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فقه احلج



متهيد
تعّد فريضة احل��ج من الفرائض 
الك��بى يف اإلس��الم، و هي أحد 
األركان اخلمس��ة ال��يت ب��ين عليها 
هذا الدي��ن، فقد ج��اء  يف الرواية 
ال��يت تعّددت طرقها عند الس��ّنة و 
الش��يعة : »بين اإلسالم على مخس: 
الصالة، و الزكاة، و احلج، والصوم، 

والوالية...«)1(.
أو »بين اإلسالم على مخس: شهادة 
أن ال إله إاّل اهلل و أن حممدًا رسول اهلل، 
و إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، 

و صوم رمضان« )2(.
ومهما اختلفت صيغ هذا احلديث 
عند الس��ّنة و الشيعة، و هو حديث 
دعائم اإلسالم، فإن احلج إىل بيت  اهلل 
احلرام، ميثل القاس��م املش��رتك بني 
صيغه إىل جان��ب بعض الفرائض 
األخ��رى، و هذا ما يعط��ي للحج 
أهمية إضافية، إذ جتعله مبثابة  العمود 
ال��ذي يقوم عليه البن��اء، كما يقوم 

والوالية  الصالة  و  الشهادتني  على 
و...

و م��ن منطل��ق األهمي��ة ال��يت 
حيظ��ى به��ا احل��ج يف النص��وص 
اإلس��المي،  الرتاث  و  اإلس��المية 
يبدو من الضروري أن يكون للفقه 
اإلس��المي دوره يف االهتم��ام بهذه 
الفريض��ة  العظيم��ة، و أن تك��ون 
للفقه مس��اهمة تعطي هذه الفريضة 
مكانتها الطبيعية ال��يت خيبنا عنها 
حديث الدعائم، كم��ا نفهمها قبل 
هذا احلديث م��ن ذيل اآلية الكرمية 
الفريضة، وحيث  اليت تش��ّرع هذه 
قال تع��اىل: )...َو َمْن َكَف��َر َفِإنَّ اهلَل 

َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن( )3(.
وكأن��ين أريد هن��ا أن أضع ميزانًا 
لقيمة فقه احلج الذي ميارسه الفقيه 
املس��لم؛ فإذا قّدم الفقه حجًا مفّرغًا 
م��ن كل قيمة يس��اعد على تهاوي 
اإلس��الم و املس��لمني، و يعّزز من 
ختّلف األمة اإلس��المية؛ فلن يكون 
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ه��ذا احلج ه��و احل��ج اإلبراهيمي 
احملم��دي؛ ألن هذه احلالة اليت يعاني 
منها لن تضعه يف مصاف العبادات 
اليت يقوم عليها اإلس��الم الذي قّدم 
اإلنسان و حّرره، وصنع منه حضارًة 
ك��بى يف تاريخ اإلنس��انية؛ و هذا 
ميزان و مؤشر لصواب حركة  الفقه 

اإلسالمي يف نتائجه.
وحن��اول هن��ا أن نتح��ّدث عن 
حاجات الدراسات احلجية  املعاصرة؛ 
و نقّدم بع��ض املالحظات العابرة، 
رغبًة يف املس��اهمة بتفعيل دور هذه 
الكبى  األهداف  الدراسات خلدمة 

للشريعة اإلسالمية.

احلج وفقه النوازل واملستحدثات
يواج��ه الفق��ه اإلس��المي على 
الدوام طوارئ و مستجدات حتصل 
يف الواق��ع؛ و تلّح علي��ه أن جييب 
عنها، و تس��ّمى هذه املستجدات يف 
الفقه الشيعي مبستحدثات املسائل، 

فيما يغلب يف الفقه السين تسميتها 
بفقه النوازل، و يف العصر احلديث 
و نتيجة التحّوالت الكبى يف العامل 
على خمتل��ف الصع��د و اجملاالت، 
ظهرت مستحدثات كثرية، ولكثرتها 
تكاد تكون أرهقت الفقه اإلسالمي 
و أتعبته، ففي اجملال الطيب تظهر كل 
س��نة  وقائع جديدة تطالب الفقهاء 
باجلواب عنها،  و يف اجملال االقتصادي 
التكاد تقف ك��رة الثلج املتدحرجة 
لتك��ب يوم��ًا بعد ي��وم يف حجمها 

وإيقاعها و هكذا...
و مل يك��ن احل��ج و العمرة مبعزل 
عن ه��ذا الواقع اجلدي��د، فالكثرة 
الس��كانية  يف الع��امل فرضت واقعًا 
جدي��دًا على احل��ج، وحاجات محاية 
احلجيج استدعت هي األخرى  مجلة 
من األحداث اليت مل تكن من قبل و 
هكذا..   . من هنا دخل فقه احلج إطار 
املس��تحدثات و ظهرت فيه مسائل 
من ن��وع اجلمرات، و حدود الذبح، 
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و اإلح��رام من الطائرة، و غري ذلك 
الكثري.

