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

 :  نواه ما بغير المحرم نطق لو
 ، حجا لبيك:  فقال ، عمرة لبيك:  يقول أن أراد ، بالعكس أو ، عمرة لبيك:  فقال ، حجا لبيك:  يقول أن يريد كأن
 عمى العمم أىل من عنو نحفظ من كل أجمع" اهلل رحمو المنذر ابن قال حتى ، بو تمفظ ما ال نواه ما ينعقد فإنو
 فيما النية اختالف يؤثر ال كما ، يؤثر فمم بو عبرة ال والمفظ ، عتماداال وعميو ، النية الواجب ألن وذلك ، ىذا

 بالمفظ المعتبر فإن ، بشيء وتمفظ شيئا نوى أنو لو( : النية دون المفظ لو يعتبر ما) ،" النية دون المفظ لو يعتبر
 . إليو يمتفت ال والمفظ ، النية المعتبر فإن ، ىنا كذلك ، نيتو دون

 :  نية بال يةوالتمب اليدي سوق
 ، بدونيا ينعقد ال النية لو اعتبرت ما ألن ؛ ال ؟ إحرامو ينعقد فيل ، نية بال لبى أو ، نية بال اليدي ساق لو

 اإلنسان كان لو ، يقع أن يمكن ؟ ىذا يعقل وىل ، نية بدون لمصالة كبر لو اإلنسان فإن ، والصالة كالصوم
 ىذه تعتبر ال فينا ، نية بال صالتو في شرع ، الفاتحة يقرأ وىو الإ يشعر ولم فكبر ، جدا ميموما أو ، ساىيا

 .  فيو وجودىا من بد ال النية لو اعتبرت ما ألن ؛ أخرى مرة يكبر أن وعميو ، تنعقد لم ، الصالة
ن لي، ْرهُ فَيس   كذا ُنُسكَ  ُأريدُ  إني المَُّيمَّ : " قولُ  وُيْسَتَحب  :  قال ثم  .  حَبْسَتِني حيث فَمَحم ي حاِبس   َحَبَسِني وا 
 ، يريد الذي نسكو يعين أن ، بالنية التمفظ أو بالنية بالجير عنو يعبر ىذا( : لي فيسره كذا نسك أريد إني الميم)

 أن تقدم وقد ، لي فيسره الحج أريد إني الميم:  أو ، لي فيسرىا العمرة أريد إني الميم:  فيقول ، عمرة أو حج من
 العمم أىل جميور قول وىو ، الصالة باب في أخذناه كما ، سرا العبادات جميع في بالنية التمفظ استحباب المذىب
 النية شرط في ، الصالة شروط باب في الكالم وتقدم ، والحنابمة والشافعية الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة

 شيخ اختيار وىو ، المالكية وبعض الحنفية بعض إليو ذىب ما والراجح ، أقوال ثالثة عمى المسألة ىذه أن ،
 عن ونقل ، بدعة جيرا أو سرا بالنية التمفظ أن ، النجدية الدعوة أئمة اختيار وىو ، وشيخنا تيمية ابن اإلسالم
 من] عائشة حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بقول واستدلوا ، بيا يتمفظ ال أي" بيا يصرح ال" أحمد اإلمام
 أنو ، أصحابو عن وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم:  وقالوا ، [رد فيو أمرنا عميو ليس عمال عمل
 من آت أتاني] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر حديث في يثبت ألم:  قائل قال فإن ، بالنية ينطق كان
 ليس ، ال ؟ بالنية تصريحا ىذا أليس [حجة في عمرة:  وقل ، المبارك الوادي ىذا في صل:  فقال ، ربي

 أن أريد إني الميم:  يقول أن بالنية التصريح ، بنيتو تصريحا وليس ، سيفعل عما إخبار ىذا إنما ، بيا تصريحا
 أنو حابوصأ من أحد عن وال وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت فمم ، أعتمر أن أريد ، أحج أن أريد ، كذا أفعل
 كان وال ، ذلك من شيء يستحب ال أنو بو المقطوع والصواب" اهلل رحمو اإلسالم شيخ قال لذا ، ىذا يفعل كان
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 ، التمبية في باالشتراط الزبير بنت ضباعة أمر بل ، أصحابو وال ىو ال ، النية ألفاظ من بشيء التمبية قبل يتكمم
 لم ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ،" وحجا عمرة لبيك:  تمبيتو في ليقو  وكان ، شيئا التمبية قبل تقول أن يأمرىا ولم
 كان ولو ، يفعل أن يريد ما يعمم وجل عز اهلل ألن ؛ الفالني النسك أريد إني:  بنسكو اإلحرام قبل يتمفظ يكن

