كانت املتعة لنا يف احلج خاصة. أخرجه مسلم. ويف رواية عنه أنه 

قال:
»ال تصلح املتعتان إال لنا خاّصًة، يعين متعة النساء ومتعة احلج«.

والعل��ة يف اخلصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس قال: »كانوا َيرون 
أن العم��رة يف أش��هر احلج من أفجر الفجور يف األرض وجيعل��ون احملَُّرَم َصَفرًا 
ويقولون: إذا َبَرَأ الّدَبْر، وَعَفا اأَلْثَر، وانسلخ َصَفْر، َحّلت العمرُة ملن اعتمْر. َفقِدم 
النيّب9 وأصحاُبه صبيحَة رابعٍة ُمهلِّني باحلج، فأمرهم أن جيعلوها ُعمرًة؛ فتعاظم 

؟ قال: »احِللُّ كله« أخرجه مسلم. ذلك عندهم فقالوا: يا رسول اهلل، أّي احِللِّ
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ويف املسند الصحيح ألبي حامت عن ابن عباس قال: واهلل ما َأْعمر رسول اهلل9 
عائشة يف ذي احلجة إال ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإن هذا احلّي من قريش 
َبْر، وانس��لخ َصَفْر، َحْلت  ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا َعَفا الَوَبْر، َوَبَرَأ الدِّ

الُعْمرُة ملن اعتمْر.
فقد كانوا حيّرمون الُعمرة حتى ينس��لخ ذو احلجة؛ فما أعمر رس��ول اهلل9 
عائش��ة إال لينقض ذلك من قوهلم. ففي هذا دليل على أّن رس��ول اهلل9 إنا 
فس��خ احلج يف العمرة لرييهم أن العمرة يف أشهر احلج ال بأس بها. وكان ذلك 
ل��ه وملن معه خاّصًة؛ ألن اهلل عّزوجّل قد أم��ر بإمتام احلج والعمرة كل من دخل 
فيها أمرًا مطلقًا، وال جيب أن خيالف ظاهر كتاب اهلل إال إىل ما ال إشكال فيه من 
كتاب ناسخ أو ُس��ّنة مبّينة. واحتجوا مبا ذكرناه عن أبي ذّر وحبديث احلارث بن 

بالل عن أبيه قال:
قلنا: يا رس��ول اهلل، فس��خ احل��ج لنا خاّص��ة أم للناس عاَمًة؟ ق��ال: »بل لنا 

خاصة«.
وعلى هذا مجاعة فقهاء احلجاز والعراق والشام عامة.

دِّي، وبه  وهنا يذكر القرطيب: إال ش��يء يروي عن ابن عباس واحلسن والسُّ
قال أمح��د بن حنبل. قال أمحد: ال أرّد تلك اآلثار ال��واردة املتواترة الصحاح يف 
فس��خ احلج يف العم��رة حبديث احلارث بن بالل عن أبيه وبق��ول أبي ذّر. قال: 
ومل جيمعوا على ما قال أبوذّر، ولو أمجعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف ابن عباس 
أب��ا  ذّر ومل جيعله خصوصاً. واحتج أمحد باحلديث الصحيح، حديث جابر الطويل 
يف احلج، وفيه: أّن النيّب9 قال: »لو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت مل َأُسق 
اهَلْدَي وجعلتها عمرة«. فقام ُس��َراقة بن مالك بن ُجْعُش��م فقال: يا رس��ول اهلل، 
أِلعاِمنا هذا أم ألَبٍد؟ فشّبك رسول اهلل9 وسلم أصابعه واحدًة يف األخرى وقال: 
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»دخلِت الُعْمرة يف احلج � مرتني � ال بل ألَبٍد أَبٍد«.لفظ مسلم.
وإىل هذا واهلل أعلم مال البخارّي حيث ترجم »باب َمن َلّبى باحلج ومَسّاه« 
وس��اق حديث جابر بن عبد اهلل: قِدْمنا مع رس��ول اهلل9 وحنن نقول: َلّبْيَك 
باحل��ج؛ فأمرنا رس��ول اهلل9 فجعلناها ُعمرة. وقال ق��وم: إّن أمر النيّب9 
باإلح��الل كان على وج��ه آخر. وذكر جماهد ذلك الوج��ه، وهو أّن أصحاب 
رسول اهلل9 ما كانوا فرضوا احلج أّواًل، بل أمرهم أن ُيهلُّوا مطلقًا وينتظروا 
م��ا يؤمرون به؛ وكذل��ك َأَهّل عليٌّ باليمن. وكذل��ك كان إحرام النيّب9 ، 
ويدّل عليه قوله9 : »لو اس��تقبلُت من أمري ما استدبرُت ما ُسْقُت اهلَْْدَي 
وجعلته��ا عمرة«. فكأنه خرج ينتظر م��ا ُيؤمر به ويأمر أصحابه بذلك، ويدّل 
على ذل��ك قوله9 : »أتاني آٍت من رّبي يف هذا ال��وادي املبارك وقال قل 

