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  َرةأثُر الَحْیِض والنِّفاِس عَلى َمناِسِك الَحجِّ والُعْم

  دراسة فقھیة

  .محمد البیومي الراوي بھنسي 

  .، جامعة األزھر، مصر اإلسالمیة والعربیة للبنین ، قنا، كلیة الدراسات قسم الفقھ العام

    rawi1966@yahoo.com:البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث 

یكون ُیلّخُص ھذا البحُث في أّن األصَل عند خروج المرأة ألداء الَحّج والُعْمَرة أن 

معھا َمْحَرٌم لھا، وأّن عند عدمھ ُیكتفى بالرفقة المأمونة أو النسوة الثقات، وأن تكون خالیة 

 . من العّدة

وأّن الحیض والنفاس وإن كانا یمنعان من دخول المسجد والمكث فیھ، كما یمنعان          

المصلحة  من الطواف عند جمھور العلماء حیث قالوا باالحتباس حتى الُطھر، إال أّن

وإزالة الضرر یقتضیان ترجیح القول بأن تغتسل الحائض أوالنفساء وَتْسَتْثِفر وتطوف 

؛ ال لدخول المسجد مع الحیض والطواف معھ ةوتكوُن ھذه حالة ضرورة مقتضیوتسعى؛ 

سّیما إذا كانت من دولة أخرى خارج المملكة العربیة السعودیة وقد طرأ علیھا الحیُض أو 

واالحتباس ُیلحق بھا  الطواف وھي مرتبطٌة بسفر ورفقة وتأشیرة وغیر ذلك،النفاُس قبل 

یتمشَّى مع ما ُبنیت علیھ  ؛ وألّن ھذا الرأيالضرر، والضرُر مرفوٌع في شریعة اإلسالم

والّنفاَس ال یمنعان من  كما أّن الحیض ،ھذه الشریعة من َدْفِع الَعَنت، وَرْفِع الَحَرج

  .منى ورمي الجمار وطواف الوداع في الَحّجالوقوف بعرفة والمبیت ب

وال مانع من تناول المرأة األدویة التي تمنع الحیض أو تؤّخره عند أمن الضرر؛        

  .لتتمّكن من أداء مناسك الَحّج والُعْمَرة

 .الحیض ، النفاس ، المناسك ، الحج ، العمرة  :الكلمات المفتاحیة
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The effect of menstruation and 

postpartum on the rituals of Hajj and Umrah 
"Doctrinal study" 

Mohamed Elbayoumy Elrawy Bahnasy.  
Department of General Jurisprudence, College of Islamic and 
Arabic Studies for Boys, Qena, Al-Azhar University, Egypt. 
Email: rawi1966@yahoo.com 

Abstract: 
This research summarizes that the basic principle when a 

woman goes out to perform Hajj and Umrah is that she has a 
mahram with her, and that when he is not with her, And that the 
woman should not be in the waiting period. Even if menstruation 
and postpartum bleeding prevent one from entering the mosque 
and staying there, They are also prevented from circumambulating 
according to the majority of scholars, as they said that they should 
be kept in detention until purity, However, the interest and the 
removal of harm requires the preponderance of saying that the 
menstruating woman or the postpartum woman should wash 
herself, take a piece of cloth circumambulate the Kaaba and seek, 
This is a necessity for entering the mosque with menstruation and 
performing tawaf with it, Especially if she is from another country 
outside the Kingdom of Saudi Arabia and she has had her 
menstruation or postpartum bleeding before the circumambulation 
and it is related to travel companionship visa and other things, 
Preventing a woman from performing the tawaf will harm her, and 
the harm is forbidden by Sharia, And because this opinion is in line 
with what this Shari’a is based on in terms of defusing hardship 
and relieving embarrassment, Also, menstruation and postpartum 
bleeding do not preclude standing at Arafat, spending the night at 
Mina, stoning the Jamarat, and performing the farewell 
circumambulation during Hajj, There is no objection to women 
taking medicines that prevent or delay menstruation when the 
harm is safe, To enable women to perform Hajj and Umrah. 
Keywords: Menstruation, Postpartum, Rites, Hajj, Umrah . 
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    :المقدمـــــة

الحمُد ِهللا ربِّ العالمین، والصالُة والسالُم على الَمْبُعوِث َرْحمًة للعالمین،      
وعلى آِلِھ وَصْحِبِھ الطّیبین الطَّاھرین، وَمن َتِبَعُھم بإحساٍن إلى  - -َسیِِّدَنا وَنِبیَِّنا ُمحّمٍد 

   .یوِم الدِّین
      :أما بعد

أثر الحیض (على الكتابِة في ھذا الموضوع الموسوم ب- -فلقد استعنُت باِهللا     
، والذى ُیالمُس واقَع حیاة المرأة ")دراسة فقھیة" والّنفاس على مناسِك الَحّج والُعْمرة

الُمسلمة بشكل مباشر، وتمسُّ الحاجُة إلى دراسِتھ؛ وذلك نظرًا لجھل بعض الناس ھذه 
ى مناسك الَحّج والُعْمرة، وعدم إلمامھم بھا، األحكام الُمتعّلقة بأثر الحیض والنِّفاس عل

سیجیب على كثیر من -بإذن اهللا-ومن ثّم ُیثار التساؤل عن ھذه األحكام، فھذا البحث
ما حكم استئذان : التساؤالت التي تواجھ المرأة عند أدائھا لمناسِك الَحّج والُعْمرة، ومنھا

الَمْحَرم بالنسبة لخروجھا للَحّج  المرأة في الخروج ألداء الَحّج والُعْمرة؟ وما حكم
والُعْمرة؟ وھل ُیكتَفى بالّرفقة المأمونة أو النسوة الّثقات؟ وھل للُمعتّدة من وفاة أو طالق 
السفر ألداء الَحّج والُعْمرة؟ وما أثُر الحیض والّنفاس على اإلحرام؟ وما أثُر الحیض 

ُمشّرفة؟ وھل على المرأة والّنفاس على دخول المسجد الحرام والطواف بالكعبة ال
االحتباس حتى َتُطھر؟ وما الحكُم إذا كانت ُملتزمًة بالسفر مع الّرفقة المأمونة ال سّیما إذا 
كانت من دولة أخرى خارج المملكة العربیة السعودیة؟ وھل الحیُض والّنفاُس یمنعان من 

بعرفة؟ وھل یلزم السعي بین الصفا والمروة؟ وھل الحیُض والّنفاس یمنعان من الوقوف 
الحائض والنفساء طواف الوداع في الَحّج؟ وما حكُم تناول األدویة لمنع الحیض أو 

إلى غیِر ذلك من التساؤالت ... تأخیِره؛ لتتمّكن المرأُة من أداء مناسك الحج والعمرة؟ 
  . الُمتعّلقة بھذا الموضوع

ث من المصادر الفقھّیة فقد قمُت بجمع األحكام الُمتعّلقة بموضوع البح: لذا      
الُمختلفة، مع ذكر أقوال الفقھاء وأدّلتھم والموازنة بینھا، وُمناقشة ما یحتاج إلى ُمناقشة، 
وذكر األجوبة علیھا، وترجیح الرأي الراجح بناء على قّوة األدلة أو ما تقتضیھ المصلحة 

الكریمَة بھذه األحكام الفقھّیة  عند عدم الدلیل، لعلِّي بذلك ُأبصُِّر القاريَء الكریَم، والقارئَة
التي تمسُّ الحاجُة إلى دراسِتھا؛ لیكونوا على علٍم بھا؛ وُتطّبُق المرأُة  أحكاَمھا، ولعّلي أسدُّ 

  .   َثغرًة في ھذا الجانب، عَساَي بھذا العمل الُمتواضع أْن أفیَد المكتبَة الشرعیة
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

  : یُة ھذا الموضوع وأسباُب اختیاره فیما یليَتْكُمُن أھم     
أنھ یتناوُل أحكامًا فقھیًة تخصُّ المرأَة المسلمَة في مناسك الَحّج والُعْمرة، والتي -١

 . ینبغي اإللمام بھا والتفّقھ فیھا
أّن ھذا البحث یمیُط اّللثاَم عن الكثیر من المسائل الفقھّیة التي ُتثار بالنسبة لسفر -٢

مناسك الَحّج والُعْمرة، ووجود َمْحَرم أو االكتفاء بالّرفقة المأمونة، المرأة ألداء 
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وبالنسبة لطروء الحیض والّنفاس وأثر ذلك على اإلحرام، ودخول المسجد 
الحرام، والطواف بالبیت، والسعي بین الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، ورمي 

ئل الفقھّیة المتعلقة الجمرات، وطواف الوداع في الَحّج إلى غیر ذلك من المسا
 .بموضوع البحث

حاجُة المرأة المسلمة لمعرفة ھذه األحكام الفقھّیة واالستفادة منھا وتطبیقھا تطبیقًا -٣
 .عملیًا

جمُع مسائل ھذا الموضوع في بحث مستقّل؛ لیكون سھل المنال وفي ُمتناول -٤
 . األیِدي عند الحاجة

تمام الباحثین ال سّیما في األحكام التي قّلُة الكتابة في ھذا الجانب؛ نظرًا لقّلة اھ-٥
 .َتُخصُّ المرأة، والتي منھا مسائل ھذا البحث

ومعرفُة : "أّن معرفة مسائل موضوع ھذا البحث من أعظم الُمھمَّات؛ قال ابُن ُنجیم-٦
، "مسائل الحیض من أعظم الُمھمَّات لما یترّتُب علیھا ما ال ُیحَصى من األحكام

لواجبات؛ ألّن ِعَظَم منزلة العلم بالشيِء بحسب منزلة وكان من أعظم ا: "وقال
ضرر الجھل بھ، وضرُر الجھِل بمسائل الحیض أشدُّ من ضرِر الجھِل 

، ومعلوٌم أّن الّنفاَس قریُن الحیض فیما یترّتُب علیھ من األحكام في )١"(بغیِرھا
 ). ٣(، ومن ذلك مناسك الَحّج والُعْمَرة)٢(أغلب األحیان

  ـــثمنھـج البحـ
یتطلب ھذا البحث المنھج الّتوثیقي، وھو عبارة عن جمع أطراف، أو أجزاء      

موضوع علمي ما، وإعادة تركیبھا تركیبًا علمّیًا، بعد ما كانت متناثرة بین مراجع العلم 
الشرعي ومصادره، ثم المنھج الوصفي، وھو عبارة عن استقراء المواد العلمّیة التي 

قضّیة ما وعرضھا وترتیبھا ترتیبًا منھجّیًا، أما طریقة العمل في تخدم إشكاًال ما، أو 
 : البحث، فھي على النحو التالي

  .     توثیق المادة العلمیة من مصادرھا األصیلة - ١
 .ذكر أقوال الفقھاء في المسألة محّل البحث من المصادر األصیلة - ٢
ما یحتاج منھا إلى مناقشة،  ذكر األدلة لألقوال الواردة في المسألة، ومناقشة - ٣

  .واألجوبة علیھا، قدر اإلمكان

                                      
  . ١/١٩٩البحر الرائق)(١
  . ١٤٨أسھل المدارك ص)(٢
أي تعّبد، وأصُل الُنُسك العبادة،  : وھو التعّبد، ُیقال تنسَّك-بفتح السین وكسرھا-جمع منسك: المناِسُك)(٣
-ُنُسكًا وِعَبادًة، وغلب إطالُقھا على ُمتعّبدات الَحّج، قال: ، أي٣٤الحج}َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا{:- -قال
 - :}عباداتكم التي ُأمرتم بھا في الَحّج، والفقھاء جعلوا الَمْنَسَك ما : ، أي٢٠٠الحج}َذا َقَضْیُتم مََّناِسَكُكْمَفِإ

أي متعبداُت الَحجِّ والُعْمرة من اإلحرام والطواف : مناسُك الَحجِّ والُعْمرة: یتعّلُق بالَحجِّ والُعْمَرة؛ إذن
  .إلخ...والسعي

، كلمات  ٢٥٥، الروض المربع البن یونس البھوتي ص ٥٤٦ص)لمیمحرف ا(المعجم الوسیط: انظر
 . ٢٥،١٩٥للشیخ حسنین محمد مخلوف ص-تفسیر وبیان-القرآن
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  .ذكر القول الراجح في المسألة محّل البحث، مع بیان أسباب الترجیح - ٤
  .عزو اآلیات إلى سورھا من القرآن الكریم، مع بیان رقم اآلیة -٥
تخریج األحادیث من المصادر األصیلة المعتمدة، فإن كان الحدیث في  - ٦
ین اكتفیُت بذكره، وإذا كان في غیرھما ذكرُت مصدره، ثم حكم العلماء الصحیح

  .-كلما أمكن ذلك-المتخصصین
  .بیان وجھ االستدالل من اآلیات واألحادیث عند الخفاء، وعدم الوضوح - ٧
شرحُت األلفاظ والمصطلحات الغریبة من أھم الكتب المعتمدة والمصادر  -٨

  .المعتمدة
مة ذكرُت فیھا أھمَّ النتائج التي قد توّصلُت إلیھا من خالل ختمُت البحَث بخات -٩
  .ھذا البحث

  .ثم أخیرًا وضعُت فھرسًا ألھم المصادر والمراجع، رّتبُتُھ ترتیبًا ھجائیًا -١٠
  خطــــــــة البحــــث

لقد قسمُت ھذا البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو      
   -:التالي

فقد اشتملت على أھمیة البحث، وسبب اختیاره، ومنھجھ فیھ : لمقدمةفأما ا
  . وخطتھ

ففي التعریف بمفردات عنوان البحث، وفیھ أربعُة : وأما المبحث األول
   -:مطالب

  . تعریف الحیض لغة واصطالحًا: المطلب األول     
  .تعریف الّنفاس لغة واصطالحًا: المطلب الثاني     
  :تعریف الَحّج لغة واصطالحًا، وبیان ُحكمھ والِحْكمة من مشروعیتھ: المطلب الثالث     

  .تعریف الَحّج لغة واصطالحًا: الفرع األول                
  .حكم الَحّج: الفرع الثاني                
  .الِحْكمة من مشروعیة الَحّج: الفرع الثالث                

  :واصطالحًا، وبیان ُحكمھا والِحْكمة من مشروعیتھا تعریف الُعمرة لغة: المطلب الرابع  
  .تعریف الُعمرة لغة واصطالحًا: الفرع األول                
  .حكم الُعمرة: الفرع الثاني                
  .الِحْكمة من مشروعیة الُعمرة: الفرع الثالث                

ناسك الَحّج والُعمرة، ففي حكم خروج المرأة ألداء م: وأما المبحث الثاني
  :  وفیھ ثالثة مطالب

  . ُحكم استئذان المرأة في الخروج للَحّج والُعمرة: المطلب األول
  :ُحكم الَمْحَرم لخروج المرأة ألداء الَحّج والُعمرة، وفیھ ثالثة فروع: المطلب الثاني
  ).الواجبالَحّج (حكم اشتراط الَمْحَرم للمرأة في َحّج الفریضة: الفرع األول     
  .حكم اشتراط الَمْحَرم للمرأة في الَحّج غیر الواجب، والُعمرة: الفرع الثاني     
  .حكم خروج المرأة للَحّج بغیر َمْحَرم أو رفقة مأمونة: الفرع الثالث     
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  :حكم خلّو المرأة من العّدة لخروجھا للَحّج والُعمرة، وفیھ فرعان: المطلب الثالث
  .حكم خروج المعتّدة عن وفاة: ولالفرع األ          
  .حكم خروج المعتّدة عن طالق: الفرع الثاني          

ففي أثر الحیض والّنفاس على مناسك الَحّج والُعمرة، وفیھ : وأما المبحث الثالث
  -:سبعة مطالب
  :أثر الحیض والنِّفاس على اإلحرام بالَحّج والُعمرة، وفیھ ثالثة فروع: المطلب األول
  .حكم تأخیر اإلھالل للحائض والنفساء حتى تطھر: الفرع األول          

  . حكم االغتسال للحائض والنفساء عند اإلحرام : الفرع الثاني          
  .حكم اغتسال الحائض والنفساء لدخول مكة: الفرع الثالث          

  .أثر الحیض والّنفاس على دخول المسجد الحرام: المطلب الثاني
  :، وفیھ فرعان)طواف الرُّكن(أثر الحیض والّنفاس على الطواف بالبیت: ب الثالثالمطل

  .حكم الطھارة بالنسبة للطواف: الفرع األول          
  :حاالت طروء الحیض والّنفاس على المرأة: الفرع الثاني          

  . مرةطروء الحیض والّنفاس قبل الطواف في الُع: الحالة األولى                 
  .طروء الحیض والّنفاس قبل طواف اإلفاضة في الَحّج: الحالة الثانیة            

  .أثر الحیض والّنفاس على السعي بین الصفا والمروة: المطلب الرابع
  .أثر الحیض والّنفاس على الوقوف بعرفة في الَحّج: المطلب الخامس
  .       ت في الَحّجأثر الحیض والّنفاس على رمي الجمرا: المطلب السادس
  :أثر الحیض والّنفاس على طواف الوداع في الَحّج، وفیھ فرعان: المطلب السابع

  .حكم طواف الوداع: الفرع األول          
  .حكم وقوف الحائض والنفساء بباب المسجد عند الوداع: الفرع الثاني          

یر الحیض ألداء الَحّج ففي حكم أخذ الدواء لمنع أو تأخ: وأما المبحث الرابع
  : والُعمرة، وفیھ مطلبان

  .حكم تناول األدویة التي ُتؤّخر الدورة الشھریة: المطلب األول
  .  إذا تناولت المرأُة ھذه األدویة فانقطع حیُضھا، فھل ُتصِبُح في ُطْھر؟: المطلب الثاني

  .   فقد اشتملت على أھم النتائج والتوصیات: وأما الخاتمة
أكن قد ُوّفقُت فتلك ِمّنٌة من اهللا وفضٌل، والفضُل بید اهللا ُیؤتیھ من یشاء،  فإن      

وإن كانت اُألخرى فحسبي إخالص النّیة، وأني قد بذلُت قصارى جھدي وأّن الكماَل هللا 
  .وحده، والعصمَة لرسلھ الكرام، وأّن التقصیَر من شأِن البشر

والعمل، وأن یتقّبل ھذا العمل بقبوٍل  أن ُیلھمني الصواَب في القول: واَهللا أسال   
حَسن، وأن یجعلھ خالصًا لوجِھِھ الكریم، وأن ینفع بھ المسلمین والمسلمات، وأن یجعلھ 

  . ُذخرًا لي ولوالدي یوم الدین، إنھ ولّي ذلك والقادُر علیھ، إنھ نعم المولى ونعم النصیر
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمین
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  األولاملبحــــث 

  التعريف مبفردات عنوان البحث

  :وفیھ أربعة مطالب 

  اطب اول

ًطوا ً ِضا فر  

حاَض الوادي : الَسَیالن، مأخوٌذ من قولھم: الحیُض في اللُّغِة: الحیُض لُّغًة: أّوًال
بھ الدم، إذا َسال منھا ش: حاضت الَسُمرة: إذا َسال، وحیضان السیول ما َسال منھا، ومنھ

  ).١(یسیل: وھو الصمغ األحمر، وقیل للحوض حوض؛ ألّن الماَء یحیض إلیھ، أي
أي َساَل حیُضھا وبلغت سنَّ الَمِحیِض، فھي حائٌض، : وحاضت المرأُة َحْیضًا     

ھو : الدُم الخارج، ومنھ حاضت األرنب، فالحیُض: والجمُع حوائض وُحیَّض، والحیُض
  ).   ٢(ِم المرأِة في أیاٍم معلومٍة ُكّل شھرالدم الذي َیسیُل من رَِّح

في تعریف الحیض - رحمھم اهللا-تنّوعت عباراُت العلماء :الحیُض اصطالحًا: ثانیًا
  :اصطالحًا، ومن تعریفاتھ عند الفقھاء ما یلي

بأنھ الدَُّم الذي ینُفُضھ رَِّحُم امرأٍة سالمٍة عن داٍء : عّرفھ ابُن الُھمام: عند الحنفیة
  ).٣(ٍروِصَغ

بأنھ الدَُّم الخارُج من فرِج المرأِة التي یمكن : عّرفھ ابُن ُجَزّي :عند المالكیة
  ).٤(َحْمُلھا عادًة من غیِر والدٍة وال مرٍض

بأنھ الخارُج من فرِج المرأِة على سبیِل الصّحِة : عّرفھ الِشربیني :عند الشافعیة
  ). ٥(من غیِر سبِب الوالدِة
بأنھ دٌَّم ُیرخیھ الرَِّحُم إذا بلغْت المرأُة ثم یعتادھا : بُن ُقدامةعّرفھ ا :عند الحنابلة

  ).٦(في أوقاٍت َمْعُلوَمٍة
 ھو دَُّم طبیعٍة وِجبّلٍة، َیْخُرُج من َقْعِر: وعّرفھ ابُن ُیونس الُبُھوتي بقولھ     

  ). ٧(الرَِّحم، في أوقاٍت َمْعُلوَمٍة

                                      
، الذخیرة  ٧/١٤٢،١٤٣)حیض(، لسان العرب البن منظور، مادة ١/٢٢١أحكام القرآن البن العربي)(١

  .١/٣٧١للقرافي
 . ١/١٣٦الھدایة، العنایة شرح  ١٨١ص) حرف الحاء(المعجم الوجیز)(٢
، وقریب من ھذا التعریف في مجمع  ١/١٣٦، العنایة شرح الھدایة١/١٦١فتح القدیر البن الھمام)(٣

  . ١٢٧، والتعریفات للجرجاني ص ١/٧٧األنھر
، ودون "دٌم ُتلقیھ َرِحٌم معتاٌد َحْمُلھا ُدوَن ِوالدة"ابن عرفة : ، وقال ٣١القوانین الفقھیة البن جزي ص)(٤

 . ١/١٠٢شرح حدود ابن عرفة. رج دم النفاسوالدة یخ
  . ١/٨٧اإلقناع للشربیني)(٥
 . ١/٣٨٦المغني البن قدامة)(٦
 . ٦٩الروض المربع البن یونس البھوتي ص)(٧
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   : لتعریف المختارا
ق لتعریفات الحیض عند الفقھاء یّتضُح لنا أنھا متقاربٌة في بعد العرض الساب     

المعنى من حیث خروجھ من رَِّحم البالغة، وعلى سبیل الصّحة، ومن غیِر سبب الوالدة، 
ھو دَُّم : "ُھوتي من الحنابلة بقولھما عّرف بھ الُب-نظري- من وجھة-ولعّل التعریف األْولى

  ".الرَِّحِم في أوقاٍت َمْعُلوَمٍة طبیعٍة وِجبّلٍة، َیْخُرُج من َقْعِر
یخرج بھ ما كان على سبیل المرض " دَُّم طبیعٍة وِجبّلٍة: "فقولھ: شرح التعریف

  .ونحوه
یخرج بھ دم االستحاضة، فإنھ من أدنى الرَِّحم من عرق " من َقْعِر الرَِّحِم: "وقولھ
  ). ١(یسمى العازل
ساد، وإنما ُخلق لحكمٍة وھي تغذیُة أي فلیس دم ف" في أوقاٍت َمْعُلوَمٍة: "وقولھ

  ). ٢(الولد، ولذلك إذا حملت المرأُة انقطع حیُضھا في الغالب
لكان أْولى؛ لیخرج " ِمْن غیِر َسبِب والدٍة"ولو ُأضیف إلى التعریف لفظة      

، فإنھ دُم طبیعة یخرج من قعر الرَِّحم، وفي وقٍت -كما سیأتي تعریفھ-بذلك دََّم النِّفاس
  . ٍم ھو وقُت الوالدِة إال أّن سبَبُھ الوالدةمعلو

لّما أعانت : أّما سبُبُھ فقیل: "وسبُب دم الحیض كما قال القرافي في الذخیرة     
حواُء آدَم على األكِل من الشجرة أرسل اُهللا تعالي علیھا ھذا الدم عقوبًة لھا ُیبعدھا عن 

أّول ما امتحن بھ بنو : اِتھا، وقیلبن طاعِة ربِّھا حالة ُمالبستھ لھا، وأقّر ذلك في
  ).٣("إسرائیل

  :العالقة بین التعریف اللُّغوى واالصطالحي
إذا أمعنا النظر في تعریف الحیض عند علماء اللُّغة وعلماء الشریعة نجد أّن      

وأّن التعری�َف االص�طالحي للح�یض م�رتبٌط ارتباط�ًا وثیق�ًا       معاني ھذه التعاریف متقاربة، 
لّلغوي الذي معناه الشيء الذي یسیل أو یفیض، ویؤكُد ذلك ما قالھ ابُن العربي، بالتعریف ا

  .)٤(وھو عبارٌة عن الدم الذي ُیرخیھ الرَِّحم فیفیض: في تعریف الحیض
وإن كان التعریُف الشرعيُّ یمتاز بأنھ قد حّدد معنى الحیض تحدیدًا شرعیًا      

  ). ٥(الفقھیة اُألخرى التي قد تتشابھ معھ دقیقًا، وذلك لیخرج من التعریف المصطلحات

                                      
 المبدع ( من الحنابلة ، وابن مفلح )١/١٠٨ المحتاج مغني ( عّرفھ بذلك الشربیني من الشافعیة كما )(١
١/٢٧٤ .( 

  ، وقریب منھ ما عّرف بھ الشربیني في مغني المحتاج١/١٩٦ن یونس البھوتيكشاف القناع الب )(٢
١/١٠٨ . 

  . ١/٣٧٢الذخیرة لإلمام القرافي)(٣
   .١/٢٢١أحكام القرآن البن العربي)٤(

فھو یخرج بھ االستحاضة؛ ألنھا دم عرق ال دم رحم، فدم االستحاضة ھو الدم الخارج من عرق من )(٥
،  ١/٧٧-مطبوع مع مجمع األنھر-الدر المنتقى في شرح الملتقى: انظر. ازلأدنى الرحم ُیقال لھ الع

  .١٢٧، والتعریفات للجرجاني ص ١/٨٨، اإلقناع في حّل ألفاظ أبي شجاع ١/٣٧١الذخیرة
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  :الحیُض عند األطباء: ثالثًا
إّن الح�یَض  : أّما عن تعریِف علم الطب للحیض فق�د ق�ال العلم�اُء الُمختصُّ�ون         

عبارٌة عن إفراز َدْوِري لدم یمتزج بالمخاط، وخالیا بالیة تس�اقطت م�ن الغش�اء المخ�اطي     
ملیات الطبیعیة، وظ�اھرة وظیفی�ة للجھ�از التناس�لي لألنث�ى،      المبطن للرَِّحم، فھي إحدى الع

وعلى ذلك فالحیُض لیس بمرض، ولون دم الحیض أسود، أما الدُم األحمُر المشرق، فإن�ھ  
، ویمك�ن إبق�اؤه س�نین طویل�ة عل�ى تل�ك       )ال ی�تجلط (دٌم غیُر طبیعي، ودُم الحیض ال یتجّمد

أثن�اء الح�یض ف�إّن الح�ائَض ُس�رعان م�ا       )دمتجّم� (الحالة دون أن یتجّلط، فإذا ظھر م�تجّلط  
  .)١(تعرف ذلك، وُیعتبر ذلك غیر طبیعي

وعن�د فح�ص دم الح�یض ب�المجھر، فإنن�ا ن�رى       : ()٢(محمد علي البار. یقول د     
ُكرات الدم الحمراء والبیضاء وقطعًا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم، وُیعتقد أّن سبَب 

د سبق لھ أن تجّل�ط، ث�م ت�ذوب جلط�ة ال�دم، وت�رى خی�وَط        عدِم تجّلط دم الحیض، ھو أنھ ق
  . )٤()واضحًة تحت المجھر وتتخّللھا كرات الدم الحمراء والبیضاء )٣()الفیبرین(

أن��ھ ال یوج��د أدن��ى تع��ارض ب��ین تعری��ف ك��ل م��ن اللُّغ��ة   : یتب��ّیُن لن��ا مم��ا س��بق              
ریف�ات الثالث�ة تتكام�ُل فیم�ا بینھ�ا      والشریعة والطب، لماھیِة الحیِض وج�وھِره، ب�ل إّن التع  

  . تكاُمًال َمْلُحوظًا
  . الِحْكمُة ِمن الَحْیِض: رابعًا
أّن الح�یَض ل�یس   : )٦(، وابن قدامة)٥(یرى بعُض فقھاء الحنابلة، منھم البھوتي     

ِلِحْكَم�ِة غ�ذاِء الولی�د وتربیِت�ھ، ف�إذا حمل�ت انص�رف ذل�ك          --لیس بدم فساد، بل خَلَق�ُھ اهللاُ 
  . إلى غذاِئھ، ولذلك ال تحیُض الحامُل، فإذا وضعت َقَلَبُھ اُهللا لبنًا یتغّذى بھبإذن اهللا

إّن : قال بع�ُض أھ�ِل التش�ریح   : ()٧(في إحیاء علوم الدین: وقال اإلمام الغزالي     
الُمضغَة ُتخلق بتقدیر اهللا من دم الح�یض، وأّن ال�دَم منھ�ا ك�اللبن م�ن الرائ�ب، وأّن النُّطف�َة        

  ).ِل شرٌط في خثور دم الحیض وانعقاده كالنفحة للبن إذ بھا ینعقد الرائبمن الرُج
إّن الدَم الذي ینفص�ل  : )٨(وقال مرتضى الزبیدي في شرِحھ إلحیاء علوم الدین    

ینفصل في الحیض عن المرأة یصیر أكثُره غذاًء في وق�ِت الَحْم�ِل، فمن�ھ م�ا یس�تحیُل إل�ى       

                                      
إلھ�ام محم�د   . ، البدائل الربانیة في عالج األم�راض النس�ائیة د   ٤٤ص: أحمد محمد كمال. د: األنثى)١( 

إع�داد  : ، س�ن الی�أس   ٨٩،٩٠عل�ي محم�د الب�ار ص   .اإلنسان بین الطب والقرآن د، خلق  ٤٣إبراھیم  ص
   .١٨، ١٧لجنة من األطباء االختصاصیین ص

  . ٩٠، ٨٩محمد علي البار ص.د: خلق اإلنسان بین الطب والقرآن)٢( 

ان ب�ین  خل�ق اإلنس�  : انظ�ر . ھو االسم العلمي لأللیاف التي تتكون عند تجل�ط ال�دم  : الفیبرین أو اللیفین)٣( 
  .٩٠محمد علي البار ص.د: الطب والقرآن

  .٩٠ص : محمد علي البار.د. خلق اإلنسان)٤( 

  . ١/١٩٦كشاف القناع)٥( 

  . ١/٣٤٦، اإلنصاف للمرداوي ١/٣٦٠المغني)٦( 

  . ١/٥٣إحیاء علوم الدین للغزالي)٧( 

  . ١/١٨٩إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین للمرتضي)٨( 
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نھ، فیك�وُن غ�ذاًء ُمنّمی�ًا لھ�ا، ومنھ�ا م�ا ال یص�یُر        ُمشابھة جوھر المني واألعضاء الكائنة م
غذاًء لذلك، ولكن َیْصُلُح ألن ینعقد في حشوھا فیك�ون َلْحم�ًا آخ�ر وس�منًا أو ش�حمًا، ویم�ُأل       
األمكنَة بین األعضاء، ومنھ فضٌل ال یصلُح ألحِد األمرین فیبَقى إلى وقت النِّفاس وتدفع�ھ  

  .الطبیعة فضًال
الحیض أم�ر طبیع�ي الب�د م�ن حدوث�ھ      : )١(بو األعلى المودوديوقال األستاذ أ     

لُكّل ُأنثى سلیمة في فطرِتھا وتركیب جسدھا خالیة من المرض أو الموانع، والحیُض لیس 
بمرض بل ھو ظاھرة طبیعیة تشیر إلى أّن الجھاَز التناسلي لألنثى قد نضج، وأنھ أص�بح  

قدرُت�ھ ل�ھ، أال وھ�و التناس�ل، ف�الحیض م�ا ھ�و إال         ُمستعّدًا للدور الھام الذي ھی�أُه اُهللا جّل�ت  
دلی��ٌل عل��ى أّن الجھ��اَز التناس��لي یق��وم بوظیفت��ھ تمام��ًا، كم��ا یق��وم الجھ��از الب��ولي بترش��یح     
النفایات المختلفة عن نشاط الجسم وإخراجھا في البول، وكما تق�وم الع�ین بالرؤی�ة واألذن    

  .بالسمع
الح��یَض عب��ارٌة ع��ن إف��راز دم��وي ل��دٍم   إّن : )٢(ویق��ول علم��اُء الط��ب الح��دیث      

یمت��زج بالمخ��اط وخالی��ا بالی��ة تس��اقطت م��ن الغش��اء المخ��اطي الم��بطن لل��رحم ف��ي إح��دى    
العملیات الطبیعی�ة، وظ�اھرة وظیف�ة الجھ�از التناس�لي لألنث�ى، وعل�ى ذل�ك ف�الحیُض ل�یس           

إّن دَم الحیِض م�ا  : كما قالوا. بمرض، ودُمُھ َكُكلِّ دٍم ینزل من ُجْرٍح مع فارٍق بسیٍط طبعًا
  .)٣(ھو إال عصیٌر مدمٌي ُخِلَق لتغذیِة الَولد

فالجمیُع متفقون على أّن الحیَض أمٌر طبیع�ي، ول�یس بم�رٍض ب�أيِّ ح�اٍل م�ن            
  .األحوال، وعلى أّن دَم الحیِض الِحْكمة منھ أْن یكوَن غذاًء للولِد إذا ُقدِّر وَحَصَل َحْمٌل

ب اطا  

َف ارًطوا  س 

: َدُمھ، ومنھ قولھم: سالت َنْفُسھ أي: من النَّْفس وھو الّدُم، یقال: النِّفاس لغة: أّوًال 
ال نفَس لھ سائلة، أي ال دَم لھ یجري، وُسمِّي الدُم نَّْفسًا؛ ألّن النَّفَس التي ھي اسم لجملة 

المرأُة بالبناء للمفعول فھي ُنَفَساء والجمع الحیوان ِقَوامھا بالدَِّم، والنَُّفَساء من ھذا، وُنِفَسْت 
  .-بالكسر-نَِّفاس

اللھّم َنفِّس عني أي فرِّج عني، : وھو الفَرج من الكرب، ُیقال: أو من النََّفس     
  ).٤(وھو الخروُج من الجوف: فرََّجھا، أو من التنفیس: نفََّس اُهللا عنھ ُكْرَبَتُھ، أي: وُیقال

                                      
   .٧٥-٧٢تحدید النسل ألبي األعلى المودودي صحركة  )١( 

، الب�دائل الربانی�ة ف�ي     ٤٤أحم�د كم�ال ص  . د: ، األنث�ى  ٩٠، خل�ق اإلنس�ان ص   ١٩سن الی�أس ص  )٢( 
  .  ٣نبیھة الجیار ص. ، دراسة عن الحیض والنفاس د ٤٣عالج األمراض النسائیة ص

  . ٤٩ص بموسى الخطی. األعشاب وفوائدھا في عالج أمراض المرأة د )٣( 

 ٦/٢٣٦،٢٣٩) نفس ( ، لسان العرب مادة ٣٠٤ص )ن ف س(  مختار الصحاح، باب النون، مادة )(٤
 .٢٣٦ص) حرف النون مع الفاء وما یثلثھما(، المصباح المنیر
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- ٣٨٧  - 

 

عّرفھ الفقھاء بتعریفات متقاربة في المعنى وذلك على : ًالنِّفاس اصطالح: ثانیًا
  :النحو التالي

   ). ١(بأنھ الدم الخارج من الرحم بعد الوالدة :عّرفھ الَمْرِغیَناِني :عند الحنفیة
  ).٢(بأنھ الدم الخارج من الفرج بسبب الوالدة :عّرفھ ابن ُجَزّي :عند المالكیة
  ).٣(أنھ الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحملب :عّرفھ الرَّْمِلي :عند الشافعیة
بأنھ دم یرخیھ الرحم للوالدة وبعدھا إلى مّدة  :عّرفھ ابن ُمْفِلح :عند الحنابلة

  ).٤(معلومة
من وجھة -فھذه التعریفات متقاربة في المعنى، ولعّل أْوفى ھذه التعریفات     

منھ ما یكون قبل الوالدة، مع  إذ أنھ جعل: ما عرََّف بھ ابُن مفلح من الحنابلة-نظري
تعریف -أیضًا-وجود أمارة علیھ، بأن تعقبھ والدة، ویصحبھ الَطلق، وقد أشار إلى ھذا

  )٥(المالكیة، وبھ قال الجرجاني في التعریفات
، فإْن زاَد علیھا، فإّن )أكثره أربعون یومًا(ثم إنھ حّدد لھ مّدة وجعلھا معلومًة     

  .ل قد تكون حیضًا أو استحاضًة أو دَم فساٍدالزیادَة ال تكون منھ، ب
كما أن ھذا التعریف قد تضّمن اشتراط أن یكون خروجھ من الرحم، فلو كان     

  .  تضّمن ذلك -أیضًا-أّن تعریف الحنفیة: من دونھ فإنھ ال یدخل في دم النِّفاس، وُیالحُظ

  اطب اث

ف اروا  نو ،ًطوا  رو ن .  

  : تعریف الَحّج لغة واصطالحًا: الفرع األول
الَقْصُد، ثم َغَلَب لفظ الَحّج على قصد مّكة للُنُسك، فالَحجُّ الَقْصُد للُنُسك، : الَحجُّ لغة

الُحجَّاج، جمع حاّج، : أي زاَر األماكَن الُمقدَّسَة أو قصَدھا، والَحِجیُج: ُیقال َحجَّ َحّجًا
  اّجٌة وِنسوٌة َحَواجُّ َبْیِت اِهللا إن ُكنَّ قد وامرأٌة ح

التََّخاُصُم، : أي َغَلَبُھ بالُحجَِّة، والُحجَُّة الُبرھان، والتََّحاجُّ: َحَجْجَن، وَحجَُّھ
  ). ٦(َجاّدُة الَطِریق: والَمَحجَُّة

                                      
  . ١/١٨٦الھدایة مع فتح القدیر)(١
البغدادي  ، وقریب منھ في إرشاد السالك البن عسكر المالكي ٣١القوانین الفقھیة البن جزي ص)(٢
 .١٦ومختصر خلیل ص/١، والفواكھ الدواني ١/١٠٤، وشرح حدود ابن عرفة ١٢ص
 . ١/٣٠٥نھایة المحتاج)(٣
، وقریب من ھذا التعریف البن یونس البھوتي في الروض المربع  ١/٢٩٣المبدع في شرح المقنع)(٤
 .  ٧٣ص
 . ٣١١التعریفات للجرجاني ص)(٥
 ، المصباح ٧٦ص) الجیم، مادة حجج باب(تار الصحاح ، مخ٢/٢٢٦)مادة حجج( لسان العرب)(٦

حرف ( ، المعجم الوسیط٤٧ص ) الجیم وما یثلثھما، مادة حج الحاء مع( المنیر، كتاب الحاء
  .  ١٧١ص)الحاء



  " دراسة فقھیة" والنِّفاِس عَلى َمناِسِك الَحجِّ والُعْمَرة  أثُر الَحْیِض
  

- ٣٨٨  - 
 

في أشھر أحُد أركان اإلسالم الخمسة، وھو القصُد : الَحجُّ: "جاء في المعجم الوجیز        
ھو الذي یسبقھ الوقوف : معلومات إلى البیت الحرام ألداء مناسك ُمعّینة، والَحّج األكبر

، )١(َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييُّ بعرفة، وفي القرآن الكریم

  ). ٢"(ھو الذي لیس فیھ وقوف بعرفة، وُیسّمى الَحّج األصغر: والَحّج األصغر
عي عّدة تعریفات بألفاٍظ مترادفة، للَحجِّ في االصطالح الشر: الَحجُّ اصطالحًا

  : وھي كاآلتي
قصُد بیِت اِهللا الحراِم ألداِء األفعاِل : عّرفھ ابُن الُھَمام بقولھ: عند الحنفیة

  ).٣(المفُروضِة من الطواِف والوقوِف بعرفَة ُمْحِرمًا بنّیِة الَحجِّ
باألعماِل المشُروعِة  قصُد التوجُِّھ إلى البیِت: عّرفھ الَحطَّاُب بقولھ: عند المالكیة

  ). ٥(عبادة یلزمھا الوقوف بعرفة لیلة عاشر ذي الحجة: ، وقال ابن عرفة)٤(َفْرضًا وُسّنًة
  ). ٥(الحجة

  ).٦(قصد َمكََّة للُنُسِك: عّرفھ النََّوِويُّ بقولھ: عند الشافعیة
 قصُد َمكََّة للُنُسِك في َزَمٍن: عّرفھ ابُن ُیوُنَس الُبُھوِتيُّ بقولھ: عند الحنابلة

  ).٧(َمْخُصوٍص
أنَّ ھذه التعریفات السابقة للَحّج في اللغة واالصطالح متقاربٌة في  :وُیالحظ     

قصُد بیِت اِهللا الحراِم مع القیاِم : المعنى، ومن خالل ھذه التعریفات یتبّین لنا أن الَحجَّ ھو
  .بأفعاٍل َمْخُصوَصٍة في َزَمٍن َمْخُصوٍص مع اإلحراِم بنّیِة الَحجِّ

بوقٍت : عبارٌة عن القصِد، وخّصُھ الشَّْرُع: الَحجُّ في اللغة: "قال ابُن الَعربي     
  ).٨"(ٍن، على الَوْجِھ الَمْشُروِعَمْخُصوٍص، وبموِضٍع َمْخُصوٍص، على وجٍھ معّی

القصُد إلى الشيء الُمعّظم، وفي : الَحجُّ: "وقال الجرجاني في التعریفات   
بصفٍة مخصوصٍة، في وقٍت مخصوص، بشرائط - عالىت- قصٌد لبیِت اهللا: الشرع

  ).  ٩"(مخصوصة

                                      
كلمات : انظر. أي یوُم النحر: أي إعالٌم وإیذاٌن، ویوُم الَحجِّ األكبر: ، وأذاٌن٣سورة التوبة من اآلیة)(١

 .١٠٤ر وبیان للشیخ حسنین محمد مخلوف صالقرآن تفسی
 . ١/٣٨٢مجمع األنھر: ، وانظر١٣٥ص)حرف الحاء(المعجم الوجیز)(٢
، وعّرفُھ الُشرنباللي الحنفي في نور  ٢/٤٠٨فتح القدیر شرح الھدایة لكمال الدین ابن الھمام)(٣

عدة وذي الحجة ، في شوال وذي الق: ، أي"زیارة بقاع مخصوصة في أشُھره: "بقولھ ٣٢٠اإلیضاح ص
  .  ٣/٨،٦٤، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ١٣٤الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي ص: وانظر

 . ٤٤١، ومثل ھذا التعریف في أسھل المدارك ص٢/٤٧٠مواھب الجلیل للحطاب)(٤
  . ١/٥٣٦، الفواكھ الدواني١/١٦٩شرح حدود ابن عرفة)(٥
 ". قصد الكعبة للُنُسك" ١/٢٣٠اع للشربیني، وأیضًا جاء في اإلقن ٧/٢المجموع للنووي)(٦
قصُد َمكََّة (: عّرفھ بقولھ٢٥٥، وفي الروض المربع ص ٢/٣٧٥كشاف القناع البن یونس البھوتي)(٧

 ). لعمٍل مخصوٍص في زمٍن مخصوٍص
  .  ١/١٦٩أحكام القرآن البن العربي)(٨
 .  ١١١التعریفات للجرجاني ص)(٩
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- ٣٨٩  - 

 

  . ُحكم الَحّج: الفرع الثاني
أنھ فرٌض على الُمستطیع : الَحجُّ ركٌن من أركاِن اإلسالِم الخمسة، وُحكمھ     

وأجمعوا على أّن على : "، قال ابُن المنذر)١(من الرجال والنساء في الُعْمِر مّرًة واحدًة
  ).٢"(ْمره َحّجًة واحدًة، َحّجة اإلسالم، إال أن ینذر نذرًا فیجب علیھ الوفاء بھالمرء في ُع

وقد ثبتت فرضیُتُھ على الُمكّلفین القادرین رجاًال كانوا أو نساًء بالُقرآِن      
  : والُسّنِة واإلجماِع والمعقوِل

 حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  :- -قولھ :القرآُن الكریم: أّوًال     

  ).  ٣(  َّ  جس مخ جخ مح جح مج

ھذه اآلیة نٌص في إثبات فرضّیة الَحّج على الُمستطیع، : وجھ الداللة من اآلیة
وھي صیغُة إلزاٍم وإیجاٍب، فالالُم الُم اإلیجاِب }َوِلّلِھ َعَلى النَّاِس{حیث عّبر القرآُن بصیغِة
عنَد العرِب تأكیدًا لحقِِّھ  التي ھي َأْوَكُد ألفاِظ الُوُجوِب} على{:واإللزاِم، ثم أكّدُه بقولھ

وتعظیمًا لُحرمِتِھ، وذلك دلیٌل على الفرضّیة، بل إنَّ القرآَن الكریَم ُیؤّكد تلك الفرضّیة 
  ).٤(}َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمین{:- -تأكیدًا قوّیًا في قولھ

َفَر َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن َوَمن َك{:- -في تفسیر قولھ: قال ابُن عّباٍس وغیُره     
  ).  ٥(ومن كفر بفرض الَحّج ولم یرُه واجبًا: أي }اْلَعاَلِمین

    :السُّنَُّة النبوّیُة الُمطّھرة: ثانیًا
ُبني اإلسالُم على : "قال- -عن النبيِّ-رضي اهللا عنھما-ما ُروي عن ابِن ُعَمَر-١

رسوَل اِهللا، وإقاِم الصالة، وإیتاِء الزكاِة، وَحجِّ خمٍس، شھادِة أن ال إلھ إال اهللا، وأّن محمدًا 
  ).٦"(البیِت، وصوِم رمضاَن

یدلُّ الحدیُث داللًة واضحًة على أّن الَحجَّ ركٌن من : وجھ الداللة من الحدیث
  . أركاِن اإلسالِم ومباِنیِھ العظاِم، وال یتمُّ اإلسالُم إال بھ مّمن استطاَع إلیھ سبیًال

                                      
، إرشاد  ٣٢٠، نور اإلیضاح ونجاة األرواح ص ١/٣٨٢نھر،  مجمع األ ١/٣٨٢الدر المنتقى)(١

، الكافي في فقھ أھل المدینة  ١/٥٣٧، الفواكھ الدواني ٤٤٠،٤٤١، أسھل المدارك ص ٤١السالك ص
، الروض المربع  ١/٢٣٠، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٦٢، مختصر خلیل ص ١٣٣المالكي ص

  . ٣/٩،١٤لفقھ اإلسالمي وأدلتھا: ، وانظر١٧٧، العدة شرح العمدة ص ٢٥٥ص
  .  ٦١اإلجماع البن المنذر ص)(٢
 . ٩٧سورة آل عمران آیة رقم)(٣
، أحكام القرآن  ١/٣٧٤، أحكام القرآن البن العربي ٤/١٤٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)(٤

في ، الكافي  ١/٣٨٣، مجمع األنھر ٢/١١٨، بدائع الصنائع ١/٤٠٢، تفسیر ابن كثیر ٢/٣٠٧للجّصاص
  .   ٣/٢١٣، المغني البن قدامة ١٣٣فقھ أھل المدینة المالكي ص

،  ١/٤٠٢، تفسیر ابن كثیر ٢/٣٠٧، أحكام القرآن للجصاص ٤/١٤٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)(٥
  . ٣/٢١٣، المغني البن قدامة ٢/١١٨بدائع الصنائع

، ١/٤٥م ودعائمھ العظامباب أركان اإلسال: ، صحیح مسلم، كتاب اإلیمان١/٧صحیح البخاري)(٦
  ).  ١٦(رقم
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یا أیُّھا : فقال- -خطبنا رسوُل اهللا: "قال- رضي اهللا عنھ-ھریرةما رواُه أبو -٢
َأُكّل عاٍم یا رسوَل اهللا؟ فسكت حتى قاَلھا : الناُس قد ُفِرَض علیكم الَحّج فحّجوا، فقال رجٌل

  ).١"(لو قلُت نعم َلَوَجبْت وَلَما استطعُتم- -َثالثًا، فقال رسوُل اهللا
  .ٌح على فرضّیِة الَحجِّفیھ نٌص صری: وجھ الداللة من الحدیث

أّن من مجموع اآلیة والحدیث یتبّیُن أّن فریضَة الَحجِّ لیست على : وُیالَحُظ     
  ). ٢(ُكلِّ فرٍد، وإنما على الُمستطیع مّرًة واحدًة في الُعْمر

أجمعت األّمُة على وجوب الَحّج على الُمستطیع في الُعْمِر مّرًة  :اإلجماع: ثالثًا
  ).٣(واحدًة

ومن المعقوِل أّن العبادات وجبت على العباِد ِلَحقِّ العُبودیِة،  :المعقول: بعًارا
  . وِلَحقِّ ُشْكِر النعمِة، وُكلُّ ذلك الزٌم في العقل

