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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل 

آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي - إدارة 

م إصداَرها هذا يف طبعته الثانيه بعد نفاذ الطبعة األوىل،   البحوث « أن تقدِّ

» منس�ك النس�اء « جلمهـور القـراء مـن السـادة الباحثـني واملثقفني 

واملتطلعني إىل املعرفة.

وهذه الرس�الة تتناول ما خيص املرأة املس�لمة وما جيب أن تعرفه 

عن الركن اخلامس من أركان اإلسالم، أال وهو احلج، لتكون عىل بينٍة 

ومعرفة ويقني، وهي تؤدي هذه الش�عرية العظيمة من ش�عائر الدين، 

فتقع عبادهتا سليمة صحيحة، وفق ما حيب اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وق�د مج�ع فيه�ا مؤلفه�ا أح�كام احل�ج والعم�رة خمت�رة م�ن 

فقه املذاه�ب األربع�ة الت�ي عليه�ا م�دار العم�ل عن�د مجه�ور أه�ل 

السنة واجلامعة.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشـكر والدعاء ألرسة 

آل مكت�وم حفظهـا اهلل تعاىل التي حتـب العلم وأهله، وتـؤازر قضايا 

اإلسـالم والعروبة بـكل متيز وإقـدام، ويف مقدمتها صاحب الس�مو 

الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يشـيِّد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث 

العلمي، ويشجع أصحابه وُطالبه .

راجـني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

  وآخـر دعوانـا أن احلمـد هلل رب العاملني، وصـىلَّ اهلل عىل النَّبي 

األمي اخلاتم سّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

                      مدير إدارة البحوث 

                     الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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الـمـقـدمــة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل 
آلـه وصحبـه ومـن وااله، وبعد.. فـإن فريضة احلـج واجبة 
عـىل من اسـتطاع إليها سـبياًل، يف نفسـه ومالـه وظرفه، من 

املسـلمني، رجااًل ونسـاًء، وذلك لقوله سبحانه: ﴿ ھ  ھ  
ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   

ۈ  ۈ  ٴۇ    ﴾ ]آل عمران:97[.

وكلمـة ﴿ ۓ ﴾ للعاقـل مـن بنـي آدم، وهـي بـدل من 
لفـظ ﴿ ے ﴾ الـذي يعمُّ الرجال والنسـاء بداللة لفظها، 
وقد وردت اآلية بأسـلوب احلرص الذي يستغرق مجيع أفراد 
َّ تعـاىل حقًا الزمًا عىل  املحصـور عىل وجه اإللـزام، أي إن هلللِ
النـاس، واملـراد هبم املسـلمون، فهو مـن ذكر العـام وإرادة 
اخلاص، وليس كل املسـلمني، بل املستطيع منهم، وقد بينت 
ـرة أن هذا احلق هو أحد أركان اإلسـالم ومبانيه  السـنة املطهَّ
العظـام ملـن توفـر فيـه رشطـه، وهو االسـتطاعة كـا أخرج 
البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل 
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 عنهـا أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال:» ُبنَِي اإلس�الم عىل مخس ش�هادة أن الإله 
إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 

وحج البيت، وصوم رمضان «.

وحيث إن املرأة كالرجل يف الواجبات الرشعية، واملراتب 
اإليانيـة يف الدنيا واآلخرة، فإهنا ملزمة بحج بيت اهلل احلرام 
عند اسـتطاعتها بالنفس واملال وأمن الطريق وإمكان السـر 
ووجود وسـيلة السر املناسبة إىل مكة إن مل تكن املسافة بينها 
وبـني مكة مسـافة قرص، وإال وجب السـعي ولو مشـيًا عىل 
القدم، شـأهنا يف ذلك شـأن الرجـل غر أن الشـارع الكريم 
ف  أحاطهـا يف ترشيعاتـه بمزيد مـن العناية والرعايـة، وخفَّ
عنهـا مـا مل خيففه عىل أخيهـا الرجل، رمحـة هبـا وإكرامًا هلا، 

ها برشوط أخرى ختفيفًا عليها. فخصَّ

من رشوط االستطاعة عند املرأة:
ومـن ذلـك أنـه جعـل مـن رشوط اسـتطاعتها أن جتـد 
مـن خيرج معها مـن زوج أو حمـرم ليقوم بخدمتهـا ومحايتها 

ورعايتها. 
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واملحرم هو الرجـل الذي حيرم عليه نكاحها عىل التأبيد 
بنسـٍب  أو رضاع أو مصاهرة، ويشـرط فيـه أن يكون كفؤًا 
للحايـة واخلدمـة، بأن يكون بالغًا عاقاًل قـادرًا، ال أن يكون 
مغفـاًل أو عاجزًا، فإن كان غر بالغ وهو مميز كفء ملا يسـند 

إليه صح أن يكون حمرمًا عند السادة املالكية. 

فإن مل جتد شـيئًا من ذلك مل جيب عليها احلج ألن الشارع 
جعـل ذلك من لوازم اسـتطاعتها، بحيث يسـقط عنها احلج 
إذا مل جتـده، وهـذا ما بينـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبعـض أصحابه يوم أن 
قال عليه الصالة والسـالم: » الخيلونَّ رجٌل بامرأة إال ومعها 
ذوحمرم، والتس�افر املرأة إال مع ذي حم�رم « فقام رجل فقال: 
يارسـول اهلل إن امرأيت خرجت حاجة، وأين اكُتتلِبُت يف غزوة 
كـذا وكـذا، فقال عليه الصـالة والسـالم: » انطلق فحج مع 
امرأتك « كا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 

ريض اهلل تعاىل عنها. 

فقـد عذره مـن اجلهاد الذي قد يكـون فرض عني عليه، 
ليخـرج مع امرأته للحج، ألهنا التسـتطيع احلـج إال بذلك، 
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ولو كانت مستطيعة للحج بدون الزوج أو املحرم ملا أجاز له 
ملسو هيلع هللا ىلص ترك اجلهاد يف سـبيل اهلل تعاىل وهـو من أعظم الُقُربات، 
بـل قد يكون يف بعض صوره فرض عني، ليخرج مع امرأته، 

إْذ ال يرك الواجب إال ألمر أوجب منه.

عوا مفهوم الرفقة يف  لكن السادة املالكية والشـافعية وسَّ
الفريضة ليشـمل النِّسـوة الثقات بل الرجـال الصاحلني عند 
السـادة املالكية خاصـة، وذلك حلصول االطمئنان بالنِّسـوة 
الثقـات عىل قيامهن بشـؤوهنن، ودفـع األذى عنهن، وقطع 
األطاع عنهن مع اجتاعهن، نظرًا ألن احلج فريضة فيتساهل 

فيه ماال يتساهل يف غره.

فـإن مل جتد املرأة شـيئًا مـن ذلك فهي معـذورة بعذر اهلل 
تعاىل، فإن الذي أوجب عليها احلج عند االسـتطاعة عذرها 

عند فقدها.

احلمالت املنظمة تعترب من الرفقة املأمونة:
واحلمـالت التـي تنظـم حجاجهـا فـال خيتلـط الرجال 
بالنسـاء يف السـيارات والسـكن يف مكـة املكرمـة واملشـاعر 
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املقدسة واملدينة املنورة، تعترب رفقة مأمونة، فيجوز للمرأة أن 
خترج معها يف فريضة احلج فقط، عىل مذهب السـادة املالكية 

والشافعية. 

ويتعني عىل رعاهتا تقوى اهلل تعاىل يف توفر وتيسـر أداء 
هـذه العبـادة التي تـوازي اجلهاد يف سـبيل اهلل تعاىل السـيا 
للنسـاء كا صحت به األحاديث، عىل النحو الذي يريض اهلل 

تعاىل ورسوله واملؤمنني..

هل احلج عىل الفور أم عىل الرتاخي؟:

فـإذا توفـرت أسـباب االسـتطاعة من صحة يف اجلسـد 
ونفقة طيبة، وأمـن يف الطريق، ومركب الئق، ووجد الرفيق 
مـن زوج، أو حمـرم، أو الرفقة املأمونة، وبقي مـن الوقت ما 
يمكـن مـن الوصـول، وجـب عـىل املـرأة عندئـذ احلج عىل 
الفـور عنـد اجلمهور، حلديـث: » من أراد احل�ج فليتعجل « 
 كـا أخرجـه أمحـد وغره مـن حديـث ابن عبـاس ريض اهلل 

تعاىل عنها.
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  وعىل الراخي عند السـادة الشافعية اعتبارًا بحال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص حيـث مل حيج إال يف العـام العارش، مع أن احلج قد ُفرلِض 
يف العام السـادس، وهو الذي رجحه ابن عبد الرب من حيث 
النظـر واألثر، وقال إنه قول سـحنون، لكن رشط الشـافعية 
القائلـون بأنـه عىل الراخـي، أن يأمـن سـالمة العاقبة، فإن 

ل، وإال مات عاصيًا.  خيش الَعَضب بمرض ونحوه تعجَّ

معنى الفور والرتاخي:

ومعنـى الفور أنه جيب احلج من تلك السـنة، فمن تأخر 
كان عاصيـًا، وجيب أن حُيج عنه من ماله كسـائر الديون التي 
وجبـت يف ذمتـه ولو مل يـوص عنـد اجلمهور خالفـًا ملالك، 
ـب بعـد االسـتطاعة،  وكـذا جيـب اإلحجـاج عنـه إذا َعضلِ
حلديـث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهـا أن امرأة من خثعم 
قالت لرسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن فريضة اهلل أدركت أيب شيخًا كبرًا 
ال يثبـت عـىل الراحلة، أفأحـج عنه؟ قال: » نع�م، وذلك يف 

حجة الوداع « كا أخرجه البخاري.
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ومعن�ى الرتاخي: أنه ال جيب الفور فيه؛ ألن وقته العمر، 
لكن إن مات مـات عاصيًا عىل املعتمد عند الفقهاء - خالفًا 
لألصوليـني - من آخر سـنيِّ اإلمكان لتبـنيُّ تفريطه، وجيب 
اإلحجـاج عنهـا أو عنـه مـن تركتـه وإن مل يـوص كـا تقدم 
حلديـث ابـن عبـاس ريض اهلل تعـاىل عنهـا يف املـرأة اجلهنيَّة 
التـي قال هلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » أرأيِت إن كان عىل أمك دين أكنِت 
 قاضيت�ه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء « كا 

أخرجه البخاري. 

