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

األ صميَّة   والحوائج   الشرعيَّة   والنفقات   الواجبات   قضاء   بعد  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  الشرعية النفقات ضابط

 ىذا:  يقال حتى ، سنة عشرين أو سنين عشر أو سنة لمدة ىل ؟ أوالده نفقة عنده يكون متى إلى:  قائل يقول قد
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف فيو وقع مما لمسألةا ىذه ؟ لمحج مستطيع

 بالدوام والمراد ، المذىب من الصحيح وىو ، الدوام عمى أوالده وكفاية بكفايتو يقوم ما رجع إذا لو يكون أن:  فقيل
 وذىب ، األصحاب أكثر وعميو ، صناعة أو ، بضاعة أو عقار من ، عمييم يغل شيء عندىم يكون أن:  ىنا
 ىذا فإن ، الدوام عمى وأوالده يكفيو متاع أو نقد عنده يكون أن المراد وليس ، شرحو وفي والمنتيى اإلقناع في إليو
  .  ينضبط ال

 الرحمن عبد الشيخ قال ، األصحاب لبعض وىو ، الحج من يرجع أن إلى ، عائمتو ويكفي يكفيو ما المراد:  وقيل
 عمى ىنا قولو يحمل أن التصحيح طريق:  األصحاب جميور وقال ، وعوورج ذىابو مدة ىنا والمراد" قاسم بن
 القول عن المرداوي قال حيث ، اإلنصاف في ما يخالف ، اهلل رحمو قاسم ابن الشيخ ذكره الذي وىذا ، اىـ" ذلك

 كما ، سنةبال النفقة تقدر:  قال قائال أن لو" الممتع في اهلل رحمو شيخنا وقال ،" األصحاب أكثر وعميو" األول
 يكفيو ما النقود من عنده كان فإذا ، بعيدا يكن لم ، سنة كفايتو يجد ال من الفقير أن ، الزكاة باب في قدروىا
ن ، يحج أن يمزمو فإنو ، شيء ذلك عمى فزاد ، سنة وعائمتو  كونو عن يخرج ال ألنو ؛ يمزمو ال ذلك دون كان وا 
 وقوت قوتو يممك من ، الحج يستطيع أحدا نجد لن ىذا وعمى ، اىـ" السنة يكفيو ما فوق عنده يكن لم إذا فقيرا
 عمى لكن ، زائد عندىم يكون فال ، شيرىم في وأوالده يأكمو ، الراتب عنده الناس أكثر ؟ كاممة سنة لمدة أوالده
 ما ندهع فيذا شيري راتب عنده كان فإذا ، الراتب فيو يدخل ىنا ، مغل عنده يكون أن ، األول األصحاب قول
 .  الدوام عمى أوالده ويكفي يكفيو

 فالرزق الحج من رجع فإذا ، إليو يذىب العمم أىل وبعض ، وجو فمو مدة عائمتو ويكفي يكفيو ما بأنو القول أما
 .  وجل عز اهلل عند

وائج  :  قال ثم  .  األصمية   والح 

 قسما وىذان ، فرعية حاجة وليست ، أصمية حاجة يحتاجو ما ، الحوائج ولدي تتوفر حتى الحج عميو يجب ال
 فيي عمييا زاد ما ، أربعة أو أثواب ثالثة إلى يحتاج ، أصمية حاجة الثياب إلى يحتاج اإلنسان:  فمثال ، الحاجة
 ، أصمية غير حاجة فيو عميو زاد ما ، متوسطا مسكنا يكون كأن ، مسكن إلى ويحتاج ، فرعية كمالية حاجة
 ما ، أصمية حاجة فيذه ، رخيصة وال غالية ال ، متوسطة تكون ، مستواه عمى ، وتأتي بو تذىب سيارة إلى يحتاج
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 الحوائج من تعتبر العمم لطالب والكتب ، إلييا يحتاج ال التي ، الكمالية الفرعية الحوائج باب من فيو عمييا زاد
 مجموعة إلى واحتاج ، الكمية في يدرس كان أو ، األصمية الحوائج من العمم لطالب الكمبيوتر جياز ، األصمية

