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إدارة البحوث

افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل

آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

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

إصدارها هذا يف طبعته الثانيه بعد نفاذ الطبعة األوىل،
البحوث » أن تقدِّ م
َ

« منس�ك النس�اء » جلمه�ور الق�راء م�ن الس�ادة الباحثين 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 ٍ
بينة
ومعرفة ويقني ،وهي تؤدي هذه الش�عرية العظيمة من ش�عائر الدين،

فتقع عبادهتا سليمة صحيحة ،وفق ما حيب اهلل تعاىل ورسوله ﷺ.

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

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

السنة واجلامعة.



وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة

آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله ،وت�ؤازر قضايا

اإلسلام والعروبة ب�كل متيز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو
الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس

جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث

العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

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

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

وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملني ،وصَّل�ىَّ اهلل عىل النَّبي

األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

مدير إدارة البحوث

			

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

			



الـمـقـدمــة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل ،وعىل

آل�ه وصحب�ه وم�ن وااله ،وبعد ..ف�إن فريضة احل�ج واجبة
على من اس�تطاع إليها س�بي ً
ال ،يف نفس�ه ومال�ه وظرفه ،من

املس�لمني ،رجا ًال ونس�ا ًء ،وذلك لقوله سبحانه ﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [آل عمران.]97:

وكلم�ة ﴿ ﮱ ﴾ للعاق�ل م�ن بن�ي آدم ،وه�ي ب�دل من

يعم الرجال والنس�اء بداللة لفظها،
لف�ظ ﴿ ﮮ ﴾ ال�ذي ُّ

وقد وردت اآلية بأس�لوب احلرص الذي يستغرق مجيع أفراد
املحص�ور عىل وجه اإلل�زام ،أي إن لِ هَّل تع�اىل حق ًا الزم ًا عىل

الن�اس ،وامل�راد هبم املس�لمون ،فهو م�ن ذكر الع�ام وإرادة
اخلاص ،وليس كل املس�لمني ،بل املستطيع منهم ،وقد بينت

املطه�رة أن هذا احلق هو أحد أركان اإلسلام ومبانيه
الس�نة َّ
العظ�ام مل�ن توف�ر في�ه رشط�ه ،وهو االس�تطاعة كما أخرج
البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل


عنهما أنه ﷺ قالُ «:بنِ َي اإلسلام عىل مخس ش�هادة أن الإله
إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،

وحج البيت ،وصوم رمضان ».

وحيث إن املرأة كالرجل يف الواجبات الرشعية ،واملراتب

اإليامني�ة يف الدنيا واآلخرة ،فإهنا ملزمة بحج بيت اهلل احلرام
عند اس�تطاعتها بالنفس واملال وأمن الطريق وإمكان السير

ووجود وس�يلة السري املناسبة إىل مكة إن مل تكن املسافة بينها
وبين مكة مس�افة قرص ،وإال وجب الس�عي ولو مش�ي ًا عىل
القدم ،ش�أهنا يف ذلك ش�أن الرج�ل غري أن الش�ارع الكريم

أحاطه�ا يف ترشيعات�ه بمزيد م�ن العناية والرعاي�ة ،وخ َّفف
عنه�ا م�ا مل خيففه عىل أخيه�ا الرجل ،رمح�ة هب�ا وإكرام ًا هلا،
فخصها برشوط أخرى ختفيف ًا عليها.
َّ

من رشوط االستطاعة عند املرأة:

وم�ن ذل�ك أن�ه جع�ل م�ن رشوط اس�تطاعتها أن جت�د

م�ن خيرج معها م�ن زوج أو حم�رم ليقوم بخدمته�ا ومحايتها

ورعايتها.



واملحرم هو الرج�ل الذي حيرم عليه نكاحها عىل التأبيد
ٍ
بنس�ب أو رضاع أو مصاهرة ،ويشترط في�ه أن يكون كفؤ ًا

للحامي�ة واخلدم�ة ،بأن يكون بالغ ًا عاق ً
ال ق�ادر ًا ،ال أن يكون
ً
مغفلا أو عاجز ًا ،فإن كان غري بالغ وهو مميز كفء ملا يس�ند
إليه صح أن يكون حمرم ًا عند السادة املالكية.

فإن مل جتد ش�يئ ًا من ذلك مل جيب عليها احلج ألن الشارع

جع�ل ذلك من لوازم اس�تطاعتها ،بحيث يس�قط عنها احلج

إذا مل جت�ده ،وه�ذا ما بين�ه النبي ﷺ لبع�ض أصحابه يوم أن
ٌ
رجل بامرأة إال ومعها
قال عليه الصالة والسلام « :الخيلونَّ
ذوحمرم ،والتس�افر املرأة إال مع ذي حم�رم » فقام رجل فقال:
بت يف غزوة
يارس�ول اهلل إن امرأيت خرجت حاجة ،وأين اك ُتتِ ُ
ك�ذا وك�ذا ،فقال عليه الصلاة والسلام « :انطلق فحج مع

امرأتك » كام أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس

ريض اهلل تعاىل عنهام.

فق�د عذره م�ن اجلهاد الذي قد يك�ون فرض عني عليه،

ليخ�رج مع امرأته للحج ،ألهنا التس�تطيع احل�ج إال بذلك،


ولو كانت مستطيعة للحج بدون الزوج أو املحرم ملا أجاز له
ﷺ ترك اجلهاد يف س�بيل اهلل تعاىل وه�و من أعظم ُ
الق ُربات،

ب�ل قد يكون يف بعض صوره فرض عني ،ليخرج مع امرأته،
إ ْذ ال يرتك الواجب إال ألمر أوجب منه.
وسعوا مفهوم الرفقة يف
لكن السادة املالكية والش�افعية َّ

الفريضة ليش�مل النِّس�وة الثقات بل الرج�ال الصاحلني عند

الس�ادة املالكية خاص�ة ،وذلك حلصول االطمئنان بالنِّس�وة

الثق�ات عىل قيامهن بش�ؤوهنن ،ودف�ع األذى عنهن ،وقطع
األطامع عنهن مع اجتامعهن ،نظر ًا ألن احلج فريضة فيتساهل
فيه ماال يتساهل يف غريه.

ف�إن مل جتد املرأة ش�يئ ًا م�ن ذلك فهي مع�ذورة بعذر اهلل

تعاىل ،فإن الذي أوجب عليها احلج عند االس�تطاعة عذرها
عند فقدها.

احلمالت املنظمة تعترب من الرفقة املأمونة:

واحلملات الت�ي تنظ�م حجاجه�ا فلا خيتل�ط الرجال

بالنس�اء يف الس�يارات والس�كن يف مك�ة املكرم�ة واملش�اعر
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املقدسة واملدينة املنورة ،تعترب رفقة مأمونة ،فيجوز للمرأة أن

خترج معها يف فريضة احلج فقط ،عىل مذهب الس�ادة املالكية
والشافعية.

ويتعني عىل رعاهتا تقوى اهلل تعاىل يف توفري وتيسير أداء

ه�ذه العب�ادة التي ت�وازي اجلهاد يف س�بيل اهلل تعاىل الس�يام

للنس�اء كام صحت به األحاديث ،عىل النحو الذي يريض اهلل

تعاىل ورسوله واملؤمنني..

هل احلج عىل الفور أم عىل الرتاخي؟:

ف�إذا توف�رت أس�باب االس�تطاعة من صحة يف اجلس�د

ونفقة طيبة ،وأم�ن يف الطريق ،ومركب الئق ،ووجد الرفيق
م�ن زوج ،أو حم�رم ،أو الرفقة املأمونة ،وبقي م�ن الوقت ما

يمك�ن م�ن الوص�ول ،وج�ب على امل�رأة عندئ�ذ احلج عىل

الف�ور عن�د اجلمهور ،حلدي�ث « :من أراد احل�ج فليتعجل »

كما أخرج�ه أمح�د وغريه م�ن حدي�ث ابن عب�اس ريض اهلل

تعاىل عنهام.

11

وعىل الرتاخي عند الس�ادة الشافعية اعتبار ًا بحال النبي

ﷺ حي�ث مل حيج إال يف الع�ام العارش ،مع أن احلج قد ُف ِرض
يف العام الس�ادس ،وهو الذي رجحه ابن عبد الرب من حيث

النظ�ر واألثر ،وقال إنه قول س�حنون ،لكن رشط الش�افعية
القائل�ون بأن�ه عىل الرتاخ�ي ،أن يأم�ن سلامة العاقبة ،فإن
تعجل ،وإال مات عاصي ًا.
خيش َ
الع َضب بمرض ونحوه َّ

معنى الفور والرتاخي:
ومعن�ى الفور أنه جيب احلج من تلك الس�نة ،فمن تأخر

كان عاصي� ًا ،وجيب أن يحُ ج عنه من ماله كس�ائر الديون التي
وجب�ت يف ذمت�ه ولو مل ي�وص عن�د اجلمهور خالف� ًا ملالك،
وك�ذا جي�ب اإلحج�اج عن�ه إذا َعضِ�ب بع�د االس�تطاعة،

حلدي�ث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما أن امرأة من خثعم

قالت لرس�ول اهلل ﷺ :إن فريضة اهلل أدركت أيب شيخ ًا كبري ًا

ال يثب�ت على الراحلة ،أفأح�ج عنه؟ قال « :نع�م ،وذلك يف

حجة الوداع » كام أخرجه البخاري.
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ومعن�ى الرتاخي :أنه ال جيب الفور فيه؛ ألن وقته العمر،
لكن إن مات م�ات عاصي ًا عىل املعتمد عند الفقهاء  -خالف ًا
س�ني اإلمكان لتبُّي�نُّ
لألصوليين  -من آخر
ِّ

تفريطه ،وجيب

اإلحج�اج عنه�ا أو عن�ه م�ن تركت�ه وإن مل ي�وص كما تقدم

اجلهنية
حلدي�ث اب�ن عب�اس ريض اهلل تع�اىل عنهما يف امل�رأة
َّ
ِ
ِ
أكنت
أرأيت إن كان عىل أمك دين
الت�ي قال هلا النبي ﷺ« :
قاضيت�ه؟ قالت :نعم ،قال :اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء » كام

أخرجه البخاري.

