 ‐ 129345ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮط ﻓ اﻟﻤﺤﺮم ﻟﻠﺴﻔﺮ أن ﻳﻮن زوﺟﺎً؟ وﻫﻞ ﻟﻠﺰوﺟﺔ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻬﺎ؟
اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن أرﻓﺾ أن أذﻫﺐ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻓ ﺻﺤﺒﺔ زوﺟ ، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺳﺆاﻟ ﻫﺬا ﻓ أﻧ ﻻ أرﻳﺪ أن أذﻫﺐ
ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺤﺞ  :ﻫﻮ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ  8ﺳﻨﻮات ‐ ﻫ ﻋﻤﺮ زواﺟﻨﺎ ‐ وﻫﻮ ﻳﺆذﻳﻨ ﻓ ﻣﺸﺎﻋﺮي ﻛﺰوﺟﺔ  ،وﻟﻘﺪ آذاﻧ ﻛﺜﻴﺮاً  ،وأرى أن اﻟﺬﻫﺎب
ﻷداء اﻟﺤﺞ ﻳﻌﺪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وﻋﻈﻴﻤﺔ  ،واﺟﺐ ﻋﻠ أداﺋﻬﺎ ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺤﺞ  ،وﻻ ﻟﻐﻴﺮه  ،إﻻ ﻣﻊ ذي ﻣﺤﺮم  ،وﻻ ﺗﺨﺮج ﻟﻠﺤﺞ  ،وﻻ ﻟﻐﻴﺮه  ،إﻻ ﺑﺈذن زوﺟﻬﺎ  .وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ
ﻓ ﺟﻮاﺑ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ  ( 96670 ) :و ) . ( 99539
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺰوج ﺑﺄن ﻳﺤﺞ ﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﺣﺠﻬﺎ  ،إﻻ أن ﻳﻮن اﺷﺘُﺮط ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج .
ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  :ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺤﺞ ﺑﺰوﺟﺘﻪ ﻓﻴﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻬﺎ ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﻘﺔ زوﺟﺘﻪ أﻳﺎم اﻟﺤﺞ ؟
ﻓﺄﺟﺎب :
"ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻟﺰوج أن ﻳﺤﺞ ﺑﺰوﺟﺘﻪ  ،إﻻ أن ﻳﻮن ﻣﺸﺮوﻃﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج  ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ  ،وﻟﻴﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﻨﻔﻘﺔ
زوﺟﺘﻪ  ،إﻻ أن ﻳﻮن اﻟﺤﺞ ﻓﺮﻳﻀﺔ  ،وﻳﺄذن ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ" اﻧﺘﻬ. 
" ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ " ) . ( 208 / 21
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :
ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓ ﻣﺤﺮم اﻟﻤﺮأة أن ﻳﻮن زوﺟﺎً .
وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء  :ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ  ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎح ؛ ﻟﺤﺮﻣﺘﻬﺎ  ،أي  :ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺴﺐ  ،أو رﺿﺎع ،
أو ﻣﺼﺎﻫﺮة .
ﻣﺜﻞ  :اﻷب واﻟﺠﺪ واﻻﺑﻦ واﻷخ واﻟﻌﻢ واﻟﺨﺎل واﺑﻦ اﻷخ واﺑﻦ اﻷﺧﺖ  ....أو أﺑﻮﻫﺎ أو أﺧﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ،أو أﺑﻮ زوﺟﻬﺎ أو اﺑﻨﻪ
.
اﻧﻈﺮ  " :ﻣﻐﻨ اﻟﻤﺤﺘﺎج " )  ، ( 681 / 1و " اﻟﻤﻐﻨ " ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) . ( 32 / 5
وﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻮن ﻣﺄﻣﻮﻧﺎً  ،ﻋﺎﻗﻼ ، وﻗﺪ اﺷﺘﺮط اﻟﺠﻤﻬﻮر أن ﻳﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً .
وﺟﺎء ﻓ " اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " ) : ( 37 ، 36 / 17
"اﻟﻤﺤﺮم اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوط ﻓ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺤﺞ ﻫﻮ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﺄﻣﻮن  ،ﻋﺎﻗﻞ  ،ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﻟﺘﺰوج ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺳﻮاء
ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ  ،أو اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ،أو اﻟﺼﻬﺮﻳﺔ" اﻧﺘﻬ. 
راﺑﻌﺎً :
ﻧﻈﺮاً ﻷن اﻟﻤﺤﺮم ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻮن اﻟﺰوج  :ﻓﻼ ﺗُﻠﺰم اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺤﺞ  ،وﻳﻤﻨﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻏﻴﺮه ﻟﻴﺤﺞ ﻣﻌﻬﺎ .
وﻋﻠﻴﻪ  :ﻓﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﻷﺧﺖ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﻬﺎ ﺑﻪ  :ﻳﻌﺪ ﻋﺬراً ﻟﻬﺎ – إن ﺷﺎء اﻟﻪ – ﻟﺌﻼ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺤﺞ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ  ،ﻋﻠ
أن ﺗﺠﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎً آﺧﺮ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﻬﺎ .
وﻟﻠﺰوج أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﺰوﺟﺘﻪ  ،ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﻘﻪ – ﻣﺜﻼ ، ‐ أو ﺿﻌﻔﻪ  ،أو ﻣﺮﺿﻪ .
ﺟﺎء ﻓ " اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " ): (17/37
"إذا وﺟﺪت ﻣﺤﺮﻣﺎً  :ﻟﻢ ﻳﻦ ﻟﻠﺰوج ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻌﻪ ﻟﺤﺞ اﻟﻔﺮض" اﻧﺘﻬ. 
وإذا أﺻﺮ اﻟﺰوج ﻋﻠ ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ أﺣﺪٍ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﻣﻚ إﻻ أن ﻳﻮن ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺮم ﻟﻚ  :ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﻘﺒﻮل ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ  ،ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
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ﻋﻠ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻴﺌﺔ  ،وﻟﻤﺎ ﻳﻤﻦ أن ﻳﻮن ﺣﺠﻪ ﺳﺒﺒﺎً ﻓ ﻫﺪاﻳﺘﻪ  ،ﻓﻌﺴ اﻟﻪ أن ﻳﻐﻴِﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ  ،وأﺧﻼﻗﻪ  ،وﻻ ﻳﺪري
اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻦ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪﱠر ﻟﻪ  ،وﻻ ﺳﺒﺒﻪ .
وﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﻬﺪﻳﻪ ﻷﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼق  ،وأن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠ ﺧﻴﺮ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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