
ِلم  "  ال بَ ي ت َهَذا َحج   َمن  "   َأَتى َمن  "  َمن ُصور َعن   ُجَري ج   َطرِيق ِمن   َوِلُمس 
َمل َوُهوَ "  ال بَ ي ت َهَذا َرة ال َحج   َيش   . َوال ُعم 

له  ( يَ ر ُفث فَ َلم  : )  و 
 ، ال َقو ل ِفي ال ُفح ش َوَعَلى ِبهِ  الت  ع رِيض َعَلى َوُيط َلق ، ال ِجَماع الر َفث
َز َهِري   َوقَالَ  م الر َفث:  اْل   ، ال َمر َأة ِمن   الر ُجل يُرِيدهُ  َما ِلُكل   َجاِمع ِاس 
 ِمن   َهَذا:  ِعَياض َوقَالَ .  الن َساء ِبهِ  ُخوِطبَ  ِبَما َيُخص هُ  ُعَمر ِاب ن وََكانَ 
ُهور(  ُفُسوقَ  َوَل  َرَفثَ  َفَل )  تَ َعاَلى الل ه قَ و ل  ِبهِ  ال ُمَراد َأن   َعَلى َوال ُجم 
يَة ِفي  ُهوَ  َما ال َحِديث ِفي ِبهِ  ال ُمَراد َأن   َيظ َهر َواَل ِذي.  ِان  تَ َهى ال ِجَماع اْل 

ِلهِ  ال ُمَراد َوُهوَ  ، ال ُقر طُِبي   َنَحا َوِإَلي هِ  ، َذِلكَ  ِمن   َأَعم    فَِإَذا"  الص َيام ِفي ِبَقو 
م َكانَ   " . ر ُفثي َ  َفَل  َأَحدُكم   َصو 

 ( : فَاِئَدة) 
َف َصح َوال ُمَضارِع ال َماِضي ِفي ُمثَ ل َثة الر َفث فَاء  ال َماِضي ِفي ال َفت ح َواْل 

َبل ِفي َوالض م   تَ ق   . َأع َلم َواَلل ه ال ُمس 
له  ( يَ ف ُسق َوَلم  : )  قَ و 
َع َراِبي   ِاب ن َوَأغ َربَ  ، َمع ِصَية َوَل  ِبَسي َئة   يَأ تِ  َلم   َأي    َلف ظ ِإن  :  فَ َقالَ  اْل 

ق َمع َلم   ال ِفس  َعارهم   ِفي َوَل  ال َجاِهِلي ة ِفي ُيس  َلِمي   ُهوَ  َوِإن َما َأش   ، ِإس 
ِتع َماله َكثُ رَ  بِأَن هُ  َوتُ ُعق بَ  َلم قَ ب لَ  َعم ن   َوِحَكايَته ال ُقر آن ِفي ِاس  .  اْل ِس 

 َعن   ال َخارِج َفُسم يَ  َخَرَجت   ِإَذا الر طََبة َفَسَقت  ِان    َأص له:  َغي ره َوقَالَ 
 . فَاِسًقا الط اَعة

له مِ  َرَجعَ : )  قَ و   ( أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و 



َران َوظَاِهره ، َذن ب ِبَغي رِ  َأي    ِمن   َوُهوَ  ، َوالت ِبَعات َوال َكَباِئر الص َغاِئر ُغف 
 َشاِهد َوَلهُ  ، ِبَذِلكَ  ال ُمَصر ح ِمر َداس ب ن ب اسال عَ  ِلَحِديثِ  الش َواِهد َأق  َوى

ِسير ِفي ُعَمر ِاب ن َحِديث ِمن   له ِفي ال َفاء:  ال ِطيِبي   قَالَ  ، الط َبِري   تَ ف  "  قَ و 
 َوال َجار   ، َصارَ  َأي   َرَجعَ  َوَجَوابه ، الش ر ط َعَلى َمع ُطوف"  يَ ر ُفث فَ َلم  

ُرور ِسهِ  ُمَشاِبًها َصارَ  َأي   َحاًل  َيُكون َأن   َوَيُجوز ، هُ لَ  َخَبر َوال َمج   ِفي ِلنَ ف 
م ِفي الذ نُوب َعن   ال بَ َراَءة  ِرَوايَة ِفي َوَقعَ  َوَقد  .  ه ا أُم ه َوَلَدت هُ  يَ و 

