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وعلى آلِِه وصحِبِه أمجعْي ، على أشرِف األنبياِء واْلُمرسلَْي الُم الُة والسَّ احْلمُد هلِل ربِّ العاَلِمْْيَ ، والصَّ 

 :بعُد و 
مت تلخيُصها من مرةٌوالعٌ ٌالحجٌ ٌفيٌمناسكٌ ٌاللٌ ٌيتٌبفضلٌ لقٌ التيٌأٌ ٌروسٌ الدٌ ٌمنٌ ٌمجموعةٌ فهذه 

، هجرية 4141 ة باْلَمدينة سنةَ سجد اجلامعة اإلسالميَّ مَ ـبِ  تْ كانَ و  رة األوَل يف مناسك احلجِّ ذكِّ مُ الْ 
اد والزَّ ، مدة بعد ذلك يف شرح العُ  بويِّ سجد النَّ مَ والعمرة يف الْ  يف مناسك احلجِّ  لقاةِ مُ الْ  روسِ الد   ومنَ 

ها إلقاؤُ ناسك اليت مت مَ وكذلك من دروس الْ ،  ةَ دينة وجدَّ مَ يف الْ  --النيب  ةِ حجَّ  صفةِ  ودروسِ 
 عامَ  ةَ مبدينة جدَّ  -اهللُ  هُ ِحَ رَ - لك سعود  مَ ومسجد الْ ،  ةَ نعيم مبكَّ ومسجد التَّ ،  بويِّ النَّ  سجدِ مَ بالْ 

  .ه 4141
 ص تارة  كتوب وصياغته بالنَّ مَ روس مبا يتناسب مع الْ رة من جمموع هذه الد  ذكِّ مُ وقد مت تلخيُص هذه الْ 

 ولِ قُ نُـ  بعضِ  كما مت توثيقُ ، سائل على األصل إمتام ا للفائدة مَ الْ  وُأِضيَفْت بعضُ ، عىن مَ بالْ  وتارة  
 . صِّ بذكرها بالنَّ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - العلماءِ 

 ها خيَ ها ونشرِ ها وتوزيعِ ها من األشرطة وطبعِ واسأُل اهلَل العظيَم أن جيزي اإلخوة الذين قاموا بتفريغِ 
     ، ه أو كتبَ ، ه به َمْن قرأَ  ينفعَ  وأنْ ،  هِ نافع ا يوم لقائِ  هِ جهِ خالص ا لو  هذا العملَ  لَ يتقبَّ  وأنْ ، اجلزاء 

 .    مسيٌع جميٌب  هُ إنَّ ؛  من ذلك أو سعى يف شيء   ،فيه  نظرَ  أو، حصلَّه  أو
  

على اإلخوة عدُم اعتماد مذكِّرة دروس مسجد اجلامعة اإلسالميَّة ؛ نظر ا لعدم تصحيِحها  :مالحظة ٌ
 .ومراجعِتها ، واالكتفاُء هبذه الد روس بدال  عنها 
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ام مَ ه واإللْ أدعى لضبطِ  سك  مبسائله ؛ حىت يكونَ نْ ناسك بإفراد كلِّ مَ مَ هذه الْ  بيانُ  سيكونُ  :ٌتنبيهٌ 
ٌ:فيماٌيليٌٌصٌ وتتلخٌ ، ب الشَّرع مراعاة تسلسل وقوعها حبسب ترتيع ، مبأحكامه 

َماُت احلَْجِّ  :أوالًٌ  .ُمَقدِّ
ٌ.أحكاُم اْلَمواقيِت :ٌثانًياٌ
 .أحكاُم اإلحراِم  :ثالثًاٌ
ٌ.حمظوراُت اإلحراِم :ٌرابًعاٌ

 .أحكاُم الطَّواِف بالبيِت  :خامًساٌ
ٌ.واْلَمروِة أحكاُم السَّعِي بَْي الصَّفا :ٌسادًساٌ
 .أحكاُم الُوُقوِف بِـعرفَة  :سابًعاٌ
ٌ.أحكاُم اْلَمبيِت بِـُمزدلفَة :ٌثامًناٌ

 .أحكاُم الرَّْمِي  :تاسًعاٌ
ٌ.أحكاُم اْلَمبيِت بِـِمىن  :ٌعاشًراٌ

 .أحكاُم التَّحل ِل  :حاديٌعشرٌ
ٌ.أحكاُم الِفديِة وَضماِن اجلِناياِت يف اإلحراِم :ٌثانيٌعشرٌ

 .أحكاُم اإلحصاِر  :ثالثٌعشرٌ
ٌ.أحكاُم الَفَواِت :ٌرابعٌعشرٌ

 
ومَن اهلِل أستمد  الَعوَن ، وأسألُُه اهلَُدى والسَّداَد والتَّوفيَق ، وال حوَل وال قـُوََّة إال باهلِل ، وهَو َحسبـَُنا ، 

 .ونِْعَم الوكيُل 
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ٌٌاألولٌ ٌالد رسٌ 
ٌ(ٌاْلح جٌ ٌم ق د م اتٌ )ٌ

ٌ,ٌحكم ه م اٌ,ٌحقيقة ٌالحج ٌوالع مرة ٌٌ] ٌ,ٌش ر وط ٌالو ج وب  ٌ[اآلداب 
ٌٌ

ٌ:حقيقة ٌاْلح ج ٌ
 .السَّبعة بفتح احلاء  وأكثرُ ، هبما يف السَّبع  ئَ رِ الـَحـِـج  بفتح احلاء وكسرها لغتان قُ  :لغًةٌ

 .الكسُر  سموعِ مَ الْ  وأكثرُ ،  والكسرُ  الفتحُ : وكذا الـِحـَجَُّة فيها لغتان 

 . القصدُ  :ٌغةٌ فيٌاللٌ ٌجٌ الحٌ ٌوأصلٌ 
 .رَّة مَ الْ  رَّة بعدَ مَ الْ  هِ يء بإتيانِ القصد للشَّ  تكرارُ  هُ إنَّ  :غةٌأئمةٌاللٌ ٌوقالٌبعضٌ 

 . عظَّمِ مُ إَل الْ  القصدُ  :ٌيلٌ وقٌ 
 : السَّعديِّ  اْلُمَخبَّلِ  ، ومنه قولُ  عظَّمِ مُ القصد إَل الْ  كثرةُ   :ٌيلٌ وقٌ 

ٌالم زعف ر ا ٌالز ْبر ق ان  ب  ر ًةٌٌٌٌٌي حج ون ٌس  ٌك ث ي ْ ٌم ْنٌع ْوٍفٌح ؤ ْواًل ٌو أ ْشه د 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -غة أئمة الل   شهور كما قال بعضُ مَ واألول هو الْ 

ٌ
بيت اهلل احلرام ، فأصبح حقيقة  شرعيَّة   على حجِّ  احلجِّ  غلب يف الشرَّع والُعرف استعمالُ  :اصطالًحاٌ

 .وع اخلاص من القصد منه عند اإلطالق إال هذا النَّ  وُعرفيَّة  على ذلك ، فال يفهمُ 
ٌ,ٌإلىٌ]ٌ: م قوهلُُ ها ، ومن أنسبِ  خمتلفة   بتعاريفَ  -َرِحَُهُم اهللُ - وقد عرَّفه العلماءُ  قصد ٌمخصوص 

ٌ[ٌ.صفٍةٌمخصوصٍةٌ,ٌبني ٍةٌمخصوصٍةٌٌشيٍءٌمخصوٍصٌ,ٌفيٌزماٍنٌمخصوٍصٌ,ٌعلى
ٌ:ٌ]ٌهمٌفقولٌ  ، وبه تصُي احلقيقُة الشرعيَُّة  عريف الشَّرعيِّ يعترب مبثابة القيد يف التَّ [ٌقصد ٌمخصوص 

، وأمَّا يف الشَّرع فإنه  قصد   كلَّ   منا عامٌّ يشملُ يف الل غة كما قدَّ  ؛ ألنَّ احلجَّ ٌأخصَّ من احلقيقة الل غويَّة
أخصَّ من احلقيقة الل غويَّة   بقصد  خمصوص  ، وهذا هو الغالب يف احلقيقة الشَّرعيَّة أن تكونَ  قٌ متعلِّ 

 .  أئمة األصول  عليه بعضُ  كما نبهَّ 
وهي ،  بعبادة احلجِّ  اليت خصَّها الشَّرعُ  واضعُ مَ الْ : به  رادُ مُ الْ [ٌإلىٌشيٍءٌمخصوٍصٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 

ى ، فيقصدها احلاج  ألداء العبادات ـ  نزدلفَة ، ومِ رفَة ، ومُ روة ، وعَ مَ والصَّفا والْ كالبيت ، ،   ناسكُ مَ الْ 
 .  ختصَّة هبا ، من طواف  ، وسعيٍّ ، ووقوف  ، ومبيت  ، ورميٍّ للجمار مُ الْ 
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، إال فيها  باحلجِّ  اإلحرامُ  اليت ال يصح   احلجِّ  رُ أشهُ :ٌٌبه رادُ مُ الْ [ٌفيٌزماٍنٌمخصوٍصٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 
 . ةِ مانيَّ الزَّ  يف مواقيت احلجِّ  هُ كما سيأيت بيانُ 

الشَّرعيَّة اليت تشتمل على اإلحرام ، والطَّواف ،  احلجِّ  هي صفةُ [ٌعلىٌصفٍةٌمخصوصٍةٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 
  ٌ.ناسك مَ ه من أعمال الْ والسَّعي ، وغيِ 

 .عيْي للن سك ، ونيَّة التَّ  --التقر ب إَل اهلل  هي نيَّةُ [ٌبني ٍةٌمخصوصٍةٌ:ٌ]ٌهمٌوقولٌ 
إال هبذا القصد  --هلل  عبادة   عبادة  ، وال ميكن أن يكونَ  عن العادة ليصيَ  متيـُِّز احلجِّ  :فاألولىٌ
 .لربِّه  لص فيه العبدُ الذي يُ 

ُ  :انيةٌوالثٌ  ة حّج الفريضة ، ونيَّة كنيَّ : هل هو عن الفرض والواجب : يف الن سك  هُ هبا قصدُ  يتعْيَّ
 .  كنيَّة التَّطو ع : أو هو عن النَّافلة ، النَّذر 

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ:حقيقة ٌاْلع ْمر ة ٌ
ٌ:ٌلغًةٌ

 .الزِّيارة : مها ألهل الل غة حكامها األزهري  وغيه ، أشهرُ  يف الل غة فيها قوالنِ  مرةُ العُ 
 . -َرِحَم اهللُ اجلَِْمْيعِ - هِ وغيِ  الزَّجَّاجِ  القصد ، وهو قولُ  :ٌيلٌ وقٌ 

 هـ .ا[ قصٌد إَل موضع  عامر   هُ بقصد الكعبة ؛ ألنَّ  إنَـّما اُخُتصَّ االعتمارُ : ]  -َرِحَُه اهللُ -قال األزهري  
 

ٌ,ٌإلىٌشيٍءٌمخص وٍصٌ,ٌعلىٌصف ٍةٌمخصوص ٍةٌ,ٌبن ي ٍةٌ]ٌ :اصطالًحاٌ ق ص د ٌمخص وص 
 [ٌ.مخص وصٍةٌ
ٌءٌٍيٌْىٌشٌ ل ٌإٌ ]ٌ: م قوهلَ  عريف ، إال أنَّ بألفاظ التَّ  قُ ما يتعلَّ  حُ رْ شَ  االصطالحيِّ  احلجِّ   تعريفِ وقد تقدَّم يف

ا هَ خصوصة فيها فإنَـّ مَ الْ روة ، وكذلك الصِّفة مَ يتقيَّد يف العمرة بالبيت ، والصَّفا والْ [ٌٌوصٌٍصٌ خٌْمٌ 
 .روة ، والتَّحل ل مَ يف اإلحرام ، والطَّواف بالبيت ، والسَّعي بْي الصَّفا والْ  تنحصرُ 
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ٌ(ٌة ٌرٌ مٌْوالعٌ ٌجٌ الحٌ ٌمٌ كٌْحٌ )ٌٌ
 . فريضتانِ  والعمرةُ  احلج  

  .من أركان اإلسالم  وهو ركنٌ ،  فمحل  إمجاع   :ٌجٌ الحٌ ٌضٌ رٌْفأم اٌف ٌ 
ٌعلىٌفرضي تٌ   .دليل الكتاب ، والس نَّة ، واإلمجاع  :ٌهٌ ودل 

ٌ:الكتابٌٌدليلٌ اٌأمٌ 
ٌف إ ن ٌ}ٌ:  -ُسْبَحانَهُ - هُ قولُ ف -(1) ٌك ف ر  ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌو م ْن ج ٌاْلب  ْيت  ٌح  و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 

 . {الل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ
ٌٌو ل ل ه ٌع ل ىٌالن اسٌ }ٌ:ٌٌ-ُسْبَحانَهُ -يف قولِِه : وجه ٌالد اللة ٌ ج ٌاْلب  ْيت  ٌف إ ن ٌ}ٌ:  هِ ، وقولِ  {ح  ٌك ف ر  و م ْن

 . {الل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ
: ما إذا ذُِكَر اْلُمْسَتِحق  ، فقيل لإلجياب السي"  ع ل ى" حرف : )  -َرِحَُه اهللُ -اإلسالم  قال شيخُ 

ٌف إ ن ٌالل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ}ٌ: بقوله  هُ وقد أتبعَ  لفالن  على فالن  ، ٌك ف ر  َ أنَّ مَ {ٌو م ْن  مْ ـلَ  نْ ؛ ليبْيِّ
ليشهدوا منافَع هلم ، ال حلاجة  إَل  حجَّهُ  بَ وجَ وأَ  البيتَ  عَ ضَ إمنا وَ  هُ فهو كافٌر ، وأنَّ  هُ وجوبَ  يعتقدْ 

 ( . ْيَ مِ غينٌّ عن العالَ  اهللَ  يقصده ويعظِّمه ؛ ألنَّ  نْ خلوُق إَل مَ مَ الْ  احُلجَّاِج كما حيتاجُ 
 
 .       {و أ ت م واٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌل ل ه ٌٌ}:  -تـََعاََل -قوله و  -(2)

 اإلمامُ  وعقِّبَ ، مبعىن أقيموا ، وهو أحد األقوال يف تفسيها  {أ ت م واٌٌ}:ٌٌأن قولِهِ : ووجه ٌالد اللة ٌ
و أ ت م واٌاْلح ج ٌٌ}:  -تـََعاََل -هؤالء يف قوله  فتأويلُ : ]  هِ عليه بقولِ  -َرِحَُه اهللُ -الطَّربي   جرير   بنُ  حممدُ 

بإقامتهما كما أمر بإقامة الصَّالة ،  -تـََباَرَك َوتـََعاََل - أمر اهللُ  واجبانِ  ما فرضانِ هُ أنَـّ  {و اْلع ْمر ة ٌل ل ه ٌ
 .هـ .ا[ ما فرضان هُ وأنَـّ 

           ،  الكرميةُ  والعمرة ، وهو معىن  حتتمله اآليةُ  احلجِّ  ضِ رْ لقول تكون اآليُة دالة  على فَـ فعلى هذا ا
: هو يف قراءة عبد اهلل : ) قال  هُ أنَّ  بسنده عن علقمةَ  -َرِحَُه اهللُ - ي  ربِ الطَّ بُن جرير   حممدُ اإلماُم  وذكرَ 

 ( . هللِ  مرةَ والعُ  وأقيموا احلجَّ 
              ، وهذا هو قول الشَّعيبِّ  ما على صفتهما،هبما أن يتمَّهُ  َمْن أََهلَّ  ؤمرَ يُ  األمر باإلمتام أنْ  وظاهرُ 

  . الكرميةِ  اين يف معىن اآليةِ الثَّ  وهذا هو القولُ  ،وابن زيد  ، ومسروق  ، وأيب بُردة 
 .الذي ُمِنَع من إمتام نسكه  اآلية بذكر حكم اْلُمْحَصرِ  اللَّفظ وسياقُ  ظاهرُ  يهِ وِّ قَ ويُـ 
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لو كانا  امَ هُ بأنَـّ على فرضيَّتهما ؛  -َرِحَُهُم اهللُ -السَّلف  لكن على هذا القول األخي استدلَّ بعضُ 
 .تطو ع ا َلَما ألزم بإمتامهما 

ٌ
 :دليلٌالس ن ةٌ

ُهَما-حديث عبد اهلل بن ُعَمَر  -(1) ٌ))ٌ: قاَل  --نَّيبّ يف الصَّحيحِْي أنَّ ال -َرِضَي اهللُ َعنـْ ب ن ي 
ٌع ل ىٌخ ْمٍسٌ ٌالص الة ٌ,ٌ:ٌاإل ْسالم  ,ٌوأن ٌمحمًداٌعبد ه ٌورسول ه ٌ,ٌوإقام  ٌاللٌ  شهادة ٌأْنٌالٌإله ٌإ ال 

ٌٌاستطاع ٌإليه ٌسبيالًٌ ٌم ن  ٌر م ض ان ٌ,ٌوح ج ٌالبيت     ((ٌ.وإيتاء ٌالز كاة ٌ,ٌو ص ْوم 
أنه قال  ، وفيهِ  --وسؤاله للنيب  -- يف قصة جربيلَ  --حديث ُعَمَر بن اخلطَّاب  -(2)

