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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد
 اْلَمَناِسؾِ  كتاب  

 في وجؿ عز اهلل بحوؿ نشرع ، 5341 عاـ مف ، األولى جمادى شير مف الثاني ، االثنيف ليمة ، الميمة ىذه في
سرافيؿ وميكائيؿ جبرائيؿ رب الميـ" نقوؿ البدء وفي ، المناسؾ كتاب  تحكـ أنت ، واألرض السماوات فاطر ، وا 
 صراط إلى تشاء مف تيدي إنؾ ، بإذنؾ حؽال مف فيو اختمؼ لما اىدنا ، يختمفوف فيو كانوا فيما عبادؾ بيف

 .  العالميف رب يا التأويؿ وعممنا ، الديف في وفقيا عمما وزدنا ، عممتنا بما وانفعنا ، ينفعنا ما عممنا الميـ" مستقيـ

:  لمعابد ويقاؿ ، العبادة موضع وبالكسر ، مصدر بالفتح وىو ، وكسرىا السيف بفتح ، منسؾ جمع:  المناسؾ
 جَعَلْنَب أُهَّتٍ وَلِكُلِّ} تعالى قولو ومنو ، ميمي مصدر والمنسؾ ، تعبد أي ، فالف تنسؾ:  يقاؿ ، التعبد النسؾو  ، ناسؾ

 اإلطالؽ سبب أف يرى وبعضيـ ، لكثرتيا ؛ الحج عبادات عمى العمماء يطمقيا المناسؾ إطالقات وأغمب{ هَنْسَكًب
" الحج متعبدات مواضع المناسؾ( "المطالع) في يقوؿ ، مناسؾ فسميت ، وجؿ عز هلل تذبح وذبائح قرابيف فييا أف
 " . كميا المتعبدات إذف المناسؾ" عميو تعميقا اهلل رحمو القاسـ ابف ويقوؿ ،

 وَهَحٍَْبيَ وًَُسُكًِ صَلَبتًِ إِىَّ قُلْ} : لىتعا قولو ومنو ، الذبيحة وىي ، َنسيكة مف مأخوذ والمنسؾ

 { .لْعَبلَوِنيَا رَةِّ لِلَّهِ وَهَوَبتًِ

 بػ الكتاب ليذا يعنوف مف وىناؾ ، وغيره" اإلقناع" لػ تبعا ، اهلل رحمو المصنؼ بو أخذ( المناسؾ) اإلطالؽ وىذا
 . أيضا العمرة أحكاـ عمى الشتمالو" والعمرة الحج كتاب" بػ لو يعنوف مف ومنيـ ،" الحج كتاب"

 :  الشاعر قوؿ ومنو ، القصد:  المغة في الحج

بِرقانُُِسبُ ُيحجونُ ُ،،ُكثيرةُحموالُعوفُمنُدُ ويشه  المزعفراُالزِّ

 بقصد ذلؾ بعد الحج لفظ واختصت ، يقصدوف:  يحجوف ، المشيور المفظ ىذا لكف ألفاظ بعد يروى البيت وىذا
 . النسؾ ألداء الحراـ البيت

 .  وسمـ عميو اهلل صمى النبي سنة وفؽ مخصوصة بأفعاؿ وجؿ عز هلل التعبد:  اصطالحا الحج

 .  الزيارة:  لغة العمرة

 .  التقصير أو وبالحمؽ ، والمرة وبالصفا ، بالبيت بالطواؼ وجؿ عز هلل التعبد:  اصطالحا

 :ُُالحجُفرضُمتى

 العمـ أىؿ بيف خالؼ فييا المسألة ىذه ، القادمة الخالفية المسائؿ بعض عمييا تنبني ، جدا ميمة المسألة ىذه
 :  أقواؿ عمى
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 .  الخامسة السنة في الحج فرض:  وؿاأل القوؿ

ُمنُالبيتُهذاُيحجُأنُأمركُآهللُ،ُفأنشدك] وسمـ عميو اهلل صمى لمنبي قاؿ أنو ، ثعمبة بف ضماـ حديث :دليمهم
 في وأصمو ، األلباني وصححو ، والنسائي ماجو وابف أحمد اإلماـ أخرجو [نعمُالمهم:ُُقالُ؟ُسبيالُإليهُاستطاع

