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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

عاِمه في بالَحج   ُيْحِرمَ  ثم منها وَيْفُرغَ  اْلَحج   َأْشُهرِ  في بالُعمرةِ  ُيْحِرمَ  أن وِصَفُته:  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 :  الهدي ساق من حل

 كما ، ينحر حتى يحؿ ال فإنو اليدي ساؽ مف أف الراجح أف تقدـ ؟ ال أـ يحؿ أف متمتعا اليدي ساؽ لمف ىؿ
 :  ؿاقو أ عمى ؟ اليدي يسوؽ المتمتع أف يمكف وىؿ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أخبر

 يحـر ثـ ، يحؿ عمرتو مف انتيى إذا ثـ ، ويعتمر اليدي يسوؽ ، اليدي ساؽ إذا يحؿ أف لممتمتع:  األوؿ القوؿ
 .  رواية في والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، بالحج

 لكف ، قارنا سيصبح أنو يعني وىذا ، بالحج يحـر حتى يحؿ أف لو فميس اليدي المتمتع ساؽ إذا:  الثاني القوؿ
 أو التروية يـو في بالحج يحـر ثـ ، يقصر ال لكنو ، ويسعى يطوؼ ، بالعمرة يأتي أنو فيروف ، متمتع أنو يروف
 .  الحنابمة مذىب مف الصحيح وىو الحنفية إليو وذىب ، ذلؾ قبؿ

 :  األدلة

 ( . منيا وتحممت ، عمرة ولجعمتيا ، اليدي سقت لما ، استدبرت ما أمري مف استقبمت لو) حديث:  األوؿ الدليؿ

 من يحل ال فإنه أهدى منكم كان من] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عمر ابف حديث:  الثاني الدليؿ
 . متفؽ عميو  [حجه يقضي حتى منه حرم شيء

 .  بالحج أحـر إذا قارنا ويكوف ، يحؿ ال فإنو اليدي ساؽ إذا المتمتع أف:  الثالث القوؿ

 :  الراجح

 وفي ،( أنحر حتى أحؿ ال) فقاؿ حفصة سألتو وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف ؛ أعمـ واهلل الثالث القوؿ ىو
 يكوف أف يقتضي وىذا ، حجو يقضي حتى شيء مف يحؿ ال اليدي ساؽ مف أف ربأخ ، عمر ابف حديث

ذا ، األوؿ إحرامو عمى باقيا اإلنساف  يحمؽ أف يمكف ال إذ ، قارنا يصبح فإنو ، العمرة إحراـ عمى الحج أدخؿ وا 
ذا ، ينحر لـ ألنو ؛ ذا ، يبقى العمرة إحراـ فإف يحمؽ لـ وا   ىو الذي النسؾ عمى نسكا وأدخؿ باقيا اإلحراـ كاف وا 

 .  قارنا يصبح فإنو ، العمرة نسؾ وىو ، فيو

  : التمتع صفة
 عند وىو ، نفسو العاـ في بالحج يحـر ثـ ، منيا يفرغ ثـ ، الحج أشير في بالعمرة يحـر أف التمتع أف عرفنا
 ، شروط سبعة يرى بعضيـ ، اليدي ولوجوب لمتمتع شروطا جعموا ، اهلل رحميـ العمماء لكف ، العمـ أىؿ عامة

 .  الشروط ىذه أىـ مف ونذكر ، شرطا عشر أحد يعدىا وبعضيـ ، شروط خمسة وبعضيـ

 :  التمتع شروط
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 ال فإنو ، الحج أشير في بالحج أحـر ثـ الحج أشير قبؿ اعتمر فإف ، الحج أشير في يعتمر أف الشرط األوؿ:
 في أفعاليا أدى ثـ ، رمضاف في بالعمرة أحـر لو فيما اإلشكاؿ لكف ، العمـ أىؿ عامة إليو وذىب ، متمتعا يكوف
 الشير وىؿ   الشمس غربت ثـ ، رمضاف مف يـو آخر شمس غروب قبؿ أحـر أنو لو كما ، متصور وىذا ، شواؿ

 ىذه تكفي وىؿ ؟ الحج نوى لو متمتعا يعتبر فيؿ ، العيد ليمة العمرة أفعاؿ وأدى ، العيد ليمة مكة إلى دخؿ ثـ ،
 :  قوالف ال؟ أـ التمتع عمرة عف العمرة

 المالكية مذىب وىو ، عطاء واختاره ، شبرمة وابف والحكـ الحسف إليو وذىب ، متمتعا يعتبر أنو:  األوؿ القوؿ
ف ، متمتعا يعتبر فإنو شواؿ شير في أشواط أربعة طاؼ إف الحنفية ورأي ، قوؿ في والشافعية  مف أقؿ طاؼ وا 

 .  متمتعا يعد لـ أربعة

 أشير مف شير في العمرة أفعاؿ أوقع ألنو ، الحج أشير في بالعمرة أتى أنو عميو يصدؽ أنو:  األوؿ التعميؿ
 ( . شواؿ) الحج