اَرُقط ِني   م َكَهي َئِتهِ  َرَجعَ "  ال َمذ ُكورَة الد   ضبَ ع   َلَنا َوذََكرَ " .  أُم ه َوَلَدت هُ  يَ و 
 ذُِكرَ  َكَما ال ِجَدال ِفيهِ  يُذ َكر َلم   ِإن َما ال َحِديث َأن   َأفَادَ  الط يِبي   َأن   الن اس

يَة ِفي ِتَفاء َطرِيق َعَلى اْل  رِ  اِلك   ، ذُِكرَ  َما َعَلي هِ  َدل   َما َوتَ ر كِ  ال بَ ع ض ِبذِك 
َتِمل َتِلف َذِلكَ  ِإن   يُ َقال َأن   َوَيح   تَ ر ك ِفي يُ َؤث ر َل  ُوُجوده ِْلَن   دِ بِال َقص   َيخ 

َكام ِفي ال ُمَجاَدَلة ِبهِ  ال ُمَراد َكانَ  ِإَذا ال َحاج   ُذنُوب َمغ ِفَرة  ِفيَما ال َحج   َأح 
َِدل ة ِمن   َيظ َهر  فَِإن   َأي ًضا يُ َؤث ر َفَل  الت  ع ِميم ِبَطرِيقِ  ال ُمَجاَدَلة َأو   ، اْل 

َها ال َفاِحش َها َوال َحَسن الر َفث ُعُموم ِفي اِخلدَ  ِمن    َعَدم ِفي ظَاِهر ِمن  
َتِوي ، الت أ ثِير  . َأي ًضا يُ َؤث ر َل  الط َرفَ ي نِ  َوال ُمس 
له  َوَلم   يَ ر ُفث فَ َلم   ال بَ ي ت َهَذا َأَتى َمن  : )  َوَسل مَ  َعَلي هِ  الل ه َصل ى قَ و 

 ( أُم ه َوَلَدت هُ  َكَما َرَجعَ  يَ ف ُسق
له ِمن   َهَذا:  ال َقاِضي قَالَ   َوالر َفث{  ُفُسوق َوَل  َرَفث َفَل : }  تَ َعاَلى قَ و 

م:  ل َوَهَذا ، ال ِجَماع ُهوَ :  َوِقيلَ  ، ال َقو ل ِمن   ِلل ُفح شِ  ِاس  ُهور قَ و   ال ُجم 
يَة ِفي َلة َلُكم   ُأِحل  : }  تَ َعاَلى الل ه قَالَ  ، اْل   ِإَلى ثالر فَ  الص َيام لَي  

رَِها ال َفاء ِبَفت حِ  َوَرِفثَ  َرَفث:  يُ َقال{  ِنَساِئُكم    َويَ ر ِفث يَ ر ُفث ، وََكس 



رَها ال َفاء ِبَضم   َويَ ر َفث َِلفِ  َأر َفثَ :  َأي ًضا َويُ َقال ، َوفَ ت حَها وََكس   ، بِاْل 
رِ  الت ص رِيح:  الر َفث:  َوِقيلَ  َز هَ  قَالَ  ، ال ِجَماع ِبذِك   َجاِمَعة ِهيَ :  ِري  اْل 
 ُخوِطبَ  ِبَما ُيَخص صهُ  َعب اس ِاب ن وََكانَ  ، ال َمر َأة ِمن   الر ُجل يُرِيدهُ  َما ِلُكل  

مِ )  َوَمع َنى:  قَالَ  ، الن َساء ِبهِ   َوَأم ا.  َذن ب ِبَغي رِ  َأي  ( :  أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و 
 . َلمَأع   َواَلل ه.  فَال َمع ِصَية ال ُفُسوق

 ( ُهَري  َرةَ  َوَأِبي
َرَجهُ  ِلم   ال ُبَخاِري   َأخ   يَ ف ُسق   َوَلم   يَ ر ُفث   فَ َلم   ِلل هِ  َحج   َمن  : )  ِبَلف ظِ  َوُمس 