َحّجة يف عمرة«.30
هذا بعض ما جاء به القرطيب يف تفسريه؛ وله تفصيل يف ذلك.

اختالف الصحابة:

وقد اختلف الصحابة يف متعة احلج:
فع��ن عمران بن حصني قال: انزلت آي��ة املتعة فى كتاب  اهلل تعاىل ففعلناها 
مع رس��ول اهلل9 ومل ينزل قرآن حيرمها، ومل ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه 

ما شاء.
ويف رواية له: ارتأى َرُجٌل برأيه ما شاء. يعين: ُعمر.

ويف رواية له: قال فيها َرُجٌل برأيه ما شاء.
وكان عمران رضي اهلل عنه على هذا القول إىل أن مات.

ويف صحيح مس��لم من طريق ُمَطرِّف ق��ال: بعث إلّي عمران بن حصني يف 
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مرض��ه الذي تويف فيه، فقال: إني كنت حمدثك بأحاديث لعل اهلل أن ينفعك بها 
بعدي، فإن عش��ت فاكتم عين، وإن مت فحدث بها إن شئت؛ إنه قد سلم علي، 
واعل��م أن نيب اهلل9 قد مجع بني حج وعمرة، ثم مل ينزل فيها كتاب اهلل، ومل ينه 

عنها نيب اهلل9 . قال رجل فيها برايه ما شاء.
قال البخاري: يقال: إنه عمر.

وملس��لم : نزلت آية املتعة � يعين متعة احلج � وأمرنا بها رس��ول اهلل9 ثم 
مل تنزل آية تنسخ آية متعة احلج، ومل ينه عنها رسول اهلل9 حتى مات.

يف رواية للبخاري: قال مروان بن احلكم: شهدت عثمان وعليًّا7 ، وعثمان 
7 أَهّل بهما: لبيك بعمرة  ينه��ى عن املتعة، وأن جيْمع بينهما، فلم��ا رأى عليٌّ

وحجة، قال: »ما كنت ألَدع سنة النيب9 ِلقول أَحد«.
7 أهل بهم��ا مجيعاً. ويف رواية  ويف رواي��ة للدارم��ي: فلما رأى ذلك عليٌّ
7 وعثمان وهما  للبخاري من طريق س��عيد بن املس��يب قال: اختلف عل��يٌّ
َبُعْسَفان يف املتعة؛ فقال علّي7 : »ما تريد إالَّ أن َتنهى عن أْمر َفعله النيب9«. 

7 أهل بهما مجيعاً. فلما رأى ذلك عليٌّ
وعند مس��لم ق��ال عبد اهلل بن ش��قيق: كان عثمان ينهى ع��ن املتعة، وكان 
7 يأمر بها، فق��ال عثمان لعلي7 كلمة، ثم قال علّي7 : »لقد علمت  عليٌّ

أنا قد متتعنا مع رسول اهلل9«؛ فقال: أجل، ولكنا كنا خائفني.
وأشكل قول عثمان هذا على بعض أهل الِعْلم؛ قال القرطيب: قوله: »خائفني« 
أي: ِمن أن يكون أْجر َمن أْفَرد أعظم من أجر َمن متتع. قال ابن حجر: كذا قال؛ 

وهو مجع َحسن، ولكن ال خيفى ُبْعده.
قال ابن قدامة: وملَّا نهى معاوية عن املتعة أَمرت عائشة حشمها ومواليها أن 
ُيهّلوا بها، فقال معاوية: من هؤالء؟ فقيل: حشم أو موالي عائشة فأرسل إليها: ما 
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محلك على ذلك؟ قالت: أحببت أن يعلم أّن الذي قلت ليس كما قلت.
وقال عمران بن حصني رضي اهلل عنه: إني ألحدثك باحلديث اليوم ينفعك اهلل 
به بع��د اليوم، واعلم أّن رس��ول اهلل9 قد أْعَمر طائفة من أهله يف الَعش��ر، 
فلم َتْنز ِل آية تنسخ ذلك، ومل َيْنه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ بعد ما 

شاء أن يرتئي! واملقصود ب� »الَعْشر« عشر ذي احلجة. أي يف أّوهلا.