 وقد ، اليجرة مف خمس سنة ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي عمى ثعمبة بف ضماـ وفد:  واقديال قاؿ ، الصحيحيف
 سنة في كاف قدومو أف ، عبيد أبي ابف عف ىشاـ ابف عف ونقؿ ،( نظر فيو:  قاؿ) حجر بفا الحافظ ذلؾ نّظر
 .  يستقيـ ال بالحديث فاالستدالؿ ، أرجح عندي وىذا:  حجر ابف قاؿ ، اليجرة مف تسع

 .  اليجرة مف السادسة السنة في الحج فرض:  الثاني القوؿ

 السنة في الحج شرع فقد ، الحديبية صمح بعد نزلت اآلية وىذه ، {لِلَّهِ وَالْعُوْزَةَ الْحَجَّ وَأَتِوُّىا} تعالى قولو :دليمهم
 .  السادسة

نما ، الحج بوجو  عمى دليؿ فييا ليس اآلية ىذه أف الراجح ألف ؛ صحيح غير القوؿ وىذا  عمى داللة فييا وا 
 .  فييما المكمؼ شرع إذا والعمرة الحج إتماـ وجوب

 .  العاشرة السنة في الحج شرع:  الثالث القوؿ

 . التاسعة السنة في شرع:  الرابع القوؿ

 صدر في اآلية وىذه ، {سَبٍِلًب لٍَْهِإِ اسْتَطَبعَ هَيِ الْبٍَْتِ حِجُّ النَّبسِ عَلَى وَلِلَّهِ} قولو في أوجبو تعالى اهلل ألف :دليمهم
 .  الوفود عاـ في ، اليجرة مف التاسعة السنة في نزؿ عمراف آؿ سورة وصدر ، عمراف آؿ سورة

 :ُُالراجح

 .  المحققيف مف وكثير ، وشيخنا ، تيمية ابف اإلسالـ شيخ رجحو الذي وىو ، أعمـ واهلل القوؿ ىذا ىو

 إلى الذىاب ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أخر فمماذا ، التاسعة السنة في شرع دق الحج كاف إذا:  قائؿ قاؿ فإف
 صمى النبي أف ذلؾ عمى الدليؿ:  يقوؿ ، العاشرة السنة في شرع الحج أف يرى مف ألف ؟ العاشرة السنة إلى مكة
 السنة في شرع بأنو ؿالقو  مف ويمـز ، لمفور األمر أف المعمـو ومف ، العاشرة السنة في حج ، وسمـ عميو اهلل

 بأنو قالوا الذيف العمـ أىؿ اضطر ولذا ، العاشرة السنة إلى رأخ   قد ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي يكوف أف التاسعة
 عميو اهلل صمى النبي إف:  فقيؿ ، ذلؾ في اختمفوا ، التأخير سبب عمى دليؿ إيجاد إلى التاسعة السنة في فرض
 في كانوا الفترة تمؾ في الييود ألف ؛ نظر فيو القوؿ وىذا ، تسع سنة الييود مف نةالمدي عمى خائفا كاف ، وسمـ
 كاف تسع سنة في ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف:  وقيؿ ، خطر منيـ المدينة عمى وليس ، ضعؼ حاؿ

 اهلل صمى النبي إلى وفدت ، اليجرة مف التاسعة السنة في العرب قبائؿ فإف ، لإلسالـ قدموا الذيف بالوفود مشغوال
 أف شؾ وال ، استقباليا في وسمـ عميو اهلل صمى النبي فكاف ، وجؿ عز هلل طائعة ، مذعنة مسممة ، وسمـ عميو

 ليستقبميـ فجمس ، السنة تمؾ في لمحج الذىاب مصمحة مف أعظـ ، المدينة في بقائو عمى المترتبة المصمحة
 أخر:  وقيؿ ، شؾ ال قوي القوؿ وىذا ، وسمـ عميو اهلل صمى رسالتو ولب األكبر المقصود وىو ، اهلل ديف ويعمميـ
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 مف أحد الحج في يشاركو أف يريد ال ، وألصحابو لو الحجة تتمحض أف يريد ألنو ؛ وسمـ عميو اهلل صمى النبي
ُال] لناسا في ينادي أف عميا وأمر ، عنو اهلل رضي بعمي وأردؼ ، الحج عمى أميرا بكر أبا بعث ولذا ؛ المشركيف

 كنت:  قاؿ ، ىريرة أبي حديث مف ، الصحيحيف في وجاء ،[ُعريانُبالبيتُيطوفُوالُ،ُمشركُالعامُبعدُيحج
 بالبيت يطوؼ وال ، مشرؾ العاـ بعد يحج ال" بمنى نؤذف ، النحر يـو عنو اهلل رضي بكر أبو بعثيـ مؤذنيف في