 في المرأة وطئ لو أنو بدليؿ ، الحج أشير في صحت العمرة إف:  يقولوف ، تعميؿ ليـ الحنفية:  الثاني التعميؿ
 ،(  الحج أشير في أحـر كمف ) شواؿ شير في أحـر كمف فيو ، تفسد عمرتو فإف ، ىذا إحرامو في شواؿ
 زاؿ ال اإلحراـ وأف ، كؿ في اإلحراـ صحة بجامع ، الحج أشير قبؿ اإلحراـ عمى الحج أشير في اإلحراـ فقاسوا
 ، الوطء بيذا يفسد إحرامو فإف ، رمضاف في أحـر وقد ، شواؿ شير في امرأتو وطئ اإلنساف أف لو ولذا ، باقيا
 .  متمتعا فيكوف ، وموجود متصؿ اإلحراـ أف عمى يدؿ وىذا

 بد ال المتمتع ألف ؛ متمتعا يعتبر ال شواؿ شير في العمرة بأفعاؿ أتى ثـ ، رمضاف في أحـر مف:  الثاني القوؿ
 وىو ، واسحاؽ وقتادة ، اهلل عبد بف جابر إليو وذىب ، الحج أشير في واألفعاؿ والعمرة باإلحراـ يأتي أف

 .  الحنابمة مذىبو ،  الشافعية مذىب األصح مف

 .  شواؿ شير في العمرة شقي   إيقاع مف بد فال ، وأفعاؿ إحراـ:  شيئيف مف تتكوف العمرة أف:  األوؿ التعميؿ

 ، الحج أشير في يقع أف بد فال ، بدونو تصح ال والعمرة ، العمرة أنساؾ مف نسؾ اإلحراـ أف:  الثاني التعميؿ
 .  متمتعا يكوف حتى

 :  الراجح

 خارج منيا جزء وقع فإف ، شواؿ في الحج أشير في العمرة وأفعاؿ اإلحراـ يقع أف بد ال وأنو ، الثاني القوؿ ىو
 بالحج أىؿ فإف ، فييا الحج يقع أي( معمومات أشير الحج) يقوؿ تعالى اهلل وألف ؛ متمتعا يعتبر ال شواؿ شير
ف كاف لمقوؿ األوؿ وجاىة وقوة ، وذلؾ لعدـ النص فييما متمتعا يعتبر لـ قبميا  .  ، وا 

 عميو اهلل رحمة العمـ أىؿ عميو أجمع وىذا - بد ال - فييا اعتمر التي السنة في بالحج يحـر أف:  الثاني الشرط
 في وحج ، 43 عاـ مف شواؿ شير في اعتمر أنو قدر لو ، عميو اهلل رحمة المنذر ابف اإلجماع حكى وقد ،

 .  واحدة سنة في والحج العمرة تقع أف بد ال بؿ ، متمتعا يعتبر ال فإنو 45 عاـ ىابعد التي السنة
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 :  أدلتيـ

 شواؿ كتابو في تعالى اهلل ذكر التي الحج أشيرو  " :قاؿ أنو وفيو ، عباس ابف أثر في ثبت ما:  األوؿ الدليؿ
 مف أف ذكرف ، أخرجو اإلماـ البخاري " ، فمف تمتع في ىذه األشير فعميو دـ أو صـو الحجة وذو العقدة وذو
 شواؿ شير ، األشير ىذه في التمتع يقع أف بد ال أنو يفيد( في تمتع مف) فقولو ، دـ فعميو األشير ىذه في تمتع
 .  متمتعا يعتبر لـ غيرىا أخرى سنة في وقع فإف ، الحجة وذي القعدة وذي

 يعتمروف ، وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ أصحاب كاف" :قاؿ المسيب بف سعيد أف ، مرسؿ أثر:  الثاني الدليؿ
 البييقي أخرجو ، أخباره أو سعيد مراسيؿ مف وىو ،" ييدوا لـ ذلؾ عاميـ مف يحجوا لـ فإذا ، الحج أشير في

 .  النووي وحسنو

 رحمة العمـ أىؿ عامة رأي عمى متمتعا يعتبر ال سافر فإف ، والحج العمرة بيف المتمتع يسافر أال:  الثالث الشرط
ف ، عمييـ اهلل  مف مجموعة عمى ، الدـ ويسقط التمتع يقطع الذي السفر حد في بينيـ فيما اختمفوا قد كانوا وا 

 :  األقواؿ

 الصالة فيو تقصر ال السفر كاف فإف ، عندىـ الحد ىذا ، تمتعو ينقطع فإنو قصر سفر سافر إذا:  األوؿ القوؿ
 رأي وىو ، جميعا عمييـ اهلل رحمة تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختيار وىو ، الحنابمة إليو وذىب ، تمتعو ينقطع لـ

