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 «بلوغ املرام»كتاب احلج من رشح 

 واملُرَسلنياحلمد هلل 
ِ
نبيِّنا حممٍد وعىل آله وصحبِه،  والصالُة والسالُم عىل أرشِف األنبياء

ا إىل يوم الدين  .وسلَّم تسليًما كثريا

 أما بعد:

 «:بلوغ املرام من أدلة األحكام»تعاىل يف كتابه  رمحه اهللقال احلافُظ ابن حجٍر ف

 كتاُب احلج
 ُب فضِله وبياُن من ُفِرَض عليِهبا

َرَة  َأِب  َعن   -708 َرةُ »: َقاَل  َاَّلل ِ  َرُسوَل  َأن   ،ريض اهلل عنهُهَري   إَِل  َال ُعم 

َرةِ  اَرة   َال ُعم  ج  ، َبي نَُهَم  ِلَِا َكف  ورُ  َواْل َ ُ َْب 
ن ةَ  إِّل   َجَزاء   َلهُ  َلي َس  َاِل   َعَلي ِه. ُمت َفق   ؛«َاْل َ

 الشرح
وسلَّم عىل نبيِّنا حممٍد، وعىل آله وأصحابِه، ومن ساَر عىل هلل رب العاملني، وصىلَّ اهلل  احلمدُ 

بَع ُهداهم إىل يوم الدين.  طريِقهم واتَّ

 أما بعد:

َرَة  َأِب  َعن  ؛ فقال: حديَث أيب هريرة رمحه اهللذكَر املُؤلُِّف   ملسو هيلع هللا ىلصَاَّلل ِ  َرُسوَل  َأن   ،ريض اَّلل عنهُهَري 

َرةُ »: َقاَل  َرةِ  إَِل  َال ُعم  اَرة  كَ  َال ُعم  ج  ، َبي نَُهَم  ِلَِا ف  ورُ  َواْل َ ُ َْب 
ن ةَ  إِّل   َجَزاء   َلهُ  َلي َس  َاِل   .َعَلي هِ  ُمت َفق   ؛«َاْل َ

 رواه البخاريُّ وُمسلٌم.« الصحيحني»أي: يف 

َرةُ »قوُله هنا:  َرةِ  إَِل  َال ُعم  اَرة   َال ُعم  ا ُتطَلق عىل الُعمرُة يف اللُّغة: هي ا «َبي نَُهَم  ِلَِا َكف  لزيارة، وأيضا

 .، فُيمكُن أن ُيقال عن الُعمرة: إهنا قصٌد أو زيارةٌ القصِد، فُتشاِرُك احلجَّ من جهةٍ 

، هو: زيارُة بيِت اهلل احلراِم من شخٍص خمصوٍص  ويف االصطالِح مثل ما ذَكرنا عن احلجِّ

 ُنُسٍك خمصوٍص.
ٍ
 ألداء

َرةِ  إَِل »وقوُله:  ن أداَء الُعمرِة مع الُعمرِة ُيؤدِّي إىل نتيجٍة، وهي تكفرُي ما يعني بذلك: أ «َال ُعم 

ارٌة ملا بينَهًم من الذنوِب، بينَهًم من الذنوِب  ، ُمتابعُة الُعمرِة إىل الُعمرِة يدلُّ إىل أن ذلك كفَّ

ارات.  فتكوُن الُعمرُة من الكفَّ
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رٌة للذنوِب، وهنا الشاِهُد من إيراِد احلافِظ ابن حجٍر هلذا احلديِث هنا؛ ليُ  ثبَِت أن الُعمرَة ُمكفِّ

ارٌة مع املُتابَعِة بني الُعمرِة فأورَد هنا فضَلني: فضالا للُعمرِة، وفضالا للحجِّ  . الُعمرة أهنا كفَّ