مِ  َرَجعَ   ( أُم هُ  َوَلَدت هُ  َكيَ و 
له مِ  ُذنُوبه ِمن   َخَرجَ )  قَ و   ( أُم هُ  َوَلَدت هُ  َكيَ و 
مَ  ارَتِهِ َكَطهَ  الذ نُوبِ  ِمن   َطُهرَ  َأي   َها َكُخُروِجهِ  َل  أُم هُ  َوَلَدت هُ  يَ و  مَ  ِمن    يَ و 

مِ  َذِلكَ  ِفي َعَلي هِ  َذن بَ  َل  ِإذ   أُم هُ  َوَلَدت هُ  ُرجَ  َحت ى ال يَ و   ظَاِهُرهُ  ثُم   ِمن هُ  َيخ 
ِصيصُ  ِلل َكَباِئرِ  الش ُمولُ   . بَِعيد   ِمث ِلهِ  ِفي َوالت خ 

له  ( ُرورَةال َمب    ال َحج ة)  و 
 ِهيَ  َوِقيلَ  الط اَعة َوُهوَ  ال ِبر   ِمن   َمأ ُخوذ ِإث م ُيَخاِلطَها َل  ال ِتي ِهيَ  ِقيلَ 

ُبوَلة ًرا يَ ر ِجع َأن   ال َقُبول َعَلَمات َوِمن   الث  َواب َوُهوَ  بِال ِبر   ال ُمَقاِبَلة ال َمق   َخي  
 ال ِتي ِهيَ  َوِقيلَ  ِفيَها رِيَاء َل  ال ِتي يَ هِ  َوِقيلَ  ال َمَعاِصي يُ َعاِود َوَل  َكانَ  ِمم ا
 قَ ب لهَما ِفيَما َداِخَلنِ  َوُهَما َمع ِصَية يَ ع ُقبَها َل 
 ( ال َجن ة ِإل   َجَزاء َلَها َلي سَ ) 

ِفي الد ُخول َفُمط َلق َوِإل   َأو ًل  ُدُخولَها َأي   يَمان ِفيهِ  َيك   َهَذا َوَعَلى اْل ِ
 َرَجعَ  ِلَحِديثِ  َأي ًضا ال َكَباِئر ِبهِ  يَ غ ِفر ال َحج   َأن   َأِدل ة ِمن   َحِديثال   فَ َهَذا



مِ   َوَما الذ نُوب ِمن   تَ َقد مَ  َما َمغ ِفَرة يُِفيد ال َحِديث َهَذا َبل   أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و 
 َأع َلم تَ َعاَلى َواَلل ه تََأخ رَ 

ُرورَة ال َحج ة)   ( ال َجن ة ِإل   َجَزاء َهالَ  َلي سَ  ال َمب  
َتِصر َل  َأن هُ  َمع َناهُ  الن  َوِوي   قَالَ  ِفير َعَلى ال َجَزاء ِمن   ِلَصاِحِبَها يَ ق   بَ ع ض َتك 

ُخل َأن   بُد   َل  ُذنُوبه ََصح  :  قَالَ  ال َجن ة َيد  َهر َواْل  َش  ُرور ال َحج   َأن   اْل   ال َمب  
ُبول ُهوَ :  َوِقيلَ  الط اَعة َوُهوَ  ال ِبر   ِمن   أ ُخوذمَ  ِإث م ُيَخاِلطهُ  َل  ال ِذي  ال َمق 

ًرا يَ ر ِجع َأن   ال َقُبول َعَلَمة َوِمن   ، الث  َواب َوُهوَ  بِال ِبر   ال ُمَقاَبل  َكانَ  ِمم ا َخي  
 َل  ال ِذي ُهوَ :  َوِقيلَ  ِفيهِ  رِيَاء َل  ال ِذي ُهوَ  َوِقيلَ  ال َمَعاِصي يُ َعاِود َوَل 

َوال:  ال ُقر طُِبي   قَالَ  قَ ب لهَما ِفيَما َداِخَلنِ  َوُهَما َمع ِصَية يَ تَ َعق بهُ  َق    ال ِتي اْل 
ِسيره ِفي ذُِكَرت   َقارِبَة تَ ف  َكامه ُوف ت   ال ِذي ال َحج   َوَأن هُ  ُمت َ ِقًعا َوَوَقعَ  َأح   َمو 

