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 : مقدمة

 الوقائيذ   التذدايي و  ،هذذ1441  عذا    الجائحذ   هذه   من  هكل    م  العال    أصاب  ما  أحد  على  خافًيا  ليس

 إةقذا   مذن  ايتذدا ً   السذعوية ،  الع ييذ   المملكذ   حكوم   رأسها  وعلى  اإلسالمي   الدول  اتخههتا  التي

 غيذ   إلذى  السذياح ،  وتأشي ات  العم ة  تعليقو  ،-الش ةفين  الح مين  عدا-  والجماع   الجمع   صالة

 عاتسذا  مذن  -اهلل  يذذذ -  تقي  التي  ياألسباب  اوأخهً   لألرواح  حفًظا  االحرتازة ؛  اإلج ا ات  من  ذلك

 المصالح. جلب على مقد   مفاسدال ير : الش عي  يالقاعدة اأخهً و ،الويا  نطاق

 إلذى  فيذه  الحجذا   أعذداي   ُقلذص   حيذ   اسذتناائياا،  موسذًما  هذ1441  الماضي  العا    حج  كا   وقد

 مأنياذذ وطُ  وسذذهول  ةسذذ  يف الحذذج مااسذذك واأي   جمذذيعهم ،مذذن ياخذذم المملكذذ  حذذا  آال  عشذذ ة

احفا  الحذج  ف ةضذ   أليا   محذدوي ال  العدي   على  االقتصار  هها  وكا   وراح ،  ضذيو   صذح   علذى  ظذً

 ال .اإلس أركا  من الخامس ال كن يه التي الشعي ة هه  تعطيم من وماًعا ،وسالمتهم ال حمن

 التذارة   مذد   علذى  أيذًدا  الحذج  شذعي ة  انقطذاع  أو  تعطذم  عذد    إلذى  (1)علمي   يراس   تأشار  وقد

 أو صذحي  وعذوار  أويئ  وإما البلدا ، يعض من جزئي توقف  إما:  حصم  ما  غاة   وأ   اإلسالمي،

 الحذج انقطاع وأ غي هم،  يالحج قا   يياما  الف ةض ،  أيا   من  ماعتهم  الحجا   لبعض  حصلت  أماي 

 الخذدر   سذعيد  أيذي  عذن  وري   وقذد  ومذأجو ،  ةذأجو   خ و   يعد  الزما   آخ   يف  ةكو   إنما  يالُكلي 

  .(2)«البيت ُيَحج   ال حتى الساعة تقوم ال»: قال وسلم عليه اهلل صلى الابي عن عاه، اهلل رضي

هذو  للاذا،،ا  قيامذً   الحذ ا    ييتذه  اهلل  وجعم":  اهلل  رحمه  القيم  اين  قال  عليذه  الذه   العذالم  عمذوي   ف

 ايذن القذ آ  ت جمذا  قال هكها األر ، على  السما   لخّ ت  سا   الحج  كلهم  الاا،  ت ك  فلو  يااؤ ،

 
 معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج. :  مسرية احلج إىل بيت هللا احلرام عرب التاريخ اإلسالمي، إعدادينظر: ( 1)
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 .(1)"محجوًجا البيت هها يا   ماا قيامً  ةزال فال العالم، قيا   الح ا   فالبيت عبا،؛

 زةذاية الحذج وزارة أعلاذت  فقذد  هذذ،1442  العذا    هها  حج  إلى  كورونا  جائح   استم ار  ظم  ويف

 السذا   عذن  أضذعا   مس خ  يزةاية  الداخم،  حجا   من  حا   ألف  ستين  إلى  العا    هها  الحجا   عدي 

 الاازل . هه  ظم يف الحجا  على تط أ قد مسائم يف الاظ  إلى فقيهال ةحوُ   مما الماضي ،

 الم جذوح،  القذول  إلى  ال اجح  القول  عن  العدول  مسأل   عن  ساتحدث  العلمي   الورق   هه   يفو

هذا   ألف  وقد  الاازل ،  هه   يف  الفقه  هها  أهمي   ومد   والعذدول  المذههب  ظذاه   عذن  العذدول  يف  الفق

 مذا  الحكيم   المبايرات  ومن  ،وقواعد   الفقه  هها  أسس  مبياين  والقضا ،  الفتيا  يف  ال اجح  القول  عن

 المسذجد  يف  محاضذ ة  يتاسذيق  الابذو   والمسذجد  الحذ ا    المسذجد  لشذوو   العام   ال ئاس   يه  قامت

 السذليما   اهلل  عبذد  يذن  السذال    عبذد  الذدكتور  الشذي   العلما   كبار  هيئ   عضو  لمعالي  ُيعد  عن  الح ا  

 الذذمامج ضذذمن ،"الحذذج مسذذائم يعذذض يف الم جذذوح إلذذى الذذ اجح القذذول عذذن العذذدول" :يعاذذوا 

 يف  مختصذ ة  مفيدة  محاض ة  وهي  هذ،1441  عا    حج  يف  ال ئاس   تقدمها  التي  واإلرشاية   التوجيهي 