املسارعة باحلج:

واملطل�وب من املس�لم أن يكون مس�ارع ًا للخريات وال
س�يام بأداء الواجبات خشية أن يبغته األجل فيموت مقرص ًا،

الس�يام امل�رأة فإن عوارضها كثرية فقد مت�رض أو حتمل أو ال
جتد حمرم ًا ،وقدي ًام قال اإلمام عيل ريض اهلل تعاىل عنه:
هبـت ريـاحـك فاغتنمها
إذا َّ

			

فـإن لـكـل خـافقة سكــون
13

وال تغفل عن اإلحسـان فيها
			

فام تدري السكون متى يكون

وق�د جاء يف احلدي�ث« :أن من مل يمنعه من احلج حاجة،

أو مرض حابس ،أو س�لطان جائر ،فليمت إن شاء هيودي ًا أو

نرصاني ًا»كام أخرج�ه الدارمي من حديث أيب أمامة ريض اهلل

تعاىل عنه.

وجاء عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه أنه قال «من ملك زاد ًا
وراحلة تب ِّلغه إىل بيت اهلل ومل حيج ،فال عليه أن يموت هيودي ًا

أو نرصاني ًا؛ ألن اهلل تعاىل يقول ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [آل

وضعفه.
عمران ]97:كام أخرجه الرتمذي
َّ

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 اس�تطاع فلم يؤد ما

أوجب اهلل تعاىل عليه ،وهو سبحانه إنام خلقه لعبادته.
14

إذن الزوج:

ومع وجوب احلج عىل املرأة بنفسها عند االستطاعة فإهنا
إن كانت ذات زوج فإنه ال جيوز هلا اخلروج وإن وجدت حمرم ًا

خيرج معها إال إذا أذن هلا زوجها ،ألن حقه عليها واجب عىل
الف�ور اتفاق ًا ،بخالف احلج ففيه اخلالف املتقدم ،فإن أذن هلا

زوجها ،لتخرج مع حمرمها أو مع النس�وة الثقات إن مل خيرج

معها بنفس�ه ،جاز هلا ذلك ،وإال فإهنا معذورة ،وال حتتاج إىل

اإلحلاح أو خلق مشكالت أرسية من أجل ذلك ،فإن اهلل تعاىل

ق�د عذرها ورخص هل�ا ،واهلل تعاىل حيب أن تؤتى رخصه كام

حيب أن تؤتى عزائمه ،كام ورد يف حديث ابن عباس ريض اهلل
تع�اىل عنهام عند ابن حبان يف صحيح�ه وغريه ،فإن خرجت
من غري ٍ
صح حجها ولكنها
إذن كان له حتليلها ،فإن مل حيللها َّ

تك�ون آثمة بنش�وزها ،فإن كان ال�زوج متعنت ًا بع�دم إذنه هلا
باخلروج مع توفر أس�باب االس�تطاعة ،فإنه يكون آث ًام بذلك
لصدها عن سبيل اهلل تعاىل ،ولذلك أجاز هلا السادة احلنابلة

اخل�روج بغري إذنه يف هذه احلالة حلدي�ث « :ال طاعة ملخلوق
15

يف معصي�ة اهلل ع�ز وجل » كما أخرجه أمحد م�ن حديث عيل

ريض اهلل تعاىل عنه.

واالب�ن مع أبويه كذلك ال خيرج إال بإذهنام إذا كان احلج
تطوع� ًا الس�يام إن كان�ا كبريي�ن أو أحدمه�ا ،ومه�ا حيتاجان

خلدمته ورعايت�ه ،فليحج عندمها وفيهما فليجاهد ،فإن كان
فرض ًا جاز له أن خيرج إن أمن عليهام وخيش عىل نفس�ه عدم
االس�تطاعة بع�د ذل�ك ،وإال فل�ه بالق�ول أنه على الرتاخي
حجة ومستمسك.

نفقة احلج غري واجبة عىل الزوج والوالد:

ونفقة املرأة يف حال حجها غري واجبة عىل أحد من زوج

أو ول�د أو والد ،ألهنا ال تكون مس�تطيعة 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 نقود ًا متوفرة يف

يده�ا ،بل املراد م�ا يصلح أن يكون نفقة من س�ائر األموال،
فل�و كان عندها فاضل س�يارة أو عقار أو أس�هم أو عروض
16

جتارة أو ماشية أو نحو ذلك من سائر األموال واألعيان فإهنا
تكون مس�تطيعة قادرة ،جيب عليه�ا احلج بذلك لقدرهتا عىل
تس�ييل هذه األعيان ببيعها ،ثم بذهلا يف تكاليف احلج ،فإن مل
متلك ش�يئ ًا من ذلك مل تكن مس�تطيعة ،فال يلزمها أن تطلب

أحد ًا من زوج أو ولد أو والد هذه النفقة ،لكن إذا بذهلا أحد
من ببذهلا كالوالد وويل األمر ،ومثله الزوج
ف�إن كان ممن ال َي ُّ

إذا كان كريم النفس طيب العرشة ،فلها أن تأخذ وحتج سواء
كانت حجة اإلسلام أم غريها ،غري أن�ه ال يلزمها رشع ًا فال

املن الذي ه�و ثقيل عىل قلوب
ُت َعد مس�تطيعة بذلك ،خش�ية ِّ
األح�رار ،والش�ارع مل يك ِّل�ف املرء ما ال طاقة ل�ه به من محل
امل ِ َّن�ة ،ألداء أي عبادة حتى َّ
الطهارة للصالة لعظم ثقلها ،لئال

تسرتقهم م َّنة اإلحس�ان من أحد غريه سبحانه وتعاىل ،وقيل

جيب القبول يف هذه احلالة لعدم امل َّنة.

حكم اإلحجاج عن الغري بغري وصية:

فإن مل يتيسر هلا ذلك حتى ماتت مل جيب اإلحجاج عنها

حي�ث مل يك�ن ق�د وج�ب عليه�ا احل�ج ،وهو إنما جيب عىل
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املستطيع ،لكن إن حج عنها قريب أو بعيد من رجل أو امرأة
ج�از ،وكان له أجر كام ذهب إليه اجلمهور خالف ًا للمش�هور

م�ن مذهب مال�ك ،حيث ال ي�رى اإلحجاج ع�ن الغري إال
م�ع الوصية ،نظر ًا لكون احلج من العب�ادات التي ام ُتحن هبا

املكل�ف ،واإلنابة عنه ال يتحق�ق فيها هذا املعنى ،بخالف ما
إذا أوىص ف�إن احلج يكون من كس�به وعمل�ه ،بوصيته التي

أوىص هبا.

غير أن عم�وم األدل�ة تش�هد ملذه�ب اجلمه�ور كقصة

اخلثعمي�ة الت�ي مرت؛ فق�د قال�ت لرس�ول اهلل ﷺ :إن أمي
ِ
أرأيت
ن�ذرت أن حتج ،فلم حت�ج حتى ماتت فقال هلا ﷺ« :
إن كان على أم�ك دي�ن...؟» فهذا قياس حل�ق اهلل تعاىل عىل

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

اإلنفاق عىل الزوجة يف احلج من العرشة باملعروف:

وليعل�م الزوج أن من متام العرشة باملعروف إذا كان غني ًا

أن حي�ج بزوجـه ليعينها عىل الطاعة ،وه�ذا من التعاون عىل

البر والتق�وى ،وليكس�ب ودها ،ويش�كر صنيعه�ا معه من
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حسن التبعل له ،واخلدمة له ولبيته وأهله وأوالده ،وصربها

عىل تقصيره معها ،وغري ذلك من اخلير الكثري الذي يكون
من املرأة ،وتؤمل منه الوفاء واإلحسان ،فض ً
ال عن أنه يكسب
مثل أجر حجها ،إذ لوال نفقته ملا حجت ،ومبدأ الرشيعة العام

أن « الدال عىل اخلري كفاعله » كام جاء يف احلديث عنه ﷺ فيام

رواه الرتم�ذي وأمحد من حديث ُبري�دة ريض اهلل تعاىل عنه،
ويف حدي�ث آخ�ر « الدال على اخلري وفاعله رشي�كان » وقد

جاء عنه ﷺ يف ش�أن إفطار الصائم « فله مثل أجره ال ينقص
م�ن أجر الصائ�م يشء » كام أخرجه اب�ن خزيمة من حديث

يفوت هذا
س�لامن ريض اهلل تعاىل عنه .فال ينبغي للمسلم أن ِّ
الفضل مع أجدر من يستحق اإلحسان بعد الوالدين.

امل�رأة كالرج�ل يف مجي�ع املناس�ك إال يف مس�تثنيات
ختصها:
ُّ
فإذا توفر للمرأة أسباب وجوب احلج مما تقدم ذكره فإهنا

تؤدي مناس�ك احلج كام يؤديه الرجل عىل السواء يف األركان
والواجب�ات والس�نن واآلداب إال ما اس�تثناها الش�ارع منه
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من لباس اإلحرام وس�قوط طواف ال�وداع أثناء حيضتها أو

الرمل يف الطواف ،أو العدْ و يف الس�عي ،أو
نفاس�ها ،أو عدم َّ
رفع الصوت بالتلبية..

حيث إهنا هتل باإلحرام بمالبسها العادية بكامل سرتهتا

ع�دا وجهه�ا وكفيه�ا ،فإهن�ا تكش�فهام إذا مل ختش فتن�ة ،فإن

خش�يتها ج�از هل�ا أن تس�دل اجللباب على وجهه�ا حتى إذا

أمن�ت رفعته ،كام كانت الس�يدة عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنها
الركبان يم�رون بنا ونحن مع
تفع�ل ذلك فقد قال�ت « :كان ُّ
رسول اهلل ﷺ ونحن حمرمات ،فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا
جلباهبا من رأس�ها على وجهها ،فإذا جاوزونا كش�فناه » كام

أخرجه البيهقي وغريه.وتلبس ما كانت تلبسه حسب عادهتا

إال أهن�ا ال تلب�س ثياب الزين�ة حيث ال يليق ذلك بالنس�ك،

ألن احلاج أشعث أغرب كام يدل له حديث أيب هريرة ريض اهلل
تعاىل عنه عند البيهقي أنه ﷺ قال « :إن اهلل تعاىل يباهي بأهل

عرف�ة أه�ل السماء فيقول هل�م :انظ�روا إىل عب�ادي جاؤوين
ُش�عث ًا ُغرب ًا »..ومن أجل ذلك حرم علي�ه الدهن والطيب ملا
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فيهما من الرت ُّف�ه الذي يتناىف م�ع حال االنكس�ار واخلضوع
والتذ ُّلل هلل تعاىل.
ثم هتل باحلج من امليقات بأحد األنس�اك الثالثة :اإلفراد

أو التمتع أو القران.

 - 1اإلفراد :وه�و اإلحرام باحلج فقط ،وهو أفضل من

غريه عند مالك والش�افعي رمحهام اهلل تعاىل إن كان س�يعتمر
بعد احلج؛ ألنه فعل النبي ﷺ وإال فالتمتع.