املسارعة باحلج:

واملطلـوب من املسـلم أن يكون مسـارعًا للخرات وال 
سـيا بأداء الواجبات خشية أن يبغته األجل فيموت مقرصًا، 
السـيا املـرأة فإن عوارضها كثرة فقد متـرض أو حتمل أو ال 

جتد حمرمًا، وقديًا قال اإلمام عيل ريض اهلل تعاىل عنه:

إذا هبَّ�ت ري�اح�ك فاغتنمها

     ف�إن ل�ك�ل خ�افقة سك��ون
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وال تغفل عن اإلحس�ان فيها 

     فام تدري السكون متى يكون

وقـد جاء يف احلديـث: »أن من مل يمنعه من احلج حاجة، 
أو مرض حابس، أو سـلطان جائر، فليمت إن شاء هيوديًا أو 
نرصانيًا«كا أخرجـه الدارمي من حديث أيب أمامة ريض اهلل 

تعاىل عنه. 

وجاء عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه أنه قال »من ملك زادًا 
غه إىل بيت اهلل ومل حيج، فال عليه أن يموت هيوديًا  وراحلة تبلِّ

أو نرصانيًا؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ﴾ ]آل 

فه.  عمران:97[ كا أخرجه الرمذي وضعَّ

إال أن املفرسين محلوا الكفر هنا عىل كفر اجلحود، أو عىل 
كفر النعمة، وهي نعمة االستطاعة التي مل يؤد شكرها، ومحلوا 
هذه األحاديث عىل الزجر والتغليظ ملن اسـتطاع فلم يؤد ما 

أوجب اهلل تعاىل عليه، وهو سبحانه إنا خلقه لعبادته. 
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إذن الزوج:

ومع وجوب احلج عىل املرأة بنفسها عند االستطاعة فإهنا 
إن كانت ذات زوج فإنه ال جيوز هلا اخلروج وإن وجدت حمرمًا 
خيرج معها إال إذا أذن هلا زوجها، ألن حقه عليها واجب عىل 
الفـور اتفاقًا، بخالف احلج ففيه اخلالف املتقدم، فإن أذن هلا 
زوجها، لتخرج مع حمرمها أو مع النسـوة الثقات إن مل خيرج 
معها بنفسـه، جاز هلا ذلك، وإال فإهنا معذورة، وال حتتاج إىل 
اإلحلاح أو خلق مشكالت أرسية من أجل ذلك، فإن اهلل تعاىل 
قـد عذرها ورخص هلـا، واهلل تعاىل حيب أن تؤتى رخصه كا 
حيب أن تؤتى عزائمه، كا ورد يف حديث ابن عباس ريض اهلل 
تعـاىل عنها عند ابن حبان يف صحيحـه وغره، فإن خرجت 
من غر إذٍن كان له حتليلها، فإن مل حيللها صحَّ حجها ولكنها 
تكـون آثمة بنشـوزها، فإن كان الـزوج متعنتًا بعـدم إذنه هلا 
باخلروج مع توفر أسـباب االسـتطاعة، فإنه يكون آثًا بذلك 
لصدها عن  سبيل اهلل تعاىل، ولذلك أجاز هلا السادة احلنابلة 
اخلـروج بغر إذنه يف هذه احلالة حلديـث: » ال طاعة ملخلوق 
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يف معصي�ة اهلل ع�ز وجل « كـا أخرجه أمحد مـن حديث عيل 
ريض اهلل تعاىل عنه. 

واالبـن مع أبويه كذلك ال خيرج إال بإذهنا إذا كان احلج 
تطوعـًا السـيا إن كانـا كبريـن أو أحدمهـا، ومهـا حيتاجان 
خلدمته ورعايتـه، فليحج عندمها وفيهـا فليجاهد، فإن كان 
فرضًا جاز له أن خيرج إن أمن عليها وخيش عىل نفسـه عدم 
االسـتطاعة بعـد ذلـك، وإال فلـه بالقـول أنه عـىل الراخي 

حجة ومستمسك.

نفقة احلج غري واجبة عىل الزوج والوالد: 
ونفقة املرأة يف حال حجها غر واجبة عىل أحد من زوج 
أو ولـد أو والد، ألهنا ال تكون مسـتطيعة إال إذا ملكت هذه 
النفقة فاضلة عن َدينها احلال أو املؤجل عند السادة الشافعية، 
وعمن تلزمها نفقته من ولد أو والد، إن كانت هي املنفقة مدة 
ذهاهبا وإياهبا، وال يلزم أن تكون هذه النفقة نقودًا متوفرة يف 
يدهـا، بل املراد مـا يصلح أن يكون نفقة من سـائر األموال، 
فلـو كان عندها فاضل سـيارة أو عقار أو أسـهم أو عروض 
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جتارة أو ماشية أو نحو ذلك من سائر األموال واألعيان فإهنا 
تكون مسـتطيعة قادرة، جيب عليهـا احلج بذلك لقدرهتا عىل 
تسـييل هذه األعيان ببيعها، ثم بذهلا يف تكاليف احلج، فإن مل 
متلك شـيئًا من ذلك مل تكن مسـتطيعة، فال يلزمها أن تطلب 
أحدًا من زوج أو ولد أو والد هذه النفقة، لكن إذا بذهلا أحد 
فـإن كان ممن ال َيمنُّ ببذهلا كالوالد وويل األمر، ومثله الزوج 
إذا كان كريم النفس طيب العرشة، فلها أن تأخذ وحتج سواء 
كانت حجة اإلسـالم أم غرها، غر أنـه ال يلزمها رشعًا فال 
ُتَعد مسـتطيعة بذلك، خشـية املنِّ الذي هـو ثقيل عىل قلوب 
األحـرار، والشـارع مل يكلِّـف املرء ما ال طاقة لـه به من محل 
هارة للصالة لعظم ثقلها، لئال  امللِنَّـة، ألداء أي عبادة حتى الطَّ
تسرقهم منَّة اإلحسـان من أحد غره سبحانه وتعاىل، وقيل 

جيب القبول يف هذه احلالة لعدم املنَّة. 

حكم اإلحجاج عن الغري بغري وصية:

فإن مل يتيـرس هلا ذلك حتى ماتت مل جيب اإلحجاج عنها 
حيـث مل يكـن قـد وجـب عليهـا احلـج، وهو إنـا جيب عىل 
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املستطيع، لكن إن حج عنها قريب أو بعيد من رجل أو امرأة 
جـاز، وكان له أجر كا ذهب إليه اجلمهور خالفًا للمشـهور 
مـن مذهب مالـك، حيث ال يـرى اإلحجاج عـن الغر  إال 
مـع الوصية، نظرًا لكون احلج من العبـادات التي امُتحن هبا 
املكلـف، واإلنابة عنه ال يتحقـق فيها هذا املعنى، بخالف ما 
إذا أوىص فـإن احلج يكون من كسـبه وعملـه، بوصيته التي 

أوىص هبا.

غـر أن عمـوم األدلـة تشـهد ملذهـب اجلمهـور كقصة 
اخلثعميـة التـي مرت؛ فقـد قالـت لرسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن أمي 
نـذرت أن حتج، فلم حتـج حتى ماتت  فقال هلا ملسو هيلع هللا ىلص: » أرأيِت 
إن كان ع�ىل أم�ك دي�ن...؟« فهذا قياس حلـق اهلل تعاىل عىل 

حق العباد، بجامع املطالبة يف كٍل، والداللة منه واضحة. 

اإلنفاق عىل الزوجة يف احلج من العرشة باملعروف:
وليعلـم الزوج أن من متام العرشة باملعروف إذا كان غنيًا 
أن حيـج بزوجـه ليعينها عىل الطاعة، وهـذا من التعاون عىل 
الـرب والتقـوى، وليكسـب ودها، ويشـكر صنيعهـا معه من 
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حسن التبعل له، واخلدمة له ولبيته وأهله وأوالده، وصربها 
عىل تقصـره معها، وغر ذلك من اخلـر الكثر الذي يكون 
من املرأة، وتؤمل منه الوفاء واإلحسان، فضاًل عن أنه يكسب 
مثل أجر حجها، إذ لوال نفقته ملا حجت، ومبدأ الرشيعة العام 
أن » الدال عىل اخلري كفاعله « كا جاء يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص فيا 
رواه الرمـذي وأمحد من حديث ُبريـدة ريض اهلل تعاىل عنه، 
ويف حديـث آخـر » الدال ع�ىل اخلري وفاعله رشي�كان « وقد 
جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف شـأن إفطار الصائم » فله مثل أجره ال ينقص 
م�ن أجر الصائ�م يشء « كا أخرجه ابـن خزيمة من حديث 
ت هذا  سـلان ريض اهلل تعاىل عنه. فال ينبغي للمسلم أن يفوِّ

الفضل مع أجدر من يستحق اإلحسان بعد الوالدين.

امل�رأة كالرج�ل يف مجي�ع املناس�ك إال يف مس�تثنيات 
ها: ختصُّ

فإذا توفر للمرأة أسباب وجوب احلج مما تقدم ذكره فإهنا 
تؤدي مناسـك احلج كا يؤديه الرجل عىل السواء يف األركان 
والواجبـات والسـنن واآلداب إال ما اسـتثناها الشـارع منه 
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من لباس اإلحرام وسـقوط طواف الـوداع أثناء حيضتها أو 
مل يف الطواف، أو العْدو يف السـعي، أو  نفاسـها، أو عدم الرَّ

رفع الصوت بالتلبية.. 

حيث إهنا هتل باإلحرام بمالبسها العادية بكامل سرهتا 
عـدا وجههـا وكفيهـا، فإهنـا تكشـفها إذا مل ختش فتنـة، فإن 
خشـيتها جـاز هلـا أن تسـدل اجللباب عـىل وجههـا حتى إذا 
أمنـت رفعته، كا كانت السـيدة عائشـة ريض اهلل تعاىل عنها 
كبان يم�رون بنا ونحن مع  تفعـل ذلك فقد قالـت: » كان الرُّ
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن حمرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا 
جلباهبا من رأس�ها ع�ىل وجهها، فإذا جاوزونا كش�فناه « كا 
أخرجه البيهقي وغره.وتلبس ما كانت تلبسه حسب عادهتا 
إال أهنـا ال تلبـس ثياب الزينـة حيث ال يليق ذلك بالنسـك، 
ألن احلاج أشعث أغرب كا يدل له حديث أيب هريرة ريض اهلل 
تعاىل عنه عند البيهقي أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » إن اهلل تعاىل يباهي بأهل 
عرف�ة أه�ل الس�امء فيقول هل�م: انظ�روا إىل عب�ادي جاؤوين 
ُش�عثًا ُغربًا..« ومن أجل ذلك حرم عليـه الدهن والطيب ملا 
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ـه الذي يتناىف مـع حال االنكسـار واخلضوع  فيهـا من الرفُّ
والتذلُّل هلل تعاىل.

ثم هتل باحلج من امليقات بأحد األنس�اك الثالثة: اإلفراد 
أو التمتع أو القران.

