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، إذا تكـــرار احلـــج والعمـــرةظـــاهرة الـــشرعي لاحلكـــم إىل بيـــان ه الدراســـة  هـــذدف�ـــ

الفريــضة ألول مــرة، وذلــك بــسبب الزحــام  ار تلحــق مبــن يــؤديرمفاســد وأضــيهــا ترتــب عل

التعــــرف علــــى مــــسببا�ا والعوامــــل املــــؤثرة فيهــــا، والقواعــــد الــــشرعية ً فــــضال عــــن الـــشديد،

واخلـــروج حبلـــول ، ظــاهرةبيـــان اآلثـــار املرتتبــة علـــى هـــذه ال و لتكـــرار احلـــج والعمــرة،املنظمــة

، حــــىت يتـــسىن ملتخــــذي القــــرارات �يئـــة اخللفيــــة املعرفيــــة يهــــاللمـــشكالت الــــيت ترتتـــب عل

لتنظــيم وختطــيط موســم احلــج، وتزويــد صــانعي القــرار بإجابــات ألســئلة قــد تظهــر وقــت 

   .القرارصنع 

   . الفقه اإلسالمي- تكرار-الزحام -العمرة -احلج النافلة –احلج :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

This study aims to clarify the legal ruling on the 

phenomenon of pilgrimage and Umrah, if it results in 

corruption and damage to those who perform the duty for the 

first time, due to the severe crowding, in addition to 

identifying the causes and factors affecting it, and the legal 

rules regulating the frequency of Hajj and Umrah, and the 

effects of these Phenomenon, and come up with solutions to 

the problems that arise from it, so that decision-makers can 

create the knowledge background to organize and plan the 

Hajj season, and provide decision-makers with answers to 

questions that may appear at the time of decision-making. 

keywords: Hajj - naafil Hajj - Umrah - crowding - repeat - 

Islamic jurisprudence. 
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أن يــسدد خطانـــا  نــسأله والتوفيـــق،احلمــد هللا بامســه نبــدأ مـــستمدين منــه العــون 

فيمــا �ـــدف إليــه ونـــسعى مـــن ورائــه، إنـــه مــن يهـــده اهللا فـــال مــضل لـــه، ومــن يـــضلل فـــال 
هــادى لــه، ســبحانك ربنــا ال علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك أنــت العلــيم احلكــيم، ونــصلى 

ه للعـــاملني، ســـيد األولـــني واآلخـــرين، ســـيدنا حممـــد وعلـــى آلـــه ونـــسلم علـــى املبعـــوث رمحـــ

  .وصحبه الطاهرين الطيبني ومن تبعهم بإخالص إىل يوم الدين

 أ  

 وتأديتـه مـرة يف العمـر فـرض عليهـا،إن احلـج هـو ركـن مـن أركـان اإلسـالم الـيت بـىن ف

 احلــسنات ًعلــى كــل مــسلم اســتطاع إىل ذلــك ســبيال، أمــا مــا زاد عــن ذلــك فهــو زيــادة يف

  .واستكثار من اخلري
ً لذا جند أن كثـريا مـن النـاس حيجـون أكثـر مـن مـرة والـبعض مـنهم حبـج أكثـر سـنني 
ًعمــره، ومــع تزايــد عــدد احلجــاج عامــا بعــد عــام ظهــرت آثــار ســيئة نتجــت عــن االزدحــام 

ًوكثـــرة عـــدد احلجـــاج قياســـا إىل ســـعة املـــشاعر املقدســـة وخـــصوصا   وأدى ذلـــك إىل مـــين،ً
 كـــذلك احلجـــاج،اء املناســـك مثـــل الرمـــي وضـــيق املـــساحة املخصـــصة لـــسكىن صـــعوبة أد

  .برزت مشكالت الزحام يف الطواف والسعي وحىت حركة السري داخل مكة واملشاعر

ًوإذا كــان يرتتــب علــى كثــرة احلجــاج املتطــوعني إيــذاء لكثــري مــن املــسلمني مــن شــدة 
ـــة املـــشقة وانتـــشار األمـــراض وســـقوط ب ى حـــىت َكـــْلَعـــض النـــاس هالزحـــام ممـــا يـــسبب غلب

 وأوىل سـبيل، كان الواجـب هـو تقليـل الزحـام مـا وجـد إىل ذلـك احلجيج،تدوسهم أقدام 

اخلطــوات يف ذلــك أن ميتنــع الــذين حجــوا عــدة مــرات عــن احلــج ليفــسحوا ا�ــال لغــريهم 
  .ممن مل حيج حج الفريضة

د عامـة ًكما أن درء املفاسد مقدم على جلـب املـصاحل وخـصوصا إذا كانـت املفاسـ

واملصاحل خاصة، فإذا كانت مصلحة بعض األفراد أن يتنفـل بـاحلج مـرات ومـرات، وكـان 
من وراء ذلك مفسدة عامة لأللوف ومئات األلوف من احلجيج ممـا يلحقهـم مـن األذى 

 أنفــسهم وأبــدا�م، كــان الواجــب منــع هــذه املفــسدة مبنــع مــا يــؤدى إليهــا وهــو يفوالــضرر 

  .كثرة الزحام
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 :وع وأسباب اختيارهأهمية الموض

 بـــشرف املبحـــوث، وهـــذا البحـــث يتعلـــق بـــاحلرم املكـــي  هـــذا البحـــث َّإن شـــرف
  .َْ فال غرو أن يكون البحث فيه على غاية من األمهية،الشريف، أفضل البقاع وأطهرها

 تكـرار احلـج ظـاهرة : ُمعاجلة البحث لظاهرة جـديرة بالعنايـة واالهتمـام، أال وهـي

َ، فقــد تـزهــق أنفــس ذي يرتتــب عليــه آثــار ســلبيةزحــام الــا مــن الوالعمــرة ومــا يرتتــب عليهمــ ُْ
ـــسببه َبـــسبب الزحـــام، وقـــد يــــؤذى ويـــصاب آخـــرون ب ْ ـــد مـــن ؛ُ ـــذا كـــان الب بيـــان احلكـــم  ل

 .على ضوء األدلة الشرعيةالشرعي هلذه الظاهرة 

 تكـرار احلـج والعمـرة ظـاهرة ، ومنهـا تهاُ، ومعاجل مثل هذه الظواهرعرفة أحكام م
واخلــــروج حبلــــول للمــــشكالت الــــيت ترتتــــب علــــى هــــذه  ،زحــــامليهمــــا مــــن الومــــا يرتتــــب ع

ـــة لتنظـــيم وختطـــيط موســـم  ـــة املعرفي ـــة اخللفي الظـــاهرة، حـــىت يتـــسىن ملتخـــذي القـــرارات �يئ

  .احلج، وتزويد صانعي القرار بإجابات ألسئلة قد تظهر وقت صنع القرار
 وقتنـــــا  يف والعمــــرةالتنفــــل بـــــاحلجحكـــــم يــــدور البحـــــث حــــول  :بحـــــثمــــشكلة ال

الفريـضة ألول مـرة، وذلـك  ار تلحـق مبـن يـؤديراحلاضر، إذا ترتب على هذا مفاسد وأض

 والعمــرة تكــرار احلــجكــم حولــيس املــراد مناقــشة بــسبب الزحــام الــشديد، وضــيق املكــان، 
 مــن حيــث األصــل؛ ألن األصــل فيــه االســتحباب وهــذا متفــق عليــه عنــد الفقهـــاء، ًنفــال

   .ومعلوم لدى عامة الناس

  
  :يهدف هذا البحث إىل: داف البحثأه 

 تكرار احلج والعمرة وأثره على الزحاملاحلكم الشرعي  بيان.  

  وموقف الفقه اإلسالمي ذلكوالعمرة،بيان األسباب الداعية لتكرار احلج . 
  القواعد الشرعية املنظمة لتكرار احلج والعمرةبيان.  

 ظاهرةبيان اآلثار املرتتبة على هذه ال. 

  للمشكالت اليت ترتتب على هـذه الظـاهرة، حـىت يتـسىن ملتخـذي اخلروج حبلول
القــــرارات �يئــــة اخللفيــــة املعرفيــــة لتنظــــيم وختطــــيط موســــم احلــــج، وتزويــــد صــــانعي القــــرار 

  .بإجابات ألسئلة قد تظهر وقت صنع القرار

  ــــشريفني يف تنظــــيم احلــــج ــــة مــــن حكومــــة خــــادم احلــــرمني ال بيــــان اجلهــــود املبذول
  .احلجاج واملعتمرينوالعمرة للتيسري على 
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  : الدراسات السابقة
الزحــــام يف احلــــج أســــبابه ومــــشكالته يف "عقــــدت نــــدوة بعنــــوان  :الدراســــة األولــــى

 الــيت نظمهــا ا�مــع الفقهــي اإلســالمي يف رابطــة العــامل اإلســالمي، برعايــة ،"البيــت احلــرام

كرمـــة، ، أمـــري منطقـــة مكـــة املزعبـــد العزيـــا�يـــد بـــن  صـــاحب الـــسمو امللكـــي األمـــري عبـــد
/ ٢٦ وذلـك يـوم األربعـاء ،ورئيس جلنة احلج املركزية أعماهلـا يف مقـر الرابطـة مبكـة املكرمـة

ورقــة عمــل حــول الزحــام يف املــسجد احلــرام : وقــدمت عــدة أوراق منهــا.  هـــ١٤٢٣/ ١١

 عبـــــد اهللا يـــــونس بـــــن / واملقـــــدم، الـــــشهريعبـــــد اهللا علـــــي بـــــن /ها كـــــل مـــــن املقـــــدمَّأعـــــد
لباحثــــان أن األخطــــاء الــــيت يرتكبهــــا بعــــض احلجــــاج تزيــــد مــــن  اَّاألنــــصاري، حيــــث بــــني

بـراهيم م إ مثل اإلصرار على أداء ركعيت الطواف عنـد مقـا،مشكلة الزحام يف البيت احلرام

 ومدافعــــة بعــــض العامــــة مــــن ، والتوقــــف عنــــد الــــركنني،ح بالكعبــــةّ والتمــــس،مسالالــــ عليــــه
ىل تقــدمي بعــض االقرتاحــات  والبعــد عــن األنــاة لــدى بعــضهم اآلخــر، وخلــصوا إ،احلجــاج

املدعمـة بالنــصوص الـشرعية حلــل مـشكلة الزحــام يف املـسجد احلــرام مؤكـدين علــى ضــرورة 

  . حاَّجاحلالتوعية الشاملة فيما يتعلق باألخطاء اليت يقع فيها بعض 
ها العقيـد علـوش ّوقدمت ورقـة عمـل حـول موضـوع الزحـام يف مـىن واجلمـرات، أعـد

 تناقش مـشكلة الزحـام مـن زاويـة -ألوراق كما ذكرت ذلك بن فارس القحطاين، وهذه ا

  . وأثر الزحام يف عمل املكلف، والزحام يف احلرم،فقهية
مقاصــد اإلســالم ومــصاحل األنــام يف حــل ظــاهرة الزحــام باملــسجد احلــرام،  :الدراســة الثانيــة

ركـز البحـث ، مـن مطبوعـات م الـسديسزعبد العزي بن نعبد الرمح دراسة شرعية تأصيلية مقاصدية،

، الرئاســـة العلمـــة لـــشؤون )١(العلمـــي وإحيـــاء الـــرتاث اإلســـالمي، سلـــسلة نـــوازل احلـــرمني الـــشريفني 

  هـ١٤٣٨املسجد احلرام واملسجد النبوي، الطبعة الثانية 

 د ســلطان احلــج، توعيــة احلجــاج حــول مــسألة تكــرار أداء شــعرية :الدراســة الثالثــة

 ع الــسابعة، الــسنة اإلنــسانية،داب والعلــوم  كليــة اآلطيبــة،بــن علــي حممــد، جملــة جامعــة 
: املبحــث األول، يف  إىل مقدمــة وثالثــة مباحــث وخامتــةهحبثــ قــسمهـــ، و١٤٣٩ عــام ١٤

حكـــــم تكـــــرار أداء شـــــعرية احلـــــج : املبحـــــث الثـــــاين، ويف تعريـــــف احلـــــج وحكمـــــه وفـــــضله

  وأثرهـاتوعية احلجاج حول مسألة تكرار أداء شعرية احلـج: املبحث الثالث، ويف وأسبا�ا
  . يف ختفيف الزحام
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 أمحد بـن حـسن /أأحكام الزحام يف املناسك يف الفقه اإلسالمي  :الدراسة الرابعة
  .م٢٠٠٤ األردنية،، رسالة ماجستري، اجلامعة بن عمر زبري

الزحام وأثره يف أحكـام النـسك، د خالـد بـن عبـد اهللا املـصلح،  :الدراسة الخامسة

 . ًيف أحد عشر مبحثاكانت  و، للمناسك يف الزحاميها الباحث البعد الفقهيف تناول
 اإلعالميــة لــوزارة اإلرشــاد واألوقــاف وأثرهــا يف التوعيــة الــربامج :الدراســة الــسادسة

  . الرمحن آدم الطاهر الربيع سامية عبد: يف احلج والعمرة، للباحثة

حـج التطـوع تكرار ، السالمة من إمث احلرام مقدمة على اكتساب الثواب :الدراسة السابعة

 املوقــع علــى الــشبكة :، ينظــراخلــضر يوســف بــن عبــد الكــرمي ،بــني املــصلحة اخلاصــة واملفــسدة العامــة

  :العنكبوتية

http://www.al-jazirah.com/٢٠٠٤/٢٠٠٤١٢٣١/is٧.htm 

 أ�ــا تتنـاول ظـاهرة تكــرار احلـج والعمــرة ودراسـيت ختتلـف عــن الدراسـات الـسابقة يف

لـذلك أحببــت أن أشـارك �ــذا البحـث املتواضــع وأثرمهـا يف الزحـام، دراســة فقهيـة مقارنــة؛ 

  . وأسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد بيان حكمها، ووضع احللول هلا، يف
 ْعتمد الباحث يف حبثه على عدة مناهج وفق اآليتا : البحثمنهج َ : 

o باملوضوع حمل البحـث املعلومات املتعلقة القائم على مجع  :تقرائيالمنهج االس

 .ًمن مصادرها، وترتيبها ترتيبا يتناسب مع البحث ومواضيعه
o خيتــار منهــا القــول وحيــث يقــارن الباحــث بــني أقــوال الفقهــاء : مــنهج المقــارنال

َالراجح، متبع َا يف ذلك قواعد الرتجيح املعتمدة عند العلماءَِّ ً. 

o القــائم علــى مناقــشة األدلــة والتعلــيالت، ومناقــشة اجلــواب :تحليلــيلالمــنهج ا 
  .عليها، وحتليل تطبيق القواعد الفقهية

  :خطوات العمل في البحث وإجراءاته

   الزحام على ابتكرار احلج والعمرة وأثرمهمجع املعلومات النظرية املتعلقة. 
  سورهاعزوت اآليات القرآنية إىل.  

 البحثية واآلثار الواردة يف َّخرجت األحاديث النبو. 

 عرفت املصطلحات الفقهية الواردة يف البحث . 
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  املعتمــدة،ًذكــرت أقــوال الفقهــاء القــدامى يف املــسألة، مــستقيا كــل رأي مــن كتبــه 
 ذكرت أقـوال الفقهـاء احملـدثني واملعاصـرين –ً نظرا حلداثة املسألة –فإن مل يكن هلم رأي 

 .قائلهًناسبا كل رأي إىل 

  بذكر مواضع االتفـاق ومواضـع االخـتالف إذا املسألة،أقوال الفقهاء يف حررت 
  .لذلكٍكان هناك داع 

  ذكرت أدلة الفقهاء، مث ناقشت األدلـة مـا أمكـن ذلـك، مث اخـرتت الـرأي الـذي

 أو مــذهب معــني مــن لــرأي،يــستند إىل الــدليل الــصحيح ويراعــى املــصلحة دون تعــصب 
 .املذاهب

  . ، وخامتةباحثة متسمتهيد، وبحث من مقدمة، و يتكون هذا ال:بحثخطة ال

بحــث، مــشكلة ال، وأمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره؛ فتــشتمل علــى أمــا المقدمــة
  .تهخطي فيه، ومنهجه، والدراسات السابقة، وحدوده، وأهدافو

  ) الزحام– العمرة - احلج-التكرار ( البحثعنوان التعريف ب:التمهيد

 وموقـف الفقـه والعمـرة،يـة إىل ظـاهرة تكـرار احلـج األسـباب الداع:  األولبحثالم
  .اإلسالمي ذلك

  :اإلسالمي، وفيه مطلبان الفقه والعمرة يف حكم تكرار احلج : الثانيالمبحث

القواعــد الــشرعية املنظمــة و فقــه اإلســالمي،حكــم تكــرار احلــج يف ال: املطلــب األول
  :والعمرة، وفيه فرعانلظاهرة تكرار احلج 

  . فقه اإلسالميم تكرار احلج يف ال حك:الفرع األول

  .والعمرةالقواعد الشرعية املنظمة لظاهرة تكرار احلج : الفرع الثاين
  : فقه اإلسالمي، وفيه فرعان يف الالعمرةحكم تكرار : الثاين املطلب

  .العام الواحد يف العمرة تكرار حكم: األول الفرع

  .دةالواح الزيارة يف العمرة تكرار حكم :الثاين الفرع
  .عام من حتديد عدد احلجاج يف كل فقه اإلسالميموقف ال : الثالثبحثالم

تـصريح، وفيـه حكـم التحايـل علـى اجلهـات األمنيـة واحلـج بـدون  : الرابـعبحثالم

  :مطلبان
 .تصريححكم احلج بدون : املطلب األول

  .حكم التحايل على اجلهات األمنية :الثايناملطلب 
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 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

والعمــــرة، وفيــــه ثالثــــة  ظــــاهرة تكــــرار احلــــج وســــائل معاجلــــة : الخــــامسبحــــثالم
 :مطالب

  .توجيه الناس إىل أبواب اخلري األخرى :ولاملطلب األ

  .والعمرةالتوعية حول ظاهرة تكرار احلج : املطلب الثاين
  .وضع القوانني واألنظمة: لثثااملطلب ال

  .ماملرتتبة على تكرار احلج والعمرة على الزحاالضارة  اآلثار :سساد البحثالم

    .والتوصيات وتشمل أهم النتائج :الخاتمة
ٍهــذا وقــد بــذلت قــصارى جهــدي إلمتــام هــذا العمــل، فمــا كــان مــن توفيــق فمــن اهللا 

ٍمــن خطــأ أو نــسيان  وحــده، ومــا كــان َّ ومــن الــشيطان، ولكــن حــسيب أنــين مل أدخــر فمــينٍ
َوســعا، ومل آل جهــدا يف البحــث والتنقيــب، واهللا  ً ُ فيــق والــسداد، َ أن يكتــب لنــا التوأســألً

ًوجيعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكرمي، إنه موالنا فنعم املوىل  َ       . النصريونعمَ



        
 
 

 

 
  

 

٦١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  . البحثبعنوان التعريف :التمهيد

  
  : ً لغة واصطالحاتكرارتعريف ال: ًأوال

 أصــل صــحيح يــدل علــى ، والــراء،الكــاف: التكــرار لغــة : لغــةتكــرارتعريــف ال -أ 

َّكــره وكــر بنـفــسه، يـتـعــدى وال يـتـعــدى ،ع الرجــوّ والكــر،مجــع وترديــد ََّ ََ ََ َََ
ِ ِ ْ َِ َّ ََّ ُّوالكــر. َ َّمــصدر كــر : َ َ ُ َ ْ َ

ًعليه يكر كرا وكرورا وتكرارا ًْ َ ُ َ� ُّ ُ َ
ِ
َعطف: ََْ َ ُوكر عنه. َ َْ َّ َّرجع، وكر على العـدو يكـر؛ ورجـل كـرار : َ َُّ ٌَ ُ َ َََ َُ ِّ ُ َ ْ ََ ّ َ

ُومكـــر، وكـــذلك الفـــرس َ َْ َ
ِ َ ََ ّ َ َوكـــرر الـــشيء. ِ ْ َّ ََّ َ وكركـــرهَ ُأعـــاده مـــرة بـعـــد أخـــرى: َْ ََ ْ َ ُّوالكـــرة. ًََّ َُّاملـــرة، : َ

َ َّواجلمع الكرات َ ُ ْ َْ ُويـقال. َ َُ ِكـررت عليـه احلـديث وكركرتـه إذا رددتـه عليـه: َ ِ
ْ َْ ََ َُ ُ ُْ ََّ َ

ِ
ْ َ َ َْ

ِ
َْ ُ َوكركرتـه عـن كـذا . َّْ َ َ َْ َ ُْ

ْكركرة إذا رددته ََ
ِ ً َ ُّوالكر. َْ َالرجوع على الشيء، و: َ

ِ
ْ َّ ََ ُ ُ ُمنه التكرارُّ ْ َّ ُ ْ

ِ. )١(  

" التكــرار " ال خيــرج اســتعمال الفقهــاء لكلمــة  ً: اصــطالحاتكــرارتعريــف ال -ب 

، وبعــد فراغــه منــه يعيــده مــرة ً أو يقــول قــوالً أن يفعــل فعــال، وهــوعــن هــذا املعــىن اللغــوي
  )٢( .أخرى

 الفريـضة، جحـ بعـد املكلـف املـسلم به يقوم الذي النفلحج  :ويقصد بتكرار احلج

  )٣( .هغري عن الفريضةحج  يستثىنو
  .أداؤها أكثر من مرة: ويقصد بتكرار العمرة

                                                           

، م حممـــد هـــارونعبـــد الـــسال: احملقـــق ،)١٢٦/ ٥( فـــارس البـــن اللغـــة، مقـــاييس معجـــم: ينظـــر) ١(

 بـنا لإلمـام أيب الفـضل حممـد ،لسان العـرب، م١٩٧٩ه١٣٩٩: عام النشر، دار الفكر: الناشر

، هـــ١٤١٤الثالثـة : الطبعـة ،ار صـادر، بــريوتد )١٣٥/ ٥( ،مكـرم بـن منظـور اإلفريقــي املـصري

جمموعــــة مــــن : ، احملقــــق)٣٣/ ١٤(تــــاج العــــروس َّالزبيــــدي ، تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس

   .دار اهلداية :الناشر، ققنياحمل

 يأبو املظفر، منصور بن حممد بـن عبـد اجلبـار بـن أمحـد املـروز :لقواطع األدلة يف األصو: ينظر) ٢(

دار  :الناشر، مساعيل الشافعيإحممد حسن حممد حسن  :احملقق )١٠٦/ ١(السمعاين التميمي 

: ص التعريفـات للجرجـاين ،م١٩٩٩/هــ١٤١٨األوىل،  :الطبعـة، الكتب العلمية، بريوت، لبنـان

دار الكتب العلمية : الناشر، ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر:  احملقق،)٦٥(

  .)٤٤٤/ ٨(َّالزبيدي ، تاج العروس ،م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل : الطبعة، لبنان، بريوت

 األوقــاف ةارزو، ، جملــة هــدي اإلســالمحممــود الــشوابكةرائــد  ،دراســة فقهيــة ،تكــرار احلــج: ينظــر) ٣(

  ).٤٦: (، صم٢٠١٩، ٤، ع٦٤ت اإلسالمية، مج دساقوالشئون وامل
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  ً:لغة واصطالحا  الحجتعريف: ًثانيا 
َّالقـــصد إىل كـــل شـــيء، فخـــصه الـــشرع :  لغـــة احلـــج: اللغـــةالحـــج فـــي تعريـــف -أ ِّ ُ

 ،)٢( َّعظـــماملالقـــصد إىل الـــشيء : احلـــج لغـــة: ، وقيـــل)١( معلومـــةّبقـــصد معـــني ذي شـــروط 

  )٣(.القصد للزيارة: احلج: وقيل
ُّاحلـج : وقيل َ

  .)٤( القصد: - بفتح احلاء وكسرها –ِ

ٌحج إلينا فالن القصد، :ُّاحلج :ويقال ًوحجه حيجه حجا قدم، :َّ ُّ   .)٥(قصده: َّ

ـــه القـــصد، مث غلـــب يف االســـتعمال الـــشرعي وا: ُّ احلـــج:ُويقـــال َّلعـــريف علـــى حـــج بيـــت الل

ُتعــاىل وإتيانـــه، فــال يفهـــم عنـــد اإلطــالق إال هـــذا النـــوع اخلــاص مـــن القـــصد؛ ألنــه هـــو املـــشروع 
َّكثرة القصد إىل من يعظم: ًاملوجود كثريا، وقيل ُ

)٦(.  

   :الفقهاء تعريف الحج في اصطالح -ب
 مـــن ركـــن ءألدا التعظـــيم وجـــه علـــى البيـــت زيـــارة عـــن عبـــارة:" عرفـــه احلنفيـــة بأنـــه -

  )٧( ".بعيدة مسافة وقطع وعزمية، بقصد، إال ذلك إىل يتوصل وال عظيم، الدين أركان

                                                           

 حممــود ي،طــاهر أمحـد الـزاو: حتقيـق )١/٣٤٠ (النهايـة يف غريـب احلــديث، البـن األثـري،: ينظـر) ١(

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ بريوت، ،املكتبة العلمية: الناشر ،حممد الطناحي

لــسعدي أبـــو  ًوالقــاموس الفقهــي لغـــة واصــطالحا، ،)٨٢: ( صللجرجـــاين، التعريفــات،: ينظــر) ٢(

  .م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية : الطبعة،  سورية،دمشق، دار الفكر:  الناشر،)٧٧:(ص جيب،

، صـــفوان عـــدنان الـــداودي: احملقـــق ،)٢١٨:(مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن، لألصـــفهاين، ص: ينظـــر) ٣(

 لــسان العــرب، ، هـــ١٤١٢األوىل : الطبعــة،  بــريوت،دمــشق، دار القلــم، الــدار الــشامية: الناشــر

)٢٢٦/ ٢(.  

دار النفــائس للطباعــة : الناشــر ،)١٧٤: (ص ،قلعجــي َّمعجــم لغــة الفقهــاء، حممــد رواس: ينظــر)٤(

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة، والنشر والتوزيع

ومي  الفي،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، )٢٢٦/ ٢(لسان العرب، البن منظور، : ينظر )٥(

  .بريوت، املكتبة العلمية:  الناشر،)١٢١/ ١(

صـاحل بـن . د: ، حتقيق)١/٧٥ (البن تيمية: شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة: ينظر) ٦(

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ الرياض الطبعة األوىل، ، طبعة مكتبة احلرمني،حممد احلسن

 تـاريخ، طبعـة بـدون: الطبعـة، ريوتب – املعرفة دار: الناشر، )٢/ ٤ (للسرخسي املبسوط: ينظر)٧(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: النشر



        
 
 

 

 
  

 

٦٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 عن قصد خمصوص إىل مكـان خمـصوص علـى وجـه التعظـيم يف أوان عبارة": هوأو 
  .)١("خمصوص

 وطـــواف بالبيـــت ،وقـــوف بعرفـــة ليلـــة عاشـــر ذي احلجـــة: " وعرفـــه املالكيـــة بأنـــه -

  .)٢(" ملروة، كذلك على وجه خمصوص بإحرام وسعي بني الصفا واً،سبعا
ُقصد البـيت احلرام على أوصاف نذكرها فيما بـعد: " وعرفه الشافعية بأنه - ْ َْ َ ََ

ِ ِ
َُ َُ ْ َ ٍ

َ َْ ََ ِ ْ ِ
ْ ْ َ ")٣(.  

ِقصد مكة للنسك : " وعرفه احلنابلة بأنه -
ُ ُّ ِ َ َّ َ ُ ْ َ

)٤(.  

ٍ أداء أعمال خمصوصة يف حرم مكة وما حوله، يف أوقـات": وقيل - ٍ ٍ
ٍ خمـصوصة مـع ُ

  )٥( ".النية

 املختــار التعريــف أن أرى للحـج الفقهــاء تعريفـات اســتقراء بعـد: المختــار التعريـف

 زيـــارة عـــن عبـــارة ":وهـــو غـــريه، مـــن وأمشـــل أعـــم ألنـــه؛ للحـــج احلنفيـــة تعريـــف هـــو للحـــج
 إال ذلــك إىل يتوصــل وال عظــيم، الــدين أركــان مــن ركــن ألداء التعظــيم وجــه علــى البيــت

  ".بعيدة مسافة وقطع ة،وعزمي بقصد،

  : التعريف شرح 
  . احلرام البيت زيارة قصد به يراد: "البيت زيارة": قوهلم

  . احلرام البيت يف تعاىل هللاً تعظيما، أي "التعظيم وجه على :"قوهلمو

  . احلج فريضة ألداء أي ،"عظيم الدين أركان من ركن ألداء": قوهلمو
 نيــــة دون حــــج يقبــــل ال أي ،"وعزميــــة د،بقــــص إال ذلــــك إىل يتوصــــل وال" :قــــوهلمو

  . للحج

                                                           

،  بــــريوت، لبنــــان،، طبعــــة دار الكتــــب العلميــــة)١٣٨/ ٤(للعيــــين : البنايــــة شــــرح اهلدايــــة: ينظــــر)١(

  .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠األوىل، : الطبعة

: الناشـر، )٢/ ٢(بـن عرفـة الدسـوقي ا ، للـشيخ الـدردير وحاشـية الدسـوقي،الـشرح الكبـري: ينظر)٢(

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة،  الفكردار

، عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض: احملقق، )٣/ ٤(للماوردي : احلاوي الكبري: ينظر)٣(

 .م١٩٩٩ هـ ١٤١٩األوىل، : الطبعة،  لبنان،دار الكتب العلمية، بريوت: الناشر

، الكتـب العلميــة، بــريوت، لبنــان، طبعــة دار )٧٩/ ٣( ابــن مفلــح:  املبــدع يف شــرح املقنـع:ينظـر)٤(

  .م١٩٩٧ هـ ١٤١٨األوىل، : الطبعة

  .)١٧٤: (صمعجم لغة الفقهاء، حممد رواس، : ينظر) ٥(



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  . املكي احلرم خارج املواقيت أحد إىل اخلروج أي ،"بعيدة مسافة وقطع" :قوهلمو
ٍالتعبــــد هللا بأفعــــال وأقــــوال خمــــصوصة، يف أوقــــات خمــــصوصة، يف ًوأخـــريا فــــاحلج هــــو  ٍٍ ٍ ٍ

َّمكان خمصوص، من شخص خمصوص، بشروط خمصوصة، والعلم عند الله تع ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ   )١(. اىلٍ

مـن أكثـر ج بيـان احلكـم الـشرعي ألداء احلـ: ً اصـطالحاجكـم تكـرار احلـحب ويقصد 
  .مرة واحدة يف العمر

  

  ً:لغة واصطالحا  العمرةتعريف: ًثالثا
 وبالـضم بـالفتح العمـر: عمـر: مـصدرها: ُالعمـرة لغـة :ُ تعريـف العمـرة فـي اللغـة-أ

: فقـــالوا أقـــسموا فـــإذا. يحتانفـــص لغتـــان وعمـــره عمـــره طـــال قـــد: يقـــال احليـــاة: وبـــضمتني

  .لعمرك
 فيهــــا الـــيت الزيـــارة هـــي: بالـــضم والعمــــرة ،معتمـــر: للمعـــتم ويقـــال ،العمـــة: والعمـــرة

: واملعتمــر. كاالعتمــار احلــج وكــذلك ،املخــصوص للقــصد الــشريعة يف وجعــل الــود عمــارة

 أهلــــك إىل نقلتهـــا فــــإن أهلهـــا، يف بــــاملرأة تبـــين أن: والعمــــر. العمـــر العمــــرة ومجـــع. الزائـــر
  )٢ (.العرس فذلك

 )٣ (.الزيارة :ُالعمرة لغةو

 
  : عرفت بعدة تعاريف منها :الفقهاءُ تعريف العمرة في اصطالح -ب 

  )٤( ". زيارة البيت على وجه خمصوص" هي :  عند احلنفية-

                                                           

سعيد بن علي بن وهف . مناسك احلج والعمرة فـــــــي اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة د: ينظر) ١(

  .هـ١٤٣١مركز الدعوة واإلرشاد بالقصب /  الناشر،)١١: ( ص،القحطاين

:  احملقـق،)٢١٨: ( ص، الـرازي،خمتـار الـصحاح ،)٤/٦٠٥(، ابن منظـور، لسان العرب: ينظر) ٢(

: الطبعـــة، صـــيدات،  الـــدار النموذجيـــة، بـــريو-املكتبـــة العـــصرية : الناشـــر، يوســـف الـــشيخ حممـــد

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، 

  .)٢١٨: (ص ،، خمتار الصحاح٤/٦٠٥لسان العرب : ينظر) ٣(

املطبعـــة الكـــربى :  الناشـــر،)٨٢/ ٢(بيـــني احلقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق وحاشـــية الـــشليب  ت: ينظـــر)٤(

  . هـ١٣١٣األوىل، : الطبعة،  بوالق، القاهرة-األمريية 



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

زيـارة : "وقيـل، )١( "عبادة يلزمها طـواف وسـعي بعـد إحـرام :" هي:عند املالكيةو -
    )٢("ةل خمصوصاخمصوصة ألفع

ِقصد الكعبة للنسك:" وقيل ،)٣("أعمال خمصوص بنية:"  وعند الشافعية-
ُ ُّ ِ ِ

َْ َْ ْ ُ َ". )٤( 

 اأفعاهلـ عبـارة عـن : "وقيل، )٥( "زيارة البيت على وجه خمصوص: "عند احلنابلةو -
  )٦( ."املخصوصة املذكورة يف مواضعها

دون وقــــــوف ، زيــــــارة بيــــــت اهللا احلــــــرام، بــــــإحرام وطــــــواف وســــــعي:"وعرفــــــت بأ�ــــــا

  )٧(."بعرفة
 املختــار التعريــف أن أرى للعمــرة الفقهــاء ريفاتعــ اســتقراء بعــد :التعريــف المختــار

 أعــم ألنــه ؛ وذلــك"زيــارة البيــت علــى وجــه خمــصوص:"  وهــو،احلنفيــة تعريــف هــو للعمــرة

  . ًجممال وليسً مفصالو، التعاريف لبقية

                                                           

 ،املـالكي النفـراوي سـامل بـن غنـيم بـن  أمحد،ين على رسالة أيب زيد القريواينالفواكه الدوا: ينظر) ١(

  .م١٩٩٥ هـ١٤١٥: تاريخ النشر، بدون طبعة: الطبعة، دار الفكر: الناشر ،)٣٦٥/ ١(

/ ١(ي،  العـدوي املـالكي على الـصعيد،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين :ينظر) ٢(

ــــريوت -الفكــــر دار: النــــشر  داري،البقــــاع حممــــد الــــشيخ يوســــف:  حتقيــــق)٥١٦ هـــــ ١٤١٤ -ب

  .م١٩٩٤

، دار )٢/١٣٤(د بــن أمحــد بــن ســالم حاشــية القليــويب علــى كنــز الــراغبني، شــهاب أمحــ: ينظــر) ٣(

  . م١٩٩٧هـ١٤١٧الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

دار : الناشـر، )٢/٢٠٧(، اخلطيـب الـشربيين  إىل معرفة معاين ألفـاظ املنهـاجمغىن احملتاج: ينظر) ٤(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة، الكتب العلمية

منــصور بــن يــونس بــن صــالح الــدين ابــن حــسن بــن ، نعالــروض املربــع شــرح زاد املــستق: ينظــر) ٥(

دار : الناشــر، عبــد القــدوس حممــد نــذير:  خــرج أحاديثــه،)٢٤٦: ( صي،إدريــس البهــوتى احلنبلــ

د عبــد : ، حتقيــق)٤/٦(، معونــة أويل النهــى شــرح املنتهــى، ابــن النجــار  مؤســسة الرســالة-املؤيــد 

ــــــك بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن دهــــــيش، مكــــــة املكرمــــــة، مكتبــــــة ال نهــــــضة احلديثــــــة، الطبعــــــة الثالثــــــة املل

  .م١٩٩٨هـ١٤١٨

 اهللا عبـد أبـو احلنبلـي البعلي الفتح أيب بن حممد، حممد احلنبلي، ألفاظ املقنعاملطلع على : ينظر) ٦(

، مكتبة السوادي للتوزيع: الناشر، حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب: احملقق، )١٥٦/ ١(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة األوىل : الطبعة

  .)٣٢٢: (ص، معجم لغة الفقهاء: ينظر) ٧(



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

رعي ألداء العمــرة مــرتني بيــان احلكــم الــش: ًكــم تكــرار العمــرة اصــطالحاحب ويقــصد  
   )١( .واحدةفأكثر يف سنة 

  ً:لغة واصطالحا لزحام اتعريف: ًرابعا

ُالــــزاء" :جــــاء يف معجــــم مقــــاييس اللغــــة :تعريــــف الزحــــام فــــي اللغــــة -أ ُ واحلــــاء،َّ َْ َ، 
ُوالميم

ِ ْ ٍ أصل يدل على انضمام يف شدة،َ َّ ِ ِ ٍ
َ
ِ ْ ََ ُّ ُ َ ٌ ْ َيـقال زمحه يـزمحه، وازدحم. َ َ َ َُ ْ َ ُ ُُ ََ َْ َ ُ ُ الناسَ َّ")٢(.  

