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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 .  األنساك أفضل ىو ما معرفة عمييا يترتب التي ائلالمس من مجموعة سنأخذ

 :  نسك أي اختيار لمحاج هل

 حكاه قد بل ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو وذىب ، شاء أييا األنساك من يختار أن لو:  األول القول
 ، بعدىم ومن والتابعين بةالصحا كافة رأي أنو اهلل رحمو النووي وذكر ، قدامة وابن ىبيرة كابن ، إجماعا بعضيم
 أن أو ، فمو قارنا يحج أن أراد أو ، فمو مفردا يحج أن أراد فإذا ، العمم أىل بين فيو خالف ال:  البر عبد ابن وقال
 .  لو فذلك متمتعا يحج
 :  األدلة

،  الوداع حجة عام سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مع خرجنا " :قالت عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 بالحج سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول وأىل،  بالحج أىل من ومنا وعمرة بحج أىل من ومنا بعمرة أىل من فمنا
 ، بحج أىل من ومنيم ، بحج أىل من ومنيم ، بعمرة أىل من الصحابة من أن الحديث ففي ، عميو متفق" ..

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي بمحضر ىذا وكان

 من :]فقال سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مع خرجنا" :  قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  الثاني لالدلي
 ، عميو متفق[ فميهل بعمرة يهل أن أراد ومن فميهل بحج يهل أن أراد ومن فميفعل وعمرة بحج يهل أن منكم أراد
قراري لفظي دليل فينا  .  وسمم عميو اهلل صمى النبي من وا 

 من إال قارنا أو مفردا يحج أن في الحق لو وليس ، حال كل عمى الحاج عمى واجب التمتع أن:  الثاني القول
 بن وجابر والحسن عطاء رأي فيو ، أصحابو من وطائفة ، عنيما اهلل رضي عباس ابن إليو وذىب ، اليدي ساق
 ، حزم ابن واختيار ، الظاىرية ىبومذ،  واسحاق والقاسم طاوسو  ومجاىد عكرمة ورأي،  عبداهلل بن وسالم زيد

نا" :قال آخر موضع وفي ، مرة رجحو ، القيم ابن ورأي  ." شخنا قول إلى مني أميل القول ىذا إلى وا 

 :  األدلة

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، موسى وأبي وجابر وعائشة عباس ابن عن ، الثابتة األحاديث:  األول الدليل
 وألح وألزميم فأمرىم ، ومسمم البخاري في أحاديث وىي ، عمرة ويجعموىا يحموا أن بالبيت طافوا لما أصحابو أمر

 أن التمتع غير بنسك أحرم قد كان إذا الحاج عمى يجب أنو عمى فدل ، عنيم اهلل رضي فحموا ، يحموا أن عمييم
 .  بالتمتع ويحرم ، يحل

 أىموا وقد ، معو البدن ساق يوم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مع حججنا"  :قال ، ابرج حديث:  الثاني الدليل
 وقد عمرة نجعميا كيف:  فقالوا ، [متعة بها قدمتم التي واجعموا ، إحرامكم من حموا]:  ليم فقال ، مفردا بالحج
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:  لفظ وفي ، [به أمرتكم الذي مثل لفعمت الهدي سقت أني فموال ، به أمرتكم ما افعموا]:  فقال ؟ الحج سمينا
 لحممت هديي ولوال ، وأبركم وأصدقكم ، هلل أتقاكم أني عممتم قد] : فقال ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقام
 أصحابو فأمر ، عميو متفق "وأطعنا وسمعنا فحممنا [ أهديت ما استدبرت ما أمري من استقبمت ولو ، تحمون كما

 .  حاج كل عمى واجب التمتع أن عمى فدل ، فحموا بالحل وألزميم ، يحموا أن اليدي يسوقوا لم الذين