 وليست أصمية حوائج ىذه ، الخ ،، واليندسة الطب وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقو في كتب ، المراجع من
 ، ةاالستطاع تضيق قيودا ىناك أن ونالحظ ، يحج أن عميو فيجب ذلك عن المبمغ زاد إذا ، أوال فيوفرىا ، فرعية
 حالة في إال عمييم واجبا ليس فالحج ، بيم اهلل رحمة من وىذا ، المسممين من كثير عمى يخفف مما وىذا

 .  ضرر وبدون االستطاعة

 يقدم المْفِمس أن:  بيا يبدأ أنو عمى والدليل ، الحج في ينفقو فضل ما ثم ، األشياء ىذه من فاألىم باألىم ويبدأ
 أكثر الديون تكون أن وىو ، باإلفالس أصيب الذي ىو والمفمس ، أولى باب من يناف ، غرمائو عمى األشياء بيذه
 ديون عمى ، األصمية وحوائجو ، أوالده ونفقة نفقتو تقدم ، أكثر الديون لكن المال من مبمغ عنده ، الموجود من

 ىذه ألن ؛ البيت ونبيع يتوب من نخرجو:  يقال ما ، أصمية حاجة ىذه ، ونبيعيا سيارتو نأخذ:  يقال ال ، الغرماء
 ألن ؛ أولى باب من الحج عمى مقدمة فيي ، كذلك كانت فإذا ، الغرماء ديون عمى مقدمة فيي ، أصمية حاجة
 .  الحج عمى مقدم الدين

 الزائد فيباع ، األصمية حاجتو عمى زائدة ثياب عنده:  مثال ، زيادة فييا لكن ، أصمية حوائج عنده كانت إذا
 ويبقى ، النسخ بعض فتباع ، نسخ عدة أنيا ولنفرض ، حاجتو عمى زائدة كتب عنده ، األصمية حاجةبال ويكتفى
 ، جدا فخم مسكن عنده ، األخرى السيارات فتباع ، بواحدة يكتفي وىو ، سيارة من أكثر عنده ، األصل عمى

 ، الحج في يصرفو الباقيو  ، ومقامو حالو يناسب مسكنا ويشتري ، السكن فيبيع ، السكن ىذا بنصف ويكتفي
 كان إذا ، السرف من نوع فيذا األغنياء مساكن ويسكن ، الحال متوسط اإلنسان كان إذا ، عميو التي والواجبات
 .  حالو يناسب فيما يسكن إنما ، السرف من نوع فيذا ، المتوسطين أو األغنياء مساكن في ويسكن فقيرا اإلنسان

 ثم ، أوال تزوج ، الحج عمى الزواج قدم:  يقال ، حوائجو من الزواج فإن ، زواجال إلى يحتاج الذي اإلنسان وكذا
 .  بو فحج المال من مبمغ لديك فضل أو ، اهلل أغناك إذا

ي ُحج   م ن ُيقيم   أن ل ز م و ُبْرُؤه ُيْرج ى ال م ر ض   أو ك ب ر  :  المؤلف قال  . 

 .  اإلسالمي الفقو في واسع حيز وليا ، واسعة مسائل وىي ، ابةالني مسائل ىذه

ن)  لم ، عجز بو وليس ، يحج أن عمى قادرا اإلنسان كان إذا مفيومو( : برؤه يرجى ال مرض أو كبر أعجزه وا 
 وأراد ، وبدنو بمالو مستطيعا ، قادرا اإلنسان كان إذا ، فيو إشكال ال الواجب في وىذا ، عنو غيره ينيب أن لو يجز
 يجوز ال" اهلل رحمو قدامة ابن قال لذا ؛ يصح ال ىذا فإن ، عميو الواجبة اإلسالم حجة عنو يحج شخصا ينيب أن
 فإن ، العمم أىل من وغيرىما المنذر ابن ونقمو ،" إجماعا بنفسو الحج عمى يقدر من الواجب الحج في يستنيب أن
 .  ببدنو يحج أن يستطيع ال كان

