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  أشهر الحج

  السيد علي عباس املوسوي
  

لْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ف�يهِن الْحج فَالَ رفَثَ والَ اَ{قال تعاىل: 
خير  فُسوق والَ جِدالَ ف�ي الْحج وما تفْعلُوا م�ن خير يعلَمه اُهللا وتزودوا فَإِنَّ

قْواد� التقُونِ�الزاتا أُول�ي االَ ى وابِ  ي١ }لْب.  
أضفى اإلسالم قداسة للزمان، وخص بعض األزمنة كما خص بعض 
األمكنة بقداسة خاصة، وجعل هلا أحكاماً خاصة، وقداسة الزمان أو املكان 

اليت كل ثقافة وحضارة، ويرتبط ذلك باألبعاد املعنوية ، وجزء من كل دين
 ،تعود إىل ذلك الزمان أو املكان، فكانت ليلة القدر خرياً من ألف شهر

  وكانت أشهر احلج. ،وكانت األشهر احلرم اليت فرضها اهللا عز وجلّ

  ؟ما هي أشهر الحج

كما اتفقوا على أن  ،نه شوالأاتفق الفقهاء على حتديد أول أشهر احلج و
ء الفقهاء يف حتديد آخر أشهر منا اختلفت آراإو ،ذي القعدة من أشهر احلج

                                        
 .١٩٧البقرة:  ) ١(



 

  
  
 

  
 

 
ة : 

سن
ال

١١ 
د : 

عد
  ال

ـ
٢٢  

    

٢٣٦  
  

 ؟نه خصوص تسعة منه أو عشرة منهأفهل هو ذو احلجة بتمامه أو  ،احلج
مث ندخل يف إثبات أي منها هو  ،آراء الفقهاء يف ذلكـ  أوالًـ ونستعرض هنا 

  الصحيح.

ذو القعدة  ،ذكر الفاضل اآليب: (اختلف يف أشهر احلج، فباألول ـ شوال
ل الشيخ يف النهاية، واملفيد يف كتاب األركان، واختاره قا ـ وذو احلجة بتمامه

وهو  ،}احلج أشهر معلومات{ :بظاهر اآلية املتأخر يف باب اإلحرام، مستدالً
املروي، عن معاوية بن عمار، عن أيب عبداهللا(عليه السالم)، قال: احلج أشهر 

عشرة معلومات، شوال، وذو القعدة، وذو احلجة، وبالثاين ـ األوالن مع ال
األوىل من ذي احلجة ـ قال املرتضى وسالر، والثالث ـ األوالن والتسعة 
األوىل من ذي احلجة ـ مذهب الشيخ يف اجلمل. وقال يف اخلالف واملبسوط: 

ن هذا أباإلمجاع، وب شوال وذو القعدة وذو احلجة إىل يوم النحر، مستدالً
احلج ينحصر فيه،  الزمان هو الذي ال يصح وقوع اإلحرام إالّ فيه، فزمان

  .١وعليه املتأخر يف باب أقسام احلج)

فقال  ،فقال: (واختلف العلماء يف أشهر احلج اخلالفاحللي وذكر العالمة 
 يورو ،وبه قال مالك ،وهو شوال وذو القعدة وذو احلجة :الشيخ يف النهاية

ىل إهي شوال وذو القعدة و :وقال يف املبسوط ،عن عمر وابنه وابن عباس
إىل طلوع الفجر من ليلة  :ويف اخلالف ،الفجر من عاشر ذي احلجة قبل

وقال أبو  ،وتسعة من ذي احلجة ،وقال يف اجلمل ،وبه قال الشافعي ،النحر
وبه قال ابن مسعود وابن  ،إىل آخر العاشر من ذي احلجة :صحابهأحنيفة و

عمر والزبري وعطا وجماهد واحلسن والشعيب والنخعي وقتادة والثوري 
  .٢محد)أو

                                        
 .٣٣٧: ١الفاضل اآلبي، كاشف الرموز  ) ١(

 .٦٦٤:  ٢ الحلي، منتهى المطلب ) ٢(
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نه قد اختلف األصحاب إويف احلدائق أيضاً ذكر هذا اخلالف فقال: (مث 
وغريهم يف أشهر احلج، فقال الشيخ يف النهاية: هي شوال وذو القعدة وذو 

 ،وبه قال ابن اجلنيد. ورواه الصدوق يف كتاب من ال حيضره الفقيه ،احلجة
ضوان اهللا عليهم) أا شوال وذو ونقل عن املرتضى وسالر وابن أيب عقيل (ر

وعن الشيخ يف اجلمل وابن الرباج: وتسعة من  ،القعدة وعشرة من ذي احلجة
إىل طلوع الفجر من يوم  :ذي احلجة. وعن الشيخ يف اخلالف واملبسوط

  .١إىل طلوع الشمس من يوم النحر) :النحر. وقال ابن إدريس

ال: (قد اختلف األصحاب ها مخسة قوقد ذكر السيد اخلوئي األقوال فعد
وذو احلجة ا شوال وذو القعدة إيف أشهر احلج على مخسة أقوال: األول: 

الثاين: أا الشهران األوالن مع العشر األول من ذي ، بتمامه، اختاره املاتن
الثالث: الشهران األوالن مع مثانية أيام من ذي احلجة تبدأ بدخول ، احلجة