ِبَتْرِك التزیُِّن وما إلیھ، وأما ُشْكُر - -وفي الَحجِّ إظھاٌر للعبودیِة والتذلُِّل ِهللا     
مالیة وبعضھا بدنیة، وفي الَحّج االثنان معًا، إذ ال یجب إال  فإّن العبادات بعضھا: النِّْعَمِة

على صحیٍح مالٍك لماٍل یستطیُع أن ُیھّیَئ بھ ُمستلزمات الَحّج، فكان فیھ ُشْكُر النعمتین، 
وُشْكُر الُنعمِة ال یكوُن إال بإظھاِرَھا واستعماِلَھا في طاعِة الُمنعِم، فیكوُن واجبًا َعْقًال 

     ). ٤(وَشْرعًا
  .الِحْكمة من َمْشُروعّیِة الَحّج: الفرع الثالث

  -:للَحّج مقاصد وحكم جلیلة، أذكر منھا     
حیث امتثَل العبُد أمَر ربِّھ، واستجاَب وبذل ماَلُھ -تعالى-إظھاُر العبودیة هللا-١

ُھ وتحّمل المشاّق؛ لتأدیِة ھذه الفریضة من أجل أن تتطّھَر نفُسھ وتصفو، ویرجع كیوم َوَلدْت
  ).٥"(من َحّج فلم َیْرُفْث ولم َیْفُسْق؛ رجع كیوم َوَلدْتُھ أمُّھ: "- -أمُّھ، قال

التیسیُر ورفُع الحرِج عن األّمة اإلسالمّیة في فرضّیة الَحّج على الُمستطیع  -٢

أما غیُر ) ٦( َّ مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  :-- فقْط، دّل على ذلك قولھ

  ).٧(الَحّجالُمستطیع فیسقط عنھ فرضّیُة 
َمْظَھٌر للوحدِة واُألخّوِة اإلسالمّیة، فالجمیُع َیْلبسون نفَس اللباس، ویعبدون رّبًا  -٣

واحدًا، ویتوّجھون لِقبلٍة واحدٍة، فتذھب بذلك ُكلُّ الفروق بینھم من لوٍن، وجنٍس، وُلغٍة، 

                                      
  . ٥/١١٠، سنن النسائي ١/١٧١مختصر صحیح مسلم للمنذري)(١
 . ١/٣٨٣، مجمع األنھر ١/٥٣٧الفواكھ الدواني)(٢
الفقھ اإلسالمي : ، وانظر ٣/٨٥، المغني البن قدامة ١/٥٣٧،  الفواكھ الدواني ١/٣٨٣مجمع األنھر)(٣

  . ٣/١٤وأدلتھ
  . ٢/١١٨،١١٩بدائع الصنائع )(٤
  ). ١/١٧١، مختصر صحیح مسلم ٢/١٢٣صحیح البخاري.(الحدیث متفق علیھ، واللفظ للبخاري)(٥
  . ٩٧سورة آل عمران من اآلیة)(٦
 . ٤٤١أسھل المدارك ص)(٧
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رحمَتھ وَیخَشْوَن  َیرَجْوَن-تعالى-ووطٍن، فالجمیُع سواسیة تلھج ألسنُتُھم بالدعاء إلى اهللا
  .    عذاَبھ

اجتماُع المسلمین في الَحجِّ من مختلف أصقاع المعمورة وطوافھم حول  -٤
الكعبة والصفا والمروة، ُكلُّ ذلك ُیجّدد في نفوِسِھم صفاَء العقیدة، ونقاَء اإلیمان، وطھارَة 

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث  ُّ  :- -القلب، وذلك بتعظیم شعائر اهللا، قال

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي  ُّ:- -، وقال)١( َّ مل يك ىك مك لك اك يق

َّ  ُّ َّ )٢   .(  

إّن في ُكلِّ عمٍل من أعمال الَحّج َرْمزًا عظیمًا وإشارة صادقة إلى معنى نبیل  -٥
یرمز إلى تجّرد المسلم من الدنیا وزینتھا، ویتذكر عند تجّرده : یقف من ورائھ، فاإلحراُم

فھي تعبیر صادق : خالف ألھل الدنیا، وأّما التلبیُةلبس كفنھ، وأنھ سیلقى ربَّھ على زيٍّ م
فیمثل دوران القلب حول قدسیة : عن استجابة المؤمن هللا وطاعتھ ألوامره، وأّما الطواُف

یتمثل بكفتي المیزان وترّدده في : وعظمتھ، والسعُي بین الصفا والمروة - جل جاللھ -اهللا
مَة واجتماَع الناِس في ذلك الموطن، وأّما یتذكر القیا: طرق القیامة، وعند الوقوف بعرفة

  ). ٣(- -فیرمز إلى االنقیاد ألوامر اهللا وإظھار الرّق والعبودیة لھ: رمُي الجمار
الَحجُّ مظھٌر من مظاھر التعاون والتعارف بین المسلمین الذین تجّمعوا من  -٦

  ). ٤(ُكّل أقطار العالم، ومن ُكّل فجٍّ عمیق
وُجلُّ أنواع مناسك الَحّج ذكٌر ِهللا تعالى، والذكُر : الِذْكُروِمن مقاصد الَحّج  -٧

شأُنُھ عنَد اِهللا عظیٌم، فھو جالٌء للقلوِب وشفاٌء ِلِعَلِلھا، وعالمُة محّبِة المسلمین لربِِّھم 
  .وشوِقِھم إلیھ، وسبٌب لزیادِة المحّبِة والتعلُِّق باهللا، وعالٌج للغفلة والنسیان

َرْوُح الَحجِّ ولبُُّھ ومقصوُده، - أي الِذْكُر-بل ھو: -رحمھ اهللا-)٥(قال ابُن القّیم     

  ُّ  :--وھو في ُكلِّ ُنُسٍك من أنساِكِھ، كما نوََّه اُهللا على ذلك في القرآن الكریم، فقال

 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل

                                      
أي طریق : أي بعیر مھزول من ُبعد المشقة، ومعنى فّج عمیق: ، ومعنى ضامر٢٧سورة الحج اآلیة)(١

 . ١٩٤تفسیر وبیان للشیخ حسنین محمد مخلوف ص كلمات القرآن،: انظر. بعید
  . ٣٢سورة الحج اآلیة)(٢
  . ٣٥٥-١/٣٥٠إحیاء علوم الدین للغزالي)(٣
، الفقھ المنھجي على مذھب  ١٧/٢٧، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ١/٣٥٠إحیاء علوم الدین للغزالي)(٤

 . ٣/١٣، والفقھ اإلسالمي وأدلتھ ١/٣٧٤،٣٧٥اإلمام الشافعي
  . ٤/٢٥٣٧ارج السالكینمد)(٥
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  ُّ  :-جل جاللھ-وقال) ١( َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه

، )٢( َّ حئجئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن

 رث  يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب  ُّ  :--وقال

 لك اك ُّ  :-جل جاللھ -، وقال)٣( َّ ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

، والذكُر من )٤(َّ  من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك

 نن من زن رن مم ام يل  ىل   ُّ :--ُجملِة المنافِع المذكورِة في قولھ

، وَعْطُفُھ على المنافِع من باب عطف )٥( َّ ىيني مي زي ري ٰى ين  ىن

  .   ص على العامالخا

راب اطا  

رو ن وا  نو ،ًطوا  ةرا فر  

  :الُعْمَرُة لغة واصطالحًا: الفرع األول
اعتمَرُه أي زاَرُه، : الُعَمُر والُعْمَرات، ُیقال: الزیارُة، والَجْمُع: الُعْمَرُة لغة

  ).٦(الَحجُّ األصغُر: والُعْمرُة
  -:من معاني الُعْمرة في االصطالح الشرعي: الُعْمَرُة اصطالحًا

زیارُة البیِت الحراِم على وجٍھ مخصوٍص، أو ھي عبادٌة یلزُمَھا طواٌف وسعٌي -١
  ).٧(فقْط مع إحراٍم

زیارُة البیِت والسعي بین الصفا والمروة على صفٍة مخصوصٍة مع -٢
  ).٨(اإلحرام

                                      
  . ٢٠٣سورة البقرة من اآلیة)(١
  . ٢٠٠سورة البقرة من اآلیة )(٢
  . ١٩٨سورة البقرة من اآلیة)(٣
 . ١٩٩سورة البقرة اآلیة)(٤
  . ٢٨سورة الحج من اآلیة)(٥
العین مع المیم وما -كتاب العین(، المصباح المنیر ٢١٤ص)مادة عمر-باب العین(مختار الصحاح)(٦

  . ٣/٣٧٣، الذخیرة ١٦٣ص)یثلثھما
، ١/١٨٠، شرح حدود ابن عرفة ٤٩، إرشاد السالك ص ٣٥٣نور اإلیضاح ونجاة األرواح ص)(٧

 . ٢/٣٧٦، كشاف القناع ٢/٤٧١، مواھب الجلیل ١/٥٦٢الفواكھ الدواني
 . ١/٢٣٧الفتاوى الھندیة)(٨



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٣٩٣  - 

 

  .َرةُحكم الُعْم: الفرع الثاني
على مشروعیة الُعْمَرة واختلفوا في وُجوِبھا من عدِمِھ وذلك على  اتفق الفقھاُء     

  -:قولین
ذھب الحنفیة في روایة، والشافعیة والحنابلة في الصحیح من  :القول األول

  ).١(مذھبیھما، والظاھریة إلى وجوب الُعْمَرِة في الُعْمِر مّرًة كالَحّج
الحنفیة، والمالكیة، والشافعي في القدیم، والحنابلة في  ذھب أكثُر :القول الثاني

  ).٢( روایة إلى أّن الُعْمَرَة ُسّنٌة
ھو تعارُض اآلثار في ھذا الباب، : یقول ابُن ُرشٍد وسبُب الخالف في ھذا     

  ).٣(وترّدُد األمر بالتمام بین أن یقتضي الوجوب أم ال یقتضیھ
  :األدلــة

  :أدلة القول األول
استدل أصحاُب القول األول على وجوب الُعْمَرِة في الُعْمِر مّرًة بالكتاِب،      

  :واآلثاِر الَمروِّیَِّة عن الصحابة

  ).  ٤( َّ  متخت حت جت هب  ُّ  :--قولھ: القرآن الكریم: أوًال

أداؤھما بعد الشروع فیھما، وإذا : أّن الُمراَد من اإلتمام :وجھ الداللة من اآلیة
نى الفعل واألداء؛ یكون األمُر في اآلیة حقیقًة في الوجوب، حیث ال قرینة كان اإلتماُم بمع

صارفة عن الوُجوب، وذلك لعطِف الُعْمَرِة على الَحجِّ، واألصُل التساوي بین المعطوِف 
   ).  ٥(والمعطوِف علیھ

 ومن اآلثاِر الَمْرویَِّة عن الصحابِة والتي َیْقَوى بھا الوجوب، قوُل: اآلثار: ثانیًا
- أیضًا-، وقولھ)٦"(إنھا َلَقِرینُتھا في كتاِب اهللا: "عن الُعْمَرة-رضي اهللا عنھما-ابِن عباٍس

رضي اهللا - ، وقوُل ابِن ُعَمَر)٧"(الُعْمرة واجبة كوجوب الَحّج، وھو الَحّج األصغر"

                                      
، العزیز  ٧/٧المجموع ، ٢/٤٧٢، حاشیة رد المحتار على الدر المختار ١/٣٩١،٣٩٢تحفة الفقھاء)(١

،  ٣/١٧٤، الشرح الكبیر على متن المقنع ٣/٣٠٨شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر
  . ٥/٣، المحلى البن حزم ٣/٣٨٧اإلنصاف

،  ٤٩، إرشاد السالك ص ٢/٤٧٢، حاشیة رد المحتار على الدر المختار ١/٣٩١،٣٩٢تحفة الفقھاء)(٢
،  ٧/٧، المجموع ٦٢، مختصر خلیل ص ٣/٣٧٣لذخیرة، ا ١/٢٣٦بدایة المجتھد ونھایة المقتصد

،  ٣/١٧٤، الشرح الكبیر على متن المقنع ٣/٣٠٨العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر
  .٣/٩الفقھ اإلسالمي وأدلتھ: ، وانظر ٣/٣٨٧اإلنصاف

   .١/٥٧٧بدایة المجتھد البن رشد الحفید)(٣
 . ١٩٦سورة البقرة من اآلیة رقم)(٤
  . وما بعدھا٧/٣، المحلى ٣/٢١٧، المغني ٧- ٧/٥وعالمجم)(٥
 .. ٢/٦٢٩صحیح البخاري، أبواب العمرة وفضلھا)(٦
، والبیھقي في الحج، باب من قال  ٢٢٠أخرجھ الدار قطني في الحج، باب المواقیت حدیث رقم )(٧

  . ٤/٣٥١إلخ..بوجوب العمرة
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یًال، لیس من َخْلِق اِهللا أحٌد إال علیھ َحّجٌة وُعْمرٌة واجبتان من استطاع إلیھ سب: "- عنھما
  ).١"(فمن زاَد شیئًا فھو خیٌر وتطّوٌع
ھذه اآلثار تدّل داللًة واضحًة على ُوُجوِب الُعْمَرِة في  :وجُھ الدَّاللِة من اآلثار

  ).  ٢(الُعْمِر مّرًة واحدةً  لمن استطاَع إلى ذلك سبیًال
  :أدلة القول الثاني

بل ھي ُسّنٌة مؤّكدٌة استدل أصحاُب القول الثاني على عدم وجوب الُعْمَرِة      
  :بالسُّنَِّة النبویِة الُمطھرة

ُسئل رسوُل : "قال- رضي اهللا عنھما-ما رواه جابر بن عبد اهللا -١:ومن الُسّنة
  ).٣"(ال وإْن َتْعَتِمُروا ھو أْفَضُل: عن الُعْمرِة أَواِجَبٌة ِھي؟ قال- -اهللا

م وجوب الُعْمرة؛ حیث إّن ھذا الحدیث َیُدلُّ داللًة واضحًة على عد :وجھ الدَّاللة
  .نَفى وجوَبھا، وھذا الحدیُث ُیثِبُت أّن الُعْمَرَة ُسّنٌة ولیست واجبة - -النبيَّ

الَحّج جھاد : "یقول- -ما ُروي عن طلحة بن ُعبید اهللا أنھ سمع رسوَل اهللا -٢
  ).   ٤"(والُعمرة تطّوع

للَحجِّ أْحَكامًا خاّصًة ُتَفاِرُق  وھذا الحدیُث َیُدلُّ داللًة واضحًة على أّن :وجھ الداللة
  ).٥(أحكاَم الُعْمَرِة، وأنھما لیسا سواًء في الُحكم، فالَحجُّ واجٌب، والُعْمرُة تطّوٌع

من وجھة -بعد عرض أقوال الفقھاء وبسط أدلتھم، أرى أّن الراجَح :الترجیح
واحدًة لمن استطاع سبیًال،  بأن الُعْمَرَة واجبٌة في الُعْمِر مّرًة: القول األّول القائل-نظري

  -:وما عدا ذلك فتطوٌُّع؛ وذلك لما یلي
  .ُقّوُة أدّلِتِھم من الكتاِب واآلثاِر التي استدلوا بھا على الوجوب -١
  .وجاھُة ھذِه األدلِة وسالمُتھا من المعارضة -٢
  .  َضعف أدلة القول الثاني -٣

  .الِحْكمُة ِمن َمْشُروعّیِة الُعْمَرة: الفرع الثالث
لقد سَبَق الحدیُث عن الِحَكِم من مشروعّیة الَحّج، حیُث َذَكْرُت ُجملًة من      

الِحَكم ُجلُّھا َیْصُلُح مقاصَد للُعْمَرِة باستثناِء الِحَكِم الخاّصِة بأحكاِم الَحّج كالوُقوِف بعرفَة 
  ... ورِمي الِجَماِر وغیِرھا

                                      
،وھو  ٣/٥٩٧العمرة وفضلھا فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أبواب العمرة، باب وجوب)(١

تغلیق التعلیق البن : انظر. موقوف لھ حكم المرفوع؛ ألن الصحابي ال یقول شیئًا من ذلك من رأیھ
 .٣/١١٧حجر

   .١/٥٧٦بدایة المجتھد البن رشد الحفید)(٢
، )٩٣١(، حدیث رقم٣/٢٧٠ما جاء في العمرة أواجبة ھي أم ال؟ : سنن الترمذي، كتاب الحج، باب)(٣

ضعیف سنن ابن ماجھ، .(انظر األلباني. ضعیف: ھذا حدیث حسن صحیح، وقال األلباني: الترمذي وقال
 ). ١٠٨، رقم١٦١كتاب الحج والعمرة والزیارة ص

ضعیف، : ، وقال األلباني)٢٩٨٩(، حدیث رقم٢/٩٩٥العمرة: سنن ابن ماجھ، كتاب المناسك، باب)(٤
 .   ١/٧٢٥موضوعة، باب الحج والعمرة والزیارةانظر األلباني في سلسلة األحادیث الضعیفة وال

 . ٣/٣٧٣الذخیرة)(٥
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ِهللا وَتْشِریفًا للبیِت الحراِم، وتعظیمًا  الُعْمرَة عبادًة-عّز وجّل-فقد شَرع اُهللا     
الطاھرِة، وتكریمًا لألماكن الُمقّدسة؛ لتكوَن أْسھَل الُنُسكْیِن على ُزوَّاِر مّكَة  للبقاِع

  .الُمكرََّمَة، فیدُخُلوَنھا ُمْحِرِمیَن ُمَلّبین ُمعّظمین ِهللا ولبیِتھ الحرام
َمَع الُمسلمین من ُكلِّ مكان؛ شَرَع اُهللا لھم الُعْمَرَة ولّما كانت مّكُة محطَّ الرَِّحال، وَمْج     

  .  في َجمیِع الَسَنِة؛ لیتمَّ التعاُرُف بینھم وتتحّقق الَمَصاِلُح طواَل العام، َرْحَمًة من اِهللا بعباِدِه
مأخوذٌة من التعمیِر، وھي تعمیُر البیِت بتعظیِم شعائر اهللا وإقامة : فالُعْمَرُة

ّج، وال توجد فروق جوھریة بین ُكّل من الَحّج والُعْمرة من حیث المكان المناسك مثل الَح
فكال العبادتین ُتؤدیان في البیت الحرام، بل إن اإلكثار من الُعْمرة سبٌب في تكفیر الذنوب، 

، )٢(، )١"(الُعْمَرُة إلى الُعْمَرِة كفارٌة لما بینُھما: "أنھ قال- -ودلیُل ذلك ما ُروي عن النبي
من َحّج فلم یرُفث "- -ثواُبُھ عظیٌم حیث إنھ سبٌب لمغفرِة الذنوب قال-أیضًا-أّن الَحجَّكما 

، أّما من حیث المكان فعبادُة الَحّج ُتؤدَّى في األشُھر )٣"(ولم یفُسق رجع كیوم ولدتُھ أمُّھ
أي یوٍم  والُعْمرة ال وقَت لھا ُمعیٌَّن، بل تصحُّ في-شوال، وذي القعدة، وذي الِحّجة- الُحُرم

من أیاِم الَسَنِة، وھي في رمضاَن أفضُل بل َتْعِدُل َحّجًة، والدلیُل على ذلك ما ُروي عن 
من َحّجِتِھ قال ألم ِسنَان - -لما رَجع النبيُّ: أنھ قال-رضي اهللا عنھما-عبد اهللا بن عباس

، َحّج )٤(اضحانكان لھ ن-تعني زوَجھا-أبو ُفالن: قالت" ما مَنَعِك ِمَن الَحّج؟: "األنصاریة
فإّن ُعْمرًة في رمضاَن َتْقِضي َحّجًة، أو : "على أحِدِھما، واآلخر َیْسِقي أرضًا لنا، فقال

  ).  ٧(، )٦"(ُعْمرٌة في رمضاَن َتْعِدُل َحّجًة" ، وفي روایة )٥"(َحّجًة مِعي
        

جَّ الفریضة، وبناًء على ھذا الحدیث فإّن الُعْمَرَة تعادُل َحّجًة ولكن ال ُتسِقُط َح 
إلى ...ومعلوٌم أّن الُعْمرَة لیس لھا وقوف بعرفة، وال رمي جمار بمنى، وال طواف وداع

  . غیِر ذلك من المناسك التي تختلف فیھا الُعْمَرة عن الَحّج

                                      
 ، ومسلم في صحیحھ ١٧٧٣رقم  حدیث ،٣/٥٩٧ أخرجھ البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة )(١
فضل :  ، باب بلوغ المرام البن حجر العسقالني كتاب الحج: ، وانظر١٣٤٩ ، حدیث رقم٢/٩٨٣

 . ٣١١العمرة وتكرارھا ص
  . ٣/١٦سالمي وأدلتھالفقھ اإل )(٢
،  ومسلم في  ١٥٢١حدیث صحیح أخرجھ البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة حدیث رقم  )(٣

  .١٣٥٠صحیحھ حدیث رقم 
حملھ من نھر أو بئر : نضح البعیر الماء أي: الناضحان مثنى أي بعیران، والمفرد ناضح، ُیقاُل )(٤

ي ناضحًا؛ ألنھ ینضح العطش أي َیُبلُُّھ بالماء ، وُسم- بالھاء- لسقي الزرع فھو ناضح، واألنثى ناضحة
الذي یحملھ، ھذا أصُلُھ ثم اسُتعمل الناضح في كل بعیر وإن لم یحمل الماء، والجمع نواضح، وفیما ُسقي 

المصباح المنیر كتاب . بالنضح أي بالماء الذي ینضحھ الناضح، ونضحت القربة نضحًا أي رشحت
  .       ٢٣٣ص )-مادة نضح -ثھماالنون مع الضاد وما یثل(النون، 

  . ١٨٦٣أخرجھ البخاري في صحیحھ عن عبد اهللا بن عباس حدیث رقم  )(٥
، وصححھ  ١٧٦٠٠، وأحمد في مسنده حدیث رقم  ٢٩٩٢أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، حدیث رقم  )(٦

  . ٢٤٤١األلباني في صحیح ابن ماجھ ص
 . ٣/٦٦الفقھ اإلسالمي وأدلتھ )(٧



  " دراسة فقھیة" والنِّفاِس عَلى َمناِسِك الَحجِّ والُعْمَرة  أثُر الَحْیِض
  

- ٣٩٦  - 
 

  املبحث الثاني
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ُ
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ّ
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  حكم خروج املرأة ألداء مناسك احل

  :تمھید
الُعْمَرة ینبغي أن تتوّفر لدیھا شروط الَحّج لكي تخرج المرأة ألداء الَحّج و     

، )١(وھي اإلسالم، والحریة، والبلوغ، والعقل، واالستطاعة: العاّمة في الرجل والمرأة
، أو )٢(إذُن الزوِج ووجوُد الَمْحَرم: األول: وُیزاُد على ذلك شرطان خاّصان بالمرأة وھما

: ، والثاني- حھ في حینھ بإذن اهللا تعالىعلى خالف بین الفقھاء كما سنوّض-الّرفقة المأمونة
  -:خلّوھا من العّدة، ویمكن توضیُح ذلك في المطالب التالیة

  . حكُم استئذان المرأة في الخروج للَحّج والُعْمَرة: المطلب األول
  .حكُم الَمْحَرم لخروج المرأة ألداء الَحّج والُعْمَرة: المطلب الثاني
  -:ة من العّدة لخروِجَھا للَحّج والُعْمَرة، وإلیكم التفصیلحكُم خلو المرأ: المطلب الثالث

  اطب اول

  م اذان ارأة  اروج  وارة

یجُب على الزوجة أن َتستأِذَن زوَجھا في الخروج لَحّج النافلة، وكذا الُعْمَرة،      
  ).٣(وُیستحبُّ لھا ذلك في َحّج الفریضة

استئذاُن زوجھا وإن كان غائبًا، بأن تكتب إلیھ تستأذنھ، فإن أذن فعلى المرأة     
، وإْن -مع الَمْحَرِم أو الّرفقة المأمونة كما سنوّضحھ-الزوُج لزوجِتھ حّجت واعتمرت

  -:منعھا من ذلك فال یخلو األمُر من حالتین
  :إذا كانت قد حّجت الفریضَة وُتریُد النافلَة أو الُعْمَرة :الحالة األولى

إذا كانت المرأُة قد حّجت الفریضَة وُتریُد النافلَة، أو ُتریُد الُعْمَرَة، ففي ھذه      
  ).٤(ال یجوُز لھا الخروُج لذلك ما لم یأذْن لھا الزوُج، وذلك بإجماِع الُعلماِء: الحالة

                                      
الفقھ : ، وانظر ١/٢٣١، اإلقناع ٤٤١، أسھل المدارك ص ٤١، إرشاد السالك ص ١/٣٨٥مجمع األنھر)(١

  .٣/١٩،٢٠اإلسالمي وأدلتھ
ھو من َتْحُرُم علیھ على التأبیِد بنَسٍب، أو سبٍب مباٍح، وُسّمي الزوُج َمْحَرمًا مع كونھا : والمقصوُد بالَمْحَرِم )(٢

، ٢/١٢٤ الصنائع بدائع. ومن إباحة الخلوة بھا بسفره معھاتحّل لھ؛ لحصول المقصود من صیانتھا وحفظھا، 
،  مواھب  ٢/٩حاشیة الدسوقي ،٤٤٣ المدارك ص أسھل ،١/٣٨٧، مجمع األنھر١/٣٨٦الدرالمنتقى

  .٢/٣٩٤،  كشاف القناع ١٧٩، العدة شرح العمدة ص ٢/٥٢٣الجلیل
تؤمن باهللا والیوم اآلخر أن تسافر سفرًا یكون ال یحّل المرأة : "أنھ قال--ویؤید ذلك ما ُروي عن رسول اهللا     

مختصر صحیح ". ثالثة أیام فصاعدًا إال ومعھا أبوھا أو ابنھا أو زوجھا أو أخوھا أو ذو َمْحَرٍم منھا
  . عن مسألة حكم اشتراط المحرم ونذكر أقوال الفقھاء وأدلتھم بالتفصیل- بإذن اهللا- ، وسنتكلم١/١٧٢مسلم

  .٥/٣٥، المغني ٣/٣٥٧ة المحتاج، نھای ٨/٣٢٥المجموع)(٣
، مواھب  ١/٤١٣، الكافي البن عبد البر ٢/٤٢٢، فتح القدیر ٢/١٢٤، بدائع الصنائع٤/١٦٥المبسوط)(٤

،  ٣/٢٤٠، المغني  ٨/٤٦٨، مغني المحتاج ٣/١٧٩، روضة الطالبین ١/٥٥٣، بلغة السالك ٣/٢٠٥الجلیل
  .٢/٣٨٣كشاف القناع
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أجمَع ُكلُّ من أحفظ عنھ من أھل العلم أّن لھ منعھا من : قال ابُن الُمنذر     
  ).٢(التطوُِّع) ١(إلى الَحّجالُخروج 

  -:واستدلوا على ذلك بما یلي     
أّن في ُخروِجَھا لَحجِّ التطوُِّع تفویٌت لحقِّ الزوج، وحّقُھ واجٌب، فلیس لھا  -١

  ).٣(تفویُتُھ بما لیس بواجٍب
ألنا لو مكّناھا من ذلك فّوتت على الزوِج : "یقول السرخسي في المبسوط     

ھما كلما خرجت عن حّجٍة َأْحَرمْت بُأْخَرى، وھي ال َتْمِلُك تفویَت حقِّ حقَُّھ أصًال؛ ألن
  ).٤"(الزوج علیھا؛ فلھذا كان لھ أن یمنَعَھا وھي بمنزلِة الُمْحصرة

القیاُس على صالِة التطوُّع، وصوِم التطوُِّع بجامع أّن ُكال منھما تطّوٌع، فكما -٢
-جُّ التطوُِّع، للزوِج َمْنَع َزوجِتِھ منھ، قال رسوُل اِهللاللزوِج َمْنَع زوَجِتِھ منھما، فكذلك َح

 -" :٦(،)٥"(وال تصوُم المرأُة وَبْعُلَھا شاھٌد إال بإذِنِھ.(    
  ھا؟  فإن أحرمت الزوجُة في َحّج التطّوع بدون إذن الزوج فھل لھ تحلیُل

    - :اختلف العلماُء في ذلك على قولین     
في ُحكِم الُمْحصر وعلیھا ھدي التحّلل، ثم تقّصر من  لھ تحلیُلھا وتكوُن :األول

  .شعرھا وتحّل بذلك
وھذا قوُل الحنفیة، والمالكیة، وأصحُّ الطریقین عند الشافعیة، والحنابلة في 

  ).٧(المشھور عنھم
   -:واستدلوا بما یلي

ألنھ تطوٌُّع ُیفوُِّت حقَّ الزوِج وھو واجٌب، فإذا أحرمت بغیر إذِنِھ َملَك  -١
  ). ٨( تحلیَلھا؛ ألّن الواجَب ُمقّدٌم على المندوب

  ).٩( وألنھا ممنوعٌة من الُمضيِّ بغیر إذِن الزوِج -٢
لیس لھ تحلیُلھا، وھو قوٌل في مذھب الشافعیة، وأیضًا في مذھب  :القول الثاني          
  ). ١٠(الحنابلة

                                      
، والصواب إلى حّج التطّوع؛ ألن أل ال تدخل على ٦١ب اإلجماع صھكذا وردت في المطبوع من كتا)(١

  . ٣٧٩كتاب أوضح المسالك ص: انظر. المضاف في اإلضافة المحضة
  .٦١اإلجماع ص)(٢
  .٢/٣٨٣، كشاف القناع ٣/٢٤٠المغني البن قدامة)(٣
  .  ٤/١٦٥المبسوط للسرخسي)(٤
 .٩/٢٩٢المرأة بإذن زوجھا تطّوعًاصوم : صحیح البخاري مع فتح الباري، كتاب الحج، باب)(٥
 . ٤/١٦٥، المبسوط٢/١٢٤بدائع الصنائع)(٦
، الشرح  ١/٥٠٩، أسھل المدارك ١/٤١٣، الكافي البن عبد البر ٢/٤٢٢، فتح القدیر٢/١٧٦بدائع الصنائع)(٧

بن ، الكافي ال ٣/٥٣١، المغني٣/٣٥٦، نھایة المحتاج٢/١٥٠، شرح جالل الدین المحلى٢/٩٧الكبیر للدردیر
  .٢/٣٨٣، كشاف القناع ١/٤٦٣قدامة

  . ٣/٥٣٢، المغني ٢/١٨١بدائع الصنائع)(٨
 .٣/٥٣٢، المغني ٢/١٧٦بدائع الصنائع)(٩

  .٣/٥٣٢، المغني ٨/٣٣٣المجموع)(١٠
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- ٣٩٨  - 
 

  -:واستدلوا بما یلي
  ).١(َیْمِلُك الزوُج تحلیَلھا كالَحجِّ الَمْنُذوِر ألّن الَحجَّ یلزُم بالشروِع فیھ، فال -١

بأّن للزوِج أن ُیحّلَلھا؛ ألنھ : القوُل األّوُل القائُل- واهللا أعلم-والراجُح :الترجیح
  .تطّوٌع عارَض َواِجبًا، وھو حقُّ الزوِج فُقدِّم علیھ

ُم بالشروِع ما لم یكن بأّن الَحجَّ َیْلَز: وأّما دلیُل أھِل القوِل الثاني فُیردُّ علیھ     
ھناك مانٌع من إتماِمِھ من َحْصٍر أو َمَرٍض، فإن ُوجد المانُع وھو تحلیُل الزوِج فإنھا تكوُن 

  .كالُمْحصر، لھا التحلُّل من ھذا الَحجِّ وعلیھا ما على الُمْحصر
  :ِصَفُة التحلیِل في َحجِّ التطوُِّع أو الُعْمَرِة

  أو ُعْمَرٍة، وأراد زوُجھا تحلیَلَھا، فِبَم َیْحُصُل ذلك التحلیُل؟  إذا أحرمت المرأُة في نفِل َحجٍّ
   -:اختلف العلماُء في ھذه المسألة على قولین

حللُت زوجتي، أو فسخُت إحراَمھا، : یحصُل تحلیَلھا ِبُمَجّرِد القول، فإذا قال :القول األول 
صُِّر وَتْنَحُر وَتِحلُّ، وال یجوز لھا ذلك إال فعند ذلك َتِصیُر كالُمْحصِر َتْنِوي التحلَُّل، ثم ُتَق

إذا أمَرھا بالفسِخ أو أعلَمھا بھ، وھذا قوُل المالكیِة، والشافعیِة، والحنابلِة، إال أّن المالكیَة، 
  ). ٢(یجوز لھ مباشرَتھا إذا امتنعت عن التحّلل ویكون ذلك تحلیًال لھا: والشافعیَة قالوا

  -:واستدلوا بما یأتي
ھو بمثابِة : أنھا كالُمْحصِر بعدوٍّ، وقوُل الزوِج لھا حللُتِك أو فسخُت إحراَمِك      

تحقُِّق اإلْحَصاِر لمن ُأْحِصَر بعدوٍّ، ثم ال ُبدَّ للخروِج من اإلحراِم من فعِل ما أمر بھ 
  ). ٣(الُمْحصر وھو النحر، والتقصیر، وبذلك َیحُصُل التحلیُل

أي فعُل ما ُیَناِفي اإلحراَم فقْط، وذلك مثل قصِّ : وُن بالفعِلأّن التحلیَل یك :القول الثاني
  ). ٤(فال تتحّلُل بھ، وھذا قوُل الحنفیِة: شعِرھا، أو تقلیِم ظفِرھا، أو ِجَماِعھا، أما القوُل فقْط

    - :وعّللوا بما یأتي
  .)٥(أّن عقَد اإلحراِم قد صحَّ، فال یصحُّ الخروُج منھ إال بارتكاِب محظوٍر     

بأنھ َیْحُصُل تحلیُلھا ِبُمَجّرِد : القوُل األّوُل القائُل- واهللا أعلم-والراجُح: الترجیح
القوِل؛ ألّن ما أحرَم بھ ال یتحّلُل منھ إال بنّیِة زوٍج بعَد ِفْعلِ  ما یجب ِفْعُلُھ للتحلُِّل، فإذا 

المنِع، فإذا منَعَھا  أحرمت المرأُة لم َیُجْز لھا الخروُج إال بإتماِم ما حرمت، أو بتحّقِق
زوُجھا وأمَرھا بالتحلُِّل أو أخبَرھا بأنھ حّلَلھا، فإنھا تكوُن كالُمْحصر َتْنِوي التحّلَل، ثم 

  . َتْنَحُر ھدَیَھا، وُتَقصُِّر شعَرَھا، فَتِحلُّ بذلك
فإن َحمَلَھا الزوُج على فعِل ما ُیناِفي اإلحراَم؛ فإنھ حینئٍذ قد تسّبَب في      

  ). ٦(ِبَھا َمْحُظورًا من محظوراِت اإلحراِم فعلیھ جزاُؤُهارتكا

                                      
  .٣/٥٣٢، المغني ٨/٣٣٣المجموع)(١
  .٨/٣٣٤،  المجموع ٢/٩٧،٩٨، حاشیة الدسوقي ٢/٤٢٢، فتح القدیر ٢/١٧٦بدائع الصنائع)(٢
 . مراجع السابقة، نفس المواضعال)(٣
  .٢/٦٢٠، حاشیة ابن عابدین ٢/١٨٢، بدائع الصنائع ٤/١١٢المبسوط)(٤
 . المراجع السابقة، نفس المواضع)(٥
  .٣٣٥،  ٨/٣٣٤المجموع)(٦



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٣٩٩  - 

 

بالنحِر، والَحْلِق، أو التقصیِر، مع النّیة : والتحّلُل في حاِل االحصاِر َیْحُصُل     
  .  في ُعْمِرِة الُحَدْیِبَیِة- -كما فعَل رسوُل اِهللا

  :ُعْمرةحكم قضاء ما أحرمت بھ الزوجة بعد تحلیلھا في َحّج التطّوع أو ال
أو ُعْمَرٍة حّلَلھا ) تطّوع(بَحجِّ نفٍل- بغیِر إذِن زوِجھا-إذا أحرمت الزوجُة     

  الزوُج فھل یلزُمھا القضاء؟
  - :اختلف العلماُء في ذلك على قولین     

سواء كان ذلك حّجًا أي َحّج : ال یلزُمَھا قضاٌء ِلَما حّلَلھا الزوُج عنھ :القول األول
ال ما كان واجبًا علیھا قبل اإلحرام، وإنما علیھا التقصیر، والھدي، تطّوع أو ُعْمرة، إ

ال -رحمھ اهللا-وتتحّلل، وھذا قوُل الشافعیة، والحنابلة، وبعض المالكیة إال أّن اإلماَم مالكًا
  -:، وذلك لما یأتي)١(یرى وجوَب الھدي علیھا كالُمحصر عنده

  . ھ إجبارًا، فھي كالُمحصرألنھا التزمت شیئًا معّینًا فُمنعت من إتمام -١

 مخ جخمح جح مج حج مث هت  ُّ : یقول - -أنھا في ذلك كالُمحصر، واهللا -٢

  .، فأوجب علیھ الھدي دون القضاء، وھي في ُحكمھ)٢( َّ  حص  مس خس حس جس
  

أن ینحروا ویحلقوا ویحّلوا، ) ٣(أمَر أصحاَبُھ في الُحدیبیة- -وألّن الرسوَل -٣
القضاء، فدّل ذلك على أّن الواجَب في حّقھم الحلق ولم یأمرھم بالقضاء معھ في ُعمرة 

زوُجھا من إتمام ُنُسِكھا وكان لھ ذلك، فھي حكم  والنحر دون القضاء، والمرأُة إذا منعھا 
  ).٤(الُمحصر ال یجب علیھا إال النحر والحلق

                                      
، المجموع  ٢/٩٨، حاشیة الدسوقي  ٣/٢٠٥، مواھب الجلیل ١/٤٠٠،٤١٣الكافي البن عبد البر)(١
 . ٢/٥٢٧وما بعدھا، كشاف القناع ٣/٣٥٦ وما بعدھا ، المغني ٨/٣٠٣

كلمات : انظر. أي ُمنعتم عن اإلتمام بعد اإلحرام: ، ومعنى ُأحصرتم١٩٦:سورة البقرة من اآلیة)(٢
  .٢٤القرآن تفسیر وبیان للشیخ حسنین محمد مخلوف ص

ر فیھ موضع بالقرب من مكة، بعُضھ في الحّل، وبعُضھ في الحرم، والموضع الذي نح: الُحدیبیة)(٣
َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم { :- -من الحّل، لقول اهللا -في ُعمرة الحدیبیة-ھدیھ وتحّلل فیھ - -النبي

كتاب األم : انظر. ، والحرم كلھ محّلھ عند أھل العلم)٢٥سورة الفتح(}َواْلَھْدَي َمْعُكوًفا َأن َیْبُلَغ َمِحلَُّھ
  .  ٢/١٥٩،٢١٨لإلمام الشافعي

الشروط في : ة الحدیبیة أخرجھا اإلمام البخاري بطولھا في صحیحھ في كتاب الشروط، بابوقص
من روایة المسور  ٢٧٣١،٢٧٣٢، حدیث رقم٥/٣٢٩الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة الشروط

فلما فرغ من قضیة الكتاب، قال ألصحابھ قوموا، فانحروا، ثم : "، وفیھ یقول-رضي اهللا عنھ-بن مخرمة
فو اهللا ما قام منھم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات، فلما لم یقم منھم أحد دخل على أم : احلقوا، قال

یا نبي اهللا أتحب ذلك؟ اخرج، ثم ال تكّلم أحدًا منھم : أم سلمة: سلمة، فذكر لھا ما لقي من الناس فقالت
نحر بدنھ : ھم حتى فعل ذلككلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فیحلقك، فخرج، ثم لم یكّلم أحدًا من

ودعا حالقھ فحلقھ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضھم یحلق بعضًا حتى كاد بعضھم یقتل 
  ".الحدیث.. بعضًا

  . ٣/٣٥٦،٣٥٧، المغني ٨/٣٠٦،٣٥٣،المجموع ١/٤١٣الكافي البن عبد البر)(٤
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- ٤٠٠  - 
 

یلزمھا قضاء ما أحرمت بھ؛ َحّجًا كان أو ُعْمرة، أو ھما معًا، وھذا  :القول الثاني
  ).١(ُل الحنفیة، وقوٌل في مذھب المالكیة، وروایٌة في مذھب الحنابلةقو

   -:واستدلوا بما یأتي
  ).٢(صّحُة شروعھا في الَحجِّ، وما صّح الشروُع فیھ وجب إتماُمھ -١
لمَّا تحّلل زمن الُحدیبیة قضى من قابل، وُسّمیت ُعمرُة - -وألّن الرسوَل -٢

  ). ٣(القضیة
ھو القوُل األّول، فإذا حّللھا الزوُج فھي كالُمحصر، - أعلمواهللا-والراجُح: الترجیح

إن : تتحّلل بعد الھدي والحلق، وال قضاَء علیھا، وإن اشترطت في ابتداء إحرامھا فقالت
، فإنھا تحّل وال شيَء علیھا؛ وذلك لقوة أدّلتھم )٤(حبسني حابس فمحّلي حیث حبستني

لمعقول، فھي صریحة في الداللة على عدم التي استدلوا بھا من القرآن، والسنة، وا
  . وجوب القضاء

  -:فُیجاُب عنھا بما یأتي: وأما أدلة القول الثاني
بأّن دلیَل اإلتماِم دلیٌل عاٌم، : إلخ، ُیجاُب عنھ..یجب إتماُم ما أحرم بھ : َقْوُلُھم -١ 

إلتمام في حّق ، فیبقى وجوب ا)٥(ودلیَل الحصِر دلیٌل خاٌص، والخاُص ُمقدٌَّم على العام
  . غیر الُمحصر

لمَّا تحّلل زمَن الُحدیبیة قضى من قابل، ولذلك - -بأّن الرسوَل: وأّما َقْوُلُھم -٢
  . ُسّمیت ُعْمرة القضیة

في ُعْمرة القضاء إنما ھو مقاضاة للمشركین - -أّن الذي وقع من النبيِّ :فالجواُب عنھ   
لم یأُمْر - - قضاَء لتلك الُعْمرة؛ ألّن الرسوَلعن الُعْمرِة التي صّدوه فیھا عن البیت، ال

أن یقضوا معھ في ُعْمرِة القضیة، -وعددھم ألف وأربعمائة-من اعتمر معھ ُعْمَرَة الُحدیبیة
  ). ٦(وإنما اعتمر معھ في ُعْمرِة القضیة نفٌر یسیٌر، فدّل ذلك على أّن القضاَء غیُر واجٍب

                                      
 ٣/٢٠٥، مواھب الجلیل١/٤١٣ ، الكافي البن عبد البر٢/٥٩١، حاشیة ابن عابدین٤/١١٣وطالمبس)(١

  .٣/٣٥٧، المغني
  .٣/٣٥٧، المغني ٢/٥٩١، حاشیة ابن عابدین  ٤/١١٣طالمبسو)(٢
  .٣/٣٥٧المغني)(٣
دخل : "قالت - رضي اهللا عنھا-فقد روت عائشة  -رضي اهللا عنھا- وذلك لحدیث ضباعة بنت الزبیر)(٤

واهللا ما أجدني إال وجعة ، وفي : ؟ قالتأردِت الَحجَّ: على ضباعة بنت الزبیر، فقال لھا--رسوُل اهللا
اللھم محّلي حیث : حّجي واشترطي، وقولي"- -إني ُأریُد الَحجَّ وأنا شاكیة، فقال لھا النبيُّ"روایة 
  ".حبستني

واللفظ -، ومسلم ٥٠٨٩، حدیث رقم ٩/١٣٢األكفاء في الدین : أخرجھ البخاري في كتاب النكاح، باب
، زاد النسائي في سننھ ٨/١٦٧جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر، أو مرض: ، في كتاب الحج، باب- لھ

  .، فإن لك على ربك ما استثنیت٥/١٦٧كیف یقول إذا اشترط: في كتاب الحج، باب
محلي حیث حبستني فأصابھ شيء، أو أحصر، أو : "إذا قال عند اإلحرام-رحمھ اهللا- قال اإلمام أحمد

  ".    شيَء علیھمرض، أو ذھبت نفقتھ، وبقي فأحّل ال
  . ١٥٨- ٢/١٥٠، والتمھید ألبي الخطاب ١٦١،١٦٤المحصول الجزء األول القسم الثالث ص)(٥
  .٣/٣٥٧المغني)(٦
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- ٤٠١  - 

 

    :َج لَحجِّ الَفْرِض أو الَمْنُذوزإذا أرادْت أن َتْخُر :الحالة الثانیة
، أو الَحّج )َحّجة اإلسالم(إذا أرادت أن تخرج المرأُة ألداء فریضة الَحّج     

المنذور، ومنَعھا زوُجھا من ذلك، فقد اختلف العلماُء في جواز منعھ لھا، ووجوِب طاعتھا 
   -:لھ في ذلك على قولین
ّج الفریضة، وإن منعھا لم یجب علیھا أنھ ال یجوز لھ منعھا من َح :القول األول

  .طاعتھ في ذلك
  ).١(وھذا قوُل جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، وأحد قولْي الشافعیة      

  -:واستدلوا بما یأتي
أّن حقَّ الزوِج ال ُیقّدم على أداِء الفرائض، إذ لیس لھ حّق في وقت أدائھا،  -١

داء الفرائض، فمنافعھا مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض كما وإنما حّقھ خارج وقت أ
  . في الصلوات الخمس، وصوم رمضان ونحو ذلك

ومن ثّم فإّن المرأَة إذا وجدت َمْحَرمًا أو رِّْفقًة مأمونًة كانت ُمستطیعًة      
خروُج للخروج إلى أداء فریضة الَحّج، والفرائُض ُمقدَّمٌة على حّق الزوج؛ فوجب علیھا ال

  ). ٢(وإن لم یأذن لھا
  ).٣"(ال تمنعوا إماَء اِهللا مساجَد اهللا: "- -عموُم قول النبّي -٢

  :وجھ الداللة من الحدیث
فإذا كان ال یجوز للزوج منع زوجتھ من الخروج للمسجد، وھو غیُر واجٍب   

مناسك علیھا؛ فمن باب أْولى ال یجوز لھ منعھا من الخروج إلى بیت اهللا الحرام ألداء 
  . الَحّج الواجب

  

، فیجب علیھا الُمسارعة ألدائھ في أّول وقت )٤(وألن الَحجَّ واجٌب على الفور -٣
وقت اإلمكان، فتكون ُمفرِّطًة وآثمًة بتأخیِره عن وقت اإلمكان، بخالف حّق الزوج فإنھ ال 

                                      
،  ١/٤١٣، الكافي البن عبد البر ٢/٤٢٢، فتح القدیر ٢/٤٢٢، العنایة على الھدایة ٤/١٦٣المبسوط)(١

  .٣/٢٤٠المغني ، ٨/٣٢٩، المجموع ١/٥٥٣، بلغة السالك ٣/٢٠٥مواھب الجلیل
  . ٣/٢٤٠، المغني ٨/٣٢٩، المجموع ٣/٢٠٥، مواھب الجلیل ٢/٤٢٢فتح القدیر)(٢
ھل على من یشھد الجمعة غسل من النساء والصبیان : أخرجھ البخاري، في كتاب الجمعة، باب)(٣

خروج النساء إلى : ، ومسلم في صحیحھ في كتاب الصالة، باب ٩٠٠، حدیث رقم ٢/٣٨٢وغیرھم
  . ٤/١٦١المساجد

أّن : ھو قول الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، وأھل الظاھر، والقول الثاني: وجوُب الَحجِّ على الفور)(٤
الَحجَّ یجب على التراخي، ال یأثم من أّخره عن أّول سنة اإلمكان وھو مذھب الشافعیة، وقول في مذھب 

وھو وجوب الَحّج : المسألة قول الجمھورالحنفیة، والمالكیة، وروایة في مذھب الحنابلة، والراجُح في 
وال داعي لإلطناب في ھذه المسألة حیث إنھا مسألة -على الفور؛ للُمسارعة في الخیرات، وإبراء الذّمة

  . -فرعیة
،  ٦٢، مختصر خلیل ص١/٣٥٨، الكافي البن عبد البر٢/١٣٢، فتح القدیر٢/١١٩بدائع الصنائع: انظر

  . ٣/٢٤١ ، المغني٢٥٥ ، الروض المربع ص٣/٤٠٣، اإلنصاف١٠٨-٧/١٠٢، المجموع١/٢٣٠اإلقناع
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داء یفوت، وال یتعارُض أداُء الَحّج مع أداء حّق الزوج؛ ألنھ لیس لھ حّقًا في وقت أ
  . -واهللا أعلم - الفرائض، وإنما حّقھ فیما عدا ذلك

أّن للزوج أن یمنعھا من َحّجة اإلسالم، وأنھ ال یجوز لھا أن تحّج  :القول الثاني
بغیر إذنھ فلھ تحلیُلھا، وھذا قوٌل لبعض الحنفیة، وھو الصحیُح  إال بإذنھ، فإن أحرمت 

  ).١(من قولْي الشافعیة
على أّن الصحیح من ھذین القولین -أي فقھاء الشافعیة-ااتفقو: "قال النووي     

