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ملا شرع لعباده التمتع يف احلج كان ذلك غريبًا على أصحاب  -تعاىل  -تقدم معنا أن هللا 
 Uيف هذا األمر، وذكرنا ما قاله أصحاب رسول هللا  Uحىت إهنم راجعوا رسول هللا  Uرسول هللا 

أن يتحللوا ومن مل يسق اهلدي منهم أن جيعلها عمرة فأمرهم بفسخ احلج  Uحينما أمرهم النيب 
وحصلت املراجعة استقر األمر بعد  Uبعمرة، فلما كان هذا األمر غريبًا على أصحاب رسول هللا 

 -ى املسلم إذا جاء بالعمرة يف أشهر احلج، فأبطل هللا ذلك على مشروعية التمتع وأنه ال حرج عل
الضيق الذي كان يفعله أهل اجلاهلية من حترمي العمرة يف أشهر احلج، وأحل لعباده  -جل وعال 

ويسر لعباده أن يصيبوا اخلري من رمحته باالعتمار يف أشهر احلج ويزدادوا خريًا فيجمعوا يف نسكهم 
نظر إىل أمر يتعلق مبصلحة  -رضي هللا عنه وأرضاه  -ا كانت خالفة عمر بني احلج والعمرة، مث إنه مل

حيب ويشدد أن  -رضي هللا عنه وأرضاه  -املسلمني ومبصلحة البيت بتكثري عم اره وزواره، فكان 
يأيت احلاج بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة حىت يكون ذلك أكثر للوفود الذين يفدون إىل 

تكثريًا للخري هلم، ولذلك قالوا: إن أمت ما يكون احلج أن حيرم له من دويرة أهله وأن  بيت هللا احلرام

  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژيف قوله تعاىل:  Wيأيت بالعمرة مستقلة من دويرة أهله ،كما قال علي 
قال: "إمتامهما: أن حترم هبما من دويرة أهلك" وُفهم من هذا أن عمر مينع من املتعة، والواقع أن عمر 

W  :يعين: اجتهد يف أمر خارج عن األصل  ] قال رجل برأيه [ال حيرم املتعة ولذلك قال جابر

قال: أنزلت آية املتعة يف كتاب هللا، ففعلناها مع رسول  Wعن عمران بن حصني  - 222] 
 ومل ينزل قرآن بتحرميها، ومل ينه عنها حىت مات، فقال رجل برأيه ما شاء. Uهللا 

 قال البخاري: يقال: إنه عمر.

مث مل تنزل آية تنسخ  Uوأمرنا هبا رسول هللا  ،-يعين: متعة احلج  –وملسلم: نزلت آية املتعة 
 حىت مات. Uآية املتعة، ومل ينه عنها رسول هللا 

 وهلما مبعناه [.
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وهو أورع  Uال حيرم شيئًا أحله هللا وال خيالف سنة رسول هللا  Wالذي هو مشروعية التمتع، فعمر 
 يف 8الذي وافقه كتاب هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -، كيف وهو احملدث امللهم 8وأتقى هلل 

، فاملقصود: أن Uأكثر من موضع حىت نزل القرآن بلسانه وقوله وحكمه فيما أشار على رسول هللا 
مل حيرم شيئاً أحله هللا ولكنه اجتهد يف تكثري ُعم ار البيت وزوار البيت، فكان يستحب أن  Wعمر 

يا  ما كان يفرد احلج بسفر وأن تفرد العمرة بسفر؛ ألن ذلك أعظم ألجر اإلنسان يف املشقة، وأ
فالسنة ماضية وقاضية حبل هذا النوع من النسك، واألصل: أن ُيرتك الناس على ما تركهم عليه الشرع 

 من التخيري بني هذه األنساك وال ُيَشدَّد عليهم يف أمر.

هذا دليل على أن األصل الواجب على املسلم أن يعمل بالنصوص الواردة  Wويف قول جابر 
، وأن يُبقي احمْلكم على أصله من وجوب العمل به وأن ال يغري ذلك إال Uنيب يف كتاب هللا وسنة ال

أنه مل ينسخ هذا احلكم واألصل أنه باٍق، وعلى ذلك إمجاع  Wبنص يدل على النسخ، ولذلك بني 
 العلماء الذين بينوا أن إيقاع العمرة يف أشهر احلج أمر مسنون مشروع وال ينكر على من فعله.


