

أمن الطريق وأثره في شرط االستطاعة للحج
مسفر بن عيل القحطاين
املقدمة:
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله .وبعد :فال خيفى
ما حيدث يف عرصنا من نوازل وأزمات تنعكس وقائعها عىل أحكام الفرائض والعبادات ،ومن هذه
النوازل ما يقع يف طريق احلاج من خماوف ومفاسد متنع وصوله للحج أو تؤثر عىل إمكانية بلوغه ألداء
املناسك وفق قاعدة اليرس ورفع احلرج التي تشكل قاعدة التكليف يف األداء .لذلك أحببت يف هذا البحث
أن أمجع أهم املسائل يف أمن الطريق من خالل ما قرره فقهاؤنا السالفون رمحهم اهلل وما أضافه الالحقون
بعدهم من مستجدات ،وذلك بتقسيم البحث إىل متهيد وثالثة مباحث وخامتة ،أصلت يف التمهيد مفهوم
االستطاعة وأحكامها ،ثم ذكرت يف املباحث ما يتعلق باالستطاعة يف احلج كرشط للوجوب ،ثم ذكرت
املسائل املتعلقة بأمن الطريق تنظريا وتنزيال عىل بعض الوقائع املعاةرة ،ويف اهاية البحث ختمت بذكر
خالصة نتائج البحث التي تيرس الوصول هلا.
وقد عمدت يف هذا البحث أن أتبع منهج الوصف والتحليل للوصول ملا كنت أتوخاه من
نتائج ،واهلل أسأل أن جيعل عميل خالصا لوجهه الكريم ويرزقني التوفيق والسداد.
املبحث التمهيدي:
ً
أول:

تعريف الستطاعة الرشعية وبيان حكمها واختالف أحواهلا:
االستطاعة يف اللغة :القدرة عىل اليشء ،كام قال ابن منظور ،وقال اجلوهري :االستطاعة

الطاقة ،وقال ابن بري :هو كام ذكر إال أن االستطاعة لإلنسان خاصة واإلطاقة عامة ،تقول :اجلمل مطيق

حلمله .وال تقل :مستطيع ،فهذا الفرق بينهام(.)1
أما القدرة :فهي صفة هبا إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل( )2والفرق بني القدرة واالستطاعة ،أن
االستطاعة يف قولك :طاعت جوارحه للفعل أي انقادت له ،وهلذا ال يوصف اهلل عز وجل هبا ،ويقال:
أطاعه وهو مطيع وطاع له وهو طائع له إذا انقاد له ،وجاءت االستطاعة بمعنى اإلجابة يف قوله تعاىل :ﮋﯞ

ﯟ ﯠﮊ( )3أي هل جييبك إذا سألته.
أما الفرق بني القدرة والطاقة ،فالطاقة غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه يف املقدرة؛ يقال :هذه
طاقتي أي قدر إمكاين ،وال يقال هلل تعاىل :مطيق لذلك( .)4فاحلاصل من ذلك أنه ال خالف ـ يف املعنى
الراجح ـ بني االستطاعة واإلطاقة يف الغالب ،إذ أن كل كلمة منها تدل عىل غاية مقدور القادر واستفراغ
وسعه يف املقدور ،إال أن ما يفرقهام عن القدرة يف االستعامل اللغوي هو :أن القدرة ليست لغاية املقدور
ولذلك يوصف اهلل تعاىل بالقادر وال يوصف باملطيق أو املستطيع كام أنرنا.
أما الستطاعة يف الصطالح:
عرض خيلقه اهلل تعاىل يف
فأنقل ما قاله اجلرجاين يف التعريفات عن االستطاعة حيث قال" :هي َ
احليوان يفعل أو ُيفعل به األفعال االختيارية ،واالستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة يف
املعنى واللغة .وأما يف عُرف املتكلمني فهي عبارة عن صفة هبا يتمكن احليوان من الفعل أو الرتك "(.)5
واالستطاعة عند الفقهاء كذلك ،فهم يقولون ً
مثال :االستطاعة نرط لوجوب احلج .وإذا كانت
االستطاعة والقدرة يف املعنى اللغوي متقاربتني فإنه جيدر بنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا الكلمتني
"االستطاعة والقدرة" .أما األصوليون فيستعملون "القدرة" .قال صاحب فواتح الرمحوت" :اعلم أن
القدرة املتعلقة بالفعل املستجمعة جلميع الرشائط التي يوجد الفعل هبا ،أو خيلق اهلل تعاىل عندها ،تسمى:
استطاعة"(.)6
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أبو الفضل مجال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1111 ،1هـ ،ج  ،8ص .212
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األنصاري ،فواتح الرمحوت ،مصدره من املطبعة األمريية ،بوالق ،ط 1222 ،1هـ ،ج  ،1ص .121
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سورة املائدة ،اآلية.112 :
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العسكري ،الفروق اللغوية ،دار الكتب العلمية ،ط 2111 ،1م ،ص .88
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عيل بن أمحد اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1122 ،2هـ،
ص.23
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فواتح الرمحوت ،ج  ،1ص .121

أما شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل فقد ناقش تعريفات من سبقه من األصوليني واملتكلمني
واستقرأ خالهلا نصوص الكتاب ووجدها ال خترج عن معنيني ال بد منهام مجي ًعا يف فهم حقيقة االستطاعة.
سوا ًء املتعلقة بموضوع التكليف أو االستطاعة التي هي مناط القضاء والقدر .فقال رمحه اهلل تعاىل مفصال
القول يف ذلك:
"االستطاعة نوعان :متقدمة صاحلة للضدين ،ومقارنة ال تكون إال مع الفعل ،فتلك هي
املصححة للفعل املجوزة له ،وهذه هي املوجبة للفعل املحققة له .ومثال االستطاعة
املشرتطة قبل الفعل قوله تعاىل :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ( ،)7وقوله تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ

ﮬﮊ( ،)8وقوله تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ( ،)9وقوله صىل اهلل عليه وسلمِّ " :
قائام
صل ً
فإن مل تستطع فقاعدا"(.)10
أما االستطاعة املقارنة املوجبة فمثل قوله تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ( )11وقوله
تعاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮊ( )12فهذه االستطاعة هي املقارنة

املوجبة ،إذ األخرى ال ُبدَّ منها يف التكليف.
فاألوىل :هي الرشعية ،التي هي مناط األمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم
الفقهاء وهي الغالبة يف عرف الناس .والثانية :هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر
وهبا يتحقق وجود الفعل ...ولذلك رأى القدرية الذين يثبتون مشيئة العبد عىل فعله
يثبتون االستطاعة األوىل والعبد يكون مستغنيا عن اهلل يف الفعل .واجلربية اعتقدت الثانية
موجبة للفعل وهي من غريه وجمبور عىل الفعل وكالمها خطأ قبيح .واحلق أن للعبد
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سورة آل عمران ،اآلية.81 :
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سورة التغابن ،اآلية.1 :
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سورة البقرة ،اآلية.281 :
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حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري بن ناةر الناةر ،دار طوق
النجاة ،ط 1122 ،1هـ ،حديث رقم  ،1111ج  ،2ص  ،18ورواه أبو داود وغريه وصححه األلباين يف إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،إنراف زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،ط 1288 ،1هـ ،برقم ،288
ج  ، 2ص .8
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سورة هود ،اآلية.21 :
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سورة الكهف ،اآلية.111 :
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مشيئة هي تابعة ملشيئة اهلل تعاىل"(.)13
ومقصودنا من االستطاعة يف هذا البحث هو املعنى األول الذي تكلم عنه الفقهاء وهي القدرة
عىل اليشء والتي هي مناط التكليف والقيام باألعامل الدنيوية أو األخروية؛ ألاها الغالبة يف عرف الناس.
ثان ًيا:

الستطاعة رشط التكليف:
اتفق الفقهاء عىل أن االستطاعة نرط للتكليف يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :والذي عليه