وهذا يعين ليس أن يقوم الفقيه 
باجل��واب عن االس��تفتاء يف هذا 
املستجّد احلادث فحسب، بل األهم 
من ذلك أن تقّدم دراسات حقيقية 
تكش��ف عن اهتمام ج��اد بهذه 
املوضوع��ات، و إذا قلت: »اهتمام 
جاد« فقد أكون تساحمت يف التعبري، 
حيث كان املقصود ما هو أزيد من 
ذلك، وه��و إعطاء هذا النوع من 
املوضوع��ات األولوي��ة األوىل يف 
فإذا  املتخّصصة،  الفقهية  األحباث 
اس��تجّد أن وّسع املسعى كان من 
املطلوب التسارع لتوجيه دعوات 
إىل الفقهاء والفضالء كي يلتقوا 
لتقديم دراس��ات تستعني بوثائق 
التاريخ و اجلغرافيا كي ينجم عن 
تضارب اآلراء يف هذه اجللس��ات 
و عن عصف األفكار شيء مركز 
م��دروس، و ال يكتف��ى بأن يقوم 

فقيه واحد أو ع��امل واحد هنا أو 
هناك بكتابة دراس��ة يف كتاب أو 
جمّلة، فإذا كان هذا العامل جزاه اهلل 
خ��ريًا قد قام بواجبه فإن املطلوب 
تتابع مستجدات  أن تشّكل جلان 
املسائل يف فقه احلج، كي تعرضها 
بش��كل دوري متواص��ل عل��ى  
الفقه��اء واملختّصني ليس��اهموا 
يف حبثها بش��كل مجاعي؛ ألن هذا 
الش��كل يس��اعد عل��ى تنضيج 

األفكار و رقّيها.
ما هي أهمية أن أجلس عش��ر أو 
عشرين س��نة أدّرس فقه احلج و يف 
داخل هذا الدرس التكرار للماضي 
و البح��ث يف قضايا ال تأخذ أولويًة 
اليوم؟! فلماذا ال تكون دروسنا قائمة 
على مس��تجدات املس��ائل، ليكون 
هناك اجلواب العلمي املدروس لكل 
نازلٍة يف أقرب وقت ممكن؟ فلو سرنا 
اليوم يف الكثري من األحباث الفقهية 
س��نجد  اإلس��المية  املذاهب  عند 
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حجمًا اليس��تهان به من الدراسات 
املكرورة، فيما دراسات هامة ما تزال 

غائبة  أو حجم املساهمة فيها أقّل.
لو أخذنا مس��ألة ذبائح منى وهي 
الي��وم، وصرفنا  مس��ألة هامة جدًا 
النظر عن الفتاوى، فكم دراسة جادة 
قّدم��ت يف هذا اجمل��ال؟ فرمبا جتد ما 
كتب يف حج الصيب أضعاف ما كتب 

يف هذا املوضوع!
من هنا احلاجة  إىل تشكيل حلقات 
دائمة  تعرض عليها املستجدات يف 
فقه احلج مس��تعينة  باخلباء، وتكون 
وظيفته��ا ويف أقرب فرص��ة  ممكنة 
إص��دار جمموعة دراس��ات يف هذا 
األمر املس��تجّد، وخل��ق جّو فكري 
وعلمي يضاعف من االهتمام بهذه 
الطريقة  املوضوع��ات؛ عّلنا به��ذه 
نس��تطيع أن نعط��ي للفق��ه حب��ّق 
وج��دارة صفة  املواكب��ة للعصر يف 

بعض أشكاهلا.

احلج ب��ني النظرية التجريدية و 
املعايشة امليدانية

كثريًا ما جيلس الباحث حول احلج 
سواء على صعيد فقه احلج أم غريه � 
جيلس يف بيته و يبدأ بدراس��ة تطال 
ه��ذا املوض��وع أو ذاك فيما خيّص 
مك��ة أو املدينة أو احل��ج أو العمرة 
أو الزي��ارة أو ..   . و يبدأ يغوص يف 
النصوص أو الوثائق اليت بني يديه، 
دون أن يعايش املن��اخ امليداني هلذه 
النصوص، و هذا م��ا قد يوّرطه يف 
أحكام جتريدية و مواقف غري واقعية 
ناجتة عن غيابه عن مسرح األحداث، 
و لو أّن��ه اقرتب قلي��اًل من أرض 
الواقع لرمبا تبلورت لديه تصّورات 
خمتلفة  أو تراءت ل��ه احتماالت يف 
تفس��ري النصوص م��ا كان ليلتفت 

إليها لوال ذلك.
ويف هذا السياق، يتناقل أن بعض 
الفقهاء الكبار غ��رّي رأيه يف بعض 
والنتائ��ج  الفقهي��ة  املوضوع��ات 
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االجتهادي��ة ال��يت كان توّصل إليها 
بعدما سافر إىل احلج بنفسه؛ ألنه رأى 
عل��ى أرض الواقع بعض املعطيات 
اليت تركت أثره��ا يف تعديل فهمه 