 ال ، لممسمميف متمحضا الحج يكوف أف ، وسمـ ميوع اهلل صمى النبي فأراد ، عميو متفؽ حديث وىو ،" عرياف
 ؛ الحجة ذي شير حجتو توافؽ أف أجؿ مف أخره:  وقيؿ ، طوافيـ في يتعروف كانوا ومف المشركوف فيو يشاركيـ

 فييا وينسؤوف الحـر األشير يؤخروف كانوا ، األشير في النسيء جريمة وىي ، جريمة عندىـ كاف المشركيف ألف
 ذلؾ في فكانوا ، {اللَّهُ حَزَّمَ هَب عِدَّةَ لٍُِىَاطِئُىا عَبهًب وٌَُحَزِّهُىًَهُ عَبهًب ٌُحِلُّىًَهُ كَفَزُوا الَّذٌِيَ بِهِ ٌُضَلُّ الْكُفْزِ فًِ سٌَِبدَةٌ سًِءُالنَّ إًَِّوَب}

 عمى عدوفيت ثـ ، الحراـ الشير أخروا ، حراـ شير في ذلؾ وكاف جاعوا فإذا ، الناس يسرقوف ، لصوصا الزماف
 قاؿ ولذا ، وأوقاتيا أماكنيا تغيرت قد واألشير ، تبعثرت قد األياـ فكانت ، الحراـ الشير في ويأكمونيـ ، القبائؿ
ُعشرُاثناُالسنةُ،ُواألرضُالسماواتُاهللُخمقُيومُكهيتئهُاستدارُقدُالزمانُإن] وسمـ عميو اهلل صمى النبي
 وقت ، الحجة ذي شير حجتو توافؽ أف فأراد ، عميو المتفؽ في بكرة أبي حديث ..ُ[ُحرمُمنهاُأربعةُ،ُأشهر
 سنة إلى الحج ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي تأخير إلى أدت أسباب فيناؾ ، أيضا قوي قوؿ وىذا ، الحقيقي الحج
 .  رأيتـ كما وجيية أسباب وىي ، عشر

جُ :ُُاهللُرحمهُالمؤلفُقال  .ُُواجبانُُِوالع مرةُ ُالح 

 :  أمريف مف لواحد ،  واجبة والعمرة ركف الحج:  يقؿ ولـ ، بالوجوب المؤلؼ عبر

 أنيا فييا ما أعمى العمرة ، الحج حكـ عف يختمؼ العمرة وحكـ ، الحج مع العمرة حكـ سيذكر أنو:  األوؿ األمر
:  المؤلؼ يقوؿ أف يمكف فال ، العظاـ مبانيو فوم اإلسالـ أركاف مف ركف فإنو الحج أما ، خالؼ وفييا ، واجب
 .  ركناف والعمرة الحج

 ذلؾ بعد ليذكر بالوجوب فعبر ، الوجوب شروط ذلؾ بعد يذكر أف أراد ، اهلل رحمو المؤلؼ أف:  الثاني األمر
 .  شروطو

 أىؿ أقواؿ مف والراجح ، فييا الخالؼ فسيأتي العمرة وأما ، الديف أركاف مف ركف ألنو ؛ وجوبو في إشكاؿ ال الحج
 في كالحج وليست ، وجوبو في خالؼ ال الحج ألف ، وجوبيا في كالحج ليست العمرة إف ثـ ، وجوبيا العمـ

 ، مكة أىؿ بذلؾ يخص أـ أحد لكؿ شاممة ىي ىؿ ، بالوجوب قالوا الذيف ، العمـ أىؿ اختمؼ فقد ، شموليا
 .  أحد كؿ عمى واجب فإنو ، الحج بخالؼ

 :  الحج وبوج أدلة

 .  واإلجماع والسنة الكتاب وجوبو عمى دؿ

 .  الكتاب -5
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 عَيِ غَنًٌِّ اللَّهَ فَإِىَّ كَفَزَ وَهَيْ سَبٍِلًب إِلٍَْهِ اسْتَطَبعَ هَيِ الْبٍَْتِ حِجُّ النَّبسِ عَلَى وَلِلَّهِ} وجؿ عز قولو في وذلؾ