ه َعَلى ال ُمَكل ف ِمن   طُِلبَ  ِلَما َمل َوج  َك   اْل 
َرة)  َرة ِإَلى َوال ُعم   ( ال ُعم 
مِ  َرَجعَ )   ( أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و 

ُلهُ  ال َحج   ِمن   فَ َرغَ  َأو   ُذنُوبه ِمن   َرَجعَ  َأو   َصارَ  َأي    َرَجعَ  َمع َنى َعَلى َوَحم 
له بَِعيد بَ ي ته ِإَلى مِ  َوقَ و  َو ل َعَلى َخَبر أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و   َعَلى َحال َأو   اْل 

َخر ال ُوُجوه ِسهِ  بَِتأ ِويلِ  اْل  م َكنَ ف  ِبيهِ  َمع َنى َل  ِإذ   أُم ه َوَلَدت هُ  يَ و   الش خ ص ِلَتش 
مِ  له بِال يَ و  مِ  َوقَ و  َتَمل َكيَ و  ع َراب ُيح   َأع َلم تَ َعاَلى َوالل هُ  ال َفت ح َعَلى َوال ِبَناء اْل ِ

. 
 

 : الس ُيوِطي   َحاِشَيةُ 



 ( يَ ر ُفث فَ َلم   ال بَ ي ت َهَذا َحج   َمن  ) 
له ِمن   َهَذا:  ِعَياض قَالَ  ال َفاء ِبَضم    ، ُفُسوق َوَل  َرَفث َفَل :  تَ َعاَلى قَ و 

ُهور يَة ِفي ال ُمَراد َأن   َعَلى َوال ُجم  :  َحَجر ِاب ن ال َحاِفظ قَالَ  ال ِجَماع اْل 
 َنَحا َوِإَلي هِ  َذِلكَ  ِمن   َأَعم   ُهوَ  امَ  ال َحِديث ِفي ِبهِ  ال ُمَراد َأن   َيظ َهر َواَل ِذي

َز َهِري   قَالَ  ال ُقر طُِبي   م الر َفث:  اْل   ِمن   الر ُجل يُرِيدهُ  َما ِلُكل   َجاِمع ِاس 
 الر َفث َغي ره َوقَالَ  الن َساء ِبهِ  ُخوِطبَ  ِبَما َيُخص هُ  َعب اس ِاب ن وََكانَ  ال َمر َأة

 ال َقو ل ِفي ال ُفح ش َوَعَلى ِبهِ  الت  ع رِيض ىَعلَ  َوُيط َلق ال ِجَماع
 ( يَ ف ُسق َوَلم  ) 

 َمع ِصَية َوَل  َسي َئة يَأ تِ  َلم   َأي  
مِ  َرَجعَ )   ( أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و 

َران َوظَاِهره َذن ب ِبَغي رِ  َأي  :  َحَجر ِاب ن ال َحاِفظ قَالَ   َوال َكَباِئر الص َغاِئر ُغف 
 ال ُمَصر ح ِمر َداس ب ن ال َعب اس ِلَحِديثِ  الش َواِهد َأق  َوى ِمن   َوُهوَ  َوالت ِبَعات

له ِفي ال َفاء:  الط يِبي   قَالَ  ِبَذِلكَ   الش ر ط َعَلى َعاِطَفة يَ ر ُفث فَ َلم   قَ و 
ُرور َوال َجار   َصارَ  َأي   َرَجعَ  َوَجَوابه  َحاًل  َيُكون َأن   َوَيُجوز َلهُ  َخَبر َوال َمج 

ِسهِ  ُمَشاِبًها َصارَ  َأي   م ِفي الذ نُوب َعن   ال بَ َراَءة ِفي ِلنَ ف   أُم ه َوَلَدت هُ  يَ و 
مِ )   ( أُم ه َوَلَدت هُ  َكيَ و 