 .  عنيم اهلل رضي الصحابة ولنقميا ، نقميا عمى يحرص التي األمور من لكان ، مشروعا بالنية التمفظ
 ، عنيم اهلل رضي أصحابو وال ، يفعمو يكن لم وسمم عميو اهلل صمى النبي ، أيضا عميو دليل ال ىذا( : لي فيسره)
 أنو منيم أحد عن يثبت ولم ، مني وتقبمو ، حجي لي يسر:  يقول يحج أن أراد إذا كان أنو منيم أحد عن يثبت لم

 إليو لسبقونا خيرا كان ولو ، الصالحة األعمال من ذلك غير وال ، صيامي أو ، صالتي لي يسر الميم:  يقول كان
 .  وأصحابو ىو ، وسمم عميو اهلل صمى يفعمو كان ما عمى نقتصر ، حاجة بو لنا تكن لم يفعموه لم فمما ، ولفعموه ،
ن)  باب في االشتراط مسائل من جممة عمينا مرت وقد ، االشتراط ىذا( : حبستني حيث فمحمي حابس حبسني وا 

 .  الحج كتاب في باالشتراط المتعمقة المسائل بعض ونكمل ، الصيام باب من االعتكاف
 ومسائل ، نسك إتمام من يمنعو ما لو حصل إذا النسك تمام عدم يستثني ، بالشرط االستثناء ىو:  االشتراط
 في والفتاوى لميمةا المسائل بعض لترتب ؛ وضبطيا تحريرىا العمم لطالب ينبغي ، يكون ما أىم من االشتراط

 .  الحج
 :  االشتراط حكم
 عطفيا ألنو ، السنن من أنيا عمى ذكره ، اهلل رحمو المؤلف لكن ، السمف بين الخالف فيو وقع مما المسألة ىذه
 ، كبيرا أم كان صغيرا ، امرأة أم كان رجال لممحرم يسن ، المذىب وىو ، سنة أنو يرى فالمؤلف ، المسنونات عمى

 حكم في اختمفوا وقد ، واستثنى اشترط ما عميو ولو ، وجل عز ربو عمى يشترط ، محتاج غير أم شتراطلال محتاجا
 :  أقوال أربعة عمى االشتراط

 وذىب ، ال أم إليو اإلنسان احتاج وسواء ، عمرة أم حجا كان سواء ، اإلحرام بدء في االشتراط يسن:  األول القول
 اهلل رضي وعمار مسعود وابن وعائشة عباس وابن وعمي وعثمان عمر رأي فيو ، السمف من كبيرة طائفة إليو

سحق ثور وأبي عكرمة رأي وىو ، المسيب وابن والحسن وعطاء ، عنيم  وىو ، الشافعية مذىب من والصحيح ، وا 
 .  الحنابمة مذىب
 :  أدلتيم
 ، الزبير بنت ضباعة ىعم وسمم عميو اهلل صمى النبي دخل " ت:الق عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 اهلل صمى النبي ليا فقال ، شاكية أجدني:  األلفاظ بعض وفي ، شاكية وأنا الحج أريد إني:  اهلل رسول يا فقالت
 وفي.."  ضباعة أمر  : " لمسمم راية وفي ، عميو متفق ،[ حبستني حيث محمي أن واشترطي حجي] وسمم عميو
 عند رواية وفي ، [استثنيتِ  ما ربك عمى لك فإن] قال أنو ، اهلل رحمو مفمح ابن إسنادىا جود ، النسائي عند رواية
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 إسناده وجود [ربك عمى بشرطكِ  ، ذلك من حممتِ  فقد مرضتِ  أو ُحبستِ  فإن] قال أنو ، اهلل رحمو أحمد اإلمام
 .  عميو اهلل رحمة مفمح ابن

 حتى ، وعمار وعائشة مسعود وابن وعمي وعثمان عمر ، عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة قول أنو:  الثاني الدليل
ْفمة بن لس ويد قال ، عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أن ، النووي صححو بإسناد والبييقي الشافعي اإلمام روى  غ 

 يأت ولم ، مطمقا االشتراط استحباب عمى دليل فيذا"  اشترطت ما عميك وهلل،  اشترطت ما لك فإن ، واشترط حج"
 وعن ، عثمان عن وثابت ، صحيح بسند مسعود ابن عن ثابت وىو ، محتاج غير أو محتاجا يكون نبأ التقييد

 . االشتراط إلى يحتاجون كانوا أنيم ظاىرىا في حاالت في يكن لم وثبوتو ، عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة
 .  الظاىرية إليو وذىب ،  واجب االشتراط:  الثاني القول
 :  أدلتيم
 األمر في واألصل ، الزبير بنت ضباعة بنت أمر وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مسمم لفظ:  ولاأل الدليل

