
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  األربعوناحلادي واجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   حممد احلسيين الشريازيالسيد

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  اخلامساجلزء 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب احلج

  اخلامساجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين إىل الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  فصل

  ةقسام العمرأيف 

 فتجب بأصل الشرع على ومندوب،واجب أصلي، وعرضي،  إىل العمرة كاحلجتنقسم : ١مسألة 

  .مجاع بالكتاب والسنة واإل، مرةشرائط املعتربة يف احلج يف العمركل مكلف بال

  

  فصل {

  }يف أقسام العمرة

  :وفيه مسائل

وعرضي ومندوب، فتجب بأصل  واجب أصلي إىل  تنقسم العمرة كاحلج:١مسألة {

 مجاعاإلال خالف، بل  ب} مرةالعمرالشرع على كل مكلف بالشرائط املعتربة يف احلج يف 

 أو عدم اخلالف على ذلك من مجاعاإلبقسميه عليه كما يف اجلواهر، وقد استفاض دعوى 

  .الفقهاء، كاملستند واحلدائق والسرائر وغريها

  .}مجاعواإلبالكتاب والسنة {

  .)١(﴾الْعمرةَ ِللَِّهالْحج وأَِتموا و﴿: أما الكتاب فهو قوله تعاىل

  ِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِتو﴿:  االستدالل لذلك بقوله تعاىل:اموعن كشف اللث

                                                

  .١٩٦اآلية :  سورة البقرة)١(



٨

وأمتوا احلج : ن اهللا تعاىل يقولإالعمرة واجبة على اخللق مبرتلة احلج، ف: ففي صحيحة زرارة

  .والعمرة هللا

مها : )عليه السالم( قال وأمتوا احلج والعمرة:  يف قول اهللا عز وجل،ويف صحيحة الفضيل

  مفروضان

  

خيفى عدم صراحة الكتاب  للعمرة، لكن ال هحجلشمول  ،)١(﴾مِن استطاع ِإلَيِه سبيالً

فَمن حج ﴿: وىل، ويف قولهية األاآلال يف إذ العمرة مل تذكر يف الكتاب إيف وجوب العمرة، 

 ناحفَال ج رمتأَِو اع تيِبِهماالْب فطَّوِه أَنْ يلَيأصل  متام الوىل يف مقام وجوب اإل واأل،)٢(﴾ع

 كما يف اليوم الثالث من ، بني عدم الوجوب، ولكن لو شرع وجبتنايف وجوبه، وال

خبار املفسرة صال، نعم األأخرية ليست يف مقام الوجوب ية األاالعتكاف وغريه، واآل

  .للكتاب أو املستقلة يف الداللة على الوجوب كثرية

:  يف حديث قال)عليه السالم(جعفر  أيب عني، عنأبن  }ففي صحيحة زرارة{

}ن اهللا تعاىل يقولالعمرة واجبة على اخللق مبرتلة احلج، أل :وأمتوا احلج والعمرة هللا{ 

  .)٣(منا نزلت العمرة باملدينةإو

يف قول اهللا عز { )عليه السالم(عبد اهللا  أيب العباس، عن أيب }ويف صحيحة الفضيل{

   قد ،)٤(}مها مفروضان: )عليه السالم(قال { هللا }احلج والعمرةوأمتوا : وجل

                                                

  .٩٧اآلية :  سورة آل عمران)١(

  .١٥٨اآلية : ة البقرة سور)٢(

  .٢ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٥ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



٩

 ويف الثانية ،ن اهللاأل مكان ن اهللاإفوىل يف نسخ الكتاب يف الصحيحة األوقع 

الفضيل مكان الفضل.  

العمرة واجبة على اخللق مبرتلة : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنوعن معاوية بن عمار،

: قلت. منا نزلت العمرة باملدينةإو ﴾الْعمرةَ ِللَِّهالْحج وأَِتموا و﴿:  تعاىل يقولن اهللاحلج، أل

  .)١(نعم:  قال، عنهيجيزأاحلج  إىل فمن متتع بالعمرة

 ،كرب عن يوم احلج األ)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن معاوية بن عمار، قال

  .)٢(لعمرةصغر هو اهو يوم النحر، واأل :فقال

  .)٣(العمرة مفروضة مثل احلج:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وعن

:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ذينة قالأبن وعن عمر 

 ليه سبيالإوهللا على الناس حج البيت من استطاعقال، يعىن به احلج دون العمرة  : ،ال

  .)٤(ما مفروضان ألاحلج والعمرة مجيعاً ولكنه يعين

  العمرة واجبة على :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنوعن معاوية بن عمار، 