القاضي أبو الطیب، : أّن لھ منعھا، وبھ قطع الشیخ أبو حامد، والمحاملي، وآخرون، قال
  ). ٢"(ھذا القوُل ھو الصحیُح المشھور: والرویاني، وغیرھما

   -:واستدلوا لذلك بما یأتي
في امرأة لھا زوج ولھا - -عن رسول اهللا-رضي اهللا عنھما-حدیث ابن عمر -١

  ).٣"(لیس لھا أن تنطلق إلى الَحّج إال بإذن زوجھا: "مال، وال یأذن لھا في الَحّج، قال
وألن حقَّ الزوِج على الفور، والَحّج على التراخي، فُقدِّم ما كان على الفور،  -٢

  ). ٤( كما ُتقدَّم العّدُة على الَحجِّ بال خالٍف
بأنھ ال : والقائل-الجمھور-القوُل األّول-جھة نظريمن و-والراجُح: الترجیح

یجوز للزوِج أن یمنَع زوجَتھ من الَحّج الواجب علیھا، وإن منَعَھا لم تلزمھا طاعُتھ بذلك؛ 
  .لقّوِة أدّلة ھذا القول، وسالمِتِھا من الُمعارض القوّي

عَة لمخلوٍق وألّن الَحجَّ عبادٌة وجبت علیھا، وترُك الواجِب معصیٌة، وال طا     
  .  في معصیِة الخالق؛ ولھا أن ُتعّجَل بما وجب في الذّمة لُتبِريَء ذّمَتھا، وھذا ھو الراجح

   -:وأما أدلة القول الثاني فیمكن الجواب عنھا بما یأتي
حدیٌث ضعیٌف؛ للجھالِة : الذي استدلوا بھ- رضي اهللا عنھما-حدیث ابن عمر -١

  ).٥(بن مجاشع بحال أحد ُرواتھ العّباس ابن محمد
لیس بالقوّي، وقال : حّسان بن إبراھیم، قال النسائي: وفي طریق البیھقي     

  ).٦(ال ُیحَتجُّ بھ: في حدیثھ َوْھٌم، وقال ابن الجوزي: العقیلي
ولو صّح الحدیُث أمكن َحْمُلُھ على َحّج النفل دون الفریضة؛ ألنھ ھو الذي      

  .-اهللا أعلمو - یمكن للزوج منعھا منھ باالتفاق
إن الَحجَّ واجٌب على التراخي، وحقُّ الزوِج على الفور، والفوُر : وأّما قوُلُھم -٢

  : ُمقّدٌم على التراخي

                                      
  . ٢/٣٨٣، نھایة المحتاج ٣٣١-٨/٣٢٧، المجموع ٢/١١٧األم للشافعي)(١
 . ٣٢٨،  ٨/٣٢٧المجموع )(٢
: ، والبیھقي في سننھ، في كتاب الحج، باب ٢/٢٢٣رواه الدار قطني في سننھ، واللفظ لھ، في كتاب الحج)(٣

 ٥/٢٢٣الجوھر النقي: انظر. ، وفیھ حّسان بن إبراھیم لیس بالقوى٥/٢٢٣غیر إذن زوجھا حظر المرأة أن تحرم ب
  . ٣/٢١٨مجمع الزوائد للھیثمي: انظر. ، ورواه الطبراني في الصغیر واألوسط ورجالھ ثقات

  .٣٢٩، ٨/٣٢٨المجموع )(٤
  .٢/٢٢٣التعلیق المغني على الدار قطني)(٥
  .٥/٢٢٣الجوھر النقي بھامش سنن البیھقي)(٦
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  - ):١(فالجواُب عنھ من وجوه
أّنا ال ُنسّلم بأّن وجوَب الَحجِّ على التراخي، بل ھو واجٌب على الفوِر  :أحدھا
  : وذلك لما یأتي

  جت هب مب خب حب ُّ  :--أمَر بَحجِّ بیِتِھ أمرًا ُمطلقًا بقولھ-عزَّ وجلَّ-أّن اَهللا -١

، واألمُر المطلُق یقتضي فعَل )٢( َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت

  .   ؛ وإذا كان كذلك فالَحجُّ واجٌب على الفور)٣(المأموِر بھ على الفور

 وردت أحادیٌث تأمر بتعجیل أداء الَحّج، واألمُر یقتضي الوجوب، فدّل ذلك -٢
رضي اهللا -حدیث ابن عباس: التعّجل إلى أداء الَحّج واجٌب، ومن ھذه األحادیث على أّن

فإن أحَدكم ال َیْدِرى ما -یعني الفریضة-تعّجلوا إلى الَحّج: "قال--عن النبّي- عنھما
  ).٥"(من أراد الَحجَّ فلیتعّجل: "، وحدیث ابن عباس أیضًا)٤"(َیِعرُض لھ
من كسر، أو : "- -سد یجب على الفور بدلیل قول النبّيأن قضاَء الَحجِّ إذا ف -٣

، وھذا ال خالَف فیھ، فإذا كان القضاُء یجب على )٦"(عرج فقد حّل، وعلیھ الَحّج من قابل
  . بطریق أْولى  -على الفور-على الفور، فأن تجب َحّجة اإلسالم األداء 

فضُل لھا أن ُتساِرَع إلیھ أنَّا لو سّلمنا بأنَّ الَحجَّ على التراخي، فاأل :الوجھ الثاني
أمر بالُمسارعة إلیھ، وھو ال یكون إال في یوم من الَسَنِة، - -ِلُتبريَء ذّمَتھا؛ ألّن الرسوَل

فإذا فات ھذا الیوُم فات َحجُّ ھذا العام فیصیر كالعبادة المؤقتة من بعض الوجوه، وفي 
لصوارِف الُمحتملة، فأداء الَحّج تأخیره للعام الثاني تعریٌض لتفویِتِھ لكثرِة العوارِض، وا

  . في أّول سنة اإلمكان أْولى من طاعة الزوج في القعود

                                      
 .٤/١٦٣المبسوط)(١
 . ٩٧سورة آل عمران من اآلیة)(٢
، المسودة  ١/٢٨١، العدة ٢٢٦عیاض بن نامي السلمي ص.أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ د)(٣

  .  ٢٣٧- ٢٣٢عبد الكریم زیدان ص. الوجیز في أصول الفقھ د ٢٤في أصول الفقھ البن تیمیة ص
المالئي، قال ابن  ، وفي إسناده إسماعیل بن خلیفة أبو إسرائیل ١/٣١٤أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده)(٤

: ١/٢٦٣صدوق سيء الحفظ وبقیة رجالھ ثقات، وكالم األئمة كما في التھذیب: ١/٦٩حجر في التقریب
متردد بین التوسط فیھ، وأّن حدیَثُھ ُیْقَبل، وھم األقّل وبین تضعیفھ ورد حدیثھ وھم األكثر، ورماه كثیر 

، وقال -واهللا أعلم-لتشیُّع، فالحدیث ضعیف، وُیعضّده الحدیث الذي بعده فیكون حسنًا لغیرهمنھم با
  .حسن أخرجھ أحمد: في تخریج ھذا الحدیث: ٤/١٦٨األلباني في اإلرواء

حدیث رقم  ٢/٣٥٠، وأبو داوود في سننھ في كتاب المناسك١/٢٢٥أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده)(٥
ھذا حدیث صحیح اإلسناد، ولم : ، وقال ١/٤٤٨رك في كتاب المناسك، والحاكم في المستد١٧٣٢

  .یخرجاه، ووافقھ الذھبي
في كتاب -وھذا لفظھ-، وأبو داوود في سننھ٣/٤٥٠أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده بلفظ قریب)(٦

ما جاء : ، والترمذي في سننھ في كتاب الحج، باب١٨٦٢حدیث رقم  ٢/٤٣٣اإلحصاء: المناسك، باب
 .ھذا حدیث حسن صحیح: ، وقال٩٤٠حدیث رقم  ٣/٢٧٧ي یھّل بالَحّج فیكسر أو یعرج في الذ
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إذا أخّره حتى مات فھو : أّن بعَض القائلین بجواز التأخیر یقولون :الوجھ الثالث
، وإذا كانت المرأُة تأثم بالتأخیر فھي مدعوة إلى الُمسارعة في أّول سنة )١(آثٌم بالتأخیر
  . ئال تتعّرض لإلثم، وذلك أْولى من طاعة الزوج في التأخیراإلمكان؛ ل

ب اطا  

ةروا ا داء رأةوِج ار ِمرا م  

الَحّج (وفي ھذا المطلب ینبغي أن نفّرق بین خروج المرأة لَحّج الفریضة     
، من حیث اشتراط الَمْحَرم من ، وبین خروجھا للَحجِّ والُعْمَرِة غیر الواجبْین)الواجب

   - :عدِمھ بحیث ُیكتفى بالرِّْفَقِة الَمأُمونِة أو النِّْسَوِة الثَِّقاِت، وذلك على النحو التالي
  ). الَحّج الواجب(ُحكُم اشتراط الَمْحَرم للمرأِة في َحّج الفریضة: الفرع األول

   :تمھید
ترط الَمْحَرم لوجوب الَحّج على اختلف العلماُء في ھذه المسألة، فمنھم من اش     

المرأة، ومنھم من اكتفى بالرِّْفَقِة الَمأُمونِة، وقبل أن نتكّلم عن أقواِل العلماء، وبسِط أدّلتھم، 
  .ومناقشِة ما یحتاُج إلى مناقشٍة، ینبغي أن َنْذُكَر سبَب الخالِف في ذلك

  :  سبب الخالف
لخالِف معارضُة األمِر بالَحجِّ وسبُب ا: (یقول ابُن رشد في بیان سبب الخالف

علیھ -سفِر المرأِة ثالثَة أیاٍم إال مع ذي َمْحَرم؛ وذلك ألنھ ثبت عنھیھ للنھي عن والسفِر إل
من حدیث أبي سعید الُخدري، وأبي ھریرة، وابن عباس، وابن عمر، أنھ -الصالة والسالم

یوم اآلخر أن تسافر إال مع ذي ال یحّل المرأٍة تؤمن باهللا وال: "-علیھ الصالة والسالم-قال
تسافر للَحّج، وإن لم یكن معھا ذو َمْحرم، ومن : ، فمن غّلَب ُعموَم األمِر قال)٢"(َمْحَرم

ال تسافر للَحّج : خّصص العموَم بھذا الحدیث، أو رأى أنھ من باب تفسیر االستطاعة قال
  ).٣)(إال مع ذي َمْحَرم

  
  :أقوال الفقھاء في المسألة

  -:ف العلماُء في ھذه المسألة على قولیناختل     
ذھب الحنفیة، والحنابلة في المذھب عندھم نّص علیھ أحمد إلى  :القول األول

باشتراط وجود الَمْحَرم أو الزوج لوجوب الَحّج على المرأة شاّبًة كانت أو عجوزًا، : القول
  ).٤(وذلك في ُكلِّ ما ُیعدُّ َسَفرًا ُعْرفًا

                                      
  .٧/١٠٨المجموع)(١
  .سیأتي تخریج الحدیث ضمن أدلة القول األول)(٢
  . ١/٣٢٢)الحفید(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد)(٣
، شرح منتھى  ٢/٤١٩قدیر، الھدایة وشرح فتح ال ١/٣٨٧، مجمع األنھر ٢/١٤٥حاشیة ابن عابدین)(٤

  .  ٣/٢٢٩، المغنى ١٧٩، العدة شرح العمدة ص ٢/٧اإلرادات



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٤٠٥  - 

 

المالكیة، والشافعیة، وروایة عند الحنابلة إلى القول بعدم ذھب  :القول الثاني
اشتراط الَمْحَرم للمرأة في َحّجة اإلسالم، وأّن المرأَة إذا توافرت فیھا شروُط الَحّج وجب 

  ). ١(علیھا الخروج لَحّجة اإلسالم، وإن لم ُیوَجْد زوٌج أو َمْحَرٌم
، )٣(أو النِّْسَوِة الثَِّقات)٢(وَد الرِّْفَقِة الَمأُموَنةواشترطوا بدًال عن الزوج أو الَمْحَرم ُوُج     

إنھا ال تنتقل للرِّْفَقِة الَمأُموَنِة إال عند عدم توفر الَمْحَرم أو الزوج : وبعُض المالكیة یقولون
  ). ٤(أو امتناعھما

ٍة ثقاٍت، فمتى یكفي أْن َتْأَمَن على نفِسھا بزوٍج أو َمْحَرٍم أو نسو: أّما الشافعیُة فقالوا     
توّفر لھا أحُد ھذه الثالثة َلِزَمھا الَحّج، أّما إذا لم تجد الزوَج أو الَمْحَرَم أو النسوَة الثقات، 

  .فالمذھب عند الجمھور من الشافعیة أنھ ال یلزُمھا الَحّج، سواء وجدت امرأة واحدة أم ال
ّج وحدھا إذا كان الطریق أنھ یجب علیھا أن تخرج للَح: وقد اختار الشیرازي وطائفة     

مسلوكًا، كما یلزمھا إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار اإلسالم وحدھا بال 
  ).٥(خالف

  

  :األدلة
  :أدلة القول األول

-استدل القائلون باشتراط الَمْحَرم أو الزوج لخروج المرأة في َحّجة اإلسالم     
بأدلة من السُّّنة والمعقول، -ھ أحمدالحنفیة، والحنابلة في المذھب عندھم نّص علی

  :والقیاس
  :أحادیث ُكُثر منھا: السُّّنة النبویة المطھرة: أوًال

- سمعُت النبيَّ: یقول-رضي اهللا عنھما-سمعُت ابن عباس: عن أبي معبد قال-١
 -ال َیْخُلَونَّ رجٌل بامرأٍة إال ومعھا ذو َمْحَرٍم، وال تسافُر المرأُة إال مع : "یخطب یقول

                                      
، مغني  ١/١١٧، األم لإلمام الشافعي ٢/٥٢١، التاج واإلكلیل ومواھب الجلیل ١/٣٢٢بدایة المجتھد)(١

  .  ٣/٢٢٩، المغني ٧/٨٦)مطبوع مع المجموع(، المھذب للشیرازي  ١/٤٦٧المحتاج
، شرح حدود ابن  ٤٤٣، أسھل المدارك ص ٤٢، إرشاد السالك ص ١/٤٥٧المدونة الكبرى)(٢

  .٦٣، مختصر خلیل ص١/١٧٦عرفة
أي جمعن صفات العدالة، وإن كن إماء، سواء العجائز وغیرھن، أما إن كن من ذوات : نسوة ثقات)(٣

ة، قال الرملي المحارم؛ فال یشترط كونھن ثقات، إال أن غلبة حملھن لھا على ما ھو علیھ اعتبر فیھ الثق
وأفھم كالمھ اعتبار ثالثة غیرھا، ولكن األسنوي : (في التعلیق على كالم النووي في منھاج الطالبین

: یكفي اثنان غیرھا، وھو األوجھ؛ النقطاع األطماع باجتماعھم، وقول األذرعي: وتبعھ جماعة قالوا
نھایة المحتاج ).أخرینتكفي الواحدة في الوجوب مردود، وإن أطال فیھ، وجزم بھ بعض المت

 ..     ٣/٢٥٠للرملي
  .  ١/٥٣٩، الفواكھ الدواني ٢/٥٢١، التاج واإلكلیل ومواھب الجلیل ١/٣٢٢بدایة المجتھد)(٤
 . ٧/٨٦)مطبوع مع المجموع(المھذب للشیرازي)(٥
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- ٤٠٦  - 
 

یا رسوَل اهللا إن امرأتي خرجت حاّجًة، وإني اْكُتِتْبُت في : ِذي َمْحَرٍم، فقام رجٌل فقال
  ).١"(اْنَطِلْق فُحجَّ مع اْمَرَأِتَك: "قال ،غزوة كذا وكذا

الحدیُث صریُح الدَّاللِة في النھي عن سفر المرأة بال : وجھ الداللة من الحدیث
  .لَّ النساِء الشاّبِة والَعُجوزلفٌظ عاٌم یشمل ُك: َمْحَرم، والمرأُة

وھذا الحدیُث أخصُّ بسفِرھا للَحّج حینما أمر الرُجل بُمصاحبة زوجتھ، ولم      
یسألھ إن كان معھا نسوة ثقات أو ّرفقة مأمونة، فدّل على أن الَمْحَرَم أو الزوَج شرٌط في 

  .الثَِّقاِتالَحّج، وال ُیستغنى عنھ بالرِّفَقِة الَمأمونِة أو النِّْسَوِة 
ال َیِحلُّ المرأٍة ُتؤمن : "قال- -أن رسوَل اهللا- رضي اهللا عنھما-عن ابن عمر-٢

  ).٢"(باِهللا والیوِم اآلخِر تسافر مسیرَة ثالِث لیاٍل إال ومَعَھا ُذو َمْحَرٍم
ال یحلُّ : "- -قال رسوُل اهللا: قال -رضي اهللا عنھ-عن أبي سعید الُخدرّي-٣

الیوم اآلخر أن تسافر سفرًا یكون ثالثَة أیاٍم فصاعدًا إال ومَعَھا أبوھا المرأٍة ُتؤمن باهللا و
  ). ٣"(أو ابنھا أو زوجھا أو أخوھا أو ُذو َمْحَرٍم منھا

  ِ:وجھ الداللة من الحدیثین السابقین
  .دّل الحدیثان داللًة واضحًة وصریحًة على النھي عن سفِر المرأِة بال َمْحَرٍم     
  :وذلك من وجھین :المعقول: ثانیًا

أّن المرأَة إذا لم یكن معھا زوج وال َمْحَرم ُیخاف علیھا الفتنة وال  :الوجھ األول
ُیؤمن علیھا، فال تخرج وحدھا وال مع نسوة؛ ألّن الفتنَة والخوَف أكثُر عند اجتماعھّن، 

  ).  ٤(معھا غیُرھا من النسوة ولھذا َتْحُرُم الخلوُة باألجنبیة وإن كان
أّن الَمْحَرَم من السبیل، فالَحجُّ لم یجب إال على من استطاع إلیھ  :ثانيالوجھ ال

سبیًال؛ وألّن المرأَة ال َتْقِدُر على الركوِب أو النُزوِل وحدھا عادًة، فتحتاُج إلى من ُیْرِكُبَھا 
وُیْنِزُلَھا من الَمحارِم أو الزوِج لیصونھا، فعند عدمھم لم تُكن مستطیعة، وما دامت غیر 

ستطیعة؛ فال یجب علیھا الَحّج إال بالَمْحَرِم أو الزوِج سواء كانت شاّبًة أو عجوزًا، بل م
  ). ٥(العجوُز أشدُّ حاجة لذلك؛ ألنھا أعجُز، فُیَخاُف علیھا

                                      
من اكتتب في : صحیح البخاري بفتح الباري، كتاب الجھاد، باب: انظر. متفق علیھ واللفظ لمسلم)(١

، صحیح مسلم ) ٣٠٠٦(، رقم٨٣-٦/٨٢جیش فخرجت امرأتھ حاّجھ أو كان لھ عذر ھل یؤذن لھ 
، ) ١٣٤١(، رقم١١٠-٩/١٠٩سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غیره: بشرح النووي، كتاب الحج، باب

، ) ٢٩٠٣(، رقم٢/٩٦٩، وابن ماجھ في السنن)١٨١١(، رقم٢/٤٠٣وأخرجھ أبو داود في السنن
بلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر : ، وانظر)٣٩٨٨(، رقم٨/٢٩٩ن في اإلحسانوصححھ ابن حبا

   .٣١٤،٣١٥العسقالني ص
 . ٩/١٠٣سفر المرأة مع َمْحرم إلى حج وغیره: صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب)(٢
 .٩/١٠٧حدیث صحیح أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ)(٣
  . ٢/٤٢٠، الھدایة ١/٣٨٧، مجمع األنھر ٢/٥لحقائق، تبیین ا ٢/١٢٣بدائع الصنائع )(٤
 . ٢/١٢٤بدائع الصنائع )(٥
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- ٤٠٧  - 

 

وذلك بقیاس سفر المرأة لَحّج الفریضة على سفرھا لَحّج التطوع : القیاس: ثالثًا
أنشأت سفرًا في دار اإلسالم، وسفُر المرأِة بال  أو الزیارة والتجارة بجامع أنھا في ُكلٍّ

  ).١(َمْحَرٍم ال یجوز
  : أدلة القول الثاني

-وھم المالكیة والشافعیة والحنابلة في روایة-استدل أصحاُب القول الثاني     
على عدم اشتراط الَمْحَرم أو الزوج في الَحّج للمرأة في َحّجة اإلسالم بأدلة من الكتاب 

  :واآلثار والقیاس والسُّّنة

  ). ٢( َّ مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  :-- قولھ: الكتاب الكریم: أوًال

عام في  َّ مب خب حب ُّ  :- -استدلوا بعموم اآلیة، فقولھ :وجھ الداللة من اآلیة

جمیعھم، مسترسل على جمیعھم من غیر خالف بین األمة في ھذه اآلیة، وإن كان الناُس 
ت، َبْیَد أنھم اتفقوا على حمل ھذه اآلیة على جمیع الناس قد اختلفوا في ُمطلق الُعموما

  ).  ٣(ذكرھم وأنثاھم، خال الصغیر والمرأة
فاآلیة أوجبت الَحّج على من استطاع إلیھ سبیًال، ذكرًا كان أم أنثى، : إذًا     

شروط الَحّج ووجدت الزاد والراحلة؛ فھي مستطیعٌة؛ فیجب  والمرأُة إذا توافرت لھا
بأنھ الزاُد : لَحّج، ولم ُیشترط الزوج أو الَمْحَرم خصوصًا، وقد ورد تفسیر السبیلعلیھا ا

  .والراحلة، ولم یذكر الَمْحَرم أو الزوج للمرأة
  

  :   واستدلوا من السُّّنة بحدیثین :من السُّّنة النبویة المطھرة: ثانیًا

 حت  جت هب مب خب حب ُّ  :- -في قولھ- -عن قتادة عن أنس عن النبّي-١

  ).   ٤"(الزاد والراحلة: "قیل یا رسوَل اهللا، ما السبیل؟ قال: قال َّ مثهت مت خت

إْذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقَة، -  -بینما أنا عند النبي: (عن ُعَدّي بن حاتم قال-٢
لم أرھا، : ، قلُت)٥( ھل رأیَت الِحیَرَة: یا ُعَدّي: "ثم أتاه آخر فشكا إلیھ قطَع السبیل، فقال

                                      
  .  ٣/٢٣٠، المغني ٢/٣٩٤كشاف القناع )(١
  . ٩٧سورة آل عمران من اآلیة )(٢
 . ١/٢٨٧أحكام القرآن البن العربي )(٣
لروایات، ال یثبت الحدیث في ذلك سندًا، والصحیح من ا: الحدیث ضعیف، قال أبوبكر بن المنذر )(٤

، نصب الرایة ١١-٧/١تلخیص الحبیر: انظر. ُمرسًال- -روایة قتادة عن الحسن عن النبي
 .  ٣١٢،٣١٣، وبلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر ص٣/١٨٠٧للزیلعي

) ح ي ر( مختار الصحاح للرازي، باب الحاء، مادة: انظر.مدینة بقرب الكوفة -بالكسر -یَرةالِح )(٥
  .   ٩٣ص
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ترتحل من الِحیَرة حتى ) ١(فإن طالت بك حیاٌة لتریّن الظَِّعینَة: عنھا، قالوقد ُأنبئُت 
فرأیُت الظَِّعینَة ترتحل من الِحیَرة :...قال ُعّدي..." تطوَف بالكعبِة ال تخاف أحدًا إال اهللا
  ).٢...)(حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إال اهللا

ستدلوا بھ على أن الَمْحَرَم ھذا الحدیث ا: "قال ابن حجر :وجھ الداللة من الحدیث
  ).٣"(ال ُیفّسُر إال بما ھو َحَسٌن عنَد اِهللا- -لیس بشرٍط، ووجھ ابن العربي بأنھ

  : اآلثار: ثالثًا
في آخر َحّجٍة - -ألزواج النبيِّ-رضي اهللا عنھ-َأِذَن عمُر بُن الخطاِب: قالوا-١

  ). ٤(ن بن عوفَحجَّھا، فَبعَث َمَعُھنَّ عثماَن بَن عّفان، وعبَد الرحم
وقد بلغنا عن عائشة، وابن عمر، وابن الزبیر مثل قولنا في أن : "قال الشافعي-٢

  ).٥"(تسافر المرأة للَحجِّ وإن لم یكن معھا َمْحَرم
ُسئل عطاء عن امرأة : أخبرنا مسلم عن ابن جریج، قال: "وقال الشافعي أیضًا-٣

ومولیات یلین إنزالھا وحفظھا  )٦(لیس معھا ذو َمْحَرم وال زوج ولكن معھا والئد
  ).٧"(نعم فلتحّج: ورفعھا، قال
  -:وذلك من وجھین: القیاس: رابعًا

ُیقاُس خروُج المرأِة للَحّج الواجب إذا وجدت الزاَد والراحلَة : قالوا: الوجھ األول
م على المرأِة الكافرِة التي ُتْسِلُم بأرِض الحرب، فإنھ یجب علیھا الخروُج إلى دار اإلسال

وحدھا بدون اشتراط َمْحَرم أو زوج باإلجماع، بجامع أّن في ُكلٍّ من المقیس والمقیس 
  ).٨(علیھ سفرًا واجبًا

وقد جاز تخصیُص الحدیِث بالقیاس؛ ألنھ سبق أن ُخّصص باإلجماع، جاء      
  :في مواھب الجلیل قولھ

                                      
) حرف الظاء(المعجم الوسیط. الھودج امرأة الرجل الراحلة: جمع ظعائن وُظْعن وُظُعن: ظَِّعینُةال)(١
فعیلة بمعنى مفعولة؛ ألن زوجھا یظعن بھا، : وُیقال للمرأة ظعینة: "، وجاء في المصباح المنیر ٣٤٥ص

الظَِّعینة في : ضمتین، وُیقالالظَِّعینة الھودج وسواء كان فیھ امرأة أم ال، والجمع ظعائن وُظُعن ب: وُیقال
". األصل وصف للمرأة في ھودجھا، ثم سمیت بھذا االسم وإن كانت في بیتھا؛ ألنھا تصیر مظعونة

المرأة تسافر : ، فالمقصود بالظعینة ھنا١٤٦ص) الظاء مع العین والنون(المصباح المنیر، كتاب الظاء
 . وحدھا

، ٦١١- ٦/٦١٠عالمات النبوة في اإلسالم: باب صحیح البخاري بفتح الباري كتاب المناقب،)(٢
 )٣٥٩٥(برقم

 . ٧/٢٣تلخیص الحبیر مع المجموع)(٣
  .  ١٨٦٠، برقم ٤/٧٢حج النساء: ھذا األثر رواه البخاري في باب)(٤
 . ٢/١١٧األم لإلمام الشافعي)(٥
) لالم وما یثلثھماالواو مع ا(المصباح المنیر، كتاب الواو. جمع ولیدة وھي الصبیة واألمة: الوالئد)(٦
 . ٢٥٧ص
  . ٢/١١٧األم لإلمام الشافعي)(٧
  . ٢/٥٢٢، مواھب الجلیل ٧/٨٦المجموع)(٨
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- ٤٠٩  - 

 

  ).١(اإلجماع ھذا ُیخّصص عموَم الحدیِث باإلجماع، وَحّج الفریضة بالقیاس على"
وكذا القیاُس على المرأة إذا ُأِسَرت وأمكنھا أن تھرَب من اَألْسر؛ : الوجھ الثاني

یلزمھا أن تخرج من غیر ذي َمْحَرم، فكذلك یلزُمھا أن تؤدي كل فرض علیھا إذا لم یكن 
  ).٢(لھا ذو َمْحَرم من َحجٍّ أو غیِره

  :المناقشة
وھم -ئلین باشتراط الَمْحَرم في َحّجة اإلسالمالقا: مناقشُة أدّلة القول األّول     

  .- الحنفیة والحنابلة
  :مناقشة األحادیث التي نھت عن السفر بال َمْحرم

من األحادیث التي : ما استدل بھ أصحاُب القول األول: ناقش أصحاُب القول الثاني     
ر الُمباح إن ھذه األحادیث ُتحمل على السف: نھت عن السفر بال َمْحَرم حیث قالوا

والمندوب إلیھ دون الواجب، بدلیل اإلجماع على أّن المرأَة إذا أسلمت في بلد الحرب؛ 
َلِزَمھا الخروُج والھجرُة من تلك البلد إلى بلِد السالم، وإن لم یكن معھا َمْحَرم، وھذا 

  .یخّصُص عموَم الحدیِث باإلجماع، وَحّج الفریضة بالقیاس على اإلجماع
ُأِسرْت وأمكنھا أن تھرب من اَألْسِر؛ یلزُمھا أن تخُرَج من غیِر ذي َمْحَرم، وكذا إذا      

  ).٣(فكذلك یلزُمھا أن تؤدي ُكلَّ فرٍض علیھا إذا لم یكن لھا ذو َمْحَرم من َحّج أو ُعْمرة
وأیضًا إن المقصوَد من النھي عن السفر بال َمْحَرم ھو دفع الضرر عن المرأة؛ ألن      

ي الماضي طویًال شھورًا وأیامًا، أما اآلن فالزمن اختلف وذلك نظرًا النتشار السفَر كان ف
وسائل المواصالت وتطّورھا، فالمسافات التي كانت ُتقطع في أیام أصبحت ُتقطع في 
ساعات، خصوصًا إذا خرجت في حافالت ومواصالت كبیرة وجماعیة وكانت األوضاع 

  .آمنة
ُفھم من قول المصنف ِبَفْرٍض (ما نصُّھ: ي مواھب الجلیلقال الحّطاُب من المالكیة ف      

أن َسَفَرھا في التطّوع ال یجوز إال بزوج أو َمْحَرم، وھو كذلك فیما كان على مسافة یوم 
ھذا : ، وقّید ذلك الباجي بالعدد القلیل ونّصھ)٤(ولیلة فأكثر، سواء كانت شاّبة أو متجاّلة

أما في القوافل العظیمة فھي عندي كالبالد یصّح فیھا عندي في االنفراد والعدد الیسیر، ف
وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنھ ...انتھي. سفرھا دون نساء وذوي محارم

إذا كانت في رِّْفَقٍة َمأُموَنٍة : المذھب فُیقیَّد بھ كالم المصنف وغیره، ونص كالم الزناتي
والمحّلِة العظیمة، فال خالَف في جواز سفرھا ذات ُعَدد وَعَدد أو جیٍش مأموٍن من الغَلَبِة 

من غیر ذي َمْحَرٍم في جمیع األسفار الواجب منھا والمندوب والمباح من قول مالك 
  ).      ٥)(ِذْكُره وبین البلد، ھكذا ذكره القابسي وغیره، إْذ ال فرَق بین ما تقّدم

                                      
  ٢/٥٢٢، مواھب الجلیل ٧/٨٦المجموع)(١
 . ٢/٥٢٢مواھب الجلیل)(٢
 . المصدر السابق نفس الموضع)(٣
  .  ١/٣٩الكویتیةالموسوعة الفقھیة . ھي العجوز الفانیة التي ال أرب للرجال فیھا: والمتجاّلة)(٤
  . ٢/٥٢٤مواھب الجلیل للحطاب)(٥
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- ٤١٠  - 
 

-الَمْحَرم في َحّجة اإلسالمالقائلین بعدم اشتراط : مناقشُة أدّلِة القوِل الثاني     
  .-وھم المالكیة والشافعیة وروایة للحنابلة

  :مناقشُة وجِھ استداللھم من الكتاب وذلك من وجھْین: أوًال

 خت حت  جت هب مب خب حب ُّ :- -ُنوقش استدالُلُھم بعموِم قولھ: الوجھ األول

بال  بأّن ھذا العموم مخّصص باألحادیث الصحیحة في النھي عن السفر) ١( َّ مثهت مت

  ).٢( َمْحَرم التي استدل بھا القائلون باشتراط الَمْحَرم

أّن المرأَة التي ال زوَج لھا وال َمْحَرَم غیُر مخاطبٍة باآلیِة الكریمِة؛ : الوجھ الثاني
ألّن المرأَة ال َتْقِدُر على الركوب والنزول بنفسھا فتحتاُج إلى من ُیركبھا وُینزلھا، وال 

من فقدت زوجًا أو َمْحَرمًا ُمستطیعًة في ھذه  والَمْحَرم، فلم تكن یجوز ذلك لغیِر الزوِج
  ).  ٣(الحالة، فال یتناوُلھا النصُّ

  : مناقشُة ما استدلوا بھ من السنة: ثانیًا
ُنوقش استدالُلھم بحدیث الزاد  :مناقشُة استدالِلِھم بحدیث الزاد والراحلة - ١

  -:والراحلة من وجھْین
ھذا الحدیث إنما رواه إبراھیم ): "٤(قال الخطابي :من حیث السند: الوجھ األول         

وإبراھیم الخوزي متروك : بن زید الخوزي عن محمد ابن عّباد بن جعفر عن ابن عمرا
مرسًال، والُحّجة عند الشافعي ال تقوم  ، وقد ُروى ذلك من طریق الحسن)٥(الحدیث

  ).٦"(بالمراسیل
  :وذلك كما یلي :من حیث المعنى :الوجھ الثاني

أّن ھذا الحدیث محموٌل على الرَُّجل، بدلیل أنھم اشترطوا خروج غیرھا معھا، -أ
، فأحادیُثنا أْولى مما اشترطوه بالتحكُّم من - -فجعلوا ذلك لغیر الَمْحَرم، والذي بّینھ النبيُّ

  .غیِر دلیل

                                      
  .  ٩٧سورة آل عمران من اآلیة) (١
  . ٢/٣٩٤، كشاف القناع ٢/٤٢٠، شرح فتح القدیر ٢/٦١٥تبیین الحقائق)(٢
 . ٢/٤٢١، شرح فتح القدیر ٢/١٢٣بدائع الصنائع)(٣
 . ٢/١٤٥معالم السنن للخطابي)(٤
د في إسناده راو ُمّتھم بالكذب، وھو من الضعیف، ویلیھ في ھو الحدیث الذي یوج: الحدیث المتروك)(٥

 . ٩٥-٩٤تیسیر مصطلح الحدیث للطحان ص: انظر. المرتبة الموضوع
فھو ما سقط منھ الصحابي من بعد التابعي، والُمرسل عند الشافعي ال ُیقبُل إال بشروط : أما الحدیث الُمرسل)(٦

إذا شاركھ الحفاظ : إذا سمي عنھ سمي ثقة، ثالثًا: ر التابعین، ثانیًاأن یكون الُمرسل من كبا: وھي أوًال: أربعة
أن یُروى الحدیث من وجھ آخر مسندًا، أو یروى من وجھ آخر مرسًال، أرسلھ من : المأمونون لم یخالفوه، رابعًا

الرسالة : نظرا. أخذ العلم عن غیر رجال المرسل األول، أو یوافق قول صحابي، أو یفتي بمقتضاه أكثر أھل العلم
  .    ٢٦٨، والتعریفات للجرجاني ص  ٧٣وما بعدھا ، تیسیر مصطلح الحدیث للطحان ص ٤٦١لإلمام الشافعي ص
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- ٤١١  - 

 

بقیة الشروط،  كذلك ُیحتمُل أنھ أراد أّن الزاَد والراحلَة یوجب الَحّج مع كمال-ب
ولذلك اشترطوا تخلیة الطریق، وإمكان المسیر، وقضاء الدَّْین، ونفقة العیال، واشترط 

  .مالٌك إمكاَن الُثبوِت على الراحلة، وھي غیُر مذكورة في الحدیث
أْولى باالشتراط، ولو ُقّدر التعارض فحدیُثنا أخّص - -وما ذكره النبيُّ     

   ).  ١(وأصّح وأْولى بالتقدیم
  ): حدیث الظعینة(مناقشة استداللھم بحدیث ُعّدّي- ٢
حدیث ُعَدّي یدّل على وجود السفر ووقوعھ، ولیس فیھ داللة على جوازه، فال   - أ

ساق الكالم لبیان أمن الطریق من العدو، ال لبیان أنھا - -یلزم ُحّجة؛ ألنھ
  ).٢(یجوز لھا أن تسافر بغیر َمْحَرم وال زوج

  - :دًا لإلباحة؛ لكان نقیض قولكم، وذلك من وجھینلو كان الحدیُث ُمفی  - ب
أنكم ُتبیحون الخروج للمرأة في َحّجة اإلسالم بال َمْحَرم،  :الوجھ األول         

وتشترطون الرِّْفَقَة الَمأُمونَة أو النساء الثَِّقاِت، ولكّن الحدیَث كما استدللُتم بھ ُیبیح الُخُروَج 
  ).٣(وال نساء ثقات؛ ألنھ لم یذكر فیھ خروج غیرھا معھابال َمْحَرم وال زوج وال رفقة 

أّن الحدیَث كما استدللُتم بھ یبیح لھا الخروج بال َمْحَرم وال زوج  :الوجھ الثاني
مع أنكم تتفقون معنا في أنھا ال یجوز لھا الخروج في غیر الَحّج المفروض بال َمْحَرم أو 

  ).٤(زوج
  :األثرمناقشُة ما استدلوا بھ من : ثالثًا

  : -رضي اهللا عنھ-مناقشُة أثر ُعمر بن الخّطاب - ١
- -َأِذَن ألزواِج النبّي-رضي اهللا عنھ-یمكن مناقشُة القوِل بأّن ُعَمَر بَن الخطاب         

في آخر َحّجة َحّجھا، فبعث معھن ُعثماَن بَن عّفان، وعبَد الرحمن بَن عوف، بأّن ھذا 
أنھ لیس بحدیث، وإنما ھو فعل صحابي، ومع ذلك  األثر وإن كان رواُه الُبخاري إال

  - :فالجواب من عّدة أوجھ
كان مترّددًا في ھذا األمر، ثم -رضي اهللا عنھ-أّن ُعَمَر بَن الخّطاب :الوجھ األول

  .أذن لھم في آخر خالفتھ كما ورد في الدلیل
ك، ثم ظھر لھ الجواز، متوّقفًا في ذل-رضي اهللا عنھ-وكان ُعَمُر: "یقوُل الحافُظ ابُن َحَجٍر  

  ).٥"(فأذن َلُھنَّ وَتِبَعُھ على ذلك َمْن ُذكر من الصحابة وَمْن في عصِره من غیِر َنكیر
ورضي اهللا عنھم - -أنھ لیس من الَسْھِل على َصحابِة رُسوِل اهللا :الوجھ الثاني

 من -رضي اهللا عنھ-، وُیستبعد أن یكون تردد عمر- -أجمعین مخالفة أمر رسول اهللا
بغیر َمْحَرم، وإنما قد یكون لسبٍب آخر، فلعّلھ توّقَف عند ظاھر - -أجل سفر نساء النبي

                                      
  . ٣/٢٣٠المغني)(١
 . ٣/٢٣٠، المغني ٢/٦تبیین الحقائق)(٢
 . ٣/٢٣٠، المغني ٢/٤٢شرح فتح القدیر)(٣
 .  ٣/٢٣٠المغني)(٤
  . ٤/٧٤فتح الباري البن حجر)(٥
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، وھذا )١"(ھذه ثم ظھور الَحْصر: "قال لنسائھ في َحّجة الوداع- -إّن النبي: النّص القائل
  .وزوجاِتِھ أّمھاِت المؤمنین- -التأویُل تحسینًا بالظنِّ بأصحاِب رسوِل اهللا

ُمحّرماٌت ُحرمًة مؤبدًة على الناس أجمعین، - -أّن نساَء النبيِّ :الوجھ الثالث
  .  ، فال یصحُّ االستدالُل بھذا الدلیل- -وَعْصُرُھنَّ فیھ خیُر الناِس بعَد رسوِل اهللا

رضي اهللا عنھم -ویناقش االستدالل بقول عائشة، وابن عمر، وابن الزبیر- ٢
   :- أجمعین

  .الواردة في النھي عن سفر المرأة أو َحّجھا بال َمْحَرمبأنھ مردود باألحادیث الصحیحة   
  :بما یلي :مناقشة االستدالل بالقیاس على األسیرة والُمھاجرة من دار الكفر: رابعًا     

أّن القیاَس على األسیرِة والُمھاجرِة من دار الكفر قیاٌس مع الفارق، إْذ أّن الُمھاجرة   -١
مقصودھما النجاة ال غیر؛ خوفًا من تبدیل الدِّین، أال واألسیرة ال ُتنشيء سفرًا، وإنما 

ترى أنھما لو وجدتا عسكر المسلمین في دار الحرب؛ ال یجوز لھما أن تسافرا بغیر 
 )٢(َمْحَرم؛ أو ألجل حصول األمن بذلك، ولھذا ال یقصدا مكانًا معینًا مسیرة ثالثة أیام

ذلك تخرج وحدھا بدون نسوة ثقات، أو وسفرُھما ھنا ضرورة ال ُیقاُس علیھ االختیار، ول
رِّْفَقٍة َمأُمونٍة؛ وألنھا تدفع ضررًا متیّقنًا، فیتحمل الضرر المتوھم، فال یلزم تحّمل ذلك 

  ). ٣(من غیر ضرر أصًال
ولو كانوا سواء لكان یجوز لھا أن تحّج وحدھا، لیس معھا أحٌد من : أن الخطابي یقول-٢

ٍة، فلم ُیبح لھا في الَحجِّ أن تخرج وحدھا إال مع امرأة ُحّرة زوٍج أو َمْحَرمٍ  أو امرأٍة ثق
  ).٤(ثقة مسلمة؛ فدّل على الفرق بین األمرین، وال قیاَس مع الفارق

بعد عرض أقوال الفقھاء وبسط أدّلتھم فیما یتعّلق بحكم اشتراط الَمْحَرم  :الترجیح
وجوُد الزوِج -من وجھة نظري-، أرى أّن الراجَح)الَحّج الواجب(للمرأة في َحّج الفریضة

أو الَمْحَرِم، بل الخروج معھم ھو األحوُط واألْولى، لكن عند عدم وجود الزوج أو 
الَمْحَرم، أو عند تعّسر الخروج ُیكتفي بالرِّْفَقِة الَمأُموَنِة أو النِّْسَوِة الثَِّقاِت، ال رجاَل فقْط 

  .بدون نسوة
فعند عدم وجود الزوج أو الَمْحَرم، أو عند  ،-وسٌط من وجھة نظري -وھذا الرأي     

تعّسر سفرھم، فإنھ ال مانع من سفر المرأة ألداء فریضة الَحّج مع الرِّْفقِة الَمأُمونِة، أو 
النساِء الثقات؛ ال سّیما مع تنظیم رحالت الَحّج، ووجود حمالت وشركات تتوّلى 

تمّكنوا من أداء مناسك الَحّج، اإلشراف على ذلك، وترعى ُحّجاج بیت اهللا الحرام حتى ی

                                      
، وقد صّحح ابن حجر إسناده ) ١٧٢٢(فرض الحج، برقم: ، كتاب الحج، باب٢/١٤٠داود سنن أبي)(١

یحججن إال سودة - -زاد ابن سعد من حدیث أبي ھریرة، فُكنَّ نساء النبي: ، وقال٤/٧٤في فتح الباري
، ، كتاب الحج٥/٢٢٨، وكذا أخرجھ البیھقي في سننھ- -ال تحركنا دابة بعد رسول اهللا: وزینب، فقالتا

 . المرأة تنھى عن كل سفر ال یلزمھا بغیر َمْحَرٍم: باب
  .  ٢/٤٢١، شرح فتح القدیر ٢/٦تبیین الحقائق)(٢
  . ٣/٢٣٠، المغني ٢/٤٢١، شرح فتح القدیر ٢/٦تبیین الحقائق) (٣
 . ٢/١٤٤معالم السنن للخطابي)(٤
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ویعودوا إلى بالدھم ودیارھم سالمین غانمین ظافرین بالفوز والمغفرة ورضوان اهللا 
  .سبحانھ وتعالى

َأِضْف إلى ذلك أّن األخَذ بھذا الرأي ُیسّھل وُییّسر على الكثیر من النساء ألدائھّن ھذه 

 جح مج حج مث هت ُّ  :- -توافرت لدیھّن شروط وجوب الَحّج، قال الفریضة متى

َیسُِّروا وال ُتَعسُِّروا، : "قال- -، وعن أنس ابن مالك، عن النبّي)١( َّ مخ  جخ مح

  ).       ٢"(وَبشُِّروا وال ُتَنفُِّروا
حكم اشتراط الَمْحَرم للمرأة في الَحّج غیر الواجب والُعْمرة، وفیھ : الفرع الثاني

  :مسألتان
  ): َحّج التطوُّع(في الَحّج غیر الواجب حكم اشتراط الَمْحَرم: المسألة األولى

اختلف العلماُء في حكم اشتراط الَمْحَرم للمرأة كي تخرج ألداء الَحّج غیر      
  -:، وذلك على قولین)َحّج التطّوع(الواجب

من الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، والشافعیة -یرى جمھوُر الفقھاء :القول األول
  ).٤)(َحّج التطّوع(اشتراط الَمْحَرم في الَحّج غیر الواجب)٣(-في الروایة الصحیحة عندھم

  - :واستدلوا على ذلك بما یلي
باألحادیث الصحیحة الدالة على وجوب اصطحاب المحرم للمرأة في السفر، -١

  ).٥(وقد سبق سردھا في الحدیث عن حكم اشتراط الَمْحَرم في الَحّج الواجب
  ).٦(بَمْحرم وألنھ سفر لیس بواجب، فال یجوز إال-٢

عدم اشتراط )مقابل الصحیح(یرى الشافعیُة في الوجھ الثاني عندھم :القول الثاني
الَمْحَرم أو الزوج عند خروج المرأة لَحجِّ التطّوع، فإذا لم یخرج معھا َمْحَرم فإنھ یجوز 

  ). ٧(لھا أن تخرج مع نسوٍة ثقاٍت، أو امرأٍة ثقة كَحّجِة اإلسالم
ھو وجوُد الَمْحَرم لخروج المرأة لَحجِّ التطّوع، وعند عدمھ  أّن األصَل :والراجح

  .   ُیكتفى بالرِّْفَقِة الَمأُموَنِة أو النسوِة الّثقاِت
     :حكم اشتراط الَمْحَرم لخروج المرأة ألداء الُعْمرة: المسألة الثانیة

                                      
 . ١٨٥سورة البقرة من اآلیة)(١
  ). ١٧٣٤(، ومسلم برقم)٦٩(أخرجھ البخاري برقم)(٢
ھذا الوجھ ھو الصحیح عند الشافعیة باتفاقھم، كما ذكر النووي في المجموع، وھو المنصوص علیھ )(٣

 ).  ٧/٨٧المجموع للنووي. (في األم
، شرح  ٧/٨٧، المجموع ٢/٥٢١، مواھب الجلیل ٢/٥٢١، التاج واإلكلیل ٢/١٢٤بدائع الصنائع)(٤

 . ٢/٣٩٤، كشاف القناع ٢/٧منتھى اإلرادات
حكم اشتراط المحرم لخروج المرأة للحج والعمرة، في : سبق ذكر أدلتھم وذلك في المطلب األول)(٥

 ).  الحج الواجب( حكم اشتراط المحرم للمرأة في حج الفریضة: الفرع األول
 . ٧/٨٧المجموع)(٦
  . ٧/٨٧المجموع)(٧
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- ٤١٤  - 
 

اختلف  سبق أن وّضحنا ُحَكَم الُعْمرِة وبّینا أقواَل العلماِء في ذلك، حیث     
  -:العلماُء في ُحكِمھا على رأیین

لیست واجبة، وإنما ھي ُسّنة، وذھب إلى ذلك الحنفیة، والمالكیة،  :الرأي األول 
، وُروي ذلك عن )١(والشافعي في القدیم، وأحمد في روایة وھي اختیار الشیخ تقي الدین

مّرة على من یجب  أنھا واجبة في الُعمر :والرأي الثاني، )٢(-رضي اهللا عنھ-ابن مسعود
رضي اهللا عنھم - عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر: ، وبھذا القول قال)٣(علیھ الَحّج

، وبعد ِذْكر أدلة كل فریق، ومناقشة ما احتاج إلى مناقشة، رّجحنا الرأي )٤(-أجمعین
  .بأن الُعمرَة ُسّنة ولیست واجبة: القائل: األول

روج المرأة للُعمرة ینبني على حكم الُعمرة ذاتھا، فمن وبالنسبة لحكم اشتراط الَمْحرم لخ  
إن الُعمرَة واجبٌة، فإن خروَج المرأِة لُعمرة اإلسالم في رأیھم واجب، ویأخذ أحكام : قال

  . خروج المرأة لَحّجِة اإلسالِم الواجبة، ومن بعد ذلك فالُعْمرة كَحجِّ التطّوِع تمامًا بتمام
َة ُسّنٌة مؤكدٌة؛ فإّن ُخروَج المرأِة للُعْمرة یكون ُمستحبًا، إّن الُعْمر: أما من قال     

  . -واهللا أعلم-)َحّج التطّوع(وتأخذ أحكام خروج المرأة للَحجِّ غیر الواجب
  : ُحكم خروج المرأة بغیر َمْحَرم أو رفقة مأمونة: الفرع الثالث