 واسذتفيد  ،الاازلذ   هبذه   المتعلق   الفقهي   األحكا    ألهم  وإشارات  مالمح  فيها  يقيق ،  ثالثين  من  أقم

 .ومحتواها توجيهاهتا من

 الاُّسذك، يا أ ت تيذب علذى الفقه هبها المتعلق  مسائمال  يرتتيب  علمي ال  الورق   هه   يف  قمُت   وقد

 وةسدينا. ةوفقاا أ  الك ةم اهلل نسأل

 : الراجح القول على الفتوى األصل

 المذذهاهب يف الفقهيذذ  األقذذوال مذذن الذذ اجح القذذول: االصذذطالح يف الذذ اجح يذذالقول لمقصذذوي ا

 ولذها الواحذد. المذههب يف واألوجذه وال واةذات األقوال من ال اجح: أةًضا  يه  والمقصوي   المعتمة.

 مزّة  يمزةد ةظه  قول كم: هو السايقين  المقصويةن  ةشمم  اله   االصطالح  يف  الّ اجح  تع ةف  فذ 

 يذين  الموازنذ   علذى  ياا   االجتهاي،  رتب   يو   أو  مجتهًدا  كا    اسو  -قاضًيا  أو  كا   مفتًيا-  الفقيه  لد 

 .(2)وآثارها ومدلوالهتا والمههبي  الش عي  األصول

هذذا  نذذ  وقذذد : الحاجذذب ايذذن قذذالالذذ اجح،  يذذالقول العمذذم وجذذوب علذذى األصذذوليو و الفق

 
(، تيساااري ال ااارن الااار ن 413/ 1تفساااري النااارظن العظااايم )(، 351/ 4منهاااال السااان  ): وانظااار .(4/ 2( مفتااااا دار الساااعادة )1)

 (.101ص: أبو النور )طالل   (، اإلصالا االجتماعي، د.245ص: )
 (. 37: ص)العدول عن النول الراجح يف الفتيا والنضاء، للمطوع : ( انظر2)
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 مذا  عليذه  فيذدل  واجذب  الذ اجح  يالذدليم  العمم  أ     وأما":  اآلمد   قالو،  (1)"ال اجح  تقدةم  وةجب"

 مذذن الذ اجح تقذذدةم وجذوب علذى المختلفذذ  الوقذائ  يف والسذذلف الصذحاي  إجمذاع مذذن وعلذم ُنقذم

ا  علذم  اجتهاياهتم  وقائ   يف  ونظ   أحوالهم  عن  شفت    ومن  الظ ا ْين...  كذانوا  أهنذم  رةذب  ةشذويه  ال  علمذً

ا  الذدليلين  أحد  كا   إذا  وألنه  أضعفهما...  يو   الظ اين  من  يال اجح  العمم  ةوجبو   فذالعقال   راجحذً

 .(2)"يال اجح العمم يعقولهم ةوجبو 

 ويةاه علمه يف ةنق من سوال فف ضه يياها والموازن  األيل  فهم على  له  قدرة  ال  اله   العامي  أما

اْسأ ُلواْ }:  تعالى  لقوله  العلما ،  من م    ف  ْك     أ هذْ و     ال    ُكاذُتمْ   إ    الذهص هذها  [؛43:  ]الاحذم  {ت ْعل مذُ  أخذه  إذا  ل

 فال  الش عي  المقتضي  وجوي   عاد  المعتمةن  العلم  أهم  يعض  يه  قال  اله   الم جوح  يالقول  العامي

 هذه   والحذال  ألنذه  ؛والذورع  العلذم  يف  عاذد   ثقذ   محذم  كذا   إذا  يذه  أفتا   من  تقليد  يف  العامي  على  إثم

ا  يذه  المفتذى  القذول  ةكو   المقلذد  ةأخذه  أ   األصذمو  حقذه،  يف  يذه  خذهاأل  وةجذب  لذه،  يالاسذب   راجحذً

 .إمامه مههب من يال اجح

د  فيننه  كننا   مننا  أو  األقننوال   منن   دليله  ضعف  ما  على  تطلق  المرجوحة  واألقوال  عنن  وشننذو   تفننر 

 : البقي ة

ا  قليم  وزلاًل   غلًطا  األقوال  يف  معدوًيا  كا   ما":  الشاطبي  وقال  أ ّ   األم   وغالب  الش ةع ،  يف  جدا

 األمذ  عامذّ  عذن  قذول  صذاحب  انفذ ي   فذذا  آخ ،  مجتهد  عليها  ةساعدهم  قلما  هبا،  ماف يو   أصحاهبا

 .(3)"المجتهدةن من األعظم السواي  م  الحّق  أ ّ  اعتقايك فليكن

 ذلذك فيجوز  ،منزلتها  المنزلة  والحاجة  الضرورة   عند  إال  المرجوح   بالقول  األخذ  إلى  يصار  الف

 ش ًعا. معتمة مفسدة لدف 

 أو  وملجئذ   الظذن،  غالبذ   أو  وةقيايذ   ماتظ ة،  ال  قائم   تكو   أ :  الش عي   الض ورة  ضوايط  منو

