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

اْلُمَكمَّفِ  الحر   اْلُمْسِممِ  عمى واجبانِ  والُعمرةُ  الَحج  :  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 ، عنو اهلل رضي عمي لحديث ؛ باإلجماع والمجنوف الصبي عمى الحج يجب ال ولذا ؛ والعقؿ البموغ:  ىو التكميؼ
 والنائم ، يفيق حتى والمجنون يبمغ حتى الصبي:  ثالثة نع القمم رفع] :قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف

سناده ، ماجو وابف والترمذي داود أبو أخرجو [يستيقظ حتى  المجنوف أما ، يحسنو العمـ أىؿ وبعض ، صحيح وا 
 الصغير وأما ، الحج منو يصح لـ قاصد غير كاف فمما ، العبادة يقصد حتى عقؿ لو ليس ، لو قصد ال فألنو
 فيحتاج ، قصورا فيمو في وألف ، بالعبادات مكمؼ غير وألنو ، لو ماؿ ال والصغير ، ماؿ إلى يحتاج الحج فألف
 .  يميو مف

 أف منو يتصور ال ؟ يعتقد كيؼ ، لو عقؿ ال المجنوف ألف ؛ باإلجماع يصح ال ؟ عقده إذا المجنوف مف يصح ىؿ
 .  الحج يعقد

 ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ بيف خالؼ فييا المسألة ىذه ؟ رالصغي عف يعقد كما عنو المجنوف ولي يعقد ىؿ
 :  قوليف عمى

 .  اهلل رحميـ الحنابمة إليو وذىب ، منو يصح وال ، المجنوف عف الحج الولي يعقد ال:  األوؿ القوؿ
 : أدلتهم

 .  والصحة الوجوب شرط العقؿ ألف :األوؿ الدليؿ

 .  غيره عميو يقاس فال ، سواه دوف الطفؿ اختص الطفؿ فإف ، الطفؿ عمى النص القتصار :الثاني الدليؿ

 .  قوؿ في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، الجميور إليو وذىب ، المجنوف مف يصح أنو:  الثاني القوؿ

 .  تمييز عنده ليس منيما كال أف بجامع ، الصبي عمى قياسا :دليمهم

 .  لو عقؿ فال المجنوف بخالؼ ، لو تمييز ال لكف ، موجود عقمو لصبيا ألف ؛ الفارؽ مع قياس ىذا:  يقاؿ

 :  بالجنون اإلحرام إبطال

 :  قوالف ؟ بالجنوف اإلحراـ يبطؿ ىؿ ، لو الولي عقد قضية مف أىـ القضية ىذه

 .  المذىب وىو ، بالجنوف اإلحراـ يبطؿ:  األوؿ القوؿ

 .  ويبطؿ اإلحراـ يصح فال ، العبادات أىؿ مف يعد لـ المجنوف ألف :دليمهم

 .  الجميور إليو وذىب ، الحاؿ ىذه في إحرامو يبطؿ ال:  الثاني القوؿ

 .  صحيحا يعتبر صيامو فإف ، منو جزءا المجنوف أفاؽ إذا الصـو عمى قياسا :دليمهم

 :  باإلغماء اإلحرام إبطال
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 .  والحنابمة والشافعية كيةوالمال الحنفية إليو ذىب ، باإلغماء اإلحراـ يبطؿ ال:  الجميور

 .  النيار مف جزءا أفاؽ إذا صيامو يبطؿ لـ عميو أغمي لو اإلنساف فإف ، الصياـ عمى قياسا :دليمهم

 .  الحاؿ ىذه في إحرامو أبطموا:  وجو في الحنابمة

 .  مثمو وىذا ، إحرامو يبطؿ المجنوف ، الجنوف عمى قياسا :دليمهم

 :  بالسكر الحج إبطال

 .  ؟ حجو يبطؿ ىؿ الحج في اإلنساف رسك لو

 .  واحدا قوال المذىب في وىو ، حجو يبطؿ ال:  العمـ أىؿ جميور

 اهلل نسأؿ ، المخدرات يتعاطى كأف ، يقع أف يمكف شيء كؿ ، يتصور ؟ سكراف   حاجا يكوف أف يتصور ىؿ لكف
 ويطمع ، ىذا مف شيء عمى اإلنساف يطمع وقد ، الزنا يقع ، المواط يقع ، الحج في القتؿ يقع ، والعافية العفو
 ىؿ عف النظر بغض ، المسائؿ يبحث والفقيو ، يقع أف يمكف أنو الميـ ، العفو اهلل نسأؿ ، والشرط الييئات عمييا
 .   جاىزا حكميا كاف المسألة وقعت فإذا ، الحكـ ومعرفة تصور الفقيو عند يكوف لكف ، يقع ال أو يقع

القادرُ :  قال  . 