 النبي بأصحاب خاصة ىي بل ، كميا لألمة بالنسبة الوجوب سبيل عمى ليس فييا األمر بأن:  األحاديث نوقشت
 المتعة نتكا" قال أنو ، عنو اهلل رضي ذر أبي كالم من ، الصحيح في ثبت بما واستدلوا ، وسمم عميو اهلل صمى
 ولذا ، الثالثة األنساك بين مخير فيو غيرىم وأما:  قالوا" خاصة وسمم عميو اهلل صمى محمد ألصحاب الحج في
 أن أصحابو عمى فحتم ، [األبد ألبد بل:  قال ؟ لألبد أم هذا ألعامنا] عنو اهلل رضي مالك بن سراقة سألو لما

 أن عمييم فيجب ، األمر بيذا واجييم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ عمييم واجبا إحالليم وكان ، يحموا
 لكانت المقام ىذا في اهلل رسول عصوا لو ألنيم ؛ االمتثال عمييم واجبا كان أنو ، وغيره شيخنا ذكر ، يمتثموا
 .  واجبا عمييم الحل فأصبح ، نبييم محمد أصحاب يعصي كيف ، كبرى مصيبة

 عادة يبطل أن أراد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ليم وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر أسباب من إن:  وقالوا
 انسمخ إذا:  يقولون كانوا ولذا ؛ الفجور أفجر من الحج أشير في العمرة أن يرون الجاىمية أىل أن ذلك ، جاىمية
 فأراد - الكيان كسجع سجع - الكالم ىذا نحو أو ، اعتمر لمن العمرة حمت ، اأَلثر وعفا ، الدََّبر وبرأ ، صفر
 في المشركين خالف ولذا ، بيا يتعبدون التي والعبادة الجاىمية العادة ىذه يبطل أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 مواقف في خالفيم ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ، الشرح أثناء في اهلل شاء إن وستأتي ، متعددة مواضع في الحج

 .  فعميم مثل يفعل وأال ، اهلل أعداء المسمم يخالف أن القرب أعظم من فإن ، خالفيمي أن يقصد وكان ، متعددة

 :  الراجح

 مفردا يحج أن أراد فإذا ، الثالثة األنساك بين مخير الحاج أن ، العمم أىل عامة إليو ذىب الذي ، األول القول
ن ، لو فذلك  .  بعد تأتي لتفضيلا مسألة لكن ، لو فذلك قارنا أو متمتعا يحج أن أراد وا 

 :  عمرة إلى الحج فسخ

 متواترا وثبت ، مخير اإلنسان وأن ، واجبا ليس وأنو ، األنساك أنواع من نوع التمتع أن ، السابقة المسألة في تقدم
 ، اليدي يسق لم لمن وىذا ، عمرة بالحج إحراميم ويجعموا يحموا أن أصحابو أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن

 يحل ال فإنو اليدي ساق من وأما ، ثابتة أحاديث وأنيا ، الباب ىذا في األحاديث تصحيح عمى العمم أىل وأجمع
 ، عمرة حجو يجعل أن وأراد ، بحج أحرم ، عمرة إلى الحج فسخ حكم في ذلك بعد اختمفوا ثم ، ىديو ينحر حتى
 :  أقوال ثالثة عمى ؟ ال أو لو ذلك يشرع فيل ، عنو اهلل رضي الكرام الصحابة فعل كما
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 حتى ، والشافعية والمالكية الحنفية ، العمم أىل من كثير إليو وذىب ، عمرة إلى الحج فسخ يجوز ال:  األول القول
 العمم أىل فجميور ، العمرة إلى بالحج اإلحرام من النية تحويل وىو ، عمرة في الحج فسخ" اهلل رحمو رشد ابن قال

 .  "األمصار وفقياء األول الصدر من ذلك يكرىون

 :  األدلة

 ،" خاصة وسمم عميو اهلل صمى محمد ألصحاب الحج في المتعة كانت" قال ، السابق ذر أبي أثر:  األول الدليل
 .أيضا مسمم أخرجو ، الحج في المتعة أي" رخصة لنا كانت" لفظ وفي ، اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو

 أرأيت] وسمم عميو اهلل صمى النبي سألت:  قال أنو ، أبيو ،عن الحارث نب بالل بن الحارث حديث:  الثاني الدليل
 ، الترمذي إال الخمسة أخرجو ،[ خاصة لنا بل:  فقال ؟ عامة لمناس أم خاصة لنا ، العمرة في الحج فسخ