للنص أو لظرف صدوره.
والسبب يف هذه الظاهرة يف كثري 
من األحيان أن الباح��ث أو الفقيه 
حياول تص��ّور النصوص كما هلا من 
تطبيق يف عصره حبسب طبيعة احمليط 
الذي يعيش��ه؛ فيعّمم هذه الصورة 
إىل س��ائر األماك��ن و األزمنة بظّن 
التشابه أو عدم وجود عنصر إضايف 
قد يغرّي الص��ورة، أما عندما يعايش 
النص يف املناخ نفس��ه الذي جاءت 
فيه النصوص أو حياول االقرتاب منه 
قدر اإلم��كان فإن رؤيته للحدث أو 

الصورة ستكون أقرب للواقع.
ولك��ي أقرتب من طرح املوضوع، 
آخ��ذ الفكرة اليت كان يتحّدث عنها 
س��يد قط��ب )1967م( س��يما عند 
تفس��ريه آلية التفقه يف الدين: )َفَلْو 

ال َنَفَر ِم��ْن ُكلِّ ِفْرَق��ٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة 
يِن َو لُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم  لَِيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّ
إِذا َرَجُع��وا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن( 

)التوبة: 122( 
إن س��يد قط��ب ي��رى أن اجلهاد 
س��احة تفّقه حقيق��ي؛ إذ يف اجلهاد 
العناي��ة اإلهلية، أي  يرى اإلنس��ان 
بهذا الس��بيل يفه��م الدين و يرى 
التجليات اإلهلية في��ه، هلذا ال يقدر 
على تفسري القرآن عند سيد قطب 
و العالمة فضل اهلل إال احلركيون)4(، 
أي أولئك الذين عايش��وا الواقع و 
خاضوا التجارب واقرتبوا من طبيعة 
احلي��اة  بألوانها ومتظهراتها ليفهموا 
املناخ ال��ذي جاء هذا النص أو ذاك 
ليحّل مش��كلًة فيه أو يرفع التباسًا 

ما.
إّن ه��ذه الفك��رة صحيح��ة إىل 
ق��در كبري؛ فاإلنس��ان الذي اليفهم 
معنى السياس��ة و اليع��رف طبيعة 
املل��ك واإلدارة اليق��در على فهم 
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النصوص السياس��ية يف الكتاب و 
الس��ّنة كما يفهمها الفقيه و املفّسر 
الذي يعايش واقع احلياة السياسية و 
إدارة الب��الد أو يقرتب من ذلك إىل 
حّد بعيد، أم��ا الفقيه الذي يريد أن 
يضع حلواًل لالقتصاد و يدير بالفقه 
احلي��اة االقتصادية للناس، ويظّن أّنه 
جبلوسه يف البيت وتشقيقه الشقوق 
االفرتاضية للمس��ائل واإلجابة عن 
كل اف��رتاض بش��كل جتري��دي..   . 
يس��تطيع أن يق��ّدم أجوب��ة الفقه 
اإلس��المي ألعقد القضايا، فهو غري 
مصي��ب يف تصّورات��ه، و التجربة 

كفيلة بتصويب أخطائه.
إذن، فالذي يبدو لنا أن فقه احلج و 
فقيه احلج جيب أن يقرتبا من الواقع 
و يدرس��ا احلج والواق��ع اجلغرايف 
واملناخ��ي والتارخي��ي والعريف و..   . 
للمنطق��ة هناك؛ ألن ذلك يس��اعد 
على اقرتاب الفقه من أرض الواقع، 
و لتتسم أجوبته بالواقعية التتصادم 

مع الواقع و حقائقه.

حج فقهي أم حج روحي؟!
قد يوحي ه��ذا العنوان بأن الفقه 
يناق��ض ال��روح و الروحاني��ة، أو 
خيتلف عنهما، فهن��اك حج فقهي و 
هناك حج روحي، ولكن الذي نريده 
هن��ا أن نثبت أن احلج الفقهي جيب 
أن يكون روحيًا تربويًا تطهريياً، وأن 
احل��ج الروحي والتطه��ريي الذي 
يعيد اإلنس��ان إىل وطنه كيوم ولدته 
أمه..   . هذا احلج اليتجاوز الضوابط 
الفقهية و الشرعية وال يستهني بها، 