ٌوزحـــم" : وقـــال بعـــضهم ْ َمـــن أمســـاء مكـــة، شـــرفـها اللـــه تـعـــاىل وحرســـها؛ حكاهـــا : ُ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ُُ َّ ََّ َ َّ َ ِ

ْثـعلب؛ قال ابن سيده َ
ِ

ُ ْ َ َ ٍ َْ ْوالمعروف رحم: َ ُ َ َُ ُ ْ ْ.") ٣(  
ــــضايق: الزحــــاميــــراد بو ــــسان العــــرب،الت ــــال يف ل ًوزحــــم القــــوم بـعــــضهم بـعــــضا :"  ق ُ َْ َْ َ َْ ُ ُ َ
َيـزمحونـ َُ ًهم زمحا وزحاماَْ ًِ ْ َ ْ ْضايـقوهم: ُ ُ َُ َوازدمحوا وتزامحوا، َ َ َُ َ ُتضايقوا: ْ َِ َ". )٤(  

:" ه، قـال ابـن سـيد)٥( بالزحـاموقد مسيت مكة شرفها اهللا ببكة لتضايق الناس فيهـا 
ًبك الرجل صاحبه يبكه بكا  ّ َّ ُ َ ْ زامحـه وتبـاك القـوم -َّ َْ ّ َ تزامحـوا والبكبكـة -َ َ االزدحـام وقـد -َْ

َتبكب   . )٦(" كوا ْ

ُوأصل البك الزحم، يـقال منه: " قال ابن جرير الطربي ْ
ِ ُ َُ َُ ْ َّ ِّ ْ ُ ْ ًبك فـالن فالنـا: ََ َ َُ ٌُ َّ ُإذا زمحـه : َ ََ َ َ ِ

َوصـــدمه فـهـــو ُ ََ ُ َ َ ِببكـــة مباركـــا، وهـــم يـتبـــاكون فيـــه. َ ِ َ ُّ َ َ َُ ََ ْ ُ َ ًَ َ َّ ِيـعـــين بـــه: ِ ِ ِ ْ ِيـتـزامحـــون ويـتـــصادمون فيـــه، : َ ِ َ َُ َ ََ َ َ ََ َُ َ
ُفكان بكة َّ َ َ َ ٌَْفـعلة«: َ ًمن بك فالن فالنا» َ َ َُ ٌُ َّ َ ْ

َزمحه، مسيت البـقعة بفعل المزدمحني �ا: ِ َ
ِ

َ ْ
ِ ِِ

َ ُ ْ ْ َِّ ْ
ِِ ُ ْ ُ َ َ َُ َ َ ")٧( .  

                                                           

 امليقات الزمين للعمرة وحكم تكرارها، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة، خالد بـن مفلـح بـن :ينظر) ١(

م، جامعـة ٢٠١٢هــ مـايو ١٤٢٣عبد اهللا، جملة العلـوم الـشرعية، العـدد الرابـع والعـشرون، رجـب 

  ).٣١٩: (اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص

  ).٤٩/ ٣( فارس، البن اللغة، مقاييس معجم :ينظر) ٢(

  .)١٢/٢٦٢( ، مكرم بن منظور اإلفريقي املصريحممد بن، لسان العرب: ينظر) ٣(

  .)١٢/٢٦٢ (،بن منظورا ،لسان العرب: ينظر) ٤(

حتقيـــق ) ١/٢٦٩(البكــري، لعبــد اهللا . معجــم مــا اســتعجم مــن أمســاء البلــدان واملواضــع: ينظــر) ٥(

  ).١٤٤٢: (، ص)زحم( القاموس احمليط، مادة بريوت،زرقا، عامل الكتب، مصطفى ال

: احملقــق، )٣٤٠/ ٣(  أليب احلــسن علــى بــن إمساعيــل املعــروف بــابن ســيده،املخــصص؛: ينظــر) ٦(

هـــــ ١٤١٧األوىل، : الطبعـــة،  بـــريوت،دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب: الناشـــر، م جفـــاليخليـــل إبـــراه

  .م١٩٩٦

/ ٥( الطــربي،عــن تأويــل آي القــرآن، أليب جعفــر حممــد جــامع البيــان  = تفــسري الطــربي: ينظــر) ٧(

  = بالتعـــاون مـــع مركـــز البحـــوث والدراســــات، عبـــد اهللا بـــن عبـــد احملـــسن الرتكــــي: حتقيـــق ،)٥٩٤



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 وهـــي تـــدل علـــى جتمـــع النـــاس يف زحـــم، مـــصدر مـــن :الزحـــاموممـــا ســـبق يتبـــني أن 
هــو : فالزحــام مكــان واحــد وتــضايقهم، وانــضمامهم بعــضهم إىل بعــض، يف شــدة وعنــاء،

  . هو املعىن اللغوي، واملقصود من البحثكوذل. )١( ضيقلناس يف مكان تدافع ا

  
ًمل أجـــد للفقهـــاء الـــسابقني تعريفـــا  : تعريـــف الزحـــام فـــي اصـــطالح الفقهـــاء-ب

للزحــام، ولكنــه وجــد معنــاه عنــدهم وورد عنــد بعــضهم يف عــدة مواضــع منهــا يف الــصالة 

 " :بأنــــهاملعاصـــرين عرفـــه  إال أن بعــــض )٢( عنـــد الركـــوع والـــسجود وعنــــد احلجـــر األســـود
َّانضمام فئة كثرية مـن النـاس، واجتمـاعهم يف مكـان معـني، وزمـان معـني، لتحقيـق غـرض  َ ُ

َّمعني، مع وجود شدة وضيق  َبـيـنهمَّ َْ. )٣(  

  .التزاحم عند مشاعر احلج ومناسكه: - هنا-واملراد بالزحام
  

  

    
  

                                                                                                                                           

األوىل، : الطبعـة، دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع واإلعـالن: الناشر،  اإلسالمية بدار هجر=

ــــــ زاد املــــــسري يف ع، م٢٠٠١  ه١٤٢٢ ــــــرمح الفــــــرج ولــــــم التفــــــسري، أب  ابــــــن اجلــــــوزي، نعبــــــد ال

، ختــــريج الـــسعيد زغلـــول، دار الفكـــر، الطبعـــة األوىل عــــام نعبـــد الـــرمححتقيـــق حممـــد ) ١/٤٢٥(

  ).هـ١٤٠٧(

، املعجــــم )زحــــم( مــــادة )٢٥٢/ ١ (، الفيــــومياملــــصباح املنــــري يف غريــــب الــــشرح الكبــــري: ينظــــر) ١(

د حـسن الزيــات، حامــد عبـد القــادر، حممــد علــي إبـراهيم مــصطفى، أمحــ: الوسـيط، قــام بإخراجــه

  .، تركيا، الطبعة الثانيةإستانبولدار الدعوة، ) ٣٩٠: (، ص)زحم( مادة ّالنجار،

ًممــن تكلــم عــن الزحــام فقهــاء الــشافعية، ومــنهم النــووي، فقــد أورد يف ا�مــوع فــصال كــامال يف ) ٢( ً
 مـــن العلمـــاء، ينظـــر ا�مـــوع للنـــووي الـــسجود والركـــوع يف الزحـــام، ومـــذاهب العلمـــاء فيـــه، وغـــريه

  .، بدون تاريخدار الفكر: الناشر ،)٤/٥٧٥(

 الـــسديس، جملـــة ا�مـــع الفقهـــي زعبـــد العزيـــ بـــن نعبـــد الـــرمحالزحـــام يف املـــسجد احلـــرام،  :ينظـــر) ٣(

 ظــاهرة االفــرتاش يف احلــج، دراســة :للباحــث، وينظــر ٢١ص ) ۱۹( عــدد ۱۹اإلســالمي الــسنة 

 ألحبـــاث احلـــج، معهـــد خـــادم احلـــرمني الرابـــع عـــشرعلميـــة مقدمـــة للملتقـــى  ورقـــة مقارنـــة،فقهيـــة 

  .م٢٠١٤هـ ١٤٣٥ القرى، جامعة أم والعمرة،الشريفني ألحباث احلج 



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  والعمرةاألسباب الداعية إلى تكرار الحج :  األولبحثالم
 أهـــم األســـباب الـــيت تـــؤدي إىل ظـــاهرة تكـــرار - يف هـــذا املبحـــث –ســـوف أرصـــد 

  :هي وأهم األسباب والعمرة،احلج 

  
ـــال علـــى اهللا: ًأوال ـــر واإلقب ـــاس للخي ّكثـــري ممـــن مـــن اهللا علـــيهم بـــأداء  :حـــب الن

فريــــضة احلــــج، وذاقـــــوا حــــالوة التقـــــرب إىل اهللا بــــأداء مناســــكه يف أشـــــرف وأطهــــر بقـــــاع 

ًسابقون إىل احلـج كـل عـام طلبـا للمزيـد مـن األجـر والثـواب، وتكفـري مـا  تراهم يت،األرض
  )١( .قد يقرتفونه من ذنوب

 فمارسـها الرشـد لطريـق �دايته عليه اهللا َّامنت من إال يستشعرها ال لذة للطاعة إن

 عـــز للبـــارئ اإلخـــالص فيهـــا وحقـــق - - رســـوله وأمـــر وتعـــاىل ســـبحانه اهللا أمـــر وفـــق
 كـل مـن ختلـص بعـدما لـه ارتضاه الذي بشرعه ربه عبد من جيدها ةحالو وللعبادة وجل،

 أدران مــن املتبــوع والــنهج املـشروع الطريــق عــن العبـادة �ــذه ينحــرف قــد ممـا يــشوبه قــد مـا

 يفً رئيـــساً ســـببا تكـــون معـــصية إىل اهللا ملرضـــاة شـــرعت الـــيت العبـــادة تقلـــب قـــد وشـــوائب
  .اهللا غضب

 علــى حيــرص بالعبــادة اهللا إىل ويقــرتب الطاعــة يفعــل مــن وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن

 اهللا َّمـن ممـنً كثـريا جنـد ولـذلك فيهـا، اإلميـان حـالوة وجـد ألنه وذلك وتكرارها، ممارستها
 وتكبــري ذكــر بــني املقدســة املــشاعر يف إميانيــة حلظــات وعاشــوا احلــج فريــضة بــأداء علــيهم

 للمزيـدً طلبـا عـام كـل جاحلـ إىل يتسابقون هذا بعد تراهم وطواف وهدي وسعي ووقوف

 والـذنوب املعاصـي أدران مـن بـالنفوس يعلـق قـد مـا إزالـة علـىً وحرصا والثواب األجر من
 املوحــــــدين نفــــــوس علــــــى الغاليــــــة املناســــــبة هــــــذه يف للمــــــسلمني ومــــــشاركة العــــــام خــــــالل

 ممــا الــصاحلة األعمــال متابعــة حتــت يــدخل وهــو ومطلــوب حممــود ُأمــر وذلــك الــصاحلني،

 )٢( . واآلثام واملعاصي الذنوب من كثري تكفري يفً سببا معه ذلك يكون

                                                           

تكـرار حـج التطـوع بـني املـصلحة اخلاصـة ، السالمة من إمث احلرام مقدمة علـى اكتـساب الثـواب) ١(

  : املوقع على الشبكة العنكبوتية:، ينظراخلضر يوسف بن عبد الكرمي ،واملفسدة العامة

http://www.al-jazirah.com/٢٠٠٤/٢٠٠٤١٢٣١/is٧.htm  

  . املصدر السابق)٢(



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ن الــشوق إىل هــذه البقــاع املباركــة واألراضــي املقدســة �ــيج قلــوب املــؤمنني، كمــا أ
ًفال يستطيعون له صدا وال ردا ً .)١(  

 إن هـــذه البقعـــة املباركـــة قـــد اختـــصها اهللا مـــن بـــني بقـــاع العـــامل كلـــه :األمـــن: ًثانيـــا

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّ : د قـــال تعـــاىلبـــاألمن والـــسالم، فقـــ

َّ حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خضحض
 )٢(

 

 فقـــال )٣( آمنــة ألن تكــون هــذه البقعــة املباركــة - عليــه الــسالم-وقــد دعــا إبــراهيم  

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّ  :تعاىل
)٤(  

، يف حـني اطفهم األمر بالمتابعة في الحج والعمـرة علـى أنهـا تعنـي اإلفـر: ًثالثا

أن املتابعــــة تعــــين املتابعــــة يف الفعــــل أو املداومــــة علــــى الطاعــــة، فيتكــــرر احلــــج مــــن بعــــض 

َتــابعوا بـــني : " قــال رســول اهللا :  قــالمــسعوداحلجــاج يــسبب فهمهــم حلــديث ابــن  ْ َ ُ
ِ َ

ُاحلج والعمرة، فإنـهمـا يـنفيـان الفقـر والـذنوب كمـا يـنفـي الكـري 
ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ ُْ َُّ

َ َْ ِِّ
ُ َُّ َِ ِخبـث احلديـد، والـذهب، ِ َ َّ َ

ِ ِ
َ ََ َ

ُوالفــضة، ولــيس للحجــة املبـــرورة ثـــواب إال اجلنــة ََّ ََِّ ٌ َ َ َِ
َ َ َُ ْ َْ

ِ َِّ ِْ ِ
َ ، بأنــه تكــرار للحــج كــل عــام، وهــذا )٥(" َّ

                                                           

مقاصــد اإلســالم ومــصاحل األنــام يف حــل ظــاهرة الزحــام باملــسجد احلــرام، دراســة شــرعية : ينظــر) ١(

، مــن مطبوعــات مركــز البحــث العلمــي  الــسديسزعبــد العزيــ بــن نعبــد الــرمح قاصــدية،تأصــيلية م

، الرئاسـة العلمـة لـشؤون املـسجد )١(وإحياء الرتاث اإلسالمي، سلـسلة نـوازل احلـرمني الـشريفني 

،  الزحـام يف املناسـكم أحكـا،)٥٢ ،٥١:(هــ، ص١٤٣٨احلرام واملسجد النبـوي، الطبعـة الثانيـة 

  .م٢٠٠٤ األردنية،رسالة ماجستري، اجلامعة ، )٢١: (صر زبري، أمحد بن حسن بن عم

  .)١٢٥( : اآلية:البقرةسورة  )٢(

 د ســلطان بــن علــي حممــد، جملــة احلــج،توعيــة احلجــاج حــول مــسألة تكــرار أداء شــعرية : ينظــر) ٣(

ص ، هــــــ١٤٣٩ عـــــام ١٤ ع الــــسابعة، الـــــسنة اإلنـــــسانية، كليـــــة اآلداب والعلــــوم طيبـــــة،جامعــــة 

)٢٩١(.  

  .)٣٥( :اآلية : إبراهيمسورة )٤(

كتاب احلج، باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة، برقم ) ١٦٦/ ٣( ، يف سننهالرتمذيأخرجه ) ٥(

: حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: ، حتقيـق وتعليـق"حـسن صـحيح ":، وقال عنه األلبـاين)٨١٠(

م، ١٩٧٥ - هــــ ١٣٩٥ الثانيـــة،: الطبعـــة، مـــصر، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البـــايب احللـــيب

 كتاب مناسك احلج، باب فضل املتابعة بني احلج والعمرة، برقم) ١١٥/ ٥ ( يف سننه،والنسائي

: الطبعة،  حلب،مكتب املطبوعات اإلسالمية: الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق، )٢٦٣١(

=  :انظــــر". إســــناده حــــسن، واحلــــديث صــــحيح: " ، قــــال األلبــــاينم١٩٨٦ هـــــ ١٤٠٦الثانيــــة، 



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

أنـــه يـــدل علـــى  : "يف تعليقـــه علـــى احلـــديث) ه٤٤٩ت(قـــال ابـــن بطـــال  فهـــم خـــاطئ،
ملــا مل يــدل علــى "قــول فــضل هــذا اجلــنس مــن العبــادات، ولــيس علــى تكرارهــا، حيــث ي

وجوب املتابعة، مل يـدل علـى وجـوب العمـرة، وإمنـا أراد عليـه الـسالم أن هلـذا اجلـنس مـن 

  )١(". العبادات فضال على غريه 
ميلكـون  ألن القائمني علـى شـؤون احلـرمني يبـذلون كـل مـا :توافر الخدمات: ًرابعا

   )٢( . الكثرية والكثري حجاج بيت اهللا احلرام من األموال وجتند من الطاقاتخلدمة

ً لـــيعلم أ�ـــا ال تـــدخر وســـعا يف -ً وخـــصوصا يف املواســـم -وإن النـــاظر فيمـــا تبذلـــه 
ال جتـد جهـاز مـن أجهـزة الدولـة إال هـو  : - على سبيل املثـال -ذلك ففي موسم احلج 

داخــل والتنظــيم واإلعــداد، ســواء كــان بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة وال خيفــي أن وزارة 

بكـــل مـــا حتتاجـــه مـــن إمكانـــات ماديـــة وبـــشرية تقـــوم خلدمـــة احلـــج وخدمـــة احلـــاج كاملـــة 
شــرف هلــا هــي وزارة احلــج، و ذلــك معهــد خــاص ينظــر يف تطــوير وحتــسني كــل مــا يتعلــق 

ــــة أو اهلندســــية أو اجلغرافيــــة بوضــــع حلــــول للمــــشاكل  بــــاحلج ســــواء مــــن النــــواحي العلمي

ه وزارة الداخليـة جبميـع أجهز�ـا مــن املوجـودة ومتابعتهـا عـام بعـد عــام ،كـذلك مـا تقـوم بــ
اســتقبال احلــاج ، وتنظــيم حركــة الــسري ، والقــضاء علــى املــشاكل املتوقعــة ، مثــل احلرائــق 

والتــزاحم املميــت، وتنظــيم املــشاعر، كــل تلــك األمــور وغريهــا كثــري ممــا حتــاول فيــه اململكــة 

  )٣(. ٍأن تصل إىل مستوى راق من توفري الراحة حلجاج بيت اهللا احلرام
 حيـــث يفهـــم بعـــض املـــسلمني الفهـــم اخلـــاطئ لوعـــد :الفهـــم الخـــاطيء: ًخامـــسا

 أن العمـــرة إىل العمـــرة كفـــارة ملـــا بينهمـــا، وأن احلـــاج يعـــود مـــن الـــذنوب كيـــوم الرســـول 

ًولدتــه أمــه؟ ويرتكــب الــبعض املعاصــي واآلثــام، معتمــدا علــى أن لديــه القــدرة املاديــة الــيت 

                                                                                                                                           

/ ٢ (، حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، التربيزي،املصابيح مشكاة=

الثالثـة، : الطبعـة، بـريوت، املكتـب اإلسـالمي: الناشـر، حممد ناصر الدين األلباين: احملقق )٧٧٥

  .م١٩٨٥

دار ، هيمأبــو متــيم ياســر بــن إبــرا: حتقيــق) ٨/١٠(،  البــن بطــاليشــرح صــحيح البخــار :ينظــر) ١(

    .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد: النشر

 مقاصــد اإلســالم ومــصاحل األنــام يف حــل ظــاهرة الزحــام باملــسجد احلــرام، دراســة شــرعية :ينظــر) ٢(

    ).٥٤:(، ص السديسزعبد العزي بن نعبد الرمح تأصيلية مقاصدية،

  ).٢٥:(ناسك صأحكام الزحام يف امل: ينظر) ٣(



        
 
 

 

 
  

 

٦٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 احلـج والعمـرة، وهـو فكـر مغلـوط بـل هـو يف حـد ذاتـه متكنه من التطهري منها بذهابه إىل
معصية؛ ألن حسن الظن باهللا يقتـضي حـسن العمـل، وإخـالص املـؤمن يف أقوالـه وأفعالـه 

  )١( .وعالنيتهومراقبة اهللا يف سريته 

  
لعـل مـن غـري املنكــور أن  :تـوفر المـال لـدى كثيـر مــن الحجـاج والعمـار: ًسادسـا

ا فتح علـيهم مـن أبـواب اخلـري والـرزق، وتـوافر املـال عنـد على عباده، وم ما أفاءه اهللا 

كثـــري مــــن النــــاس اليــــوم، مــــن األســــباب الداعيــــة إىل توافــــد كثــــري مــــن املــــسلمني إىل هــــذه 
 قـــد بـــسطت الـــدنيا علـــى كثـــري مـــن - وبفـــضل اهللا ســـبحانه -الرحـــاب الطـــاهرة، فـــاليوم 

وحتقـق شـرط االسـتطاعة، الناس، و�يأ هلم من أسباب وفرة املال ما مل يكن فيما مضى، 

ٍوهــو وجـــود الـــزاد والراحلـــة عنـــد كثـــري مــنهم؛ بـــل حتققـــت أنـــواع الـــزاد املتعـــددة، والرواحـــل 

ُاملختلفة برا وحبرا وجوا، فارتفاع الدخل الفردي، واملستوى االقتصادي لدى شـرائح كثـرية  � ً �
ُّمن املسلمني عامل من عوامل توجه كثري منهم إىل احلرمني الـشريفني،  َ وقـضاء مناسـكهم ٌ

مــن حــج وعمــرة، وهــذه نعمــة عظمــى مل تكــن متــوفرة لــدى كثــري مــن النــاس قبــل ســنني 
َمضت، ونعم املال املنفق يف مثل هذه األعمـال اجلليلـة، وال ينـايف هـذا مـا عليـه كثـري مـن  ُ ْ

ِ

ًاملـسلمني مـن قلــة ذات اليـد، وعــدم تـوفر اإلمكانــات، فـال يكلــف اهللا نفـسا إال وســعها، 
، )٢( لوجوبــهًاَّأن وســع علــى عبــاده يف احلــج، فجعــل االســتطاعة شــرط  ومــن فــضل اهللا

ًولله على الناس حج البـيت من استطاع إليه سبيال ﴿ :-  تعاىل-قال  َ َِ
َ

ِ ِ ِ
ْ َِْ َ ََ ْ ِ َ َ

ِ ْ ُّ ِ َّ ََِّ ﴾)٣(  

  

ما رسخ في ذهن الكثيرين من أن أكثر النـاس أداء الـشعيرة الحـج هـم : ًسابعا
 فهم قاصر يف فهـم فقـه األولويـات، فقـد اعتـاد مئـات اآلالف ، وهوًاألكثر قربا من اهللا

 إىل احلـــد الـــذي بلـــغ أن جتـــاوزت عـــدد مـــرات حـــج ًايونمـــن املـــسلمني الـــذهاب للحـــج ســـ

بعضهم العشرين مـرة، ولعـل مـن أسـباب ذلـك مـا رسـخ يف أذهـان الكثـريين مـن أن أكثـر 

                                                           

 شــرح عقيــدة احلــافظ عبــد الغــين املقدســي، عبــد الــرزاق بــن عبــد احملــسن يساملؤتــتــذكرة : بنظــر )١(

   .م۲۰۰۳ه١٤٣٤األوىل، : غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الناشر، )۱٦۳:( ص،البدر

 مقاصــد اإلســالم ومــصاحل األنــام يف حــل ظــاهرة الزحــام باملــسجد احلــرام، دراســة شــرعية :ينظــر) ٢(

    ).٥٦، ٥٥:(، ص السديسزعبد العزي بن نعبد الرمح تأصيلية مقاصدية،

    ].٩٧[:آل عمران سورة )٣(



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

؛ وهــو اعتقــاد يؤكــد - جــل وعــال-النــاس أداء لــشعرية احلــج هــم األكثــر قربــا وطاعــة هللا 
  )١( .دينهمالعلماء أنه بسبب قصور يف إدراك بعض املسلمني األولويات 

  

 إن التطـور والتقـدم يف العـصر احلـايل يف جمـال :سهولة المواصالت وتوفرهـا: ًثامنا
النقل سواء كان على املستوى اجلوي أو الـربي أو البحـري سـاهم يف زيـادة عـدد احلجـاج 

  )٢ (.ّصبح كثري من احلجاج ال يلقون هم السفربشكل كبري للغاية بل أ

هــذا باإلضــافة لــسهولة الوصــول إىل مكــة واملــشاعر بالــسيارات، وعنــد الوصــول إىل 
نقطـــة التفتـــيش ينـــزل احلـــاج، ويـــسري علـــى قدميـــه أمـــام نـــاظر رجـــال األمـــن، مث يركـــب مـــع 

رار احلـج  فلعل هذا من أهم أسـباب تكـواملشاعر،السيارة مرة أخرى، والذهاب إىل مكة 

ًأو احلـــج بـــدون تـــصريح، نظـــرا ألن ذلـــك ال يكلـــف الواحـــد مـــنهم شـــيئا إال املواصـــالت، 
وهي رخيـصة، وعـدم وجـود مـا مينعـه مـن الـسري عنـد نقطـة التفتـيش علـى قدميـه، وركـوب 

  )٣ (.السيارة مرة أخرى

وقد يكون هنـاك غريهـا، لكـن  ،والعمرةاألسباب الداعية إىل تكرار احلج تلك أهم 
  . أمهها، واهللا أعلم- يف نظري -هذه 

 

  
  

  

  

                                                           

  .السابقاملصدر : ينظر) ١(

  .)٢٢:(أحكام الزحام يف املناسك ص: ينظر) ٢(

 د ســـلطان بـــن علـــي حممـــد، ص احلـــج،توعيـــة احلجـــاج حـــول مـــسألة تكـــرار أداء شـــعرية : ينظـــر) ٣(

)٢٩١(.  
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  اإلسالمي الفقه في والعمرة حكم تكرار الحج : الثانيالمبحث
  

  :وفيه مطلبان

القواعــد الــشرعية و ،فقــه اإلســالميحكــم تكــرار الحــج فــي ال: المطلــب األول
  .والعمرةالمنظمة لظاهرة تكرار الحج 

صـــل أن احلـــج مـــرة األ :فقـــه اإلســـالميحكـــم تكـــرار الحـــج فـــي ال :الفـــرع األول

 ،)١(" احلـج مـرة فمـن زاد فهـو تطـوع : "  ودليـل ذلـك قـول الرسـول العمـر،واحدة يف 
ألنـه مـن أفـضل القربـات،  ؛التطـوعوعليه فليس هناك ما مينع من تكرار احلج على سبيل 

ن الــــسلف تكــــرار احلــــج لعلمهــــم وأنــــه كفــــارة للــــسيئات؛ ولــــذا كــــان دأب املــــستطيعني مــــ

    :ذلكدل على  ومما ي،)٢(بفضله

                                                           

: ، احملقـق١٧٢١ املناسك، باب فرض احلـج، بـرقم ب كتا)٢/١٣٩(،  يف سننهداودأخرجه أبو )١(

، والـــدارمي يف ســـننه بـــريوت، املكتبـــة العـــصرية، صـــيدا: الناشـــر، حممـــد حميـــي الـــدين عبـــد احلميـــد

ـــداراين:  حتقيـــق،)١٨٢٩(، بـــرقمبـــاب كيـــف وجـــوب احلـــج) ٢/١١٢٤( ، حـــسني ســـليم أســـد ال

 - هـــــ ١٤١٢األوىل، : الطبعــــة، ، اململكــــة العربيــــة الــــسعوديةدار املغــــين للنــــشر والتوزيــــع: الناشــــر

كتــــاب مناســــك احلــــج، بــــاب وجــــوب احلــــج، بــــرقم )١١١/ ٥(،  يف ســــننه والنــــسائي، م٢٠٠٠

 ،)٢٨٨٦(كتاب املناسك، باب فرض احلج، برقم )٩٦٣/ ٢( ، يف سننه، وابن ماجه)٢٦٢٠(

 ، فيـصل عيـسى البـايب احللـيب-عربيـة دار إحياء الكتب ال: الناشر، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق

، وصــححه األلبــاين )١٥١/ ٤(، وصــححه حمققــو املــسند،)٢٣٠٤ (، بــرقم)١٥١/ ٤(وأمحــد، 

ــــت مؤســــسة غــــراس للنــــشر: الناشــــر، )٤٨٣/ ١(يف صــــحيح ســــنن أيب داود،  ــــع، الكوي ، والتوزي

  .م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣األوىل، : الطبعة

ختياين، وسـعيد بـن املـسيب، فقـد روي أ�ـم قـد طاووس وأيـوب الـس:  ومنهم على سبيل املثال )٢(

صفة : حجوا أربعني حجة، ومن السلف من حج سبيعني حجة كعطاء وسفيان بن عيينة، ينظر

: الناشــر ،أمحـد بــن علـي: احملقـق، )٣/٢٩٤(الـصفوة، عبـد الــرمحن بـن علـي بــن حممـد أبـو الفــرج 

، )٥/٨٢(م النبالء، للذهيب، سري أعالم٢٠٠٠/هـ١٤٢١: الطبعة، دار احلديث، القاهرة، مصر

هـــ، ١٤١٣شــعيب األرنــاؤوط، مؤســسة الرســالة، بــريوت الطبعــة التاســعة، : أشــرف علــى حتقيقــه 

إحـسان عبـاس، دار صـادر، . د: حتقيـق) ٢/٣٩١(وفيات األعيان وأنبـاء الزمـان، البـن خلكـان 

  .هـ١٣٩٨بريوت، طبع
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 يل  ىل  ُّ  - تعــــــاىل- النــــــصوص الــــــيت تــــــدل علــــــى عظــــــيم أجــــــره، كقولــــــه-

َّام
)١(

  

أن منـــافع جـــاءت بلفـــظ التنكـــري، وهـــي للعمـــوم، فـــدلت علـــى : وجـــه االســـتدالل

 )٢( .عظم منافعه
العمــرة إىل العمــرة كفــارة ملــا بينهمــا، واحلــج املــربور لــيس لــه جــزاء إال " :وقولــه  -

فــــسق خــــرج مــــن ذنوبــــه كيــــوم ولدتــــه مــــن حــــج فلــــم يرفــــث ومل ي" :، وقولــــه )٣("اجلنــــة 

  )٤(."أمه
 وإفــساح ا�ــال ؛غــري أن بعــض الفقهــاء يــرى أنــه يــستحب تكــراره كــل مخــسة أعــوام

ًأمــام احلجــاج الــذين مل يــسبق هلــم احلــج، دفعــا للــضرر الــذين يــؤدي إليــه الزحــام الــشديد 
 فيمـا يرويـه عـن ربـه : لقوله  الذين يكون يف احلج كل عام بسبب كثرة أعداد احلجاج

": ُإن عبـــدا صـــححت لـــه جـــسمه، ووســـعت: قـــال اهللا ْ َُّ ْ َّ َ  عليـــه يف املعيـــشة ميـــضي عليـــه ً

َّمخسة أعوام وال يفد إيل حملروم ُ
ِ." )٥(  

                                                           

  ).٢٨: ( اآلية:احلج سورة )١(

 دار التوحيــد للنــشر، الريــاض :طبعــة ،)٦٢٥(ن ناصــر الــشلعان، ص  النــوازل يف احلــج، علــي بــ)٢(

  .م٢٠١٠هـ ١٤٣١

:  الناشــر،)١٧٧٣(العمـرة،  احلــج، بـاب وجــوب ، كتـاب)٢/ ٣ (هصــحيح يف أخرجـه البخـاري)٣(

األوىل، : الطبعـة، )مصورة عن الـسلطانية بإضـافة تـرقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي(دار طوق النجاة 

ويـــوم   فــضل احلـــج والعمــرةبــاب يف،  احلـــج، كتــاب)٩٨٣/ ٢(ه حصـــحي يف  ومــسلم،هـــ١٤٢٢

  . بريوت،دار إحياء الرتاث العريب: الناشر، حممد فؤاد عبد الباقي:  احملقق،)١٣٤٩(، برقم عرفة

، كتـــــاب احلـــــج، بـــــاب فـــــضل احلـــــج والعمـــــرة، بـــــرقم )١١/ ٣( يف صـــــحيحهأخرجـــــه البخـــــاري )٤(

 احلـج، بـاب ب كتـا)۹۸۳/ ۲ ( صـحيحه،يف ، ومـسلم١٨١٩، وكتاب احملصر، برقم )١٥٢١(

  .)١٣٥٠ (فضل احلج والعمرة، برقم

األمري عالء الدين علي بن : ترتيب ،)٣٧٠٣(، برقم )٩/١٦(ابن حبان يف صحيحه، أخرجه ) ٥(

: الناشـر، شـعيب األرنـؤوط: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، ) هـ٧٣٩: املتوىف(بلبان الفارسي 

/ ٥ (، يف السنن الكربى والبيهقي،م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨األوىل، : عةالطب، مؤسسة الرسالة، بريوت

 ،دار الكتب العلمية، بريوت: الناشر، حممد عبد القادر عطا:  احملقق،)١٠٣٩٢( برقم ،)٤٣١

=  ،)٣٠٤/ ٢( ، يف املــسنداملوصــلي وأبــو يعلــى، م٢٠٠٣،  هـــ ١٤٢٤الثالثــة، : الطبعــةن، لبنــا
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َأنـــه إذا مـــر عليـــه مخـــس ســـنوات وال يـــزور بيـــت اهللا احلـــرام وهـــو  :وجـــه االســـتدالل َ َ َ َ
ِ

َ ُ
ٍ

َ ُ َ َّ َّ

ُالكعبــة، وال يقــصدها  ِ
َ ُ ِبنــسك مــن حــج أو عمــرة، وهــو علــى حالــة املــستطيع مــن الــصحة َ ِ ِ َِّ ِّ َ ِ ٍ ُ ٍّ َ

ٍ
ُ ُ

ووفرة املال، فإنه حمروم من خري كثري، وأجر عظيم من اهللا تعاىل، أو املعـىن
َ

ِ َ ِ ِ ِ
َ

ٍ ٍ ٍ ٍ َِ َ ٌ َ َّ ِ
َأن اهللا تعـاىل : َ َّ

ِيقــضي عليــه باحلرمــان مــن اخلــري، أو مــن مزيــد الثــواب، وعمــوم الغفــران ُِ
ِ

ُ ِ َّ ِ
َ َ

ِ ِ ِِ َ َ؛ ألنــه تـــرك مــا يف َ َ َ َّ ِ

ُقصده خري الدارين لغري عذر، فقد حـرم نـفـسه اخلـري، واحلـج املـربور والعمـرة يرجـع منهمـا 
ِ ِ ِ
َ َ َُ ُ َُ ََ

ُّ َ َُ َ ْ َ َ
ٍ ُ ِ َ ِ ْ ََّ َ

ُُّاملرء مغفورا له ذنوبه كيوم ولدته أمه ْ ََ ً
ِ
َ ُ ََ ُ ُ َ

.  