 .  خاص أمر ألنو ، فعميم مثل يفعل أن سواىم لمن يجوز فال ، والبييقي الدارقطني وأخرجو

 وأما ، والتحتم الوجوب:  وغيره اإلسالم شيخ ذكر كما بو فالمراد ،( خاصة لنا) ذر أبي أثر أما:  مأدلتي نوقشت
 عباس ابن وأصحاب عباس ابن أن سبق ولذا ، عنو اهلل رضي منو اجتياد ىذا:  قالوا ،( رخصة لنا كانت) قولو
 قول اختمف ، التمتع عميو ويجب ، عمرة يجعميا أن لزمو بالحج اإلنسان أحرم لو وأنو ، المتعة وجوب يرون

 فيو ، أبيو عن الحارث بن بالل بن الحارث حديث أما ، الترجيح وسيأتي ، بينيما المرجح فيطمب ، صحابيين
 ال ، بو أقول ال" فقال ، الحديث ىذا عن اهلل عبد ابنو سألو وقد ، اهلل رحمو أحمد اإلمام ذكر كما ، ضعيف حديث
 فاإلمام ،" يثبت عندي الحارث بن بالل حديث ليس ، بالمعروف إسناده ليس ديثح ىذا ، الرجل ىذا يعرف
 .  الحديث ىذا ضعف يرون العمم أىل من وكثير

 اإلمام رأي وىو ، عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي رأي وىذا ، مستحب عمرة إلى الحج فسخ أن:  الثاني القول
 عثيمين ابن الشيخ واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، المفردات من وىو ، الحنابمة ومذىب ، البخاري
 .  عمييم اهلل رحمة

 :  األدلة

 المسألة ىذه في ناقشو لما شبيب بن لسممة ، اهلل رحمو أحمد اإلمام قال حتى ، األدلة من كبيرة مجموعة ذكروا
 بن سممة انتقده لما ىذا لو قال" لك؟لقو  أتركيا ، الحج فسخ في كميا ، جيادا صحاحا حديثا عشر ثمانية عندي"

 :  منيا ، شبيب

 النبي فقدم ، وحده خالصا بالحج سمم و عميو اهلل صمى محمد أصحاب أىممنا " قال ، جابر حديث:  األول الدليل
 قال - [النساء وأصيبوا حموا:] قال نحل أن فأمرنا الحجة ذي من مضت رابعة صبح سمم و عميو اهلل صمى
 نسائنا إلى نفضي أن أمرنا خمس إال عرفة وبين بيننا يكن لم لما :فقمنا – ليم أحمين ولكن عمييم ميعز  ولم عطاء
 هلل أتقاكم أني عممتم قد :]فقال فينا سمم و عميو اهلل صمى النبي فقام :قال،  المني مذاكيرنا تقطر عرفة فنأتي

 [فحموا الهدي أسق لم استدبرت ما أمري من استقبمت ولو تحمون كما لحممت هديي ولوال،  وأبركم وأصدقكم
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 وسمم عميو اهلل صمى النبي بو أىل بما :قال [؟ أهممت بم :]فقال سعايتو من عمي فقدم ، وأطعنا وسمعنا فحممنا
 بن مالك بن سراقة فقال،  ىديا عمي لو وأىدى :قال [حراما وامكث فأهد :]وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لو فقال

 أسماء وعن سعيد أبي عن الباب ىذا وفي ، عميو متفق" [ ألبد :]فقال ؟ ألبد أم ىذا ألعامنا اهلل رسول يا:  جعشم
 .  االستحباب إلى ذىبوا ، عمر ابن وعن عباس ابن وعن جابر وعن وعائشة حفصة وعن موسى وأبي وسراقة

 وجوب يرون كانوا إذا ألنيم ، التمتع بوجوب قال من رأي وىذا ، عمرة إلى الحج فسخ يجب أنو:  الثالث القول
ذا ، عمرة إلى يفسخو وأن ، يحل أن عميو فيجب ، بحج اإلنسان وأحرم ، التمتع  بالحج ييل عمرتو من انتيى وا 
 .  الحج وقت في