 { . الْعَبلَوِنيَ

 .  السنة -2

ُعمىُاإلسالمُبني] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، المشيور عمر ابف حديث منيا ، كثيرة أحاديث ىناؾ
قامُ،ُاهللُرسولُمحمداُوأنُ،ُاهللُإالُإلهُأالُشهادةُ،ُخمس يتاءُالصالةُوا  ُوحجُ،ُرمضانُوصومُ،ُالزكاةُوا 
ُقدُاهللُإن] قاؿ مـوس عميو اهلل صمى النبي أف ، المشيور والحديث ، [سبيالُإليهُاستطاعُلمنُالحرامُاهللُبيت

 .  الصحيح في وىو [فحجواُالحجُعميكمُفرض

 .  اإلجماع -4

 .  اإلسالـ أركاف مف ركف بؿ واجب الحج أف ، بالضرورة معموما إجماعا ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ أجمع

 :ُُالعمرةُحكم

 :  قوليف عمى خالؼ فييا المسألة وىذه ، واجبة العمرة أف المؤلؼ أفاد

 وابف عمر رأي فيو ، والسمؼ الصحابة مف طائفة إليو ذىب ، مرة العمر في واجبة العمرة أف:  األوؿ القوؿ
 وطاوس ومجاىد ، وعطاء ، المسيب بف وسعيد جبير بف وسعيد ، وعائشة عمر وابف ثابت بف وزيد عباس

 رحميـ الحنابمة مذىب فم الصحيح وىو ، الجديد في الشافعية إليو وذىب ، والبخاري واسحاؽ والثوري والحسف
 .  جميعا اهلل

 :ُُأدلتهم

 وعطؼ ، باإلتماـ وأمر ، والحج العمرة بيف تعالى اهلل فقرف ،{ لِلَّهِ وَالْعُوْزَةَ الْحَجَّ وَأَتِوُّىا} تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 .  الحج حكـ ليا العمرة تكوف أف يقتضي والعطؼ ، الحج عمى العمرة

 ، اإلتماـ وجوب عمى دليؿ ىي إنما ، الوجوب عمى دليال ليست اآلية ىذه:  يقاؿ فقد ، شمناق االستدالؿ وىذا
 يمزماف ، نفميف كانا ولو والحج العمرة أف المعمـو مف فإف ، إتماميا وبيف ، شروعا العبادة إتياف بيف فرؽ وثمة

 .  اهلل شاء إف سيأتي كما فاسدىما في المضي يمـز بؿ ، فييما بالشروع

زيف أبي حديث:  الثاني يؿالدل ُ،ُاهللُرسولُيا] فقاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أتى ، عنو اهلل رضي ، العقيمي ر 
ُوالُالعمرةُوالُالحجُيستطيعُال:ُُاأللفاظُبعضُوفيُ،ُراحمةُعمىُيثبتُأنُيستطيعُالُ،ُكبيرُشيخُأبيُإن

 أحمد اإلماـ وصححو ، الخمسة أخرجو ، [واعتمرُأبيكُعنُحجُ،ُوسممُعميهُاهللُصمىُالنبيُفقالُ،ُالظعن
 .  صحتو يرى فاإلماـ ، منو أصح وال ، ىذا مف أجود حديثا العمرة إيجاب في أعمـ ال:  وقاؿ ، اهلل رحمو

ني ، أسممت إني المؤمنيف أمير يا فقمت،  عمر أتيت " :قاؿ ، معِبد بف الص بي عف:  الثالث الدليؿ  وجدت وا 
 أخرجو"  وسمـ عميو اهلل صمى محمد نبيؾ لسنة ى ديت:  عمر لو فقاؿ ، بيما فأىممت ، عمي   مكتوبيف والعمرة الحج
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 لسنة ىديت" قاؿ وقد ، وجوبيا عمى يدؿ لو عمر فإقرار ، عميو اهلل رحمة األلباني وصححو ، والنسائي داود أبو
 .  الرفع حكـ لو وىذا" نبيؾ

ُعميهنُ،ُنعم:ُُقالُ؟ُجهادُالنساءُعمىُهلُ،ُاهللُرسولُيا] قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عف:  الرابع الدليؿ
 وابف القيـ وابف تيمية وابف النووي وصححو ، ماجو وابف أحمد اإلماـ أخرجو ، [والعمرةُالحجُ،ُفيهُقتالُالُجهاد
ذا ، األصوؿ أىؿ يذكر كما الوجوب صيغ مف ألنو الوجوب عمى يدؿ ،( عمييف) فقولو ، واأللباني كثير  ناكا وا 