أو أنھا  إذا خرجت المرأُة بغیر َمْحَرم عند من ال یرى خروجھا بدونھ،     
   -:خرجت بغیر َمْحَرٍم وبال رِّْفَقٍة َمأُموَنٍة عند من یرى ذلك، فموقُف الفقھاء منھا كما یلى

أنھا إن فعلتھ، جاز فعُلھا وأجزأ، أي سقط عنھا الفرُض، فال : یرى الحنفیة -١
  ). ٥(یلزُمھا إعادتھ، إال أّن ِفْعَلھا ُیكرُه كراھة تحریم

  ). ٦(ا ُمحرٌَّم مع اإلجزاءأن فعَلھ: یرى الحنابلة -٢
للشافعیة قوٌل شاذٌّ بأنھ یلزم المرأة الخروج لَحّج الفریضة وحدھا إن كان  -٣

وصّحح الشیرازي ھذا القول، قیاسًا على الُمھاجرة من أرض ) ٧(الطریق مسلوكًا
  ).٨(الحرب

أنھ یجوز خروجھا وحدھا إن كان الطریق مسلوكًا لكن ال : وفي قول آخر لھم
  ). ٩(لیھایجب ع

                                      
 ار والدر المختار، تنویر األبص ٢٢٧- ٢/٢٢٦ ، بدائع الصنائع ١/١٥٧المختار البن مودود )(١
،  ٢/٦٦ لیل، التاج واإلك ١٧١، الكافي في فقھ اإلمام مالك ص٢/٢ ، الشرح الكبیر للدردیر٢/١٥١

 ، اإلنصاف ١٣٥/ ٢ ، نھایة المحتاج ٧/٣ ، المھذب ٧/٧ المجموع ،٤٦٧-٢/٤٦٦ مواھب الجلیل
 . ٣/٢١٨، المغني ٣/٣٨٧

 . ١/٢٦٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/٢١٨المغني)(٢
 . ١/٢٦٤، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٢١٨المغني)(٣
 . ١/٢٦٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/٢١٨، المغني ٧/٧المجموع)(٤
  .٣/٢٧، والفقھ اإلسالمي وأدلتھ ٢/٤٦٥الدر المختار)(٥
  .٣/٢٤١، الفروع البن مفلح ٢/٣٩٥كشاف القناع)(٦
  .٣/٩، روضة الطالبین ٧/٨٦المجموع للنووي)(٧
  .٧/٨٦المھذب للشیرازي)(٨
 .١/٤٦٧مغني المحتاج)(٩
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أّن المرأَة ال یجب علیھا الَحّج ما لم یكن معھا َمْحَرم أو  :وُخالصُة الَمْسَألِة     
زوج أو رِّْفَقة َمأُموَنة، وال یصّح خروجھا بدون ذلك؛ ألّن فیھ تعریُض نفِسھا للَخَطِر، 
لكن إن خرجت أجزأھا الفعُل، وسقطت عنھا َحّجُة الفریضة؛ لما سبق من األحادیث 

ال تسافر امرأُة : "- -لثابتة في الصحیحین عن نھي سفرھا بغیر َمْحَرم أو زوج، قالا
  ). ١"(أو زوُجھا"، زاد مسلم في روایة "ثالثًا إال ومعھا ذو َمْحَرم

وكما سبق أن رّجحنا بأّن األصَل وجوُد الزوِج أو الَمْحَرم، لكن عند عدم وجود             
َقِة الَمأُمونة، أو النِّسَوِة الثَِّقات، أما عدا ذلك فال یحقُّ لھا الخروُج الَمْحَرم، ُیكتفى بالرِّْف

  .ِبُمْفَرِدھا

  اطب اث

  م و ارأة ن ادة رو  وارة

  :تمھید
إما أن تكون بائنة أو : إما أن تكون من وفاة أو طالق، والُمطّلقُة: الُمعتّدة     

   -:ُح ُحكَم ُخروج المعتّدة من وفاة أو طالق رجعّي أو بائن وذلك فیما یليرجعیة، وُنوضِّ
   : حكم خروج الُمعتّدة عن وفاة: الفرع األول

اختلف العلماُء في حكم خروج الُمعتّدة الُمَتوفَّى عنھا زوُجھا  للسفر ألداء      
  -:الَحّج أو الُعْمَرة بعد وفاة زوِجھا، وذلك على مذھبین

من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، -)٢(یرى جمھوُر العلماء :ألولالمذھب ا
  .أنھ ال یجوز سفر الُمتوّفى عنھا زوُجھا، وإن كان سُفرھا ألداء الَحجِّ أو الُعْمَرة-والحنابلة

یجوز سفر الُمتوّفى عنھا زوُجھا ألداء الَحجِّ أو : قال أصحاُبُھ :المذھب الثاني
، وعطاء، وطاووس، وھو مذھب -رضي اهللا عنھا-عائشةالُعْمَرة، وھو مرّوٌي عن 

  ).٣(الظاھریة
  :األدلة

  :-الجمھور -أدلة المذھب األول
استدل الجمھوُر على منع الُمعتّدة من السفر ألداء الَحّج أو الُعْمرة بالسنة      

  : واآلثار والمعقول
  :السنة النبویة المطھرة: أوًال

  تسألھ أن - -أنھا جاءت إلى رسوِل اهللا"ن؛ بنت مالك بن سنا) ٤( حدیث فریعة -

                                      
 .الحدیث سبق تخریجھ)(١
،  ٤/٥٥٤، المھذب ٢/١٢٧، حاشیة العدوي ١/٣٨٧، مجمع األنھر ٦/٣٢، المبسوط ١/٣٨٦الدر المنتقى)(٢

 . ٥/٥٠١كشاف القناع
 . وما بعدھا ١٠/٧٩المحلى البن حزم)(٣
عید الخدري، وأمھا حبیبة بنت عبد اهللا بن الفارعة بنت مالك بن سنان الخدریة، أخت أبى س: وقیل: ھي فریعة)(٤

   .  ٤/٣٨٦، واإلصابة ٤/٣٨٧كتاب االستیعاب: انظر. ُأَبّى بن َسُلول، صحابیة شھدت بیعة الرضوان
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حتى إذا )٢(، فإن زوَجھا خرج في طلب َأْعُبٍد لھ َأَبُقوا)١(بني خدرة ترجع إلى أھلھا في
أن أرِجَع إلى أھلي في - -فسألُت رسوَل اِهللا: لحقھم فقتلوه، قالت)٣(كانوا بطرف الُقدوم

صلى -فقال رسوُل اهللا:  نفقة، قالتبني خدرة فإّن زوجي لم یتركني في مسكن یملكھ، وال
أو - -فانصرفُت حتى إذا كنُت في الُحجرة ناداني رسوُل اهللا: نعم ، قالت: -اهللا علیھ وسلم

كیف ُقْلِت؟ فرددُت علیھ القّصَة التي ذكرُت لھ من شأِن َزْوِجي، : أمر بي فُنودیُت لھ، فقال
فاعتددُت فیھ أربعَة أْشُھٍر : أجَلھ، قالت امُكثي في بیِت زوِجِك حتى َیْبُلَغ الكتاُب: فقال

فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرُتھ فاتبعھ : وَعشرًا، قالت
  ). ٤"(وقضى بھ

  :  اآلثار: ثانیًا
كان عمر وعثمان یرجعانھّن : "أنھ قال-رضي اهللا عنھ-ما ُروي عن مجاھد -١

  ).٥"(ةحواّج ومعتمرات من الُجحفة وذي الُحلیف
رّد -رضي اهللا عنھ-أن عمر"-رضي اهللا عنھ-ما روي عن سعید بن المسیَّب -٢

 ).٦"(نساء حاّجات أو معتمرات ُتوفي عنھن أزواجھن من ظھر الكوفة
أّن ُعَمَر -رضي اهللا عنھ-أخرجھ مالك في الموطأ عن سعید بن المسیَّبوما  -٣

عنھن أزواُجُھّن من البیداء یمنعھن  كان یرد الُمتوفَّى: "-رضي اهللا عنھ -بَن الخّطاِب
   ).٧"(الَحّج

  :وجھ الداللة من ھذه اآلثار
للحاّجات والُمعتمرات الُمتوّفى -رضي اهللا عنھما-إّن في رّد عمر وعثمان     

عنھن أزوجھن دلیٌل واضٌح على عدم جواز سفر الُمعتّدة من وفاة أثناء فترة عدتھا ألداء 
ؤالء الخلفاء الراشدین یقومون بمثل ھذا الفعل عن سماع، الَحجِّ أو الُعمرة، فإّن ھ

                                      
ھم فخذ من الخزرج من ولد عوف بن الحارث بن الخزرج وخدرة ھو األبجر، ومن بني خدرة : بنو خدرة)(١

ید بن األبحر، صحابي جلیل، استشھد في أحد، وابنھ سعد بن مالك بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة بن عب
  .٣٦٢كتاب جمھرة أنساب العرب ص: انظر. - رضي اهللا عنھ- سنان أبو سعید الخدري

: انظر. عبید، جمع عبد، فالعبد ُیجمع على عبید، وأعبد: أي ھَربوا منھ وخرجوا عن طاعتھ، وأعبد أي: َأَبُقوا)(٢
، مختار الصحاح، باب العین،  ١ص)باب األلف مع الباء وما یثلثھما(یومي، كتاب األلفالمصباح المنیر للف

  .١٩٦ص)ع ب د(مادة
قناة واد : اسم جبل بالحجاز قرب المدینة، وقیل: موضع على ستة أمیال من المدینة، والقدوم: طرف القدوم)(٣

لبلدان، باب القاف والجیم وما یلیھما، كتاب معجم ا: انظر. یمر على طرف القدوم في أصل قبور الشھداء بأحد
  .٨، وكتاب المناسك وأماكن طرق الحّج ومعالم الجزیرة ص ٢/١٠٦وكتاب تنویر الحوالك

،  ٢/١٠٦اإلحداد: أخرجھ اإلمام مالك في الموطأ واللفظ لھ، تنویر الحوالك، كتاب جامع الطالق، باب)(٤
ھذا حدیث : وقال ٢/٢٠٨عنھا زوجھا في بیت زوجھا والحاكم في المستدرك في كتاب الطالق، عدة المتوفى

  .صحیح اإلسناد من الوجھین جمیعًا ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي في التلخیص على المستدرك
 ). ١٢٠٧١(، برقم٧/٣٣كتاب الطالق، باب أین تعتد المتوفى عنھا زوجھا: أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ)(٥
 ). ١٢٠٧٢( ، برقم٧/٣٣ الطالق، باب أین تعتد المتوفى عنھا زوجھاكتاب  :أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ)(٦

مقام المرأة المتوفى عنھا زوجھا : أخرجھ اإلمام مالك في الموطأ واللفظ لھ، تنویر الحوالك، كتاب جامع الطالق، باب)(٧
  .٢/١٠٧في بیتھا حتى تحّل
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- ٤١٧  - 

 

أوصانا باتباع ُسّنتھم؛ وعلیھ فال یجوز خروج الُمعتّدة لسفر الحّج أو - -والرسوُل
  .الُعمرة، وال خروجھا لسفر غیرھما من باب أْولى

  :المعقول: ثالثًا
تفوُت، وال إّن العّدَة في المنزل : استدل الجمھوُر على المعقول بقولھم     

تعویَض عنھا، وأّما السفُر فال یفوت ویمكن تعویضھ، ومثلھ السفُر ألداِء الَحّج أو الُعمرة، 
  ).١(فإنھ یمكن اإلتیان بھما بعد العّدة، فُیقدَُّم ما ال ُیدرك على ما یمكن إدراكھ

أي أّن المقام في منزلھا واجب ال یمكن تداركھ بعد انقضاء العّدة، وسفر      
بعد انقضاء العّدة، فكان تقدیم واجب ال یمكن تداركھ بعد  ّج واجب یمكن تداركھالَح

  ).٢(أْولى-جمعًا بین الواجبین- الفوت
  :أدلة المذھب الثاني

استدل أصحاب المذھب الثاني على جواز سفر الُمتوفَّى عنھا زوُجھا ألداِء      
  - :الَحجِّ أو الُعْمَرِة باآلثار، وذلك كما یأتي

بأختھا أم كلثوم حین -رضي اهللا عنھا-خَرَجْت عائشُة: وي عن ُعروة قالما ُر-١
 ).٣(ُقِتل عنھا طلحة ابن عبداهللا إلى مكة في ُعْمَرة

أنھ كان ال یرى َبْأسًا للمطلقات "-رضي اهللا عنھ-وما ُروي عن ابن عباس-٢
 ).٤"(ثالثًا، أو الُمَتوفَّى عنُھنَّ أزوُجھن أن یحججن في عّدتھن

  : داللة من ھذین األثرینوجھ ال
إنما -رضي اهللا عنھ-وقول ابن عباس-رضي اهللا عنھا-إّن فعل السیدة عائشة     

فیكون خروُج السیدة عائشة بأختھا للُعْمرة، وقوُل ابن - -یكون من َفْھِمِھَما لُسّنِة النبيِّ
ا زوُجھا للَحجِّ دلیٌل على جواز سفر الُمعتّدة والُمتوفَّى عنھ-رضي اهللا عنھم جمیعًا-عباس

والُعمرة؛ وذلك لعدم وجود الدلیل المانع من ذلك أو المخصص لھما؛ كما أن السفر 
  .للُعمرة لیس واجبًا؛ فیكون السفُر ألداء الَحجِّ من باب أْولى في الجواز

بعد عرض أقوال العلماء وبسط أدلتھم فیما یتعلق بمسألة حكم  سفر  :الترجیح
أّن منَع السفِر -واهللا أعلم-ھا زوُجھا ألداِء الَحجِّ أو الُعْمَرة، یتبّین ليالُمعتّدة الُمتوفَّى عن

وجب : على إطالقھ فیھ نوع من التضییق، والقول على إطالقھ فیھ مفاسد كثیرة كذلك؛ لذا
وذلك بجواز سفر الُمتوّفى عنھا زوُجھا للحاجة أو -من وجھة نظري-القوُل بالتوسط

    -:وغیر ذلك من الحاجات، وذلك لألسباب التالیة... للعالجللضرورة كالَحّج أو السفر 

                                      
 . ٨/١٦٨المغني)(١
 .٣/٢٠٦بدائع الصنائع)(٢
، ٧/٢٩كتاب الطالق، باب أین تعتد المتوفى عنھا زوجھا: في مصنفھأخرجھ عبد الرزاق )(٣

 ). ١٢٠٥٤(برقم
، ٤/١٣٠كتاب الطالق، باب من رخص للمطلقة أن تحج في عدتھا: أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ)(٤

  ). ٣(برقم
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أنھ یمكن الجمع بین اآلثار المتعارضة، وذلك بحمل المنع الوارد في بعض اآلثار -١
على السفر دون حاجة تدعو إلیھ، وحمل الجواز على السفر لحاجة وضرورة 

 .خرومصلحة، والجمع بین األدلة أْولى من إعمال أحد األدلة وإھمال اآل
أّن المقصود من اإلحداد ھو إظھار الوفاء للزوج، وخروج الُمعتّدة للسفر للحاجة -٢

 .والضرورة ال یتعارض مع ھذا المقصد
َأِضْف إلى ذلك أن الشریعة اإلسالمیة الغّراء قد جاءت بالوسطیة، فال ُیضّیق على -٣

لّحة، وأیضًا ال الُمعتّدة من وفاة فُتمنع من السفر مطلقًا، فتفوتھا مصالح وحاجات ُم
؛  ُیترك الجواز على إطالقھ، فیجب وضع ضوابط تحّقق المصلحة وتدرأ المفسدة

ومن ذلك السفر ألداء فریضة -كان الذھاب إلى جواز السفر للحاجة والضرورة،: لذا

 يي ُّ :- -ُیمّثل الوسطیة والتیسیر، ونحن أّمُتنا أّمُة الوسطیة، قال-الَحجِّ 

 ).   ١(َّ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  :  حكم خروج الُمعتّدة عن طالق: الفرع الثاني
إما مطلقة رجعیة، وإما مطلقة بائن، ویمكن : الُمطّلقة ال تخلو من حالین     

  -:ھاتین المسألتین فیما یليذلك في توضیُح 
  :الُمعتّدة من طالق رجعي: المسألة األولى

  : جِّ والُعْمَرِة وذلك على قولینوقد اختلف العلماُء في حكم ُخُرِوَجھا للَح      
أنھ یجب علیھا لزوم بیت الزوجیة مّدة العّدة ال تخرج منھ حتى  :القول األول

  ).٢(تنتھَي العّدة، وھو قوُل الحنفیة، والمالكیة، وروایة في مذھب الحنابلة
   -:واستدلوا بما یأتي

  ).  ٤(، فذلك عاٌم لكل خروج)٣( َّ يه ىه  مه جه ين ىنُّ :- -لعموم قولھ -١

-ن لزوم البیت وعدم الخروج منھ لسفٍر أو غیِرِه من حقوق العّدة، وھي حّق هللاوأل -٢
وال یمكن تداركھ إذا فات بخالف الَحّج، فال یملك الزوُج وال غیُره إسقاَط شيٍء من -تعالى

  ). ٥(حقوق العّدة، كما ال یملك إسقاطھا
لھا الزوُج خرجت للَحجِّ  أنھا كالزوجة في ُحكمھا، فإن َأِذَن :القول الثاني

والُعمرِة، وإن لم یأذن لم تخرج إال في َحجِّ الفریضة، وھذا قوُل الشافعیة والحنابلة إال أن 
  ). ٦(إذا أحرمت فال یحّللھا، وإنما لھ منعھا من الخروج: الشافعیة قالوا

  

                                      
  .١٤٣سورة البقرة من اآلیة )(١
، كشاف  ٧/٥٢٦، المغني ٢/٦٢٣د البر، الكافي البن عب ١/٣٨٧، مجمع األنھر ٣/٢٠٦بدائع الصنائع)(٢

 .٥/٥٠٣القناع
 . ١:سورة الطالق من اآلیة)(٣
 . ٥/٥٠٣، كشاف القناع ٣/٢٠٦بدائع الصنائع)(٤
  .٥/٥٠٣، كشاف القناع ٣/٢٠٦بدائع الصنائع)(٥
  .٢/٤٤٩، كشاف القناع ٣/٢٤١، المغني ٨/١٦٤المجموع)(٦
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   -:واستدلوا بما یأتي
سكنى ویتوارثان، فال أنھا زوجة لھا حكم الزوجات، فلھا علیھ النفقة وال -١

  . تخرج لَحجٍّ أو غیِرِه إال بإذنھ
بأن الُمعتّدَة من طالق : القول الثاني القائل- من وجھة نظري-والراجُح: الترجیح

فإن َأِذَن لھا الزوُج خرجت للَحجِّ والُعمرة، وإن لم رجعي تأخذ ُحكَم الزوجِة، ومن ثّم 
  .  -لمواهللا أع-یأذن لم تخرج إال في َحجِّ الفریضة

  . الُمعتّدة من طالق بائن: المسألة الثانیة
   -:وقد اختلف العلماء في جواز خروجھا على قولین     

ال یجوز لھا الخروُج للَحجِّ أو الُعْمَرِة حتى تنتھَي العّدُة؛ وھذا قوُل  :القول األول
  ).  ١(الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، وروایة في مذھب الحنابلة

  -:ما یأتيواستدلوا ب

فقد نھى ) ٢( َّ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىنُّ:- -قولھ -١ 

في ھذه اآلیة عن خروج الُمعتّدة، وعن إخراجھا؛ فدّل ذلك أنھ ال یجوز لھا -عّز وجّل-اُهللا
  . الخروج للسفر للَحجِّ وغیِره

وألّن العّدَة واجٌب محّدد بوقت ینتھي بنھایتھ، والَحجُّ واجٌب یمكن إدراكھ بعد -٢
  .  لك، فوجب تقدیم ما ال یمكن تداركھ جمعًا بین الحّقْینذ

ردَّ المعتّدات من ذي الُحلیفة، وعبد -رضي اهللا عنھما-وألّن عبَد اِهللا بَن عمر -٣
  ). ٤(، )٣(اهللا بن مسعود رّدھن من الُجحفة

یجوز لھا الخروج؛ ألنھ ال ُسلطاَن للزوج علیھا، وال یلزمھا المكث  :القول الثاني
  ).٥(كان معّین، وھو قول في مذھب الحنابلةفي م

   -:واستدلوا بما یأتي
  . أنھا خرجت من عصمة الزوجیة، وال یجب علیھا إحداٌد، فجاز لھا الخروج     

بأن الُمعتّدَة من طالٍق بائٍن : القول الثاني القائل-من وجھة نظري-والراجُح :الترجیح     
بدون إذن ُمطّلقھا؛ ألنھا خرجت من عصمة الزوجیة؛ یجوز لھا الخروج للَحجِّ والُعْمَرِة 

ومن ثّم فال ُسلطاَن للزوِج علیھا، وال إحداَد علیھا، فجاز لھا الخروُج ال سّیما ألداء حّج 
  .-واهللا أعلم-الفریضة 

                                      
 .٧/٥٢٦، المغني ٨/١٧٤، المجموع ٢/٦٢٣لبر، الكافي البن عبد ا ٢/١٢٤،٣/٢٠٦بدائع الصنائع)(١
  .١:سورة الطالق من اآلیة)(٢
في -رضي اهللا عنھم-أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر)(٣

  .٥/١٨٢ما قالوا في المطلقة لھا أن تحج في عدتھا ومن كرھھ: كتاب الطالق، باب
 .  ٨/١٧٤مجموع، ال٢/١٢٤،٣/٢٠٦بدائع الصنائع) (٤
  . ٣/٢٤٠،٢٤١المغني)(٥
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 املبحث الثالث 

رة
ْ
م

ُ
 والع

ِّ
ج

َ
فاسِ على مناسكِ احل

ّ
 احليضِ والن

ُ
  أثر

  :وفیھ ستُة مطالب 

  اطب اول

  ر اض واّس  ارام  وارةأ

  : تمھید
في المرأِة بعَض األعضاء والوظائف على غیر صفتھا -عز وجّل-خلق اُهللا     

المرأَة ِبَرِحٍم - -في الرجل؛ الختالف طبیعة وظیفة كل منھما في الحیاة، فقد خّص اُهللا
- -وقرارًا طیلة مدة الحمل، وخلق اُهللا فیھ النسَل، ویكون مسكنًا لھ-عز وجّل- یخلق اُهللا

أنھ ینّقي : ، ولعّل منھا-عز وجّل-الحیَض والّنفاَس، وكتبھ على بنات آدم ِلِحْكَمٍة یعلُمھا 
الرحم إذا كان خالیًا من الَحْمِل، ویغّذى الولد في فترة الحمل، وُتعلم بھ العّدة، ولھذا الدم 

ٌم خاّصٌة بھ في العبادات، والطالق، والِعَدد، ومن في المرأة أحكا-عز وجّل-الذي خلقھ اُهللا
  ).١(تلك العبادات مناسك الَحّج والُعْمرة وھو موضوع البحث

ولیس للحیِض والّنفاِس من أثٍر على اإلحرام الذي ھو عقد الُنُسك بالَحّج أو      
ُ في ذلك كالرُجل ینعقد بما  ، ولو كانت حائضًا أو نفساء فإحراُمھا)٢(الُعْمَرة، والمرأة

أحرمت بھ من َحجٍّ أو ُعْمرٍة، أو بھما معًا، لكن اختلف العلماُء في حكم تأخیر الحائض 
والنفساء اإلھالل حتى تطھر، كما اختلفوا في حكم اغتسال الحائض والنفساء عند 

  -:اإلحرام، ولدخول مكة المكرمة، ونوّضح ذلك في الفروع التالیة
  

  : ل للحائض والنفساء حتى تطھرحكم تأخیر اإلھال: الفرع األول
ال یجب على الحائض والنفساء أن ُتؤّخر اإلھالَل حتى َتْطُھر بإجماع أھل      

   -:، لكن اختلفوا في األفضل لھا على قولین)٣(العلم
إّن األفضَل للحائض والنفساء اإلحرام بالُنُسك، وال تنتظر الُطْھر،  :القول األول 
  ).٤(اھر من عبارات الحنفیة وإن لم ُیصّرحوا بذلكالمالكیة، والظ: وھذا قول

                                      
  .١/٣٧٠الروض المربع)(١
والمرأة إحرامھا في وجھھا باتفاق الفقھاء، فإن احتاجت إلى ستر وجھھا لمرور الرجال قریبًا منھا، )(٢

وُمحرمات  - رضي اهللا عنھا-فإنھا عند الحنابلة تسدل الثوب من فوق رأسھا على وجھھا؛ لفعل عائشة
  . ٣/١٣٠الفقھ اإلسالمي وأدلتھ: انظر. - -اهللا ُأخریات مع رسول

  .٣/٢٩٤، المغني ٧/٢١٢، المجموع ٣/٤٨، مواھب الجلیل ٢/٤٨٠حاشیة ابن عابدین)(٣
  .٣/٣٨، مواھب الجلیل ٢/٤٨٠، حاشیة ابن عابدین ٢/١٤٣بدائع الصنائع)(٤
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  :واستدلوا بما یأتي 
ألّن التعجیَل في الدخول في العبادة أْولى من االنتظار لتحصیل ُطْھر ال       

ُیشترط لھا؛ وألّن المقصوَد من إقامة ُسّنة الغسل النظافة، فیستوي فیھ الرجل والمرأة، 
  . )١(وسواء كانت طاھرًا أو حائضًا

إّن األفضَل للحائض والنفساء االنتظار في المیقات حتى تطھرا؛ : القول الثاني
إال أّن عبارة الحنابلة ) ٢(ِلُتْحِرَما طاھرتْین إذا أمكنھما ذلك، وھذا قول الشافعیة، والحنابلة

استحب : إن َرَجْت الحائُض الُطْھَر قبل الخروج من المیقات أو النفساء: في المغني وغیره
  ). ٣(تأخیر االغتسال حتى َتْطُھر لھا

  .بأّن اإلحراَم بعد االغتسال وھي طاھرٌة أكمُل لھا: وعّللوا 
  

أّن األفضَل لھا المبادرُة في الدخول إلى العبادة، - واهللا أعلم-والراجُح :الترجیح
وأن ال ُتؤّخر اإلحرام حتى َتْطُھر لتحُصَل على ثواب عبادة اإلحرام، وتبدأ في ُسننھ؛ 

  . ِلُأمَِّتھ- -نھ أرفُق بھا غالبًا، ولو كان فیھ فضٌل لبّینُھ الرسوُلوأل
  

  : حكم االغتسال للحائض والنفساء عند اإلحرام: الفرع الثاني
  -:اختلف العلماُء في حكم االغتسال عند اإلحرام للحائض والنفساء على ثالثة أقوال 

   

ق الرجال والنساء وسواء إّن االغتساَل عند اإلحرام ُسّنة في ح :القول األول
الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، : كانت المرأة طاھرًا، أو حائضًا، أو نفساء، وھذا قول

  ).٤(والقول الصحیح في مذھب الشافعیة
   

  -:واستدلوا بما یأتي
حتى أتینا ذا الحلیفة، :...قال - رضي اهللا عنھما-حدیث جابر بن عبد اهللا -١ 

كیف أصنع؟ - -حمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول اهللافولدت أسماُء بنت عمیس م
  ). ٦"(بثوٍب وأْحِرِمي)٥(اغتسلي، واستْثِفري: "قال

                                      
  . ٣/٣٨، مواھب الجلیل ٢/١٤٣بدائع الصنائع)(١
  .٣/٢٩٤، المغني ٧/٢١٢المجموع)(٢
  .٣/٢٩٤المغني)(٣
،  ٣/١٠١، مواھب الجلیل ١/٣٩٤، المدونة الكبرى ٢/١٤٣، بدائع الصنائع ٤/٣المبسوط)(٤

  . ٣/٢٧٢، المغني ١٨٣، العدة شرح العمدة ص ٧/٢١٢المجموع
أن تشّد في وسطھا شیئًا، وتأخذ خرقًة عریضًة تجعلھا على محّل الدم، وتشّد طرفیھا من : االستثفار)(٥

 . ١/٤٢١، المغني ١/٤٤٣الحاوي: انظر. ورائھا في ذلك المشدود في وسطھا قدامھا ومن
إحرام النفساء واستحباب اغتسالھا : أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ في كتاب الحج، واللفظ لھ، باب)(٦

النفساء : ابن ماجھ في سننھ في كتاب المناسك، باب- أیضًا- ، وأخرجھ ٨/١٣٣لإلحرام وكذا الحائض
  .٢٩١٣-٢٩١١، حدیث رقم ٢/٩٧١،٩٧٢ّل بالحجوالحائض تھ
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- ٤٢٢  - 
 

َنِفَسْت أسماُء بنُت ُعمیس بمحمد بن أبي : "قالت-رضي اهللا عنھا-حدیث عائشة -٢
  ).٢"(أبابكر یأمرھا أْن تغتسَل وتھّل- -فأمر رسوُل اهللا) ١(بكر بالشجرة

: قال-صلى اهللا علیھ وسلم-عن النبيِّ-رضي اهللا عنھما-سحدیث ابن عبا-٣
النفساء والحائض إذا أتیا على الوقت، یغتسالن ویحرمان ویقضیان المناسك كلھا غیر "

  ).٣"(الطواف بالبیت
أْن تغتسَل إلھالل الَحّج وھي حائض، -رضي اهللا عنھا-عائشَة- -أمر النبيُّ-٤

َدِعي : "فقال--، فشكوُت ذلك إلى النبيِّأدركني یوم عرفة وأنا حائض: حیث قالت
  ). ٥"(اْنُقِضي َرْأَسِك، واْغَتِسِلي: "، وفي روایة)٤"(ُعمَرَتِك، واْنُقِضي َرْأَسِك، واْمَتِشِطي

واألمُر في األحادیث السابقة : قالوا :وجھ االستدالل من األحادیث السابقة
ب حال قیام الحیض والّنفاس، فلم لالستحباب؛ ألّن االغتساَل عن الحیض والّنفاس ال یج

  ).  ٦(َیْبَق إال حكم االغتسال لإلحرام، وذلك مستحب لجمیع الُحّجاج
  ).٧(باإلجماع على أّن اإلحراَم جائٌز بغیر اغتسال: واستدلوا -٥
  ).٨(وألنھ غسٌل ُیراُد بھ الُنُسك، فاستوى فیھ الحائُض والطاھُر -٦

والنفساء غیُر مستحب، ذكره النووي في  إّن االغتساَل للحائض :القول الثاني
  ). ٩(حكاُه الرَّافِعي: المجموع لبعض الشافعیة وقال

إّن االغتساَل لإلحرام فرٌض على النفساء خاّصة، وھذا قوُل أھل  :القول الثالث
  ).١٠(الظاھر

في الحدیثْیِن السابقْیِن ألسماء باالغتسال وھي - -بأْمِر الرسوِل: واستدلوا     
  ).١١(واألمُر للوجوب فدّل ذلك على أّن اغتساَل النفساء لإلحرام واجٌب نفساء،

بأّن االغتساَل للحائِض : ھو القوُل األّوُل القائل- واهللا أعلم- والراجُح :الترجیح
  . والنفساِء عند اإلحرام مستحٌب ولیس واجبًا

                                      
  .٨/١٣٣شرح صحیح اإلمام مسلم للنووي: انظر. الشجرة موضع بذي الحلیفة میقات أھل المدینة)(١
، وأبو داود في سننھ في كتاب  ٨/١٣٣أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب الحج، واللفظ لھ )(٢

  .١٣٤٣حدیث رقم٢/٣٥٧الحائض تھل بالحج: المناسك، باب
، والترمذي في باب ما  ٢/٣٥٧أخرجھ أبو داود في باب الحائض تھّل بالحّج، من كتاب المناسك)(٣

 . ١/٣٦٤، وأحمد في المسند ٤/١٧٢جاء ما تقضي الحائض من المناسك من أبواب الحج
، ومسلم في  ١/٨١امتشاط المرأة عند غسلھا من المحیض: أخرجھ البخاري في كتاب الحیض، باب)(٤

 . ٢/٨٧٠وجوب اإلحرام: باب كتاب الحج،
إسناده : ، وقال في الزوائد١/٢١٠الحائض كیف تغتسل: أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الطھارة، باب)(٥

 .  ٢/٥٣ثقات ، وكذا أخرجھ ابن حزم في المحلى
  .٧/٣١٢، المجموع ٢/١٤٤، بدائع الصنائع ٤/٣المبسوط)(٦
  .٣/٢٧٢، المغني ٥٥اإلجماع ص)(٧
 . ٧/٢١٣عالمھذب مع المجمو)(٨
  .٧/١١٢المجموع)(٩

  .٧/٨٢كتاب المحلى)(١٠
  .٧/١١٢المجموع)(١١
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- ٤٢٣  - 

 

حبابھ أّما القائلون بأنھ ال یستحب فیمكن الردُّ علیھم باإلجماع على است     
ألسماء باالغتسال - -للحائض والنفساء مثل غیرھما، ویردُّ علیھم أیضًا بأمر الرسول

  .لإلحرام وھي نفساء والحائض مثلھا
فقد انعقد اإلجماُع : وأّما قوُل أھل الظاھر بوجوبھ على النفساء دون غیرھا     

نى تختصُّ بھ النفساء على خالفھ، وأّن األمَر في الحدیث لالستحباب ال للوجوب، إْذ ال مع
  .وحدھا دون الحائض وھي ُتماِثُلھا، ودون الطاھر وھي أْولى منھا

  

  :حکم االغتسال للحائض والنفساء عند دخول مكة: الفرع الثالث
ُیشرع للحاجِّ والُمعتمر االغتساُل لدخول مّكَة، َرُجًال كان أو مرأًة عند جمیع      

  ).١(األئمة األربعة
إذا دخل -رضي اهللا عنھما-كان ابن عمر: " ما رواه نافع قال ودلیُل ذلك     

، ثم یصّلي بھ الُصبح ویغتسل، )٢(أدنى الحرم أمسك عن التلبیة، ثم َیِبیت بذي ُطوى
  ).٣"(كان یفعُل ذلك- -وُیحدُِّث أّن النبيَّ

  -:وقد اختلف العلماُء في استحباب ھذا الغسل للحائض والنفساء على قولین     
ُیستحب لھما االغتسال كما لو كانتا طاھرتین وھذا قول الحنفیة،  :األول القول 

  ).٤(والشافعیة، والحنابلة، وقول في مذھب المالكیة
   -:واستدلوا بما یأتي

، ولم ُیستثَن منھ أحٌد، فدّل على - -۔ ألّن الحدیَث عاٌم في بیان ُسّنة الرسوِل١
  .مشروعّیِتھ لكّل داخٍل ُمْحِرٍم

  .غسٌل ُیراُد بھ التنظیف؛ وھذا َیْحُصُل مع الحیضوألنھ  -٢
  .وألنھ غسٌل ُیراُد لدخول مّكَة، والحائُض والنفساُء وغیُرھما في ذلك سواء -٣
  افعلي ما یفعل الحاُج )"٥( لعائشَة وھي حائٌض ِبَسِرَف - -ولقوِل الرسوِل -٤

                                      
 ١، المغني٧/٢٦٦ ، المجموع٢/٣٨ ، حاشیة الدسوقي١/١٧٧ ، جواھر اإلكلیل٢/٤٤٧ فتح القدیر)(١

  .٢/١١/٤ ، شرح العمدة٣٦٨/
رق ھامش كتاب المناسك وأماكن ُط: انظر. موضع ال یزال معروفًا حتى اآلن في مّكة: ذي طوى)(٢

  .٤٦٨الَحّج ومعالم الجزیرة ص
،  ٣/٤٣٥االغتسال عند دخول مكة: أخرجھ البخاري في صحیحھ، واللفظ لھ، في كتاب الحج، باب)(٣

استحباب المبیت بذي طوى عند إرادة : ، ومسلم في صحیحھ في كتاب الحج، باب ١٥٧٣حدیث رقم
  .٩/٥دخول مكة

  .٣/٣٦٨، المغني ٧/٢١٣جموع، الم ٣/١٠٤، مواھب الجلیل ٢/٤٤٧فتح القدیر)(٤
موضٌع بالُقرب من مّكَة یقع بین التنعیم ووادي فاطمة، وھو على ستة أمیال، أو سبعة من : َسِرُف)(٥

میمونَة بنَت الحارِث، وبھ بَنى فیھا ، وبھ ُتوفیت رضي اهللا عنھا، --مّكة، وفیھ تزّوج رسوُل اهللا
، وكتاب  ٣/٢١٢)باب السین والراء وما یلیھما(ان، كتاب معجم البلد: انظر. ویسمى الیوم بالنواریة

   .١٠٤ص)باب السین مع الراء وما یثلثھما(، والمصباح المنیر كتاب السین ٢/٢١٨أخبار مكة



  " دراسة فقھیة" والنِّفاِس عَلى َمناِسِك الَحجِّ والُعْمَرة  أثُر الَحْیِض
  

- ٤٢٤  - 
 

  .سل دخول مّكة، ولم یستثن من ذلك ُغ)١"(غیر أال تطوفي بالبیت حتى َتْطُھِري
أنھ ال یستحب للحائض والنفساء االغتسال لدخول مّكة، وھو قوُل  :القول الثاني

  ). ٢(المالكیة
أّن االغتساَل إنما ھو للطواف، والحائض والنفساء ال یجزئھما  :واستدلوا بقولھم

 االغتسال للطواف قبل الُطھر، بل ال ُبدَّ من االغتسال للطواف بعد الُطھر، ولھذا ال
  ). ٣(یستحب لھما ھذا االغتسال حال الحیض والّنفاس

القول باستحباب الغسل للحائض والنفساء لدخول - واهللا أعلم-والراجُح :الترجیح
مّكة كغیرھما من الُحّجاج والُعّمار؛ لقوة األدلة التي استدل بھا أصحاُب ھذا القول، 

  .وسالمِتھا من الُمعارض
بأنھ ال دلیَل على دعواكم أّن الُمراَد : قوِل الثانيوُیجاب عن دلیِل أصحاِب ال      
الطواف، بل الظاھر أّن الُمراَد بھ االستعداُد بالنظافة لدخول مّكة، حیث : بھذا االغتسال

یلتقى جموُع الُحجَّاِج فیھا؛ فیلتقوا على أحسن حال من النظافة، أما الطواُف َوْحَدُه فال 
   ).  ٤(في طواِف اإلفاضة- -َتِسْل لھ الرسوُل الكریُمُیسنُّ لھ االغتساُل، ولھذا لم َیْغ

ب اطا  

  واّس  دول اد ارامأر اض 

اختلف العلماُء في حكم دخول الحائض والنفساء المسجد الحرام، وذلك على ثالثة       
  :أقوال

عبور، وجواز الدخول وال منع الدخول والعبور، ومنع الدخول دون العبور،
   -:كما یأتي وتفصیلھم

ال یجوز للحائض والنفساء دخول المسجد، سواء كان المسجد : القول األول
ویعُبرا، وھو قوُل ) ٥(الحرام أو غیره، وال العبور فیھ إال أن ال یجدا منھ ُبدا فیتوضئا

  ).٦(الحنفیة، ووجٌھ في مذھب الشافعیة، وروایٌة في مذھب الحنابلة
   

                                      
األمر : ھذا جزء من حدیث أخرجھ البخاري، من روایة عائشة رضي اهللا عنھا، في كتاب الحیض، باب)(١

بیان وجوه : ، ومسلم في صحیحھ في كتاب الحج، باب ٣٠٥، حدیث رقم  ١/٤٠٧بالنفساء إذا نفسن
ال - -خرجنا مع النبّي: "قالت-رضي اهللا عنھا-ما ُروي عن عائشة : "ونصُُّھ ١٢١١، حدیث رقم٨/١٤٧اإلحرام

- واهللا-لوددُت: ، وأنا أبكي فقال ما یبكیك؟ قلُت- -نذكر إال الَحّج فلما جئنا َسِرَف فطمثُت، فدخل عليَّ رسوُل اهللا
فإن ذلك شيء كتبھ اُهللا على بنات آدم، فافعلي ما یفعل الحاّج : لعّلك نفست؟ قلُت نعم قال: ني لم أحّج العام، قالأ

  .١٠٣بلوغ المرام البن حجر ص: ، وانظر"غیر أن ال تطوفي البیت حتى تطھري
  .٢/٣٨، حاشیة الدسوقي ٣/١٠٤مواھب الجلیل)(٢
  .٢/٣٨، حاشیة الدسوقي ٣/١٠٤مواھب الجلیل) (٣
  . ٣/٣٦٨، المغني ٧/٢١٣المجموع)(٤
  .١/٣٨، الفتاوى الھندیة ١/٣٨بدائع الصنائع. عند الحنفیة یكتفي بالتیمم عن الوضوء)(٥
،  ١/٢٦١، الفروع٢/٣٥٨ ، المجموع١/٨٠ األنھر ، مجمع١/٣٨ ، الفتاوي الھندیة١/٣٨،٤٤ الصنائع بدائع)(٦

  . ١/٣٤٧، اإلنصاف ١/٢٦٠والمبدع
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- ٤٢٥  - 

 

  -:سُّنَّة والمعقولواستدلوا بال
  : السُّنَّة: أوًال

، وبیوت أصحابھ شارعة - -جاء النبيُّ: قالت-رضي اهللا عنھا- حدیث عائشة -١
، ولم یصنع القوُم - -وّجھوا ھذه البیوت عن المسجد، ثم دخل النبيُّ: "في المسجد، فقال

ُأحّلھا لحائٍض وال فإني ال : شیئًا رجاَء أن َتْنِزَل فیھم ُرخصٌة، فخرج إلیھم بعد، فقال
  ).١"(ُجُنٍب

لعلّي - -قال النبيُّ: قال-رضي اهللا عنھ-واستدلوا بحدیث أبي سعید الُخدري -٢ 
یا علّي ال یحلُّ ألحٍد َیْجُنُب في ھذا المسجِد غیري : "- رضي اهللا عنھ-بن أبي طالب

  ).٢"(وغیرك
لُجُنِب تحریمًا على الحائِض وا- -فقد حّرمھا الرسوُل: وجھ الداللة من الحدیثین
   .ُمطلقًا، والنفساُء في معنى الحائض

  : المعقول: ثانیًا
  ).٣(ألنھ موضٌع ال یجوز المكُث فیھ، فكذا العبوُر كالدار المغصوبة: ومن المعقول قالوا  

المكُث في المسجد، وأما : َیْحُرُم على المرأِة الحائِض والنفساء :القول الثاني 
المالكیة، والشافعیة، : إذا استوثقْت من عدم تلویِثھ، وھو قوُل العبوُر فیھ فال َیْحُرُم

  ).  ٤(والحنابلة، إال أّن الحنابلَة اشترطوا الحاجَة في العبور
  .  واستدلوا بالكتاب والسُّنَّة وقول الصحابة

  :القرآن الكریم: أّوًال

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  ُّ  :- -قوُل اهللا     

   ). ٥(                    َّ     مثهت مت خت  حتجت هب مب خب

                                      
 ١/١٥٧في الجنب یدخل المسجد: داود في سننھ، واللفظ لھ، في كتاب الطھارة، بابأخرجھ أبو )(١

في : وسكت عنده فھو عنده حسن، والبیھقي في سننھ في كتاب المناسك، قال الخطابي ٢٣٢حدیث رقم
راویھ مجھول ال یصح االحتجاج بحدیثھ، وقال : أفلت: ، ضعفوا ھذا الحدیث وقالوا١/٧٨معالم السنن

  .ضعیف: ١/٢١٠في اإلرواء: لیس ھو بقوى ، وقال األلباني ٢/١٦٠ي المجموع النووي ف
 - رضي اهللا عنھ-أخرجھ الترمذي في سننھ، في كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب )(٢
، وقال ھذا حدیث حسن غریب ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ، وسمع مني محمد بن  ٣٧٢٧ح ٥/٦٣٩

ألن مداره على سالم بن أبي  ؛ضعیف ٢/١٦٢غربھ، قال النووي في المجموع إسماعیل ھذا الحدیث فاست
حفصة، وعطیة، وھما ضعیفان جدًا، وقد أجمع العلماء على تضعیف سالم وغّلوه في التشیُّع، ویكفي في 

  .رّدِه بعض ما ذكرناه
  . ٢/١٦١المجموع)(٣
  .١/٣٤٧، اإلنصاف ١/٣٠٧، المغني ٢/١٦٠، المجموع ١/٣٧٥الذخیرة)(٤
  .٤٣سورة النساء من اآلیة)(٥
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المعنى ال تقربوا مواضَع الصالِة؛ ألنھ لیس في الصالة : قالوا: وجھ الداللة
عبور سبیل، إنما عبوُر السبیِل في مواضعھا وھو المسجد، وھذا التفسیر مرّويٌّ عن ابن 

  ). ١(عباس، والحیُض والنِّفاُس في معنى الجنابة
  :طھرةالسُّنَّة النبویة الم: ثانیًا

كان أحُدنا یمّر في المسجد ُمجتازًا وھو : "واستدلوا بما ُروي عن جابر قال
  ).٢"(ُجُنب

  . فھذا دلیٌل على جواز المرور دون الجلوس: قالوا :وجھ الداللة
  :قول الصحابة: ثالثًا
كابن مسعود، وابن عباس، : إّن ھذا القوَل لكثیٍر من الصحابة والتابعین     

  ). ٣(ب، والحسن البصري، وسعید بن ُجبیروسعید بن المسیَّ
إّن المرأَة الحائَض والنفساَء ال تمنعاِن من الدخول إلى المسجد،  :القول الثالث

  ).٤(الظاھریة، وروایٌة في مذھب الحنابلة إذا توضأت: والمكِث فیھ، وھو قوُل
  :واستدلوا بالسُّنَّة والمعقول 

  :السُّنَّة: أوًال
  ). ٥"(المؤمُن ال َیْنُجس: "- -قوُل الرسول     
  : المعقول: ثانیًا

وھم جماعٌة ُكُثر، --وألّن أھَل الُصفَِّة یبیتون في المسجد بحضرة الرسول      
  .  وال شكَّ أّن فیھم من یحتلم وما ُنُھوا قطٌّ

  ). ٦(وأما اآلیة فالنھي فیھا عن الصالة ال عن مواضع الصالة: وقالوا     
  :ح المناقشة، والترجی

  - :بالنظر في أدلة األقوال الثالثة یظھر أنھا تنقسم إلى ثالثة أقسام      
أحادیث ضعیفة، وھي التي تنصُّ على تحریم لبث الحائض  :القسم األول 

  .والنفساء والجنب في المسجد

                                      
  .٢/١٦٠المجموع)(١
رواه البیھقي في معرفة السنن واآلثار، وابن قدامة في : ، وقال ٢/١٦٠أورده النووي في المجموع)(٢

وأخرج ابن أبي شیبة في المصنف أّن علّیًا كان یمّر في المسجد  رواه ابن المنذر،: ، وقال١/١٤٥نيالمغ
عن التابعین في جواز المرور بالمسجد دون المكث فیھ، في كتاب الطھارات، وھو ُجُنب، وأثارًا أخرى 

  .١/١٤٦الُجُنب یمر في المسجد قبل أن یغتسل: باب
  .١/١٤٥، المغني ٢/١٦٠المجموع)(٣
  . ٢/١٨٤، والمحلى ١/٣٤٧، اإلنصاف ١/٤٨بدایة المجتھد)(٤
 ١/٣٩٠أن المسلم ال ینجسعرق الجنب، : أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الغسل، باب)(٥

لقیھ في  -صلى اهللا علیھ وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا عنھ- عن أبي ھریرة: ، ولفظھ ٢٨٣حدیث رقم
: أین كنت یا أبا ھریرة؟ قال: بعض طریق المدینة وھو جنب، فانخنس منھ فذھب فاغتسل، ثم جاء فقال

  .حان اهللا،  إن المسلم ال ینجسسب: كنت جنبًا فكرھت أن أجالسك وأنا على غیر طھارة، فقال
  .٤/٦٥وأخرجھ أیضًا مسلم في صحیحھ في كتاب الحیض، باب الدلیل على أن المسلم ال ینجس

  .٢/١٨٤، المحلى ١/٤٨بدایة المجتھد)(٦
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أحادیث صحیحة، ولكنھا غیر صریحة في الداللة على جواز  :القسم الثاني 
إذ أنھ ال یلزم من عدم نجاستھ جواز لبثھ " المؤمن ال ینجس"المكث في المسجد، كحدیث 

  .في المسجد
اآلیة الكریمة، وھي أقوى األدلة في ھذا الموضوع ولكنھا غیر  :القسم الثالث

وھو النھُي عن ُقربان : إال أن حملھا على ما حملھا علیھ أھُل القوِل الثاني-أیضًا-صریحة
أْولى؛ ألّن ذلك أبلغ في النھي عن -لنِّفاُس ِمْثُلھاوالحیُض وا-مواضع الصالة حال الجنابة

الصالة على تلك الحال؛ وألّن بیان حكم التیمم للمسافر الذي حمل اآلیة علیھ أھُل القولین 

 يل ىل مل خل  ُّ :--قد ُبّین صریحًا في آیة أخرى، وھي قوُل اِهللا : اآلخرین

 ىن  من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

  . كٌم َیُعمُّ الُمسافَر والُمِقیَم، وھو ح)١(  َّ خيحي جي يه ىه مهجه ين

أْولى؛ لیكون لھا : فحمُل اآلیة اُألولى على مواضع الصالة، وتقدیر المجاز     
وھي حائٌض، وھو في - -رأَس رسوِل اهللا-رضي اهللا عنھا-داللة خاّصة، وترجیل عائشة
لدخلْتُھ لذلك؛ ُمؤّیٌد لذلك، فلو كان دخوُلھا للمسجد جائٌز ) ٢(المسجد، وھي في ُحجرِتھا