سحؽ ، -ميـ ورأيو - عطاء  .  وا 

 :  األدلة

 إذا يحصؿ إنما والتمتع ، {الْهَذْيِ هِيَ اسْتٍَْسَشَ فَوَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُوْشَةِ تَوَتَّعَ فَوَيْ} تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
ذا ، السفريف أحد بترؾ اإلنساف ترفو  إلى يرجع حتى جديدا سفرا سينشئ فإنو ، عمرتو بعد قصر سفر سافر وا 
 .  قوي تعميؿ وىذا ، حينئذ اليدي عميو يجب فال ، يترفو لـ فيو ، مكة

 أقاـ ثـ الحج أشير في اعتمر إذا" قاؿ أنو ، ابنو عف ويروى عنو اهلل رضي عمر عف يروى أثر:  الثاني الدليؿ
 ىوو  ، العمري عمر بف اهلل عبد رواية مف شيبة أبي ابف أخرجو" بمتمتع فميس ورجع خرج فإف ، متمتع فيو

ف،  ضعيؼ  . أىمو إلى الرجوع يكوف قد بالخروج المراد ألف ؛ بو استدلوا مما أعـ ىذا كاف وا 

 ، تمتعو انقطع تجاوزه فإف ، الميقات يتجاوز أال ذلؾ وحد ، وحجو عمرتو بيف المتمتع يسافر ال:  الثاني القوؿ
 .  اهلل رحميـ الشافعية إليو وذىب ، عنو الدـ ويسقط

 ، الدـ عميو يجب فال ، مسافرا يعتبر ال الميقات يتجاوز لـ مف:  فقالوا ، الحنابمة بدليؿ أخذوا:  األوؿ الدليؿ
 ، بعيد الميقات ، الميقات يتجاوز فسوؼ المدينة إلى وسافر مدنيا كاف إذا ، المدينة إلى سافر بمف ينقض وىذا
 .  بعيدة المسافة ألف ؛ قوؿ كؿ عمى مسافرا يعتبر وىو

 المالكية إليو ذىب ، بمده مسافة توازي مسافة إلى أو ، بمده إلى سافر إذا إال التمتع ينقطع ال:  الثالث القوؿ
 .  اهلل رحميـ
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 السفريف بأحد مترفيا يكوف فال ، جديدا سفرا سينشئ فإنو ، لو موازية مسافة أو ، بمده إلى رجع إذا أنو:  التعميؿ
 . 

 ، حـز وابف المنذر وابف الحسف إليو ذىب ، بمده إلى رجع لو حتى ، مطمقا تمتعو ينقطع ال أنو:  الرابع القوؿ
 .  األضواء صاحب ، اهلل رحمو الشنقيطي وقربو

 إلى بالعمرة تمتع قد أنو عميو ويصدؽ( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) اآلية عمـو:  يـدليم
 كؿ عمى متمتع فيو ، بمده إلى رجع لو حتى متمتعا يبقى ، بدليؿ إال العمـو ىذا تخصيص ألحد وليس ، الحج
 .  عندىـ حاؿ

 .  اهلل رحمو شيخنا اختيار وىو ، الحنفية مذىب وىذا ، ىو بمده إلى يرجع حتى التمتع ينقطع ال:  الخامس القوؿ

 :  األدلة

ف متمتع فيو أقاـ ثـ الحج أشير في اعتمر إذا" ابنو عف مروي وىو ، السابؽ عمر أثر:  األوؿ الدليؿ  خرج وا 
 .  بمده إلى رجع إذا:  والمراد ، ضعيؼ األثر وىذا ،" بمتمتع فميس ورجع

 إال جديدا سفرا ينشئ وال ، جديدا سفرا ينشئ ولـ ، سفر في يزاؿ ال فإنو بمده إلى يرجع لـ إذا أنو:  الثاني الدليؿ
 .  البمد إلى يعود حتى مسافرا يعتبر فإنو ، بمده مف خرج ما متى اإلنساف ألف ؛ بمده إلى رجع إذا

 إلى ذىب ثـ ، وقصر وسعى طاؼ ثـ بالعمرة وأىؿ ، مكة إلى وذىب ، مثال مصر مف قدـ حاجا أف لو:  مثاؿ
 مف ألنو ؛ متمتعا يعتبر األخير القوؿ أصحاب عند فإنو ، بالحج وأىؿ ، مكة إلى المدينة مف رجع ثـ ، المدينة
نما ، جديدا سفرا ينشئ لـ فيو ، بمده يعد لـ اآلف وىو ، سفرا يعتبر إلييا عودتو إلى مصر مف خروجو  السفر وا 
 . سفره داخؿ سفر أنشأه الذي

 :  الراجح

 فإف ، عنو الدـ ويسقط ، تمتعو ينقطع فإنو بمده إلى عاد فإف ، بمده إلى يعد لـ ما ، متمتعا يعتبر اإلنساف أف
ما ،( ويحج يعتمر) ، فيو ويتمتع جديدا سفرا ينشأ أف فإما جديدا سفرا أنشأ  ىو ، مفردا يحج أو قارنا يحج أف وا 

 . ذلؾ في بالخيار

 اهلل رضي عائشة كقصة ، قارنا صار حمو قبؿ أحـر فإف ، بالحج إحرامو قبؿ عمرتو مف يفرغ أف الشرط الرابع:
 .  بالحج ييؿ ثـ ، عمرتو مف يفرغ أف بد ال ، منيا يفرغ ثـ:  المؤلؼ قاؿ ولذا ، عنيا

