
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

ُف:  (َِبانِجَيجِ)قال املُؤلِّ ِاحُلرِّ مج
 َعََلِامُلْسلج

ِالرشح

هو من أَتى بأركان اإلسالم اخلمَسة، هذا هو املُسلُم من حيث كامل اإلسالم، وإال  املُسلُم:

؛ هم ُيضيُف إىل الشهادَتني: الصالةَ فبعُضهم يَرى أن من أَتى بالشهادَتني فهو امُلسلُم، وبعُض 

ألن الصالَة من ترَكَها بالكليَِّة فهو كافٌِر، يكُفر من ترَكهام من األركان اخلمَسة، بِخالِف احلجِّ 

والصوِم والزكاِة، فإن من ترَكها تكاُساًل فإنه ال يكُفر، وإنام الكفُر يكوُن فيمن ترَك الصالَة 

 بالكليِة تكاُساًل.

، حتى ُُيَرج لُم هو من أَتى بالشهادَتني، وأَتى بام يكُفُر به تاِرُكه من أركان اإلسالمفإًذا املُس

. فهذا هو الصومغريه كو؛ فقد ُيدَرُج معه الزكاة عىل خالٍف مشهور، وكذا احلج من اخلالف

 .خرَج بذلك الكافر، الكافُر ال جيُب عليه احلج  ف، املُسلمُ 

وط رشطٌ إًذا نفهُم أن اإلسالَم هنا  ، واملُؤلُِّف هنا اآلن بدَأ يرَشُع يف الرش  عىل  من رُشوط احلجِّ

ة؟  املُسلم، لكن هذا الرشط هل هو رشُط وجوٍب أو رشُط صحَّ

ة. وقد يكون  نحن ُقلنا مراًرا: إن الرشوَط تنقِسُم إىل قسَمني: رشوط وجوب، ورشوط صحَّ

ة، وسنُطبُِّق هذا عىل ما يذُكُر الرشط أحياًنا رشط وجوٍب فقط، وقد يكون أحياًنا رشط ص حَّ

 املُؤلِّف.

ة وليس رشَط وجوٍب؛ ألن احلجَّ جيُب عىل الكافر،  أما اإلسالم فاختاَر مجاعٌة أنه رشط صحَّ

ملاذا؟ يقول: ألن هذا مبني عىل مسألة: هل الكفار ُُماَطبون بُفروع الرشيعِة أم ليُسوا 

 ُُماَطبني، كام مرَّ معنا يف أصول الفقه؟

ةل ، هو واجٌب عىل الكافر؛ كن نقول: إن ُقلنا: إهنم ُُماَطبون فيكوُن اإلسالم رشط صحَّ

.يعني: واجٌب عليه أن ُيسلِم وحُيجَّ ألجل   أن يِصحَّ

 ، فكيف ُنوِجُبه عليه وهو ال يِصح  منه؟لكن نقول: إن الصحَة هنا ُمستلِزمًة للوجوِب 
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بني هو يف اآلخرة، وأما يف الدنيا فهام أَتوا بأفعال ألننا ذَكرنا أن نتيجَة مسألة الكفار ُُماطَ 

اإلسالم فإنه ال يكون ُمسلاًِم حتى يأيت بالشهادَتني وينِوَي هذا الفعَل أو ينِوي الدخوَل يف 

 اإلسالم.

