
                                             

 «أخرص املخترصات»رشح كتاب احلج من 

ُف:  (قال املُؤلِّ ًة َعََل الَفْوري  .)ِفي الُعْمري َمرَّ

 الرشح

(ما معنى  ٌق باحلجِّ فقط، )َعََل الَفْوري عة واملُباَدرة، لكن الَفور هنا ُمتعلِّ ؟ يعني: عىل وجِه الُّسر

 أم بالُعمرة فقط، أم باجلميع؟

فيكونان واِجبان عىل الَفور أو عىل الرتاِخي. إًذا هنا يعني: إذا ُقلنا: الُعمرُة واحلجر واِجبان، 

(قوُله:   يشمُل: احلجَّ والُعمرَة. )َعََل الَفْوري

 واختَلَف أهُل العلم: هل احلجر والُعمرة واِجبان عىل الَفور أم عىل الرتاِخي؟

 أيًضا كسابَِقتها عىل قوَلني:

ن قالوا: هو عىل الفور قالوا وإن كان يف فذهَب مجاعٌة إىل أهنام واِجباِن عىل الَفور، والذي

بعِض أدلَّتهم ضعٌف، لكن من أوَجه ما قالوا من جهِة النظر يقولون: إن مل نُقل: إنه عىل 

.  الفور، وُقلنا: إنه عىل الرتاِخي، يعني: متى شاَء حجَّ

اِخي؟ أنا اآلن فهذا الرتاِخي ال خيُلو إما أن يكون له أَمٌد ينتِهي إليه، يعني: إىل متى هذا الرت

؟  واِجٌب عيلَّ احلجر مثًًل لكن عىل الرتاِخي أقول: متى ِشئُت فعلُت، إىل متى؟ هل هناك حدٌّ

؟ ا وال دليَل عىل هذا احلجِّ ا، فنقوُل: كيف تَضعون حدًّ  إن وضُعوا حدًّ

ة سنة أو سنتني أو ثًلث أو أربع، نقول: ما الدلي ُل عىل يعني: ُقلُتم مثًًل: عىل الرتاِخي ملدَّ

ة؟  حتديِد هذه املُدَّ

ٌ اإلنسان  ٌ إىل أن يموت، ُُمريَّ وإن ُقلُتم: إنه ال حدَّ له، فصاَر املعنى: أنه غرُي واِجٍب؛ ألنه ُُمريَّ

ا إىل أن يموت، فكان غرَي واِجٍب؛ ألنه يموُت معُذوًرا، فحينئٍذ ال  ً إىل أن يموت، وما دام ُُمريَّ

 فائدَة من الوجوِب.

 ما ُيردر به عىل الذين يقولون: هو للرتاِخي. هذا من أقَوى

ٍة، منها: أن احلجَّ ُفِرَض يف السنة السادسة من  وإن كان الذين قالوا: إنه للرتاِخي استدلروا بأدلَّ

 ، ومنهم من قال: يف السنة اخلامسة.ملسو هيلع هللا ىلصهجرة النبي 
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روا   ودليُلهم يف هذا: أن آية ﴿ َرَة ّلِلَِّ َوَأِِت ُعم  َجَّ َوال  [ نزَلت يف السنة 196]البقرة:  ﴾ احل 

.الس  ادسة، قالوا: وهذا هو فرُض احلجِّ

، وإنام هذه اآلية نزَلت فيام يتعلَّق باحلُديبية.  لكن الصواُب: ليس هذا هو فرَض احلجِّ

من حديث ِضامم بن « الصحيح»وأما الذين قالوا: إهنا يف السنة اخلامسة، استدلروا بام جاء يف 

 إن اّلِل فَرَض علينا احلجَّ .. إلخ احلديث.قال: وقال رسوُلك: ملسو هيلع هللا ىلص َثعَلبة ملا جاء يسأُل النبيَّ 

كان يف السنة اخلامسة، ملسو هيلع هللا ىلص أن ُسؤال ِضامم للنبي  -كالواقديِّ وغرِيه  -وقد ذكَر غرُي واحٍد 

حجَّ يف السنة العارِشة، فلام ُفِرَض يف السنة اخلامسة وحجَّ يف السنة العارِشة، فهذه ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

ة دالَّة عىل أن احلجَّ ليس ع  ىل الفور، وإنام هو عىل الرتاِخي.املُدَّ

لكن نقول: إن الصواَب يف حديث ِضامم إنام كان يف السنة التاسعة، كام ذكَر ذلك احلافُظ ابن 

إنام كان يف السنة التاسعة ملسو هيلع هللا ىلص حجر، وكذا ابُن كثرٍي وغرُيمها، ذكُروا أن ُقدوَم ِضامم إىل النبي 

 ومل يُكن يف السنة اخلامسة.

ه عىل الَفور: أن آيَة آل عمران نزَلت يف السنة التاسعة؛ ألهنا يف عام الوفود، ومما يدلر عىل أن

صدُر ُسورة آل عمران إنام نزَل يف عام الوفود، وعام الوفود كان يف السنة التاسعة، وهو 

َل ال كَِتاِب  الذي حصَل فيه املُناَظرة مع أهل الكتاب كام يف ُسورة آل عمران: ﴿ ُقل  َيا َأه 

َمٍة َسَواء َبي نَنَا َوَبي نَُكم  
ا إىَِل َكلِ  اآليات. [64 ﴾ ]آل عمران:.... َتَعاَلو 

ونزَلت آيُة احلجِّ يف هذه السورة، وكان هذا النزوُل يف السنة التاسعة، بينام الصحيُح أن احلجَّ 

قني، كابن القيِّم  حه مجاعٌة من املُحقِّ  وغريه. ُفِرَض يف السنة التاسعة، وهذا هو الذي رجَّ

َعى أنه ُفِرَض قبل ذلك   ، فهذا القوُل بعيٌد.-ومنهم الشافعير وغرُيه  -وأما من ادَّ

مل ملسو هيلع هللا ىلص مل حُيجَّ إال السنة العارِشة، وليس هذا دليًًل عىل أنه للرتاِخي، وإنام النبي ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

أن يدُخل مكة إال وقد ُأِزيَلت هذه ملسو هيلع هللا ىلص حُيجَّ ألنه كان يف الكعبة أصنام، ومل ُيِرد النبي 

ة كاملة ال خيتلُِط فيها مظاهُر امُلرِشكني  .األصنام، وتكون حجَّ



                                             

ومما يدلر عىل أنه عىل الفور: أمُره أليب بكٍر أن حُيجَّ هبا يف السنة التي نزَلت فيها اآلية، فأمَر أبا 

 .ريض اّلِل عنهبكٍر أن حُيجَّ بالناِس يف عام تسعة، وأرسَل معه أيًضا عيلَّ بن أيب طالٍب 

اه النبي   رِشة.يف السنة العاملسو هيلع هللا ىلص فاحلاصُل إًذا: احلجر ُفِرَض يف السنة التاسعة، وأدَّ

ونقوُل: الصواُب من القوَلني: أن احلجَّ والُعمرة جيِباِن عىل الَفور، فيجُب عليك املُباَدرة إىل 

 احلجِّ والُعمرة، وأن التأخرَي مِظنَُّة اإلثم لرتكِه. 

 


