
 «                                            أخصر املختصرات»من والعمرة شرح كتاب احلج 

(أما هنا  ، يصحُّ أن تقول: حَججُت إىل )كتاُب احلجِّ
ِ
، احلجُّ يف اللغِة هو: القصُد قصُد اليشء

ناِوبون معروٌف عند العرب أهنم يُ فالٍن، بمعنى: أنك قصدتَّه، قصدتَّ املسرَي إليه. وهذا أمٌر 

 احلجَّ بمعنى القصِد.

 خمصوص، وهو التعريُف 
ٍ
لكن اصطلَح الناُس بعد ذلك عىل أن احلجَّ خمصوٌص بيشء

:  االصطالحي، وإال فأصُل اإلطالِق يف اللغة أن احلجَّ هو القصُد، ومنه: قوُل الشاعر العريبِّ

 كثريةً  ُفُلواًل  عوٍف  من وأشَهدَ 

ونَ  ْبُرَقانِ  ِسبَّ  حُيجُّ  املُزعَفَرا الزُّ

ْبُرقان هذا رجٌل  ْبُرقان(: الزُّ بُّ هنا ُيطَلُق عىل الِعاممة؛  )ِسبَّ الزُّ معروٌف يف العرب، والسِّ

يافة، فكان  ْبُرقان(، ملا ُعِرف عنه من الكَرم والضِّ يعني: يقِصدون ِعاممَة هذا الرجل )الزُّ

 .فإًذا احلجُّ يف اللغِة هو القصدُ  الناُس يقِصُدوَنه.

، وأشهُر تعريٍف يف وأما  َعت عباراُت أهل العلم يف تعريِف احلجِّ يف االصطاِلح؛ فقد تنوَّ

احلجِّ هو: أنه قصٌد خمصوٌص من شخٍص خمصوٍص إىل مكاٍن خمصوٍص بأفعاٍل خمصوصٍة. 

ُفوه حِرُصوا  هذا هو تعريُف احلجِّ يف االصطالِح، وهو حقيقًة تعريٌف ُمبَهٌم، لكن الذين عرَّ

عوا ما يتعلَُّق هبذا التعريف،وإال فُيمكن أن ُيقال: هو قصُد املرء املُسلم املُكلَّف عىل أن جيمَ 

 بيَت اهلل احلرام ألداء األنساك املفروضة عليه من احلجِّ والُعمرة.

ى احلجِّ يف  فسواٌء ُقلنا هبذا التعريف، أو هذا التعريف املعنى يف األخري واحٌد، دالٌّ عىل ُمسمَّ

 االصطاِلح.

، معنى هذا: أن الكافَِر ال -وهو قصُد املرء املُسلم  -الشطُر األوُل من هذا التعريف  أما

ٌم عليه أن  ة، ُُمرَّ ٌم عليه دخول مكَّ يقُصُد بيَت اهلل احلرام، وهذا باإلمجاع؛ ألن الكافَِر ُُمرَّ

ة؛ ألن اهلل  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿يقول:  يدُخل مكَّ

 .[28]التوبة:  ﴾ڤ ڤ ڤ
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، بعَثه إىل احلجِّ يف السنة التاسعة، أرسَل حيناََم بعَث يف العام التاِسِع أبا بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبيُّ 

أبا هريرة وعيلَّ بن أيب طالٍب ُيناِديان يف الناس: أال حُيجَّ بعد العاِم ُمرِشٌك، وأال  أبو بكٍر 

 يُطوَف بالبيِت ُعرياٌن.

يقُصَد املرُء ما ِسوى البيِت احلرام، كأن  : خرَج به أن(قصُد املرء املُسلم بيَت اهلل احلرام)

ة . يقُصَد ناحيًة من نواِحي مكَّ  مثاًل أو ما جاَوَرها، فإنه ال يدخُل يف معنى احلجِّ

ألداء مناِسك احلجِّ والُعمرة املفروضة عليه: وُأطلَِق التعريُف هنا؛ ألنه يصُعُب حرُص أداء 

، فيثُقُل  عىل املُتعلِّم، يعني: ال ُيقال: قصُد البيِت احلرام املناِسِك وجعلها كتعريٍف ُمستقلٍّ

ألداء املناِسِك التي هي: اإلحرام، والطواف، والسعي، والوقوُف بعرفة، وهكذا .. إلخ، 

 حينئٍذ يطوُل التعريُف.