ٌ))ٌ:  --للنيب  ٌالل ٌ,ٌ:ٌم اٌاإل ْسالم ٌ؟ٌق ال  ,ٌو أ ن ٌم ح م ًداٌر س ول  ٌاللٌ  أ ْنٌت ْشه د ٌأ ْنٌالٌإ ل ه ٌإ ال 
ٌالز ك اة ٌ,ٌو ت ص وم ٌ ٌإ ل ْيه ٌس ب ْيالًٌو ت ق ْيم ٌالص الة ٌ,ٌو ت  ْؤت ي  ٌاْست ط ْعت  ٌإ ن  ،    ((ر م ض ان ٌ,ٌو ت ح ج ٌاْلب  ْيت 

 .رواه ُمسِلٌم 
عن شرائع اإلسالم ،  --ل الذي سأل النيب جُ يف قصة الرَّ  --حديث أنس بن مالك  -(3)

ٌا))ٌ:  --وفيه أنه قال للنيب  ٌم ن  ج ٌاْلب  ْيت  ن اٌح  ٌأ ن ٌع ل ي ْ ٌو ز ع م ٌر س ْول ك  ْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب ْيالًٌ؟ٌف  ق ال 
ٌ ٌ:ٌٌ--الن ب ي  ٌ.رواه ُمسِلٌم  ((ص د ق 

يف أعلى  هُ يضتُ من أركان اإلسالم ، ففر  ركنٌ  هُ ، وأنَّ  فريضة   احلجِّ  كونِ على   هذه األحاديثُ  تْ فدلَّ 
 .درجات الوجوب واإللزام 

ُهَما-حديث عبد اهلل بن عبَّاس  ٌ-(4) ثْ ع ٍمٌ))ٌ: يف الصَّحيحِْي  -َرِضَي اهللُ َعنـْ أ ن ٌاْمر أ ًةٌم ْنٌخ 
ٌالل ٌ ٌف  ق ال ْتٌٌ--اْست  ْفت ْتٌر س ول  إ ن ٌف ر ْيض ة ٌالل ٌف يٌاْلح ج ٌع ل ىٌع ب اد ه ٌ:ٌف يٌح ج ة ٌالو د اع 

ًراٌالٌيٌ  ٌك ب ي ْ ج ٌع ْنه ٌ؟ٌأ ْدر ك ْتٌأ ب يٌش ْيًخا يٌع ْنه ٌأ ْنٌأ ح  ل ة ٌ,ٌف  ه ْلٌي  ْقض  ْست ط ْيع ٌأ ْنٌي ْست و ي ٌع ل ىٌالر اح 
ٌ  ((ٌ.ن  ع ْمٌ:ٌق ال 
، وأقرَّها  ؛ حيث وصفت احلج بكونه فريضة   ((ف ر ْيض ة ٌالل ٌف يٌاْلح ج ٌ))ٌ: يف قوهلا  :الد اللةٌٌوجهٌ 
 .على ذلك  -- النيب  

ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ,ٌ))ٌ: هم فقال خطبَ  -- يبَّ النَّ  يف صحيح ُمسِلم  أنَّ  --حديث أيب هريرة  -(5) أ ي  ه اٌالن اس 
ع ل ْيك م ٌاْلح ج ٌف ح ج واٌ ٌاللٌ  ٌ((ٌ.ق ْدٌف  ر ض 

ع ل ْيك م ٌاْلح ج ٌ))ٌ: يف قوله  :الد اللةٌٌوجهٌ  ٌاللٌ   .؛ حيث نصَّ على كون احلج فريضة   ((ق ْدٌف  ر ض 
 .، وهو للوجوب  باحلجِّ  رٌ مْ أَ  ((ف ح ج واٌ))ٌ: ويف قوله 

 .عىن كثيٌة مَ واألحاديث يف هذا الْ 
 من أركان اإلسالم  ركنٌ  هُ وأنَّ  ، فريضة   احلجِّ على كون  -َرِحَُهُم اهللُ - أمجع العلماءُ  فقد: ٌاإلجماعٌ اٌوأمٌ 

؛ ِلَما ثبت يف  -َرِحَُهُم اهللُ - الس لفٌوالخلففيٌقولٌجماهيرٌهذه الفرضيَّة مرٌَّة يف العمر  مث إنَّ 
ٌالل ٌ))ٌ: قال  --صحيح ُمسِلم  من حديث أيب هريرة  ٌٌ--خ ط ب  ن اٌر س ول  ٌ:ٌف  ق ال  أ ي  ه اٌالن اس 

ٌر ج ل ٌ ع ل ْيك م ٌاْلح ج ٌف ح ج واٌ,ٌف  ق ال  ٌاللٌ  ٌالل ٌ؟ٌف س كٌ :ٌق ْدٌف  ر ض  ٌ,ٌح ت ىٌأ ك ل ٌع اٍمٌي اٌر س ول  ت 
ٌالل ٌ ٌر س ول  ٌن  ع ْمٌل و ج ب ْتٌ,ٌو ل م اٌاْست ط ْعت ْمٌ:ٌٌ--ق ال ه اٌث الثًاٌ,ٌف  ق ال   ...ٌ((ٌ.ل ْوٌق  ْلت 

 .يف العمر  فُِرَض َمرّة   احلجَّ  على أنَّ  ؛ فدلَّ ( نـََعْم : )  لْ قُ يَـ  مْ ـلَ  هُ أنَّ  :وجهٌالد اللةٌ
ٌ

ٌ:ٌينٌ علىٌقولٌ  هفي -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءُ  اختلفَ فقد ٌ:ٌمرةٌ العٌ ٌضٌ رٌْف ٌ وأماٌ
 ، وهو قول ُعَمر ، وزيد بن ثابت ، وعبد اهلل بن ُعَمر ، وعبد اهلل  فريضةٌ ا هَ إنَـّ  :القولٌاألولٌ

 . -َرِضَي اهللُ َعِن اجلَِْمْيعِ -بن عبَّاس  ا
 ، وطاووس ، وجماهد ، واحلسن ، وحممد  سّيب ، وسعيد بن جبي ، وعطاءمُ وقال به سعيد بن الْ 

بن سيين ومسروق ، وأبو بُردة ، والشَّعيب ، والثَّوري ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وهو مذهب الشَّافعيَّة ا
 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -واحلنابلة والظَّاهرية 

 .  --، وهو قول عبد اهلل بن مسعود  بفريضة  إهنا ليست  :القولٌالثانيٌ
 اإلمامِ  ة ، وقولُ الكيَّ مَ ة والْ احلنفيَّ  أي ، وهو مذهبُ الرَّ  ، وأصحابُ  ، والنَّخعي   وقال به أبو ثور  

 . -َرْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - أحدَ  اإلمامِ عن  يف القدمي ، وروايةٌ  افعيِّ الشَّ 
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ:األدلةٌ
 . " فريضةٌ  العمرةُ "  :دليلٌالقولٌاألولٌ

 .بدليل الكتاب ، والس نَّة  وااستدل  
ٌ:دليلٌالكتابٌ:ٌأوالًٌ

 . {و أ ت م واٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌل ل ه ٌٌ}:  -تـََعاََل -قوله  -(1)
،  احلجِّ  ةِ يَّ ضر ف دليلِ ا يف هَ يف اآلية تقدَّم بيانُـ  مبعىن أقيموا ، وهي قراءةٌ  {أ ت م واٌ}ٌأن  :وجهٌالد اللةٌ

  اهللُ  رَ مَ أَ  ما فرضانِ هُ إنَـّ :  -َرِحَُه اهللُ -القول كما قال اإلماُم ابُن جرير  الطَّربي   عىن على هذامَ فيكون الْ 
 .بإقامتهما كما أمر بإقامة الصالة  -تـََباَرَك َوتـََعاََل -
ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌ}ٌ:  -تـََعاََل -قوله  -(2) ج ٌاْلب  ْيت  ٌح  ٌ.{ٌ و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 

 .هما يف الفرضيَّة والوجوب ، فتشملُ  عامةٌ  ، واآليةُ  وأصغرُ  يف الشَّرع أكربُ  احلجَّ  أنَّ :ٌوجهٌالد اللةٌ
ٌ

ٌ:دليلٌالس ن ةٌ:ٌثانًياٌ
ر ٌالٌي ْست ط ْيع ٌ))ٌ: أنه قال  --حديث أيب َرزِْين  الُعَقْيِليِّ  -(1) ب ي ْ ٌك  ٌالل ٌ,ٌإ ن ٌأ ب يٌش ْيخ  ي اٌر س ول 

ٌ ٌ؟ٌف  ق ال  ٌو اْعت م ْرٌ:ٌٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -اْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌ,ٌو الٌالظ ْعن  رواه أحد  ((ح ج ٌع ْنٌأ ب ْيك 
مذي وصحَّحه   .وأبو داود ، وابن ماجه ، والنَّسائي ، والِّتِّ

 .على وجوهبا  أمره بالعمرة ؛ فدلَّ  --النيب  أنَّ  :جهٌالد اللةٌٌو
ال أعلم : مسعت أحَد بَن حنبل  يقول : قال مسلُم بُن احلجَّاِج : ]  -َرِحَُه اهللُ - البيهقي   افظُ قال احل

 ه .ا.[ َرزِين  هذا ، وال أصحَّ منه يف إجياب العمرة حديث ا أجود من حديث أيب 
َها-م املؤمنْي عائشة حديث أ -(2) ٌالل ٌ,ٌه ْلٌع ل ىٌالن س اء ٌ))ٌ: قالت  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ي اٌر س ول 

ٌ ه اد ٌ؟ٌق ال  ٌف ْيه ٌ:ٌج  ه اد ٌالٌق ت ال   أخرجه أحد ، والنَّسائي ،((ٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌ:ٌن  ع ْمٌ,ٌع ل ْيه ن ٌج 
 . -َرِحَُه اهللُ -اإلسالم  لصَّحيح كما قال شيخُ وابن ماجه والدَّارُقطين  ، وإسناده على شرط ا

م اٌاإل ْسالم ٌ؟ٌ,ي اٌم ح م دٌ ))ٌ :وفيه --للنيب  -- يف سؤال جربيلَ  --حديث ُعَمَر ٌ-(3)
ٌ ٌالل ٌ,ٌ:ٌٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ف  ق ال  ,ٌو أ ن ٌم ح م ًداٌر س ول  ٌاللٌ  اإل ْسالم ٌأ ْنٌت ْشه دٌأ ْنٌالٌإ ل ه ٌإ ال 

ن اب ة ٌ,ٌو تٌ  ٌاْلج  ل ٌم ن  ٌ,ٌو ت  ْغت س  ٌ,ٌو ت  ْعت م ر  ٌالز ك اة ٌ,ٌو ت ح ج ٌاْلب  ْيت  ت م ٌاْلو ض ْوء ٌو أ ْنٌت ق ْيم ٌالص الة ٌ,ٌو ت  ْؤت ي 
ٌٌو ت ص ْوم ٌر م ض انٌ   .   رواه البيهقي  ، والدَّارقطين  وصحََّحُه  ((ص د ق ْتٌ:ٌ,ٌق ال 
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 .؛ فدلَّ على وجوب العمرة ولزومها ((  و ت  ْعت م رٌ : )) يف قوله  :وجهٌالد اللةٌ
ٌ: ، وفيه  إَل أهل جنرانَ  هُ َلمَّا بعثَ  -- يب  له النَّ  هُ الذي كتبَ  --كتاب عمرِو بِن حزم    -(4)

ٌاْلع مٌْ))ٌ  رواه الدَّارقطين  ، وقد تلََّقِت األُمَُّة هذا الكتاب بالقبول كما قال اإلمامُ  ((ر ة ٌاْلح ج ٌاأل ْصغ ر 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -هم القيم وغيُ  ابنُ  واإلمامُ  تيميةَ  اإلسالم ابنُ  عبد الرب وشيخُ  ابنُ  واحلافظُ  الشَّافعي  

ٌ
 ( .ليست فريضة )  :دليلٌالقولٌالثانيٌ

 .وا بالكتاب ، والس نَّة استدل  
ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌو م نٌٌْ}ٌ:  -تـََعاََل -قوله :ٌدليلٌالكتابٌ:ٌأوالًٌ ج ٌاْلب  ْيت  ٌح  و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 

ٌف إ ن ٌالل ه ٌغ ن يٌٌّع ْنٌاْلع ال م ين ٌ ٌ. {ك ف ر 
، ولو كانت واجبة  لذكرها  مرةَ العُ  يذكرِ  مْ ـ، ولَ  على احلجِّ  الفرضَ  رَ صَ قَ  -تـََعاََل -اهلل  أنَّ  :الد اللةٌٌوجهٌ 

و أ ت م واٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -القرآن ، كما يف قوله  معه الستواء احلكم فيهما كما هي عادةُ 
ٌف الٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -، وقوله  {ل ل ه ٌ ٌأ ْوٌاْعت م ر  ٌب ه م اٌف م ْنٌح ج ٌاْلب  ْيت  َ ٌع ل ْيه ٌأ ْنٌي ط و ف   .   {ٌج ن ا

ٌ
ٌ:دليلٌالس ن ةٌ

ُهَما-، كما يف حديث عبد اهلل بن عمر  هُ وحدَ  األحاديث الواردة باألمر باحلجِّ  -(1)  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌع ل ىٌخ ْمٍسٌ))ٌ: قال  -- يبَّ نَّ ال أنَّ  حيحْيِ يف الصَّ  ٌاإل ْسالم  ٌٌاستطاع ٌ...ٌب ن ي  ٌم ن  ,ٌوح ج ٌالبيت 

 .ا يف فرضيَّة احلج هَ ، وغيه من األحاديث اليت سبق بيانُـ  ((ٌإليه ٌسبيالًٌ
، ولو كانت واجبة   مرةَ العُ  يذكرِ  مْ ـه ، ولَ وحدَ  اقتصر على األمر باحلجِّ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :الد اللةٌٌوجهٌ 

 . لذكرها
ُهَما-حديث جابر بن عبد اهلل  -(2) ٌٌ--الن ب ّيٌٌأ ت ىٌأ ْعر اب يٌٌّ))ٌ: قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ٌٌٌ:ٌف  ق ال 

ب ةٌ ٌ,ي اٌر س ولٌالل هٌ ٌٌأ ْخب  ر ن يٌع ْنٌاْلع ْمر ةٌأ و اج  ٌ؟ٌف  ق ال  ٌالل ٌه ي  ْيرٌ:ٌٌ--ر س ول  ٌ,ٌو أ ْنٌت  ْعت م رٌخ  ال 
مذي   ((ٌل ك مذي  والبيهقي  والدَّارقطين  ، وقال الِّتِّ  ( .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : ) رواه أحُد والِّتِّ
ب ة ٌ))ٌ: يف جواب الس ؤال عن العمرة  ((الٌ))ٌ:  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -أن قوله  :الد اللةٌٌوجهٌ  أ و اج 

ٌ؟ٌ  .   ا تطو ٌع هَ صريٌح يف عدم وجوب العمرة ، وأنَـّ ((ٌه ي 



َماُت احَلجِّ : الدَّْرُس اأَلوَُّل   هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                            ُمَقدِّ
 

-44 -

ه اد ٌ,ٌو اْلع ْمر ة ٌ:ٌ))ٌٌيقولٌ-- يبَّ أنه مسع النَّ  --بيد اهلل عُ  بنِ  حديث طلحةَ  -(3) اْلح ج ٌج 
  ٌ.ماجه  رواه ابنُ ((ٌت ط و ع ٌ

صريٌح يف الدِّاللة على عدم  ((و اْلع ْمر ة ٌت ط و ع ٌ))ٌ:  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ قولَ  أنَّ  :وجهٌالد اللةٌ
 .وجوب العمرة 

ٌ
 :ا يلي مَ بوجوب العمرة ؛ وذلك لِ  هو القولُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - الذيٌيترج ح ٌفيٌنظري :رجيحٌالتٌ 

 .وا به ما استدل   لقوةِ  :أوالًٌ
 :نٌوجه ين ٌجابٌعنهٌمفيٌ اين من دليل الكتاب القول الثَّ  به أصحابُ  أمَّا ما استدلَّ  :ثانًياٌ

 أكربُ  احلجَّ  هلا ؛ ألنَّ  هو شاملٌ  لْ ، بَ  مرةَ يف اآلية ال يشمل العُ  احلجَّ  ال نسلُِّم أنَّ  :الوجهٌاألولٌ
ٌي  ْوم ٌاْلح ج ٌاأل ْكب ر ٌٌ}:  -تـََعاََل -من قوله  مُ فهَ كما يُ   وأصغرُ  ،  {و أ ذ ان ٌم ْنٌالل ه ٌو ر س ول ه ٌإ ل ىٌالن اس 

ِم ، وفيه  -- عمرِو بِن حزم   كتابِ  وحلديثِ  اْلع ْمر ة ٌاْلح ج ٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ : اْلُمتقدِّ
ٌ  .  ((األ ْصغ ر 

مرة ، عن حكم العُ  تْ ا سكتَ هَ إنَـّ : ، فإننا نقول  هُ وحدَ  احلجَّ  تِ فرضَ  اآليةَ  لو سلَّْمنا أنَّ  :الوجهٌالثانيٌ
 .القول بالوجوب  هبا أصحابُ  ، كما يف األحاديث اليت استدلَّ  ا واجبةٌ هَ وبيـََّنْتُه الس نَُّة ، وأنَـّ 

يف اجلواب عن  مبا تقدَّمَ :  جابٌعنهفيٌ  هُ وحدَ  وأمَّا استدالهلم باألحاديث الواردة بفرضيَّة احلجِّ  :ثالثًاٌ
 .يف اآليات  دليل فرضيَّة احلجِّ 