1 - اإلفراد: وهـو اإلحرام باحلج فقط، وهو أفضل من 
غره عند مالك والشـافعي رمحها اهلل تعاىل إن كان سـيعتمر 

بعد احلج؛ ألنه فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وإال فالتمتع.

2 - التمت�ع: وهـو اإلحرام بالعمرة ثـم التحلل منه، ثم 
اإلحرام باحلج يوم الروية من مكة، وهو أفضل عند السـادة 

احلنابلة ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر الصحابة به.

3 - الق�ران: وهـو اإلحرام باحلج والعمرة معًا فيسـتمر 
باإلحـرام إىل حـني التحلـل وحيصل لـه بذلك ثـواب احلج 

والعمرة معًا، وهو أفضل عند السادة احلنفية.

احليض والنفاس ال يمنعان اإلحرام: 
فتحرم املرأة بواحد من هذه األنسـاك وإن كانت حائضًا 
أو نفسـاء، فـإن ذلك ال يمنعها من أداء يشء من النسـك إال 
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الطواف بالبيت، حيث ال تشـرط الطهـارة إال له، كا جرى 
مثل ذلك ألم املؤمنني عائشة ريض اهلل تعاىل عنها، فقد دخل 
عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي تبكي فقال هلا: » أنفسِت؟« يعني بذلك 
احليضـة، فقالت: نعم فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: » إن هذا يشء كتبه اهلل عىل 
بنات آدم فاقيض مايقيض احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى 
تغتسيل..« كا ثبت ذلك يف الصحيحني من حديثها ريض اهلل 

تعاىل عنها.

لكـن ال ترفـع صوهتـا باإلهـالل وال بالتلبية كـا يفعل 
الرجل، فإن ذلك سـنة يف حق الرجل، أما املرأة فإهنا  تسـمع 
نفسـها بإهالهلا وتلبيتها كا تفعل مثل ذلك يف الصالة.. فإن 
وصلت البيت احلرام وهي حائض أو نفسـاء مل تطف طواف 
القدوم إن كانت مفردة أو قارنة، وال طواف العمرة إن كانت 
لت من  متمتعة، بل جتلس يف مسكنها فإذا طهرت طافت وحتلَّ
إحرامهـا إن كانت متمتعة، ثم تنشـئ إحرامـًا جديدًا حلجها 
يوم الروية وهو  اليوم الثامن من ذي احلجة، هذا إن كان يف 
الوقت سـعة لعمل العمرة، وإال أدخلت احلج عليها فتكون 
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قارنـة، فـإن كانت مفـردة أو قارنة من البداية اسـتمرت عىل 
إحرامها حتى تقف بعرفة يوم  التاسـع، ثم تفيض  من عرفة  
ل  ل التحلُّ وتبيت بمزدلفـة وترمي مجرة العقبة، وعندئذ تتحلَّ
األصغر الذي حيل معه كل يشٍء من الطيب والدهن وغرمها 
مـن حمظورات اإلحرام إال النـكاح، فإنه ال حيل حتى تتحلل 

التحلل الثاين. 

وأسباب التحلل ثالثة، هي: الرمي واحللق والطواف. 

ل  وحيصـل التحلل األول بفعل اثنني من ثالثـة، فإذا ُفعلِ
الثالث حصل التحلـل الثاين الذي يعود به املحرم حالاًل كا 
كان قبـل إحرامه، وال دخل لذبح اهلدي يف التحلل وإن كان 
مـن أفعـال يـوم العيد - يوم احلـج األكـرب - إذ ال يفعله كل 
حـاج، بل من جادت نفسـه باهلدي فهو سـنة مؤكدة، أو من 
لزمـه الفـدي لتمتع أو قران أو لرك واجـب أو فعل حمظور، 
وليـس كل حاج يسـتطيع اهلدي أو جتود نفسـه بـه، أو يلزمه 

الفدي فلذلك مل يكن من أسباب التحلل. 
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أركان احلج:

ولتحـرص املسـلمة كا حيـرص الرجل عـىل أداء أركان 
احلج سـليمة من أي تقصر أو إخـالل لئال ترجع بغر حج. 

وأركان احلج هي:

1 - اإلحرام: واملراد به نية الدخول يف النسـك حلديث: 
» إنام األعامل بالنيات «.

2 - الوق�وف بعرف�ة: لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » احلجُّ عرفة « ويدخل 
بزوال الشـمس عنـد اجلمهور، خالفًا ألمحـد، فإنه عنده من 

طلوع الشمس ويستمر إىل صبح اليوم  العارش.

3 - طواف اإلفاضة: لقوله سبحانه وتعاىل: ﴿ۓ  
ڭ  ڭ  ﴾ ويدخـل وقتـه بمنتصف ليلة النحر عند 
اجلمهـور، خالفـًا ملالـك وأيب حنيفـة فإنـه عندمهـا ال يصح 

إال بعد الفجر.

4 - الس�عي بني الصفا واملروة عند اجلمهور: لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي« كا أخرجه ابن خزيمة، 
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وذلك خالفًا للسادة األحناف فإنه عندهم واجب، وال يصح 
إال بعد الطواف، ويدخل وقتها بمنتصف ليلة العارش.

� - احللق أو التقصري: عىل األصح عند الشـافعية لقوله 
ۋ  ۅ  ۅ﴾، وعنـد غرهـم هـو  تعـاىل: ﴿ 
واجب جيرب بدم، ألنه استباحة حمظور، وإنا وجب الدم عند 
تركه عىل هذا القول ملخالفة هدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث حلق 
وحلـق أصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم ودعا للمحلقني ثالثًا، 
وللمقرصين واحدة كـا يف الصحيحني من حديث ابن عمر 

ريض اهلل تعاىل عنها. 

وحيصـل التقصـر عند الشـافعية بقص ثالث شـعرات 
فأكثـر. وعنـد املالكيـة واحلنابلـة باألخذ من مجيـع جوانب 
الـرأس، وعند احلنفيـة بتقصر ربع الـرأس، والتقصر الزم  
للنساء دون احللق فقد هنني عنه، وجيزئها أن تقرص قدر أنملة 

من مجيع رأسها أو ضفائرها، أو من أي جزٍء من رأسها.

فهـذه األركان ال يتـم احلج إال بأدائهـا، وال يفوت يشٌء 
منهـا بذهـاب الوقت إال الوقوف بعرفـة، فإنه يفوت بفوات 
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وقتـه، وهو يـوم التاسـع وليلة العـارش، فمن تـرك ركنًا من 
هـذه األركان وجـب أداؤه مـادام حيًا حيـث ال يفوت وقته 
ى، وإن كان قد سـافر وترك  وال يـزال  احلج ناقصًا حتى ُيؤدَّ
الطواف أو  السعي فيجب عليه العود ألدائه، وال يزال حمرمًا 
حتـى يؤدهيا، لكن السـادة املالكية يـرون أن تأخر الطواف 
عن شـهر ذي احلجة يوجب دمًا، كا أوجبه السادة األحناف 

بتأخره عن أيام النحر. 

والسـعي مثل الطواف يف ذلك عند اجلمهورخالفًا أليب 
حنيفة حيث يرى أنه من الواجبات التي جترب بدم، إال أنه جيوز 

تقديمه بعد طواف القدوم للمفرد والقارن عند اجلميع.

رشوط الطواف والسعي:

ويشـرط للطـواف والسـعي أن يكون كل منها سـبعة 
أشـواط، وأن يقطع الطائف والسـاعي املسـافة كلها ماشـيًا 
أو راكبًا يف أشـواطه السـبعة، بادئًا يف طوافه من حماذاة احَلجر 
األسود ومنتهيًا عنده، ويف سعيه: بالصفا، وخامتًا باملروة. غر 
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منتكس وال معرض فيها، وال قاصد غر العبادة، وال داخل 
من فتحتي احللِجر؛ ألن اهلل تعاىل أمر بالطواف بالبيت ال فيه، 
واحللِجر من البيت، فمن دخل يف فتحتي احللِجر كان طائفًا يف 
الكعبة ال هبا، وال يف هوائه أو هواء الشـاذروان، وهو اجلدار 
الصغر امللصـق بالكعبة ولو بجزء من بدنه كاليد، ألن هواء 

اليشء له حكم قراره.

ما يفرتق فيه السعي عن الطواف:

وفارق الطواُف السـعَي برشط الطهارة له دون السعي، 
لعموم قوله تعـاىل: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ   ڌ  ﴾ ]احلج:26[ وطهارة املحل تسـتلزم طهارة 
احلـال، وهو ما بيَّنـه حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنها: 
»الطواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه الكالم فمن تكلم 
فـال يتكلم إال يف خر« كا أخرجه الرمذي. والطهارة رشط 
لصحـة الصـالة اتفاقـًا، وألن ذلك هو هـدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فإنه 
أمر عائشة ريض اهلل تعاىل عنها أن ال تطوف حتى تغتسل كا 
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تقدم، وفعـل هو ملسو هيلع هللا ىلص ذلك كا أخرج البخاري ومسـلم، من 
حديثهـا ريض اهلل تعاىل عنها فقد قالـت: إن أول يشء بدأ به 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت.

إال أن أباحنيفـة رمحه اهلل تعاىل يرى أن الطهارة للطواف 
واجبة وليست رشطًا، فمن طاف عنده طواف اإلفاضة حمدثًا 
فعليه شاة، فإن كان ُجُنبًا أو  كانت املرأة حائضًا فعليها  بدنة، 
وكذا لو طافت أكثر األشواط عىل حدث أو جنابة، ألن أكثر 
الـيشء له حكـم كله، ويؤمـر من طاف لإلفاضـة بحدث أو 
جنابة أن يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن أعاده فال يشء عليه، 
وإن رجـع إىل بلده فكذلك عليـه أن يعود إن كان طاف جنبًا 
أو حائضـًا، فـإن مل يعد وبعث بدنة أجـزأه ألن البدنة جابرة، 
ولكـن األفضل العـود، وإذا عاد بناء عـىل مذهب أيب حنيفة 
فليعد بإحرام جديد ويؤدي الطواف خاصة. وعند الشافعية 

ال يلزمه اإلحرام من جديد ألن إحرامه األول مل يزل عليه.