 .والُعمرِة األُخرى، واحلجُّ املربوُر ليس له جزاٌء إال اجلنَّة

، وإال ف َمْن َحجَّ َفَلْم : »ملسو هيلع هللا ىلصهناَك حديُث النبي واكَتَفى هبذا ليجمَع بني فضََلْ الُعمرِة واحلجِّ

هُ  َيْرُفْث َوََلْ َيْفُسْق   .، فدلَّ عىل تكفرِي الذنوِب «َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

، هنا نعم يرِجُع احلاجُّ كيوِم لكنَّه أَتى هبذا ألن فيه داللٌة أكرُب من داللِة احلديِث الذي ذَكرُته

ُه خالِياا من ا ةِ وَلَدْتُه أمُّ ، أما هذا احلديُث لذنوِب، لكنه ال ُيدَرى ماذا سيكوُن بعد تلك احلَجَّ

.  فإنه يُدلُّ عىل املصرِي يف اآلخرة والعاِقَبِة، وهي اجلنُة، فهو يكوُن أبَلَغ يف بياِن فضليَِّة احلجِّ

 وهذا احلديُث فيه مسائل؛ منها:

 ؟ُحكُم الُعمرِة، وهل الُعمرُة واِجبٌة أو ُمستحبَّةٌ 

 تلَف فيها أهُل العلم عىل قوَلني:اخ

، ودليُلهم يف ذلك: أن اهلل فمنهم من قال:  إنًم ذكَر وجوَب  إن الُعمرَة ليست واِجبةا

َل يأِت يف بياِن فريضِة  [196]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿احلجِّ يف القرآن، وأن قوَله: 

ِِ فيهًمالّشُّ احلجِّ أو الُعمرة، وإنًم هو يف بياِن فرِض إمتاِمهًم بعد   .و

 ، ا: حديُث جربيَل الطويل؛ حيث ذكَر فيها أركاَن اإلسالم، ومنها احلجُّ ودليُلهم يف ذلك أيضا

 وَل يذُكر الُعمرَة.

ُجِل  ا: حديُث الرَّ وسأَله عًم وَجَب عليه، فذكَر له  ملسو هيلع هللا ىلصالذي جاء إىل النبي ومن ذلك أيضا

، إملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َِ »ىل أن قال: : الصالَة، والزكاَة، والصوَم، وذكَر احلجَّ ، فلم يذُكر مع «إاِلَّ َأْن َتطَّوَّ

 ذلك الُعمرَة.

.  فقالوا: هذا دلَّ عىل أن الُعمرَة ليست واِجبةا

أما القوُل الثاين: فقال أصحاُبه: إن الُعمرَة واِجبٌة يف الُعمر مرةا عىل كل ُمكلَّف، كًم أن احلجَّ 

 واِجٌب عىل كل ُمكلَّف.
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 من اإلشارِة إىل حديث عائشة، الذي يَِل حديَث أيب هريرة هنا، ودليُلهم يف هذا: ما سيأيت

 ِجهاٌد؟ قال: 
ِ
َنَعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد اَل ِقَتاَل فِْيِه: احلَجُّ »حينًم قالت: يا رسوَل اهلل! عىل النساء

 «.َوالُعْمَرةُ 

َعني: هل عىل عن فرِض ال ملسو هيلع هللا ىلصونحن نعَلُم أن اجِلهاَد فرُض كفايٍة، وعائشُة تسأُل النبيَّ 

 هو احلجُّ والُعمرة. 
ِ
ا عينيًّا، فقال: ال، إن املفروَض عىل النساء النساء ِجهاٌد مفروٌض فرضا

 هذا هو معنى احلديث.

