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  قضايا	الحج	والعمرة

هـ�ا�وافق�١٤١٨جمادى�'خرة��٢٤-٢١: الندوة�الفقهية�العاشرة��جمع�الفقه��س�مي�بالهند�	ي�الف��ة

  )الهند(مومباي�بوFية�مهاراش��ا�) بيت�الحجاج(م�	ي�حج�هاؤس�١٩٩٧أكتوبر��٢٧-٢٤

  

رت	��ذا	الخصوص	ما	ي�يدرست�الندوة�قضايا�	ي�الحج�والعمرة�   :وقرَّ

 
ً
�Mحيان�   :أو  �معظم �و	ي �الحياة، �	ي �واحدة �مرة �ويجب ��س�م �أركان �من �هام �ركن الحج

�ذلك� �فYجل �باهظة، �نفقات �السفر�ويتحملون �طول �بسبب �مشقة �الحجاج يتكبد

�عند�هللا�سبحان
ً
�عظيما

ً
ه�وتعاmى،�وقد�اعت���kس�م�هذه�العبادة�يستحق�الحاج�أجرا

�معتقدين�بأopا�سعادة� �مشقات�فريضة�الحج كالجهاد،�فينبsي�للحجاج�أن�يتحملوا

�الحج �بأفعال
ً
�بالغا �اعتناًءا �ويعتنوا �الفقهاء�. لهم �بyن �مسائل �	ي

ً
�خ�فا �وجدوا وإذا

�وحيطة�	ي�رأي�آخر،�فينبsي�الس{ي�إmى�اختيار�صورة� �رأي عملية�بوجود�رخصة�	ي

  .توافق�بyن�الرأيyن�مع�اجتناب�ال��ا�ي�و�همال

 
ً
أهل�ا�ناطق�ا�قيمون�خارج�حدود�ا�يقات�أو�أهل�مكة�إن�كانوا�خارجها،�وأهل�الحّل�   :ثانيا

�يدخلوا� �أن �فعل�oم �ا�يقات �متجاوزين �الخارج �من �مكة �إmى �الذهاب �قصدوا إذا

  .محرمyن،�سواء�يقصدون�الحج�أو�العمرة�أو��Fيقصدون 

�	ي�أداء�العمرة�كلما�دخل�  
ً
ويستث���من�ذلك�من�يتكرر�دخوله�إmى�مكة�ويجد�حرجا

�إmى� �يضطرون �الذين �Mخرى �الحرف �وأصحاب �السيارات �وسائقي �كا�وظفyن مكة

  .تجاوز�ا�واقيت،�يجوز�لهم�الدخول�	ي�حدود�الحرم�بدون�إحرام

 
ً
يس�لهم�أداء�العمرة�	ي�أشهر�الحج،�ليس��هل�مكة�أو�للمقيمyن�ف�oا�التمتع�	ي�الحج،�فل  :ثالثا

�العام�وهو�يريد�أداءه،�فعليه�أن�يتجنب�الذهاب�إmى�خارج� ومن�يجب�عليه�الحج�هذا

�	ي� �أو�عمله �أو�حرفته �تجارته �بسبب �الخروج �اضطر�إmى �وإذا �أشهر�الحج، �	ي ا�يقات

�بالقرار�ا�تقدم�	
ً
 : يا�كاتب،�ف��يحرم�عند�الدخول�	ي�ا�يقات�و�Fيعتمر�عم�

ً
  .ثانيا

�أشهر�الحج�   �بداية �قبل �مكة �	ي �أقام �الذي �هو�الشخص �مكة �	ي �ا�قيم �من وا�راد

  .إقامة�ثابتة�أو�هو�مقيم�منذ�سنة�ع�ى�Mقل



٢ 
 

 
ً
  .'فا�ي�ا�تمتع�يجوز�له�أداء�العمرة�قبل��حرام�بالحج    :رابعا

 
ً
�بسيط   :خامسا �الجمار�بسبب �رمي �	ي �با�نابة �العادة �جرت �Mيام �هذه �عذر،��	ي �أي أو�بدون

�
ً
وعدم�رمي�الجمار��بنفسه،�وقد�اتفق�جميع�العلماء�ع�ى�أن�من�فعل�ذلك�يكون�تاركا

،�ويجب�الدم�ع�ى�فاعلها،�
ً
لواجب�من�واجبات�الحج،�وهذه�النيابة��Fيعتد��oا�شرعا

�هو�مصاب� �أو�من �الجمرات �إmى �ا���� �يقدر�ع�ى F� �الذي �عن �النيابة �يجوز ولكن

  .نبمرض�أو�ضعف�شديدي

 
ً
�برمي�  :سادسا �القيام �عجز�عن ��ن �Mفضل �والحل �بالرمي، ��نابة �بعذر�يحل �ليس ¢زدحام

الجمار�	ي�¢زدحام�أن�يقوم�به�بعد�الوقت�ا�ستحب�	ي�وقت�الجواز،�بل�يمكن�له�

 
ً
�شرعا

ً
  .عند�ا�شقة�أن�يقوم�بالرمي�	ي�وقت�مكروه،�وعمله��Fيعت��kمكروها

 
ً
�الراجح   :سابعا �للقول

ً
�وهو��طبقا �والحلق، �والذبح �الرمي �بyن �ال��تيب �يجب �الحنفية عند

�هذه� �تأدية �	ي �عندهم �الدم �يجب �ف� �الفقهاء، �ومعظم �الصاحبyن �عند مستحب

ا�ناسك�ع�ى�خ�ف�ال��تيب،��ينبsي�للحاج�أن�يعت���بال��تيب�قدر�ا�ستطاع،�ولكن�

حرارة�الطقس�يجوز�العمل�بقول�الصاحبyن�وMئمة�'خرين�بسبب�¢زدحام�وشدة�

  .وُبعد�ا�ذبح،�ف��يجب�الدم�ب��ك�ال��تيب�	ي�أداء�هذه�ا�ناسك

 
ً
�العربية�  ) أ�(   :ثامنا �ا�ملكة �وحكومة �الحج، �مناسك ��داء �الحجاج �من �م�يyن �مكة �إmى يصل