 :  الراجح

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بو أمر ما ىذا ألن ؛ عمرة إلى يفسخو أن بالحج أحرم إذا لمحاج يستحب أنو
 .  وحج بعمرة يأتي فيو ، وأتم أكمل وألنو ، أصحابو

  : وسمم عميه اهلل صمى النبي نسك نوع

 العمم أىل فييا اختمف المسألة ىذه ؟ وسمم عميو اهلل صمى النبي أحرم بماذا:  وىي ، جدا عويصة مسألة ىذه
 ، قارنا كان أنو وروي ، متمتعا كان أنو وروي ، مفردا كان أنو روي أنو:  الخالف في والسبب ، عمييم اهلل رحمة
 عميو اهلل صمى النبي أصحاب عن الثابتة النصوص ىذه ورأوا ، بعدىم من جاء فمما ، الصحابة من عدة رواىا
 :  أقوال ثالثة عمى بينيم فيما اختمفوا ، وسمم

ليو ، اهلل رحمو إسحق رأي وىذا ، قارنا كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول القول  وىو ، الحنفية ذىب وا 
 شيخ قال وقد" إلي أحب والمتعة ، قارنا كان أنو أشك ال" عميو اهلل رحمة قال ، أحمد اإلمام عن المنصوص

 شيخ واختاره ، ، حزم وابن ، قول في لمشافعية رأي وىو،  "األصحاب امتقدمو  وعميو" عميو اهلل رحمة اإلسالم
 . العمم أىل من موغيرى ، وشيخنا القيم وابن اإلسالم

 :  األدلة

 :جميعا بيما أىل وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سمعت ": قال أنو ، عنو اهلل رضي أنس عن:  األول الدليل
 .  مسمم اإلمام أخرجو " وحجا عمرة لبيك،  وحجا عمرة لبيك

،  الحج إلى بالعمرة الوداع حجة في سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول تمتع " قال ، عمر ابن عن:  الثاني الدليل
"  ..بالحج أىل ثم بالعمرة فأىل وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول وبدأ ، الحميفة ذي من اليدي معو فساق،  وأىدى
 أحد بترك يترفو الحاج أن:  قيل كما التمتع ألن ؛ القران:  ولسانيم الصحابة عرف في والتمتع ، عميو متفق

 .  سفرة في والعمرة سفرة في لمحج يذىب أن بدل ، السفرين

 ، اهلل رسول رأيت ىكذا ": قال و ، واحدا طوافا ليما فطاف ، العمرة إلى الحج قرن نفسو عمر ابن أن:  بدليل
 .  األلباني وصححو النسائي أخرجو"  يفعمو وسمم عميو اهلل صمى
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 ، الحديبية عمرة:  عمر أربع ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول اعتمر" :قال ، عباس ابن عن:  لثثاال الدليل
 داود أبو أخرجو" حجتو مع قرن التي والرابعة ، الجعرانة من والثالثة ، قابل من عمرة عمى تواطؤوا حين والثانية

 وكميم ،( أربعا اعتمر وسمم عميو اهلل صمى النبي أن) الصحابة من أربعة عن ىذا روي وقد،   القيم ابن وصححو
 .  حجتو مع كانت عمرة أن ذكروا
 أتاني] يقول العقيق في وىو وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت:  قال أنو ، المشيور عمر حديث:  رابعال الدليل
 .  البخاري أخرجو[ حجة في عمرة:  وقل ، مباركال الوادي هذا في صل:  فقال ، وجل عز ربي من آت الميمة

 ألم :فقال،  وحجة بعمرة يمبي عميا فسمع عثمان عند جالسا كنت " قال ، الحكم بن مروان عن:  خامسال الدليل
 قول أدع فمم،  جميعا بيما يمبي وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سمعت ولكني بمى :قال،  ىذا عن ىنني نكن