ِويف هذا احلديث
َحثُّ صحيح اجلسم، كثري الرزق على أن خي: َ ْ ِ ِّ ِ َ ِ ِ ِ َ ِرج قاصـدا بيـت اهللا َ

َ َ ً ِ
َ ُ

ٍعز وجل حبج أو عمرة ُ ٍّ َ َّ ِتأكد زيارة بيت اهللا احلرام يف مثل هذه املدة: وفيه، َّ َّ
ُ

ِ ِ ِِ
َ

ِ ِ ُ ُّ. )١(   

ويــــستنبط مــــن ذلــــك أنــــه لــــيس هنــــاك مــــا مينــــع مــــن حــــج التطــــوع إذا كــــان املــــسلم 

ت  الــــــــضروريات فالـحـــــــــاجيا:اإلنفــــــــاقًمــــــــستطيعا ذلــــــــك، ويلتــــــــزم بفقــــــــه األولويــــــــات يف 
  . فحج التطوع يكون ترتيبه يف درجة احلاجياتفالتـحسينات،

تــــؤدي إىل  ، ســــلبيةٌ أضــــرار–احلــــج تكــــرار  -إذا ترتــــب علــــى هــــذه النافلــــة  ولكــــن

 وهـذا مـا أتناولـه ، فمـا حكـم هـذه النافلـة؟ فريضة احلج ألول مرةالتضييق على من يؤدي
  : التايلفرعيف ال

  

  والعمرة لظاهرة تكرار الحج القواعد الشرعية المنظمة:  الثانيفرعال
تـابعوا بـني : "  املتابعـة بـني احلـج والعمـرة حيـث قـال علـى لقد حث الرسـول 

احلـــج والعمـــرة فإ�مـــا ينفيـــان الفقـــر والـــذنوب كمـــا ينفـــى الكـــري خبـــث احلديـــد والـــذهب 

  )٢( ."والفضة وليس للحج املربور ثواب إال اجلنة
  

                                                                                                                                           

، )٢٠/ ٢( بـــاين يف صـــحيح الرتغيـــب والرتهيـــب،ح احلـــديث لغـــريه األلّ، وصـــح)١٠٣١(بـــرقم =

  .٩/١٦ًحه أيضا شعيب األرنؤوط يف خترجيه لصحيح ابن حبان، ّوصح

، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد:  ينظر)١(

: رة، عـــام النـــشرمكتبـــة القدســـي، القـــاه: حـــسام الـــدين القدســـي، الناشـــر:  احملقـــق،)٢٠٦ / ٣(

  .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤

    .سبق خترجيه) ٢(



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 داللــة واضــحة علــى اســتحباب احلــديث فيــه هــذا :وجــه االســتدالل مــن الحــديث
  )١( .مرة السنة أكثر من يفًاالستكثار من االعتمار خالفا لقول من قال يكره أن يعتمر 

 ســـلبية ٌب علـــى هـــذه النافلـــة أضـــرارَّلكـــن إذا ترتـــ ومـــستحب  تكـــرار احلـــج نافلـــةَّإن

ن، خاصـــة إذا اتلحـــق مبـــن يـــؤدي الفريـــضة أول مـــرة بـــسبب الزحـــام الـــشديد وضـــيق املكـــ
 ينبغـي ، فإنـه)٢( واملرضـىأن نسبة كبرية من احلجاج هـم مـن كبـار الـسن والـضعفاء منا لع

 وهــي والعمــرة، احلــج لظــاهرة تكــرارعلينــا أن نــضع أمــام أعيننــا القواعــد الــشرعية املنظمــة 

  : ايلتكال
 فإذا كانـت مـصلحة بعـض األفـراد املصاحل،ن درء املفاسد مقدم على جلب إ :ًأوال

 ويرتتـب علـى ذلـك مفـسدة عامـة لأللـوف ومئـات األلـوف رات،مـّتطوع باحلج عـدة يأن 

 الواجـــب منـــع وأبـــدا�م، كـــانمـــن احلجـــيج ممـــا يلحقهـــم مـــن األذى والـــضرر يف أنفـــسهم 
  )٣( .هذه املفسدة مبنع ما يؤدى إليها وهو كثرة الزحام

العنايـــــة : اأحـــــدمه: الـــــشريعة اإلســـــالمية الكاملـــــة مبنيـــــة علـــــى أصـــــلني عظيمـــــنيَّإن 

العنايــة بــدرء : والثــاين عايتهــا حــسب اإلمكــان،ريلهــا ومصاحل اإلســالمية وتكبتحــصيل املــ
 وأعمــــال املــــصلحني والــــدعاة إىل احلــــق وعلــــى رأســــهم الرســــل .املفاســــد كلهــــا أو تقليلهــــا

 وعلى حـسب علـم العبـد بـشريعة اهللا ، تدور بني هذين األصلني،عليهم الصالة والسالم

رضي اهللا ويقرب لديه، واجتهاده يف ذلك يكـون سبحانه وأسرارها ومقاصدها وحتريه ملا ي
    )٤( .توفيق اهللا له سبحانه وتسديده إياه يف أقواله وأعماله

 واملــؤمن فيهــا،ن أبــواب التطــوع بــاخلريات كثــرية، ومل يــضيق اهللا علــى عبــاده إ ً:ثانيــا

التطـوع  يتخـري منهـا مـا يـراه أليـق حبالـه وأوفـق بزمانـه وبيئتـه فـإذا كـان يف الـذيالبصري هو 

                                                           

دار : الناشــــر، عــــصام الـــدين الـــصبابطي: حتقيـــق، )٣٣٦/ ٤ (الـــشوكاين ،نيـــل األوطــــار: ينظـــر) ١(

    .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل، :  الطبعة،مصراحلديث، 

  .٤٧، صحممود الشوابكةرائد  ،دراسة فقهية ،تكرار احلج: ينظر) ٢(

  : وينظر املوقعاهللا؟ر احلج والعمرة أم اإلنفاق يف سبيل أيهما أفضل تكرا )٣(

٦٧/net.islamonline.fatwa://https 

:  الناشــر٣٦١/ ١٦الــشويعربــن ســعد حممــد ن بــاز، بــجممــوع فتــاوى ومقــاالت متنوعــة ال: ينظــر )٤(

، جمموعــــة مـــن العلمــــاء وســـوعة املــــسائل الفقهيـــةمهـــــ، ١٤٢٠: ســــنة النـــشر، دار القاســـم للنـــشر

  .م٢٠١٩هـ ١٤٤١-١٤٤٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : ، الناشر٣/٨٣٦



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

واسـعة لفعـل ح اهللا للمـسلم جمـاالت َباحلج أذى أو ضرر يلحـق بعـض املـسلمني فقـد فـس
وقـد يكـون أجرهـا أعظـم مـن حـج ، اخلري غري حج النافلـة بإمكـان املـسلم أن يـسهم فيهـا

ًهــذا لــو كــان احلــج متيــسرا فكيــف إذا كــان احلــج متعــسرا كمــا هــو احلــال يف هــذه ، النافلــة ً
  )١(."األزمان
ن اهللا ال يقبـل النافلـة إذا كانـت تـؤدى إىل فعـل حمـرم؛ ألن الـسالمة مـن إمث إ ً:ثالثا 

احلـرام مقدمـة علــى اكتـساب مثوبــة النافلـة فــإذا كـان يرتتــب علـى كثــرة احلجـاج املتطــوعني 

ًإيـــذاء لكثـــري مـــن املـــسلمني مـــن شـــدة الزحـــام ممـــا يـــسبب غلبـــة املـــشقة وانتـــشار األمـــراض 
هم أقدام احلجيج كان الواجب هو تقليـل الزحـام وسقوط بعض الناس هلكى حىت تدوس

 وأوىل اخلطوات يف ذلك أن ميتنـع الـذين حجـوا عـدة مـرات عـن سبيل،ما وجد إىل ذلك 

  )٢ (.الفريضةاحلج ليفسحوا ا�ال لغريهم ممن مل حيج حج 
التنفـــل بـــاحلج إذا كـــان مـــن ورائـــه ارتكـــاب حمـــرم، أو جمـــرد معاونـــة عليـــه، ولـــو غـــري ف

 وهـذا هـو .ربـهحممود وال مشروع، وتركـه أوىل باملـسلم الـذي يـسعى إلرضـاء مباشرة، غري 

  .الفقه النري
ُ أن - قاعدة تصرف اإلمام علـى الرعيـة منـوط باملـصلحة – ضوء ولإلمام يف :ًارابع

 كمــا فعــل ؛حيــدث مــن األنظمــة والــسياسات مــا تــدعو إليــه مــصلحة املــسلمني وحــاجتهم

ـــــدواوين،َّحـــــني دون عمـــــر ـــــسياسة َّ ومـــــصرَّال ـــــه ال ـــــه ورعيت َّ األمـــــصار، وأن يرســـــم لدولت
  )٣ (.عنهمَّالواضحة املعامل اليت يستطيع من خالهلا حتقيق مصاحل شعبه ودفع الضرر 

                                                           

، تكـــرار احلـــج والرؤيـــة الـــشرعية: ، وينظـــرهــــ٢/١٢/١٤٢٩ يـــوم األحـــد املدينـــة،صـــحيفة : ينظـــر) ١(

                 : لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيلته، وينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزان

٢٣٠٤/node/ar/sa.org.af.alfawzan.www://http ع  

  : وينظر املوقعاهللا؟أيهما أفضل تكرار احلج والعمرة أم اإلنفاق يف سبيل : وينظر

٦٧/net.islamonline.fatwa://https  

سـلطان . الزحام، دتوعية احلجاج حول مسألة تكرار أداء شعرية احلج وأثرها يف ختفيف : ينظر) ٢(

   .٢٩٢بن علي بن حممد، ص 

 حممــد بــن ،، زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد٥/٥٤٠شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم : ينظــر) ٣(

 مؤســسة ،ادر األرنــؤوط وعبــد القــ،شــعيب األرنــؤوط:  حتقيــق٥٧٤/ ٣ِّأيب بكــر ابــن قــيم اجلوزيــة 

= هـ، السياسة الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقا�ا١٤٠٧ ،١٥ ط ، بريوت،الرسالة



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 كــل مبــاح أمــر بــه اإلمــام أنواملفهــوم  : (...وقــد قــال اخلــادمي مــن الــسادة احلنفيــة
  )١( ". الرعية إتيانهىملصلحة داعية لذلك فيجب عل

  )٢( ".جيب طاعة اإلمام يف أمره و�يه ما مل يأمر مبحرم: افعيةوعند حمققي الش

ولويل األمر تقييد احلج والعمرة مبرة واحدة يف العمر أو كل عشر سـنوات أو مخـس 
  : ً اعتمادا على القواعد التالية،)٣( سنوات، وذلك من باب تقييد املباح

 الكليـات، فــال يففــإن رفـع احلــرج مقـصود الــشارع )٤( ،)رفــع الحـرج: (قاعـدة -١

، وقـــد رفـــع احلـــرج يف )٥( لبتـــةأري ثـــ أو أكي �ـــا وفيهـــا حـــرج كلـــًد كليـــة شـــرعية مكلفـــاجتـــ
ُ يريـــد اللـــه بكـــم : تعـــاىلل، قـــا)٦( الرفـــع فيـــه حـــرج مـــضاد لـــذلك مـــاالـــدين، فالـــدخول في ُ ِ ُ َّ ُ ُِ

َاليـــــسر وال يريـــــد بكـــــم العـــــسر ُ َْ َ ُْ ْ ُْ ِ ُ ُِ َُ)وقـــــال تعـــــاىل،)٧ :ومـــــا جعـــــل علـــــيك ُ ْ ََ َ َ َ َ ْم يف الـــــدِّين مـــــن َ
ِ ِ ِ ْ

ٍحرج َ َ)صور احلرج تأدية املكلف للعبادة مبشقة يقدر عليها ولكن بإجهاد كبـري ن وم،)٨ 
وعنـــت شـــديد، قـــد يفـــوت عليـــه بعـــض املـــصاح املـــشروعة، أو جيلـــب لـــه بعـــض املفاســـد 

  )٩( ".ةاملضر

                                                                                                                                           

 ١ جدة، ط للتنمية، منشورات البنك اإلسالمي ٩٢ ص أمحد،فؤاد عبد املنعم .  داملعاصرة، =

  .هـ١٤٢١عام 

 هـ، مطبعة ١٣٤٨، طـ )١/٦٢ (،بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية للخادمي احلنفي: انظر)١(

 . احلليب

، )٦٥-١/٦٤ (تفــسري األلوســي، شــهاب الــدين حممــود بــن عبــد اهللا احلــسيين األلوســي،: انظــر)٢(

 .  هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٥، ١علي عطية، طـ : حتقيق

 ـ هــــ١٤٣٤ ة طبعــــ،)٢٨٢ :٥/٢٧٨ (موســــوعة الفتـــاوى املؤصــــلة، دار اإلفتــــاء املـــصرية،: انظـــر)٣(

 .م، بتصرف٢٠١٣

أبـو عبيـدة مـشهور : احملقـق ،١/٢٦٤ الـشاطيب املوافقـات،، )١/١٨١( القـرايف، الفروق،:  ينظر)٤(

   .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل : الطبعة، دار ابن عفان: الناشر، بن حسن آل سلمان

      ).١/٢٦٤( الشاطيب املوافقات،: ينظر)٥(

   ). ٢/٢٤٦( :املرجع السابق) ٦(

     ).١٨٥: (من اآلية: رة البقرة سو)٧(

  ).٧٨:(من اآلية: سورة احلج)٨(

  ).١٢٩( :ص، مياداخل عية،شرم املقاصد اللع: ينظر)٩(



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 يـــؤدي إىل ،وتكـــرار احلـــج يف ظـــل الظـــروف الراهنـــة واألعـــداد اهلائلـــة وضـــيق املكـــان
لتـضييق علــى مـن يــؤدي فريـضة احلــج ألول مـرة، فيــوقعهم يف حـرج شــديد ومــشقة وأذى ا

بل رمبـا يـؤدي إىل اإلخـالل بـبعض مناسـك احلـج نتيجـة ذلـك، ومـن  أثناء أداء املناسك،

 ملقاصــد ٍم أن يوقــع نفــسه أو غــريه يف احلــرج واملــشقة؛ ألنــه منــافلسمــاملعلــوم أنــه جيــوز لل
م علــى نفــسه أن يوقــع إخوانــه احلجــاج يف حــرج ل املــس يقبــل، فكيــفالــشريعة اإلســالمية

  )١(. ًوضيق ومشقة، بل قد يصل األمر إىل املوت أحيانا

 - وقــــد ســـــبق ذكرهـــــا-: )٢( درء المفاســــد مقـــــدم علـــــى جلـــــب المـــــصالح -٢
ا مــفاملــصلحة املتحققــة مــن تكــرار احلــج هــي مــصلحة خاصــة تعــود علــى الفــرد نفــسه، بين

ر علـــى عامـــة احلجـــاج، ويف هـــذه ثوأضـــرار أعظـــم تـــؤيرتتـــب علـــى هـــذه املـــصلحة مفاســـد 

مت مــصلحة اجلماعــة علــى ّدُاحلالــة إذا تعارضــت مــصلحة اجلماعــة مــع مــصلحة الفــرد، قــ
أن مــصلحة اجلماعــة تقــدم علــى مــصلحة " :مــصلحة الفــرد، وهــذا مــا نــص عليــه الفقهــاء

وإذا  ،)٣("مــوعي مبـصاحله يف ســبيل النفـع العائــد علـى ا�حالفـرد، وأن علــى الفـرد أن يــض

 اعتنــاء الــشارع باملنهيــات أشــد ن؛ ألً املفــسدة غالبــافــعم دّتعــارض مــصلحة ومفــسدة، قــد
  .من اعتنائه باملأمورات

ــــضرر : (قاعــــدة -٣  ــــال ــــضار قــــد يكــــون )٤( )رالي ، أي حيــــب إزالتــــه، والفعــــل ال

يف حــصول ضــرر ً وهــو أن يكــون اإلنــسان ســببا: بّملباشــرة كالقتــل، وقــد يكــون بالتــسباب
 قــــد يــــضر بنفـــــسه أو ألنــــه، فقــــد يرتتــــب علـــــى تكــــرار احلــــج ضــــرر بالتـــــسبب؛ )٥( لغــــريه

ج نافلــة، حــرة عــدد احلجــاج وتكــرار ثــ زماننــا لــضيق املكــان وكيفن ، خاصــة اآلبــاآلخرين

   .التزاحموإزالة الضرر واجب، والنافلة ال تقدم على الواجب عند 

                                                           

 األوقــاف ةارزو، جملــة هــدي اإلســالم، حممــود الــشوابكة، رائــد دراســة فقهيــة، تكــرار احلــج: ينظــر) ١(

  .)٤٩( :م، ص٢٠١٩، ٤، ع٦٤ت اإلسالمية، مج دساقوالشئون وامل

األوىل، : دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الناشــر، )٨٧:(ئر، الــسيوطي، صاألشــباه والنظــا: ينظـر )٢(

  .م١٩٩٠هـ ١٤١١

   ).١٧٧:(صالفاسي،  عالل ة اإلسالمية،شريعمقاصد ال: ينظر) ٣(

  ).٨٣:(ئر، السيوطي، صاألشباه والنظا: ينظر) ٤(

   . )١٧٠:(ص إلسالمية،عة ايف الشريهية قالقواعد الكلية والضوابط الف: ينظر) ٥(



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

تمثلـة يف خمتلـف التـدابري ّوحترمي الضرر يشمل دفعـه قبـل وقوعـه بالوسـائل املناسـبة امل
  .أثره، كما يشمل رفعه بعد وقوعه بالوسائل اليت ترفع يت يفرضها ويل األمرال

 حــــــديث أيب صــــــرمة :الغــــــريّومــــــن األحاديــــــث الــــــصرحية يف التحــــــذير مــــــن مــــــضارة 

َّمن ضار ضار اهللا به "  :قال عن النيب  األنصاري  َّ …")١(   
ً قيـد املبـاح؛ رعايـة للمـصلحة العامـة، ودفعـا على ما سبق فـإن لـويل األمـر أن يًوبناء

 ووقائيــة، لــسالمة العبــاد مــن إجــراءات احرتازيــة ًملــا يــؤدي إىل وقــوع الــضرر العــام، وحفظــا

  )٢(.إىل غري ذلك مما يتعلق بالشأن العام
ن كان البد من التكـرار، فلـيكن كـل مخـس سـنوات، وبـذلك يـستفيدون فائـدتني إو

   :كبريتني هلم أجرها

  
ــــى ال اخلــــري والــــدعوة إىل اإلســــالم مــــ توجيــــه األمــــوال املــــوفرة مــــن ذلــــك ألع:األول

  )٣(. مكان من عاملنا اإلسالميومعاونة املسلمني يف كل 

مني الوافـدين مـن أقطـار األرض، ممـن مل حيـج لغـري مـن املـسلتوسيع مكـان ل: الثانية
، وتــــرك ال ريــــببــــذا أوىل بالتوســــعة والتيــــسري مــــنهم هــــجــــة اإلســــالم املفروضــــة عليــــه، فح

التطــوع بــاحلج بنيــة التوســعة علــى هــؤالء، وختفيــف الزحــام عــن احلجــاج بــصفة عامــة، ال 

    )٤(".يشك عامل بالدين أنه قربة إىل اهللا تعاىل هلا مثوبتها وأجرها

                                                           

 . سبق خترجيه)١(

ـــا ،)١٣٠:(صأســـامة فخـــري اجلنـــدي، / تقييـــد املبـــاح، د: انظـــر)٢(  مـــن كتـــاب فقـــه النـــوازل كورون

حممد خمتار . الذي أصدرته وزارة األوقاف املصرية، بإشراف وتقدمي ومشاركة د: ًاملستجد أمنوذجا

 .م٢٠٢٠هـ ١٤٤١مجعة، مطبعة وزارة األوقاف 

 األوقــاف ةارزو، جملــة هــدي اإلســالم، حممــود الــشوابكة، رائــد دراســة فقهيــة،  تكــرار احلــج:ينظــر) ٣(

  .)٥٢:(صم، ٢٠١٩، ٤، ع٦٤ت اإلسالمية، مج دساقوالشئون وامل

 مـــن مـــرة أم ثـــر أكاحلـــج( للـــشيخ يوســـف القرضـــاوي، فتـــاوى وأحكـــام، ي،مســـاملوقـــع الر: ينظـــر) ٤(

  .ينم أون السالإ، موقع فتوى )؟نياملساكومساعدة الفقراء 

                              ٦٧/net.islamonline.fatwa://https  



        
 
 

 

 
  

 

٦٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

نافلـــة االســـتحباب، لكـــن النافلـــة إذا ال تكـــرار احلــج كـــم األصـــل يف حنإ: اخلالصــة
؛ ألن درء املفاسـد مقـدم ِّمـر أن يقيـد ذلـك املبـاح لـويل األ َّنم أو ضرر، فـإّأفضت إىل حمر

   )١( .حلعلى جلب املصا

وقـــد صـــدر يف ذلـــك قـــرار باألكثريـــة مـــن هيئـــة كبـــار العلمـــاء باململكـــة بقرارهـــا رقـــم 
 اخلاص بتنظيم احلجـاج الـسعوديني حبيـث ال يـسمح ،ه٢٦/٣/١٤١٨وتاريخ ، )١٨٧(

  )٢( .سنواتملن حج بتكرار احلج اال بعد مخس 

ًأن مئـات األلــوف الـذين يتطوعـون ســنويا بـاحلج والعمـرة رصــدوا مـا ينفقــون يف ولـو 
حجهــــم وعمــــر�م إلقامــــة مــــشروعات إســــالمية، أو إلعانــــة املوجــــود منهــــا، ونظــــم ذلــــك 

ًتنظيمـــا حـــسنا، لعـــاد ذلـــك علـــى املـــسلمني عامـــة بـــاخلري وصـــالح احلـــال واملـــآل، وأمكـــن  ً
دوا بعـض العـون للـصمود يف وجـه التيـارات للعاملني املخلصني للدعوة إىل اإلسالم أن جيـ

التبــــشريية والــــشيوعية والعلمانيــــة وغريهــــا مــــن التيــــارات العميلــــة للغــــرب أو الــــشرق، الــــيت 

ختتلـــف فيمـــا بينهـــا، وتتفـــق علـــى مقاومـــة االجتـــاه اإلســـالمي الـــصحيح، وعرقلـــة تقدمـــه، 

  )٣(. ومتزيق األمة اإلسالمية بكل سبيل
  

  فقه اإلسالمي في الرةالعمحكم تكرار : الثاني لمطلبا

  : وفيه فرعان
 وقـع اخلـالف يف حكـم :العـام الواحـد فـي العمـرة تكـرار حكـم: األول الفـرع

 عنـدهم املـشهور القـول املالكيـة يف تكرار العمرة أكثـر مـن مـرة يف العـام الواحـد، فـذهب

 العـام يف مـرة مـن أكثـر أداؤهـا ويكـره واحـدة، مـرة سـنة كـل يف العمـرة تـستحب أن إىل

                                                           

 األوقــاف ةارزو، جملــة هــدي اإلســالم، حممــود الــشوابكة، رائــد دراســة فقهيــة، تكــرار احلــج: ينظــر) ١(

  .)٥٠:(صم، ٢٠١٩، ٤، ع٦٤ت اإلسالمية، مج دساقوالشئون وامل

  : ، وينظر املوقع )٩٨(العدد  املعاصرة،جملة البحوث الفقهية : ينظر) ٢(

http://www.al-jazirah.com/٢٠٠١/٢٠٠١٠١١٥/s/ln٣.htm  

   ينسالم أون الإموقع فتوى  :ينظر) ٣(

                                 ٦٧/net.islamonline.fatwa://https  



        
 
 

 

 
  

 

٦٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 السلف، من مجاعة عن مروي ، وهو)٢( املدونة يف مالك اإلمام ما قاله وهو ،)١( احدالو
ْ سعيد بن جبـريمنهم َُ ِ ْ

ِ ِ
  )٣( .النخعي  وإبراهيم،سريين بنحممد و احلسن البصري،، وَ

  :التالية األدلة من بكل القول هذا أصحاب استدل وقد

 )٤(. ذلك علىقدرته  مع واحد، عام يف العمرة يكرر مل الرسول  أن-١
  . مستحب غري تكرارها أن على يدل وهذا 

 واحـدة، مـرة إال الواحـد يف العـام يعتمـر مل  بأنـه االحتجـاجبـأن  :ونـوقش هـذا

َّمسلم، فغري
َّحض يكره ما إمنا ألنه َ  هاجر مذ حيج مل - السالم عليه– وهو تركه، على َ

 مـرة إال العمـر يف احلـج يكـره فيلـزم أن عمـر،ثـالث  إال اعتمـر وال واحـدة، حجـة إال

 وقـد أحـد، بـه يقـول ال مـا وهـذا يف الـدهر، مـرات ثالث إال االعتمار ُيكره وأن واحدة،

 يـشق أن خمافـة بـه، يعمـل أن وهـو حيـب العمـل، يـرتك - الـسالم عليـه– كـان أنـه صـح
 .عليهم ُأن يفرض أو أمته، على

  )٥ (.شهر يف عمرتني كرهت أ�ا -عنها اهللا رضي– عائشة  عن-٢

 إال الـسنة يف تفعـل فـال كـاحلج، والـسعي الطـواف علـى تـشتمل عبـادة  وأل�ـا-٣
  )٦(. واحدة ًمرة

 بــأن احلــج مؤقــت، ال يتــصور تكــراره يف الــسنة، والعمــرة غــري مؤقتــة، :ونــوقش هــذا

 .ُوبالتايل فيتصور تكرارها كالصالة
                                                           

َّ، احلطـــاب،مواهـــب اجلليـــل يف شـــرح خمتـــصر خليـــل: ينظـــر) ١( حاشـــية العـــدوي علـــى  ،)٤٦٧/ ٢( َ

  .)٥٦٤/ ١(كفاية الطالب الرباين 

دار الكتب :  الناشر،)٤٠٣/ ١( ي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح،املدونة: ينظر) ٢(

    .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة، العلمية

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ٣( دار :  الناشر،)٥٠/ ٥ (حزم ، ابناحمللى باآلثار، )٤٦٧/ ٢( َ

:  الناشــر،)٢٢٠/ ٣(املغــين البــن قدامــة ،  وبــدون تــاريخ،بــدون طبعــة: الطبعــة،  بــريوت،الفكــر

  .بدون طبعة: الطبعة ،مكتبة القاهرة

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ٤( َ )٤٦٧/ ٢(.  

 مـصادر مـن يـدي بني وقع فيما عليه أقف ، ومل)٤٦٨/ ٢( اجلليل، مواهب يف َّاحلطاب ذكره) ٥(

  .واآلثار احلديث

 ، شـرح املهـذبا�مـوع :ينظر العام، يف مرة من أكثر تكرارها بكراهة القائلني عن النووي ذكره) ٦(

)١٤٩/ ٧(.    



        
 
 

 

 
  

 

٦٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

انعقـد  ثانيـةب أحـرم إن فإنـه الواحـد، العـام يف العمـرة لتكـرار املالكيـة كراهيـة ومـع
  ) ١(. ًاإمجاع عندهم إحرامه

والعمـــرة يف الــسنة إمنــا هــي مـــرة واحــدة، ولــو اعتمــر بعـــدها " :قولــهجــاء يف املدونــة 

  ) ٣( ".، أراد احلج من عامه ذلك أم ال)٢( اللزمته، كانت األوىل يف أشهر احلج أم 
ََّتكـرر مـن الـسنة، يف العمـرة تكـرار كراهيـة املالكيـة مـن واسـتثىن

َّ  إىل مكـة، خولـهد َ

  )٤( .اإلحرام منه عليه جيب موضع من

 يف العمـرة جبـواز تكـرار القـول إىل )٧( واحلنابلـة ،)٦(والـشافعية  ،)٥(احلنفيـة  وذهـب
 ،)٨(املنـذر  ابـن وهـو قـول مـستحب، عندهم تكرارها إن بل مرة، من أكثر الواحد العام

 مـروي وهو ،)٩(ف واخللف السل من اجلمهور إىل والعبدري والسرخسي املاوردي ونسبه

 س،ووطـاو وعطـاء، وأنـس، وعائـشة، عبـاس، وابـن عمـر، وابـن طالب، أيب بن علي عن
ِّمطـرف، قـال وبـه ،)١٠( -عـنهم اهللا رضـي– وعكرمـة  مـن حبيـب وابـن وابـن املاجـشون، ُ

 )١١( .املالكية

                                                           

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ١( َ )٤٦٨/ ٢(.  

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر، و)١/٣٧٤( ،املدونة: ينظر) ٢( َ )٤٦٨/ ٢(.  

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ٣( َ )٤٦٨/ ٢(.  

