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  املقدمة

هـ 1424(لقد من اهللا تعاىل علي بأن كتب يل أن أحج هذا العام   
عميقـة  كانت رحلة إميانيـة  . مع ابنيت بدور وابين ناصر) م 2004= 

والتضحية ورسخت معاين الصرب واجلهاد  ،لعقيدةجسدت معاين اورائعة 
يا رسـول اهللا  "يف نفوس املسلمني عامة واملسلمات خاصة ففي احلديث 

احلـج  :  قتـال فيـه   ال جهاد عليهن ؟ قال نعم جهاد النساء هل على
  ."العمرةو

واألحكام بعض الوقفات اإلميانية واملعاين التربوية  لبحثيبني هذا ا
مث  أداء املناسك أثناءوجتلت يل  يف رحلة احلجأمهيتها  اليت بدت يلالفقهية 

  .ونشرها ليعم النفع اوتوثيقها رأيت مجعها وتنظيمها 
وبه يبدأ املسـلم عهـدا   , احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمس

ويتزود عمليا باإلميان ليعود إىل احلياة اليوميـة ويواصـل    جديدا مع ربه
يعـود  . الشيطان ومؤمن بقوة اإلميانرحلة احلياة وهو حذر من وساوس 

فذبلت املعاصي املؤمن وقد تساقطت ذنوبه ألن شجرة املعصية قد جفت 
وتنمو شجرة اإلميان من . حىت ذرا الرياح ؛ رياح الطاعة ها السيئةأوراق

  .، ورؤية سليمةجديد، وبعهد جديد، وبنية صادقة ومهة عالية
واحملافظة ه ، والتمسك بآدابتقوى اهللاويبدأ احلج بإخالص النية هللا 

والتـزود يف   للوصول إىل مرضاة اهللا تعاىل طمعاوذلك  على أداء فرائضه
  :طريق احلقصعوبة مواصلة واصفا  قال الشافعي. رحلة احلياة 

توفح نهدونبالِ وها       قُلَلُ اجلدونو عادالوصولُ إِىل س كَيف  



  ب       والكَف صفر والطَريق مخوفوالرجلُ حافيةٌ وال يل مركَ
نعم كيف الوصول إىل مرضاة اهللا والشواغل كثرية، والنفس ملولة، 
والزاد قليل، وامللهيات مهلكة؟ الطريق إىل مكة بداية رحلة الوصـول إىل  

  سعاد؟

  التقوى مثرة احلج

ن العبودية واخلضوع هللا ، لك: الغاية منها وتوقيفية ،  ن العباداتإ"
هذا ال مينع أبدا من معرفة احلكم والتماسها ، خاصة وأن اهللا تعاىل الذي 

إن :  فرض علينا هذه العبادات قد نص على بعض حكمها ، قال تعـاىل 
خذ مـن  :  وقال) 45: العنكبوت (الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر  

كتـب  :  وقـال ) 103: التوبة (أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا  
: البقـرة  (قون  تتالصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم  عليكم
 )متفق عليـه (الصيام جنة  :  وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ) 183

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَـرض   ":  قال تعاىلو ,)م2004, حسنة(
الَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح يهِنرٍ فيخ نلُواْ مفْعا تمو جي الْح

 البقرة [ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي اَأللْبابِ
  ."]197اآلية 

اإلسالم ، حكمة  فرضها، اليت احملضة ادات ن لكل عبادة من العبإ
الـذي بـين علـى    وحج البيت  .شرعه اإلسالم خاصة ا ، وأداء معينا

فيه التكبري والتلبيـة  هللا تعاىل إذ  التذللتأكيد ملعىن التوحيد و فيه التوحيد
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك (



يصلي املسـلم  حتية املسجد احلرام الطواف بعد  كذلك). ال شريك لك
 الركعة األوىل سورة الكافرون عتني خلف مقام إبراهيم حيث يقرأ يفرك

يذكر بني الصفا واملروة وعند السعي  ,إلخالصالثانية سورة ايف الركعة و
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له (أدعية تدل على التوحيد من مثل املسلم 

يوم التروية يستعد املسلم ويف  ).مد وهو على كل شيء قديرامللك وله احل
إىل زوال الشـمس  عرفة منذ الصباح الباكر جيهد املسلم بالذكر والدعاء ل

وعند االنتقال من منسك إىل منسك يرطب املسلم . ألنه يوم احلج األكرب
ليتواصل مع ربه يف كل حركاتـه  " سعاد"ويسري إىل  قلبه ولسانه بالتلبية