  .(4)يقدرها توتى وأ  مح ج ،

 التقليذد  ةجذوز":  اهلل  رحمذه  فقذال  ،السذبكي  الحاجذ   عاذد  يال خصذ   األخذه  جذواز  رجذح  وممن

 
 (. 222: ص)منتهى الوصول  : ( انظر1)
 (. 239/ 4( اإلح ام يف أصول األح ام )2)
 (.189/ 4( املوافنات )3)
 (.٧٢-٦٦: ص)نظري  الضرورة الشرعي ، لوهب  الزحيلي  : ( انظر4)
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 تتبذ   غيذ   مذن  الحاجذ   مسذيس  عاذد  األوقذات  يعذض  العلمذا   أقذوال  مذن  يال خص   واألخه  للجاهم

 .(1)"رحم  ال خ  إذ  رحم ، ختال اال :ةقال أ  ةصح الوجه هها ومن ال خ ،

 أ  للمفتذي جذاز الض ورة... فيها  وقعت  إذا  الخالفي   المسأل ":  إي اهيم  ين  محمد  الشي   وقال

 جاز  الض ورة ثبتت إذا": أةًضا وقال.  (2)"ال خص   فيه  اله   العلم أهم  أقوال  من  اآلخ   يالقول  ةأخه

ا هذها خذذهةتّ  وال للمصذذلح ، نظذً ا الم جذذوح يذذالقول العمذم  رتقذذدّ  الضذذ ورة يذذم قضذي ، كذذم يف عامذذا

 .(3)"وعدًما وجوًيا علته م  ةدور والحكم يقدرها،

 يشذ و   إال  يذه  ةوخه  فال  األصم،  من  استناا   ةعد  فهو  ،رخص   الم جوح  يالقول  فالعمم  وعليه

هذا يف تعذوي  ،االقتضذا  عاذد  الم جذوح  يذالقول  لألخذه  المجيزو   الفقها   ذك ها  الشذ و  إلذى جملت

 : اآلتي 

 والحاجات. الض ورات تقدة  من نمتمكّ  لالجتهاي  أهم هو ممن ةصدر أ  -1

 االجتهاي. فيها ةسوغ مسأل  يف ةكو  أ  -2

 الم ّجحات. من يم ّجح القولين أحد ةرتّجح أ  -3

 .(4)المدرك الضعيف من ةكو  ال أ  -4

ا -5  رتبذذ  يف هذذي التذذي والحاجذذ  للضذذ ورة الم جذذوح القذذول عذذن العذذدول ةكذذو  أ  أةضذذً

 .التحسياات ياب من ال ،الض ورةات

 والساّ . الكتاب من ص ةح نّ   م  إليه المعدول القول ةتعار  ال أ  -6

 .(5)راجح  يةاّي  مصلح  المفتي ةقصد أ  -7

 
 (.١٩/ ٣)  املنهاليف شرا  ( اإلهبال1)
 (.20/ 2فتاوى ورسائل مساح  الشيخ حممد بن إبراهيم ظل الشيخ ) (2)
 (.272/ 11فتاوى ورسائل مساح  الشيخ حممد بن إبراهيم ظل الشيخ ) (3)
ملخالفتااه املاادار  األصااولي  كاإل اااع أو النواعااد أو الاانا أو النيااا  ا لااي.  ؛نفسااههااو مااا كااان  ااعيف ا يف : ( الضااعيا املاادر 4)

 (.1016: (، املدخل الفنهي العام، للزرقا )ص35: يز الفتاوى عن اإلح ام، للنرايف )صياإلح ام يف مت:  انظر
: لفتاااوى عاان األح ااام )ص(، اإلح ااام يف متييااز ا130/  4(، حاشااي  الدسااوقي )10/  1جمموع  رسااائل اباان عاباادين ):  ( انظر5)

(، العمل ابلنول املرجوا ح مه و وابطه، د. عبد الر ن العنزي، جمل  الدراسات اإلسالمي  والبحوث األكادميياا ، العاادد 49
(99.) 
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 : الحّج  يف األصم هها تحت تدخم لتيا المهّم  المسائم من

 اختالط. زيادة م  التمت ع يف لما قارًنا أو مفرًدا الحج  : األولى المسألة

ُب  وهو األنساك، أفضم التمت  أ ّ  ة و  العلم أهم  أكن   أ ّ   المعلو    من ْهه  ااي لذ   مذ  دُ  ،(1)الح   وأحذ 

ْول ي   افعي  ق  ْت   ويه  ،(2)الش  ن    طائ ف     قال 
ل ف    م  الس 

 الصذالة عليذه الابذي  تماّذا   الذه   الاسُك   ألّنه  وذلك؛  (3)

و  »: قذذال حيذذ  أصذذحايه يذذه وأمذذ  والسذذال   َتَقَبَلُت  لننَ ر   منن   اسننَ َتَدَبَرُ   مننا َأمننَ َقُت  مننا اسننَ َدَ   سننُ  الهننَ

ي َ  الن اس   مع َوَلَحَلَلُت   .(4)«َحلُّوا ح 

 ةفتذى أ  ةمكذن االختال   زةاية  يسبب  الويا   هها  انتشار  من  والخو   كورونا  جائح   م   ولكن