 رحمو المؤلؼ كالـ في والقدرة االستطاعة بياف وسيأتي ، االستطاعة مع إال يجب ال والحج ، المستطيع:  القادر
 .  أسطر بعد اهلل

 ، لموجوب شرط واالستطاعة ، {لًاسَبِي إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَهِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ} القدرة اشتراط عمى والدليؿ
 ، لو ماؿ ال مف حج فمو ، صحيح حجو فإف ، حج القادر غير اإلنساف أف فمو ، واإلجزاء لمصحة شرطا وليست

 قادر غير حج مف أف ، اإلجماع ذلؾ عمى والدليؿ ، صحيحا يعتبر حجو فإف ، ببدنو الحج عف العاجز حج أو
 ال ، كثير خمؽ معو حج ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، اإلجماع دومستن ، صحيح حجو فإف مالو أو ببدنو
 .  باإلعادة أمرىـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ينقؿ لـ ذلؾ ومع ، ليـ ماؿ وال ، معيـ شيء

 :  كالتالي ، تفصيؿ العاجز عمى الحج وجوب وفي

 .  بمالو قادرا ، ببدنو عاجزا يكوف أف:  أوال

 يستطيع ال الذي والكبير ، برؤه يرجى ال مرضا كالمريض ، دائما مستمرا عجزه كاف إذا ، بيني أف عميو فيجب
 .  الراحمة عمى والثبات الذىاب

 .  بمالو عاجزا ، ببدنو قادرا يكوف أف:  ثانيا

 ، السير ويمكنو ، قصر مسافة دوف مكة عف كاف أو ، السير وأمكنو ، مكة أىؿ مف كاف إذا إال الحج يمزمو فال
 . قدميو عمى يحج أف الحاؿ ىذه في فيمزمو

 .  ومالو ببدنو عاجزا يكوف أف:  ثالثا

 .  الحاؿ ىذه في الحج عميو يجب فال
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 .  وبدنو بمالو قادرا يكوف أف:  رابعا

 .  العقمي التقسيـ تكميؿ باب مف لكف ، التقسيـ خارج وىذا ، مستطيع ألنو ؛ الحج الحاؿ ىذه في فيمزمو

َمرَّة   ُعُمرِه في:  قال ثم  . 

 طائفة ىذا عمى اإلجماع وحكى ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ بإجماع وىذا ، واحدة مرة إال اإلنساف يمـز ال الحج
 ، تيمية ابف اإلسالـ وشيخ ، قدامة وابف ، والقرطبي العربي وابف ، حـز وابف ، المنذر ابف:  منيـ ، العمـ أىؿ مف
 وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ خطبنا :"قاؿ ىريرة أبي حديث اإلجماع ىذا ومستند ، كثير وغيرىـ ، حجر وابف
 قاليا حتى فسكت اهلل رسوؿ يا ؟ عاـ أكؿ رجؿ فقاؿ[ ،  فحجوا الحج عميكم اهلل فرض قد الناس أيها]:  فقاؿ
 .  مسمـ اإلماـ أخرجو"  [ استطعتم ولما لوجبت نعم قمت لو] : وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ فقاؿ ثالثا

 سنة كؿ في الحج اهلل يارسوؿ"  :فقاؿ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي سأؿ حابس بف األقرع أف ، عباس ابف وحديث
 وصححو ، ماجو وابف والنسائي أحمد اإلماـ أخرجو "[تطوع فهو زاد فمن ، واحدة مرة بل] :  قاؿ ؟ واحدة مرة أو
 .  مسمـ في وأصمو ، جميعا اهلل رحميـ بانياألل