  .ته وأوقاته وطاقاتهوسكنا
 قناعـة و نية قلبية، ميز احلج عن سائر العبادات بأنه حيتوي علىتي

يعـيش فيهـا   ميدانية مكثفة رحلة  إن رحلة احلج .ومتارين عملية قلية،ع
املسلم مع نفحات احلرم يستمطر الرمحات ، وفوق ظهر جبل عرفة يتذلل 

برغبة إىل مزدلفـة   يف الدعاء، ويبيت يف مىن ويتفكر يف اآليات، ويتنقل
جتسـد معـاين   وهذه املشاعر والشعائر ... ويبيت فيها وجيمع اجلمرات 

اإلنسان ليولد فتح صفحة جديدة مع النفس وتوجه النظر حنو العبودية هللا 
طاهرا  مل يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمهومن حج هللا ف من جديد

قوى ، قال تعاىل عن التزود بالتاحلج هي رحلة ورحلة . نقيا على الفطرة
 . )197: البقرة (  "وتزودوا فإن خري الزاد التقوى":  رحلة احلج 

    



  واالصطالح احلج يف اللغة

احلَج :إِلينا فالنٌ أَي .القصد جـاً : حجه حجحه يج؛ وحمقصـده : قَد. 
د وق .مقصود: ورجلٌ حمجوج أَي .قصدته: وحججت فالناً واعتمدته أَي

  :حج بنو فالن فالناً إِذا أَطالوا االختالف إليه؛ قال املُخبلُ السعدي
  يحجونَ سب الزبرِقان املُزعفَرا* وأَشهد من عوف حلُوالً كثريةً 

يكْثرونَ االخـتالف  : يقول: قال ابن السكيت .يقْصدونه ويزورونه: أَي
عإِليه، هذا اَألصل، مث ت  واحلـج كساستعماله يف القصد إِىل مكة للن ورِف
  .حج يحج حجاً: إِىل البيت خاصة؛ تقول

: واحلج قَصد التوجه إِىل البيت باَألعمال املشروعة فرضاً وسـنة؛ تقـول  
  .حججت البيت أَحجـه حجـاً إِذا قصـدته، وأَصـله مـن ذلـك      

  .)، باختصارم 2004, ابن منظور( حلجوحجه يحجه، وهو ا
بفـتح احلـاء وجيـوز    : احلج "الكويتية  املوسوعة الفقهيةورد يف   

: أي قدم ، وحجه حيجه حجا: الن كسرها ، هو لغة القصد ، حج إلينا ف
وقال مجاعـة  . هذا هو املشهور . ورجل حمجوج ، أي مقصود . قصده 

: واحلجة. االسم : واحلج بالكسر . م القصد ملعظّ: احلج : من أهل اللّغة 
احلج يف اصـطالح   .املرة الواحدة ، وهو من الشواذّ ، ألنّ القياس بالفتح

يف وقت ) وهو البيت احلرام وعرفة ( هو قصد موضع خمصوص : الشرع 
للقيام بأعمال خمصوصة وهـي الوقـوف   ) وهو أشهر احلج ( خمصوص 

  ".د مجهور العلماء ، بشرائط خمصوصةبعرفة ، والطّواف ، والسعي عن



  الكرمي احلج يف القرآن

" وِهللا علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً: "قال اهللا تعاىل
  ).97: آل عمران(

وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجاالً وعلَى كُـلِّ  : " وقال سبحانه
أْترٍ يامميِقٍ ضع ن كُلِّ فَجم اِهللا  * ني ـموا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيل

اتلُومعامٍ مي أَي28-27: احلج" (ف.(  

وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من  "تعاىل  وقال
رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَـانَ مـنكُم   الْهديِ والَ تحلقُواْ 

 منتفَإِذَا أَم كسن أَو قَةدص امٍ أَوين صةٌ ميدفَف هأْسن رأَذًى م بِه رِيضاً أَوم
من لَّم يجِد فَصيام فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَ

  ن لَّـممل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَالثَة
   يدـدش واْ أَنَّ اللّـهلَماعو قُواْ اللّهاتامِ ورالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه كُني

  ".]196اآلية  البقرة [ الْعقَابِ

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَـالَ  "جل ثناؤه وقال 
  اللّـه ـهلَمعرٍ ييخ نلُواْ مفْعا تمو جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ ور 

اآليـة   البقـرة  [ وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي اَأللْبابِ
197[. 