 .  أمر وىو( واشترطي حجي) ليا وقولو ، الوجوب
 ثابت وىذا ، اشتراطو ينفعو لم المحرم اشترط ولو ، بسنة ليس ، مطمقا مشروع غير االشتراط أن:  الثالث القول
 الحنفية ومذىب ، والنخعي عروة ورأي ، والزىري جبير وابن طاوس رأي وىو ، ماعني اهلل رضي عمر ابن عن
 .  المالكيةو 

 :  أدلتيم
" يشترط لم فإنو وسمم عميو اهلل صمى نبيكم سنة حسبكم" ويقول ، االشتراط ينكر كان عمر ابن أن:  األول الدليل
 فإن" عمر ابن يقول ، االشتراط لفظ بدون نالصحيحي في وأصمو ، األلباني وصححو ، والنسائي الترمذي أخرجو
 من الحج وعميو ليحل ثم،  يقصر أو ليحمق ثم ، والمروة الصفا وبين ، بو فميطف البيت فميأت حابس أحدكم حبس
 عمر فابن ىكذا فورا يحل أن وأما ، بعمرة رأيو عمى يتحمل فإنو اإلنسان حبس إذا بل ، االشتراط يذكر ولم"  قابل
 .  بمشروع ليس أنو يرى

 في اإلنسان اشترط لو ، والصوم كالصالة ، االشتراط فييا يفد فمم ، الشرع بأصل تجب عبادة أنيا:  الثاني الدليل
 . ينفعو ال ؟ اشتراطو ينفعو ىل الصوم في أو الصالة
 والصالة كالصوم ، باالشتراط منيا التحمل يجز فمم ، بالعذر إال منيا الخروج يجوز ال العبادات أن:  الثالث الدليل

 . 
 .  الشرط مع يفيده ال فإنو ، الشرط عدم مع الخروج يفيد ال عذر كل أن:  الرابع الدليل
 فقد ، ضباعة حديث مقابل في قياسات لكنيا ، جيدة وقياسات جيد كالم ، النص مقابل في التعميالت ىذه وكل
 .  ؟ ينفع ال االشتراط إن:  يقال فكيف ، باالشتراط أمرىا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن فيو ثبت
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 ختيارا وىو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ إليو وذىب ، غيره دون ، إليو يحتاج لمن سنة االشتراط أن:  الرابع القول
 فالجواب ؟ السابقة األقوال عمى زائدا ، جديدا قوال ىذا أليس:  قائل قال فإن ، عمييم اهلل رحمة عثيمين ابن شيخنا

 يرى فيو ، االشتراط بسنية قال ممن وجزء ، االشتراط بعدم قال ممن جزء ، القولين من جزء القول ىذا ألن ؛ ال: 
 وبشق قول بشق فأخذا ، إليو بحاجة ليس لمن ينفع وال بسنة ليس أنو ويرى ، يحتاج كان لمن لكن ، سنة أنو

 .  اهلل رحميم العمماء خالف عن خارجا فميس ، اآلخر القول
 :  أدلتيم
 لما بذلك أمرىا إنما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عنيا اهلل رضي الزبير بنت ضباعة حديث:  األول الدليل
 صمى أنو مع ، يشترطوا أن أصحابو يأمر ولم ، يشترط لم نفسو وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ولذا ، شاكية كانت
 ينقل ولم ، إليو يحتاجون ما ليم ووضح ، النسك طريقة ليم وبين ، الحج فعمميم الناس خطب ، وسمم عميو اهلل
 .  قوح في بسنة فميس يحتاجو ال من وأما ، فقط يحتاجو لمن سنة فاالشتراط ، االشتراط عمميم أنو

 :  الراجح
 أما ، يشترط أن فمو االشتراط يقتضي سبب عنده كان أو ، مريضا اإلنسان كان إذا ، أعمم واهلل األخير القول ىو
 .  اشترط لو اشتراطو ينفعو وال ، يشترط ال فإنو عذر لديو يكن لم إن
 :  الشرط بوجود المشترط حل
 أتاىا إذا المرأة اشترطت لو:  مثال ؟ ألجمو اشترط ما وقع اإذ بالخيار إنو أم ، الشرط بوجود يحل المشترط ىل

ن ، فمتحل تحل أن أرادت إن ، الخيار ليا إن أم مباشرة تحل فيل ، لو اشترطت ما فوقع ، تحل فإنيا الحيض  وا 
 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ىذه ؟ االستمرار فميا حجيا في تستمر أن أرادت
 يحل أن وبين ، نسكو في أو حجو في يستمر أن بين ، أجمو من اشترط ما وقع إذا خيارال لممشترط:  األول القول

