 ‐ 126660ﺗﻘﻴﻢ ﻓ ﺟﺪة واﻋﺘﻤﺮت ﻓ أﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ ﻓﻬﻞ ﺗﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ إذا ﺣﺠﺖ؟
اﻟﺴﺆال
زوﺟ ﻳﻌﻤﻞ ﻓ ﺟﺪه وﻧﺤﻦ ﻣﻘﻴﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻨﻪ وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﺮة ﻓ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻠﻨﺎ وﻋﺪﻧﺎ إﻟ ﺟﺪه
وﻧﻨﻮي اﻟﺤﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إن ﺷﺎء اﻟﻪ وﺳﻮف ﻧﺬﻫﺐ ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ إﻟ ﻣﺔ ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺞ اﻟﺘﻤﺘﻊ وﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﺳﻔﺮ
واﺣﺪ وﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن أﺣﺞ ﺑﻤﺎل زوﺟ ﺑﺮﺿﺎه أرﺟﻮ اﻹﻳﻀﺎح ﻓ اﻟﻤﺴﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻢ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
اﻟﺘﻤﺘﻊ  :ﻫﻮ أن ﻳﺤﺮم اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻓ أﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ وﻳﺤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺤﺮم ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻪ  ،وﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺪي ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ: 
)ﻓَﻤﻦ ﺗَﻤﺘﱠﻊ ﺑِﺎﻟْﻌﻤﺮة اﻟَ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪْيِ( اﻟﺒﻘﺮة.196/
ﻓﺈن ﻋﺎد إﻟ ﺑﻠﺪه ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﺮة  ،ﺛﻢ أﻧﺸﺄ ﺳﻔﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﺞ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺮد  ،وﻟﻴﺲ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ .
وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﺮﺟﻮﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﻣﺔ إﻟ ﺟﺪة ﻳﻘﻄﻊ ﺣﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ .
وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء  :إﻧ أدﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﺮة ﻓ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال 1395ﻫـ ،وﺑﻌﺪ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ رﺟﻌﺖ إﻟ ﺑﻠﺪﺗ ،وﺑﻤﺎ
أﻧ ﻋﺎزم إن ﺷﺎء اﻟﻪ ﻋﻠ ﺗﺄدﻳﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم 1395ﻫـ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻮن ﻋﻠ ﻓﺪي أم ﻻ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا " :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺮون أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺪي؛ ﻷﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة إﻟ اﻟﺤﺞ ﻓ ﺳﻔﺮة واﺣﺪة ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت أﻧﻚ رﺟﻌﺖ
ﺑﻌﺪ أداء اﻟﻌﻤﺮة ﻓ ﺷﻮال ﻋﺎم 95ﻫـ إﻟ ﺑﻠﺪك ،وﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﺑﻤﺔ ﺣﺘ ﺗﺆدي اﻟﺤﺞ.
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻬﺪي إذا ﺣﺠﺠﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻚ وﻟﻮ رﺟﻌﺖ إﻟ ﺑﻠﺪك أو إﻟ أﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) :ﻓَﻤﻦ
ﺗَﻤﺘﱠﻊ ﺑِﺎﻟْﻌﻤﺮة اﻟَ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪْيِ ( اﻟﺒﻘﺮة . 196/واﻟﻔﺘﻮى واﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرﻳﺎن ﻋﻠ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮب
اﻟﻬﺪي ﻓ ذﻟﻚ " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ). (11/366
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ أدى اﻟﻌﻤﺮة ﻓ ﺷﻮال ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟ أﻫﻠﻪ  ،ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟ ﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً  ،ﻫﻞ ﻳﻮن
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﺪي ؟

2/1

ﻓﺄﺟﺎب  " :إذا أدى اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﻤﺮة ﻓ ﺷﻮال ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟ أﻫﻠﻪ ﺛﻢ أﺗ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻤﺘﻊ  ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺪي  ،ﻷﻧﻪ ذﻫﺐ إﻟ أﻫﻠﻪ ﺛﻢ رﺟﻊ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً  ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺮوي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻨﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر ،
واﻟﻤﺮوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻳﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً  ،وأن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﺪي  ،ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻓ أﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ ﻓ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة  ،أﻣﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن  :إذا رﺟﻊ إﻟ أﻫﻠﻪ  ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل  :إذا ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﺮ ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﺤﺞ ﻣﻔﺮد ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺘﻤﺘﻊ  ،واﻷﻇﻬﺮ ـ واﻟﻪ
أﻋﻠﻢ ـ أن اﻷرﺟﺢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻨﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ،أﻧﻪ إذا رﺟﻊ إﻟ أﻫﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻤﺘﻊ  ،وﻻ دم ﻋﻠﻴﻪ  ،وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎء
ﻟﻠﺤﺞ وأدى اﻟﻌﻤﺮة ﺛﻢ ﺑﻘ ﻓ ﺟﺪة أو اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﻤﺎ ﺛﻢ أﺣﺮم ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻓﻬﺬا ﻣﺘﻤﺘﻊ  ،ﻓﺨﺮوﺟﻪ إﻟ اﻟﻄﺎﺋﻒ أو ﺟﺪة
أو اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً  ،ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻷداﺋﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً  ،وإﻧﻤﺎ ﺳﺎﻓﺮ إﻟ ﺟﺪة أو اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻟﺤﺎﺟﺔ  ،وﻛﺬا ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ إﻟ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎرة ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﻓ اﻷﻇﻬﺮ واﻷرﺟﺢ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻫﺪي اﻟﺘﻤﺘﻊ  ،وﻳﺴﻌ ﻟﻠﺤﺞ ﻛﻤﺎ ﺳﻌ ﻟﻌﻤﺮﺗﻪ "
اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز" ).(17/96
وأﻧﺘﻢ اﻵن ﻣﻦ أﻫﻞ ﺟﺪة  ،ﻓﺮﺟﻮﻋﻤﺎ إﻟﻴﻬﺎ رﺟﻮع إﻟ ﺑﻠﺪﻛﻤﺎ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻤﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺤﺞ ﻋﻠ ﻧﻔﻘﺔ ﻏﻴﺮه  ،ﻣﻦ واﻟﺪ أو زوج أو اﺑﻦ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ  ،وﻟﺰوﺟﻚ اﻷﺟﺮ ﻋﻠ ﺗﻤﻴﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺞ وإﻋﺎﻧﺘﻚ ﻋﻠﻴﻪ
 ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺤﺞ أن ﻳﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ  ،وﻳﻨﻈﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ). (36841
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ.
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