                                        
 .٣٥٤: ١٤ البحراني، الحدائق ) ١(
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نتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه. الرابع: الشهران الليلة األوىل من الشهر وت
األوالن وتسعة أيام من ذي احلجة وليلة يوم النحر إىل طلوع الفجر. 
اخلامس: نفس القول الرابع ولكن إىل طلوع الشمس. ولكن ميكن أن يقال: 

 ،اع لفظي كما ذكره املاتن وغريهرتالو ،نه ال اختالف يف احلقيقة بني األقوالإ
فمن حدده إىل متام ذي احلجة  ،منهم يريد شيئاً ال ينايف القول اآلخر الًن كأو

أراد جواز إيقاع بعض أعمال احلج يف طوال ذي احلجة، ومن حدده إىل 
عشرة ذي احلجة أراد إدراك املكلف املوقف االختياري من الوقوفني، 

ن ذهب نه ميتد إىل زوال يوم العيد، ومإوإدراك املوقف االضطراري للمشعر ف
نه من ال يتمكن من االعتمار ليلة التاسع جيب أنه مع مثانية أيام يريد أإىل 

نه مع تسعة أعليه أن يأيت بإحرام احلج وليس له العمرة على قول، ومن ذكر 
أيام إىل طلوع فجر يوم العيد أراد املوقف االختياري لعرفة واملوقف 

طلوع الشمس من يوم نه مع تسعة أيام إىل إاالضطراري هلا، ومن قال: 
النحر أراد الوقوف االختياري لعرفة واملشعر، فال خالف من حيث املنتهى 

م بعدما اتفقوا على عدم صحة أكيف و ،كما ال خالف من حيث املبدأ أيضاً
اإلحرام للعمرة أو احلج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحة احلج عند 

واحللق عن يوم العيد، وكذلك  تأخري اهلدي أو بدله وعند تأخري الرمي
تأخري الطواف، فغري بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه األوقات هي آخر 

  .١ األوقات اليت ميكن ا إدراك احلج فيكون الرتاع لفظياً)

  األقوال الرئيسية في المسألة

األقوال الرئيسية يف حتديد أشهر احلج كما يظهر من العديد من نصوص 
  الفقهية ثالثة: العلماء يف كتبهم

                                        
 .٢٤٢: ٢ الخوئي، المعتمد ) ١(
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ن أشهر احلج هي ثالثة كاملة: شوال وذو القعدة أااللتزام ب القول األول:
  بعدة أدلة: له لة واستدلأوذو احلجة. ولعله أشهر األقوال يف املس

وتقريب االستدالل باآلية أن ، }احلَج أشهر معلُومات{ :اآلية الكرمية ـ ١
وهذا القول يعترب أشهر  ،ثالثة قل اجلمعأو ،ة اجلمعغكلمة شهر وردت بصي

على صحة هذا  فاآلية تشكل دليالً ،احلج ثالثة خبالف األقوال األخرى
   .١القول دون األقوال األخرى

ة منها عن عشرة أيام من ذي احلجة أو تسأواستشكل على هذا القول ب
مىت كانت دخيلة يف أشهر احلج كفى ذلك يف إطالق اجلمع، فال تعترب الثالثة 

وال تكون اآلية  ،امها بل يكفي بعضها فتنسجم األقوال مجيعها مع اآليةبتم
  .٢هلذا القول دليالً

فإذا  ،ن كلمة شهر حقيقة يف اموعأولكن هذا اإلشكال أجيب عنه ب
. ٣بعاض بعضهاأن يكون املراد هو جمموع الثالثة ال أثالثة أشهر ال بد و :قال

  وسيأيت تفصيل الكالم فيه.

مع مالحظة  ،٤وع أفعال احلج فيها كالطواف والسعي والذبحـ صحة وق ٢
ولذا لو  ،ن هذه األفعال ال يصح وقوعها إالّ يف أشهر احلجمن أما سيأيت 

 م مل يصح اإلتيانحرم بل عليه االنتظار إىل أشهر  اأخرها إىل ميف حمر
  احلج من قابل.

  شرعي ن صحة أفعال احلج فيها وعدمه حكم: إقد يقال هنا ،نعم
فال يكون مثل هذا  ،ال يرتبط مبسألة إطالق أشهر احلج عليها وعدمه

                                        
  .١٩٤: ٢ فهامالشيهد الثاني، مسالك األ ) ١(
  .٤١: ر الفقهابن البراج، جواه ) ٢(
 .٣٥: ١ الطباطبائي، الرياض ) ٣(

 .٤٦٦: ٢ الحلي، منتهى المطلب ) ٤(
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  االستدالل تاماً.

