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الكلمات المفتاحية – الحج ،العمره ،احصرتم
. المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا
دمحم ،وعلى آله وصحبه والتابعين  ،سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة
حكم آداء العمرة بناء على القراءة المتواترة والقراءة الشاذة
. عنوان المقال
قال تعالى{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [البقرة]691:
ورد في لفظ العمرة من هذه اآلية الكريمة قراءتان:
أحدهما{ :ﯔ ﯕ ﯖ} بالنصب ،وهي قراءة متواترة قرأ بها القراء العشر.
ِلِ" وهي قراءة شاذة بها قرأ
القراءة الثانيةَ " :وأ َ ِت ُّمواْ الْ َح َّ
ج َوالْع ُ ْم َرةُ ِ ّ
الشعبي وأبو حيوة وأيضًا األصمعي عن نافع ،والقزاز عن أبي عمرو،
والكسائي عن أبي جعفر ،وهذه القراءة قرأ بها ابن مسعود بخلف عنه،
وأبي رزين والحسن البصري إذًا أنت عندك قراءتان في قوله{ :ﯔ ﯕ ﯖ}
قرئت "والعمرةُ" وقرئت "والعمرةَ" والعمرة َ قراءة متواترة ،والعمرة ُ
قراءة شاذة .فما توجيه القراءتين مع بيان معناهما؟
إن وجه قراءة النصب على أن "العمرةَ" مفعول به لقوله تعالى{ :ﮱ ﯓ
ﯔ} والمعنى :أن هللا  أمر المؤمنين بإتمام الحج والعمرة ،وأداء
المناسك على الوجه األكمل ابتغاء وجه هللا تعالى؛ فالمراد بإتمام الحج
ظاهرا بأداء
والعمرة اإلتيان بهما تامين كاملين؛ بمناسكهما وشرائطهما
ً
المناسك على وجهها ،وباطنًا باإلخالص هلل -جل وعال  -من غير رياء،
وال سمعة قال الشاعر:
فما حججت ولكن حجت العير
إذا حججت بمال أصله سحت
*
ال يقبل هللا إال كل خالصة

*

ما كل من حج بيت هللا مبرور

وأما القراءة التي جاءت بالرفع "العمرةُ"؛ "وأتموا الحج والعمررةُ هلل".
فعلى القطع واالستئناف؛ أي :أن هللا -جل وعرال  -يرأمر عبراده المرؤمنين
ً
قرائال
بإتمام الحج بمناسكه ،وشعائره ،ثرم يسرتأنف كال ًمرا جديردًا يُخبرر بره
"العمرةُ هلل".
اختلررف الفقهرراء فرري حكررم أداء العمرررة؛ هررل هرري واجبررة كررالحج أو ليسررت
واجبة ،بل هي سنة؟ فقد أفادت القرراءة المترواترة وجروب العمررة؛ وذلرك
ألن لفظ العمرة في اآلية الكريمة معطوف على الحرج ،واألصرل التسراوي
بين المعطوف والمعطوف عليه؛ بينما أفرادت قرراءة الرفرع وهري القرراءة
الشاذة أنّ العمرة ليست واجبة بل هي سنة ،وذلرك ألنّ الرفرع فري العمررة
على االستئناف.
منشأ االختالف :ويئول منشأ هذا االختالف الفقهي إلى أمرين:
األمر األول :اختالف القراءتين الواردتين في اآلية الكريمة؛ حيرث جراءت
إحداهما بالنصب عطفًا على الحرج ،وهري قرراءة الجمهرور ،وأمرا القرراءة
الثانية فقد جاءت بالرفع على ابتداء الحكم ،وكرذلك عردم ذكرر العمررة فري
اآليات التي دلت على فريضة الحج.
األمر الثاني :تعارض ظاهر بعض األحاديث واآلثار في حكم أداء العمرة،
وفيما يلي بيان مذاهب الفقهاء مع ذكر األدلة لكل مذهب:
ً
أوال :مذهب الشافعية ،والحنابلة ،وابن جهم من المالكية :ذهب هؤالء إلى
أنّ العمرة واجبة كالحج .وهو مروي عن علي ،وابن عمر ،وابن عبرا
وعطاء ،وطاو ومجاهد وغيرهم؛ وأيضًا روي عن أبي حنيفة الوجوب.
واستدلوا على مذهبهم بما يلي:
ً
أوال :بقراءة الجمهور{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} فقد أمرت اآلية الكريمة باإلتمام،
ً
كامال تا ًّما؛ فدل ذلك على الوجوب.
وهو فعل الشيء واإلتيان به