ُهَماَرِضَي اهللُ -وأمَّا استدالهلم حبديث جابر بن عبد اهلل  :رابًعاٌ من رواية  هُ بأنَّ :  جابٌعنهفيٌ  - َعنـْ
َعَنُه ، فاجتمعَ  ُمدلِّسٌ و ،  أَْرطََأَة ، وهو ضعيفٌ  بنِ  احَلجَّاجِ   . قادحتانِ  تانِ لَّ يف عِ  تْ ، وقد َعنـْ
من رواية  هُ ؛ فإنَّ  هِ بضعفِ :  جابٌعنهفيٌ  --بيد اهلل عُ  بنِ  وأمَّا استدالهلم حبديث طلحةَ  :خامًساٌ

كما قال   احلديثِ  ، وهو منكرُ  كي  مَ الْ  قيس   بنُ  رُ مَ ، وفيه عُ  ، وهو ضعيفٌ  ينِّ شَ احلسن بن حيىي اخلُ 
 .هـ .ا[ ضعيٌف  هُ إسنادُ : ]  يف التَّلخيصِ  -َرِحَُه اهللُ - ر  جَ حَ  ابنُ  ، ولذلك قال احلافظُ  خاري  البُ 

 .  أعلمُ  ، واهللُ  مرةالعُ  ةِ بفرضيَّ  القولُ  حٌ يترجٌ  هِ وهبذا كلِّ 
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ٌاْلح ج ٌ)ٌٌ ٌ(ش ر ْوط 
ٌ:ٌ,ٌوهيٌ ٌالعامةٌخمسةٌ ٌالحجٌ ٌشروطٌ 
ٌ. اإلسالمُ :ٌٌاألولٌ ٌالش رطٌ 
ٌ. العقلُ :ٌالث انيٌٌالش رطٌ 
ٌ. وغُ لُ البُـ :ٌٌالث الثٌ ٌالش رطٌ 
ٌ. احلُريَّةُ :ٌٌالر ابعٌ ٌالش رطٌ 
ٌٌ. االستطاعةُ :ٌٌالخامسٌ ٌالش رطٌ 

 . للحجِّ  العامةُ  الش روطُ فهذه هي 
 .وجود اْلَمْحَرِم بالنِّسبة للمرأة إذا كانت على مسافة القصر من مكََّة  فشرطُ  :منهاٌٌأم اٌالخاصٌ 

 :ٌأقسامٌٌٍإلىٌثالثةٌ ٌتنقسمٌ  العامةُ  اخلمسةُ  وهذه الش روطُ 
 ، فال جيب احلج   والعقلِ  ، اإلسالمِ ٌاشرطَ  اومه,ٌٌواإلجزاءٌ ٌحةٌ والصٌ ٌللوجوبٌ ٌهوٌشرطٌ ٌفمنهاٌما
ال  هُ يصحَّ منهما فإنَّ  مْ ـما ليسا من أهل العبادة ، وإذا لَ هُ منهما ؛ ألنَـّ  ، وال يصح   وال جمنون   على كافر  

 .جيزيهما بطبيعة احلال 
 ، فلو حجَّ  للصِّحةِ  ا بشرطْيِ ، وليس ، واحلُريَّةِ  وغِ لُ البُـ شرطا  ومها :ٌوإجزاءٌٌٍوجوبٌٌٍومنهاٌماٌهوٌشرطٌ 

 . اإلسالمِ  ةِ زئهما عن حجَّ جيُ  مْ ـالصِّيب  والعبُد صحَّ حج هما ، ولَ 
وسار بغي  شقةَ مَ ستطيع الْ مُ الْ  ، فلو جتشَّم غيُ  وهو االستطاعةُ  :فقطٌٌوجوبٌٌٍومنهاٌماٌهوٌشرطٌ 

، ه ت صالتُ الة صحَّ يف الصَّ  ه صحيح ا جمزئ ا ، كما لو تكلَّف القيامَ كان حج    فحجَّ  وراحلة   زاد  
 .صحَّ صوُمُه وأجزأه  خصة الفطر فصامَ لرُ  وجبةِ مُ الْ  شقةِ مَ مع وجود الْ  لو تكلَّف الصَّومَ  وكذلك 

ٌ:وطٌفيماٌيليٌرٌ هذهٌالشٌ ٌوبيانٌ 
ٌ.ٌاإلسالمٌ :ٌٌاألولٌ ٌالش رطٌ 

إ ن م اٌاْلم ْشر ك ون ٌٌ}:  -تـََعاََل -ه ؛ لقولِ  م  سلِ إال من مُ  هِ للفعل وصحتِ  قتضيَ مُ الْ  الوجوبَ  فال جيب احلج  
اٌ ٌاْلح ر ام ٌب  ْعد ٌع ام ه ْمٌه ذ  د  ٌف الٌي  ْقر ب واٌاْلم ْسج   هم منه استحالَ وه ومنعَ يقربُ  م أنْ اهُ هَ ، فلمَّا نَـ  {ن ج س 

 . هِ حبجِّ  يكونوا مأمورينَ  أنْ 
ٌ
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: ، قال  خاريِّ للبُ  واللَّفظُ ،  -- كما يف الصَّحيحِْي من حديث أيب هريرةَ :  ذلكٌ ٌالس ن ةٌ ٌتٌ وأك دٌ 
ٌ,ٌكٌ رٌ شٌْمٌ ٌامٌ عٌ الٌٌْدٌ عٌْب ٌ ٌجٌ حٌ الٌيٌ ٌنٌْأٌ :ٌىٌنًٌمٌ ب ٌٌرٌ حٌْالنٌ ٌمٌ وٌْي ٌ ٌنٌ ْيٌن ٌذٌ ؤٌ يٌمٌ فٌ ٌةٌ جٌ حٌ الٌٌْكٌ لٌْيٌتٌ فٌ ٌرٌٍكٌْوٌبٌ بٌ يٌأٌ ن ٌثٌ عٌ ب ٌ ))ٌ

يًّاٌ,ٌلٌ عٌ ٌ--ٌاللٌ ٌولٌ سٌ رٌ ٌفٌ دٌ رٌْأ ٌٌمٌ ثٌ :ٌٌنٌ مٌ حٌْالرٌ ٌدٌ بٌْعٌ ٌنٌ ْبٌٌدٌ يٌْمٌ حٌ ٌالٌ ,ٌقٌ ٌانٌ ي ٌرٌْعٌ ٌتٌ يٌْب ٌ الٌْب ٌٌفٌ وٌْطٌ الٌيٌ وٌ 
ٌدٌ عٌْب ٌ ٌجٌ حٌ الٌيٌ :ٌٌرٌ حٌْالنٌ ٌمٌ وٌْىٌي ٌ نًٌمٌ ٌلٌ هٌْيٌأٌ يٌٌّفٌ لٌ اٌعٌ نٌ عٌ مٌ ٌنٌ ذٌ أٌ فٌ :ٌٌة ٌرٌ يْ ٌرٌ وٌهٌ ب ٌأ ٌٌالٌ ,ٌقٌ ٌةٌٍاءٌ رٌ ب ٌ ب ٌٌنٌ ذٌ ؤٌ ي ٌ ٌنٌْأ ٌٌه ٌرٌ مٌ أٌ فٌ 
ٌ((ٌ.ٌانٌ ي ٌرٌْعٌ ٌتٌ يٌْب ٌ الٌْب ٌٌفٌ وٌْطٌ الٌيٌ ,ٌوٌ ٌكٌ رٌ شٌْمٌ ٌامٌ عٌ الٌْ

 هِ هم على تركِ عاقبَ يُ  اهللَ  ، وأنَّ  وهو اإلسالمُ  هِ به بشرطِ  رونَ ؤمَ م يُ هُ على الكفار مبعىن أنَـّ  فأمَّا وجوب احلجِّ 
  هِ قولِ  عمومُ  :عليهٌٌودلٌ ،  ريعةِ الشَّ  وعِ رُ بفُ  ارِ فَّ مبخاطبة الكُ  على مذهب القائلْيَ ، فيه  فال إشكالَ 

ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌ}ٌ:  -ُسْبَحانَهُ - ج ٌاْلب  ْيت  ٌح   .  {و ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 
، فال يصح احلج  من  كذلك  صحة   وهو شرطُ فصيل الذي ذكرناه ، وهذا الشَّرط شرُط وجوب  بالتَّ 

ب اًءٌم ْنث ورًٌٌو ق د ْمن اٌإ ل ىٌم اٌع م ل واٌم ْنٌع م لٌٌٍ}: ار فَّ عن الكُ  -تـََعاََل - هِ ؛ لقولِ  الكافرِ  ٌ.{ٌاٌف ج ع ْلن اه ٌه 
 . اإلسالمِ  ةَ حجَّ  حيجَّ  ه أنْ أسلم ، لزمَ وهو كافٌر ، مث  وعليه ، فلو حجَّ 

 . الكفرِ  حالَ  هُ إحرامُ  ينعقدْ  مْ ـ، مث أسلم ، لَ  ولو أحرم وهو كافرٌ 
 .   هُ إحرامُ  بعد إحرامه بطلَ  -َواْلِعَياُذ بِاهللِ - وهكذا لو ارتدَّ 

ٌ
ٌ.ٌٌالعقلٌ :ٌالث انيٌٌالش رطٌ 

َرِضَي اهللُ - عائشةَ  ؤمنْيَ مُ الْ  مِّ ا ثبت يف حديث أُ مَ منه ؛ لِ  ، وال يصح   على جمنون   فال جيب احلج  
َها ٌح ت ىٌي ف ْيق ٌ:ٌع ٌاْلق ل م ٌع ْنٌث الث ٍةٌر فٌ ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -َعنـْ ٌاْلم ْجن  ْون  ،  رواه أحدُ  ((ع ن 

 . هُ حَ وصحَّ  واحلاكمُ ،  ماجهَ  وابنُ ،  سائي  والنَّ ،  مذي  والِّتِّ ، وأبو داود 
 . جنونِ مَ الْ  حجِّ  ةِ حَّ على عدم صِ  -َرِحَُهُم اهللُ - وقد أمجع العلماءُ 

 حالَ  هُ تُ جَّ حِ  هِ زِ جتُْ  مْ ـاإلسالم ، ولَ  ةَ جَّ حِ  حيجَّ  أنْ ه لزمَ  جنونه ، مث أفاق ، حالَ  وعليه ، فإنه إذا حجَّ 
 . الفرضِ  ةِ جَّ اجلنون عن حِ 

ٌ.العبادة منه  ةِ حَّ ؛ لعدم صِ  هُ إحرامُ  ينعقدْ  مْ ـلَ  وهكذا لو أحرم وهو جمنونٌ 
؛  -َرِحَُهُم اهللُ - فيٌأرجحٌقوليٌالعلماء يبِّ على الصَّ  قاسُ وال يُ ، أن حُيَجََّج  ال يصح   هُ وعليه ، فإنَّ 

ِه  ةِ حَّ باستثنائه ، فُحِكَم بصِ  الدَّليلُ  العبادة منه ، والصَّيب  وردَ  ةِ حَّ دالٌّ على عدم صِ  األصلَ  ألنَّ  ، حجِّ
 .   اْلَمجنوُن على األصل  يَ قِ ، وبَ  فاستثنيناهُ 
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ٌ.ٌوغٌ لٌ الب ٌ :ٌٌالث الثٌ ٌالش رطٌ 
كانت   إليه ، سواء   إذا وصلَ " غ ا وْ لُ بُـ  هُ غُ لُ بْـ يَـ  يءَ الشَّ  غَ لَ بَـ : " قال يُ  ، الوصولُ :  غةٌالعربفيٌلٌ ٌوغٌ لٌ الب ٌ 

 .اليت وصل إليها زمان ا أو مكان ا  الغايةُ 
احللم ، ويكون ذلك  الصِّبا إَل طورِ  طورِ  منْ  اإلنسانِ  انتقالُ :  وغٌ لٌ بالب ٌ  -َرِحَُهُم اهللُ - العلماءٌومرادٌ 

ُة التَّكليف  تتحقق  أهليَّ  وغِ لُ بالبُـ  ذْ ؛ إِ  عليه ، وحينئذ  ُيكلَّف الشَّخصُ  ةِ الَّ بظهور العالمات واألمارات الدَّ 
 :إَل ذلك بقوله  -َرِحَُه اهللُ - اظمُ كما أشار النَّ 

ٍمٌأ ْوٌح ْملٌ  ٌب د  ٌٌٌٌٌم ع ٌاْلب  ل ْوغ  ٌاْلع ْقل  ٌو ك ل ٌت ْكل ْيٍفٌب ش ْرط 
  عائشةَ  ؤمنْيَ مُ الْ  مِّ ا ثبت يف حديث أُ مَ ؛ لِ  على الصَّيبِّ  ، فال جيب احلج   لوجوب احلجِّ  البلوغُ  شِّتطُ فيُ 
َها- مِ مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ وذكر ((ٌر ٍفع ٌاْلق ل م ٌع ْنٌث الث ٍةٌ))ٌ:  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -من قوله  تقدِّ

ٌح ت ىٌي ْحت ل م ٌ))ٌٌ:منهم   . ((الص ب ي 
ة جَّ زيه عن حِ ، وال جيُ  ذلك احلج  منه  ، ويصح   ز  يِّ مَ ـمُ  ز ا أو غيَ يـِّ مَ ـكان مُ   سواء  ، الصَّيب   حيجَّ  وجيوز أنْ 

 .الفرض إذا بلغ 
ا ثبت يف صحيح ُمسِلم  من مَ ؛ لِ  -َرِحَُهُم اهللُ -السَّلف واخللف  مجاهيِ  مذهبُ  هِ جِّ والقول بصحة حَ 

ُهَما-حديث عبد اهلل بن عبَّاس   ل م اٌب  ل غ ٌف ج ٌالر ْوح اء ٌل ق ي ه ٌق  ْوم ٌٌ--ٌيٌ بٌ النٌ ٌنٌ أٌ ))ٌ:  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌ ٌاْلق ْوم ٌ؟ٌق ال واٌ:ٌف  ق ال  ٌ:ٌاْلم ْسل م ْون ٌ,ٌق ال واٌ:ٌم ن  ٌ؟ٌق ال  ٌالل ٌ,ٌف  ر ف  ع ْتٌإ ل ْيه ٌ:ٌو م ْنٌأ ْنت  ر س ول 

ٌ:ٌاْمر أ ة ٌص ب يًّاٌ,ٌو ق ال ْتٌ ٌالل ٌ,ٌأ ل ه ذ اٌح جٌٌّ؟ٌق ال  ٌن ٌ :ٌي اٌر س ول  ٌأ ْجر   على أنَّ  فدلَّ ؛  ((ع ْمٌ,ٌو ل ك 
 .ه حج   الصَّيبَّ يصح  

ٌعلىٌصٌ  ٌٌحجٌ ٌةٌ حٌ ودل   هُ أنَّ  -- يزيدَ  بنِ  من حديث السَّائبِ  م  سلِ ما ثبت يف صحيح مُ  :الص بي 
ٌالل ٌ))ٌ: قال  ٌٌ--ح ج ٌب يٌم ع ٌر س ول  ن ْين  ٌس   ((ٌ.و أ ن اٌاْبن ٌس ْبع 
ُهَما-عبد اهلل بن عبَّاس   حديثُ :  هٌ ومثلٌ  ب ل ٌع ل ىٌأ ت اٍنٌو ق ْدٌ))ٌ: يف الصَّحيحِْي  -َرِضَي اهللُ َعنـْ أ ن ه ٌأ ق ْ

ٌ ٌاْلح ل م ٌ,ٌو الن ب ي  ٌب م ًنىٌٌ--ن اه ز  ٌ.ٌة الوادعجَّ وكان ذلك يف حِ ,ٌٌ((ي ص ل يٌب الن اس 
ق د م ه ٌم ع ٌأ غ ْيل م ة ٌب ن يٌٌ--أ ن ٌالن ب ي ٌ))ٌ:  صحيحٌ  من رواية اخلمسة ، وهو حديثٌ  هُ حديثُ  :ٌهٌ ومثلٌ 

ٌع ل ىٌح م ر اٍتٌ  .يلمٌة دون البلوغ غَ فهم أُ  ((ع ْبد ٌاْلم ط ل ب 
الكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة والظَّاهريَّة وطائفة  من أهل مَ ، من احلنفيَّة والْ  اجلماهيِ  وهذا هو مذهبُ 

 . -ى اجلَِْمْيعِ َرْحَُة اهلِل َعلَ -احلديث 
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حُيَجَّ  أنْ  ال بأسَ  هُ أنَّ : عنه  احلنفيَّةِ  بِ تُ ، والذي يف كُ  -َرِحَُه اهللُ - عن اإلمام أيب حنيفةَ  الفَ وحكوا اخلِ 
الح ج ةٌعلىٌأهلٌ)  يف كتابِ  -َرِحَُه اهللُ -عنه صاحُبُه اإلماُم حممُد بُن احلسِن الشَّيباين   هُ به ، ونقلَ 
 ( . المدينة
ة حَّ بعدم صِ  روايةٌ  -َرِحَُه اهللُ - مالك   يف الرَّضيع ، فعن اإلمامِ  الفٌ خِ  -َرِحَُهُم اهللُ -ة الكيَّ مَ وعند الْ 

 . أعلمُ  واهللُ .  هٌ ورجحانٌ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -مذهب اجلماهي  على صحةِ  دالٌّ  ةِ نَّ الس   وظاهرُ ،  هِ حجِّ 
ٌ

 .فيه  والعمرة ، فال إشكالَ  مناسك احلجِّ  أداءَ  هُ وميكنُ ز ا ، يـِّ مَ ـإذا كان الصَّيب  مُ  :ٌمسألةٌ 
به  ها ، ويطوفُ اليت ال يستطيعُ  عنه بأعمال احلجِّ  ي ُه ، ويقومُ لِ وَ  عنهُ  مُ رِ حيُْ  هُ فإنَّ :  ز  يِّ مَ ـمُ  وأمَّا إذا كان غيَ 