ا ليست من أفعال احلج بل هي إ :مضافاً إىل أن هذه األفعال قد يقال
ن تركها إولذا ال توجب بطالن احلج وال فساده حىت و ،أفعال مستقلة

  .١عامداً

  احلجـ الروايات الواردة يف تعيني أشهر  ٣

 ،الرواية املعتربة اليت استدل ا من ذهب إىل هذا القول من األعالم أ ـ
  وهي رواية معاوية بن عمار وهي عبارة عن روايتني:

ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن  األولى:
قال: إن اهللا تعاىل يقول:  × صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أيب عبداهللا

هر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال احلج أش{
  وهي: شوال وذو القعدة وذو احلجة. }يف احلج

رواها الكليين عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حممد بن  الثانية:
إمساعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاً، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن 

احلج أشهر معلومات فمن { عز وجلّ: يف قول اهللا × عمار، عن أيب عبداهللا
والفرض: التلبية واإلشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد ، }فرض فيهن احلج

فرض احلج، وال يفرض احلج إالّ يف هذه الشهور اليت قال اهللا عز وجلّ: 
  .٢وهو: شوال وذو القعدة وذو احلجة }احلج أشهر معلومات{

ل وذو القعدة والعشرة األوائل من إن أشهر احلج هي شوا اني:ثالقول ال
ذي احلجة، وقد ذهب إىل هذا القول كل من سالر واملرتضى والقاضي ابن 

                                        
 .٢٤٢: ٢ الخوئي، المعتمد في شرح مناسك الحج ) ١(

 ل البيت.آط.  ٢٧١:  ١١، و٢و ١بواب اقسام الحج، حأمن  ١١الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب  ) ٢(
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  .١الرباج والشيخ يف املبسوط واخلالف

  واستدل له:

  اإلمجاع املدعى من الشيخ يف املبسوط واخلالف. ـ ١
نه إمجاع أل ،اد عليهمومن الواضح أن مثل هذا اإلمجاع ال ميكن االعت

لورود النصوص يف هذا القول واعتماد القائلني ذا القول عليها. كما  ،ركيمد
  أن الوجه اآليت هو املستند هلؤالء.

إن هذا الزمان هو الزمان الذي ال يصح وقوع اإلحرام إالّ فيه،  ـ ٢
  وبعده ال يصح اإلحرام للحج.

 إن عدم صحة وقوع اإلحرام فيه ال يعين انتفاء اسم أشهر :ويرد عليه
ما عدم صحة اإلحرام بعد أو ،بل أشهر احلج هي الثالثة بتمامها ،احلج عنه

العاشر منه فلفوات حمله ال النتفاء اسم أشهر احلج عن ما بعد العاشر منه. 
نه إن كان املراد من أشهر احلج هو ما ال يصح إ :ولذلك قال الفاضل اآليب

ما لو كان أو ،الصواب صح هذا الدليل وهذا القول كان هو ،اإلحرام إالّ فيه
  .٢املراد ما تقع أفعال احلج فيه كان القول األول هو الصحيح

ولذلك فسر الشيخ الطوسي يف املبسوط ذهابه إىل هذا القول بأنه مبعىن 
. فهو قد الحظ جهة احلكم ال جهة ٣قع إحرامه إالّ فيهينه ال يصح أن أ

جل . وأل٤ السرائرإطالق أشهر احلج عليها. وتبعه على ذلك ابن إدريس يف
  هذا أيضاً علل ابن إدريس جواز الذبح يف متام ذي احلجة بأنه كله من

                                        
 .٢٥٩:  ٢ الخالف، الطوسي ) ١(

  .٣٣٩مصدر سابق: بي، كشف الرموز، آلاالفاضل  ) ٢(
 .٣٠٩:  ٢ المبسوط ) ٣(

 .٥٣٩:  ١ الحلي، ابن ادريس، السرائر ) ٤(
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  .١أشهر احلج
لْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ف�يهِن الْحج فَالَ رفَثَ اَ{ ـ قوله تعاىل: ٣

جالَ ف�ي الْحالَ جِدو وقالَ فُسو{.  

  :٢واالستدالل ا يف موضعني
قوله تعاىل: فمن فرض فيهن احلج، وال ميكن فرض احلج بعد  األول:

لفوات حمل  ،أي من يوم النحر ،طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي احلجة
  وهو الوقوف االضطراري. ،احلج

إن عدم إمكان فرض احلج فيهن ال يعين انتهاء أشهر  :واجلواب عنه
وهو  ،اك أحد أركانهاحلج بل عدم إمكان فرض احلج لعدم إمكان إدر

  الوقوف بعرفة واملزدلفة، وال ربط لذلك بأا أشهر احلج.
فمن { كما أنه حيث صح أن يفرض يف أكثر الثالثة صح التعبري بـ

وهو مستعمل يف اللغة العربية تقول: صليت صالة يوم اجلمعة.  ،}فرض فيهن
، وإن كان وصالة يوم العيد، وإن كانت الصالة يف بعضه. وقدم زيد يوم كذا

ذو احلجة، وإن وقع احلج  :قدم يف بعضه، فكذلك جاز أن يقال يف شهر احلج
  .٣يف بعضه

والرفث  }فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج{قوله تعاىل:  الثاني:
  ل بالقيام باألعمال يوم النحر.سائغ يوم النحر وما بعده بعد التحلّ

وبعبارة أخرى  ،أشهر احلج ل ال يعين انتهاءلواجلواب عنه: إن جمرد التح
                                        

 .٥٩٥: ١المصدر نفسه  ) ١(

 .١٨٤:  ٧ الحلي، تذكرة الفقهاء ) ٢(

 .٢٨٣:  ١ ، الراوندي، فقه القرآن٤٤:  ٢ الطبرسي، مجمع البيان ) ٣(
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عمرة  بعدكيف والرفث حيل  ،ال يدل حتلل احملرم على خروج أشهر احلج
  التمتع وقبل إحرام احلج.