ٍة ووجوٍب، فهو ال جيُب عىل الكافر  .فإًذا اإلسالُم هنا رشُط صحَّ

(قوُله:  ًضا، الرقيُق أو العبُد هو املمُلوك لغريه احلُر  هنا هو من مل يُكن  )احُلرِّ رقيًقا أو ُمبعَّ

لسيِّده، فقد يكون ممُلوًكا ُملًكا كليًّا، يعني: مجيع أجزاء هذا العبد ممُلوكة هلذا الشخص، وقد 

يكون ممُلوًكا ُملًكا ُجزئيًّا، وهذا اجلزء ُيتلف، قد يكون النصَف، وقد يكون الث ُلث، أو 

بع، أو غريه عني: قد يشرِتك أربعة يف عبٍد، فُيعتُِقه واحٌد فيكون ُربَع ُحرٍّ وثالثة أرباع ؛ يالر 

ى )ُمبعَّض( سواٌء كان ُربًعا أو كان نصًفا أو غري ذلك، هذا امُلبعَّض.  عبد، هذا ُيسمَّ

(هنا  إًذا قوُله  .خرَج به: العبد أو املُبعَّض )احُلرِّ

صحٍة أم رشُط ، لكن هل هو رشُط وط احلجواحلريُة أيًضا هذا هو الرشُط الثاين من رُش 

 وجوٍب؟

ه،  ة، فلو حجَّ العبُد صحَّ حج  فإًذا نقوُل هنا: رشُط احلرية إنام هو رشُط وجوٍب ال رشَط صحَّ

ة اإلسالم أم ال  لكنه ال جيُب عليه احلج  ما دام عبًدا، لكن لو فعَل احلجَّ فهل جُيِزُئه عن حجَّ

 جُيِزُئه؟

ُح من القوَلني: أنه ال جُيِزُئه للنص؛ ألن يف حديث ابن عباٍس عند ابن حيعىل قوَلني، والص

اَم َعْبٍد َحجَّ ُثمَّ ُأْعتَِق، َفَعَلْيِه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب شيبة، وابن ُخزيمة وغريه بسنٍد صحيٍح، أن النبي  َأي 

ًة ُأْخَرى ًة ُأْخَرى»، أو «َحجَّ اَم َصبِيٍّ َحجَّ ُثمَّ َفْلَيُحجَّ َحجَّ ًة  ، َوَأي  َبَلَغ احِلنَْث، َفْلَيُحجَّ َحجَّ

 ، هذا هو احلديُث.«ُأْخَرى

بناًء عىل اخلالِف يف احلديث: هل هو موقوٌف عىل ابن عباٍس أو هو  واخلالُف يف املسألة

 .مرفوٌع؟ وأن املحُفوظ والرواية األكَثر عىل أنه موقوٌف عىل ابن عباسٍ 



                                             

ذوذ يف الرفِع من هذا الباب؛ فبعُضهم ، ودخل مسألُة وجاء يف بعِض الطرق بالرفعِ  الش 

َف الرفعَ  ، وجعَله موقوًفا عىل ابن عباس، وما دام موقوًفا حَكى بُشُذوذ الرفِع، فضعَّ

 .فاملوقوُف ال حُيتج  به

لكن قال الذين أوَجُبوه قالوا: وإن كان موقوًفا عىل ابن عباٍس، فله حكُم الرفع؛ ألن 

 إىل قسَمني: مرفوع رصحًيا، ومرفوع ُحكاًم. احلديث املرفوع عندنا ينقِسمُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص: كذا، أو ُسِئل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأما املرفوُع الرصيُح: كأن يقوُل الراوي: قال رسوُل اهلل 

 ، هذا هو املرفوُع الرصيح.فقال: كذا

، أو أن يذُكر ُحكاًم ال وأما املرفوُع ُحكاًم: كأن يقول القائُل مثاًل: من السنِة أن ُيفعَل كذا

 ، يعني: ال ينبغي أن يكون هذا من رأِي الراوي.يكوُن للرأِي فيه جمال

ًة أخرى،  مثاًل: ابن عباس اآلن يأُمُر الصبيَّ إذا كان قد حجَّ يأُمُره أن حُيجَّ بعد الُبلوغ حجَّ

، هذا األمُر وهذا اإلجياُب من ابن عباٍس ال ينبغي أن يكون من فراغ، يعني: أَتى به من نفِسه

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون أَتى به من النبي  فال ُبدَّ 

ٌة عىل أنه ال ونعرُف املرفوَع ُحكاًم يف مثِل هذه األحوال بالَقرينَة ، إن كان هذا األمُر قرينُته قويَّ

 جماَل للرأِي فيه فهو مقُبول، وإال فال.