 .  أولى باب مف فالرجؿ المرأة عمى واجبيف

 قاؿ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي سؤاؿ في ، جبريؿ قصة في ، عنو اهلل رضي عمر حديث:  الخامس الدليؿ
 ابف أخرجيا الزيادة وىذه ، [وتعتمرُوتحج:ُُلفظُوفيُ،ُاهللُإالُإلهُأالُتشهدُأن:ُُقالُ؟ُاإلسالمُما] جبريؿ
 .  الدارقطني وصححيا ، والدارقطني خزيمة

 عبد كابف ، شاذة الزيادة ىذه أف ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ بعض رأى فقد ، إشكاؿ فيو الحديث بيذا واالستدالؿ
 ال ألنيا ؛ شاذة ليست" شاذة بأنيا القوؿ عمى ، عميو اهلل رحمة تيمية ابف اإلسالـ شيخ أجاب وقد ، وغيره اليادي
 أف كما ، األصغر والحج األكبر الحج فيو يدخؿ الحج فإف ، فييا لممجمؿ تفسير ألنيا ، األخرى الروايات تخالؼ
نما ، والغسؿ الوضوء فييا يدخؿ الصالة  حتى ، الخاص باالسـ العمرة عمى ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي نص وا 

 " . الحج في داخمة ليست أنيا يظف ال

 يـو إلى الحج في العمرة دخمت] وسمـ عميو اهلل صمى قاؿ:  قاؿ ، عنو اهلل رضي جابر عف:  السادس الدليؿ
 .  الوجوب في كالحج تكوف أف يقتضي ودخوليا،  مسمـ أخرجو[ القيامة

ن] وفيو ، المشيور حـز بف عمرو حديث:  السابع الدليؿ  الرزاؽ وعبد مالؾ اإلماـ أخرجو [األصغرُالحجُالعمرةُوا 
 يعني" وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف يثبتونو" اهلل رحمو الشافعي اإلماـ قاؿ ، العمـ أىؿ مف ومجموعة والدارمي

 عف تغني شيرتو" البر عبد ابف وقاؿ ،" الشتياره العمـ أىؿ بعض صححو" حجر ابف الحافظ وقاؿ ، العمـ أىؿ
 دليؿ وىذا ، ـحز  بف عمرو كتاب) اليـو إلى الصحابة عيد مف بو معموؿ وألنو" بالقبوؿ األمة تمقتو وقد ، إسناده
ف) الكتاب في يقوؿ فيو ، حجة رأوه عنيـ اهلل رضي أنيـ عمى  الحج أف المعمـو ومف ،( األصغر الحج العمرة وا 
 وجوب مف أقؿ وجوبيا لكف ، كالحج ، واجبة فتكوف ، أصغر حجا سماىا وسمـ عميو اهلل صمى والنبي ، واجب
 .  ىذه غير ةكثير  أدلة وليـ ، واجب وىي ، ركف الحج ألف ؛ الحج

 وىو ، ثور أبي وعف ، عنو اهلل رضي مسعود ابف عف مروي القوؿ وىذا ، واجبة ليست العمرة أف:  الثاني القوؿ
 والصنعاني تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختارىا رواية في والحنابمة ، القديـ في والشافعية والمالكية الحنفية مذىب

 .  جميعا عمييـ اهلل رحمة ، والشوكاني

 :ُُلتهمأد
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ُ: قاؿ ؟ ىي أواجبة ، العمرة عف سئؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أفُ] : عنو اهلل رضي جابر عف:  األوؿ الدليؿ
 ورأى ، البييقي وضعفو ، والترمذي أحمد اإلماـ أخرجو ، [ُأفضلُفهوُ: بعضيا وفيُ،ُلكُخيرُتعتمرُوأنُ،ُال
ف ، أرطأة بف بحجاج وأعمو ، عميو موقوفا جابر عف المحفوظ أف  بعد العمرة عمى محموؿ فيو الحديث صح وا 

 عف سألوا ثـ ، متمتعيف أو قارنيف إما ، معتمريف معو حجوا ألنيـ ؛ اعتمر لمف وسمـ عميو اهلل صمى معو الحج
 ذلؾ أف أو ، فاعتمروا تعتمروا أف أردتـ إف ، لكـ خير ولكنيا ، عميكـ واجبة ليست:  ليـ فقاؿ ، ذلؾ بعد  العمرة