بـل  ألنـه إن أحـرم حبـج فقـد أحـرم ق؛ مـن صـرح بـهَومل أر: وقال " :وقال،  السابقاملصدر: ينظر) ٤(

  ". أعلم  واهللا إحرام  وإن مل حيرم دخل مكة بغري،وقته

، بـريوت، دار الفكر: الناشر ،)٤٧٢/ ٢) (رد احملتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ٥(

جلنـة علمـاء برئاسـة نظـام الـدين البلخـي ، الفتاوى اهلندية ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة

  .هـ١٣١٠الثانية، : الطبعة، كردار الف: الناشر، )٢٣٧/ ١(

، دار الكتــب العلميــة: الناشــر، )٣٦٧/ ١( للــشريازي ، اإلمــام الــشافعيفقــهاملهــذب يف : ينظــر) ٦(

    .)٢٢٤/ ٢(مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج بدون تاريخ، 

 ،)٥٧/ ٤(اإلنــــصاف يف معرفـــة الـــراجح مــــن اخلـــالف للمــــرداوي ، )٢٢٠/ ٣( املغـــين،: ينظـــر) ٧(

     . بدون تاريخ-الثانية : الطبعة، دار إحياء الرتاث العريب: الناشر

    .)١٤٩/ ٧ (ا�موع، النووي، :رينظ )٨(

    .املصدر السابق :ينظر) ٩(

  .)٢٢٠/ ٣(قدامة،  املغين، ابن: ينظر) ١٠(

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ١١(   .)٥٦٤/ ١(، العدوي ، حاشية)٢/٤٦٨ (َ



        
 
 

 

 
  

 

٦٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  :يلي بما القول هذا أصحاب استدل وقد
 

ملــا  كفــارة العمــرة إىل العمــرة:" قــال  النــيب أن هريــرة أيب  عــن-١

  )١("…بينهما
ِّمل يفرق بني كون العمـرتني يف سـنة أو  ووجه الداللة من هذا احلديث، أن النيب  ُ

   ) ٢( .سنتني

إن تكـــــرار العمـــــرة أكثـــــر مـــــن مـــــرة يف العـــــام، قـــــد ورد عـــــن عـــــدد مـــــن :  قـــــالوا- ٢
  : ومن ذلكالصحابة،

 يف العمـرة سـبع سـنني، مث  قـد فرطـت- رضـي اهللا عنهـا– أن عائشة أم املـؤمنني -أ

  )٣(. قضتها يف عام واحد
، )٤( واحــد اعتمــرت مــرتني يف عــام -رضــي اهللا عنهــا– أن عائــشة أم املــؤمنني -ب

ى أ�ـــــا اعتمـــــرت يف ســـــنة ثـــــالث ، ويف روايـــــة أخـــــر)٥(  ذلـــــك بعـــــد وفـــــاة النـــــيب وكـــــان

  )٦(.مرات

                                                           

  ).١٦٨٣(، أبواب العمرة، رقم ٢/٦٢٩ري يف اجلامع الصحيح أخرجه البخا) ١(

بـدون طبعـة وبـدون : الطبعة، دار احلديث: الناشر ،)٥٩٩/ ١ (، الصنعاينسبل السالم: ينظر) ٢(

  ).٧/٦٨( احمللي ،تاريخ

َّاحلطـاب ذكـره) ٣(  واآلثـار احلـديث مـصادر يف عليـه أقـف ومل، )٤٦٧/ ٢( اجلليـل، مواهـب يف َ

 ،)٢/١١٨(، املدينـة أهـل علـى احلجـة كتـاب يف الـشيباين احلـسن بـنا ذكـره حممـد اوكـذ املتـوفرة،

الثالثــــة، : الطبعــــة،  بــــريوت،امل الكتــــبعــــ: الناشــــر، مهــــدي حــــسن الكــــيالين القــــادري: احملقــــق

  .هـ١٤٠٣

صــححت ،  لبنــان،دار الكتــب العلميــة، بــريوت:  الناشــر،)١١٣:(املــسند للــشافعي ص: ينظــر) ٤(

، نسخة املطبوعة يف مطبعة بـوالق األمرييـة والنـسخة املطبوعـة يف بـالد اهلنـدعلى ال: هذه النسخة

: الطبعــة، بــريوت، دار املعرفــة:  الناشــر،)٢/١٤٧(،  والــشافعي يف األم، هـــ١٤٠٠: عــام النــشر

 ، كتـاب احلـج،٤/٥٦٢والسنن الكربى للبيهقي ، م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر، بدون طبعة

  .)٨٧٢٧(:رقمب، ًمرارا السنة يف اعتمر من باب

  ).١٤٩/ ٧ (،ا�موع، النووي: ينظر) ٥(

 :رقـمًمرارا،  السنة يف اعتمر من باب ، كتاب احلج،٤/٥٦٢أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٦(

  ).١٢٧: ٢/١٢٦(املدينة  أهل على احلجة كتاب يف الشيباين احلسن بنا  وذكره حممد٨٧٢٧



        
 
 

 

 
  

 

٦٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 )١(. "مرةع شهر كل يف"  :قال أنه  طالب أيب بن علي عن - د
أ�ـا تـدل علـى جـواز تكـرار العمـرة أكثـر مـن مـرة : ه الداللة من اآلثار السابقةوج

  . يف العام الواحد

ً إن ذلـــك حيتمـــل أن يكـــون قـــضاء عـــن نـــذر، أو لوجـــه رآه الفاعـــل، :هـــذاونـــوقش  َ
َّرضــي اهللا عنهــا فرطــت يف العمــرة ســبع ســنني فقــضتها يف –وذلــك كمــا روي أن عائــشة 

  )٢( .واحدعام 

لــــى الــــصالة، فــــإن العمــــرة عبــــادة غــــري مؤقتــــة، فلــــم يكــــره تكرارهــــا  القيــــاس ع-٣ 
  )٣(. كالصالة

 أنـــه جيـــوز تكـــرار -واهللا أعلـــم –الـــراجح مـــن وجهـــة نظـــري الـــرأي :  الـــراجحالـــرأي

العمــرة يف العــام الواحــد أكثــر مــن مــرة، وذلــك لوضــوح األدلــة الــيت اســتند إليهــا الفقهــاء 
ًار، وال أحــد أن مينــع أحــدا مــن التقــرب إىل القــائلون بــذلك، ولعــدم ورود نــص مينــع التكــر

 بــــاملنع منــــه ِاهللا بــــشيء مــــن الطاعــــات، وال مــــن االزديــــاد مــــن اخلــــري، يف موضــــع مل يــــأت

 وقياسها على احلـج، فقـد أجـاب  أما االستدالل بعدم تكرارها من قبل النيب ،)٤(نص
  .اإلعادةعنهما الفقهاء القائلون جبواز التكرار، مبا يغين عن 

ال أعلم ملن كـره العمـرة  " :التكرارابن عبد الرب يف معرض ترجيح القول جبواز  قال 

 حجــة مــن كتــاب، وال ســنة جيــب التــسليم ملثلهــا، والعمــرة فعــل خــري، وقــد ًيف الــسنة مــرارا
َوافـعلـــوا اخليــــر:قـــال اهللا  َْ ْ َُ ْ َ)فواجـــب اســـتعمال عمـــوم ذلـــك، والنـــدب إليـــه، حـــىت ،)٥ 

   )٦( ".همينع منه ما جيب التسليم ب

                                                           

ًمـرارا،  الـسنة يف اعتمـر مـن بـاب ، كتـاب احلـج،)٥٦٢ /٤( أخرجـه البيهقـي يف الـسنن الكـربى) ١(
  .)٨٧٢٨(:رقمب

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ٢( َ )٤٦٧/ ٢(.  

    )١٥٠، ١٤٩/ ٧ (ا�موع، النووي،: رينظ) ٣(

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ٤( َ )٤٦٧/ ٢(.  

  ).٧٧ (:ية من اآلاحلج، سورة) ٥(

مـصطفى : حتقيـق) ٢١/ ٢٠ (،الـرب عبـد ابـن ،من املعاين واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ : ينظر) ٦(

 اإلسـالمية،وزارة عمـوم األوقـاف والـشؤون : الناشـر، حممد عبـد الكبـري البكـري، بن أمحد العلوي

  . هـ١٣٨٧: عام النشر، املغرب



        
 
 

 

 
  

 

٦٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 مـذهب نالقـول إ سـبق: الواحـدة الزيـارة فـي العمرة تكرار حكم :الثاني الفرع
 يف تكرارهـا يـستحبون ال إذا كانوا وهم ،)١ (الواحد العام يف العمرة تكرار كراهة املالكية

  .الواحدة يف الزيارة تكرارها يستحبون أال أوىل باب فمن الواحد، العام

فــال بــأس عنــدهم مــن اإلكثــار مــن العمــرة يف الزيــارة ، )٣( ، والــشافعية)٢(أمــا احلنفيــة 
  .الواحدة، بل إن الشافعية يستحبون ذلك من غري خالف عندهم

ـــر يف الـــسنة الواحـــدة وال يف" :النـــووي قـــال  ِوال يكـــره عمرتـــان وثـــالث وأكثـ َِ َ ََ َ َ َ
ِ َ ِ ِ

َْ ََّ ٌُ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ ِاليــــوم  ُ
ْ َْ

ُالواحد بل يستحب اإلكثار َْ َْ ِْ ُّ َ ُ َْ َ
ِ ِ َ منـها بال خالف عندناْ َ ْ ِْ ِ ٍِ َ َِ َ." )٤(  

ـــشافعية علـــى جـــواز ذلـــك، بقـــضية   حـــني - رضـــي اهللا عنهـــا-عائـــشة  واســـتدل ال

  )  ٥(من التنعيم  أعمرها النيب 

َ قـــد حـــصل هلـــا -رضـــي اهللا عنهـــا– أن عائـــشة :ووجـــه الداللـــة مـــن هـــذه القـــضية
  )٦( واحدةعمرتان يف زيارة 

 أنـــه - رضــي اهللا عنهمــا–مبــا روي عــن ابــن عبــاس  فقــد اســتدلوا )٧( وأمــا احلنفيــة 

ــــرخص ألحــــد مــــن أهــــل مكــــة خيــــرج مــــن احلــــرم إال رجــــع حمرمــــا إال احلطــــابني  َّكــــان ال يـ َ ً ُِّ َ
َّوالعالفني وأصحاب    .)٨( منافعهاَ

 قــد أمــرهم بــأن -رضــي اهللا عنهمــا– ابــن عبــاس  أن:األثــروجــه الداللــة مــن هــذا 

  )٩(. ًارايعتمروا يف الشهر الواحد أن حيرموا مر
                                                           

َّ، احلطـــاب،مواهـــب اجلليـــل يف شـــرح خمتـــصر خليـــل: ينظـــر) ١( حاشـــية العـــدوي علـــى  ،)٤٦٧/ ٢( َ

  .)٥٦٤/ ١(ة الطالب الرباين كفاي

  ).٢/١٢٧(، املدينة أهل على حلجةا: رينظ) ٢(

  ).١٤٨/ ٧( ا�موع شرح املهذب :ينظر)٣(

  .املصدر السابق :ينظر)٤(

  .خترجيهسبق ) ٥(

  )١٤٧/ ٧(ا�موع شرح املهذب : ينظر) ٦(

  ).١٢٩ – ٢/١٢٢(، املدينة أهل على احلجة :رينظ) ٧(

، )٤٦٤/ ٢( حجـر العـسقالين ابـن ، يف ختـريج أحاديـث الرافعـي الكبـريالتلخـيص احلبـري: نظري) ٨(

األوىل، : الطبعـة،  مصر–مؤسسة قرطبة : الناشر، أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: حتقيق

ُ وفيه طلحة :"، وقالم١٩٩٥/هـ١٤١٦ َ َْ ِ ِ
ٌبن عمرو وفيه ضعفاَ ْ َ

ِ ِ
َ ٍُ ْ َ ْ."  

  ).٢/١٢٦(، املدينة أهل على احلجة: ينظر) ٩(



        
 
 

 

 
  

 

٦٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 ،، فــإن املعتمــد يف مــذهبهم عــدم اســتحباب اإلكثــار مــن االعتمــار)١(وأمــا احلنابلــة 
 ،فأمــا اإلكثــار مــن االعتمــار:" واملــواالة بــني العمــرة والعمــرة، جــاء يف كتــاب املغــين قولــه 

 ، وقـد نقلـوا عـن )٢("واملواالة بينهما، فال يستحب يف ظـاهر قـول الـسلف الـذي حكينـاه

 واسـتدلوا علـى مـذهبهم هـذا، )٣(أنه كره تكرار العمرة يف أقـل مـن عـشرة أيـاماإلمام أمحد 
 بـــأن أقـــوال الـــسلف وأحـــواهلم تـــدل علـــى عـــدم اســـتحباب املـــواالة بينهمـــا، وألن النـــيب

وأصحابه مل ينقل عنهم املواالة بينهما، وإمنا نقل عنهم إنكار ذلـك، واحلـق يف اتبـاعهم، 

ىل جـــواز تكــــرار العمـــرة واملـــواالة بينهمــــا، قـــال ابــــن  يف قــــول آخـــر، إ)٤(وذهـــب احلنابلـــة 
:"  ، وقــال املــرداوي )٥("يــستحب اإلكثــار مــن االعتمــار: وقــال بعــض أصــحابنا:" قدامــة

  )٦(.يستحب اإلكثار منها اختاره مجاعة:وقيل 

 ةالـــــسفرجيـــــوز تكـــــرار العمـــــرة يف  أنـــــه -واهللا أعلـــــم –والـــــراجح مـــــن وجهـــــة نظـــــري 
ًفر شـــاقا ومكلفـــا يف هـــذا الزمـــان، ة، خاصـــة إذا كـــان الـــسالواحـــد ولعـــدم ورود نـــص مينـــع ً

ــــع أحــــدا مــــن التقــــرب إىل اهللا بــــشيء مــــن الطاعــــات، وال مــــن  ًالتكــــرار، وال أحــــد أن مين
وأمـا الـذي اسـتدل بـه الفقهـاء ، )٧( نـص بـاملنع منـه ِاالزدياد من اخلري، يف موضـع مل يـأت

ُ املنـع، وميكـن أن حيمـل علـى ، فـال يـدل علـىاملانعون من أن ذلـك مل ينقـل عـن النـيب 
ُمل يفعلـه خمافـة أن يـشق علـى أمتـه، وحـىت ال يفـرض ذلـك علـيهم، مث إنـه لـو   أن النيب

جــاز لنــا أن مننــع النــاس بــه، للــزم مــن ذلــك أن ال نــسمح ألحــد أن يعتمــر أكثــر مــن أربــع 
يقـول مل يعتمر يف حياتـه إال أربـع مـرات، وهـذا مـا ال  مرات يف العمر، حبجة أن النيب 

به أحد، مث إن القادم إىل مكة من خارجها يعترب من أهلها طاملا هو فيهـا، وتنطبـق عليـه 

مجيع األحكام اليت تنطبق علـيهم؛ مـن حيـث مواعيـد الـصالة، والـصيام، واإلفطـار، وكـذا 

                                                           

 ،)٥٢٠/ ٢ (، البهـويت، كـشاف القنـاع عـن مـنت اإلقنـاع،)٢٢٠/ ٣(املغين البن قدامـة  :رينظ) ١(

  .)٥٧/ ٤(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي  ،دار الكتب العلمية: الناشر

  .)٢٢٠/ ٣(ابن قدامة ، املغين: ينظر) ٢(

  .السابق املصدر :ينظر) ٣(

  .)٥٢٠/ ٢ (،ف القناعشا، ك)٢٢٠/ ٣(ن قدامة ، اباملغين: ينظر) ٤(

  .)٢٢٠/ ٣(بن قدامة ، ااملغين: رينظ) ٥(

  .)٥٧/ ٤(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي  :رينظ) ٦(

َّاجلليل، احلطاب، مواهب: ينظر) ٧( َ )٤٦٧/ ٢(.  
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رضـي اهللا –ميقات اإلحرام بالنسبة للعمرة، وقد فهم العلماء من حديث اعتمـار عائـشة 
ـــه أن خيـــرج إىل احلـــل وهـــو  مـــن التنعـــيم-عنهـــا  علـــى أن مـــن كـــان مبكـــة وأراد العمـــرة علي

ِميقاتـــه، وال نـــسلم بأنـــه ال عمـــرة علـــى أهـــل مكـــة، وإمنـــا عمـــر�م الطـــواف، ألنـــه مل يـــأت ّ 

  )١(. نص يستثين أهل مكة من ذلك
  



                                                           

  .ه١٣٧٩بريوت، ، دار املعرفة: الناشر، )٦٠٧، ٣/٦٠٦(ابن حجر ،  فتح الباري:رينظ) ١(
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  عام من تحديد عدد الحجاج في كل فقه اإلسالميموقف ال : الثالثبحثالم
َّميانية متوافقـة مـع الثـورة التقنيـة احلديثـة، هـي الـيت أججـت إن التوجهات اخلريية واإل

يف نفوس املـسلمني الـسبق إىل أرض املقدسـات، ومهـد الرسـاالت ممـا يرونـه عـرب القنـوات 

مـــن البـــث املباشـــر للـــصلوات والقيـــام والطـــواف والكعبـــة يف مجاهلـــا وجالهلـــا، حيـــث هبـــوا 
ًمجوعا وزرافات، وانطلقوا أفرادا ومجاعات؛ فاق  بـل -ًُّ جتنبـا للـضيق والزحـام –تـضى ذلـك ً

توجـــب األخـــذ بالنـــسب والعـــدد املقـــدر للحجـــاج واملعتمـــرين، وضـــبط ذلـــك يف احلـــدود 

 للمـصاحل الـشرعية، وحـىت ال تطغــى األعـداد علـى املــساحة ًااملمكـن الـتحكم فيهـا، حتقيقــ
سخط مــن املتاحــة، والطاقــة االســتيعابية للحــرم ، وينجــر عــن ذلــك التــدافع واحلــرج، والتــ

قبـــل قاصـــدي هـــذه البقـــاع املباركـــة، وحـــىت يتمكنـــوا مـــن قـــضاء مناســـكهم وعبـــاد�م دون 

نــــصب أو إرهــــاق، وإين ألرى أن هــــذا احلــــل مبثــــل حجــــر الزاويــــة بالنــــسبة ملــــا ســــواه مــــن 
وأيدتــه ا�ــامع الفقهيــة، واهليئــات . احللــول، كيــف وقــد أفــىت بــذلك أهــل العلــم املعتــربون

يلحــق بــذلك تنظــيم تأشــريات العمــرة، وحتديــد مــددها مبــا خيفــف العلميــة والــشرعية، وممــا 

  .من هذه الظاهرة
 إىل املختــصة، عمــدت اجلهــات احلــج،مــع كثــرة أعــداد املــسلمني الــراغبني يف أداء و

  التحديد؟ فما حكم هذا احلجاج،حتديد عدد 

النـــاظر يف ســـبب حتديـــد نـــسب احلجـــاج واملـــدة بـــني حجـــة وأخـــرى، يتـــضح لـــه ّإن 
عية ذلــــك التنظــــيم؛ ملــــا فيــــه مــــن املــــصلحة العظمــــى لعمــــوم احلجــــاج، وألن جبــــالء مــــشرو

الضرورة تدعو إىل ذلـك ملـا فيـه مـن اإلسـهام يف التخفيـف علـى احلجـاج، وإعـانتهم علـى 

 لقولــه ؛أداء مناســك احلــج بيــسر وســهولة، وملــا فيــه مــن دفــع احلــرج واملــشقة عــن احلجــاج
 َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ : تعاىل

 خب حب  جب هئ ُّ  :، وقوله )١(

  َّ حتجت هب مب

مـن كـان يف حاجـة أخيـه :"  ، وقولـه )٣("يسروا وال تعسروا :"، وقوله)٢(

                                                           

  .)١٨٥( :اآليةمن  :البقرةسورة  )١(

  ).۷۸( :اآليةمن  : احلجسورة )٢(

يتخـوهلم باملوعظـة  باب ما كان النـيب ، كتاب العلم، )١/٢٥(أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(

 باب ، اجلهاد والسري، كتاب)٣/١٣٥٩ (، ومسلم يف صحيحه)٦٩(رقم ، بوالعلم كي ال ينفروا

   . بلفظه من حديث أنس بن مالك،)١٧٣٤ (رقمب ، وترك التنفريالتيسرييف األمر ب
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ً، ومنعـا لألضــرار واحلــوادث الـيت تــنجم عـن االزدحــام والتــدافع يف )١("كـان اهللا يف حاجتــه
  )٢(.بعض املواقع ، مما يرتتب عليه وقوع الوفيات واإلصابات

لــى جلــب املــصاحل، خاصــة إذا كانــت املفــسدة    وال شــك أن درأ املفاســد مقــدم ع

عامــة واملــصلحة خاصــة، وألن الــسالمة مــن إمث احلــرام مقــدم علــى اكتــساب مثوبــة النفــل، 
وال خيفــى مــا حيــصل مــن حجــاج عــامتهم مــن املتنقلــني، مــن إيــذاء لغــريهم بــشدة الزحــام 

 واملـؤمن ة،وكثـريوحصول املـشقة واملهالـك يف مـواطن املناسـك، وألن أبـواب اخلـري متنوعـة 

 وأســباب .وبيئتــهالبــصري هــو الــذي يتخــري منهــا مــا يــراه ألتــق حبالــه وواقعــه، وأرفــق بزمانــه 
  )٣( .حتصىاملغفرة وهللا احلمد كثرية ال تعد وال 

وقــد نــص علـــى هــذا كثــري مـــن علمــاء املـــسلمني يف هــذا الزمــان علـــى جــواز حتديـــد 

عبــد العزيــز بــن بــاز / الــشيخ  وقــد أفــىت بــذلك مــنهم مفــيت عــام اململكــة احلجــاج،أعــداد 
 حممـد / والـشيخواصـل، نصر فريـد / الشيخ السابق، ومفيت مجهورية مصرتعاىل،رمحه اهللا 

 بـل وقـد صـدر قـرار مـن جملـس وزراء اخلارجيـة يف الـدول العلـم،الزحيلي وغريهم من أهل 

  .)٤( بذلكاإلسالمية 

                                                           

ال : بـاب ،كتـاب املظـامل والغـصب، )١٢٨/ ٣(صـحيح البخـاري أخرجه البخاري يف صحيحه )١(

 كتــاب الــرب )٤/١٩٩٦(، ومــسلم يف صــحيحه )٢٤٤٢ (رقمبــ ،يظلــم املــسلم املــسلم وال يــسلمه

   .اهللا بن عمر  عبد بلفظه من حديث )٢٥٨٠(رقم ب،  باب حترمي الظلم،والصلة واآلداب

 بتــاريخ ٢٢٤ه، وقــرار رقــم ١٤۱۸/ ٣/ ٢٦ تــاريخ، ۱۸۷قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم : ينظــر) ٢(

  . ه١٤٢٦ /٨/١١

، عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اهللا بـــن بـــاز، مـــن أجوبـــة مساحـــة الـــشيخ فتـــاوى نـــور علـــى الـــدرب: ينظـــر) ٣(

علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت يف  وموقـــع القرضـــاوي ،، كتـــاب املناســـك، دار الـــوطن للنـــشر)١٩/٢٩١(

 والنــوازل يف احلـج، علـي بــن األولويـات،العمـرة وحـج التطــوع وفقـه :  فتـاوى وأحكـام بعنــوانقـسم

 : إعـداد،" العباداتقسم" :املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف فقه القضايا ، )٤٧:(ناصر الشلعان ص

م، ٢٠١٤هــ ١٤٣٥ سعود  جبامعة اإلمام حممد بناملعاصرة،مركز التميز البحثي يف فقه القضايا 

  .٤٧٧ص 

، ندوة مشكلة الزحام يف احلج واليت نظمها ا�مـع الفقهـي ٣٨، الزحيلي ص الزحام مبىن: ينظر) ٤(

 اجللـسة اخلتاميـة لنـدوة مـشكلة الزحـام يف احلــج املكرمــة،اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي مبكـة 

=  اإلجـــراءات املكرمـــة،ســـالمي مبكـــة والـــيت نظمهـــا ا�مـــع الفقهـــي اإلســـالمي برابطـــة العـــامل اإل
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  معقول  الالقواعد الشرعية، ومن الكتاب والسنة و أدلة، واستدلوا ب
  :من الكتاب: ًأوال

 عمـوم نـصوص الـشريعة الـيت ترفـع احلـرج ومتنـع وقـوع األذى والـضرر :الدليل األول

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  	حج مث ُّ : عن مجيع املكلفـني، ومنهـا قولـه تعـاىل

 َّ	  مصخص
َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ : وقوله تعاىل ،)١(

)٢(
  

وأرد اليــسر وال وجــود هــذه األعــداد  أن اهللا رفــع احلــرج يف التكليــف :وجــه الداللــة

  )٣( .الشرعالكبرية من املشقة والعنت عليهم ما يوقع أن يكون من 
َِوأنفقـوا فـي سـبيل الله وال تـلقـوا بأيديكم إلـى ُّ: قول اهللا تعـاىل :الدليل الثاني ْ ُ ِ ِ ِ ِ

َْـ ِْ ْ ُ ْ ُُ َ َ ّـَ ِ ِ َ َ

َالتـهلكة وأحسنـوا إن الله يحب اْلمحسنين َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َُّ ُْ َ ّ َّ ِ ُ ْْ َ َ ُ َّ َّ
)٤(

  

أنــه خطــاب يــستقل بنفــسه عــن مــورد ســببه فيحمــل علــى عمومــه،  :وجــه الداللــة 
وعمومـــه يقتـــضي املنـــع مـــن كـــل مـــا يـــؤدي إىل اهللكـــة، وفـــتح البـــاب علـــى مـــصراعيه دون 

ــــزمن يوقــــع احلجــــاج يف اهللكــــة بيقــــني فناســــب التحديــــد للخــــروج مــــن  حتديــــد للعــــدد وال

  )٥(.ذلك
إن اهللا تعـــاىل  :ن القـــول يف ذلـــك أن يقـــالفالـــصواب مـــ": قـــال أبـــو جعفـــر الطـــربي

ُذكــره �ــى عــن اإللقــاء بأيــدينا ملــا فيــه هالكنــا، واالستــسالم للهلكــة   – وهــي العــذاب –ْ

ٍفغــري جـــائز ألحــد منــا الــدخول يف شــيء يكرهــه اهللا منــا ممـــا  بــرتك مــا لزمنــا مــن فرائــضه،

  )٦( ".نستوجب فيه عذابه

                                                                                                                                           

 الــشريعة منهــا، أمحــد غالــب اخلطيــب، ص وموقــفللحــج، وآثارهــا، العــصر احلــديث  التنظيميــة=

  .  م٢٠٠٠ األردن والقانونية، جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية ماجستري،، رسالة ١٤٦

  .)٢٨٦( : اآلية من:البقرةسورة  )١(

  .)١٨٥( :اآليةمن  :البقرةسورة  )٢(

  ).٢٧:( ص،أحكام الزحام يف املناسك: ينظر) ٣(

  .)١٩٥( :اآليةمن  :البقرةسورة  )٤(

الشريف هاشـم بـن هـزاع . د،  حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى:ينظر)٥(

   :                                                                 ، وينظر املوقعالشتربي
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  .)٥٩٣/ ٣ (، أبو جعفر الطربي،جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسري الطربي  :ينظر )٦(
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ُوالظــاهر أنـهــم نـهــوا عــن كــل " : لــسيوكـذا ذهــب إىل عمــوم اللفــظ أبــو حيــان األند ُُ ْ ََّ ُ
ِ َّ َ

َما يؤول �م إىل اهلالك يف غري طاعة الله تـعاىل َ َ ََ َ
ِ ِ َِّ َ ِْ َ ِ ِ

َْ ِ
ْ

ِ" .)١(  

  

  :ًثانيا من السنة النبوية
أيهــا النــاس «: فقــال خطبنــا رســول اهللا : قــال هريــرة عــن أيب  :الــدليل األول

عــام يــا رســول اهللا؟، حــىت قاهلــا أكــل : فقــال رجــل» قــد فــرض اهللا علــيكم احلــج فحجــوا

   )٢( .»لو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم«:  ثالثا، فقال رسول اهللا 
 وكــان احلــج –أن مــن أدى احلــج وجــاء احلــول اآلخــر  : باحلــديثوجــه االســتدالل

 فعليــه حجــة أخــرى، وهــو يف الثانيــة ســيلقى مــن –ًمفروضــا مــثال علــى املكلــف كــل عــام 

تــه الفريــضة يف الثانيــة فيقــع مــن احلــرج والعنــت مــا ال ميكــن معــه كــان يف األوىل، ومــن لزم
القيام بأداء النسك على االستطاعة، وذلك لوقوع املكـاثرة مـن النـاس، والغلبـة علـى أداء 

، فالــشارع »وملــا اســتطعتم«: ٍالــشعائر مــن كــل، وهــذا معــىن مــن املعــاين الداخلــة يف قولــه

رج، والتحديــد يف العــدد والــزمن خيرجنــا مــن راعــى املعــىن الــسابق، إلبعــاد املكلــف عــن احلــ
  )٣( .»وملا استطعتم«: قوله

ــــدليل ال ــــاينال ــــاس عــــن :ث ــــسقون، أتــــى أن رســــول اهللا   ابــــن عب  زمــــزم وهــــم ي

مث  .»اعملـــوا، فـــإنكم علـــى عمـــل صـــاحل«:  فقـــال– أي العبـــاس وبنـــوه –ويعملـــون فيهـــا 
َلوال أن تـغـلبوا لنزلت حىت أضع احلبل على «: قال ْ   . يعين عاتقه– )٤( »هذهُ

                                                           

 أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان أثـري ، البحر احمليط يف التفسري:ينظر )١(

: الطبعـة،  بريوت،دار الفكر: الناشر، صدقي حممد مجيل: احملقق، )٢٥٢/ ٢(  األندلسيالدين

  .هـ١٤٢٠

رقم ، بــ بــاب فــرض احلــج مــرة يف العمــر احلــج،ب، كتــا)٢/٩٧٥ (أخرجــه مــسلم يف صــحيحه ) ٢(

  .بلفظه) ١٣٣٧(

 هـزاع الشريف هاشـم بـن. د،  حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى:ينظر)٣(

  :  ، وينظر املوقعالشتربي
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 )١٦٣٥(بــرقم ، بــاب ســقاية احلــاج، كتــاب احلــج، )١٥٦/ ٢(خرجــه البخــاري يف صــحيحه أ) ٤(

  .هبلفظ
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ِوالـذي«: ابن حجـر العـسقالينقال  : بالحديثوجه االستدالل َّ
ُ يظهـر أن معنـاهَ َْ َ ََّ َ ُ َ ْ: 

ِلــــوال أن تـغلــــبكم النــــاس علــــى هــــذا العمــــل إذا رأوين قــــد عملتــــه لــــرغبتهم يف االقتــــداء يب  ِِ
َ ِ ِ ِْ ِ ِْ

ِ َ َْ َ ُ ُ
ِ ِ
ُ ُْ ِ َ َْ َ َْ َّ ََ ََ ِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ْ َ

َفـيـغلبوكم بالمكاثـ َ ُ ْ
ِ

ْ ُ ُ َ
ِْ ُلفعلتَِرة َ َْ ََ« )١(.  