 في واالستمرار ، المشقة وتكمف ، الصعاب تحمل بين اإلنسان يخير ، األصحاب أكثر وعميو ، المذىب وىذا ،
 .  اشترط الذي ىو ألنو ؛ بشرطو أراد ما ويفعل ، يحل أن وبين ، الحج
 ، األصحاب بعض قول وىذا ، بالخيار أنو اشترط إذا إال الشرط وجود بمجرد ، مباشرة يحل وأن:  الثاني القول
 "  . الحصر بمجرد يحل أنو ، البركات وأبي التمخيص وصاحب الخرقي كالم ظاىر" اهلل رحمو الزركشي قال

 فقولي) ليا قال ، سممو  عميو اهلل صمى النبي فإن ، عائشة حديث في الزبير بنت ضباعة نص ظاىر أنو:  الدليل
 . الحبس حصول بمجرد فتحل ،( حبستني حيث محمي: 

 تخييرا اشتراطو يجعل أن االشتراط إلى يحتاج كان من يرشد أن وينبغي ، األول لمناس واألوسع ، الثاني واألحوط
 حيث فمحمي يالفالن الحابس حبسني إن:  يقل وال ، أحل أن فمي ، الفالني الحابس حبسني إن الميم:  فيقول ،

 ما وقع وقع فإذا ، بالمشروط يتعمق الشرط ألن ؛ مباشرة يحل األصحاب بعض قول عمى بالثاني ألن ؛ حبستني
 سألتني الماضي الحج وفي ، التعميق بسبب ، حالل فيو حصل فإذا إذن ، حالل فأنا كذا حصل إن ، بو عمق
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 أمضت أن بعد ، منى أيام في الحيض فأتاىا ، حالل فيي الحيض جاء إن شرطت وقد ، الحيض جاءىا امرأة
 يتعمق ما المسكينة تعرف وال ، ىنا إلى وجئت ، مالي بذلت قد:  قالت ، كبرى مصيبة في ووقعت ، الحج أكثر
 شيء ال أنو الكبار العمم أىل بعض أفتاىا وقد -؟ ال أو لو يشترط الحيض ىل اهلل شاء إن سيأتينا - األمر بيذا
 ال واإلنسان ، عظيمة كمفة فيو اآلن والحج ، لمناس سعة فيو ألن ؛ وجيو وىو ، األول القول عمى بناء ، اعميي
 .  ليا واألخيرة األولى الحجة ىذه تكون ربما ، المرأة وخاصة ، الحج لو يتيسر

 :  بالقمب االشتراط
 .  ؟ بالقول يكون أن بد ال أم ؟ بالقمب االشتراط يصح ىل

 .  بالقول يكون أن بد ال أنو:  المذىب من الصحيح
 ( . ،، حبسني إن الميم قولي) قال ؟ أقول ماذا ، وسمم عميو اهلل صمى لمنبي قالت ضباعة أن:  األول الدليل
 فييا ينفع وال ، القول من فييا بد فال ، والوقوف واالعتكاف النذر في االشتراط عمى القياس:  الثاني الدليل

 .  بالقمب االشتراط
 بالنية ينعقد اإلحرام كان فإذا ، بالنية ينعقد واإلحرام ، لإلحرام تابع وأنو ، يصح أنو إلى:  قول في مةالحناب وذىب

  .  كذلك بالنية ينعقد ،( االشتراط) اإلحرام يتبع ما فإن ،
ذا ، وجاىة فميما ، دليميم إلى نظرت فإذا ، ترجيح إلى تحتاج التي المشكمة المسائل من وىذه  نوأ إلى نظرت وا 
 وأن ، األمر ىذا إلى نظرت إذا ، والشافعية المالكية ومذىب المذىب ىو كما بالنية ينعقد واإلحرام ، لإلحرام تابع

 احتمالين القولين ذكر - المغني صاحب - اهلل رحمو قدامة ابن ولذا ، أيضا وجيو فيو ، لمنية تابع االشتراط
 .  منيما واحدا يرجح لم ، وأطمقيما

 :  آخر فوقع شيء من اشترط إذا
 حبسني إن:  قال ألنو ؛ االشتراط يقع أن:  األول األمر ، أمرين يحتمل ىذا" الممتع في اهلل رحمو شيخنا يقول

 الشرط سياق في نكرة ألنو ؛ عاما فيكون ، السبب بخصوص ال ، المفظ بعموم والعبرة ، عام لفظ وىو ، حابس
 حينما اإلنسان حال:  والمراد ، العموم تخصص قد الحال أن وذلك ، ينفعو ال أنو ويحتمل ، شئ كل فتشمل
 ىذا يقصد ىو ، حبستني حيث فمحمي حابس حبسني إن:  قال لما فإنو ، لفظو عموم تخصص قد ، اشترط
 .  "العذر ىذا أو الحابس
  : مسألة
 وقع إذا اشتراطو ينفعو فيل حاجة بغير اشترط لو ، الحاجة وقت في إال ينفع ال االشتراط بأن القول عمى