واليتخطاها.
إننا ند على أرض الواقع ظاهرتني 

نعتقد أنه جيب تصحيحهما:
الظاهرة  األول: أشخاص يذهبون 
للحج و العمرة و حياولون االقرتاب 
من املدرس��ة الروحية هلذه الفريضة 
العظيمة، فيملؤون أوقاتهم بالدعاء 
والصالة و التوبة والتطّهر، صادقني 
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خملصني، يهدف��ون بفعلهم هذا أن 
يرتقوا يف م��دارج الروحانية أو أن 
يشطبوا على تاريخ حياتهم السابق 
املليء بالذن��وب واملعاصي، و كثري 
من عامة الناس يعيش��ون قدرًا من 
ه��ذا اجلو الروح��ي يف رحلة احلج، 
وحياول��ون أن يعيش��وا معاني احلج 
الروحاني��ة، لكن املش��كلة أنهم ال 
يراعون لس��بب أو آلخ��ر األحكام 
الش��رعية للح��ج، فبعضهم يعيش 
حالة  جهل حقيقية بفقه احلج؛ وهلذا 
رمبا يقع هؤالء يف أحيان كثرية يف أمور 
توجب بطالن احلج نفسه، أو يرتتب 
عليها كفارات ش��رعية جيب أداؤها، 
من هنا كان من الضروري ترش��يد 
عمل الناس من خالل نش��ر ثقافة 
التفقه يف أح��كام احلج، كي يضمن 
هؤالء أن يكون احلج صحيحًا جمزءًا 
و يف الوق��ت عينه مقب��واًل عند اهلل 

تعاىل.
الظاهرة الثانية: ويف مقابل احلالة 

األوىل املتقدم��ة ن��د الكث��ري من 
الناس سيما من املتشّرعة واملؤمنني 
امللتزمني خبط اإلس��الم يغرقون يف 
متابعة اجلانب الفقهي لقضايا احلج 
حتى تراه يغيب عن روح احلج و عن 
رسالته املعنوية الكبى؛ ففي الطواف 
جتده يعي��ش عقدة أخذ الكعبة على 
يس��اره، و يركز كل هّم��ه و طاقاته 
على أن الينحرف كتفه األيسر عن 
الكعبة الشريفة، و ال خيرج من هذا 
اهلم و الغم إال يف الش��وط السابع؛ 
حيث يكون قد أمت أعمال الطواف، 
ليبتل��ي بهّم آخر حي��ث يصارع يف 
عدم االلتفات املخل عن الصفا أو 
املروة أثناء السعي، و هكذا يف سائر 

املناسك   . 
إن ه��ذا االس��تغراق يف البع��د 
الفقهي للحج على حس��اب الُبعد 
الروحي، يشبه ما يتحّدث عنه علماء  
األخالق والعرفان عن االس��تغراق 
يف مس��ائل جتويد القرآن واالهتمام 
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مبخ��ارج احل��روف يف الصالة على 
حساب حضور القلب، و كأن عمود 
الدين يكم��ن يف التلفظ الصحيح 
فقط بالكلم��ات و يف جعل تركيز 
اإلنسان كّله يف كيفية  إخراج األلفاظ 
من خمارجها وما ش��اكل ذلك، وقد 
أش��ار اإلم��ام اخلمي��ين )1410ه�( 
إىل هذا األم��ر يف إفاداته األخالقية 

والعرفانية)5(.
وإذا أردن��ا أن نتعّمق أكثر يف هذه 
النقطة، حناول أن ندخل إىل اهليكلية 
اليت جاءت يف الفقه اإلسالمي ألداء 
فريضة احلج؛ ففي الفقه اإلس��المي 
مبذاهبه الي��وم، وعلى  غالب اآلراء ، 
ميكن لإلنس��ان أن يذهب إىل احلج 
دون أن يتزّود روحي��ًا و معنويًا منه؛ 
فال جيب حضور القلب يف أّي فعٍل 
من أفعال احل��ج، وميكن للحاج أن 
ين��ام طيلة الوقت يف عرفة واملزدلفة 
و منى؛ ب��ل بإمكانه أن يقضي وقته 
باملس��امرات والضح��ك واللهو و 

يبطل  أن  والتس��ّوق دون  اللع��ب 
حجه أو حت��ى أن ينخ��دش..   . إن 
خل��ّو العديد من الكت��ب الفقهية 
م��ن الُبعد الروحي للحج و من ثم 
عدم حتّرك الرسائل العملية  لتنشيط 
هذا البعد اهلام، ترك و يرتك الكثري 
عة  من األثر على أن يصبح املتش��رّ
واملتدّينون مس��تغرقني يف قضايا من 
نوع وضع الكعبة على اليسار دائمًا 

و أمثال ذلك.
بينما لو نظرنا إىل القرآن الكريم 
لوجدن��ا الرتكيز على ذكر اهلل تعاىل  
يف احلج كذكرنا آباءنا أو أشّد ذكرًا، 
و قد اس��تعرضنا ه��ذا املوضوع يف 
دراس��ة فقهي��ة  مس��تقلة متواضعة 
لتأكي��د أن الذكر الكث��ري هلل تعاىل  
يف احل��ج فريضة و واج��ب، وعلى  
اإلنس��ان أن يعيش الذكر اإلهلي يف 
هذا الس��فر العظيم إىل اهلل تعاىل..   . 
دون أن يكّل��ف الناس ما اليطيقون 
أو أن نطلب منهم أن يصبحوا عرفاء  
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وفالسفة يف عيشهم للحج و دركهم 
لرسالته و معانيه السامية)6(.