  :ـ الروايات ٤

ما رواه الكليين عن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر احلج، شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي احلجة، وأشهر السياحة عشرون من ذي احلجة 

  .١م وصفر وشهر ربيع األول وعشر من شهر ربيع اآلخرواحملر

أي إىل ليلة  ،ذو القعدة وتسعة من ذي احلجة ،شوالإا  القول الثالث:
ومستند هذا القول هو ما تقدم من عدم صحة انعقاد اإلحرام بعد  ،النحر

  التاسع لفوات وقت الوقوف الذي هو ركن للحج.

ولكن إىل  ،وتسعة من ذي احلجة وذي القعدة ،شوال إا القول الرابع:
  نه وقت فوات الوقوف االضطراري.أل ،طلوع الشمس من يوم النحر

  التوفيق بين األقوال

وذهب بعض آخر إىل عدم  ،اع لفظياًرتذهب بعض األعالم إىل اعتبار ال
  وجود مثرة للخالف املوجود يف تعيني هذه األشهر.

يف ذلك العالمة احللي  فأول من ذهب إىل ،اع لفظياًرتأما اعتبار ال
ذلك بعدم اختالفهم يف احلكم قال: (والتحقيق: إن هذا  معلالًو ،املختلف

اع لفظي، فإم إن أرادوا بأشهر احلج ما يفوت احلج بفواته فليس كمال رتال
ذي احلجة من أشهره، ملا يأيت من فوات احلج دونه على ما يأيت حتقيقه، وإن 

، ألن باقي املناسك تقع يف احلج فهي الثالثة كمالً أرادوا ا ما يقع فيه أفعال
                                        

 .٦ح در سابق،الشيعة، مص الحر العاملي، وسائل ) ١(
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. وتبعه على ذلك ولده فخر ١اع لفظي)رتكمال ذي احلجة، فقد ظهر أن ال
ن القائل باألول أراد الزمان أ، وابن فهد احللي يف املهذب قال: (فك٢احملققني

الذي يصح فيه إيقاع أفعال احلج. وبالثاين ذلك، مع صحة بعض أفعال احلج 
  .٣م بدل اهلدي، فإنه جيوز من أول العشر وال جيوز قبله)كصو

اع رتحيث مجع بني األقوال واعترب ال ،وقد تقدم ذكر كالم السيد اخلوئي
  لفظياً.

إذ قد وقع االتفاق على ، نه ال مثرة لهأيظهر  اع لفظياًرتعلى كون ال وبناًء
آخر ذي وحكم يوم النحر إىل  ؟ن حكم ما قبل يوم النحر ما هوأاحلكم و

  اع يف حتديد هذه األشهر.رتوال داعي لل ؟احلجة ما هو

اع كان لفظي بعيد جداً، نعم مالحظة رتن الأولكن ال خيفى أن االلتزام ب
إذ من ذهب إىل  ،ن اخلالف لفظيأ استدالل القائلني بكل قول قد يظهر بدواً

ق على نه ثالثة أشهر استدل بصحة إيقاع أفعال احلج يف الثالثة والكل متفأ
نه شهران وعشرة أيام استدل بعدم صحة إحرام احلج أذلك، ومن ذهب إىل 

ولذا قال  ،بعد ذلك والكل متفق عليه أيضاً. ولكن اخلالف موجود يف التسمية
ن اخلالف يف مسمى أل ،وليس بظاهر ،اع لفظيرتالكركي: (قال اجلماعة ال

ف يف األحكام ال وعدم االختال ،أشهر احلج ال يف األحكام املتعلقة بذلك
  .٤يقتضي عدمه يف مسمى اللفظ)

إن األصح يف سري البحث هو االبتعاد عن مالحظة األحكام  :وعليه نقول
بل حيث كان  ،املتعلقة بأشهر احلج من اإلحرام واهلدي والرمي وغريها

                                        
 .٢٦٢: ٤ الحلي، مختلف الشيعة ) ١(

 .٢٦٢: ١ يضاح الفوائدإ ) ٢(

 .١٤٧: ٢ الحلي، ابن فهد، المهذب البارع ) ٣(

 .١١٣: ٣ الكركي، جامع المقاصد ) ٤(
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اخلالف يف حتديد مسمى اللفظ فلنستخدم أدوات مثل هذا البحث أي 
  أو الروايات احملددة هلذه األشهر. االستدالل باللغة وأدواا

ن أشهر احلج هي عبارة عن أن الصحيح هو تبين القول بأواملالحظ 
  بأمور: جمموع الثالثة متسكاً

مع قل اجلأوقد ذكرنا أن ، }احلج أشهر معلومات{قوله تعاىل:  ـ ١
  ن الشهر حقيقة يف اموع.أو ،ثالثة

وز االثنني ويقل عن الثالثة ولكن يبقى أن الثالثة قد تستعمل فيما يتجا
حججت عام  :م يقولونأومن أمثله ذلك  ،التامة وقد تقدم ذكر مناذج لذلك

 ،سنة كذا وإمنا كان لقاؤه يف بعضها ولقيت فالناً ،وإمنا احلج يف بعضها .كذا
  وكلمته يوم اجلمعة واملراد البعض وحنو ذلك.