ُهَما-ويسعى ولو حمموال  ؛ حلديث جابر   ٌالل ٌ))ٌٌ:قال  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ٌ--ح ج ْجن اٌم ع ٌر س ول 
ه ْمٌ ن اٌع ن ْ ٌ,ٌو ر م ي ْ ي ان  ٌالص ب ْ ن اٌع ن  ي ان ٌ,ٌف  ل ب  ي ْ ماجه ، وفيه  وابنُ ،  رواه أحدُ  ((و م ع ن اٌالن س اء ٌو الص ب ْ

 .متكلٌَّم فيه  سوار   بنُ  أشعثُ 
ٌ

 :ميتنع الصَّيب  عن حمظورات اإلحرام ، فإذا فعل شيئ ا منها ففيه تفصيٌل  :ٌمسألةٌ 
ٌكانتٌاستمتاًعاٌ  . ز  يِّ مَ ـمُ  ز ا أو غيَ يـِّ مَ ـ، فال فديَة ، سواء  كان مُ  طِ يِ بس املخَ كالطِّيب ولُ   :فإن
ٌكانتٌإتالفًاٌ ، وال يسقط  خطأٌ  الصَّيبِّ  كحلق الشَّعر والتَّقليم ، لزم الضَّمان ؛ ألنَّ عمدَ   :وأم اٌإذا

 .َل و أ خلوق اتفاق ا ، فحق  اهللِ مَ الضَّمان يف حقِّ الْ 
من باب احلكم  هُ ؛ ألنَّ عمَده خطأٌ ، وإلزامُ  لزم الضَّمانُ  الغيِ  الصَّيبَّ لو أتلف مالَ  أنَّ  :ٌهٌ وتوضيحٌ 

 وأمجعوا على أنَّ : ]  -َرِحَُه اهللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ  الوضعيِّ ، ال من باب احلكم التَّكليفيِّ ، قال اإلمامُ 
 .هـ .ا[ هلم  الزمةٌ  الصِّبيانِ  جناياتِ 

كما يف   --أوَل ، ولذلك قال  حقِّ اهللِ  ضمانَ  خلوق يف اإلتالف فإنَّ مَ حقِّ الْ  فإذا لزم ضمانُ 
ُهَما-من حديث عبد اهلل بن عبَّاس   خاريِّ صحيح البُ  ٌلٌ ))ٌ:  -َرِضَي اهللُ َعنـْ ٌأ ر أ ْيت  ٌك ان ٌع ل ىٌأ م ك  ْو

أ ح ق ٌب اْلو ف اء ٌ ؛ٌف اللٌ  ي ت ه ٌ؟ٌاْقض واٌاللٌ  ٌق اض  ٌ((ٌ.د ْين ٌ,ٌأ ك ْنت 
الكيَّة مَ من احلنفيَّة والْ  جمهورٌالعلماءٌوهذاٌهوٌمذهبٌ أيض ا ،  إجزاء   شرطَ  رُ بَـ عتَ يُ  البلوغ شرطَ  مث إنَّ 

 هِ زِ جتُْ  مْ ـ، ولَ  اإلسالمِ  ةَ جَّ حِ  حيجَّ  ه أنْ لزمَ  ، فإذا بلغ الصَّيب   -عِ يْ مِ اجلَْ  ىلَ عَ  اهللِ  ةُ حَْ رَ -والشَّافعيَّة واحلنابلة 
 . هِ ضِ رْ ة فَـ جَّ يف صغره عن حِ  هُ تُ جَّ حِ 



َماُت احَلجِّ : الدَّْرُس اأَلوَُّل   هــ4141اْلُمرَاَجَعُة اأُلْوََل                                            ُمَقدِّ
 

-46 -

ال ينسُب اخِلالَف إَل بعِض الظَّاهريَِّة  العلماءِ  وبعضُ ،  زيهِ جيُ  هُ أنَّ ،  -َرِحَُهُم اهللُ - ةٌ اهريٌ الظٌ ٌذهبٌ مٌو
  .مجيعهم 

ُهَما-يف حديث عبد اهلل بن عبَّاس   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هِ بقولِ :  واستدلٌ وا تقدِّم مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 :((ٌ ٌأ ْجر  معناه  رع فإنَّ حبكم الشَّ  ه ، وإذا كان صحيح اجِّ ة حَ حَّ فدلَّ على صِ : ، قالوا ((ٌن  ع ْمٌ,ٌو ل ك 
 . هِ رضِ فَ  ةِ جَّ عن حِ جيزيه  هُ أنَّ 

ُهَما-حبديث عبد اهلل بن عبَّاس   :واحتج ٌالجمهور ٌ أ ي م اٌ))ٌ: قال  --أن النيب  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌ,ٌف  ع ل ْيه ٌأ ْنٌي ح ج ٌح ج ًةٌأ ْخر ىٌ ْنث  ٌح ج ٌ,ٌث م ٌب  ل غ ٌاْلح  وصحََّحُه ،  واحلاكمُ ،  رواه البيهقي  ((ٌص ب يٍّ

 .وأقرَُّه الذَّهيب  
 . الفرضِ  ةِ جَّ الصَّيبِّ عن حِ  ةِ جَّ على عدم إجزاء حِ  يدل  (( ف  ع ل ْيه ٌأ ْنٌي ح ج ٌح ج ًةٌأ ْخر ىٌ: ))  هُ فقولُ 

ُهَما-عبَّاس   اهلل بنُ  عبدُ  يهِ اوِ وقد أفىت باحلديث رَ  ، وصحَّح  البيهقيِّ  نِ نَ كما يف سُ   -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 . هُ احلافُظ يف الفتح إسنادَ 

 .وا به ما استدل   ؛ لصحةِ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - فيٌنظريٌأرجحٌ  -َرِحَُهُم اهللُ -اجلمهور  وقولُ 
ال يلزم من  هُ بأنَّ  :عنهٌٌجابٌ فيٌ  للحجِّ  -- به القائلون باإلجزاء من تصحيح النيبِّ  وأمَّا ما استدلَّ 
 .زي عن الفرض ، وال جتُ  نافلة   ها فرض ا ، فتصح  صحتها وقوعُ 

. بالفرض بـَْعُد ؛ لعدم بلوغه سنَّ التَّكليف  لْ غَ شْ تُ  مْ ـأنَّ ذمَّة الصَّيبِّ لَ  :ٌهاٌنافلةٌ علىٌأنٌ ٌومم اٌيدلٌ 
 .    واهللُ أعلُم 
  فيٌأرجحٌقوليٌالعلماءشرُط البلوغ شرَط وجوب  وإجزاء  ، وليس شرَط صحة   يكونُ  هُ وعليه ، فإنَّ 

 . -َرِحَُهُم اهللُ -
 

ٌ.ٌالح ري ةٌ :ٌٌالر ابعٌ ٌالش رطٌ 
بودية ، وال العُ  كاملَ الرَّقيُق إذا كان  ، فال جيب على ِقنٍّ وهو  ريةِ احلُ  إال على ُحرٍّ كاملِ  فال جيب احلج  

 .على ُمبَـعَّض  ، وال ٌمَكاَتب  ، وال ُمَدبَّر  ، وال على أمِّ الولِد 
 زهِ جيُِ  مْ ـحج ُه ، ولكن لَ  صحَّ  العبدُ  ، فلو حجَّ  ة  حَّ صِ  شرطَ  ، وليسَ  وإجزاء   وجوب   شرطُ  وهذا الشَّرطُ 

 .اإلسالم  ةِ جَّ عن حِ 
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ال جيب  هُ ، وأنَّ  يف وجوب احلجِّ  شرطٌ  احلُريَّةَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ -هم وغيُ  األربعةُ  األئمةُ  وقد اتفقَ 
،  عليهم احلج   هم ال جيبُ فجميعُ  كان ملُكُه حمض ا أو غَي حمض  ، كاْلُمبَـعَِّض ،  سواء   ملوكِ مَ على الْ 

 .وا قُ تَـ إال إذا عَ 
ُهَما-على ذلك ، كما يف حديث عبد اهلل بن عبَّاس   الس نَّةُ  تِ وقد دلَّ  تقدِّم يف شرط مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

، فدلَّ  ((ف  ع ل ْيه ٌح ج ًةٌأ ْخر ىٌو أ ي م اٌع ْبٍدٌح ج ٌ,ٌث م ٌأ ْعت ق ٌ,ٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ :  البلوغ ، وفيهِ 
 . ال جيب عليه احلج   العبدَ  على أنَّ 

؛ حيث قال ٌاإلجماعٌ ٌدليلٌ ، كذلك دلَّ  لوجوب احلجِّ  الس نَّة على اشِّتاط احلريةِ  وكما دلَّ دليلُ 
 .هـ .ا[  ه احلج  ال يلزمُ  العبدَ  أمجعت األُمَُّة على أنَّ : ]  -َرِحَُه اهللُ - النَّووي   اإلمامُ 

ُهَما-ويف حديث عبد اهلل بن عبَّاس    شرطَ  رُ بَـ عتَ احلرية يُ  شرطَ  تقدِّم دليٌل على أنَّ مُ الْ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
 هُ تُ حجَّ  هِ زِ جتُْ  مْ ـاإلسالم ، ولَ  ةِ بعد عتقه عن حجَّ  حيجَّ  أنْ  هُ لزمَ  العبدُ  ، وعليه ، فلو حجَّ  وإجزاء   وجوب  

 .ا يف الصَّيبِّ األوَل عن فرضه كما قدَّمن
طوَّالت ، مُ حمل ُه الْ  تق أثناء احلجِّ لوغ والعِ تفصيٌل وخالٌف يف مسألة البُ  -َرِحَُهُم اهللُ -مث عند العلماء 

 . أعلمُ  واهللُ 
 

ٌ.ٌٌاالستطاعةٌ :ٌٌالخامسٌ ٌالش رطٌ 
 .استطاع إَل البيت سبيال   نِ إال على مَ  ال جيب احلج  

ٌعلىٌهذاٌالش رطٌ ٌم ْنٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌس ب يالًٌٌ}:  -تـََعاََل -ه قولُ  :ودل  ج ٌاْلب  ْيت  ٌح   {ٌو ل ل ه ٌع ل ىٌالن اس 
 يف األحاديث الكثية الواردة بوجوب احلجِّ  الص حيحةٌ ٌالس ن ةٌ  الكتاب عليه ، فقد دلَّتِ  وكما دلَّ دليلُ 

ُهَما-عبد اهلل بن عمر  بشرط االستطاعة ، كما يف حديث مقيدة   هِ وفرضيَّتِ  يف  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ٌاإل ْسالم ٌع ل ىٌخ ْمٍسٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  الصَّحيحِْي أنَّ  ,ٌو أ ن ٌ:ٌب ن ي  ٌاللٌ  ش ه اد ة ٌأ ْنٌالٌإ ل ه ٌإ ال 

ٌر م ضٌ  ٌالص الة ٌ,ٌو إ يْ ت اء ٌالز ك اة ٌ,ٌو ص ْوم  إ ق ام  ٌالل ٌ,ٌو  ٌاْست ط اع ٌإ ل ْيه ٌم ح م ًداٌر س ول  ٌم ن  ان ٌ,ٌو ح ج ٌاْلب  ْيت 
ٌ((ٌ.س ب ْيالًٌ

 . على اشِّتاط االستطاعة لوجوب احلجِّ  -َرِحَُهُم اهللُ - وهلذا أمجع العلماءُ 
 ، فلو تكلَّف  هِ زائِ جْ وال يف إِ ،  احلجِّ  ةِ حَّ يف صِ  اشرط   سفقط ، فلي وجوب   وهذا الشَّرط شرطُ 

 . الفرضِ  ةِ عن حجَّ  هُ ناء فحجَّ ، صحَّ حج ُه ، وأجزأَ شقة والعَ مُ الْ ستطيع وحتمَّل مُ غُي الْ 
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وهو مذهُب تتحقق  بالزَّاد والرَّاحلة ،  االستطاعةَ  إَل أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - منٌالعلماءٌطائفةٌ ٌوذهبٌ 
 . -َرِحَُهُم اهللُ -احلنفيَّة واحلنابلة 

 . -َرِحَُهُم اهللُ -، كالشَّافعيَّة  اءَ مَ والْ  يرى الزَّادَ  نْ مَ  ومنهم
 مُ َرِحَهُ - اْلَمالكيَّة، كما هو مذهب  شيِ مَ على بلوغ البيت ولو بالْ  ةِ رَ دْ القُ ب العربةَ  يرى أنَّ  نْ مَ  ومنهم

 . -اهللُ 
ُهَما-ما ورد يف حديث عبد اهلل بن عمر  :ٌهٌ يٌ قوٌ ي ٌٌاألولٌ ٌوالقولٌ  ا مَّ لَ  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌ))ٌ:  لَ ئِ سُ  ٌاْلح ج ٌ؟ٌق ال  ب  ل ة ٌ:ٌم اٌي  ْوج  مذي  وحسَّنه ، وفيه إبراهيمُ  ((الز اد ٌ,ٌو الر اح   احلوزي   رواه الِّتِّ
ُهَما-عبد اهلل بن عبَّاس   حديثُ  :ٌهٌ ومثلٌ    . عند ابن ماجه ، وفيه ضعفٌ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

 . هُ حِّْح رفعَ صَ يُ  مْ ـ، ولَ  احلاكمُ  هُ ، وصحَّحَ  الدَّارقطينِّ عند  -- مالك   بنِ  أنسِ  وحديثُ 
َرِضَي اهللُ -الصَّحابة اآلثار عن  وبعضِ بعد ذكره هلذه األحاديث  -َرِحَُه اهللُ -اإلسالم  قال شيخُ 

ُهمْ  : مناَط الوجوب  ان  ومرسلة  وموقوفة  تدل  على أنَّ سَ مسندٌة من طرق  حِ  فهذه األحاديثُ : ]  -َعنـْ
 .هـ .ا[ شي مَ اس يقدرون على الْ كثي ا من النَّ   أنَّ  -- يبِّ النَّ  مِ لْ وجوُد الزَّاد والرَّاحلة ، مع عِ 

ومؤنة ، إليه لقضاء دينه  ا حيتاجُ فاضال  عمَّ ،  هِ ثلِ مِ لِ  يصلحُ  احلة بآلتهما ومااد والرَّ بوجود الزَّ  والعربةُ 
عن و أْن تكوَن زائدة  على نفقته  بشرطِ  ، اوإياب   اذهاب   هِ مثلِ  فتعترب نفقةُ ، وام نفسه وعياله على الدَّ 
 األلفَ  فُ كلِّ تُ  هِ أهله وعياله يف حال غيبتِ  ومؤنةُ ،  ألفْيِ احلجِّ  فةُ تكل تْ فلو كانَ ، احلقوق الواجبة عليه 

 القريب وحقوقَ  نفقةَ  ؛ ألنَّ  هُ يلزمْ  مْ ـا لَ هَ دونَـ  هُ ما معَ وإن كان ،  لزمه احلج   وأكثرَ  ف  آال ثالثةَ  فإن وجدَ 
 كما يف حديث   -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هِ لقولِ ؛  هم آكدُ وحق  ،  م أحوجُ هُ ألنَـّ ؛  مةٌ مقدَّ  دميْيَ األ

ٌكٌ لٌ مٌْي ٌٌنٌْمٌ عٌ ٌسٌ بٌ حٌْي ٌٌامًٌْثٌإ ٌٌءٌ رٌْمٌ الٌْىٌبٌ فٌ كٌ : ))  م  سلِ يف صحيح مُ  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -اهلل بن عمرو  عبد
 . (( وتٌ قٌ ي ٌ ٌنٌْمٌ ٌعٌ يٌ ضٌ ي ٌٌنٌْأٌ : )) وغيه  أيب دوادَ  ويف روايةِ ، ((  هٌ ت ٌوٌْق ٌ 

 .رع للشَّ  وهذا خمالفٌ ، القريب  ى ذلك إَل ضياع حقِّ عليه يف هذه احلالة ألدَّ  فلو قلنا بوجوب احلجِّ 
 .من أهله وعياله  هُ تلزمه نفقتُ  نْ عن مؤنة مَ  اذلك زائد   من أن يكونَ  دَّ بُ  فال

، زمنة واأل شخاصِ حبسب اختالف األ وهذا يتلفُ ،  هِ لِ ثْ مِ لِ  ركوب مبا يصلحُ مَ احلة والْ يف الرَّ  والعربةُ 
 .ركب حبسب حاجته مَ يف الْ  هُ حالُ  رُ بَـ عتَ مث يُ ، على شرائها أو أجارهتا  رَ دِ قْ يَـ  يستوي أنْ 

ُر نفقُة احلجِّ ذهاب ا وإياب ا ، ويُنظَُر فيها  .عف والقدرة حص من حيث الضَّ حبسب حال الشَّ  وتـَُقدَّ
 .شرب مَ أكل والْ مَ سبة لنفقة الْ بالنِّ  وهكذا احلالُ 
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    .القصر  مسافةَ  بينه وبْي البيت تبلغُ  سافةُ مَ الْ  تِ إذا كانَ :  شرط هٌ احلة يف االستطاعة الرَّ  عتبارُ او 
 شيُ مَ الْ  هُ نُ كِ ميُ  قريبةٌ  ا مسافةٌ هَ ألنَـّ ؛  هِ احلة يف حقِّ الرَّ  وجودُ  فال يعتربُ  شيَ مَ الْ  هُ الذي ميكنُ  ا القريبُ فأمَّ 