 .  خير والعمرة ، ال:  فقاؿ ؟ نعتمر أف عمينا يجب ىؿ:  سألوه ، القضاء عمرة يف

 .  العمرة يذكر ولـ( البيت وحج ،،، خمس عمى اإلسالـ بني) السابؽ عمر ابف حديث:  الثاني الدليؿ

 وال صوتو دوي نسمع رجؿ ناأتا" :  قاؿ حيث ، األعرابي قصة في ، اهلل عبيد بف طمحة حديث:  الثالث الدليؿ
 سبيال إليو استطاع مف البيت حج عمينا أف رسولؾ زعـ:  فقاؿ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي فسأؿ ، يقوؿ ما نفقو
 .  فقط الحج ذكر بؿ ، العمرة فيو يذكر ولـ ، الصحيحيف في وىو ، الخ ،،،

 األوؿ القوؿ أصحاب قوؿ ىعم والعمرة ، الواجبات في وليس ، األركاف في الدليؿ ىذا بأف:  االستدالؿ يناقش
 .  العمرة وجوب عدـ عمى تدؿ ال بيا استدلوا التي فالنصوص ، واجبة ىي إنما ، ركنا ليست

 عند لكف ، الشيء وجوب عدـ األصؿ أف ليـ يسمـ ، بو مسمـ أصؿ وىذا ، الوجوب عدـ األصؿ:  الرابع الدليؿ
 .  الوجوب عمى تدؿ أدلة األوؿ القوؿ أصحاب

 .  المجرد كالطواؼ ، واجبا يكف فمـ ، مؤقت غير نسؾ العمرة أف:  مسالخا الدليؿ

 .  فيفسد ، النص مقابؿ في قياس وىذا

 عف الناقؿ الخبر يرجحوف األصولييف أكثر" وقاؿ الوجوب رجح ، عميو اهلل رحمة الشنقيطي كالـ ننقؿ أف ويحسف
 البراءة عمى تبقي أدلة فيي أدلتيـ صحت إذا انيالث القوؿ أصحاب" األصمية البراءة عمى المبقي الخبر عمى أصؿ

 ألف ؛ المبقي عمى مقدـ األصؿ عف والناقؿ ، األصمية البراءة عف تنقؿ أدلة عندىـ القوؿ وأصحاب ، األصمية
 رجح مف األصولييف مف وألف" قاؿ ، غيره عمى مقدـ عمـ زيادة عنده ومف ، عمـ زيادة عنده األصؿ عف الناقؿ
 في ليس االحتياط وأف ، ىذا يستشكؿ وبعضيـ" لالحتياط العدـ عمى الداؿ عمى ، الوجوب ىعم الداؿ الخبر

 أىؿ مف فإف ، الوجوب بأدلة يعمؿ لـ لو لكف" باإلجماع الذمة بو تبرأ الوجوب بأدلة العمؿ وألف" قاؿ ، اإليجاب
 .  العمرة أداء بعدـ مشغولة تزاؿ ال ذمتو أف يرى مف العمـ

 :ُُالراجح

 .  القوية ألدلتيـ ، أعمـ واهلل األوؿ قوؿال ىو

 :ُُمكةُأهلُعمىُالعمرة

 بالطواؼ مكة أىؿ ويكتفي ، اآلفاقييف أىؿ غير عمى واجبة العمرة إف أـ ؟ مكة أىؿ عمى واجبة العمرة تجب ىؿ
 :  قوالف ؟
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 اهلل رحمة شيخنا رجحوو  ، والحنابمة الشافعية إليو ذىب ، كغيرىـ مكة أىؿ عمى واجبة العمرة أف:  األوؿ القوؿ
 .  جميعا عمييـ

 :ُُتهمدلأ

 فتبقى ، أحد دوف بأحد مخصوصة ليست ، شاممة عامة أدلة ألنيا ؛ اإلطالؽ عمى العمرة بوجوب قاؿ مف أدلة
 .  الدليؿ فعميو خصيا ومف ، وشموليا عموميا عمى

 عطاء رأي وىو ، عنيما اهلل ضير  عباس ابف إليو ذىب ، مكة أىؿ عمى واجبة غير العمرة أف:  الثاني القوؿ
 شيخ قاؿ ، أحمد اإلماـ عف منصوصة رواية في والحنابمة ، الجديد في والشافعية والمالكية والحنفية وطاوس
 شيخ اختيار ىي الرواية وىذه ،" واحدة روايةً  ، عمييـ تجب ال أنيا الطريقيف أصح" اهلل رحمو تيمية ابف اإلسالـ
 .  اهلل رحميـ دامةق وابف اإلسالـ