 .  ؟ المشروط
 . سببال بخصوص ال المفظ بعموم العبرة ألن ؛ ينفعو:  األول القول
 .  ينفعو ال الشرط أن:  الثاني القول
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 عميو ترتب فما ، بو مأذون غير األصل كان فإذا ، معتبر غير شرعا بو المأذون غير عمى ترتب ما أن:  التعميل
 عثيمين ابن الشيخ ذكر كما ، لمشرع مضادة فيو ، مأذون غير وىو عميو الحكم بترتب والقول ، بو مأذون غير
 .  اهلل رحمو
 :  عذر بال التحمل تراطاش
 ىذا ينفعو فيل ، مممت إن ، أخرج أن لي بدا إن ، ندمت إن ، تعبت إن:  يقول كأن ، عذر بال التحمل اشترط إذا

 من نوع فيو ، النفع عدم عمى ، اهلل رحميم الشافعية نص ولذا ، ىذا في إشكال ال ، ينفعو ال ؟ ال أو االشتراط
 وىذا ، فييما بالشروع يمزمان والعمرة الحج فإن ، عميو اإلتمام لوجوب ، ينفعو ال ، الحنابمة قال وكذا ، التالعب
 .  يحتج لم أم احتاج ، مطمقا االشتراط بسنية يقولون أنيم مع ، حاجة لو وليس ، التالعب من نوع فيو الشرط
 :  االشتراط فائدة
 يحل أنو:  الثاني األمر ، أوال ىذا ، مباشرة ليح ، لو العذر حصول بمجرد يحل اإلنسان أن:  الراجح عمى فائدتو
 ، رأسو يحمق فإنو ، العمرة أو الحج وعن البيت عن أحصر إذا المحصر ، كالمحصر دم عميو ليس ، مجانا
 .  ويمشي إحرامو ينزع بل ، رأسو يحمق وال ، ىديا ينحر فال ، مجانا يحل المشترط ىنا ، ىديا ويذبح
التََّمت عُ  األنساكِ  وَأْفَضلُ :  اهلل رحمو قال  . 

 وأي ، الحجاج يفعميا التي األنساك في اآلن بدأ ثم ، بو يتعمق وما اإلحرام كيفية عن تكمم اهلل رحمو المؤلف
 .  يختار األنساك
 ىذه وكل،  واإلفراد والقران التمتع وىي ، نسك من أكثر األنساك أن( التمتع األنساك وأفضل) المؤلف عبارة أفادت

 مع حججنا: ) قالت عنيا اهلل رضي عائشة فعن،  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أصحاب بيا حج األنساك
 وأىل،  وعمرة بحج أىل من ومنا،  بعمرة أىل من ومنا،  بحج أىل من فمنا،  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول
 .  األنساك بيذه تعريف بمقدمة نقدم أن وينبغي ، عميو تفقم(  بالحج وسمم ميوع اهلل صمى اهلل رسول

 .  والقران واإلفراد التمتع:  ىي األنساك
 :  التمتع نسك
 .  عامو في بالحج يحرم ثم ، منيا يحل ثم ، الحج أشير في بالعمرة يحرم أن:  التمتع
 سافر ، أخرى سفرة ولمحج ، سفرة رةلمعم يسافر أن فبدل ، السفرين أحد بترك يترفو المتمتع ألن ؛ تمتعا وسمي
 .  بالحج ذلك بعد يأتي ثم ، بالعمرة فييا يأتي ، واحدة سفرة

 بإحرام تمبس لما فيو ، العمرة أثناء عميو اهلل حرم بما والحج العمرة بين يتمتع الحاج ألن ؛ أيضا تمتعا وسمي
 تمبس ثم ، عميو حراما كان ما لو فحل ، عمرتو من حل ثم ، اإلحرام ظوراتمح ، محظورات عنده حدثت العمرة
 .  العمرة في عميو حراما كان ما فحرم ، بالحج
 :  اإلفراد نسك
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 ينتيي أن بعد يعتمر أن" النسك انقضاء بعد يعتمر وأن" التعريف تمام من وليس ، وحده بالحج يحرم أن:  وىو
ن ، حجو من  فإنو ، بعده يعتمر ولم سافر ثم ، وحده بالحج أتى اإلنسان أن لو ولذا ، نويذكرو  الفقياء كان وا 

 .  مفردا يعتبر
 ، مستقمة سفرة في يعتمروا أن ليم يتيسر وال ، بعيدة أماكن من يأتون كانوا ألنيم ؟ الحج بعد يعتمرون لماذا