وأمـا احللـق أو التقصـر فإنـه ال يفوت وقتهـا واملحرم 
ال حيـل مـن إحرامه حتى يفعـل ذلك لقولـه تعاىل: ﴿ۋ  



2�

ۅ  ۅ   ﴾ ]الفتـح:27[ ولفعلـه ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فقد حلق 
رأسه للتحلل وقال: » خذوا عني مناسككم « إال  أنه ال يلزم 
أن يكون يف حمل معني، بل لو تركته املرأة حتى تعود لسـكنها 
جاز هلا ذلك، وإن كان األفضل قص الشـعر يف منى للحاج، 
ويف املروة للعمرة، برشط أن ال يؤدي ذلك إىل كشف رأسها 
أو شـعرها أمـام الرجـال األجانب كا قد حيـدث من بعض 
النسـاء، وحيصل التحلل بذلك بأي قٍص للِشـعر الرأس ولو 
مل تصحبـه نية التحلـل، أو كان باإلحراق أو  القلع، ولو كان 
ذلك يف بلدها، ألن القصد منه هو إزالة يشء من أعز ما متلكه 
املـرأة وهو شـعرها هلل تعاىل تقربًا إليه، وكـذا الرجل حيلق أو 

يقص شعره هلل تعاىل.

حكم طواف اإلفاضة بغري طهارة:

طـواف اإلفاضـة ركن فـال تنـرصف  املرأة حتـى تؤديه 
]احلـج:29[   ﴾ ۓ  ڭ  ڭ   لقولـه تعـاىل: ﴿ 
وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص ملا ذكـر له أن صفية حائـض: » عقرى حلقى « - 
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وهو دعاء عىل عادة العرب من غر إرادة معناه - » أحابستنا 
ه�ي«؟! فلـا قيل له: إهنـا قد أفاضت. فقال: » ف�ال إذًا « فقد 
كان ملسو هيلع هللا ىلص يستشعر أهنا ستحبسه ومن معه من الصحابة الكرام 
ريض اهلل تعـاىل عنهـم - وقد كان معه نحو مائة ألف - حتى 
تطهر، فلو كان يف األمر سعة ألمرها باالنرصاف كا أذن ملثلها 
يف تـرك طـواف الوداع، بل قـد كان منهجه ملسو هيلع هللا ىلص يف احلج غاية 
م وال ُأخر يوم النحر إال  التيسـر،فا كان يسـأل عن يشٍء ُقدِّ
قال: » افعل وال حرج « وكا أذَن لكعب بن ُعجرة ريض اهلل 
تعـاىل عنه ملاَّ آذته هوامُّ رأسـه أن حيلق رأسـه ويفدي، مع أن 

ذلك من حمظورات اإلحرام.

ـمت املصاعب واملشـاق،  فيتعـني عـىل املـرأة التـي جتشَّ
وبذلت الكثر  من املال واجلهد أن حترص عىل صحة حجها 
وسـالمته مـن البطـالن، فتحتـاط لنفسـها بتنظيـم دورهتا، 
واالسـتعجال بالطواف بعد دخول وقته، حتى ال ترجع بغر 

حج، أو تكلف شططًا بالبقاء أو الرجوع ثانية.
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أمـا التعلـل باألقـوال الضعيفـة يف مثل هـذا الركن فال 
ينبغي للمرأة املسـلمة أن تعّول عليها، ألنه لو سلك اإلنسان 

هذا السبيل فا من مسألة إال وهلا خمارج، وقد قيل:

وليس كل خالف جاء معتربًا

      إال خالٌف له ح�ظٌّ من النظر  

واجبات احلج:
وكـا حتافـظ املرأة كالرجل عـىل أداء هـذه األركان التي 
اليتـم احلـج إال بأدائهـا، فكذلك جيب عليهـا أن حتافظ عىل 
أداء واجبات احلج، ألهنا من املناسـك التـي فعلها ملسو هيلع هللا ىلص وأمر 
الناس بالقدوة به فيها، فمن مل يؤدها كان مقرصًا وجيب عليه 
بركهـا دم جيـرب هذا النقـص، إال أن يكون الـرك عمدًا فإنه 
ال جيرب إثم الرك، وإنا يسـقط الوجـوب واملطالبة باألداء.. 

وهذه الواجبات هي:

1 - اإلح�رام م�ن امليق�ات.. فمـن جـاوزه متعمـدًا أثم 
وجيـب عليه العـود إن أمكن، فإن مل يمكـن كراكب الطائرة، 

فيجب عليه دم.
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2 - التلبي�ة عن�د  الس�ادة املالكية.. فإن مل يلـب ولو مرة 
واحـدة وجب عليه دم بركه نسـكًا وهي عند غرهم سـنة، 

ال يلزم بركها يشء.

3 - ط�واف الق�دوم  عن�د الس�ادة املالكي�ة.. للمفرد أو 
القارن، وهو سنة عند غرهم.

الرحـل  بقـدر حـط  بمزدلف�ة.. وحيصـل  املبي�ت   - 4
بـأي جـزء من الليل عنـد املالكية، وال حيصل عند الشـافعية 
واحلنابلـة إال بعـد منتصف الليل ولـو مـرورًا، والنوم ليس 
رشطـًا عند اجلميـع، لكنه أرفق باحلاج، ليسـتعني بذلك عىل 
أعال يوم احلج األكرب، أما السـادة األحناف فاملبيت عندهم 
سنة، ولكن البقاء يف املشعر احلرام بعد طلوع الفجر واجب، 
وظاهر القرآن الكريم وفعله ملسو هيلع هللا ىلص يشـهد لذلك، وهذا يف حق 
الرجال القادرين، أما النساء فإن السنة يف حقهن أن ينرصفن 
بعـد منتصـف الليل، كا فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأهله، فقد اسـتأذنته 
السيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل تعاىل عنها أن تدفع - أي: 
خترج - من مزدلفة قبل حطمة الناس - أي زمحتهم - » فأذن 
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هل�ا « كا أخرجه البخاري من حديث عائشـة ريض اهلل تعاىل 
عنهـا، ملا يف ذلـك من الرفق هبـن عند الدفـع والرمي، حتى 

يتمكنَّ من الرمي قبل زمحة الناس.

� - رم�ي مجرة العقبة يوم العي�د، ويبدأ وقتها بمنتصف 
الليل.

� - رمي اجلامر الثالث، يومي احلادي عرش والثاين عرش 
للمتعجـل، والثالث عرش للمتأخـر، ويبدأ وقت الرمي لكل 
يوم بزوال الشـمس، ويسـتمر أداًء إىل آخر أيام الترشيق عند 
الشافعي، فكل أيام الترشيق ولياليها وقت للرمي أداء، وعند 

غرهم يكون قضاء.

أمـا اليـوم األخر ملـن أراد أن ينفـر النفـر األول فيجوز 
لـه عند أيب حنيفـة - خالفًا لصاحبيـه - أن يرمي بعد الفجر 
اعتبـارًا بيـوم النحر،  واختـار صاحب الظهرة هـذا القول، 
ونقله عن كثر من املشـايخ ملـن أراد أن ينفر النفر األول، أما 
مـن أراد أن يتأخر فـال، وهو قول لبعض الشـافعية بل زعم 

اإلسنوي أنه مذهب اإلمام. 
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ويف هـذا القول فسـحة ويـرس للناس، ال سـيا الضعفة 
كالنسـاء والشيوخ والولدان، ملا جيري من الرمي بعد الزوال 
من  احلرج عىل األمة، حيث يسقط يف كل سنة العرشات من  
الناس حتت أقدام احلجاج بسبب الزحام، ويف هذا من احلرج 

عـىل األمـة ما ال يقبل مـع قول اهلل تعـاىل: ﴿ھ  ھ   ھ   
ھ  ے   ے  ۓ﴾ ]احلـج:78[ فيتعني اإلفتـاء به لتغر الزمان 
املوجب لتغر اإلفتاء يف األمور االجتهادية التي يكون اخلالف 

فيها معتربًا، وفيه سعة عىل الناس، دون املسائل القطعية.

� - املبيت بمن�ى ليايل الترشيق الثالث إن مل يتعجل، أو 
ل، ما مل يكن معـذورًا بمرض، أو متريض، أو  ليلتـني إن تعجَّ
حراسة، قياسًا عىل أصحاب السـقاية والرعاة الذين رخص 

هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املبيت بمكة، بجامع العذر يف كل.

� - ط�واف ال�وداع، عنـد إرادة مفارقة مكـة، لكل من 
فارقهـا سـواء كان حاجـًا أو معتمرًا أو مقيًا، وهو سـنة عند 
مالـك، واجب عنـد اجلمهور؛ حلديث ابـن عباس ريض اهلل 
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عنهـا، قـال: »أمر الناس أن يك�ون آخر عهده�م بالبيت..« 
أخرجه البخاري ومسلم.

إال أنه خفف عن احلائض والنفساء فلها أن ينرصفا بغر 
وداع، إلذنه ملسو هيلع هللا ىلص لصفية ريض اهلل تعاىل عنها أن تنرصف بغر 
وداع، لكن يسـتحب هلا أن تقـف بباب احلرم يف اجتاه الكعبة 
وتدعو دعـاء الوداع )اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك، محلتني عىل ما سخرت يل من خلقك حتى 
سـرتني يف بالدك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني عىل قضاء 
مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضًا، وإال فُمنَّ 
اآلن قبـل أن تنـأى عن بيتـك داري، فهـذا أوان انرصايف إن 
أذنت يل غر مستبدل بك وال ببيتك وال راغبًا عنك وال عن 
بيتـك، اللهم فاصحبني بالعافيـة يف بدين والعصمة يف ديني، 
وأحسـن منقلبـي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني( كا اسـتحبه 

الشافعي رمحه اهلل تعاىل فيا رواه البيهقي عنه.

احلنابلـة  السـادة  الـوداع يسـقط عنـد  أن طـواف  كـا 
واألحنـاف عنـد مـن ينرصف فور طـواف اإلفاضـة لتحقق 



3�

كـون آخر عهـده بالبيت كا قـال ابن عبـاس ريض اهلل تعاىل 
عنهـا فيا أخرجه البخاري ومسـلم: » ُأم�ر الناس أن يكون 

آخر عهدهم بالبيت «.

� - ركعتا الطواف عند السادة األحناف لظاهر قول اهلل 
تعاىل:﴿ ۉ  ې  ې  ې   ې﴾ ]البقرة:125[ وملواظبة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليها عند كل طواف ومها سنتان عند اجلمهور.