 علذى المباذي الضذ ر تقليذم يذاب مذن التمتذّ  مذن أقّم  فيهما األعمال أل ّ  الق ا ؛ أو  اإلف اي   يأفضلّي 

 االختال . كن ة

ا  ةصذبح  قذد  والم جوح  م جوًحا،  ةصبح  قد  ال اجح  أ   على  واضح  يليم  المسأل   فهه   ؛راجحذً

 .العتبارات أخ   خارج  يف المسأل  يف حد ذاهتا

ا هبذذا والمذذأمور يذذم- المباحذذ  األمذذور مذذن": اهلل رحمذذه تيميذذ  ايذذن قذذال  مذذا -اسذذتحباًيا أو إةجايذذً

هذا راجحذ  مفسذدة  ةعارضها هذارة للمذ ةض كالصذيا   م جوحذ  أو مح مذ  تجعل  لمذن يالمذا  وكالط

ا العذدول  جذواز  ةباذى  األصم  هها  وعلى  ...الموت  عليه  ةخا   كمذا الخلفذا  سذا  يعذض عذن أحيانذً

 وقذ   إذا  فيمذا  وذلذك  للضذ ورة؛  محظوراهتذا  يعذض  وارتكذاب  الشذ ةع   واجبذات  يعذض  تذ ك  ةجوز

 .(5)"عاه هنوا ما يعض إلى الض ورة وقعت أو ساتهم يعض عن العجز

 اإلحرام: عند االشتراط: الثانية المسألة

اإلح ا : أ  ةشرت  اإلنسا  عاذد عقذد اإلحذ ا  أنذه إ  حبسذه حذايس المقصوي ياالشرتا  عاد 

لُّه حي  ُحبس.  فمح 

 
 (.331/ 5(، الفروع )260/ 3املغين ): ( انظر1)
 (.150/ 7(، اجملموع )44/ 4احلاوي ال بري ): ( انظر2)
/ 7احمللااى ): . انظااروغااريهم وعائشاا  الاازبريواباان  عمااروابن  وقاصوسعد بن أيب  -مل َيُسِق اهلديَ أوجبه ملن و -  ابن عبا :  ( منهم3)

 (.259/ 59(، جمل  البحوث اإلسالمي  )260/ 3(، املغين )101
 (.١٢١١(، ومسلم )٧٢٢٩( أخرجه البخاري )4)
 (.29/ 35( جمموع الفتاوى )5)
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 أقوال: ثالث  على عقد اإلح ا  يالحج عاد االشرتا  حكم يف العلما  اختلفوقد 

ه:  األول  القول ا  مشننرو   أننن   إ   :ةشذرت   أ   اإلحذ ا    عقذد  عاذد  لذه  ةسذتحّب   اإلنسذا   وأ ّ   ،مطلقننً

 .حبستاي حي  فمحّلي حايس حبساي

 وعلقمذ ،  السذلما،،  عبيذدة  إليذه  وذهذب  وعمذار.  مسذعوي،  واين  وعلي،  عم ،:  عاه  رو   وممن

 .(1)وغي هم وش ةح، واألسوي،

م  أ   لذه  وتوجذب  إح امه،  أثاا   يف  له  تحدث  التي  العوار   ةأمن  ال  يأّنه  ذلك  وعللوا  مذن  ةتحلذّ

 التحّلم. قضي  عليه سّهم اهلل على اشرت  كا  فذذا حّجه، أو عم ته

هذا اهلل رضي بالمّطل عبد ين الزيي   يات  ضباع   أخمته  الم  والسال    الصالة  عليه  والابي  أهنذا عا

 أ     واشننتر    ُحجنن  »:  والسال    الصالة  عليه  الابي  لها  فقال  م ةض ،  فكانت  شاكي   وهي  الحّج   ت ةد

 .(3)«استثنيت   ما رب ك   على َلك   فإ   »: الا سائي زاي  ،(2)«حَبَسَتن  حيُث  محل  

 مطلًقا. مشرو  غير االشتراط يرى م : الثاين القول

 .(4)ومالكوأيي حايف ،  والزه  ، جبي ، ين وسعيد وطاو،، عم ، اين قول وهو

 أ ّ   الصحيحين  ويف  اشرت ،  أّنه  عاه  ةاقم  ولم  واعتم   حّج   والسال    الصالة  عليه  الابي  أ ّ   وذلك

 مذ    وفيذه  والسال    الصالة  عليه  ال سول  إلى  أتى  الحدةبي   عم ة  يف  عاه  اهلل  رضي  عج ة  ين  كعب

 مننا  بننك  بلنن   الوجننع  أرى  كنننت  مننا»:  والسذال    الصالة  عليه  فقال  رأسه  من  وجهه  على  ةتااث   والقمم

 .(5)ةطعم أو ةصو   أو ةفد  وأ  رأسه ةحلق أ  والسال   الصالة عليه وأم   ،«أرى

 علننى  غلنن   أو  النسننك  إتمننام  عنندم  نفسننه  على  خاف  لم   يشر   إنما  االشتراط  أ :  الثالث  القول