 هنا بَّيَّ ما يتعلَُّق بفضِل احلجِّ وبياِن من ُفِرَض عليه، ولعلَّه ترَك احلديَث عن واملُؤلُِّف 

احلجِّ من باِب العلِم به، وإال كان األَوىَل أن يأيت بحديِث جربيل يف البداية الذي ذكَر فرِض 

، ليُدلَّ عىل أنه فرٌض   .فيه أركاَن اإلسالَم، وأن منها احلجُّ

، اكتَفى هبا عن حديِث جربيل  ثة عمن ُفِرَض عليه احلجُّ لكن لعلَّه ملا أَتى باألحاديث املُتحدِّ

 .الطويل

ٍة من  وأيًضا كان األَوىَل يف مثِل هذا الكتاِب وغرِيه من ُكتِب أدلة األحكام: أن يأتوا بأدلَّ

ُف  -من القرآن  -الكتاِب أيًضا  ر املُؤلِّ كتاَب احلجِّ  إضافًة إىل هذه األحاديث، فلو صدَّ

لكان  [97]آل عمران:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿بقوله تعاىل: 

 َأوىَل.

ٌب عىل كل ُمسلٍم ُمكلٍَّف. وقوُلنا )ُمكلَّف( هنا ألن التكليَف يكوُن واحلجُّ ُركٌن وفرٌض واج

 ، فحينئٍذ يكوُن التكليُف هنا.باإلسالم والبلوغ

 واحلجُّ اختلَف أهُل العلم يف زمِن فرضيَّته متى ُفِرض؟
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فمنهم من قال: إنه ُفِرَض يف السنِة السادسة، ومنهم من قال: إنه ُفِرَض يف السنة السابعة، 

منهم من قال: إنه ُفِرَض يف السنة التاسعة، ولكلٍّ ِوجهٌة وتعليٌل ملا ذهَب إليه، ولكنَّ أرجَح و

وهذا أنه ُفِرَض يف السنة التاسعة،  -وهو الذي دلَّت عليه النصوُص  -هذه األقواَل وأقواَها 

قَّي  .الذي اختاَره مجاعٌة من املُحقِّ

: كان مبناهم أن قوَل اهلل  و يف السابعةألن الذين قالوا: إنه ُفِرَض يف السادسة أ

 نزَلت يف تلك السنة. [196]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

يعني: إمتام الُعمرة  -ولكن نقول: هنا ليس فيه دليٌل عىل الفرضيَّة، وإنام فيه وجوُب اإلمتام 

وِع فيهام، وليس فيهام فرضيَُّة احلجِّ  -واحلجِّ   .عىل الناسِ  بعد الرشُّ

،  ملسو هيلع هللا ىلصَض يف السنة التاسعة، ولذلك بعَث النبي وإنام ُفرِ  أبا بكٍر يف تلك السنة؛ ليقوم باحلجِّ

ر النبي  ر  ملسو هيلع هللا ىلصوتأخَّ عن ذلك حِلَكٍم، من أشهِرها وأعظِمها: أن يقُدَم إىل البيِت بعد أن ُتطهَّ

كيَِّة.  الكعبُة من مجيِع األصناِم واملظاِهِر الرشِّ

جَّ بعد هذا العام، وأال يُطوَف بالبيِت ُعريان. كأنَّ هذه ولذلك ناَدى أبو بكٍر يف الناِس: أال حيُ 

ة  ملسو هيلع هللا ىلص، فاحتاَج النبي مظاِهر كانت باِقَيٌة بعد اجلاهلية يف ذلك الوقِت  أن يقُدَم إىل مكة يف حجَّ

 الوداِع يف مثِل هذا الوضِع بعد التطهري.

أي: املُباَدَرة  -ر اختلَف أهُل العلم: هل احلجُّ واجٌب عىل الفو وبناًء عىل هذه املسألة

إذا ُكلِّفَت بلغَت التكليَف،  -أهيا املسلم  -، أو أنه عىل الرتاِخي؟ بمعنى: أنت -والرسعة 

ٌ يف  ا فتُحجَّ يف أقرِب ُفرصٍة عىل الوجوِب، أم أنك خُمريَّ هل جيُب عليك املُباَدَرة وجوًبا فوريًّ