  . لكنھا لم تفعْل؛ ألنھ ال یجوز لھا الَمْكُث في المسجد- -ألنھ أرفُق برسوِل اهللا
وبھذا یتبّیُن لنا  ُرجحاَن قوِل القائلین بأنھ ال یجوز للحائِض والنفساِء والُجُنِب      

  . أن یمكثوا في المسجد، أما العبور فجائٌز إذا َأِمَنْت َتلویَثھ 
ألن أھَل الُصّفِة یبیتون في المسجد بحضرة : قوُل القائلین بجواز المكثوأّما      

  .وھم جماعٌة ُكُثر، وال شكَّ أن فیھم من یحتلم، وما نھوا عنھ قّط- -الرسول
مع تحّقق الجنابة ال : أن النھَي في اآلیة عن المكث في المسجد: فالجواب عنھ     

ذا تحّققت فیجب علیھم الخروج لالغتسال، مع احتمالھا، ولذلك جاز لھم النوم، أما إ
أنَّ مبیَتُھم في : ، وُیحتمل أیضًا)٣(ویكون ُحكمھم في ذلك ُحكم عابر السبیل في المسجد
   .مكان منعزل عن المسجد لیس منھ وإن كان متصًال بھ

                                      
  .٦سورة المائدة اآلیة)(١
 ١/٤٠١غسل الحائض رأس زوجھا وترجیلھ: أخرج البخاري في صحیحھ في كتاب الحیض، باب)(٢

جواز غسل الحائض رأس : ، مسلم في صحیحھ أیضًا في كتاب الحیض، باب ٢٩٥،٢٩٦محدیث رق
  . ٣/٢٠٨زوجھا وترجیلھ

  .٢/١٧٢المجموع)(٣
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  اطب اث

  ).طواف ارن(أر اض واّس  اطواف ت

كطواف اإلفاضة في الَحجِّ، والطواِف في الُعْمرة، وطواُف : نطواُف الرُّك     
، ولبیان أثر الحیض والّنفاس على طواف )١(الرُّكن ال بّد من اإلتیان بھ في الَحجِّ والُعْمرة

  -:الرُّكن ال بّد من معرفة ُحكم الطھارة بالنسبة للطواف، وذلك فیما یلي
  : فُحكم الطھارة بالنسبة للطوا: المطلب األول

  .  أم ال؟-ال سّیما طواف الرُّكن-اختلف العلماُء في ھل الطھارة شرط لصّحة الطواف
    -:ومن ثمَّ اختلف العلماُء في ُحكم طواف الحائض والنفساء وذلك على ثالثة أقوال

إّن الطھارَة من الحیض والّنفاس، وكذا من سائر األحداث شرٌط في  :القول األول
من الحائض والنفساء طواف، وال یجوز لھا ذلك، وتنتظرا في صّحة الطواف، فال یصّح 

وھذا مذھُب جمھور الفقھاء ومنھم المالكیة، والشافعیة، . الطواف الرُّكن حتى تطھرا
  ). ٢(والحنابلة

أجمع العلماُء على تحریم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنھ ال : "قال النووي 
ع، وأجمعوا أن الحائَض والنفساَء ال ُتمنع من شيٍء یصّح منھا طواف مفروض وال تطّو

  ). ٣"(من مناسك الَحّج إال الطواف وركعتیھ، نقل اإلجماع في ھذا ُكلِِّھ ابُن جریر وغیُره
   -:واستدلوا بما یأتي

الطواف بالبیت : "- رضي اهللا عنھما- في حدیث ابن عباس- -قول الرسول -١
   ).  ٤"(فیھ صالة إال أنكم تتكّلمون

أّن أحكام الطواف بالبیت كأحكام الصالة، إال في جواز  :وجھ الداللة من الحدیث
الكالم في الطواف دون الصالة، ومعلوٌم أّن الطھارَة شرٌط في صّحِة الصالةِ باإلجماع، 

  ). ٥(فكذلك تكون شرطًا في صّحِةالطواف

                                      
  . ٣/١٤٦، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ١٣٥الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي ص)(١
 ٣/٦٧الدسوقي، حاشیة ١/٣٤٣، بدایة المجتھد١٣٥،١٣٦، الكافي البن عبد البر ص١/٣٧٥الذخیرة)(٢

  .٣/٥٠١، الفروع٣/٣٧٧، المغني١/٩٣، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
 . ٢/٣٨٦،٣٨٧المجموع)(٣
حدیث  ٣/٢٩٣م في الطوافما جاء في الكال: أخرجھ الترمذي في سننھ في كتاب الحج، باب)(٤
ھذا  :، وقال٤/٤٥٩، والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ١٨٥٤والدارمي حدیث رقم ،٩٦٠رقم

حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه وقد أوقفھ جماعة، ووافقھ الذھبي، وقال ابن التركماني في الجوھر 
وعطاء متكّلٌم فیھ، وقد اختلط آخر ُعمره، ومع ھذا اختلف فیھ، ورواه غیر واحد عن : ٥/٨٥النقي

: ١/١٣٨ص الحبیر، وقال ابن حجر في التلخی ٥/٨٥طاووس عن ابن عباس موقوفًا كما بّینھ البیھقي
  .صّححھ ابُن السكن وابُن خزیمة، وابُن ِحّبان

  .٥١العدة شرح العمدةص)(٥
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لنفساَء إّن ا: "أنھ قال- -عن النبي-رضي اهللا عنھما- حدیث ابن عباس -٢
  ). ١"(والحائَض تغتسُل وُتْحِرُم وَتقِضي المناسَك ُكلَّھا غیر أن ال تطوف بالبیت

جوَّز لھا أن تفعَل جمیَع المناسك وھي - -أّن الرسوَل: وجھ الداللة من الحدیث
حائٌض أو نفساُء إال الطواف بالبیت فإنھ ال یجوز لھا فعلھ وھي حائض أو نفساء، وإنما 

  ). ٢(ھرتفعلھ بعد الُط
ال نذكر إال الَحّج، - -خرجنا مع النبّي: "قالت-رضي اهللا عنھا-حدیث عائشة -٣

: ما ُیبكیِك؟ قلُت: ، وأنا أبكي، فقال- -فلما جئنا َسِرَف، فطمثُت،  فدخل عليَّ رسوُل اهللا
 فإن ذلك شيء كتبھ اُهللا: لعّلك نفسِت؟ قلُت نعم، قال: لوددُت واهللا أني لم أُحّج العام، قال

  ). ٣"(على بنات آدم، فاْفَعِلي ما َیْفَعُل الَحاجُّ غیر أن ال تطوفي البیَت حتى َتْطُھِري
في فعِل جمیع -وھي حائٌض-َأِذَن لھا- -أّن الرسوَل :وجھ الداللة من الحدیث

عن الطواف حتى تغتسل، والنھُي - -مناسك الَحّج إال الطواف بالبیت فقد نھاھا النبيُّ
؛ وألّن الطواَف یفتقُر إلى الطھارة وال تصحُّ منھا )٤(العبادة یقتضي الفساد في

  ).٥(الطھارة
حاضْت : "حیث قالت-رضي اهللا عنھا-بالحدیث الذي َرَوْتُھ عائشُةواستدلوا  -٤

: - -فقال- -فذكرُت حیضَتھا لرسوِل اهللا: بعد ما أفاضت، قالت )٦(صفّیُة بنُت ُحیّي
یا رسوَل اهللا، إنھا قد كانت أفاضت وطافت بالبیت ثم : ُتفقل: ، قالت"َأَحاِبَسُتَنا ِھَي"

  ).٧"(َفْلَتْنِفْر: "- -حاضت بعد اإلفاضة، فقال

                                      
،  ١٧٤٤حدیث رقم ٢/٣٥٧الحائض تھل بالحج: أخرجھ أبو داود في سننھ، في كتاب المناسك، باب)(١

حدیث  ٣/٢٨٢ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك: والترمذي في سننھ في كتاب الحج، باب
  .٢٩٤٥رقم

في إسناده خصیف وھو ابن عبدالرحمن الحراني، : ٢/٢٨٦وقال المنذري في مختصر سنن أبى داود
  .أبو عون، وقد ضّعفھ غیُر واحد: وكنیتھ

  .سیئ الحفظ: -في خصیف- شاھدًا لحدیث عائشة اآلتي بعده، وقال ١/٢٠٦وعّده األلباني في اإلرواء
  .٥١العدة شرح العمدة ص)(٢
  .الحدیث سبق تخریجھ)(٣
، والتمھید ألبي  ١/٤٣٢، والُعّدة في أصول الفقھ ٤٨٦المحصول الجزء األول القسم الثاني ص)(٤

  .١/٣٩٦، والمستصفي للغزالي ١/٣٦٩الخطاب
  . ٢/٣٨٦المجموع)(٥
ھي أم المؤمنین صفّیة بنت حیي بن أخطب من بني النضیر من بني إسرائیل، وأمھا برة بنت )(٦

م بن مكشم یوم خیبر، وُأسرت صفیة مع َسبي ھذه الغزوة، فاستصفاھا سمئول، ُقتل زوُجھا األول سال
رضي اهللا -وصارت في سھمھ ثم أعتقھا، وجعل عتقھا صداقھا، وذلك سنة سبع، وُتوفیت- -رسوُل اهللا

  .٤/٣٤٦، واإلصابة ٤/٣٤٦كتاب االستیعاب: انظر. ه٥٠سنة - عنھا
،  ١٢١١، حدیث رقم ٢/٩٦٤عن الحائضوجوب طواف الوداع وسقوطھ : مسلم، كتاب الحج، باب)٧(

أي فالتدفع أو : ، ومعنى فالتنفر٤١٤٠حجة الوداع حدیث رقم : والبخاري في كتاب المغازي، باب
ھو الیوم الثالث : ھو الیوم الثاني من أیام التشریق والنفر الثاني: األول: تخرج من منى، وللحاج نفران

   . ٢٣٦ص)نون مع الفاء وما یثلثھماال(المصباح المنیر، كتاب النون: انظر. منھا
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- ٤٣٠  - 
 

لّما حاضت أظھرت ُحْزَنَھا -رضي اهللا عنھا-أّن صفّیَة: وجھ الداللة من الحدیث
عن السفر؛ ألنھا لم َتُطْف طواَف --على ذلك؛ ألنھا تخشى أن تتسّبَب في حبس الرسول

على أن الحیَض قبل الطواف یمنع منھ، ویتسّبب في الحبس - -داع، وأقّرھا الرسوُلالو
فإنھ یسقط عن الحائض : والتأخیر، لكن ذلك إنما یكون في الطواف الرُّكن، أما الواجب

      .والنفساء وال یلزمھا، فدّل ذلك على أن الطھارَة شرٌط في صّحِة الطواف
إّن أّوَل شيٍء بدأ بھ حین َقِدَم : "قالت - عنھارضي اهللا-وما ُروَي عن عائشَة -٥ 

  ).١"(الحدیث..أنھ توّضَأ، ثم طاف - -النبيُّ
--توضأ للطواف، وقد أمر الرسوُل- -أّن الرسوَل :وجھ الداللة من الحدیث

لتأخذوا مناسككم، فإني ال أدري لعّلي ال أحّج بعد حّجتي : "--بأخذ المناسك عنھ بقولھ
  ).   ٢"(ھذه

أّن الطھارَة من الحدث لیست شرطًا في صّحة الطواف وإنما ھي  :قول الثانيال
واجبة، فیصّح الطواف مع الحدث، فلو طافت الحائض والنفساء صّح طوافھما، فإن 
أمكنھما إعادتھ بعد الُطھر أعادتاه، وإال لزمھما الفدیة، وھذا قول الحنفیة، وروایة في 

ند الحنفیة أن الطھارة من الحدث ُسّنة ولیس مذھب الحنابلة، وفي القول اآلخر ع
  ).٣(واجبًا

   -:واستدلوا بما یأتي

  ).٤( َّ خت حت جت هب  مبُّ:- -قولھ

   :وجھ الداللة من اآلیة
أمر بالطواف أمرًا مطلقًا عن شرط الطھارة، وال یجوز تقیید - -أّن اهللا     

ألنھ ال یوجب علم الیقین،  ؛ فالرُّكنیُة ال تثبت بخبر الواحد؛)٥(مطلق الكتاب بخبر الواحد
  .والرُّكنیُة ال یوجبھا إال ما یثبت علم الیقین

أّن الطواَف بالبیت على غیر طھارة جائٌز إال المرأة الحائض، فإنھ  :القول الثالث
  ). ٦(ال یجوز لھا أن تطوف حتى َتْطُھر، وھذا قول الظاھریة

                                      
من طاف بالبیت : ھذا جزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، واللفظ لھ، في كتاب الحج، باب)(١

،  ١٦١٤، حدیث رقم٣/٤٧٧إذا قدم مكة قبل أن یرجع إلى بیتھ ثم یصلي ركعتین، ثم خرج إلى الصفا 
  . ٨/٢٢ة ال یتحلل بالطواف قبل السعيأن المحرم بعمر: ومسلم في صحیحھ في كتاب الحج، باب

، وقد أخرجھ اإلمام مسلم، واللفظ لھ، في كتاب الحج، - رضي اهللا عنھ-ھذا جزء من حدیث جابر)(٢
رمي : ، وأبو داوود في سننھ في كتاب المناسك، باب ٩/٤٤استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر: باب

  .١٩٧٠، حدیث رقم٢/٤٩٥الجمار
، وقال ٤/١٦، اإلنصاف ٣/٣٧٧، المغني ٣/٤٩، فتح القدیر ٢/١٢٩بدائع الصنائع،  ٤/٣٨المبسوط)(٣

یصح منھما فقط مع جبران بدم، وعنھ یصح : وعنھ یصح من ناس ومعذور فقط، وعنھ: في اإلنصاف
  . من الحائض وتجبره بدم وھو ظاھر كالم القاضي

  .٢٩: سورة الحج من اآلیة)(٤
  .١/٣٤٩حموت بشرح مسلم الثبوت، وفواتح الر ١/٢٩٤كشف األسرار)(٥
  .٧/١٧٩المحلى)(٦
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  : واستدلوا بما یأتي
لمؤمنین إْذ حاضت من الطواف بالبیت، وولدت منَع ُأمَّ ا- -أّن الرسوَل     

بأن تغتسَل وتھلَّ، ولم َیْنَھَھا عن -علیھ السالم-أسماُء بنُت ُعمیس بذي الُحلیفة فأمرھا
كما بّیَن أمَر - -الطواف؛ فلو كانت الطھارُة من شروط الطواف لبّینُھ رسوُل اِهللا

  .الحائِض، وكذلك لم َیْنَھ الُجُنَب عن الطواف
أن تغتسَل ولم یمنعھا من الطواف، - -قد ولدت أسماُء بذي الُحلیفة، فأمرھا النبيُّو     

  ).١(كما بّیَن أمَر الحائض- -فلو كانت الطھارة من شروط الطواف لبّینُھ رسوُل اهللا
بأن الطھارَة شرٌط : القائل-الجمھور-القول األّول- واهللا أعلم- الراجُحو :الترجیح

للحائِض والنفساِء الطواَف على غیر طھارة، ولو طافتا لم لصّحة الطواف، فال یجوز 
  . یجزھما؛ وذلك لقّوِة أدلتھ، وصراحتھا، ووضوحھا في الداللة على ُحكمھا

   -:وأما أدلة األقوال األخرى فُیجاب عنھا بما یأتي     
  : استدالُل الحنفیِة بعموم اآلیة، فالجواُب عنھ من وجوه -١

لتأخذوا مناسككم، فإني : "بقولھ- -مَر بأخِذ المناسك عنھأ- -أّن الرسوَل :األول
بیان للطواف الُمجمل في اآلیة --، فطوافھ)٢"(ال أدري لعّلي ال أحّج بعد حّجتي ھذه

  ).  ٤(توضأ ثم طاف كما سبَق بیاُنھ- -، وھو)٣(الكریمة؛ والُسّنُة ُتبیُِّن ُمجمَل القرآن
عموم القرآن بخبر الواحد، بل الصحیح  أنا ال ُنسّلم بعدم جواز تخصیص :الثاني

، فإذا كانت اآلیة عاّمة، ُینظر ما جاءت بھ الُسّنُة؛ لتكوَن الُسّنُة ھي الدلیُل على )٥(جوازه
  .ظاھر اآلیة

 رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّ  في قولھ: وذلك مثل آیة المواریث

وإن كان یھودیًا، أو نصرانیًا، ، فھي عاّمة ِلُكلِّ من یقع علیھ اسُم الولد، )٦(               َّمن  زن

، خصّصت )٧(نصرانیًا، فلما جاءت الُسّنُة بأن ال َیِرَث مسلٌم كافرًا، وال كافٌر مسلمًا
  ).  ٨(األوالد بما عدا ھؤالء، وانعقد اإلجماُع على ذلك

                                      
  .المصدر السابق نفس الموضع)(١
 .الحدیث سبق تخریجھ)(٢
  .٢٨٨،  ٢/٢٨٧التمھید ألبى الخطاب)(٣
  .٨/١٨المجموع)(٤
  .٢/١٠٥، والتمھید ألبى الخطاب ١٣١المحصول الجزء األول القسم الثالث ص)(٥
  .١١سورة النساء من اآلیة)(٦
ال یرث المسلم الكافر وال الكافر "م البخاري في صحیحھ حدیث أسامة بن زید ولفظھ أخرج اإلما)(٧

،  ٦٧٦٤حدیث رقم  ١٢/٥٠ال یرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم: في كتاب الفرائض، باب" المسلم
  .١١/٥١وأخرجھ أیضًا اإلمام مسلم في صحیحھ في كتاب الفرائض

  .١١١-٢/١٠٥التمھید في أصول الفقھ)(٨
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أّن الطواَف بغیر طھارة مكروٌه عند الحنفیة، وال یجوز حمُل اآلیِة على  :الثالث
  ). ١(ال یأمُر بالمكروه-تعالى-طواٍف مكروٍه؛ ألّن اَهللا

وأّما قوُل أھل الظاھر بالتفریق بین الحیض والّنفاس، فإنھ ال َوْجَھ لذلك،      
لعائشَة، - -التحادھما في نوع الُعذر، وفي األحكاِم المترّتبِة علیھما، وأمُر الرسوِل

حكم السابق الذي بّیَنُھ وأمثاَلھا باالنتظار حتى َتْطُھر َیشمُل النفساَء، وھو زیادٌة على ال
بّین أّن العّلَة في األمر باالنتظار عدم - -لھا في المیقات؛ ألّن الرسوَل- -الرسوُل

، وكذلك النفساء، ال "حتى َتْطُھِري"الُطْھر، وأن جواَز الطواِف منھا مرھوٌن بالُطْھر 
  . یجوز لھا الطواُف إال بعد الُطْھر

، "ِلتأخُذوا مناِسَكُكم"ْیِن قبل الطواف مع قولھ من الحَدث- -كما أن تطھَُّرُه     
  . - واهللا أعلم-دلیٌل على وجوب التطھُّر من الَحدَثْیِن قبَل الطواف

  : حاالت ُطروء الحیض والّنفاس على المرأة: المطلب الثاني
قد یطرأ الحیُض والّنفاُس على المرأة قبل الطواف في الُعْمرة، وقد یطرأ      

طواف اإلفاضة في الَحّج، فما أثُر الحیِض والنِّفاِس على الطواف؟ ویمكن  على المرأة قبل
    -:توضیح الحكم في ھاتین الحالتین وذلك فیما یلي

  : ُطروء الحیض والّنفاس قبل الطواف في الُعْمرة :الحالة األولى
ھا ذھب األئمُة األربعُة والظاھریُة إلى أّن المرأَة في ھذه الحالة سواء اعترض     

الحیُض والّنفاُس قبل اإلحرام أو بعده، فعلیھا أن تغتسَل وتستْثِفَر وُتْحِرم، وتفعُل ُكلَّ 
  ).٢(المناسك ما عدا الطواف بالبیت والسعي بین الصفا والمروة فإنھا ُتؤجُِّلھا حتى َتْطُھر

  : ودلیلھم على ذلك
مد بن أبي نفست أسماُء بنُت ُعمیس بمح: "قالت-رضي اهللا عنھا-عن عائشَة-١

  ).٣"(أبا بكر أن یأمرھا أن تغتسَل وتھلَّ- -بكر بالشجرة، فأمَر رسوُل اهللا
عام َحّجِة - -خرجنا مع رسول اهللا: "أنھا قالت- رضي اهللا عنھا-وعن عائشة-٢

من كان معھ ھدي فلُیھّل بالَحجِّ مع الُعْمرة، - -الوداِع، فأھللنا بُعْمرٍة، ثم قال رسوُل اهللا
فقدمُت مّكَة وأنا حائٌض لم َأُطْف بالبیت، وال بین : تى یحلَّ منھا جمیعًا، قالتثم ال یحّل ح

انُقِضي رأَسِك وامتشِطي وأھلِّي : فقال- -الصفا والمروة، فشكوُت ذلك إلى رسوِل اهللا
مع عبد - -فقلُت، فلما قضینا الَحجَّ، أرسلني رسوُل اهللا : بالَحجِّ، وَدِعي الُعْمرَة، قالت

  .)٤"(ھذه مكان ُعْمرتك: ن أبي بكر إلى التنعیم فاعتمرُت، فقالالرحمن ب
ھو أنھ ُیشترُط فیھ أن : ال ُیشترُط لھ الطھارُة وسبُب تأجیِل السعي مع أنھ     

، أّما إن طرأ - -یكون بعَد طواٍف صحیٍح، ألن السعَي تبٌع للطواف، وھكذا فعل النبيُّ

                                      
 .٨/١٨المجموع)(١
، كشاف  ٣/١٣٣،٢٥١المغني، ٣٩، ٢/٣٨ ، الشرح الكبیر٢٢٥-٢/٢٢٣ المنتقي شرح الموطأ )٢(

 ١/٢٧٠،٢٧١ ، أسني المطالب٣/٢٢،٢٣ ، فتح القدیر٢/٥١، تبیین الحقائق  ٢/٤٠٦،٤١٦،٤١٧ القناع
  .  ٥/١٩٦، المحلى ٧/٢٧١،٢٢٢، المجموع

  . الحدیث سبق تخریجھ )٣(
  . ١٢١١، حدیث رقم٢/٣٧٠بیان وجوه اإلحرام: م، كتاب الحج، بابأخرجھ مسل )٤(
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- ٤٣٣  - 

 

، فإن َطُھرت الحائُض أو النفساُء )١(ر طھارةالحیُض بعد الطواف فیصحُّ السعُي على غی
  طافْت) یوم اإلحرام بالَحّج( قبَل الیوِم الثامِن من ذي الِحّجِة

  ).  ٢(وَسعْت بین الصفا والمروة، ثم تحّللْت من إحراِمھا 
أما إذا استمر حیُضھا أو نفُسھا بعد الیوم الثامن من ذي الِحجَّة، فالمسألُة فیھا 

  -:قوالن
إلى أّن المرأَة علیھا أن )٣(ذھب المالكیة، والشافعیة، والظاھریة :ألولالقول ا

تنِوي اإلحراَم بالَحجِّ وُتدِخُلُھ على الُعْمرِة وُتصبُح في ھذه الحالِة قارنًة بین الَحجِّ والُعْمرة، 
، ، وال َتقِضي طواَف الُقدوم؛ ألنھ ُسّنٌة عند الجمھور غیر المالكیة)٤(وعلیھا دٌم للِقراِن

  ).٥(عائشَة بقضاِئھا، وال َفَعَلْتُھ ِھَي- -والُسّنُة ال یجب قضاؤھا، ولم یأمر النبيُّ
  ـ:ومن األدلة التي استدل بھا المالكیة والشافعیة والظاھریة

أقبلْت عائشُة بُعْمرٍة، حتى إذا كانت ِبَسِرَف : "قال- رضي اهللا عنھ-مارواه جابر-١
شأني : ما شأُنك؟ قالت: عائشَة، فوجدھا تبكي، فقال على- -َعِرَكْت، ثم دخل رسوُل اهللا

إّن - -أني قد ِحضُت، ولم أحّل، ولم َأُطْف بالبیت، والناُس یذھبون إلى الَحجِّ اآلن، فقال
ھذا أمٌر قد كتبھ اُهللا على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أھّلي بالَحجِّ، فَفعَلْت، َوَوقَفْت المواقَف، 

قد حللِت من - -لكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال لھا رسوُل اهللاحتى إذا َطُھرْت، طافْت با

                                      
 ٤/٩٩ ، تحفة المحتاج٣/١٩٤ ، المغني٢/١٣٤ بدائع الصنائع ٢٢٥-٢/٢٢٣ المنتقي شرح الموطأ )١(
،١٠٠ .  
، كشاف  ٣/١٣٣،٢٥١، المغني ٢/٣٨،٣٩، الشرح الكبیر ٢٢٥-٢/٢٢٣المنتقي شرح الموطأ)٢(

 ١/٢٧٠،٢٧١، أسني المطالب ٣/٢٢،٢٣، فتح القدیر ٢/٥١الحقائق  ، تبیین ٢/٤٠٦،٤١٦،٤١٧القناع
  .   ٥/١٩٦، المحلى ٧/٢٧١،٢٢٢، المجموع

 ، المغني٣٧٨،١/١٥١-٢/٣٧٧ ، منح الجلیل٦١-٣/٥٨ ، المنتقي شرح الموطأ١/٤٤١ المدونة )٣(
 ، أسني المطالب١٤١،١٨٢- ٧/١٣٩ ، المجموع٢/٤١٥ ، كشاف القتاع٣/١٢٩ ، المبدع٢٥٢-٣/٢٥١
  .  ٥/١٩٦ ، المحلى٨/١٣٩ ، شرح النووي على مسلم ٣٢٤-٣/٣٢٣ ، نھایة المحتاج ٤٦٣-١/٤٦٢
خرجنا مع : "أنھا قالت-رضي اهللا عنھا-إال أن الظاھریة ال یرون الدم علیھا، لما رواه مسلم ن عائشة)٤(

د منكم أن یھل من أرا- -في حجة الوداع موافقین لھالل ذي الحجة، قالت فقال رسول اهللا- -رسول اهللا
بعمرة فلیھل، فلوال أني أھدیت ألھللت بعمرة، فكان من القوم من أھل بعمرة، ومنھم من أھل بالحج، 

فكنت أنا ممن أھل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني یوم عرفة وأنا حائض، ولم أحل من : قالت
: متشطي، وأھلي بالحج، قالدعي عمرتك، وانقضي رأسك، وا: فقال- -عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي

ففعلت، فلما كانت لیلة الحصبة وقد قضى اهللا حجنا، أرسل معي عبدالرحمن بن أبي بكر، فأردفني 
وخرج بي إلى التنعیم، فأھللت بعمرة، فقضى اهللا حجنا وعمرتنا، ولم یكن في ذلك ھدي وال صدقة وال 

  ). ١٢١١(، حدیث رقم٢/٨٧٢امبیان وجوه اإلحر: صحیح مسلم، كتاب الحج، باب: صوم، انظر
 ، المغني٣٧٨،١/١٥١- ٢/٣٧٧ ، منح الجلیل٦١-٣/٥٨ ، المنتقي شرح الموطأ١/٤٤١ المدونة)٥(
 أسنى المطالب ١٨٢، ١٤١-٧/١٣٩ ، المجموع٢/٤١٥ ، كشاف القتاع٣/١٢٩ المبدع ،٢٥٢-٣/٢٥١
  .   ١٩٦/ ٥، المحلى٨/١٣٩ ، شرح النووي على مسلم٣٢٤-٣/٣٢٣ ، نھایة المحتاج٤٦٣-١/٤٦٢
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- ٤٣٤  - 
 

یا رسوَل اِهللا إني أجُد في نفسي أني لم أُطْف بالبیِت حتى : َحجِِّك وُعْمَرِتِك جمیعًا، قالت
  ).١"(فاذھب بھا یا عبَد الرحمن، فأعمرھا من التنعیم: َحَججُت، قال

َف، فتطّھرْت بعرفَة، فقال لھا أنھا حاضت ِبَسِر- رضي اهللا عنھا-وعن عائشة-٢
  ).٢"(ُیجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن َحجِِّك وُعْمَرِتِك: "- -رسوُل اهللا
    :وجھ الداللة من الحدیثین السابقین 

یدّل " ُیجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن َحجِِّك وُعْمَرِتِك: "- -أّن قوَلُھ     
صارت قارنًة بین الَحجِّ والُعْمرة، من أْجِل -اهللا عنھا رضي-داللًة قاطعًة على أّن عائشَة

  . ما أصابھا من الحیض
وألّن إدخاَل الَحجِّ على الُعْمرِة جائٌز باإلجماع من غیر خشیة الفوات، فمع -٣

أجمع ُكلُّ من نحفظ عنھ من أھل العلم، أّن لمن أھّل : "خشیة الفوات أْولى، قال ابُن المنذر
من كان معھ - -وقد أمر النبيُّ، "َل علیھا الَحجَّ، ما لم یفتتح الطواف بالبیتبُعْمرٍة أن ُیْدِخ

) ٣(ھدي أن ُیِھلَّ بالَحجِّ مع الُعْمرة، ومع إمكان الَحّج مع بقاء الُعْمرة ال یجوُز رفُضھا

  ).   ٤(َّ   متخت حت جت هب ُّ  :--لقولھ

َیُجْز رفُضھا، كغیِر  وألّن المرأَة ُمتمّكنٌة من إتمام ُعمرتھا بال ضَرٍر، فلم-٤
فقد انفرد بھ " انُقِضي رأَسِك وامتشِطي وَدِعي الُعْمرَة: "الحائض، أما الحدیُث السابُق

ُعروُة، وخالف بھ سائَر من َرَوى عن عائشَة حین حاضت، وقد ُروى عن طاووس، 
  . یذكروا ذلكوالقاسم، واألسود، وعائشة، ولم 

َدِعي : "--لزیادة، وُیحتمُل أّن قوَلُھوحدیُث جابر، وطاووس مخالفان لھذه ا
دعیھا بحالھا، وأھلِّي بالَحجِّ معھا، أو دِعي أفعاَل الُعْمرِة، فإنھا َتْدُخُل في : أي" الُعْمرَة

إني : "- -وإنما قالت للنبيِّ- -وأما إعماُرھا من التنعیم، فلم یأمرھا بھ النبيُّ: أفعاِل الَحجِّ
فاذھب بھا یا عبَد الرحمن،  :بالبیت حتى حججُت، قالأجُد في نفسي أني لم َأُطْف 

  ).٦(، ) ٥"(فأعمرھا من التنعیم

                                      
  . الحدیث سبق تخریجھ)١(
  ).١٢١٢(، حدیث رقم٢/٨٨٠بیان وجوه اإلحرام: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب)٢(
والشافعي في بدائع  بسند صحیح ،)١٨٩٧(، وأبو داود برقم ٥/١٧٣وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى 

طواُفِك بالبیت وسعُیِك بین "كلھم بلفظ  ٢/٩٩، وابن عبد البر في التمھید )١٠٥٧(، برقم١/٣٦٣المنن
  .٣٣٥بلوغ المرام البن حجر ص: وانظر". الصفا والمروة یكفیِك لَحجِِّك وُعمَرِتِك

  . ٣/٤٤٨،٤٤٩، اإلنصاف ٣/٢٥٨،٢٥٩، الشرح الكبیر ٣/٢٥١،٢٥٢المغني)٣(
  .   ١٩٦سورة البقرة من آیة رقم )٤(

 . الحدیث سبق تخریجھ)(٥
، ١/١٥١، ٣٧٨ -٢/٣٧٧ ، منح الجلیل٦١- ٣/٥٨ لمنتقي شرح الموطأ، ا١/٤٤١ المدونة)٦(

، أسني ١٤١،١٨٢- ٧/١٣٩، المجموع٢/٤١٥ ، كشاف القناع٣/١٢٩ ، المبدع٢٥٢-٣/٢٥١المغني
  . ٥/١٩٦، المحلى٨/١٣٩، شرح النووي على مسلم٣٢٤- ٣/٣٢٣، نھایة المحتاج ٤٦٣-١/٤٦٢المطالب



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٤٣٥  - 

 

ذھب الحنفیة إلى أّن المرأَة إذا أحرمت بالُعْمرة فحاضت قبل أن : القول الثاني
تطوَف؛ فإنھا َتْرُفُض الُعْمرَة أو َتْتُرُكَھا وتقضیھا بعد الَحّج، وعلیھا دُم ُعْمرٍة مكانھا، 

  ).١(ي َحجِّھاوتمِضي ف
خرجنا مع : "أنھا قالت -رضي اهللا عنھا-بما ُروَي عن عائشَة: واستدل الحنفیة

من كان معھ ھدي : - -عام حّجة الوداع، فأھللنا بُعْمرة، ثم قال رسوُل اهللا- -رسول اهللا
ئٌض فقدمُت مّكَة وأنا حا: فلیھّل بالَحّج مع الُعْمرة، ثم ال یحّل حتى یحّل منھا جمیعًا، قالت

انُقِضي : "فقال- -لم َأُطْف بالبیت وال بین الصفا والمروة، فشكوُت ذلك إلى رسوِل اهللا
ففعلُت، فلما قضینا الَحجَّ أرسلني : ، قالت"َرْأَسِك وامتشِطي وأھلِّي بالَحجِّ وَدِعي الُعْمرَة

ن ھذه مكا: "مع عبِد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعیم فاعتمرُت، فقال- -رسوُل اهللا
، فطاف الذین أھّلوا بالُعْمرة بالبیت وبالصفا والمروة، ثم حّلوا، ثم طافوا )٢"(ُعمرتك

طوافًا آخر من منى لَحجِِّھم، وأما الذین كانوا جمعوا الَحجَّ والُعْمرَة فإنما طافوا طوافًا 
  . واحدًا

: - -، وقولھ"أھّلي بالَحّج ودِعي الُعْمرَة: "- - أّن قوَلُھ :وجھ الداللة
، ھذه العبارات تدلُّ على أّن ُعمرَتھا "ھذه ُعمرٌة مكان ُعْمرتك: "- -، وقولھ"وامتِشِطي"

  ). ٣(باطلٌة ومرفوضٌة
  .طروء الحیض والّنفاس قبل طواف اإلفاضة في الَحجِّ: الحالة الثانیة

، وقد بّینا )٤(ركٌن باالتفاق، ال یصّح الَحجُّ بدونھ: طواُف اإلفاضِة أو الزیارِة     
ّن الطھارَة شرٌط في الطواف عند الجمھور، وال یصّح الطواُف بال طھارة، لكن لو بّینا أ

استمر حیُضھا ولم تتمكن المرأة من البقاء حتى تطھر وتطوف طواف اإلفاضة، كما 
كانت الحافلة التي جاءت فیھا تخرج من مكة بعد أیام التشریق بیوم أو یومین مثًال، وال 

ھا؛ ألّن السیارَة أو الطائرَة ال تنتظرھا، فماذا تفعل ھذه المرأة؟ یمكنھا التأخُّر ھي وَمْحرُم
ھل تطوف وھي حائض أم تنتظر حتى تطھر ثم تطوف؟ سواء بقیت وحیدة حیث 
تتضّرر بذلك، أم بقي معھا َمْحرُمھا الذي قد یتضّرر بذلك أیضًا، أم ترجع مع القافلة دون 

  .طواف؟
ھا الحیُض أو الّنفاُس قبل طواف اإلفاضة فماذا تفعل المرأة إذا جاء: إذن    

  :واستمر بعد أیام التشریق
  -:اختلفت أقواُل العلماِء في ذلك، ویمكُن توضیُح أقواِلِھم فیما یلي    

إلى أّن المرأَة لو طافت وھي : ذھب الحنفیة، والحنابلة في روایة :القول األول
؛ وذلك على اعتبار أن )ناقة أو بعیر(حائٌض أجزأھا طواُفھا وعلیھا عند الحنفیة ذبح بدنة

الطھارَة من الحیِض والّنفاِس لیست شرطًا لصّحة الطواف عندھم، وإنما ھي واجبٌة، 

                                      
  . ٤/٣٥، المبسوط ٣/١١٥، فتح القدیر ١٧٠-٢/١٦٩، بدائع الصنائع ٧٦- ٢/٧٣تبیین الحقائق)١(
  ).١٢١١(، حدیث رقم٢/٨٧٠بیان وجوه اإلحرام : صحیح مسلم، كتاب الحج، باب)٢(
  .  ٣/٢٥٨الشرح الكبیر ٣/١٥١،٢٥٢المغني)٣(
  .   ٢/٣١،٣٢، الشرح الكبیر ٨/١٩٧، المجموع ٣/٢٢٦، المغني٢/١٢٨بدائع الصنائع)٤(
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- ٤٣٦  - 
 

وترُك الواجِب ُیجبُر بدٍم، وھو ُھنا بدنة؛ وذلك ألّن الحیَض والّنفاَس یوجب ُنقصانًا 
تجب علیھا : أنَّ الحنفیَة قالواُمتفاحشًا، وألنھ أكبُر الحَدثْین فیجب لھ أعظم الجابرْین، إال 

اإلعادُة ما دامت بمّكَة؛ ألّن اإلعادَة جبٌر للطواف بجنسھ، وجبُر الشيِء بجنسھ أْولى؛ ألّن 
معنى الجبر وھو التالفي فیھ أتّم، ثم إن أعادت في أیام النحر فال شيَء علیھا، وإن أّخرتھ 

جعْت إلى أھِلِھا، فعلیھا الدُم، وھو َبدنٌة عنھا فعلیھا دم في قول أبي حنفیة، وإن لم ُتِعْد، ور
   ). ١(عند الحنفیة، لكّن الحنابلَة لم ُیحّددوا الدَم ھل ھو شاٌة أم بدنٌة؟

، ومنھم المالكیة، والشافعیة، والحنابلة )٢(ذھب جمھوُر أھل العلم :القول الثاني
  .ءفي المذھب، والظاھریة إلى القول بعدم صّحة طواف الحائض وكذا النفسا

والولي وتطوف، بشرط أمن الطریق )الُمسَتْأَجر(ُیحبس الكري :قال المالكیة     
حال الرجوع بعد طوافھا، فإن لم یؤمن ُفِسَخ الكراُء اتفاقًا، وال ُیحبس معھا، ومكثْت بمّكَة 
َوْحَدَھا إن أمكنھا، وإال رَجعْت لبلدھا وھي على إحرامھا، ثم تعود في القابل لكي تطوَف 

  ). ٣(اإلفاضةطواف 
وھو أّن طواَف الُقُدوِم والسعي ینوبان عن طواف  :وللمالكیة قوٌل آخٌر     

اإلفاضة لمن رجع إلى بلده، كما ینوب طواُف اإلفاضِة والسعِي عن طواف الُقُدوِم لمن لم 
افًا لم َیْفِرْض على الَحاجِّ إال َطو-عز وجّل-َیُطْف ولم َیْسَع حین دخولھ مّكة، ذلك أّن اَهللا

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّ  :--واحدًا بقولھ

َّ )٥(، ) ٤   .(  

إذا حاضت المرأُة قبل طواف اإلفاضة وأراد الُحّجاُج النَّْفَر : وقال الشافعیة     
بعَد قضاِء مناسِكِھم فاألْولى للمرأِة أن ُتِقیَم حتى َتْطُھَر فتطوُف، وكانت ُمستأِجرًة َجَمًال، 

نتظاَرھا، بل لھ النَّْفُر ِبَجَمِلِھ مع النَّاِس، إال أن یكوَن علیھا ضَرٌر ظاھٌر لم یلزْم الجمَّاُل ا
ِ  اإلفاضِة جاز، بدلیل قولھ ال : "- -في ھذا، فإن أرادْت النَّْفَر مع الناِس قبَل طواف

  . )٧(، ) ٦"(َضرَر وال ِضَراَر

                                      
 ، مجموع٣/١٨٦،١٨٧، المغني٥٥-٣/٥٢، الھدایة٤/٤٣،٤٤لمبسوط، ا٢/١٢٩بدائع الصنائع )١(

  .  ٢٦/٢٢٥ الفتاوى
،  ٢/٣١٤ ، شرح الخرشي٨٩، القوانین الفقھیة ص٢/٢٢٤ ، المنتقى٢/٢٥٠ بدایة المجتھد )(٢

 ٣/٢٢١ ، المبدع٢/٤٨٥ ، كشاف القناع٣/٥٠٢ ،  الفروع١/٣٨٤ ، الحاوي للماوردي٨/١٧ المجموع
  .٧/٢٥٧،٢/٢٢٠ محلى، ال ٥/٢٢٣ ، المغني

 ، منح الجلیل١٣٩- ٣/١٣٨ الجلیل ، مواھب٧١- ٢/٧٠ ، حاشیة الصاوي٧١- ٢/٧٠الشرح الصغیر )٣(
٣٣٨-٢/٣٣٧.  
  . ٢٩سورة الحج آیة رقم  )٤(

 . ١/١٣٧الكافي البن عبد البر المالكي )(٥
    .الحدیث سبق تخریجھ )٦(

 .  ٨/٣٣٧المجموع )(٧
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- ٤٣٧  - 

 

ع، ولكّنھا َتبَقى وقیاسًا على ما لو مرضت فإّنھ ال یلزُمھ انتظاَرھا باإلجما     
  ). ١(ُمْحِرمًة حتى َتُعوَد إلى مّكَة فتطوُف متى ما كان، ولو طاَل سنین

أّن المرأَة قد َتبَقى ُمْحِرَمًة إلى أن تموت؛ لعدم : ولكن ُیردُّ على قول الشافعیة     
ْحِرَمًا إلى أن لم َیْأُمْر أحدًا أن َیبَقى ُم--تیسُّر العودة لھا إلى مّكة، ومن المعلوِم أّن اَهللا

یموت، ثم إّن في قول الشافعیة إیجاُب َسَفرْیِن كاملْیِن على المرأِة للَحجِّ من غیِر َتْفِریٍط 
منھا، وال ُعْدَواٍن، وھذا خالُف األصول، فإّن اَهللا لم یوجب على الناس الَحجَّ إال مّرًة 

لى إحرامھ، وإذا أوجبھ واحدًة، وإذا أوجَب القضاَء على الُمفسد، فذلك بسبِب جنایتھ ع
على من فاتھ الَحجُّ، فذلك بسبِب تفریِطھ، بخالف الحائض فإنھا لم ُتفّرْط، ولم َیْصُدْر منھا 
ما ُیفِسُد إحراَمَھا؛ ألّن الحیَض لیس شیئًا إرادیًا منھا، وإنما ھو أمٌر كتبُھ اُهللا على 

  ).٢(النساء
   :)٣(رأي ابن تیمیة في ھذه المسألة

أنَّ الحائَض تفعُل ما َتْقِدُر علیھ من مناسك الَحّج، وَیْسُقُط : ُن تیمیةیرى اب     
عنھا ما َتْعَجُز عنھ، فإذا لم ُیْمِكُنَھا أن ُتِقیَم حتى َتْطُھَر، فإنھا َتغتِسُل وَتُطوُف، ولو كانت 

ِفُر الُمستحاضُة، حائضًا، كما َتغتِسُل لإلحرام، بل إّن طواَفَھا ھنا أْولى، وَتْسَتْثِفُر كما َتْسَتْث
وھذا ھو الذي تدلُّ علیھ النصوُص المتداولُة لذلك، واألصوُل المشابھُة لھ، ولیس في ذلك 

  ).٤(ُمخالفة لألصول
وقد َبَنى ابُن تیمیَة رأَیُھ ھذا على أساَس أّن ُعذَرَھا ُیْسِقُط عنھا شرَط      

ك، واألصوُل الُمشاِبھُة لھ، فالعباداُت الطھارة، أْخذًا مما تدّل علیھ النصوُص الُمتناِولُة لذل
المشروعُة إیجابًا أو استحبابًا إذا عجز عن بعض ما یجب فیھا، لم یسقط عنھ المقدور 

، )٥"(إذا َأَمْرُتُكم بشيٍء فاتوا منھ ما استطعُتم: "یقول- -ألجل المعجوز، بل إّن النبيَّ

  ). ٦( َّ  مئ خئ حئ جئ ُّ  :- -وذلك مطابٌق لقوِلِھ

م إّن غایَة ما في الطھارِة أنھا شرٌط في الطواِف، ومعلوٌم أّن كوَنَھا شرٌط ث      
في الصالِة أوكُد منھا في الطواِف، ومع ھذا فإّن ھذا الشرَط َیْسُقُط في الصالِة عند 
الضرورة، أو العجِز عنھ، بدلیل أّن الُمستحاضَة ومن بھ سلُس البوِل ونحوھما، یطوف 

مین، والحدُث في حقِِّھم من جنس الحدث في حقِّ غیِرِھم، لم ُیفّرْق وُیصلِّي باتفاق المسل
بینھما إال الُعذر، وشروُط الصالِة تْسُقُط بالَعْجِز، وإذا كان كذلك فسقوُط شروِط الطواِف 

  . بالَعْجِز أْولى وأْحَرى

                                      
  . ٨/٣٣٧المجموع )١(
  . ٢٢٩-٢٦/٢٢٧وىمجموع الفتا)٢(
  . ٤٦٤-١/٤٥٨، الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٢٤١-٢٦/٢٢٤مجموع الفتاوى)٣(
  . ٤٦٤-١/٤٥٨، الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٢٤١-٢٦/٢٢٤مجموع الفتاوى)٤(
، ومسلم في الحج،  ٨/١٤٢االقتداء بسنن رسول اهللا: أخرجھ البخاري في كتاب االعتصام، باب)٥(

  . ٢/٩٧٥عمرفرض الحج مرة في ال: باب
  . ١٦سورة التغابن من آیة رقم )٦(



  " دراسة فقھیة" والنِّفاِس عَلى َمناِسِك الَحجِّ والُعْمَرة  أثُر الَحْیِض
  

- ٤٣٨  - 
 

والُمصلِّي ُیصلِّي ُعریانًا ومع الحدث والنجاسة في صورة المستحاضة       
، وُیصلِّي مع الجنابة، وحدث الحیض مع التیمم، وبدون التیمم عند األكثرین إذا وغیرھا

عجز عن الماء والتراب، لكن الحائَض ال ُتصلِّي، ألنھا لیست ُمحتاجًة إلى الصالِة مع 
الحیض، فإنھا تسقط عنھا إلى غیر بدل؛ ألّن الصالَة تتكّرُر بتكرُِّر األیام، فكانت صالُتھا 

یام ُتغنیھا عن القضاء، ولھذا ُأِمَرْت بقضاِء الصیاِم دون الصالة؛ ألّن الصوَم في سائِر األ
شھٌر واحٌد في الَحْوِل، وفي الَحجِّ ال ُیمِكُنھا أن َتُحجَّ إال على ھذا الوجھ، وإذا لم ُیمِكُنھا 

  .ذلك، كان ھذا غایة المقدور، كما لو لم ُیمكنھ أن یطوَف إال راكبًا أو حامل نجاسة
ھناك من یقول بوجوب الدَّم علیھا، وھنا یتوّجُھ أنھ ال یجُب : ثم قال ابُن تیمیة     

علیھا دٌم؛ ألّن الواجَب إذا ُترك من غیِر تفریٍط، فال دَم على من َتَرَکُھ، بخالف ما إذا 
  ).١(َتَرَكُھ ناسیًا أو جاھًال

   :)٢(رأي ابن قّیم الجوزیة في ھذه المسألة
   -:أّن في المسألة ثمانیة تقدیرات- تلمیذ ابن تیمیة-ِمیرى ابُن القّی     

كما قال -والفقھاء :أْن َتْحِبَس الحائُض الركَب حتى َتْطُھَر وَتُطوف :التقدیر األول
لم یتعّرضوا لمثل ھذه الصور التي عّمت بھا البلوى، ولم یكن ذلك في زمن -ابُن القّیم

واالحتباس علیھا لتطھر ثم تطوف، فإنھ  األئمة، بل قد ذكروا أن المكري یلزمھ المقام
كان ُممكنًا بل واقعًا في زمنھم، فأفتوا بأنھا ال تطوف حتى َتْطُھر لتمكُّنھا من ذلك، وھذا 
ال نزاَع فیھ وال إشكاَل، فأّما في ھذه األزمان فغیُر ُممكن، وإیجاُب سفرْین كاملْین في 

منھ؛ یتضّمُن إیجاَب َحّجَتْیِن إلى البیت،  الَحجِّ من غیر تفریٍط من الحاجِّ وال سبٌب صدَر
واهللا تعالى إنما أوجب َحّجًة واحدًة، بخالف من أفسد الَحّج، فإنھ قد فّرط بفعل المحظور، 
وبخالف من تَرَك طواَف الزیارِة أو الوقوَف بعرفَة فإنھ لم َیفعْل ما یتّم َحّجَتُھ، وأما ھذه 

بھ، فإنھا لم ُتؤَمْر بما ال َتْقِدُر علیھ، وقد فعلت ما َتْقِدُر علیھ،  فلم ُتفّرْط ولم َتَتُرْك ما ُأِمَرْت
فھي بمنزلة الُجُنِب إذا عَجَز عن الطھارة األصلیة والبدلیة وصّلى على حسب حاِلِھ، فإنھ 