 .ونحوه مرض م  لمانع  لك ظنه

بُّ ":  تيمي    اينُ   قال ا،  كذا   إ   االشذرتا   للمحذ     ُةستح  ا  فذال؛  وإال    خائفذً  .(6)"األخبذار    يذين  جمعذً

 
 (.113-99/ 7احمللى )(، 93/ 5املغين ): ( انظر1)
 .)٣٧٧٣أخرجه ابن حبان ) (2)
 ."إسناده صحيح": (٤١٤ /٦(، وقال ابن امللنن يف البدر املنري )2765النسائي ) سنن( 3)
 (.93/ 5(،  املغين )250/ 2ن عرف  )ملختصر الفنهي البا(،  2158/ 4لتجريد للندوري )ا( انظر: 4)
 .(١٢٠١(، ومسلم )١٨١٦( أخرجه البخاري )5)
 (.382/ 5( الفتاوى ال ربى )6)

https://app.turath.io/book/1734?hadith=3773
https://app.turath.io/book/1734?hadith=3773
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ا وقذذال ه علذذى اشذذرت  إ ": أةضذذً ا ريذذص  حيذذ  فمحلذذي حذذايس حبسذذاي وإ : فقذذال العذذار  مذذن خوفذذً

اًا.  كذا   حبست اي، سذ  ل م  عليذه  اهلل  صذل ى  الابذي    فذذ     ح  ه  اياذ     أمذ   وسذ  مذص  عبذد  يذن  الزييذ   ياذت    ضذباع   ع 

ا  ريصها  على تشرت      أ   المطلب م  ها أ  فخا   شاكيً ،  كانت  ل   ةأُم ُ  ةكن ولم البيت، عن الم ُ   ة ُصد 

ن كم   يهلك ج   م    .(1)"ح 

هذا  ةصاب  قد  والتي  ،انتشارها  وسرعة  كورونا  جائحة  ظل  يف  ولك   يف  -اهلل  قذدر  ال-  اإلنسذا   في

 لجميذذ  متوجذذه عقذذد اإلحذذ ا   عاذذد ياالشذذرتا  القذذول فذذذ  ،الاسذذك إكمذذال ةسذذتطي  وال لحظذذ ، أ 

 أعلم. واهلل الحجا ،

 اهلل  رضذي  الزييذ   ياذت  ضذاع يُ   أخمتذه  لمذا  والسال    الصالة  عليه  الابي  قاله  ما  ةشبه  الحال  ههاو

 محلنن   أ    واشننتر    ُحجنن  »:  والسذال    الصذل   عليه  الابي  لها  قال  ،شاكي   وهي  الحّج   ت ةد  أهنا  عاها

 .«حَبَسَتن  حيُث 

 محصًرا؟ يعد   هل الحج   يف كورونا بمرض أصي لم يشترط و م : الثالثة المسألة

 استم ار  إمكانّي  الطبّي  الجهات قّ رت فذ  ؛الحّج  يف  كورونا  يم    اإلصاي   عليه  اهلل  قّدر  من

ق  مذا  وأةًضا  المختّص ،  الجهات  من  الحج   م   حّجه  فيكمم  الحّج   يف  حسذب  للمشذاع   يتاّقلذه  ةتعلذّ

 االستطاع .

م  اشذرت   قذد  كا   إذا  الحال   هه   يف  فذّنه  الحّج،  يف  االستم ار  إمكانّي     عد  عليه  تقّ ر  ومن  ةتحلذّ

ا  حلق،  وال  د ه  وال  فدة   ال  شي ،  عليه  وليس  امهإح   من  ذلذك  يف  حكمذه  فذذ ّ   ةشذرت   لذم  إذا  وأمذّ

 يعد  إح امه وةحّم  شع   من ةقّص  وأ وةحلق فيه، هو اله   المكا  يف  الهد   ةهيح  المحص ،  حكم

 وماعذو  مكذّ  أهذم  حصذ    لمذا  الحدةبيذ   عا    يف  والسال    الصالة  عليه  الابّي   فعم  ما  منم  وهها  ذلك،

 هذدًةا  ةسذتطي   ال  كذا   فذذ   والسال ،  لصالة  عليه  وتحّلم  رأسه  وحلق  هدةه  نح   فذّنه  عم ته  أيا   من

 .(2)إح امه من وتحّلم أةا   عش  صا  

 : الكحول م  نسبة على المشتملة والمطهرا  المعقما  استعمال: الرابعة المسألة

 من  المدة  يف  المك م   يمك   الماعقدة  عش ة  السايس   يورته  يف  اإلسالمي  الفقهي  المجم   اختار

 األيوةذذ  اسذذتعمال )ةجذذوز أنذذه   10/1/2002-5: مذذن ةوافقذذه الذذه  هذذذ21-26/10/1422

 
 (.105/ 26( جمموع الفتاوى )1)
 حما رة "العدول عن النول الراجح إىل املرجوا يف بعض مسائل احلج"، د. عبد السالم السليمان.: ( انظر2)
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هذا، يذدةم ال التذي الدوائيذ  الصذااع  تقتضذيها مستهلك  ياسب الكحول على  المشتمل   أ  يشذ   عا