 - 2التمت�ع :وه�و اإلحرام بالعمرة ث�م التحلل منه ،ثم

اإلحرام باحلج يوم الرتوية من مكة ،وهو أفضل عند الس�ادة

احلنابلة ألن النبي ﷺ أمر الصحابة به.

 - 3الق�ران :وه�و اإلحرام باحلج والعمرة مع ًا فيس�تمر

باإلح�رام إىل حين التحل�ل وحيصل ل�ه بذلك ث�واب احلج
والعمرة مع ًا ،وهو أفضل عند السادة احلنفية.

احليض والنفاس ال يمنعان اإلحرام:

فتحرم املرأة بواحد من هذه األنس�اك وإن كانت حائض ًا

أو نفس�اء ،ف�إن ذلك ال يمنعها من أداء يشء من النس�ك إال
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الطواف بالبيت ،حيث ال تشترط الطه�ارة إال له ،كام جرى

مثل ذلك ألم املؤمنني عائشة ريض اهلل تعاىل عنها ،فقد دخل
ِ
أنفست؟» يعني بذلك
عليها النبي ﷺ وهي تبكي فقال هلا« :
احليض�ة ،فقالت :نعم فق�ال ﷺ « :إن هذا يشء كتبه اهلل عىل

بنات آدم فاقيض مايقيض احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى
تغتسيل »..كام ثبت ذلك يف الصحيحني من حديثها ريض اهلل

تعاىل عنها.

لك�ن ال ترف�ع صوهت�ا باإلهلال وال بالتلبية كما يفعل

الرجل ،فإن ذلك س�نة يف حق الرجل ،أما املرأة فإهنا تس�مع
نفس�ها بإهالهلا وتلبيتها كام تفعل مثل ذلك يف الصالة ..فإن
وصلت البيت احلرام وهي حائض أو نفس�اء مل تطف طواف

القدوم إن كانت مفردة أو قارنة ،وال طواف العمرة إن كانت
متمتعة ،بل جتلس يف مسكنها فإذا طهرت طافت وحت َّللت من

إحرامه�ا إن كانت متمتعة ،ثم تنش�ئ إحرام� ًا جديد ًا حلجها

يوم الرتوية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة ،هذا إن كان يف

الوقت س�عة لعمل العمرة ،وإال أدخلت احلج عليها فتكون
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قارن�ة ،ف�إن كانت مف�ردة أو قارنة من البداية اس�تمرت عىل
إحرامها حتى تقف بعرفة يوم التاس�ع ،ثم تفيض من عرفة

وتبيت بمزدلف�ة وترمي مجرة العقبة ،وعندئذ تتح َّلل التح ُّلل
األصغر الذي حيل معه كل ٍ
يشء من الطيب والدهن وغريمها
م�ن حمظورات اإلحرام إال الن�كاح ،فإنه ال حيل حتى تتحلل
التحلل الثاين.

وأسباب التحلل ثالثة ،هي :الرمي واحللق والطواف.

وحيص�ل التحلل األول بفعل اثنني من ثالث�ة ،فإذا ُف ِعل
الثالث حصل التحل�ل الثاين الذي يعود به املحرم حال ً
ال كام

كان قب�ل إحرامه ،وال دخل لذبح اهلدي يف التحلل وإن كان

م�ن أفع�ال ي�وم العيد  -يوم احل�ج األكبر  -إذ ال يفعله كل
ح�اج ،بل من جادت نفس�ه باهلدي فهو س�نة مؤكدة ،أو من

لزم�ه الف�دي لتمتع أو قران أو لرتك واج�ب أو فعل حمظور،
ولي�س كل حاج يس�تطيع اهلدي أو جتود نفس�ه ب�ه ،أو يلزمه

الفدي فلذلك مل يكن من أسباب التحلل.
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أركان احلج:

ولتح�رص املس�لمة كام حي�رص الرجل على أداء أركان

احلج س�ليمة من أي تقصري أو إخلال لئال ترجع بغري حج.

وأركان احلج هي:

 - 1اإلحرام :واملراد به نية الدخول يف النس�ك حلديث:

« إنام األعامل بالنيات ».

احلج عرفة » ويدخل
 - 2الوق�وف بعرف�ة :لقوله ﷺُّ « :
بزوال الش�مس عن�د اجلمهور ،خالف ًا ألمح�د ،فإنه عنده من

طلوع الشمس ويستمر إىل صبح اليوم العارش.

 - 3طواف اإلفاضة :لقوله سبحانه وتعاىل﴿ :ﮱ

ﯓ ﯔ ﴾ ويدخ�ل وقت�ه بمنتصف ليلة النحر عند
ً
خالف�ا ملال�ك وأيب حنيف�ة فإن�ه عندمه�ا ال يصح
اجلمه�ور،
إال بعد الفجر.

 - 4الس�عي بني الصفا واملروة عند اجلمهور :لقوله ﷺ:

«اسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعي» كام أخرجه ابن خزيمة،
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وذلك خالف ًا للسادة األحناف فإنه عندهم واجب ،وال يصح
إال بعد الطواف ،ويدخل وقتهام بمنتصف ليلة العارش.

 - 5احللق أو التقصري :عىل األصح عند الش�افعية لقوله

تع�اىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ﴾ ،وعن�د غريه�م ه�و
واجب جيرب بدم ،ألنه استباحة حمظور ،وإنام وجب الدم عند

تركه عىل هذا القول ملخالفة هدي رسول اهلل ﷺ حيث حلق
وحل�ق أصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم ودعا للمحلقني ثالث ًا،
وللمقرصين واحدة كما يف الصحيحني من حديث ابن عمر

ريض اهلل تعاىل عنهام.

وحيص�ل التقصير عند الش�افعية بقص ثالث ش�عرات

فأكث�ر .وعن�د املالكي�ة واحلنابل�ة باألخذ من مجي�ع جوانب
ال�رأس ،وعند احلنفي�ة بتقصري ربع ال�رأس ،والتقصري الزم

للنساء دون احللق فقد هنني عنه ،وجيزئها أن تقرص قدر أنملة
من مجيع رأسها أو ضفائرها ،أو من أي ٍ
جزء من رأسها.
يشء
فه�ذه األركان ال يت�م احلج إال بأدائه�ا ،وال يفوت ٌ

منه�ا بذه�اب الوقت إال الوقوف بعرف�ة ،فإنه يفوت بفوات
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وقت�ه ،وهو ي�وم التاس�ع وليلة الع�ارش ،فمن ت�رك ركن ًا من
ه�ذه األركان وج�ب أداؤه م�ادام حي ًا حي�ث ال يفوت وقته
ؤدى ،وإن كان قد س�افر وترك
وال ي�زال احلج ناقص ًا حتى ُي َّ

الطواف أو السعي فيجب عليه العود ألدائه ،وال يزال حمرم ًا

حت�ى يؤدهيام ،لكن الس�ادة املالكية ي�رون أن تأخري الطواف
عن ش�هر ذي احلجة يوجب دم ًا ،كام أوجبه السادة األحناف
بتأخريه عن أيام النحر.

والس�عي مثل الطواف يف ذلك عند اجلمهورخالف ًا أليب

حنيفة حيث يرى أنه من الواجبات التي جترب بدم ،إال أنه جيوز
تقديمه بعد طواف القدوم للمفرد والقارن عند اجلميع.

رشوط الطواف والسعي:

ويشترط للط�واف والس�عي أن يكون كل منهام س�بعة

أش�واط ،وأن يقطع الطائف والس�اعي املس�افة كلها ماش�ي ًا
أو راكب ًا يف أش�واطه الس�بعة ،بادئ ًا يف طوافه من حماذاة َ
احلجر

األسود ومنتهي ًا عنده ،ويف سعيه :بالصفا ،وخامت ًا باملروة .غري
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منتكس وال معرتض فيهام ،وال قاصد غري العبادة ،وال داخل
من فتحتي ِ
احلجر؛ ألن اهلل تعاىل أمر بالطواف بالبيت ال فيه،
واحلجر من البيت ،فمن دخل يف فتحتي ِ
ِ
احلجر كان طائف ًا يف

الكعبة ال هبا ،وال يف هوائه أو هواء الش�اذروان ،وهو اجلدار
الصغري امللص�ق بالكعبة ولو بجزء من بدنه كاليد ،ألن هواء

اليشء له حكم قراره.

ما يفرتق فيه السعي عن الطواف:

ُ
الس�عي برشط الطهارة له دون السعي،
الطواف
وفارق
َ

لعموم قوله تع�اىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﴾ [احلج ]26:وطهارة املحل تس�تلزم طهارة

احل�ال ،وهو ما َّبين�ه حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام:

«الطواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه الكالم فمن تكلم
فلا يتكلم إال يف خري» كام أخرجه الرتمذي .والطهارة رشط

لصح�ة الصلاة اتفاق� ًا ،وألن ذلك هو ه�دي النبي ﷺ فإنه
أمر عائشة ريض اهلل تعاىل عنها أن ال تطوف حتى تغتسل كام
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تقدم ،وفع�ل هو ﷺ ذلك كام أخرج البخاري ومس�لم ،من
حديثه�ا ريض اهلل تعاىل عنها فقد قال�ت :إن أول يشء بدأ به

النبي ﷺ حني قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت.

إال أن أباحنيف�ة رمحه اهلل تعاىل يرى أن الطهارة للطواف
واجبة وليست رشط ًا ،فمن طاف عنده طواف اإلفاضة حمدث ًا

فعليه شاة ،فإن كان ُجنُب ًا أو كانت املرأة حائض ًا فعليها بدنة،
وكذا لو طافت أكثر األشواط عىل حدث أو جنابة ،ألن أكثر

الشيء له حك�م كله ،ويؤم�ر من طاف لإلفاض�ة بحدث أو
جنابة أن يعيد الطواف ما دام بمكة ،فإن أعاده فال يشء عليه،
وإن رج�ع إىل بلده فكذلك علي�ه أن يعود إن كان طاف جنب ًا

أو حائض� ًا ،ف�إن مل يعد وبعث بدنة أج�زأه ألن البدنة جابرة،

ولك�ن األفضل الع�ود ،وإذا عاد بناء على مذهب أيب حنيفة
فليعد بإحرام جديد ويؤدي الطواف خاصة .وعند الشافعية
ال يلزمه اإلحرام من جديد ألن إحرامه األول مل يزل عليه.