 أقواؿ مف الراجح ؟ ال أـ بعمرة يحـر أف بالميقات مر مف كؿ يمـز ىؿ:  المواقيت باب في اهلل شاء إف وسيأتينا
 والمذىب ، بحج أو بعمرة بالميقات مر كمما يحـر أف يمزمو ال وعمرة حج مف عميو الواجب أدى مف أف العمـ أىؿ
 الحج وجوب عمى الداليف السابقيف لمحديثيف مخالؼ وىو ، مرجوح قوؿ وىو ، بالميقات مر كمما إلحراـا يمزمو أنو
 . واحدة مرة

الَفورِ  َعَمى:  قال  . 

 ةالخمس الشروط فيو توفرت الذي لإلنساف يجوز فال ، والمبادرة الفور سبيؿ عمى واجب الحج أف المؤلؼ أفاد
 فييا المسألة ؟ ال أو الفور يقتضي األمر ىؿ:  مسألة عمى مبنية ونظائرىا المسألة وىذه ، الحج يؤخر أف السابقة
 وذىب ، التراخي يقتضي األمر أف عمى الشافعية وأكثر الحنفية أكثر ، قوليف عمى األصوؿ أىؿ عند خالؼ
 األمر أف والراجح ، الفور يقتضي األمر أف عمى ، والحنابمة الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية بعض

 :  منيا ، متوافرة أدلة ذلؾ وأدلة ، الفور يقتضي

 { . رَبِّكُمْ مِهْ مَغْفِزَةٍ إِلَى سَابِقُىا} ،{ رَبِّكُمْ مِهْ مَغْفِزَةٍ إِلَى وَسَارِعُىا} وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ :األوؿ الدليؿ

 صمى النبي أمرىـ حيف ، الحديبية صمح في الصحابة تأخر في ، عنيا اهلل رضي سممة أـ حديث :الثاني الدليؿ
 اهلل رضي سممة أـ عميو فأشارت ، لتأخرىـ وسمـ عميو اهلل صمى النبي فغضب ، فتأخروا ، بالحمؽ وسمـ عميو اهلل

 عمى دؿي وىذا ، الحالؽ عمى بعضا بعضيـ يقتؿ أف الناس كاد حمؽ فمما ، فحمؽ الحالؽ فدعا ، يحمؽ بأف عنيا
 .  لمفور األمر أف

 ، العقاب يستحؽ عاصيا يعتبر فإنو ، إليو يبادر ولـ بالفعؿ ولده الوالد أو عبده أمر إذا السيد أف :الثالث الدليؿ
 .  عقمي دليؿ وىذا ، لو عقابو عمى يمـ لـ عاقبو ولو
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 :  قوليف عمى ؟ ال أو الفور عمى الحج يجب ىؿ:  العمماء اختمؼ ، المسألة ىذه عمى وبناء

 عمر عف منقوؿ الرأي وىذا ، المتقدمة الخمسة الشروط توفرت إذا الفور عمى والعمرة الحج يجب:  األوؿ القوؿ
 .  الجميور ، والحنابمة والمالكية الحنفية مذىب وىو ، عباس وابف عمر ابف وعف عمي وعف

 :  تهمأدل

ذا ، الوجوب صيغ مف( عمى)و ، {سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَهِ الْبَيْتِ جُّحِ النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ} تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ  وا 
 .  بتأخيره عاصيا يكوف فإنو الواجب تأدية في اإلنساف تأخر

 .  الفورية يقتضي واألمر ، أمر ىذا {لِلَّهِ وَالْعُمْزَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّىا} تعالى قولو:  الثاني الدليؿ

 عشر سنة إال يحج لـ ، وسـ عميو اهلل صؿ والنبي ، الحديبية صمح في ، ىػ 6 سنة نزلت اآلية ىذه بأف:  ونوقش
ما ، الفور عمى ليس الحج أف عمى إما دليؿ وىذا ، اليجرة مف  اهلل صمى النبي حج مف منع وسببا عمة ثمة أف وا 
 بؿ ، الوجوب عمى تدؿ ال اآلية أف ، الراجح ىو وىذا ، ابتداء الحج وجوب عمى تدؿ ال اآلية أف أو ، وسمـ عميو
 كانا سواء ، فييما المضي لزمو عمرة أو حج في اإلنساف شرع فإذا ، الشروع وجوب ال اإلتماـ وجوب عمى تدؿ
 .  فرضا أـ نفال