 هذا فيه داللٌة عىل أن الُعمرَة فرٌض واجٌب عىل املُكلَّف.فقالوا: 

ا عىل ذلك بًم جاء عند الدارُقطنيِّ وغرِيه، من حديث جرب وا أيضا يف  -أنه قال  يلواستدلُّ

جَّ الَبْيَت َوَتْعَتِمرَ : »-بعِض ألفاِظِه  َوَأْن ََتُجَّ الَبْيَت إِِن «: »الصحيحني»، وإال روايُة «َوَأْن ََتُ

ح هذه الروايَة مجٌع من أهل «اْسَتَطْعَت إَِلْيِه َسبِْيالا  ، لكن جاء عند الدارُقطنيِّ وغريه، وصحَّ

جَّ الَبْيَت َوَتْعَتِمرَ َوَأْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم، أن النبي   .«ََتُ

ةا  ، فتِجُب يف الُعمر مرَّ  .فدلَّ عىل أن الُعمرَة قرينُة احلجِّ

ا: ما جاء عند النسائي يف  ، حينًم جاءه ريض اهلل عنهمن حديث ُعمر « سننه»ويدلُّ لذلك أيضا

اِئُب بن يزيد فقال: يا أمرَي املُؤمنني! إنني أسَلمُت ووَجدتُّ احلجَّ والُعمرَة مكت ، السَّ وَبنْي عَلَّ

 : )ُهِديَت إىل ُسنَّة نبيِّك(.ريض اهلل عنهوإين ُأريُد أداَءمها، فقال له ُعمر 

ه الفاُروُق  ، والكتابُة هنا عىل فرضيَّة احلجِّ والُعمرة؛ ألنه قال: مكتوَبنْي عَلَّ  ريض اهلل عنهفأَقرَّ

 ال تكوُن إال يف األمر الواِجِب.

ٌة عىل وجوِب الُعمرة، وأهنا ، وهذا هو  فهذه األدلُة كلُّها دالَّ ةا واحدةا جتُب يف الُعمر مرَّ

ةا يف الُعمر، كًم أن احلجَّ  الصحيُح  من قوََل أهل العلم: أن الُعمرَة واِجبٌة عىل كل ُمكلَّف مرَّ

ةا يف الُعمر.  واِجٌب عىل املُكلَّف مرَّ

ن ُحكُم تتاُبِع الُعمرة إىل الُعمرة؛ بمعنى: هل ُيمكن أن تكومن املسائل يف هذا احلديث: 

 الُعمرُة يف كل شهر، أو يف كل أسبوِ، أو أقل أو أكثر؟
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َر الُعمرَة متى ما ِشئَت  وخاَلَف يف ذلك املالكيَُّة،  ،اجلُمهوُر عىل جواِزها ُمطَلقة، أن ُتكرِّ

 فقال: إنه ال يفعل الُعمرَة يف أقلَّ من سنٍة. رمحه اهللاإلماُم مالٌك 

 احلثِّ عىل تكرار الُعمرة، ومن ولكن هذا خالُف الظاِهر من األحاديث التي جاَءت يف

َرةُ »أشهِرها هذا احلديث:  َرةِ  إَِل  َال ُعم  اَرة   َال ُعم  . والصحيُح يف هذه املسألة: أن «َبي نَُهَم  ِلَِا َكف 

 تكرار الُعمرة ال بأَس به وإن تقاَرَب الزماُن.

ُر الشخُص الُعمرَة إذا قِدَم إىل الب يِت احلراِم وأقاَم هبا فرتةا ُمعيَّنةا لكن يأيت هنا ُسؤاٌل: هل ُيكرِّ

ة ويمُكُث يف احلَرم،  اج أو من يأيت يف رمضان من خاِرج مكَّ ة، كًم يفعُل بعُض احلُجَّ يف مكَّ

ُرها؟ ُر الُعمرَة أ ال ُيكرِّ  هل ُيكرِّ

ر، إال إذا طاَل ُمكُثه، أما إذانقول:  كان يف  األفضُل وأظهُر القوَلني يف هذه املسألة: أنه ال ُيكرِّ

ر؛ ألن النبي  ه أال ُيكرِّ نَُّة يف حقِّ  َل يُكن يفعل هذا، وكذلك أصحاُبه. ملسو هيلع هللا ىلصُحكم امُلسافِر، فالسُّ

