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هذا احلديث يدل على مشروعية فسخ احلج بعمرة، وهو يثبت ما تقدم يف احلديث الذي 
فيه دليل على مشروعية التلفظ بالنسك وأنه ال بأس  ] وحنن نقول: لبيك حجا  [قبله. وقوله: 

واألصل محل اللفظ على احلقيقة والقول بالصوت، ومن هنا ما  ] وحنن نقول [بذلك، ولذلك قال: 
نشأ عند بعض املتأخرين من تبديع من يتلفظ بنسكه "لبيك عمرة" "لبيك حبجة" قول مردود؛ ألنه 

والواجب ترك  Uفإنه ال قول ألحد مع قول رسول هللا مصادم للسنة، فإذا ثبتت السنة بالشيء 
 وصح عنه. Uومل ينكره، فيسعنا ما دلت عليه السنة وثبت عن رسول هللا  Uذلك؛ ألنه أقره النيب 

وحنن  Uقال: قدمنا مع رسول هللا  Wعن جابر  - 222]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 
 فجعلناها عمرة [. Uنقول: لبيك باحلج، فأمرنا رسول هللا 
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رضي  -عبدهللا بن عباس  حديث حرب األمة وترمجان القرآن -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
يف حجة  Uرضي هللا عنهم أمجعني حينما أمرهم النيب  Uيف قصة أصحاب النيب  -هللا عنهما 

. تقدم ] فقالوا: يا رسول هللا، أي احلل؟ قال: ) احلل كله ( [الوداع أن يفسخوا حجهم بعمرة 
أمر هبذا الفسخ من مل  Uمن قصة فسخ احلج بعمرة وأن النيب  Uمعنا بيان ما ورد عن رسول هللا 

، ولكنه تشريع لألمة من جهة أنه Uيسق اهلدي، وأن هذا األمر أمر اإللزام خاص بأصحاب النيب 
جيوز للمسلم أن يفسخ حجه بعمرة على أصح قويل  العلماء، وقد تقدم بيان األحاديث الواردة عن 

د ما تقدم من مشروعية فسخ احلج وأقوال أهل العلم يف هذه املسألة، فهذا احلديث يؤك Uرسول هللا 
ولذلك ملا قال  ] ) احلل كله ( [قصد من التحلل التحلل التام وذلك بقوله:  Uبعمرة وأن النيب 

هذه املقالة قالوا: "يا رسول هللا، أنذهب إىل مىن ومذاكرنا تقطر منيا ؟" واملراد بذلك: أهنم إذا حتللوا 
يرتفقوا وأن يستمتعوا شأهنم شأن احلالل توسعة من هللا بعمرة حل هلم إتيان النساء وحل هلم أن 

 .] ) احلل كله ( [وهذا هو ما قصده عليه الصالة والسالم بقوله:  ,ورمحة من هللا 

 Uقال: قدم رسول هللا  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عباس  - 222] 
وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول هللا، أي احلل؟ قال: 

 ) احلل كله ( [.