من هنا، تكمن الضرورة يف إعادة 
الفقهي والرس��الة  البحث  ترتيب 
العملية الفقهية مبا خيدم مقاصد احلج 
و رس��الته املعنوية الكبى، و أن ال 
نضع هذه املسؤولية فقط على عاتق 
علم��اء األخالق الذي��ن مل يقّصروا 
يف حماوالته��م العديدة الس��تخراج 
املدل��والت املعنوية للحج   . بل هذه 
وظيف��ة اجلميع ألنه��ا متثل املقصد 
األس��اس لفريضة احلج إىل جانب 
مقاصده األخرى اهلامة على  الصعيد 

السياسي و االجتماعي و...

فقه احلج القرآني
من أهم امللف��ات البحثية يف فقه 
احل��ج، فتح مل��ّف الفق��ه القرآني 
للح��ج، و نقصد بذل��ك أن جتمع 
اآليات القرآنية حول احلج و العمرة 
وأمثال ذلك لتدرس بشكل مستقل، 

و تتحّدد األطر اليت وضعها القرآن 
الكريم يف هذا اجمل��ال، و فائدة هذا 
النوع من الدراس��ات أنه يقّدم لنا 
تصّورًا علويًا للخطوط اليت طرحها 
القرآن الكريم يف مسألة احلج، حتى 
إذا محله��ا الفقيه مع��ه إىل البحث 
الفقه��ي التفصيل��ي اس��تطاع أن 
يعتبها مبثابة  املبادئ القرآنية احلاكمة 
عل��ى  جممل النص��وص و القواعد 

والتفصيالت اجلزئية لقضايا احلج.
وال نط��رح ه��ذا املوضوع يف فقه 
احلج و حده،  وإن��ا نأخذ احلج أحد 
تطبيقات ه��ذا املوضوع؛ وذلك أنه 
من املؤس��ف غياب الفقه القرآني 
كما يش��ري إليه العالمة الطباطبائي 
يف امليزان حني يستنكر غياب الدرس 
القرآني عمومًا فيقول: »وذلك أّنك 
إن تبص��ّرت يف أمر ه��ذه العلوم و 
جدت أنه��ا نظمت تنظيمًا ال حاجة 
هل��ا إىل القرآن أصاًل، حتى أنه ميكن 
ملتعّلم أن يتعلمها مجيعاً: الصرف و 
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النحو، و البيان، و اللغة، و احلديث، 
و الرج��ال، و الدراي��ة، و الفقه و 
األصول فيأتي آخرها ، ثم يتضّلع بها 
ثم جيتهد فيها وهو مل يقرأ القرآن، و 
مل ميّس مصحفًا قط، فلم يبق للقرآن 
حبس��ب احلقيقة إاّل التالوة  لكسب 
الث��واب أو اخت��اذه متيم��ة لألوالد 
حتفظهم عن طوارق احلدثان، فاعتب 

إن كنت من أهله«)7(.
فع��ل  تنش��يط  فاملطل��وب  إذن، 
االستنتاج الفقهي من القرآن نفسه 
حتى لو كانت بع��ض النتائج اليت 
حنصل عليها م��ن البحث القرآني 
موجودة يف األدّلة األخرى، فاملفرتض 
إذا اش��رتكت األدّلة يف إيصالنا إىل 
نتيج��ة أن نأخذ بأقواه��ا و أّوهلا و 
هو كتاب اهلل الذي يتمتع بالقطعية 
السندية إىل جانب وضوح يف الداللة 

يف كثري من األحيان.
وألخذ شاهد و مثال ننظر يف حبث 
احملق��ق النجفي )1266ه�( ملس��ألة 

اإليالء، فإنه يصّرح يف مطلع البحث 
ب��أن األص��ل يف اإليالء ه��و اآلية 
القرآنية املعروفة الواردة يف س��ورة  
البقرة؛ ثم يقول: »بل منها يس��تفاد 
الوجه يف مجلة  من أحكامه اآلتية«)8(، 
إذًا فبعض أحكام اإليالء ميكن أخذها 
من هذه اآلية الكرمية اليت هي األصل 
يف هذا املوض��وع الفقهي، لكن ملا 
نواص��ل مطالعتنا لبحث اإليالء يف 
كتاب »جواهرالكالم« ال ند حضورًا 
هلذه اآلية يف عمليات االستدالل، بل 
احلاضر هو س��ائر األّدلة كالروايات 
و غريها، فما دامت اآلية قادرة على 
أن تعطين��ا أجوبة عن بعض أحكام 
اإلي��الء فلماذا غاب��ت يف البحث 

الفقهي حول هذه األحكام؟
هذا هو الواقع ال��ذي حناول هنا 
اإلش��ارة إليه، و هو الذي يستدعي 
إع��ادة إحض��ار الفق��ه القرآن��ي 
للحج، ليش��ّكل األساس يف دراسة 
الفقه اإلس��المي  موضوع احلج يف 
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بأدلته   املتنّوعة.
إننا حباجٍة إىل تكوين ثقافة قرآنية 
حجي��ة مهيمنة؟ حت��ّرك رؤية الفقيه 
ألحكام احل��ج و تش��كل املفاصل 
األساس��ية  ال��يت يتح��رك عبها و 
يتنقل، و ال نقصد تفس��ريًا جتزيئّيًا 
جبمع اآليات القرآنية فقط وإنا حبث 
الصورة  يك��ّون  متكامل  موضوعي 

القرآنية هلذه الفريضة العظيمة.