  النبوي الشريف احلج يف احلديث

ومل  من حج فلم يرفـث : "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 
ابن عمر عن النيب  "وعن  ).رواه البخاري( ".يفسق رجع كيوم ولدته أمه
شهادة أن ال إله : بين اإلسالم على مخس { : صلى اهللا عليه وسلم قال 

إالّ اللّه وأنّ حممدا رسول اللّه ،  وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصـيام  
 رمضان ، واحلج { . ر بقولهوقد عب : }فدلّ على أنّ } ... إلسالم بين ا

: وأخرج مسلم عن أيب هريـرة قـال   . احلج ركن من أركان اإلسالم 
أيها الناس قد فرض اللّه : خطبنا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فقال {

أكلّ عام يا رسول اللّه ؟ فسكت حتى : عليكم احلج فحجوا فقال رجل 
 عليه وسلم لو قلت نعم لوجبـت  قاهلا ثالثا ، فقال رسول اللّه صلى اهللا

وقد وردت األحاديث يف ذلك كثرية جدا حتـى   .} ... وملا استطعتم 
 بلغت مبلع التواتر الّذي يفيد اليقني والعلم القطعي اليقيين اجلازم بثبـوت 

  ).17الكويتية ج املوسوعة الفقهية( "هذه الفريضة
 عنـهما  عن ابن عباس رضي اهللا"وورد يف فضل عشر ذي احلجة 

ما من أيام العمل الصاحل فيها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
يا رسـول اهللا وال  : يعين أيام العشر، قالوا. أحب إىل اهللا من هذه األيام

وال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال رجل خرج بنفسه : قال اجلهاد يف سبيل اهللا؟
عشـر ذي احلجـة   . " يأخرجه البخار"وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

وقـد  . أفضل أيام السنة عند اهللا، والعمل الصاحل فيها أحب العمل إليـه 
شرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها ملن أراد أن يضحي أن ال يأخذ 

  ).م 2004، العبدالكرمي" (من شعره أو أظفاره شيئاً حىت يذبح أضحيته



 ة احلجحكمة مشروعي  

ا اهللا سبحانه هي توجيهات ذيبية تقـدم  مجيع الشعائر اليت فرضه
جرعات إميانية لتجلية القلوب، وتصفية النفوس، وحتسـني األخـالق،   
وترقية العقول، وتقوية اتمع، ونفع اإلنسانية، وتعمـري احليـاة وفـق    

  . مقتضيات احلكمة واإلحسان
شرعت العبادات إلظهار عبودية العبد لربه ومدى امتثاله ألمره ، "

من رمحة اللّه تعاىل أنّ أكثر هذه العبادات هلا فوائد تدركها العقول  ولكن
 حيحة وأظهر ما يكون ذلك يف فريضة احلجوتشتمل هذه الفريضة . الص

على حكم جليلة كثرية متتد يف ثنايا حياة املؤمن الروحيـة ، ومصـاحل   
  :املسلمني مجيعهم يف الدين والدنيا ، منها 

إظهار التذلّل للّه تعاىل ، وذلك ألنّ احلاج يرفض أسباب  أنّ يف احلج -أ 
الترف والتزين ، ويلبس ثياب اإلحرام مظهرا فقره لربه ، ويتجرد عـن  
الدنيا وشواغلها الّيت تصرفه عن اخللوص ملواله ، فيتعرض بذلك ملغفرتـه  

، ورمحاه ، مثّ يقف يف عرفة ضارعا لربه حامدا شاكرا نعماءه وفضـله  
ومستغفرا لذنوبه وعثراته ، ويف الطّواف حول الكعبة البيت احلرام يلـوذ  

  .جبناب ربه ويلجأ إليه من ذنوبه ، ومن هوى نفسه ، ووسواس الشيطان 
أنّ أداء فريضة احلج يؤدي شكر نعمة املال ، وسالمة البدن ، ومها  -ب 

 نيا ، ففي احلجع به اإلنسان من نعم الدعمتني أعظم ما يتمتشكر هاتني الن
وينفق ماله يف طاعة ربه والتقرب " العظيمتني ، حيث جيهد اإلنسان نفسه 

إليه سبحانه ، وال شك أنّ شكر النعماء واجب تقرره بداهة العقـول ،  
  .وتفرضه شريعة الدين 



جيتمع املسلمون من أقطار األرض يف  مركز اتجـاه أرواحهـم ،    -ج 
تعرف بعضهم على بعض ، ويألف بعضهم بعضـا ،  ومهوى أفئدم ، في

هناك حيث تذوب الفوارق بني الناس ، فوارق الغىن والفقـر ، فـوارق   
اجلنس واللّون ، فوارق اللّسان واللّغة ، تتحد كلمة اإلنسان يف أعظـم  
مؤمتر بشري اجتمعت كلمة أصحابه على الرب والتقوى وعلى التواصـي  