 .  اهلل رحمو القيم ابن وصححو ، الصحيحين في وأصمو ، النسائي أخرجو"  لقولك سمم و عميو هللا صمى اهلل رسول

 وعمرة حج بين جمع وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن عمما " :قال أنو ، حصين بن عمران عن:  سسادال الدليل
 أخرجو"  شاء ما برأيو رجل فييا قال،  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عنيما ينينا ولم كتاب فييا ينزل لم ثم، 

 .  اهلل رحمو مسمم اإلمام

 .  والشافعية المالكية إليو وذىب ، مفردا حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني القول

 :  األدلة

 ، الوداع حجة عام ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مع خرجنا" :قالت ،عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
" بالحج وسمم عميو اهلل صمى النبي وأىل ، بحج أىل من ومنا ، وعمرة بحج أىل من ومنا ، بعمرة أىل من فمنا

 . " الحج أفرد وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ": رواية وفي ، مسمم اإلمام أخرجو

 . أيضا صريح وىذا" مفردا بالحج ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع أىممنا" قال ، عمر ابن عن:  الثاني الدليل

 الحج إال ننوي لسنا ، الوداع حجة عام ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مع خرجنا" قال ، جابر حديث:  الثالث الدليل
 .  مسمم اإلمام أخرجو" العمرة نعرف لسنا:  لفظ وفي ،

 أحد - بكير قال" جميعا لعمرةوا بالحج يمبي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت" قال ، أنس عن:  الرابع الدليل
 ما:  فقال ، عمر ابن بقول فحدثتو أنسا فمقيت ، وحده بالحج لبى:  فقال ، عمر ابن ذلكب حدثتف:  - الرواة

 ، مسمم اإلمام أخرجو"  [وحجا عمرة لبيك] :يقول وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سمعت ، صبيانا إال تعدوننا
 .  داإلفرا في صريحة األحاديث وىذه

 .  الحنابمة وبعض الشافعية بعض إليو وذىب ، متمتعا حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثالث القول

 :  تيمأدل

 . مسمم أخرجو ،" معو وتمتعنا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي تمتع" قال ، حصين بن عمران عن:  األول الدليل
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 ما برأيو رجل قال القرآن فيو ينزل ولم سمم و عميو اهلل صمى هللا رسول مع تمتعنا: "  عمران عن:  الثاني الدليل
  . عميو متفق"  شاء

 ، الحج إلى بالعمرة الوداع حجة في ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول تمتع" قال ، عمر ابن حديث:  لثالثا الدليل
 .  عميو متفق" اليدي وساق وأىدى

 عند وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول رأس من قصرت " :قال أنو ، عنو اهلل رضي معاوية عن:  رابعال الدليل
 .  ويسعى ويطوف متمتعا يكون أو ، العمرة بعد المروة عمى يكون والحاج ، مسمم اإلمام أخرجو"  بمشقص المروة

 وىو ، القران بالتمتع المراد بأن ، التمتع لفظ فييا التي ، عمر ابن وحديث حصين بن عمران حديث نوقش
 يذكروا لم ، عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة أن ذلك عمى والدليل ، عنيم اهلل رضي ، الصحابة لسان في وفمعر 
 بال ما:  حفصة لو قالت ولما ، عمرتو عمى بقي أنو صرحوا بل ، عمرتو من حل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن

 أن في صريح ىذا ، [أنحر حتى أحل فال ، هديي وسقت رأسي لبدت قد إني] قال ؟ تحل لم وأنت حموا الناس
 .  القران بالتمتع فمقصودىم ، نحر حتى يحل لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

نما ، الوداع حجة في يكن لم ىذا أن العمماء ذكر فقد ، بالمشقص التقصير فيو الذي ، معاوية حديث أما  كان وا 
 حجة في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ وسمم عميو اهلل صمى لمنبي قصر الذي ىو فإنو ، الجعرانة عمرة في

 وفرق جزءا أخذ ، عنو اهلل رضي طمحة أبا الشعر وأعطى ، جابر حديث في كما ، منى في رأسو حمق الوداع
 ال فيو" أنحر حتى أحل فال ، ىديي وسقت رأسي لبدت" قولو وفي ، المروة عمى يحمق ولم ، الناس عمى جزءا
 .  ديوى ينحر حتى يحل