فتاوى احلج واحلاجات العملية
ويف س��ياق احلديث عن فقه احلج 
نرّك��ز عل��ى نقطة جوهري��ة، وهي 
مسألة فتاوى احلج؛ فتعّدد املرجعيات 
الديني��ة و حص��ول حال��ة حتّول يف 
الرأي عند بعض الفقهاء  وكالهما 
أمٌر غ��ري معيب بل هو حالة صحّية 
 يف اجلملة ي��ؤدي إىل تذبذب الناس 
أحيانًا وضياعهم يف أمر الفتاوى؛ فلو 
أردت أن تطب��ع كتابًا جامعًا لفتاوى 
لوجب  املعاصري��ن  املراج��ع  أبرز 

عليك أن تعي��د طبعه كل عام؛ ألن 
قسمًا من الفتاوى سيتغرّي و يتبّدل، 
من هن��ا من الضروري وضع حلول 
عملية لتسهيل هذا األمر ميدانياً، وال 
نقصد تغيري الفقه أو آراء اجملتهدين 
دون اس��تناد إىل دليل والعياذ باهلل، 
لكن فلتؤخذ هذه املش��اكل امليدانية 

بعني االعتبار.
ومما يتص��ل بهذا الش��أن ظاهرة  
االحتي��اط الوجوب��ي يف فقه احلج، 
فاحلج ليس كالصالة يتمكن اإلنسان 
من إقامته دون عن��اء  كبري، وإنا هو 
تكلفة مالية وجهود بدنية  واستعداد 
و..   . هلذا  نفس��ي وتنظيم لألوقات 
من العسري أن نكثر من االحتياطات 
الوجوبية يف حبث كفارات األحكام، 
أو يف إعادة احلج أو ما ش��ابه ذلك، 
��ح أن تس��عى اجلهات  لذلك يرجَّ
املعنّية  لبت أمر الفتوى  و رفع حالة 
االحتي��اط الوجوبي ق��در اإلمكان 
والتخفيف عل��ى الناس يف حجها 
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حيث ميك��ن، دون جت��اوز قيد أنلة 
للخطوط الش��رعية واألدّلة املعتبة 

يف هذا اجملال.

فق��ه احلج وآليات اإلش��راف على 
احلرمني الشريفني

ويف س��ياق فتاوى احلج يأتي  عدم 
إلزام الناس بفتوى مذهب معنّي، إال 
ما خيص تنظي��م أعمال احلج حبيث 
يلزم من ع��دم األخذ بفتوى خاّصة 
ملذهب مع��نيّ أو ملرجع ديين معنّي.   . 
يل��زم الفوض��ى أو بع��ض اآلثار 
الس��لبية.   . فتعّدد االجتهادات نعمة 
وفتح باب االجتهاد واحلرية للناس يف 
انتخاب مرجعها ومفتيها ليس نقمة 
بل فس��حة وإباحة؛ فلماذا التشديد 
على الناس إللزامهم بشخص معنّي 
وإال تعّرضوا للمضايقة أو إلزامهم 
مبذهب معني وإال مت التعامل معهم 

كأنهم خارج األسرة اإلسالمية؟!
من هن��ا، نهي��ب بالقيمني على 

األماكن املقدس��ة يف احلجاز وسائر 
بالد املس��لمني أال يفرض��وا فتوى 
خاص��ة على عامة املس��لمني، مادام 
املسلمون ينتهجون يف طريقة أدائهم 
للعبادات منهج الرجوع إىل القرآن 
والسّنة كّل حسب نظريته واجتهاده، 
فلتحرتم هذه االجته��ادات وال يتم 
التعام��ل مع من يس��ري وفقها على 
أساس أّنه فاس��ق أو جيب أن يعدل 
ع��ن موقف��ه لصاحل اجته��اد فقهي 
آخ��ر.   . وأعتق��د أن القيم��ني على 
األماكن  وعامة  الش��ريفني  احلرمني 
املقّدس��ة ميكنهم أن يس��تفيدوا من 
جتربة اإلمام مالك بن أنس )179ه�( 
عندما عرض عليه اخلليفة العباسي 
أن جيعل كتاب��ه »املوطأ« كتابًا قانونيًا 
مرجعيًا ملزمًا للمس��لمني يف  اآلفاق 
بوجود  بالق��ول  فأجابه  واألقط��ار، 
آراء واجتاهات، وكل واحد له علمه 