نفسا إال وسعها ،فالوجوب مرشوط بالقدرة ،والعقوبة ال تكون إال
السلف واجلمهور أن اهلل ال يكلف ً
عىل ترك مأمور أو فعل حمظور بعد قيام احلجة"( .)14فال جيوز التكليف بام ال يستطاع عادة ،دل عىل ذلك
كثري من نصوص القرآن والسنة ،قال تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ( .)15وقال الرسول صىل اهلل عليه
وسلم" :إخوانكم َخ َو ُلكُم جعلهم اهلل حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما
يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم فأعينوهم"(.)16
وإذا صدر التكليف حني االستطاعة ثم فقدت هذه االستطاعة حني األداء ُأ ِ
وقف هذا التكليف
إىل حني االستطاعة ،فقد كلف اهلل تعاىل من أراد الصالة بالوضوء ،فإن مل يستطعه سقط عنه الوضوء،
وصري إىل بدل وهو التيمم .وكُلف املسلم باحلج ،فإن مل يستطعه حني األداء ملرض أو فقد نفقة ،أو غري
ُ
ذلك سقط هذا التكليف إىل حني االستطاعة ،وهكذا بقية األحكام فإن االستطاعة نرط يف أدائها والقيام
هبا( )17فإذا علمنا أن االستطاعة نرط للتكليف فام هو الرشط الذي حيقق االستطاعة حتى يصبح عدمها
عذرا للخلوص من التكليف ووجودها نرط للتكليف؟ إن نرط حتقيق االستطاعة :وجودها حقيقة
ً
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ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم دانية حممد ،طبعة امللك خالد ،ج  ،8ص .212 ،212
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ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  ،18ص .221
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سورة البقرة ،اآلية.281 :
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رواه البخاري برقم ،21 :انظر :أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،فتح الباري ،املكتبة السلفية ،ط 1111 ،2هـ،
ج ،1ص .111
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انظر :شهاب الدين القرايف ،الفروق ،تصوير عامل الكتب ،بريوت ،ج  ،2ص  ،188عبد العزيز بن أمحد البخاري،
كشف األرسار عىل أصول البزدوي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1111 ،هـ ،ج  ،2ص  ،181مجال الدين
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حكام .ومعنى وجودها حقيقة أي وجود القدرة عىل الفعل من غري تعرس( .)18فاملستطيع إ ًذا هو من
ال ً
يقوم بالعمل دون تعرس .أو مع حصول مشقة خمالفة ما هتوى األنفس التي ال اعتبار هبا وليست من
املشقات املعتربة يف التكليف ،وإن كانت شاقة يف جماري التكليف ،أما لو حصل فيها فساد ديني أو دنيوي
فمقصود الشارع فيها :الرفع عىل اجلملة(.)19
واإلمام القرايف رمحه اهلل بني أن من املشاق ما يعذر فيه املكلف ومنها ما ال يعذر فيه فقال
رمحه اهلل" :إن املشاق قسامن :قسم ال تنفك عنه العبادة ،كالوضوء يف الربد ،واملخاطرة بالنفس يف اجلهاد؛
فهذا القسم ال يوجب ختفي ًفا يف العبادة ألنه قرر معها .ثانيهام :املشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثالثة
أنواع :متفق عىل اعتباره يف اإلسقاط أو التخفيف ـ كاخلوف عىل النفوس واألطراف ومنافعها ـ ،ومتفق عىل
عدم اعتباره لكونه ضعي ًفا ـ كأدنى وجع يف الرضس أو صداع يف الرأس ـ ،وخمتلف فيه لتجاذب الطرفني له،
والضابط يف املشاق املؤثرة يرجع إىل اجتهاد الفقيه ،وهو ال يكاد يصيب احلقيقة إال أن ينظر إىل مقام العبادة
وأمهيتها يف نفسها ،ثم إىل مقدار التعب والرضر الذي يلحق املكلف من الدخول فيه"(.)20
أيضا أن نضبط هذه املشقة املتوسطة الواقعة بني الرتبتني املعتربتني من حيث إسقاط
وهنا نحتاج ً
عذرا آراء خمتلفة،
التكليف أو عدمه ،وللعلامء يف ضبط املشقة املرتددة التي هبا يسقط التكليف وتكون ً
وذلك لصعوبة ضبط املشقة الختالفها من مكلف إىل آخر ومن حال إىل حال ،والرشع قد أقام السبب
مقام العلة يف مجلة من األحكام فجعل السفر سب ًبا يف التخفيف ألنه مظنة املشقة وكذا املرض وغريها(.)21
ويمكن أن نوفق بني ما قاله أهل العلم يف ذلك بأن نعترب املشقة قسمني:
القسم األول:
مشقة جرت العادة بني الناس عىل أن يتحملوها وعىل أن يستطيعوا املداومة عليها ،كاملشقة
احلاصلة بالصوم واحلج والزكاة وسائر التكاليف الرشعية ،فإاها مشقات يمكن احتامهلا،
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انظر :الطحاوي ،حاشية عىل مراقي الفالح ،طبعة دار الباز ،مكة املكرمة ،ص .281
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انظر :اإلمام أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات ،حتقيق :مشهور حسن ،طبعة دار ابن عفان ،ج  ،2ص .211
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القرايف ،الفروق ،عامل الكتب ،بريوت1883 ،م ،ج  ،1ص  ،118وانظر :عز الدين بن عبد السالم ،قواعد األحكام،
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ويمكن االستمرار عليها ،وهذا النوع من املشقة مرشوع ،والتكليف به واقع ،وليس الواقع،
وليس املقصود منه اإلعنات بل جلب املصالح ،وال اعتبار بام فيه من مشقة ألنه ما من تكليف
إال وفيه مشقة حمتملة ،أدناها رياضة النفس عىل ترك املمنوع واألخذ باملرشوع ،ولو كانت كل
خالصا مل يوجد ُعصاة وخمالفون ،واملشقة املتحققة من خمالفات اهلوى غري
يرسا
ً
التكاليف ً
معتربة ألن الرشع جاء بام خيرج املكلف من دائرة هواه إىل عبادة ربه عز وجل ،واملتبع هلواه يشق
عليه كل يشء ،سواء كان شا ًقا يف نفسه أو مل يكن فال اعتبار هلا هنا.
القسم الثاين:
املشقة اخلارجة عام اعتاده الناس يف طاقتهم ،فال حتتمل إال ببذل أقىص الطاقة أو ال يمكن
املداومة عليها إال بتلف النفس أو املال أو العجز املطلق عن األوامر وهذا ال جيوز التكليف به
نرع ًا ،وهو غري واقع لتنافيه مع مقاصد الرشع .واستثنى بعض أهل العلم بعض املشاق التي
مل يثبت أن الرشيعة أتت هبا إال يف ثالثة أحوال هي:
أ-

يف بعض الفروض الكفائية ،كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر عندما يعرض اآلمر نفسه للتلف.

ب-

يف الصور التي ال يتحقق فيها نفع كامل إال بأقىص البذل بالنفس والنفيس كرد عدوان عىل
املسلمني أو فتح حصن هلم.

ج-

يف األحوال التي يكون يف االعتداء عىل حق من حقوق اهلل تعاىل أو حقوق العباد ،فإن الصرب يف
هذه األحوال مطلوب وإن كان شا ًقا مشقة فوق املعتاد ،كمن ُيكره عىل قتل غريه أو فعل
الفاحشة فهذا عليه أن يصرب وإن مات فهو شهيد.
أمرا يتعبد به،
و ُيالحظ يف هذه الصور أن املشقة ليست مقصودة لذاهتا ،فليست املشقة يف ذاهتا ً

ألن تعذيب اجلسد لتطهري الروح ليس من مقاصد اإلسالم ،إنام املشقة غري املعتادة قد تُطلب عندما تكون
دف ًعا لرضر أشد ،أو جل ًبا لنفع أسمى ،فتكون حتقيقا ملقصد من املقاصد اإلسالمية العليا عىل أاها وسيلة
متعينة له ،وليست مقصودة لذاهتا(.)22
ثال ًثا:

الضوابط الرشعية يف اختالف أحوال الستطاعة:

-22

انظر :ابن عبد السالم ،قواعد األحكام ،ص  ،13-12والشاطبي ،املوافقات ،ج  ،1ص  181و ج  ،2ص ،211
حممد أبو زهرة ،أصول الفقه يف اإلسالم ،طبعة دار املعارف ،ص  ،218-211يعقوب الباحسني ،رفع احلرج يف
الرشيعة ،دار النرش الدويل بالرياض ،ط 1111 ،2هـ ،ص  121و  .121وهو أفضل من ضبط املشقة من الباحثني
املعاةرين.
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إن االستطاعة التي قصدناها يف بحثنا هي القدرة عىل القيام بالعمل ،وهذه القدرة واالستطاعة
قد يعرض هلا عارض يلغيها متا ًما ،وقد يضيق تضيق مساحة هذه االستطاعة فتكون حمدودة بحسب نوع
ً
كامال ويكون املكلف فاقدً ا للقدرة
هذا العارض .ومن هذه العوارض التي تلغي االستطاعة إلغا ًء
ال يستطيع :اجلنون والعته وشدة النسيان أو النوم أو اإلغامء أو املرض اخلارج عن العادة ،باإلضافة إىل
املشقة غري املعتادة والعرس وعموم البلوى .فهذه احلاالت جتعل املكلف غري قادر أحيانا؛ الفتقاده العقل
واإلدراك أو فهم اخلطاب أو عدم القدرة عىل القيام بالفعل(.)23
وهناك عارض آخر يفقد معه املكلف االختيار وهو اإلكراه امللجئ الذي جيعل منه آلة يف يد
املكره بحيث خيشى منه الرضر الكبري واإلتالف إذا مل يفعل ما يأمر به ،وكذلك قدرة هذه املُك ِْره عىل إنفاذ
ٍ
فحينئذ تنتفي القدرة واالستطاعة( .)24وتظهر شواهد ذلك
املكره من وقوع ما ُهدد به
ما توعد به ،ويتيقن َ
أن هذه العوارض السابقة تُسقط عن املكلف بعض العبادات سواء كانت مالية أو بدنية كاحلج والصوم
والصالة واجلهاد والقتال ومسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها.
أما اختالف أحوال االستطاعة من حيث الزيادة والنقصان أو االتساع والضيق ،فهذا خيتلف
من شخص إىل آخر ،وخيتلف من عمل إىل عمل ،ومن زمان إىل زمان ،ومن مكان إىل آخر.
املبحث األول:

رشط الستطاعة يف احلج:

االستطاعة يف احلج من ضمن الرشوط اخلمسة املتفق عليها عند العلامء -1 :اإلسالم  -2العقل
 -2البلوغ  -1احلرية  -3االستطاعة .قال ابن قدامة" :وال نعلم يف هذا كله اختالفا"( ،)25إال أن املالكية
رأوا أن اإلسالم نرط صحة ال وجوب فيجب احلج عىل الكافر وال يصح إال بإسالم؛ ألنه عندهم
خماطب بفروع الرشيعة( .)26والشافعية أوجبوا احلج عىل املرتد املستطيع دون الكافر األصيل وال يصح
-23

انظر :ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط 1118 ،1هـ ،ج  ،1ص ،81
الزركيش ،البحر املحيط ،وزارة األوقاف الكويتية ،ج  ،1ص  ،13سعد الدين التفتازاين ،رشح التلويح عىل
التوضيح ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1111 ،1هـ ،ج  ،2ص  212وما بعدها ،ابن أمري احلاج ،التقرير
والتحبري ،مصور من املطبعة األمريية1111 ،هـ ،ج  ،2ص  ،121لالستزادة :حسني اجلبوري ،كتاب عوارض
األهلية ،طبعة جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

-24

انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتحبري ،ج  ،2ص  ،112عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املغني ،حتقيق عبد اهلل
الرتكي و حممد احللو ،مطبعة هجر ،القاهرة ،ط  1111 ،1هـ ،ج  ،11ص .232

-25

املغني ،ج  ،2ص .83

-26

انظر :عبد الرمحن اجلزيري ،الفقه عىل املذاهب األربعة ،طبعة العرصية ،ج  ،1ص .322

78

حج املرتد إال بعد إسالم ،فإن أسلم ومات حج عنه من تركته ،أما أدلة الرشوط فهي مبسوطة يف كتب
الفقه ونكتفي بذكر دليل االستطاعة قال تعاىل :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ(.)27
فرشوط احلج تنقسم إىل ثالثة أقسام:
ً
أول:

ما كان نر ًطا للوجوب والصحة ،ومها اإلسالم والعقل ،فال جيب عىل كافر وال جمنون وال
يصح منهام لكواهام ليسا من أهل العبادات.

ثان ًيا:

ما هو نرط للوجوب واإلجزاء ،ومها البلوغ واحلرية ،وليس نر ًطا للصحة ،فلو حج الصبي
والعبد صح حجهام ومل جيزئهام عن حجة اإلسالم إن بلغ الصبي أو عتق العبد .وحكى
ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك.

ثال ًثا:

ما هو نرط للوجوب ،وهو االستطاعة فال جيب عىل العاجز يف بدنه وماله(.)28
ووصف الشيخ السعدي رمحه اهلل نرط االستطاعة بأنه "أعظم الرشوط" ألن احلج ال جيب إال به

فقد يكون املسلم بالغا حرا غري مستطيع فال جيب احلج عليه(.)29
حدّ الستطاعة يف احلج عند الفقهاء:
كام ذكرنا ً
سابقا االستطاعة هي نرط متفق عليه بني املذاهب ولكن تفسري وحد االستطاعة خمتلف
كبريا؛ وذلك لتعارض اآلثار الواردة ومدى ثبوهتا عند العلامء ،ومن هذه اآلثار:
فيه بني العلامء اختالفا ً
-1

ما أخرجه الدارقطني يف سننه من طريق ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :السبيل إىل البيت الزاد والراحلة"(.)30
-2

ما أخرجه الرتمذي يف سننه من طريق هالل بن عبداهلل عن أيب إسحاق اهلمداين عن احلارث عن

عيل قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :من ملك زا ًدا أو راحلة تبلغه إىل بيت اهلل فال عليه أن
يموت هيود ًيا أونرصان ًيا وذلك أن اهلل تعاىل يقول يف كتابه :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ()31

-27

سورة آل عمران ،اآلية.81 :

-28

انظر :حممد بن أيب بكر بن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيق شعيب وعبد القادر األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1111 ،13هـ ،ج  ،1ص  ، 81والشيخ حممد بن صالح العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع،
دار ابن اجلوزي1122 ،هـ ،ج  ،1ص .21 ،22

-29

انظر :أمحد بن حممد الدردير ،املقنع والرشح الكبري عىل خمترص خليل ،مطبوع هبامش :حاشية الدسوقي ،دار الفكر،
بريوت ،ج  ،8ص .12 ،12

-30

حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،مطبعة مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،ج  ،8ص .18

-31

املرجع السابق ،ج  ،8ص .11
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وقال عبد احلق :إن طرق احلديث كلها ضعيفة وكذلك قاله ابن حجر ،وقال أبو بكر ابن املنذر :ال يثبت
احلديث يف ذلك مسندا ،والصحيح من الروايات رواية احلسن املرسلة( .)32وقال ابن تيمية :فهذه
األحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل عىل أن مناط الوجوب الزاد والراحلة(،)33
وقال الشوكاين :وال خيفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح لالحتجاج هبا( ،)34وبذلك استدل
من قال :إن االستطاعة املذكورة يف القرآن هي الزاد والراحلة( .)35وهبذا يكون األرجح يف اعتبار
االستطاعة هو توفر الزاد والراحلة.
ومن أقوال السلف يف حد الستطاعة:
ما جاء عن بعض الصحابة والتابعني من بيان ملعنى االستطاعة الواردة يف آية احلج:
-1

فقد روي عن ابن عباس وابن عمر والثوري والشافعي وأكثر الفقهاء "أن ملك الزاد والراحلة

نرط الوجوب"( .)36قال الرتمذي :والعمل عليه عند أهل العلم(.)37
-2

قال مالك والناةر واملرتىض وهو مروي عن القاسم أنه من قدر عىل امليش لزمه إن مل جيد راحلة

لقوله تعاىل :ﮋﮋ ﮌﮊ(.)38
-2

ُحكي عن ابن الزبري وعطاء وعكرمة ومالك :أن االستطاعة هي الصحة ال غري(.)39
وعىل ذلك فقد اختار مجهور الفقهاء اشرتاط الزاد والراحلة كفاية ذها ًبا وإيا ًبا( ،)40والكل

متفقون عىل أن الراحلة جتب عىل من كان بعيدً ا عن مكة مسافة قرص ،وقال املالكية :االستطاعة هي إمكان
-32
-33

املرجع السابق ،ج  ،8ص .18
ابن قدامة املقديس ،العدة رشح العمدة ،دار الكتب العلمية ،ط 2113 ،2م ،ج  ،2ص .128

-34

حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،مطبعة مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،ج  ،8ص .18

-35

املرجع السابق ،ج  ،8ص .18

-36

الزركيش ،البحر املحيط ،ج  ،2ص .82

-37

أبو بكر بن العريب ،عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي ،طبعة دار الكتب العلمية ،مصورة من الطبعة املرصية
القديمة ،ج  ،1ص .28

-38

انظر :العالمة حممد أمني سويد ،تسهيل احلصول عىل قواعد األصول ،حتقيق مصطفى اخلن ،دار القلم ،الطبعة
األوىل1112 ،هـ ،ج  ،2ص . 831