 ألن ال؛:  الجواب ؟ القضية أو القضاء عمرة في أنو عمى ، عنو اهلل رضي معاوية حديث يحمل أال:  قيل فإن
 .  الجعرانة عمرة عمى يحمل فالحديث ، اليجرة من 7 سنة كانت القضاء وعمرة ، الفتح عام إال يسمم لم معاوية

 فيما الترجيح إلى يصار أم ؟ الجمع طريقة وما بينيا يجمع ىل ، األحاديث ىذه أمام اختمفوا اهلل رحميم العمماء
 طريقة في بينيم فيما اختمفوا الجمع إلى ذىبوا والذين ، الجمع إلى ذىب من منيم ، مسالك عمى اختمفوا ؟ بينيا
 ةمتعارض ألنيا ؛ بينيا الجمع يمكن ال األحاديث ىذه إن:  وقال ، الترجيح مسمك سمك من ومنيم ، بينيا الجمع
 ، الجمع إلى ذىبوا ، والحنابمة والشافعية المالكية ، طريقتين إلى ذىبوا فإنيم الجمع مسمك أصحاب أما ، تماما
 داللة أبطمنا فكأنا حديث عمى حديثا رجحنا إذا ألنا ، الترجيح إلى يصار فال بينيا الجمع يمكن أنو دام ما:  وقالوا
 :  لمجمع طرقا ذكرواو  ، الحديث ىذا داللة وأبقينا ، الحديث ذلك

 بالحج أىل ، بالقران ذلك بعد أىل ثم ، باإلفراد أوال أىل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إن:  قالوا:  األولى الطريقة
 ال" :النووي قال حتى ، الشافعية عمماء وبعض المالكية عمماء بعض بو وقال ، الحج عمى العمرة أدخل ثم ، أوال

 ، الحافظ وارتضاه ،" المنذر ابن قديما إليو سبق وقد ، المعتمد ىو الجمع ىذا" الحافظ وقال ،" عنو العدول يجوز
 .  شافيا بيانا وبينو ، الوداع حجة كتابو وألف ، المسمك ىذا سمك اهلل رحمو حزم ابن أن وذكر
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 عميو اهلل صمى النبي أن في صريحة الرواية ألن ؛ إلييا المصير يمكن ال:  ويقول ، الطريقة ىذه ينتقد والبعض
 ، باألمرين فمبى" وحجا عمرة لبيك:  يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت" أنس قال ، جميعا بيما أىل ، وسمم

 العمرة أدخل ثم أوال بالحج لبى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن يمكن ال" حجة في عمرة:  وقل" عمر ابن وحديث
 .  عميو

:  شيئين في إال ، المفرد أعمال مثل القارن أعمال ألن ؛ الحج أعمال إفراد اإلفرادب المراد أن:  الثانية الطريقة
 دليل ىناك وىل،  ؟ ال أو واجب ىو ىل وسيأتي - اليدي بوجوب المفرد عمى يزيد فالقارن ، واليدي ، النية

 ، فقط حجا ينوي فردوالم ، وحج بعمرة سيأتي أنو ينوي القارن فإن ، النية وكذا - ؟ ال أم الوجوب عمى صريح
 أنو يعني ، مفرد إنو:  قال من فقول ، المفرد عمل مثل القارن عمل ، الحج أعمال إفراد باإلفراد المراد:  فقالوا
 .  العمرة بأعمال يأتي ولن ، فقط الحج بأعمال سيأتي ألنو ؛ قارن

 مثمو يقع يسيرا اختالفا إال ، مختمفة ليست ، متفقة األحاديث أن والصواب" :الجمع في اهلل رحمو اإلسالم شيخ قال
 عميو فتحمل ، القران يتناول عندىم والتمتع ، تمتع أنو عنيم ثبت ، عنيم اهلل رضي الصحابة فإن ، ذلك غير في