م فَ ت ح َيُجوز َضاَفةِ  ال ِبَناء َعَلى يَ و  َلة ِإَلى ِلْل ِ مِ  َوال ُمَراد َوَجر ه ال ُجم   بِال يَ و 
 الذ نُوب ِمن   ِلُخُروِجهِ  ال َمع َنى َأن   َوالظ اِهر َلي ًل  َتُكون َقد   ِوَلَدته ِإذ   ال َوق ت

م ُرج َحت ى َذن ب َسبَ َقهُ  َما ِْلَن هُ  َصِحيح َغي ر َوُهوَ  أُم ه َوَلَدت هُ  يَ و   ِمن هُ  َيخ 
م َذِلكَ  َها طَاِهًرا َوَيِصير ُذنُوبه ِمن   َخَرجَ  فَال َمع َنى ال يَ و  َها َكَطَهارَتِهِ  ِمن    ِمن  



مي َ   َوال َكَباِئر ِللص َغاِئرِ  ال ُعُموم ال َحِديث َهَذا َوظَاِهر أُم ه َوَلَدت هُ  و 
ِصيص ِبيه يُ ب ِعدهُ  َوالت خ   . َأع َلم َوالل هُ  الت ش 

 قال كما الكبائر اجتناب عند الجنة إل جزاء له ليس المبرور والحج
 نوبهذ من رجع يفسق ولم يرفث ولم حج من:)وسلم عليه اهلل صلى
 الحج هذا فسوق ول رفث فيه ليس المبرور فالحج( أمه ولدته كيوم

 وهذا ، المعاصي من ينقصه ما فيه وليس يبطله ما فيه ليس المبرور،
 .الجنة يوجب الذي
 من جعله حيث عظيمة مزية العظيم الركن لهذا وجل عز اهلل جعل وقد

 . الذنوب اتمكفر  أعظم من وجعله اْلسلم، عليها يبنى التي المباني
 هريرة أبي عن حازم أبي عن منصور حديث من الشيخان أخرج فقد
 ذنوبه من خرج يفسق ولم يرفث فلم حج من: )  قال أنه)  النبي عن

 ( . أمه ولدته كيوم
 الصحيحين في - وسلم عليه اهلل صلى - النبي عن جاء ما وكذلك

 عن هريرة أبي عن صالح أبي عن سمي عن مالك حديث من وغيرهما
 كفارة العمرة إلى العمرة: )  قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى - النبي

 ( . الجنة إل جزاء له ليس المبرور والحج,  بينهما لما
 أبي بن يزيد حديث من اهلل رحمة عليه مسلم اْلمام أخرجه ما وكذلك
 أنه)  النبي عن العاص بن عمرو عن المهري شماسة ابن عن حبيب

 ما تهدم والهجرة قبله ما يهدم والحج قبله ما يهدم اْلسلم: )  قال
 . واْلسلم بالهجرة الحج)  النبي فقرن(  قبلها



 مبرور، غير فحجه حرام بمال حج ومن حلل، بمال الحج ويجب
 وهو يجزئه أنه إلى إلى جمهورهم فذهب إجزاءه، في العلماء واختلف

 أنه إلى الحنابلة مذهب في المشهور وهو أحمد اْلمام وقال مبرو، غير
 عدي حدثني مرزوق بن فضيل عن مسلم روى لما وذلك عنه يجزي ل
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة أبي عن حازم أبي عن ثابت بن

 المؤمنين أمر اهلل وإن طيبا إل يقبل ل طيب اهلل إن الناس أيها: وسلم
 واعملوا طيباتال من كلوا الرسل أيها يا فقال المرسلين به أمر بما

 طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا وقال عليم تعملون بما إني صالحا
 إلى يديه يمد أغبر أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم رزقناكم ما

 وغذي حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه رب يا رب يا السماء
 .لذلك يستجاب فأنى بالحرام

 ] . تسعاً  فعقد بيده فقال: [  قوله
 بالعد المراد وليس أزمان منذ انقرض ، باليد العرب عند عد  :  هنا العقد
 واثنين واحد وواحد خمسة به فالمراد الكف قبضت إذا اْلصابع قبض
 يفهم بإشارة يعدون العرب، طريقة على عد   المراد وإنما فحسب، اثنين
 لفاْل إلى تصل أعداداً  يفهمون واحدة بإشارة وربما معينة، أعداد منها