 :ُُأدلتهم

 مكي بيف فرقا يرى ال ألنو ؛ كالمو عمى مطرد وىذا ، الوجوب عدـ بأدلة سيستدؿ مطمقا الوجوب عدـ يرى مف
 العمرة يرى عباس ابف كاف" يقوؿ اهلل رحمو أحمد اإلماـ ، أولى باب مف عميو تجب ال المكي عنده بؿ ، وغيره
نما ، عمرة عميكـ ليس مكة أىؿ يا:  ويقوؿ ، واجبة  في ىو مف وىو ، عطاء وكذا ،" بالبيت طوافكـ عمرتكـ وا 

 استطاع لمف منيما بد ال ، واجباف وعمرة حج عميو إال اهلل خمؽ مف أحد ليس" يقوؿ ، المناسؾ إماـ ، المناسؾ
 ابف عف مرويوال" بالبيت طوافيـ أجؿ مف عمرة عمييـ وليس ، حجة عمييـ فإف ، مكة أىؿ إال ، سبيال إلييما
 .  ضعيؼ وىو ، المكي مسمـ بف إسماعيؿ اسمو رجال فيو ألف ؛ ضعيؼ مسندا عباس

 وبالصفا بالبيت طوافا تجدىا ، العمرة إلى انظر ، يفعمونو مكة وأىؿ ، الطواؼ معظميا العمرة أف:  تعميؿ وليـ
 إال والمروة الصفا بيف السعي يشرع ال ألنو ؛ بدعة بؿ ، مشروعا ليس مفردا والمروة بالصفا الطواؼ نعـ ، والمروة
 إلى يحتاجوف فال إذف ، بالبيت الطواؼ يفعموف وىـ ، بالبيت الطواؼ عندىـ لكف ، عمرة أو حج ، نسؾ ضمف
 .  منو ويعتمروا التنعيـ إلى يخرجوا أف ، عمرة

 :ُُالراجح

 .  مكة أىؿ عمى العمرة وجوب ، األوؿ القوؿ ىو

 مف أحد يكوف أف يتصور وىؿ ، بالبيت منيـ يطؼ لـ فيمف منقوض ىذا:  يقاؿ بأف ، األخير التعميؿ ويناقش
 بمغني كما ، البيت حوؿ ممف إف بؿ - والعافية العفو اهلل نسأؿ - يتصور ، يمكف ؟ بالبيت يطوؼ ال مكة أىؿ
 ألنو!  اآلف إلى يحجوا لـ سف كبار منيـ إف بؿ ، سنة ثالثيف ، عشريف!  سنيف الحـر يدخؿ لـ أنو ، بعضيـ عف
ذا ، بعدىا التي السنة إلى الحج يؤخر ثـ ، أضيعو ال ، منو أستفيد ، الموسـ جاء:  يقوؿ عاـ كؿ  السنة جاءت وا 
 ، يعمؿ ال كميا السنة ويبقى ، الحج وقت يعمؿ بعضيـ ، الماؿ وجمع لمتجارة فرصة وىو ، الموسـ جاء:  قاؿ

ال ، شواذ ىؤالء لكف ، الجميع في ىذا ليس ، نفسو عمى يصرؼ  واهلل نحسبيـ - وىـ ، مكاف كؿ في الخير فإف وا 
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 ىنا عندنا ، مكاف كؿ في يوجدوف األفراد لكف ، الحـر ولضيوؼ الحـر وألىؿ لمحـر حبا الناس أشد مف - حسيبيـ
 يكوف أف جدا الغريب لكف ، يصمي ال مف ومغاربيا األرض مشارؽ في ، يصمي ال مف وىناؾ ، يصمي ال مف
 خمس قبؿ إال اعتمر ما أنو أو ، اعتمر أو حج وما الثمانيف أو السبعيف في عمره ويكوف الحـر بجوار نسافاإل