إذا هذا ال جماَل للرأِي فيه، فكيف ُيوِجُب ابُن عباٍس عىل الصبيِّ وعىل العبِد، فهم يقولون: 

د الرأي َق هذا أن حُيجَّ مرًة أخرى، وهذا ال ُيمكُن أن يكون بُمجرَّ
، وإنام قاَله بلَغ هذا وإذا ُأعتِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصلعلٍم علَِمه من النبي 

ة اإلسالم، فاحلاصُل إًذا: أن العبَد إذا حجَّ  ه، لكنه ال جُيِزُئه عن حجَّ وهو ممُلوٌك صحَّ حج 

ًة   .ُأخرىفإذا ُأعتَِق فعليه أن حُيجَّ حجَّ

(قال املُؤلُِّف:  هذه صفٌة ُأخرى، كل هذه الصفات ملوُصوٍف، موصوف حمُذوف أو  )املُكلَّفج

ظاِهر؟ ظاِهر، وهو املُسلم، يعني: قد يكون املُسلم عبًدا، قد يكون صغرًيا، فاحتاَج إىل أن 

(جيمَع هذه الصفات لتكون ُقيوًدا:  ِاملُكلَّفج ِاحُلرِّ مج
 .)املُْسلج
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، البلوُغ والعقُل. فهل التكليُف هنا نعرُف أنه رشٌط كام مرَّ معنا هو: البالُغ العاقُل واملُكلَُّف 

ة؟أليس كذلك؟ لكن هل هو رشُط وجوٍب   أو رشُط صحَّ

ل؛ التكليُف  أما البلوُغ فهو الصبي  الذي مل يبُلغ، ، يكون بالعقِل ويكون بالبلوغِ نقوُل: ُنفصِّ

: إن احلجَّ  والبلوُغ هو رشُط وجوٍب، فلو حجَّ  ، لكن ال نقوُل للصبيِّ الصبي  لصحَّ منه احلج 

واجٌب عليه. فإًذا البلوُغ رشُط وجوٍب، فال جيُب عىل الصبيِّ حتى يبُلغ، فاحلج  يف حق 

الصبيِّ رشُط وجوٍب، إن بلَغ وإذا مل يبُلغ مل يُكن رشَط وجوٍب، وإنام صاَر يف حقِّ الصبيِّ 

 .صحَّ منه ُسنَّة، فلو فعَله الصبي  

ة اإلسالم؟  لكن إذا حجَّ الصبي  فهل جُيِزُئه عن حجَّ

م. ة اإلسالم، ملاذا؟ بدليِل ابن عباٍس املُتقدِّ  ال ُُتِزُئه عن حجَّ

ة؟  يبَقى معنا العقل هل هو رشُط وجوٍب أو رشُط صحَّ

 جيُب عليه. املجنوُن صحَّ منه، لكنه الإن ُقلنا: إن العقَل رشُط وجوٍب، فمعنى هذا: لو حجَّ 

ة، فمعنى هذا: أن احلجَّ ال جيُب عىل املجنُون وال يِصح  منه.  إن ُقلنا: إنه رشُط صحَّ

 لكن نقوُل: إن أهَل العلم اختَلُفوا يف اجلُنون عىل قوَلني:

ة، فلو حجَّ فمنهم من قال: إن العقَل  رشٌط للوجوٍب مثل البلوغ، وليس رشًطا للصحَّ

ه، لك  نه ال جيُب عليه.املجنوُن لصحَّ حج 

، ملسو هيلع هللا ىلصأهنا رفَعت صبيًّا يف املهد إىل النبي « الصحيح»وهؤالء استدل وا بقصة اخلثَعميَّة يف 