ة ألداء ُنُسِك احلجِّ أو الُعمرة، وأثناء بقاِئهم  ولذلك ما يفعُله بعُض الناِس حينًم يقُدُمون مكَّ

ٍِ أو أسبوَعني نِجدهم يأتون بأكثر من ة أسبو ة مُلدَّ ة، أو  يف مكَّ ُعمرة، إما يف اليوم أكثر من مرَّ

ة. وهذا ال شكَّ أنه خُمالٌِف هلدِي النبي   .ملسو هيلع هللا ىلصيف كل يوٍم، أو يف األسبوِ أكثر من مرَّ

ه  واألفضُل أن الُعمرَة تكوُن مّشوعةا مع السَفر، إذا أنشَأ السفَر هلا فإنه ُيستحبُّ يف حقِّ

، ولو كانت هي ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا خالُف ُسنَّة النبي ، وأما تكراُر الُعمرة يف السفر الواِحدالُعمرة

 .وفعَلها أصحاُبه ملسو هيلع هللا ىلصاألفضَل لفعَلها النبي 

ة وهم ُمقيُمون ة، فال بأَس بتكرار الُعمرة؛ ألهنم من أهل مكَّ ، وإن كان بعُض أما أهُل مكَّ

، ال من حيث الوجوِب، وال  -كشيِخ اإلسالم وغرِيه  -أهل العلم  ة ُعمرةا ال يَرون ألهل مكَّ

 ن حيث التكرار.م

ة وغرَيهم؛ فالنبي  حينًم ذكَر حديَث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصولكن النصوص الظاِهرة تشمُل أهَل مكَّ

ة يدُخُلون يف هذا اخلطاِب، وَل يستثنِهم من هذا  ا، وهو يعلُم أن أهَل مكَّ هنا جاء به عامًّ

ة داِخلون يف فضِل الُعمرة، فال بأَس أله ُروا الُعموم، فدلَّ عىل أن أهَل مكَّ ة أن ُيكرِّ ل مكَّ

 .الُعمرَة بني احلنِي واآلخر
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ج  »أما قوُله:  ورُ  َواْل َ ُ ْب 
ن ةَ  إِّل   َجَزاء   َلهُ  َلي َس  َاِل َ  .«َاْل َ

، والرِبُّ هو اإلحساُن، واختلَف أهُل العلم يف توضيِح املرُبوُر اسُم مفعوٍل مأخوٌذ م ن الرِبِّ

، كيف يكون احلجُّ م معنى ؟بِرِّ احلجِّ ا، وما املُراُد برِبِّ احلجِّ  ربورا

 ال: إن بِرَّ احلجِّ هو التقَوى.فمنهم من ق

ٻ پ ﴿، من قوله تعاىل: ومنهم من قال: إن بِرَّ احلجِّ هو اجتِناُب ما هنَى اهلل عنه يف احلجِّ 

 .[197]البقرة:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ِع ما ُينِقُص كًمَله.ومنهم من قال: إن الرِبَّ يف احلجِّ هو اجتِناُب مجي

واحلقيقُة أن هذه األقوال كلُّها تدوُر يف فَلٍك واحٍد؛ بمعنى: أن يأيت املرُء بًم ُأِمر به يف هذا 

، وجيتنُِب ما هُنَِي عنه.  احلجِّ

، «املسند»، عند أمحد يف ملسو هيلع هللا ىلصوبعُض أهل العلِم قََصَ بِرَّ احلجِّ يف معنى روايٍة جاَءت عن النبي 

؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبي واحلاكم: أن الن َعامِ »ُسِئَل: ما بِرُّ احلجِّ اَلِم، وإِْطَعاُم الطَّ  «.إِْفَشاُء السَّ

، إال أهنا روايٌة ضعيفةٌ  وال تِصحُّ عن النبي  وهذه الروايُة رصحيٌة واِضحٌة يف معنى بِرِّ احلجِّ