موقف ابن عمر:
و روى الزهري عن س��امل قال: ُسئل ابن عمر عن متعة احلج فأمر بها، فقيل 
ل��ه: إنك ختاِلف أباك! فق��ال: إّن ُعمر مل َيُقل الذي تقولون، إنا قال عمر: أفردوا 
احلج من العمرة، فإنه أمت للعمرة أي: أن العمرة ال تتم يف شهور احلج إاّل بهدي، 
وأراد أن ُيزار البيت يف غري شهور احلج، فجعلتموها أنتم حراماً، وعاقبتم الناس 
عليه��ا، وقد أَحّلها اهلل عزَّ َوَجّل وَعِمل بها رس��وله9 ف��إذا أكثروا عليه قال: 

كتاب اهلل بيين وبينكم؛ كتاب اهلل أحق أن ُيّتبع أم ُعمر؟!
وقال: الصحيح عندي أّن عمر بن اخلطاب مل َيْنَه عن التمتع املذكور يف هذا 
الباب؛ ألنه كان أعلم باهلل ورس��وله من أن ينهي عما أباحه اهلل يف كتابه، وأباحه 
رس��ول اهلل9 ، وأَمر به، وأِذن فيه، وإنا نهى ُعمر عند أكثر العلماء عن َفس��خ 

احلج يف العمرة، فهذه العمرة اليت تواَعد عليها ُعمر.

واحلجة عند التنازع:
وإذا اختل��ف الصحابة، مل يكن قول بعضه��م على بعض ُحّجة، إاّل مبوافقة 

حات خارجية، هذا ما جاء يف مصادرهم: السنة، أو مبرجِّ
قال ابن عبد الرب: احلجة عند التنازع واالختالف ُسنة رسول اهلل9 .
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متّت��ع الصحابة مع النيب9 ملن مل يُس��ق اهلدي، ومل��ن كان قارنًا على وجه 
اخلصوص.

وتقّدم أن ابن عمر ملّا ُعورِ ض بفعل أبيه احتّج بالسنة، وأّن قول رسول اهلل9 
ُمقدَّم على قول كّل أحد، وال ُيعارض قوله عليه الصالة والسالم بقول أحد، ولو 

كان أقرب الناس. مع ما ُعر ِف عن ابن عمر ِمن برِّه بأبيه...
قال العي��ين: وَحكى احلميدي أنه وقع يف البخ��اري يف رواية أبي رجاء عن 
عم��ران، قال البخاري: ُيقال: إنه عمر. أي الرَُّجل الذي عناه عمران بن حصني. 
��ر بها ُعمر، فإن��ه أّول َمن نهى عنها، وأما من نهى بعده يف  قيل: األوىل أن ُيَفسَّ

ذلك فهو تابع له.
ابن كثري يف تفسريه: قال البخاري: يقال: إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري 
قد جاء مصرحًا به أّن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ بكتاب 
��وْا ٱْلَحجَّ َوٱْلُعْمَرَة ِل( ويف نفس األمر  اهلل ف��إن اهلل يأمر بالتمام، يعين قوله: )َوَاِتمُّ
مل يك��ن عمر ينهى عنها حمرمًا هلا، إنا كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت 

حاجني ومعتمرين؛ كما قد صرح به.
انعقاد اإلمجاع على جواز األنساك الثالثة، وتقّدم النقل عن القاضي عياض 
وابن عبد الرب والقرطيب وغريهم، وذلك يف شرح حديث ابن عباس، يف احلديث 

أن خمالفة ولّي األمر يف الفتوى ال ُيعترب ِمن ُمنازعة ولّي األمر.
ْمَصاَمَة َعَلى َهِذِه � َوَأَشاَر ِإىَل َقَفاُه  قال البخاري: َوَقاَل َابُوَذرٍّ : َلْو َوَضْعُتْم الصَّ