 فيمف ىذا ترى أف ، طبيعي وىذا ، المسمميف حاؿ يصمح أف اهلل نسأؿ ، مصيبة ىذه ، سنة عشريف أو سنة عشرة
 اهلل رحمو الشيخ كاف وليذا ، تعظيما وال قدرا لو يعرؼ ال متناولو في أو يده في الشيء كاف مف ألف ؛ الحـر حوؿ
 أىميا ألف ؛ الكعبة تيدـ الزماف آخر وفي ، بالكعبة ي ذىب أف تستبعد فال المعاصي مف مكة أىؿ أكثر إذا:  يقوؿ
 السويقتيف ذو يأتييا ، حاجة لوجودىا يكف لـ الزماف ذلؾ في اإلسالـ وأىؿ أىميا يعظميا لـ فإذا ، يعظمونيا ال
 وما منيا ظير ما منيا يحفظنا وأف ، الفتف أزمنة تدركنا ال أف اهلل نسأؿ ، البحر في ويرمييا حجرا حجرا قضيافين

 . المسمميف إخواننا وعف عنا الفتنة يدفع وأف ، بطف

جُ :ُُاهللُرحمهُقالُثم  .ُُالقادرُُِم ك م فُِالُُْالحرُُِّاْلم ْسِممُُِعمىُواجبانُُِوالع مرةُ ُالح 

 وال" قدامة ابف قاؿ ، شروط خمسة ىذه ، قادرا ،(  عاقال بالغا) مكمفا ، حرا ، مسمما يكوف أف ، شروط خمسة ىذه
 :  الناظـ قاؿ ،" خالفا ىذا في نعمـ

 توانُبالُمرةُالعمرةُفيُ،،،ُواجبانُوالعمرةُالحج

 جميةُقدرةُبموغُعقلُ،،،ُحريةُكذاُإسالمُبشرط

 :  أقساـ ثالثة إلى ، وغيره قدامة ابف ذكر كما الشروط ىذه وتقسـ

 .  والعقؿ اإلسالـ:  وىما ، صحة وجوب شروط -5

جزاء وجوب شروط -2  .  والحرية البموغ:  وىما ، وا 

 .  اإلسالـ حجة عف يجزئو وال ، منو يصح الصغير حج أو العبد حج فمو

 .  االستطاعة:  وىو ، وجوب شرط -4

 بعدـ معذب وىو ، أداء خطاب ال تكميؼ خطاب بالحج مخاطب ألنو ؛ الكافر مف الحج يصح الف( : المسمـ)
ذا ، عميو تجب ال لكنيا ، القيامة يـو عمييا معاقب ، الشريعة فروع أداء  منيا فاتو ما بقضاء يؤمر ال فإنو أسمـ وا 
 .  الديف أركاف مف ركف ألنو الحج بأداء أمر أسمـ إذا لكف ،

 العمـ أىؿ بيف خالؼ فييا المسألة ىذه ؟ ال أـ أخرى مرة بالحج يأتي بأف يؤمر فيؿ ، أسمـ ثـ ارتد ثـ حج إذا
 ؛ أخرى مرة الحج بإعادة يؤمر ال فإنو أسمـ إذا أنو ، والحنابمة الشافعية إليو ذىب ما الراجح ، عمييـ اهلل رحمة
 كَبفِزٌ وَهُىَ فٍََوُتْ دٌِنِهِ عَيْ هِنْكُنْ ٌَزْتَدِدْ وَهَيْ} ؿقا تعالى اهلل ألف ؛ بالموت الردة اتصاؿ العمؿ حبوط شرط ألف

 والموت الردة ىو العمؿ حبوط فشرط ، {خَبلِدُوىَ فٍِهَب هُنْ النَّبرِ أَصْحَبةُ وَأُولَئِكَ وَالْآَخِزَةِ الدًٍَُّْب فًِ أَعْوَبلُهُنْ حَبِطَتْ فَؤُولَئِكَ
 .  القرآف بنص وىذا ، يحبط ال عممو فإف رجع ثـ ارتد إذا أما ، عمييا
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 ونقؿ ، نزاع بال:  اإلنصاؼ صاحب المرداوي قاؿ وقد ، الحج عميو يجب ال العبد فإف ، العبد بو خرج( : الحر)
 وألف ، لو ماؿ ال العبد ألف ؛ رقيقا كونو حاؿ الحج عميو يجب ال العبد أف ، اهلل رحمو النووي ذلؾ عمى اإلجماع

 كالمعدـو األصمية بالحاجة والمشغوؿ ، السيد لحؽ تفويت مف فيو لما عميو يجبا فمـ ، ؿتطو  والعمرة الحج مدة
 .  أعمـ واهلل ، الحج عميو يجب فال ، لمسيد مستحقة منافعو وألف ، شرعا

محمدُنبيناُعمىُوسممُاهللُوصمى   
 