 ال أو مشروعة ىي ىل العمرة وىذه ، حجال بعد بعمرة أتوا وانتيوا حجوا فإذا ، حجيم من ينتيوا أن بعد فيعتمرون
 ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، مشروعيتيا عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور ؟

 أبي عن جاء وقد ، العمرة ىذه مشروعية عدم إلى العمم أىل من طائفة ومعو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ وذىب
 ، الجاىمية أىل عادة إبطال أجل من ىي إنما اإلفراد بعد العمرة أن ذكر ، عنيما اهلل رضي عباس ابن أن ، داود

 ، مكة طريق في فحاضت ، متمتعة أحرمت فإنيا ، عنيا اهلل رضي عائشة لقصة ؛ مشروعيتيا إلى ذىبوا والذين
 النبي ليا قال حجيا من نتيتا فمما ، بو فأىمت ، بالحج تيل وأن ، تغتسل أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فأمرىا
 النبي فبعثيا ، فأبت ، [وعمرتك لحجك يسعك والمروة وبالصفا بالبيت طوافك] النفر يوم وسمم عميو اهلل صمى
 يقول ولذا ، عميو المتفق في وىذا ، بعمرة فجاءت ، التنعيم إلى الرحمن عبد أخييا مع ، وسمم عميو اهلل صمى
 إال ليعتمر مكة من يخرج أحد الراشدين خمفائو وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد عمى يكن ولم" اإلسالم شيخ
 منيم ليس ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي مع حجوا والذين ، رمضان غير في وال رمضان في ال ، لعذر
 والذين ، اشدينالر  الخمفاء فعل من ىذا كان وال ، ذكر كما ، عنيا اهلل رضي عائشة إال الحج بعد اعتمر من

 ويعتمر يحج أن يستحبوا ولم ، أخرى في ويعتمر ، سفرة في يحج أن استحبوا إنما الصحابة من اإلفراد استحبوا
 ، ىذا في السمف تنازع وقد ، نادرا شيئا يكون أن إال الميم ، قط يفعمونو يكونوا لم ىذا بل ، مكية عمرة ذلك عقب
 " . ؟ ال أو اإلسالم عمرة عن العمرة ذهى تجزئ وىل ؟ دم عميو متمتعا يكون ىل

 الصحابة يفعمو يكن ولم ، جائز لكنو ، المفرد الحج بعد اإلنسان يعتمر أن السنة من ليس:  يقال أن األقرب
 بحج الناس يرجع:  قالت ، منيا إلحاح بعد ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث إال فيو يثبت ولم ، عنيم اهلل رضي
 تريد لكنيا ، كالناس وعمرة بحج سترجعين أنت  :  كالمو معنى في يقول والنبي ؟ فقط وعمرة بحج أرجع وأنا وعمرة

 مستقمة غير وعمرتيا ، مستقال حجا وحجوا ، مستقمة عمرة اعتمروا الناس ، الناس كعمرة ، مستقمة عمرة تكون أن
 .  قارنة حجت ألنيا ؛ حجتيا ضمن داخمة كانت بل ،

:  يقال لكن ، األربعة األئمة مذىب فيو ، الدين أئمة بيا قال وقد ، بدعة إنيا يقول أن اإلنسان يمكن ال:  إذن
 الفعل فيذا ، قبل القيم ابن وذكرىا الشيخ ذكرىا التي القاعدة ىذه في يدخل ربما ، مشروع غير لكنو جائز ىذا

 .  يبدعو أن أحد يجسر ال فعل لو لكن ، مسنون غير لكنو جائز
 :  القران نسك
 :  صور لو رانالق
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 .  معا والعمرة بالحج يحرم أن:  األولى الصورة
 .  وعمرة حجا لبيك أو ، وحجا عمرة لبيك:  يقول
 .  الذكر في يقدميا ، وحجا عمرة لبيك:  فيقول ، األكبر عمى األصغر تقديم الفقياء استحب وقد
 :  الصورة ىذه أدلة

 وحجا عمرة لبيك)  :يقول ممبيا وسمم عميو اهلل صمى النبي عتسم:  قال ، عنو اهلل رضي أنس عن:  األول الدليل
 .  مسمم أخرجو ( جميعا والعمرة بالحج يمبي ،

 في صل:  فقال ، ربي من آت الميمة أتاني] وسمم عميو اهلل صمى النبي قال:  قال ، عمر عن:  الثاني الدليل
 األول لكن ، بو االستدالل في ينازع قد وىذا ، البخاري أخرجو [ حجة في عمرة:  وقل ، المبارك الوادي ىذا