 :  أمرين من يخمو ال فيذا ، بمالو غيره ينيب نأ يستطيع لكنو 
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 .  حي وىو ، عميو واجبة الحجة تكون أن -1

 :  قولين عمى اهلل رحميم العمماء فييا اختمف المسألة ىذه

 والشافعية الحنفية إليو ذىب ، بمالو غيره ينيب أن فمو ، لمرضو أو ، لعجزه الحج يستطع لم من:  األول القول
 وابن ومجاىد وطاوس وعطاء عباس وابن عمي رأي فيو ، والسمف الصحابة من طائفة عن مروي ووى ، والحنابمة
سحق والثوري والنخعي المسيب  .  الحال ىذه في اإلنابة وجوب يرون ، وا 

 :  أدلتيم

 إن ، اهلل رسول يا]  وقالت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أتت ، خثعم من امرأة أن :"عباس ابن عن: األول الدليل
 ،[ نعم:  قال ؟ عنو أفأحج ، راحمة عمى يثبت ال ، كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في عباده عمى اهلل فريضة
 .  ببدنو عاجزا بمالو قادرا كان لمن الحج في اإلنابة جواز عمى داللة ففيو ، عميو متفق

 يا :"فقال ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أتى أنو ، عنو اهلل رضي العقيمي رزين أبي عن:  الثاني الدليل
 أخرجو " [ واعتمر أبيك عن حج :]قال،  والظعن العمرة وال الحج يستطيع ال كبير شيخ أبي إن اهلل رسول

 في النيابة جواز عمى دل فقد ، المراد في واضح ىذا ، العمم أىل من وغيره ، أحمد اإلمام وصححو ، الخمسة
 .  بمالو قادرا عنو عاجزا كان لمن الحج

 .  لعجزه الحج يستطع لم من:  الثاني القول

 يحج ولم ميتا كان إذا إال عنو يحج ال ، أحد عنو يحج فال ، لمرضو أو لعجزه الحج يستطع لم من:  الثاني القول
 .  عميو اهلل رحمة مالك اإلمام رأي وىو ، صالح بن والحسن الميث إليو ذىب ، اإلسالم حجة

 :  أدلتيم

 غير اإلنسان وىذا ،( سبيال إليو استطاع من البيت حج الناس عمى وهلل) وتعالى تبارك اهلل قول:  ولاأل الدليل
 السفر مشقة عن زائدة غير بمشقة والمشاعر مكة إلى الوصول إمكانية:  المالكية عند واالستطاعة ، مستطيع
 مريض أو كبير ألنو ؛ المقدسة المشاعر يصل أن يستطيع ال اآلن وىو ، والمال النفس عمى األمن مع ، المعتادة

 . 

 عنو يسعى فال ، سعيو إال لإلنسان ليس ، {سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ} تعالى قولو:  الثاني الدليل
 .  غيره

 .  سعيو من يعطيو أن يستطيع غيره لكن ، غيره سعي في حظ لإلنسان ليس:  باآلية المراد أن كثيرا تقدم وقد

 .  غريب تعميل ، والصوم كالصالة ، العجز مع النيابة تدخميا فال ، القدرة مع بدنية عبادة أنيا:  الثالث الدليل

 فإن ، الحج وبين الصالة بين فرق ثمة ، الفارق مع قياس وىو ، الحديثين لثبوت النص مقابل في قياس وىذا
 النيابة تدخمو ال الصوم أن يرون ألنيم ؛ الصوم وبين بينو وفرق ، النيابة تدخميا ال والصالة ، النيابة تدخمو الحج
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 ، الشرع بأصل الواجب وفي النذر في النيابة تدخمو أنو وعرفنا ، النذر في إال النيابة تدخمو ال أنو المذىب وفي ،
 .  صحيح غير القياس ىذا أن الميم
 . شيبة أبي ابن رجوأخ..(  أحد عن أحد اليحج: ) قال عمر ابن عن:  الرابع الدليل

