
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

َط ِِلِمَرَأٍة ََمَْرٌم َأْيًضا(قال املُؤلِّف:  ِ ، إضافًة إىل الرشوِط  )َوُشر الرشُط هذا من رُشوط احلجِّ

 التي ذكَرها املُؤلُِّف.

َط ِِلِمَرَأةٍ فقوُله هنا:  ِ  جوُد املَحَرم.يعني: من رُشوط احلجِّ يف حقِّ املرأة: و ()َوُشر

وهل املطُلوب وجوُد املَحَرم فقط؟ يعني: مثًًل امرأة عندها زوُج وهو ََمَرٌم هلا، أو عندها 

، أو غري ذلك من املحاِرم، فهل هذا دليٌل عىل وجوبِه عليها؟  ابٌن، أو أٌخ، أو أٌب، أو عمٌّ

َط ِِلِمَرَأٍة ََمَْرٌم َأْيًض نقول: املُؤلُِّف أطَلَق قال:  ِ لكن نقوُل: األصُل يف هذه املسألة:  ا()َوُشر

ط المرأٍة ََمَرٌم مع موافَقته عىل املُرافَقة؛ ألنه قد ُيوجد ََمَرم، يعني: امرأة عندها أب هذا  رُشِ

. إذا قال األب: أنا ال ُأريد أن أسافِر معِك، فهل  ََمَرم، فعىل قوِل املُؤلِّف أهنا جيُب عليها احلجُّ

؟ ال  ُنوِجب. ُنوِجب عليها احلجَّ

َط ََمَرٌم ُموافٌِق ملُرافَقتها، وإن كنا نحن نقول يف الرشِع:  فنقول: ال ُبدَّ من ُموافَقة ََمَرم، ورُشِ

اْذَهْب »جيُب عىل هذا املَحَرم أن ُيرافَِقها إن مل يُكن هناك ُعذٌر، ملاذا؟ للدليل: حينام قال: 

ُجل الذي استأَذَنه يف« َوُحجَّ َمَع اْمَرَأتَِك  -صلواُت اهلل وسًلُمه عليه  - غووٍة من غوواته للرَّ

 ، فأمُره هنا دليٌل عىل الوجوِب.

 بِقَي معنا مسألة: املَحَرُم هل هو رشُط وجوٍب؟

نقوُل: أواًل: اجلمهوُر يشرِتُطون املَحَرم، األئمُة األربعة يشرِتُطون املَحَرم، واستثنَى اإلماُم 

  رمحه اهللمالٌك 
ٍ
ت املرأُة مع نساء ثِقاٍت، فحينئٍذ ال ُيشرتُط هلا املَحَرميَّة، ويكون  ما لو حجَّ

ها واجٌب، ويسُقُط عنها إثُم عدم ُمرافَقِة املَحَرم.  احلجُّ يف حقِّ

، ونحتاُج أن نخُرَج من النصِّ  لكن قول اإلمام مالٍك هنا ال دليَل عليه، وهو يف ُمقابِل النصِّ

 بنصٍّ ُُماثِل.

عدُم جواز سَفر املرأة إال مع ِذي ََمَرم، لو كانت مع ألف فالصواب: ما ذهَب إليه اجلمهوُر: 

امرأة، إال يف حاِل الرضورة، وأراَدت أن تنتِقَل من مكاٍن آلخر لُعذٍر؛ من مرٍض أو خوٍف أو 

ُر بَقدرها.  نحو ذلك، فالرضوراُت هلا أحكاُمها، وُتقدَّ
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ها مع اإلثِم،  ت بًل ََمَرم، صحَّ حجُّ  فإًذا املَحَرُم هو رشُط وجوٍب.فإًذا املرأُة إذا حجَّ

 بِقَي معنا إشكاٌل آخر، وهو: هل املَحَرُم رشُط وجوٍب أم رشُط أداء؟

ُق بني رشط الوجوِب ورشط األداء: إذا ُقلنا: إن املَحَرم رشُط وجوٍب، فحينئٍذ إذا ُوِجد  ُنفرِّ

، وإذا مل ُيوجد ََمَرٌم سقَط عنها احل ، فإذا سقَط عنها احلجُّ ََمَرٌم للمرأة وجَب عليها احلجُّ جُّ

ل؛ ألنه رشُط وجوٍب، ورشُط الوجوِب إذا  ل؟ ال جيُب عليها أن ُتوكِّ فهل جيُب عليها أن ُتوكِّ