واصي بالصوالت ربط أسـباب احليـاة بأسـباب    رب ، هدفه العظيم باحلق
  . )17الكويتية، ج املوسوعة الفقهية" (السماء

  
  

  وقفات تربوية يف احلج

  
قلبـا   ترك الوطن واخلالن واإلخوان والتوجه طواعية هللا جل ثناؤه •

ويف هذا بيان لإلنسان وتدريب له على التجرد وفهم احلياة . وقالبا
الدنيا يوما ما واإلقبال على الواحـد  على حقيقتها فالبد من ترك 

 .األحد

األركان وحـالوة التوحيـد   التسليم هللا يكون باللسان واجلنان و •
ونفـيس  لعبد يف موسم احلج حيث يترك خلفه كل غـال  تتجلى ل

ويقدم من حر ماله وكرمي عطائه كي يؤدي شعرية احلج بنشـاط  
 .أساسه االختيار



 القرآن الكرمي وترددت يلمس وحيس املؤمن كلمات طاملا رآها يف •
مقـام   –والكعبـة   –على مسعه ولسانه من مثل الصفا واملـروة  

 .إبراهيم

يستأنس بالقصص اليت بلغت القمة من مثل قصة إبـراهيم عليـه    •
ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي  "السالم إذ قال اهللا عنه 

حالْم كتيب ندعٍ عراسِ زالن نةً مدلْ أَفْئعالَةَ فَاجواْ الصيمقيا لنبمِ رر
اآلية  إبراهيم [ "تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ

37[. 

  .احملاضرات والندوات اإلميانيةو لذكرالتحلق حبلقات ا •
  .األمر باملعرف والنهي عن املنكر •
  .مساعدة احلجاج الفقراء والضعفاءالتعاون و •
  .حتمل املسئولية الفردية واجلماعية •
  .الدعاء لألهل واألصدقاء بظهر الغيب •
  .الصرب على أذى اآلخرين والدعاء هلم •
 .املناسك والشعائراملساواة يف تأدية  •

  .ة بني اجلنسني يف تأدية املناسكاملساوا •
يا أيها الناس اتقوا ربكم "التذكر بيوم احلشر فقد بدأت سورة احلج  •

  ).1,2" (إن زلزلة الساعة شيء عظيم
 كي يسهلتربية املسلم روحيا وجسديا وعقليا وعلميا واجتماعيا  •

  .وابتعاده عن احملرماتوانقياده للحق،  ،قبوله للخري
 .لنظام يف أداء األعمال والواجباتالطاعة وا التعود على •



...) يف األكل واللبس والعـادات (اإلطالع على ثقافات الشعوب  •
 .واحترامها

 .جتديد اإلميان وتزكية النفس استنادا ألدلة الشرع •

 .ب الفوارق االقتصادية وتعزيز وحدة الصف املسلميتذو •

 .احلج أعظم فرصة لتعديل السلوك والتوبة واإلكثار من اخلريات •

  .التمتع بالتفكر يف سعة رمحة ومغفرة اهللا سبحانه وتعاىل •
  

  حيض املرأة قبل طواف اإلفاضة: املرأة واحلج

وارتأيت تقدمي نظرة عند النساء هذه مسألة فقهية تكثر احلاجة إليها 
  . معتمدة على أقوال أهل العلم وباهللا التوفيق عامة هلا

ومل ميكنها التخلف  للمرأة إذا فاجأها احليض قبل طواف اإلفاضة،"
أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم  حىت انقطاعه

  .ال يستمر نزوله طوال أيام احليض بل ينقطع يف بعض أيام مدته
عندئذ يكون هلا أن تطوف يف أيام االنقطاع عمالً بأحد قويل اإلمام 

وهذا القول أيضا . احليض طهر إن النقاء يف أيام انقطاع: الشافعي القائل
  .مالك وأمحد: يوافق مذهب اإلمامني

وأجاز بعض فقهاء احلنابلة والشافعية للحائض دخـول املسـجد   
للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل، حىت ال يسقط منها ما 
يؤذي الناس ويلوث املسجد، وال فدية عليها يف هذا احلـال باعتبـار   

  .من األعذار الشرعية -ت واالضطرار للسفرمع ضيق الوق-حيضها 



وجيوز للحائض أن تنيب غريها يف الطواف انطالقًا من أن احلج كلـه  
  .كعبادة جتوز فيه اإلنابة