وتصح يف أي جزء من احلرم إن مل يمكن أن تؤدى خلف 
املقام، بل ال جيوز أن تؤدى خلفه عند شـدة الزحام كا جيري 
من عوام الناس، وال سيا للنساء  فال جيوز هلن مزامحة الرجال 
عـىل ذلك وال عىل تقبيل احلجر األسـود أو الركن الياين كا 
قالت السيدة عائشة أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ملوالة هلا 
زامحـت الرجال عىل ذلـك: ال آجرك اهلل - ثالثـًا - تدافعني 
ت ومـررت؟! كـا أخرجه البيهقي، فإذا  الرجـال؟  أال كـربَّ
كان هذا يف استالم احلجر األسود الذي هو سنة، ويشهد ملن 
اسـتلمه يـوم القيامة كا جاءت به األحاديـث فغره من باب 
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أوىل، فـال جيوز هلـن إذن أن يزامحن عىل الصالة خلف املقام، 
حيث إن هلذا املكان بدياًل من سائر املسجد كا قال الناظم:

فركعتا الط�واف م�ن ورى املق�ام 

فاحلجر فاملسجد إن يكن زح�ام    

اجلزاء املرتتب عىل ترك الواجبات:

فمـن ترك شـيئًا من هـذه الواجبـات عمدًا أو سـهوًا أو 
فواتـًا، وجب عليـه دم جربان، فإن مل تسـتطع املرأة كالرجل 
عىل اهلدي صامت ثالثة أيام يف احلج وسـبعة إذا رجعت إىل 
بلدها، فتبدأ الصيام باليوم السـادس ويلـزم أن حترم حينئذ، 
بحيـث تصوم وهـي حمرمة باحلج كـا أمـر اهلل، وإن فاهتا أن 
تصـوم الثالثـة األيـام قبل احلـج، جاز هلـا أن تصومهـا أيام 
الترشيـق بعـد يـوم العيـد، فقد رخـص الشـارع يف ذلك كا 
أخرج البخاري من حديث عائشـة وابن عمر ريض اهلل تعاىل 
عنهم أهنا قاال: » مل ُيرخص يف أيام الترشيق أن ُيصمن إال ملن 
مل جيد اهل�دي «. واألفضل أن تصومها إذا رجعت إىل بلدها، 
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وتفرق بني الثالثة والسـبعة بمسـافة السر إىل البلد إن أمكن 
ذلك وإال مل يلزم.

ويتحقـق فوات هـذه الواجبـات بفواهتا كليـة، وفواُت 
البعض كفوات الكل بالنسبة للرمي، إال أن الدم ال جيب إال 
برك ثالث حصيات فأكثر، أما احلصاة الواحدة ففيها مد من 
الطعـام، ويف احلصاتني مـدان، ويف ترك مبيـت ليلة مد، ويف 

الليلتني مدان إن مل يتعجل فإن تعجل ففي الليلتني دم.

حمظورات اإلحرام:
وكا جيب عىل املحرمة - ومثلها املحرم - أن حترص عىل 
أداء الواجبـات واألركان، فكذلـك جيب عليها أن حترز من 
فعـل أي حمظور من حمظورات اإلحـرام، ألن فعل يشٍء منها 
إمـا أن يفسـد احلج كلية كاجلـاع عمدًا قبـل التحلل األول، 

وإما أن ُيذهب بلِر احلج إن كان غر ذلك.

واإلثم منه ما رتب الشـارع عليه جزاًء أخرويًا، ال يرتفع 
عنـه ذلـك إال بالتوبـة أو أن يتداركه عفو اهلل تعـاىل، ومنه ما 

رتب عليه جزاًء يف الدنيا، وهو الفدي.
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خطورة ارتكاب املحظورات عىل املحرم:

ر القـرآن الكريـم منها  ولعظيـم هـذه املحظورات حـذَّ
لهـا با مل حيصل مثلـه يف الواجبات،كا هو منهج الرشع  وفصَّ
العظيـم يف األمور املحرمة، الذي يشـر إليـه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا 
أمرتك�م بيشٍء فأت�وا منه ما اس�تطعتم، وإذا هنيتكم عن يشٍء 
فدع�وه « كا أخرجه البخاري ومسـلم من حديث أيب هريرة 
ريض اهلل تعـاىل عنـه، وذلـك ألن املناهـي يـدل اقرافها عىل 
اسـتخفاف بشـأهنا، وليـس يف يشٍء منهـا مـا يف فعله صالح 
للمـرء، بخالف الواجبـات فإهنا قد تكون شـاقة عىل بعض 
النفـوس فتحتـاج إىل مغالبـة للنفـس، واملـرء ضعيـف قـد 
ال يسـتطيع الثبات عىل أدائهـا.. لذلك حذر اهلل تعاىل املحرم 
مـن املحظـورات عـىل وجـه التفصيـل، فقـد قال سـبحانه: 

﴿ ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]البقـرة:197[ وقال: ﴿ۓ  
ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ      ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ  
ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
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وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ ]البقـرة:196[ وقال: 
﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے  
ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴾ ]املائـدة:2[ وقـال: ﴿ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
یجئ  ی       ی   ی      ىئ     ىئ     ىئ     ېئ     ېئ  ېئ   
حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت﴾ 

]املائـدة:95[ ثـم قـال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  

ٿ   ٺٺ  ٿ   ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پپ   پ  
ٿ  ٿ         ٹ  ﴾ ]املائدة:96[.

ـل اهلل تعاىل املحرمـات حتى ال يقـع املؤمن  هكـذا ُيفصِّ
فيهـا لئال يذهب بلِرُّ حجه، ألن الرس يف هذه الشـعرة خاصة 
أن يكـون حجـه مربورًا لرجع منه كيـوم ولدته أمه كا صح 
يف احلديـث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » من حج فلم يرفث ومل يفس�ق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه « كا أخرجه البخاري ومسلم 
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مـن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنـه، وفيها من حديثه أيضًا 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال:» احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة «.

تعريف احلج املربور:

واحلـج املربور هو الذي مل خيالطـه إثم من حني اإلحرام 
إىل حني التحلل، واقراف هذه املحظورات يف بساط املواجهة 

مـن أعظـم اآلثام كا يـدل لذلك قوله سـبحانه: ﴿ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ ]احلـج:25[ فـرى 
أن اهلل تعاىل حياسب عىل اإلرادة يف هذه املواطن العظيمة نظرًا 
لرشف املكان، إذ ليس من يعيص امللك يف بسـاط ملكه كمن 

يعصيه يف غيبته، وكا قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل:

لقد أطاعك من يرضيك ظاهره 

وقد أجلَّك من يعصيك مسترتا    

ولذلك كانـت املحافظة عىل اآلداب وأداء النسـك عىل 
وجهـه، مـن تعظيـم اهلل تعـاىل، الدال عـىل أن القلـب مفعم 

بالتقوى كا قال سـبحانه: ﴿ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
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ڦ   ڦ      ﴾ ]احلـج:32[ ومفهـوم املخالفـة مـن اآلية أن 
مـن مل يعظم هذه الشـعائر فإن قلبه خـاٍل من  تقوى اهلل تعاىل 

فلذلك هان عليه ارتكاب حمظورات اإلحرام.

وهذه املحظورات هي:
1- اجلاع.

2- املبارشة فيا دون اجلاع.

3- حلق الرأس.

4- إزالة الشعر من أي موضع من اجلسم.

5- قص الظفر.

6- لبس املخيط للرجل أو اخلف .

7- تغطية رأس الرجل.

8- سر وجه املرأة .

9- لبس القفازين للمرأة.

10- الطيب.

11- الدهن.
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12- قتـل الصيـد الـربي عىل املحــرم خــارج احلـرم 
أو تنفره.

13- قتل صيد احلرم عىل املحرم وغره أو تنفره.

14- قطع شجر احلرم.

15- عقد النكاح.

وقـد مجعها بعضهم ببيـت واحد ـ بتداخـل املتاثالت ـ  
وهو قوله:

ُلبس وحلق ثم طيب والُقبل 

     أو من يطأ أو يُك للصيد قتل

وفعـل كل واحـد مـن هـذه األمـور يرتب عليـه جزاء 
كا يأيت:

جزاء فعل املحظورات:
1- اجل�امع: إن كان قبـل التحلـل األول ولـو كان بعـد 
الوقوف يفسد به احلج عند اجلمهور لقوله تعاىل: ﴿پ  ڀ﴾ 
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]البقـرة:197[ والرفث: اجلـاع، ومقدماته، ولقضاء الصحابة 

ريض اهلل تعاىل عنهم بذلك، ويتعني عندئذ ثالثة أمور:

أ- املـي يف فـاسـده، لقوله سـبحـانـه: ﴿ ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ﴾ ]البقـرة:691[ واآليـة عامـة مل تفـرق بني صحيح 

احلاج وفاسده.
ب- القضـاء فـورًا مـن العـام القابـل إلمجـاع السـلف 

عىل ذلك.
تعـاىل  اهلل  ريض  الصحابـة  لقضـاء  بدنـة،  سـوق  ج- 

عنهم به. 
وذهـب أبـو حنيفة رمحـه اهلل تعاىل إىل أنه ال يفسـد احلج 
إال إذا كان اجلـاع قبل الوقوف، فإن كان بعده فإنه ال يفسـد 
لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: » احل�ج عرفة « كا أخرجـه الرمذي من حديث 
عبد الرمحن بن يعمر ويف حديث آخر: » من وقف بعرفة فقد 

تم حجه «. 

أما إذا كان اجلاع بعد التحلل األول فإنه ال يفسـد احلج 
اتفاقـًا، ولكـن جيب فيه شـاة حيث مل يكن قد حـلَّ له ذلك، 
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كا جتب الشـاة بتكرار الوطء سـواء بعد الفسـاد أم كان بني 
التحللـني، والنايس كالعامد عند اجلمهور خالفًا للشـافعية، 
والزوجـة  يف ذلك كالرجـل إن كانت مطاوعـة بال خالف، 
فـإن كانـت مكرهـة فحجهـا صحيـح وال يشء عليهـا عند 
السـادة الشـافعية حلديث ابـن عباس ريض اهلل تعـاىل عنها: 
» إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «  

كا أخرجه ابن حبان والبيهقي 

وذهـب اجلمهـور إىل بطالن حجها ولـو كانت مكرهة، 
ولكـن جتـب الكفـارة عنهـا عـىل الـزوج، كـا جيـب عليـه 
إحجاجها، ويسـتحب هلـا أن يفرقا يف القضـاء لئال يتذكرا 

حاهلا فيعودا إىل مثل ما كان قبل.

2- املب�ارشة بع�د اجلامع: فـإن كان معها إنزال أفسـدت 
احلج عند مالك رمحه اهلل تعاىل، قياسـًا عىل اإلنزال يف الوطء 
وقياسًا عىل الصوم حيث يفسد بذلك، وألهنا عبادة يفسدها 
جمـرد الوطء، فاإلنزال أوىل، وسـواء كان اإلنزال بمالعبة أو  

استمناء أو نحو ذلك، واملرأة يف ذلك كالرجل.
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وقال اجلمهور: ال تفسـده إذ ال يصح قياس املبارشة عىل 
الـوطء حيث جيـب احلد بالوطء دوهنا، ولكن جتب فيه شـاة 

كاللبس واحللق ألنه نوع من الرفه.

