 ‐ 40356اﻋﺘﻤﺮ ﻓ أﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟ ﺑﻠﺪه ﻓﻬﻞ ﻳﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً؟
اﻟﺴﺆال
ﺑﺮﺟﺎء اﻹﻓﺎدة ﻓ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮة ﻓ أﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ ﻣﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﺤﺞ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم  ،ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻨﺪ رﺟﻮﻋﻨﺎ ﻟﻠﺤﺞ أن ﻧﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ
وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﺪى أم ﻻ ؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﻨﻮي اﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮدﻳﻦ  ،وإﻗﺎﻣﺘﻨﺎ ﻓ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺣﺮم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻓ أﺷﻬﺮ اﻟﺤﺞ وﻓﺮغ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ أﺣﺮم ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻪ .
وﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺘﻤﺘﻊ أﻻ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﺮة إﻟ ﺑﻠﺪه  ،ﻓﺈن ﺳﺎﻓﺮ إﻟ ﺑﻠﺪه ﺛﻢ رﺟﻊ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺮد  ،وﻻ ﻳﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً
 ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻫﺪي  ،ﻷﻧﻪ أﻧﺸﺄ ﻟﻠﺤﺞ ﺳﻔﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً  ،وإذا أراد ﻫﺬا اﻟﺤﺎج أن ﻳﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﺑﻌﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻘﺎت ﻓ ﺳﻔﺮه
اﻟﺜﺎﻧ ﻟﻠﺤﺞ .
أﻣﺎ إذا ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﺮة إﻟ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺳﺎﻓﺮ إﻟ ﺟﺪة ﺛﻢ رﺟﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺑﺎﻟﺤﺞ  ،ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻤﺘﻊ  ،وﺳﻔﺮه إﻟ ﺟﺪة ﻻ
ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻤﺘﻌﻪ  ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟ أﻫﻠﻪ .
ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﻋﻦ رﺟﻞ أدى اﻟﻌﻤﺮة ﻓ ﺷﻮال ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟ أﻫﻠﻪ  ،ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟ ﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﺞ ﻣﻔﺮداً  ،ﻫﻞ ﻳﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﺪي .
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 واﻟﻪ أﻋﻠﻢ 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
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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 اﻫـ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ
اﺑﻦ ﺑﺎز ).(17/96
وﻓ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز أﻳﻀﺎً ): (17/98
وإن رﺟﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ‐ ﻳﻌﻨ ﻓ ﺳﻔﺮه اﻟﺜﺎﻧ ‐وﺣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ أﻗﺎم ﺣﺘ ﻳﺤﺞ ﻓﻬﺬا ﻣﺘﻤﺘﻊ  ،وﻋﻤﺮﺗﻪ اﻷوﻟ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً
ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،وﻟﻦ ﺻﺎر ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘ أداﻫﺎ ﺛﻢ ﺑﻘ ﻓ ﻣﺔ ﺣﺘ ﺣﺞ اﻫـ .
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ :
إذا رﺟﻊ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ إﻟ ﺑﻠﺪه ﺛﻢ أﻧﺸﺄ ﺳﻔﺮاً ﻟﻠﺤﺞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺮد  ،وذﻟﻚ ﻻﻧﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺮة واﻟﺤﺞ ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ إﻟ أﻫﻠﻪ ،
ﻓﺈﻧﺸﺎؤه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﻨﺎه أﻧﻪ أﻧﺸﺄ ﺳﻔﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﻠﺤﺞ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻮن ﺣﺠﻪ إﻓﺮاداً  ،ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺪي اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ  ،ﻟﻦ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ
ذﻟﻚ ﺗﺤﻴﻼ ﻋﻠ إﺳﻘﺎط اﻟﻬﺪي ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ  ،ﻷن اﻟﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠ إﺳﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﻀ إﺳﻘﺎﻃﻪ  ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠ اﻟﻤﺤﺮم ﻻ
ﻳﻘﺘﻀ ﺣﻠﻪ اﻫـ ﻓﺘﺎوى أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم )ص . (524
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