وأم�ا احلل�ق أو التقصير فإن�ه ال يفوت وقتهما واملحرم

ال حي�ل م�ن إحرامه حتى يفع�ل ذلك لقول�ه تعاىل﴿ :ﯟ
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ﯠ ﯡ ﴾ [الفت�ح ]27:ولفعل�ه ﷺ ذلك فقد حلق
رأسه للتحلل وقال « :خذوا عني مناسككم » إال أنه ال يلزم

أن يكون يف حمل معني ،بل لو تركته املرأة حتى تعود لس�كنها
جاز هلا ذلك ،وإن كان األفضل قص الش�عر يف منى للحاج،

ويف املروة للعمرة ،برشط أن ال يؤدي ذلك إىل كشف رأسها

أو ش�عرها أم�ام الرج�ال األجانب كام قد حي�دث من بعض
النس�اء ،وحيصل التحلل بذلك بأي ٍ
قص لِش�عر الرأس ولو

مل تصحب�ه نية التحل�ل ،أو كان باإلحراق أو القلع ،ولو كان

ذلك يف بلدها ،ألن القصد منه هو إزالة يشء من أعز ما متلكه
امل�رأة وهو ش�عرها هلل تعاىل تقرب ًا إليه ،وك�ذا الرجل حيلق أو

يقص شعره هلل تعاىل.

حكم طواف اإلفاضة بغري طهارة:
ط�واف اإلفاض�ة ركن فلا تنصرف املرأة حت�ى تؤديه

لقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [احل�ج]29:

وقول�ه ﷺ ملا ذك�ر له أن صفية حائ�ض « :عقرى حلقى » -
29

وهو دعاء عىل عادة العرب من غري إرادة معناه  « -أحابستنا
ه�ي»؟! فلما قيل له :إهن�ا قد أفاضت .فقال « :فلا إذ ًا » فقد
كان ﷺ يستشعر أهنا ستحبسه ومن معه من الصحابة الكرام

ريض اهلل تع�اىل عنه�م  -وقد كان معه نحو مائة ألف  -حتى
تطهر ،فلو كان يف األمر سعة ألمرها باالنرصاف كام أذن ملثلها
يف ت�رك ط�واف الوداع ،بل ق�د كان منهجه ﷺ يف احلج غاية
التيسير،فام كان يس�أل عن ٍ
يشء ُقدِّ م وال ُأخر يوم النحر إال

قال « :افعل وال حرج » وكام َ
أذن لكعب بن ُعجرة ريض اهلل

هوام رأس�ه أن حيلق رأس�ه ويفدي ،مع أن
تع�اىل عنه مل َّا آذته ُّ
ذلك من حمظورات اإلحرام.

فيتعين على امل�رأة الت�ي َّ
جتش�مت املصاعب واملش�اق،

وبذلت الكثري من املال واجلهد أن حترص عىل صحة حجها

وسلامته م�ن البطلان ،فتحت�اط لنفس�ها بتنظي�م دورهتا،
واالس�تعجال بالطواف بعد دخول وقته ،حتى ال ترجع بغري

حج ،أو تكلف شطط ًا بالبقاء أو الرجوع ثانية.
30

أم�ا التعل�ل باألق�وال الضعيف�ة يف مثل ه�ذا الركن فال

تعول عليها ،ألنه لو سلك اإلنسان
ينبغي للمرأة املس�لمة أن ّ
هذا السبيل فام من مسألة إال وهلا خمارج ،وقد قيل:
وليس كل خالف جاء معترب ًا

			

واجبات احلج:

خالف له ٌّ
ٌ
حـظ من النظر
إال

وكما حتاف�ظ املرأة كالرجل على أداء ه�ذه األركان التي

اليت�م احل�ج إال بأدائه�ا ،فكذلك جيب عليه�ا أن حتافظ عىل
أداء واجبات احلج ،ألهنا من املناس�ك الت�ي فعلها ﷺ وأمر
الناس بالقدوة به فيها ،فمن مل يؤدها كان مقرص ًا وجيب عليه

برتكه�ا دم جيبر هذا النق�ص ،إال أن يكون الترك عمد ًا فإنه

ال جيرب إثم الرتك ،وإنام يس�قط الوج�وب واملطالبة باألداء..
وهذه الواجبات هي:

 - 1اإلح�رام م�ن امليق�ات ..فم�ن ج�اوزه متعم�د ًا أثم

وجي�ب عليه الع�ود إن أمكن ،فإن مل يمك�ن كراكب الطائرة،

فيجب عليه دم.
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 - 2التلبي�ة عن�د الس�ادة املالكية ..فإن مل يل�ب ولو مرة
واح�دة وجب عليه دم برتكه نس�ك ًا وهي عند غريهم س�نة،

ال يلزم برتكها يشء.

 - 3ط�واف الق�دوم عن�د الس�ادة املالكي�ة ..للمفرد أو

القارن ،وهو سنة عند غريهم.

 - 4املبي�ت بمزدلف�ة ..وحيص�ل بق�در ح�ط الرح�ل

ب�أي ج�زء من الليل عن�د املالكية ،وال حيصل عند الش�افعية
واحلنابل�ة إال بع�د منتصف الليل ول�و م�رور ًا ،والنوم ليس

ً
رشط�ا عند اجلمي�ع ،لكنه أرفق باحلاج ،ليس�تعني بذلك عىل
أعامل يوم احلج األكرب ،أما الس�ادة األحناف فاملبيت عندهم

سنة ،ولكن البقاء يف املشعر احلرام بعد طلوع الفجر واجب،

وظاهر القرآن الكريم وفعله ﷺ يش�هد لذلك ،وهذا يف حق
الرجال القادرين ،أما النساء فإن السنة يف حقهن أن ينرصفن

بع�د منتص�ف الليل ،كام فعل النبي ﷺ بأهله ،فقد اس�تأذنته
السيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل تعاىل عنها أن تدفع  -أي:

خترج  -من مزدلفة قبل حطمة الناس  -أي زمحتهم  « -فأذن
32

هل�ا » كام أخرجه البخاري من حديث عائش�ة ريض اهلل تعاىل
عنه�ا ،ملا يف ذل�ك من الرفق هب�ن عند الدف�ع والرمي ،حتى
يتمكن من الرمي قبل زمحة الناس.
َّ

 - 5رم�ي مجرة العقبة يوم العي�د ،ويبدأ وقتها بمنتصف

الليل.

 - 6رمي اجلامر الثالث ،يومي احلادي عرش والثاين عرش

للمتعج�ل ،والثالث عرش للمتأخ�ر ،ويبدأ وقت الرمي لكل
يوم بزوال الش�مس ،ويس�تمر أدا ًء إىل آخر أيام الترشيق عند
الشافعي ،فكل أيام الترشيق ولياليها وقت للرمي أداء ،وعند

غريهم يكون قضاء.

أم�ا الي�وم األخري مل�ن أراد أن ينف�ر النف�ر األول فيجوز
ل�ه عند أيب حنيف�ة  -خالف ًا لصاحبي�ه  -أن يرمي بعد الفجر
اعتب�ار ًا بي�وم النحر ،واخت�ار صاحب الظهرية ه�ذا القول،
ونقله عن كثري من املش�ايخ مل�ن أراد أن ينفر النفر األول ،أما

م�ن أراد أن يتأخر فلا ،وهو قول لبعض الش�افعية بل زعم

اإلسنوي أنه مذهب اإلمام.
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ويف ه�ذا القول فس�حة ويسر للناس ،ال س�يام الضعفة

كالنس�اء 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

على األم�ة ما ال يقبل م�ع قول اهلل تع�اىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احل�ج ]78:فيتعني اإلفت�اء به لتغري الزمان

املوجب لتغري اإلفتاء يف األمور االجتهادية التي يكون اخلالف
فيها معترب ًا ،وفيه سعة عىل الناس ،دون املسائل القطعية.

 - 7املبيت بمن�ى ليايل الترشيق الثالث إن مل يتعجل ،أو

تعجل ،ما مل يكن مع�ذور ًا بمرض ،أو متريض ،أو
ليلتين إن َّ
حراسة ،قياس ًا عىل أصحاب الس�قاية والرعاة الذين رخص

هلم النبي ﷺ املبيت بمكة ،بجامع العذر يف كل.

 - 8ط�واف ال�وداع ،عن�د إرادة مفارقة مك�ة ،لكل من

فارقه�ا س�واء كان حاج� ًا أو معتمر ًا أو مقي ًام ،وهو س�نة عند

مال�ك ،واجب عن�د اجلمهور؛ حلديث اب�ن عباس ريض اهلل
34

عنهما ،ق�ال« :أمر الناس أن يك�ون آخر عهده�م بالبيت»..
أخرجه البخاري ومسلم.

إال أنه خفف عن احلائض والنفساء فلهام أن ينرصفا بغري

وداع ،إلذنه ﷺ لصفية ريض اهلل تعاىل عنها أن تنرصف بغري

وداع ،لكن يس�تحب هلا أن تق�ف بباب احلرم يف اجتاه الكعبة

وتدعو دع�اء الوداع (اللهم البيت بيتك ،والعبد عبدك وابن

عبدك وابن أمتك ،محلتني عىل ما سخرت يل من خلقك حتى

سيرتني يف بالدك ،وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني عىل قضاء
فم َّن
مناسكك ،فإن كنت رضيت عني فازدد عني رض ًا ،وإال ُ
اآلن قب�ل أن تن�أى عن بيت�ك داري ،فه�ذا أوان انرصايف إن
أذنت يل غري مستبدل بك وال ببيتك وال راغب ًا عنك وال عن

بيت�ك ،اللهم فاصحبني بالعافي�ة يف بدين والعصمة يف ديني،

وأحس�ن منقلب�ي ،وارزقني طاعتك ما أبقيتني) كام اس�تحبه

الشافعي رمحه اهلل تعاىل فيام رواه البيهقي عنه.

كما أن ط�واف ال�وداع يس�قط عن�د الس�ادة احلنابل�ة

واألحن�اف عن�د م�ن ينرصف فور ط�واف اإلفاض�ة لتحقق
35

ك�ون آخر عه�ده بالبيت كام ق�ال ابن عب�اس ريض اهلل تعاىل
عنهما فيام أخرجه البخاري ومس�لمُ « :أم�ر الناس أن يكون
آخر عهدهم بالبيت ».