 - الحج إلى تعجموا ] :قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عنيما اهلل رضي عباس ابف عف:  الثالث الدليؿ
 .  وغيره األلباني وحسنو ، أحمد اإلماـ أخرجو ،[ لو يعرض ما يدري ال أحدكم فإن ، - ضةالفري يعني

 أحمد اإلماـ أخرجو [فميتعجل الحج أراد من] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عباس ابف عف:  الرابع الدليؿ
 .  وغيره النووي ضعفو ، ضعيؼ وىو ، ماجو وابف داود أبو و

 :  وجييف مف ونوقش

 .  ضعيؼ أنو:  األوؿ

 فقولو ، المبادرة لوجوب ليس األمر أف عمى يدؿ ما ، باإلرادة األمر عمؽ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف:  الثاني
 ىو بؿ ،  التأخير عمى يدؿ ال وىذا ،( يصمي أف أراد مف ،،، يتوضأ أف أراد مف) قولو:  مثؿ ،( الحج أراد مف)

 .  الصالة إلى القياـ أردتـ إذا أي ، ..{ وُجُىهَكُمْ فَاغْسِلُىا الصَّلَاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آَمَنُىا الَّذِيهَ أَيُّهَا يَا} تعالى اهلل قاؿ كما

 .  كالصياـ الفور عمى فوجب ، الخمسة اإلسالـ أركاف أحد أنو:  الخامس الدليؿ

 ،( نقالف عنو) عباس ابف عف منقوؿ وىذا ، الفور ال التراخي سبيؿ عمى واجباف والعمرة الحج أف:  الثاني القوؿ
 وعطاء ، رواية في والحنابمة الشافعية مذىب وىو ، واألوزاعي والثوري وطاوس وعطاء ، جابر وعف ، أنس وعف
 .  عنو ورضي اهلل رحمو ، ناسؾالم عالـ ألنو ؛ وزنو فمو مناسؾ كاف إذا

 :  أدلتهم

 اهلل صمى النبي يحج ولـ ، ىػ 6 سنة اآلية ىذه نزلت:  قالوا ،( هلل والعمرة الحج وأتموا) :تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 سبيؿ عمى واجبا كاف لو إذ ، الفور سبيؿ عمى ال واجب الحج أف عمى دليؿ وىذا ، 01 سنة إال ، وسمـ عميو
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 واجب الحج أف عمى دليؿ العاشرة إلى أخرىا فكونو ، الحج بعد نزلت قد اآلية كانت إذا 7 أو ، 6 سنة جلح الفور
 .  الفور سبيؿ عمى ال

 . بينيما فرؽ وثمة ، الشروع وجوب ال ، اإلتماـ وجوب بيا المراد اآلية ىذه بأف:  ونوقش

 سنة إال يحج لـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي إفف ، لميجرة تسع سنة شرع الحج بأف القوؿ عمى:  الثاني الدليؿ
 .  التراخي سبيؿ عمى الحج في األمر أف وعمى ، الحج تأخير يجوز أنو عمى يدؿ مما ، عشر

 ، أسباب أربعة ذكر تقدـ ، العاشرة السنة إلى يتأخر ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي جعؿ الذي السبب بياف تقدـ وقد
 التأخير سبب لكف ، ىذا في إشكاؿ ال التاسعة السنة في واجب الحج أف عرفنا ، ضعيؼ وواحد ، قوية منيا ثالثة
ما ، ولممسمميف لو الحجة تتمحض أف أراد ، وسمـ عميو اهلل صمى ألنو أو ، بالوفود االنشغاؿ إما:   أف أراد أنو وا 

 في وسمـ عميو اهلل صمى قاؿ ولذا ؛ باألشير يتالعبوف كانوا المشركيف ألف ؛ الحقيقية الحج أياـ حجو يوافؽ
 أربعة منيا ، شيرا عشر اثنا السنة ، واألرض السماوات اهلل خمؽ يـو كييئة استدار قد الزماف إف) بكرة أبي حديث
 اهلل صمى النبي فعؿ في ليـ داللة فال إذف ، ضعيؼ فيو الييود مف المدينة عمى خوفو أما ، عميو متفؽ( حـر
 .  لعمة أخر ألنو ، وسمـ عميو