يف  اْلَمركوِب والرَّاحلةِ  وجودُ  ربَ عتُ اُ  شيَ مَ الْ  هُ كان ال ميكنُ   وإنْ ، عة مُ يف صالة اجلُ  عيِ كالسَّ ،   هُ إليها فلزمَ 
 . هِ حقِّ 

     
   هُ ساء وحدَ جبنس النِّ  هِ قِ لتعل  ؛  روط اخلاصةِ من الش   رطُ هذا الشَّ  رُ بَـ عتَ ويُ ٌ:للمرأةٌٌسبةٌ بالنٌ ٌمٌ رٌ حٌْالمٌ ٌشرطٌ 

 .معها  ها ، ويكونُ جُ جِّ حيُ  ا حمرم  ذَ  تْ دَ جَ رأة إال إذا وَ مَ على الْ  فال جيب احلج  
 .القصر  إذا كان بينها وبْي البيت مسافةُ :  هٌ وهذاٌمحلٌ 

،  المةُ السَّ  نِّ على الظَّ  بَ لَ وغَ ،  مأمونة   فقة  رُ  تْ دَ ، ووجَ  مٌ رَ معها حمَْ  نْ يكُ  مْ ـ، ولَ  ةَ أمَّا إذا كانت يف مكَّ 
إَل  تْ أو خرجَ ،  ةَ إَل ظاهر مكَّ  تْ ، كما لو خرجَ فة على هذه الصِّ  احلج   جاز هلنَّ ،  ظ  فْ يف حِ  نَّ هُ وأنَـّ 

 حدَّ  نَ غْ لُ بْـ يَـ ذلك ، لكن ال  نَ ؤمنْي يفعلْ مُ الْ  نساءُ  نَّ ، فقد كُ ساء النِّ  منَ  جمموعة  دينة مع مَ الْ  ظاهرِ 
ا إذا هَ احلديث على أنَـّ  مفهومُ  ؛ فدلَّ  م  رَ رأة للسفر مع غي حمَْ مَ الْ  خروجَ  مَ إمنا حرَّ  --والنيب ،  فرالسَّ 

،  تنةِ الفِ  نِ مْ أَ :  بشرطعليها يف ذلك ؛  ال حرجَ  هُ فر أنَّ دون مسافة القصر ودون مسافة السَّ  تْ خرجَ 

َرِضَي اهللُ -اهلل بن عمر من حديث عبد حيحْيِ كما يف الصَّ قال   -- يبَّ النَّ  أنَّ :  فيٌذلكٌواألصلٌ 
ُهَما ٌو م ع ه اٌذ ْوٌم ْحر ٍمٌ))ٌ:   -َعنـْ ٌإ ال  ر ٌأ ْنٌت س اف ر  ٌاآلخ  ْمر أ ٍةٌت  ْؤم ن ٌب الل ٌو اْلي  ْوم  ل ٌال   ، وذكرَ  ((الٌي ح 

 . الثةَ والثَّ  واليومْيِ  اليومَ 
ب اختالف بسب -المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هُ جوابُ  اختلفَ : يف شرحه  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  قال بعضُ 

فأجاب  عن اليومْيِ خرى أُ  لَ ئِ الث فأجاب ، وسُ عن الثَّ  ة  مرَّ  -مُ السالَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - لَ ئِ سُ األسئلة ، ف
ما مساه سفر ا وهو  ، فننظر إَل أقلِّ  -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَلْيهِ -يلة فأجاب عن اليوم واللَّ يض ا أ لَ ئِ وسُ 

 .اليوم والليلة  مسيةُ 
 . اسفر   رُ بَـ عتَ ال يُ ما كان دون مسية اليوم والليلة  فإنَّ على ذلك ،  وبناء  

 عُ نْ مَ  رعِ الشَّ  مرادَ  ألنَّ إليه ؛  خترجَ  أنْ  رأةِ مَ الْ على  -- يب  النَّ  مَ ا حلرَّ لو كان سفر   هُ أنَّ  :فيٌهذاٌٌواألصلٌ 
  . م  رَ بدون حمَْ  فرِ السَّ  منَ  رأةِ مَ الْ 
ٌ
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دون مسافة خرج إَل ما  -- يبَّ النَّ  أنَّ  :اٌونٌاليومٌوالليلةٌالٌي سمىٌسفرًٌدٌ ٌماٌعلىٌأنٌ ٌومماٌيدلٌ 
دينة خارج مَ از ا عن الْ رَ ، وكانت بَـ  د  إَل أحُ ، فخرج إَل اخلندق ، و  الةَ الصَّ  رِ يقصُ  مْ ـاليوم والليلة ولَ 

َصَلَواُت اهلِل -باء ، وخرج إَل قُ  أميال   بأربعةِ  مرانِ عُ العن  ريظة وهي خارجةٌ ، وخرج إَل بين قُ  اعمراهنَِ 
 اهُ نَ سفر ا ، فوجدْ  رعُ ما مساه الشَّ  أقلِّ إَل  ننظرَ  علينا أنْ  ذلك سفر ا ، فوجبَ  دَّ عُ يَـ  مْ ـ، ولَ  -َوَسالُمُه َعَلْيهِ 

 .يف هذا احلديث  كما ورد صرحي االيوم والليلة ؛   مسافةَ 
َ ٌأ ْنٌت  ْقص ر واٌم ْنٌ}ٌ: يف قوله  أطلقَ  القرآنَ  بأنَّ  فالقولُ  ٌع ل ْيك ْمٌج ن ا ٌف  ل ْيس  و إ ذ اٌض ر بْ ت ْمٌف يٌاأل ْرض 

اليوم  مسيةَ  نةِ ى يف الس  مسَّ  -- يبَّ النَّ  ؛ ألنَّ  نةُ الس   هُ تْ دَ قيَّ  هذا اإلطالقَ  بأنَّ  :ٌعنهٌ ٌيجابٌ {ٌالص الة ٌ
 . بذلكها غيَ  مِّ سَ يُ  مْ ـوالليلة سفر ا ، ولَ 

 اهلل  القرآن عبدُ  رمجانُ وتُ  ةِ مَّ األُ  رُ بْـ ، ومنهم حَ  -ِرْضَواُن اهلِل َعَلْيِهمْ -حابة فتاوى الصَّ :  هذاٌدٌ وأكٌ 
ُهَما- اس  عبَّ  بنُ ا س ئ ل ٌع ْنٌق ْصر ٌالص الة ٌإ ل ىٌأ ن ه ٌ))ٌ:  -َوأَْرَضاهُ  -عنه  ، فقد صحَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌ ٌ:ٌع ر ف ة ٌ,ٌف  ق ال  ٌ,ٌو ل ك ْنٌإ ل ىٌج د ة ٌو ع ْسف ان ٌو الط ائ ف   . رواه البيهقي  ((ٌال 
ٌ((ٌ ٌ:ٌ و س أ ل ه ٌع ط اء ٌ,ٌف  ق ال  ٌ:ٌْكمٌأ ص ل يٌإ ل ىٌع ر ف اٍتٌ؟ٌق ال  ٌق  ْلت  ٌٌ:ٌأ ْرب  ًعاٌ,ٌق ال  ك ْمٌأ ص ل يٌب ب ْطن 

ٌ ٌ؟ٌق ال  ٌ:ٌم رٍّ ٌق  ْلت  ٌ:ٌأ ْرب  ًعاٌ,ٌق ال  ٌ؟ٌف  ق ال  ٌإ ل ىٌم ك ة ٌ:ٌك ْمٌأ ص ل يٌب الط ائ ف  ٌ,ٌو الط ائ ف  ر ْكع ت  ْين 
ٌ ر ة ٌي  ْوم ْين  ي ْ د ة ٌ؟ٌ))ٌ: ، وزاد يف روايته  ، والبيهقي  يف الس َننِ  الطَّرباين  يف التَّهذيبِ  هُ أخرجَ  ((م س  إ ل ىٌج 

ٌ   . دون اليوم والليلة من مكَّةَ  هُ الظَّهران وهو اجُلُموم ، مسافتُ  به مر   رادُ مُ الْ : ، وَمّر  ((ن  ع ْمٌ:ٌق ال 
،  ارينِ هَ نَـ  مسيةَ و ،  وليلة   يوم   مسيةَ :  يقالُ ،  هارانِ به النَّ  رادُ مَ الْ  ((ٌنٌ يٌْمٌ وٌْي ٌ ٌة ٌرٌ ي ٌْسٌ مٌ ))ٌ: يف األثر  هُ وقولُ 
 .واحد   مبعىن   هُ كل  ،   ْيِ تَ وليلَ 
مثانْي   تقاربُ بينهما  سافةُ مَ الْ  تِ ؛ حيث كانَ مسية اليوم والليلة  يف القدمي كان بينها وبْي مكةَ  ةٌ دٌ فجٌ 

  .متسع ا كاآلن  نْ يكُ  مْ ـلَ  العمرانَ  ؛ ألنَّ  امِّت   كيلو
  . ا كانت على مسية اليوم والليلة من مكةَ هَ كذلك ؛ ألنَـّ   سفانٌ وعٌ 

  . كانت على مسية يوم وليلة من مكةَ   ائفٌ وكذلكٌالطٌ 
إَل مسية اليوم  اليت ال تصلُ  واحي القريبةِ إَل الضَّ  الةُ الصَّ  ، أي ال تقصرُ  ((الٌ))ٌ:  --فقال 

ٌ)) ، والليلة   تُ يْ بِ اليوم سيَ  الذي ميشي مسيةَ  اذا ؟ ألنَّ مَ لِ ، ((ٌو ل ك ْنٌإ ل ىٌج د ة ٌو ع ْسف ان ٌو الط ائ ف 
 .يء وز عن الشَّ فور والربُ الس   منَ  فرَ السَّ  ؛ ألنَّ  رَ فَ سْ أَ  هُ عليه أنَّ  قُ يصدُ  خارج ا عن بيت أهله ، وحينئذ  

 . فليس مبسافر   هِ يف أهلِ  الليلُ  أمَّا إذا كان يأويهِ 
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          جمهورٌالعلماءٌوهذاٌمذهبٌ ، يف اْلَمسافة بْي مسية اليوم والليلة وما دوهنا  قَ رِّ ومن هنا ، فُـ 
 .وا يف قدرها سافة ، وإن كانوا قد اختلفُ مَ بالْ  دٌ حمدَّ  فرَ السَّ  من حيث األصل أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ -

إال إذا  ال جيب عليها احلج   هُ فإنَّ  من مكةَ فر على مسافة السَّ  رأةُ مَ الْ  تِ إذا كانَ فإنه على ذلك ،  وبناء  
ُهَما- اس  اهلل بن عبَّ  من حديث عبد حيحْيِ ا ثبت يف الصَّ مَ لِ  ؛ مَ رَ حْ مَ الْ  تِ وجدَ   أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌك ذ اٌو ك ذ اٌ,ٌو إ ن ٌاْمر أ ت يٌاْنط ل ق ْتٌح اج ًةٌ,ٌ))ٌ: ال  قال جُ رَ  ٌف يٌغ ْزو ة  ٌالل ٌ,ٌإ ن يٌأ ْكت ت ْبت  ي اٌر س ول 
ٌ:ٌٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -ٌف  ق الٌ   . ((اْنط ل ْقٌف ح ج ٌم ع ٌاْمر أ ت ك 

؟  مأمونةٌ اليت معها فقة هل الر  :  هُ يسألْ  مْ ـمع امرأته ، ول أن حيجَّ ٌ-َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فأمره 
: ، أي  "ٌقالٌ فيٌالمٌ ٌالعمومٌ ٌمنزلةٌ ٌزلٌ نٌ ي ٌ ٌاالحتمالٌ ٌفيٌمقامٌ ٌاالستفصالٌ ٌتركٌ ٌأنٌ "ٌ:ٌٌوالقاعدةُ 

 .  مأمونة   ، أو غيَ  مأمونة  اليت معها  فقةُ الر   تِ كانَ   مع امرأتك ، سواء   جَّ فحُ  انطلقْ 
اذا ؟ مَ سافة ال بالزمان ، لِ مَ فالعربة بالْ كما يف زماننا  قصي   يف وقت   عُ قطَ يوم وليلة تُ  إذا كانت مسيةُ و 

ر ة ٌ))ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  ألنَّ  ي ْ ٌم س   .سية مَ بالْ  فاعتدَّ  ((أ ْنٌت س اف ر 
بيح من اليوم والليلة ال يُ  ريعة يف أقلَّ قل السَّ يف زماننا بوسائل النَّ  قطعُ على ذلك ، ما أصبح يُ  وبناء  

كان ؛ مَ إَل الْ  عَ جِ رُ  مانُ يف احلقيقة ، فإذا ضاق الزَّ  وليلة   يوم   ا مسيةُ هَ ؛ ألنَـّ  م  رَ رأة بدون حمَْ مَ الْ  خروجَ 
ر ةٌ ))ٌ: قال  هُ ألنَّ  ي ْ  . ليلة  و  يوم   توصف بكوهنا مسيةَ  مسية   تْ وهي قد قطعَ  ((ٌم س 

 .القصر  وبْي البيت مسافةُ  رأةِ مَ بْي الْ إذا كان  مِ رَ حْ مَ الْ  وجودُ  طُ شِّتَ وعلى هذا ، فإنه يُ 
 ض هلا تأمن من التعر  فقة ، و مع الر   تكونَ  من اشِّتاط أنْ  فعلى ما ذكرناه: وأمَّا إذا كان دون ذلك 

ٌ
ا ؛ ألنَّ  رأةُ مَ عليه الْ  مُ رِ من حتَ :  فرٌهوفيٌالسٌ ٌمٌ رٌ حٌْوالمٌ   :رأة مَ الْ  تأبيد 
 .أقيت على التَّ  حترمَ  أنْ  إم ا

 .أبيد على التَّ  حترمَ  أنْ  وإم ا
ٌ:ساءٌفالت حريمٌللنٌ 

ا مؤبَّ  يكونَ  أنْ  إم ا  .د 
 .ت ا مؤقَـّ  يكونَ  أنْ  وإم ا

ٌ
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، صاهرة مُ والْ ، ضاع والرَّ ،  سبِ النَّ  منَ  من جهةِ  اتُ مَ رَّ حَ مُ الْ  نَّ هُ ٌ:ًداٌساءٌالالتيٌيحرمنٌمؤبٌ فالنٌ 
حرمي والتَّ ، باإلسالم  رك يزولُ حرمي بسبب الشِّ كالتَّ   ، بزوال سببه يزولُ  تٌ مؤقَّ  وماعدا ذلك فتحرميٌ 

وخروجها من ، وج صمة مبوت الزَّ بزوال تلك العِ  آخر يزولُ  رأة حمصنة  يف عصمة زوج  مَ بسبب كون الْ 
 .ا هتِ دَّ ها من عِ هلا وخروجِ  هِ أو بطالقِ ، دادها حِ 

سك أو يف نُ ، اين الثَّ  لَ حل  التَّ  سك احلجِّ رأة من نُ مَ الْ  لِ بزوال سببه بتحل   بسبب اإلحرام يزولُ  حرميُ والتَّ 
 . تةِ وانع املؤقَّ مَ الْ  وهكذا بقيةُ ، قصي ها منها بالتَّ لِ بتحل  العمرة 

على معناها  صاهرةُ مُ والْ ،  ضاعُ والرَّ ،  سبُ وهو النَّ ،  إَل األبد ال يزولُ  قائمٌ  هُ فسببُ  دُ ؤبَّ مُ الْ  حرميُ ا التَّ أمَّ 
ٌٌ    . بَـَموت  أو فـُْرَقة  أو زواهلا اْلُموجبِة لتلك اْلُمصاهرِة ،  صمةِ ظر عن بقاء العِ النَّ  هر بغضِّ حبصول الصِّ 

ح ر م ْتٌ}ٌ : --يف قوله ساء يف آية النِّ  اهللُ  نَّ ذكرهُ  سبعٌ  سبِ من جهة النَّ  اتٌ مٌ رٌ حٌ المٌ ٌساءٌ والنٌ 
ٌاأل ْختٌ  ٌو ب  ن ات  ٌاأل خ   . {ٌع ل ْيك ْمٌأ م ه ات ك ْمٌو ب  ن ات ك ْمٌو أ خ و ات ك ْمٌو ع م ات ك ْمٌو خ االت ك ْمٌو ب  ن ات 

 . سبِ فهؤالء حمرمات من جهة النَّ 
ينسب  القريبَ  ؛ ألنَّ  يت هبا القرابةُ ومسُ ، اإلضافة : غة الل   يف سبةُ ، والنِّ  سبةِ من النِّ  مأخوذٌ :  سبٌ والنٌ 

 . هِ ختِ أُ  وابنُ  أخيهِ  وابنُ  هُ ختُ وأُ  هُ وبنتُ  هُ م  أُ : فيه  قالُ يُ و ،  فالن   بنُ  دُ حممَّ :  قالُ ؛ فيُ  هِ إَل قريبِ ويضاُف 
 : ، وُهنَّ سبٌع كما ذكرناسب من جهة النَّ  النِّسوة حمرَّماُت على اإلنسانفهؤالء 

باشرة اليت مُ الْ  ، أو بواسطة ، فيشمل األمَ  كانت مباشرة     ، سواءٌ  أنثى هلا عليك والدةٌ  وهي كل  :  مٌ األٌ 
، أو  دِّ اجلَ  م  كور ، كأم أيب أبيه ، وهي أُ ت بالذ  متحضَّ  ت ، سواءٌ لْ وإن عَ  هِ مِّ أُ  م  ، وأُ  ولدت اإلنسانَ 

 . تْ لَ وإن عَ ها مِّ وأُ  مِّ األُ  مِّ باإلناث ، كأُ  تْ ضَ متحَّ 
 .على اإلنسان إَل األبد  حمرماتٌ  حمارمٌ  هنٌ فهؤالء كل  