وقد أفىت كل من اإلمام ابن تيمية واإلمام ابن القيم بصحة طواف 
  .احلائض طواف اإلفاضة إذا اضطرت إىل السفر مع صحبتها

, جـاد احلـق  " (كاحلائض يف هـذا املوضـع  مث إن النفساء حكمها 
  .)م2004

قدمت امـرأة  : عن حكم احلائضابن عثيمني سئل مساحة الشيخ 
حمرمة بعمرة وبعد وصوهلا إىل مكة حاضت وحمرمها مضطر إىل السـفر  

  فوراً، وليس هلا أحد مبكة فما احلكم؟ 

تسافر معه وتبقى على إحرامهـا، مث ترجـع إذا   : فأجاب الشيخ
إذا كانت يف اململكة ألن الرجوع سهل وال حيتاج إىل تعب طهرت وهذا 

وال إىل جواز سفر وحنوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإا 
تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرا يف نفس السفر ألن طوافها 

  . )م 2004, عثيمنيال( حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح احملظور

لقد قمت بأداء فريضة احلج العام املاضي وأديـت  : تقول السائلة
مجيع شعائر احلج ما عدا طواف اإلفاضة وطواف الوداع حيـث مـنعين   
منهما عذر شرعي فرجعت إىل بييت يف املدينة املنورة على أن أعود يف يوم 
من األيام ألطوف طواف اإلفاضة وطواف الوداع وجبهل مين بأمور الدين 

فعلت كل شيء حيرم أثناء اإلحرام وسـألت  فقد حتللت من كل شيء و



عن رجوعي ألطوف فقيل يل ال يصح لك أن تطويف فقد أفسدت وعليك 
اإلعادة أي إعادة احلج مرة أخرى يف العام املقبل مع ذبح بقرة أو ناقـة  
فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل 

  . رك اهللا فيكمعلي إعادته؟ أفيدوين عما جيب فعله با

هذا أيضاً من البالء الذي حيصل مـن  : نيالشيخ ابن عثيموجييب 
وأنت يف هذه احلالة جيب عليك أن ترجعي إىل مكـة  . الفتوى بغري علم

وتطويف طواف اإلفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليـك طـواف   
وداع مادمت كنت حائضاً عند اخلروج من مكة وذلك ألن احلـائض ال  

ـ  يلزمها  أمـر  «: طواف الوداع حلديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما 
، ويف روايـة  »الناس أن يكون عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض

وألن النيب صـلى  . »أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف«: أليب داود
» فلتنفر إذاً«: اهللا عليه وسلّم ملا أخرب أن صفية طافت طواف اإلفاضة قال

طواف الوداع يسقط عن احلائض أما طواف اإلفاضة فالبد  ودلَّ هذا أن
وملا كانت حتللت من كل شيء جاهلة فإن هذا ال يضـرك ألن  . لك منه

: اجلاهل الذي يفعل شيئاً من حمظورات اإلحرام ال شيء عليه لقوله تعاىل
: قال اهللا تعاىل). 286: البقرة(} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{
ليس عليكم فيما أخطأمت به ولكن مـا تعمـدت   {: وقوله .»قد فعلت«

فجميع احملظورات اليت منعها اهللا تعاىل علـى  ). 5: األحزاب. (}قلوبكم
احملرم إذا فعلها جاهالً أو ناسياً أو مكرهاً فال شيء عليه، لكن مـىت زال  

  .)م 2004, عثيمنيال ( عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به



حججت وجاءتين الدورة الشهرية فاسـتحييت  قد : تقول السائلةو
أن أخرب أحداً ودخلت احلرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علمـاً  

  بأا جاءت بعد النفاس؟ 

ال حيل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء : الشيخ أجابو
يف مكة أو يف بلدها أو يف أي مكان، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلّم يف 

وقد أمجع املسلمون علـى  . »أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم«: رأةامل
أنه ال حيل حلائض أن تصوم، وال حيل هلا أن تصلي، وعلى هذه املرأة اليت 
فعلت ذلك عليها أن تتوب إىل اهللا وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها 
حال احليض فهو غري صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ ألن القول الـراجح  
جواز تقدمي السعي على الطواف يف احلج، وعلى هذا فيجب عليهـا أن  
تعيد الطواف؛ ألن طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج، وال يتم التحلل 
الثاين إال به وبناء عليه فإن هذه املرأة ال يباشـرها زوجهـا إن كانـت    
متزوجة حىت تطوف وال يعقد عليها النكاح إن كانت غري متزوجة حىت 