وممـــا ميكـــن اســـتنباطه مـــن احلـــديث هـــو اعتبـــار الـــشارع لألعمـــال الـــصاحلة النافعـــة، 
َومراعاته للقـائمني عليهـا، وتركـه ألمـر يرغبـه وحيبـه ملـا خيـشى مـن حطمـة النـاس علـى هـذا  َ َ ٍ

الفعل لو فعلـه، فـال يـتمكن القـائمون علـى الـسقاية مـن القيـام بـواجبهم، وعـدم التحديـد 

رث الغلبـــة واملكـــاثرة علـــى العـــاملني يف املـــشاعر املقدســـة مبـــا ال ميكـــنهم معـــه القيـــام مبـــا يـــو
  )٢( .أنيط �م؛ فناسب التحديد لذلك املعىن

  

  :من القواعد الشرعية: ًثالثا
  )٣( ". ال يتم الواجب إال به فهو واجبام":  قاعدة-١

 هلــم؛ واجــب مــع أن خدمــة احلجــيج، وتقــدمي املــساعدة و�يئــة الــسبل: وتقريــر ذلــك

اإلمكان، وذلك يرتتب على التحديد العددي والزمين، وإذا مل حتـدد فـإن الواجـب األول 
  )٤( .قد يفوت، أو يصعب القيام به؛ فناسب التحديد ليتم حتصيل مقصود الشارع

                                                           

  .)٤٩٢/ ٣( فتح الباري البن حجر :ينظر) ١(

الشريف هاشـم بـن هـزاع . د،  حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى:ينظر)٢(

  :                                                                  ، وينظر املوقعالشتربي
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، حممد الزحيلي ونزيه محاد: احملقق، )٣٥٨، ٣٥٧/ ١(، ابن النجار، شرح الكوكب املنري :ينظر)٣(

 ،شــرح تنقــيح الفــصول ،م١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨الطبعــة الثانيــة : الطبعــة ،مكتبــة العبيكــان: الناشــر

، شــركة الطباعــة الفنيــة املتحــدة: الناشــر، طــه عبــد الــرؤوف ســعد:  احملقــق،)١٦٠: ( ص،لقــرايفا

يتبعهـــا مـــن األحكـــام  القواعـــد والفوائـــد األصـــولية ومـــا ، م١٩٧٣ - هــــ ١٣٩٣األوىل، : الطبعـــة

ـــة ، املكتبـــة العـــصرية: الناشـــر، عبـــد الكـــرمي الفـــضيلي:  احملقـــق)١٣٠: ص ( ابـــن اللحـــام،،الفرعي

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الطبعة

الشريف هاشـم بـن هـزاع . د، اج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى حكم حتديد أعداد احلج:ينظر)٤(

  :                                                                  ، وينظر املوقعالشتربي
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، خاصــــة إذا كانــــت هــــذه )١( المــــصالحدرء المفاســــد مقــــدم علــــى جلــــب  -٢
السالمة من إمث احلرام مقدمة علـى اكتـساب مثوبـة  واملفاسد عامة؛ وألن خاصة،املصاحل 

ــــشدة الزحــــام ،النافلــــة ــــذاء لغــــريهم ب  وال خيفــــى مــــا حيــــصل مــــن احلجــــاج املتنفلــــني مــــن إي

 ومل يــضيق ، السـيما أن أبــواب التطــوع بـاخلريات واســعة وكثــرية،وحـصول املــشقة واملهالــك
راه أليــق حبالــه، وأوفــق  واملــؤمن البــصري هــو الــذي يتخــري منهــا مــا يــ،اهللا علــى عبــاده فيهــا

  .)٢( وبيئتهبزمانه 

 وهــي بلفظهــا يف كــربى، وهــذه قاعــدة كليــة ،)٣( ضــرارال ضــرر وال : قاعــدة -٣
 ضـرر وال ال"  :قـال نـيب األصل حديث نبوي شريف، رواه عبادة بـن الـصامت عـن ال

  (٤) ".ضرار

                                                           

،  لبنــــان،دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت: الناشــــر ،٧٨ص ن جنــــيم البــــ،األشــــباه والنظــــائر: ينظــــر) ١(

ـــــسيوطي،األشـــــباه والنظـــــائر، م١٩٩٩هــــــ ١٤١٩األوىل، : الطبعـــــة شـــــرح القواعـــــد  ،١٣٨ص  لل

 مصطفى أمحد الزرقا، -عبد الستار أبو غدة : احملقق ،١٨٠، ١٧٧، ١٥٦ ص ءللزرقا الفقهية،

  .م١٩٨٩ – ١٤٠٩: سنة النشر دار القلم،

ـــة علـــى نـــوازل  اعـــدة التـــصرف علـــى الرعيـــة منـــوط باملـــصلحة،ق: ينظـــر) ٢( دراســـة تأصـــيلية، تطبيقي

  .٣٤، صبن حممد اهلامشياحممد بن حسن العبادات، 

 .١٢١األشباه والنظائر، السيوطي ص ،١٢٣األشباه والنظائر، ابن جنيم ص: انظر)٣(

َُأخرجــه اإلمــام مالــك يف املوطــأ )٤( َ َ ، )١٤٢٩( رقــم ، عــن عمــرو بــن حيــىي املــازين عــن أبيــه٢/٧٤٥ْ

�يــان لألعمــال اخلرييــة مؤســسة زايــد بــن ســلطان آل : حممــد مــصطفى األعظمــي، الناشــر: احملقــق

واإلمـــام أمحـــد يف ، م٢٠٠٤ - هــــ ١٤٢٥األوىل، : اإلمـــارات، الطبعـــة– أبـــو ظـــيب -واإلنـــسانية 

ــــن عبــــاس١/٣١٣املــــسند ٍ عــــن اب ََّ َِ ــــاؤوشــــعيب :  احملقــــق،)٢٨٦٥ ( رقــــم،ِْ  عــــادل مرشــــد، ،طاألرن

األوىل، : طبعـةال، مؤسـسة الرسـالة: الناشـر، د عبد اهللا بن عبـد احملـسن الرتكـي: إشراف، وآخرون

 عــن أيب ســعيد اخلــدري ٥/٤٥٤واحلــاكم يف املــستدرك علــى الــصحيحني،  م٢٠٠١ هـــ  ١٤٢١

 الناشر،)٢٣٠٥( رقم ،"خيرجاه حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل هذا:" وقال  :

 ٢/١٠١  والبيهقــي يف ســننه،م١٩٩٠هـــ١٤١١األوىل، :  بــريوت، الطبعــة–دار الكتــب العلميــة 

ْعن مالك ب ُ
ِ
ِن أَنس عن عمرو بن حيىي عن أَبيه َ ِ

ْ ْ َْ ْ َ ََ َ ِ ْ ِ ٍ َ  والطرباين يف املعجـم ،)١١٧١٨(رقم  ،٢/١٣٩ُ

ٍالكبري عن ثـعلبة بن َأيب مالـك ِ
َ َ ِْ َ َ ْ َ : مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة، الطبعـة:  دار النـشر،)١٣٧٠(رقـم  ،َ

 .الثانية
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 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  يف هـــذا التحديـــد دفـــع الـــضرر الـــذي قـــد يتعـــرض لـــه احلجـــاج يفأن: وتقريـــر ذلـــك
 ومنع األضرار واحلوادث اليت تـنجم عـن االزدحـام والتـدافع يف بعـض ،أنفسهم أو أهليهم

، وممــا يــستدل بــه عليــه قولــه )١( واإلصــابات ومــا يرتتــب عليــه مــن وقــوع الوفيــات ،املواقــع

" :وال ينــــدفع إال بتحديــــد عــــدد ، ، فــــدفع الــــضرر هنــــا واجــــب(٢)"ال ضــــرر وال ضــــرار
  )٣ (.احلجاج

  

أن مــن الواجبــات  )٤( ".تــصرف علــى الرعيــة منــوط بالمــصلحةال:" قاعــدة -٤ 
 مبـا ال ونـسكهم، ومنها تنظيم أمـور عبـاد�م املسلمني، مراعاة مصاحل األمر،املناطة بويل 

 وإلـزام النـاس ، التنظيمات والقوانني اليت فيها حفظ األنفسّ وسنالشريعة،خيالف أصول 

د احلجــاج يف موســم احلــج؛ ملــا فيهــا  حتديــد عــدالتنظيمــات، ومــن تلــك �ــا،علــى العمــل 
 ومفاسد ومضار ينبغـي دفعهـا؛ حيـث إن الـضرورة داعيـة ملثـل حتقيقها،من مصاحل يرجى 

ً ورفعــا للحــرج واملــشقة للزحــام،ً وتفاديــا واإلصــابات،هــذا؛ ملنــع حــدوث الــضرر واحلــوادث 
  )٥( ."التصرف على الرعية منوط باملصلحة" وهذا ما تدل عليه قاعدة الدراسة عنهم،

                                                           

  بتـــاريخ٢٢٤وقـــرار رقـــم  ،هــــ٢٦/٣/١٤١٨ بتـــاريخ ١٨٧قـــرار هيئـــة كبـــار العلمـــاء رقـــم : ينظـــر) ١(

  .هـ٨/١١/١٤٢٦

 . سبق خترجيه )٢(

ـــة علـــى نـــوازل  قاعـــدة التـــصرف علـــى الرعيـــة منـــوط باملـــصلحة،: ينظـــر) ٣( دراســـة تأصـــيلية، تطبيقي

  .٣٣العبادات، ص

غمـز عيـون  ،١٢١ص األشـباه والنظـائر للـسيوطي، ١٠٤ص األشباه والنظائر البن جنيم :ينظر) ٤(

، م١٩٨٥ هــــ١٤٠٥الطبعـــة األوىل  طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة، ،١/٣٦٩ ، للحمـــوي ،البـــصائر

 أمحـــد الزرقـــا، ،شـــرح القواعـــد الفقهيـــة ،٣/٣٢٩ بـــن حجـــر اهليتمـــيا ،الفتـــاوى الفقهيـــة الكـــربى

دراســة تأصـــيلية، تطبيقيــة علـــى نـــوازل  قاعــدة التـــصرف علــى الرعيـــة منــوط باملـــصلحة، ،١/٣٠٩

  .٣٦، ٣٥ص، بن حممد اهلامشياحممد بن حسن العبادات، 

غمـز عيـون  ،١٢١ص األشـباه والنظـائر للـسيوطي، ١٠٤ص األشباه والنظائر البن جنيم :ينظر) ٥(

 ،شرح القواعد الفقهية ،٣/٣٢٩ بن حجر اهليتميا ،الفتاوى الفقهية الكربى، ١/٣٦٩البصائر 

دراســة تأصــيلية، تطبيقيــة  قاعــدة التــصرف علــى الرعيــة منــوط باملــصلحة، ،١/٣٠٩أمحــد الزرقــا، 

  .٣٦، ٣٥ص، بن حممد اهلامشياحممد بن حسن على نوازل العبادات، 



        
 
 

 

 
  

 

٦٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 والوضـــعية مل تـــشرع إال لتحقيـــق مـــصاحل العبـــاد يف التكليفيـــةإن األحكـــام الـــشرعية 
دينهم ودنياهم حيث حرص الشارع احلكيم يف كل حكم منها إمـا علـى حتقيـق مـصلحة 

  . للمكلف أو على دفع مضرة ومفسدة عنه
ليـا وتتفاوت درجات املصاحل اليت تنطوي عليها األحكام الشرعية ما بــني مـصاحل ع

  )١( .مكلفلألمة إىل مصاحل خاصة بكل 
وســـبب هـــذا التفـــاوت هـــو ارتبـــاط املـــصاحل مبقـــصود الـــشارع مـــن اخللـــق ومـــن وضـــع 
الــشريعة هلــم، حيــث يتجلــى ذلــك يف حــرص الــشارع علــى أن حيفــظ علــى العبــاد ديــنهم 
ـــــشريعة  وأنفـــــسهم وعقـــــوهلم ونـــــسلهم وأمـــــواهلم وهـــــي مـــــا يعـــــرب عنهـــــا علمـــــاء مقاصـــــد ال

  : ، وعلى ذلك(٢) مساخلبالضرورات 
فــإن كــل فعــل أو تــصرف بــشري يتــضمن احملافظــة علــى أحــد هــذه الــضرورات، فإنــه 
ينــدرج حتــت املـــصلحة الــيت تفياهــا وأراهـــا الــشارع احلكــيم، وكـــل فعــل أو تــصرف بـــشري 

 وإيقـــاع درؤهـــايهلـــك أحـــد هـــذه الـــضرورات، فإنـــه يعـــد يف نظـــر الـــشارع مفـــسدة جيـــب 
  . االعقوبة التعزيرية على مرتكبه

وإذا كــــان مــــن امليــــسور إقامــــة الــــدليل العقلــــي علــــى حــــرص األفــــراد األســــوياء علــــى 
مصاحلهم الذاتية ورعايتها واحملافظة عليهـا حـىت ولـو علـى حـساب املـصاحل العامـة لألمـة، 
َّوإذا كــان املــشاهد عمــال والواقــع فعــال تعــرض املــصاحل العليــا لألمــة، وهلــذا االعتبــار تكــون  ً ً

تمرة إىل مـــن حيميهـــا ويرعاهـــا وحيـــافظ عليهـــا مـــن العـــدوان أو مـــن يف حاجـــة دائمـــة ومـــس
  . التقصري واإلمهال واالضمحالل واهلدر

وخاطبــــه �ـــذه املهمـــة، يقــــول باحلـــاكم وقـــد أنـــاط الـــشارع احلكــــيم هـــذه املـــسؤولية 
 ٍ وكلكــم مــسئول عــن رعيتــه، فاإلمــام الــذي علــى النــاس راعٍأال كلكــم راع": الرســول 

 على أهل بيته، وهو مسئول عن رعيتـه، واملـرأة راعيـة ٍه، والرجل راعوهو مسئول عن رعيت
  )٣( "....على أهل بيت زوجها

                                                           

 .٢/٤٧٥ ، الشاطيباملوافقات :نظري)١(

 هر بن عاشور التونسي حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطا،مقاصد الشريعة اإلسالمية :انظر )٢(

، وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية، قطـر: الناشـر، حممد احلبيب ابـن اخلوجـة: احملقق ،٣/١٩٤

  .م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥: عام النشر

أطيعــــوا اهللا {بــــاب قــــول اهللا تعــــاىل و ، كتــــاب األحكــــام٩/٦٢صــــحيحه  البخــــاري يف  أخرجــــه)٣(

=  مـــسلم يف أخرجـــه و،)٧١٣٨: ( بـــرقم،]٥٩: النـــساء[} وأطيعـــوا الرســـول وأويل األمـــر مـــنكم
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ج املـــسؤولية عـــن ّإلــــى تـــدرُالـــشريف يالحـــظ أنـــه أرشـــدنا هـــذا احلـــديث واملتأمـــل يف 
  . رعاية املصاحل الشرعية حبسب حال كل مكلف ومسؤول

 ممـــا قررتـــه الـــشريعة نوإ": ونيـــةاإللكرتمركـــز األزهـــر العـــاملي الفتـــوى جـــاء يف فتـــاوى 
اإلســالمية وأولتــه مكانــة كبــرية مقــام ويل األمــر، فــأمرت بطاعتــه، وحرمــت معــصيته؛ حــىت 
ّتستقيم أمور الرعية، ويتمكن من حتقيق الغاية اليت نصب هلا، وهـي غايـة عظيمـة مكونـة  ُ

 أمـــور تـــدبري: والثـــاين .نـــصرة الـــدين، واحلفـــاظ علـــى أصـــوله وقواعـــده: األول :مـــن أصـــلني
  .الرعية، وسياسة الدولة الدنيوية مبا تقتضيه املصلحة العامة املعتربة

-ٌ إذ مراعــاة املــصلحة املعتــربة أصــل مــن أصــول الــدين، كمــا قــال اإلمــام الــشاطيب 
  )١(". استقرينا من الشريعة أ�ا وضعت ملصاحل العباد: "-رمحه اهللا

إن مقــصد الــشريعة مــن : "هبقولــ -رمحــه اهللا -وأوضــحه اإلمــام الطــاهر بــن عاشــور 
التـــشريع حفـــظ نظـــام العـــامل، وضـــبط تـــصرف النـــاس فيـــه علـــى وجـــه يعـــصم مـــن التفاســـد 

املقصد العام من التشريع هـو حفـظ نظـام األمـة، واسـتدامة : "ً، ويقول أيضا(٢)"والتهالك
(٣)".صالح ا�تمع، باستدامة صالح املهيمن عليه وهو اإلنسان

 

َسالمية لويل األمر تدبري كثري من األمـور االجتهاديـة ولذلك فقد كفلت الشريعة اإل
وفــق اجتهــاده الــذي يتوصــل إليــه بعــد النظــر الــسليم، والبحــث والتحــري، واستــشارة أهــل 
ًالعلـم األمنـاء وأهــل اخلـربة العــدول، يف القيـام بتــصرف مـا، ســواء كـان هــذا التـصرف منعــا 

ـــدا أو إلزامـــا بـــأمر مـــن األمـــور، وال ًأو �يـــا أو تقيي  قيـــد عليـــه يف تـــصرفه ذلـــك إال التزامـــه ًً
ُبالــشرع، وعــدم خمالفتــه لنــصوصه، ولقــد كــان مــن القواعــد الــيت قررهــا أهــل العلــم يف ذلــك 

(٤)  ."ٌتصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة"الباب أن 
  

                                                                                                                                           

بــاب فــضيلة اإلمــام العــادل، وعقوبــة اجلــائر، واحلــث علــى  ،كتــاب اإلمــارة٣/١٤٥٩صــحيحه =

 -مـن طريـق عبـد اهللا بـن عمـر) ١٨٢٩: (بـرقم، الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة علـيهم

 .-رضي اهللا عنهما
 .١٢/ ٢ ، الشاطيباملوافقات :انظر)١(
  حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،د الشريعة اإلسالميةمقاص :انظر) ٢(

٢/٥٦٣. 
 .٣/١٩٤ :املصدر السابق :انظر )٣(
  :املوقع على الشبكة العنكبوتية: انظر)٤(

/ArtMID/qadaya/fatwa/fatwacenter/eg.azhar.www://http

٥٠١٤٨/ArticleID/٧٩٨٨  
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  : من وجهين:من المعقول: ًارابع
 بــل احلــج،داء أن هــذا التحديــد لــيس املقــصود منــه منــع النــاس مــن أ :وجــه األولال

  : تتجلى يف اآليت،)١( شرعيةهو مبين على مقاصد ومصاحل 
 ة، ورعايــــ والــــيت تتجلـــى يف حفـــظ األنفـــسالتنظـــيم، املـــصاحل العظيمـــة يف هـــذا -١

 النفـــــوس واألرواح يف الـــــشريعة اإلســـــالمية مـــــن حفـــــظ؛ ألن اهللا تعـــــاىل حجـــــاج بيـــــت اهللا
ـــه إهـــالك الـــنفس  وملعظمـــى، وشـــرع احلـــج لتحقيـــق مقاصـــد ،التلـــف أو الثقـــل  يـــشرع في

  )٢( .لألذىوتعريضها 
 الـضرورة الــيت تـدعو إىل هــذا التحديـد؛ وذلــك ملـا فيــه مـن إمكانيــة تنظـيم احلــج -٢

 وإعـانتهم علـى أداء احلجـاج، واإلسـهام يف ختفيـف االزدحـام علـى املطلـوب،علـى الوجـه 
  )٣( ."مناسك احلج بكل يسر وسهولة

والة األمر مل يرتبوا هذا الرتتيـب إال مـن أجـل " :بن عثيمني حول هذا التنظيماقال 
 العــدد صــار أهــون َّ ألنــه كلمــا قــلالطاعــة، ال مــن أجــل كــف النــاس عــن النــاس،مــصلحة 

ً وهــؤالء الــذين حجــوا تطوعــا بــدون براحــة، وصــار النــاس يــؤدون مناســكهم النــاس،علــى 
ممنوع مـن هل اخلري :  ولكين أقولاخلري،تصريح هم حريصون على اخلري يقصدون بذلك 

 مبعــىن هــل ال يوجــد ســبب ملغفــرة احلــج؟ أو ميكــن أن يلــتمس اخلــري يف غــري احلــج؟،غــري 
 فأسـباب ،فال تظن أن األمر حمصور على احلج...  فأبواب اخلري كثريةاحلج؟الذنوب إال 

 فعليــك أن متتثــل خــري، فــإذا رأى ويل األمــر أن يرتــب النــاس فهــذا ،مغفــرة الــذنوب كثــرية
  )٤( ."لَّوأال تتحي
 وهلـا حمـدودة،أن مساحة املشاعر املقدسة وكذلك احلرمني الـشريفني  :وجه الثانيال

ُ ولــو مســح للنــاس بــاحلج مبــا يفــوق عــام،ً والزحــام يزيــد عامــا بعــد حمــددة،طاقــة اســتيعابية 
  )٥ (. ألدى ذلك حلصول املشقة والتهلكة؛طاقتها االستيعابية

                                                           

ـــة علـــى نـــوازل ، دراســـة تأصـــيلية ،التـــصرف علـــى الرعيـــة منـــوط باملـــصلحة قاعـــدة :ينظـــر) ١( تطبيقي

  .٣٣، صبن حممد اهلامشياحممد بن حسن العبادات، 

  .١٤٦ ،١٤٥اإلجراءات التنظيمية للحج، أمحد غالب اخلطيب، ص : ينظر) ٢(

  .٤٦ ص،علي بن ناصر الشلعان، النوازل يف احلج :ينظر )٣(

  .)١٥١١( فتوى رقم ،)٢٣/٤٤٩( جمموع فتاوى ورسائل العثيمني: ينظر) ٤(

ـــة علـــى نـــوازل  منـــوط باملـــصلحة،قاعـــدة التـــصرف علـــى الرعيـــة : ينظـــر) ٥( دراســـة تأصـــيلية، تطبيقي

  .٣٣، صبن حممد اهلامشياحممد بن حسن العبادات، 
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ِنــسب الحجــاج القــادمين مــن قــرار منظمــة التعــاون اإلســالمي بــشأن تحديــد   َ
ِ

 اآلفاق

ِاتفق وزراء خارجية الدول اإلسالمية على كيفيـة حتديـد نـسب احلجـاج كـل عـام يف 
َ
ِ

هــ ١٤٠٨ شـعبان ٧ – ٣َّمؤمترهم السابع عشر يف عمان باململكة األردنية اهلامشيـة، مـن 

بــأن تكــون نــسبة حجــاج كــل دولــة، هــي حاصــل قــسمة عــدد ســكان الدولــة علــى عــدد 

 :ُّمني يف العامل وهذا نص قرارهماملسل
بشـأن التدابري اخلاصـة بتنظـيم وحتديـد أعـداد الوافـدين إىل   س– ٢١/١٧قرار رقم 

   األماكن املقدسة ألداء فريضة احلج

إن املـــؤمتر اإلســـالمي الـــسابع عـــشر لـــوزراء اخلارجيـــة، املنعقـــد يف عمـــان، باململكـــة 
/  آذار٢٥ – ٢١هـــ املوافــق ١٤٠٨بان  شــع٧ – ٣األردنيــة اهلامشيــة، خــالل الفــرتة مــن 

  .م١٩٨٨مارس 

ًانطالقـــا مـــن مبـــادئ ميثـــاق منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، وأهدافـــه الـــيت نـــصت علـــى  
احـرتام سـيادة كـل عـضو، وعلـى تعزيـز التـضامن اإلسـالمي والتعـاون يف كـل مـا مـن شــأنه 

 .خدمة اإلسالم واملسلمني

ربيــة الــسعودية علــى تــسهيل أداء وإذ يأخــذ يف االعتبــار حــرص حكومــة اململكــة الع
ّفريضة احلج، ومناسك العمرة، والزيارة لكـل مـسلم ومـسلمة، ومـا تبذلـه مـن جهـود خـرية 

 .يف سبيل تنظيم أداء مناسك احلج، وإقامة احلجاج واملعتمرين، وسريهم، وتنقال�م

وبعــد االطــالع علــى املــذكرة الــيت تقــدمت �ــا حكومــة اململكــة العربيــة الــسعودية،  
املتــضمنة شــروعها يف خطــط جديــدة، وبــرامج، ومــشروعات لتوســعة احلــرمني الــشريفني، و

وتطــوير وحتــسني مبــاين ســكن احلجــاج، وإزالــة بعــض املنــشآت القدميــة، وإقامــة منــشآت 

 .جديدة، وتأسيس األجهزة، واملؤسسات واهلياكل التنظيمية الالزمة لذلك
ـــأن استـــضافة وتيـــسري وتـــسهيل انـــسياب احل  ـــستلزم تنظـــيم مجـــوع وإذ يقـــر ب جـــاج ي

الوافدين من خمتلـف أصـقاع األرض مبـا يـؤمن متـتعهم باخلـدمات الـيت توفرهـا هلـم األجهـزة 

املختــصة يف اململكــة العربيــة الــسعودية بــصورة تتناســب مــع الواقــع املكــاين ملناســك احلــج 
 :والعمرة
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عـــدد يؤيـــد اإلجـــراءات الـــيت ســـتتخذها اململكـــة العربيـــة الـــسعودية والـــيت حتـــدد  -١
 .احلجاج بنسبة حاصل تقسيم عدد سكان الدولة على عدد املسلمني يف العامل

ويطلـــب مـــن كـــل الـــدول األعـــضاء يف منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي التعـــاون مـــع  -٢ 
حكومة اململكة العربيـة الـسعودية يف كـل مـا مـن شـأنه تنفيـذ اإلجـراءات املالئمـة لـذلك، 

جـاج، وتـأمني أداء مناسـكهم، وتـوفري مجيـع مبا يكفل حتقيـق تكـافؤ الفـرص بـني مجيـع احل
 )١( .وسائل الراحة هلم

قــرار هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية بــشأن تحديــد المــدة  
ـــة  ـــم أراد أداءه مـــرة أخـــرى مـــن داخـــل المملكـــة العربي ـــسك ث ـــة لمـــن أدى الن الزمني

 السعودية
هـذا املوضـوع بنـاء علـى التوجيـه  – نفعنا اهللا بعلومهم –تناولت هيئة كبار العلماء 

َّالسامي، بإبداء الرأي الفقهي حيال حتديد املدة الزمنية خبمـس سـنوات، ملـن حـج مث أراد 
 بتـــــــاريخ ١٨٧أن حيـــــــج مـــــــرة أخـــــــرى مـــــــن داخـــــــل اململكـــــــة العربيـــــــة الـــــــسعودية، ورقمـــــــه 

 :هـ، ونصه ما يلي٢٦/٣/١٤١٨
  هـ٢٦/٣/١٤١٨ وتاريخ ١٨٧قرار رقم 

، والـــصالة والـــسالم علـــى خـــري اخللـــق أمجعـــني، نبينـــا حممـــد احلمـــد هللا رب العـــاملني
  :أما بعد. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى �داه إىل يوم الدين

فــــإن جملــــس هيئــــة كبــــار العلمــــاء، يف دورتــــه الــــسابعة واألربعــــني املنعقــــدة يف مدينــــة 
هـــ؛ اطلــع علــى برقيــة صــاحب الــسمو امللكــي ٢٢/٣/١٤١٨الطـائف، ابتــداء مــن بتــاريخ 

 –هـــ؛ الــيت رغــب فيهــا مســوه ٧/١/١٤١٨، وتــاريخ ٣٧٨/رئــيس جملــس الــوزراء سنائــب 
 أن تقـوم هيئـة كبـار العلمـاء، ببحـث ودراسـة موضـوع تنظـيم حجـاج الـداخل –وفقه اهللا 

ًمن السعوديني، ووضـع إجـراء يـنظم أوضـاعهم، نظـرا لـضيق املكـان يف املـشاعر املقدسـة، 
 مبــا يتقــرر يف – حفظـه اهللا –أخــرى، وإفادتــه والزيـادة املطــردة يف عـدد احلجــاج ســنة بعـد 

 .هذا الشأن
وقـــد درس ا�لـــس هـــذا األمـــر، واســـتعرض واقـــع احلـــال يف احلـــج، ومـــا يتعـــرض لـــه  

احلجــاج مــن شــدة االزدحــام يف كثــري مــن املــشاعر، والطــرق، واألمــاكن، وأن ســبب ذلــك 
اهللا، مـــــن كثـــــرة عـــــدد احلجـــــاج يف الـــــسنوات األخـــــرية رغـــــم مـــــا اختذتـــــه احلكومـــــة وفقهـــــا 

ًالتــسهيالت للوصــول إىل املــشاعر، ومــا تعملــه ســنويا مــن تنظيمــات مــستمرة لتيــسري أداء 
                                                           

الشريف هاشـم بـن هـزاع . د،  حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى:ينظر)١(

  :                                                                  ، وينظر املوقعالشتربي

٢١٧٧٨٢/enod/net.almoslim://http   
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 دراســة مــا – وفقهــم اهللا –مناســك احلــج للمــسلمني، ومــن أجــل ذلــك رأى والة األمــر 
 .يتعلق بتنظيم حجاج الداخل من السعوديني

ناســـب لتخفيــــف وبعـــد الدراســـة واملناقــــشة والتأمـــل، والتمــــاس احللـــول، والعــــالج امل
املعاناة واملشقة عمن يريد أداء مناسك احلج، ومنع األضـرار املرتتبـة علـى شـدة الزحـام أو 

َّفــــإن جملــــس هيئــــة كبــــار العلمــــاء باألكثريــــة ال يــــرى مــــا مينــــع مــــن وضــــع تنظــــيم : تقليلهــــا

للحجــاج الــسعوديني، ومــن ذلــك أن ال تــسمح احلكومــة ملــن حــج بتكــرار احلــج؛ إال بعــد 
ا هو املعمول به مع املقيمني يف اململكة من غري الـسعوديني، مـا دامـت مخس سنوات كم

ًالـــضرورة تــــدعو إىل ذلــــك، إســـهاما يف التخفيــــف علــــى احلجـــاج، وإعانــــة هلــــم علــــى أداء  ً
ًمناسك احلج، ودفعا للحرج واملشقة عـنهم، عمـال بقـول اهللا  ً يريـد اللـه بكـم اليـسر وال َ َ َْ ُُ ُْ ُ ِ ُ ّ ُ ِ

ْيريد بكم العـس ُ ْ ُ ُ ِ ُ َوجاهـدوا يف اللـه حـق جهـاده هـو اجتبـاكم ومـا : ، وقولـه سـبحانه)١(َرُِ َ َ ََ َْ ُ َ ْ َ ُ
ِ ِ

َ
ِ َِّ ِ َّ ِ ُ

ِجعـل علــيكم يف الـدِّين مــن حــرج ملـة أبــيكم إبــراهيم هــو مســاكم المـسلمني مــن قـبــل ويف  ِ
َ ْ ُُ َْ ْ َْ ِ ِ

َ
ِ ِْ َُّ َ َ َُ َ َ ُ

ِ
ْ ُْ َُِ َ َِّّ ٍ َ ْ َِ ََ َ

ْهـــذا ليكـــون الرســـول شـــهيدا علـــيكم  ُ ُْ َ ََ ً ِ َ ُ ُ َّ َ َ
ِ

ُوتكونـــوا شـــهداء علـــى النـــاس فـــأقيموا الـــصالة وآتـــوا َ ُ ََ ُ ََ َ َّ ََِ ََّ ِ َ َ َ ُ ُ
ُالزكــــاة واعتــــصموا باللــــه هــــو مــــوالكم فــــنعم المــــوىل ونعــــم النــــصري

ِ َِّ َ َْ ْ
ِ ِ ِ
َ َ ُ ََ ْ ْْ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ َّ ِ َْ َّ)وقــــول النــــيب ، )٢ :

ــــــــه؛ كــــــــان اهللا يف «: ، وقولــــــــه )٣(» يــــــــسروا وال تعــــــــسروا« مــــــــن كــــــــان يف حاجــــــــة أخي

  .)٤(»حاجته

ا و .و و وآ  م  ا و.  

  )٥( بازعبد العزيز بن عبد اهللا بن : الرئيس

 جيــب أن – مــن الــداخل واخلــارج –القــول جبــواز حتديــد عــدد احلجــاج فــإن : ًوأخــريا

  . ًستغل سياسياُد بضوابط حمددة يتفق عليها، وتكون معلنة جلميع الدول حىت ال يّيقي
 

  

                                                           

  .)١٨٥:(سورة البقرة، اآلية) ١(

   .)٧٨:(ورة احلج، اآلية س)٢(

   . سبق خترجيه)٣(

   .سبق خترجيه )٤(

الشريف هاشم بن هزاع . د،  حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى:ينظر )٥(

   node/net.almoslim://http/٢١٧٧٨٢            :، وينظر املوقعالشتربي



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  تصريححكم التحايل على الجهات األمنية والحج بدون  : الرابعبحثلما
  :وفيه مطلبان

 .تصريححكم الحج بدون : المطلب األول

لـيس  إن احلج هو الـركن اخلـامس مـن أركـان اإلسـالم، وفـضله عظـيم، واحلـج املـربور
رة واحـدة العمر مـ له ثواب إال اجلنة، ومن رمحة اهللا تعاىل بعباده أن جعل فريضة احلج يف

لــو  " :قـالَّاحلـج أكـل عـام؟  علـى املـستطيع، وملـا سـئل عليـه الـصالة والـسالم عـن فريـضة

  .)١(" نعم لوجبت، وملا استطعتم :قلت
 اشـــرتاط احلـــصول :ومناســـكهومـــن املـــسائل املتعلقـــة بالزحـــام وأثـــره يف أحكـــام احلـــج 

  .على تصريح باحلج من السلطات املختصة

نــه منــع أداء النــاس لعبــادة احلــج، بــل هــو مبــين علــى وهــذا اإلجــراء لــيس املقــصود م
منـع ازدحـام احلجـاج يف مـشاعر احلـج، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن : مصلحة شـرعية، وهـي

مفاسد وأضرار، وما يرتتب عليه من وقوع الوفيات و اإلصابات، فاملـشاعر بـال شـك هلـا 

 التنظـيم؛ ملـا ثـل هـذام إىل تـدعو ًطاقة استيعابية، والزحام يزيـد عامـا بعـد عـام، فالـضرورة
 بيـسر احلـج مناسـك أداء علـى احلجـاج، وإعـانتهم علـى التخفيـف يف اإلسـهام مـن فيـه

ً،ومنعـا لألضـرار واحلـوادث الـيت )٢(احلجـاج  ّواملشقة عـن احلرج دفع من فيه وملا ، وسهول
تنجم عن االزدحام والتـدافع يف بعـض املواقـع ممـا يرتتـب عليـه وقـوع الوفيـات واإلصـابات 

 املفـسدة إذا كانـت  خاصـة،املـصاحل جلـب علـى درء املفاسـد مقـدم أن َّشـك ، وال)٣(

  .خاصة واملصلحة عامة

ومـــا يـــصدر عـــن أويل األمـــر مـــن أحكـــام وإجـــراءات منوطـــة باملـــصلحة فيمـــا مل يـــرد 
بشأنه دليل خاص، متعـني، ومل يكـن فيـه خمالفـة للـشريعة هـو مـن بـاب الـسياسة الـشرعية 

                                                           

 .باب فرض احلج مرة يف العمر  احلج،ب كتا،)٩٧٥/ ٢( يف صحيحه، مسلم أخرجه )١(

ية وال شك أن رفـع احلـرج واملـشقة عـن املكلـف مـن األسـس الـيت قامـت عليهـا الـشريعة اإلسـالم )٢(

َيريـد اللـه بكـم اليـسر وال يريـد بكـم العـسر  :يدل على ذلك قولـه تعـاىل ُ َ ُْ ُْ ْ ُْ ُِ ُِ ُِ َّ ُِ ُ ََُ ُوقولـه ١٨٥/ البقـرة ،

ٍ ما يريد الله ليجعـل علـيكم مـن حـرج:تعاىل َ َ ْ َ ُ َ
ِ

ْ ُ ْ ْ ََُ َ َ
ِ َّ ُِ وقولـه تعـاىل٦/ املائـدة ، : َيريـد اللـه َأن خيفـف َُِّ ْ ُ َّ ُِ ُ

ْعنكم ُ َْ٢٨/  النساء. 