 :  الراجح

 .  غيره ينيب أن كبر أو لمرض الحج عن العاجز اإلنسان ينيب أن جواز ، األول القول ىو

 .  التطوع حج في عنو غيره ينيب أن -2

 :  مسألتان تحتو ىذا

 أحج لم أنا ، فالن يا:  يقول ، اإلسالم حجة يحج لم وىو ، التطوع حج في عنو غيره ينيب أن:  األولى المسألة
 .  حينئذ النيابة تصح ال:  قالوا ، تطوع حجة عني وحج اذىب ، لاير آالف العشرة ىذه خذه ، اإلسالم حجة

 .  أولى باب من فبنائبو ، بنفسو الفعل ىذا يفعل أن لو ليس النائب ألن : دليميم

 غير أو قادرا يكون أن إما يخمو ال اىذ ، نفسو عن الحج أدى قد وىو ، التطوع في غيره ينيب أن:  الثانية المسألة
 :  أقوال ثالثة عمى ، خالف محل المسألة فيذه ، قادر

 الحنفية إليو ذىب ، عاجزا أم قادرا كان سواء ، مطمقا التطوع حج في غيره اإلنسان ينيب أن يجوز:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ،

 : أدلتيم

 .  فييا يستنيب أن فجاز ، بنفسو زموتم ال حجة ألنيا :األول الدليل

 أن يجوز والزكاة الصدقة في ، كالصدقة ، نفمو في االستنابة جازت ، فرضو في االستنابة جازت ما :الثاني الدليل
 عند بل ، نفمو في جازت ، فرضو في االستنابة جازت فما ، فرضا أو نفال ، عنك يخرجيا شخصا تعطييا
 شخصا ينيب أن جاز نفال النسك كان إذا ، النسك بعض في حتى ينيب أن يجوز ، ىذا من أوسع األمر الحنابمة

 .  عميو واجبا ليس ألنو ؛ الجمار رمي:  مثل ،

 في والشافعية المالكية إليو وذىب ، لغيره وال ، لمعاجز ال ، مطمقا التطوع حج في النيابة تجوز ال:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، رواية

 :تيمأدل

 عمى يقتصر بل ، غيره في تكون أن يجوز فال ، الفرض في إال الشريعة في تأت لم النيابة نأل :األول الدليل
 .  الفرض حج في إال تأت لم وىي ، النص مورد

 إال لإلنسان ليس وأن) ، العجز حال في النيابة جواز عدم في الثاني القول في السابقة المالكية أدلة :الثاني الدليل
 .  والصوم كالصالة العجز حال في تجوز فال ، القدرة حال في فييا النيابة تجوز ال عبادة وأنيا ،( سعى ام
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 ، النفل حج في ينيبون كانوا أنيم عنيم يثبت لم ، عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة عن يثبت لم أنو :الثالث الدليل
 .  إليو لسبقونا خيرا كان ولو ، الصالح والعمل الخير عمى حرصا الناس أشد من ، عنيم اهلل رضي أنيم مع

 في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، القدرة حال دون العجز حال في تجوز التطوع حج في النيابة:  الثالث القول
 .  اهلل رحمو شيخنا اختارىا رواية

 القادر اإلنسان عن االستنابة السنة في يرد ولم ، نفسو المكمف بيا المخاطب أن العبادات في األصل ألن :دليميم
 رزين أبي حديث وفي ، الخثعمية حديث في العجز عمى قياسا تجوز العجز حال وفي ، النفل في وال الفرض في

 .  النفل في العجز حال النيابة عمييا فيقاس ، الفرض في وىي ، العجز حالة في النيابة جازت ، العقيمي

 :  الراجح

 العجز من وىل ، القدرة حال دون العجز حال في التطوع حج في النيابة تجوز أنو ، مأعم واهلل الثالث القول ىو
 طالبو أو وأحبابو أصدقاؤه أو أوالده أو أىمو وأخرج ، ميتا اإلنسان كان فإذا ، العجز أعظم ىو ، شك ال ؟ الموت