 تبارؾ اهلل ألف ؛ دـ عميو يجب لـ منيـ كاف فإف ، الحراـ المسجد حاضري مف يكوف الف أ الشرط الخامس:
 إِرَا وَسَبْعَتٍ الْحَجِّ فًِ أٌََّامٍ ثَلَاثَتِ فَصٍَِامُ ٌَجِذْ لَنْ فَوَيْ الْهَذْيِ هِيَ اسْتٍَْسَشَ فَوَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُوْشَةِ تَوَتَّعَ فَوَيْ} يقوؿ وتعالى

 إف أي ، اليدي إلى يعود( ذلؾ) فقولو ،{ الْحَشَامِ الْوَسْجِذِ حَاضِشِي أَهْلُهُ ٌَكُيْ لَنْ لِوَيْ رَلِكَ كَاهِلَتٌ عَشَشَةٌ تِلْكَ سَجَعْتُنْ
 عميو يجب لـ الحراـ المسجد حاضري كانوا فإف ، الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ مف عمى واجب اليدي
 .  ىدي
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 :  الحرام المسجد حاضري تعريف

 :  أقواؿ عمى العمماء اختمؼ ؟ الحراـ المسجد حاضروا أنيـ عمييـ يصدؽ مف

 رأي وىو ، والحنابمة الشافعية إليو ذىب ، قصر مسافة مكة وبيف بينيـ ومف ، الحـر أىؿ إنيـ:  األوؿ القوؿ
 مف يعتبر لـ القصر مسافة تجاوز فإف ، جميعا اهلل رحميـ الشنقيطي واستظيره ، تيمية ابف اإلسالـ شيخ

 .   حاضريو

 كذلؾ ، مسافر صالة ال حاضر صالة عميو تجب ألنو ؛ كالحاضر القصر مسافر دوف مف أف:  األوؿ التعميؿ
 فيـ إذف ، بمسافر ليس ألنو ؛ السفر أجؿ مف الصموات يجمع وال ، يفطر فال ، السفر برخص يترخص ال

 .  الحراـ المسجد أىؿ أحكاـ أحكاميـ ، الحراـ المسجد حاضروا

 حاضروا فيـ ، الحراـ المسجد مف قريبيف يعتبروف وىؤالء ، منو القريب ىو الشيء حاضر أف:  الثاني التعميؿ
 مف قصر مسافة دوف في كاف أو ، مكة أطراؼ في كاف مف عمى اليدي يجب ال عميو بناء ، الحراـ المسجد

 .  متمتعا أو قارنا حج إذا اليدي عميو يجب فال ، مكة

 .  الحنفية ومذىب عطاء رأي وىو ، والميقات الحـر بيف ومف ، الحـر أىؿ أنيـ:  الثاني القوؿ

 فكؿ ، الحـر فأشبو ، بو واإلىالؿ النسؾ فيو يشرع الميقات ، الحـر فأشبو ، النسؾ فيو شرع موضع أنو:  التعميؿ
 .  الحراـ المسجد حاضري مف فيو الميقات دوف كاف مف

 حاضري مف البعيد يكوف وأف ، الحراـ المسجد حاضري مف ليس القريب يكوف أف إلى يؤدي ىذا بأف:  ونوقش
 مكة عف الحميفة ذي دوف كاف مف أف ىذا معنى ، بينيا فيما المسافة في تتفاوت المواقيت الف ؛ الحراـ المسجد
 المسجد حاضري مف ليس كيمو مائة قرابة يمممـ بعد كاف ومف ، الحراـ المسجد حاضري مف كيمو أربعمائة قرابة
 ، الحراـ المسجد حاضري مف يعتبر ال قريبة وىي عرؽ ذات أو المنازؿ قرف أو السيؿ بعد كاف ومف ، الحراـ
 .  الحراـ المسجد حاضري مف يعتبر كيمو أربعمائة أو كيمو ثالثمائة بعد عمى كاف ومف

 يكوف فكيؼ ، الصالة فيو تقصر سفرا ينشئ سوؼ فإنو يأتي أف أراد إذا فمعناه القوؿ بيذا قمنا إذا:  أيضا وقالوا
 وىذا ، سفرا سينشئ الحميفة ذي مف يأتي أف أراد مف ألف ، يمكف ال ؟ الصالة فيو تقصر سفرا ينشئ وىو قريبا
 بسفر إال الحراـ المسجد إلى يصؿ ال وىو الحراـ المسجد حاضري مف يكوف فكيؼ ، الصالة فيو تقصر السفر
 .  ؟ الصالة فيو تقصر

 ، عنيما اهلل رضي عباس ابف رأي وىذا ، فقط الحـر أىؿ الحراـ المسجد بحاضري المراد أف:  الثالث القوؿ
 ال الحؿ في كاف مف فإف ، الحؿ إلى خرجت حتى امتدت لو مكة أف ىذا ومعنى ، والثوري وطاوس ومجاىد
 .  الحـر في كاف مف الحراـ المسجد حاضرو إنما ، الحراـ المسجد حاضري مف يعتبر