-39

نيل األوطار ،ج  ،8ص.18

-40

البحر املحيط ،ج  ،1ص  ،282واخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1113،هـ،
ج  ،1ص  ،111 -112واملغني ،ج  ،2ص .221-218
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الوصول إىل مكة ب حسب العادة إما ماشيا أو راكبا ذهابا فقط وال تعترب االستطاعة يف اإلياب إال إذا
مل يمكنه اإلقامة بمكة أو يف أقرب بلد وال يلزمه الرجوع خلصوص بلده .ومل ُيشرتط الزاد عند املالكية
بل تكفيه الصنعة ليتكسب هبا لتقوم مقام الزاد يف حجه ،إذا ال تزري بصاحبها وتكفي حاجته(.)41
ومعنى الزاد عند الفقهاء :هو ما حيتاج إليه يف ذهابه ورجوعه من مأكول ومرشوب وكسوة يملكه أو جيده
بثمن ال جيحف به( .)42والبن جرير الطربي رمحه اهلل كالم جيد ووجيه يف تفسري االستطاعة هو قوله:
"وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبري وعطاء أن ذلك عىل قدر الطاقة ألن
السبيل يف كالم العرب الطريق فمن كان واجدً ا طريقا إىل احلج ال مانع له منه من مرض مقعد أو عجز أو
عدو أو قلة ماء يف طريقه أو زاد وضعف عن امليش فعليه فرض احلج ال جيزيه إال أداؤه ،فإن مل يكن واجدا
سبيال أعني بذلك فإن مل يكن مطيقا احلج بتعذر بعض هذه املعاين التي وصفناها عليه فهو ممن ال جيد إليه
طريقا وال يستطيعه؛ ألن االستطاعة إىل ذلك هي القدرة عليه ومن كان عاجزً ا عنه ببعض األسباب التي
ذكرنا أو بغري ذلك فهو غري مطيق وال مستطيع إليه سبيال ،وإنام قلنا هذه املقالة أوىل بالصحة مما خالفها؛
ألن اهلل عز وجل مل خيصص إذ ألزم الناس فرض احلج بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك
عنه فذلك عىل كل مستطيع إليه سبيال بعموم اآلية فأما األخبار التي رويت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يف ذلك بأنه الزاد والراحلة فإاها أخبار يف أسانيدها نظر ال جيوز االحتجاج بمثلها يف الدين"(.)43
املبحث الثاين:

أمن الطريق يف احلج:

بعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء يف تفسري معنى "االستطاعة" وأن ما عليه أكثر الفقهاء هو تفسري
االستطاعة بالزاد والراحلة؛ إال أاهم أدخلوا نروطا أخرى موجبة للحج وبانتفائها يسقط وجوب احلج
وجعلوها بمنزلة الزاد والراحلة وجو ًدا وعد ًما .ويف تقسيم بديع لإلمام النووي رمحه اهلل جعل نروط
االستطاعة عىل نوعني :النوع األول :االستطاعة املبانرة بنفسه وتتعلق بخمسة أمور :الراحلة والزاد
والطريق والبدن وإمكان السري .والنوع الثاين :االستطاعة بغريه ،وهي اإلنابة عن العاجز( .)44وألمهية
-41

أمحد بن حممد الدردير ،الرشح الصغري (مع حاشية الصاوي) ،طبعة دار املعارف ،ج  ،2ص  ،12-11الرشح
الكبري عىل خمترص خليل ،ج  ،2ص .11-3

-42

الرشح الكبري ،ج  ،8ص .13

-43

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل أبو جعفر الطربي ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،املحقق :أمحد
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط  1121 ،1هـ2111/م ،ج  ،1ص .12

-44
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انظر :أبو زكريا النووي ،روضة الطالبني ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعيل معوض ،دار عامل الكتب ،طبعة خاصة،

بسط املسألة أوردها بحسب تناول املذاهب هلا ،عىل النحو التايل:
ً
أوال:

مذهب احلنفية :فقد ذكروا أربعة نروط يقال هلا نروط أداء ،وهم يفرقون بني الوجوب

واألداء ،وهذه الرشوط أربعة:
-1

سالمة البدن فال جيب عىل مقعد ومفلوج وشيخ ال يثبت عىل الراحلة ونحو ذلك.

-2

بحرا أم ًبرا باعتبار املجموع.
أمن الطريق بأن يكون الغالب فيه السالمة سواء كان ذلك ً

-2

وجود زوج أو حمرم للمرأة ال فرق بني أن تكون شابة أو عجوزً ا إذا كانت مسافة القرص ثالثة
أيام فأكثر ،ويشرتط أن يكون املحرم مأمونا ولو كان غري مسلم.

-1

عدم قيام العدة يف حق املرأة(.)45
وقد فرس الكاساين مراد األحناف من استطاعة التكليف وهي :سالمة األسباب واآلالت،

وقال" :وجه قول من قال :إنه نرط األداء ال نرط الوجوب ما روينا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فرس االستطاعة بالزاد والراحلة ،ومل يذكر أمن الطريق ،وجه قول من قال إنه نرط الوجوب ،وهو
الصحيح :أن اهلل تعاىل نرط االستطاعة ،وال استطاعة بدون أمن الطريق كام ال استطاعة بدون الزاد
والراحلة إال أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بني االستطاعة بالزاد والراحلة بيان كفاية ليستدل باملنصوص
عليه عىل غريه الستوائهام يف املعنى ،وهو إمكان الوصول إىل البيت .أال ترى أنه كام مل يذكر أمن الطريق
مل يذكر صحة اجلوارح ،وزوال سائر املوانع احلسية ،وذلك نرط الوجوب عىل أن املمنوع عن الوصول
إىل البيت ال زاد له ،وال راحلة معه فكان نرط الزاد والراحلة نرطا ألمن الطريق رضورة"(.)46
أما مذهب املالكية( )47فإاهم يرون يف أمن الطريق حتقيق املسائل التالية:
-1

أيضا يف االستطاعة األمن عىل نفسه وماله ،فمن مل يأمن عىل نفسه ال جيب عليه احلج،
أنه يعترب ً

2112م ،ج  ،2ص .281-211
-45

انظر :ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار ،طبعة خاصة ،عامل الكتب ،بريوت2112 ،م ،ج  ،2ص،112
أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع ،تصوير دار الكتب العلمية ،ج  ،2ص .122-121

-46

الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج  ،1ص .211

-47

انظر :احلطاب ،مواهب اجلليل ،دار الكتب العلمية ،ط 1111 ،1هـ ،ج  ،2ص  ،118حممد بن أمحد عرفة
الدسوقي املالكي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،طبعة عيسى البايب احللبي ،مرص ،ج  ،2ص  ،1أمحد
الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك عىل الرشح الصغري للدردير ،ضبطه وصححه حممد عبد السالم شاهني،
دار الكتب العلمية ،ط 1113 ،1هـ ،ج  ،2ص .18
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وكذا إذا مل يأمن عىل ماله من ظامل ولص ومن أصحاب املكوس املجحفني.
-2

ميسورا إن كان الطريق بعيدً ا.
يزاد يف حق املرأة املحرم أو الرفقة املأمونة ،وأن يكون الركوب
ً

-2

السلطان الذي خياف أنه متى حج اختل أمر الرعية ويفسد نظامهم.
أما مذهب الشافعية( )48فريون حتقيق األمور التالية يف أمن الطريق:
-1

أمن النفس.

-2

أمن البضع.

-2

أمن املال.

واألمن هنا نسبي بحسب كل مكان وما يليق به ،وليس األمن املطلوب قط ًعا أو ما هو موجود
يف احلرض من األمن الغالب ،كام فرسوا األمن هنا باألمن العام ،واخلوف يف حق الواحد أو النفر القليل
ال يمنع من وجوب احلج.
ويرى احلنابلة أن أمن الطريق يتحقق يف الرشوط التالية:
-1

ال يوجد مانع من خوف عىل النفس أو املال أو العرض أو نحو ذلك .وقال شيخ اإلسالم
ابن تيمية" :إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتامل اهلالك أو السالمة وجب عليه الكف عن
سلوكها وإذا مات من سلوكها ال يكون شهيدا ألنه أعان عىل نفسه ،وهو الصحيح عند
أيب حنيفة ومالك والشافعي ورواية عند أمحد"(.)49

-2

املرأة ال جيب عليها احلج إال برفقة زوجها أو أحد حمارمها(.)50
فاملالحظ هنا أن املذاهب األربعة اشرتطوا نروطا يف االستطاعة وهي غري موجودة فيام فرسه

الرسول صىل اهلل عليه وسلم عندما سئل ما السبيل؟ قال" :الزاد والراحلة" .والذي اعتمد عليه الفقهاء يف
اعتبار هذه الرشوط نصوص ومقاصد أخرى يف الرشيعة اإلسالمية مثل:
ـ

سالمة البدن كام جاء يف حديث املرأة اخلثعمية التي سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن

أبيها الذي أدركته حجة اإلسالم وهو شيخ كبري( ،)51وقوله تعاىل :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ .واحلديث الدال عىل

-48

انظر :روضة الطالبني ،ج  ،2ص  ،282اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج  ،2ص  ،211عبد اهلل بن حسن
الكوهجي ،زاد املحتاج برشح املنهاج ،حتقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت،
1111هـ1881/م ،ج  ،1ص.338-331

-49

ابن تيمية ،الختيارات ،طبعة دار املكتب اإلسالمي ،ص  113بترصف يسري.