 كاف ولو ، المسمميف بإجماع وىذا ، قاض ال مؤد بأنو يوصؼ ذلؾ بعد أداه ثـ الحج أخر مف أف:  الثالث الدليؿ
 .  نظري في أدلتيـ أقوى مف وىذا ، لو مؤديا ال قاضيا لكاف ، تأخيره يحـر

 فإف ، فورا بإيقاعو مأمور والعبد ، جميعا العمر   الحج زمف كاف لما:  ال أو صحيح ىو ىؿ أدري ال جواب عندي
 .  إشكاؿ عميو وىذا ، وقتو في واقع والفعؿ ، بالتأخير آثـ فيو إيقاعو في تأخر

 عف المجرد االمتثاؿ منو المقصود بؿ ، الفورية يقتضي ال القرائف عف المجرد المطمؽ األمر أف:  الرابع الدليؿ
 .  األمر مقتضى مىع ائدز  خاص دليؿ إلى يحتاج الفورية وجوب فإف ولذا ، المخصوص الزمف

 :  الراجح

 ، البموغ ، العقؿ ، اإلسالـ:  الخمسة الشروط توفرت إذا الفور سبيؿ عمى الحج أف ، أعمـ واهلل ، األوؿ القوؿ ىو
 .  بالتأخير عاصيا كاف أخر فإذا ، االستطاعة ، الحرية

 :  مسألة

 يحج ولـ الموت يدركو حتى ،، بعدىا التي ، بعدىا يالت السنة ،، غدا:  ؼيسو   ، يحج ولـ فيو الشروط توفرت إذا
 يحج ما تركتو مف تخرجوا أف عميكـ يجب ال:  لورثتو يقاؿ وىؿ ؟ ال أو عنو الحج يسقط ؟ ال أو عنو يحج فيؿ ،
 ، مشغولة تزؿ لـ ذمتو ألف ؛ عنو بو يحج ما تركتو مف فيخرج ، ذمتو في باقيا يزاؿ ال الحج إف أـ ؟ عنو بو

 :  قوالف

 لو حتى ، الثمث مف ويخرجونو ، ذلؾ الورثة ويمـز ، مالو مف عنو ويحج ، ذمتو في الحج يبقى:  األوؿ القوؿ
 أبي عف مروي القوؿ وىذا ، يوص لـ أـ أوصى سواء ، الميراث عمى مقدـ والديف ، ديف ألنو ؛ التركة كؿ استغرؽ
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 رأي وىو ، وقتادة والحسف وعطاء النخعي رأي وىو ، المسيب بف سعيد وعف ، جبير بف سعيد وعف ، ىريرة
 ابف وشيخنا ، تيمية ابف اإلسالـ شيخ واختاره ، والحنابمة الشافعية ومذىب ، واسحاؽ ثور وأبي والثوري األوزاعي
  . اهلل رحميـ ، عثيميف

 :  أدلتهم

 سمـ و عميو اهلل صمى النبي إلى جاءت جيينة مف امرأة أف " عنيما اهلل رضي عباس ابف عف:  األوؿ الدليؿ
 أمك عمى كان لو أرأيت عنها حجي نعم]  :قاؿ ؟ عنيا أفأحج ماتت حتى تحج فمـ تحج أف نذرت أمي إف فقالت

 غير وىو ، النذر بحج فأمر ، اهلل رحمو البخاري أخرجو " [ بالوفاء أحق فاهلل،  اهلل اقضوا  ؟ قاضية أكنت دين
 .  أولى باب مف الشرع بأصؿ فالواجب ، الشرع بأصؿ واجب

 ولـ مات أبييا عف وسمـ عميو اهلل صمى النبي سألت امرأة أف :" عنيما اهلل رضي عباس ابف عف:  الثاني الدليؿ
 .  اهلل رحمو حـز ابف وصححو ، النسائي أخرجو" [ أبيك عن حجي]  : قاؿ ؟ عنو أفأحج ، يحج