 المسجد عمى فنص( الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ لمف ذلؾ) تعالى اهلل بقوؿ ليـ يستدؿ أف يمكف:  يـدليم
 .  الحـر حدود في يكوف أف بد ال ، الحـر وىو المناط عمى ونص ، الحراـ
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 يقتضي وىذا ، اهلل رحميـ المالكية مذىب وىذا ، خاصة مكة أىؿ الحراـ المسجد بحاضري المراد:  الرابع القوؿ
 وجزء ، الحـر في منيا جزء مكة اآلف ، الحراـ المسجد حاضري مف ليس مكة خارج الحـر في ىو مف يكوف أف

 ، الحـر في منيا جزء مزدلفة:  مثال ، مكة خارج وجزء ، مكة فيو تقع منو جزء ، الحـر وكذلؾ ، الحؿ في منيا
 الحراـ المجد حاضري مف ليس مكة خارج الحـر في كاف مف أف ذلؾ فمعنى ، ومبانييا مكة مف ليس الجزء ىذا
 .  أوليا دخوال اآلية في داخموف وىـ يخرجوف ألنيـ ؛ غريب وىذا ،

 ، قوليف بيف جمع فيو القوؿ وىذا ، الحـر وأىؿ مكة أىؿ ىـ الحراـ المسجد بحاضري المراد أف:  الخامس القوؿ
 في كاف مف أف ىذا ومعنى.  المالكية وقوؿ ، معو ومف عباس ابف قوؿ ، والرابع الثالث القوؿ بيف يجمع فيو
 مف فإنو الحـر في مكة خارج كاف ومف ، مثال التنعيـ كأىؿ ، الحراـ المسجد حاضري مف فإنو الحؿ في مكة

 .  مكة خارج أنو مع ، الحراـ المسجد حاضري

 :  الراجح

 منو قريب فيـ ، الحراـ المسجد حاضرو  أنيـ عمييـ يصدؽ ألنو ؛ اهلل رحمو شيخنا اختيار وىو ، القوؿ ىذا ىو
 الواحد أحـر إذا ، ىؤالء عمى الدـ يجب ال ، اآلية في داخميف فيكونوف ، والحـر الحراـ المسجد أىؿ مف وىـ ،

 .  الدـ عميو يجب لـ قارنا أو متمتعا منيـ

 .  بالعمرة اإلحراـ عند التمتع ينوي أف الشرط السادس:

 :  قوليف عمى خالؼ فيو الشرط وىذا

ليو ، بالعمرة اإلحراـ عند ينوي أف التمتع لصحة يشترط:  األوؿ القوؿ  المذىب وىو ، وجو في الشافعية ذىب وا 
 . التمتع شروط مف أنو ذكر ، الكافي عمى التعميؽ في اهلل رحمو شيخنا اختيار وىو ، الحنابمة عند

 ىناؾ يكوف أف يقتضي وىذا ،( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 إحرامو عند التمتع ينوي أف بد فال ، التمتع قصد ، منو القصد بوجود ُيشعر( تمتع فمف) ، المكمؼ مف قصد

 .  بالعمرة

 قياس ، الصالتيف بيف كالجمع ، النية إلى فافتقر ، إحداىما وقت في العبادتيف بيف جمع أنو:  الثاني الدليؿ
 ظير ، صالتيف مف يتكوف الجمع أف كما ، وحج عمرة مف يتكوف فالتمتع ، المجموعتيف الصالتيف عمى التمتع
 المسألة وفي ، الثانية مع األولى جمع األولى وقت في ينوي أف بد فال بينيما يجمع أف أراد فإذا ، مثال وعصر
 .  فييا النية اشتراط عدـ والمالكية الحنفية ومذىب قوليف، عمى خالؼ

 وجو في والحنابمة ، األصح الوجو في الشافعية إليو وذىب ، اإلحراـ عند التمتع نية تشترط ال:  الثاني القوؿ
 عمييـ اهلل رحمة الشنقيطي واستظيره ، حـز ابف رأي وىو ، الكبير الشرح صاحب أخيو وابف قدامة ابف اختاره
 .  جميعا



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 0_04  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
7 

:  قالوا ، القوليف لكال الدليؿ ،( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 اآلية وظاىر ، حينئذ متمتع أنو عميو يصدؽ فإنو ، السنة نفس في بالحج أتى ثـ ، نوى قد يكف ولـ اعتمر ومف
 . دليؿ بال اآلية خصص فقد فعميو اشترط فمف ، يشترط ال أنو

 ينو ولـ الحج أشير في اعتمر مف عمى يصدؽ وىذا ، السفريف أحد بترؾ الترفو التمتع معنى أف:  الثاني الدليؿ
 .  متمتعا يكوف فإنو ، عامو مف حج ثـ مكة في وبقي ، العمرة