 بتـاريخ ٢٢٤هـ، والقرار رقـم ١٤١٨ /٣ / ٢٦ بتاريخ ١٨٧قرار هيئة كبار العلماء رقم : نظري )٣(

 . هـ١٤٢٦ / ١١ / ٨



        
 
 

 

 
  

 

٦٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ًفيــشمل ذلــك كــل مــا يلــزم سياســة مــن فعــل أو تــرك، ســواء . م �ــاالــيت علــى األمــة االلتــزا
كانت على شكل أنظمـة وقـوانني، أو فتـوى، أو غريهـا، أو حـىت القـرارات الـصادرة علـى 

  .)١( وتدبريشكل إجراءات اليت تكون حمل فعل وتنفيذ، وحركة 

  .أما عن حكم الحج بدون تصريح فإنه يتوقف على كونه فريضة أو نافلة
ً وكــان الــشخص قــادرا مــستطيعا ألداء تلــك الفريــضة ولكنــه فريــضة، حــج فــإن كــان ً

 جــاز لــه أداء احلــج بــدون تــصريح؛ – ألي ســبب كــان –عجــز عــن اســتخراج التــصريح 

 فـإن الفريـضة؛ وال جيـوز ألي جهـة بعـد ذلـك منعـه أداء تلـك احلج،ألن اهللا افرتض عليه 
 إمنــا الطاعــة يف اهللا، يف معــصية ال طاعــة :"  لقولــه الطاعــة؛منــع منهــا فــال جتــب عليــه 

الـــسمع والطاعـــة علـــى املـــرء املـــسلم فيمـــا أحـــب وكـــره مـــا مل  :" ، وقولـــه )٢(" املعـــروف

  .)٣(" فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة مبعصية،يؤمر 
، وجيـب يف أول أوقـات التمكـني، وقـد )٤( الفـوروألن الراجح أن احلج واجب علـى 

لـو أن " :فقـالًم مـن ذهـب إىل احلـج ومل يأخـذ تـصرحيا سئل الشيخ ابن عثيمني عن حك

                                                           

التعليـــق علـــى الـــسياسة الـــشرعية يف إصـــالح الراعـــي والرعيـــة لـــشيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة، : نظـــري )١(

لــشيخ ابــن مؤســسة ا: بتــصرف، طبعــة، )٩، ٨(، لفــضيلة الــشيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــني، ص

 .عثيمني اخلريية

 كتاب التمين، باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد ،)٦/٢٦٤٩( ،هصحيح يف البخاري أخرجه )٢(

/ ٣(ه، صـــحيح يف مـــسلم وأخرجـــه الـــصدوق يف األذان والـــصالة والـــصوم والفـــرائض واألحكـــام،

 .صية اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعب كتا،)١٤٦٩

، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما )٢٦١٢ / ٦(، هصحيح يف البخاري أخرجه )٣(

 كتـــاب اإلمـــارة، بـــاب وجـــوب ،)١٤٦٩ / ٣(ه، صـــحيح يف مـــسلم وأخرجـــه مل تكـــن معـــصية،

 .طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية

ـــه، وأبـــو يوســـف، واإلمـــام مالـــك يف ذهـــب إىل ذلـــك اإلمـــام أبـــو حنيفـــة يف أصـــح الـــروايتني ع )٤( ن

 .الراجح، واحلنابلة يف األصح عندهم، واملزين من الشافعية، وابن حزم الظاهري

وذهب الشافعية، وحممد بن احلسن من احلنفية، واإلمام مالك يف قول، واحلنابلة يف رواية، وهو قول 

ون أن احلـج واجـب علـى ابن عباس، وأنس، وجابر، وعطاء، وطاووس، واألوزاعي، والثوري، وير

  .الرتاخي

، بــدائع )٤٥٨ -٤٥٦ / ٢(، حاشــية رد احملتــار: نظــري، ملعرفــة هــذه اآلراء، واألدلــة الــيت اســتدلوا �ــا

ــــصنائع ــــة بــــريوت، دار الكتــــاب  ،)١٢٠، ١١٩/ ٢(  الكاســــاين،ال = طبعــــة دار الكتــــب العلمي



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ًاحلكومــة قالــت ملــن مل حيــج فرضــا ال حتــج لتمــام الــشروط، فهنــا ال طاعــة هلــا؛ ألن هــذه 
معــصية، واهللا أوجبـــه علــى الفـــور، أمـــا النافلــة فليـــست واجبـــة، وطاعــة ويل األمـــر فيمـــا مل 

  .)١("يتضمن ترك واجب أو فعل حمرم واجبة 

 يف هـذه –حلج نافلة فـإن طاعـة ويل األمـر بـضرورة اسـتخراج التـصريح أما إذا كان ا
 أوجــب مــن حــج النافلــة ؛ألنــه مبــين علــى أســاس شــرعي ، كمــا أنــه أمــر مــن ويل -احلالــة 

ًاألمر مبين على املصلحة العامة ، وهو شرعا الزم التنفيذ ، ألن القاعـدة الـشرعية تقـضي 
وإذا كــــان األمــــر كــــذلك وجبــــت  ،)٢( أن تــــصرف األمــــام علــــى الرعيــــة منــــوط باملــــصلحة

ُ يــا أيـهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســ :طاعتــه لقولــه تعــاىل  َّ ُ ُ َ
ِ َِ َ ََ َ َّ َُ ََ

ِ َّ ِول وأويل األمــر ُّ َْ ْ ِ َُ َ
ْمـــنكم ُ ْ ِ )وقولـــه )٣ ، "  ، مـــن أطـــاعين فقـــد أطـــاع اهللا ، ومـــن عـــصاين فقـــد عـــصى اهللا

  .)٤(" األمري فقد عصاينومن يطع األمري فقد أطاعين ، ومن يعص
ً امتثـاال ملـا ورد مـن ؛تـصريح أن املسلم أن استطاع أن حيج نافلـة بـدون :والخالصة

 كــذب،، ومل يرتتــب علــى ذلــك )٥(أحاديــث صــحيحة يف الرتغيــب يف احلــج واملتابعــة بينــه 

                                                                                                                                           

، احلــاوي )٤٧١ / ٢(، ، مواهـب اجلليـل)٣، ٢/ ٢(، حاشـية الدسـوقي والـشرح الكبـري،العريب=

 ٣(، ، املغين)٣٦٢ / ١(، املهذب، )٥١/ ٤( املاوردي، يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،الكبري

  ).٣١٦ / ٥(، احمللى ،)٤٠٤ / ٣(  املرداوي،، اإلنصاف)١٩٦/ 

 مجــع ،)٤٣٢ / ٢٣( جممــوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الــشيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــني،: نظــري )١(

الطبعـــة األخـــرية  طبعـــة دار الـــوطن، دار الثريـــا،، بـــن إبـــراهيم الـــسليمانار فهـــد بـــن ناصـــ: وترتيـــب

 .هـ١٤١٣

، املنثـور يف القواعـد )١/٣٦٩(، للحمـوي: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر: نظري )٢(

ــــــة هـــــــ ١٤٠٥الطبعــــــة الثانيــــــة  ، طبعــــــة وزارة األوقــــــاف الكويتيــــــة،)١/٣٠٩(،  للزركــــــشي،الفقهي

 .)١/١٢١(، للسيوطي: والنظائرم، األشباه ١٩٨٥

 .٥٩: ، اآليةالنساء سورة )٣(

، كتاب اجلهاد، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي )١٠٨٠ / ٣( ،هصحيح يف البخاري أخرجه )٤(

كتـاب اإلمـارة، بـاب وجـوب طاعـة األمـراء يف ، )١٤٦٦ / ٣(ه، صـحيح يف مـسلم، وأخرجه به

 .غري معصية

ًإن عبدا أصححت جسمه، وأوسعت عليه يف املعيشة، تأيت  :"  قوله : هذه األحاديثمن و)٥(
  = تـابعوا بـني احلـج والعمـرة :" قولـه و، وقـد سـبق خترجيـه" َّعليه مخـسة أعـوام، مل يفـد إيل حملـروم
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 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 إن شــاء – وال ارتكــاب حمظــور مــن إيــذاء أحــد فحجــه صــحيح احتيــال، وال رشــوة،وال 
  .–اهللا 

إذا وقـــع الـــشخص يف أي حمظـــور شـــرعي لكـــي يـــتمكن مـــن حـــج النافلـــة فـــإن أمـــا 

  .أعلم، واهللا )١( مع وقوعه يف اإلمث صحيح،حجه 

                                                                                                                                           

خبــث احلديــد والــذهب والفــضة ولــيس للحــج  فإ�مــا ينفيــان الفقــر والــذنوب كمــا ينفــي الكــري =

  .خترجيه، وقد سبق "املربورة ثواب إال اجلنة 

  :           وينظر املوقع حممد بن عثيمني،  للشيخ: احلج بدون تصريح:  ينظر)١(

etn.almoslim.www://http  

  :وينظر املوقعاعي للشيخ خالد الرف: ّحكم احلج بدون تصريح

            net.alukah.www://http 

  :وينظر املوقع ،للشيخ عبد احملسن بن ناصر العبيكان فاعله: أداء احلج بدون تصريح حرام ويأمث

com.burnews.www://http    

وينظــــــــــر  ،علــــــــــي مجعــــــــــة حممــــــــــد. د: بــــــــــدون تــــــــــصريح للحــــــــــج الــــــــــشرع يف دخــــــــــول مكــــــــــة حكــــــــــم

للشيخ عبد اهللا : احلج بدون تصريح إمث وعصيان com.misrelwatan://http:املوقع

   net.hailnews.www://http :  وينظر املوقع ،بن سليمان املنيع

     :وينظر املوقع ،نايف اجلريدان. تصريح احلج وعالقته بالسياسة الشرعية د

com.islammessage.fiqh://http  

  :وينظر املوقععبد الكرمي خضري، . د: حكم احلج بدون تصريح

com.islammessage.fiqh://http 

                                    :وينظر املوقع ،فتوى الدكتور عبد السالم السحيمي             

net.sahab.www://http   

                         : وينظر املوقع صاحل الفوزان،. د: ؟هل جيوز احلج بدون تصريح

com.٣mawdoo://http  

  :وينظر املوقع ،للشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن الغديان: فتاوى متنوعة يف احلج

node/sa.org.af.haj://http        

                        :     ينظر املوقعو ،حممد ياسر املسدي/ فتوى د

com.google.groups://https             



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  حكم التحايل على الجهات األمنية: المطلب الثاني
  ً:واصطالحا ًلغة الحيل تعريف: ولالفرع األ 
 تذوا مــن فهــي حيـول، حــال: تقـول التحــول؛ مـن حيلــة مجــع هـي :ًلغــة  الحيـل-أ
 وجــودة احلــذق،: األصــل يف ومعناهــا قبلهــا، مــا ِالنكــسار ًيــاء الــواو انقلبــت وإمنــا الــواو،
   ) ١( .املعضالت من والتخلص األمور، يف التصرف على والقدرة النظر،
 االسم من االحتيال، ويقـال ال حيلـة لـه وال احتيـال وال حمالـة - بالكسر -احليلة و

  )٢( باحليل،يء مطالبتك الش: حميلة، واالحتيال وال
لقـــد اســـتعمل العلمـــاء احليلـــة مبعـــىن أخـــص مـــن : ًاصـــطالحا الحيـــل تعريـــف -ب

احليلــة هــي نـــوع خمــصوص مـــن «: قــال ابــن القـــيم: معناهــا يف اللغــة، ومـــن ذلــك مــا يلــــي
التــصرف والعمــل، الــذي يتحــول بــه فاعلــه مــن حــال إىل حــال، مث غلــب عليهــا بــالعرف 

يت يتوصــل �ــا الرجــل إىل حــصول غرضــه، حبيــث ال اســتعماهلا يف ســلوك الطــرق اخلفيــة الــ
ـــة؛ فهـــذا أخـــص مـــن موضـــوعها يف أصـــل اللغـــة،  يـــتفطن لـــه إال بنـــوع مـــن الـــذكاء والفطن
ًوســـواء كـــان املقـــصود أمـــرا جـــائزا أو حمرمـــا، وأخـــص مـــن هـــذا اســـتعماهلا يف التوصـــل إىل  ً ً

ًالغرض املمنوع منه شـرعا، أو عقـال، أو عـادة، فهـذا هـو الغالـب عليهـا  يف عـرف النـاس؛ ً
فـــالن مـــن أربـــاب احليـــل، وال تعـــاملوه فإنـــه متحيـــل، وفـــالن يعلـــم النـــاس : فـــإ�م يقولـــون

  )٣(".احليل، وهذا من استعمال املطلق يف بعض أنواعه كالدابة واحليوان وغريمها
  )٤( ."إىل ما حيبه  اليت حتول املرء عما يكرهه"هي ُّعرفت بأ�ا و

؛ ألن احليـل ً"احليـل احملرمـة شـرعا" :غالب أنه يراد بـهإذا أطلق هنا فال" احليل"ولفظ 
احملرمـــة تقـــوم علـــى املخادعـــة واختـــاذ الوســـائل املـــشروعة وغـــري املـــشروعة، كمـــا ذكـــر ذلـــك 

ُاحليلــــة واحلويلــــة مــــا يتوصـــــل بــــه إىل حالــــة مــــا يف خفيــــة، وأكثـــــر : "الراغــــب األصــــفهاين
   ) ٥( ."استعماهلا فيما يف تعاطيه خبث

                                                           

: املنـــــــري املـــــــصباح ،)١٢٧٨: ( ص:احملـــــــيط القـــــــاموس ،)١١/١٨٣: (العـــــــرب لـــــــسان:  ينظـــــــر)١(

)١/١٦٠.(  

  ).١١/١٨٣: (العرب لسان:  ينظر)٢(

حممــد عبــد : رتبــه وضــبطه وخــرج آياتــه ،)٨٧ ،٤/٨٦(ني عــن رب العــاملني إعــالم املــوقع:  ينظــر)٣(

  .م١٩٩٣هـ١٤١٤الطبعة الثانية  لبنان، دار الكتب العلمية، بريوت، : طبعة،إبراهيم السالم

  ).٩٤:(التعريفات للجرجاين، ص:  ينظر)٤(

  ).  ٢٦٧:(مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، ص:  ينظر)٥(



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

احليلـة علـى النظـام  يلـة هنـا احليلـة يف الـشرع، ولكـن املقـصود �ـاوليس املقصود باحل
  )١( .الذي وضعه ويل األمر

لتخفيـف  ولقد اختذت حكومة اململكة العربية الـسعودية بعـض اإلجـراءات اإلداريـة
ميــض علــى  الزحــام يف احلــج مــن بــاب الــسياسة الــشرعية، حيــث شــرعت يف منــع مــن مل

التحايـل علـى هـذه  ى، لكن بعض احلجـاج حيـاولحجه مخس سنوات من احلج مرة أخر
الـــبعض بلـــبس مالبـــسه  اإلجـــراءات الـــيت اختـــذ�ا اململكـــة يف تنظـــيم احلـــج، حيـــث يقـــوم

ويتحايل للحـصول علـى التـصريح  العادية ودخول مكة وهو حمرم، أو البعض رمبا يكذب
  )٢( .التفتيشنقطة  أو دفع مبالغ مالية لبعض السائقني حىت جياوزه

  حكم التحايل على الجهات األمنية: ثاني الالفرع
د العلماء والفقهاء على ضرورة االلتزام باحلصول على تـصريح احلـج، وعـدم ّأكلقد 

جــواز خمالفــة األنظمــة، بــل هنــاك مــن العلمــاء مــن اعتــرب مــن خيــالف األنظمــة يف احلــج، 
  آمث، حيـث يؤكـد مفــيتصول علـى تـصريح مــن اجلهـات املختـصةويـذهب للحـج دون احلـ

عام اململكة الشيخ عبد العزيز بن عبداهللا آل الشيخ على ضـرورة االلتـزام بتوجيهـات ويل 
إن ويل األمــر مل يـــصدر قـــرار احلـــج بتـــصريح : "األمــر وإتبـــاع األنظمـــة والتعليمـــات، وقـــال

، بل إن هذا جاء نتيجة كثـرة التقـارير الـيت تـأيت بـشكل يـومي لـويل األمـر عـن الزحـام ًاعبث
، )٣(للوضـع وعلمـه حبـال احلجـاجلقـرار ملعاناتـه ومراقبتـه ولذلك أصدر هـذا اوكثرة الناس، 

هذا القرار عرض على هيئة كبار العلماء يف حياة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن باز رمحـه 
   )٤( .قرارها واكتسب األغلبية فأصدرت -اهللا، ومن هو يف إميانه وعلمه وورعه ؟ 

 من أدى فريضة احلج أن يلزم االنتظار، ويتقيـد  ودعا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
أن التحايـل علـى األوامـر : "السمع والطاعـة بـاملعروف ويـستجيب لقـرار ويل األمـر، وقـال

   )٥(ً"واألنظمة ال جيوز أبدا

                                                           

 ،الزحــــــامة احلجــــــاج حــــــول مــــــسألة تكــــــرار أداء شــــــعرية احلــــــج وأثرهــــــا يف ختفيــــــف توعيــــــ: ينظــــــر )١(

  ).٢٨٧:(ص

حيـل وأسـاليب احلـج بـدون  ستكشف مـن خلـف الكـوالي"مقال بعنوان  ،"سبق"جريدة : ينظر )٢(

  .م٢٠١٤ سبتمرب ٣٠هـ، املوافق ١٤٣٥ ذو احلجة٦، بتاريخ "تصريح

  ). ١٤۷۷۳(ه العدد ١٤۲۹ ذي احلجة ٦س رت يف جريدة الرياض اخلميِشُالفتوى ن: ينظر) ٣(

   .السابقاملصدر : ينظر) ٤(

، فهيــد العــدمي، األحــد "ملــاذا؟... احلــج بــال تــصريح"جريــدة مكــة املكرمــة، حتقيــق بعنــوان : ينظـر) ٥(

  .م۲۰١٤نوفمرب . ٢-١٤٣٦ حمرم ،۱۰



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 أن مــــن حــــج بــــال - عــــضو هيئــــة كبــــار العلمــــاء - واعتــــرب الــــشيخ عبــــد اهللا املنيــــع 
ً عاصيا وآمثا، حيث يرى أن من حجتصريح ً بدون تصريح يعتـرب عاصـيا وآمثـا، مـشريا إىل ً ً ً

أن العاصــي إمثـــه عنـــد اهللا الـــذي هــو يقـــدره، وأضـــاف إن مـــن حيــج �ـــذه الطريقـــة فحجـــه 

إن شــاء اهللا عاقبــه، إن شــاء غفــر لــه، مثــل املــرأة الــيت حتــج بــدون " عــاص"صــحيح ولكنــه 
   )١( .حمرم

 بأنـه ال جتـوز خمالفـة - عـضو هيئـة كبـار العلمـاء -كما أكد الـشيخ صـاحل الفـوزان 

 مـن التقيـد باألنظمـة الـيت وضـعتها الدولـة ملـصاحل احلجـاج كتحديـد ّ ال بـد: "النظام وقال
ال جتــــوز خمالفــــة األنظمــــة، واحلــــج بــــدون تــــرخيص وتعــــريض فــــ عــــدد احلجــــاج لكــــل دولــــة

اإلنــسان نفــسه للمــسؤولية، وقــد يرتكــب بــسببها حمظــورات يف اإلحــرام، وال يــؤدي احلــج 

املطلــوب، بــسبب كثــرة الزحــام، ممــا جيعلــه يــرتخص يف أداء املناســك فيكــون علــى الوجــه 
، وقــد يكــون غــري صــحيح، بــسبب مــا يــرتك مــن املناســك، وال يؤديهــا علــى ًحجــه ناقــصا

  )٢( ".الوجه املطلوب، والسيما النساء ملا يتعرضن له من اخلطر الشديد واملشقة الصعبة 

م باســتخراج تــصريح احلــج، وهــو داخــل ويــرى الــشيخ ســليمان املاجــد ضــرورة االلتــزا
األصل االلتزام بذلك؛ لكونه صـدر مـن احلكومـة : "يف باب السياسة الشرعية حيث قال

الــيت جتــب طاعتهــا، وألن فيــه تنظيمــا للحجــاج، وهــو داخــل يف بــاب الــسياسة الــشرعية 

 )٣ (."الصحيحة
ين يؤكـدون فمن خالل ما سبق، يتبني أن مجيع العلماء السابق ذكرهم مـن املعاصـر

  . على اجلهات األمنيةعلى ضرورة االلتزام وعدم خمالفة النظام وحرمة التحايل

  
  

                                                           

  .هـ٢١/١١/١٤٢٩تصريح لصحيفة املدينة، يوم األربعاء : ينظر) ١(

، تكـــرار احلـــج والرؤيـــة الـــشرعية: ، وينظـــرهــــ٢/١٢/١٤٢٩ يـــوم األحـــد املدينـــة،صـــحيفة : ينظـــر) ٢(

                      : لفضيلته، وينظر املوقع الرمسيصاحل الفوزان

٢٣٠٤/node/ar/sa.org.af.alfawzan.www://http  

، تكـــرار احلـــج والرؤيـــة الـــشرعية: ، وينظـــرهــــ٢/١٢/١٤٢٩يـــوم األحـــد  املدينـــة،صـــحيفة : ينظـــر) ٣(

                      : لفضيلته، وينظر املوقع الرمسيصاحل الفوزان

٢٣٠٤/node/ar/sa.org.af.alfawzan.www://http  



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

  والعمرةوسائل معالجة ظاهرة تكرار الحج  : الخامسبحثالم
 :وفيه ثالثة مطالب

 مـــن خـــالل حـــث :توجيـــه النـــاس إلـــى أبـــواب الخيـــر األخـــرى :ولالمطلـــب األ

ــــربع �ــــذه اهالنــــاس وتــــوجيههم وتــــشجيع ألمــــوال إمــــا للفقــــراء واحملتــــاجني، أو إقامــــة م للت
  . مني، وبيان أفضلية ذلكلاملشاريع اخلريية املتنوعة اليت يعود نفعها على بالد املس

ج النافلــة أم الــصدقة حــأيهمــا أفــضل :  فقــالواًوقــد حبــث الفقهــاء هــذه املــسألة قــدميا

  �ذا املال على الفقراء واحملتاجني؟ 
 :ألة على ثالثة أقواله املساختلف الفقهاء يف هذ

 أن التنفــل بــاحلج أفــضل مــن التــصدق بنفقتــه بــشرط أن يقــيم احلــج :القــول األول

  )١ (. وهو قول عامة أهل العلم، وهو قول طاووس والشعيب،كما أمر اهللا
، والقـول بتفـضيل احلـج قـول )٣( أفـضل )٢( أعـواموقال احلـسن بـن صـاحل كـل مخـسة 

  ، )٤( األخريأيب حنيفة 

                                                           

ا�لــــس : الناشــــر، حبيــــب الــــرمحن األعظمــــي:  احملقــــق،)٥/١٢(، مــــصنف عبــــد الــــرزاق: ينظــــر) ١(

،  ومـصنف ابـن أيب شـيبةهــ،١٤٠٣الثانيـة، : الطبعـة،  بـريوت،املكتب اإلسالمي،  اهلند،العلمي

األوىل، : الطبعـــة، لريـــاض، امكتبـــة الرشـــد: الناشـــر، كمـــال يوســـف احلـــوت:  احملقـــق،)٣/١٧٤(

  .هـ١٤٠٩

َا روى عن العاستدل احلسن بن صاحل مب) ٢( ْ َالء عن يونس بن خباب عن أيب سعيد اخلدري قالَ َ ّ
ِ ُْْ َ َُ ُ َ": 

َقال اهللا تـعاىل َ َ َ َ َأي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه يف الرزق يأيت عليه مخس سنني ال يفد :َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َْ َِ َِْ ْ

ِ

َّإيل حملروم
  . وقد سبق خترجيه،"ِ

ول مــن الــشذوذ حبيــث ال وقــد اتفقــوا علــى أن هــذا القــ" ):٣١٠/ ٢ (،قــال املنــاوي يف فــيض القــدير

  .هـ١٣٥٦األوىل، : الطبعة،  مصر،املكتبة التجارية الكربى: الناشر، "يعبأ به

 أبو جعفر أمحد بن حممد بـن سـالمة بـن عبـد امللـك بـن سـلمة ،خمتصر اختالف العلماء: ينظر) ٣(

، عبــــد اهللا نــــذير أمحــــد. د:  احملقــــق،)٢/٢٤٢ ( املعــــروف بالطحــــاوي،األزدي احلجــــري املــــصري

  .هـ١٤١٧الثانية، : الطبعة، بريوت، دار البشائر اإلسالمية: الناشر

علـى مراقـي  ، حاشـية الطحطـاوي)۲/٦٢١( ابـن عابـدين، ،رد احملتار على الـدر املختـار: ينظر) ٤(

: احملقق) ٧٤١/ ١(،  أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي احلنفي،الفالح شرح نور اإليضاح

الطبعـة األوىل : الطبعـة،  لبنـان–دار الكتـب العلميـة بـريوت : لناشـرا، حممد عبـد العزيـز اخلالـدي

  .م١٩٩٧هـ١٤١٨



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ـــشافعية وقيـــاس مـــذهب ،)١( الكيـــةاملوقـــول  ، ونـــص شـــيخ اإلســـالم علـــى أنـــه )٢( ال
  .)٣( أمحدمذهب 

، )٤( النافلـةيف فـضل تكـرار حـج ًت آنفـا رِكـُواستدلوا على ذلك بنفس األدلة اليت ذ

إن احلـج يتــضمن إنفـاق املـال واجلهـد البـدين؛ ولـذا ال يــستوي :  هنـا قـوهلموميكـن أن يـزاد
ً تكلــف البــدن شــيئاأجـره مــع أجــر الــصدقة الـيت ال

 ولـذا نــص احلنفيــة علــى أن ســبب ؛)٥ (

رجــوع أيب حنيفــة عــن قولــه األول إىل تفــضيل احلــج؟ ملــا حــج وعــرف املــشقة الــيت تــدرك 

  )٦ (.احلاج
  

، وإىل هـــذا  أن الـــصدقة بنفقـــة احلـــج النافلـــة أفـــضل مـــن احلـــج ذاتـــه:القـــول الثـــاني

ًمـرارا،الـصدقة ملـن حـج ل ّ والثوري، وإبراهيم فـض،بن علياحلسني القول ذهب ا
 وهـو )٧( 

  )١٠ (.، واختاره ابن اجلوزي)٩( أمحد، وأحد األقوال يف مذهب )٨( األولقول أيب حنيفة 

واســـتدلوا علـــى ذلـــك بالتعليـــل أن للـــصدقة منفعـــة ألهـــل اإلســـالم، واحلـــج منفعتـــه 

  )١١ (.مقصورة على من أداء؛ فالصدقة أفضل لعموم فضلها

                                                           

    ).٥٦١/ ١(، ، حاشية الدسوقي)۲۸۸/ ۲(،  اخلرشي على خليل:ينظر) ١(

 ،، �ايـــة احملتـــاج)٤/٣١٦(، عوا�مـــ: لتقـــدمي الـــشافعية األضـــحية علـــى التـــصدق بثمنهـــا، ينظـــر )٢(

    .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ر، الطبعة األخرية  طبعة دار الفك،)۱۳۱/ ۸ (،الرملي

.  د:حتقيــق الرســالة،طبعــة مؤســسة  ،)٢/٤٤١(، املبـدع )١/٤٩٧(، بــن مفلــحا ،الفــروع: ينظـر) ٣(

  .هـ١٤٤٢٤ الطبعة األوىل املؤيد، دار ،عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي

  .املوضوعوى يف نفس فت، وموقع الشيخ الرباك )١٦/٣٦٨(،  فتاوى الشيخ ابن باز:ينظر) ٤(

  ).٦٢٧(،  ص،لشلعاناالنوازل يف احلج، : ينظر) ٥(

      ).٢/٦٢١(، عابدين، وحاشية ابن )١١٥:( ص، اختيارات شيخ اإلسالم:ينظر) ٦(

  ).٢/٢٤٢(، خمتصر اختالف العلماء، )٣/١٧٤(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر) ٧(

  ).٢/٢٤٢(، خمتصر اختالف العلماء: ينظر) ٨(

  ).٢/٤٤١(، ، واملبدع)١/٤٩٧(، الفروع: ينظر) ٩(

  ).۱٦۲/ ۲(، ، اإلنصاف)١/٤٩٨(، الفروع: ينظر) ١٠(

   ).١/٤٩٧(، الفروع: ينظر) ١١(



        
 
 

 

 
  

 

٦٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

هــا علــى شــخص أو أشــخاص إال إذا كانــت يف صور نفعقــ بــأن الــصدفة م:جــابيو
منفعة عليا للمسلمني، وكذلك يفضل احلج مبا فيه من اجتماع اجلهد البدين واملـايل فقيـه 

  )١ (.مزيد تعبد اهللا سبحانه

وهــــو أن األصــــل تفــــضيل احلــــج علــــى الــــصدقة إال أن :  التفــــصيل:القــــول الثالــــث
 نفقـة احلـج فيهـا؛ فتفـضل الـصدقة تعرض حالة أعظم أمهية من احلج، ال تنـدفع إال ببـذل

، وعامـــة العلمـــاء )٣( تيميـــة، واختـــاره ابـــن )٢( أمحـــدفيهـــا عنـــد ذلـــك، ونـــص عليـــه اإلمـــام 

  .، ومثلوا لذلك بزمن ا�اعة، والرحم احملتاجة، واحلاجة للصدقة يف اجلهاد)٤( املعاصرين
  

 األول  بأدلــة الفــريقني الــسابقني؛ ولكــنهم خــصوا أدلــة الفريــقواســتدلوا علــى ذلــك

ا�اعــات، والــرحم احملتاجــة،  حبــال االعتيــاد وعــدم احلاجــة املاســة لألمــوال، وأمــا يف حــال
إن دفعــه علــى : ً وقــالوا أيــضا،وعنــد احلاجــة للنفقــة يف اجلهــاد، فقــالوا بــدليل الفريــق الثــاين

الـرحم احملتاجـة ومعاجلــة املرضـى وإطعــام اجلـائعني يف ا�اعـات فــرائض يف اإلسـالم مقدمــة 

  .)٥( اإلسالم وحنوه جتهيز الغزاة لرد الكفار واحلفاظ على بالد ، نافلة احلجعلى
 أن مـورد القـول األول - واهللا أعلـم - بالنظر يف األقـوال الثالثـة يتبـني يل :الترجيح

 على حال خيتلف عن احلال اليت ورد عليها القـول الثـاين، وجيمـع القـولني - فيما أظن -

؛ مـــع بيــان حكـــم كـــل حـــال، وهـــو القـــول الـــراجح يف ًا مجيعـــالقــول الثالـــث لـــذكره احلـــالني
  )٦ (.املسألة واهللا أعلم

                                                           

  ).٦٢٧(،  ص،النوازل يف احلج، للشلعان: ينظر) ١(

  ).۱٦۲/ ۲(، اإلنصاف، )٤٤١،/٢(، ، واملبدع)١/٤٩٧(، الفروع: ينظر) ٢(

     ).١١٥(،  صارات ابن تيميةياخت: ينظر) ٣(

، وموقـع )۲۸/ ۱۲(، ، وفتـاوى الـشيخ ابـن عثيمـني)١٦/٣٦٨(، فتاوى الشيخ ابن باز: ينظر) ٤(

، وفتوى الشيخ ابـن عقيـل علـى موقـع "ية الشرعيةؤتكرار احلج والر" الشيخ الفوزان فتوى بعنوان 

 وموقـع الــشيخ النافلــة،ل مــن حـج ضعلـى أقاربــه احملتـاجني أفـصدقة شـبكة نـور اإلســالم بعنـوان الــ

  بنفقته؟  هل األفضل التطوع باحلج أم التصدق :بعنوانالرباك 

 النافلة أم أيهما أفضل احلج: فتوى للشيخ القرضاوي على موقع إسالم أون الين بعنوان: ينظر) ٥(

  ؟ الصدقة بنفقته

  ).٦٢٨(النوازل يف احلج للشلعان، ص، : ينظر) ٦(



        
 
 

 

 
  

 

٦٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ج حــجــة اإلســالم فــصدقة التطــوع بعــد ذلــك أفــضل مــن حج حــ إذا ":قــال احلنفيــة
    )١( ".ا يف أيام الغالء وضيق األوقاتمالتطوع، ال سي

 اعـــة� اة حالـــيفج التطـــوع خاصـــة حـــونـــص املالكيـــة علـــى أن الـــصدقة أفـــضل مـــن 

 فقــد ســئل اإلمــام مالــك عــن احلــج والغــزو، أيهمــا ،)٢("والقحــط وحاجــة النــاس للــصدقة
احلــج : فــاحلج والــصدقة؟ قــال: احلــج إال أن يكــون خــوف، قيــل لــه(: أحــب إليــك؟ فقــال

إن احلـــج أحـــب إليـــه مـــن : وإمنـــا قـــال" :، قـــال حممـــد بـــن رشـــد)إال أن تكـــون ســـنة جماعـــة

ذا كانـت سـنة جماعـة، كانـت عليـه املواسـاة فـإذا الصدقة، إال أن تكون سنة جماعـة؛ ألنـه إ
مل يواس الرجل يف سنة ا�اعة من ماله بالقدر الذي جيـب عليـه املواسـاة يف اجلملـة، فقـد 

    )٣( ".أمث، وهذا أوىل من التطوع باحلج الذي ال يأمت برتكه

  إن كـــانوا": أم يـــصل قرابتـــه؟ فقـــالًأحيـــج نفـــال: دســـئل اإلمـــام أمحـــ: وعنـــد احلنابلـــة
وإن قرابتــه فقــراء؟ فقــال :  يف هــذه املــسألةء، ونقــل ابــن هــاين) إيلُّبحمتــاجني يــصلهم أحــ