؟ قال:  ، وهذا الصبي  هو واملجنوُن سواٌء؛ ألنه ال يعِقل «َوَلِك َأْجرٌ َنَعْم، »فقالت: أهِلَذا حجٌّ

قون بني هذا وهذا؟ فمن  وال ُيميِّز، صبيٌّ طفٌل ال يعِقُل وال ُيميِّز. فهؤالء يقولون: كيف ُتفرِّ

ُحوا حجَّ املجنُون.  هذا الباِب صحَّ

؟ فإحرا  ُم الصبيِّ إحراُم املجنُون.قيل هلم: كيف حُيِرُم املجنوُن؟ قالوا: كيف حُيِرُم الصبي 

 ونحن نقوُل: إن الصبيَّ حُيِرُم عنه ولِي ه، فكذا املجنوُن حُيِرُم عنه ولي ه.

ه،  ة، فلو حجَّ املجنُون ما صحَّ حج  وأما القوُل الثاين: فقالوا: إن اجلُنون هنا رشُط صحَّ

 «.ْجنُوُن َحتَّى ُيِفْيَق املَ ».. ، وذكَر منهم: ..«ُرفَِع الَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة »بدليل: 



                                             

وهذه املسألة احلقيقة خالفيَّة، ولكلٍّ وجٌه من النظر، والذين أجاُزوا حجَّ املجنُون هلم وجٌه 

 .، قياًسا عىل الصبيِّ من النظر

وكذا أيًضا جُيمُع بني األمَرين، يعني: قوٌل ثالٌث لكن ال أعرُف أن أحًدا قال به، لكن ُيمكُن 

ه؛ ألن النبي أن ُيقال: إن كان  ه، وأما إن حجَّ بُمفرِده مل يِصحَّ حج  له ويلٌّ حُيِرُم عنه صحَّ حج 

.«َنَعْم، َوَلِك َأْجرٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ، فنَسَب هذا إليها بدليٍل أهنا هي التي حُتج  هبذا الصبيِّ

م فنقوُل مجًعا بني األمَرين، وحيتاُج هذا إىل بحٍث  ني أو إن كان قال به من قال املن املُتقدِّ

رين، فهذا جيِّدٌ  ، وإن مل يُقل به أحٌد فال ُيؤَخذ عىل أنه قوٌل وال ترجيٌح. لكن أقوُل: املُتأخِّ

 ُيمكن أن ُيقال هبذا مجًعا بني األمَرين.

(قال:  هذا أيًضا صفٌة للُمسلم أن يكون ُمستطيًعا، واملُستطيُع اختلَف أهُل العلم  )املُْسَتطجْيعج

 املُراد هبا، ما معنى االستِطاعة؟ ومن هو املُستطيُع؟يف بيان االستِطاعة ما 

َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع  ﴿قوله تعاىل: من  واشرِتاُط االستِطاعة هنا مأُخوذةٌ 

 .[97]آل عمران:  ﴾ إَِلْيِه َسبِيالً 

مة كل ها هلا دليل؛ اإلسالم ما دليُله؟   ، والنيُة ال«إِنَّاَم األَْعاَمُل بِالنِّيَّاِت »فالرشوُط املاِضية املُتقدِّ

ُْم ﴿قوُله تعاىل، مما يدل  عليه: ، ومنه ِصح  من الكافِرت َوَما َمنََعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاُُتُْم إاِلَّ َأهنَّ

الَة إاِلَّ َوُهْم ُكَساىَل َوالَ ُينِفُقوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهونَ   ﴾ َكَفُروْا بِاهللَِّ َوبَِرُسولِِه َوالَ َيْأُتوَن الصَّ

، فكذا احلج  يمنَُع من قبوهلا النفَقات فالكفُر باهلل وبرسولِه منََع من قبول[ 54]التوبة: 