ثبات كون املراد من إل يدفتيان مبوارد االستعمال هذه ال تولكن جمرد اإل
بل ما ذكر إنما هو موارد مت فيها استعمال هذه  ،أشهر احلج بعض الثالث
كون املعىن احلقيقي هو متام يفرض ولكن ذلك ال  ،األلفاظ فيما دون التمام

ال سيما مبالحظة أن هذه املوارد اليت مت االستشهاد ا مجيعها متتد  ،الثالثة
راق غهي أن من مفهوم اخلطاب إذا تعذر استو ،هاعلى قرينة عامة مشتركة في

  .١الفعل للوقت كان املعقول منه البعض

عند  هانه جمموع الثالثة، وقد ذكرناأالروايات املتقدمة الدالة على  ـ ٢
  استعراضنا للقول األول.

  :ن اآلية وردت بقولهإف ،مالحظة العرف الذي كان قائماً آنذاك ـ ٣
على أهل اجلاهلية الذين كانوا يتصرفون يف  رداً وذلك ،احلج أشهر معلومات

                                        
 .٣٦٢: ١ حكام القرآنأالجصاص،  ) ١(
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ويستحلون  ،فقد كانوا ينسئون الشهور فيجعلون صفر احملرم ،أشهر احلج
  فأبطل ،احملرم على حسب ما يتفق هلم من األمور اليت يريدون فيها القتال

  وقت احلج على ما كان ابتداؤه عليه يوم ء وأقرياهللا تعاىل النس
ال  كان يتصرف به أهل اجلاهلية هو تبديل متام الشهر . وما١خلق السموات

  بعضه.
وما أثبتناه إىل اآلن هو كون مسمى أشهر احلج إمنا هو األشهر الثالثة 

وقد ذكر الشهيد الثاين أن مثرة ذلك تظهر فيما لو نذر الصدقة أو  ،بتمامها
ن جواز إغريها من العبادات يف األشهر املعلومات أو يف أشهر احلج، ف

  .٢تأخريه إىل ما بعد التاسع يبىن على اخلالف

على أن مثرة أخرى قد ذكرها بعض األعالم تظهر يف اخلالف يف مسألة 
نه هل جيب إيقاع احلج والعمرة يف سنة واحدة أم أأخرى دارت بينهم وهي 
بناء على القول جبواز إيقاعهما يف سنتني تظهر ف ؟يصح إيقاعهما يف سنتني

نا على أن ما بعد يوم النحر هو من أشهر احلج جاز ملن مل الثمرة إذ مىت بني
يدرك احلج وكان يف مكة اإلتيان بالعمرة املتمتع ا واإلتيان باحلج يف السنة 

  .٣القادمة

على أن هذه الثمرة قد تكون جمرد افتراض مع عدم وجود خالف يف 
 سنة املسألة األخرى واالتفاق الفقهي على لزوم إيقاع احلج والعمرة يف

  واحدة.

                                        
  .٣٦٢: ١المصدر نفسه  ) ١(
 .١٩٥ : ٢ فهامالشهيد الثاني، مسالك األ ) ٢(

  .٢٥٦: ١ تقريرات المحقق الداماد ،، كتاب الحجيملي، عبداهللا جواداآل ) ٣(
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  حكاماألخصوصيات والأشهر الحج: 

لقد خص اهللا عز وجلّ هذه األشهر بعدة من األحكام اليت فرضها أو 
  ونذكر هنا هذه األحكام واحدة تلو األخرى. ،حبذها خللقه

وقد  ،١ن إحرام احلج ال يصح إالّ يف أشهر احلجأأفىت الفقهاء ب األول:
. وقد ادعى يف اجلواهر أن ٢ماميةنفردت به اإلن هذا مما اأذكر السيد املرتضى 

وذا احلكم توجد العديد من الروايات  ،على هذا احلكم اإلمجاع بقسميه
  .٣: يهل باحلج يف أشهر احلج×  كقوله

وال تقع يف  ،٤إن عمرة التمتع ال يصح أن تقع إالّ يف أشهر احلج الثاني:
حرم قبل أفتبطل إن  ،احلجن يقع يف أشهر أبل حىت إحرامها البد و ،غريها

ولذا من نذر اإلحرام قبل  ،ن وقعت متام أفعاهلا يف أشهر احلجإو ،أشهر احلج
ن احلكم األول إامليقات ال يصح منه أن حيرم قبل أشهر احلج، ويف احلقيقة ف

وإذا كان ال  ،ن إحرام احلج بعد اإلحالل من عمرة التمتعأل ،مترتب على هذا
أشهر احلج فاإلحرام للحج أوىل بذلك. كما وردت  يصح أن تقع هي إالّ يف

بذلك الروايات كرواية عمر بن يزيد عن أيب عبداهللا قال: (ليس تكون متعة 
نه نذر اإلحرام قبل أنه لو فرض أ، بل ذكر الفقهاء ٥إالّ يف أشهر احلج)

ن األدلة إمنا جوزت اإليقاع قبل أل ،امليقات مل جيز له اإلحرام قبل أشهر احلج
  .٦وذلك ال يقتضي وقوعها يف غري الوقت الزماين ،وقت املكاينال

