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 .  حكمها احلجَّ الرابع من العبادات اليت بني: أي"احلج: الرابع"  :-رمحه اهللا-قوله 
واحلج هو القصد يف اللغة، ويف االصطالح قصد البيت احلرام يف زمن خمصوص على حال خمصوصة 

 . بأعمال خمصوصة
التعبد هللا عز وجل بقصد البيت احلرام يف زمن :  يف تعريف احلج-رمحهم اهللا-هكذا قال العلماء 

 . خمصوص على حال خمصوصة بأفعال خمصوصة
 .  أحكامه على هذا النحو من تقسيم أحكامه على أربعة أمور-رمحه اهللا- املؤلف ّوبني
 . "وهو مشتمل على حاج وحج وحمجوج وأفعال"  :-رمحه اهللا-قوله 
 .ًمن يكون منه احلج واجبا:  أي"واجبفهو حمل ": فبني فيه قوله"أما احلاج" :-رمحه اهللا-قوله 
 -مسلم بالغ عاقل- لَوُاأل ، هذه األوصاف الثالثة"وهو كل مسلم بالغ عاقل حر" :-رمحه اهللا-قوله 

 .مشرتطة يف كل العبادات
 .غري رقيق:  أي"حر" :-رمحه اهللا-قوله 
ا شرط يف وجوب احلج ، ومل يذكر املؤلف رمحه اهللا هنا االستطاعة"وحمل سنة" :-رمحه اهللا-قوله   مع أ

كرها، وقد يشري إليها رمحه اهللا فيما يأيت من قوله، لكن فيما يتصل بالشروط ال بد  لكنه مل يذ،بالقرآن
ا واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع ِالناس ََعلى ََِِّولله﴿: قال اهللا تعاىل؛ من ذكرها؛ أل َّ 

ُّحج ِاْلبـيت ِ ْ ِمن َ َاستطاع َ َ َ ِإليه ْ ًسبيال َِْ ِ  ].٩٧: آل عمران[ ﴾َ
 .ومن يكون منه احلج سنة:  أي"وحمل سنة" :-رمحه اهللا-قوله 
 فإن الظاهر يف السنة ؛ فاشرتط التمييز، وهذا حمل نظر،"وهو كل مسلم مميز عاقل" :-رمحه اهللا-قوله 

صلى اهللا عليه - ملا جاء يف الصحيح من أن امرأة لقيت النيب ؛أن احلج حيصل حىت من غري املميز
 .»ٌأجر ِولك نعم،«: أهلذا حج؟ قال: ًّ فرفعت صبيا، فقالت-وسلم

 فالذي يظهر واهللا تعاىل أعلم أنه ال يشرتط التمييز وال ،ا أو غري مميزًوحيتمل أن يكون ذلك الصيب مميز
 . ًا وعاقالً بل كل مسلم ولو مل يكن مميز،العقل
 . " وكذا املنذور، وهو حجة اإلسالم وعمرته،وأما احلج فمنه واجب" :-رمحه اهللا-قوله 

 .ضوئه مسائل احلج، احلج نفسه، وهو الفعلاألمر الثاين الذي قسم على  اآلن يف 
، والثاين سنة، فقسمه من "فمنه واجب، وهو حجة اإلنسان وعمرته، وكذا املنذور" :-رمحه اهللا-قوله 

 ولو كان ذكر فيه ما جرى يف الصوم من أنه فرض وواجب وسنة ،واجب: حيث الطلب إىل قسمني
 . على كل حال،لكان أطرد للتقسيم

ِالناس ََعلى ََِِّولله﴿:  لقوله تعاىل؛"فمنه واجب، وهو حجة اإلسالم" :-رمحه اهللا-قوله  ُّحج َّ ِاْلبـيت ِ ْ َ﴾ 
 يف الصحيح من »واُّجُفح َّالحج ُعليكم َبَتَك َاهللا َّإن ،ُالناس هاُّأي يا«، وحلديث ]٩٧ :آل عمران[

 . حديث أيب هريرة
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 من حيث -رمحهم اهللا-والعمرة اختلف العلماء فيها .  وعمرة اإلسالم: أي"وعمرته" :-رمحه اهللا-قوله 
 .الوجوب على عدة أقوال، والصحيح أن العمرة ليست واجبة

 لقول النيب صلى اهللا ؛كذا لو ألزم نفسه بنذر يف حج أو عمرة:  أي"ورذوكذا املن" :-رمحه اهللا-قوله 
 .»ِهِصْعَيـ فال َاهللا َيعصي ْأن َرَذَن نَوم ه،ْعِطُيْفل َاهللا َطيعُي أن َرَذَن نَم«: عليه وسلم

 . السنة من احلج هو ما عدا ما تقدم: أي"وأما السنة فهو ما عدا ذلك" :-رمحه اهللا-قوله 