هذً ا  الكحول  استعمال  ةجوز  كما  عدل،  طبيب  ةصفها ا  مط  ويف للجذ اثيم، وقذاتاًل  للجذ وح، خارجيذا

 المشتمل   اليد  معقمات  استعمال  يف  ة خ   أنه  فالصواب  ولهلك  ؛الخارجي (  والدهو   الك ةمات

 ماعه. على البّين الدليم لعد   لهاالستعما الحاج  تدعو عادما الكحول على

 ثذم  يذه  يذالتلط   التذداو   وأما  ةجوز،  ال  الخازة   شحم  يأكم  التداو ":  اهلل  رحمه  تيمي   اين  قال

هذذها ذلذذك يعذذد ةغسذذله  مشذذهور، نذذزاع وفيذذه الصذذالة، غيذذ  يف الاجاسذذ  مباشذذ ة جذذواز علذذى مباذذي ف

 .(1)"يه التداو  جاز للحاج  أييح وما للحاج ، ةجوز أنه والصحيح

هذّ ات المعّقمذات اسذتعمال جذوازي القذول علذى الصذور من المسأل   هه   يف  ةادر   اممو  والمط

هذ ا  مذاتالمعقص   هذه   الحذا   استعمال  :للحاج   الكحول  من  معّيا   نسب  على  المشتمل   يف توالمط

 .كورونا فاة و، من للوقاة  العا   هها حّج 

 للمحرم: الك ماما  لبس: الخامسة المسألة

 ذلذك  يف  وللعلمذا   الوجه،  تغطي   يف  واختلفوا  ال أ،،  وتغطي   المخيط  لبس  المح     على  ةح   

 : (2)قوال 

ل القول  الفدة . عليه وجبت غطا  وإذا وجهه، ةغطي أ  للمح    ةجوز ال :األو 

  .(5)أحمد اإلما   عن ورواة  ،(4)للمالكّي  وقول   ،(3)الحايف  مههب وهو

 رسذول  مذ   ناقتذه  تهصذوق  رجذاًل   أ ّ   عاهما  اهلل  رضي  عبا،  اين  عن  جا   يما  ذلك  على  واستدلوا

 يف  وكفنننوه  وسنندر   بماء  اغسلوه»:  وسّلم  عليه  اهلل  صلى  الابّي   فقال  فمات،  وسّلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل

  .(6)«ملب ًيا القيامة يوم يبعث فإن ه وجهه؛  وال رأسه تخمروا وال  يًبا  تمسوه وال  ثويبه 

 فيه. فدة  وال وجهه، ةغطي أ  له ةجوز المح    أ ّ  :الثاين القول

 
 (.270/ 24( جمموع الفتاوى )1)
 (.  243-233: لشلعان )صعلي بن انصر االنوازل يف احلج، ل  :املسأل ناقش  األدل  يف مل( انظر  2)
 (.26/ 10(، إعالء السنن )346/ 2(، اهلداي  مع فتح الندير )128/ 4(، املبسوط )402/ 2( األصل )3)
 (.307/ 3(، الذخرية )525/ 1(، املعون  )296/ 1املدّون  ): ( انظر4)
 (.463/ 3(، اإلنصاف )153/ 5(، املغين )528/ 2رؤو  املسائل ): انظر( 5)
 (.1206( أخرجه مسلم )6)
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  .(2)الحاايل  مههب من والصحيح ،(1)الشافعّي  مههب وهو

 يف المرأة إحرام»: قذال وسّلم عليه اهلل صلى الابي أ ّ  عم  اين عن رو  يما  ذلك  على  واستدلوا

جل  وإحرام  وجهها  هذا،  المذ أة  كشف  وجوب  على  ذلك  فدّل   ،(3)«رأسه  يف  الر   الّ جذم  وكشذف  وجه

 .(4)رأسه

هذم  للُمحذ  ،  واألنف  الفم  تغطي   هي  ومسألتاا  هذها حذّج  يف كمذا والحاجذ   الضذ ورة  حذال  يف  ف

 هذو  كمذا  يالفدةذ   االلتذزا    مذ   كورونذا  ة و،افذ  نمذ  للوقاةذ   األمور  هه   رتدا ا  يجواز  ةقال  قد  العا  

 كعذب  قّص   يف  حصم  وقد  ال اجح.  القول  عن  العدول  يف  ياخم  فهو  وعليه  ،المسأل   يف  األول  القول

 وسذّلم عليذه اهلل صذلى ال سذول مذ  أ  أ رأسذه يف القمذم  مذن  اشذتكى  حياما  عاه  اهلل  رضي  عج ة  ين

 غطيذ ت  ةعذدّ  وهذم أل ،المسذ هذه  يف العلمذا  خذال  استصحاب ض ورة م  الفدة ،  م    شع   يحلق

 ال؟ أ   ال أ، تغطي  يف األم  هها أةًضا مدخة وهم ال؟ أ   ح ا  اإل محظورات من واألنف الفمّ 

 للمحذ     الكمامذ   ارتذدا   يجذواز  ةفتذي  الذ أ،  تغطيذ   حكذم  يف  تدخم  أهنا  ا الفقه  من  ة    منف