ةا يف هذا املقامِ ملسو هيلع هللا ىلص ت لكانت ُحجَّ شاُء السالم، ، ولدلَّت عىل أن بِرَّ احلجِّ هو إف، وإال لو صحَّ

 .وإطعاُم الطعام

، واجتنََب  فيبَقى عندنا املعنى املُطَلق، وهو: أن اإلنساَن إذا أَتى باآلداب التي ُأِمَر هبا يف احلجِّ

 هذا ُيعدُّ من احلجِّ املرُبور. ما ُيناِقُض ذلك، فإن

هُ »يقوُل يف احلديث اآلخر:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ْ َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ ْ َيْرُفْث َوََل ، «َمْن َحجَّ َوََل

هُ  بسبِب اجتِناِب هذه املعاين،  فهنا دليٌل عىل أن رجوِ الشخص أو احلاجِّ كَيوِم َوَلَدْته ُأمُّ

 فنحِمل هذا عىل أنه من الرِبِّ الذي يكوُن سبيالا إىل اجلنة.

. ، وهذا ُيعدُّ من بِرِّ احلجِّ َفث واجِلداِل يف احلجِّ هذا من الرِبِّ ا نقوُل: إن ترَك الِفسق والرَّ  فإذا

حالٍل فإن احلجَّ مرُبور،  ، إذا كانت من مالٍ ويدخُل يف ذلك أشياُء كثرية؛ منها: النفقُة مثالا 

.  وإذا كانت من غري ذلك فإن هذا ينُقص من أجِر احلجِّ
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ه أو ال يِصحُّ عىل قوَلني، والصحيُح: أنه  واخُتلِف إذا حجَّ بًمٍل غرِي حالٍل هل يِصحُّ حجُّ

وبة، وإال جُيِزُئه وهو آثٌِم عىل هذا املاِل احلراِم، جُيِزُئه احلجُّ لكنه ناِقٌص من حيث األجر واملثُ 

ة اإلسالم لكن عليه إثُم هذا املال احلرام.  من حيث اإلجزاء فإنه جُيِزُئه عن حجَّ

 ومنه قوُل القائل:

ِت الِعرْيُ  إذا حَججَت بًمٍل أصُلُه ُسْحٌت   فًَم حَججَت ولكْن حجَّ

 ما كلُّ من حجَّ بيَت اهلل مرُبورُ  وال يقَبُل اهللُ إال كلَّ صاحِلةٍ 

ا فليس كل من حجَّ  ه مرُبورا  .البيِت يكوُن حجُّ

ْكُب َكثرٌِي، واحلَاجُّ أنه ملا رأى الناَس  -وقيل: عن ُعمر   -وقد جاء عن ابن ُعمر قال: )الرَّ

ا، وكذلك عدُد امُلعتِمرين، لكن هل قليٌل( ا كبريا اج عددا ، وهذا املعنى ظاهٌر، يبُلُغ عدُد احلُجَّ

هم مرُبور؟  كلُّهم حجُّ

، فكلٌّ نقول: ال، هم خيتلِ  فون، هناك من يرُفث، وهناك من يفُسق، وهناك من جُياِدُل يف احلجِّ

، وكلُّ صاحِب بِرٍّ بَقدِر ما يأيت من  بحسب ما يغَشى من هذه املعاِِص واملنهيَّات يف احلجِّ

 .ِب، أو عىل وجِه االستِحباِب وآداب احلجِّ املأمور هبا إما عىل وجِه الوج

ا هذا هو احلجُّ   ور املُراُد يف هذا احلديث.املربُ  إذا

 



 «                                            بلوغ املرام»شرح كتاب احلج من 

 

؟ َالنَِّساءِ  َعَل ! َاَّلل ِ َرُسوَل  َيا: ُقل ُت : َقاَلت   ريض اهلل عنها َعائَِشةَ  َوَعن   -709 : َقاَل  ِجَهاد 