 .  جميعا بيما يمبي وسمم عميو اهلل صمى النبي سمع فإنو ، واضح صريح
 شيخ نقل كما ، جائزة أنيا ، العمم أىل عامة إلييا ذىب ، عمييا الحج يدخل ثم بالعمرة يحرم أن:  الثانية الصورة
 .  وغيره اإلسالم
 النفر يوم وسمم عميو اهلل صمى النبي ليا فقال ، بالحج أىمت أنيا ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  األول الدليل

 عبد أخييا مع بيا فبعث ، عنيا اهلل رضي فأبت ،[ وعمرتك لحجك والمروة وبالصفا بالبيت طوافك يسعك]
 ، أوال العمرة ىعم الحج أدخمت عنيا اهلل رضي عائشة ، عميو متفق ، الحج بعد فاعتمرت ، التنعيم إلى الرحمن

 قارنة فأصبحت ، العمرة عمى الحج فأدخمت ، فحاضت ، متمتعة ، بعمرة محرمة كانت المدينة من جاءت لما ىي
 العمرة عميو أدخل ثم بالحج وأحرم" اإلحرام عن تكمم حين اإلسالم شيخ قال ، األصغر عمى األكبر إدخال ىنا ،
 .  عمييا الحج يدخل ثم ، بعمرة يحرم أن أي" باتفاق العكس ويجوز ، الصحيح عمى يجز لم

 بقصة ويستدلون ، العمم أىل عامة ، جوازىا عمى األربعة األئمة ، االتفاق فييا ينقل اإلسالم شيخ الصورة ىذه
 في عائشة فقضية ، المدلول من أخص ىنا الدليل إن:  وقال ، وغيره شيخنا نظرىا وقد ، عنيا اهلل رضي عائشة
 في لو يجوز فإنو ، معذور كل وكذلك ، العمرة عمى الحج تدخل أن إلى فاحتاجت ، المرأة ىعم طرأ عذر ، عذر
 مع ، والعمرة الحج اجمع:  لو يقال كيف ، والتيسير السعة حال في لكن ، العمرة عمى الحج يدخل أن الحال ىذه
 من يومين أو يوم بعد ولو ، والسعي الطواف بعد ولو ، عمرتو من يحل أن ، قارنا كان إذا يؤمر اإلنسان أن

 ، عمرة ويجعموىا ، وسعييم طوافيم بعد يحموا بأن الصحابة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر كما ، وسعيو طوافو
 عمى المسممون يجمع كيف ، شيء ىذا من نفسي في" اهلل رحمو شيخنا قال لذا ، التروية يوم في بالحج ييموا ثم

 والسعي الطواف بعد لو حتى ، عمرة اجعميا:  لو يقال بحج محرما اإلنسان انك لو فالسنة ، لمسنة مضاد شيء
 االتفاق حكي قد كان إن" آخر كالم ولو ،"  بأس فال لعذر كان إن لكن ، لبعده ؛ نظر محل فيو يومين أو بيوم
 منقول واإلجماع" معميي اهلل رحمة العمم أىل بين الحاصل واالتفاق اإلجماع يخالف أن ألحد فميس ، واإلجماع فيو
 بالعمرة أحرمت أن بعد حاضت امرأة ، الضرورة حال في ليم الدليل ، ضرورة غير في ولو ، الحال ىذه جواز في
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 طيب ، الضرورة حال في ىذا ، قارنة فتصبح ، العمرة عمى الحج تدخل ؟ تصنع فماذا ، العمرة وقت تدرك ولن ،
 عمى االتفاق ونقموا ، الضرورة حال عمى السعة حال فقاسوا ، وزيج السعة حال وفي:  قالوا ؟ السعة حال وفي
 .  ىذا
 :  العمرة عمى الحج إدخال زمن
 الحق لو فميس ، طوافو من انتيى أو ، العمرة عمى الحج إدخال في الحق فميس عمرتو من انتيى إذا أنو إشكال ال
 عمى الحج أدخل لو أنو عندىم إشكال وال ، منيا التحمل أسباب في شرع قد ألنو ؛ العمرة عمى الحج إدخال في

 الحق لو فيل ، الطواف في شرع إذا فيما والخالف اإلشكال إنما ، بو بأس فال الطواف في يشرع أن قبل العمرة
 :  قوالن ؟ ال أم الصورة ىذه في العمرة عمى الحج يدخل أن في