 فدة . غي  من يالجواز ةفتي ال أ، تغطي  يف تدخم ال أّنها  ة  ومن الفدة . م  للحاج 

 الخال . من والخ و  االحتيا  إلى يائًما ةجاحو  العلم أهم ويعض

 قنند  الت   السن   بعض  دو   والواجبا   األركا   بأداء  المجزئ  بالحج    االكتفاء:  السادسة  المسألة

 :الحرج  بعض فيها تقع

 هذه   اسذتحباب  األصذم  فذذ ّ   يذالملتز ،  والوقذو   الذّ كن  ومسذح  الحجذ   تقبيذم  ماذ :  ذلك  من

 كورونذذا مذذ   انتقذذال وماذذ  االجتمذذاعي التباعذذد يقواعذذد االلتذذزا   لضذذ ورة نظذذً ا ولكذذن ؛األمذذور

 الطذوا   وهو  الواجب  يالقدر  ةكتفى  اللمس  خالل  من  انتقاله  من  ةظه   فيما  الحجا   يين  المستجد

 .الح ا   يالبيت

 جبذم  عاذد  الصذخ ات  حول  واالزيحا    الوقو :  نمم  والمستحّبات  الّسان  من  كني   ذلك  ومنم

 وكذهلك  ،الاّحذ   ةذو    الفجذ   صذالة  يعذد  للذدعا   الحذ ا    المشذع   يف  الوقذو   وكهلك  للدعا ،  ع ف 

هذا ةذ جح التذي والمستحبات السان من  ذلك  وغي   للدعا ،  الجم ات  يف    االزيحا  هذها حذّج  يف ت ك

 
 (.571/ 2(، منسك ابن  اع  )148: (، اإليضاا للنووي )ص101/ 4(، احلاوي )149/ 2األم ): ( انظر1)
 (.425/ 2(، كشا النناع )463/ 3اإلنصاف )(، 153/ 5(، املغين )155: مسائل اإلمام أ د أليب داود )ص: ( انظر2)
 (. 37/ 12(، والطرباين يف ال بري )47/ 5البيهني موقوف ا على ابن عمر )ورواه   .(294/ 2( أخرجه الدارقطين )3)
 (.153/ 5(، املغين )191: النرى )ص: ( ينظر4)
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 اهلل  قذال  وقذد  الضذ ر،  رفذ :  قاعذدة  تحت  تدخم  األمور  هه   وكّم   كورونا،  في و،  من  للوقاة   العا  

   مْ كُ يْ ل  ع    م  ع  ج    ام  و  }:  تعالى
: تعالى وقال ،{مْ تُ عْ ط  ت  اْس  ام   اهلل   واقُ ات  ف  }: تعالى وقال ،{      ح   نْ م   ةن  الدص  يف 

 ةْ أ  ي   واقُ لْ تُ  ال  و  }
 .(1){   ك  لُ هْ الت   ىل  إ   مْ ةكُ د 

 :التشريق أيام لياًل  الجمرا  رم : السابعة المسألة

 علذى  اوتيسذي ً   للمشذّق   ايفعذً   لذياًل   التشذ ةق  أةا    ال مي  جواز  المعاص ةن  المفتين  من  كني   اراخت

ة  من  الحجا  ا  الزحذا ،  شذد  هذور  أ   علمذً هذا   جم هذا   ةذ و   الفق  يغذ وب  األةذا    جميذ   يف  ال مذي  انت

 عليذه  اهلل  صذلى  اهلل  رسذول  رمذى:  قذال  عاذه  اهلل  رضي  اجاي ً   أ   صحيحه  يف  مسلم  رو   لما  الشمس؛

 .(2)الزوال يعد ذلك يعد ورمى ،ىضحً  الاح  ةو   وسلم

هذي التش ةق أةا   من ةو   آخ  يف إاّل  لياًل   ال مي  جواز  إلى  اهلل  رحمه  حايف   أيو  وذهب  ال مذي فيات

  .(3)شمسه يغ وب

هذذا  يعذذض أفتذذىو ه نالمعاصذذ ة الفق هذذالك مذذن نفسذذه علذذى خذذا  إذا أنذذّ  المشذذق  أو الضذذ ر أو ال

 ،عليذه  حذ    فذال  هذها  ةخذا   أ   يذدو   لذياًل   رمى  لو  أنه  كما  عليه،  ح    وال  لياًل   ة مي  فذنه  الشدةدة

 .(4)إليه الحاج  عاد إال لياًل  ة مي وال المسأل  هه  يف االحتيا  ة اعي أ  األفضم ولكن

 لعد   أغلبها ةعوي  الجمار رمي يف الحجا   لها  ةتع    التي  والمخاط   الشدةد  التزاحم  أ ّ   علما

 العلذم،  أهم  أقوال  من  يقول  الاا،  وإلزا    الاسك،  هها  يف  الوارية  المعتمة  الش عي   يال خ   العمم

 .(5)عا   كم الحج موسم ةشهدها التي والمستجدات للظ و  مااسب غي  القول هها ةكو  وقد

 اإلجذ ا ات  مذ   خاصذ   ،الحذ    ورفذ   التيسذي   معاذى  ةحقذق  ال مذي  وقذت  توسع   أ   رةب  وال