3- حل�ق ش�عر الرأس أو س�ائر اجلس�د ونحـوه لقوله 
تعـاىل: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  - أي فحلـق -   وئ   ۇئ  ۇئ  
ھ   ﴿ھ   وقولـه:  ]البقـرة:196[  ۈئ﴾  ۈئ   ۆئ   ۆئ   
ے  ے   ۓ  ﴾ ]احلـج:29[ فأبـاح ذلـك بعد 
التحلـل فدل عىل منعه قبله، فـإن فعله كان عليه اجلزاء املبنيَّ 
باآليـة السـابقة، ولقولـه ملسو هيلع هللا ىلص لكعب بن ُعجـرة: » صم ثالثة 
أيام أو  تصدق بَفرق بني س�تة أو انسك بام تيرس « كا أخرجه 

البخاري ومسلم.

وتكمل الفدية بحلق ثالث شعرات فأكثر عند اجلمهور 
ألنه حـد الكثرة، وفيا دون ذلك الطعام )أي:اإلطعام( ففي 
الشـعرة مد، ويف الشـعرتان مدان، وقال أبـو حنيفة: ال جتب 

إال بربع الرأس أو َحلق العضو كاماًل.
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4- ومثل حلق الشـعر قص األظافر فإهنا بمعنى الشـعر 
بجامـع أن يف إزالـة كٍل ترفهًا ينايف كون احلاج أشـعث أغرب، 
وال تكمل الفدية إال يف ثالثة أظافر فأكثر، وما دون ذلك فيه 
صدقة كالشـعر، وعند أيب حنيفة ال جتب إال يف مخس أصابع 

فأكثر، وما دون ذلك فيه صدقة.

5- لبـس املخيـط للرجل أو سـر رأسـه لنهيـه ملسو هيلع هللا ىلص عنه 
كـا أخرج البخاري ومسـلم من حديث ابـن عمر ريض اهلل 
تعاىل عنها أنه ملسو هيلع هللا ىلص سـئل عا يلبـس املحرم؟ فقال:» ال يلبس 
انِس - وهي  القمي�ص وال العامئ�م وال الرساويالت، وال الرَبَ
التي تكـون عىل الرأس - وال اخِلفاف، إال أحد ال جيد نعلني 
فليلب�س اخلف�ني، وليقطعهام أس�فل من الكعب�ني..« والنهي 
يفيـد التحريـم فيرتـب عىل فعلـه عمـدًا فدية مـن صيام أو 
ه، فإن كان بغر  صدقة أو  نسك، كاحللق ألنه بمعناه يف الرفُّ
عمـد كالنايس والنائم واجلاهل فـال يشء فيه لرفع القلم عن 

هؤالء؛ ملا روى أمحد وأبو داوود من حديث عائشة ريض اهلل 
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تعاىل عنها أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى 
يستيقظ، وعن املبتىل حتى يربأ، وعن الصبي حتى يكرب «.

وهـذا يف حـق الرجل، أما املـرأة فإهنا تلبس ماتشـاء من 
ازين إال  لباس عادهتا إال أهنا ال تغطي وجهها، وال تلبس القفَّ
يف حالـة الـرورة، ألن إحرامها يف وجههـا وكفيها، كا دل 
عليه حديث عائشة السابق، وحديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل 
عنهـا أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين « كا 
أخرجـه البخاري، ويف روايـة: » ال تنتقب املحرمة وال تلبس 

القفازين «.

�- الطيب ومثله دهن ش�عر الرأس أو اجلس�د لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص 
عن ذلك كا يف حديث ابن عمر السـابق ففيه: » وال تلبس�وا 
ش�يئًا م�ن الثي�اب مس�ه الزعف�ران أو ال�ورس «  - والورس 
نـوع من الشـجر يتخـذ منـه الصبـغ كالكركـم -  وليس يف 
هـذا حرص هلا، بل مها مثالن ملا كان يتطيب به، فيشـمل كل 
طيـب أو دهن يمس اجلسـد أو يقصد بالشـم كالعـود والنَّد 
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واملصطكـي ونحوها ملا يف ذلك من الرفه املنايف لكون احلاج 
أشعث أغرب. 

ويدخل يف هـذا أنواع املنظفـات ذوات الروائح الطيبة، 
فتحرم عىل املحرم رجاًل كان أو امرأة، فمن فعل ذلك عامدًا 
فعليـه فديـة من صيـام أو صدقة أو نسـك، ملا فيـه من معنى 
الرفـه والتزيـن كاحللـق، إال أن يكـون الطيب مسـتهلكًا يف 
الطعـام الذي طبخته النار كالشـاي واألرز اللذين قد يكون 
فيهـا يشء من ذلـك، فإنه عند مالك ال بأس به، ألنه بالطبخ 
قـد خـرج عن أن يكون طيبـًا، وكذا الدهـن إذا كان عالجًا، 
حيـث مل يقصد به الدهن، وجتب الفدية با يسـمى طيبًا عرفًا 
عند اجلمهور، وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل: ال جتب الفدية 
إال إذا طيَّـب عضـوًا كامـاًل، فـإن طيَّب أقل مـن عضو ففيه 

صدقة، نصف صاع من بر.

�- قت�ل الصي�د يف احل�رم عام�ة، ويف غ�ريه للمح�رم 
خاص�ة، أما احلـرم فألن صيده آمـن بأمان اهلل تعـاىل كا قال 
]التـني:3[ وقـال سـبحانه:   ﴾ تعـاىل:  ﴿ پ  پ   پ    
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﴿ ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ﴾ 
]القصص:57[ وكا قال ملسو هيلع هللا ىلص: » إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق 

الساموات واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة، وإنه 
مل حيل القتال فيه ألحد قبيل، ومل حيل يل إال ساعة من هنار فهو 
ر  ح�رام بحرمة اهلل إىل ي�وم القيامة، ال يعضد ش�وكه، وال ينفَّ
فها..« كا أخرجه مسـلم  صيده، وال َيلتِقط لقطته، إال من َعرَّ

من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنها.

وأمـا صيد غر احلرم للمحرم فألنه بإحرامه قد أمن منه 
كل يشٍء، فإذا انتهك حرمة اإلحرام وجب عليه اجلزاء الذي 

بيَّنـه اهلل تعاىل بقولـه: ﴿ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ﴾ ]املائدة:95[.

جزاء قتل الصيد: 

وقد حددت السـنَّة جزاء أنواع مـن الصيد كان موجودًا 
سـابقًا، أمـا اليوم فلم يعـد يوجد من صيد احلـرم غر احلام 
والعصافـر واجلراد، كا ال يكاد يوجد يف طريق املحرم يشء 
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مـن صيد الـرب؛ ألن الطرق اليوم غرهـا يف املايض، فال يكاد 
يوجد فيها يشء من الصيد حتى يف الصحارى.

والواجـب يف احلـام شـاة، ويف العصفـور مـا حيكـم به 
عدالن، ويف اجلراد ُمّد طعام إن مل يعم املطاف، وإال فال. ألن 
املشقة جتلب التيسر، وسواء كان قتل الصيد عمدًا أم بغره، 
لكونـه من املتلفـات التي جيـب فيها اجلـزاء والفديـة مطلقًا 
لكوهنا من باب خطاب الوضع بالقتل بالسبب، وهذا اجلزاء 
إنا هو فدية عىل انتهاك حرمة اإلحرام أو احلرم، أما إثم ذلك 
فكبـر ال يكفـره إال التوبة النصوح كا يـدل لذلك الرهيب 
الشـديد مـن التعدي عىل ما حرمـه اهلل من الصيـد، فقد قال 

ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ   سـبحانه: 
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ﴾ - أي بقيمة 
اهلـدي - ﴿   ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾ - أي بعـدد أمداد الطعام 

- ثم قال سـبحانه: ﴿   ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  
خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  ﴾ ]املائدة:95[.
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وإنـا كان هـذا اجلـزاء شـديدًا ألنـه يـؤذن بـأن منتهكه 
مسـتهر بحرمـات اهلل تعـاىل، فناسـب أن يزجـر بمثـل هذا 
الزجـر البليغ الشـديد لرتدع عـن الوقوع يف مثلـه، حتى ال 

حييق به غضب اهلل ونقمته. 

م عليه هـذا الصيد الذي  ومـن جزاء اهلل تعاىل لـه أن حرَّ
صاده لنفسـه أو صـاده حالل له بقصده، فـإن كان قد صاده 
املحـرم فإنـه يعترب ميتة ال حيـل له وال لغره، ألنـه ليس أهاًل 
للتذكيـة يف هـذا الظرف، فـا يصيده يكون ميتـة كا لو مات 

حتف أنفه، أو صاده غُر حالللِ الذبح. 

وإن كان قـد صاده احلالل يف غر احلرم للمحرم قصدًا، 
عب  فإنـه حيـرم عىل املحـرم وال حيرم عـىل غره، لقصـة الصَّ
بـن جثَّامة ريض اهلل تعـاىل عنه الذي أهـدى للنبي ملسو هيلع هللا ىلص محارًا 
ان، فرده ملسو هيلع هللا ىلص عليه، فلا رأى ما يف  وحشيًا وهو باألبواء أو بودَّ
وجهه قال: » إنا مل نرده عليك إال أنا ُحُرم « كا يف الصحيحني 

من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنها.
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فلذلك كله يتعني عىل املحرم أن جيتنب الصيد إن وجده، 
أو صيـد له إن حدث، وأمامه صيد البحر أو هبيمة األنعام أو 

الطيور األنيسة فكل ذلك حالل له كا قال اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]املائدة:96[.

8- عقـد النكاح، فيحرم مبارشته من املحرم سـواء كان 
زوجًا أو زوجة أو وليًا أو شاهدًا أو وكياًل، ملنافاة ذلك ملعنى 
النسـك، فكـا حيـرم عىل املحـرم النـكاح باملبـارشة فكذلك 
مايـؤدي إليه من عقد باألصالـة أو  النيابة، حلديث عثان بن 
ان ريض اهلل تعاىل عنه عند مسـلم أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عفَّ

ح املحرم وال ُينَكح وال خَيُطب«  »الَينكلِ

هـذا ما ذهب إليـه اجلمهور خالفـًا أليب حنيفة رمحه اهلل 
تعاىل الذي مل ير بعقد النكاح للمحرم بأسًا حلديث ابن عباس 
ريض اهلل تعاىل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص » نكح ميمونة وهو حمرم « 
كا أخرجه البخاري ومسلم، وهو حممول عند اجلمهور عىل 
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أنـه وقع يف هذه الروايـة اضطراب، حيث رويت أنه تزوجها 
وهو حالل. 