إنھا : ال إعادَة علیھ في أصّح األقوال، وأیضًا فھذه قد ال ُیمكُنھا السفُر مّرًة ثانیًة، فإذا قیل
ى ُمْحِرَمًة إلى أن تموت، فھذا ضرٌر ال یكوُن مثُلُھ في دین اإلسالم، بل ُیعلم َتْبَق

  .بالضرورة أن الشریعَة ال َتْأِتي بھ
فھذا مع أنھ ال قائَل بھ فال ُیْمِكُن : وھو سقوُط طواِف اإلفاضِة :التقدیر الثاني 

لذاِتِھ، والوقوُف بعرفَة وَتواِبُعُھ القوُل بھ، فإنھ رُّكُن الَحجِّ األعظُم، وھو الرُّكُن المقصوُد 
  .ُمقدِّماٌت لھ
وھو أْن ُتقدَِّم طواَف اإلفاضِة على وقِتِھ إذا َخِشَیْت الحیَض في  :التقدیر الثالث 

كالقوِل بتقدیِم الوقوِف بعرفَة على یوِم عرفة، : فھذا ال ُیعلُم بھ قائٌل، والقوُل بھ: وقِتِھ
  . وكالُھما مما ال سبیَل إلیھ

                                      
   .٤٦٤-١/٤٥٨، الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٢٤١-٢٦/٢٢٤مجموع الفتاوى)١(
  .  ٤/١١٠، وحاشیة ابن قاسم على الروض المربع ٣٠-٣/٢١إعالم الموقعین عن رّب العالمین)٢(
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َیْسُقُط عنھا فرُض الَحجِّ إذا َخِشَیْت ذلك، فھذا وإن : وھو أن ُیقال :لتقدیر الرابعا
كان أْفَقَھ مما قبلھ من التقدیرات، فإن الَحجَّ یسقط لما ھو دون ھذا من الضرر، كما لو 
كان بالطریق أو بمّكَة خوٌف، أو أخذ خفارة مجحفة أو غیر مجحفة على أحد القولین، أو 

  -:ا َمْحَرٌم، ولكنھ ممتنٌع لوجھْینلم یكن لھ
أّن الزَمُھ سقوُط الَحجِّ عن كثیر من النساء أو أكثرھن، فإنھّن  :الوجھ األول 

َیَخْفَن من الحیِض وخروِج الرَّكِب قبَل الُطْھر، وھذا باطٌل، فإن العبادات ال تسقُط بالعجز 
قد عجزْت عن شرٍط  عن بعض شرائطھا، وال عن بعض أركانھا، وغایُة ھذه أن تكوَن

- ، وقال)١( َّ  مئ خئ حئ جئ ُّ :--أو ركٍن، وھذا ال یسقط المقدور علیھ، قال اُهللا

 -" :ولھذا وجبْت الصالُة بحسب اإلمكان،  ؛)٢"(إذا أمرُتكم بأمٍر فأتوا منھ ما استطعُتم
وما َعَجَز عنھ من فروِضھا أو شروِطھا َسَقَط عنھ، والطواُف والسعُي إذا عجز عنھ 

  .یًا؛ َفَعَلُھ راكبًا اتفاقًا، والصبيُّ َیْفَعُل عنھ ولیُُّھ ما َیْعَجُز عنھماش
فما : أن ُیقال في الكالم فیمن تكّلفت وحّجت وأصابھا ھذا الُعذر :الوجھ الثاني 

تبقى ُمْحِرَمًة حتى تعوَد إلى البیِت، أو : یقول صاحُب ھذا التقدیر حینئذ؟ فإما أن یقول
ال : ْحصر، وبالُجملة فالقوُل بعدِم وجوِب الَحّج على من تخاُف الحیَضتتحّلل كالُم: یقول

ُیعلُم بھ قائٌل، وال َتْقَتِضیِھ الشریعُة، فإنھا ال تسقط مصلحة الَحّج التي ھي من أعظم 
المصالح ألْجِل الَعْجِز عن أمٍر غایُتُھ أن یكوَن واجبًا في الَحجِّ أو َشْرطًا فیھ، فأصوُل 

  . ُل ھذا القوَلالشریعِة ُتبِط
وھو أن َتْرِجَع وھي على إحراِمھا ُممتنعًة من النكاِح والوطِء  :التقدیر الخامس

إلى أن تعوَد في العام الُمقبل، ثم إذا أصابھا الحیُض رَجعْت كذلك، وھكذا ُكلُّ َعاٍم، وھذا 
المصلحِة واإلحساِن، مما َتردُُّه ُأُصوُل الشریعِة، وما اْشَتَمَلْت علیھ من الرحمِة والحكمِة و

  . فإّن اَهللا لم یجعل على اُألّمة ِمْثل ھذا الحَرج، وال ما ھو قریٌب منھ
وھو أنھا تتحّلُل كما یتحّلُل الُمْحصر، وھذا َأْفَقُھ من التقدیِر  :التقدیر السادس 

عن الطواِف الذي َقْبَلُھ، فإّن ھذه مَنَعھا خوُف المقاِم إتماَم الُنُسك، فھي كَمن منَعَھا عدٌو 
بالبیت، ولكن ھذا التقدیُر ضعیٌف، فإّن اإلحصاَر أمٌر عارٌض للَحاّج، یمنُعُھ من الوُصوِل 
إلى البیِت في وقِت الَحّج، وھذه متمّكنٌة من البیِت ومن الَحجِّ من غیِر عدٍو وال مرٍض وال 

ًة ثانیًة مع خوِف وقوِع َذھاِب نفقٍة، وإذا ُجعلْت ھذه کالُمْحصر؛ َأْوَجْبَنا علیھا الَحجَّ مر
الحیِض منھا، والُعْذُر الُموِجُب للتحلُِّل باإلحصار إذا كان قائمًا بھ َمَنَع من َفْرِض الَحجِّ 
ابتداًء، كإحاطِة العدو بالبیت، وتعذُّر النفقة، وھذه ُعذُرھا ال ُیسِقُط َفْرَض الَحجِّ علیھا 

حصار؛ فالزم ھذا التقدیر أنھا إذا َعِلَمْت أن ابتداًء؛ فال یكون عروُضھ موجبًا للتحلُّل كاإل
ھذا الُعذَر ُیصیبھا أو غلب على ظّنھا أن ُیسقط عنھا فرَض الحجِّ فھو رجوٌع إلى التقدیِر 

  .  الرابع

                                      
  . ١٦سورة التغابن من آیة رقم )١(
  . الحدیث سبق تخریجھ)٢(
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یجُب علیھا أن تستنیب من یحّج عنھا إذا خافت : وھو أن ُیقال :التقدیر السابع
بنفِسِھ، فما أحسَنُھ من تقدیٍر لو ُعِرَف بھ  الحیَض، وتكون كالمعُضوِب العاجز عن الَحجِّ

المعُضوَب الذي  ، فإّن ھذه عاجزٌة عن إتماِم ُنُسِكِھا، ولكن ھو باطٌل أیضًا، فإّن!!قائٌل 
یجُب علیھ االستنابُة ھو الذي یكون آیسًا من زوال ُعْذِرِه، فلو كان یرجو زواَل ُعْذِرِه 

یستنیب، وھذه ال َتْیَأُس من زواِل ُعذِرَھا، كالمرِض العارِض والحبِس لم یكن لھ أن 
لجواِز أن َتْبَقى إلى زمِن الَیْأِس وانقطاِع الدِم، أو أّن َدَمَھا ینقطُع قبَل سنِّ الَیْأِس لعارٍض 

  .بِفْعِلَھا أو بغیِر ِفْعِلَھا، فلیسْت كالمعُضوِب حقیقًة وال ُحْكمًا
  : -وھو الراجح من وجھة نظري-التقدیر الثامن 

فإذا بطلْت ھذه التقدیرات تعیَّن التقدیُر الثامن، وھو أن ): ١(یقول ابُن القّیم      
تطوُف بالبیِت والحالة ھذه، وتكوُن ھذه ضرورة مقتضیة لدخول المسجد مع : ُیقاَل

الحیض والطواف معھ، ولیس في ھذا ما ُیخالُف قواعَد الشریعة، بل ُیوافُقَھا كما تقّدم، إْذ 
وُط الواجِب أو الشرِط بالَعْجِز عنھ، وال واجَب في الشریعِة مع عجٍز، وال حراَم غایُتُھ ُسق

  .مع َضُرورٍة
   -: في ذلك محذوران: فإْن قیل 

ال ُأِحلَّ المسجُد : "- -دخوُل الحائض المسجد، وقد قال رسوُل اِهللا :المحذور األول       
  : ُب على ھذا المحذور بما یليوُیجافكیف بأفضل المساجد؟،  )٢"(لحائٍض وال ُجُنٍب

أّن الضرورَة ُتبیُح دخوَل المسجِد للحائِض والُجُنِب، فإنھا لو خافت العدوَّ أو -١
من َیستْكِرُھَھا عن الفاحشِة أو أخِذ ماِلھا ولم َتِجْد َمْلَجئًا إال دخوَل المسجد، جاز لھا دخوُلُھ 

  .مع الحیض، وھذه تخاُف ما ھو قریٌب من ذلك
واَفَھا بمنزلِة مروِرھا في المسجد، ویجوُز للحائِض المروُر فیھ إذا َأِمَنْت أّن ط-٢

التلویَث، وھي في َدَوَراِنَھا َحْوَل البیِت بمنزلِة ُمروِرھا، ودخولِھا من باٍب وخروِجھا من 
آَخٍر، فإذا جاز مروُرھا للحاجِة، فطواُفھا للحاجِة التي ھي أعظُم من حاجِة المروِر أْولى 

  . جوازبال
أّن دَم الحیِض في تلویِثِھ المسجد كدِم االستحاضِة، والمستحاضُة یجوز لھا -٣

  .دخوُل المسجِد للطواِف إذا تلّجمْت اتفاقًا، وذلك ألْجِل الحاجِة، وحاجُة ھذه أْولى
سّوى بینھما - -أّن َمْنَعَھا من دخوِل المسجِد للطواِف كمنِع الُجُنِب، فإّن النبيَّ-٤

المسجد علیھما، وكالُھما یجوز لھ الدخوُل عند الحاجة، وعلى ھذا فال ُیْمَتنُع في تحریم 
اإلذُن لھا في دخوِل المسجِد لھذه الحاجِة التي َتْلَتِحُق بالضرورِة، وُیقّیُد بھا ُمطلُق نھيِّ 

  . ، ولیس بأّوَل ُمْطَلٍق ُقیَِّد بأصوِل الشریعِة وَقواِعِدَھا- -النبيِّ

                                      
 . وما بعدھا ٣/٢١الموقعین عن رب العالمین إعالم)(١
: ، قال األلباني٢٣٢، حدیث رقم١/٦٠في الجنب یدخل المسجد: سنن أبي داود، كتاب الطھارة، باب)٢(

، ٢١األلباني، محمد ناصر الدین، ضعیف سنن أبي داود، كتاب الطھارة والوضوء ص: ضعیف، أنظر
  . ٤٠برقم 
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فجواُبھ من وھو طواُفھا مع الحیِض، والطواُف كالصالِة،  :محذور الثانيوأما ال        
   -:وجوه

ال َرْیَب أن الطواَف تجب فیھ الطھارة وستر العورة، كما ثبت : أن یقال :أحدھا
الطواف بالبیت صالة إال أن اهللا أباح فیھ الكالم، فمن تكّلَم فیھ فال : "أنھ قال- -عن النبي

  ). ١"(یتكّلُم إال بخیر
، وال َرْیَب أن وجوَب الطھارِة وستَر )٢"(وال َیُطوُف بالبیِت ُعْرَیاٌن: "وقال

العورِة في الصالِة آكٌد من وجوبھا في الطواف، فإن الصالَة بال طھارٍة مع الُقْدرِة باطلٌة 
باالتفاق، وأما طواُف الُجُنِب والحائِض والُمْحِدِث بغیر ُعْذٍر ففي صّحِتِھ قوالن 

ن، وإن حصَل االتفاُق على أنھ َمْنِھيٌّ عنھ في ھذا الحال، بل وكذلك أركاُن مشھورا
الصالِة وواجباُتھا آكٌد من أركاِن الَحجِّ وواجباِتِھ، فإّن واجباِت الَحجِّ إذا ترَكَھا َعْمدًا لم 

ھذه إذا  َیْبُطْل َحجُُّھ، وواجبات الصالة إذا تركھا عمدًا بطلْت صالُتُھ، وإذا تبّین ھذا فغایُة
طافت مع الحیض للضرورة أن تكون بمنزلة من طافت ُعریانًة للضرورة، فإّن نھَي 
الشارِع عن األمرْین واحٌد، فإذا صّح طواُفھا مع الُعري للحاجة؛ فصّحُة طوافھا مع 

، وقد أطنب ابُن القیِّم كثیرًا في بیاِن ھذا المحذور، أكتِفي )٣(الحیض للحاجِة أْولى وأْحَرى
  .   -واهللا أعلم-كرُتھبما ذ

بأّن -ابُن تیمیة، وتلمیذُه ابن القّیم: ما قال بھ-من وجھة نظري-والراجُح :الترجیح
تطوُف بالبیِت والحالُة ھذه، وتكوُن ھذه ضرورة مقتضیة لدخوِل  -وكذا النفساَء- الحائَض

یوافُقھا المسجِد مع الحیِض والطواِف معھ، ولیس في ھذا ما یخالُف قواعَد الشریعة، بل 
كما تقّدم، إْذ غایُتھ سقوُط الواجِب أو الشرِط بالَعْجِز عنھ، وال واجَب في الشریعِة مع 
َعْجٍز، وال حراَم مع ضرورٍة؛ وألّن ھذا الرأّي ھو الذي یتمشَّى مع ما ُبنیت علیھ ھذه 

 :-- ، وقال)٤( َّ  مئ خئ حئ جئ ُّ  :- -الشریعُة من َدْفِع العنِت، وَرْفِع الَحَرِج، قال

إَذا َأَمْرُتُكم بأْمٍر َفْأُتوا منھ ما  :"- -، وقال)٥(َّ حتجت هب مب خب حب  جب هئُّ

  ).  ٦"(اْسَتَطْعُتم

                                      
  . الحدیث سبق تخریجھ١)(
، حدیث ٢/٩٨٢ال یحج بالبیت مشرك وال یطوف بالبیت عریان: سلم، كتاب الحج، بابصحیح م)٢(

ال یطوف : وكتاب الحج، باب ،١/١٣٩وجوب الصالة في الثیاب: ، وكتاب الصالة، باب)١٣٤٧(رقم
  ).١٥٤٣(، حدیث رقم٢/٥٨٦بالبیت عریان

  . ٣٠-٣/٢١إعالم الموقعین عن رّب العالمین)٣(
  . ١٦یةسورة التغابن من اآل)(٤
  . ٧٨سورة الحج من اآلیة)(٥
  . الحدیث سبق تخریجھ)٦(
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راب اطا  

  أر اِض واِّس  ا ِن ا واروة

اختلف العلماُء في ُحكم َسعيِّ المرأة الحائض والنفساء بین الَصفا والَمْرَوة،      
   -:قولین وذلك على

أّن الطھارَة من الحیِض والّنفاِس، ومن سائر األحداث لیست شرطًا  :القول األول
في صّحة السعي، فإذا طافت المرأُة الَحاّجُة أو الُمعتمرُة، وھي طاھٌر ثم حاضْت أو نفسْت 

یة، من الحنف: فإنھا تسَعى، وال َتنتِظُر الُطْھَر، وال شيَء علیھا، وھو قوُل جمھوِر العلماء
، وقد )٢(عطاء، وأبي ثور: ، وھو قوُل)١(والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة

  ). ٣(نّص بعُضھم على استحباب الطھارة فیھ من جمیع األحداث
  : واستدلوا بالسُّنَّة واإلجماع والمعقول

  :السُّنَّة: أوًال
نعم، : ت، قلُتلعّلِك نفس: "- -، وفیھ قولھ-رضي اهللا عنھا-حدیث عائشة      

فإن ذلك شيٌء كتبھ اُهللا على بنات آدم، فافعِلي ما یفعل الحاّج، غیر أن ال تطوفي : قال
  ). ٤"(بالبیت حتى َتْطُھِري

  :وجھ الداللة من الحدیث
، فدّل ذلك على -وھي حائٌض-لم یمنعھا من السعي - -أن الرسوَل الكریَم      

  ).٥(جواز سعي الحائض، والنفساء مثلھا
وقد حكى ابُن المنذر اإلجماَع على أن من سَعى بین الصفا  :اإلجماع: انیًاث

إْن َذَكَرُه قبَل أن : والمروة على غیر طھارة أن ذلك یجزئھ، وانفرد الحسُن الَبصريُّ فقال
  ). ٦(َیْحِلَق َفْلُیِعد الطواَف

  :المعقول: ثالثًا
بالمسجد، فال ُتشترُط لھ الطھارُة ألّن السعَي ُنُسٌك غیُر متعّلٍق : ومن المعقول     

  ).٧(عن الحیِض والجنابِة، كالوقوف بعرفة
       

إّن الطھارَة من الحیِض والّنفاِس، ومن سائر األحداِث شرٌط في  :القول الثاني
   أن المالكیَة: صّحِة السعي، وھو روایٌة في مذھب الحنابلة، وَذَكَر بعُض علماِء المالكیة

                                      
، ٣/٥٧ ، فتح القدیر٢/١٣٧ ، الُحّجة على أھل المدینة لمحمد بن الحسن الشیباني٢/١٣٥ بدائع الصنائع )(١

، ٤/٢١ اإلنصاف ،٣/٣٩٤ ، المغني٨/٧٤ ، المجموع٣/٦٩ ، مواھب الجلیل٢/٢٢٤،٢٩٠ المنتقى شرح الموطأ
 .٢٥٧/ ٧المحلى

 .٣/٣٩٤المغني )(٢
  .٤/٢١اإلنصاف ، ٣/٣٩٤، المغني ٨/٧٤، المجموع ٣/٥٨المنتقى شرح الموطأ )(٣
  .سبق تخریجھ )(٤
  .  ٧/٢٥٧، المحلى ٣/٣٩٤، المغني ٨/٧٤المجموع) (٥
  . ٣/٣٩٤، والمغني ٨/٧٤، والمجموع ١/٢٥٢، وبدایة المجتھد البن رشد ٦٣اإلجماع البن المنذر ص )(٦
  .٣/٣٩٤، المغني  ٣/٥٨،  ٢/٢٩٠، المنتقى شرح الموطأ ٢/١٣٥، بدائع الصنائع ٤/٥١المبسوط )(٧
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  ).٢(، وبھ قال الحسُن الَبصريُّ)١(من الحیِض للسعِي كالطواِفَیشترطون الطھارَة 
   -:واستدلوا بما یأتي

افعلي ما "السابق، فقد ورد في إحدى روایاتھ بلفظ -رضي اهللا عنھا-حدیث عائشة
  ).٣"(یفعل الحاّج، غیر أن ال تطوفي بالبیت وال بین الصفا والمروة حتى تطھري

القوُل األّول؛ وذلك لصّحة الروایة التي استدلوا بھا -واهللا أعلم-والراجُح :الترجیح
واشتھارھا، وھي لم تشترط الطھارة للسعي، وأما الروایة التي استدل بھا أصحاُب القوِل 

قد انفرد بھا یحیى بن یحیى " وال بین الصفا والمروة: "فإن الزیادَة فیھا وھي قولھ: الثاني
  ).٤(ي عن اإلمام مالك دون بقیة الروایة فھي روایة شاّذةالتمیمي النیسابور

ھكذا قال یحیى عن مالك في : (یقول العّلاَمُة ابُن عبِد البرِّ بعد أن َذَكَر الحدیَث    
  ". غیر أن ال تطوفي بالبیت وال بین الصفا والمروة "ھذا الحدیث 
، لم "ت حتى تطھريغیر أن ال تطوفي بالبی: "وقال غیُره من ُرواة الموطأ     

وال "-في ھذا الحدیث-، وال َذَكر أحٌد من ُرواة الموطأ"وال بین الصفا والمروة: "یذكروا
  ).٥)(-واهللا أعلم-فیما َعِلمُت، وھو عندي َوْھٌم منھ-غیر یحیى-"بین الصفا والمروة

وھو الذي َرَوَى عنھ یحیى بن -رحمھ اهللا-أّن اإلماَم مالك: ومما یؤّیُد ذلك     
والمرأُة الحائُض إذا كانت قد طافت بالبیت وصّلت فإنھا تسعى : یحیى ھذه الروایة یقول

بین الصفا والمروة، وتقف بعرفة والمزدلفة، وترمي الجمار، غیر أنھا ال تفیض حتى 
  ). ٦(َتْطُھَر من حیضتھا

وعلى فرض صّحة روایة اإلمام یحیى بن یحیى فإنھا ال تدلُّ على اشتراط      
  . على اشتراط تقدُّم طواف صحیح قبلھ: ارة للسعي، وإنما تدلُّالطھ

فإن كان یحیي حفظھ، فال یدل ) ٧:(یقول العّلاَمُة ابُن حَجٍر في فتح الباري     
على اشتراط الوضوء للسعي؛ ألن السعَي یتوقف على تقدُّم طواف قبلھ، فإذا كان الطواف 

  .ھامتنع لذلك ال الشتراط الطھارة ل: ممتنعًا
  . وقد ضّعف بعُض علماء الحنابلة روایَة المذھب التي َتشترط الطھارة للسعي

: یقول القاضي أبو َیْعَلي، بعد أن َذَكر الروایَة التي تشترط الطھارة للسعي
  .المذھب الصحیح أن الطھارَة ال تجُب في ذلك

أن : وقد ذكر بعُض أصحاِبنا روایًة عن اإلمام أحمد: ویقول ابُن ُقدامة     
  ). ٨(الطھارَة في السعي كالطھارِة في الطواِف، وال ُیعّوُل علیھ

                                      
  . ٤/٢١، اإلنصاف ٣/٣٩٥، المغني ٣/٦٩، مواھب الجلیل ١/٤٦بدایة المجتھد )(١
  . ٣/٣٩٤، المغني ٨/٧٤، المجموع ١/٢٥٢بدایة المجتھد البن رشد )(٢
  .٢/٣٦٢لك في كتاب الحج، دخول الحائض مكةأخرجھ اإلمام مالك في الموطأ كما في تنویر الحوا )(٣
  .١/٦٥في تعریف الشاذ كتاب تدریب الراوي: انظر)(٤
  .١٩/٢٦١التمھید)(٥
  .١/٣٦٢تنویر الحوالك شرح على موطأ اإلمام مالك)(٦
 .٢/٢٢٤الُمنتقى شرح موطأ اإلمام مالك-أیضًا-:، وانظر ٣/٥٠٤فتح الباري البن حجر)(٧
  .٣/٣٩٥المغني )(٨
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توضأ ثم طاف - -أن الرسوَل الكریَم: والدلیُل على استحباب الطھارة في السعي
  ). ١(-رضي اهللا عنھا-وسَعى كما سبق ذلك في حدیث عائشة

  اطب اس

ا  َر وفوا  ِسِّض واا رأ  

، كما ال )٢(ال ُتشترط الطھارُة لصّحِة الوقوِف بعرفَة عنَد ُجمھوِر الُعلماِء     
ُتشترُط الطھارُة في بقّیِة المناسك، ومن ثّم جاز للحائِض أو النفساِء الوقوف على عرفات، 
ثم االنصراف إلى الُمزدلفة تذكر اهللا وتعّظمھ وتدعو، ثم تخرج مع الناس إلى منى، 

  . إلخ...أو ُتِنیُب عنھا من َیرِمي لھا، وتقّص شعرھا وترمي الجمار،
  : والدلیل على ذلك

إن ذلك شيٌء كتبھ : "لمَّا أتاھا الحیُض- رضي اهللا عنھا- قال لعائشَة- -أّن النبيَّ- ١
  ).٣"(حتى َتْطُھِري اُهللا على بناِت آدَم، فاْفَعِلي ما یفعُل الحاجُّ، غیَر أْن ال َتُطوِفي بالبیِت

- -أّن صفیَة بنَت ُحیّي زوَج النبيِّ- رضي اهللا عنھا-ایة عن عائشةوفي رو-٢
إنھا : ، فقلُت"أَحاِبَسُتنا ِھَي؟: "- صلى اهللا علیھ وسلم-حاضت في َحّجِة الوداع، فقال النبيُّ

   ).  ٤"(َفْلَتْنِفْر: "--قد أفاضت یا رسوَل اِهللا، وطافت بالبیت، فقال النبيُّ
أّن في ھذْین الحدیثْین دلیٌل على أنھ ال  :السابقْین وجھ الداللة من الحدیثْین

ُتشترط الطھارُة فیما سوى الطواِف بالبیِت، وأّن الوقوَف بعرفَة على غیِر طھارٍة جائٌز، 
  . إال أنھ ُتستحبُّ الطھارُة للوقوِف بعرفَة وللمناسك ُكلِّھا

أن من أدرك الوقوَف أجمع ُكلُّ من نحفظ عنھ من أھِل العلِم على : قال ابُن المنذر
  ).٥(بعرفَة غیَر طاھٍر، ُمدرٌك للَحجِّ، وال شيَء علیھ

  ).٦(ُیستحبُّ للحاّج أن یشھَد المناسَك ُكلََّھا على وضوٍء: وقال اإلمام أحمد
والحائُض والنفساُء في صّحِة الوقوف واإلجزاء وفضائل الیوم كغیِرھا من 

  .اقِتھاالطاھرات؛ لكون ُطھرھا في ھذا الیوم فوَق ط
تفعُل ما یفعلھ الُحّجاُج من الذھاِب لمنى، -وكذا النفساَء-ومن ثّم فإّن الحائَض

والوقوِف على عرفات، ثم االنصراف إلى المزدلفة تذكر اهللا وتعّظمھ وتدعو، ثم تخرج 
ألنھا كالعاجز الذي أناب -مع الناس إلى منى، وترمي الجمار، أو تنیب عنھا من یرمي لھا

                                      
  .  ٣/٣٩٤، المغني  ٨/٧٤وع المجم)(١
، فتح ٢/١٣٧، الُحّجة على أھل المدینة لمحمد بن الحسن الشیباني٢/١٣٥ بدائع الصنائع) (٢

 ، المغني٨/٧٤ ، المجموع٣/٦٩ ، مواھب الجلیل٢/٢٢٤،٢٩٠ ، المنتقى شرح الموطأ٣/٥٧القدیر
 .  ٧/٢٥٧ ، المحلى٤/٢١ ، اإلنصاف٣/٣٩٤

  . الحدیث سبق تخریجھ )(٣
  .  الحدیث سبق تخریجھ )(٤
  . ٣/٣٧٣المغني )(٥
  . المصدر السابق الموضع نفسھ )(٦



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٤٤٥  - 

 

وَتْذَبُح ھدَیھا، وتقصُّ - )١(ِمي وال دَم علیھا عند الجمھور خالفًا للمالكیةغیَره في الرَّ
، غیر أنھا ال تطوف بالبیِت حتى َتْطُھَر، مالم َتُكن )٢(إلخ...شعَرھا مع الناِس یوم العید

ُمرتبطًة بالسفر مع الرِّفقِة المأمونِة فقد وّضحنا أقواَل الفقھاِء في ذلك، وذكرنا الرأَي 
  .       َح في ھذه المسألةالراج

  اطب ادس

ّض واا رأا  وداِعطواف ا  س  

  : تمھید
ُحكم طواف الوداع، ثم ُأبّین ُحكم وقوف الحائض : ینبغي أن ُأبّین أّوًال     

  -:والنفساء بباب المسجد الحرام عند الوداع، وذلك فیما یلي
   :حكُم طواف الوداِع: الفرع األول

، وُسّنٌة )٤(واجٌب من واجباِت الَحّج) ٣(إلى أّن طواَف الَوداِع: ذھب كثیٌر من العلماء     
وجب علیھ أن : ؛ فإذا انتھت أعماُل الَحّج، وأراد الحاّج الرجوع إلى بلده)٥(عنَد المالكیة

ما یطوف للوداع قبل سفره رجًال كان أو امرأة إال الحائض والنفساء، فقد خّفف اُهللا عنھ
وعن رفقتھما، فال تحتبس المرأة الحائض أو النفساء من أجل طواف الوداع، بل تسافر 

 ، لكن)٦(مع رفقتھا ولو لم تطف طواف الوداع، وھذا ھو مذھب األئمة األربعة وغیرھم
؛ ألنھا في -عند من یقول بوجوبھ-إن طھرت قبل الخروج من مّكَة وجب علیھا الوداع

  ). ٧(مع طھرھا وھي في مّكَة وجب علیھا دم حكم الُمقیمة، فإن لم تطف

                                      
 منح الجلیل ،٣/١٣٠،١٣١ ، مواھب الجلیل٢/٣٣٦ ، حاشیة الخرشي١/٤٣٤،٤٣٧ المدونة )(١
  .  ٣/٤٩ ، المنتقى شرح الموطأ للباجي٢٨٦-٢/٢٨٢

،  ٢/٣٦٩منحة الخالق البن عابدین،  ٤/٦٩، المبسوط ٢/١٣٧، بدائع الصنائع ٢/٣٧٥،٣٧٦البحر الرائق)(٢
، الشرح الكبیر البن  ٢/٢٧٨وما بعدھا ، مغني المحتاج٨/٢١٩وما بعدھا ، المجموع ١/٤٩٨أسنى المطالب

  . وما بعدھا ٥/٣٩، المحلى البن حزم ٢/٥١٠،٥١١، كشاف القناع ٣/٤٩٣،٤٩٤قدامة
  . طواف الصدر ، وطواف الخروج: ویسمى أیضًا)(٣
ھم الحنفیة، والحنابلة، والقول الصحیح في مذھب الشافعیة، ویرى المالكیة والشافعیة في : وبالقائلون بالوج)(٤

: انظر. ھو سنة ویجبر عند تركھ بالدم: أحد القولین أن ھذا الطواف سنة ولیس بواجب، لكن بعض المالكیة قالوا
، وبدایة  ١/٣٧٨عبد البر ، والكافي البن ٢/٥٠٤، والھدایة للمرغیناني مع شرحھا ٢/١٤٢بدائع الصنائع

  . ٣/١٤٧الفقھ اإلسالمي وأدلتھ: ، وانظر ٣/٤٥٨، والمغني ٨/٢٥٤، والمجموع ١/٣٤٣المجتھد
الفقھ : ، وانظر ٣/٤٥٨، المغني ٢/٣٤٢، الخرشي على خلیل ١/٥٠٠، أسنى المطالب ٢/١٤٢بدائع الصنائع)(٥

 . ٣/١٤٧اإلسالمي وأدلتھ
، الكافي البن عبد  ٢/٤١٤، تحفة الفقھاء ٢/١٤٢، بدائع الصنائع ٤/٣٥، المبسوط ٣/٥٨٧فتح الباري)(٦
 ٣/٣١٧،٣١٨، نھایة المحتاج ٨/٢٧٢، المجموع ٣/١١٦، روضة الطالبین ٣/١٣٨، حاشیة الدسوقي ١/٣٧٨البر

  .٣/١٦٣الفقھ اإلسالمي وأدلتھ: ، وانظر
،  ٣/١٣٨شیة الدسوقي، حا ١/٣٧٨، الكافي البن عبد البر ٢/١٤٢، بدائع الصنائع ٤/٣٥المبسوط)(٧

  .٣/٣١٧،٣١٨، نھایة المحتاج ٨/٢٧٢المجموع
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والحكم في النفساِء كالحكم في الحائِض؛ ألّن أحكاَم الّنفاِس فیما یوجب ویسقط كأحكاِم      
یسقط طواف الوداع عن الحائض فقْط، : ، وخالف الظاھریُة في ذلك، فقالوا)١(الحیض

ِ الوداع عن الحائِض ویجب على النفساء وغیرھا؛ ألّن نصَّ الحدیِث ظاھٌر في  سقوط
  ).٢(فقْط

-رضي اهللا عنھم أجمعین-)٣(وُروي عن عمر، وابنھ عبد اهللا، وزید بن ثابت     
ال تنفر حتى تودع، وقد ُروي عنھم الرجوع -وكذا النفساء-بأن الحائَض: القول-أجمعین
  . عن ذلك

   -:واستدل الجمھور بما یلي
أن یكون آخر عھدھم بالبیت أمر الناس : "-رضي اهللا عنھما- قول ابن عباس  -١

  ).  ٤"(إال أنھ خّفف عن الحائض
رّخص - -أنھ كان یذكر أّن النبي: "-رضي اهللا عنھما-حدیث ابن عباس  -٢

  ). ٥"(للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في اإلفاضة
أن ینفر إذا - -لما أراد رسول اهللا: "قالت-رضي اهللا عنھا-حدیث عائشة -٣

أكنت : عقرى حلقى إنك لحابستنا، ثم قال لھا: كئیبة حزینة قال) ٦(على باب خبائھاصفیة 
رضي اهللا -، وفي روایة عن عائشة)٧"(نعم قال فانفري: أكنت أفضت یوم النحر، قالت

: - -حاضت في حجة الوداع، فقال النبي- -أن صفیة بنت ُحیّي زوج النبي- عنھا
: - -ضت یا رسول اهللا وطافت بالبیت، فقال النبيُّإنھا قد أفا: ، فقلُت"أَحاِبَسُتنا ِھَي؟"
  ). ٨"(َفْلَتْنِفْر"

أن أم ُسلیم بنت : "وأخرج مالك في الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن-٤
وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت یوم النحر، فأذن لھا - -ملحان استفتت رسوَل اِهللا

  ). ٩"(فخرجت- -رسوُل اِهللا
قال بھ جمھور العلماء؛ لقوة ما استدلوا بھ من األحادیث  والراجح ما :الترجیح

بأنھا ال تنفر حتى : الصحیحة الواردة في ذلك، وما ُروي عن ھؤالء الصحابة من القول

                                      
، نھایة  ٨/٢٧٢، المجموع ٣/١٣٨،١٣٩، مواھب الجلیل ١/٤٩٣، المدونة ٢/١٤٢،١٤٣بدائع الصنائع)(١

   .٣/٣١٧،٣١٨المحتاج
 .  ٥/١٧٩المحلى البن حزم)(٢
 .٣/٥٨٧،٥٨٩، فتح الباري ٨/٢٧٢المجموع)(٣
،  ١٧٥٥حدیث رقم ٣/٥٨٥طواف الوداع: ، واللفظ لھ، في كتاب الحج، بابأخرجھ البخاري في صحیحھ)(٤

 .٩/٧٩وجوب طواف الوداع وسقوطھ عن الحائض: ومسلم في صحیحھ في كتاب الحج، باب
سنده جید، ومعناه في :  ٢٣٤/ ١٢، وقال الساعاتي في الفتح الرباني ١/٣٧٠أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده)(٥

  .الصحیحین
. بیت من بیوت العرب یصنع من الوبر أو الصوف، وینصب على عمودین أو ثالثة، وجمعھ أخبیة: الِخَباُء)(٦

  .٩٥ص) خ ب ا(مختار الصحاح، باب الخاء، مادة: انظر
حدیث رقم  ٣/٥٨٦إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الحج، باب)(٧

 .٩/٨٢وجوب طواف الوداع وسقوطھ عن الحائض: باب-واللفظ لھ- ، ومسلم في كتاب الحج ١٧٦٢
  .  سبق تخریجھ)(٨
 . ٣/٦٣الموطأ لإلمام مالك مع المنتقى)(٩



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٤٤٧  - 

 

تودع، قد ُروي عنھم خالفھ، وعلى فرض عدم الرجوع، فاألحادیث الصحیحة التي 
  .    -واهللا أعلم-استدل بھا الجمھور ُحّجة في ذلك

  :ا طھرت الحائض بعد مفارقة البنیانأما إذ
فطھرت قبل مفارقة ُبنیان مكة لزمھا العود -ومثلھا النفساء-إذا نفرت الحائض     

واالغتسال والوداع، وقد نّص على ھذا جمھور العلماء من الحنفیة، والشافعیة، 
بیح الرخص، ، وإنما یلزمھا الرجوع؛ ألنھا في حكم اإلقامة، بدلیل أنھا ال تست)١(والحنابلة

  ). ٢(الرخص، فإن طھرت بعد مسافة القصر لم یلزمھا العود بال خالف
إن خرجت من مكة ولم تطف، یجب علیھا أن ترجع، وتطوف : قال الحنفیة     

ما لم تجاوز المیقات؛ ألنھا تركت طوافًا واجبًا، وأمكنھا أن تأتي بھ من غیر الحاجة إلى 
ي بھ، فإن جاوزت المیقات لم یجب علیھا تجدید اإلحرام، فیجب علیھا أن ترجع، وتأت

الرجوع، ألنھا ال یمكنھا الرجوع إال بالتزام ُعمرة، ثم إذا أرادت أن تمضي مضت 
وعلیھا دم، وإن أرادت أن ترجع أحرمت بُعمرة ثم رجعت، وإذا رجعت تبتدئ بطواف 

: كانھ، وقالواالُعمرة ثم بطواف الوداع، وال شيء علیھا من فدیٍة أو غیِرھا، لتأخیره عن م
إن األْولى لھا أن ال ترجع، وتریق دمًا مكان الطواف؛ ألن ھذا أنفع للفقراء، وأیسر 

  ).٣(علیھا، لما فیھ من دفع مشقة السفر، وضرر االلتزام باإلحرام
أّما المالكیة فطواف الوداع عندھم ُسّنة، ومن تركھ فَحجُُّھ تامٌّ، ولیس علیھ      

لو نفرت قبل طواف الوداع، وھي حائض، فإن : ، ولكنھم قالوا)٤(دٌم، وقد أساء بتركھ
  .كانت بُقرب مّكة وأمكنھا الرجوع فَعَلْت

إن طھرت الحائض بعد خروجھا من مّكة، ولم : وقال الشافعیة، والحنابلة     
فإن طھرت قبل مفارقة بنیان مّكة، لزمھا العودة : تكن قد طافت طواف الوداع، ینظر

اع، فترجع وتغتسل وتطوف؛ لزوال عذرھا؛ وألنھا في حكم المقیمة، لتطوف طواف الود
وإن فارقت الُبنیان لم یجب علیھا الرجوع للطواف، سواء كان طھرھا بعد مفارقة ُبنیان 

أنھ ال -رحمھ اهللا-مّكة، وبعد مسافة قصر الصالة، أو قبل مسافة القصر، فقد نّص الشافعي
خروجھا من مّكة وإن لم تقطع مسافة قصر یلزمھا الرجوع للطواف إذا طھرت بعد 

  ). ٥(الصالة، ألنھا لم تكن ُمقّصرة بخروجھا بدون طواف، لُعذرھا بالحیض
  :إن طھرت بعد مفارقة الُبنیان وقبل بلوغ مسافة القصر، ففي رجوعھا قوالن: إذن     

؛ ألنھا )٦(قول ال یلزمھا الرجوع، وبھ قال الحنابلة، والشافعیة في :القول األول           
  ).٧(ألنھا خرجت عن حكم الحاضر

                                      
١
،  ٣٣٩- ٣/٣٣٤، المغني ٢/٢٨١، مغني المحتاج ٨/٢٧٢، المجموع ٢/٥١، تبیین الحقائق ٢/١٤٣بدائع الصنائع)(

  .  ٤/٥٢اإلنصاف
٢
 . ٣/٣٣٤المغني)(
)

٣
  . ٢/٥١ن الحقائق، تبیی٢/١٤٣بدائع الصنائع)

)
٤

  . ٢/٣٤٢، حاشیة الخرشي على خلیل٢/٢٩٤المنتقي شرح الموطأ)
)

٥
  . ٤/٥٢، اإلنصاف ٣٣٩- ٣/٣٣٤، المغني ٢/٢٨١، مغني المحتاج ٨/٢٧٢المجموع)
٦
 .  ٤/٥٢، اإلنصاف ٣٣٩- ٣/٣٣٤، المغني ٢/٢٨١، مغني المحتاج ٨/٢٧٢المجموع)(

٧
  . ٣/٣٣٤المغني) (
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الشافعیة في قول، قیاسًا على الخارج : یلزمھا الرجوع، وبھ قال: القول الثاني
  ).١(من غیر عذر

بالفارق؛ ألّن غیَر المعذور قد ترك واجبًا، فلم یسقط بخروجھ، حتى : وُنوقش
، وھاُھنا لم یكن یصیر إلى مسافة القصر؛ ألنھ في حكم إنشاء سفر طویل غیر األول

  ).٢(واجبًا، وال یثبت وجوبھ ابتداًء إال في حقِّ من كان مقیمًا
أنھ ما دام أّن الشرَع رّخص لھا ترَك : والذي ُأرّجُحھ في ھذه المسألة: الترجیح

الطواِف، وقد تلّبست بالسفر، فقد سقط عنھا واجُب الطواِف، والساقُط ال یعود، وعلیھ 
نھ ال یلزمھا الرجوع لطواف الوداع إذا طھرت بعد أن باشرت أ-واهللا أعلم-فإنني أرى

الخروج من مّكة، وإن لم تفارق الُبنیان، ففي إلزامھا بالعودة بعد تلبسھا بالسفر ما ال 
ذھبوا إلى أن طواَف -كالمالكیة-یخفى من الحرج والمشقة، وال سّیما أّن بعَض الفقھاء

  .في َتْرِك ُسّنة من ُسنن الَحّج الوداِع ُسّنٌة ولیس واجبًا، وال فْدَیَة
  . حكم وقوف الحائض والنفساء بباب المسجد عند الوداع: الفرع الثاني

ومن المسائل المتعلقة بطواف الوداع بیان حكم وقوف المرأة الحائض      
أنھ یستحب : والنفساء بباب المسجد عند الوداع؛ فقد ذكر بعُض فقھاء الشافعیة، والحنابلة

  ).   ٣(الوقوف بباب المسجد الحرام عند الوداع والدعاء عنده: حائض والنفساءللمرأة ال
وال یجب طواف الوداع : "النووي في مناسِكِھ: ومن نصوصھم في ذلك قول      

على الحائض والنفساء، وال دم علیھما لتركھ؛ ألنھا لیست مخاطبة بھ لكن یستحب لھا أن 
  ). ٤"(تقف على باب المسجد الحرام، وتدعو

مع حیض ونفاس وال -أي المرأة-وال وداَع علیھا: "وقال المجد في المحّرر      
  ). ٥"(دم بسبب ذلك، لكن ُیسنُّ لھا أن تقف عند باب المسجد فتدعوا

إال الحائض والنفساء فال وداَع علیھما، ویستحب : وقال ابُن قدامة في الُعمدة     
  .)٦(لھما الوقوف عند باب المسجد والدعاء

لم یذكروا دلیًال على مشروعیة ھذا الوقوف - رحمھم اهللا-لكن ھؤالء الفقھاء     
للحائض والنفساء، بل إن الدلیل الثابت على خالفھ كما مّر في حدیث صفیة حیث لم 

- -وقد حاضت بھذا الوقوف؛ فلو كان مشروعًا لبّین لھا ذلك النبيُّ- -یأمرھا الرسول
ا أمرھا بالخروج فقط، ولم یأمرھا بالوقوف بباب المسجد، وھو علیھ الصالة والسالم إنم

   .- واهللا أعلم -والدعاء عنده 
  
  

                                      
 . ٣/٣٣٤المغني. على قولھم ذكره ابن قدامة إیرادًا)(١
 .   ٣/٣٣٤المغني) (٢
 .٢/٥٩٨، كشاف القناع  ٢٨٩، الروض المربع ص ٤٤٥مناسك النووي ص)(٣
  .٤٤٥،٤٤٦مناسك النووي ص)(٤
 .١/٣٤٩المحرر)(٥
  .٢٢٥العمدة مطبوع مع العدة شرح العمدة ص)(٦
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- ٤٤٩  - 

 

  املبحث الرابع

رةاملرأة حكم أخذ 
ْ
م

ُ
 والع

ّ
ج

َ
  الدواء ملنع أو تأخري احليض ألداء احل

  :وفیھ مطلبان 

  اطب اول

ردورة ازول ا رؤ ا دوول ا م  

  :   في المسألة أقواُل أھل العلم
  : اختلف الفقھاُء في ھذه المسألة وذلك على أربعة أقوال     

یجیز تناول ھذه األدویة مطلقًا، وھذا القول یقتضیھ إطالق بعض : القول األّول
أي الدواء المباح لحصول الحیض ولقطعھ؛ : ولألنثى شربھ": الحنابلة، قال ابن ضویان

، وبناًء على ھذا الرأي یجوز للمرأة أن تشرب )١"(ردألنھ األصل حتى یرد التحریم ولم ی
  ).   ٢(دواًء یقطع عنھا الحیض، لتتمّكن من أداء المناسك، والطواف حول البیت

ھذه األدویة مطلقًا، قال الشنقیطي في شرح زاد  یمنع من تناول: القول الثاني
ا من حیث األصل یقصد أدویة منع الحیض ال یجوز تعاطیھ: ھذه األشیاء): "٣(المستقنع

  ". كما ذكرناه؛ لوجود الضرر
یقّید جواز تناول ھذه األدویة بأمن الضرر، وھذا القول ھو الذي : القول الثالث

  ). ٤(قال بھ فقھاء المالكیة، والحنابلة، وبھ قالت طائفة من علماء العصر
َمناِء من وقّیدوا جواَز استعماِل المرأِة لھذه األدویة بإقراِر أھل الخبرِة اُأل     

األطباِء وَمْن في ُحكمھم أّن ذلك ال یضّرھا، وال یؤثر على جھاز حملھا، وقّید البعُض 
الجواَز بأن یكون القصُد ھو العمُل الصالُح من فعل الصیاِم في زمِنِھ، والصالِة مع 

عدُّ ذلك الجماعِة كقیام رمضاَن، فإن كان القصُد ُمجّرد الصیام حتى ال َیْبَقى َدْینًا، فال ُی
، وقصُد أداِء المناسِك في الَحجِّ والُعمرة مثل )٥(َحَسنًا، وإن كان ُمجزئًا للصوِم بُكلِّ حاٍل

  .   ذلك؛ ألنھا قصُد فعِل عبادٍة، كما في الصیاِم والصالِة وغیِرِھما
وقّید البعُض باإلضافة إلى عدم الضرر، أن یكون ذلك بإذن الزوج، إن كان      

ثل أن تكون معتّدة منھ على وجھ تجب علیھ نفقتھا، فتستعمل ما یمنع لھ تعّلق بھ، م
الحیض لتطول المّدة وتزداُد علیھ نفقتھا، فال یجب لھا أن تستعمل ما یمنع الحیض حینئذ 
إال بإذنھ، وكذلك إن ثبت أّن منع الحیض یمنع الحمل فالبد من إذن الزوج، وحیث ثبت 

                                      
  .  ٥٧، منار السبیل في شرح الدلیل ص ٥٧دلیل الطالب ص)١(

  . ١/٢٢١البن قدامة المغني)(٢
  .١٣/٢٥٢شرح زاد المستنقع للشنقیطي)٣(

 . ١١٥مع المرأة المسلمة في أحكام دینھا وأمور دنیاھا للشیخ محمد بكر إسماعیل ص: انظر)(٤
  .١/٧١فتاوى الصیام البن جبرین)٥(
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لحاجة؛ ألن َتْرَك الطبیعِة على ما ھي علیھ أقرُب إلى الجواز فاألْولى عدم استعمالھ إال 
  ).١(اعتدال الصّحة والسالمة

إّن المرأَة إن َعِلَمْت أّن الدَم إنما یرتفُع الیوَم ونحَوه، فال یجوز لھا : القول الرابع
اإلقداُم على ذلك، وإن عاودھا بعد الیومین والثالثة إلى الخمسة فُحكمھا حكم الحائض، 

ارتفاُعھ یستدیم عشرَة أیاٍم أو ثمانیًة صّح، وإن َجِھَلْت تأثیَرُه في رفع الدم فلم ُیر وإن كان 
  ).٢(ابن فرحون المالكي: نصٌّ في جواز اإلقدام على ذلك، وھذا القوُل قالھ

  :األدلة
  :بالجواز مطلقًا: أدلة القول األّول القائل     

  ).٣(دلیل التحریم ولم یردالبراة األصلیة، إْذ األصُل اإلباحة حتى یرد -١
حیث سألھ رجل عن امرأة تطاول -رضي اهللا عنھما-لما ُروي عن ابن عمر-٢

بھا دم الحیضة، فأرادت أن تشرب دواًء یقطع الدم، فلم یَر ابُن عمر بْأسًا، ونعت لُھّن ماء 
  ).٤(األراك

عن ) ٥(أكثر ما في ھذا الدواء أنھ یمنع الحمل، وھذا جائز بدلیل جواز العزل-٣
، زاد إسحاق، )٧"(ُكنا نعزل والقرآن ینزل: "قال-رضي اهللا عنھ-، لحدیث جابر )٦(النساء

  ). ٨"(لو كان شیئًا ُینَھى عنھ لنھانا عنھ القرآن: "إسحاق، قال سفیان
  :  بالمنع مطلقًا: أدلة القول الثاني القائل     