  . )م 2004, العثيمني(  اهللا تعاىل أعلمتطوف و

  الشروط اخلاصة بالنساء االستطاعة و

وفيما } وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { :  قال تعاىل
ما خيص النساء من شروط . يلي بعض املسائل املتعلقة باالستطاعة للنساء

 منهما لكي جيب احلج على املرأة يضـافان إىل  االستطاعة شرطان ال بد
هذان الشـرطان  .  املذكورة يف الكتب الفقهيةخصال شرط االستطاعة 



فيما يلي بيان ملا سبق واملادة العلمية . الزوج أو احملرم ، وعدم العدة : مها
  :الكويتية املوسوعة الفقهيةبرمتها مقتبسة من 

، إذا كانت  يشترط أن يصحب املرأة يف سفر احلج زوجها أو حمرم منها"
املسافة بينها وبني مكّة ثالثة أيام ، وهي مسرية القصر يف السـفر ، وإىل  

واستدلّوا حبديث ابن عمر أنّ رسول اللّـه  .  هذا ذهب احلنفية واحلنابلة 
. } ال تسافر املرأة ثالثا إالّ ومعها ذو حمرم { : صلى اهللا عليه وسلم قال 

ة فسوة واملالكيافعيع الشة إىل : غوا االستبدال باحملرم وتوسافعيذهب الش
اثنتني فأكثر تأمن معهن على نفسها كفى : أنها إن وجدت نسوة ثقات 

. ذلك بدال عن احملرم أو الزوج بالنسبة لوجوب حجة اإلسالم على املرأة 
األصح أنه ال يشترط وجود حمرم إلحداهن ، ألنّ األطمـاع  " وعندهم 

تنقطع جبماعتهن  .  ، فإن وجدت امرأة واحدة ثقة فال جيب عليها احلـج
لكن جيوز هلا أن حتج معها حجة الفريضة أو النذر ، بل جيوز هلا أن خترج 

: وزاد املالكية توسعا فقـالوا  . وحدها ألداء الفرض أو النذر إذا أمنت 
النذر مع  املرأة إذا مل جتد احملرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر حلج الفرض أو
والرفقة . الرفقة املأمونة ، بشرط أن تكون املرأة بنفسها هي مأمونة أيضا 

: قال الدسوقي . املأمونة مجاعة مأمونة من النساء ، أو الرجال الصاحلني 
أما حج النفل فال جيوز للمرأة . » وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء 

و احملرم فقط اتفاقا ، وال جيوز هلا السفر بغريمها ، السفر له إالّ مع الزوج أ
  . بل تأمث به 

 
  ) :نوع االشتراط للمحرم ( 



اختلفوا يف الزوج أو احملرم هل هو شرط وجوب أو شرط للـزوم األداء  
ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف الراجح عندهم وهو رواية : بالنفس 

م شرط لوجوب احلج ، وحيلّ حملّه عند فقـده  عن أيب حنيفة إىل أنّ احملر
والراجح . الرفقة املأمونة عند الشافعية واملالكية على الوجه الّذي ذكرناه 

وأدلّة الفريقني . عند احلنفية أنّ الزوج أو احملرم شرط للّزوم األداء بالنفس 
 21و  19ف ( لبدن وأمن الطّريق هي ما سبق االستدالل به يف صحة ا

( .  
 
احملرم األمني املشروط يف استطاعة املرأة  - 27) احملرم املشروط للسفر ( 

للحج هو كلّ رجل مأمون عاقل بالغ حيرم عليه بالتأبيد التزوج منها سواء 
وحنو ذلك يشـترط يف  ... كان التحرمي بالقرابة  أو الرضاعة أو الصهرية 

وقال املالكية . شرط اإلسالم يف احملرم  الزوج عند احلنفية واحلنابلة بزيادة
بذلك يف حقيقة احملرم لكن ال يشترط يف احملرم البلوغ بل التمييز والكفاية 

يكفي احملرم الذّكر ، وإن مل يكن ثقة فيما يظهر ، ألنّ : وعند الشافعية . 
الوازع الطّبيعي أقوى من الشرعي ، إذا كان له غرية متنعـه أن يرضـى   

ىن بالز « .  
 