 .الُكفرُ 

ا حديُث ، وأيًض احلريُة، يقولون: الذي يدل  عىل عدم الوجوِب بالنسبِة للعبِد إمجاُع املُسلمني

 .، وإال فاإلمجاُع قاِئٌم عىل عدم وجوِب ذلك عىل العبدِ ابن عباسٍ 

 ، ويدخُل يف هذا: البلوغ«ُرفَِع الَقَلُم َعْن َثاَلَثةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصقوُل النبي وأما املُكلَّف، فدليُله: 

 .والعقل

 ، لكن ما هي االستِطاعة؟﴾ِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيالً مَ  ﴿وأما امُلستطيُع فمن قولِه تعاىل: 
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 العلم يف ذلك عىل قوَلني: اختَلَف أهُل 

هي الزاُد  ﴾ َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيالً  ﴿فاجلمهوُر ذهُبوا إىل أن االستِطاعة يف قوله تعاىل: 

 والراِحلة.

، برصِف وأما املالِكيَُّة فرَيون أن االستِطاعَة هي إمكاُن الوصوِل، يعني: الُقدرة عىل الوصولِ 

شًيا عىل األقدام وإن مل جيِد راحلًة فإنه النظر عن كونِه زاًدا أو راِحلة، فلو استطاَع أن يِصَل م

، فال ُيقيِّدونه بالزاد يكون ُمستطيًعا، وبأي طريقٍة حتُصُل به االستِطاعة يكون ُمستطيًعا

 والراِحلة. هذا قوُل املالكِيَّة.

وا  ُتهم يف هذا جاَءت عن عدٍد من عىل ذلك بالزاِد والراِحلةأما اجلمهوُر الذين استدل  ، فأدلَّ

ريض اهلل ، وابن ُعمر، وابن َعمرو، وعائشة ريض اهلل عنه؛ كابن عباٍس، وأنٍس ابةِ الصح

، يف السنن هنا بالزاِد والراِحلة ، وابن مسعوٍد، كل هم ُرِوي عنهم تفسرُي االستِطاعةعنها

 .وغرِيها، كاملُصنَّفات

ضعٍف، وأكثُرها أحاديُث ُمرَسلة، لكن الرتمذيَّ لكن ال ُيُلو طريٌق من هذه الطرق من 

قال: )وعىل هذا العمُل عند أهل  -بعد أن أورَد بعَض األحاديث  - عاىل قالرمحه اهلل ت

ة أهل العلم( يعني:   أن االستِطاعة هي الزاُد والراِحلة.العلم(، أو )عند عامَّ

يعني: أن يكون يملُِك راحلًة يِصُل هبا إىل البيِت احلرام، وكذا يملُِك زاًدا لئال هيَلَك يف 

والراِحلة الصاحِلَني ملثلِه، اشرَتُطوا أن يكونا صاحِلَني ملثلِه. كيف  الطريق، وقالوا: الزادُ 

 صاحِلنَي ملثله؟

 يعني: إن كان غنيًّا فتكون الدابَّة ُمناِسبًة لِغناه؛ ألن الغنيَّ اعتاَد أن يركَب هذه املراكِب

ألن هذا فيه ابتِذاٌل لنفِسه ، فإنه ال يستطيُع أن حُيجَّ به؛ الفاِرهة، فبالتايِل إذا ركَِب مركًبا رديًئا

 ولشخِصه، ولذلك قالوا: صاحِلنَي ملثلِه.

إنك إن مل ُِتد وكذا الزاُد إذا كان ممن يأكُل اللحوَم واعتاَد عىل أكِلها، ومل جيِد، فال نقوُل له: 

 .ملثلِهزاُده ليس صاحِلًا : إن هذا ونما حُتج  به إال ُخبًزا يابًِسا فتُحج  به، يقول



                                             

: )عىل هذا إًذا:  فاحلاصُل  األحاديُث ال ختُلو من ضعٍف، لكن كام قال أبو عيسى الرتمذي 

ة أهل العلم(  .العمُل عند عامَّ

وأخَذ به مجاعٌة من العلامء، وشيُخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يقول: )هذه الروايات 

ا بعًضا، ويدل  عىل أن للحديث يُشد  بعُضهاملُرَسلة وكذا الضعيف منها،  يُشد  بعُضها بعًضا(

 أصاًل، وعىل أن االستِطاعة املُراد هبا: الزاُد والراِحلة.