-50

انظر :املغني ،ج  ،2ص  ،81حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع ،مجع الشيخ عبدالرمحن بن قاسم ،ط ،2
1112هـ ،ج  ،2ص  ،311أليف حممد البيومي أبو عياشة الدمنهوري ،منهج السالك إىل بيت املبجل يف أعامل
املناسك ،دراسة وحتقيق :صالح بن غانم السدالن ،دار بلنسية ،الرياض ،ط 1118 ،1هـ ،ص .81

-51
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سنن ابن ماجه ،ج  ،2ص ،811باب احلج عن احلي إذا مل يستطع ،قال عنه األلباين :حسن اإلسناد .ونص احلديث

وجوب املحرم للمرأة قوله عليه الصالة والسالم" :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر ثالثة
أيام إال مع ذي حمرم"(.)52
ـ

كون املال فاضال عن حاجته من ٍ
دين حال أو مؤجل آلدمي ،أو حق هلل كنذر وكفارة إذا كان

يعول من حتته ونفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه وإيابه حلديث النبي صىل اهلل عليه وسلم" :كفى باملرء إثام
أن يضيع من يقوت"(.)53
أما األمن فال خالف فيه بني العلامء ،وقد تكرر اشرتاطه عند املذاهب األربعة ،قال ابن رشد:
"وال نعلم يف اشرتاط البدن واملال مع األمن خالفا"(.)54
وعند احلنفية واحلنابلة روايتان يف نرط األمن يف الطريق؛ هل هو نرط وجوب ،أم نرط أداء
عند احلنفية ،ونرط للزوم السعي عند احلنابلة ،قال ابن قدامة :اختلفت الرواية يف نرطني :ومها ختلية
الطريق؛ وهو أن ال يكون يف الطريق مانع من عدو ونحوه ،والثاين إمكان املسري؛ فروي أاهام من نرائط
الوجوب فال جيب احلج بدواهام؛ ألن اهلل تعاىل إنام فرض احلج عىل املستطيع ،وهذا غري مستطيع؛ ألن هذا
يتعذر معه فعل احلج فكان نرطا كالزاد والراحلة ،وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي ،وروي أاهام ليسا
من نرائط الوجوب وإنام يشرتطان للزوم السعي ،والصحيح أنه نرط وجوب ،واختاره أبو موسى
والقايض يف اجلامع وغريه( .)55وقد روى ابن شجاع عن أيب حنيفة أنه نرط وجوب ،وقال بعضهم :إنه
من نرط األداء ال من نرط الوجوب ،وحجتهم أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم عندما فرس السبيل
مل يذكر أمن الطريق ،ثم ذكر أن الصحيح أنه نرط وجوب كام مل يذكر سالمة اجلوارح يف تفسري السبيل
واعترب نرط وجوب فكذلك أمن الطريق(.)56
عن عبد اهلل بن عباس ،أن امرأة من خثعم جاءت النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت :يا رسول اهلل ،إن أيب شيخ
كبري ،قد أفند وأدركته فريضة اهلل عىل عباده يف احلج ،وال يستطيع أداءها فهل جيزئ عنه أن أؤدهيا عنه؟ قال
-52

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :نعم".
صحيح البخاري ،ج  ،1ص .18

-53

أبو داود السجستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد عوامة ،دار القبلة بجدة ومؤسسة الريان ،بريوت ،املكتبة املكية
بمكة املكرمة ،ط 1118 ،1هـ ،ج  ،2ص .122

-54

حممد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،تعليق وحتقيق :حممد صبحي حالق ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
ط 1111 ،1هـ ،ج  ،2ص .211

-55

بداية املجتهد ،ج  ،2ص .211

-56

بدائع الصنائع ،ج  ،2ص .121
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إذ ًا مما الشك فيه أنه يف وجوب احلج يشرتط األمن ،قال يف فتح القدير" :ومن مجلة ما يدخل يف
ً
دخوال أول ًيا أن تكون الطريق عىل احلج آمنة بحيث يأمن احلاج عىل نفسه وماله الذي ال جيد
االستطاعة
غريه زا ًدا ،أما لو كانت غري آمنة فال استطاعة؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال :من استطاع إليه سبيال ،وهذا
ٍ
اخلائف عىل نفسه أو ماله مل يستطع إليه سبي ً
شبهة"(.)57
ال بال شك أو
ويمكن أن نختم هذا املبحث :بأن أمن الطريق يف عرصنا احلارض هو أن يأمن عىل نفسه وماله
وعرضه حسب غلبة الظن ،فإن كان األمن يتحقق بدفع الرشوة أو الرضيبة أو ً
ماال لقطاع الطريق وكان
الدفع غري متعدد وغري جمحف فإن املالكية يرون وجوب احلج ،والشافعية يرون أن هذه الرشوة واملكوس
خصوصا يف زماننا الذي كثرت فيه مثل
عذرا يسقط احلج وإن قلت .ورأي املالكية أقرب إىل مقاصد الرشع
ً
ً
هذه املخالفات حتى صارت يف بعض الدول كامدة قانونية ،وأما احلنابلة فلهم رأي مثل الشافعية ورأي آخر
يوافق املالكية .كام يلحظ أن فقهاء املذاهب رمحهم اهلل أعملوا مقاصد الترشيع يف رفع احلرج عن احلاج غري
املستطيع بام خيل بصحته أو أمنه أو طريقه ،فلهذا توسعوا حسب ما يلحق باحلاج من حرج ،ومتى انتفت
املشقة غري اليسرية وزال احلرج بتغري الظروف أو الواقع فإن األصل هو اللزوم والسعي ألداء هذه الفريضة.
املبحث الثالث:
ً
أول:

مسائل يف أمن احلاج وعالقتها بمقاصد الرشيعة وحتقيق الستطاعة:

أمن الطريق باخلفارة:
اخلفارة يف اللغة :بضم اخلاء وفتحها وكرسها اسم جلعل اخلفري ،واسم للمصدر من قولك :خفرته

إذا أجرته ،ذكر ذلك ابن سيده ،وبزيادة األلف والالم العهد واألمان( )58وقيل :هو ما ُيعطى اخلفري عىل
خفارته( .)59وقد ذكر العلامء مسألة خفارة الطريق وهل جيب عىل احلاج بذل املال للوصول إىل مكة ،وذلك
عندما تكون الطريق إىل احلج خموفة وغري آمنة من عدو أو لص أو مكاس أو غريهم ممن يطلبون املال من
عذرا يسقط به احلج؟ واملسألة فيها اختالف عىل قولني:
احلجاج ،فهل يعترب دفع املال للخفري من أجل احلراسة ً
عذرا يسقط به احلج وذلك عىل القول املعتمد عند األحناف وهو مذهب مالك،
القول األول :ال تعترب ً
يسريا وال جيحف بامل احلاج أشبه بثمن املاء
واختاره املوفق واملجد وشيخ اإلسالم إذا كان ما يدفع
ً

-57

كامل ابن اهلامم ،فتح القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدي ،ختريج وتعليق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية،
ط 1113 ،1هـ ،ج  ،1ص .112