 فيو يدخؿ الحديث عمـو:  يقاؿ ، حياتو حاؿ في دراقا كاف أنو عمى يدؿ ال الحديث ىذا:  قائؿ يقوؿ قد أنو مع
 لـ أو ، يحج ولـ قادرا كاف ىؿ:  المرأة ويسأؿ يستفصؿ لـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف ؛ القادر وغير القادر
 .  يحج لـ إذا الميت عف يحج وأنو ، العمـو عمى ذلؾ فدؿ ، قادرا يكف

 فسألو وسمـ عميو اهلل صمى النبي أخوىا فأتى،  فماتت تحج أف نذرت ةامرأ أف ": عباس بفا عف:  الثالث الدليؿ
 "[بالوفاء أحق فهو اهلل فاقضوا] : قاؿ،  نعـ :قاؿ،  [قاضيو أكنت ديف أختؾ عمى كاف لو أرأيت :]فقاؿ ذلؾ عف

 الشرع بأصؿ الثابت الحج ووجوب ، دينا وسمـ عميو اهلل صمى النبي فسماه ، حـز ابف وصححو النسائي أخرجو
 لزومو بالشرع الثابت والحج ، والوجوب الفرضية سبيؿ عمى النذر حج ألف ؛ بالنذر الثابت الحج وجوب مف أشد

 .  الركنية سبيؿ عمى ووجوبو

 اإلنساف عمى كاف لو ، كالديف بالموت يسقط فمـ ، النيابة تدخمو ، المكمؼ ذمة في استقر حؽ أنو:  الرابع الدليؿ
 .  فيو النيابة تصح ، غيره أو مبيع ثمف أو قرض مف ديف

 ألف ؛ الصالة عمى يقيسوف الذيف الثاني القوؿ أصحاب أدلة في سيأتي كما ، الصالة فارؽ:  ىنا يقولوف وىـ
 قاؿ فإف ، الحج عمييا يقس لـ النيابة تدخميا ال كانت فمما ، أحد عف أحد يصمي ال ، النيابة تدخميا ال الصالة

 عمى ىذا:  فيقاؿ ، الطواؼ ركعتي وصمى ، غيره عف اإلنساف حج إذا وذلؾ ، النيابة مياتدخ الصالة بؿ:  قائؿ
 .  االستقالؿ ال التبعية سبيؿ

 ، أوصى إذا إال ، عنو يحج ال فإنو ، مات حتى يحج ولـ السابقة الخمسة الشروط فيو توفرت إذا:  الثاني القوؿ
 الحنفية وعند ، والمالكية الحنفية مذىب وىو ، سميماف أبي بف وحماد ، والنخعي الشعبي إليو ذىب الرأي وىذا
:  قوؿ فعندىـ ، المسألة في أقواؿ عندىـ والمالكية ، تطوعا عنو يحج أف وغيره لقريبو جاز يوص لـ إذا أنو ، قوؿ
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 عنو الحج يجوز ال:  عندىـ مشيور وقوؿ ، بالوصية عنو يحج أف يجوز:  وقوؿ ، ولده عنو ينوب أف يجوز
 .  النيابة قضية في المذاىب أشد وىـ ، بغيرىا وال بوصية ال ، مطمقا

 :  أدلتهم

 في أحد عف أحد ينوب ال أنو عمى اآلية دلت ،{ سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِوْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ} تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 . العبادات

 في النيابة جواز فييا ثبت التي باألحاديث مخصوصة عامة إنيا يقاؿ أف إما:  باآلية االستدالؿ عف والجواب
 إف أي ، سعى ما إال لإلنساف ليس:  اآلية معنى إف:  يقاؿ أو ، النيابة فييا جازت التي العبادات مف وغيره الحج
 .  عمـال أىؿ مف طائفة جواب وىذا ، لغيره بسعيو اإلنساف يتبرع أف يمنع لكف ، غيره يأخذه ال اإلنساف سعي

 ، شيبة أبي ابف أخرجو" أحد عف أحد يصمي وال ، أحد عف أحد يحج ال" قاؿ أنو ، عمر ابف عف:  الثاني الدليؿ
 .  عنيـ اهلل رضي ، عباس ابف عف مروي وىو