 :  الراجح

 ، األوؿ ىو شيخنا رجحو ما لكف ، القوليف كال تحتمؿ ، اآلية خاصة ، ووجاىة قوة قوؿ ولكؿ ، محتممة المسالة
 .  العمـ أىؿ مف وغيرىـ ، أخيو وابف قدامة ابف رجحو وقد ، قوي رأييـ الثاني القوؿ وأصحاب ، قوي وجو ولو

 ، األصحاب مف مجموعة ذكره الشرط وىذا ، قصر مسافة مف أو الميقات مف بالعمرة يحـر أف السابع:الشرط 
 .  القناع كشاؼ في والبيوتي ، مفمح وابف ، الجوزي وابف ، عقيؿ كابف

 .  تمتع لو يكوف فال ، الحراـ المسجد حاضري حكـ فحكمو ذلؾ مف أقؿ أحـر مف أف:  التعميؿ

 بفا الشارح واختاره ، الموفؽ الحنابمة مف إليو وذىب ، الميقات مف اإلحراـ يكوف أف يشترط ال:  الثاني القوؿ
 األفقي أف لو بؿ ، قصر مسافة مف وال ، الميقات مف اإلحراـ يكوف أف يشترطوف ال ، الشنقيطي واختاره ، أخيو
 أشير دخمت أف إلى مكة في وبقي ، رمضاف في واعتمر ، مثال رمضاف ، الحج أشير قبؿ مكة خارج مف جاء
 أحمد اإلماـ عميو نص وىذا ، متمتعا يعتبر فإنو ، التمتع بنية رجع ثـ ، منو واعتمر التنعيـ إلى خرج ثـ ، الحج
 .  نصا

 فيمف عامة أنيا اآلية ىذه وظاىر ،( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) اآلية عمـو:  يـدليم
 إلى جاء أو ، مكة في وبقي ، الحج أشير قبؿ جاء مف فإف ، الميقات دوف مف أىؿ ومف ، الميقات مف أىؿ
 نفس في بالحج أتى ثـ ، رجع ثـ ، واعتمر الحؿ أدنى أو التنعيـ إلى فخرج ، الحج أراد ثـ ، الحج يريد ال مكة
 .  دليؿ إلى احتاج اآلية عمـو مف أخرجو ومف ، اآلية عمـو في ويدخؿ ، متمتع أنو عميو يصدؽ فإنو ، السنة

 وفييا ، العمـ أىؿ بعض إليو وذىب ، واحد شخص عف والعمرة الحج يكوف أف:  بعضيـ ذكره الشرط الثامف:
 :  قوليف عمى خالؼ

 والشافعية والمالكية الحنفية رأي وىذا ، واحد شخص عف والعمرة الحج يكوف أف يشترط ال:  األوؿ القوؿ
 .  واحد النسؾ فاعؿ ألف ؛ الجميور ، والحنابمة

 شخص عف والعمرة الحج يكوف أف يشترط أنو إلى:  قوؿ في والحنابمة قوؿ في والشافعية قوؿ في المالكية وذىب
 أو ، قريبو عف أو أمو عف أو أبيو عف معتمرا مكة إلى قدـ أنو لو ، واحد شخص عف وقع النسؾ ألف ؛ واحد

 النسؾ فاعؿ ألف متمتع؛ أنو عمى الجميور ؟ ال أو متمتعا يكوف فيؿ ، نفسو عف جعمو والحج ، آخر شخص
 .  واحد شخص
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 ال وأنو ، أعمـ واهلل األوؿ ىو والراجح ، واحد شخص عف يكوف أف بد ال ألنو ؛ متمتعا يعتبر ال:  الثاني القوؿ
 العمرة ، العكس أو ، ىو عنو والحج العمرة شخص عف نوى لو بؿ ، واحد شخص عف النسؾ يقع أف يشترط
 عف القراف عمرة تكوف أف يجوز ىؿ ، القراف في وكذلؾ ، متمتعا يكوف فإنو ، آخر شخص عف والحج عنو

 وحج ، نفسو عف القراف عمرة أف ينوي أف يجوز ، يجوز:  المذىب ، قوالف ؟ شخص عف والحج ، شخص
 .  صحيحا عنو نوى عمف ويقع ، آخر شخص عف القراف

َدم   اأُلُفقي   َوَعمى:  قال  . 

 مف أو األرض مف الناحية:  ىو واألفؽ ، األفؽ إلى ونسبو ، دـ فعميو مكة عف غريبا أفقيا كاف إذا التمتع في
:  مالؾ ابف يقوؿ ، اإلفراد النسبة في األصؿ ألف ؛ آفاقي:  يقؿ ولـ ، أفقي:  قاؿ ، مفردا بو وأتى ، السماء
 النسبة أراد فإذا ، إليو ونسب ، بواحده جيء ، جمعيتو عمى باؽ جمع إلى نسب   إذا ، لمجمع   ناسبا اذكر والواحد

 المسجد احاضرو  وىـ ، اليدي عميو يجب فال مكة في كاف مف وأما ، المفرد إلى نسبة ، أفقي:  قاؿ اآلفاؽ إلى
 .  تقدـ كما الحراـ