 في شرع فإن ، الطواف في الشروع قبل عمرةال عمى الحج يدخل أن ىذه القران صورة في يشترط:  األول القول
سحق ، ثور وأبي عطاء رأي وىذا ، قارنا يصبح وال ، اإلدخال في الحق لو فميس الطواف  وىذه ، وأشيب ، وا 
 .  والحنابمة الشافعية مذىب وىو ، حنيفة أبي عن المشيورة الرواية
 :  أدلتيم
 اهلل صمى النبي تمتع" قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي نع ونقمو ، عمر ابن عن منقول ىذا أن:  األول الدليل
 عميو اهلل صمى لمنبي حفصة قالت:  وقال ، عميو متفق حديث وىذا" الحج إلى بالعمرة الوداع حجة في وسمم عميو
 وىو[ أنحر حتى أحل فال ، ىديي وسقت رأسي لبدت إني:  قال ؟ تحل لم وأنت حموا الناس شأن ما] وسمم
 عمى مترتب الكالم وىذا ، العمرة عمى الحج أدخل ثم ، بالعمرة شرع ، وسمم عميو اهلل صمى فالرسول ، عميو متفق
 يحج لم ، قارنا حج الرسول:  ويقول ، منازع ينازع قد ألنو ، بو أحرم الذي وسمم عميو اهلل صمى النبي نسك ىو ما

 .  متمتعا حج أنو عمر ابن رأي عمى لكن ، متمتعا
 .  قرانا تمتعو يقمب أن لو فميس ، عمرة لبدء التحمل أسباب في شرع أنو:  نيالثا الدليل
ن ، العمرة عمى الحج إدخال لو يجوز فإنو ، عمييا الحج أدخل ثم بعمرة أحرم من:  الثاني القول  في شرع وا 

 وعن عمر بناو  عمي عن مروي وىذا ، طوافو في دام ما الحق لو ، طوافو من ينتو لم ما ، أثنائو في الطواف
 أربعة عمى المدار إن:  قول الحنفية وعند ، المالكية ومذىب ، رواية في حنيفة أبي اإلمام مذىب وىو ، النخعي
ن ، الحج إدخال في حق لو فميس أشواط أربعة طاف فإن ، أشواط  في الحق فمو أشواط أربعة من أقل طاف وا 
 .  إدخالو
 الحج إدخال ىي القضية عندىم ، الطواف قبل كان لو كما ، فيصح ، ةالعمر  إحرام عمى الحج أدخل أنو:  التعميل
 .  الطواف أثناء في كان وما الطواف قبل ما فييا فيستوي ، العمرة إحرام عمى

 فييا اختمف المسألة وىذه ، األكبر عمى األصغر أدخل ، عمييا العمرة يدخل ثم بالحج يحرم أن:  الثالثة الصورة
 :  اهلل رحميم العمماء
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 ، القديم في والشافعية والحنفية ، واألوزاعي وطاوس ، وعطاء جابر رأي وىذا ، قارنا يصبح أنو:  األول القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، عثيمين ابن شيخنا اختيار وىو

 :  أدلتيم
( حجة في عمرة قل:  فقال .. ربي من آت أتاني) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر حديث:  األول الدليل

 . 
 يوم إلى الحج في دخمت قد العمرة فإن..] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن عن:  الثاني الدليل
  . مسمم أخرجو[  القيامة
 [ . أصغر حج العمرة] حزم بن عمرو حديث:  الثالث الدليل
 أن الصورة ىذه في جاز ، والعكس العمرة عمى الحج دخول جاز فإذا ، بعض في بعضيما يدخل والحج فالعمرة
 ، عميو العمرة أدخل ، بالحج مفرد اآلن ىو ، مفردا كان أن بعد قارنا فيصبح ، الحج عمى عمرة اإلنسان يدخل

 فرجع ، الحج عمى العمرة أدخل ثم ، فقط بحج سيرجع مفردا كان أنو ىنا يستفيد وىو:  قالوا ، قارنا فأصبح
 .  بنسكين
 عمي عن مروي وىذا ، شيئا اإلدخال ىذا من يستفيد وال قارنا يصبح ال الحج عمى العمرة أدخل إذا:  الثاني القول

سحق ثور أبي رأي وىو ،  شيخ اختيار وىو ، والحنابمة الجديد في والشافعية المالكية ومذىب ، المنذر وابن وا 
 .  عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم
 .  األكبر عمى األصغر إدخال يجوز ال أنو:  األول التعميل

 في دخمت العمرة أن ذكر قد ، وسمم عميو اهلل مىص النبي ، عميو دليل ال قياس مجرد وىذا:  اهلل رحمو شيخنا قال
 .  أصغر حج العمرة أن وذكر ، القيامة يوم إلى الحج

 .  شيئا يستفيد ال الحج عمى العمرة بإدخال أنو:  الثاني التعميل
 .  الحج بدل وعمرة بحج ويرجع ، قارنا سيصبح ، مفردا سيحج كان أن لبد ألنو ؛ يستفيد بل ، لو مسمم غير وىذا

 :  الراجح
 .  أعمم واهلل ، قارنا ويصبح ، يصح فإنو ، الحج عمى العمرة أدخل ثم بحج الحاج أحرم إذا ، األول القول ىو

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 
 