ويرتب عىل رأي اجلمهور أنه إذا وقع عقد النكاح وأحد 
من الزوجني أو الويل أو الشهود كان حمرمًا فإن النكاح يكون 
باطـاًل ال ينعقـد، ألن النهـي يقتـي الفسـاد، فيجب جتديد 

النكاح برشوطه.

بإبطـال  وكـفـى  جــزاء،  عليـه  يرتـب  ال  أنـه  غـر 
النكـاح جـزاء. 

حكم  قطع شجر احلرم:

وكـا حرم صيد احلـرم فكذلك حيرم قطع شـجره الذي 
ال حيتاج إليه لنفسـه أو لدابته، وال هو مؤذ بشـوكه مما يكون 
يف احلـرم خاصـة، أما مـا كان خـارج احلرم كعرفـة وغرها 
فليـس فيـه يشء، إال أن يكـون مملوكًا فيضمنـه لصاحبه، ثم 
إن كان الشـجر مما ينبت بنفسـه فحرام قطعه اتفاقًا، وإن كان 
مما اسـتنبته اآلدميون فكذلك عند الشـافعية عىل املعتمد، إال 
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مـا يكون ملالكه مما يسـتنبته للثمر أو احلـب كالنخل والعنب 
واحلب والفواكه، فيجوز ذلك ملالكه اتفاقًا. 

وإنـا قالـوا بذلك لعمـوم حديـث ابن عباس السـابق: 
» وال يعض�د ش�وكه وال خيتىل خ�اله « أي ال ُيقطع حشيشـه 
الرطب، ويف حديث آخر عند مسـلم وغـره من حديث أيب 

هريـرة ريض اهلل تعـاىل عنـه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » وال خيبط ش�وكها 
وال يعضد شجرها «.

وذهب اجلمهور إىل التفصيل بني ما ينبت بنفسـه فيحرم 
قطعه، وما أنبته اآلدميون فيجوز قطعه للحاجة وغرها. 

وال يرتـب عىل قطع الشـجر جزاء عند السـادة املالكية 
واحلنابلـة حيث مل يرد اجلـزاء إال يف الصيد خاصة، وأوجبها 
السـادة األحنـاف والشـافعية، أما الشـافعية فباهلـدي، وأما 

األحناف فبالقيمة بحسب التقويم ملا ورد من اآلثار  يف ذلك 
عن ابن الزبر وعطاء، وقياسًا عىل الصيد. 
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حكم قطع شجر املدينة:

وحـرم املدينـة كحـرم مكة يف حتريـم قتل صيـده وقطع 
شجره حلديث زيد بن عاصم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » إن إبراهيم 
مت املدينة كام حرم إبراهيم  ح�رم مكة ودعا ألهلها، وإين حرَّ
مك�ة، وإين دع�وت يف صاعه�ا ومده�ا بمثل مادع�ا إبراهيم 

ألهل مكة « كا أخرجه البخاري ومسلم.

إال أنـه ال جزاء فيه اتفاقًا ألنه ليس حماًل للنسـك، وألنه 
مل يثبـت ذلـك عن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وال عن أحد مـن أصحابه، إال 
ما ذهب إليه الشـافعي يف القديم من سـلب ثياب املسيئ فيه 
حلديث سعد بن أيب وقاص ريض اهلل تعاىل عنه عند مسلم يف 

قصة سلب ثياب العبد الذي وجده يقطع شجرًا أو خيبطه.

حكم إخراج تراب احلرم وحجره:

وكا حيرم قطع شجر احلرم أو صيده، فكذلك حيرم أخذ 
أحجـار احلرم أو ترابه وإخراجـه إىل احلل أو بلد احلاج، فإن 
ذلـك ال جيوز، بل جتب إعادته إىل احلرم؛ ألن اهلل تعاىل جعل 
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احلرم كله آمنًا، برشًا وشجرًا وحجرًا وصيدًا، ملا جاء عن ابن 
عبـاس وابن عمر ريض اهلل تعـاىل عنهم أهنا كانا يكرهان أن 
خيـرج مـن تراب احلـرم أو يدخل من تراب احلـل إىل احلرم، 
بل قد ورد أن إخراج احلجر أو الراب من احلرم يكون سـببًا 
لوباء أهل البيـت كا يف املجموع لإلمام النووي 454/7 يف 

قصة ذكرها. 

وإنـا جاز إخراج مـاء زمزم آلثار فيه، وألنه يسـتخلف 
بخـالف الـراب واألشـجار واألحجـار، وال يرتـب عـىل 

إخراج األحجار والراب جزاء اتفاقًا.

فهـذه حمظورات اإلحـرام التي ينبغـي اجتناهبا من حني 
اإلحـرام إىل حـني التحلل ملا يف اجتناهبا مـن مراقبة اهلل تعاىل 
الـذي كان اإلحرام له سـبحانه، وليربى املسـلم بمراقبة اهلل 
تعـاىل يف هذه األمور التي هـي يف متناول يده، عىل مراقبته يف 

أداء فرائضه، واجتناب نواهيه مما يقدر أو ال يقدر عليه.
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وهـي حمصـورة بالعد لـورود النـص فيهـا، وال يتعدى 
احلظر إىل غرها.

الدماء الواجبة يف احلج:

إال أن الدم قد جيب ألمور أخرى غر املحظورات وذلك 
يف األمور التالية:

1- ترك الواجبات التي مر ذكرها، ليجرب خللها.

2- التمتع - وهو اإلحرام بالعمرة يف أشـهر احلج لقوله 
تعـاىل: ﴿ ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت ختمت  ىت  يت  جثمث  
حس   جس   حخمخ   جخ   مح    جح    مج   حج   يث    ىث  

خس  مس  حص  مص  جض  ﴾ ]البقرة:196[.
ولوجوب دم التمتع أربعة رشوط:

1- أن يعتمر وحيج من عامه.

2- أن ال يكون من حارضي املسـجد احلرام، وحارضو 
املسـجد احلـرام هم أهل مكـة، ومـن كان منها دون مسـافة 
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القـرص، وعند السـادة األحناف من كان مـن دون املواقيت، 
فهؤالء وإن اعتمروا يف أشهر احلج ال يكونون متمتعني.

3- أن ال يرجع إىل أحد املواقيت، وعند السـادة املالكية 
إىل ميقات بلده.

4- أن تكون العمرة يف أشهر احلج.

3- الِق�ران، والقـارن هـو الـذي مجـع يف نسـكه بـني 
احلـج والعمـرة؛ ألنـه يف معنـى املتمتـع برفهـه بنسـكني يف 

عمل واحد.

4- اإلحص�ار، واملحرص هو الذي منع من الوصول إىل 
، أو مرض، وذلـك لقوله تعاىل: ﴿ ۇ  ۇ  ۆ   مكـة بعدوٍّ
ۆ     ۈ  ۈ﴾ ]البقـرة:196[ فيذبحـه حيـث أحرص كا 

فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم احلديبية.

وذهـب السـادة املالكية إىل عـدم وجوب الـدم عليه إذا 
كان بعـدو لعدم تفريطه، بخالف مـا إذا كان بمرض فيجب 

عليه هدي يبعثه ملكة. 
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احلر النظامي كاحلر بالعدو:
ومثـل هذا النوع من احلرص، احلـرص النظامي لفقد املرء 
جواز سفره أو عدم اإلذن له بالدخول، أو ترحيله بعد وصوله 
لدخوله بغر إذن أو غر ذلك من األمور القانونية النظامية.

كـا يدخل يف مسـاه منـع الزوجة إذا خرجـت بغر إذن 
الزوج ال سـيا يف حـج التطوع كا تقـدم، أو االبن إذا خرج 
بغـر إذن أبيـه أو أمـه يف حـج التطوع، حيث جيـوز لكل من 
الـزوج أو األب أن يأمرامهـا بالتحلل، فيلزم ذلك يف التطوع 

اتفاقًا، ويف الفريضة عىل خالف.

احلر باملرض:
أما حرص املرض فإن كان قد رشط التحلل عند اإلحرام 
كأن قال: ) وحَمِيليّ حيث حبس�تني ( كا أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُضباعة 
بنـت الزبـر ريض اهلل تعـاىل عنها ملـا كانت شـاكية، فقال هلا 
ملسو هيلع هللا ىلص: » حجي واش�رتطي أن حميليِّ حيث حبستني « كا أخرجه 
مسـلم، فمع هـذا الرشط ال يلـزم الدم اتفاقًا، فـإن مل يرشط 
صرب حتى يربأ، وهذا ما ذهب إليه السادة الشافعية واحلنابلة، 
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خالفًا للسادة املالكية، حيث مل يروا املرض عذرًا، بل رأوا أنه 
ال حيل إال يف البيت، ومل يروا الرشط نافعًا.

وأمـا السـادة األحنـاف فـرأوا أن املرض كالعـدو يبيح 
التحلـل  التحلـل ولـو مل يرشطـه احلـاج، وأنـه ال حيصـل 

إال بالذبح.

وجيب عىل املحرص القضاء عند السادة احلنفية سواء كان 
احلج تطوعًا أو فرضًا، وعند الشافعية يف الفرض خاصة، أما 
املالكيـة فال يـرون وجوب القضـاء عىل املحرص سـواء كان 

فرضًا أو نفاًل، إال أهنم يوجبون التحلل بعمل عمرة.

�- الفوات.. وهو فوات احلج بسـبب تأخره أو إضاعة 
الطريـق، أو منعه من قبل النظـام أو الزحام، بحيث مل يدرك 

عرفة يف هنار أو ليل.

والواجب يف ذلك ثالثة أمور:

األول: التحلل بعمل عمرة.

اجلمهـور خالفـًا  عنـد  كاملتمتـع  اهلـدي  ذبـح  الثـاين: 
لألحناف.
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الثالث: القضاء من القابل.

�- ع�دم اإلفاضة من عرفات م�ع اإلمام بأن أفاض قبل 
ذلـك، فيجب فيه الدم عند السـادة األحناف، وعند السـادة 
الشافعية الواجب اجلمع بني الليل والنهار بعرفة، فمن أفاض 
قبل الغروب وجب عليه دم عىل املعتمد ملخالفته هدي النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص حيـث مل يفـض إال بعد غروب الشـمس وقـد قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

» خذوا عني مناسككم «.

أما السادة املالكية فإهنم يرون أن ركن الوقوف هو الليل 
والنهـار تبع، فمن أفـاض قبل الغروب مل يدرك احلج فيجب 

عليه العود وإال فقد فاته احلج.