 هذها  منذم  يف  المعتذم  يذالم جوح  الفتذو   فذ ّ   وعليه  العا ،  هها  حج  يف  التباعد  يف  المتبع   االحرتازة 

 الكني   إليها  لجأ  التي  الحلول  من  مفسدة  وةدف   مصلح  ةحقق  أنه  يا    ما  الّ اجح القول  وت ك  المقا  

 . العص هها يف الفقها  من

 
 احلج"، د. عبد السالم السليمان.حما رة "العدول عن النول الراجح إىل املرجوا يف بعض مسائل  : ( انظر1)
 (.1299( رواه البخاري معلن ا يف كتاب احلج، ابب رمي ا مار، ومسلم )2)
 .(137/ 2) ال اساين( 3)
 (.558: ( فتاوى أركان اإلسالم، البن عثيمني )ص4)
الساايد، امللتنااى العلمااي احبااام  ألحباااث أح ااام الرمااي والاارخا الشاارعي  يف رمااي ا مااار دراساا  فنهياا  منارناا ، عطياا  ينظاار: ( 5)

 احلج، معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج.
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 التوكيم يف أ   المعلو   فمن  الجم ات،  رمي يف  التوكيم  جواز:  كهلك  فيه  ةتوس   أ   ةمكن  ومما

هذا   ال مذي،  عاذد  االختال   إلى   ةويّ   اله   الزحا    من  تخفيًفا  ال  التوكيذم  أ   علذى  ةاصذو   إذ   والفق

 أ  نذ   قذد الجائحذ  هذه  انتشذار ظذم ويف أناذا  إال  والعجزة،  والم ضى  كالضعفا   لحاج   إال  ةصح

  أعلم. واهلل الافس، على الحفاظ مقصوي  ةحقق فيه التوس 

 بمنى: المبيت: الثامنة لمسألةا

 العمذم  يسذبب  األمن  رجال  يعض  أو  األطبا   سوا   الحّجا   من  يماى  المبيت  من  ةتمّكن  لم  من

 رخذّ   والسذال    الصذالة  عليذه  الابذي  أل ّ و  ؛{مْ تُ عْ ط  ت  اسذْ   امذ    اهلل    واقُ اتُّ فذ  }:  تعذالى  لقوله  عليه  شي   فال

 .(2)وال عي (1)السقي أجم من يماى المبيت ت ك يف وال عاة للسقاة

 أعمذال أطذول تعذد يماذى المبيذت فذرتة  أل وذلذك- ماذى  يف  الويذا   انتشذار  مذن  خشذي  حال  ويف

 :أ -  الليذم  معظذم  وهذو  لمبيذتل  األينذى  يالحذد  القذول  فذذ   ،-واحذد  مكا   يف  المجتمع   المااسك

ُب   وهو  وجيًها،  قواًل   ةعد  -قلياًل   ولو  الليم  ماتصف  مدة  على  الزةاية افعي    ،(3)المالكيذ    مذهه   يف  والشذ 

حص  ى أل    وذلك ؛(4)األص   .الل يم   يمعظ م   إال   ةحُصُم  ال المبيت   مسم 

 :الودا   واف مع اإلفاضة  واف جمع: التاسعة المسألة

 الجمذار رمذى يعذدما  سذف    عاذد  طذا   السذف   علذى  عذز    فلمذا  اإلفاض   طوا   أّخ   إنساًنا  أ ّ   لو

هذذى  طذذوا  طافهمذذا وإ  الذذوياع، طذذوا  عذذن ةجذذز  اإلفاضذذ  طذذوا  فذذذ ّ  الحذذّج، أعمذذال مذذن وانت

 ةغذاير أ  أراي  أ  يعذد ثذمّ  وقتذه يف اإلفاض  طا  إذاو خي ، أّنه شّك  ال فهها الوياع  وطوا   اإلفاض 

 طذوا   ونذو   يواحذد  اكتفذى  متى  ولكن  ،األفضم  هو  هها  أ   شّك   فال  الوياع  طوا   طا   يلد   إلى

 ذلك. أجزأ  الحّج 

 األنسب  هو  المااسك  هناة   يعد  اإلفاض   طوا   يف  الوياع  طوا   إيخال  :ةقال  قد  العا    هها  ويف

 السايق . المسائم يف يّياا كما يالعدو  اإلصاي  يف ةتسّبب اله  االختال  تقليم من ذلك يف لما

 
   (.1315)مسلم  (، و 1745)البخاري   أخرجه( 1)
(، وابااااااان ماجاااااااه 273/ 5(، والنساااااااائي )955(، والرتماااااااذي )1975(، وأباااااااو داود )23776، 23775( أخرجاااااااه أ اااااااد )2)

 (، وقال الرتمذي "حديث حسن صحيح".3037)
 (.815/ 2(، الفواكه الدواين )49/ 2الشرا ال بري للدردير ): ( انظر3)
 (.247/ 8(، اجملموع )505/ 1مغين احملتال ): ( انظر4)



13 

 

 واهلل تعالى أعلم، والحمد هلل رب العالمين.