-58

الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1111 ،2هـ ،ص .181

-59

انظر :حممود عبد الرحيم عبد املنعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،دار الفضيلة للنرش والتوزيع ،القاهرة،
ج  ،2ص .11
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وعلف البهائم(.)60
القول الثاين :ال يدفع املال للخفري وال جيب احلج؛ ألاها رشوة فال يلزم بذهلا يف العبادة كالكثري الذي
حتريضا عىل الطلب .وهو قول الشافعية ومجهور احلنابلة(.)61
يدفع ،وألن يف الدفع
ً
ذكر املرداوي :ويشرتط عىل الصحيح أن ال يكون يف الطريق خفارة وعليه أكثر األصحاب،
وقال ابن حامد :إن كانت اخلفارة ال جتحف بامله لزمه بذهلا .وقال الشيخ تقي الدين :اخلفارة جتوز
عند احلاجة إليه( )62وقيد يف منتهى الغاية باليسرية وأمن الغدر من املبذول له لتوقف إمكان احلج
عليها( .)63قال القايض" :فإن كان يف الطريق عدد يطلب خفارة ال يلزمه السعي ،وإن كانت يسرية
ألاها رشوة"(.)64
أما الشافعية فقد عربوا عن اخلفارة بالرصد وهو :من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شي ًئا.
وال طريق له سواه مل جيب عليه احلج حلصول الرضر( .)65وقال الشعبي :ال يعطي حبة ويسقط عنه فرض
احلج ،ورجح الشوكاين :إن كان الطريق آمنا بحيث يتمكن من مرورها ولو بمصانعة الظلمة دون
إجحاف يف ماله مل يسقط عنه واجب احلج ويكون هذا املال من مجلة ما تتوقف عليه االستطاعة(.)66
يرتجح واهلل تعاىل أعلم أن دفع املال للخفارة إذا كان قليال فإنه ال يمنع الوجوب .وهذا هو
الظاهر ،ألن اإلنسان يدفع القليل وال يعده شيئًا .ثم هذا الرفق غري اخلفارة .واجلند الذين تبعثهم الوالة
مع احلجاج غري اخلفارة .والذين تدفع هلم اخلفارة ال حتل هلم ،وال جيوز الدفع هلم ،لكن بالنسبة إىل غرض
هذا احلاج كل ما صار واج ًبا أو مندو ًبا أو ملصلحة فيه راجحة فإن اإلنسان يدفع إىل الظلمة ما يتخلص من
نرهم ،وهو ال إثم عليه ألنه دعا إليه الداعي .أما ما يعطاه األدالء ومن يبعهثم ويل األمر مع احلجاج

-60

انظر :زين الدين ابن نجيم ،البحر الرائق ،طبعة دار الكتاب اإلسالمي ،ط  ،2ج  ،1ص  ،121املوفق ابن قدامة،
املغني ،ج  ،2ص .181

-61

نرف الدين النووي ،املجموع رشح املهذب ،مطبعة اإلمام ،القاهرة ،ج ،1ص ،12حممد بن مفلح ،كتاب الفروع (مع
تصحيح الفروع لعالء الدين املرداوي) ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط2112 ،1م ،ج ،3ص .228

-62

عيل بن سليامن املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد ،دار إحياء الثراث
العريب ،ج  ،2ص .111

-63

الفروع ،ج  ،2ص  ،111ابن تيمية ،الختيارات ،ص .113

-64

املغني ،ج  ،2ص .81

-65

نرف الدين موسى احلجاوي املقديس ،اإلقناع ،مكتبة الرياض احلديثة ،ج  ،1ص .232

-66

حممد بن عيل الشوكاين ،فتح القدير ،دار الفكر1118 ،هـ1888/م ،ج  ،1ص .112
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فهؤالء إذا أعطوا شيئًا جاز هلم أخذه إن مل يعطوا ،ألاهم يتحملون املسئولية والذب عن احلجاج(.)67
ثان ًيا:

أمن الطريق يف ركوب البحر:
كالم الفقهاء يف ركوب البحر ال يناسب احلال يف وقتنا املعاةر لغلبة السالمة ،وذلك لتطور

آالت النقل البحرية خال ًفا للاميض الذي كان ركوب البحر فيه خماطر شديدة ،وعليه فكالم الفقهاء
سيكون عن حاهلم ،وسنرسد أقواهلم ملعرفة األصول التي اعتمدوا عليها يف آرائهم ثم حماولة إنزاهلا عىل
واقعنا املعاةر .وملخص األقوال:
أ-

أنه إذا كان الغالب يف البحر السالمة وجب ركوبه وإال فال جتب إذا مل جيد طري ًقا سواه ،هذا عند

اجلمهور ،وإذا استوى األمران السالمة واهلالك تردد كالم األئمة ،وكره مالك حج املرأة إذا ركبت البحر
ألاها قد تنكشف يف حالة هاج البحر وهي يف حمرض الرجال( .)68هذا من حيث الوجوب وعدمه أما
االستحباب ففيه وجهان:
-1

عدم االستحباب ألنه تغرير بالنفس.

-2

معتمرا أو
نعم يستحب ،كام يستحب ركوبه للغزو حلديث" :ال يركب أحد البحر إال غاز ًيا أو
ً
حاجا"(.)69
ً

ب-

أما إذا كان الغالب اهلالك فيحرم الركوب باإلمجاع ذكره ابن اجلوزي.
وكام أسلفنا فإن هذا الكالم للفقهاء يف ركوب البحر تأكيد العتبار أمن الطريق يف وجوب

ً
دخوال أول ًيا يف االستطاعة كالزاد والراحلة .وعىل ذلك إن كان يف ركوب البحر تعرض
احلج ،وأاها داخلة
خلطر املهلكة أو توقع رسقة السفينة من قراصنة البحر النعدام األمن يف الطريق إىل احلج فإن احلج يسقط
إذا غلبت خماطر الطريق وانعدم السبيل املتيرس يف الرب.
بعد هذا العرض لكالم أهل العلم يف نرط أمن الطريق يف احلج يبقى أن ننزل أقواهلم عىل
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هذا الرتجيح هو للشيخ حممد بن ابراهيم املفتي األسبق للديار السعودية ،انظر :الفتاوى والرسائل له ،مجع
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ابن قاسم ،املطبعة احلكومية بمكة ،ط 1288 ،1هـ ،ج  ،3ص .111
انظر :حاشية ابن عابدين ،ج  ،2ص  ،112حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج  ،3ص  ،281وهبة الزحييل،
الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1118 ،2هـ ،ج  ،2ص .111
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الرشح الكبري ،ج  ،2ص  ،281 -288سنن البيهقي الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز،
مكة املكرمة1881 ،م ،ج  ،1ص  ،221انظر :خترجيه يف نيل األوطار ،رقمه  1811يف كتاب املناسك ،باب ركوب
البحر ملن خاف اهلالك.
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بعض األوضاع املعاةرة كاحلصار واالنفالت األمني يف بعض الدول بسبب االحتالل أو احلروب
األهلية أو ضعف بعض الدول عن ضبط أمنها والسيطرة عليها من اللصوص وقطاع الطرق.
ثال ًثا:

حصار العدو لبلد من بالد املسلمني يتعذر عىل أهله اخلروج للحج:
إذا حاةر العدو بلدً ا من البالد اإلسالمية وكان الوصول إىل مكة متعذر وحمفوف باملكاره؛ كام

هو يف حصار غزة ً
مثال يف حال أغلق العدو عنهم الطريق وأقفلت احلدود القريبة منهم .فمن هذه حاهلم
يسقط عنهم وجوب احلج وذلك لعدم التمكن من اخلروج أو أاهم لو حاولوا اخلروج ألدى إىل رضر
وربام قتل ومنع شديد للمواد الطبية والغذائية ولعدم أمن الطريق كام ةرح بذلك الفقهاء "بأن ال يكون
هناك مانع من عدو أو نحوه عىل نفس أو عرض أو مال يلحقه به رضر"(.)70
يقول احلنفية" :اإلحصار يتحقق بالعدو وغريه كاملرض وهالك النفقة وموت حمرم املرأة أو
زوجها يف الطريق"( .)71واجلمهور من املالكية والشافعية واملشهور عند احلنابلة أن اإلحصار عن البيت
ظلام ،أما املرض وغريه مما ذكره األحناف فال يتحلل بذلك،
وامليض للحج يكون بعدو أو فتنة أو ُحبس ً
فإنه يسقط عنه احلج وإذا أحرم للحج وحصل له هذا احلابس فإنه يتحلل(.)72
راب ًعا:

مسألة النفالت األمني يف الدول بسبب الحتالل أو احلروب األهلية أو ضعفها عن ضبط
األمن أو السيطرة عليها من اللصوص وقطاع الطرق:
وهذه احلالة مثل سابقتها ،فإن كان طريق السري قد يلحق اإلنسان به رضر يف نفسه أو ماله أو