 القارف أف إلى ذىب فإنو ، الماجشوف ابف إال ، عمييـ ىدي ال الحراـ المسجد حاضري أف يروف العمـ أىؿ عامة
 يذكر ولـ ، القرآف في المتمتع عف الدـ أسقط تعالى اهلل ألف:  قاؿ ، دـ عميو يجب ال والمتمتع ، دـ عميو يجب
 ، كالمتمتع القارف أف فيروف العمـ أىؿ عامة وأما ، عميو الدـ فيجب ، أصمو عمى باقيا القارف فيكوف ، القارف
ذا  يجب إنما والقارف ، عمال أقؿ ىو الذي القارف عمى يجب فال ، عمال أكثر ىو الذي المتمتع عمى يجب لـ وا 

 .  أولى باب مف فالقارف ، الدـ عميو يجب ال المتمتع كاف فإذا ، المتمتع عمى قياسا عميو اليدي

 :  مكة أهل وقران تمتع

 ، ذلؾ في العمـ أىؿ اختمؼ ، الحراـ المسجد حاضرو ومثميـ ؟ ال أـ ويقرنوا يتمتعوا أف يمكف مكة أىؿ ىؿ
 هِيَ اسْتٍَْسَشَ فَوَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُوْشَةِ تَوَتَّعَ فَوَيْ} تعالى قولو في اإلشارة مرجع في االختالؼ ىو الخالؼ وسبب

 حَاضِشِي أَهْلُهُ ٌَكُيْ لَنْ لِوَيْ رَلِكَ كَاهِلَتٌ عَشَشَةٌ تِلْكَ سَجَعْتُنْ إِرَا وَسَبْعَتٍ الْحَجِّ فًِ أٌََّامٍ ثَلَاثَتِ فَصٍَِامُ ٌَجِذْ لَنْ فَوَيْ الْهَذْيِ

 إلى تعود اإلشارة أف عمى الجميور ؟ اليدي إلى تعود أـ التمتع إلى تعود اإلشارة ىؿ( ذلؾ)  {الْحَشَامِ الْوَسْجِذِ
 التمتع إلى تعود اإلشارة أف إلى العمـ أىؿ بعض وذىب ، عمييـ ىدي ال وحاضروه الحراـ المسجد فأىؿ ، اليدي

 المسجد حاضري مف أىمو كاف مف أما ، الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ لمف التمتع:  المعنى فيصبح ،
 :  قوليف عمى فاختمفوا ، قراف وال تمتع لو ليس فإنو الحراـ

 والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، يقرنوا وأف يتمتعوا أف ليـ الحراـ المسجد حاضري أف:  األوؿ القوؿ
 .  العمـ أىؿ مف كثير رأي وىو ، والظاىرية

 :  األدلة
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 قالوا{ الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ لمف ذلؾ ،،، الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 .  كغيرىـ يتمتعوا أف فميـ التمتع، ال الدـ إلى تعود واإلشارة: 

 ، بينيـ فرؽ ال إذ ، مكة ألىؿ قربة يكوف فإنو ، والغرباء لآلفاقييف قربة النسؾ في كاف ما أف:  الثاني الدليؿ
 .  لمجميع يجوز فإنو ، فراداإل كحج

 وىو ، عنيما اهلل رضي عباس ابف مذىب وىذا ، قراف وال ليـ متعة ال الحراـ المسجد احاضرو :  الثاني القوؿ
 .  التمتع إلى تعود اإلشارة أف يرى فإنو ، البخاري قوؿ في الالـز وىو ، الحنفية مذىب

 :  األدلة

 تمتع فمف) اآلية أوؿ إلى تعود اإلشارة ،( الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ لمف ذلؾ) اآلية:  األوؿ الدليؿ
 عميو يكوف واليدي ، لإلنساف يكوف والتمتع ، مف عمى:  يقؿ ولـ ،( لمف ذلؾ) قولو والدليؿ ،( الحج إلى بالعمرة

 .  الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ مف عمى ذلؾ:  لقاؿ الدـ المقصود كاف ولو ،

 :  منيا كثيرة بمناقشات ىذا استدالليـ نوقش

 فعمييا أي {فَلَهَا أَسَأْتُنْ وَإِىْ}" عمى" بمعنى الالـ يأتي ، متناوبيف يكوناف ،(  عمى ، الالـ) الجر حرفي:  أوال

 عمى:  أي {النَّخْلِ جُزُوعِ فًِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُنْ} بعض عف بعضيا الحروؼ تتناوب ، العرب لغة في كثير وىذا ،

 .  بيا ي روى:  أي {اللَّهِ عِبَادُ بِهَا ٌَشْشَبُ عٍَْنًا} آخر معنى لتضميف تتناوب وقد ، القرآف في كثير وىو ، النخؿ جذوع