 - 9ركعتا الطواف عند السادة األحناف لظاهر قول اهلل

تعاىل ﴿:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [البقرة ]125:وملواظبة

النبي ﷺ عليهام 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 ش�دة الزحام كام جيري
من عوام الناس ،وال سيام للنساء فال جيوز هلن مزامحة الرجال

على ذلك وال عىل تقبيل احلجر األس�ود أو الركن اليامين كام

قالت السيدة عائشة أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ملوالة هلا
ً
ثالث�ا  -تدافعني
زامح�ت الرجال عىل ذل�ك :ال آجرك اهلل -

الرج�ال؟ أال كـبرَّ ت ومـررت؟! كما أخرجه البيهقي ،فإذا

كان هذا يف استالم احلجر األسود الذي هو سنة ،ويشهد ملن
اس�تلمه ي�وم القيامة كام جاءت به األحادي�ث فغريه من باب
36

أوىل ،فلا جيوز هل�ن إذن أن يزامحن عىل الصالة خلف املقام،
حيث إن هلذا املكان بدي ً
ال من سائر املسجد كام قال الناظم:
فركعتا الطـواف مـن ورى املقـام
			

فاحلجر فاملسجد إن يكن زحـام

اجلزاء املرتتب عىل ترك الواجبات:

فم�ن ترك ش�يئ ًا من ه�ذه الواجب�ات عمد ًا أو س�هو ًا أو

فوات� ًا ،وجب علي�ه دم جربان ،فإن مل تس�تطع املرأة كالرجل
عىل اهلدي صامت ثالثة أيام يف احلج وس�بعة إذا رجعت إىل
بلدها ،فتبدأ الصيام باليوم الس�ادس ويل�زم أن حترم حينئذ،

بحي�ث تصوم وه�ي حمرمة باحلج كما أم�ر اهلل ،وإن فاهتا أن

تص�وم الثالث�ة األي�ام قبل احل�ج ،جاز هل�ا أن تصومه�ا أيام

الترشي�ق بع�د ي�وم العي�د ،فقد رخ�ص الش�ارع يف ذلك كام
أخرج البخاري من حديث عائش�ة وابن عمر ريض اهلل تعاىل

عنهم أهنام قاال « :مل ُيرخص يف أيام الترشيق أن ُيصمن إال ملن
مل جيد اهل�دي » .واألفضل أن تصومها إذا رجعت إىل بلدها،
37

وتفرق بني الثالثة والس�بعة بمس�افة السري إىل البلد إن أمكن
ذلك وإال مل يلزم.

وفوات
ويتحق�ق فوات ه�ذه الواجب�ات بفواهتا كلي�ة،
ُ

البعض كفوات الكل بالنسبة للرمي ،إال أن الدم ال جيب إال

برتك ثالث حصيات فأكثر ،أما احلصاة الواحدة ففيها مد من

الطع�ام ،ويف احلصاتني م�دان ،ويف ترك مبي�ت ليلة مد ،ويف
الليلتني مدان إن مل يتعجل فإن تعجل ففي الليلتني دم.

حمظورات اإلحرام:

وكام جيب عىل املحرمة  -ومثلها املحرم  -أن حترص عىل

أداء الواجب�ات واألركان ،فكذل�ك جيب عليها أن حترتز من
فع�ل أي حمظور من حمظورات اإلح�رام ،ألن فعل ٍ
يشء منها
إم�ا أن يفس�د احلج كلية كاجلماع عمد ًا قب�ل التحلل األول،
وإما أن ُيذهب بِر احلج إن كان غري ذلك.

واإلثم منه ما رتب الش�ارع عليه جزا ًء أخروي ًا ،ال يرتفع

عن�ه ذل�ك إال بالتوب�ة أو أن يتداركه عفو اهلل تع�اىل ،ومنه ما

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

ولعظي�م ه�ذه املحظورات َّ
ح�ذر الق�رآن الكري�م منها

وفصله�ا بام مل حيصل مثل�ه يف الواجبات،كام هو منهج الرشع
َّ

العظي�م يف األمور املحرمة ،الذي يشير إلي�ه قوله ﷺ « :إذا
بيشء فأت�وا منه ما اس�تطعتم ،وإذا هنيتكم عن ٍ
ٍ
يشء
أمرتك�م

فدع�وه » كام أخرجه البخاري ومس�لم من حديث أيب هريرة

ريض اهلل تع�اىل عن�ه ،وذل�ك ألن املناه�ي ي�دل اقرتافها عىل
اس�تخفاف بش�أهنا ،ولي�س يف ٍ
يشء منه�ا م�ا يف فعله صالح

للم�رء ،بخالف الواجب�ات فإهنا قد تكون ش�اقة عىل بعض
النف�وس فتحت�اج إىل مغالب�ة للنف�س ،وامل�رء ضعي�ف ق�د

ال يس�تطيع الثبات عىل أدائه�ا ..لذلك حذر اهلل تعاىل املحرم

م�ن املحظ�ورات على وج�ه التفصي�ل ،فق�د قال س�بحانه:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [البق�رة ]197:وقال﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [البق�رة ]196:وقال:

﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [املائ�دة ]2:وق�ال﴿ :ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾
[املائ�دة ]95:ث�م ق�ال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [املائدة.]96:
فص�ل اهلل تعاىل املحرم�ات حتى ال يق�ع املؤمن
هك�ذا ُي ِّ

فيه�ا لئال يذهب بِ ُّر حجه ،ألن الرس يف هذه الش�عرية خاصة
أن يك�ون حج�ه مربور ًا لريجع منه كي�وم ولدته أمه كام صح

يف احلدي�ث عنه ﷺ أنه قال « :من حج فلم يرفث ومل يفس�ق

رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » كام أخرجه البخاري ومسلم
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م�ن حديث أيب هريرة ريض اهلل عن�ه ،وفيهام من حديثه أيض ًا

أنه ﷺ قال «:احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ».

تعريف احلج املربور:

واحل�ج املربور هو الذي مل خيالط�ه إثم من حني اإلحرام

إىل حني التحلل ،واقرتاف هذه املحظورات يف بساط املواجهة

م�ن أعظ�م اآلثام كام ي�دل لذلك قوله س�بحانه﴿ :ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [احل�ج ]25:فترى
أن اهلل تعاىل حياسب عىل اإلرادة يف هذه املواطن العظيمة نظر ًا
لرشف املكان ،إذ ليس من يعيص امللك يف بس�اط ملكه كمن

يعصيه يف غيبته ،وكام قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل:
لقد أطاعك من يرضيك ظاهره
			

وقد أج َّلك من يعصيك مسترتا

ولذلك كان�ت املحافظة عىل اآلداب وأداء النس�ك عىل

وجه�ه ،م�ن تعظي�م اهلل تع�اىل ،الدال على أن القل�ب مفعم

بالتقوى كام قال س�بحانه﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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ﭯ ﭰ ﴾ [احل�ج ]32:ومفه�وم املخالف�ة م�ن اآلية أن
ٍ
خ�ال من تقوى اهلل تعاىل
م�ن مل يعظم هذه الش�عائر فإن قلبه

فلذلك هان عليه ارتكاب حمظورات اإلحرام.

وهذه املحظورات هي:
 -1اجلامع.

 -2املبارشة فيام دون اجلامع.
 -3حلق الرأس.

 -4إزالة الشعر من أي موضع من اجلسم.
 -5قص الظفر.

 -6لبس املخيط للرجل أو اخلف .
 -7تغطية رأس الرجل.
 -8سرت وجه املرأة .

 -9لبس القفازين للمرأة.
 -10الطيب.
 -11الدهن.

42

 -12قت�ل الصي�د البري عىل املحـ�رم خـ�ارج احلـرم

أو تنفريه.

 -13قتل صيد احلرم عىل املحرم وغريه أو تنفريه.
 -14قطع شجر احلرم.
 -15عقد النكاح.
وق�د مجعها بعضهم ببي�ت واحد ـ بتداخ�ل املتامثالت ـ

وهو قوله:

ُلبس وحلق ثم طيب ُ
والقبل

			

أو من يطأ أو ُ
يك للصيد قتل

وفع�ل كل واح�د م�ن ه�ذه األم�ور يرتتب علي�ه جزاء

كام يأيت:

جزاء فعل املحظورات:

 -1اجلماع :إن كان قب�ل التحل�ل األول ول�و كان بع�د

الوقوف يفسد به احلج عند اجلمهور لقوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ﴾
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[البق�رة ]197:والرفث :اجلماع ،ومقدماته ،ولقضاء الصحابة
ريض اهلل تعاىل عنهم بذلك ،ويتعني عندئذ ثالثة أمور:

أ -املضي يف فـاس�ده ،لقوله س�بحـانـه ﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ﴾ [البق�رة ]691:واآلي�ة عام�ة مل تف�رق بني صحيح
احلاج وفاسده.

ب -القض�اء ف�ور ًا م�ن الع�ام القاب�ل إلمج�اع الس�لف

عىل ذلك.

ج -س�وق بدن�ة ،لقض�اء الصحاب�ة ريض اهلل تع�اىل

عنهم به.

وذه�ب أب�و حنيفة رمح�ه اهلل تعاىل إىل أنه ال يفس�د احلج

إال إذا كان اجلماع قبل الوقوف ،فإن كان بعده فإنه ال يفس�د

لقول�ه ﷺ « :احل�ج عرفة » كام أخرج�ه الرتمذي من حديث
عبد الرمحن بن يعمر ويف حديث آخر « :من وقف بعرفة فقد

تم حجه ».

أما إذا كان اجلامع بعد التحلل األول فإنه ال يفس�د احلج

اتفاق� ًا ،ولك�ن جيب فيه ش�اة حيث مل يكن قد َّ
ح�ل له ذلك،
44

كام جتب الش�اة بتكرار الوطء س�واء بعد الفس�اد أم كان بني
التحللين ،والنايس كالعامد عند اجلمهور خالف ًا للش�افعية،
والزوج�ة يف ذلك كالرج�ل إن كانت مطاوع�ة بال خالف،

ف�إن كان�ت مكره�ة فحجه�ا صحي�ح وال يشء عليه�ا عند
الس�ادة الش�افعية حلديث اب�ن عباس ريض اهلل تع�اىل عنهام:

« إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »

كام أخرجه ابن حبان والبيهقي

وذه�ب اجلمه�ور إىل بطالن حجها ول�و كانت مكرهة،

ولك�ن جت�ب الكف�ارة عنه�ا على ال�زوج ،كما جي�ب علي�ه
إحجاجها ،ويس�تحب هلما أن يفرتقا يف القض�اء لئال يتذكرا

حاهلام فيعودا إىل مثل ما كان قبل.

 -2املب�ارشة بع�د اجلامع :ف�إن كان معها إنزال أفس�دت
ً
قياس�ا عىل اإلنزال يف الوطء
احلج عند مالك رمحه اهلل تعاىل،

وقياس ًا عىل الصوم حيث يفسد بذلك ،وألهنا عبادة يفسدها
جم�رد الوطء ،فاإلنزال أوىل ،وس�واء كان اإلنزال بمالعبة أو

استمناء أو نحو ذلك ،واملرأة يف ذلك كالرجل.
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وقال اجلمهور :ال تفس�ده إذ ال يصح قياس املبارشة عىل

ال�وطء حيث جي�ب احلد بالوطء دوهنا ،ولكن جتب فيه ش�اة
كاللبس واحللق ألنه نوع من الرتفه.