 .  لو البر من يكون وىذا ، بأس فال

 :  فسونل النائب حج اشتراط

 :  قولين عمى خالف محل المسألة ىذه ؟ ال أم نفسو عن حج قد يكون أن نائبال في يشترط ىل

 وال ، إليو تنصرف الحجة فإن ، حج  قد يكن لم فإن ، نفسو عن حج قد يكون أن النائب في يشترط:  األول القول
 وعن ، اهلل رحمو اشيخن واختاره ، والحنابمة الشافعية مذىب وىو ، واألوزاعي إسحق إليو وذىب ، أنابو لمن تكون
 .  التعيين وجود لعدم ، باطال يقع الحج أن رواية اهلل رحمو أحمد اإلمام

 :  أدلتيم

 شبرمة عن لبيك يقول رجال سمع سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أن"  المشيور عباس ابن حديث:  األول الدليل
 قال:  ال قال [ ؟ قط حججت ىل ] قال ، لي قريب قال [ ؟ شبرمة من ] وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال، 
 داود أبو أخرجو[ شبرمة عن ثم نفسك عن حج ]: لفظ وفي ، [شبرمة عن حج ثم نفسك عن ىذه فاجعل ]

 إلى مرفوع الحديث ىل ، كبير العمماء بين خالف وفيو ، والبييقي والدارقطني حبان وابن خزيمة وابن ماجو وابن
 عن الوقف نقل ، موقوف أنو إلى العمم أىل من طائفة ذىب ، موقوف الحديث أم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 وابن ، والنووي القطان وابن والبييقي حبان ابن ورفعو ، المنذر وابن ، الطحاوي وعن ، اهلل رحمو أحمد اإلمام
 اإلمام عن فيكون ، مرفوع أنو ذكر صالح ابنو رواية في أحمد اإلمام أن ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ وذكر ، حجر

 في وليس ، صحيح إسناده:  فقال ، اهلل رحمو البييقي منيم ، العمماء من جممة الحديث صحح وقد ، روايتان
ذا ، واأللباني حجر ابنو  النووي وصححو ، منو أصح الباب  .  النزاع محل في فيصل فيو الحديث ثبت وا 

 .  صبيا كان لو كما ، الغير عن يقع فمم ، ونفس عن يحج أن قبل غيره عن حج أنو:  الثاني الدليل
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 رأي فيو ، العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، نفسو عن حج قد يكون أن النائب في يشترط ال:  الثاني القول
 وذىب ، رواية في والحنابمة والمالكية الحنفية مذىب وىو ، محمد بن وجعفر ، السختياني وأيوب والنخعي الحسن
ن ، غيره عن نائبا يكون أن يجوز فال قادرا كان إن:  فقال ، تفصيل إلى الثوري  لو النيابة جازت عاجزا كان وا 
 .  فتوسط ، غيره عن

 :  أدلتيم

 ال كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في عباده في اهلل فريضة إن اهلل رسول يا:  قالت)  الخثعمية حديث:  األول الدليل
 قبل أنت حججتِ  ىل:  يستفصل لم وسمم عميو اهلل صمى والنبي ،(  نعم:  قال ؟ عنو أفأحج ، الراحمة عمى يثبت

 . المقال في العموم منزلة ينزل االحتمال مقام في االستفصال وترك ؟

 وسمم عميو اهلل صمى النبي سألت المرأة ىذه أن ، البخاري صحيح في ثبت ألنو ؛ ضعف فيو االستدالل ىذا لكن
 ، خثعمية لكن ، حاجة ليست المرأة أن يحتمل أنو مع ، األصل ىذا ، حاجة رأةالم ىذه فتكون ، النحر يوم ،

 وسؤاليا ، حاجة المرأة ، يستقيم ال فاستدالليم ، حاجة وىي إال جاءت ما أنيا فالغالب ، اليمن بالد من ، وخثعم
 .  ؟ ال أو الحقا عنو أحج ىل:  المستقبل في يكون شيء عن