{ٌأ م ه ات ك ْمٌ}ٌ:يف قوله  -هُ انَ حَ بْ سُ -،فجمع  {ح ر م ْتٌع ل ْيك ْمٌأ م ه ات ك ْمٌ}ٌ: -َعاََل تَـ - هُ قولُ :  ليلٌ والدٌ 
، بينهما  أو جامعة  ، كان أو أنثى   اكانت بواسطة  ذكر    نْ ومَ ،  نَّ باشرة منهُ مُ الْ  هاتِ مَّ األُ  مجيعَ  ليشملَ 

 .  هاتٌ مَّ أُ  نَّ هُ فكل  
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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 . البنتٌ :ٌثانًياٌ
، أو بواسطة ،   رةِ املباشِ  كَ لبِ ، وهي بنتك لصُ  كانت مباشرة    ، سواءٌ  نثى لك عليها والدةُ أُ  ل  هي كُ و 

 ،أو مجعت بينهما ، كور بالذ   ت باإلناث ، أوكبنت ابنك ، أو بنت بنتك ، سواء متحضَّ 
 .  وحمارمٌ  هن حمرماتٌ فهؤالء كل  

ٌعلىٌتحريمٌ   .ُحّرمت عليكم بناُتكم : أي  {و ب نات ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل -ه قولُ :  هاودل 
ٌ

ٌ.ٌاألختٌ :ٌالثةٌالثٌ 
 .، أو فيهما مع ا  يكَ أصلَ  يف أحدِ  كَ تْ نثى شاركَ أُ  ل  هي كُ :  واألخت
، وهو األب ، أو األم  يف أصل   كَ تْ اليت هي األخت ألب ، أو األخت ألم ، شاركَ :  يكَ أصلَ  يف أحدِ 

 .قيقة وهي األخت الشَّ : أو فيهما مع ا 
ٌعلىٌتحريمٌ   . وُحرَِّمْت عليكم أخواُتكم : ، والتَّقديُر  {و أ خ و ات ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل - هُ قولُ :  هاودل 

 .  خت  وأُ  خت  بْي أُ  قْ رِّ فَ يُـ  مْ ـولَ 
ٌ

 . األخٌ ٌبناتٌ :ٌٌابعٌ الرٌ 
 ا شقيق ا ، كان أخ    ، وسواء   أو بواسطة   كانت مباشرة    ، وسواء   أنثى ألخيك عليها والدةٌ  وهي كل  

ٌ}ٌ:  -تـََعاََل -؛ لقوله  وحمارمٌ  اتٌ مَ حمرَّ  نَّ هُ ، فكل   مٍّ ، أو أخ ا ألُ  أو أخ ا ألب   ٌاأل خ   .  {و ب  ن ات 
ٌ

نثى أُلختك عليها هي كل  أُ :  -وهنٌالم ح رمٌالخامس-األخت  ، فبناتُ ٌاألختٌ ٌبناتٌ ٌنٌ هٌ ومثلٌ 
ا ا ، سواءٌ كنَت خاال  شقيق ا ، أو ألب ، أو ألم ، فبنت أختك ألم أنت خاهلَ وأنت خاهلُ ، والدٌة 
فرعها ألب ، وبنت أختك الشقيقة أنت  ا وخالُ فرعها ألم ، وبنت أختك ألبيك أنت خاهلُ  وخالُ 
 .فرعها ألب  وأم   ا وخالُ خاهلُ 

ٌ}ٌ:  -تـََعاََل - هُ قولُ : ٌنٌ هٌ مٌ ي ٌرٌ حٌْت ٌٌودليلٌ  ٌاأل ْخت   ، األخت  عليكم بناتُ  تْ مَ رِّ حُ : أي  {و ب  ن ات 
يف معىن بنت  داخال   رُ بَـ عتَ ها يُ فرعَ  ألنَّ ؛ باشرة وفروعها مُ األخت الْ  فشملت بنتَ ،  عامةٌ  واآليةُ 

 . بذلك  عليه الوصفُ  األخت ويصدقُ 
ٌ
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 . الع م اتٌ :ٌٌادسٌ السٌ 
 .نثى شاركت أباك يف أحد َأْصَليِه ، أو فيهما مع ا أُ  ل  وهي كُ 

 .الَعمَُّة ألم  هي الَعمَُّة ألب  و : َأْصَليه العمَُّة اليت شاركت أباك يف أحد 
 .وهي الَعمَُّة الشَّقيقُة : أو فيهما معا 

ٌ.ٌمْ كُ اتُ عليكم عمَّ  تْ مَ رِّ وحُ :  قديرُ والتَّ {ٌو ع م ات ك ْمٌ}ٌ:ٌٌ-هُ انَ حَ بْ سُ - هِ قولِ  عمومُ :ٌت ْحر ي م ه ن ٌٌودليلٌ 
للفروع ، فيجوز لك أن  عمَّاتٌ  األصولِ  عمَّاتِ  ؛ ألنَّ  وحمارمٌ  ماتٌ ك حمرَّ مِّ أُ  اتُ أبيك وعمَّ  اتُ وعمَّ 

، وكذلك خالة ها ، وهي حمرمٌة عليك لألبد بالنَّسب هبا ، وُتصافحَ  مع عمَّة أبيك ، وخَتَْتِليَ  تسافرَ 
ت ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل - هِ قولِ  ؛ لعمومِ  وحمارمٌ  ماتٌ حمرَّ  نَّ هُ أبيك وخالة أمك ُكل    {ٌو ع م ات ك ْمٌو خ اال 

 . بع حمرَّماٌت وحَمارُم من جهة النَّسِب هؤالء السَّ 
 ٌ

من  اتِ مَ حرَّ مُ الْ  مثلُ  نَّ فهُ :  دٌ ؤبٌ المٌ ٌحريمٌ انيٌللتٌ الثٌ ٌببٌ السٌ ٌوهيٌ ٌضاعةٌ منٌجهةٌالرٌ ٌاٌالمحرماتٌ وأمٌ 
ضاعة ، وخالتك من ضاعة ، وأختك من الرَّ ضاعة ، وبنُتك من الرَّ ، أُم َك من الرَّ  سبِ جهة النِّ 

وذلك ِلَما ضاعة ؛ ضاعة ، وبنت األخت من الرَّ ضاعة وبنت األخ من الرَّ من الرَّ  كَ تُ مَّ ضاعة ، وعَ الرَّ 
ٌ: قال  -- يبَّ النَّ  أنَّ  -امَ هُ نْـ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - اس  من حديث عبد اهلل بن عبَّ  حيحْيِ يف الصَّ  ثبتَ 
ٌ((ٌ ٌالن س ب  ٌم اٌي ْحر م ٌم ن  ٌالر ض اع   .على هذا  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ - ، وأمجع العلماءُ  ((ي ْحر م ٌم ن 

 ضاعة ، وزوجةُ ها من الرَّ وجة وبنتُ الزَّ  م  أُ  فتحرمُ ، صاهرة مُ من جهة الْ  اتِ مَ حرَّ مُ الْ  هِ ومِ مُ بعُ  اأيض   ويشملُ 
 . عليه  اإلمجاعُ  يَ كِ وحُ ، ضاعة األب واالبن من الرَّ 

ٌ
ٌ:ٌة ٌرٌ اهٌ صٌ منٌجهةٌالمٌ ٌحريمٌ التٌ ٌفهوٌ ٌدٌ ؤبٌ حريمٌالمٌ للتٌ ٌالموجبٌ ٌالثٌ الثٌ ٌببٌ اٌالسٌ وأمٌ 

 : من النِّسوةِ  أربع ا ، ويشملُ  الرَّحمُ  :ٌوالمرادٌبالص هرٌ 
ٌ.ٌٌوجةٌ,ٌوهيٌالر ب يب ةٌ بنتٌالزٌ :ٌاألولىٌ

أن تكون قد دخلت بأمها ، فمجرد العقد على أمها ال يُثبت احلُرمَة وال  : وشرطٌتحريمهاٌعليك
 :  -تـََعاََل -ها ؛ لقوله مِّ بأُ  يدخلَ  أنْ :  ي شترطٌفيٌتحريمهاَحرمَّيَة ، فالرَّبيبة وهي بنت الزوجة مَ الْ 

ْلت ْمٌب ه ن ٌف الٌ ْنٌن س ائ كٌ  ور ك ْمٌمٌ  يٌح جٌ ر ب ائ ب ك ْمٌالال ت يٌفٌ }ٌ  ْلت ْمٌب ه ن ٌف إ ْنٌل ْمٌت ك ون واٌد خ  ْمٌالال ت يٌد خ 
ٌع ل ْيك ْمٌ  َ   .ها مِّ حمرمٌة وحمرٌم إذا كان قد دخل بأُ  وجةِ الزَّ  بنتَ  على أنَّ  ؛ فدلَّ  {ج ن ا
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 اهللُ  يَ ضِ رَ - اس  من حديث عبد اهلل بن عبَّ  حيحْيِ كما يف الصَّ   -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وقد قال 
إ ن  ه اٌل ْوٌل  ْمٌت ك ْنٌف يٌح ْجر يٌل م اٌح ل ْتٌٌ)):  --حينما ُعِرَضْت عليه بنُت أيب سلمَة  -امَ هُ نْـ عَ 

يٌم ن ٌالر ض اع ة ٌ ٌأ خ   . رط هبذا الشَّ  مةٌ حُمرَّ  فالربيبةٌ ,ٌ((ٌل يٌ,ٌإ ن  ه اٌابْ ن ت 
ٌ

ٌ.ٌأم ٌالز وجةٌ:ٌٌصاهرةٌ بالمٌ ٌانيٌمنٌالمحرماتٌ الثٌ ٌوعٌ النٌ 
ها مِّ أُ  مِّ كأُ   باشرة ، أو بواسطة  مُ كأم ها الْ : كانت مباشرة  ثى هلا على زوجتك والدٌة ، سواء   نأُ  وهي كل  

  . تْ لَ وإن عَ 
 .يف حترميها  خولُ وجة حمرم ا لك مبجرد العقد على بنتها ، فال يشِّتط الد  الزَّ  م  أُ  وتصبحُ 

ٌن س ائ ك ْمٌ}ٌ: قال  -تـََعاََل - اهللَ  أنَّ :  علىٌذلكٌوالد ليلٌ  تكون من نساء  رأةُ مَ والْ ، {ٌو أ م ه ات 
 احمرم   ا تكونُ هَ أُمَّ  فإنَّ  هِ بدون كتابتِ  ، أو تعقدَ عليها العقد  مجرد أن تكتبَ باإلنسان مبجرد العقد ، ف

بنيت  كَ تُ جْ زوَّ : ، فلو قال لك ولي ها مباشرة  ، وال ُيشَِّتُط يف ذلك التَّحرمِي ُدُخوُلَك على ابنِتها لك 
 هاعليها ، وتصافحَ  مَ ها ، وتسلِّ مِّ إَل أُ  ، جاز لك مباشرة  أن تدخلَ  حبضور الش هود ، ومت العقدُ  فالنة  

 .معها  ، وختتليَ  هبا وتسافرَ 
ٌن س ائ ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل -قوله :  هٌ ودليلٌ الثَّاين ، فهذا بالنِّسبة للنَّوع   . {ٌو أ م ه ات 

أبيها ؛  م  ، حىت ولو كانت أُ  تْ لَ ها وإن عَ مِّ أُ  مَّ وجة ، وأُ الزَّ  مَّ فشمل أُ (  هاتٌ مٌ أٌ : ) فقال  اهللُ  ومجعَ 
ٌن س ائ ك ْمٌ}ٌ:  -تـََعاََل -يف عموم قوله  هلا ، وداخلةٌ  مٌّ ا أُ هَ ألنَـّ   . {و أ م ه ات 

ٌ
ٌ.ٌٌاألبٌ ٌزوجةٌ :ٌٌصاهرةٌ بالمٌ ٌماتٌ حرٌ المٌ ٌمنٌ ٌالثٌ الثٌ ٌوعٌ النٌ 

 لقوله ؛ ا حترم عليك إَل األبد هَ حمرٌم وحمرَّمٌة إَل األبد ، مبجرد عقد أبيك على امرأة فإنَـّ  األبِ  وزوجةُ 
، هلا  هِ عليك مبجرد نكاحِ  فتصبح حمرمة  ،  {و الٌت نك ح واٌم اٌن ك ح ٌآب اؤ ك ْمٌم ْنٌالن س اء ٌ}ٌ:  -تـََعاََل -

 .هبا  هُ دخولُ  طُ شِّتَ عليها ، وال يُ  هِ عقدِ  دِ مبجرَّ : أي 
 

ٌ.ٌٌاالبنٌ ٌفزوجةٌ ٌ:صاهرةٌمنٌالمحرماتٌبسببٌالمٌ ٌواألخيرٌ ٌابعٌ الرٌ ٌوعٌ اٌالنٌ وأمٌ 
 ضَ متحَّ  ك ، سواء  بنتِ  ك وإن نزل ، أو ابنُ ابنِ  ك ، أو ابنُ عليها ابنُ  نثى عقدَ أُ  ل  كُ هي  : االبن  وزوجة

 .إَل األبد لك  وحمرمٌ عليك ،  مةٌ حمرَّ  فزوجُتهُ  ،بينهما  أو مجعَ ،  ، أو باإلناثِ  ورِ كُ بالذ  
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ٌم ْنٌأ ْصالب ك ْمٌ}ٌ:  -هُ انَ حَ بْ سُ -اآلية يف قوله  ظاهرُ :  هاودليلٌ  حيث ،  {و ح الئ ل ٌأ بْ ن ائ ك ْمٌال ذ ين 
 .مبجرد عقده عليها  بنِ لال ليلةٌ ا حَ هَ عليها أنَـّ  قُ يصدُ  رأةُ مَ والْ ،  االبنِ  حليلةِ  على حترميِ  تْ دلَّ 
ٌ

 قَ رِّ ها ، وفُـ إذا العنها زوجُ  رأةُ مَ زون به ، وهي الْ لغِ ، ويُ  ةٌ بهٌمحرميٌ ٌتٌ ب ٌثٌْالٌت ٌ ٌأبيدٌ علىٌالتٌ ٌمٌ رٌ حٌ هناكٌمٌ 
 . الفٌٍوهذاٌعلىٌخٌ له ،  م  رَ حْ ها ليست مبَ عليه إَل األبد ، لكنَّ  تْ مَ رِّ ا حُ ا أبدي  بينهما فراق  

ا  ، فال جيتمعانِ  ْيِ نَ بْي املتالعِ  قَ رَّ فَ أن يُـ  ةُ نَّ الس   تِ ضَ مَ ) :  -َرِحَُه اهللُ - هري  قال الز    .( أبد 
 ؟أو ال  ةُ يَّ مِ رَ حْ مَ الْ  ترجعُ ه ، هل ب نفسَ ، وكذَّ  عن لعانه العنُ مُ الْ إذا تاب :  واختلف
  .كما ذكرنا   وحمارمٌ  ماتٌ سوة حمرَّ فهؤالء النِّ 

ٌ
حارم ، بل مَ بالْ  قةَ تعلِّ مُ الْ  عون هذه األحكامَ يضيِّ  اهللُ  رحمَ  نْ إال مَ  اسِ أن كثي ا من النَّ :  علىٌهٌ ب ٌنٌ ون ٌ 

جيلس مع أخت زوجته ،  هُ عن بعض طلبة العلم أنَّ  عَ ، حىت مسُِ  حارمِ مَ يف مسائل الْ  يلطُ  نْ منهم مَ 
 وجةِ الزَّ  ، وأختُ  تٌ مؤقَّ  حرميَ هذا التَّ  ؛ ألنَّ  ، فهذا خطأٌ  عليَّ  مةٌ رَّ حمُ  اهَ إنَـّ : يقول ، نكر عليه حينما يُ و 

 . عليه نبيهَ ا التَّ نَ مْ كما قدَّ   أبيدوليس على التَّ ،  تٌ مؤقَّ  حترميَها عليه ؛ ألنَّ  م  رَ حْ وليست مبَ  مةٌ حمرَّ 
احلون ، بل كان الصَّ  واألئمةُ  ها ، وكان العلماءُ ينبغي نشرُ  حارمِ مَ الْ  مسألةَ  أنَّ :  عليهٌهٌ ب ٌنٌ ومماٌي ٌ 

 ن اليت ال يصافحها ؟اليت يصافحها ؟ ومَ  رأةُ مَ ن هي الْ مَ :  يزِ يمالتَّ  نِّ سِ  بلغواهم إذا مون أوالدَ يعلِّ 
 ها إليهِ يدَ  دَّ مُ ـتَ  أنْ  نَّ ، فتمتنع إحداهُ  ساء يدخل عليهن الولدُ النِّ  رابة حىت منَ القَ  ا بعضَ نَ وأدركْ 

ن هي مَ :  فينبغي أْن يُعلََّم الصَّيب  من صغرِهِ  ،يعتنون هبذا  سلمونَ مُ كان الْ و ، ليصافَحها مع صغر ِسنِِّه 
 عنه  جنبيةُ ومن هي اْلَمرأُة األمنه ،  مِ رَ حْ مَ الْ  هبا ، وهي ذاتُ  ها ، ويتليَ صافحَ اليت جيوز له أن يُ  رأةُ مَ الْ 

 واهُ بـِّ نَ يُـ  خرى أنْ وأُ  طباء بْي فِّتة  ينبغي على اخلُ ، ولذلك  اهللِ  حقَّ  عُ ساهل يف مثل هذه األمور يضيِّ فالتَّ 
 من مصافحةِ  مِ رَّ حَ مُ وقعوا يف الْ  اسُ ا النَّ هَ يتعلمْ  مْ ـتاج إليها ، وإذا لَ ا حيُ هَ على مثل هذه األحكام ؛ ألنَـّ 