وفضله)9(.
حن��ن ال نق��ف هنا عن��د حدود 

173 فقه احلج الضرورات و  احلاجات)1(



أن حي��رتم القيمون عل��ى األماكن 
املقدس��ة يف  احلج والعمرة والزيارة 
املذاه��ب  واجته��ادات  أف��كار 
اإلس��المية األخرى.   . مادامت هذه 
اهلل  لكتاب  حتتك��م  االجته��ادات 
وس��ّنة نبّيه .   . بل وأيضًا أن ال يتّم 
التعاطي يف موس��م احلج والعمرة 
مع أتباع املذاهب األخرى ومقّلدي 
مفتني آخرين مبنط��ق من يريد أن 
ي��ن، وكأّنهم  يهديه��م للحق والدِّ
خارج إطار اإلس��الم، فمن أراد أن 
يهدي املس��لمني فعلي��ه أن يفعل 
ذلك بالوس��ائل املنطقية األخالقية 
اهلائدة غري املتشّنجة، ال أن يالحق 
الناس ويتهمهم بالش��رك والكفر 
هنا  واالحنراف  والفسق  والضاللة 
وهناك، حّتى أن احلاج عندما ينتمي 
إىل بعض املذاهب ال يشعر باألمان 
من��ذ دخوله بالد احلج��از الكرمية 
الطيب��ة، كأّن��ه مس��تهدف يف دينه 

وأخالقه!!

إن ه��ذه الطريقة يف  هداية الناس 
من أش��ّد الطرق متزيقًا للمسلمني 
وختويف��ًا هل��م، فخدم��ة احلرم��ني 
الش��ريفني تكتم��ل وتت��ّم خبدمة 
حجاج هذين احلرمني وزوارهما، ال 
بالتعامل مع ه��ؤالء احلجاج مبنطق 
التكفري والتخوين و..   . مع تقديرنا 
الت��ام واحرتامنا الكام��ل للجهود 
الطيب��ة اليت قامت وتق��وم بها غري 
جهة يف اململكة العربية الس��عودية، 
حكومة وش��عبًا ومؤسسات، خلدمة 
الزوار واحلج��اج، لكن هذا ال مينع 
عل��ى ال��دوام من أن يق��وم النقاد 
األخطاء  بعض  بتصويب  املسلمون 
واإلشارة إىل بعضها اآلخر بالكلمة 
احلس��نة واحلوار اهل��ادئ، عّل ذلك 
يقّرب املسلمني من بعضهم وخيلق 
ج��ّو احرتامهم لبعضهم بعضًا رغم 
االخت��الف يف املذهب ويف االجتهاد 

الفقهي.
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فق��ه احلج املق��ارن، خطوة عملية 
للتقريب اإلسالمي

إذا طالعن��ا ال��رتاث اإلس��المي 
القدي��م ن��د املذاه��ب، عل��ى ما 
حصل بينها من ختاصم واختالف.   . 
تتناول أف��كار بعضها بعضًا بالنقد 
الصعيد  على  والتأييد.   . خصوص��ًا 
الشيعي، فقد أّلف الشيخ الطوسي 
)460ه�( يف القرن اخلامس اهلجري 
كت��اب »اخلالف« يف الفق��ه املقارن؛ 
وفعل ذلك على نطاق أوس��ع بعده 
العالم��ة احللي )725ه���( يف كتابه 
الشهري »تذكرة الفقهاء«، ومل يتحفظ 
العلماء املسلمون أن حيضروا دروس 
بعضهم بعض��اً، فكان حيضر جملس 
)436ه�(  واملرتضى  )413ه�(  املفيد 
والطوس��ي )460ه�( يف بغداد عدد 
كبري من أبناء املذاهب األخرى، كما 
حضر الشهيدان األول والثاني عند 
علماء كبار من أهل السّنة يف أقطار 

وبالد املسلمني..

لك��ن املؤس��ف أّننا ن��د غياب 
الفقه املقارن غيابًا تاماً، ففي الوسط 
الش��يعي هناك اط��الع على الفقه 
الس��ين، وال نق��ول: إّنه باملس��توى 
الذي نأمله، لكن يف الوسط السيّن  
واحلق يقال هناك غياب تام أو ش��به 
تام للفقه الشيعي اإلمامي، بل حنن 
ند من يتعاىل على هذا الفقه وكأنه 
ال قيمة له، وه��ذا أمر فيه قدر كبري 
من عدم اإلنص��اف.   . فكيف ننادي 
بالتقريب بني املسلمني سّنة وشيعة 
وهناك مثل هذه النظ��رة لفقه أهل 
البيت:؟! فب��دل أن حنِضر الفقه 
الشيعي يف األحباث الفقهية السنية، 
والفقه الس��ين يف األحباث الفقهية 
الش��يعية.   . نكتفي بإطالق شعارات 
التقارب بني املس��لمني دون القيام 