ومتى ال يستطيُع؟ الذي ال جيُِد وهذا الذي يغلُِب عىل الناِس، متى اإلنسان يستطيُع أن حُيجَّ 

راحلًة  راِحلة ُيعد  غرَي ُمسَتطيع، وكذا الذي ال جِيُد زاًدا، لكن إذا كان الشخُص يملُِك 

؟ هذا يكون ُمستطيًعا.  ويملُِك زاًدا، أليس يكون ُمستطيًعا للحجِّ

لكن نقول: ُيضاُف إىل هذا االستِطاعة بالزاِد والراِحلة، وكذا أيًضا بالبَدن، لكن هم مل 

يذُكروا البَدن، وإنام ذَكروا الراِحلة، يقولون: ألن الراِحلة دليٌل عىل البَدن، فإذا ُوِجَدت 

استطاَع الركوَب، وإذا مل يستِطع الركوَب فكأن الراِحلة مل تُكن موجودًة، فجَعلوا  الراِحلة

 الراِحلة دلياًل عىل الراِحلة ذاُتا وعىل البَدن.

، وكذا الشيُخ الكبريُ ألننا نعِرُف أن  ، ولو كان عنده راِحلة؛ ألنه ال املعُذور ال جيُب عليه احلج 

 يستطيُع االستِقرار عىل الراِحلة.

فاكَتَفوا بذكِر الزاِد والراِحلة؛ ألن الراِحلة دالَّة عىل الركوِب، فإن استطاَع الركوَب فهي 

 ، أليس كذلك؟راِحلة، وإن مل يستطِع فوجوُدها كعدِمها

 بِقي معنا: نقول: االستِطاعُة تنقِسُم إىل قسَمني: استِطاعٌة بالنفِس، واستِطاعٌة بالَغري.

و من ذَكرناه؛ يعني: من استطاَع أن يركَب الراِحلة ومعه زاد، أما املُستطيُع بنفِسه، فه

 ويذهب وحُيج  بنفِسه، هذا ُمستطيٌع بنفِسه.

، إما لصعوبِة الركوِب  أما املُستطيُع بغريه، فهو من مَلَك زاًدا وراِحلًة لكنه ال يستطيُع احلجَّ

، أو ملرٍض ال ُيرَجى ُبرُؤه، لكن عنده ماٌل لكِ  يدفَعه لشخٍص فيُحجَّ به عنه. هذا  يستطيُع أن ََبٍ

وَنه )املُستطيُع بغريه(.  ُيسم 
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، أم  عليك أن ُتنيَب غرَيك أم نقوُل له: ال جيُب؟ هل هذا امُلستطيُع بغريه هل جيُب عليه احلج 

 ؟ال جيُب عليك

، فال نيب، كاملالِكيَّة وغريهم قالوا: ال جيُب عليه أن يُ عىل قوَلني: فمن قائٍل: إنه ال جيُب عليه

 ُيكلُِّف اهلل نفًسا إال ُوسَعها.

ُ طاملَا ومن قائٍل:  ته، ونحن ُنفِّسِّ أنه يملُِك املاَل، فعليه أن ُينيَب غرَيه؛ ألن احلجَّ باٍق يف ذمَّ

 ، فيدفُع إليه مااًل.فيها االستِطاعَة هنا بالزاد والراِحلة، ويملُِكها. فإًذا ُينيُب غرَيه

 من قوِل امُلؤلِّفوسيأيت اإلشارُة إىل هذا 

 