له ،  ا حمرمٌ هَ أنَـّ  هِ بزعمِ  نَّ ويتلي هبِ ،  هِ وخالِ  هِ عمِّ  امرأةَ  يصافحُ  لَ جُ الرَّ  ، فتجدُ  نَّ األجنبيات واخللوة هبِ 
نوات وأنا ال أدري ، وأنا يل كذا من السَّ : قال ، له ذلك  تَ نْ ها ، فإذا بيـَّ هبا بدون حمرمِ  ولرمبا يسافرُ 

 .إال باهلل  وال قوةَ  ، وال حولَ  عليه أو ينصحُ  هُ بِّ نَ يُـ  نْ مَ  أجدْ  مْ ـولَ ، هذا  أفعلُ 
ُ  مَ ومما تقدَّ  فر السَّ  مسافةُ  إذا كان بينها وبْي مكةَ  سبة للمرأة معتربٌ بالنِّ  مِ رَ حْ مَ وجود الْ  شرطَ  أنَّ  يتبْيَّ

 .يف حتديدها  على حسب اختالف العلماءِ 
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وبعض احلنابلة   ، ة افعيَّ والشَّ ، ة الكيَّ مَ والْ ، ة من احلنفيَّ  -اهللُ  مُ هُ ِحَ رَ -مجهور العلماء  مذهبُ : ٌمسألةٌ 
 تِ فلو حجَّ ،  صحة   شرطَ  وليسَ ،  وجوب   هو شرطُ  رطَ هذا الشَّ  على أنَّ  -عِ يْ مِ ى اجلَْ لَ عَ  اهللِ  ةُ حَْ رَ -
يقتضي فساَد اْلَمنهي ؛ ألنَّ النَّهَي يف احلديث ال  خالفةِ للمُ  تْ مثَِ وأَ ، ها حج   صحَّ  م  رَ بدون حمَْ  رأةُ مَ الْ 

 .واهلل أعلُم . عنه 
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ٌاْلح ج ٌو اْلع ْمر ة ٌ)ٌ ٌ(آداب 
أقرَب إَل مرضاة اهلل  يتخلََّق هبا ؛ ليكونَ  والعمرة آداب ا ينبغي للمسلم أنْ  لعبادة احلجِّ  الشكَّ يف أنَّ 

وَمْن وفَـَّقُه اهللُ ألدائهما على أمت الوجوه وأكملها فإنه ، والفوز بعظيم ثوابه يف هذه العبادة اجلليلة 
نيا واآلخرة   . سيجد اآلثاَر والعواقَب احلميدَة من صالح حاله وأمره يف الد 

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:  --التَّنبيه على ذلك يف قوله عنايُة الكتاب العزيز ب :علىٌأهميةٌآدابٌالح ج ٌٌومماٌيدلٌ 
ٌف يٌاْلح ج ٌ}ٌ د ال  ٌو الٌج  ٌو الٌف س وق  ٌف يه ن ٌاْلح ج ٌف الٌر ف ث  ٌف م ْنٌف  ر ض  ٌم ْعل وم ات  ،  {اْلح ج ٌأ ْشه ر 

فث عليه احلاج  من رعاية  حلرمة عبادة احلج بِّتك الرَّ  يكونَ  على ما ينبغي أنْ  --فهذا التَّنبيه منه 
 يكونَ  أنْ  سلمِ مُ يستوجب على الْ  والُفسوق واجِلدال يدل  على أنَّ الد خول يف حرمات ُنسك احلجِّ 

 .ركن ا من أركان اإلسالم  ها اهللُ العظيمة اليت جعلَ  على حال  يليق هبذه الشَّعيةِ 
 هبذا احلقِّ على وجهه يوجب غفرانَ  القيامَ  أنَّ  -- يب  ؛ حيث بْيَّ النَّ  وأك دتٌالس ن ة ٌهذاٌالمعنى

 حيحِْي من حديث أيب هريرة كيوم ولَدْتُه أُم ُه ، كما يف الصَّ   هِ من حجِّ  سلمِ مُ الْ  الذَّنب ، ورجوعَ 
--  أن النيب--  ْته ٌأ م ه ٌ))ٌ:قال ٌو ل د  ي  ْوم  ٌك    ((م ْنٌح ج ٌف  ل ْمٌي  ْرف ْثٌو ل ْمٌي  ْفس ْقٌر ج ع ٌم ْنٌذ ن  ْوب ه 

كه ، فقد سُ على احلاجِّ أثناء وبعد أدائه لنُ  حيدة   وعواقبَ  وما له من آثار   ونظر ا ألمهية األدب يف احلجِّ 
، بيَّنوا فيها ما حيتاج احلاج  إَل معرفته  مستقلة   بإفراده مبباحثَ  -َرِحَُهُم اهللُ -اعتىن كثٌي من أئمة العلم 

 .من اآلداب الشَّرعية 
ناسب مُ ُت من الْ ذلك بالبيان والنَّظر حيتاج إَل إسهاب  واستفاضة  ، لذلك رأيْ  مجيعِ وإنَّ استيفاَء 

على ذكر بعضها ، علم ا بأنَّ اْلُمسلَم يف األصل مطالٌب برعاية اآلداب الشَّرعية والتَّخل ق  االقتصارَ 
أو مستحب ا ،   باألخالق الفاضلة يف مجيع أحواله وشؤونه ، سواء  ما كان من تلك األخالق واجب ا

ا وجوب ا يف  يكونُ  يف حال احلجِّ  هُ ا يف مجيع أحواله ، فإنَّ هَ وإذا كان عليه مراعاتُـ  األمُر أشدَّ تأكيد 
يف األشهر  ستحبِّ ؛ وذلك حلرمة العبادة ، ومكاهنا ، وزماهنا ، خاصة  مُ الواجب ، واستحباب ا يف الْ 

 .احلُُرم 
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مع اهلل ، أو مع خلقه ،    باألدبِ  تْ قَ تعلَّ  ها ، سواء  تُ أمهيَّ  دُ كَّ على بعض األمور اليت تتأ وسأقتصرُ 

ٌ:فيماٌيليٌٌوهيٌتنحصرٌ 
 . اإلخالصُ  :أوالًٌ
 . العلمُ  :ثانًياٌ
 . النَّصوحُ  التَّوبةُ  :ثالثًاٌ
 . النَّفقةِ  طيبُ  :رابًعاٌ

 . الصَّاحلةِ  الر فقةِ  اختيارُ  :خامًساٌ
 .  النَّاسِ  معَ  يف التَّعاملِ  األخالقِ  على مكارمِ  احلرصُ  :سادًساٌ

ٌ
 --اهلل  قصد وجهَ  ، فإذا أراد احلجَّ  --القصد والنـِّيَّة هلل  به جتريدُ  رادُ مُ والْ :ٌٌاإلخالصٌ :ٌأوالًٌ

ِه ، فال يرج رياء  وال مسعة  ، وال ألَ   . آخرَ  غرض   يِّ حَبجِّ
أن حيصَِّل  هِ يف نيَّتِ  أن يكونَ  --اهلل  يف األصل هو وجهُ  الباعثُ  عليه إذا كان السَّببُ  وال حرجَ 

َ ٌأ ْنٌت  ْبت  غ واٌف ْضالًٌم ْنٌٌ}:  -تـََعاََل -ه شروع ؛ لقولِ مَ مصلحة  دنيويَّة  وحنوها من الْ  ٌع ل ْيك ْمٌج ن ا ل ْيس 
 .احلجَّ والتِّجارَة  يريدُ  نْ ا نزلت فيمَ هَ فإنَـّ {ٌر ب ك ْمٌ

 .   --وجه اهلل  وهي إرادةُ  األصليَّةَ  النـِّيَّةَ  ال تغلَب هذه النـِّيَُّة أو تساويَ  أنْ :  لكنٌبشرطٌ 
ٌ

 .طلوب مَ ناسك حىت يـَُؤدِّيـََها على الوجه الْ مَ أحكام الْ  به معرفةُ  رادُ مُ والْ :ٌٌالعلمٌ :ٌثانًياٌ
ُهَما-حيحِْي من حديث عبد اهلل بن ُعَمَر وقد ثبت يف الصَّ  ٌالن ب ي ٌ))ٌ : -َرِضَي اهللُ َعنـْ أ ن ٌر ج الًٌس أ ل 

--ٌٌ:ٌاْلم ْحر م ٌ؟ عن سؤاله ، فقد جاء يف بعض  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -فأجابه ((  م اٌي  ْلب س 
إذا أُطلق  سجدُ مَ ، والْ  سجدِ مَ بالْ  ؤالَ هذا الس   -- يبَّ سأل النَّ  لَ جُ الرَّ  أنَّ  حيحْيِ الرِّوايات يف غي الصَّ 

ُهمْ -عند الصَّحابة   . -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ - هُ به مسجدُ  رادَ مُ الْ  فالغالب أنَّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
ناسك قبل مَ دليال  على حرص الصَّحابة على تعل ِم الْ  -َرِحَُهُم اهللُ -العلماء  ومن هنا ، أخذ منه بعضُ 

؛ ألنَّ الس ؤاَل على هذا الوجه وقَع قبل الذَّهاِب وجه الصَّحيح أداُؤهم هلا على ال ها ؛ حىت يكونَ فعلِ 
 .عن أحكام العبادة قبل تلب ِسِه هبا  --للميقات واإلحرام ، فسأَل الصَّحايب  
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إذا تعيَّنت أو اُبتُلي هبا العبُد أنَّ عليه أْن  عاملةَ مُ والْ  العبادةَ  على أنَّ  -َرِحَُهُم اهللُ - وقد نصَّ العلماءُ 
 .أحكامها  حيتاج إليه منا يسأَل عمَّ 

وينبغي أن يكون يتعلََّم أحكاَم اْلَمناسِك ويسأَل عنها ،  أنْ  أو العمرةَ  أراد احلجَّ  نْ نبغي على مَ مُ فالْ 
،  هِ إَل ربِّ  رَ ذِ عْ لنفسه ويُـ  ، وينصحَ يف سؤال كلِّ أحد   وثوق هبم ، وأن ال يتساهلَ مَ سؤالُُه ألهل العلم الْ 

ف اْسأ ل واٌأ ْهل ٌٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -ولذلك خصَّ اهللُ الس ؤاَل بأهل العلم وُهْم أهُل الذِّْكِر ، وذلك يف قوله 
ٌك ْنت ْمٌالٌت  ْعل م ون ٌ ٌ.{ٌالذ ْكر ٌإ ْن

ٌالل ٌ األخذ  :علىٌالوصولٌإلىٌالعلمٌبالمناسكٌوأدائهاٌعلىٌوجههاٌٌ-تـََعاََل  -ومماٌي ع ين ٌبإذن 
 -- يبَّ النَّ  اس أنَّ يف النَّ  يَ ودِ باألسباب اْلُموصلة إَل ذلك ، مثل صحبة أهل العلم ، ولذلك َلمَّا نُ 

ُهمْ -حابة بالصَّ  دينةُ مَ امتألت الْ  يريد احلجَّ  وا على معه ، فحرص الوافدين إليها للحجِّ  -َرِضَي اهللُ َعنـْ
وا يف ذلك ، وكان بإمكاهنم أن يوافوه طُ فرِّ يُ  مْ ـمن أول خروجه ، ولَ  -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -صحبته 

 -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَلْيهِ -هم باالطالع على هديه من أول منسك  يف حجِّه مبكَة ، ولكنَّ اهلَل شرَّفَ 
ُهْم -و  ةِ يف صفة حجَّ  م  سلِ يف صحيح مُ  --، ففي حديث جابر   -َوأَْرَضاُهْم َأمْجَِعْْيَ َرِضَي اهللُ َعنـْ

ٌالل ٌ))ٌ:  --الوداع قال  ر ة ٌأ ن ٌر س ول  ٌف يٌاْلع اش  يْ ن ة ٌٌ--ث م ٌأ ذ ن ٌف يٌالن اس  ح اجٌٌّ,ٌف  ق د م ٌاْلم د 
ٌأ ْنٌي ْأت م ٌب رٌ  ٌك ل ه ْمٌي  ْلت م س  ,ٌ ر  ث ي ْ ٌك  ٌالل ٌب ش ر  هذا يدل  على  ، كل   ((,ٌو ي  ْعم ل ٌم ْثل ٌع م ل ه ٌٌ--س ْول 

َرِضَي -حابة السَّلف الصَّاحل هلذه األمة من الصَّ  ناسك ، وهو هديُ مَ أداء الْ  حالَ  مِ ـأمهية صحبة العالِ 
ُهمْ   .  -َرِحَُهُم اهللُ -والتَّابعْي هلم بإحسان   -اهللُ َعنـْ

على ذلك  --سلَم للعلم بالس نَّة َحِرَص على تطبيقها والعمل هبا ، واستعان باهلل مُ وإذا وفَّق اهللُ الْ 
وُسنَِّتِه ، فليس  --وترَك التَّساهَل وتتب َع الر خَص ، فقد جعل اهللُ اليسَر كلَّه يف اتباع هدي النيب 

 .   -اهلَل السَّالَمَة َواْلَعاِفَيَة  َنْسَألُ -وراء ذلك ُيْسٌر ، سوى التَّالعِب بالدِّين ، واحلرمان من اخلي 
ٌ

ٌَ ٌالت وبةٌ :ٌثالثًاٌ  .غفرة اهلل لعبده مَ لِ  وجبةُ مُ الْ  الصَّادقةُ  وهي التَّوبةُ :ٌٌالن صو
ٌآم ن واٌت وب واٌإ ل ىٌالل ه ٌت  ْوب ًةٌٌ}:  -ُسْبَحانَهُ -يف قوله  ؤمنْيَ مُ هبا عباده الْ  وقد أمر اهللُ  ي اٌأ ي  ه اٌال ذ ين 

ل ك ْمٌج ن اٍتٌت ْجر يٌم ْنٌت ْحت ه اٌاأل نْ ه ار ٌن ص وحًٌ ٌع ْنك ْمٌس ي ئ ات ك ْمٌو ي ْدخ  ٌ.{ٌاٌع س ىٌر ب ك ْمٌأ ْنٌي ك ف ر 
ا ؛ إِ  تكونُ  عليها يف مجيع أحواله ، لكنه عند قصده للحجِّ  حيرصَ  وينبغي للمسلم أنْ  هبا  ذْ أشدَّ تأكيد 

 .يتهيَّأ لرحة اهلل وتوفيِقِه ؛ حىت يكون حج ه مربور ا ، وذنُبه مغفور ا ، وأجرُه عظيم ا موفور ا 
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فيما بينه وبْي اهلل ، بِّتك معاصيه ، واإلقالع عنها ، والنَّدم على فعلها ، وعقد العزم  فيبدأ بالتَّوبةِ 
 .على عدم الر جوع إليها 

ويتوب من ترك الواجبات والفرائض اليت أمره اهلل هبا ، ويسأل اهلل عفوه ومغفرته عما سلف ، ويعقد 
 .العزم على القيام هبا على وجهها فيما بقي من عمره 

 :ويشملٌذلكٌويتوب فيما بينه وبْي اخللق باإلقالع عن كل ما ال يرضي اهلل فيما بينه وبينهم ، 
 .قلَبه ، وقالَبه 

وء الظَّنِّ ، واحلقِد ، والكراهية إلخوانه املسلمْي من أدران الذ نوب من احلسد ، وسُ  هُ رَ بقلبه ويطهِّ  فيبدأُ 
ا هَ مِ من مظالِ  لُ وآثارها ، ويتحلَّ  انِ رَ دْ وإضمار الشَّرِّ هلم ، ويتوب إَل اهلل من مجيع ما كان من تلك األَ 

 .عفوا عنه يساحموه وي احلقوق الذين أساء إليهم أنْ  أهلَ  ويسألُ 
سلمْي ، أو مُ مث ينتقل إَل لسانه وجوارحه وأركانه ، ويتوب إَل اهلل من كلِّ أذية  آذى هبا إخوانه الْ 

ظلمهم هبا بلسانه من سبٍّ ، أو غيبة  ، أو منيمة  ، أو غي ذلك من ذنوب اللِّسان ، وهكذا بقية 
 احلقوق الذين ظلمهم بذلك أن يساحموه فيما آذهم وظلمهم به ، ويعقد العزمَ  جوارحه ، ويسأل أهلَ 

ا عن حمارمه   . على أن ُيصلح يف قوله ، ويكون عفيف اللِّسان ، بعيد 
َم متعلقة  بأموال النَّاس ، كأكل مال اليتيم ، والغصب ، والسَّرقة ، وحنوها من ـوهكذا ما كان من مظالِ 

 . ، ويسأهلم أن يساحموه  أصحاهبا كاملة  غَي منقوصة  املظامل ، فيدَّها إَل
 .على عدم العودة إليه  ويتوب إَل اهلل من مجيع ذلك ، ويعقد العزمَ 

وهو هبذه التَّوبة النَّصوح يُهيُِّئ نفَسه بتوفيق اهلل ومعونته ملغفرة ربِّه له ، فيجع من حجِّه كيوم ولَدْتُه 
 .أُم ُه 
به يف مجيع أحواله ، لكنه عند التعر ض لرحة اهلل بأداء هذا الر كن  على العبد أن يقومَ  هذا واجبٌ  وكل  

 . هُ لُ عْ وفِ  هُ بُ لَ طَ  دُ العظيم يتأكَّ 
ها ذنٌب وال نا للتَّوبة النَّصوح اليت ال يعقبُ قَ يوفِـّ  أن مينَّ علينا بعفوه ومغفرته ، وأنْ  العظيمَ  اهللَ  نسألُ 