 عف حج إذا ما عمى يحمؿ أنو أو ، مطروحا فيكوف ، لمنص معارض صحابي قوؿ فيو األثر ثبت إف:  ويقاؿ
 ؟ عميو قدرتو مع نفال أحد عف أحد يحج ىؿ:  الخالؼ وسيأتي ، نفال أو فرضا ، الحج عمى رالغي قدرة مع غيره
 اهلل صمى النبي سمع ، شبرمة حديث في كما ، نفسو عف يحج أف قبؿ عميو قدرتو مع فرضا أحد عف أحد يحج وال

 حج ثم نفسك عن حج:  قال ، ال:  قال ؟ نفسك عن أحججت] فقاؿ ، شبرمة عف لبيؾ:  يقوؿ رجال وسمـ عميو
 .  فيو التحقيؽ وسيأتي ، عمييـ اهلل رحمة العمـ ألىؿ كالـ إسناده وفي [شبرمة عن

  بدنية عبادة أنيما بجامع ، الصالة عمى الحج قاسوا ، كالصالة بالموت فتسقط ، بدنية عبادة الحج:  الثاني الدليؿ
. 

 فإف ، الفارؽ مع قياس ىو:  ويقاؿ ، االعتبار فاسد فيكوف ، النص مقابؿ قياس إنو يقاؿ أف يمكف:  والجواب
 .  النيابة تدخميا ال والصالة ، النيابة تدخمو الحج

 :  الراجح

 ، تركتو مف عنو يحج فإنو ، وكسال تياونا ، الشروط توفر مع ، يحج ولـ اإلنساف مات إذا ، أعمـ واهلل القوؿ ىو
 ركف الحج ألف ؛ خطير األمر ، بالسيؿ ليس األمر أف ىذا مف ويعمـ ، عنو يحجج أو عنو يحج أف الوارث ويمـز
 الخمسة اإلسالـ أركاف لو وتكتمؿ ، دينو يكمؿ حتى يؤديو أف المرء عمى فيجب ، العظاـ ومبانيو الديف أركاف مف
 مف" عمي وأثر ، المرفوع سابط ابف كحديث ، فيو والتأخر ، الحج ترؾ قضية تعظيـ فييا أحاديث وردت وقد ،

 رضي الخطاب بف عمر وقاؿ ، مرفوعا يثبت وال" نصرانيا أو ييوديا شاء إف فميمت ، يحج ولـ فمات قدرة ذا كاف
 عمييـ فيضربوا، يحج ولـ جدةٌ  لو كاف مف كؿ فينظروا، األمصار ىذه إلى رجاالً  أبعث أف ىممت لقد) عنو اهلل

:  بمجموعيا يقاؿ قد لكف ، ضعؼ فييا اآلثار هىذ ، البييقي رواه(  بمسمميف ىـ ما، بمسمميف ىـ ما، الجزية
 فمم حج من] العظيمة العبادة ىذه بتأخيره لمخطر نفسو عرض قد اإلنساف ألف ؛ شؾ وال ، بالسيؿ ليس األمر
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 ، يسير العمؿ ، [الجنة إال جزاء لو ليس المبرور الحج[ ] أمو ولدتو كيومِ  ذنوبو من رجع ، يفسق ولم يرفث
 وىذا ، اهلل بإذف النار مف رقبتو أعتقت وقد ، ذنوبو غفرت وقد اإلنساف فيرجع ، وجؿ عز هللا عند عظيـ وجزاؤه
[ عرفة يوم من النار من عبدا فيو اهلل يعتق أن من أكثر يوم من ما] عرفة يـو في عتقاء مف هلل فكـ ، بو الظف

 المنية أف يدري وما ؟ والراحة عةلمد طمبا العظيـ الفضؿ ىذا في اإلنساف يفرط فكيؼ ، مسمـ صحيح في وىذا ،
 وأف ، يعممنا وأف ييدينا وأف عمينا يفتح أف اهلل نسأؿ ، ذمتو برئت فقد الركف ىذا أدى إذا وىو ، بالمرصاد لو

 .  أعمـ واهلل ، ميتديف ىداة يجعمنا وأف ، طاعتو في يستعممنا

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