 .  نفسو عن يحج أن قبل غيره عن اإلنسان يحج أن فيجوز ، كالزكاة ، النيابة تدخمو امم الحج أن:  الثالث الدليل

 أن قبل غيره عن حجو من بالمنع يسمم ال لكن ، النيابة تدخمو أنو ليم يسمم نعم ، النص مقابل في قياس وىذا
 نفسو زكاة يخرج أن قبل زكاتو في غيره عن اإلنسان ينوب أن يجوز أي ، كالزكاة:  يقولون وىم ، نفسو عن يحج

 جائز ىذا ، نفسو زكاة قبل زكاتو ففرق ،، زكاتي فّرق:  فقال ، بزكاتو شخص وجاءه ، زكاة عميو اإلنسان أن لو ،
 .  مثمو فيذا ،

 أن لو يجوز ال لكن ، زكاتو بعض يفرق أن بعد غيره زكاة يفرق أن لإلنسان يجوز ألن ؛ الفارق مع قياس ىذا لكن
 تحصل بل ، الحج أثناء في غيره عن ينوب أن لو يجز لم الحج في شرع فمو ، حجو أثناء في غيره عن ينوب
 .  حجو من ينتيي أن بعد النيابة

 اهلل رضي عباس ابن عمى موقوف أو مرفوع ىو ىل ، فيو مختمف حديث شبرمة ابن حديث أن:  الرابع الدليل
ما ، أولئك يحفظ لم ما حفظوا ألنيم إما ، الواقفين وقف يضر فال" اهلل رحمو القطان ابن كالم لكم وأنقل ، عنيما  وا 
 الراوي يفتي وقد" يروي بما يفتي قد والراوي ، روايتو عنو رووا والرافعين ، رأيو عباس ابن عن رووا الواقفين ألن
 .  كثيرا عنو اهلل رضي ىريرة أبو يفعل كما فيو إشكال ال وىذا ، مرويو عمى فتواه تؤثر فال ، مرويو بوفق

 :  والعكس الرجل عن المرأة حج حكم

 وكذا ، العمم أىل باتفاق المرأة عن الحج لمرجل يجوز" اهلل رحمو قال ، كالمو لكم أنقل ، اإلسالم شيخ ذكره
 نيابتيا في كراىة وال إساءة وال ، الرجل عن تنوب أن لممرأة يجوز" المرداوي قال" األربعة األئمة قول عمى العكس
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 حجي:  أي ، الجواب في معاد والسؤال ، نعم:  قال ، عنو أفأحج:  قالت ، الخثعمية حديث ىذا عمى دلوي" عنو
 .  عنو

ب ا حيث من عنو وي عتم رُ  ي ُحج   م ن ُيقيم   أن ل ز م و:  اهلل رحمو قال ج   .   و 

 .  فييا غيره ينيب أن بمالو قادرا ببدنو عاجزا كان إذا ولزم واجبة كانت فإذا ، الراجح عمى واجبة العمرة

 وجبا قد كانا فإن ، وجبا حيث من والعمرة الحج في عنو ينوب عمن يبحث أن عميو يجب أي( : وجبا حيث من)
ن ، بمده فمن ، بمده في  إلى قادم أنو لنفرض ، استيساره مكان فمن كفايتو لديو وأصبح استيسر حيث من كانا وا 
 من أو بمده من ؟ الحج عميو يجب أين فمن ، ورزق غنى عنده وأصبح ، عميو اهلل وأيسر ، خارجيا من مكةالمم

 أنو ولنفرض ، اهلل فأغناه ، فييا وعمل ، جدة إلى وجاء مصر في كان لو ، فيو ىو الذي المكان من ؟ المممكة
 .  جدة من نفسو عن فينيب ، ببدنو الحج عن عجز

 يجوز أم ، عميو الحج وجب حيث من ينيب أن عميو يجب ىل ، رحميم العمماء بين خالف فييا المسألة وىذه
 إنو أم ؟ فيو ىو الذي مكانو من ينيب أن فيمزمو ، مقصود السير وىذا ، مقصودة مكة إلى المسافة وىل ؟ مطمقا
 :  أقوال ثالثة ؟ مقصود غير