 . ذلك ونحو المئات أو
 هذه العلم أهل ذكر وقد اْلن، الناس يستعملها ل مهجورة طريقة وهذه

 أن أراد فمن وشراءهم، بيعهم في يستعملونها العرب وكان الطريقة
 من يسمع ل حيث إليه أشار بقيمة البائع يسار أن وأراد سلعة يشتري



 في وكذلك ة،السلع هذه من المشتري مراد البائع فيفهم حوله،
 .ذلك ونحو مجالسهم

 في الناس في أذن ثم يحج لم سنين تسع مكث اهلل رسول أن: [  قوله
 ] العاشرة

 ؟ ل أم الوداع حجة قبل - وسلم عليه اهلل صلى - النبي حج هل
 في جاء كما الحج يفرض أن قبل الوداع حجة قبل حج أنه عنه صح

 أضللت: )  قال بيهأ عن مطعم بن جبير بن محمد حديث من الصحيح
 مع واقفاً  عرفة يوم)  النبي فرأيت ضالتي عن أبحث فذهبت لي بعيراً 

 ( . هاهنا به جاء الذي فما الحمس لمن هذا إن:  فقلت ، الناس
 في يقفون وإنما عرفة في يقفون ل عرفة يوم في قريش من الحمس
 . أنفسهم على شددوا ْلنهم مزدلفة

 قريش وهم,  الدين في أنفسهم على شددوا الذين هم:  والحمس
 يقفون ل ،فكانوا اهلل حرم من نخرج فل اهلل حرم أهل نحن: فقالوا
 . بمزدلفة يقفون وإنما ، بعرفة

 ، الناس مع يقف قريش من وهو)  النبي فرأيت:  مطعم بن جبير فيقول
 . ذلك من تعجب رآه فلما ، بعرفة يقفون ل قريش وسائر

 فمن ، ذلك في خلف على ؟ الحج فرض قبل)  النبي حج حجة وكم
 حجة حج أنه قال من ومنهم حجتين حج)  أنه قال من العلم أهل

 . واحدة



 حباب بن زيد عن سننه في اهلل رحمة عليه الترمذي اْلمام أخرج قد
 أن:  اهلل عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن سفيان عن

 هاجر ما بعد وحجة ريهاج أن قبل حجتين ، حجج ثلث حج)  النبي
. 

 اْلمام أخرجه فقد ، اْلرسال فيه والصحيح ، يصح ل خبر   الخبر وهذا
 اْلمام أطلق وإذا ، غريب حديث وقال اهلل رحمة عليه الترمذي
 يكون وربما ضعيف أنه يريد فإنه حديث على اللفظة هذه الترمذي

 . الضعف شديد
 بمحفوظ ليس الخبر هذا : اهلل رحمة عليه البخاري اْلمام عنه قال وقد

 وليس.مرسلً  مجاهد عن إسحاق أبي عن الثوري عن هو وإنما ،
 ) . النبي عن بموصول
 أعلم اهلل ؟ حجها حجة وكم,  اْلسلم قبل حج أنه)  النبي عن والثابت

 . بذلك
 عليه بكر أبا)  النبي فبعث ، التاسعة السنة في الحج فرض وإنما

 من وغيرهما الصحيحين في جاء ،كما سبالنا ليحج تعالى اهلل رضوان
 اهلل رضي هريرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن حديث

 فبعثني الوداع حجة قبل بالناس ليحج بكر أبا)  النبي بعث: )  قال عنه
 ول مشرك العام هذا بعد يحج ل أن الناس في أنادي أن بكر أبو

 ( . عريان بالبيت يطوف



 مع العاشرة السنة إلى - وسلم عليه اهلل صلى - نبيال تأخر كان وإنما
 يحج كان أنه وهو, الحج لمصلحة ، التاسعة السنة في فرض الحج أن
 البيت في يطوف وكذلك العرب، سائر من المشركون اهلل بيت في

 وينهى ، تعالى اهلل رضوان عليه بكر أبو يحج أن)  النبي فأراد عريان،
 ل وأن عريان، بالبيت يطوف ل أن اهموينه اْلفعال، تلك عن الناس
 اهلل صلى - النبي حجة لمصلحة وذلك مشرك، العام هذا بعد يحج
 اهلل صلى - بالنبي اْلقتداء أراد من على يلتبس ل لكي - وسلم عليه
)  النبي يعلم لكي جاهليتهم، في العرب يفعله ما مع - وسلم عليه