 فما) وقولو ، شرط ىذا( تمتع فمف) قولو ألف ؛ اليدي إلى تعود اإلشارة:  قالوا ، قوية بمناقشة ناقشوا:  ثانيا
 ىذا ،( الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ لمف ذلؾ) وقولو ، وجوابو الشرط جزاء ىذا( اليدي مف استيسر
 عف النووي ذكره ، مثاال لو وضربوا ، الشرط دوف الجزاء عمى يعود فإنو عاد إذا واالستثناء ، االستثناء بمنزلة
 ، درىـ فمو الدار دخؿ مف:  قاؿ لو ما بمنزلة فيو ، تميـ بني إال ، درىـ فمو الدار دخؿ مف:  الشافعية بعض
 .  ىنا ومثمو ، الشرط عمى وليس الجزاء عمى العود فيكوف ، تميـ بني مف يكف لـ لمف ذلؾ

 ، أمصاركـ إلى رجعتـ:  قاؿ( رجعتـ إذا وسبعة) تعالى قولو في ، الصحيح في عباس ابف أثر:  الدليؿ الثاني
 لمناس وأباحو ، نبيو وسنو ، كتابو في أنزلو اهلل فإف ، والعمرة الحج بيف عاـ في نسكيف فجمعوا ، تجزئ الشاة
 عباس فابف ، البخاري في وىذا ،( الحراـ المسجد حاضري أىمو يكف لـ لمف ذلؾ) قاؿ اهلل فإف ، مكة أىؿ غير
 .  ليـ تمتع ال مكة أىؿ أف يرى

 بيف الترجيح فيطمب ، عنيـ اهلل رضي الكراـ الصحابة مقابؿ وفي ، النص مقابؿ في الصحابي مف اجتياد وىذا
 .  أقواليـ

 يعود أي:  بأىمو يمـ ، تمتع لو يكف فمـ ، بأىمو ممـ والمكي ، بأىمو يمـ أال لو شرع المتمتع أف:  الدليؿ الثالث
 .  ؟ متمتعا يكوف فكيؼ ، بيـ ممـ وىو ، أىمو عنده والمكي ، معيـ ويكوف إلييـ
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 بأىمو اإلنساف يمـ أال التمتع شرط مف وليس ، عميو دليؿ ال ىذا باألىؿ اإللماـ عدـ شرط:  فقالوا الجميور ناقش
 .  متمتعا يعتبر ذلؾ ومع ، بيـ سيمـ فإنو ، مكة في وأىمو ، واعتمر مكة عف الغريب قدـ فمو ،

 المكي نسؾ أف عمى يدؿ وىذا ، الدـ يمزمو ال تمتع إذا والمكي ، الدـ لزمو تمتع إذا ريبغال أف:  الدليؿ الرابع
ذا ، ناقص  .  يتمتع أف لو كره ناقصا نسكو كاف وا 

 يعتمر فإنو المكي وأما ، السفريف أحد بترؾ ترفو ألنو ؛ اليدي عميو يجب إنما الغريب بأف:  االستدالؿ ونوقش
 اليدي عميو يجب فمـ ، السفريف أحد بترؾ يترفو ولـ ، يسافر فمـ ، بمده مف بالحج ويأتي ، الحؿ وىو ميقاتو مف
 . 

 :  الراجح

 ليس قرنوا أو تمتعوا إذا لكنيـ ، يقرنوا وأف يتمتعوا أف الحراـ المسجد وحاضري مكة ألىؿ أف ، األوؿ القوؿ ىو
 .  يثبت لـ ألنو ؛ ىدي عمييـ

 :  القارن عمى الدم حكم

 لذا ، المتقدميف عامة ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب ، دـ عميو القارف أف عمى العمـ أىؿ جماىير
 ػ :ب ويستدلوف"  إال عند داود خالفا فيو نعمـ وال" قدامة ابف يقوؿ

 مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) تعالى قولو وىي ، المتمتع حؽ في الثابتة األدلة الدليؿ األوؿ :
 عمى وجب كما ، الدـ عميو فيجب ، السفريف أحد بترؾ ترفو ألنو ؛ متمتع القارف:  القرطبي قاؿ حتى( اليدي
 . المتمتع عمى قياسا القارف عمى الدـ فوجب ، المتمتع

 الدليؿ الثاني: ألنو مروي عف ابف مسعود وابف عمر رضي اهلل عنيما .
 باب مف القارف عمى يجب فإنو ، وقتيف في نسكيف جمع أنو مع دـ المتمتع عمى وجب إذا ألنو الدليؿ الثالث:

 .  أولى

 وجوب عمى دليؿ ال:  قالوا ، طاوس عف ونقؿ ، القارف عمى الدـ يجب ال أنو إلى اهلل رحمو الظاىري داود ذىب
 وال الكتاب في يأت لـ ، صحيح وىذا ، سنة مف وال كتاب مف ال ، نص في الدـ إيجاب يأت فمـ ، عميو الدـ

نما ، السنة " قياسا قاسوه إنما" مشيش ابف رواية في مشيش البف أحمد اإلماـ قاؿ ولذا ؛ التمتع عمى مقيس ىو وا 
 .  أعمـ واهلل ، التمتع عمى قياسا جاء القراف في الدـ وجوب إف أي ،

 وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد وعمى آله وصحبه أجمعين