  :فروع تتعلّق باملسألة 
يشترط لوجوب احلج على املرأة أن تكون قادرة على نفقة نفسها  -أ  -

. ونفقة احملرم إن طلب منها النفقة ، ألنه يستحقّها عليها عنـد احلنفيـة   
وعبر املالكية والشافعية وابن . وكذلك عبر بالنفقة ابن قدامة من احلنابلة 



ولو امتنع احملـرم عـن   . واملراد أجرة املثل . ابلة باألجرة مفلح من احلن
اخلروج إالّ بأجرة لزمتها إن قدرت عليها ، وحرم عليها اخلـروج مـع   

وأما عند الشافعية فهي خميرة بـني أن  . الرفقة املأمونة وهذا عند املالكية 
  .تكون يف صحبة زوج أو حمرم أو رفقة مأمونة 

مع امرأته فلها عليه النفقة ، نفقة احلضر ال السفر ، الزوج إذا حج  -ب 
وليس له أن يأخذ منها أجرا مقابل اخلروج معها عند احلنفية ، وهو ظاهر 

وعند املالكية والشافعية . كالم احلنابلة ، ألنهم خصوا احملرم بأخذ األجرة 
  .له أخذ األجرة إذا كانت أجرة املثل 

يكن للزوج منعها من الذّهاب معه حلج الفرض إذا وجدت حمرما مل  -ج 
وقال الشافعية . ، وجيوز أن مينعها من النفل عند احلنفية واملالكية واحلنابلة 

ألنّ يف ذهاـا  " ليس للمرأة احلج إالّ بإذن الزوج فرضا كان أو غريه : 
 العمر تفويت حق الزوج ، وحق العبد مقدم ، ألنه فرض بغري وقت إالّ يف

فإن خافت العجز  البدينّ بقول طبيبني عـدلني مل يشـترط إذن   " كلّه ، 
واستدلّ اجلمهور بأنّ حق الزوج ال يقدم على فرائض العـني  . » الزوج 

  . كصوم رمضان ، فليس للزوج منع زوجته منه ، ألنه فرض عني عليها 
 

  :عدم العدة  -ثانيا 
مكان السري للحج ، ان طالق أو وفاة مدة أة معتدة عيشترط أال تكون املر

والدليل على ذلـك  . وهو شرط متفق عليه بني العلماء على تفاصيل فيه 
ال { : أنّ اللّه تعاىل ى املعتدات عن اخلروج من بيون بقولـه تعـاىل   

، واحلـج  } خترجوهن من بيون وال خيرجن إالّ أن يأتني بفاحشة مبينة 



وقـد عمـم   . يف وقت آخر ، فال تلزم بأدائه وهي يف العدة ميكن أداؤه 
احلنفية هذا الشرط لكلّ معتدة سواء كانت عدا من طـالق بـائن أو   

وفصـل  . وحنو ذلك عند املالكيـة  . رجعي ، أو وفاة ، أو فسخ نكاح 
ليه ال خترج املرأة إىل احلج يف عدة الوفاة ، وهلا أن خترج إ: احلنابلة فقالوا 

يف عدة الطّالق املبتوت ، وذلك ألنّ لزوم البيت فيه واجب يف عدة الوفاة 
وأما . ، وقدم على احلج ألنه يفوت ، والطّالق املبتوت ال جيب فيه ذلك 

وحنـو  . عدة الرجعية فاملرأة فيه مبنزلتها يف طلب النكاح ، ألنها زوجة 
لزوج أن مينع املطلّقة الرجعية للعدة ذلك عند الشافعية ، فقد صرحوا بأنّ ل

  . ، وذلك ألنه حيق للزوج عندهم منعها عن حجة الفرض يف مذهبهم 
هل هو شرط وجوب أو شـرط  : مثّ اختلف احلنفية يف عدم العدة 

أما عند اجلمهـور فهـو   . أداء ، واألظهر أنه شرط للزوم األداء بالنفس 
  . شرط للوجوب 

 
  ) :فروع ( 
  .لو خالفت املرأة وخرجت للحج يف العدة صح حجها ، وكانت آمثة  

إن خرجت من بلدها للحج وطرأت عليها العدة ففيها تفصيل عند  -ب 
إن طلّقها زوجها طالقا رجعيا تبعت زوجها ، رجع  أو مضى ، : احلنفية 

ان وإن كان بائنا أو مات عنها فإن ك. مل تفارقه ، واألفضل أن يراجعها 
إىل منزهلا أقلّ من مدة السفر وإىل مكّة مدة سفر فإنه جيب أن تعـود إىل  
منزهلا ، وإن كانت إىل مكّة أقلّ مضت إىل مكّة ، وإن كانت إىل اجلانبني 
أقلّ من مدة السفر فهي باخليار إن شاءت مضت ، وإن شاءت رجعـت  



ها حمرم أو ال ، إىل منزهلا سواء كانت يف املصر أو غريه ، وسواء كان مع
وإن كان من اجلانبني مدة سفر فـإن كانـت يف   . إالّ أنّ الرجوع أوىل 