 مظاهر ليبعد)  النبي رأخ ولذلك, وجل عز اهلل شرعه ما على الناس
)  النبي أخر ولذا اهلل، بيت حج في تصنع التي الفساد ومظاهر الشرك
 . العاشرة السنة إلى الحج

 : وهي المعروفة بشروطه إل العبد على الحج يجب ول
 تعالى، اهلل رضوان عليها أسماء أن الخبر هذا من ذلك على لدليل

 أن ومعلوم الحليفة، ذي في فولدت حامل وهي)  النبي مع خرجت
 مكة من المسير ْلن قطعاً، طريقها في تلد سوف أنها تعلم حالها مثل
 حسبانها في ومعلوم باْلشهر، هو وإنما يومين أو بيوم ليس المدينة إلى
 ومع مكة في ستلد أنها تقدير أبعد وعلى طريقها، في تلد سوف أنها

 ولم لمبادرة،ا وعلى الفور على الحج أن على يدل وهذا خرجت، ذلك
 المدينة أهل من)  النبي حول من يمنع ولم, حملها ذلك من يمنعها

 ) . اهلل برسول ليقتدوا المدينة إلى يقدموا أن حولهم ومن



 نصوص تحمل وعليه الفور، على يجب الحج أن ذلك في والصحيح
 أمر - وسلم عليه اهلل صلى - النبي عن جاء وقد اْلمر، حال)  النبي

 حديث من احمد اْلمام أخرجه ما ذلك من يصح ل و بالتعجيل
 بن اهلل عبد عن جبير بن سعيد عن فضيل عن خليفة بن إسماعيل

 المرء فإن - الفريضة يعني - بالحج تعجلوا: )  قال)  النبي أن عباس
 . ضعيف وهو إسماعيل إسناده في الخبر وهذا(  له يعرض ما يدري ل

 أبي صفوان حديث من سننه في اهلل رحمة عليه داود أبو أخرج وقد
 من: )  قال - وسلم عليه اهلل صلى - النبي أن عباس ابن عن مهران

 ( . فليتعجل الحج أراد
 . يعرف ل مجهول وهو مهران إسناده في يصح ل الخبر وهذا

 ،) النبي باتباع المبادرة من)  النبي أصحاب صنع ما ذلك في والعمدة
 نحواً  حجته في)  النبي مع قدموا ينالذ أن السير أهل بعض قال حتى
 من خروجه ابتداء من)  النبي صحب من منهم ألفاً  وعشرين مائة من

 في وبعضهم بالروحاء، طريقه في فلحقه صحبه من ومنهم المدينة،
 يدل هذا قلة، وهم بمكة)  النبي إلى قدم وبعضهم الطريق، منتصف

 .الفور على بالحج اْلمر فهموا أنهم على
 ال بَ ي تِ  ِحج   الن اسِ  َعَلى َوِلل هِ : }بقوله وجل عز اهلل بأمر اْلصل هو وهذا

َتطَاعَ  َمنِ   . بالناس وأذانه)  النبي أمر من اْلصل وهو{ . َسِبيلً  ِإَلي هِ  اس 
 ولم البدن مستطيع وكان وراحلة زاد من الستطاعة ملك لمن يحل فل

 يجب بل بالحج، يبادر ل أن الوجوب أهل من وكان حابس، يحبسه



 آثماً  كان وسو ف الحج ْلداء مستطيع وهو توفي ولو ، المبادرة عليه
 وهو الحج موسم وجاءه يحج، فلم الحج عليه وجب قد ْلنه شك، بل

 .يحج فلم مستطيع
 ] . كثير بشر المدينة فقدم: [  قوله
 هو وهذا الفور على واجب الحج أن من ذكرنا ما على دللة فيه

 . سبق فيما ذلك على اْلدلة وذكرنا ، العلم أهل والأق من الصحيح
 ]. الحليفة ذا أتينا حتى: [  قوله
 .المكانية المواقيت من وهو, المدينة أهل ميقات هو الحليفة وذو

 