  )٤( ".يضعها يف أكباد جائعة أحب إيل" :أحد

ُّحـــج أحـــجأ: (ديقـــول أمحـــ: د عـــن احلـــسن قـــالوىف كتـــاب الزهـــد لإلمـــام أمحـــ ُُّ ، قـــد ُ
  )٥ ()، تصدق على مغموم، أحسن إىل جارًاججت، صل رمحح

ل بأ�ـا ّمـن احلـج واجلهـاد، وعلـ أن الـصدقة أفـضل:  اجلوزيبنوة الوىف كتاب الصف

  )٦(. "سر ال يطلع عليها إال اهللا تعاىل

                                                           

  ).٢/٣٣٣٤(، بن جنيمئق، الحاشية كتاب البحر الراابن عابدين، الق، منحة اخل: ينظر) ١(

  ).٢/١٠(، شرح الكبري على القيحاشية الدسو: ينظر) ٢(

، د حممـــد حجـــي وآخـــرون: حققـــه )٤٣٤، ١٣/٤٣٣(، والتحـــصيل، ابـــن رشـــدالبيـــان : ينظـــر) ٣(

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة،  لبنان،دار الغرب اإلسالمي، بريوت: الناشر

  ).٣٨٦، ٤/٣٨٥(،  ابن مفلحالفروع،: ينظر) ٤(

: الناشر، حممد عبد السالم شاهني: وضع حواشيه ،)٢١٢(،  أمحد بن حنبل صالزهد،: ينظر) ٥(

اجلـوزي ابـن وذكـره ، م١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة، لبنان، دار الكتب العلمية، بريوت

، عــادل عبــد املوجــود، علــي معــوض:  حتقيــق وتعليــق وتقــدمي،)٢٤٧:( ص،ة والــصلربكتابــه الــيف 

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األوىل، : الطبعة،  لبنان–مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت : الناشر

 مفلـــح فـــن كتابـــه ابـــنوهـــذه األقـــوال نقلهـــا ، )٤٧٧:( ص اجلـــوزي، ابـــنصـــفة الـــصفوة،: ينظـــر) ٦(

  ).٣٨٦: ٤/٣٨٥(، الفروع



        
 
 

 

 
  

 

٦٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 الوجــه املــشروع أفــضل مــن الــصدقة ىواحلــج علــ" : وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
 فالـصدقة علـيهم أفـضل، وكـذلك إن يج،وأمـا إن كـان لـه أقـارب حمـاواليت ليست واجبـة، 

  )١(".ضطرون إىل نفقتهكان هناك قوم م

ج التطـوع أم مـساعدة الفقـراء حـأيهما أفـضل " : وقد سئلت دائرة اإلفتاء األردنية 
إعانــة امللهــوف وإنقــاذ املــضطر يف زمــان الفاقــة أوىل وأفــضل مــن ": ، فأجابــت؟واملــساكني

  )٢(".نافلة احلج والعمرة

دة الفقـــراء أم و�ـــذا أفتـــت دار اإلفتـــاء املـــصرية عنـــدما ســـئلت أيهمـــا أفـــضل مـــساع 
يف هـــذا العـــصر الـــذي كثـــرت فيـــه الفاقـــات واشـــتدت  " :نافلـــة احلـــج والعمـــرة؟، فأجابـــت

 وضــــعف فيــــه اقتــــصاد كثــــري مــــن الــــبالد اإلســــالمية نفــــيت بــــأن كفايــــة الفقــــراء ،احلاجــــات

ج كرب النـاس وسـد يواحملتاجني وعالج املرضى وسد ديون الغارمني وغريها من وجوه تفر
ً ، منهــا وأقــرب قبــوالًافلــة احلــج والعمــرة بــال خــالف، وأكثــر ثوابــاحاجــا�م مقدمــة علــى ن

ـــ ـــه عَّعنـــد اهللا، وهـــو الـــذي دل ـــسنة، واتفـــق علي ـــه نـــصوص الكتـــاب وال مـــاء األمـــة لت علي

  )٣( ".ومذاهبها املتبوعة
 مــــن ً أعظــــم أجــــراً اآلخــــرين كالــــصدقة مــــثالىفالعبــــادات الــــيت يتعــــدى نفعهــــا علــــ 

 أحــب النــاس إىل اهللا  :" احبها، قــال رســول اهللا صــىالعبــادات الــيت يقتــصر نفعهــا علــ

تعــــاىل أنفعهــــم للنــــاس، وأحــــب األعمــــال إىل اهللا تعــــاىل ســــرور تدخلــــه علــــى مــــسلم، أو 
تكــشف عنــه كربــة، أو تقــضي عنــه دينــا، أو تطــرد عنــه جوعــا، وألن أمــشي مــع أخــي يف 

مــن  و-ً  يعــين مــسجد املدينــة شــهرا-حاجــة أحــب إيل مــن أن أعتكــف يف هــذا املــسجد 

كــف غــضبه ســرت اهللا عورتــه، ومــن كظــم غيظــه، ولــو شــاء أن ميــضيه أمــضاه مــأل اهللا قلبــه 
رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت يتهيأ له أثبـت اهللا قدمـه يـوم تـزول 

  )٤(".األقدام

                                                           

  ).٥/٣٨٢(، ىربالفتاوى الك: ينظر) ١(

  .م٤/٣/٢٠١٣يخ بتار ،)٢٧٧٧ (،م الفتوىق، رموقع دارة اإلفتاء العام، األردن: ينظر) ٢(

  الفتـــــــــوىتـــــــــاريخ) ٣٦٤٨(الفتـــــــــوي، م قـــــــــموقـــــــــع دار اإلفتـــــــــاء املـــــــــصرية، الفتـــــــــاوى، ر: ينظـــــــــر) ٣(

  . عالموقيش. دم، أجاب عليها، ١٨/٨/٢٠١٦

، صــــــححه األلبــــــاين، سلــــــسلة األحاديــــــث )٤٥٣/ ١٢(، الكبــــــري املعجــــــمأخرجــــــه الطــــــرباين يف )٤(

=  عن عبد الرمحن بـن قـيس الـضيب )٦٤/١٧(، التاريخاكر يف وابن عس، )٢/٥٧٥(الصحيحة 



        
 
 

 

 
  

 

٦٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

مــــــاء واملفتيــــــني أن يوجهــــــوا النــــــاس للــــــذلك علــــــى الــــــدعاة والــــــشيوخ األفاضــــــل والع
واهللا سـيكتب هلـم "  بقيمة احلج والعمـرة يف أبـواب اخلـري املتنوعـة،ويرشدوهم إىل التصدق

، وال ًروا إخـــوا�م ممـــن مل يـــؤدوا الفريـــضة أصـــالؤثنيـــا�م الـــصاحلة ومقاصـــدهم احلـــسنة وليـــ

 يف ارتكــاب ذنــوب عظيمــة، مــن -ولــو غــري مباشــر - ً،يكونــوا بفعلهــم هــذه النافلــة ســببا
هاق األنفـس، ولرياعـوا املقاصـد الـشرعية ج على مفرتض، أو زحام يؤدي إىل إزحتفويت 

 هـــذه العبـــادات وتـــشريعها للنـــاس، فرمبـــا أدى املـــرء النافلـــة، وتـــسبب يف ِّالعظيمـــة يف ســـن

مفـسدة أعظـم وأكـرب، ولـيس مـن أخـوة اإلميـان حبـال أن يعـزل املـرء نفـسه عـن مــشكالت 
ى عف ويف املـسمون الذين يتزامحون عند احلجر ويف املطـالاملسؤالء هومهم، فاآلخرين ومه

مـشردين أو ًا أو وعند اجلمرة، هم الذين تتأمل هلم وأنـت تـراهم علـى شاشـة التلفـاز جياعـ

  )١(."مضطهدين
 تكـون التوعيـة عـن :والعمـرةالتوعية حول ظـاهرة تكـرار الحـج : المطلب الثاني

 وبيـــان حكـــم التحايـــل اإلســـالمية،طريــق بيـــان حكـــم تكـــرار احلجـــج والعمــرة يف الـــشريعة 

موقــف الــشريعة اإلســالمية مــن حتديــد تــصريح، وبيــان هــات األمنيــة واحلــج بــدون علــى اجل
 كافــــة وســــائل اإلعــــالم املقــــروءة ً وأيــــضا التوعيــــة عــــن طريــــق،عــــدد احلجــــاج يف كــــل عــــام

  : ، وفيما يلي تفصيل ذلكواملسموعة واملرئية، واإلنرتنت

ج والعمـــــرة فــــي الـــــشريعة وعيــــة عـــــن طريــــق بيـــــان حكــــم تكـــــرار الحــــالت: ًأوال
 أداء شـعرية احلـج، وفقـه رتكثيف التوعية حول مسألة تكـرا ذلك على ويرتكز: اإلسالمية

توعيــة ، خاصـة شـهر احلــجأ األولويـات قبــل احلـج بــشهرين أو ثـالث علــى األقـل، وخــالل

  .حجاج الداخل من السعوديني واملقيمني
ة، التوعيـة عـن طريــق كافـة وسـائل اإلعــالم المقـروءة والمـسموعة والمرئيــ: ًثانيـا

ال بـد مـن التوعيـة يف كـل وسـائل اإلعـالم املختلفـة سـواء املرئيـة أو املـسموعة  :واإلنترنت

 يف - - وتوضـيح هـدي النـيب ،أو املقروءة وإيضاح املخاطر املرتتبـة علـى هـذه الظـاهرة

                                                                                                                                           

  جـاء إىل النـيب ًأن رجـال: " عمرو بـن دينـار عـن ابـن عمـر أنبأنا سكني ابن أيب سراج أنبأنا=

: " رسول اهللا  يا رسول اهللا أي الناس أحب إىل اهللا وأي األعمال أحب إىل اهللا؟ فقال: فقال

  ...فذكره

 – اليوم اإلسالم مؤسسة: لناشر، ا)٦٢: ٦١:( صالعودة،سلمان فهد  افعل وال حرج،: ينظر) ١(

  .هـ١٤٢٧: الطبع سنة، الثانية: الطبعة، الرياض
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ًاملناســـك ودعوتــــه إىل الــــسكينة وتعريــــف النــــاس أن هنــــاك أعمــــاال جليلــــة وفاضــــلة ميكــــن 
  .امه �ا وهي تعادل ثواب احلج والعمرة وينتفع �ا مجوع املسلمنيلإلنسان أن يستغل أي

  

ســـائل الوســـائط املتعـــددة، وهـــي رســـائل اجلـــوال النـــصية يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق رو
SMS ورســائل الوســائط املتعــددة MMS الــيت متكنــك مــن إرســال الرســائل املــصورة ،

ربيـــــــد الل أو والــــــصوتية وملفــــــات الفيــــــديو، باإلضــــــافة إىل النــــــصوص إىل أي رقــــــم جــــــوا

اإللكــرتوين حــول العــامل وذلــك عــرب شــبكة اجلــوال، وهــي متاحــة أثنــاء جتوالــك يف الــداخل 
ًعنــصرا مــؤثرا يف حيــاة "واخلــارج، حيــث ال خيفــى مــا ميثلــه اإلعــالم يف حيــاة النــاس، كونــه  ً

ا�تمعــات باعتبــاره الناشــر، واملــروج األســاس للفكــر والثقافــة، ويــسهم بفاعليــة يف عمليــة 

 الوعي االجتمـاعي لألفـراد إىل جانـب األسـرة واملؤسـسات التعليميـة واملؤسـسات تشكيل
املدنيــة؛ بــل إنــه يف كثــري مــن دول العــامل أحــد منتجــي الثقافــة عــن طريقــه التفاعــل والتــأثري 

 ًا أبعــاد- باختالفهــا-اإلنــساين املتبــادل، ويف الــسنوات األخــرية اكتــسبت وســائل اإلعــالم

  )١(. ه على األفراد واجلماعات زادت من قوة تأثريًجديدة
  

وميكـــن التوعيـــة عـــن طريـــق القنـــوات الفـــضائية حيـــث إن القنـــوات الفـــضائية حتظـــى 

  )٢(. مبتابعة كبرية من الكثري من الناس
كما ميكن التوعية عن طريق الشريط والكتيب واملنشور اإلسالمي، حيـث إ�ـا مـن 

  . من الناسالوسائل اليت هلا دور فعال يف التوجيه وتصل املاليني

                                                           

دراســـة (دور وســـائل اإلعـــالم يف تـــشكيل الـــوعي االجتمـــاعي لـــدى الـــشباب الفلـــسطيين : ينظـــر) ١(

 وناصــر ، موســی عبــد الــرحيم حلــس)ميدانيــة علــى عينــة مــن طــالب كليــة اآلداب جامعــة األزهــر

 ۲، العــدد ۱۲، ا�لــد ۲۰۱۰علــي مهــدي، جملــة جامعــة األزهــر بغــزة، سلــسلة العلــوم اإلنــسانية 

  .)۱۸۰ – ۱۳٥:(ص

ياسني صاحل علـي، /  إعداد الطالب الدينية،أثر القنوات الفضائية اإلسالمية يف التوعية : ينظر) ٢(

ـــدين ال ه ١٤٣٣عـــام اجلـــامعي رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجـــستري يف قـــسم الـــدعوة وأصـــول ال

 القاســم،الفــضائيات وتأثريهــا علــى جمتمعنــا، حبــث كامــل وتقــارير عبــد امللــك : ينظــر وم،۲۰۱۳

  ).۱۰۲(جملة األسرة العدد 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

وال يقـــف عنـــد هـــذا احلـــد مـــن الوســـائل التقليديـــة، ويـــستفيد مـــن وســـائل التواصـــل 
 بـوك، الفـيس الوسـائل،ومـن هـذه . االجتماعي اجلديدة، ليكون أكثر تواصل مع ا�تمـع

  )١( .وغريهاوالتويرت، 

وميكــن التوعيــة عــن طريــق احملاضــرات اإلســالمية الــيت تكــون يف املنتــديات العامــة يف 
واللقــــاءات الثقافيــــة الــــيت تكــــون يف . اجلامعــــات أو يف املــــدارس واملعاهــــد أو يف املــــساجد

املنتــديات الثقافيــة العامــة مثــل جمــالس األحيــاء وجمــالس الوجهــاء وغريهــا، حيــث أكــدت 

احملاضـــرة أكثـــر األســـاليب اإلعالميـــة والتدريبيـــة فعاليـــة يف الدراســـات العلميـــة أن أســـلوب 
   .اإلنساناكساب املعرفة عند 

وكـــذلك الرتكيـــز علـــى دور أئمـــة وخطبـــاء املـــساجد مـــن خـــالل الكلمـــات الوعظيـــة 

وخطــب اجلمعــة، وحبــذا لــو عملـــت نــدوة شــرعية حــول هـــذه املــسألة يــشارك فيهــا كبـــار 
ـــــة ال ـــــة اإلعالمي ـــــة، ويكـــــون شـــــعارها اال تكـــــرار العلمـــــاء، ويعمـــــل هلـــــا احلمل الزمـــــة والقوي

  )٢(.للحج

ـــب ال ـــثثاالمطل ـــة بوضـــع األنظمـــة : وضـــع القـــوانين واألنظمـــة: ل أن تقـــوم الدول
يـــث يكـــون احلـــج حبمـــسألة تكـــرار احلـــج ّكمـــا تقيـــد والقـــوانني الـــيت تقيـــد أعـــداد احلجـــاج، 

الفقهيــة س سـنوات أو أكثـر أو أقــل حـسب مـا تقتــضيه املـصلحة، فالقاعـدة مخــكـل مـثالً 

جيــوز لــويل األمــر أن كمــا ، )باملــصلحةتــصرف اإلمــام علــى الرعيــة منــوط :( تــنص علــى أن
   )٣ (.يقيد املباح من خالل ضوابط وضعها الفقهاء

: وهــي -حرســها اهللا -ومــن تلــك التــدابري تلــك اخلطــوة الرائــدة الــيت نظمتهــا الدولــة 

 ســنوات كــل ذلــك مــن أن تــصريح احلــج ال ميــنح إال ملــن مــضى علــى حجتــه األوىل مخــس
ً كانــت ســببا يف تــزاحم وتــدافع احلجــاج ممــا نــتج عنــه بــاب احلــد مــن األعــداد اهلائلــة الــيت

  .أضرار ووفيات خاصة بالقرب من اجلمرات

                                                           

، "أمهيــة املــسابقة وأثرهــا يف حفــظ القــرآن الكــرمي"حتقيــق يف جريــدة الريــاض حتــت عنــوان : ينظــر) ١(

  ).١٥٨٨٨١( العدد -م ۲۰۱۱سمرب  دي۱۷ -" م بتقومي أم القرى١٤٣٣ حمرم ۲۲السبت 

مــسابقة القــرآن الكــرمي وأثرهــا يف تقويــة "حتقيــق يف صــحيفة العارضــة اإللكرتونيــة، بعنــوان : ينظــر) ٢(

  .هـ١٤٣۷-۰۹-۱۸عمر الشيخ، " من آراء املتسابقني واملتسابقات...احلفظ والتفوق الدراسي

 األوقــاف ةارزو جملــة هــدي اإلســالم، ،حممــود الــشوابكة، رائــد دراســة فقهيــة، تكــرار احلــج: ينظــر) ٣(

  .٥٢م، ص٢٠١٩، ٤، ع٦٤ت اإلسالمية، مج دساقوالشئون وامل
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 يف احلـــد مـــن ظـــاهرة تكـــرار احلـــج - وفقهـــا اهللا -ومثـــل هـــذا التنظـــيم مـــن الدولـــة 
اختـــصاص ويل األمـــر، وحتديــد أعـــداد احلجـــاج يف كـــل عـــام وال شـــك أن هـــذا األمـــر مـــن 

ًوقد القى هـذا النظـام قبـوال مـن كافـة أوسـاط ا�تمـع، وأوجـد حـال جزئيـا ملـشكلة الزحـام  ًً
  .يف املشاعر املقدسة

ًإال أن بعــضا مـــن املـــسلمني يتـــساهلون �ـــذا األمـــر وحيـــاولون اخلـــروج للحـــج يف كـــل 
  .عام بأي وسيلة دون اعتبار لنظام أو إحساس مبسؤولية

ًع عـــدم تـــوافر الـــشروط النظاميـــة فقـــد ارتكـــب إمثـــا ملعـــصية ويل ومـــن خـــرج للحـــج مـــ
  .األمر، وما يتبع ذلك من تلبيس وكذب

ه املـــواطنني واملقيمـــني باململكـــة بـــااللتزام بالنظـــام ّأن تنبـــالـــسلطات املختـــصة  وعلـــى

وعــدم تكــرار أداء شــعرية احلــج إال بعــد مخــس ســنوات، وااللتــزام باحلــصول علــى التــصريح 
ً احلــج، ووضــع العقوبــات الــصارمة ملــن خيــالف ذلــك، وفعــال جنــد اجلهــات عنــد الرغبــة يف

األمنيــة عنــدما أصــدرت جمموعــة مــن العقوبــات املخــالف التعليمــات وحيــج بــدون تــصريح 

ـــري يف اخنفـــاض نـــسبة  أو حيمـــل احلجـــاج غـــري النظـــاميني، األمـــر الـــذي ســـاهم بـــشكل كب
  )١( .الزحاماحلجاج غري النظاميني وختفيف 

وعيـــة النـــاس باملفاســـد الـــيت يفـــضي إليهـــا تكـــرار احلـــج مـــن خـــالل بيـــان احلكـــم  تً:وأخيـــرا

  .ما أتناوله يف املبحث القادم، بإذن اهللا تعاىلوهذا ، الشرعي
  

                                                           

 د ســـلطان بـــن علـــي حممـــد، ص احلـــج، توعيـــة احلجـــاج حـــول مـــسألة تكـــرار أداء شـــعرية :ينظـــر) ١(

)٣٠١.(  
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  سساد البحثالم
  المترتبة على تكرار الحج والعمرة على الزحامالضارة اآلثار 

  

 هلــم احلــج يف هنــاك ســلبيات ترتتــب علــى ظــاهرة تكــرار أداء شــعرية احلــج ممــن ســبق
عــصرنا احلاضــر، وعــدم إتاحــة الفرصــة لآلخــرين، والتــسبب يف الزحــام الــشديد يف احلــج، 

الـذي حيــصل كــل عــام بـسبب األعــداد الكبــرية مــن حجـاج الــداخل علــى وجــه اخلــصوص 

الذين حيصل منهم تکرار شعرية احلج كل سـنة، أو احلـج بـدون تـصريح، وإربـاك اجلهـات 
فمـــــن أهـــــم . يـــــة الـــــيت تقـــــوم علـــــى خدمـــــة احلجـــــاج كـــــل ســـــنةاألمنيـــــة، واإلدارات احلكوم

  :السلبيات

 الزحــــام الــــشديد يف املــــشاعر املقدســــة واملــــسجد احلــــرام، وهــــذا الزحــــام يفقــــد :ًأوال
شـــعرية احلـــج روحانيتهـــا، وشـــدة الزحـــام ســـبب رئـــيس لـــزوال املقـــصود األعظـــم مـــن هـــذه 

ـــر العبـــادات مـــن اخلـــشوع واخلـــضوع وذكـــر اهللا تعـــاىل وغـــري ذلـــك حيـــث أ صـــبح هـــم أكث

  )١( .مضارهاحلجاج والعمار التخلص من شدة الزحام والنجاة بأنفسهم من 
 بـروز ظــاهرة االفـرتاش يف موسـم كــل حـج مـن احلجــاج واملعتمـرين يف الــشوارع ً:ثانيـا

احمليطة باملسجدين الشريفني، وتتجسد هذه الظـاهرة بـصورة أكـرب يف مـشعر مـىن وخاصـة 

، وما يلقيـه املفرتشـون علـى األرض مـن نفايـات ملـا يـأكلون يف الطرق املؤدية إىل اجلمرات
  )٢(. ويشربون، األمر الذي يسبب حرمان احلجاج

 التعاطف مع من ال حيملون تصريح حـج مـن أبـرز املـشكالت يف قيـام النـاس ً:ثالثا

باحلج من دون تصريح مما ينجم عن وجود أكثر من مليون حاج غـري نظـاميني يـضايقون 
 ويرتتـــــب علـــــى هـــــذه املـــــشكلة كافـــــة املـــــشكالت األخـــــرى األمنيـــــة ني،النظـــــامياحلجـــــاج 

  .والصحية واخلدمية واملرورية وغريها

                                                           

ة  الــسديس، جملــزعبــد العزيــ بــن نعبــد الــرمحالزحــام يف املــسجد احلــرام، الــشيخ الــدكتور : نظــري) ١(

 ظـــاهرة االفـــرتاش يف احلـــج، :للباحـــث وينظـــر ،)۱۹( عـــدد ۱۹ا�مـــع الفقهـــي اإلســـالمي الـــسنة 

 ألحباث احلج، معهد خادم احلرمني الرابع عشر ورقة علمية مقدمة للملتقى مقارنة،دراسة فقهية 

  .١٣، صم٢٠١٤هـ ١٤٣٥ القرى، جامعة أم والعمرة،الشريفني ألحباث احلج 

  .١٣ص  مقارنة، االفرتاش يف احلج، دراسة فقهية  ظاهرة:للباحثنظر ي) ٢(
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 قد نشأ عن الزحام وكثرة أعداد احلجـاج يف األعـوام األخـرية مـضار كثـرية مـن ً:رابعا
فس، أو العنــاء واملــشقة الــيت تلحــق األقويــاء لــناذهــاب األنفــس أو اإلصــابات فيمــا دون 

  )١( .والنساءال عن الضعفاء واألشداء فض

يف  وجــود الزحــامظــاهرة تكــرار احلــج والعمــرة وأثرمهــا علــى ل ضارةثــار الــتلــك أهــم اآل
  . أمهها، واهللا أعلم- يف نظري -املسجد احلرام، وقد يكون هناك غريها، لكن هذه 

  

                                                           

 د سلطان ابن علي احلج، توعية احلجاج حول مسألة تكرار أداء شعرية ، املصدر السابق:ينظر) ١(

  ).٢٩٥(حممد، ص 



        
 
 

 

 
  

 

٦٧٨
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  اخلامتة
  نسأل اهللا حسنها

علــى إمتــام هــذا البحــث يف ختــام هــذا البحــث أمحــد اهللا تعــاىل علــى توفيقــه وإعانتــه 

، إذا ترتـــب تكـــرار احلـــج والعمـــرةظـــاهرة احلكـــم الـــشرعي لّاملتواضـــع، والـــذي تـــضمن بيـــان 
ــــؤديرمفاســــد وأضــــيهــــا عل الفريــــضة ألول مــــرة، وذلــــك بــــسبب الزحــــام  ار تلحــــق مبــــن ي

التعــــرف علــــى مــــسببا�ا والعوامــــل املــــؤثرة فيهــــا، والقواعــــد الــــشرعية ً فــــضال عــــن الـــشديد،

واخلـــروج حبلـــول ، ظــاهرةبيـــان اآلثـــار املرتتبــة علـــى هـــذه ال واحلـــج والعمــرة، لتكـــرار املنظمــة
، حــــىت يتـــسىن ملتخــــذي القــــرارات �يئـــة اخللفيــــة املعرفيــــة يهــــاللمـــشكالت الــــيت ترتتـــب عل

لتنظــيم وختطــيط موســم احلــج، وتزويــد صــانعي القــرار بإجابــات ألســئلة قــد تظهــر وقــت 

 اليت توصلت إليهـا مـن خـالل رحلـيت يف اتأهم النتائج والتوصي، وبعد فهذه القرارصنع 
  :رحاب هذا البحث

  :  النتائج: ًأوال

 التزاحم عند مشاعر احلج ومناسكه:" يف هذا البحث بالزحاميقصد ."  
  حـب : وأهـم األسـبابوالعمـرة،أهم األسباب اليت تؤدي إىل ظاهرة تكرار احلج من 

تــوفر املــال لــدى كثــري و ،تتــوافر اخلــدماو ،األمــن، والنــاس للخــري واإلقبــال علــى اهللا

  .، وغريهاسهولة املواصالت وتوفرهاو ،من احلجاج والعمار
  لــيس هنــاك مــا مينــع مــن تكــرار احلــج علــى ، والعمــراألصــل أن احلــج مــرة واحــدة يف

  .التطوعسبيل 

 م ّ تكرار احلج نافلة االستحباب، لكن النافلة إذا أفضت إىل حمـركم األصل يف حنإ
لـــشرع متنـــع مـــن أدائهـــا؛ ألن درء املفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب  قواعـــد اَّنأو ضـــرر، فـــإ

 حلاملصا

 سـلبية تلحـق ٌب على هذه النافلة أضرارَّلكن إذا ترت ومستحب  تكرار احلج نافلةَّإن 
منـا لن، خاصـة إذا عامبن يؤدي الفريضة أول مرة بسبب الزحـام الـشديد وضـيق املكـ

 علينـا ينبغـي واملرضـى، فإنـه أن نسبة كبرية من احلجاج هم من كبار الـسن والـضعفاء

  .والعمرة احلج لظاهرة تكرارالقواعد الشرعية املنظمة بعض أن نضع أمام أعيننا 
  الناظر يف سبب حتديد نسب احلجاج واملدة بني حجـة وأخـرى، يتـضح لـه جبـالء ّإن

مشروعية ذلك التنظيم؛ ملا فيه من املـصلحة العظمـى لعمـوم احلجـاج، وألن الـضرورة 
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لك ملا فيه من اإلسـهام يف التخفيـف علـى احلجـاج، وإعـانتهم علـى أداء تدعو إىل ذ
  .مناسك احلج بيسر وسهولة، وملا فيه من دفع احلرج واملشقة عن احلجاج

  الــراجح عنــد الفقهــاء أن التكييــف الفقهــي الشــرتاط التــصريح ألداء احلــج أنــه شــرط

 .وجوب احلج
 ًإذا كـــان احلـــج فريـــضة، وكـــان الـــشخص قـــادرا مـــستطيعا  ألداء تلـــك الفريـــضة ولكنـــه ً

 جــــاز لــــه أداء احلــــج بــــدون – ألي ســــبب كــــان –عجــــز عــــن اســــتخراج التــــصريح 

تــصريح؛ ألن اهللا افــرتض عليــه احلــج، وال جيــوز ألي جهــة بعــد ذلــك منعــه أداء تلــك 
 –أما إذا كان احلج نافلة فـإن طاعـة ويل األمـر بـضرورة اسـتخراج التـصريح  الفريضة،

مــن حــج النافلــة؛ ألنــه مبــين علــى أســاس شــرعي، كمــا أنــه  أوجــب -يف هــذه احلالــة 

ً وهــو شــرعا الزم التنفيــذ، فــإذا حــج العامــة،أمــر مــن ويل األمــر مبــين علــى املــصلحة 
  .اإلمث مع وقوعه يف صحيح، التصريح فحجهبدون احلصول على 

  توجيــــه النــــاس إىل أبــــواب اخلــــري :والعمــــرةوســــائل معاجلــــة ظــــاهرة تكــــرار احلــــج مــــن 

  .وضع القوانني واألنظمةوالعمرة، ولتوعية حول ظاهرة تكرار احلج ا، واألخرى
  هنــاك ســلبيات ترتتــب علــى ظــاهرة تكــرار أداء شــعرية احلــج ممــن ســبق هلــم احلــج يف

عـــصرنا احلاضـــر، وعـــدم إتاحـــة الفرصـــة لآلخـــرين، والتـــسبب يف الزحـــام الـــشديد يف 

  .احلج
  أبرز التوصيات: ًثانيا

  النظــام وعــدم تكــرار أداء فريــضة احلــج، إال بعــد مخــس ضــرورة االلتــزام وعــدم خمالفــة

ـــا هـــذا-ســـنوات ً وإفـــساح ا�ـــال ملـــن مل يـــسبق هلـــم احلـــج، دفعـــا - خاصـــة يف زمانن
للــــضرر الــــذي يــــؤدي إليــــه الزحــــام الــــشديد يف احلــــج كــــل عــــام بــــسبب كثــــرة أعــــداد 

  .احلجاج

 وات، ضرورة تكثيف التوعية حول مسألة تكرار أداء فريضة احلج إال بعد مخس سـن
  حىت يتسىن حلجاج بيت اهللا احلرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة 

  بـــشأن التعامـــل مـــع الزحـــام وتعـــريفهم إســـالمية،تثقيـــف احلجـــاج وتـــوعيتهم توعيـــة 

  .واألنظمةبآداب اإلسالم يف التعامل مع األفراد واجلماعات 
 ودية عــن تعريــف احلجــاج بأنظمــة احلــج واجلهــات املــسؤولة يف اململكــة العربيــة الــسع

  .تنظيم احلج
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   واملصادراملراجعأهم 
ياسـني صـاحل / أثر القنوات الفضائية اإلسـالمية يف التوعيـة الدينيـة، إعـداد الطالـب  .١

علـــي، رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجـــستري يف قـــسم الـــدعوة وأصـــول الـــدين العـــام 
الفــــضائيات وتأثريهــــا علــــى جمتمعنــــا، حبــــث : م، وينظــــر۲۰۱۳ه ١٤٣٣اجلــــامعي 

  ).۱۰۲( وتقارير عبد امللك القاسم، جملة األسرة العدد كامل
اإلجراءات التنظيمية للحج، وآثارها، العصر احلـديث وموقـف الـشريعة منهـا، أمحـد  .٢

غالــــب اخلطيــــب، رســــالة ماجــــستري، جامعــــة آل البيــــت، كليــــة الدراســــات الفقهيــــة 
  .  م٢٠٠٠والقانونية، األردن 

بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن حممــد : اإلحــسان يف تقريــب صــحيح ابــن حبــان .٣
ُمعــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو حــامت، الــدارمي، البــسيت  ََ : ، ترتيــب)هـــ٣٥٤: املتــوىف(ْ

، حققــــه وخــــرج ) هـــــ٧٣٩: املتــــوىف(األمــــري عــــالء الــــدين علــــي بــــن بلبــــان الفارســــي 
: مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة: شـعيب األرنـؤوط، الناشـر: أحاديثه وعلق عليـه

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، 
أحكـــام الزحـــام يف املناســـك يف الفقـــه اإلســـالمي، أمحـــد بـــن حـــسن بـــن عمـــر زبـــري،  .٤

 .م٢٠٠٤رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، 
: دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، الطبعــة: األشــباه والنظــائر، ابــن جنــيم، الناشــر .٥

 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩األوىل، 
األوىل، : دار الكتـــــــب العلميـــــــة، الطبعـــــــة: األشـــــــباه والنظـــــــائر، الـــــــسيوطي، الناشـــــــر .٦

 .م١٩٩٠هـ ١٤١١
لــشمس الــدين أيب عبـــد اهللا حممــد بــن أيب بكـــر،  : إعــالم املــوقعني عــن رب العـــاملني .٧

حممــد عبــد الــسالم إبــراهيم  : املعــروف بــابن قــيم اجلوزيــة، رتبــه وضــبطه وخــرج آياتــه
  .م١٩٩٣هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية : طبعة

 الريــاض، –مؤســسة اإلســالم اليــوم : افعــل وال حــرج، ســلمان فهــد العــودة، الناشــر .٨
 .هـ١٤٢٧: الثانية، سنة الطبع: الطبعة

: بـــدون طبعـــة، ســـنة النـــشر: دار املعرفـــة، بـــريوت، الطبعـــة: األم، الـــشافعي، الناشـــر .٩
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 لعـالء :ن حنبـلاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد ب .١٠
هــــ، ٨٨٥الــدين أبـــو احلــسن علـــي بــن ســـليمان املــرداوي الدمـــشقي الــصاحلي املتـــوىف

 . بدون تاريخ-الثانية :  الطبعة،طبعة دار إحياء الرتاث العريب
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البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان  .١١
 بــريوت، –دار الفكـر : ، الناشـرصــدقي حممـد مجيـل: أثـري الـدين األندلـسي، احملقـق