� ُثمَّ َظَنْنُت َأنِّي ُأْنِفُذ َكِلَمًة مَسِْعُتَها ِمْن النَّيِب9ِّ َقْبَل َأْن جتيُزوا َعَليَّ أَلْنَفْذُتَها«.
ويف هذه اآلثار أن علّيًا7 خالف خليفة املس��لمني يف النُُّسك؛ وأن عمران 

بن حصني رضي اهلل عنه خالف قول عمر، وهو خليفة املسلمني.
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اجلواز:
  حمسن األمني: إمجاع الفقهاء األربعة وغريهم على جواز حج التمتع املشهور:

»قال« الشعراني يف ميزانه، وصاحب رمحة األمة يف اختالف األئمة، أّن األئمة 
الثالث��ة اتفقوا على صحة احلج بإحدى هذه الكيفيات الثالث املش��هورة على 
اإلطالق وهي اإلفراد والتمتع والقران، لكل مكلف من غري كراهة، مع قول أبي 

حنيفة بكراهة القران والتمتع للمكي هكذا يف امليزان.
ويف رمحة األمة: ال يشرع يف حقه التمتع والقران ويكره له فعلهما. وقال النووي 
يف شرح صحيح مسلم: وقد انعقد اإلمجاع على جواز اإلفراد والتمتع والقران وإنا 
اختلفوا يف األفضل. وقال أيض��اً يف موضع آخر: اعلم أّن أحاديث الباب متظاهرة 
عل��ى جواز إفراد احلج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وقد أمجع العلماء على 
جواز األنواع الثالثة. وصرح بانقس��ام احلج إىل األقس��ام الثالثة القران واإلفراد 
والتمتع وجواز كل منها، الفخر الرازي يف تفس��ريه، وصاحب مراقي الفالح شرح 
ن��ور اإليضاح يف مذهب اإلمام أب��ي حنيفة، وصاحب الدر املختار، ش��رح تنوير 
األبصار يف مذهب أبي حنيفة أيضاً. وابن عابدين يف حاشيته. واخلطيب الشربيين 

يف االقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع على مذهب الشافعي وغريهم.
وباجلمل��ة جواز حج التمتع مس��لم معلوم عند مجيع أهل الس��نة، ال حيتاج 
إىل إكثار الش��واهد عليه؛ وقال املرتضى يف الش��ايف: والفقهاء يف أعصارنا هذه 
يعين فقهاء الس��نة ال يرونها أي متعة احلجة خط��أ بل صواباً. وقال الفضل بن 

الروزبهان من علماء السنة: متعة احلج جوزها العلماء وذهبوا إليه.

وقفة:
والشيء امللفت هنا أنهم قبلوا نهي اخلليفة عمر عن متعة النساء دون متعة 
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احلج، وكال املتعتني وردتا يف القرآن الكريم:
( أي انتفع بسبب العمرة مبحظورات  متعة احلج: )َفَمْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ َِلی ٱْلَحجِّ

اإلحرام إىل وقت الدخول يف احلج.
.) متعة النساء: )َفَما اْسَتْمَتْعُتْم بِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

يف السنة النبوية:
و من طرق السنة والشيعة جاءت رواياتهم باملتعتني.

و قد فعلهما املسلمون يف حياة النيب9 .
وكما اختلفت وتناقضت األحاديث الورادة من طرق أهل الس��نة يف النهي 
ع��ن متعة النس��اء، اختلفت وتناقضت األحاديث ال��واردة من طرقهم يف متعة 

احلج.
فكيف قبلوا نهيه يف األوىل ومل يقبلوه يف الثانية؟!

ثم إّن اخلليفة الثاني قرن بني متعة احلج ومتعة النس��اء يف النهي، وال خالف 
أّن متعة احلج غري منسوخة وال حمرمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها 
بدليل الرواية عن عمر بن اخلطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رس��ول اهلل 
ح��الاًل وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، فأخرب بأّن هذه املتعة كانت على عهد 
رسول اهلل9 ، أضاف النهي عنها إىل نفسه لضرب من الرأي فلو كان النيب9 
نس��خها أو نهى عنها أو أباحه��ا يف وقت خمصوص دون غريه ألضاف التحريم 

إليه دون نفسه.31
٭     ٭     ٭
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