ج  : فِيهِ  ِقَتاَل  َّل  ِجَهاد   َعَلي ِهن  ، َنَعم  » َرةُ  َاْل َ َُد  َرَواهُ  ؛«َوال ُعم  ظُ  َماَجه   َواب نُ ، َأْح  ف  نَاُدهُ َوإِ ، َلهُ  َوالل   س 

ُلهُ  ، َوَأص  ِحيِح. ِف  َصِحيح   َالص 

 الشرح
ُق بفرضيَّة الُعمرةهذا احلديُث  ٌم ملا ذَكرناه يف احلديِث الذي قبَله فيًم يتعلَّ واستدلَّ به من ، ُمتمِّ

؛ ألن عائشة قَرَنته باجلهاد، وهو  ةا واحدةا قال بأن الُعمرة واِجبٌة عىل كل ُمكلَّف يف الُعمر مرَّ

 .ٌب واجِ 

 هذا القتاَل الذي يكوُن بني ُصفوف املُسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
ٍ
نَفى أن يكون عليهنَّ كنساء

ج  »هلُنَّ واملُِّشكني، وإنًم قال:  َرةُ  َاْل َ ، وهو يف ُحكم بمعنى: أنه  «َوال ُعم  هو الذي جيُب عليهنَّ

ِب يف األرِض بني احلجِّ وبني اجِلها ِة والَّضَّ  .د يف سبيل اهللاجِلهاد، الشرِتاك املشقَّ

ٌة وفيه ََضٌب يف األرض، وكذلك احلجُّ فيه ََضٌب يف األرض  فاجِلهاُد يف سبيِل اهلل يف مشقَّ

ة  يف احلجِّ  هذا االشتِباه فجعَل ، ، فاشتَبَها من هذا الوجهِ وفيه مشقَّ
ِ
ا بالنسبِة للنساء ُمنحَِصا

جال.والُعمرة  ، بِخالف الرِّ

ُلهُ ا: هن رمحه اهللأما بالنسبِة لقوِل احلافظ  ِحيِح( ِف  )َوَأص  يف أصُل حديث عائشة هذا أي:  َالص 

احلديث الذي يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وإنًم أَتى هبذا احلديِث ألنه فيه داللٌة أكرب، وإال فالنبي «الصحيح»

 عند البخاري، حديُث عائشة.« الصحيح»

ُلهُ قوُل احلافظ هنا:  ِحيِح( ِف  )َوَأص  فدلَّ عىل أن ، أي: يف البخاري، وليس يف ُمسلم َالص 

ِحيِح(  )يِف إذا قال:  احلافَظ يف هذا الكتاِب  َجهُ َالصَّ ِحيِح( أو نحو ذلك، فإنه  يِف  أو )َخرَّ َالصَّ

، أي:   «.صحيح مسلم»يدخُل يف ذلك وال ، «صحيح البخاري»ُيريُد به البخاريَّ

ُلهُ  ِحيِح( ِف  )َوَأص  يف سبيِل  : يا رسوَل اهلل! نَرى اجِلهادَ ريض اهلل عنهاوهو قوُل عائشة  َالص 

ورٌ »، قال: -أي: النساء  -اهلل، فهل ُنقاتُِل؟  ، هذا هو الذي يف «اَل، َوَلِكْن ُكلُّ َحجٍّ َمرْبُ

املقام والشاِهِد، من حيث أَتى هبذه الروايِة ألهنا أدلُّ عىل  رمحه اهلل، ولكن احلافُظ «الصحيح»

 .رمحه اهلل كًم ذكَر احلافظُ « الصحيح»فرضيَِّة الُعمرة، وإال فأصُل احلديِث يف 
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، وإوُيؤَخُذ من هذا احلديث: أن اجلها
ِ
ا ال جيُب عىل النساء جال.َد أيضا  نًم جيُب عىل الرِّ

 