                                        
  .٢٥٩: ٢ الطوسي، الخالف ) ١(
  .٢٣٦: المرتضى، االنتصار ) ٢(
  .٢٥٥: ١١، ٣قسام الحج، حديث أبواب أمن  ٥باب  ،الحر العاملي، وسائل الشيعة ) ٣(
  .٣٩٩: ١ حكامالحلي، قواعد األ ، ١٧٤: ١ سالمالحلي، شرائع اإل ) ٤(
  .٣١٢: ١٤ ،٥بواب العمرة حديث أمن  ٧الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب  ) ٥(
  .١٢٣: ١٨النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكالم،  ) ٦(
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  القيام بأعمال احلج يف أشهر احلج الثالث:

إن من أعمال احلج ما يقع قبل يوم النحر ومنها ما يقع بعد النحر 
ويشترط أن تقع مجيع أعمال احلج من الرمي والذبح وحنوها وكذلك الطواف 

حلج. وال بد ملن نسي شيئاً منها ومل يتمكن والسعي أو املنسي منهما يف أشهر ا
من اإلتيان ا يف متام أشهر احلج من االنتظار إىل القابل. نعم اختلف العلماء 
يف جواز التأخري وعدم وجوب املبادرة إىل ذلك يف اليوم الثاين من أيام 

احلجة كله من أشهر  ان ذأل ،وقد تبىن املتأخرون القول جبواز التأخري ،العيد
احلج، ولكن املتفق عليه لزوم إيقاعها يف ذي احلجة قال السيد اخلوئي: (ال 
جيوز التأخري إىل ما بعد شهر ذي احلجة للزوم إيقاع أفعال احلج يف أشهر 

ومن املعلوم أن شهر ذي احلجة ، }احلج أشهر معلومات{احلج لقوله تعاىل: 
  .١من أشهر احلج)

  جوبأشهر احلج شرط للواجب أو للو الرابع:
اختلف الفقهاء يف مبدأ حصول االستطاعة بنحو يتنجز عليه وجوب 

  واألقوال يف املسألة متعددة. ،احلج وال حيق له تفويت االستطاعة

 ،ن العربة وقت خروج الناسأما ذهب إليه مجاعة من الفقهاء ب أحدها:
قبل ليه ذهب العالمة احللي يف املنتهى والتذكرة قال: (لو كان له مال فباعه إو

نه غري مستطيع. وهذه حيلة إىل بعد فواته سقط احلج، أل وقت احلج مؤجالً
يتصور ثبوا يف إسقاط فرض احلج على املوسر. وكذا لو كان له مال فوهبه 
قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت اخلروج كان فقرياً مل جيب عليه، وجرى 

  .٢جمرى من أتلف ماله قبل حلول احلول)

                                        
  .٣٣٨: ٥ الخوئي، المعتمد في شرح المناسك ) ١(
  .٦٥٣: ٢الحلي، منتهى المطلب  ) ٢(
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ن العربة بالتمكن من املسري أكره السيد صاحب العروة فيها بما ذ ثانيها:
ودليل هذا القول أن  ،فمىت متكن من املسري مل جيز له تفويت االستطاعة

مقتضى كون االستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء، وأن الوجوب 
املشروط ال يقتضي حفظ شرطه، أن ال يكون وجوب احلج مانعاً عن إذهاب 

د حدوثها، كما ال يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها فهو ال االستطاعة بع
. وكما ال مينع اًيقتضي وجوب حتصيلها حدوثاً، وال وجوب حصوهلا بقاء

الوجوب من دفع االستطاعة ال مينع من رفعها، وعليه فاملنع من إذهاب 
  االستطاعة ال بد أن يكون لدليل.

العتبار باالستطاعة يف أشهر ما ذهب إليه الشيخ النائيين من أن ا ثالثها:
احلج فإذا استطاع قبل أشهر احلج ومل تبق االستطاعة إىل أشهر احلج مل جيب 

وإذا دخلت أشهر احلج وهو مستطيع مل جيز له إذهاب  ،عليه احلج
  .١االستطاعة

وأشهر احلج إمنا  ،أن العربة حبصول االستطاعة آناً ما خالل السنة رابعها:
نه ال أوجوب فهو من الواجب املعلق لو فرضنا هي ظرف للواجب ال لل

يتمكن من املسري يف شهر شوال لبعد املسافة، وعدم الوصول إىل احلج لو 
سافر يف شهر شوال كما يف األزمنة السابقة بالنسبة إىل بعض البالد، وكان 
متمكناً من املسري يف شهر رجب وميكنه الوصول جيب عليه احلج وليس له 

أنه يف شهر شوال ال يتمكن من املسري لبعد الطريق. واحلاصل: تركه معتذراً ب
أن الوجوب غري حمدد بزمان خاص. ومبا ذكرنا يظهر احلال يف اجلهة الثالثة 
وهي عدم جواز تعجيز نفسه يف هذه السنة إذا متكن من احلج يف السنة 

املال يف ويت فالثانية، وجيب عليه إبقاء املال إىل العام املقبل، وال جيوز له ت
                                        

  ، نشر جماعة المدرسين.٦٣: ١ مليآلالنائيني، المكاسب والبيع، تقرير محمد تقي ا ) ١(
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ن العربة بتحقق االستطاعة مىت حصلت، والدليل الذي متسك به هذه السنة، أل
وهللاِِ علَى الناسِ ح�ج الْبيت� من استطَاع إِلَيه� {هؤالء هو اآلية الكرمية: 

}سبِيالً
. فاآلية علقت احلكم على ٢والروايات اليت فسرت الزاد والراحلة ،١

وعليه فهي شرط للحدوث ال شرط  ،وان املستطيعاالستطاعة ال على عن
ولذا حكم هؤالء بوجوب احلج  ،فطر فعليه الكفارةأللبقاء فهي كقوله: من 

حىت يف السنة القادمة إذا حصلت االستطاعة أثناء السنة ال يف خصوص 
  أشهر احلج.