خبطوات عمالنية.
س��أعطي مث��ااًل مبس��طاً.   . عندما 
ألف��ت املوس��وعة الفقهية يف مصر 
واملعروفة مبوسوعة مجال عبدالناصر.   . 
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الفقهي��ة  املذاه��ب  اس��تحضرت 
الثمانية مبا فيها مذاهب املس��لمني 
هذه  وكانت  واإلباضي��ة،  الش��يعة 
اخلطوة طيبة يشكر عليها القيمون.   . 
لكننا وجدنا تراجعًا يف  جتربة الحقة 
أخذت ش��هرة، وهي موسوعة الفقه 
باملوس��وعة  املعروف��ة  اإلس��المي 
الكويتي��ة.   . حي��ث اقتص��رت هذه 
املوس��وعة الضخمة على املذاهب 
مستبعدة  املعروفة،  الس��نية  األربعة 
فهل  واإلباضية.   .  الش��يعة  مذاهب 
ميكن قراءة ذل��ك تراجعًا يف العقل 

املقارن والتقريب أم ال؟!
يف املقاب��ل، وجدن��ا يف الوس��ط 
الشيعي موس��وعة الفقه اإلسالمي 
البيت:،  أه��ل  ملذه��ب  طبق��ًا 
ختتّص بالفقه الشيعي، لكنها تنجز 
إىل جانب ذل��ك اليوم، ضمن فريق 
عمل، موس��وعة الفقه املقارن أيضًا 
مستحضرًة املذاهب السنية، ووجدنا 
الديين  املرجع  الذي أطلقه  املشروع 

الشيخ ناصر مكارم الشريازي، وهو 
موس��وعة الفقه املق��ارن اليت صدر 
اجمللد األول منه��ا، ويتوقع أن تزيد 

عن الستني جملدًا..
إّننا نأم��ل أن يتنامى الفقه املقارن 
سيما  ببعضها،  األوس��اط  وتتعرف 
الوسط الس��ين بالفقه اإلمامي شبه 
املغي��ب في��ه، ويف احلج تب��دو هذه 
القضي��ة بالغة األهمية ج��دًا، ألن 
احل��ج مركز تالقي املس��لمني مجيعًا 
وقضاياهم وهمومهم هناك مشرتكة، 
فيفرتض أن يش��كلوا جلانًا مشرتكة 
من فقه��اء املذاه��ب الثمانية كافة 
لتدارس كل مس��تجد يف فقه احلج 
أو طارئ ينزل، ب��دل أن ينفرد هذا 
املذه��ب أو ذاك به��ذه القضية، مع 
إعط��اء احلق للدولة يف أن تكون هلا 
صالحياته��ا الراجعة للتنظيم ورفع 

الفوضى واالضطراب و..
ويف ه��ذه املناس��بة ن��رى أن أّي 
مش��روع تريد اجلهات املسؤولة يف 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 176



ب��الد احلجاز إن��ازه خلدمة احلجيج 
والزوار كإصالح اجلمرات وتوسعة 
املس��عى وحنن نش��كرها على ذلك 
يفرتض أن يكون بالتشاور وضرب 
اآلراء ببعضه��ا وإش��راك علم��اء 
وفقهاء املذاهب األخ��رى يف إبداء 
الرأي، بصرف النظ��ر عن إلزامية 
هذه املشورة.   . إن االستفادة من آراء 
اآلخري��ن ال ُتعدم اإلنس��ان نضج 
األفكار وتنميته��ا.   . وحنن ال نقصد 
أخذ رأي املذاهب غري السنية فقط، 
بل األمر يشمل آراء املذاهب السنية 
األخ��رى مثل األحناف والش��وافع 
الزيدي��ة  جان��ب  إىل  واملالكي��ة 
واإلمساعيلي��ة واإلمامية واإلباضية.   . 
خصوصًا إذا بلغ املوضوع حد أعمال 
اهلدم وال��ردم والتغيري اجلغرايف يف 
أماكن احلج والعمرة والزيارة..   . ويف 
ذلك تقارب املس��لمني واستفادتهم 
من بعضهم.   . وعلى علماء املذاهب 
األخرى أن ال يبخلوا يف تقديم كل 

مقرتحاتهم للجهات املعنية سألتهم 
أم مل تس��أهلم فإن يف ذلك للطرفني 
مص��داق النصيحة وتب��ادل الرأي 
ومش��اورة العقول وغ��ري ذلك من 

مكارم األخالق وحماسن األفعال.
إن ه��ذا الذي نطرح��ه ال يهدف 
سحب اإلشراف من يد جهة معينة، 
حّت��ى ال يثري هذا األم��ر قلق أحد؛ 
وإّنا نتح��ّدث يف اجلوانب العلمية 
والتقريبي��ة ب��ني املس��لمني .   . عّل 
ذلك يش��كل مصداقًا لقوله تعاىل: 
}َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللِ َجِميعًا َو ال 

ُقوا{ )آل عمران: 103( َتَفرَّ
كانت هذه بع��ض املالحظات و 
يف  املفتاحية  املدخلي��ة  املقرتح��ات 
فقه احل��ج، أقّدمها بني يدي الفقهاء 
و الباحثني واألساتذة يف هذا اجملال، 
لرتشيد عملنا إىل ما فيه اخلري لإلسالم 
و املسلمني إن شاء اهلل تعاىل؛ ونكّمل 
بع��ض األفكار األخ��رى يف احللقة 

الثانية بعون اهلل سبحانه.
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