 -3حل�ق ش�عر الرأس أو س�ائر اجلس�د ونح�وه لقوله

تع�اىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  -أي فحل�ق  -ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [البق�رة ]196:وقول�ه﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [احل�ج ]29:فأب�اح ذل�ك بعد
التحل�ل فدل عىل منعه قبله ،ف�إن فعله كان عليه اجلزاء املبينَّ

باآلي�ة الس�ابقة ،ولقول�ه ﷺ لكعب بن ُعج�رة « :صم ثالثة
أيام أو تصدق ب َفرق بني س�تة أو انسك بام تيرس » كام أخرجه
البخاري ومسلم.

وتكمل الفدية بحلق ثالث شعرات فأكثر عند اجلمهور

ألنه ح�د الكثرة ،وفيام دون ذلك الطعام (أي:اإلطعام) ففي
الش�عرة مد ،ويف الش�عرتان مدان ،وقال أب�و حنيفة :ال جتب
إال بربع الرأس أو َحلق العضو كام ً
ال.
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 -4ومثل حلق الش�عر قص األظافر فإهنا بمعنى الش�عر

بجام�ع أن يف إزال�ة كلٍ ترفه ًا ينايف كون احلاج أش�عث أغرب،
وال تكمل الفدية إال يف ثالثة أظافر فأكثر ،وما دون ذلك فيه

صدقة كالش�عر ،وعند أيب حنيفة ال جتب إال يف مخس أصابع
فأكثر ،وما دون ذلك فيه صدقة.

 -5لب�س املخي�ط للرجل أو ستر رأس�ه لنهي�ه ﷺ عنه

كما أخرج البخاري ومس�لم من حديث اب�ن عمر ريض اهلل

تعاىل عنهام أنه ﷺ س�ئل عام يلب�س املحرم؟ فقال «:ال يلبس
القمي�ص وال العامئ�م وال الرساويالت ،وال البرَ َ انِس  -وهي

التي تك�ون عىل الرأس  -وال ِ
اخلفاف ،إال أحد ال جيد نعلني
فليلب�س اخلفين ،وليقطعهام أس�فل من الكعبين »..والنهي

يفي�د التحري�م فيرتت�ب عىل فعل�ه عم�د ًا فدية م�ن صيام أو
صدقة أو نسك ،كاحللق ألنه بمعناه يف الرت ُّفه ،فإن كان بغري
عم�د كالنايس والنائم واجلاهل فلا يشء فيه لرفع القلم عن

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

وه�ذا يف ح�ق الرجل ،أما امل�رأة فإهنا تلبس ماتش�اء من

لباس عادهتا إال أهنا ال تغطي وجهها ،وال تلبس الق َّفازين إال

يف حال�ة الضرورة ،ألن إحرامها يف وجهه�ا وكفيها ،كام دل

عليه حديث عائشة السابق ،وحديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل

عنهما أنه ﷺ قال « :ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين » كام
أخرج�ه البخاري ،ويف رواي�ة « :ال تنتقب املحرمة وال تلبس
القفازين ».

 -6الطيب ومثله دهن ش�عر الرأس أو اجلس�د لنهيه ﷺ

عن ذلك كام يف حديث ابن عمر الس�ابق ففيه « :وال تلبس�وا
ش�يئ ًا م�ن الثي�اب مس�ه الزعف�ران أو ال�ورس »  -والورس

ن�وع من الش�جر يتخ�ذ من�ه الصب�غ كالكرك�م  -وليس يف
ه�ذا حرص هلام ،بل مها مثالن ملا كان يتطيب به ،فيش�مل كل

طي�ب أو دهن يمس اجلس�د أو يقصد بالش�م كالع�ود وال َّند
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واملصطك�ي ونحوها ملا يف ذلك من الرتفه املنايف لكون احلاج

أشعث أغرب.

ويدخل يف ه�ذا أنواع املنظف�ات ذوات الروائح الطيبة،
فتحرم عىل املحرم رج ً
ال كان أو امرأة ،فمن فعل ذلك عامد ًا

فعلي�ه فدي�ة من صي�ام أو صدقة أو نس�ك ،ملا في�ه من معنى
الرتف�ه والتزي�ن كاحلل�ق ،إال أن يك�ون الطيب مس�تهلك ًا يف

الطع�ام الذي طبخته النار كالش�اي واألرز اللذين قد يكون
فيهما يشء من ذل�ك ،فإنه عند مالك ال بأس به ،ألنه بالطبخ
ق�د خ�رج عن أن يكون طيب� ًا ،وكذا الده�ن إذا كان عالج ًا،

حي�ث مل يقصد به الدهن ،وجتب الفدية بام يس�مى طيب ًا عرف ًا

عند اجلمهور ،وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل :ال جتب الفدية
ً
طيب أقل م�ن عضو ففيه
طي�ب عض�و ًا
كاملا ،ف�إن َّ
إال إذا َّ

صدقة ،نصف صاع من بر.

 -7قت�ل الصي�د يف احل�رم عام�ة ،ويف غيره للمح�رم

خاص�ة ،أما احل�رم فألن صيده آم�ن بأمان اهلل تع�اىل كام قال

تع�اىل ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [التين ]3:وق�ال س�بحانه:
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﴿ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ﴾

[القصص ]57:وكام قال ﷺ « :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

ح�رام بحرمة اهلل إىل ي�وم القيامة ،ال يعضد ش�وكه ،وال ين َّفر
صيده ،وال َي ِ
لتقط لقطته ،إال من َع َّرفها »..كام أخرجه مس�لم
من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام.

وأم�ا صيد غري احلرم للمحرم فألنه بإحرامه قد أمن منه
كل ٍ
يشء ،فإذا انتهك حرمة اإلحرام وجب عليه اجلزاء الذي
َّبين�ه اهلل تعاىل بقول�ه﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﴾ [املائدة.]95:

جزاء قتل الصيد:

وقد حددت الس� َّنة جزاء أنواع م�ن الصيد كان موجود ًا

س�ابق ًا ،أم�ا اليوم فلم يع�د يوجد من صيد احل�رم غري احلامم

والعصافير واجلراد ،كام ال يكاد يوجد يف طريق املحرم يشء
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م�ن صيد البر؛ ألن الطرق اليوم غريه�ا يف املايض ،فال يكاد
يوجد فيها يشء من الصيد حتى يف الصحارى.

والواج�ب يف احلمام ش�اة ،ويف العصف�ور م�ا حيك�م به

عدالن ،ويف اجلراد ُمدّ طعام إن مل يعم املطاف ،وإال فال .ألن
املشقة جتلب التيسري ،وسواء كان قتل الصيد عمد ًا أم بغريه،
لكون�ه من املتلف�ات التي جي�ب فيها اجل�زاء والفدي�ة مطلق ًا

لكوهنا من باب خطاب الوضع بالقتل بالسبب ،وهذا اجلزاء
إنام هو فدية عىل انتهاك حرمة اإلحرام أو احلرم ،أما إثم ذلك
فكبير ال يكف�ره إال التوبة النصوح كام ي�دل لذلك الرتهيب
الش�ديد م�ن التعدي عىل ما حرم�ه اهلل من الصي�د ،فقد قال

س�بحانه﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾  -أي بقيمة

اهل�دي  ﴿ -ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾  -أي بع�دد أمداد الطعام

 -ثم قال س�بحانه ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [املائدة.]95:
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وإنما كان ه�ذا اجل�زاء ش�ديد ًا ألن�ه ي�ؤذن ب�أن منتهكه

مس�تهرت بحرم�ات اهلل تع�اىل ،فناس�ب أن يزج�ر بمث�ل هذا

الزج�ر البليغ الش�ديد لريتدع ع�ن الوقوع يف مثل�ه ،حتى ال

حييق به غضب اهلل ونقمته.

حرم عليه ه�ذا الصيد الذي
وم�ن جزاء اهلل تعاىل ل�ه أن َّ

صاده لنفس�ه أو ص�اده حالل له بقصده ،ف�إن كان قد صاده

املح�رم فإن�ه يعترب ميتة ال حي�ل له وال لغريه ،ألن�ه ليس أه ً
ال
للتذكي�ة يف ه�ذا الظرف ،فما يصيده يكون ميت�ة كام لو مات

ِ
حالل الذبح.
ري
حتف أنفه ،أو صاده غ ُ

وإن كان ق�د صاده احلالل يف غري احلرم للمحرم قصد ًا،

الصعب
فإن�ه حي�رم عىل املح�رم وال حيرم على غريه ،لقص�ة َّ

ب�ن جثَّامة ريض اهلل تع�اىل عنه الذي أه�دى للنبي ﷺ محار ًا
بودان ،فرده ﷺ عليه ،فلام رأى ما يف
وحشي ًا وهو باألبواء أو َّ

وجهه قال « :إنا مل نرده عليك إال أنا ُح ُرم » كام يف الصحيحني
من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام.
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فلذلك كله يتعني عىل املحرم أن جيتنب الصيد إن وجده،

أو صي�د له إن حدث ،وأمامه صيد البحر أو هبيمة األنعام أو

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

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [املائدة.]96:
 -8عق�د النكاح ،فيحرم مبارشته من املحرم س�واء كان

زوج ًا أو زوجة أو ولي ًا أو شاهد ًا أو وكي ً
ال ،ملنافاة ذلك ملعنى
النس�ك ،فكما حي�رم عىل املح�رم الن�كاح باملب�ارشة فكذلك

ماي�ؤدي إليه من عقد باألصال�ة أو النيابة ،حلديث عثامن بن

ع َّفان ريض اهلل تعاىل عنه عند مس�لم أن رس�ول اهلل ﷺ قال:
«ال َي ِ
نكح املحرم وال ُي َ
نكح وال يخَ ُطب»
ه�ذا ما ذهب إلي�ه اجلمهور خالف� ًا أليب حنيفة رمحه اهلل

تعاىل الذي مل ير بعقد النكاح للمحرم بأس ًا حلديث ابن عباس
ريض اهلل تعاىل عنهام أن النبي ﷺ « نكح ميمونة وهو حمرم »

كام أخرجه البخاري ومسلم ،وهو حممول عند اجلمهور عىل
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أن�ه وقع يف هذه الرواي�ة اضطراب ،حيث رويت أنه تزوجها
وهو حالل.

ويرتتب عىل رأي اجلمهور أنه إذا وقع عقد النكاح وأحد

من الزوجني أو الويل أو الشهود كان حمرم ًا فإن النكاح يكون
ً
باطلا ال ينعق�د ،ألن النه�ي يقتضي الفس�اد ،فيجب جتديد

النكاح برشوطه.

غير أن�ه ال يرتت�ب علي�ه جـ�زاء ،وكـف�ى بإبط�ال

النكـاح جـزاء.