  . هـ١٤٢٠: الطبعة
لإلمــــام عــــالء الــــدين أىب بكــــر بــــن مــــسعود  :بــــدائع الــــصنائع يف ترتيــــب الــــشرائع .١٢

 . بريوت، دار الكتاب العريبهـ، طبعة دار الكتب العلمية٥٨٧الكاساين املتوىف 
وض، عادل عبد املوجود، علي معـ: الرب والصلة، ابن اجلوزي، حتقيق وتعليق وتقدمي .١٣

 - هـــ ١٤١٣األوىل، :  لبنــان، الطبعــة–مؤســسة الكتــب الثقافيــة، بــريوت : الناشــر
 .م١٩٩٣

أليب حممـد حممـود بـن أمحـد الغيتـاىب احلنفـى بـدر الـدين العيـىن  :البنايـة شـرح اهلدايـة .١٤
 .م٢٠٠٠هـ١٤٢٠هـ، طبعة دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ٨٥٥املتوىف 

 والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بـن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه .١٥
د حممــــد حجــــي وآخـــــرون، : ، حققــــه)هـــــ٥٢٠: املتــــوىف(أمحــــد بــــن رشــــد القــــرطيب 

 - هــــــ ١٤٠٨الثانيـــــة، : دار الغـــــرب اإلســـــالمي، بـــــريوت، لبنـــــان، الطبعـــــة: الناشـــــر
 .م١٩٨٨

جمموعـــة مـــن : َّتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، الزبيـــدي تـــاج العـــروس، احملقـــق .١٦
  . دار اهلداية :حملققني، الناشرا

املطبعــة الكــربى األمرييــة : تبيــني احلقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الــشليب، الناشــر .١٧
  . هـ١٣١٣األوىل، :  بوالق، القاهرة، الطبعة-

ــــوان  .١٨ ــــاض حتــــت عن أمهيــــة املــــسابقة وأثرهــــا يف حفــــظ القــــرآن "حتقيــــق يف جريــــدة الري
 -م ۲۰۱۱ ديــسمرب ۱۷ -" أم القــرىم بتقــومي ١٤٣٣ حمــرم ۲۲، الــسبت "الكــرمي
  ).١٥٨٨٨١(العدد 

ـــرزاق بـــن عبـــد  .١٩ ـــدة احلـــافظ عبـــد الغـــين املقدســـي، عبـــد ال تـــذكرة املؤتـــسي شـــرح عقي
ــــــشر والتوزيــــــع، الطبعــــــة: احملــــــسن البــــــدر، الناشــــــر  -ه ١٤٣٤األوىل، : غــــــراس للن

 .م۲۰۰۳
ر، ضبطه وصححه مجاعة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـ: التعريفات للجرجاين، احملقق .٢٠

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل : دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة: الناشر
التعليق على السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة،  .٢١

مؤســـسة الـــشيخ ابـــن : لفـــضيلة الـــشيخ حممـــد بـــن صـــاحل العثيمـــني، بتـــصرف، طبعـــة
 .عثيمني اخلريية



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 عــن تأويــل آي القــرآن، أليب جعفــر حممــد الطــربي، جــامع البيــان= تفــسري الطــربي  .٢٢
عبــد اهللا بــن عبــد احملــسن الرتكــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات : حتقيــق

دار هجــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع واإلعــــالن، : اإلســــالمية بــــدار هجــــر، الناشــــر
 . م٢٠٠١ ه ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

وابكة، جملــــة هــــدي اإلســــالم، وزارة تكــــرار احلــــج، دراســــة فقهيــــة، رائــــد حممــــود الــــش .٢٣
  .م٢٠١٩، ٤، ع٦٤األوقاف والشئون واملقدسات اإلسالمية، مج 

أبــو الفــضل أمحــد بــن علــي بــن : التلخــيص احلبــري يف ختــريج أحاديــث الرافعــي الكبــري .٢٤
أبـو عاصـم حـسن : ، حتقيـق)هــ٨٥٢: املتـوىف(حممد بن أمحـد بـن حجـر العـسقالين 

ـــــــن قطـــــــب، الناشـــــــر ـــــــاس ب ـــــــة مؤســـــــسة : بـــــــن عب األوىل، :  مـــــــصر، الطبعـــــــة–قرطب
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد .٢٥
مـصطفى بـن أمحـد العلـوي، حممـد : بن عاصم النمري القـرطيب، حتقيـقابن عبد الرب 

املغــرب، وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون اإلســالمية، : عبــد الكبــري البكــري، الناشــر
  . هـ١٣٨٧: عام النشر

توعيـــة احلجـــاج حـــول مـــسألة تكـــرار أداء شـــعرية احلـــج، د ســـلطان بـــن علـــي حممـــد،  .٢٦
 عـــام ١٤جملـــة جامعـــة طيبـــة، كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنـــسانية، الـــسنة الـــسابعة، ع 

 .هـ١٤٣٩
 ).١٤۷۷۳(ه العدد ١٤۲۹ ذي احلجة ٦جريدة الرياض اخلميس  .٢٧
، فهيـــد العـــدمي، "ملـــاذا؟... احلـــج بـــال تـــصريح"ان جريـــدة مكـــة املكرمـــة، حتقيـــق بعنـــو .٢٨

 .م۲۰١٤نوفمرب . ٢-١٤٣٦ حمرم ،۱۰األحد 
حاشــية الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــالح شـــرح نــور اإليـــضاح، أمحـــد بـــن حممـــد بـــن  .٢٩

دار : حممــــد عبــــد العزيــــز اخلالــــدي، الناشــــر: إمساعيــــل الطحطــــاوي احلنفــــي، احملقــــق
 .م١٩٩٧هـ١٤١٨بعة األوىل الط:  لبنان، الطبعة–الكتب العلمية بريوت 

حاشية العدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربـاين، علـى الـصعيدي العـدوي املـالكي  .٣٠
يوسـف الـشيخ حممـد البقـاعي، : حاشية العدوي على كفاية الطالب الربـاين، حتقيـق

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤ - بريوت-دار الفكر: دار النشر
د بــن سـالم، دار الكتــب حاشـية القليـويب علــى كنـز الــراغبني، شـهاب أمحـد بــن أمحـ .٣١

  .م١٩٩٧هـ١٤١٧العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
أليب احلــسن علــى بــن حممــد بــن  :احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الــشافعي .٣٢

  .حبيب املاوردي البصري، طبعة الفكر بريوت



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

 الـــشيخ عـــادل -الـــشيخ علـــي حممـــد معـــوض : للمـــاوردي، احملقـــق: احلـــاوي الكبـــري .٣٣
األوىل، : دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، الطبعــة: ، الناشــرأمحــد عبــد املوجــود

  . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩
مهــدي حــسن : الــشيباين، احملقــق احلــسن بــن املدينــة، حممــد أهــل علــى احلجـة .٣٤

  .هـ١٤٠٣الثالثة، : عامل الكتب، بريوت، الطبعة: الكيالين القادري، الناشر
 الـــــشباب الفلـــــسطيين دور وســـــائل اإلعـــــالم يف تـــــشكيل الـــــوعي االجتمـــــاعي لـــــدى .٣٥

، موســی عبــد )دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طــالب كليــة اآلداب جامعــة األزهــر(
الــــرحيم حلــــس وناصــــر علــــي مهــــدي، جملــــة جامعــــة األزهــــر بغــــزة، سلــــسلة العلــــوم 

 .۲، العدد ۱۲، ا�لد ۲۰۱۰اإلنسانية 
ز رد احملتـــار علـــى الـــدر املختـــار، ابـــن عابـــدين، حممـــد أمـــني بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــ .٣٦

هــ ١٤١٢الثانيـة، : دار الفكـر، بـريوت، الطبعـة: عابدين الدمشقي احلنفـي، الناشـر
  .م١٩٩٢ -

الروض املربع شرح زاد املستقنع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حـسن بـن  .٣٧
دار : عبـــد القـــدوس حممـــد نـــذير، الناشـــر: إدريـــس البهـــوتى احلنبلـــي، خـــرج أحاديثـــه

 . مؤسسة الرسالة-املؤيد 
ـــا حيـــىي بـــن شـــرف النـــووي املتـــوىف :البني وعمـــدة املفتـــنيروضـــة الطـــ .٣٨  لإلمـــام أيب زكري

زهـري الـشاويش، طبعـة املكتـب اإلسـالمي بـريوت دمـشق، عمـان،  :هـ، حتقيق٦٧٦
 .م١٩٩١هـ، ١٤٢٠الطبعة الثانية 

زاد املــسري يف علــم التفــسري، أبــو الفــرج عبــد الــرمحن ابــن اجلــوزي، حتقيــق حممــد عبــد  .٣٩
 ).هـ١٤٠٧(د زغلول، دار الفكر، الطبعة األوىل عام الرمحن، ختريج السعي

البن القـيم، طبعـة مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، مكتبـة : زاد املعاد يف هدي خري العباد .٤٠
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون 

الفقهــي الزحــام مبــىن، الزحيلــي، نــدوة مــشكلة الزحــام يف احلــج والــيت نظمهــا ا�مــع  .٤١
اإلســـالمي برابطـــة العـــامل اإلســـالمي مبكـــة املكرمـــة، اجللـــسة اخلتاميـــة لنـــدوة مـــشكلة 
الزحام يف احلج واليت نظمها ا�مع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسـالمي مبكـة 

 .املكرمة
الزحــام يف املــسجد احلــرام، الـــشيخ الــدكتور عبــد الــرمحن بـــن عبــد العزيــز الـــسديس،  .٤٢

 ).۱۹( عدد ۱۹هي اإلسالمي السنة جملة ا�مع الفق
دار : حممــد عبــد الــسالم شــاهني، الناشــر: الزهــد، أمحــد بــن حنبــل، وضــع حواشــيه .٤٣

 م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األوىل، : الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

حممــــد بــــن إمساعيــــل بــــن صــــالح بــــن حممــــد احلــــسين، الكحــــالين مث : ســــبل الــــسالم .٤٤
، )هــ١١٨٢: املتـوىف( املعـروف كأسـالفه بـاألمري الصنعاين، أبو إبـراهيم، عـز الـدين،

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار احلديث، الطبعة: الناشر
ابـن ماجــة أبـو عبــد اهللا حممـد بـن يزيــد القـزويين، وماجــة اسـم أبيــه : سـنن ابـن ماجــه .٤٥

دار إحيـاء الكتـب : حممد فؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: ، حتقيق)هـ٢٧٣: املتوىف(يزيد 
  .يصل عيسى البايب احلليب ف-العربية 

 أبو داود سليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بـشري بـن شـداد بـن :داودسنن أيب  .٤٦
ْعمــــرو األزدي السجــــستاين 

ِ حممــــد حميــــي الــــدين عبــــد : ، احملقــــق)هـــــ٢٧٥: املتــــوىف(ِّ
  . بريوت–املكتبة العصرية، صيدا : احلميد، الناشر

ْحممــد بـن عيـسى بــن سـورة بــن موسـى بـ: سـنن الرتمـذي .٤٧ ن الــضحاك، الرتمـذي، أبــو َ
شــركة : حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر: ، حتقيــق وتعليــق)هـــ٢٧٩: املتــوىف(عيــسى 

 - هـــــ ١٣٩٥الثانيــــة، :  مــــصر، الطبعــــة–مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــايب احللــــيب 
  .م١٩٧٥

َأبـــو حممــد عبـــد اهللا بـــن عبـــد الــرمحن بـــن الفـــضل بــن �ـــرام بـــن عبـــد : ســنن الـــدارمي .٤٨
حـــسني ســـليم : ، حتقيـــق)هــــ٢٥٥: املتـــوىف(لتميمـــي الـــسمرقندي الـــصمد الـــدارمي، ا

: دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعـة: أسد الداراين، الناشر
   م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األوىل، 

ِ اخلـــسروجردي اخلراســـاين، أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي بـــن موســـى: الـــسنن الكـــربى .٤٩
ْ َ ْ ُ

دار : حممــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: ، احملقــق)هـــ٤٥٨ :املتــوىف(بكر البيهقــي أبــو
  .م٢٠٠٣. هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمية، بريوت 

فــؤاد عبــد . الــسياسة الــشرعية وعالقتهــا بالتنميــة االقتــصادية وتطبيقا�ــا املعاصــرة، د .٥٠
  .هـ١٤٢١ عام ١املنعم أمحد، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ط 

شـــعيب األرنـــاؤوط، مؤســــسة : ســـري أعـــالم النـــبالء، للـــذهيب، أشــــرف علـــى حتقيقـــه .٥١
  هـ١٤١٣الرسالة، بريوت الطبعة التاسعة، 

ـــــان مناســـــك احلـــــج والعمـــــرة .٥٢   : ، حتقيـــــق)١/٧٥(البـــــن تيميـــــة : شـــــرح العمـــــدة يف بي
هــ ١٤٠٩صاحل بن حممد احلسن، طبعة مكتبة احلـرمني، الريـاض الطبعـة األوىل، . د
  .م١٩٨٨ -

 مـصطفى أمحـد -عبـد الـستار أبـو غـدة : لقواعد الفقهية، أمحد الزرقا، احملقـقشرح ا .٥٣
  .م١٩٨٩ – ١٤٠٩: سنة النشر الزرقا، دار القلم،



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

دار : الشرح الكبري للـشيخ الـدردير وحاشـية الدسـوقي، ابـن عرفـة الدسـوقي، الناشـر .٥٤
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الفكر، الطبعة

مكتبـة : حممد الزحيلي ونزيه محاد، الناشر: حملققشرح الكوكب املنري، ابن النجار، ا .٥٥
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية : العبيكان، الطبعة

شــــركة : طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد، الناشــــر: شــــرح تنقــــيح الفــــصول، القــــرايف، احملقــــق .٥٦
 . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣األوىل، : الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة

حممــد : د اهللا البخـاري اجلعفــي، احملقـقحممــد بـن إمساعيــل أبـو عبــ: صـحيح البخـاري .٥٧
مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة (دار طــوق النجــاة : زهــري بــن ناصــر الناصــر، الناشــر

  .هـ١٤٢٢األوىل، : ، الطبعة)ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
مؤسسة غـراس للنـشر والتوزيـع، الكويـت، : صحيح سنن أيب داود، األلباين، الناشر .٥٨

  .م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣األوىل، : الطبعة
: املتــــوىف(صــــحيح مــــسلم، مــــسلم بــــن احلجــــاج أبــــو احلــــسن القــــشريي النيــــسابوري  .٥٩

ـــاقي، الناشـــر: ، احملقـــق)هــــ٢٦١ ـــد الب ـــرتاث العـــريب : حممـــد فـــؤاد عب ـــاء ال  –دار إحي
  .بريوت

دار احلـديث، القـاهرة، : أمحـد بـن علـي، الناشـر: صفة الصفوة، ابن اجلوزي، احملقـق .٦٠
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١: مصر، الطبعة

مرتضى عبد الـرحيم حممـد، ورقـة . ة االفرتاش يف احلج، دراسة فقهية مقارنة، دظاهر .٦١
علميــة مقدمــة للملتقــى الرابــع عــشر ألحبــاث احلــج، معهــد خــادم احلــرمني الــشريفني 

 .م٢٠١٤هـ ١٤٣٥ألحباث احلج والعمرة، جامعة أم القرى، 
ب للحمـــــوي، طبعـــــة دار الكتـــــ: غمـــــز عيـــــون البـــــصائر يف شـــــرح األشـــــباه والنظـــــائر .٦٢

 م١٩٨٥هـ ١٤٠٥العلمية، الطبعة األوىل 
أمحـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر اهليتمـــي الـــسعدي : الفتـــاوى الفقهيـــة الكـــربى .٦٣

: ، مجعهــا)ه٩٧٤: املتــوىف(األنــصاري، شــهاب الــدين شــيخ اإلســالم، أبــو العبــاس 
تلميــذ ابــن حجــر اهليتمــي، الــشيخ عبــد القــادر بــن أمحــد بــن علــي الفــاكهي املكــي 

  .املكتبة اإلسالمية: ، الناشر)هـ٩٨٢:املتوىف(
دار الفكـــر، : الفتـــاوى اهلنديـــة، جلنـــة علمـــاء برئاســـة نظـــام الـــدين البلخـــي، الناشـــر .٦٤

  .هـ١٣١٠الثانية، : الطبعة
فتاوى نور على الدرب، من أجوبة مساحـة الـشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز،  .٦٥

 .مفيت الديار السعودية، كتاب املناسك، دار الوطن للنشر



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

أمحد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالين : ح الباري شرح صحيح البخاريفت .٦٦
: ه، رقـــم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه١٣٧٩ بـــريوت، -دار املعرفـــة : الـــشافعي، الناشـــر

حمــب الــدين : حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه
 . بن بازعبد العزيز بن عبد اهللا: اخلطيب، عليه تعليقات العالمة

 بــن مفلــح بــن حممــد بــن مفــرج، أبــو عبــد اهللا، مشــس الــدين املقدســي د حممــ:الفــروع .٦٧
عبـد اهللا بـن .  د:هـ، طبعة مؤسـسة الرسـالة، حتقيـق٧٦٣الراميىن مث الصاحلي املتوىف 

 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٤٢٤عبد احملسن الرتكي، دار املؤيد، الطبعة األوىل 
واين، أمحـــد بـــن غنـــيم بـــن ســـامل النفـــراوي الفواكـــه الـــدواين علـــى رســـالة أيب زيـــد القـــري .٦٨

دار : ، الناشـر)٣٦٥/ ١(املالكي الفواكه الدواين على رسالة ابـن أيب زيـد القـريواين 
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥: بدون طبعة، تاريخ النشر: الفكر، الطبعة

األوىل، : املكتبـــة التجاريـــة الكـــربى، مـــصر، الطبعـــة: فــيض القـــدير، املنـــاوي، الناشـــر .٦٩
  .هـ١٣٥٦

دراسـة تأصـيلية، تطبيقيـة علـى نـوازل  التـصرف علـى الرعيـة منـوط باملـصلحة،قاعدة  .٧٠
،  جملة البحوث والدراسـات الـشرعية، العبادات، حممد بن حسن ابن حممد اهلامشي

 م٢٠١٦: ، تاريخ٤٩، ع٥مج 
دار الفكـــــر، : يـــــب، الناشـــــرًالقـــــاموس الفقهـــــي لغـــــة واصـــــطالحا، لـــــسعدي أبـــــو ج .٧١

  .م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية : دمشق، سورية، الطبعة
أبــو املظفــر، منــصور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار بــن أمحــد  :قواطــع األدلــة يف األصــول .٧٢

حممــد حــسن حممــد حــسن إمساعيــل الــشافعي،  :املــروزي الــسمعاين التميمــي، احملقــق
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٨األوىل،  :ةدار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبع :الناشر

: القواعــد والفوائــد األصــولية ومــا يتبعهــا مــن األحكــام الفرعيــة، ابــن اللحــام، احملقــق .٧٣
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: املكتبة العصرية، الطبعة: عبد الكرمي الفضيلي، الناشر

للــــشيخ منــــصور بــــن يــــونس البهــــويت املتــــوىف  :كــــشاف القنــــاع عــــن مــــنت اإلقنــــاع .٧٤
 .تب العلميةهـ، طبعة دار الك١٠٥١

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حـسن بـن : كشاف القناع عن منت اإلقناع .٧٥
  .دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ١٠٥١: املتوىف(إدريس البهوتى احلنبلي 

لسان العرب، لإلمام أيب الفضل حممد ابن مكـرم بـن منظـور اإلفريقـي املـصري، دار  .٧٦
  .هـ١٤١٤الثالثة : صادر، بريوت، الطبعة



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

أليب إسحاق برهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن  :املبدع يف شرح املقنع .٧٧
حممــد حــسن حممــد، طبعــة دار الكتــب  :هـــ، حتقيــق٨٨٤حممــد بــن مفلــح املتــوىف 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة األوىل  -العلمية بريوت
 ة، تـــاريخطبعــ بـــدون: بـــريوت، الطبعــة – املعرفــة دار: للسرخــسي، الناشـــر املبــسوط .٧٨

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: النشر
أبو عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن : السنن الصغرى للنسائي= ا�تىب من السنن  .٧٩

: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر: ، حتقيـق)هـ٣٠٣: املتوىف(علي اخلراساين، النسائي 
  .م١٩٨٦ هـ ١٤٠٦الثانية، :  حلب، الطبعة–مكتب املطبوعات اإلسالمية 

منبــع الفوائــد، أبــو احلــسن نــور الــدين علــي بــن أيب بكــر بــن ســليمان جممــع الزوائــد و .٨٠
ـــدين القدســـي، الناشـــر: اهليثمـــي احملقـــق مكتبـــة القدســـي، القـــاهرة، عـــام : حـــسام ال

  .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر
  .دار الفكر، بدون تاريخ: ا�موع شرح املهذب، الناشر .٨١
فهـد :  مجـع وترتيـبجمموع فتاوى ورسائل فـضيلة الـشيخ حممـد بـن صـاحل العثيمـني، .٨٢

ـــراهيم الـــسليمان، طبعـــة دار الـــوطن، دار الثريـــا، الطبعـــة األخـــرية ا بـــن ناصـــر ابـــن إب
 .هـ١٤١٣

بـدون طبعـة، وبـدون : دار الفكر، بريوت، الطبعـة: حزم، الناشر احمللى باآلثار، ابن .٨٣
 .تاريخ

خمتـار الـصحاح، زيـن الـدين أبـو عبـد اهللا حممــد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر احلنفــي  .٨٤
 الـدار النموذجيـة، -املكتبـة العـصرية : يوسف الشيخ حممد، الناشـر: لرازي، احملققا

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، : بريوت، صيدا، الطبعة
خمتـصر اخـتالف العلمـاء، أبـو جعفــر أمحـد بـن حممـد بـن ســالمة بـن عبـد امللـك بــن  .٨٥

ـــ. د: ســـلمة األزدي احلجـــري املـــصري، املعـــروف بالطحـــاوي، احملقـــق ذير عبـــد اهللا ن
  .هـ١٤١٧الثانية، : دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة: أمحد، الناشر

: املخصص؛ أليب احلسن على بن إمساعيل املعروف بـابن سـيده، املخـصص، احملقـق .٨٦
األوىل، : دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، الطبعــة: خليــل إبــراهيم جفــال، الناشــر

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧
دار : ، الناشــر)٤٠٣/ ١(الـك بــن عـامر األصـبحي، املدونـة، مالـك بـن أنــس بـن م .٨٧

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : الكتب العلمية، الطبعة
: مــصطفى عبــد القــادر عطــا، الناشــر: حتقيــقاملــستدرك علــى الــصحيحني، احلــاكم،  .٨٨

  .م١٩٩٠هـ١٤١١األوىل، : دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة



        
 
 

 

 
  

 

٦٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 ةدراسة فقهية مقارن  عىل الزحاماتكرار احلج والعمرة وأثرمه 

ىن بــن حيــىي بــن عيــسى بــن هــالل ُأبــو يعلــى أمحــد بــن علــي بــن املثــ: مــسند أيب يعلــى .٨٩
دار : حـــسني ســـليم أســـد، الناشـــر: ، احملقـــق)هــــ٣٠٧: املتـــوىف(التميمـــي، املوصـــلي 

  .م١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، :  دمشق، الطبعة–املأمون للرتاث 
أبـو عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن : مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل .٩٠

ـــــشيباين  شـــــعيب األرنـــــاؤوط، عـــــادل مرشـــــد، : قـــــق، احمل)هــــــ٢٤١: املتـــــوىف(أســـــد ال
مؤســسة الرســالة، : د عبــد اهللا بــن عبــد احملــسن الرتكــي، الناشــر: وآخــرون، إشــراف

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة
 لبنــان، صــححت هــذه –دار الكتــب العلميــة، بــريوت : الــشافعي، الناشــر: املــسند .٩١

 والنـــسخة املطبوعـــة يف علـــى النـــسخة املطبوعـــة يف مطبعـــة بـــوالق األمرييـــة: النـــسخة
 . هـ١٤٠٠: بالد اهلند، عام النشر

مــشكاة املــصابيح، حممــد بــن عبــد اهللا اخلطيــب العمــري، أبــو عبــد اهللا، ويل الــدين،  .٩٢
 بـريوت، –املكتب اإلسالمي : حممد ناصر الدين األلباين، الناشر: التربيزي، احملقق

  .م١٩٨٥الثالثة، : الطبعة
  .املكتبة العلمية، بريوت: الكبري، الفيومي، الناشراملصباح املنري يف غريب الشرح  .٩٣
مكتبـــة الرشــــد، : كمــــال يوســـف احلـــوت، الناشــــر: مـــصنف ابـــن أيب شــــيبة، احملقـــق .٩٤

  .هـ١٤٠٩األوىل، : الرياض، الطبعة
ا�لــس العلمـــي، : حبيــب الـــرمحن األعظمــي، الناشـــر: مــصنف عبـــد الــرزاق، احملقـــق .٩٥

  هـ١٤٠٣ثانية، ال: اهلند، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة
بــــن أيب الفــــتح البعلــــي احلنبلــــي املطلــــع علــــى ألفــــاظ املقنــــع، حممــــد احلنبلــــي، حممــــد  .٩٦

مكتبــــة : حممــــود األرنــــاؤوط وياســــني حممــــود اخلطيــــب، الناشــــر:  احملقــــقاهللا،عبــــد أبو
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة األوىل : السوادي للتوزيع، الطبعة

  .الثانية: ابن تيمية، القاهرة، الطبعةمكتبة : املعجم الكبري، الطرباين، دار النشر .٩٧
إبراهيم مـصطفى، أمحـد حـسن الزيـات، حامـد عبـد : املعجم الوسيط، قام بإخراجه .٩٨

 .ّالقادر، حممد علي النجار، دار الدعوة، إستانبول، تركيا، الطبعة الثانية
دار : حممـــــد رواس قلعجـــــي، حامـــــد صـــــادق قنيـــــيب، الناشـــــر: معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء .٩٩

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨الثانية، :  والنشر والتوزيع، الطبعةالنفائس للطباعة
) ١/٢٦٩(لعبــد اهللا البكــري، . مــا اســتعجم مــن أمســاء البلــدان واملواضــعمعجــم  .١٠٠

 . الزرقا، عامل الكتب، بريوتحتقيق مصطفى
: عبـد الـسالم حممـد هـارون، الناشـر: معجم مقاييس اللغـة، البـن فـارس، احملقـق .١٠١

  .م١٩٧٩ه١٣٩٩:  النشردار الفكر، عام
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د عبـد امللـك بـن عبـد اهللا : معونة أويل النهـى شـرح املنتهـى، ابـن النجـار، حتقيـق .١٠٢
بـــــــــــن دهـــــــــــيش، مكـــــــــــة املكرمـــــــــــة، مكتبـــــــــــة النهـــــــــــضة احلديثـــــــــــة، الطبعـــــــــــة الثالثـــــــــــة 

 .م١٩٩٨هـ١٤١٨
دار : مغـــين احملتـــاج إىل معرفـــة معـــاين ألفـــاظ املنهـــاج، اخلطيـــب الـــشربيين، الناشـــر .١٠٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : الكتب العلمية، الطبعة
  .بدون طبعة: مكتبة القاهرة، الطبعة: املغين البن قدامة املقدسي، الناشر .١٠٤
صــــــفوان عــــــدنان : املفــــــردات يف غريــــــب القــــــرآن، الراغــــــب األصــــــفهاين، احملقــــــق .١٠٥

ــــداودي، الناشــــر ــــريوت، الطبعــــة: ال ــــشامية، دمــــشق، ب ــــدار ال األوىل : دار القلــــم، ال
  .هـ١٤١٢

طــــاهر بــــن حممــــد بــــن حممــــد الطــــاهر بــــن مقاصــــد الــــشريعة اإلســــالمية، حممــــد ال .١٠٦
ـــــسي  وزارة : حممـــــد احلبيـــــب ابـــــن اخلوجـــــة، الناشـــــر: ، احملقـــــق٣/١٩٤عاشـــــور التون

 م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥: األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عام النشر
سعيد بـن علـي . مناسك احلج والعمرة فـــــــي اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة د .١٠٧

  .هـ١٤٣١ز الدعوة واإلرشاد بالقصب مرك/ بن وهف القحطاين، الناشر
ـــة، الطبعـــة  .١٠٨ ـــة، للزركـــشي، طبعـــة وزارة األوقـــاف الكويتي املنثـــور يف القواعـــد الفقهي

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثانية 
دار الكتـب العلميـة، بـدون : الشافعي، للشريازي، الناشراملهذب يف فقه اإلمام  .١٠٩

  .تاريخ
ي الـــشهري بالـــشاطيب إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن حممـــد اللخمـــي الغرنـــاط: املوافقـــات .١١٠

دار : أبـو عبيــدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان، الناشــر: ، احملقـق)هــ٧٩٠: املتـوىف(
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل : ابن عفان، الطبعة

زكريــا : الــشيخ:  حتقيــق٢/١٢١مواهــب اجلليــل لــشرح خمتــصر خليــل، للحطــاب  .١١١
  .م١٩٩٥هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل: عمريات، طبعة

مركــــز : ، إعـــداد"قـــسم العبـــادات:" املوســـوعة امليـــسرة يف فقـــه القـــضايا املعاصــــرة .١١٢
هـــ ١٤٣٥التميــز البحثــي يف فقــه القــضايا املعاصــرة، جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

  .م٢٠١٤
، )هــ١٧٩: املتـوىف( األصـبحي املـدين مالك بن أنس بن مالك بن عـامر: املوطأ .١١٣

ـــد بـــن ســـلطان آل �يـــان : الناشـــرحممـــد مـــصطفى األعظمـــي، : احملقـــق مؤســـسة زاي
 هــــــ ١٤٢٥األوىل، : لألعمـــــال اخلرييـــــة واإلنـــــسانية، أبـــــو ظـــــيب، اإلمـــــارات، الطبعـــــة

  .م٢٠٠٤
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تــــاريخ الفتــــوى ) ٣٦٤٨(موقــــع دار اإلفتــــاء املــــصرية، الفتــــاوى، رقــــم الفتــــوي،  .١١٤
  .شوقي عالم. م، أجاب عليها، د١٨/٨/٢٠١٦

ــــــــــــع  .١١٥ ــــــــــــمموق ، بتــــــــــــاريخ )٢٧٧٧( الفتــــــــــــوى، دارة اإلفتــــــــــــاء العــــــــــــام، األردن، رق
  .م٤/٣/٢٠١٣
امليقات الزمين للعمـرة وحكـم تكرارهـا، دراسـة فقهيـة تأصـيلية مقارنـة، خالـد بـن  .١١٦

هـــ ١٤٢٣مفلـح بـن عبـد اهللا، جملـة العلـوم الـشرعية، العـدد الرابـع والعـشرون، رجـب 
 .م، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية٢٠١٢مايو 

لــشمس الــدين حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن  :اج�ايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــ .١١٧
هـــــ، طبعــــة دار الفكــــر، الطبعــــة األخــــرية ١٠٠٤محــــزة بــــن شــــهاب الرملــــي، املتــــوىف 

 . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممـد بـن  .١١٨

، )هــــ٦٠٦: املتـــوىف(بـــن حممـــد ابـــن عبـــد الكـــرمي الـــشيباين اجلـــزري ابـــن األثـــري احممــد 
ـــزاوى : حتقيـــق ـــة العلميـــة، :  حممـــود حممـــد الطنـــاحي، الناشـــر-طـــاهر أمحـــد ال املكتب

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩بريوت، 
دار التوحيــد للنــشر، الريــاض : النــوازل يف احلــج، علــي بــن ناصــر الــشلعان، طبعــة .١١٩

  .م٢٠١٠هـ ١٤٣١
نـــــور اإليـــــضاح وجنـــــاة األرواح يف الفقـــــه احلنفـــــي، حـــــسن بـــــن عمـــــار بـــــن علـــــي  .١٢٠
ـــــشرنباليل، احملقـــــقا ـــــيس مهـــــرات، الناشـــــر: ل ـــــة العـــــصرية، الطبعـــــة: حممـــــد أن : املكتب

  .م٢٠٠٥هـ ١٢٤٦
: املتــوىف(حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد اهللا الــشوكاين اليمــين : نيــل األوطــار .١٢١

: ، مـصر، الطبعـةدار احلديث: عصام الدين الصبابطي، الناشر: ، حتقيق)هـ١٢٥٠
  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل، 

إحــسان عبــاس، دار . د: عيــان وأنبــاء الزمــان، البــن خلكــان، حتقيــقوفيــات األ .١٢٢
  .هـ١٣٩٨صادر، بريوت، طبع

   .اإلنترنتمواقع  .١٢٣
http://www.saudiprotocol.com  
http://www.rotanamags.net 
http://albiladdaily.net           

moudir.net http://www.al 
http://www.al-madina.com 
http://www.alriyadh.com 
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http://www.alriyadh.com 
http://www.okaz.com 
http://www.al-jazirahonline.com 
http://www.saaid.net 
http://fiqh.islammessage.com 
http://www.almoslim.net 
http://www.alukah.net  
http://www.burnews.co  
http://misrelwatan.com  
http://www.hailnews.net  
http://www.sahab.net  
http://mawdoo٣.com  
http://haj.af.org.sa/node  
https://groups.google.com 
http://www.ham-٢٤.com 
http://www.aleqt.com 
http://www.m٠dy.net 
http://www.aleqt.com 
http://www.islamtoday.net                                                    
    

   بحمد اهللا تعالىّتم

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين


