 ‐ 32845إﺷﺎل ﻓ ﻣﻴﻘﺎت أﻫﻞ ﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮة
اﻟﺴﺆال
ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ إﻟ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﺮة وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ :ﺣﺘ أﻫﻞ ﻣﺔ ﻳﻬﻠﻮن ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻣﻤﻦ أراد اﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة  ،وﻛﻴﻒ ﻧﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟ ﺑﻴﻨﻮا ﻟﻨﺎ اﻟﺮأي اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  ،وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺤﺮم أﻫﻞ ﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮة  ،ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ أم ﻣﻦ ﻣﺔ اﻟﻤﺮﻣﺔ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻳﺤﺴﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ أوﻻ ﻟﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺛﻢ ﻧﺒﻴﻦ وﺟﻪ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل  ) :وﻗّﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ذا اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ،وﻷﻫﻞ اﻟﺸﺎم اﻟﺠﺤﻔﺔ ،
وﻷﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﻗﺮن اﻟﻤﻨﺎزل  ،وﻷﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻠﻤﻠﻢ  ،ﻗﺎل  :ﻓﻬﻦ ﻟﻬﻦ وﻟﻤﻦ أﺗ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻬﻦ ﻣﻤﻦ أراد اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة  ،وﻣﻦ
ﻛﺎن دوﻧﻬﻦ ﻓﻤﻬﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ أﻫﻞ ﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺔ رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ .
وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻧﺰل رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺤﺼﺐ ) اﺳﻢ ﻣﺎن (  ،ﻓﺪﻋﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑ
ﺑﺮ ﻓﻘﺎل  :اﺧﺮج ﺑﺄﺧﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم ) وﻓ رواﻳﺔ إﻟ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ( ﻓﻠﺘﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة  ،ﺛﻢ ﻟﺘﻄﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ،ﻓﺈﻧ أﻧﺘﻈﺮﻛﻤﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ  ،ﻗﺎﻟﺖ :
ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﻓﺄﻫﻠﻠﺖ  ،ﺛﻢ ﻃﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ وﺑﺎﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة  ،ﻓﺠﺌﻨﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻓ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ ،
ﻓﻘﺎل :ﻫﻞ ﻓﺮﻏﺖ ؟ ﻓﻘﻠﺖ  :ﻧﻌﻢ  ،ﻓﺄذن ﻓ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ  ،ﻓﺨﺮج ﻓﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻄﺎف ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ،ﺛﻢ ﺧﺮج إﻟ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 .رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.
وﻋﻠ ﻫﺬا ﻳﻘﺎل  :إن ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎم ﻓ أن أﻫﻞ ﻣﺔ ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﻦ ﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً وﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻣﻔﺮدة
وﺑﺎﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻗﺮاﻧﺎً  ،وﺣﺪﻳﺚ ﺧﺮوج ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﺘﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وإرﺷﺎده ﺧﺎص  ،واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء  :أن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص إذا ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﻋﻠ اﻟﺨﺎص ،
ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎص  ،وﻫﻮ ﻫﻨﺎ اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ  ،أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺤﻞ  ،ﻓﻴﻮن ﻣﻌﻨ ﺣﺘ أﻫﻞ ﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺔ  :أن أﻫﻞ ﻣﺔ
ﻳﺤﺮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً أو ﺑﺎﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻗﺮاﻧﺎً  ،ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟ اﻟﺨﺮوج إﻟ اﻟﺤﻞ  ،أو إﻟ ﻣﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ اﻷﺧﺮى
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اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓ اﻟﺤﺪﻳﺚ ؛ ﻟﻴﺤﺮﻣﻮا ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ .
أﻣﺎ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻔﺮدة ﻓﻌﻠ ﻣﻦ أراد اﻹﺣﺮام ﺑﻬﺎ وﻫﻮ ﻓ ﻣﺔ أو داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺤﺮم أن ﻳﺨﺮج إﻟ اﻟﺤﻞ ‐اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ أو ﻏﻴﺮه ‐ ﻟﻴﺤﺮم
ﺑﻬﺎ ،وﺑﻬﺬا ﻗﺎل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺑﻞ ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي :ﻻ أﻋﻠﻢ أﺣﺪاً ﺟﻌﻞ ﻣﺔ ﻣﻴﻘﺎﺗﺎً ﻟﻠﻌﻤﺮة .اﻫـ.
ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺣﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ  :ﺣﺘ أﻫﻞ ﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺔ ﻋﻠ اﻟﻘﺎرن واﻟﻤﻔﺮد ،
دون اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﻋﻤﺮة ﻣﻔﺮدة .
وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺧُﻴِﺮ ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ إﻻ اﺧﺘﺎر أﻳﺴﺮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻦ إﺛﻤﺎً  ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة
ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ اﻟﺤﺮم ﻣﺄذوﻧﺎً ﻓﻴﻪ ﻻﺧﺘﺎره ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ؛ ﻟﻮﻧﻪ أﻳﺴﺮ وأﻗﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎً وﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﺸﺔ وأﺧﻴﻬﺎ  ،وﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮوج
إﻟ اﻟﺤﻞ أو اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ ؛ ﻟﺘﺤﺮم ﻣﻨﻪ  ،ﻓﻌﺪوﻟﻪ ﻋﻦ اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﺤﺮم وﻫﻮ أﻳﺴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إﻟ اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﺤﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ
واﻟﻠﻔﺔ اﻟﺘ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓ اﻷﻣﺮ اﻷول دﻟﻴﻞ ﻋﻠ أن اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻞ دون اﻟﺤﺮم ﻣﻘﺼﻮد إﻟﻴﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻟﻤﻦ أراد
أن ﻳﻌﺘﻤﺮ ﻋﻤﺮة ﻣﻔﺮدة وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺤﺮم .
وﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
اﻧﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) . ( 11/143
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