حكم قطع شجر احلرم:
وكما حرم صيد احل�رم فكذلك حيرم قطع ش�جره الذي

ال حيتاج إليه لنفس�ه أو لدابته ،وال هو مؤذ بش�وكه مما يكون
يف احل�رم خاص�ة ،أما م�ا كان خ�ارج احلرم كعرف�ة وغريها

فلي�س في�ه يشء ،إال أن يك�ون مملوك ًا فيضمن�ه لصاحبه ،ثم

إن كان الش�جر مما ينبت بنفس�ه فحرام قطعه اتفاق ًا ،وإن كان

مما اس�تنبته اآلدميون فكذلك عند الش�افعية عىل املعتمد ،إال
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م�ا يكون ملالكه مما يس�تنبته للثمر أو احل�ب كالنخل والعنب

واحلب والفواكه ،فيجوز ذلك ملالكه اتفاق ًا.

وإنما قال�وا بذلك لعم�وم حدي�ث ابن عباس الس�ابق:

« وال يعض�د ش�وكه وال خيتىل خلاه » أي ال ُيقطع حشيش�ه

الرطب ،ويف حديث آخر عند مس�لم وغيره من حديث أيب
هري�رة ريض اهلل تع�اىل عن�ه أنه ﷺ قال « :وال خيبط ش�وكها
وال يعضد شجرها ».

وذهب اجلمهور إىل التفصيل بني ما ينبت بنفس�ه فيحرم

قطعه ،وما أنبته اآلدميون فيجوز قطعه للحاجة وغريها.

وال يرتت�ب عىل قطع الش�جر جزاء عند الس�ادة املالكية

واحلنابل�ة حيث مل يرد اجل�زاء إال يف الصيد خاصة ،وأوجبها
الس�ادة األحن�اف والش�افعية ،أما الش�افعية فباهل�دي ،وأما
األحناف فبالقيمة بحسب التقويم ملا ورد من اآلثار يف ذلك

عن ابن الزبري وعطاء ،وقياس ًا عىل الصيد.
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حكم قطع شجر املدينة:

وح�رم املدين�ة كح�رم مكة يف حتري�م قتل صي�ده وقطع

شجره حلديث زيد بن عاصم أن النبي ﷺ قال « :إن إبراهيم

حرمت املدينة كام حرم إبراهيم
ح�رم مكة ودعا ألهلها ،وإين َّ
مك�ة ،وإين دع�وت يف صاعه�ا ومده�ا بمثل مادع�ا إبراهيم

ألهل مكة » كام أخرجه البخاري ومسلم.

إال أن�ه ال جزاء فيه اتفاق ًا ألنه ليس حم ً
ال للنس�ك ،وألنه

مل يثب�ت ذل�ك عن النب�ي ﷺ وال عن أحد م�ن أصحابه ،إال
ما ذهب إليه الش�افعي يف القديم من س�لب ثياب املسيئ فيه
حلديث سعد بن أيب وقاص ريض اهلل تعاىل عنه عند مسلم يف

قصة سلب ثياب العبد الذي وجده يقطع شجر ًا أو خيبطه.

حكم إخراج تراب احلرم وحجره:

وكام حيرم قطع شجر احلرم أو صيده ،فكذلك حيرم أخذ

أحج�ار احلرم أو ترابه وإخراج�ه إىل احلل أو بلد احلاج ،فإن

ذل�ك ال جيوز ،بل جتب إعادته إىل احلرم؛ ألن اهلل تعاىل جعل
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احلرم كله آمن ًا ،برش ًا وشجر ًا وحجر ًا وصيد ًا ،ملا جاء عن ابن

عب�اس وابن عمر ريض اهلل تع�اىل عنهم أهنام كانا يكرهان أن
خي�رج م�ن تراب احل�رم أو يدخل من تراب احل�ل إىل احلرم،

بل قد ورد أن إخراج احلجر أو الرتاب من احلرم يكون س�بب ًا

لوباء أهل البي�ت كام يف املجموع لإلمام النووي  454/7يف

قصة ذكرها.

وإنما جاز إخراج م�اء زمزم آلثار فيه ،وألنه يس�تخلف

بخلاف التراب واألش�جار واألحج�ار ،وال يرتت�ب على
إخراج األحجار والرتاب جزاء اتفاق ًا.

فه�ذه حمظورات اإلح�رام التي ينبغ�ي اجتناهبا من حني

اإلح�رام إىل حين التحلل ملا يف اجتناهبا م�ن مراقبة اهلل تعاىل
ال�ذي كان اإلحرام له س�بحانه ،وليرتبى املس�لم بمراقبة اهلل

تع�اىل يف هذه األمور التي ه�ي يف متناول يده ،عىل مراقبته يف
أداء فرائضه ،واجتناب نواهيه مما يقدر أو ال يقدر عليه.
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وه�ي حمص�ورة بالعد ل�ورود الن�ص فيه�ا ،وال يتعدى

احلظر إىل غريها.

الدماء الواجبة يف احلج:

إال أن الدم قد جيب ألمور أخرى غري املحظورات وذلك

يف األمور التالية:

 -1ترك الواجبات التي مر ذكرها ،ليجرب خللها.
 -2التمتع  -وهو اإلحرام بالعمرة يف أش�هر احلج لقوله

تع�اىل ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾ [البقرة.]196:
ولوجوب دم التمتع أربعة رشوط:
 -1أن يعتمر وحيج من عامه.

 -2أن ال يكون من حارضي املس�جد احلرام ،وحارضو

املس�جد احل�رام هم أهل مك�ة ،وم�ن كان منها دون مس�افة
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القصر ،وعند الس�ادة األحناف من كان م�ن دون املواقيت،

فهؤالء وإن اعتمروا يف أشهر احلج ال يكونون متمتعني.

 -3أن ال يرجع إىل أحد املواقيت ،وعند الس�ادة املالكية

إىل ميقات بلده.

 -4أن تكون العمرة يف أشهر احلج.

ِ -3
الق�ران ،والق�ارن ه�و ال�ذي مج�ع يف نس�كه بين

احل�ج والعم�رة؛ ألن�ه يف معن�ى املتمت�ع برتفه�ه بنس�كني يف

عمل واحد.

 -4اإلحص�ار ،واملحرص هو الذي منع من الوصول إىل

بعدو ،أو مرض ،وذل�ك لقوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
مك�ة ٍّ

ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البق�رة ]196:فيذبح�ه حي�ث أحرص كام
فعل النبي ﷺ يوم احلديبية.

وذه�ب الس�ادة املالكية إىل ع�دم وجوب ال�دم عليه إذا

كان بع�دو لعدم تفريطه ،بخالف م�ا إذا كان بمرض فيجب
عليه هدي يبعثه ملكة.
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احلرص النظامي كاحلرص بالعدو:

ومث�ل هذا النوع من احلرص ،احلصر النظامي لفقد املرء

جواز سفره أو عدم اإلذن له بالدخول ،أو ترحيله بعد وصوله

لدخوله بغري إذن أو غري ذلك من األمور القانونية النظامية.

كما يدخل يف مسماه من�ع الزوجة إذا خرج�ت بغري إذن

الزوج ال س�يام يف ح�ج التطوع كام تق�دم ،أو االبن إذا خرج

بغير إذن أبي�ه أو أم�ه يف ح�ج التطوع ،حيث جي�وز لكل من
ال�زوج أو األب أن يأمرامه�ا بالتحلل ،فيلزم ذلك يف التطوع
اتفاق ًا ،ويف الفريضة عىل خالف.

احلرص باملرض:

أما حرص املرض فإن كان قد رشط التحلل عند اإلحرام
كأن قال ( :ومحَ ِ يّل حيث حبس�تني ) كام أمر النبي ﷺ ُضباعة
بن�ت الزبير ريض اهلل تع�اىل عنها مل�ا كانت ش�اكية ،فقال هلا
ﷺ « :حجي واشترطي أن يِّ
حمل حيث حبستني » كام أخرجه

مس�لم ،فمع ه�ذا الرشط ال يل�زم الدم اتفاق ًا ،ف�إن مل يرشط

صرب حتى يربأ ،وهذا ما ذهب إليه السادة الشافعية واحلنابلة،
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خالف ًا للسادة املالكية ،حيث مل يروا املرض عذر ًا ،بل رأوا أنه
ال حيل إال يف البيت ،ومل يروا الرشط نافع ًا.

وأم�ا الس�ادة األحن�اف ف�رأوا أن املرض كالع�دو يبيح

التحل�ل ول�و مل يرشط�ه احل�اج ،وأن�ه ال حيص�ل التحل�ل

إال بالذبح.

وجيب عىل املحرص القضاء عند السادة احلنفية سواء كان
احلج تطوع ًا أو فرض ًا ،وعند الشافعية يف الفرض خاصة ،أما

املالكي�ة فال ي�رون وجوب القض�اء عىل املحرص س�واء كان
فرض ًا أو نف ً
ال ،إال أهنم يوجبون التحلل بعمل عمرة.

 -5الفوات ..وهو فوات احلج بس�بب تأخره أو إضاعة

الطري�ق ،أو منعه من قبل النظ�ام أو الزحام ،بحيث مل يدرك

عرفة يف هنار أو ليل.

والواجب يف ذلك ثالثة أمور:
األول :التحلل بعمل عمرة.

الث�اين :ذب�ح اهل�دي كاملتمت�ع عن�د اجلمه�ور خالف� ًا

لألحناف.

61

الثالث :القضاء من القابل.
 -6ع�دم اإلفاضة من عرفات م�ع اإلمام بأن أفاض قبل

ذل�ك ،فيجب فيه الدم عند الس�ادة األحناف ،وعند الس�ادة

الشافعية الواجب اجلمع بني الليل والنهار بعرفة ،فمن أفاض

قبل الغروب وجب عليه دم عىل املعتمد ملخالفته هدي النبي
ﷺ حي�ث مل يف�ض إال بعد غروب الش�مس وق�د قال ﷺ:

« خذوا عني مناسككم ».

أما السادة املالكية فإهنم يرون أن ركن الوقوف هو الليل

والنه�ار تبع ،فمن أف�اض قبل الغروب مل يدرك احلج فيجب
عليه العود وإال فقد فاته احلج.

سنن احلج وآدابه:
وكما كان للح�ج أركان وواجبات ال يت�م احلج إال هبا،

فكذلك له س�نن وآداب ينبغي أن حياف�ظ عليها ليكون احلج
عىل وجه الكامل ،وذلك أقرب ما يكون إىل الرب والقبول.
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أما سننه فمنها:

 -1التح ُّلل من أصحاب احلقوق واسرتضاؤهم.