  احلج رصيام بدل اهلدي يف أشهالخامس: 

 ،دم يف احلج (الذبح أو النحر)أوجب اهللا عز وجلّ على احلاج إراقة ال
والصيام هو  ،ولكن إذا عجز املكلف عن ذلك انتقلت وظيفته إىل الصيام

فَمن لَم يجِد فَص�يام {ثالثة منها يف احلج بنص اآلية الكرمية:  ،عشرة أيام
}ثَالَثَة� أَيام ف�ي الْحج وسبعة إِذَا رجعتم ت�لْك عشرةٌ كَام�لَةٌ

٣.  

وقد وقع اخلالف بني  ،ن تكون األيام الثالثة يف احلجأال بد و نفإذ
الفقهاء يف حتديد هذه األيام وأا هل هي من السابع إىل التاسع أو جيوز 

ولكن اتفق الكل على  ؟تقدميها أو جيوز تأخريها وإذا أخرها مىت يأيت ا
احلجة، وال  يف شهر ذي :يام يف أشهر احلج أو فقلوجوب إيقاع هذه األ

خر أ جيوز له تأخري الصيام إىل أن يهل هالل حمرم، بل أفىت الفقهاء بأنه لو
. ٤د وظيفته الصيامعالصيام إىل أن هل هالل حمرم انتقلت إىل اهلدي ومل ت

                                        
  .٩٧آل عمران:  ) ١(
  .١٣١: ١ ، الخوئي، المعتمد في شرح المناسك١٠٦: ١٠ الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة ) ٢(
  .١٩٦البقرة:  ) ٣(
  .٢٤٨: ٥ الخوئي، المعتمد في شرح المناسك ) ٤(
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  .١وذا أفىت الفقهاء املعاصرون

منها رواية رفاعة بن موسى قال:  ،وقد وردت بذلك الروايات املتعددة
داهللا(عليه السالم) عن املتمتع ال جيد اهلدي؟ قال: يصوم قبل سألت أبا عب

، قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ةالتروية ويوم التروية ويوم عرف
ثالثة أيام بعد التشريق، قلت؟ مل يقم عليه مجاله، قال: يصوم يوم احلصبة 

هو وبعده يومني، قال: قلت: وما احلصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و
إنا أهل بيت نقول ذلك لقول  ،مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً

  .٢يقول يف ذي احلجة)، }فصيام ثالثة أيام يف احلج{ :اهللا عز وجلّ

  يف حكم العمرة يف أشهر احلج السادس:

تتعلق بالعمرة املأيت ا يف خصوص أشهر احلج أحكام خاصة ال 
  هر.تشملها لو وقعت يف غري هذه األش

بعمرة مفردة  ىنه إذا أتأأي  ،انقالب العمرة املفردة إىل عمرة التمتع منها:
جاز له أن حيتسبها عمرة متتع وحيج دون  هايف أشهر احلج فقط دون غري

نعم اختلف الفقهاء يف كون ذلك بنحو  ،حاجة إىل اإلتيان بعمرة التمتع
إالّ أا تتفق وطوائف الروايات يف ذلك متعددة  ،الوجوب أو االستحباب

ن بقي إىل يوم إعلى انقالب املفردة إىل املتعة قهراً وأا حتسب متعة 
سواء قلنا بوجوب البقاء للحج أو بعدم الوجوب ولكنه بقي اختياراً  ،التروية

  منه لذلك.

ن تقع أاتفاق الفقهاء على أن العمرة اليت ال بد منها للحج ال بد و منها:و 
 ،وهذا احلكم متفق عليه ،قوعها بعد أشهر احلجفال يصح و ،يف أشهر احلج

                                        
 .٢٠٠: السيستاني، مناسك الحج ) ١(

  .١٧٨: ١٤، ١بواب الذبح، حأمن  ٤٦ئل الشيعة، باب الحر العاملي، وسا ) ٢(
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  وقد تقدم ذلك منا. ،وتدل عليه العديد من الروايات

  استحباب توفري الشعر يف ذي القعدة :السابع

  وردت العديد من الروايات باستحباب توفري الشعر إذا أراد احلج
  ال تأخذ( :× كرواية ابن سنان عن أيب عبداهللا ،هالل ذي القعدة وهلّ

وكقوله يف صحيح حممد بن  ،ن شعرك وأنت تريد احلج من ذي القعدة)م
(خذ من شعرك إذا أزمعت على احلج شوال كله إىل غرة ذي  :مسلم

  .١القعدة)

  كون شهرين من أشهر احلج من األشهر احلرم الثامن:

ن األشهر احلرم أل ،تتداخل األشهر احلرم مع أشهر احلج يف شهرين منها
عدة وذو احلجة ومها من أشهر احلج، وحمرم ورجب. ذو الق :أربعة وهي