السعودية�»ي�مسؤولة�عن�تنظيم�شؤون�الحج،�والحج�عبادة�جماعية،�فالواجب�أن�

راعyن�بذلك�النظام�الذي�وضع�ليؤمن�س�مة�وراحة�يؤدي�ا�سلمون�هذه�الفريضة�م

�وأموال� �وأنفس �صحة �ع�ى �والسفر�والحفاظ ��قامة �ترتيب ��Fيمكن ��نه الحجاج،

�الحكومة� �تفرض �ذلك �و�جل �وال��تيب، �النظام �مراعاة �بدون �الحجاج م�يyن

�ترتيب� �فيه �للحكومة �يمكن �عدد �	ي �لحصر�الحجاج �القيود �من
ً
�عديدا السعودية

�الحكومة��شؤوopم �بقيود �¢ل�ام � �الحجاج �جميع �ع�ى �فيجب �أحسن، بأسلوب

السعودية�ال¯��تنفذها�لتنظيم�شؤون�الحج،�وهذا�أمر�بمعروف�يجب�اتباعه،�فإذا�

�حسب� �عام �كل �الحج �أداء �من �ف�oا �ا�قيمyن �ا�سلمyن �السعودية �الحكومة منعت

 
ً
  .ضوابطها��دارية�وجب�¢ل�ام��oا�شرعا

خالف�شخص�هذه�القيود�وتجاوز�ا�يقات�مع��حرام�ثم�تم�القبض�عليه�من�وإذا�  ) ب(     
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�الحرم،� �	ي �واحد �دم �عليه �يجب �أي �الحج، �فهو�كا�حصر�عن �وإرجاعه ��دارة قبل

�أحرم� �إذا �ثم ��حرام، �قيود �هو�من �يخرج �فحينئذ ��حصار�عنه �دم �يؤدى وحينما

يؤدي�العمرة�ثم�يتحلل،�ثم��بالعمرة�فهو�يق´���العمرة�فقط،�وإذا�أحرم�بالحج�فهو 

  .يق´���الحج�	ي�عام�قابل

 
ً
�الذي�  :تاسعا �الحج �نوع �	ي ل ِ

ّ
�ا�وك �يستأذن �أن �فعليه �غ�yه �عن �بدل �حجة �يحج �أن �أراد من

�عنه� �حج �الحج �من
ً
�نوعا ل

ّ
�ا�وِك �له �يعyن �لم �فإن ،

ً
�أو�قرانا

ً
�أو�تمتعا

ً
�إفرادا يريده،

ل��أنه�لو�حج�بن ِ
ّ
؛��ن�الغالب�	ي�ا�وك

ً
�لسهولة�التمتع،�و�ن�متمتعا

ً
فسه�لحج�متمتعا

ل ِ
ّ
  .غالب�الناس�يحجون�متمتعyن،�وعندئٍذ�يكون�ثمن�هدي�التمتع�من�مال�ا�وك

 
ً
�تطوف�   :عاشرا �أن �لها �و�Fيمكن �الزيارة �طواف �تطوف �أن �قبل �امرأة �أو�نفست �حاضت إذا

�إmى�ترتيب�سفرها�ا�عyن،�ففي�هذه�الصو 
ً
رة�بعد�الطهر�من�الحيض�أو�النفاس�نظرا

عل�oا�أن�تحاول�تأخ��yموعد�السفر�كي�تطوف�طواف�الزيارة�بعد�الطهر�قبل�الرجوع�

�الطهر�ف��حرج� �السفر�قبل �إmى �واضطرت �محاوoºFا �جميع �	ي �فشلت �وإذا �بي«oا، إmى

�ولكن� ،
ً
�كام�

ً
�تحل� �بعده �وتتحلل �الحالة، �تلك �	ي �الزيارة �طواف �تطوف �أن �	ي عل�oا

  .لحرم�كدم�الجنايةيجب�عل�oا�ذبح�بدنة�	ي�حدود�ا

إذا�مات�زوج�امرأة�	ي�سفرها�للحج�و»ي�لم�تحرم�بعد،�ويمك½oا�الرجوع�إmى�بي«oا�ف¼��  :حادي	عشر

�إmى�بي«oا�جاز�لها�أداء� ترجع�إmى�وط½oا�وتعتد�	ي�بي«oا،�وإذا�أحرمت�أو�صعب�رجوعها

  .مناسك�الحج�والعمرة�	ي�أيام�العدة

�هناك�بدأت�أيام�إذا�وصل�القاصد�للحج�إmى�مك   :ثاني	عشر
ً
ة،�وقبل�أن�يمكث�خمسة�عشر�يوما

�ويقصر�	ي�الص�ة
ً
  .مناسك�الحج،�فذهب�إmى�م��،�فهذا�الشخص�يعت��kمسافرا

�   :ثالث	عشر �العربية �البلدان �الشريفyن(	ي �الحرمyن �بلد �	ي �الوتر�ث�ث�) وبا�خص �ص�ة تؤدى

ص�ة�الوتر،�وإذا�أدى�ركعات�بتسليمتyن،�ويسع�الحنفية�اقتداء�بمثل�هذا��مام�	ي�

�مام�ث�ث�ركعات�الوتر�بتسليمتyن�فينبsي�للحنفي�أن��Fيسلم�ع�ى�ركعتyن�ويقوم�

  .مع��مام�للركعة�الثالثة

��� 