 -2حت�ري النفق�ة الطيبة التي ال ش�بهة فيه�ا ،فض ً
ال عن

أن تك�ون حمرمة ،فإهن�ا إن كانت حمرمة ال ي�كاد يرفع له ذكر
وال دعاء إال حار عليه ،حيث يقال له :ال لبيك وال سعديك

وحجك مردود عليك كام جاء يف حديث أيب هريرة ريض اهلل

تعاىل عنه عند الطرباين بإسناد ضعيف.

ولذل�ك ذهب اإلمام أمحد إىل ع�دم صحة حج من هذا

حاله .ولذلك يقول بعضهم:

حججت بامل أصلـه ُس ُحت
إذا َ

			

فام حججت ولكن حجت العري

			

ما كـل من حـج بيت اهلل مربور

ال يـقـبـل اهلل إال َّ
كـل صـاحلـة

 -3االستخارة يف شأن الرفقة ووقت السفر.
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الصاحلة التي تعني عىل الرب والتقوى.
 -4اختيار الرفقة َّ
 -5االغتسال لإلحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة.
 -6التطي�ب ل�ه قبل اإلهلال به كام فع�ل النبي ﷺ فيام

أخرج�ه البخ�اري من حديث عائش�ة ريض اهلل تع�اىل عنها،
ً
خالف�ا للس�ادة املالكية حيث مل ي�روا الطي�ب للمحرم؛ ألن

احلاج أشعث أغرب كام تقدم.

 -7ك�ون اإلزار وال�رداء أبيضين للرج�ل ،واألس�ود

للمرأة.

 -8صـلاة ركعتني س�نـة اإلحـ�رامُ ،يـقـ�رأ يف األوىل

(الكافرون) بعد الفاحتة ،والثانية (اإلخالص) بعدها.

 -9اإلهالل باإلحرام عقب ركوبه سيارته بعد الصالة،

أو يف طيارت�ه بعده�ا ويصليها ول�و كان عىل كريس س�يارته

أو طيارت�ه ،إذا مل يتمك�ن م�ن االجت�اه للقبل�ة وم�ن الرك�وع
والسجود ،ألهنا نافلة وتصح عىل الدابة كسائر النوافل.
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 -10اإلكثار من التلبية ورفع الصوت هبا من غري مبالغة

للرجال دون النس�اء حلديث «أفضل احل�ج العج والثج» كام
أخرج�ه الرتم�ذي من حدي�ث أيب بك�ر ريض اهلل تعاىل عنه،
والع�ج هو رفع الص�وت بالتلبي�ة ،والثج إراق�ة دماء اهلدي

واألضاحي.

 -11الصلاة عىل النب�ي ﷺ عقب التلبي�ة لقوله تعاىل:

﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [الرشح ]4:أي فال أذكر إال ذكرت معي.

 -12ق�ول :الله�م ال عيش إال عيش اآلخ�رة عند رؤية

ما يعجب.

 -13التكبير عن�د كل صعود واعتالء ،والتس�بيح عند

اهلب�وط كام هو هدي النب�ي ﷺ ،كام جاء يف حديث البخاري

عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.

 -14اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل يف الطواف والس�عي ويف

عرفة واملزدلفة ومنى ويف سائر األحوال ،فإنام جعل الطواف

بالبي�ت والس�عي بين الصفا وامل�روة ورم�ي اجلمار إلقامة
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ذك�ر اهلل تعاىل كام جاء يف حديث عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنها
عند ابن خزيمة وغريه.

 -15احل�رص على خت�م ختم�ة م�ن الق�رآن الكري�م

يف مكة.

 -16اإلكث�ار من الصالة والسلام عىل رس�ول اهلل ﷺ

يف املدينة.

 -17اإلكثار من الصدقة وس�ائر وجوه القرب ال س�يام

بمك�ة حيث تك�ون احلس�نة فيها بامئ�ة أل�ف ،أو املدينة التي

تكون احلسنة فيها بألف.

 -18اإلكث�ار م�ن التهلي�ل والتكبري عن�د اإلفاضة من

عرف�ات واملزدلف�ة لقول�ه تع�اىل ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾
[البقرة.]198:

ويف أيام الترشيق لقوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ﴾ [البق�رة ]203:واإلكثار م�ن التلبية يف العرش من
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ذي احلج�ة لقول�ه تع�اىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﴾ [احلج.]28:

الر َمل يف الطواف للرجل فقط ،وهو امليش بتسارع
َّ -19

اخلطى من غري إرساع.

 -20الـعـدو بني الـمـيـلـني األخـضـرين يف الس�عـي

للرجـل فقط.

 -21تقبيل احلجر األس�ود إن أمكن عند ابتداء الطواف

ويف أثنائه ،وعند الذهاب إىل السعي للرجال إن تيرس من غري
مزامحة وال إيذاء ،وإال فتحرم أذية أحد من أجله.

بنية صاحل�ة ،فهو ملا رشب
 -22الشرب من م�اء زمزم ّ

ل�ه ،كام ج�اء يف حديث احلاك�م وابن ماجه ع�ن ابن عباس،
والتضل�ع من�ه ب�راءة م�ن النف�اق ،كام ج�اء عن اب�ن عباس

ريض اهلل تعاىل عنهام عند ابن ماجه.

 -23الدعاء عند رؤية الكعبة وعند الطواف ويف السعي

بما حيب امل�رء ،واملأثور أفض�ل ،فإن الدعاء يف ه�ذه املواطن

مستجاب.
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آداب احلج:

 -1اللط�ف يف التعامل مع الن�اس ،وعدم رفع الصوت

يف أي معاملة.

 -2املساحمة ملن أساء ال سيام مع الرفقة وعند التعامل.
 -3اإليث�ار بأطاي�ب حظوظ الدني�ا يف املطعم واملرشب

والسكن لإلخوة والرفقة.

 -4املش�اورة الدائمة مع الرفقة ،وعدم االفتيات عليهم

يف يشء ذي بال.

 -5عدم اجلدال أو املراء لرصيح هني اهلل تعاىل عن ذلك

حيث قال ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [البقرة.]197:
ُّ -6
غض البرص عن املحارم والعورات.
 -7عدم التوسع يف أطايب الطعام والراحة.

 -8عدم اإلكثار من الكالم يف غري ذكر اهلل تعاىل.
 -9معاونة املحتاج لعونه بنفسه وماله وقوله.
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زيارة قرب النبي ﷺ:
م�ن آك�د الس�نن وأنجح املس�اعي مل�ن وص�ل إىل تلك

الدي�ار املقدس�ة أن يتوج�ه بع�د أداء نس�كه إن مل يتوجه قبل
ذل�ك لزي�ارة رس�ول اهلل ﷺ ال�ذي أخرجنا اهلل تع�اىل به من

الظلمات إىل النور ،وهدانا اهلل تعاىل به بع�د الضالل ،وأ َّلفنا
به بعد الش�تات ،وأعزنا ب�ه بعد الذلة ،وأغنانا ب�ه بعد ِ
الق َّلة،
ﷺ وب�ارك عليه وعىل آل�ه وصحبه ،ليس�لم عليه ﷺ بكامل
األدب وعظيم التوقير واإلعزاز والتعزير كام حيب ﷺ وكام
ن�دب اهلل تع�اىل يف ص�در س�ورة احلجرات ألن�ه ﷺ حي يف

قربه كام أخرب عن نفس�ه ويس�مع سالم من يس�لم عليه ويرد
علي�ه ،وينبغي أن يق�رأ عند الزيارة ويف مق�ام املواجهة وبعد

السلام عليه قول اهلل تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [النس�اء  ]64كام كان يقرؤها السلف ،فإن

اآلية عامة مل خيصصها يشء ،لكون إ ْذ الظرفية تأيت للمستقبل
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كما تأيت للاميض ،وقد اس�تعملها القرآن الكريم يف املس�تقبل
كثير ًا ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ﴾ [الس�جدة ]12:وقول�ه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﴾ [سبأ ]51:كام بني ذلك علامء اللغة .وينشد ما أنشده
األعرايب:

ياخري من ُدفنت بالقاع أعظمـه

			

فطاب من طيبهن القاع واألكم

			

فيه العفاف وفيه اجلود والكـرم

نفيس الفـداء لقرب أنت سـاكنـه

كام يس�لم عىل صاحبيه ووزيريه أيب بكر الصديق ،وعمر

الفاروق ريض اهلل تعاىل عنهام.

ويس�ن أن ال يرف�ع صوت�ه ،وأن ال يدن�و م�ن اجلدار بل

يستش�عر وقوفه بين يديه ،ويستش�عر عظيم منزلت�ه عند اهلل
ً
قوم�ا ،وأثنى عىل قوم ،وذم
تع�اىل ،وكي�ف أن اهلل تعاىل أدب

قوم ًا آخرين يف مخس آيات من سورة احلجرات ،ويف كثري من
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اآلي�ات ،كام قررها اإلمام مال�ك رمحه اهلل تعاىل وهو خياطب
خليفة املسلمني أبا جعفر املنصور رمحه اهلل تعاىل.

وينبغي أن يكثر من الصالة والسالم عليه يف ذلك املوقف

م�ا مل يزاحم الن�اس ،وأن يصيل يف الروضة املرشفة ،التي هي
روض�ة من ري�اض اجلنة ،كام يف الصحيحين من حديث أيب

هريرة ،ويف مس�جده املب�ارك ،فإن الصالة في�ه بألف صالة،
كام يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل
عنه ،وأن حيسن إىل جريانه وزواره وخدامه.

كما يس�تحب أن يزور البقيع ،وش�هداء أحد ،ومس�جد

قب�اء ،كما كان يفع�ل النب�ي ﷺ وأن حيرص على الصالة يف
تنزل
مس�جده ﷺ م�دة مقامه مع كمال األدب ،واستش�عار ُّ
العرص�ات وميش رس�ول اهلل ﷺ يف تلك
جربي�ل على تلك َ
البقاع النريات..

وليح�ذر م�ن أذي�ة أح�د أو رف�ع الص�وت يف املواجهة

الرشيف�ة فقد آذن اهلل تعاىل م�ن يرفع صوته بحبوط عمله كام
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قال سبحانه﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [احلجرات.]2:

فـإذا أراد السفـر يستحـب أن يـأيت زائـر ًا ،فيسلـم عـىل

رس�ول اهلل ﷺ وصاحبيه ،مودع ًا له سائ ً
ال اهلل تعاىل أن يتقبل

زيارته هذه ،وأن ال حيرمه من زيارته مرة أخرى.

واهلل تع�اىل أعل�م ،وعلمه أت�م وأكرم وصىل اهلل وس�لم

وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
وكان الفراغ من حتريره يف الثامن والعرشين
من شهر شوال 6241هـ

املوافق للثالثني من نوفمرب عام 2005م
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