ن شهرين من أشهر احلج إوحيث  ،ولألشهر احلرم أحكامها اخلاصة ا
  س بالتعرض لبعض هذه األحكام.أيدخالن يف األشهر احلرم ال ب

والدليل عليه القرآن ، منا حيرم القتال االبتدائيإو ،حرمة القتال فيها ـ ١
  ك عن الشهرِ الْحرامِ ق�تال ف�يه� قُلْ ق�تالٌ ف�يه� كَبِرييسأَلُون{قال تعاىل: 

رأَكْب هل�ه� م�نأَه اجرإِخامِ ورجِد� الْحسالْمبِه� و كُفْربِيلِ اِهللا وس نع دصو  
ح كُمقَات�لُونالُونَ يزالَ يلِ وم�ن الْقَت رةُ أَكْبنالْف�تاِهللا و دع�ن نع وكُمدرى يت

 لَئ�كفَأُو كَاف�ر وهو تمد�ينِه� فَي نع كُمم�ن د�دتري نموا وطَاعتإِن اس د�ينِكُم
خ�رة� وأُولَئ�ك أَصحاب النارِ هم ف�يها حبِطَت أَعمالُهم ف�ي الدنيا واآل

}خال�دونَ
٢.  

فقد ورد عن  ،بتحرمي القتال يف هذه األشهروكذلك وردت الروايات 
                                        

 .٣١٥: ١٢، ١حرام، حبواب اإلأمن  ٢باب المصدر نفسه،  ) ١(

 .٢١٧البقرة:  ) ٢(



  
  
  
 

  

٢٥٣  
  

    
حج

ر ال
شه

أ
  

سألته عن املشركني أيبتدئهم املسلمون بالقتال يف (العالء بن الفضيل قال: 
الشهر احلرام؟ فقال: إذا كان املشركون يبتدئوم باستحالله مث رأى املسلمون 

الشهر احلرام بالشهر { :وذلك قول اهللا عز وجلّ ،م يظهرون عليهم فيهأ
م مل يعرفوا للشهر احلرام هذا مبرتلة املشركني أل }م واحلرمات قصاصاحلرا

ن بالقتال فيه وكان املشركون يرون له حقاً وحرمة وحرمة وال حقاً، فهم يبدؤ
  .١)فاستحلوه فاستحل منهم

  ليظ الدية ملن يقتل يف األشهر احلرمغتـ  ٢

بل على  ،احلرامال خالف بني الفقهاء يف تغليظ الدية ملن يقتل يف األشهر 
سدي قال: كصحيحة كليب األ ،وبذلك وردت النصوص ،ذلك دعوى اإلمجاع

عن الرجل يقتل يف الشهر احلرام ما ديته؟ قال: دية  × سألت أبا عبداهللا(
  .٢)وثلث

  تغليظ الكفارةـ  ٣

اتفق الفقهاء على أن من قتل عامداً فكفارته هي كفارة مجع بني العتق 
كان القتل يف األشهر احلرم لزمه أن يصوم فيها شهرين  ولو ،والصيام واإلطعام

  قال: (إذا قتل الرجل يف شهرمتتابعني، ففي رواية زرارة عن أيب عبداهللا
  .٣م)حرام صام شهرين متتابعني من أشهر احلر

ن كفارة القتل أل أ،بل إن بعض الفقهاء حكم بذلك حىت يف القتل اخلط
ولكن مقتضى صحيحة زرارة،  ،لثالثن كانت مرتبة بني اخلصال اإو أاخلط

خطأ يف أشهر احلرم فقال:  عن رجل قتل رجالً × قال: (سألت أبا عبداهللا
                                        

 .٧٠: ١٥بواب جهاد العدو، أمن  ٢٢باب وسائل الشيعة،  ) ١(

 .٢٠٣: ٢٩ ،١بواب دية النفس، حديث أمن  ٣باب  المصدر نفسه، ) ٢(

 .٢يث حد المصدر نفسه، ) ٣(
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عليه الدية وصوم شهرين متتابعني من أشهر احلرم، قلت: إن هذا يدخل فيه 
أن كفارة القتل اخلطأ يف  ١نه حق لزمه)إالعيد وأيام التشريق، قال: يصومه ف

  .٢شهرين متتابعني يف تلك األشهر معيناً خصوص األشهر احلرم صوم

بل أفىت الفقهاء بلزوم صوم يوم العيد وأيام التشريق أي العاشر إىل 
فترتفع حرمة الصيام فيها وتتبدل إىل الوجوب  ،الثالث عشر من ذي احلجة

العتبار صوم شهرين متتابعني من أشهر احلرم إذا صادف ذلك، كما إذا 
اء شهر ذي القعدة، فعندئذ بطبيعة احلال يدخل افترضنا أن القتل وقع أثن

العيد، وأما إذا افترضنا أن القتل وقع يف شهر رجب أو يف الليلة األوىل من 
  شهر ذي القعدة، فعندئذ ال يصادف العيد.

  
  
  
  
  
  
  

                                        
  .٢٠٤: ٢٩، ٣بواب دية النفس، حأمن  ٣الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب  ) ١(
 .٢٠٣: ٢ اني تكملة المنهاجبالخوئي، م ) ٢(