عرضه فال جيب عليه احلج ،وإذا غلب هذا الرضر حرم عليه كام نقل اإلمجاع يف ذلك ،وقال الشوكاين يف
السيل اجلرار" :من كان خائ ًفا عىل نفسه أو ماله ال جيوز له أن يقدم عىل ما خيشى منه التلف أو الرضر يف
البدن أو املال ،ويدل عىل ذلك األدلة الكلية واجلزئية"(.)73
ولكن هناك إشكال :وهو يف بيان الفرق بني ما تكلم العلامء عليه من بذل للخفارة من أجل
أمن الطريق وبني الواقع املعاةر ،حيث كان الغالب يف السابق من مراد أصحاب اخلفارة هو املال
-70

ابن قدامة ،املغني ،ج  ،1ص .212
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ابن اهلامم ،فتح القدير  ،ج  ،2ص .283
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انظر :حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار الكتب العلمية ،ط 1112 ،1هـ ،ج  ،2ص  ،181ابن قدامة ،املغني،
طبعة دار الفكر ،ج  ،2ص .211
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حممد بن عيل الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،دار الكتب العلمية ،ط2111 ،1م ،ج ،2ص .111
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فحسب ،أما عندما يكون هناك حروب طائفية وقتلة مأجورين واحتالل غاشم كام هو احلاصل يف
بعض بالدنا العربية أثناء منازعات الربيع العريب؛ فالوضع خيتلف والقياس غري سليم؛ ألن فيه
تعريض النفس واملال للهلكة بشكل كبري ،واالعتبار بتحقق مقاصد الرشع من خالل التنزيل عىل
الوقائع الصحيحة؛ فالرشيعة حكمة كلها ورمحة كلها وعدل كلها.
وذكر بعض أهل العلم مسألة استئجار احلراس ملن قدر حلاميته من اللصوص وقطاع الطريق،
قد يرد عليها اعرتاض يف قياس الواقع املعاةر عليها ،حيث أن احلراسة يف السابق من االعتداء املبانر
بالسيف أو السهم وهذه يمكن احلامية منها ،أما اآلن فاحلراسة صعبة جدا لتطور األسلحة التي تستهدف
عن ُبعد ،واملتفجرات التي تلغم يف األرض ،فإذا مل يكن الطريق آمنًا بشكل عام ويضمن السالمة يف
الغالب لسالكيه؛ فإنه ال يسمى الطريق آمنًا وال عربة بحدوث رسقة أو قتل يف الطريق أحيا ًنا بل العربة
عرضا ال عربة به ألن أمن الطريق ال يكون كأمن احلوارض.
باألغلب ،وما حيدث ً
قال الرافعي" :ويشرتط يف الطريق األمن وليس الذي نذكره قطع ًيا وال يشرتط أن يكون
كاحلرض بل األمن يف كل مكان بحسبه"(.)74
خامسا :مسألة انتشار األمراض يف طريق ما ،ل يوجد غريه أو يف مكة:
ً
انتشار األمراض املهلكة واألوبئة املعدية كالطاعون أو السارس أو أي وباء ،داخل ومعترب
ضمن أمن وسالمة الطريق .قال ابن العريب عن أمن الطريق :إذا وجدت االستطاعة توجب احلج بال
خالف إال أن تعرض آفة( .)75وقد حكى احلطاب فتوى ابن رشد اجلد يف سقوط احلج عن أهل
األندلس ،وكذا قال الطرطويش عن أهل املغرب النعدام أمن الطريق( ،)76وبعضهم فرسه النعدام
السالمة من الوباء القاتل .قال سيد سابق" :فلو خاف عىل نفسه من قطاع الطريق أو وباء فهذا مل يستطع
إليه سبي ً
ال"( .)77واملسألة تتأكد فيمن خاف عىل نفسه الوباء بسبب سفره أو منع من هبم الوباء من أداء
احلج حتى ال ينترش يف احلج ويؤذي احلجيج.
سادس ًا :حدوث الكوارث الطبيعية من زلزل وفيضانات والتي تؤدي إىل تعطل طرق املواصالت الربية
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روضة الطالبني ،ج  ،2ص .282
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أبو بكر ابن العريب ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،ط 2112 ،2م ،ج  ،1ص .218
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احلطاب ،مواهب اجلليل ،دار الكتب العلمية ،ط 1111 ،1هـ ،ج  ،1ص .81
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سواء كان ذلك يف بلد احلاج أو مكة:
والبحرية واجلوية
ً
ال شك أن هذا مؤثر يف أمن الطريق ويلحق بسببه أذى ورضر عىل النفس واملال وهي كسابقاهتا يف
احلكم ،من حيث جواز ختلف احلاج أو حتلله باإلحصار إذا منع من احلج بسبب تلك الكوارث الطبيعية.
ساب ًعا:

عدم نجاح اخلطط األمنية أو املرورية يف ضبط حركة احلجيج:
إن األعداد الكبرية التي تتوافد عىل احلج سنو ًيا مهولة جدً ا ،واألعداد عىل حسب آخر إحصائية

ثالثة ماليني حاج والرقم ما زال ً
قابال للزيادة ،وحترك هؤالء احلجيج وتنقلهم بني املشاعر حيتاج إىل خطط
أمنية حمكمة بني املداخل واملخارج لكي ال حيدث تدافع واختناق ودهس ،فهذه اخلطط التي تؤمن الطرق
وتنظمها لتنقل احلجاج أمر رضوري ال نزاع فيه وإمهاله يسبب كوارث مهلكة ،والواقع أكرب دليل فيام
مىض من أعوام ،فنخلص إىل أن اخلطط األمنية يف احلج تعترب من أمن وسالمة الطريق التي اشرتطها
خصوصا أن من احلجاج كبار سن ونساء
الفقهاء لوجوب احلج ،وعدمها فيه رضر بالغ عىل النفس
ً
وصغار ،ففقدها هذه اخلطط والتنظيم سبب النعدام األمن ويؤدي للقتل .قال احلصكفي :إن قتل بعض
احلجاج يف عام أو يف غالب األعوام ،حينئذ مل تكن السالمة غالبة .وعلق ابن عابدين عىل كالم احلصكفي:
أن املراد ليس قتل واحد أو اثنني بل األكثر والكثري(.)78
تنبيه:

الفقهاء رمحهم اهلل الذين اشرتطوا األمن كانوا يذكرون األمن يف الطريق إىل مكة وال يذكرونه

داخلها بني املشاعر؛ وذلك ألن الغالب اضطراب األمن يف الطريق إىل مكة أما داخلها فالغالب األمن،
فعدم ذكره داخل مكة ال يعني عدم اشرتاطه بل هو مرشوط ذها ًبا وإيا ًبا وداخل مكة يف التنقل بني املشاعر
ويؤيده فتوى الصفار حني أفتى عرشين سنة بعدم وجوب احلج حني سيطر القرامطة عىل احلرم وقتلوا
احلجاج فيه( .)79كذلك هناك فتوى للشيخ حممد رشيد رضا يقول فيها جوابا للحكومة املرصية عندما
سئل عن أن دعائم األمن يف احلجاز مل تستتب متام االستتباب فام حكم احلج للمرصيني هذا العام؟
فأجاب :إذا كان احلال كام ذكرتم فيجوز تأخري احلج( .)80فالتكليف حسب االستطاعة واهلل ال يكلف
نفسا إال وسعها ومل يوجب سبحانه عىل عباده إال ما يطيقون ،فاملغامرة وتعريض النفس للرضر ألداء عبادة
ً
أو شعرية غري واجب وال جيوز واإلثم مرفوع عنهم من اهلل ،وهذا بني من كالم العلامء يف األمن يف الطريق.
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حاشية ابن عابدين ،ج  ،2ص .321
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املرجع السابق.
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انظر :جملة املنار ،املجلد الثاين ،ج  ،2ص .21
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ثامنًا:

مسألة العمرة يف رمضان مع تزايد األعداد الغفرية من املسلمني للذهاب إىل مكة:
والواقع يؤكد أن وجود عدد كبري هبذا احلجم ويف منطقة حمدودة يستحيل معها ضبط األمن

حال الفزع ألي عارض متوقع من تدافع عند األبواب أو خلل يف املصاعد أو ضغط عىل احلمل الكهربائي
أو حدوث نزاع بني بعض املعتمرين ،كل تلك االحتامالت الغالبة يف ظن وقوعها يف أي عام من األعوام
قد يؤدي إىل وفيات وإصابات بالغة بسبب العدد اهلائل والزحام الشديد للمعتمرين مما جيعل األمر حيتاج
إىل إعادة نظر يف ترشيد الناس للذهاب إىل مكة يف رمضان من أجل العمرة من خالل:
-1

ضبط األعداد للمعتمرين عىل حساب التعداد السكاين واملتناسب مع طبيعة العمرة.