ضررًا، وذكر إّن األدویة التي ُتستعمل لمنع الحیض قد ذكر األطباُء أّن لھا -١
بعُض أھِل الخبرة أنھا قد تتسّبب في سرطان الرَِّحم، وقد ثبت في الشریعة من حدیث 

  ).٩"(قضى أن ال ضَرَر وال ِضَرار- -أّن النبيَّ: "عبادة بن الصامت
إنَّ ھذه األدویة یخرج بھا البدن عن طبیعتھ، ومن طبیعة المرأة أنھا تحیض؛ -٢

: قالت-رضي اهللا عنھا-على النساء، فعن عائشة-بحانھ وتعالىس-ألنَّ الحیَض أمٌر كتبھ اهللا

                                      
   .١٨٤،١٨٥عبد اهللا الطیار ص .الفقھ المیسر د)١(
  .١/٣٦٦مواھب الجلیل)٢(
  . ٥٧ي شرح الدلیل صمنار السبیل ف)٣(

 ). ١٢٢٠(، برقم١/٣١٨الدواء یقطع الحیضة: أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب الحیض، باب)(٤
صرف الماء عن المرأة حَذرًا عن : اإلبعاد والتنحیة والصرف عن الشيء، واصطالحًا: العزُل لغة)٥(

، وقال األمیر "امعھا لئال تحمل عزل الرجل الماء عن جاریتھ إذا ج: العزُل: "الَحْمل، قال األزھري
بفتح العین المھملة وسكون الزاي، ھو أن ینزع الرجل بعد اإلیالج لینزل خارج : العزل: "الصنعاني

، وسبل السالم  ١٩٤العین: ، والتعریفات باب ٢/٥٩٩والمعجم الوسیط ، ٢٩/٤٦٤تاج العروس". الفرج
٣/١٤٥.  
  . ٣/٦٢اآلداب الشرعیة)٦(

  ). ١٤٤٠(برقم ٢/١٠٦٥، ومسلم) ٤٩١١(برقم ٥/١٩٩٨أخرجھ البخاري)(٧
  ).١٤٤٠(برقم ٢/١٠٦٥أخرجھ مسلم)٨(
 ٢/٣٩، وصحّحھ األلباني في صحیح ابن ماجھ)٢٣٤٠(برقم ٢/٧٨٤أخرجھ ابن ماجھ)٩(

  ). ١٨٩٥(برقم
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-، فدخل علّي النبيُّ)٢(َطِمْثُت) ١(ال نذكر إال الَحّج فلما جئنا َسِرَف- -خرجنا مع النبي
 -لعّلِك نَِّفسِت؟ : َلَوِددُت واهللا أني لم َأُحْج العام، قال: ما یبكیك؟ قلُت: "وأنا أبكي فقال

لك شيء كتبھ اُهللا على بنات آدم، فافعلي ما یفعل الحاّج غیر أن ال فإن ذ: نعم، قال: قلت
  ).٣"(تطوفي بالبیت حتى تطھري

وأي شيء یخرج البدن عن طبیعتھ سیكون لھ مضاعفات؛ ألن اَهللا وزن ھذا      
البدن وقّدره وخلقھ وصّوره، وتبارك اُهللا أحسن الخالقین، فلیس ھناك شيء في البدن 

  . وطبیعتھ إال خلف الضرر والعواقب السلبیةیخرج عن اعتدالھ 
أّن الضرَر ال ُیزاُل بمثِلِھ، وال : یدّل لھذا القول أّن من القواعد الفقھیة المقرَّرة-٣

، وعلى َفْرِض التسلیم بأّن استخداَم ھذه األدویة )٤(بما ھو َفْوَقُھ باألْولى، بل بما ھو دونھ
وا على الضَرِر الذي ُتزیُلھ، وضرُرھا قد أثبتھ ُیزیل ضَررًا، فإّن ضرَر استخداِمھا یرب

أھُل الخبرة بذلك من األطباء المختّصین الذین عندھم درایة كاملة بھذا الموضوع، إضافة 
-الضَرر إْذ أنَّ من عالمات وأمارات ھذه األدویة أن ُتربك العادة، واهللا: إلى ظھوره أي

عادة ُسدًى، حتى األجھزة العصبیة ما خلق ھذا الدَم عبثًا، وال جعل ھذه ال-سبحانھ
الموجودة في البدن تتفاعل مع ھذا الحدث الذي خلقھ اهللا، وھذا النزیُف من الدم الذي 

مما قد -ُیطّھُر الرَِّحَم في مدٍة معلومٍة، قد یختلُّ ویتأّثُر نتیجَة منِع ھذا الدم من الخروج
  ).٥(األدویة التي ُتستعملوكلُّ ھذا ُیبّیُن فساَد ھذه -ُیسّبب نزفًا عند المرأة

من أّن الحیَض شيٌء - -بما أخَبَر بھ الرسوُل: استدل بعُض العلماء على المنع-٤
، وھذا یدّل على )٧(، وأّن المرأَة َتتُرُك من أْجِلِھ الصالَة والصیاَم)٦(كتبھ اُهللا على بنات آدم

صّلي وتصوم في أنھا سُت: على منعھا من أن تأخذ ما یمنع الحیض عنھا، ووجھ استداللھم
  .الوقت المعتاد لنزول الدورة، وكأنھم اعتبروا ھذا المنع الطارئ لنزول الحیض كعدمھ

     

  :  أدلة القول الثالث الذین أجازوا استعمالھا مع أمن الضرر بإخبار أھل الخبرة والثقة 
  

  .جمع ھذا القول بین أدلة القولین السابقین

                                      
- -سبعة، وتسعة، واثني عشر، تزوج بھ رسول اهللا: موضع على ستة أمیال من مكة، وقیل: َسِرف)١(

  .٣/٢١٢معجم البلدان: انظر. وھناك بنى بھا، وفیھ توفیت - رضي اهللا عنھا-بنت الحارثمیمونة 
  . ٢/١٦٥لسان العرب: انظر. أي حاضت: َطِمَثْت المرأُة تطمث طمثًا وھي طامث)(٢
  .الحدیث سبق تخریجھ)(٣
  .١/١٩٥شرح القواعد الفقھیة للزرقاء)٤(
  .١٣/٢٥٢شرح زاد المستقنع للشنقیطي)٥(
  ). ١٢١١(برقم ٢/٨٧٠، ومسلم  ٢٩٩: برقم ١/١١٧البخاريأخرجھ )٦(
  ).  ٧٩(برقم ١/٨٦، ومسلم ٢٩٨:  برقم ١/١١٦أخرجھ البخاري)٧(
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  : أّما الجواُز مع عدم الضَرر فلآلتي

 ىب نب  مبزب رب يئُّ: - -ألّن اشتراط عدم الضرر یدّل علیھ قولھ-١

  ).    ٢"(ال ضرر وال ضرار: "- -، وقولھ)١( َّ زت رت يب

ولما فیھ من المصلحة للمرأة في صومھا، وحّجھا، وأدائھا للعبادة مع الناس -٢
  .وعدم القضاء

 إذ األصل اإلباحة، وال دلیل على تحریم مع أمن: وللبراءة األصلیة-٣
  ). ٣(ضررھا

  : وأما عدم الجواز مع الضرر فلآلتي
قد َنَھى عباَدُه عن اإلقدام على ما یترّتُب علیھ الضرر والھالك إْذ --ألنَّ اَهللا-١

  :، واإللقاء بالید إلى التھلكة یرجع إلى أمرین)٤( َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ  :- -یقوُل

  . بًا لھالك البدن أو الرُّوحَتْرُك ما ُأِمَر بھ العبُد إذا كان َتْرُكُھ مقار: األول
  .  وِفْعُل ما ھو سبٌب موصٌل إلى تلِف النفِس أو الرُّوح: الثاني
فمن ذلك ترك الجھاد في سبیل اهللا، أو النفقة : فیدخل تحت ذلك أموٌر كثیرةٌ      

فیھ الموجب لتسلُّط األعداء، ومن ذلك تغریر اإلنسان بنفسھ في مقاتلة أو سفر مخوف، أو 
مسبعة، أو حیات، أو یصعد شجرًا، أو بنیانًا خطرًا، أو یدخل تحت شيء فیھ خطر، محّل 

  ).٥(التھلكة  ونحو لك فھذا ونحوه ممن ألقى بیده إلى

 يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّ :مخاطبًا عباَده المؤمنین- -قوُلُھ-٢

ال یقتل بعضكم بعضًا، وال یقتل اإلنسان نفسھ، ویدخل في ذلك : أي) ٦( َّ زت رت

  ).٧(النفس إلى الَتْھُلكة، وفعل األخطار الُمفضیة إلى التلف والھالكاإللقاء ب
قضى أن ال َضرَر وال - -أّن النبيَّ: -رضي اهللا عنھ-حدیث عبادة بن الصامت-٣

ال یجوز شرعًا ألحد أن یلحق بنفسھ أو بغیره ضررًا، وقد سیق ذلك : ، أي)٨"(ِضَرار

                                      
  . ٢٩سورة النساء من اآلیة)(١
، والحاكم في المستدرك، كتاب البیوع ) ٢٨٨(أخرجھ الدار قطني في كتاب البیوع برقم)(٢

سلم، وحّسنھ النووي في األربعین النوویة، وكذلك على شرط م: وصحّحھ الحاكم، وقال) ٢٣٤٥(برقم
  ). ٨٨٨(األلباني في اإلرواء برقم

  . ١٨٤،١٨٥عبد اهللا الطیار ص .الفقھ المیسر د)(٣
 . ١٩٥سورة البقرة من اآلیة)(٤
  .١/٩٠تفسیر السعدي)٥(

  . ٢٩سورة النساء من اآلیة)(٦
  . ١/١٧٥تفسیر السعدي)٧(
  ).١٨٩٥(برقم ٢/٣٩، وصّححھ األلباني في سنن ابن ماجھ) ٢٣٤٠(برقم ٢/٧٨٤أخرجھ ابن ماجھ)٨(
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، وبالتالي إذا أثبت أھُل الخبرة )١(زجربأسلوب نفي الجنس؛ لیكون أبلغ في النھي وال
واالختصاص واألمانة في المھنة أن ھذه األدویة تضّر من ترید استخدامھا؛ فال یجوز لھا 

  .شرعًا اإلقدام على استخدامھا
  :دلیل القول الرابع

استدل ابُن فرحون المالكي على ما ذھب إلیھ من أّن أقل الطھر بین      
ذا استخدمت دواء یقطع الدم عن وقت نزولھ أقل من ھذه الفترة الحیضتین خمسة أیام، فإ

ثم نزل الدم قبل الخمسة؛ ُعِلم أنھا في حكم الحائض، وتكون قد عاملت نفسھا على أنھا 
طاھر، فقامت بما تقوم بھ الطاھرات ثم تبّین حیُضھا، وبالتالي فإّن اإلقداَم على مثل ھذا 

  .ال یجوز
أي ابن -فكأنھ: " محمد بن عبدالرحمن المغربي المالكيقال اإلمام أبو عبداهللا     

ولم یقل أحد أن ما دونھا -یرید أن الخمسة أقل الطھر على قول ابن الماجشون-فرحون
، ثم قال )٢"(وأن ما بین الدمین إذا كان أقل من أیام الطھر؛ فُحكمھ ُحكم أیام الحیض-طھر

ھَب أنھ إذا انقطع الطھُر ُتلّفُق أیاَم الدم، وھذا خالُف المذھب؛ فإّن المذ: "قال ُمعّقبًا علیھ
  ).٣"(وُتلِغي أیاَم الطھر، وتكون فیھا طاھرًا حقیقة

بعد عرض أقوال الفقھاء وبسط أدلتھم، أرى أّن الراجَح من ھذه : الترجیح
ھو القوُل الثالُث الذي یرى تقیید جواز تناول ھذه األدویة بأمن -من وجھة نظري-األقوال

بإخبار أھل الخبرة والثقة، مع اشتراط وجود الحاجة لھا؛ وذلك لألسباب الضرر، وذلك 
  :التالیة

ھذا القوُل وسٌط بین المانعین بإطالق، والمجیزین بإطالق، وُیْجمُع بینھما، -١
أّن الجمَع بین األدلة المتعارضة : وُیْعِمل ُكّلًا من أدّلِتھما، ومن قواعد الترجیح بین األدلة

، والجمُع ھنا ممكن )٤(أْولى من إھماِل أحِدھما بالُكّلیة؛ ألنھ خالُف األصلولو في الُجملة 
ممكن بحمِل أدّلِة المانعین على المنع إذا ُوجد الضرر الُمتحّقق، وحمِل أدّلِة المجیزین 

  .على أمن الضرر
، )٥(القوُل بالمنع ُمطلقًا ُیوِقُع في الحَرِج والِضیِق والمشّقِة، والحَرُج مرفوٌع-٢

؛ ألّن المرأَة إذا قصدت البیَت الحراَم )٧(، واألمُر إذا ضاَق اّتَسَع)٦(ّقُة َتجلُب التیسیروالمش
الحراَم للَحّج أو الُعْمرة من أصقاع األرض ثم ُمنعت من تناول مثل ھذه األدویة؛ فذلك 
ُیوِقُعھا في الحَرِج والمشّقة؛ ألّن الدَم قد ُیفاِجُئھا في أي لحظٍة من اللحظات وال تكون قد 

                                      
  . ١/١٦٥شرح القواعد الفقھیة للزرقاء)١(
  . ١/٣٦٦مواھب الجلیل)٢(
  . المصدر نفسھ)٣(
  .١/٣٥٠، التقریر والتحبیر ٢/٣٥٣اإلحكام في أصول األحكام)٤(
  . ٢/١٣٦الموافقات للشاطبي)٥(
  .    ١/٧٦األشباه والنظائر للسیوطي)٦(
، المنث��������ور ف��������ي  ١/١٦٣، ش��������رح القواع��������د الفقھی��������ة للزرق��������اء   ١/٨٣األش��������یاء والنظ��������ائر )٧(

  .١/١٢٠القواعد للزركشي
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تّمت المناسك، فتحتاج إلى أن تبقى في إحراِمھا إلى أن تّتمھا، كطواف اإلفاضة مثًال إذا أ
حاضت یوم التاسع أو لیلة العید واستمر بھا الدم من ستة إلى سبعة أیام، وربما إلى عشرة 
أیام أو أكثر، فُیخَشى من فوات رُّفقِتھا علیھا، وھذا یوقعھا مع َمْحَرِمھا في الحَرج 

  .ة خصوصًا ھذا الزمان؛ بسبب التقیُّد بالبعثات وحجوزات السفروالمشّق
وقد یأتیھا الدُم وھي قریبٌة من المیقات، وكوُنھا تقصد الُعْمرَة أو الَحّج متمّتعة      

مثًال فیلزُمھا اإلحرام، واالمتناع عن أداء ُنُسك الطواف، وبالتالي ال ُبدَّ من بقاِئھا في 
، وھذا ُیوِقُعھا في -ا قال بذلك جمھور العلماء كما وّضحنا سابقًاكم- إحرامھا حتى َتْطُھر

جھد ومشّقة، مع مراعاة ما یواجھھ بعُض الُحّجاج والُعّمار من ُبعد المساكن فیحتاجون 
إلى كثرة المشي، وبعُض النساء ربما ال تتحّمل فتھراق الدم، فیحرُمھا ذلك  من شھود 

لمسلمین خصوصًا النساء الالتي َقَصْدَن البیَت الحراَم ھذه األماكن واألوقات الفاضلة مع ا
من أماكَن بعیدة، ووجود العوائق والعقبات أمام قاصدي البیت الحرام، مما قد ال یتیح لھم 
قصده ألكثَر من مّرة، وبعُض النساء قد تطول فترُة حیضِھّن، مع كون اإلقامة فترتھا 

لھا وِلَولِِّیھا االنقطاع عن إدراك الخیرات  محدودة، وھذه المواسم عابرة، وھذا ُیسّبُب
والمسابقة إلیھا، وربما بغضت المرأة الُنُسَك والعبادَة للحالِة التي ھي فیھا، ولما تخشاه من 
إدخال المحذور على الُنُسك، فربما كرھت التكلیف، وھذا حَرٌج َبّیٌن، ومشّقٌة ظاھرٌة، 

  .یروالحَرُج مرفوع، والمشّقُة َتْجِلُب التیس
فاعلم أّن الحَرَج مرفوٌع عن : "-رحمھ اهللا تعالى-قال اإلماُم الشاطبي     

  : المكلف لوجھین
الخوُف من االنقطاع من الطریق، وبغض العبادة، وكراھة التكلیف،  :أحدھما

  ... وینتظم تحت ھذا المعنى الخوف من إدخال الفساد علیھ في جسمھ أو عقلھ أو مالھ 
صیر عند مزاحمة الوظائف الُمتعّلقة بالعبد المختلفة األنواع، خوُف التق :والثاني

  ...مثل قیامھ على أھلھ وولده إلى تكالیف ُأَخر تأتي في الطریق
فإّن اَهللا وضع ھذه الشریعة المباركة حنیفیة سمحة سھلة، حفظ : فأّما األّول     

خالف السماح والسھولة؛ لدخل  فیھا على الَخْلِق ُقلوَبھم، وحببَّھا لھم بذلك، فلو عملوا على

 ّٰ ِّ ُّ ُّ {:--علیھم فیما ُكلِّفوا بھ ما ال تخلص بھ أعمالھم، أال ترى إلى قولھ

إلى آخرھا، فقد أخبرت اآلیة أّن اَهللا حّبَب إلینا ) ١( َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

  ).  ٢.."(.اإلیمان بتیسیره وتسھیلھ، وزّیَنُھ في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء علیھ
أّن ضَرَر ھذه األدویة نسبي یختلف باختالف النساء؛ ألّن من النساء من یكون -٣

عندھا مرٌض عضوّي في الرَِّحم، ومثل ھذه ال ینفُعھا ھذا الدواء، وأخرى بطانُة الرَِّحم 
وأسباٌب أخرى، لذا تجد أّن بعَض النساء تأخذ دواًء ُمعّینًا ... عندھا ضعیفة ال تتحّمل

                                      
 . ٧سورة الحجرات من اآلیة)(١
  .  ٢/١٣٦الموافقات)٢(
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ر نزول الدم فینضبط معھا، وأخرى تأخذ نفس الدواء فال ینفُع معھا، بل ربما أضّر لتأخی
  .بھا، بینما ینفع معھا دواء آخر، وثالثة ال ینفع معھا أي دواء بل تتضّرر باستخدام الجمیع

مسألُة الضَرر مسألٌة نسبیٌة تختلف من امرأٍة ألُخرى، وبالتالي ال یستقیُم : إذًا     
واِز مطلقًا، وال بالمنٍع مطلقًا، بل ال ُبدَّ على المرأة التي ترید استخدام ھذا القوُل بالج

الدواء أن تسأل أھَل االختصاص والخبرة واألمانة دون غیرھم، ومن خالِلھم یتبّین وجوُد 
  .الضَرِر من َعَدِمھ

مع مما سبق ذكره یتبّیُن أّن إدراَك المرأِة المناسك، واللحاَق برفقتھا، والصوم -٤
الناس، والقیام معھم، وإدراك األماكن واألوقات الفاضلة، مصلحٌة متحّققٌة بیقین، 
والضَرُر في ھذه األدویة ُمحتمٌل؛ ألّن الَضرَر فیھا نسبّي، فقد یضر امرأة دون غیرھا، 
وھذه یناسبھا دواء معین ال یناسب غیرھا، فإطالق الضرر ربما ال یكون دقیقًا، خصوصًا 

ھذه األدویُة قد تسّبُب كذا أو كذا، وھذا سبیُل االحتمال ال : طباء یقولونوأّن بعَض األ
القطع، وبالتالي المفسدُة ھنا ُمحتملٌة ال مقطوٌع بھا، والمقطوُع ال ُیترُك للمظنون، 
والمتحقَُّق ال ُیترُك للُمحَتمل، إال أْن ُیخِبُرھا أھُل الخبرة و األمانة أّن ھذا یضر، والضَرُر 

، أو ُمحَتمٌل احتمال ُیلِحُقُھ بالمتحقِّق، فحینھا نقول إّن الضَرَر ال ُیزال بمثِلھ، وإّن ُمتحّقٌق
  .َدْرَء المفاسد مقدٌم على جلِب المصالح

- -فال ُبدَّ من مراعاة الحال والشخص والمكان، وھذا ھو المعھود عن نبیِّنا      
، فیأتیھ سائل یسألھ عن خیر )١(أنھ كان یراعي في ُفتیاه األحوال واألشخاص واألماكن

، ویقول )٢"(تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف: "األعمال، فیقول
الصالة لوقتھا، وبر الوالدین، ثم الجھاد في : "أي األعمال أفضل؟ قال: آلخر وقد سألھ

اد في سبیل اهللا، جھ: ثم ماذا؟ قال: إیمان باهللا ورسولھ، قیل: "، ویقول آلخر)٣" (سبیل اهللا
، )٥"(ال تغضب: "آلخر طلب منھ الوصیة: ، ویقول)٤"(حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: قیل

ُكلَّ سائٍل بما یتناسُب معھ، والحال التي یعیشھا الناس، والمكان، والزمان، - -فأجاب
ولھذا أجاب السائَل الذي سألھ أن یوصیھ بما یتناسب مع حالھ، فأوصاه بترك الغضب، 

جاء في زمن قحط وتشاحن في القلوب، فأوصاه بإطعام الطعام وإفشاء السالم،  واآلخر
، وآخر یسألھ في زمن - -مراعاة لألحوال واألمكنة، إْذ أّن السائَل سُیبّلُغ عن رسوِل اهللا

یعّد العدو الُعّدة، ویعقُّ األبناُء اآلباء، ویؤّخر ناٌس الصالَة عن وقتھا، فیخبره بأّن أفضَل 
  . وھكذا-تعالى-الصالُة على وقِتھا، وبّر الوالدین، والجھاد في سبیل اهللا األعماِل

                                      
 . ٢/٨٥، فیض القدیر ٣/٣٨٠فتح الباري)١(
  ). ٣٩(برقم ١/٦٥، ومسلم) ١٢(برقم ١/١٣أخرجھ البخاري)٢(
  ).٧٠٩٦(برقم ٦/٢٧٤٠أخرجھ البخاري)٣(
  ). ١٤٤٧(برقم ٢/٥٥٣أخرجھ البخاري)٤(
  ).٥٧٦٥(برقم ٥/٢٢٦٧أخرجھ البخاري)٥(
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- ٤٥٦  - 
 

استعماُل ھذه األدویة عند الحاجة إلیھا فقط، وبصورة نادرة كَحجٍّ وُعْمرٍة -٥
ُیضیُِّق من دائرة الضَرر المترّتب علیھا، على فرض أّن استعماَل ھذه األدویة ُیسّبُب 

  .الضَرَر
  :علیھ جماعٌة من الُمتقّدمین، وجمھوُر الُمتأّخرین ھذا القوُل ھو الذي-٦

: قال ابن رشید: "قال اإلماُم أبوعبداهللا محمد بن عبدالرحمن المغربي المالكي     
ُسئل مالك عن المرأة تخاف تعجیل الحیض فیوصف لھا شراب تشربھ لتأخیر الحیض؟ 

ن ُتدخل على نفسھا إنما كرھھ مخافة أ: لیس ذلك بصواب وكرھھ، قال ابن رشد: قال
  ).١"(ضَررًا بذلك في جسمھا

أنھ لیس في ذلك إال الكراھة؛ : َفُعِلَم من كالِم ابِن ُرشد: "قال اإلماُم الدسوقي     
  ).٢"(خوفًا من ضَرر جسمھا

نّص أحمُد في روایة صالح وابن منصور في المرأة : "وقال اإلماُم ابُن ُمفلح     
  ).٣"(الحیض، أنھ ال َبْأَس بھ إذا كان دواٌء ُیعَرف تشرب الدواء َیقطُع عنھا دَم

ال َبْأَس بُشرِب دواٍء ُمباٍح لقطع الحیض، : "وقال اإلماُم أبو إسحاق الحنبلي     
  ).٤..."(إذا أمن ضَرُره نّص علیھ

یجوز أن تستعمل المرأُة أدویًة في رمضاَن لمنِع : "وفي فتاوى اللجنة الدائمة
الخبرِة اُألَمناء من األطباء ومن في ُحكمھم أّن ذلك ال یضّرھا، وال  الحیض، إذا قّرر أھُل

یؤّثر على جھاز َحْمِلھا، وخیٌر لھا أن تكّف عن ذلك، وقد جعل اُهللا لھا رخصًة في الفطر 
إذا جاء الحیُض في رمضان، وشَرَع لھا قضاَء األیام التي أفطرتھا، وَرِضَي لھا بذلك 

   ).٥"(ِدینًا
  :ِة األقواِل المرُجوحةمناقشُة أدّل

أخبر بأّن الحیَض شيٌء كتبھ اُهللا على بناِت آدم، وأّن - -وأما أنَّ الرَّسوَل     
المرأَة َتَتْرُك من أْجِلِھ الصالَة والصیاَم، فھذا ال یدلُّ على منِعھا من أن تأُخَذ ما یمنُع 

- أحكاُمھ إال إذا خرج الدُم الحیَض عنھا في فترٍة من الفترات؛ ألّن الحیَض ال تترّتُب علیھ
  .-كما سیأتي في المطلب الثاني

أّما أّن ھذه األشیاء ُتخِرُج البدَن عن طبیعتھ فسیكون لھا مضاعفات، فلیس      
ھناك شيٌء في البدن یخرج عن اعتدالھ وطبیعتھ إال خّلَف الضَرَر والعواقَب السلبیة، فھذا 

ھذا الخروَج ال تترّتُب علیھ آثارُه الُمضّرة، إذا كان  ال یكفي ِلَیُكوَن دلیًال على المنع؛ ألّن
بصورة نادرة، مع أّن األمَر موقوٌف على إخبار أھل الخبرة والثقة، فإذا أخبروه بوقوع 

  . ضَرٍر ُمحّقٍق أو غالٍب ال ُیحتمُل ؛ فالمصیُر إلى المنع

                                      
  . ١/٣٦٦مواھب الجلیل)١(
  . ١/١٦٨حاشیة الدسوقي)٢(
  . ٣/٦٢اآلداب الشرعیة)٣(
  . ١/٢٩٣المبدع)٤(
: رقم، من الفتوى ٥/٤٠٠فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة)٥(

١٢١٦ .  
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لماجشون أّما ما استدل بھ ابُن فرحون المالكي على ما قیل بمذھب ابن ا     
من أّن الُطھَر بین الحیضتین خمسُة أّیاٍم، فھذا غیُر ُمسلٍَّم بھ، بل ما قالھ ابُن : المالكي

  ).  ١(فرحون قد انتقده علیھ فقھاُء مذھِبِھ؛ ألنھ خالُف المذھب

ب اطا  

  .إذا وت ارأُة ذه ادو ،َط ُ ل   ُطٍر؟

  :  لعلم في المسألةأقوال أھل ا
الفقھاء الذین أجازوا استخدام ھذه األدویة سواء بإطالق، أو بشرط عدم      

الضرر یرون بأّن المرأَة ستكون في ُحكم الطاھرات، وإنما الخالُف حاصٌل بین المانعین 
  :من استخدام ھذا الدواء، وحاصُل أقواِل أھِل العلِم في المسألة ثالثة

ستخدمت المرأُة أدویًة لتأخیر نزول الدورة الشھریة، فإنھا إذا ا: القول األول
تكون في فترة انحباس الدم وعدم نزولھ من الطاھرات، فتصوم، وُتصّلي، ویأتیھا 

  ).٢(زوُجھا، وُتؤّدي جمیَع المناسك
إذا استخدمت المرأُة أدویًة لتأخیر نزول دم الحیض فإنھا تكوُن في : القول الثاني

  ). ٣(حكم الحائض
إن علمت أّن الدَم إنما یرتفع الیوم ونحوه فال یجوز لھا اإلقدام على : القول الثالث

ذلك، وُحكُمھا حكُم الحائض، وإن انقطع ثم عاودھا بعد الیومین والثالثة إلى الخمسة 
ُ وإن كان ارتفاُعھ یستدیم عشرَة أیاٍم أو ثمانیة فُحكُمھا حكُم  فُحكُمھا حكُم الحائض،

  ).٤(الطاھرات
  :ألدلةا

  : أدّلُة القوِل األّول
جاءت فاطمة بنت أبي حبیش إلى : قالت-رضي اهللا عنھا-لحدیث عائشة -١

ال : "یا رسوَل اِهللا إني امرأٌة أستحاُض فال أطھر، أفأدُع الصالَة؟ فقال: فقالت- -النبي
سلي إنما ذلك ِعْرٌق، ولیس بالحیضة، فإذا أقبلْت الحیضُة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغ

، وھذه لم ُتْقِبل حیضتھا؛ ألنھ لم یخرج الدم، وبناء على ذلك یحكم )٥"(عنك الدم وَصلِّي
  ).٦(بطھرھا

وألّن الحیَض ال تترّتُب علیھ األحكام من ترك الصالة والصیام إال إذ خرج -٢
ن الدم، فمتى ُوجد الدم ُوجد ُحْكُمُھ، أما إذا انحبس ولم یخرج فإنھ ال یترّتب علیھ شيء؛ أل

                                      
  . ١/٣٦٦مواھب الجلیل)١(

 .١٣/٢٥٢،٢٥٣شرح زاد المستقنع للشنقیطي)(٢
 . ١/٣٦٧مواھب الجلیل)(٣
 .  ١/٣٦٦مواھب الجلیل)(٤
  ).٣٣٣(برقم ١/٢٦٢، ومسلم) ٢٢٦(برقم ١/٩١أخرجھ البخاري)٥(
  . ١٣/٢٥٢،٢٥٣شرح زاد المستقنع للشیخ محمد المختار الشنقیطي)٦(
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- ٤٥٨  - 
 

اهللا تعالى علق الحكم على وجود الدم، فإذا لم یوجد الدم لم یوجد حكمھ، وبالتالي فإنھ 

  ٰى   ُّ  :- -یحكم بطھرھا؛ ألنھا ال تسمى حائضًا، فالحكم یدور مع عّلتھ، قال اهللا

، فمتى ُوجد ھذا األذى َثَبَت ُحْكُمھ، ومتى لم یوجد لم َیثُبْت )١( َّ يي ىي ني ميزي ري

  . ُحْكُمھ
  :القوِل الثاني أدّلُة
أخبر بأّن الحیَض شيٌء كتبھ اُهللا على بناِت - -استدلوا على ذلك بأّن الرَُّسوَل     

آدم، وأّن المرأَة َتَتُرُك من أجِلِھ الصالَة والصیاَم، وھذه التي َتْسَتِعمُل ھذه األدویة تكون قد 
لمرأَة إذا انحبس عنھا الحیُض حَبسْت الدََّم عن النزول في أواِنِھ المكتوب لھ، فظّنوا أّن ا

؛ ألنھا )٢(بسبب الدواء أنھ ال یصّح لھا صوٌم وال صالٌة وقَت العادِة، وإن كانت ُمْنحِبسًة
سُتصّلي وتصوم في الوقت المعتاد لنزول الدورة، وكأنھم اعتبروا ھذا المنع الطارئ 

  . لنزول الحیِض كعدَمِھ
  :أدّلُة القوِل الثالث

من أّن أقلَّ الُطْھِر بین : فرحون المالكي على ما قال بھ وقد استدل ابُن     
الحیضتین خمسة أیام، فإذا استخدمت دواًء یقطع الدَم عن نزولھ أقّل من ھذه الفترة ثم 
نزل الدم قبل الخمسة ُعِلم أنھا في ُحكِم الحائض؛ ألّن ھذا االنحباس لم یبلغ أقّل الطھر 

  ).٣(ْت، وَصامْت، وَطافْت مع وجود الدمفیكون في ُحكِم الحیض ، فكأنھا َصّل
ھو القول األّول، فإذا -واهللا أعلم-والذي أراُه راجحًا من ھذه األقوال :الترجیح

استخدمت المرأُة أدویًة لتأخیر نزول الدورة الشھریة فإنھا تكوُن في فترة انحباس الدم 
ھا، لما سبق وعدم نزولھ من الطاھرات فتصوم وتصلي وتطوف بالبیت ویأتیھا زوُج

ِذْكُرُه في اآلیِة والحدیِث من أّن دَم الحیِض متى ُوجد؛ ُوجد ُحْكُمُھ، ومتى انعدم؛ انعدم 
  . ُحْكُمُھ، وعلى ھذا فتاوى جمھوُر المتقّدمین والمتأخرین من أھل العلم

: - رحمھ اهللا-قال اإلماُم أبو عبداهللا محمد بن عبدالرحمن المغربي المالكي     
-وُص المذھِب التي ذكرناھا وغیُرھا صریحٌة في أّن صوَمَھا صحیٌح ُمجزٌئنص: تنبیھ"

  ).٤"(-أي إذا استعملْت ما َیْقَطُع الحیَض
أي كراھة استخدام المرأة لدواء -المعنى في كراھة ذلك: قال ابُن رشد: "وقال     
ي قد ما یخشى أن ُتدِخَل على نفسھا من الضرر بجسمھا بشرب الدواء الذ-یمنع الحیض

انتھى، فُعِلَم من كالم ابن رشد أنھ لیس في ذلك إال الكراھة خوف ضرر .. یضّرھا
    ).٥"(جسمھا، ولو كان ذلك یحصل بھ الُطھر لبّینُھ ابُن رشد

                                      
  . ٢٢٢آلیةسورة البقرة من ا)(١
  .١/٣٦٧مواھب الجلیل)٢(
  .١/٣٦٦مواھب الجلیل)٣(
  . ١/٣٦٧مواھب الجلیل)٤(
  . ١/١٦٨حاشیة الدسوقي: ، وانظر ١/٣٦٦مواھب الجلیل)٥(
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إّما أن تستعمل : والحاصُل أّن المرأَة: "-رحمھ اهللا تعالى-قال اإلماُم الدسوقي     
ي ھذه ُیحكُم لھا بالُطھر في الوقت الُمعتاد الذي الدواء لرفع الحیض عن وقتھ المعتاد؛ فف

كان یأتیھا فیھ، وتأخّر عنھ مسألة السماع، وإّما أن تستعمل الدواء ألجل تعجیل الُطھر من 
الحیض، كما لو كان عادُتھا أن یأتَیھا الدُم ثمانیَة أیاٍم فاستعملتھ بعد إتیانھ ثالثة أیام 

  ).١(بعد انقطاعھ، وھذه مسألُة ابن كنانةفانقطع، ففي ھذه ُیحكم لھا بالُطھر 
كما أنھا لو َشِربْت دواًء : "...- رحمھ اهللا تعالى -قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة     

  ).٢"(قطع الحیَض أو باعَد بینھ كان ذلك ُطھرًا
كما أنھا لو تناولت ما یمنع : "- رحمھ اهللا تعالى-قال الشیخ ابن ُعثیمین     

یض، فإنھا ُتصّلي وتصوم وال تقضي الصوم؛ ألنھا لیست الحیض، ولم ینزل الح

، )٣( َّ يي ىي ني ميزي ري  ٰى   ُّ  :--بحائض، فالحكُم یدور مع عّلتھ، قال اهللا

  ). ٤"(فمتى ُوجد ھذا األذى ثبت ُحكُمھ، ومتى لم یوجد لم یثبت ُحكُمھ
ستعملت على أّن المرأَة إذا ا: ومما ُیستأنس في االستدالل بھ في ھذه المسألة     

أدویًة لتأخیر نزول الدورة الشھریة، فإنھا تكوُن في فترة انحباس الدم وعدم نزولھ من 
الطاھرات، بالقیاس على انحباس الحدث في الجسم، فإّن اإلنساَن ال ُیعتبُر ُمحَدثًا مع 
وجود الحدث في الجسم وانحباسھ فیھ إال إذا خَرَج منھ األذى من غائٍط أو بوٍل أو ریٍح، 

عبارة عن عضو عضلي أجوف، وھي كیس لخزن البول الذي : ًال نجد أّن المثانةفمث
تفرزه الكلیتان، وینزل منھما عبر الحالبین، وتتصل من أسفل بقناة مجرى البول 

، وھي عضٌو طارٌد عندما یمتلئ تتمّدد ثنیات الطبقة المخاطیة بھ، )٥(المعروفة باإلحلیل
، فمع أنھا تمتليء وھي داخل الجسم، فإّن )٦(الخارج فتدفع الطبقة العضلیة السوائل إلى

اإلنساَن ال ُیعتبُر ُمحِدثًا إال إذا خرج البوُل منھا، وكذلك انحباُس الدم ال یضّر، وبالتالي 
فالمرأُة طاھٌر، وال تصیُر حائضًا إال إذا خرج منھا الدم، وال یضّر ھذا االنحباُس للدم 

لحدَث إذا جاء وقُتُھ ولم َیْخُرْج فال ُیَعدُّ اإلنساُن حتى مع كونھ في وقت الحیض؛ ألّن ا
مع الكراھة، وإنما صّحت صالُتُھ؛ ) ٧(ُمْحِدثًا بذلك، بدلیل صّحة صالة الحاقن، والحاقب

                                      
  . ١/١٦٨حاشیة الدسوقي )١(
   .٣٤/٢٤مجموع الفتاوى )٢(

 . ٢٢٢سورة البقرة من اآلیة )(٣
  . ٣/٣٣فتاوى أركان اإلسالم )٤(
ال التداوي للدكتور البار، والتداوي والمفطرات الدكتور حسان شمسي باشا، المفطرات في مج )٥(

  .   ٢٥٦، ٢٢٣، ٢٢٢مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني ص: انظر
 ٨٥المصدر السابق ص: انظر. محمود البرعي، وھانئ البرعي، تشریح وظائف أعضاء اإلنسان )٦(

  . انقًال عنھم
 ، والمصباح المنیر١٣/١٢٦ لسان العرب:انظر.المدافع للغائط: المدافع للبول، والحاقب: الحاقن )٧(
  .١/٢١٤ ، والذخیرة١/١٤٤



  " دراسة فقھیة" والنِّفاِس عَلى َمناِسِك الَحجِّ والُعْمَرة  أثُر الَحْیِض
  

- ٤٦٠  - 
 

ألنھ ال ُیَعدُّ ُمْحِدثًا مع االنحباس، وُكِرَھت؛ ألّن ھذا االنحباس ُیشغلھ عن الخشوع الذي ھو 
  . ُلبُّ الصالة

ُیكره أن ُیصّلي وھو یدافع البول أو الغائط أو الریح، : "إلماُم النوويیقول ا     
والمشھور من مذھبنا، ومذاھب العلماء ... أو یحضره طعام أو شراب َتُتوُق َنْفُسُھ إلیھ

  ).١"(صّحة صالُتھ مع الكراھة
ٌل، أن یدخل في الصالة وقد أخَذُه غائٌط أو بو: ومنھا: "وقال اإلماُم ابُن ُنجیم     

وإْن كان االھتماُم ُیشغلھ یقطُعھا، وإْن مَضى علیھا أجزأُه وقد أساء، وكذا إْن أخَذُه بعد 
  ).٢"(االفتتاح

وإذا حضرْت الصالُة وھو یحتاُج إلى الخالء، بدأ : "ویقول ابُن ُقدامة     
َف َفْوَت إذا كان حاقنًا ُكِرَھْت لھ الصالُة حتى َیْقِضَي حاجَتُھ، سواء خا: بالخالء، یعني

  ).٣"(فإْن خالَف وفعل صّحْت صالُتُھ في ھذِه المسألة... الجماعِة أو لم َیَخْف
ومثُل ذلك أیضًا انحباُس الریح في البطن ال یضّر الطھارة، وال ُیعدُّ بھ      

أنھ َشَكا إلى رسوِل : اإلنساُن ُمْحِدثًا، إال إذا خَرَج، بدلیل حدیث عباد بن تمیم عن عمِِّھ
ال َینتِقُل أو ال ینصرُف : "الرَُّجَل الذي ُیَخیَُّل إلیھ أنھ َیِجُد الشيَء في الصالة؟ فقال- -اِهللا

: قال-رضي اهللا عنھ-، ومثُل ذلك حدیُث أبي ھریرة)٤"(حتى یسمَع صوتًا أو َیِجُد ِریحًا
ٌء أْوال، إذا وجد أحُدكم في بطنھ شیئًا فُأْشِكَل علیھ، َأَخَرَج منھ شي: "- -قال رسوُل اهللا

في ھذْین - -، فقد بّین النبيُّ)٥"(فال َیخُرْجَن من المسجِد حتى َیْسمَع َصْوتًا أو َیِجَد ِریحًا
الحدیثْین أن انحباَس الحَدِث من غیِر ُخروٍج ال ُیؤّثُر في الطھارِة إال إذا تحّقق خروُجُھ، 

لُتنا فإّن انحباَس الدم في ألّن العبرَة بالیقین الذي َیدلُّ علیھ خروُج الحدِث، وكذلك مسأ
  .الجسم، ال ُیؤّثُر على طھارِة المرأة، وال یرفعھ حتى یخرج الدم

وھذا الحدیُث أصٌل من ... معناه یْعَلُم وجوَد أحِدِھَما: "قال اإلماُم النََّوِويُّ     
ا على ًأصوِل اإلسالم، وقاعدٌة عظیمٌة من قواعِد الفقھ، وھي أّن األشیاَء ُیْحَكُم ببقاِئِھ

ُأصوِلِھا حتى ُیتیّقَن خالُف ذلك، وال یضّر الشّك الطارئ علیھا، فمن ذلك مسألة الباب 
التي ورد فیھا الحدیث، وھي أّن من تیّقَن الطھارَة وشكَّ في الحدِث؛ ُحِكَم ببقاِئِھ على 

  ).٦..."(الطھارة
أو ُدُبٍر، ُیوِجُب الحدَث،  وفیھ أّن ُخروَج الخارِج من ُقُبٍل: "قال اإلماُم الَمَناِوُي     

بخالف الشكِّ فیھ، وھذا أصُل قاعدٍة عظیمٍة، وھي أّن التیقَُّن ال ُیرفُع بالشكِّ، والمراُد بھ 
مطلُق الترّدِد الشامل للظنِّ والَوْھِم، فُیعمُل بالیقیِن استصحابًا لھ، فمن تیّقَن الُطْھَر وشكَّ 

                                      
  . ٤/١١٧المجموع)١(
  . ٢/٣٥البحر الرائق)٢(
  .١/٣٦٤المغني)٣(
  ).٣٦١(، برقم١/٢٧٦، ومسلم) ١٣٧(برقم ١/٦٤أخرجھ البخاري)٤(
  ) ٣٦٢(برقم ١/٢٧٦أخرجھ مسلم)٥(
  .    ٤/٤٩شرح النووي على صحیح مسلم)٦(
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الصالَة؛ ِلِذْكِرھا في ُسؤاِل َسائٍل، فال ُیعتبُر في الُحكم،  وإنما َذكَر.. في ِضّدِه؛ َأَخَذ بالُطھِر
           ).      ١..."(كما ال ُیعتبُر فیھ كوُنھ في المسجد

إذا تناولت المرأة دواء یمنع مجيء الحیض، فھل تعتبر المرأة : وبناء علیھ     
  طاھرًا في موعد الحیضة لعدم رؤیتھا الدم، أم ال؟

ھ�ا تك��ون ط�اھرًا وال عب��رَة بالوق�ت ب��دون رؤی�ة ال��دم، وق�د ح��دث      الص�حیح أن      
ف�ي الَح�ّج فِخْف�َن َمِج�يَء الحیض�ة قب�ل ط�واف        -رض�ي اهللا عنھم�ا  -لنسوة ُك�نَّ م�ع اب�ن عم�ر    

اإلفاضة، فأَخْذَن أعواَد األراك وطبخنھا وش�رْبَن ماَءھ�ا، فل�م ت�أتھنَّ الحیض�ُة حت�ى أْتَمَم�َن        
  .َحّجُھنَّ

عن امرأة تطاول بھا دُم الح�یض،  -رضي اهللا عنھما-بَن ُعَمَروقد سأل رجٌل ا     
  .)٢(فأرادت أن تشرَب دواًء یقطُع الدَم عنھا، فلم َیَر ابُن ُعَمَر َبْأسًا

ولك��ن یج��ب الح��َذُر م��ن رّد فع��ل تع��اطي حب��وب من��ع الَحْم��ل، وبس��ؤال أھ��ل          
عض النساء خاّصة االختصاص في أمراض النساء والوالدة عن تأثیر ھذه الحبوب على ب

من ُكّن مریضات بالكبد، فأجابوا بأّن لھذه الحبوب تأثیرًا كبیرًا علیھّن، وأنھا قد ُتؤّدي إلى 
الوفاة، وكذلك قد ُتؤّدي إلى الُعق�م وع�دم اإلنج�اب، وعل�ى ك�ل ح�ال ف�إّن الم�رأَة إذا أخ�ذْت          

لع�دِم خ�وِف الض�َرر، إذا     الدواَء باستشارِة طبیبٍة أو طبیٍب ُمسلٍم ِثَق�ة، ف�ال كراھ�َة ف�ي ذل�ك     
كانت قاصدًة من ذلك العبادَة، كأداِء الَحجِّ، أو الُعْمَرِة، أو صیاِم ش�ھِر رمض�اَن، فإنھ�ا م�ن     

  .-واهللا أعلم-جھة العبادة تغتسُل وُتصلِّي وَتُصوُم، وتكوُن َطاھرًا
  
  

                                      
 . ٢/٣٥٢فیض القدیر)(١
  . ١/٣١٨كتاب الحیض، باب الدواء یقطع الحیضة: مصنف عبد الرازق)٢(
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  الخـاتمـــة
  ) نسأُل اَهللا ُحْسَنَھا(

ر الحیِض والّنفاِس على مناسِك الَحجِّ أَث(في ختام بحثي ھذا والموسوم ب     
والذي من خاللھ تتّضُح عّدُة نتائج، وتوصیات ُأِشیُر إلي أھمِّھا ") دراسة فقھیة"والُعْمَرة 
  - :فیما یلي

  :  النتائج: أّوًال

أّن الَحجَّ ھو أحُد أركاِن اإلسالِم ومبانیِھ الِعَظام، وُحكمھ فرٌض على الُمستطیِع من -١
 . لنساِء في الُعْمِر مّرًة واحدًة، متى توافرت شرائُطُھالرجاِل وا

كما قال بذلك جمھوُر -أّن الُعْمرُة واجبٌة في الُعْمِر مّرًة واحدًة لمن استطاع سبیًال-٢
 . وما عدا ذلك فتطوٌُّع-العلماء

ا یجب على الزوجة استئذان زوجھا في الُخروج لَحّج النافلة، وكذا الُعْمرة، وُیستحبُّ لھ-٣
 ).َحّج الفریضة(ذلك في الَحّج الواجب

إذا أحرمت الزوجُة في َحجِّ التطوُِّع، أو أحرمت في الُعْمرِة بدون إذن زوِجَھا؛ فإنھ -٤
 . یجوز لھ َمْنَعھا، ولھ تحلیُلھا، وتكوُن كالُمْحصر

متى توافرت لدیھا )َحّج الفریضة(ال َیِحقُّ للزوِج منَع زوجِتھ من الَحجِّ الواجِب-٥
روُطُھ، وإن منَعھا لم تلزْمَھا طاعُتُھ؛ ألنھ واجٌب في حقَِّھا؛ وال طاعَة لمخلوٍق في ش

 .  معصیِة الخالِق
األصُل وجوُد الزوج أو الَمْحَرم لخروج المرأة لَحّج الفریضة، لكن عنَد عدم وجودھما، -٦

  .الثَِّقاتأو تعسُّر خروجھما؛ فإنھ ُیكتَفى بالرِّفقِة الَمأُمونة، أو النِّْسِوِة 
إذا استأذنت المرأُة في الخروج لَحّج التطّوع أو الُعْمَرة، ولم َیخُرْج معھا الَمْحَرُم أو -٧

الزوُج؛ فإنھ ُیكتَفى بالرِّفَقِة الَمأُمونة، أو النِّْسَوِة الثَِّقات، وذلك للتیسیر على المرأة في 
  . أدائھا لمناسك الَحّج والُعْمَرة

كما قال - ّج بغیر َمْحَرم، أو بغیِر رِّفَقٍة َمأُمونة؛ جاز فعُلھا وأجزأإذا خرجت المرأُة للَح-٨
كراھًة -عند الحنفیة-أي سَقَط عنھا الفرُض، فال یلزُمھا إعادَتُھ، وُیكَرُه ِفْعُلھا-بذلك الجمھور

  . تحریمیًة
فر ألداء یرى جمھوُر العلماء أّن المرأَة المعتّدَة الُمتوّفى عنھا زوُجھا ال یجوز لھا الس-٩

الَحّج والُعْمَرة، لكن یجوز سفُرھا للحاجِة أو الضرورِة كسفِرھا للعالِج أو قضاِء 
حواِئِجھا، وأرى أّن سفَرھا ألداء فریضة الَحّج عند توافر شرائطھ، كسفِرھا للحاجة أو 

  .الضرورة؛ ال سّیما إلسقاِط َحّج الفریضة
فإْن َأِذَن لھا عي تأُخُذ ُحكَم الزوجة، ومن ثّم الُمعتّدَة من طالٍق رجالراجُح أّن المرأَة -١٠