املصر فليس هلا أن خترج بغري حمرم بال خالف ، وإن كان ذلك يف مفازة 
أو قرية ال تأمن على نفسها وماهلا فلها أن متضي إىل موضع األمـن مثّ ال  

وإذا : قال يف املغـين  : ابلة وحنوه عند احلن. خترج منه حتى متضي عدا 
خرجت للحج فتوفّي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد يف منزهلـا ، وإن  

إذا خرجت مع زوجهـا  : وقال املالكية . » تباعدت مضت يف سفرها 
حلج الفريضة فمات أو طلّقها يف ثالثة أيام أو حنوهـا أنهـا ترجـع إذا    

وإن بعدت أو كانت أحرمت . وجدت ثقة ذا حمرم ، أو ناسا ال بأس م 
أو أحرمت بعد الطّالق أو املوت ، وسواء أحرمت بفرض أو نفـل أو مل  

ترجع لتتم : ويف حج التطوع . » ... جتد رفقة ترجع معهم فإنها متضي 
عدا يف بيتها إن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدا ، إن وجـدت ذا  

أما الشافعية فعنـدهم  ... " رفقتها وإالّ متادت مع . حمرم أو رفقة مأمونة 
  وجة للحـجوج يف خروج الزتفصيل يف املسألة كقوهلم يف مسألة إذن الز

إذا خرجت بغري إذنه فلـه منعهـا   : حتى لو طرأت العدة بعد اإلحرام 
  .  "وحتليلها ، وإن خرجت بإذنه فليس له منعها وال حتليلها

  خامتة

عمر وهبها اهللا لنا لندرك سعة  احلج رحلة روحية ثرية وهي فرصة
وهي رحلة عقلية معطاءة حتـث  . ، وجالل قدرتهوعظمة حكمته ،رمحته

احلاج واحلاجة على إعمال الفكر والسعي احلثيـث يف مناكـب األرض   



. لتعمريها والبحث عن خرياا وتسخريها مبا يرضي اهللا وينفـع النـاس  
ي ، والكبري والصغري، عندما ودعت بيت اهللا احلرام رأيت الراكب والساع

والرجل واملرأة ، واملعلم والتلميذ، والغين والفقري والعـريب واألعجمـي   
يلهجون بذكر اهللا والدموع تتقاطر من األعني فالكل عائد ولكن القلب 

  .تعلق بأذان احلرم ذلك النغم الشجي الندي
يفعلون يف كما كان حجيج الرمحن  الكل يستطيع أن يبذل ويعمل

فريضـة   تهوا من أداء فريضة ليخوضوا يف رحـاب انقد فها هم املناسك 
أخرى أال وهي تطبيق املعاين العظيمة اليت عاشوا يف رحاـا يف جـوار   

اللهم أعنا على مواصلة الطريق كي نصل إىل رضاك وارزقنا يقينا  .احلرم
ـ   ". ملواصلة املسرية هي اتحـاللُواْ الصمعواْ ونآم ينإِنَّ الَّذ  ـمهبر يهِمد

دعواهم فيهـا   )9(بِإِميانِهِم تجرِي من تحتهِم اَألنهار في جنات النعيمِ 
  بر لّـهل دمالْح أَن ماهوعد رآخو الَما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبس

نيالَمسورة يونس()" 10( الْع.(  



  شكر وتقدير حلملة الشايع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أسرة محلة الشايع الكرام

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

أتقدم بالشكر اجلزيل للعاملني والعـامالت يف اللجنـة اإلداريـة    
د برنامج احلج والثقافية حلملة الشايع وذلك لدورهم الرائد يف إدارة وإعدا

م وأتقدم أيضا بالشكر اجلزيل لفريق العمل الذي قام جبهود 2004لعام 
  .سخية يف جناح هذه الرحلة املباركة

لقد سعدت برؤية اإلداريات الكرميات ونشاطهن يف إدارة األقسام 
. املختلفة أثناء الرحلة مما يدل على جهد كرمي بناء وعمل متواصل معطاء

املشكور سيخدم ديننا احلنيف وبلدنا احلبيب وينفع  ال شك أن هذا البذل
  .جمتمعنا

كما ملست حتمس اإلداريني خلدمة ضـيوف الـرمحن وسـيعيهم    
  .فجزاكم اهللا خري اجلزاء, املوصول يف توفري سبل الراحة يف احلل والترحال

  مع متنيايت لكم بالتوفيق
  لطيفة الكندري. د
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