ل.  سَقط ما وجَب عليها أن ُتوكِّ

ة؟ رشُط وجوٍب.  أال ُتًلِحظون: املُستطيُع رشُط وجوٍب أو رشُط صحَّ

َل غرَيه؟ يعني: الفقري أال يسُقُط عنه الرجُل الذي ال يستطيُع احل جَّ هل ُنوِجُب عليه أن ُيوكِّ

ه رشُط وجوٍب، إذا مل يُكن غنيًّا سقَط رشُط الوجوِب. ؟ يسُقط، إًذا الِغنى يف حقِّ  احلجُّ

ل؟ ل؟ هو ما استطاَع أن حُيجَّ بنفِسه، فكيف ُيوكِّ  فهل نقوُل: جيُب عليك أن ُتوكِّ

، إًذا ُقلنا إًذا: إن املَ  حَرم هو رشُط وجوٍب، فحينئٍذ إذا مل يُكن للمرأة ََمَرٌم سقَط عنها احلجُّ

 وال يلوُمها أن ُتنيَب غرَيها. هذه الصورة.

إذا ُقلنا: إن املَحَرم يف حقِّ املرأة هو رشٌط لألداء، ال رشٌط للوجوِب؛ يعني: نقوُل: إن املرأَة 

، وإذا كان عندها ََمَرم وجَب   عليها األداُء فوًرا. جيُب عليها احلجُّ

: هو أنه إذا كان رشَط وجوٍب فإنه يسُقط 
ِ
فنقوُل: الفرُق بني رشط الوجوِب ورشط األداء

 مع عدم الوجوِد، فإذا مل يُكن عندها ََمَرم سقَط عنها احلجُّ وال يلَوُمها أن ُتنيَب.

 وجَب إذا ُوِجَد عندها ََمَرم، لكنه ال يستطيُع أن ُيرافَِقها، فهذا عىل القو
ٍ
ِل بأنه رشُط أداء

 عليها أن ُتنيَب غرَيها.

ل غرَيها،   ورشِط الوجوِب: هو أهنا يف الوجوِب إذا مل ُيوجد ال ُتوكِّ
ِ
فالفرُق بني رشِط األداء

ل غرَيها.  جيُب عليها أن ُتوكِّ
ٍ
 وأما إذا ُقلنا: إنه رشُط أداء

، لكن بعض أهل العلم يَرون الذي يقوُل: إنه للوجوِب جعَل هذا كالعاِدي مع عدِم وجوِده

؛ يعني: إذا مل ُيوجد هلا 
ٍ
أن هذا الرشَط لألداء. والصواُب: أنه رشُط وجوٍب ليس رشَط أداء



                                             

، فحينئٍذ جيُب 
ِ
ل. أما إذا ُقلنا: إنه رشٌط لألداء ََمَرم فًل جيُب عليها، وال جيُب عليها أن ُتوكِّ

َل غرَيها.  عليها أن ُتوكِّ

فإن أِيَست ُمن؟ من املَحَرم؛ يعني:  )َفإِْن َأيَِسْت ِمنْهر اْسَتنَاَبْت(ُف، قال: وهذا ما أراَده املُؤلِّ 

دلَّ عىل أن اإلياس من املَحَرم ال خيُلو: إما أن تيأَس من وجوِده، فتكون امرأة ليس هلا ََمَرم، 

 وإما أن تيأَس من ُمرافَقته، فيكوُن موجوًدا لكنه ال ُيرافُِقها.

يأُس من هاَتني احلاَلني: إما أنه ال ُيوجد ََمَرٌم أصًًل، وإما أن ُيوجد لكنه ال فًل خيُلو إًذا ال

 ُيرافُِقها؛ إما عناًدا، أو لِكََبٍ أو َعجٍو أو نحو ذلك.

ُف:   يعني: وجَب عليها أن ُتقيَم من حُيجُّ أو يعتِمُر عنها. (اْسَتنَاَبْت )ما احلكُم إًذا؟ يقول املُؤلِّ

؟ فعىل هذا يكوُن قول 
ٍ
َط ََمَْرٌم( يَرى أن املَحَرم رشط وجوٍب أم رشط أداء املُؤلِّف هنا: )َورُشِ

 . رمحه اهللرشط أداء، هذا الظاهُر من كًلم املُؤلِّف 

 