سنن احلج وآدابه:

وكـا كان للحـج أركان وواجبات ال يتـم احلج إال هبا، 
فكذلك له سـنن وآداب ينبغي أن حيافـظ عليها ليكون احلج 

عىل وجه الكال، وذلك أقرب ما يكون إىل الرب والقبول.
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أما سننه فمنها:

ل من أصحاب احلقوق واسرضاؤهم. 1- التحلُّ

2- حتـري النفقـة الطيبة التي ال شـبهة فيهـا، فضاًل عن 
أن تكـون حمرمة، فإهنـا إن كانت حمرمة ال يـكاد يرفع له ذكر 
وال دعاء إال حار عليه، حيث يقال له: ال لبيك وال سعديك 
وحجك مردود عليك كا جاء يف حديث أيب هريرة ريض اهلل 

تعاىل عنه عند الطرباين بإسناد ضعيف.

ولذلـك ذهب اإلمام أمحد إىل  عـدم صحة حج من هذا 
حاله. ولذلك يقول بعضهم:

إذا حَججت بامل أصل�ه ُسُحت

فام حججت ولكن حجت العري    

ال ي�ق�ب�ل اهلل إال ك�لَّ ص�احل�ة

ما ك�ل من ح�ج بيت اهلل مربور    

3- االستخارة يف شأن الرفقة ووقت السفر.
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احلة التي تعني عىل الرب والتقوى. 4- اختيار الرفقة الصَّ

5- االغتسال لإلحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. 

6- التطيـب لـه قبل اإلهـالل به كا فعـل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيا 
أخرجـه البخـاري من حديث عائشـة ريض اهلل تعـاىل عنها، 
خالفـًا للسـادة املالكية حيث مل يـروا الطيـب للمحرم؛ ألن 

احلاج أشعث أغرب كا تقدم.

7- كـون اإلزار والـرداء أبيضـني للرجـل، واألسـود 
للمرأة.

8- صــالة ركعتني سـنـة اإلحــرام، ُيـقــرأ يف األوىل 
)الكافرون( بعد الفاحتة، والثانية )اإلخالص( بعدها.

9- اإلهالل باإلحرام عقب ركوبه سيارته بعد الصالة، 
أو يف طيارتـه بعدهـا ويصليها ولـو كان عىل كريس سـيارته 
أو طيارتـه، إذا مل يتمكـن مـن االجتـاه للقبلـة ومـن الركـوع 

والسجود، ألهنا نافلة وتصح عىل الدابة كسائر النوافل.
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10- اإلكثار من التلبية ورفع الصوت هبا من غر مبالغة 
للرجال دون النسـاء حلديث »أفضل احلـج العج والثج« كا 
أخرجـه الرمـذي من حديـث أيب بكـر ريض اهلل تعاىل عنه، 
والعـج هو رفع الصـوت بالتلبيـة، والثج إراقـة دماء اهلدي 

واألضاحي.

11- الصـالة عىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عقب التلبيـة لقوله تعاىل: 
﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ﴾ ]الرشح:4[ أي فال أذكر إال ذكرت معي.

12- قـول: اللهـم ال عيش إال عيش اآلخـرة عند رؤية 
ما يعجب.

13- التكبـر عنـد كل صعود واعتالء، والتسـبيح عند 
اهلبـوط كا هو هدي النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، كا جاء يف حديث البخاري 

عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنها.

14- اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل يف الطواف والسـعي ويف 
عرفة واملزدلفة ومنى ويف سائر األحوال، فإنا جعل الطواف 

بالبيـت والسـعي بـني الصفا واملـروة ورمـي اجلـار إلقامة 
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ذكـر اهلل تعاىل كا جاء يف حديث عائشـة ريض اهلل تعاىل عنها 
عند ابن خزيمة وغره.

15- احلـرص عـىل ختـم ختمـة مـن القـرآن الكريـم 
يف مكة.

16- اإلكثـار من الصالة والسـالم عىل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف املدينة.

17- اإلكثار من الصدقة وسـائر وجوه القرب ال سـيا 
بمكـة حيث تكـون احلسـنة فيها بائـة ألـف، أو املدينة التي 

تكون احلسنة فيها بألف.

18- اإلكثـار مـن  التهليـل والتكبر عنـد اإلفاضة من 
چ  چ  ڇ    عرفـات واملزدلفـة لقولـه تعـاىل: ﴿ 
ڌ﴾  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

]البقرة:198[.

ويف أيام الترشيق لقوله تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ﴾ ]البقـرة:203[ واإلكثار مـن التلبية يف العرش من 
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ذي احلجـة لقولـه تعـاىل: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں   ﴾ ]احلج:28[.

َمل يف الطواف للرجل فقط، وهو امليش بتسارع  19- الرَّ
اخلطى من غر إرساع.

20- الـعـدو بني الـمـيـلـني األخـضـرين يف السـعـي 
للرجـل فقط.

21- تقبيل احلجر األسـود إن أمكن عند ابتداء الطواف 
ويف أثنائه، وعند الذهاب إىل السعي للرجال إن تيرس من غر 

مزامحة وال إيذاء، وإال فتحرم أذية أحد من أجله.

22- الـرشب من مـاء زمزم بنّية صاحلـة، فهو ملا رشب 
لـه، كا جـاء يف حديث احلاكـم وابن ماجه عـن ابن عباس، 
والتضلـع منـه بـراءة مـن النفـاق، كا جـاء عن ابـن عباس 

ريض اهلل تعاىل عنها عند ابن ماجه.

23- الدعاء عند رؤية الكعبة وعند الطواف ويف السعي 
بـا حيب املـرء، واملأثور أفضـل، فإن الدعاء يف هـذه املواطن 

مستجاب.
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آداب احلج:

1- اللطـف يف التعامل مع النـاس، وعدم رفع الصوت 
يف أي معاملة.

2- املساحمة ملن أساء ال سيا مع الرفقة وعند التعامل.

3- اإليثـار بأطايـب حظوظ الدنيـا يف املطعم واملرشب 
والسكن لإلخوة والرفقة.

4- املشـاورة الدائمة مع الرفقة، وعدم االفتيات عليهم 
يف يشء ذي بال.

5- عدم اجلدال أو املراء لرصيح هني اهلل تعاىل عن ذلك 
حيث قال: ﴿ ڀ    ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]البقرة:197[.

6- غضُّ البرص عن املحارم والعورات.

7- عدم التوسع يف أطايب الطعام والراحة.

8- عدم اإلكثار من الكالم يف غر ذكر اهلل تعاىل.

9- معاونة املحتاج لعونه بنفسه وماله وقوله.
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زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

مـن آكـد السـنن وأنجح املسـاعي ملـن وصـل إىل تلك 
الديـار املقدسـة أن يتوجـه بعـد أداء نسـكه إن مل يتوجه قبل 
ذلـك لزيـارة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الـذي أخرجنا اهلل تعـاىل به من 
الظلـات إىل النور، وهدانا اهلل تعاىل به بعـد الضالل، وألَّفنا 
ة،  لَّ به بعد الشـتات، وأعزنا بـه بعد الذلة، وأغنانا بـه بعد القلِ
ملسو هيلع هللا ىلص وبـارك عليه وعىل آلـه وصحبه، ليسـلم عليه ملسو هيلع هللا ىلص بكال 
األدب وعظيم التوقـر واإلعزاز والتعزير كا حيب ملسو هيلع هللا ىلص وكا 
نـدب اهلل تعـاىل يف صـدر سـورة احلجرات ألنـه ملسو هيلع هللا ىلص حي يف 
قربه كا أخرب عن نفسـه ويسـمع سالم من يسـلم عليه ويرد 
عليـه، وينبغي أن يقـرأ عند الزيارة ويف مقـام املواجهة وبعد 

السـالم عليه قول اهلل تعاىل: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ﴾ ]النسـاء 64[ كا كان يقرؤها السلف، فإن 
اآلية عامة مل خيصصها يشء، لكون إْذ الظرفية تأيت للمستقبل 



�0

كـا تأيت للايض، وقد اسـتعملها القرآن الكريم يف املسـتقبل 
كثـرًا، كا يف قوله تعاىل: ﴿ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ         ﴿ڤ   ]السـجدة:12[ وقولـه:  پ﴾ 
ڄ  ﴾ ]سبأ:51[  كا بني ذلك علاء اللغة. وينشد ما أنشده 

األعرايب:

ياخري من ُدفنت بالقاع أعظم�ه 

فطاب من طيبهن القاع واألكم    

نفيس الف�داء لقرب أنت س�اكن�ه

فيه العفاف وفيه اجلود والك�رم    

كا يسـلم عىل صاحبيه ووزيريه أيب بكر الصديق، وعمر 
الفاروق ريض اهلل تعاىل عنها.

ويسـن أن ال يرفـع صوتـه، وأن ال يدنـو مـن اجلدار بل 
يستشـعر وقوفه بـني يديه، ويستشـعر عظيم منزلتـه عند اهلل 
تعـاىل، وكيـف أن اهلل تعاىل أدب قومـًا، وأثنى عىل قوم، وذم 
قومًا آخرين يف مخس آيات من سورة احلجرات، ويف كثر من 
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اآليـات، كا قررها اإلمام مالـك رمحه اهلل تعاىل وهو خياطب 
خليفة املسلمني أبا جعفر املنصور رمحه اهلل تعاىل.

وينبغي أن يكثر من الصالة والسالم عليه يف ذلك املوقف 
مـا مل يزاحم النـاس، وأن يصيل يف الروضة املرشفة، التي هي 
روضـة من ريـاض اجلنة، كا يف الصحيحـني من حديث أيب 
هريرة، ويف مسـجده املبـارك، فإن الصالة فيـه بألف صالة، 
كا يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل 

عنه، وأن حيسن إىل جرانه وزواره وخدامه.

كـا يسـتحب أن يزور البقيع، وشـهداء أحد، ومسـجد 
قبـاء، كـا كان يفعـل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأن حيرص عـىل الصالة يف 
ل  مسـجده ملسو هيلع هللا ىلص مـدة مقامه مع كـال األدب، واستشـعار تنزُّ
جربيـل عـىل تلك العَرصـات وميش رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تلك 

البقاع النرات..

وليحـذر مـن أذيـة أحـد أو رفـع الصـوت يف املواجهة 
الرشيفـة فقد آذن اهلل تعاىل مـن يرفع صوته بحبوط عمله كا 
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قال سبحانه: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ    ھ    ھ   ھ    ھ      ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ﴾ ]احلجرات:2[.

فـإذا أراد السفـر يستحـب أن يـأيت زائـرًا، فيسلـم عـىل 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه، مودعًا له سائاًل اهلل تعاىل أن يتقبل 

زيارته هذه، وأن ال حيرمه من زيارته مرة أخرى.

واهلل تعـاىل أعلـم، وعلمه أتـم وأكرم وصىل اهلل وسـلم 
وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من حتريره يف الثامن  والعرشين 

من شهر شوال �241ه�

املوافق للثالثني من نوفمرب عام �200م
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