 ، وقرانا تمتعا حج وسمم عميو اهلل صمى أنو روى قد ، اإلفراد روى من وكل ، متمتعا حج أنو روى من رواية
 قرن أو تمتع إنو قال من:  يقول ، الجمع إمكانية يرى الشيخ" الحج أعمال أفرد وأنو ، قرانال عمى الحمل فيتعين
 القران إلى فيصير ، الحج أعمال إفراد بو فالمراد ، أفرد إنو:  قال ومن ، القران بو المراد التمتع ألن ؛ واحد فاألمر

 .  األنساك من سواه دون ، القران عمى األحاديث حمل فيتعين ،

 رحمو الشنقيطي اختاره وىذا ، والتمتع اإلفراد رواية عمى القران رواية ترجيح ، الترجيح إلى العمم أىل بعض ذىبو 
 بين جمع من عند شك وال ، واجب الترجيح إلى فالمصير ممكن غير الجمع أن وعمى" عميو اهلل رحمة وقال ، اهلل

 في شرع ثم" الصحابة من رواىا من كثرة:  منيا ، دةمتعد جيات من ، أرجح القران أحاديث أن واإلنصاف العمم
 في ىم ربما لكن ، قارنا حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن رجح من العمم أىل من ىناك ، المرجحات ذكر

 أنو يرون ىم أنيم مع ، قارنا حج أنو إلى النتيجة تصل حتى ، بينيا الجمع إلى يصيرون األحاديث مع التعاطي
 وابن ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، النووي وكذا ، قارنا حج أنو ترجيح عنو روي ، أحمد اإلمام ثلم ، قارنا حج
 حج أما" اإلسالم شيخ ويقول ،" إلي أحب والمتعة قارنا كان أنو أشك ال" أحمد اإلمام يقول ، حجر وابن ، القيم
 ذكرناه الذي وىذا .. اليدي وساق .. العمرةو  الحج بين قرن قارنا كان أنو فالصحيح ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 ابن محمد أبو جمع وقد ، مقصدىا وعرفوا ، ياقطر  جمعوا الذين باألحاديث المعرفة أىل عند المحقق الصواب ىو
نما" القيم ابن وقال ،" الباب ىذا في جيدا كتابا الوداع حجة في حزم  وعشرين لبضعة ، قارنا أحرم إنو:  قمنا وا 
 كان وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، نعتقده الذي والصواب" النووي ويقول ،" ذلك في صريحة صحيحة حديثا
 بين يجمعون ىؤالء ،" قارنا كان وسمم عميو اهلل صمى أنو الروايات بو تجتمع والذي" حجر ابن ويقول" قارنا

 من الموقف لكن ، اقارن كان أنو يرجحون ىم ، الجمع بعد يرجحون ، قارنا كان أنو ويرجحون النصوص
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 يمكن ال أنو يرون فإنيم ، مسمكو سمك ومن الشنقيطي أما ، الترجيح موقف وليس الجمع موقف ىو النصوص
 فال ، قرن:  يقول والثالث ، تمتع:  يقول وىذا ، أفرد:  يقول ىذا ، متناقضة األحاديث أن يرون ألنيم ؛ الجمع
 .  وجيو لو وكل ، والتمتع اإلفراد أحاديث عمى القران أحاديث ترجيح إلى فذىب ، مطمقا بينيا يجمع أن يمكن

 :  الراجح

 حتى إليو يصار فإنو ، ممكن النصوص بين الجمع أن دام وما ، ممكن الجمع ألن ؛ الجمع سمك من مذىب ىو
 روى القران روى ومن ، القران روى اإلفراد روى من ألن ؛ ظاىر بين والجمع ، األخرى النصوص داللة تمغى ال

 ، بالمعنى مفردا حج أنو األولى المرة في يقصد ولم ، معنى قصد أنو عمى يدل فيذا ىذا روى قد كان فإذا ، التمتع
 .  أعمم واهلل ، بينيا مشتركا معنى أراد إنما ، التمتع بمعنى متمتعا حج أو ، القران بمعنى قارنا حج أنو

 . أجمعين وصحبه آله وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