 التأخري؟

  قوَلَّي:هذه املسألة اختلَف أيًضا أهُل العلم فيها إىل

 ٌ اها يف هذا العام، أو يف العام الذي يلِيه، أو الذي يلِيه، هو خُمريَّ ، إن أدَّ ٌ فمنهم من قال: هو خُمريَّ

 ، واستدلُّوا عىل ذلك بأمَرين:يف الوقِت 
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، فقالوا: هذا الدليُل هو [196]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿األمر األول: بقوله تعاىل: 

ة  ملسو هيلع هللا ىلصيف السنِة السادسة، والنبي ، وكان دليُل فرضيَِّة احلجِّ  مل حُيجَّ إال يف العام العاِِش حجَّ

ة حلجَّ النبي الوداع، فدلَّ هذا عىل أن األمَر عىل الرتاِخي، ولو كان  من يوِمِه  ملسو هيلع هللا ىلصعىل الفوِريَّ

ذاك، يعني: يف السنة السادسة أو السابعة عىل اخلالِف املذُكور، أو يف التاِسعة عىل من يقوُل: 

 .َض يف السنة التاِسعةإنه ُفرِ 

ة، وهذه مسألٌة أصوليٌَّة  ُلوا أيًضا: أن األمَر املُطَلَق يف الوجوِب ال يلَزُم منه الفوريَّ وعلَّ

 وقد أشاَر إىل ذلك ناظُِم الورقات يف قولِه عن األمِر: مشهورٌة عند أهل العلِم.

 َتكراًرا وال فوًرا ُيِفدْ  ومل

 التَّكراَرا يقَتِض  ما يِردْ  مل إن

 عىل الرتاِخي.إذا مل يأِت ما يُدلُّ عىل أن
ٍ
ة، وإال فاألصُل بقاُء اليشء  ه جيُب الفوريَّ

أما القوُل الثاين: فقال أصحاُبه: إن احلجَّ واِجٌب عىل الَفوِر، فمنُذ أن تبُلَغ التكليَف وتستطيَع 

، فإنه جيُب عليك املُباَدَرة  .احلجَّ

وا عىل ذلك بُعموِم الفروضِ  ؛ ألننا إن املفروضِة عىل اإلنساِن، فاألصُل فيها امُلباَدَرة واستدلُّ

 ُقلنا: إن األمَر عىل الرتاِخي، فإننا نقوُل: ما هو آخُر حدٍّ هلذا الرتاِخي؟

ٌم؛  ٍة ُمعيَّنة، ُقلُتم مثاًل: لك سنتان أو أربع أو مخس، فإن هذا التحديَد فيه حتكُّ دمُتُوه بُمدَّ إن حدَّ

 دليٌل.ألنه مل يِرد فيه 

وإن ُقلنا: إنه ُمطَلٌق، فال ُيعقُل أن تقول لإلنسان: األمُر لك بالصالِة ُمطَلٌق عىل الرتاِخي، 

مَت، أو مثاًل بالنسبِة  رَت وإن ِشئَت قدَّ ، إن ِشئَت أخَّ متى أردتَّ أن تبدَأ بالصالِة ُتصيلِّ

.  للصوِم، وكذلك بالنسبِة للحجِّ

 روِض: أنه جيُب عليك املُباَدَرُة إليها.فاألصُل يف مثِل هذه األركاِن والف

وينَبنِي عىل هذه املسألة: أن من يقول: إنه عىل الرتاِخي ينَبني عليها أنه لو ماَت وقد كان 

 للحجِّ ومل ُيباِدر، فإنه ال يأَثم. طيًعاُمستَ 
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ِه، وأما عىل قوِل من يقوُل: إنه جيُب عىل الَفور، فإن هذا لو ماَت وهو ُمستطيٌع للحجِّ و مل ُيؤدِّ

 .فإنه حينئٍذ يكوُن آثاًِم 

والقوُل بأن احلجَّ عىل الفوِر هذا هو أصحُّ القوَلَّي، وأقرُب القوَلَّي، ويدلُّ عليه ُمطَلُق 

؛ َفإِنَّ َأَحَدُكْم اَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصد أمحد بسنٍد حسن: أن النبي األمر، وملا جاَء عن ُلوا احلَجَّ َتَعجَّ

 «.َيْدِري َما َيْعِرُض َلهُ 

وقد وجَب  ن حُتجَّ بعد ذلك أو ال تستطيُع؟هل تستطيُع أهذا هو الواِقُع، التأخرُي ال تدري و

 عليك، فعليك إًذا املُباَدَرة.