ثانيًا :ما ثبت عن النبي  في الصحيح أنه قال ألصرحابه ((مرن كران معره
هدي فليهل بحجة وعمرة)).
ثالثًا :ما روي عنه  قال(( :دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).
رابعًررا :مررا روي عررن النبرري  أنرره قررال(( :إن الحررج والعمرررة فريضررتان ال
يضرك بأيهما بدأت)).
ثانيًا :مذهب الحنفية والمالكية :إذًا ما ذكرناه هو مذهب الشافعية
والحنابلة وابن جهم من المالكية واآلن لننتقل إلى مذهب األحناف
سنّة وليست واجبة.
والمالكية :ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العمرة ُ
وهو مروي عن ابن مسعود ،وجابر بن عبد هللا { واستدل هؤالء على
مذهبهم بما يلي:
ً
أوال :عدم ذكر العمرة في اآليات التي دلت على فريضة الحج؛ مثل قوله
تعالى{ :ه ه ﮮ ﮯ ﮰ} [آل عمران ]99:وقوله جل ثناؤه{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}
[الحج.]79:
ثانيًا :قالوا إن األحاديث الصحيحة التي بينت قواعد اإلسالم ،لم يرد فيهرا
ذكر العُمرة ،فدل ذلك على أن العمررة ليسرت بفريضرة ،وأنهرا تختلرف فري
الحكم عن الحج.
ثالثًا :واستدلوا أيضًا بقراءة الرفع قال القرطبي :قرأ الشرعبي وأبرو حيروة
برفع التاء في العمرة ،وهي تدل على عدم الوجوب.
رابعًا :ما روي عن النبي  أنه قال(( :الحج جهاد والعمرة تطوع)).
ً
رجرال سرأل رسرول هللا  عرن
سا :ما ُروي عرن جرابر برن عبرد هللا أن
خام ً
العمرة ((أواجبة هي؟ قال :ال ،وأن تعتمر فهو أفضرل)) واآلن نرأتي علرى
التوفيق بين مذاهب الفقهاء وآرائهم أقول لك :توفيقًا بين مذاهب الفقهاء
وبين آراء الفقهاء أقول:
إ ّن قراءة الجمهور بالنصب{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} وكذلك اآلثار الواردة في
الداللة على وجوب العُمرة تفيد أداء الفعل بعد الشروع فيه؛ فإنّ التعبير
باإلتمام مشعر بأنه كان قد شرع فيه ،وهذا يجب باالتفاق؛ أما قبل
الشروع في الفعل ،فال يفيد ذلك معنى الوجوب.
ِل" وكذلك بعض اآلثار تشير
أما قراءة الرفعَ " :وأَتِ ُّموا ْ الْ َح َّ
ج َوالْع ُ ْم َرةُ ِ ّ ِ
إلى أن أداء العمرة ليس واجبًا ،وإنما أداؤها على سبيل التطوع ،وأنّ ما
ورد من آثار يفيد ظاهرها وجوب أداء العمرة فهي محمولة على التأكيد،
وليس الوجوب كما أن أركان اإلسالم لم يذكر فيها وجوب العمرة فدل ذلك
على أن العمرة سنة ،وكذلك فعل النبي  لها يدل على تأكيدها ،وهللا أعلم
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( .1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها)
أبو الفتح عثمان بن جني ،بتحقيق علي النجدي ناصف وزميليه،
القاهرة ،طبعة المجلس األعلى للشئون اإلسالمية1991 ،م
 ( .2مرشد األعزة في بيان موقف العلماء من القراءات الشاذة)
عبد الكريم إبراهيم صالح ،دار المحدثين2002 ,م
) .3إعراب القراءات الشواذ)
أبررو البقرراء العكبررري ،بتحقيررق دمحم السرريد أحمررد عررزوز ،عررالم
الكتب1992 ,م
( .1االختالف بين القراءات)
أحمد البيلي ،بيروت ،دار الجبل1911 ،م
( .5القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي)
محمود أحمد الصغير ،بيروت ،دار الفكر المعاصر1999 ,م
( .2كتاب المصاحف)
أبو بكر عبد هللا بن أبي داود سليمان برن األشرعث السجسرتاني،
بيروت ،دار الكتب العلمية1915 ,م
 ( .7مختصر في شواذ القران من كتاب البديع أو القراءات الشاذة)
الحسين بن احمد ابن خالويه ،دار الهجرة1931 ،م
( .1القراءات القرآنية في بالد الشام)
حسين عطوان ،بيروت ،دار الجيل1912 ,م

( .9القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب)
عبرد الفتراح القا،ري ،الهيئرة العامرة لشرئون المطرابع األميريرة،
1975م
( .10اليزيدي القارئ النحوي دراسة نحوية قرآنية)
دمحم أحمد علي سحلول  ،دار الحسين اإلسالمية1919 ,م.
( .11شررواهد القررراءات بررين ابررن هشررام وابررن عقيررل ،دراس رة نحويررة
تحليلية)

دمحم أحمد علي سحلول ،دار الطباعة المحمدية1993 ,م
( .12قراءة أبي السمال العدوي)
حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل ،الجريس ،القاهرة2000 ,م
 ( .13قراءة عبد هللا بن مسعود مكانتها ومصادرها إحصاؤها)
دمحم أحمد خاطر ،دار االعتصام1990 ,م