 .  يبٌ جم مسيعٌ  هُ إساءٌة ؛ إنَّ 
 
ٌ
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ٌالن  ف قة ٌ:ٌرابًعاٌ الكسَب اخلبيَث حيول  من مال  حالل  طيِّب  ؛ ألنَّ  حج هُ  يكونَ  به أنْ  رادُ مُ والْ  :ط يب 
قال : قال  --، كما ثبت يف صحيح ُمسِلم  من حديث أيب هريرة  هِ بْي العبد وبْي استجابة ربِّ 

ٌب م اٌ))ٌ:  --رسول اهلل  ن ْين  ٌاْلم ْؤم  أ م ر  ٌط ي ًباٌ,ٌو إ ن ٌاللٌ  ٌ,ٌو الٌي  ْقب ل ٌإ ال  ط ي ب  ٌ,ٌإ ن ٌاللٌ  أ ي  ه اٌالن اس 
ٌ ٌ,ٌف  ق ال  ٌب ه ٌاْلم ْرس ل ْين  ٌو اْعم ل واٌص ال حًٌ}ٌ:ٌأ م ر  ٌك ل واٌم ْنٌالط ي ب ات  ٌاٌإ ن يٌب م اٌت  ْعم ل ونٌ ي اٌأ ي  ه اٌالر س ل 

ٌ{ٌ ع ل يمٌ  ن اك مٌْ }:ٌ,ٌو ق ال  ٌم اٌر ز ق ْ ٌك ل واٌم ْنٌط ي ب ات  ٌآم ن وا ٌالر ج ل ٌي ط ْيل ٌ{ٌ ي اٌأ ي  ه اٌال ذ ين  ,ٌث م ٌذ ك ر 
ي ه ٌإ ل ىٌالس م اء ٌ ٌ,ٌي م د ٌي د  ٌ,ٌأ ْغب  ر  ٌ,ٌأ ْشع ث  ٌ,ٌو م ْطع م ه ٌح ر ام ٌ,ٌو ْمش رٌ :ٌالس ف ر  ٌي اٌر ب  ب ه ٌح ر ام ٌي اٌر ب 

ٌ ٌل ذ ل ك  ٌ,ٌف أ ن ىٌي ْست ج اب  ينبغي للمسلم أن  هُ على أنَّ  ، فدلَّ ((ٌو م ْلب س ه ٌح ر ام ٌ,ٌو غ ذ ي ٌب اْلح ر ام 
 .الد عاء  إجابةَ  من احلرام مينعُ  اخلبيثَ  الكسبَ  ، وأنَّ  بَ يِّ الطَّ  احلاللَ  الَ مَ ى الْ يتحرَّ 

بِنيَّة أْن يُِعَْي به الفقراَء  بِ يِّ من الزَّاد الطِّ  أن يستكثرَ  -َرِحَُهُم اهللُ -أهل العلم  واستحبَّ بعضُ 
به ؛ لينال فضَل النَّفقة  همما يواسي الِ مَ أخذ من الْ  الِ مَ واْلُمحتاجَْي ، فإذا وسَّع اهللُ عليه يف الْ 

 .واإلحسان 
 

يف أنَّ الرَّفيَق ُمِعٌْي على طاعة اهلل ومرضاته إذا كان  شكَّ  ال :ٌالص الحةٌ ٌالر فقةٌ ٌاختيارٌ :ٌخامًساٌ
ٌ:  --عن نبيِِّه ُموسى  على فعله ، ولذلك قال اهللُ  هُ عينُ ه إَل اخلي ، ويُ صاحل ا فإنه يدعو رفيقَ 

يٌٌ*اٌم ْنٌأ ْهل يٌو اْجع ْلٌل يٌو ز يرًٌٌ} ك ْيٌن س ب ح ك ٌٌٌٌ*يٌو أ ْشر ْكه ٌف يٌأ ْمرٌ ٌ*اْشد ْدٌب ه ٌأ ْزر يٌٌ*ه ار ون ٌأ خ 
ث يرًٌٌ*اٌك ث يرًٌ ٌك  يرًٌٌ*اٌو ن ْذك ر ك  ٌب ن اٌب ص  ٌك ْنت  ، فنبََّه على فضائل القرين الصَّاحل ، وهو الذي إذا {ٌاٌإ ن ك 

تأكَّد قصُد أداَء هذا الر كن العظيم مَ ، وَلمَّا كان الْ على ذِْكرِِه َرُه أعانه ذكَ ربَّه ذكََّرُه به ، وإذا  نسي العبدُ 
م بإذن اهلل خُي هُ الر فقة الصَّاحلة ، وخاصة  إذا كانوا من أهل العلم وطلبته الصَّادقْي ، فإنَـّ  استحبابُ 

 .معْي  على طاعة اهلل وأداء هذا الن سك على أفضل الوجوه وأكملها 
 --ة اهلل على طاع تُعْيُ  وأعمال   مبا يكون منه من أقوال  :  وتظهرٌالد الئلٌعلىٌصالٌَالر فيق

الر فقة غي الصَّاحلة يف  فتظهر دالئلُ :  وكذلكٌالعكسٌ ناسك على أحسن الوجوه وأكملها ، مَ وأداء الْ 
سلمْي من الغيبة والنَّميمة والسَّبِّ مُ حرمات وأذية الْ مُ توقُع يف الْ  -َواْلِعَياُذ بِاهللِ -إذا كانت  احلجِّ 

عاصي القوليَّة والفعليَّة ، وقد تكون ُمثَبِّطَة  عن فعل مَ من الْ  سلمْي ، وغي ذلكمُ والشَّتم واالستهزاء بالْ 
 .حرمات واآلثام مُ الواجبات معينة  على الوقوع يف الْ 
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فإن وجَده حريص ا على اخلي واستفاد من قوله وعمله العلَم : يف حال رفيقه  وفَُّق أن ينظرَ مُ ويستطيع الْ 
عون ا له على بلوغ أعلى الدَّرجات يف  يف مثله أن يكونَ  ، والغالبُ  رفيٌق صاحلٌ  هُ بالس نَّة والعمل هبا فإنَّ 

مع مثله غنيمٌة عظيمٌة ، خاصة  إذا كان يف مسته ودلِّه وقوله وعمله يذكُِّر بالس نَِّة  مرضاة اهلل ، واحلج  
 .وحال السَّلف الصَّاحل ، واستفادُة اْلُمسلِم منه كاالستفادة من حامل اْلِمْسِك 

على طاعة اهلل ومرضاته ، وإذا نظر إَل قوله وعمله  هُ عينُ فإذا وجد أن رفيَقه ال يُ  :سٌبالعكسٌوالعك
يف مثله  وجده خمالف ا للس نة ، متساهال  فيها ، أو حريص ا على تركها ، فإنه رفيٌق غُي صاحل  ، والغالبُ 

عن بلوغ مرضاة اهلل يف حجه  هُ يثبِّطُ خالفات ، أو على األقل مُ َمْن يصحُبُه فيما هو فيه من الْ  أن يوقعَ 
للجليس  -- اهللِ  ستفاد من حامل الِكي كما يف اْلَمثل الذي ضربه رسولُ فال يستفيد منه إال كما يُ 

م ث ل ٌ))ٌ: قال  -- من حديث أيب موسى األشعريِّ  الصَّاحل وجليس الس وء كما يف الصَّحيحْيِ 
ٌ ٌو اْلج ل ْيس  ٌالص ال ح  ٌاْلج ل ْيس  ب  ٌم ْنٌص اح  ٌو ك ْير ٌاْلح د اد ٌ,ٌالٌي  ْعد م ك  ٌاْلم ْسك  ب  ٌص اح  ٌك م ث ل  الس ْوء 

,ٌ ٌ,ٌأ ْوٌث  ْوب ك  ٌب د ن ك  ٌب ذ ل ك  ٌاْلح د اد ٌي ْحر ق  ر  ٌر ْيح ه ٌ,ٌو ك ي ْ د  ٌإ م اٌأ ْنٌت ْشت ر ي ه ٌ,ٌأ ْوٌت ج  ٌٌاْلم ْسك  د  أ ْوٌت ج 
ب ْيث ًةٌ ْنه ٌر ْيًحاٌخ  ٌ((ٌ.م 

ِه ، فَ مُ على الْ  عُ يِّ ضَ واختيارها يُ  يف رفقة احلجِّ  إن التَّساهلَ  أقوام   نْ مِ  مْ كَ سلم الكثَي من اخلي يف حجِّ
حيج ون لسنوات  وهو غافلون عن هذه احلقيقة ، أو متغافلون عنها ، قد فاتـَُهُم الكثُي من اخلي ،   

دُمهم ، وال يزال اْلُموفَّقون يف الص حبة نَ  مَ ظُ عْ قبل أن يَـ  إال أن يتدارَكهم اهللُ برحته لَيصُدُقوا مع أنفسهم
م وأنفسهم ، وعدم ثوبة بتوفيق اهلل هلم ، مث بصدقهم مع رهبِّ مَ إَل أعلى درجات األجر والْ  ونَ قُ تَـ رْ يَـ 

على اخلي ،  هُ عينُ ا تُ هَ رفقة  كان يظن  أنَـّ  بَ حِ صَ  هُ صاحب ، بل بلغ ببعضهم أنَّ مُ تساهلهم يف الرَّفيق الْ 
ورأى منهم التَّقصَي نصحهم وذكَّرهم ، فما كان منهم إال اإلصرار ، ووصفه  فلما خرجوا إَل احلجِّ 

ما نزل منزال  إال وجد فيه َمْن ينصحهم  هُ بالتَّشد ِد ، فِّتكهم لتساهلهم ، فعوَّضه اهللُ يف سفره أنَّ 
 .سلمْي خي ا كثي ا مُ وانه الْ ويعلِّمهم اخلَي ، فاستفاد وأفاد ، ونال من دعاء إخ

معه ، وأن يزيَد الذين اهتدوا هد ى ، فيهديهم  مع َمْن صدقَ  هي ُسنَُّة اهلِل يف خلقه أن يصدقَ 
 .ويهدي هبم 

 . جيبُ مُ الْ  السَّميعُ  هُ رضاته ؛ إنَّ مَ نا لِ قَ نا من أوليائه ، ويوفِـّ نسأل اهلَل أن جيعلَ 
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األخالق من أهم  تعترب مكارمُ  :يٌالت عاملٌمعٌالن اسٌالحرصٌعلىٌمكارمٌاألخالقٌف:ٌسادًساٌ
والفوز جبنته  --وجبة لرضوان اهلل مُ سلم ، وهي من أعظم األسباب الْ مُ ى هبا الْ الصِّفات اليت يتحلَّ 

 . حتاجْي مُ سلمْي ، من األرامل واليتامى والْ مُ بسبِبها إَل اإلحسان إَل ضعفة الْ  العبدُ  قَ فِّ خاصة  إذا وُ 
الس اع يٌع ل ىٌ))ٌ: قال  --يف الصَّحيحِْي أن النيب  --حديث أيب هريرَة  :ويشهدٌلذلكٌ

ٌ ٌالل ٌ,ٌو أ ْحس ب ه ٌق ال  ٌك اْلم ج اه د ٌف يٌس ب ْيل  ٌٌٌٌٌٌ:ٌاأل ْرم ل ة ٌو اْلم ْسك ْين  ٌ,ٌو ك الص ائ م  ٌالٌي  ْفت  ر  اْلق ائ م  و ك 
ٌ اإلحسان والسَّعي على الض عفاء من األرامل  فضلَ  -لصَّالُة َوالسَّالمُ َعَلْيِه ا-، فبْيَّ  ((الٌي  ْفط ر 

 .    ، وقيام اللَّيل ، وصيام النَّهار  --اجلهاد يف سبيل اهلل  واحملتاجْي ، وأنَّ العبَد يبلغ به درجةَ 
باآلداب الشَّرعَّية ، ومراعاة العبد هلا يف مجيع شؤونه وأحواله ،  التَّخل قِ :  علىٌتقومٌ ٌاألخالقٌ ٌومكارمٌ 

ن اخللق الذي هو أثقُل شيء  يف ميزان العبد يوَم القيامة ،كما يف حديث أيب الدَّرداء وهبا يُوصُف حبسُ 
--  أن النيب-- ٌي  ْوم ٌاْلق ي ام ةٌ )):قال ٌاْلم ْؤم ن  ز ان  ي ْ ((ٌم ْنٌخ ل ٍقٌح س ٍنٌٌم اٌم ْنٌش ْيٍءٌأ ثْ ق ل ٌف يٌم 

مذي  ، وأبو داود ،  أخرجه أحدُ   .وصحََّحُه  والِّتِّ
 وأنه يوجب دخوَل اجلنَّة ،كما يف حديث  ، فضَل حسن اخللق -َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ -وبْيَّ 

ٌالٌٌْ--أ ن ٌالن ب ي ٌ))ٌ:  --أيب هريرَة  ل ٌالن اس  ٌج نٌ س ئ ل ٌع ْنٌأ ْكث ر ٌم اٌي ْدخ  ت  ْقو ىٌالل ٌ:ٌة ٌ؟ٌف  ق ال 
ٌ مذي  ، ماجه  وابنُ ،  أخرجه أحدُ ((ٌو ح ْسن ٌاْلخ ل ق   .واحلاكم وصحَّحاه ، والِّتِّ

والشكَّ يف أنَّ حسَن اخللق يف احلج آكُد حلرمة العبادة ، وكونُُه يُعامل احُلجَّاَج الذين يبتغون فضال  
على التَّخل ق باألخالق احلميدة ، من طيب الكالم ولينه واحللم وفَُّق مُ من رهبم ورضوان ا ، فيحرص الْ 

 زاحة ، ويبتعد عن اخُلصومة واجِلدال ؛ امتثاال  لقوله مُ والصَّفح عمَّن أساَء ، خاصة  يف حال الْ 
–-  :{ٌٌو ال ٌو الٌف س وق  ٌف يه ن ٌاْلح ج ٌف الٌر ف ث  ٌف م ْنٌف  ر ض  ٌم ْعل وم ات  ٌف يٌٌاْلح ج ٌأ ْشه ر  د ال  ج 

، وُوُرود اآلية الكرمية بالنَّهي عن الُفسوق واجِلدال يف احلج فيه تنبيٌه على حرمة العبادة ، وأنه  {اْلح ج ٌ
 .ينبغي أن يكون حاُل احلاجِّ فيها خمتلف ا عن حاله قبلها 

ذن اهلل وتوفيقه ، باألخالق الفاضلة خُي معْي  للمسلم على بلوغ درجة الكمال يف حجِّه بإ والتَّخل قُ 
إخوانه ِحْلُمُه وصْفُحُه ،  أخطاءَ  ، وال مياري الس فهاء يف اجلهل والسَّفه ، ويسعُ  اجُلهالءَ فال جياري 

بكونه جهاد ا ، كما تقدَّم يف  وصَف احلجَّ  -- يبَّ النَّ  إَل صرب  وجماهدة  ؛ ألنَّ  وهذا كله حيتاجُ 
َها َرِضَي اهللُ -حديث أمِّ املؤمنْي عائشة   .يف حكم العمرة  -َعنـْ
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الصَّابَر  عُ دفَ ، فمشاق  احلج ومتاعُبُه ال تَ  --خُي معْي  على اجلهاد يف طاعة اهلل  والصَّربُ 
 له ومعونته توفيق اهلل آلداب اْلَمْرِعيَِّة ، وال يزال بحتسَب إَل اخلروج عن احلدود الشَّرعيَّة ، وترك امُ الْ 

ال يفسَق وال يرَج  عفيَف اجلوارح واألركان ، كلما تذكَّر وصيَة ربِّه له بأنْ عفيَف اللِّسان ، مث بصربه 
عن طاعته ، وكلما تذكَّر الوعَد حبسن اجلزاء أن يرجَع كيوم ولَدْتُه أُم ُه ، فيهون عليه كل  شيء من 

ذه الغاية الكرمية تاعب وغيها من الباليا اليت يُؤذى هبا من النَّاس ، حىت يبلغ همَ صاعب والْ مَ تلك الْ 
على إخوانه خاصة  يف حال العبادة والطَّاعة ، فمىت وأين  سلمُ مُ الْ  يصربِ  مْ ـوالعاقبة احلميدة ، وإذا لَ 

 !؟ هُ يكون صربُ 
 ساكْي والفقراء ، وبذل مَ احلاجِّ على تفق د الضَّعفة والْ  حرصُ  :ٌومنٌمكارمٌاألخالقٌفيٌالحجٌ 

أو جد جائع ا أطعَمُه ، فإذا وجَد منقطع ا حَلُه معه ، ما يستطيعه هلم ِلَمعونتهم وقضاِء حوائِجهم 
ويف ، فأخوُة اإلسالِم عظيمٌة ، وحقوُقها مؤكَّدٌة ، وسقاُه أو تائه ا أرشَدُه وآواُه حىت يوصَلُه إَل رُفقِتِه 

وُنْصُح ، ليُم اجلاهل ، وداللُتُه على اخلي تع: ومن أعظم اإلحساِن واْلَمعروف ، حال العبادة آكُد 
 ُق على بلوغ الدَّرجات الُعالفيحرُص اْلُموفَّ ، وإعانُة اْلُمطيِع على طاعته وبرِِّه ، العاصي وتذكيُُه باهلل 

ُة َعَلْيِه الصَّال-ومهتدي ا بكتابه وُسنَِّة نِبيِِّه ، مستعين ا بربِِّه ، يف اإلحسان إَل إخوانه اْلُمسلمْي 
 .        -َوالسَّالمُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