 ، أيسر حيث من أو ، بمده من إما ، وجبا حيث من بيني أن لزمو ، والعمرة الحج عميو وجب من:  األول القول
 المكان من:  الميت قال لو ، حدد حيث فمن ، مكانا الميت حدد فإن ، مكانا الميت يحدد لم إن الحنفية إليو ذىب

 ورأي ، الحنابمة مذىب وىو ، فيو ىو الذي بمده فمن يحدد لم إن لكن ، الفالني المكان من عنو فيحج ، الفالني
سحق نالحس  المسافة أن ويرون ، نذر حيث من لزمو حجا نذر إذا ، النذر حج في اهلل رحميم مالك واإلمام وا 
 .  نذره في داخمة

 :  تعميميم

 الصالة كقضاء ، األداء يحكي القضاء ألن ؛ منو غيره ينيب أن فوجب ، بمده في المنيب عمى وجب الحج أن 
 .  والصوم

 لو ، قول في والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، بمده ميقات من ينيب أن ويمزم المنيب أن:  الثاني القول
 أىل من كان لو ، الحميفة ذو من ينيب المدينة أىل من كان لو ، المنازل قرن من ينيب ، نجد أىل من مثال كان
 .  الجحفة من ينيب ، الشام

 .  الميقات من فيجب ، المواقيت ىذه دون يجب ال اإلحرام أن:  التعميل

 عبد الشيخ واختاره ، نفسيا مكة من اإلنابة كانت لو حتى ، شاء حيث من ينيب أن لممنيب أن:  الثالث القول
 .  اهلل رحمو وشيخنا ، سعدي بن الرحمن

نما ، لذاتو مقصودا ليس الحج إلى فيو ىو الذي اإلنسان مكان من السعي أن:  األول التعميل  لغيره مقصود ىو وا 
 أىل من أو المدينة أىل من وىو ، مكة في اإلنسان كان لو ولذا ، بالسعي إال مكة إلى الوصول يمكن ال نوأل ؛
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 يحج أن لو يجوز أم ؟ أخرى مكة إلى ويذىب نجد إلى يعود أو المدينة إلى يعود أن يمزمو ىل ، الحج وأراد ، نجد
 .  مكة من غيره ينيب أن لإلنسان يجوز ولذا ، لذاتو مقصودا ليس السعي ، مكة من يحج أن لو يجوز ؟ مكة من

 :  الراجح

 من وسمم ، صالتو في سيا اإلنسان أن لو:  مسألة وىي ، قبل عمينا مرت مسألة ومثمو ، أعمم واهلل القول ىذا ىو
 من صالتو يكمل أن لو يجوز أم ؟ صالتو يكمل ثم ، ويجمس يعود أن يمزمو ىل ، فذكر قام ثم ، مثال ركعتين

 ، لذاتو مقصود ىو:  قيل فإن ؟ لغيره مقصود إنو أم ؟ لذاتو مقصود والوقوف القيام ىذا ىل:  فالخالف ، قوفالو 
ن ، يقوم ثم يجمس أن بد فال  أن يمزمو ال فإنو ، بعده الذي الركن إلى الوصول وىو ، لغيره مقصود ىو:  قيل وا 

 رأي فعمى ، وقف ثم فزع اإلنسان أن لو ولذا ، ادةعب ذاتو في القيام ىذا أن األول يرجح وقد ، يقوم ثم يجمس
 من فييا بد ال والصالة ، ونية قصد دون من حصل القيام ىذا ألن ؛ القيام ثم الرجوع يمزمو العمم أىل بعض
 فإذا ، الركن إلى لموصول وسيمة ألنو ؛ عميو مأجور ىو:  قائل يقول قد أنو مع ، عميو مأجور وىو ، والنية القصد
 .  أعمم واهلل ، عميو واجب غير فيو الركن إلى لموصول يمةوس كان

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