الزوُج خرجت للَحجِّ والُعْمرة، وإن لم َیأذْن لم تخُرْج إال في َحجِّ الفریضة، بخالف المعتّدَة 
؛ ألنھا خرجت من عصمة الزوجیة، وال من طالٍق بائٍن فیجوز لھا الخروُج للَحجِّ والُعْمرة

  .فریضةإحداد علیھا، ال سّیما في حّج ال
ال یجب على الحائِض والنفساِء تأخیر اإلھالل بالَحجِّ والُعْمَرِة حتى َتْطُھر، وذلك -١١

 .بإجماع أھل العلم
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  .مستحٌب ولیس واجبًا- وكذا الدخول لمّكة-أن اغتساَل الحائض والنفساء عند اإلحرام-١٢ 
م، أّما العبور فجائٌز الراجُح أّن الحائَض والنفساَء ال یجوز لھما المكث بالمسجد الحرا-١٣

  .إذا َأِمَنْت تلویَثُھ
یرى جمھوُر العلماء أّن الطھارَة شرٌط لصّحِة الطواف، فال یجوز للحائِض والنفساء -١٤

  .الطواف بحسب األصل
یرى جمھوُر العلماء أّن المرأَة إذا طرأ علیھا الحیُض والنِّفاُس قبل اإلحراِم بالُعْمَرِة -١٥

أن تغتسَل وتستثفَر وُتْحِرُم وتفعُل ُكلَّ المناسك ماعدا الطواف بالبیت أو َبْعَدُه؛ فعلیھا 
  .والسعي بین الصفا والمروة، فإنھا ُتَؤجُِّلُھما حتى َتْطُھر

إذا طرأ الحیُض والنِّفاُس على المرأِة قبَل طواِف اإلفاضِة في الَحّج، فالراجُح ما قال -١٦
نھا تطوُف بالبیِت وتكوُن ھذه حالُة ضرورٍة ُمقتضیة بأ: بھ ابُن تیمیة وتلمیُذُه ابُن القّیم

لدخوِل المسجِد مع الحیِض والنِّفاِس والطواف معھ؛ وذلك َدْفَعًا للَعَنِت، وَرْفعًا للمشّقِة 
والحَرج؛ ال سّیما إذا كانت المرأُة من دولٍة ُأخرى خارج المملكة العربیة السعودیة 

  .    وتأشیرة وغیر ذلكومرتبطة برفقة مأمونة وسفر بالطائرة 
ال أثَر للحیِض والنِّفاِس على السعي بین الصفا والَمْرَوة؛ ألّن السعَي ال َیْلزُمُھ -١٧

  . الطھارُة، ومن ثّم إذا حاضت المرأُة بعد الطواف جاز لھا السعي بین الصفا والمروة
رمِیھا ال مانَع من وقوِف الحائض والنفساء بعرفة، ومبیِتھا بمنى وُمزدلفة و-١٨

  .الجمرات؛ ألّن ُكلَّ ذلك ال یلزُمُھ الطھارُة
وھم -بأّن ُحكَمُھ واجٌب: ال یلزم الحائُض والنفساُء طواَف الوداِع، فعند من قال-١٩

فال یلزُمھا شيٌء بترِك -وھم المالكیة-بأّن ُحكَمُھ ُسّنٌة: ُیجبُر بالدَِّم، وعند من قال- الجمھور
  .الُسّنة، وال ُتجبُر بالدَّم

ال مانَع من تناول الحائض األدویة التي تؤّخُر نزوَل الدورِة الشھریِة؛ لتتمّكَن من أداء -٢٠
فریضة الَحّج أو الُعْمرة، شریطة أمن الضَرر، وذلك بإخبار أھل الخبرة والثقة من 
األطباء األكفاء المتخصصین في ھذا الشأن، ومن ثّم فإنھا ُتصبُح في ُطْھٍر وتأخُذ ُحْكَم 

  .    تكوُن في ُحْكِم الحائض: ات، خالفًا لمن قالالطاھر

ھو القوُل الوسُط  القوُل بجواز تناول األدویة للحائض ألداء مناسك الَحّج والُعْمرة-٢١
بإطالق، والُمجیزین بإطالق؛ لما في ذلك من رفع الضَرر عن المرأة بین المانعین 
من التیسیِر ورفِع المشّقِة -أیضًا-ھ، ولما فی)١"(ال َضَرَر والِضَراَر: "- -الحائض، قال

 ).          ٢(  َّ حتجت هب مب خب حب  جب هئُّ: - -والحَرِج عنھا، قال

                                      
 .  الحدیث سبق تخریجھ)(١
  . ٧٨: سورة الحج من اآلیة)(٢
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  :التوصیات: ثانیًا
بعد االنتھاء من كتابة البحث وتدوین أھم النتائج التي توصّلُت إلیھا، ُأقّدُم بعَض      

   -:التوصیات فیما یلي
ھیة التي تخّص المرأة قلیلة جدًا وال َتِفي نظرًا ألّن الكتابات في المسائل الفق -١

ُأوِصي بالكتابِة في ھذه األحكام الشرعیة التي تخصُّ المرأَة، وتوضیحھا : بالغرض؛ لذا
  .وتبیینھا للناس

ینبغي الرجوُع إلي أھِل العلِم للسؤال عن األحكام التي تتعّلُق بالحیِض والنِّفاِس عنَد  -٢
عند حدوث أي غموض لدى السائل أو السائلة؛ وذلك تجنُّبًا  أداِء الَحّج والُعْمرة، وذلك

  . للوقوع في األخطاِء التي ُتخالُف الشرَع الحنیف
علي المرأِة الُمسلمِة االلتزام بأحكام الشرع؛ كي تسعَد في الدُّنیا واآلخرة؛ وذلك  -٣

 يف ُّ : - -، قال- -بالتزامھا بتطبیق شرع اهللا، وعدم مخالفة أمر اهللا ورسولھ

  ).١( َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق

 جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  --وقال

  ).    ٢( َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

  .ھذا ما تیّسر لي َجْمُعُھ وتدویُنُھ من نتائج وتوصّیات في ھذا الموضوع      
ھ التوفیَق والسداَد، وأن ینفع بھ المسلمین والمسلمات، وأن یجعل: واَهللا أسأل 

  .    ُذخرًا لي ولوالدي في الحیاة وبعد الممات
  

  .وصلِّ اللُھمَّ على سیِِّدنا ونبیِّنا محمٍد وعلى آلِھ وصحِبھ وسلِّم
  

  
  

                                      
 . ٦٣سورة النور من اآلیة )(١
  .٣٦سورة األحزاب اآلیة )(٢
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  : فھرس المراجع والمصادر
  : القرآن وتفاسیره: أّوًال

  :القرآن الكریم- أ
  :مصادر التفسیر مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجع-ب

" بابن العربي"أبى بكر محمد بن عبد اهللا المعروف : أحكام القرآن تألیف -١
  .دار الكتب العلمیة -بیروت-. عبد القادر عطا، ط محمد: ، تحقیق)ھـ٥٤٣:ت(

دار الفكر للطباعة والنشر . ألبي بكر أحمد الرازي الجّصاص، ط. أحكام القرآن -٢
  . والتوزیع

عبد الرحمن بن : ، تألیف)تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان(تفسیر السعدي -٣
  . دار السالم بالریاض. ناصرالسعدي، ط

عماد الدین أبى الفداء إسماعیل ابن : تفسیر القرآن العظیم لإلمام الحافظ -٤
  .دار القلم: الناشر.٢، ط)ھـ٧٧٤:ت(كثیر

-، ٢أبى عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ط: الجامع ألحكام القرآن تألیف -٥
  .دار القلم: الناشر-بیروت

دار ابن حزم . حسین محمد مخلوف ط. الشیخ: تألیف–تفسیر وبیان–كلمات القرآن -٦
  .م١٩٩٧-ـھ١٤١٨

  :مصادر الحدیث وعلومھ مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجع: ثانیًا
شعیب : لعلي بن بلبان الفارسي، تحقیق. اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان -٧

  .م١٩٩٨-ـھ١٤٠٨ةمؤسسة الرسال. ١األرناؤوط، ط
-. ٢لمحمد ناصر الدین األلباني ، ط. إرواء الغلیل في تخریج أحادیث  منار السبیل -٨

  .ـھ١٤١٥المكتب اإلسالمي-بیروت
محمد : بلوغ المرام من أدلة األحكام، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق -٩

  .م٢٠٠٩مكتبة ابن تیمیة: الناشر-القاھرة- .١حالق، ط صبیح بن حسن
أحمد عبد الرحمن البنا : تألیف. دائع المنن في جمع وترتیب مسند الشافعي والسننب -١٠

  م١٩٨٣-ـھ١٤٠٣مكتبة الفرقان: الناشر -القاھرة-.٢الشھیر بالساعاتي، ط

: الناش�ر . ٢، ط)ـھ� ٩١١:ت(تألیف جالل الدین عبد الرحمن الس�یوطي . تدریب الراوي -١١
  . ـھ١٣٩٩دار إحیاء السنة النبویة 

محمد شمس الحق العظیم أبادي، : تألیف. لمغني على سنن الدار قطنيالتعلیق ا -١٢
  .عالم الكتب: الناشر -بیروت–. ١الدار قطني، ط مطبوع بھامش سنن

: الناشر -بیروت-. ١أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ط: تألیف. تغلیق التعلیق -١٣
  .ودار عمان للنشر المكتب اإلسالمي

: الناشر -بیروت-.١ن علي بن حجر العسقالني، طأحمد ب: تألیف. تقریب التھذیب -١٤
  .دار المعرفة

الحافظ أبي الفضل أحمد : تألیف. تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر -١٥
 ١ط.شعبان محمد اسماعیل. ، تحقیق وتعلیق د)ھـ٨٥٢:ت(بن علي بنحجر العسقالني

  .ـ ھ١٣٩٩األزھریة بالقاھرة سنة مكتبة الكلیات: الناشر. 
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الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان : تألیف. تلخیص المستدرك -١٦
مكتبة النصر الحدیثة : بھامش المستدرك، الناشر ، مطبوع)ـ ھ٧٤٨:ت(الذھبي

  .بالریاض
البن عبد البر أبي عمر یوسف . التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید -١٧

وزارة . د عبد الكریم البكري، طمصطفى بن أحمد العلوي، ومحم: النمري، تحقیق
  .ـ ھ١٣٨٧األوقاف المغربیة 

جالل الدین عبد الرحمن : تألیف. تنویر الحوالك شرح علي موطأ مالك -١٨
  .مكتبة الثقافة: الناشر -بیروت- .، ط)ـھ٩١١:ت(السیوطي

مكتبة . ١لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن قّیم الجوزیة، ط. تھذیب سنن أبي داود -١٩
  .م٢٠٠٧المعارف

، )ـھ٧٤٥(علي بن عثمان الماردیني المعرف بابن التركماني: تألیف. الجوھر النقي -٢٠
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣دار المعرفة  -بیروت-. ١سنن البیھقي، ط مطبوع بھامش

، )ـھ١١٨٢:ت(لألمیر محمد بن إسماعیل الصنعاني. سبل السالم شرح بلوغ المرام -٢١
  .ـھ١٤٠٧دار الكتاب العربي: الناشر -القاھرة-. ٤ط

. ١محمد ناصر الدین األلباني، ط: تألیف. سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة -٢٢
 .م٢٠٠٩- ١٤٣٠مكتبة المعارف بالریاض: الناشر

محمد : ، تحقیق)ه٢٧٥:ت(لسلمان بن األشعث أبي داود األزدي . سنن أبي داود -٢٣
  .دار الفكر -بیروت-. ١عبدالحمید، ط محي الدین

: ت(أبى عیسى بن سورة السلمي الترمذي: لإلمام) حیحالجامع الص(سنن الترمذي  -٢٤
  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣دار الفكر . ٢عبد الرحمن محمد عثمان ط: تحقیق )ھـ٢٧٩

عالم -بیروت-. ٤ط) ھـ٣٥٨: ت(علي بن عمر الدار قطني: لإلمام.  سنن الدار قطني -٢٥
  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الكتب 

دار البش��ائر : الناش��ر. ١ي، طلإلم��ام عب��د اهللا ب��ن عب��د ال��رحمن ال��دارم. س��نن ال��دارمي -٢٦
  .اإلسالمیة

-. ط) ھ�ـ ٤٥٨:ت(أبى بكر أحمد بن الحسین ب�ن عل�ي البیھق�ي   : السنن الكبرى للحافظ -٢٧
  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣دار المعرفة  -بیروت

) ھ��ـ٢٧٥:ت(أب��ى عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د ماج��ھ القزوین��ي : لإلم��ام. س��نن اب��ن ماج��ھ -٢٨
  .دار الحدیث -رةالقاھ-.١محمد فؤاد  عبد الباقي، ط: تحقیق

دار إحی��اء  -بی��روت-. ٢یح��ي ب��ن ش��رف الن��ووي، ط   . ش��رح ص��حیح مس��لم للن��ووي    -٢٩
  .ـھ١٣٩٢التراث العربي

أب��ى عب��د اهللا محم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن إب��راھیم ب��ن المغی��رة  : ص��حیح البخ��اري  لإلم��ام -٣٠
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢دار المنار . ط) ھـ٢٥٦:   ت(البخاري

: تحقی�ق ) ھ�ـ ٢٦١:ت(ین مس�لم ب�ن حج�اج القش�یري    أب�ى الحس�  : صحیح مسلم لإلم�ام  -٣١
  ).فیصل عیسى البابي الحلبي(دار إحیاء الكتب العربیة. محمد فؤاد عبد   الباقي، ط

المكت������ب  -بی������روت-. ١ط. لناص������ر ال������دین األلب������اني. ض������عیف س������نن أب������ي داود -٣٢
  . م١٩٩٢اإلسالمي

مكتب����ة .١محم����د ناص����ر ال����دین األلب����اني، ط  .ض����عیف س����نن اب����ن ماج����ھ لأللب����اني    -٣٣
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  .م١٩٩٧-ـھ١٤١٧المعارف
اإلمام أحمد بن على ب�ن حج�ر العس�قالني،    : فتح الباري شرح صحیح البخاري تألیف -٣٤

 .دار الفكر. محمد   فؤاد عبد الباقي ط: تحقیق
دار -بی�روت –. ط)ه٨٠٧:ت(للح�افظ أب�ي بك�ر الھیثم�ي    . مجمع الزوائد ومنب�ع الفوائ�د   -٣٥

  .ـھ١٤٠٤الكتب العلمیة
: للحافظ زكي الدین عبد العظیم المنذري الدمش�قي، تحقی�ق  . ر صحیح مسلممختص -٣٦   

  .م١٩٨٧-ـھ١٤٠٧المكتب اإلسالمي -بیروت -. ٦محمد ناصر   الدین األلباني، ط
أب���ى عبی���د اهللا محم���د ب���ن عب���د اهللا الح���اكم    : المس���تدرك عل���ى الص���حیحین للح���افظ   -٣٧

دار  -بی�روت  -.مرعش�لي، ط یوس�ف عب�د ال�رحمن ال   . د: إش�راف ) ھ�ـ ٤٠٥: ت(النیس�ابوري 
 .المعرفة

المكت�ب  : الناش�ر )ھ�ـ ٢٤١:ت(ألحمد ب�ن حنب�ل أب�ي عب�د اهللا الش�یباني     : المسند لإلمام  -٣٨
عب�د اهللا  .أش�رف عل�ي إص�دارھا د   )الموس�وعة الحدیث�ة  (م،١٩٨٥-ھ�ـ ١٤٠٥. ٥اإلسالمي ط

  بن عبد المحسن التركي
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧مؤسسة الرسالة  -بیروت-. ١ط   

حبی�ب  : تحقیق)ھـ٢١١:ت(أبى بكر عبد الرازق بن ھمام الصنعاني: ف للحافظالمصن -٣٩
المكت���ب : الناش���ر -بی���روت-. ٢ال���رحمن   األعظم���ي، م���ن منش���ورات المجل���س العلم���ي، ط

 .م١٩٨٣اإلسالمي
أب����ى عب����د اهللا ب����ن محم����د ب����ن أب����ى     : المص����نف ف����ي األحادی����ث واآلث����ار ت����ألیف     -٤٠
 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩دار الفكر. ١ط سعید محمد اللحام:   تحقیق)ھـ٢٣٥:ت(شیبة
-. ٢، ط)ـھ��٣٨٨:ت(أب��ي س��لیمان حم��د ب��ن محم��د الخط��ابي   : ت��ألیف. مع��الم الس��نن  -٤١

 .ـھ١٤٠١المكتبة العلمیة:   الناشر -بیروت
 -بیروت-. ، ط)ـھ٤٥٨:ت(ألحمد بن الحسین بن علي البیھقي. معرفة السنن واآلثار -٤٢

 .دار الكتب   العلمیة
: ت(ألبي الولی�د س�لیمان ب�ن خل�ف ب�ن س�عد الب�اجي       . اإلمام مالك المنتقي شرح موطأ -٤٣

 .ـھ١٣٣٢مطبعة السعادة .   ، ط)ـھ٤٩٤
دار إحی�اء الت�راث   . محمد فؤاد عبد الباقي، ط: لإلمام مالك بن أنس، تحقیق. الموطأ -٤٤ 

 .العربي
. ٢، ط)ه٦٧٢:ت(عب�د اهللا ب�ن یوس�ف الزیلع�ي    : تألیف. نصب الرایة ألحادیث الھدایة -٤٥

  . ـھ١٣٩٣المكتبة اإلسالمیة:   الناشر
لمج�د ال�دین أب�ي الس�عادات محم�د ب�ن عب�د الك�ریم         . النھایة في غریب الح�دیث واألث�ر   -٤٦

. طاھر أحمد الزاوي، ومحم�ود محم�د الطن�احي، ط   : تحقیق)م٦٠٦:ت(الشیباني الجزري   
  .م١٩٧٩-ـھ١٣٩٩المكتبة العلمیة    -بیروت-

  :المي مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجعمصادر الفقھ اإلس: ثالثًا
  :المذھب الحنفي-أ 

. ، ط)ه٩٧٠:ت(یم الحنفيزین الدین بن نج: تألیف. البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٤٧     
  .دار المعرفة -بیروت -
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- ٤٦٨  - 
 

ع����الء ال����دین أب����ى بك����ر مس����عود  : ت����ألیف. ب����دائع الص����نائع ف����ي ترتی����ب الش����رائع  -٤٨
  . م١٩٨٢، دار الكتاب العربي-روتبی-. ط)   ھـ٥٨٧:ت(الكاساني

-. ٢فخر الدین عثمان بن علي الزیلع�ي، ط : تألیف. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -٤٩
 . المطبعة األمیریة ببوالق القاھرة. ١دار الكتاب اإلسالمي، دار المعرفة ، و ط   -بیروت

ر الكت����ب دا -بی����روت-. ٢ط) ه٥٣٩:ت(لع����الء ال����دین الس����مرقندي. تحف����ة الفقھ����اء -٥٠
  .م١٩٩٣-ـھ١٤١٤العلمیة

عل�ى ال�در   " ب�ابن عاب�دین  "محم�د أم�ین الش�ھیر    : للشیخ المحق�ق . حاشیة رد المحتار -٥١
مص�طفى الب�ابي   .  ٣المختار شرح   تنویر األبصار في مذھب اإلمام أبى حنیفة النعم�ان، ط 

 .م ١٩٨٤-ھـ١٤٠٤الحلبي وأوالده بمصر   
  .عالم الكتب -بیروت-. بن الحسن الشیباني، ط لمحمد. الُحّجة على أھل المدینة -٥٢
لمحمد بن علي بن محمد الحص�ني المع�روف ب�العالء    . الدر المنتقى في شرح الملتقى -٥٣

دار -بی�روت -. ١مطبوع مع مجمع األنھ�ر ش�رح ملتق�ى األبح�ر، ط    ) ـھ١٠٨٨:ت(الحصكفي
  .م١٩٩٨-ـھ١٤١٩الكتب العلمیة

دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د المع��روف ب��ابن     كم��ال ال�� : ت��ألیف. ش��رح ف��تح الق��دیر   -٥٤   
  .دار الفكر -بیروت-.   ١ط) ھـ٨٦١:ت(الھمام

ألكم����ل ال����دین محم����د ب����ن محم����د ب����ن محم����ود الب����ابرتي   . العنای����ة ش����رح الھدای����ة -٥٥
  . م١٩٩٠-ھـ١٤١٠دار الكتب العلمیة  -بیروت-.   ١ط) ـھ٧٨٦:ت(الحنفي

. ة في مذھب اإلمام أبى حنیف�ة النعم�ان  الفتاوى العالمكیریة المعروفة بالفتاوى الھندی -٥٦
دار إحی��اء الت��راث    -بی��روت-.٤العالم��ة الش��یخ نظ��ام وجماع��ة م��ن علم��اء الھن��د، ط : ت��ألیف
  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦العربي

دار  -بی���روت-. أب���ى بك���ر محم���د ب���ن أب���ى س���ھل السرخس���ي ط      . المبس���وط لإلم���ام  -٥٧
 .م١٩٨٩   -ھـ١٤٠٩المعرفة

للمحقق الفقیھ عبد الرحمن ب�ن محم�د ب�ن س�لیمان     . حرمجمع األنھر شرح ملتقى األب -٥٨
دار  -بی��روت-.١ط)ـھ��١٠٧٨:ت(الم��دعو بش��یخي   زاده الحنف��ي والمع��روف ب��داماد أفن��دي 

  م١٩٩٨-ـھ١٤١٩الكتب العلمیة
 -بی��روت-. ط) ه١٢٥٢: ت(الب��ن عاب��دین الحنف��ي. منح��ة الخ��الق عل��ى البح��ر الرائ��ق -٥٩

  .دار المعرفة
: ت��ألیف).  مختص��ر ف��ي العب��ادات ف��ي الفق��ھ الحنف��ي   ( ألرواحن��ور اإلیض��اح ونج��اة ا  -٦٠

-ـھ��١٤٣٦دار البش��ائر اإلس��المیة -بی��روت–. ٢ط. حس��ن ب��ن عم��ار   الُش��رنباللي الحنف��ي 
  .م٢٠١٥

الش�یخ برھ�ان ال�دین أب�ى الحس�ن عل�ى ب�ن عب�د         : ت�ألیف . الھدایة شرح بدایة المبتدي -٦١
دار الكت�����ب  -بی�����روت-. ١ط)ھ�����ـ٥٩٣:ت(الجلی�����ل أب�����ى بك�����ر   المرغین�����اني الرش�����داني  

  .م ١٩٩٠-ھـ١٤١٠العلمیة
 :المذھب المالكي-ب 

ش�ھاب ال�دین عب�د    : ت�ألیف . إرشاد الس�الك إل�ي أش�رف المس�الك ف�ي فق�ھ اإلم�ام مال�ك         -٦٢
الرحمن بن محمد عسكر الم�الكي البغ�دادي، وبھامش�ھ تقری�رات مفی�دة إلب�راھیم ب�ن حس�ن         

  .ي وأوالده بمصرمصطفي البابي الحلب.   ٣اإلنبابي األزھري ط
-ه١٤١٤دار قتیب���ة. ١لیوس���ف ب���ن عب���د اهللا ب���ن عب���د الب���ر النم���ري، ط . االس���تذكار -٦٣
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- ٤٦٩  - 

 

  . م١٩٩٣
-. ٢ألب�ي بك�ر ب�ن حس�ن عب�د اهللا الكش�ناوي، ط      . أسھل المدارك شرح إرشاد الس�الك  -٦٤

  .دار  الفكر -بیروت
ن محمد بن أحم�د  أبى الولید محمد بن أحمد ب: تألیف. بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٦٥

 . .م١٩٨٢-ـ ھ١٤٠٢دار المعرفة -بیروت -٦ط)ھـ٥٩٥:ت"(الحفید "بن رشد القرطبي  
ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الش�ھیر بالص�اوي   . بلغة السالك ألقرب المسالك -٦٦

 .دار المعرفة.   المالكي، ط
اآلب�ي األزھ�ري   عب�د الس�میع   صالح : للشیخ. التاج واإلكلیل شرح على مختصر خلیل -٦٧

 .دار الفكر -بیروت  -. ط
ص��الح عب��د الس��میع اآلب��ي األزھ��ري، مطب��وع م��ع مواھ��ب    : للش��یخ. ج��واھر اإلكلی��ل -٦٨

 . م٢٠٠٣-ـھ١٤٣٢دار عالم الكتب. ١الجلیل للحطاب،   ط
محم������د عرف������ة : ت������ألیف. حاش������یة الدس������وقي عل������ى الش������رح الكبی������ر لل������دردیر  -٦٩

  .دار الفكر.    ١ط) ھـ١٢٣٠:ت(الدسوقي
الش��یخ عب��د اهللا كمحم��د ب��ن عب��د اهللا   : ت��ألیف. حاش��یة الخرش��ي عل��ى مختص��ر خلی��ل  -٧٠

دار الفك���ر، ع���ن الطبع���ة الثانی���ة بالمطبع���ة الكب���رى األمیری���ة  . ط)ھ���ـ١١٠١:ت(الخرش���ي 
 .ھـ١٣١٧مصر-ببوالق

. األس�تاذ : تحقی�ق ) ه٦٨٤:ت(شھاب الدین أحمد بن إدریس القراف�ي : لإلمام. الذخیرة -٧١
 . م١٩٩٤دار المغرب اإلسالمي -بیروت-. ١ط   محمد بوخبزة

ألب�ي  ). الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة لبی�ان حق�ائق الوافی�ة   (شرح حدود ابن عرفة -٧٢
محم��د أب��و األجف��ان، والط��اھر  : تحقی��ق) ـھ��٨٩٤:ت(عب��د اهللا محم��د   األنص��اري الرص��اع 

 .   م١٩٩٣دار   الغرب اإلسالمي  -بیروت-.١المعموري، ط
 .دار الفكر. رح الكبیر للشیخ الدردیر مطبوع بھامش حاشیة الدسوقي طالش -٧٣
أحم�����د ب�����ن غن�����یم ب�����ن س�����الم ب�����ن مھن�����ا      : ت�����ألیف الش�����یخ . الفواك�����ھ ال�����دواني  -٧٤

-.١ط) ـھ� ٣٨٦: ت(، وھو   شرح رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي     )ـھ١١٢٦:ت(النفراوي
  .م١٩٩٧-ـھ١٤١٨دار الكتب العلمیة-بیروت

محم��د ب��ن أحم��د ب��ن ج��زى   : ت��ألیف. ف��ي تلخ��یص م��ذھب المالكی��ة   الق��وانین الفقھی��ة  -٧٥
-ـھ���١٤٢٠المكتب���ة العص���ریة -بی���روت-. ١عب���د الك���ریم الفض���یلي ط : الغرن���اطي، تحقی���ق

  .م٢٠٠٠
ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محم�د ب�ن عب�د    . الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي -٧٦

  .م١٩٩٢-ـھ١٤١٣لمیةدار الكتب الع -بیروت–. ٢البر النمري  القرطبي، ط
من علماء الق�رن التاس�ع   -خلیل بن إسحاق بن موسي المالكي : تألیف. مختصر خلیل -٧٧

  .مصطفي البابي الحلبي وأوالده بمصر. ط-الھجري
، روای�ة س�حنون ع�ن    )ـھ� ١٧٩:ت(لإلم�ام مال�ك ب�ن أن�س األص�بحي     . المدونة الكب�رى  -٧٨

 .م١٩٩٤-ـھ١٤١٥دار الكتب العلمیة-بیروت-.   ١ابن القاسم ط
الش��یخ محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د   : ت��ألیف. م��نح الجلی��ل ش��رح عل��ى مختص��ر خلی��ل   -٧٩

  .  دار الكتب العلمیة -بیروت-. ط)ـھ١٢٩٩: ت(علیش
ن عب��د ال��رحمن أب��ى عب��د اهللا محم��د ب�� : خلی��ل ت��ألیف. مواھ��ب الجلی��ل ش��رح مختص��ر  -٨٠
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- ٤٧٠  - 
 

ارع����الم د. ١زكری����ا عمی����رات، ط : تحقی����ق) ھ����ـ٩٥٤:ت(بالحط����ابالمغرب����ي المع����روف  
 .م٢٠٠٣-ـھ١٤٣٢الكتب

 :المذھب الشافعي-ج

محم�د  . د: للشیخ زكری�ا األنص�اري، تحقی�ق   . أسنى المطالب في شرح روضة الطالب -٨١
  ـھ١٤٢٢دار الكتب العلمیة  -بیروت-.١محمد تامر،   ط

ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د الش��ربیني : لإلم��ام. اإلقن��اع ف��ي ح��ّل ألف��اظ أب��ى ش��جاع -٨٢
 .طفى البابي الحلبي، الطبعة األخیرةمص.   الخطیب ط

دار الكتب العلمیة  -بیروت-. ٢ط) ـھ٢٠٤: ت(لإلمام محمد بن إدریس الشافعي. األم -٨٣
 .ـھ١٤١٣

دار . مطب��وع بأس��فل نھای��ة المحت��اج، ط   . حاش��یة الش��یخ أب��ى الض��یاء الشبراملس��ي     -٨٤
 .الفكر
: تحقی�ق ) ھ�ـ ٤٥٠:ت(ورديأبي الحسین عل�ى ب�ن حبی�ب الم�ا    : لإلمام. الحاوي الكبیر -٨٥

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤دار الفكر -بیروت-. محمود   مطرجي ط.د
دار  -بی��روت-. ١أب��ى زكری��ا یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي ط   . روض��ة الط��البین  لإلم��ام  -٨٦

  .م ١٩٩٢-ھـ١٤١٢الكتب العلمیة   
لج��الل ال��دین محم��د ب��ن أحم��د     . ش��رح ج��الل ال��دین المحّل��ى عل��ى منھ��اج الط��البین      -٨٧ 

  .دار   الفكر. ٤طالمحّلى، 
: ت(ألب��ي القاس��م عب��د الك��ریم ب��ن محم��د الرافع��ي القزوین��ي،    . العزی��ز ش��رح ال��وجیز  -٨٨

  . دار الفكر.   ط)ـھ٦٢٣
الش������یخ أب������ى یح������ي زكری������ا : ت������ألیف. ف������تح الوھ������اب ش������رح م������نھج الط������الب -٨٩

 .دار   الفكر. ط)ھـ٩٢٥:ت(األنصاري
عمی�رة  . ل�دین القلی�وبي، والش�یخ   شھاب ا: حاشیتان لإلمامین الشیخ. قلیوبي وعمیرة -٩٠

 ).فیصل عیسى الحلبي(دار إحیاء   الكتب العربیة. ط
محي الدین یحیى بن شرف النووي بقلم محمد نجی�ب  . المجموع شرح المھذب تألیف -٩١

 .، ودار الفكر-المملكة العربیة السعودیة -جدة-مكتبة اإلرشاد .   المطیعي، ط
الش��یخ محم��د الش��ربیني  : ت��ألیف. ألف��اظ المنھ��اج مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني   -٩٢

عل�ى م�تن المنھ�اج،ألبى زكری�ا یحی�ى اب�ن        -م�ن علم�اء   الق�رن العاش�ر الھج�ري     -الخطی�ب  
 .دار الفكر. شرف النووي ط

أب��ي إس�حاق إب��راھیم ب��ن عل�ى ب��ن یوس��ف   : ت�ألیف . المھ�ذب ف��ي فق�ھ اإلم��ام الش��افعي   -٩٣
 .   دار الفكر -بیروت-.١ھـ ط٤٧٦الفیروز أبادي   الشیرازي المتوفى سنة 

شمس ال�دین محم�د ب�ن أب�ى العب�اس أحم�د       : تألیف. نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -٩٤
ب�����ن حم�����زة ب�����ن   ش�����ھاب ال�����دین الرمل�����ي المن�����وفي المص�����ري الش�����ھیر بالش�����افعي        

 .دار الفكر. ط)ھـ١٠٠٤:ت(الصغیر
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- ٤٧١  - 

 

 :المذھب الحنبلي-د

ط�ھ  : د بن أبي بكر ب�ن ق�ّیم الجوزی�ة، تحقی�ق    لمحم. إعالم الموقعین عن رب العالمین -٩٥
 . م١٩٧٣دار الجیل -بیروت–. عبد الرؤوف    سعد، ط

ع�الء ال�دین أب�ى الحس�ن عل�ي ب�ن       : ت�ألیف . اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ�الف    -٩٦
دار  -بی��روت-.١محم��د حام��د الفق��ي، ط : تحقی��ق) ھ��ـ٨٨٤:ت(س��لیمان الم��رداوي الحنبل��ي 

  .إحیاء التراث
لعب�د ال�رحمن ب�ن محم�د     . ابن قاسم على الروض المرب�ع ش�رح زاد المس�تقنع    حاشیة -٩٧

  .ـھ١٣٩٧سنة.١، ط)ه١٣٩٢:ت(بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي
مطب�وع م�ع من�ار    )ه١٠٣٣:ت(الشیخ مرعي بن یوسف الكرمي: تألیف. دلیل الطالب -٩٨

  .  م٢٠٠٤-ـھ١٤٢٥دار الیقین للنشر والتوزیع بالمنصورة. السبیل، ط
منص�������ور ب�������ن ی�������ونس  : ت�������ألیف. ال�������روض المرب�������ع بش�������رح زاد المس�������تقنع  -٩٩

  .م٢٠١١-ـھ١٤٣٢مؤسسة الرسالة -بیروت-. ١ط) ھـ١٠٥١:ت(البھوتي
: الناش��ر. ١محم��د ب��ن محم��د المخت��ار الش��نقیطي، ط  : ت��ألیف. ش��رح زاد المس��تقنع -١٠٠

  .  م٢٠٠٧-ـھ١٤٢٨الرئاسة العامة    للبحوث العلمیة واإلفتاء بالریاض
أب��ى الف��رج عب��د ال��رحمن اب��ن أب��ى عم��ر  : ت��ألیف. لش��رح الكبی��ر عل��ى م��تن المقن��ع ا -١٠١

. ١مطب�وع بأس�فل المغن�ي الب�ن قدام�ة، ط     )ھـ٦٨٢:ت(محمد بن أحمد بن    قدامة المقدسي
 . م ١٩٨٤-ھـ    ١٤٠٤دار الفكر -بیروت-

: ت��ألیف". رح المنتھ�ى دق��ائق أول�ي النھ��ى ف�ي ش��  "ش�رح منتھ��ى اإلرادات المس�مى    -١٠٢
  .    عالم الكتب -بیروت-. یونس بن إدریس البھوتي، طصور بن من

اھیم بھ�����اء ال�����دین عب�����د ال�����رحمن ب�����ن إب�����ر     : ت�����ألیف. الع�����دة ش�����رح العم�����دة   -١٠٣
-ـھ�� ١٤٢٢دار الح��دیث  -الق��اھرة -. ١أحم��د ب��ن عل��ي، ط   : تحقی��ق ) ھ��ـ ٦٢٤:ت(المقدس��ي 

 .  م٢٠٠١
ب���ن قدام���ة   لموف���ق ال���دین أب���ي محم���د عب���د اهللا ب���ن أحم���د ب���ن محم���د         . العم���دة -١٠٤

مطبوع مع العدة شرح العمدة لبھاء الدین عبد الرحمن بن إب�راھیم المقدس�ي،   )ـھ٦٢٠:ت(
  .   م ٢٠٠١ -ـھ١٤٢٢دار الحدیث -القاھرة-. ١ط

محمد عبد الق�ادر عط�ا،   : تحقیق)ـھ٧٢٨:ت(لتقي الدین ابن تیمیة. الفتاوى الكبرى -١٠٥
  .  م١٩٨٧-ـ ھ١٤٠٨یةدار الكتب العلم -بیروت–. مصطفى عبد القادر عطا، ط

ع�الم  . ط" اب�ن مفل�ح  "لمحمد بن مفلح شمس الدین المقدسي المعروف ب . الفروع -١٠٦
 .الكتب
-. ٤الشیخ أبى محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن قدام�ة المقدس�ي ط       : تألیف. الكافي -١٠٧
 .م ١٩٨٥-ھـ١٤٠٥المكتب    اإلسالمي -بیروت
: منص��ور ب��ن إدری��س البھ��وتي، تحقی��ق   :للش��یخ. كش��اف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع   -١٠٨

 .م ١٩٨٢-ھـ١٤٠٢دار الفكر -بیروت-. الشیخ ھالل مصیلحي مصطفى خالل ط
أب�ى إس�حاق برھ�ان ال�دین إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن         : ت�ألیف . المبدع في شرح المقن�ع  -١٠٩

  .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠المكتب اإلسالمي -بیروت-. ط) ـھ٨٨٤:ت(عبد اهللا بن محمد بن مفلح
الش�یخ مج�د ال�دین أب�ي     : ت�ألیف . في الفقھ علي مذھب اإلمام أحمد بن حنبل المحرر -١١٠

  .م١٩٨٤-ـھ١٤٠٤مكتبة المعارف -الریاض-. ٢البركات ط
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الش��یخ موف��ق ال��دین أب��ى محم��د عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن    : ت��ألیف. المغن��ي -١١١
وم��ع -ری��ة،مكتب��ة الجمھوری��ة العربی��ة، مكتب��ة الكلی��ات األزھ   : الناش��ر) ھ��ـ٦٢٠:ت(قدام��ة

  .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤دار الفكر -بیروت-.١وبھ فصول ومسائل مرقمة ط-الشرح الكبیر
الش��یخ : ت��ألیف. من��ار الس��بیل ف��ي ش��رح ال��دلیل عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل  -١١٢

دار الیق��ین للنش��ر والتوزی��ع   . ط) ھ��ـ١٣٥٣:ت(إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن س��الم ب��ن ض��ویان     
  .م٢٠٠٤-ـھ١٤٢٥بالمنصورة

 :الظاھري المذھب-ـھ

: ، تحقی�ق )ه٤٥٦:ت(ألبي محمد علي بن س�عید ب�ن ح�زم األندلس�ي    . المحلى باآلثار -١١٣
  .م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٥دار الكتب العلمیة -بیروت-. عبد الغفار    سلیمان البنداري، ط. د
مرتب��ة حس��ب الح��روف   -وبقی��ة المص��ادر األخ��رى  -المص��ادر الفقھی��ة العام��ة والحدیث��ة   -و

  : الھجائیة للمرجع

-. ١للمرتض��ي الزبی��دي، ط . إتح��اف الس��ادة المتق��ین بش��رح إحی��اء عل��وم ال��دین      -١١٤
  .دار الكتب العلمیة-بیروت

. ٢ط) ه٣١٨:ت(ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن المن��ذر النیس��ابوري      . اإلجم��اع -١١٥
  .م١٩٩٩-ـ ھ١٤٢٠مكتبة الفرقان، ومكتبة مكة الثقافیة : الناشر
  .-عیسى البابي الحلبي-ار إحیاء الكتب العربیةد. إحیاء علوم الدین للغزالي، ط -١١٦
ألبي عبد اهللا محمد بن مفل�ح المقدس�ي الحنبل�ي،    . اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة -١١٧

  .مكتبة ابن تیمیة بالقاھرة. ط
، دار الروض�ة  . ط. موسى الخطی�ب .د. األعشاب وفوائدھا في عالج أمراض المرأة -١١٨

  .م١٩٩٣للنشر والتوزیع سنة
  .دار الجیل للطباعة بالفجالة. أحمد محمد كمال، ط. د. األنثى -١١٩
الناش��ر دار . إلھ�ام محم��د إب�راھیم  . الب�دائل الربانی�ة ف��ي ع�الج األم��راض النس�ائیة د     -١٢٠

  .عمار للنشر والتوزیع
المعھ�د الع�الي للفك�ر    : الناش�ر . ١عبد الغني عب�د الخ�الق، ط  .د: تألیف. حجیة السنة -١٢١

  .   طناإلسالمي بواشن
  .مؤسسة الرسالة. ألبي األعلى المودودي، ط. حركة تحدید النسل -١٢٢
ال�دار الس�عودیة للنش�ر    . ٤ط: محمد علي البار. د: خلق اإلنسان بین الطب والقرآن -١٢٣

  .م١٩٨٣-ـ ھ ١٤٠٣والتوزیع  
وزارة  -استش���اریة النس���اء وال���والدة-نبیھ���ة الجی���ار.د. دراس���ة الح���یض والنف���اس -١٢٤

  .لكویتالصحة با
ال���دار الدولی���ة للنش���ر . إع���داد لجن���ة م���ن األطب���اء االختصاص���یین، ط: س���ن الی���أس -١٢٥

 .م١٩٩٦-ـ ھ١٤١٦والتوزیع بالقاھرة  
-ـ ھ���١٤٠٥دار الفك���ر. ٢وھب���ة الزحیل���ي، ط.د: ت���ألیف. الفق���ھ اإلس���المي وأدلت���ھ  -١٢٦

  .م١٩٨٥
لخ�ن، مص�طفى   مصطفى س�عید ا : تألیف. الفقھ المنھجي على مذھب اإلمام الشافعي -١٢٧

  .م١٩٩٢-ـھ١٤١٣دار القلم -دمشق-. ٤البغا، ط



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" اإلصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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محم��د إب���راھیم  .عب��د اهللا المطل��ق، د  .عب��د اهللا الطی���ار، د .د: ت��ألیف . الفق��ھ المیس��ر   -١٢٨
  .م٢٠٠٧-ـھ١٤٢٨مدار الوطن للنشر بالریاض. ١الموسى، ط

، محم�د بك�ر إس�ماعیل   : ت�ألیف . مع الم�رأة المس�لمة ف�ي أحك�ام دینھ�ا وأم�ور دنیاھ�ا        -١٢٩
  . دار الطالئع    بالقاھرة. ١ط

-ـ ھ� ١٤٢٩وزارة األوقاف والشؤون اإلس�المیة بالكوی�ت  . ٦ط. الموسوعة الفقھیة -١٣٠
  .م٢٠٠٨

  : كتب أصول الفقھ مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجع:  رابعًا

دار  -بی�روت  -. لسیف الدین علي ب�ن محم�د األم�دي، ط   . اإلحكام في أصول األحكام -١٣١
  .لعلمیةالكتب ا
دار . ٧عی��اض ب��ن ن��امي الس��لمي، ط  .د. أص��ول الفق��ھ ال��ذي ال یس��ع الفقی��ھ جھل��ھ     -١٣٢

  .م٢٠١٤-ـھ١٤٣٥التدمریة بالریاض 
. الب��ن أمی��ر الح��اج محم��د ب��ن محم��د الحلب��ي، ط  . التقری��ر والتحبی��ر ش��رح التحری��ر  -١٣٣

  .المطبعة األمیریة في بوالق مصر
ظ ب��ن أحم���د ب���ن الحس��ن أب���و الخط���اب   محف���و: ت���ألیف. التمھی��د ف���ي أص���ول الفق��ھ   -١٣٤

مرك������ز البح������ث العلم������ي وإحی������اء الت������راث     : الناش������ر. ١ط)ـھ������٥١٠:ت(الكل������وذاني 
  . م١٩٨٥-ـھ١٤٠٦اإلسالمي

أحمد محمد ش�اكر،  : تحقیق) ـھ٢٠٤:ت(لإلمام محمد بن إدریس الشافعي. الرسالة -١٣٥
  .دارالكتب العلمیة -بیروت -.ط
القاض���ي أي یعل���ى محم���د ب���ن الحس���ین الف���راء : ت���ألیف. الُع���ّدة ف���ي أص���ول الفق���ھ -١٣٦ 

، المملك��ة . ٢أحم��د ب��ن عل��ي س��یر المب��اركي، ط .د: تحقی��ق) ـھ��٤٥٨:ت(البغ��دادي الحنبل��ي
  .  م١٩٩٠-ـھ١٤١٠العربیة السعودیة

لعبد العلي محمد ب�ن نظ�ام ال�دین األنص�اري،     . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -١٣٧
  .م١٩٨٣-ـھ١٤٠٣دار الكتب العلمیة -بیروت-. ٢ط

لعالء الدین عبد العزی�ز ب�ن أحم�د    . كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي -١٣٨
    .  دار الكتب العلمیة -بیروت-.١البخاري، ط

ألب���ي عب���د اهللا محم���د ب���ن عم���ر ب���ن الحس���ن ب���ن الحس���ین ال���رازي        . المحص���ول -١٣٩
-ـھ��١٤١٨مؤسس��ة الرس��الة . ٣ط��ھ ج��ابر فی��اض العل��واني، ط  . د: ، تحقی��ق)ـھ��٦٠٦:ت(

  .م١٩٩٧
المطبع�ة األمیری�ة   . ١ط)ـھ٥٠٥:ت(ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي. المستصفى -١٤٠

  .ببوالق مصر
ألب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن موس��ى اللخم��ي الغرن��اطي   . الموافق��ات ف��ي أص��ول الفق��ھ  -١٤١

  .دار المعرفة -بیروت-. المالكي الشاطبي   ط
-ه١٤٣٠مؤسس��ة الرس��الة . ١زی�دان، ط عب�د الك��ریم  . د. ال�وجیز ف��ي أص�ول الفق��ھ   -١٤٢

  .م٢٠٠٩
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  :  كتب اللغة والمعاجم مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجع: خامسًا

 -بی�روت -. ط) ه٧٦١:ت(البن ھشام األنصاري. أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك -١٤٣
  .دار الكتب العلمیة: الناشر
-. ني الزبی���دي، طلمحم���د مرتض���ى الحس���ی. ت��اج الع���روس م���ن ج���واھر الق���اموس  -١٤٤
  دار إحیاء التراث العربي-بیروت
) ـھ��٣٧٠:ت(لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن األزھ��ري الھ��روي أب��ي منص��ور   . تھ��ذیب اللغ��ة -١٤٥

  .م٢٠٠١-بیروت-دار إحیاء التراث العربي . ١محمد عوض مرعب ، ط: تحقیق 
دار  -دمش����ق  -.٢ط. لس����عدي أب����و جی����ب  . الق����اموس الفقھ����ي لغ����ة واص����طالحاً    -١٤٦
  .م١٩٨٨-ـ ھ١٤٠٨الفكر

مح���ي ال���دین محم���د ب���ن یعق���وب الفی���روز      . الق���اموس المح���یط  للفی���روز أب���ادي    -١٤٧
  .دار المعارف المصریة. المطبعة المصریة، ط . ٣ط) ـھ٨١٧:ت(أبادي
ألب��ي الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور اإلفریق��ي         . لس��ان الع��رب  -١٤٨

  .دار صادر -بیروت-. ط) ـھ١١٧: ت( المصري
جدی��دة ، . ط) ه٦٩٠:ت(محم��د ب��ن أب��ي بك��ر عب��د الق��ادر ال��رازي  . ار الص��حاحمخت�� -١٤٩

  .دار المنار. عبد الفتاح البركاوي ط.دراسة وتقدیم    د
مكتب�ة   -بی�روت -. ألحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�ري الفی�ومي، ط       . المصباح المنیر -١٥٠
  . م١٩٩٠لبنان

  .م١٩٩٠-ـ ھ١٤١١.المعجم الوجیز الصادر عن مجمع اللغة العربیة ط -١٥١
محم�د دروی�ش ،   .مص�طفى محم�د ، أ  .ناصر سید أحمد ، د.تألیف د. المعجم الوسیط -١٥٢

  .م٢٠٠٨-ـھ١٤٢٩دار إحیاء التراث العربي . أیمن عبد اهللا،  ط.أ
  :كتب التراجم مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجع: سادسًا
-. ٣ط) ـھ��٢٠٤:ت(رق��يأب��ي الولی��د محم��د ب��ن عب��د اهللا األز  : ت��ألیف. أخب��ار مك��ة  -١٥٣
  . ـھ١٣٩٩دارالثقافة: الناشر -بیروت
أب�����ي عم�����ر یوس�����ف ب�����ن عب�����د   : ت�����ألیف. االس�����تیعاب ف�����ي أس�����ماء األص�����حاب  -١٥٤

  .ـھ١٣٢٨مكتبة المثنى بھامش كتاب اإلصابة: الناشر -بیروت -.١ط)ـھ٤٦٣:ت(البر
-. ١ط)ه٨٥٢:ت(الحافظ ابن حج�ر العس�قالني  : تألیف. في تمییز الصحابة اإلصابة -١٥٥
  .ـھ١٣٢٨مكتبة المثنى: الناشر -بیروت
، حقق�ھ وق�دم ل�ھ ووض�ع     )ـھ� ٨١٦:ت(عل�ي ب�ن محم�د الجرج�اني    : تألیف.التعریفات -١٥٦

  .دار الریان للتراث. فھارسھ إبراھیم اإلبیاري، ط
أب�����ي عب�����د محم�����د عل�����ي ب�����ن أحم�����د ب�����ن    : ت�����ألیف. جمھ�����رة أنس�����اب الع�����رب  -١٥٧
  .  ـھ١٣٠٤العلمیة دار الكتب: الناشر  -بیروت-.١ط)ـھ٤٥٦:ت(حزم

دار الكت�ب  -بیروت-.١ط)٦٢٦:ت(یاقوت بن عبد اهللا الحموي: تألیف. معجم البلدان -١٥٨
  . العلمیة
إب���راھیم ب���ن إس���حاق   : ت���ألیف. المناس���ك وأم���اكن ط���رق الح���ج ومع���الم الجزی���رة    -١٥٩

  .  دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر: الناشر. ٢ط) ـ ھ٢١٤:ت(الحربي