-2

قيام العلامء والدعاة بتوجيه الناس نحو أداء العمرة واخلروج بعد ذلك من مكة مبانرة أو

توجيههم نحو القيام ببعض األعامل الصاحلة وعامرة املساجد املحلية وحتذيرهم من خطر التفاخر
بالعبادات أو حتول العمرة الرمضانية إىل عادة اجتامعية لبعض الطبقات الغنية يف بعض بلدان العامل
اإلسالمي .وأعتقد أن حفظ األنفس يف احلرم من اهلالك الواقع أو املتوقع مقدم عىل املندوب ولو كان يف
حفظ الدين كالعمرة.
هذا ما تيرس القيام به من بحث مسائل االستطاعة يف احلج من خالل جانبها األمني ،فام أصبت
فمن اهلل وحده وما أخطأت فمن نفيس والشيطان ،واهلل ورسوله منه بريئان .واحلمد هلل والصالة والسالم
عىل رسول اهلل وآله وصحبه أمجعني.
خامتة بأهم نتائج البحث:
-1

مقصودنا من االستطاعة يف هذا البحث :هو املعنى األول الذي تكلم عنه الفقهاء بأاها القدرة
عىل اليشء ،والتي هي مناط التكليف والقيام باألعامل الدنيوية أو األخروية ،ألاها الغالبة يف
عرف الناس.

-2

اتفق الفقهاء عىل أن االستطاعة نرط للتكليف يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :والذي عليه السلف
نفسا إال وسعها ،فالوجوب مرشوط بالقدرة ،والعقوبة ال تكون إال عىل
واجلمهور أن اهلل ال يكلف ً
ترك مأمور أو فعل حمظور بعد قيام احلجة" فال جيوز التكليف بام ال يستطاع عادة ،دل عىل ذلك كثري
من نصوص القرآن والسنة .قال تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ.

-2

إن االستطاعة التي قصدناها يف بحثنا هي القدرة عىل القيام بالعمل ،وهذه القدرة واالستطاعة
قد يعرض هلا عارض يلغيها متا ًما ،وقد تضيق مساحة هذه االستطاعة فتكون حمدودة بحسب
نوع هذا العارض سامو ًيا كان أو مكتس ًبا.
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-1

حرا غري
نرط االستطاعة من أعظم الرشوط يف احلج؛ ألنه ال جيب إال به فقد يكون املسلم بالغًا ً
مستطيع فال جيب احلج عليه.

-3

وحدها خمتلف فيه بني العلامء
االستطاعة يف احلج نرط متفق عليه بني املذاهب ،ولكن تفسريها َ
كبريا وذلك لتعارض اآلثار الواردة ومدى ثبوهتا عند العلامء.
اختالفا ً

-1

اختار مجهور الفقهاء اشرتاط الزاد والراحلة كفاية ذها ًبا و إيا ًبا ،والكل متفق عىل أن الراحلة
جتب عىل من كان بعيدً ا عن مكة مسافة قرص ،ومعنى الزاد عند الفقهاء :هو ما حيتاج إليه يف
ذهابه ورجوعه من مأكول ومرشوب وكسوة يملكه أو جيده بثمن ال جيحف به.

-1

األمن يف الطريق ال خالف فيه بني العلامء وقد تكرر اشرتاطه عند املذاهب األربعة ،قال
ابن رشد" :وال نعلم يف اشرتاط البدن واملال مع األمن خالفا".

-8

ذكر العلامء مسألة خفارة الطريق وهل جيب عىل احلاج بذل املال للوصول إىل مكة ،وذلك عندما
تكون الطريق إىل احلج خموفة وغري آمنة من عدو أو ٍ
لص أو مكاس أو غريهم ممن يطلبون املال من
عذرا يسقط به احلج؟ املسألة فيها اختالف
احلجاج ،فهل يعترب دفع املال للخفري من أجل احلراسة ً
عىل قولني :فمنهم من يرى دفع اليسري ،ومنهم من يرى املنع لتكييفها عىل أاها رشوة حمرمة.

-8

كالم الفقهاء يف ركوب البحر ال يناسب احلال يف وقتنا املعاةر لغلبة السالمة ،وذلك بتطور
آالت النقل البحرية خال ًفا للاميض الذي كان ركوب البحر فيه خماطر شديدة ،وعليه فكالم
الفقهاء سيكون عن حاهلم ،وتبقى أقواهلم منارة هدى ملعرفة األصول التي اعتمدوا عليها يف
آرائهم ثم حماولة إنزاهلا عىل واقعنا املعاةر.

-11

حصار العدو لبلد من بالد املسلمني يتعذر معه اخلروج عىل أهله والوصول إىل مكة كام هو يف
حصار غزة ً
مثال يف حال أغلق العدو عنهم الطريق وأقفلت احلدود القريبة منهم ،فمن هذه
حاهلم يسقط عنهم وجوب احلج وذلك لعدم التمكن من اخلروج ،أو أاهم لو حاولوا اخلروج
ألدى ذلك إىل رضر وربام قتل ،ومنع شديد للمواد الطبية والغذائية ولعدم أمن الطريق كام
ةرح بذلك الفقهاء "بأن ال يكون هناك مانع من عدو أو نحوه عىل نفس أو عرض أو مال
يلحقه به رضر".

-11

االنفالت األمني يف الدول بسبب االحتالل أو احلروب األهلية أو ضعفها عن ضبط األمن أو
السيطرة عليها من اللصوص وقطاع الطرق ،وهذه احلالة مثل سابقتها؛ فإن كان طريق السري قد
يلحق اإلنسان به رضر يف نفسه أو ماله أو عرضه فال جيب عليه احلج ،وإذا غلب هذا الرضر
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انتشار األمراض يف طريق ما ال يوجد غريه أو يف مكة كالطاعون أو السارس أو أي وباء ،هذا
أيضا يعترب من أمن وسالمة الطريق ،قال ابن عبد الرب عن أمن الطريق :إذا وجدت االستطاعة
ً
توجب احلج بال خالف إال أن تعرض آفة.
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حدوث الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضانات والتي تؤدي إىل تعطل طرق املواصالت الربية
والبحرية واجلوية سوا ًء كان ذلك يف بلد احلاج أو مكة .ال شك أن هذا مؤثر يف أمن الطريق
ويلحق بسببه أذى ورضر عىل النفس واملال وهي كسابقاهتا يف احلكم.
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األعداد الكبرية التي تتوافد عىل احلج سنو ًيا مهولة جدً ا ،واألعداد عىل حسب آخر إحصائية
ثالثة ماليني حاج والرقم ما زال ً
قابال للزيادة ،وحترك هؤالء احلجيج وتنقلهم بني املشاعر
حيتاج إىل خطط أمنية حمكمة بني املداخل واملخارج لكي ال حيدث تدافع واختناق ودهس ،فهذه
اخلطط التي تؤمن الطرق وتنظمها لتنقل احلجاج أمر رضوري ال نزاع فيه وإمهاله يسبب كارثة،
والواقع أكرب دليل ،فنخلص أن اخلطط األمنية يف احلج تعترب من أمن وسالمة الطريق التي
خصوصا أن من احلجاج من
اشرتطها الفقهاء لوجوب احلج ،وعدمها فيه رضر بالغ عىل النفس
ً
هم كبار السن ونساء وصغار ،ففقد هذه اخلطط والتنظيم سبب النعدام األمن ويؤدي للقتل.
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العمرة يف رمضان مع تزايد األعداد الغفرية من املسلمني املتوجهني إىل مكة ،وهذا الواقع يؤكد أن
تواجد عدد كبري هبذا احلجم ويف منطقة حمدودة يستحيل معها ضبط األمن حال الفزع ألي
عارض متوقع من تدافع عند األبواب أو خلل يف املصاعد أو ضغط عىل احلمل الكهربائي أو عند
نشوب نزاع بني بعض املعتمرين ،كل تلك االحتامالت الغالبة يف ظن وقوعها يف أي عام من
األعوام قد يؤدي إىل وفيات وإصابات بالغة بسبب العدد اهلائل والزحام الشديد للمعتمرين
مما جيعل األمر حيتاج إىل إعادة نظر يف ترشيد الناس للذهاب إىل مكة يف رمضان ألداء العمرة.
وختا ًما أسأل اهلل عز وجل أن يتقبل منا صالح األعامل ويرزقنا حسن القصد يف القول والعمل،

فام أصبت فمن اهلل وحده وما أخطأت فمن نفيس والشيطان ،واهلل تعاىل أعلم وأحكم.
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