                                                

  .٣ و٢ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٥ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٦ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حمرة من أبواب الع١ باب ٢٣٦ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .٧ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٦ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



١٠

   كاحلج،يووجوا بعد حتقق الشرائط فور

  

متوا احلج أو: ن اهللا عز وجل يقولليه سبيال، ألإاخللق مبرتلة احلج على من استطاع 

  .)١( والعمرة هللا

ع مكرب الوقوف بعرفة وجباحلج األ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رارة، عنوعن ز

  .)٢(صغر العمرة اجلمار مبىن واحلج األيورم

 ويوم احلج ،كرب يوم النحريوم احلج األ:  قال)عليه السالم(وعن عبد الرمحان، عنه 

  .)٣(صغر العمرةاأل

وسألته عن قول اهللا عز :  يف حديث)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب ، عنةذينأوعن عمر بن 

تقي احملرم يداءها واتقاء ما أامهما ميعين بت:  قال،متوا احلج والعمرة هللاأو: وجل

  .)٤(فيهما

  .غري ذلك من الرواياتإىل 

صحاب املشهور بني األ:  قال يف احلدائق} كاحلجيووجوا بعد حتقق الشرائط فور{

  . وجوب الفورية يف العمرة،مجاعاإلعليه  يدع بل رمبا ا)وان اهللا عليهمرض(

جيب العمرة على الفور يف العمر مرة بأصل الشرع على كل مكلف : وقال يف املستند

  .)٥(مجاع بالكتاب والسنة واإل،بالشرائط املعتربة يف احلج

  ا على الفور، كما صرح أجده يف أخالف أيضاً  وال: قال يف اجلواهرو

                                                

  .٨ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٦ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .١١ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٧ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .١٠ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٧ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح من وجوب احلج وشرائطه١ باب ٣ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .١ مسألة ٣ باب ١٧٨ ص٢ ج:املستند )٥(



١١

 اخلالف فيه، بل عن يفاضالن وغريهم، بل عن السرائر نف واليبه الشيخ واحلل

  . انتهى،)١( عليهمجاعالتذكرة اإل

 ي الرتباطها باحلج الذي هو فور،شكال فيهإما كون عمرة التمتع فورية فال أ: أقول

 يف كيفية حج التمتع اليت ما سيأيت إىل  مضافاً يف أول الكتاب،بال خالف للنصوص املتقدمة

  .باحلج وعمرته يف سنة واحدة ن يأيتأمنها 

ما   والعمرة املفردة فورية، فعن كشف اللثام بعدفراد فورياًوأما كون عمرة القران واإل

ال على إدليل  ظفر مبوافق هلم والأمل : حكى عن املبسوط والسرائر وجوب الفورية قال

  . انتهى،)٢(مر فيهالقول بظهور األ

 عن التذكرة وعدم اخلالف عن مجاعنقل اإلنه بعد إ ف،وتبعه على ذلك يف املستمسك

  . انتهى،)٣(مجاعاإل ودليله كلية غري ظاهر لو ال: السرائر واجلواهر، قال

أما عدم ظفر كشف اللثام مبوافق للمبسوط والسرائر فقد عرفت موافقة احملقق : أقول

، ففيه مجاعإل يف ادليله منحصراً عليه، وأما جعل املستمسك مجاعوالعالمة، بل عن الثاين اإل

خبار نبه عليه يف احلدائق وتبعه يف اجلواهر باالستدالل عليه باأل عدم االحنصار، وذلك ملا

  ج يف كيفية الوجوب حالدالة على مساواا لل

                                                

  .٤٢٢ ص٢٠ ج: اجلواهر)١(

  . املقصد الثالث٣٨٤ ص١ ج: كشف اللثام)٢(

  .١٣٤ ص١١ ج: املستمسك)٣(



١٢

، بضميمة ما تقدم يف العمرة واجبة على اخللق مبرتلة احلج :ن صحيح ابن عمارإف

  .ز تسويف احلج، كالصريح يف الفوريةخبار الدالة على عدم جواأول الكتاب من األ

خبار خبار وكذا األية يف األجعلها يف سياق احلج يف االستفادة من اآل إىل هذا مضافاً

ما متسك به يف  إىل ، وبعد هذا الحاجةنياملبتدئة اليت جعلها يف سياقه يف كوما مفروض

قدم يف مبحث نذر احلج  الالم وجوب الفورية، كما تىن مقتضأبناًء على : املستمسك بقوله

ية على فورية العمرة، بضميمة ما ورد يف تفسري  اآل﴾ِللَِّه علَى الناِسو﴿: قوله تعاىليدل 

  .نه قد تقدم عدم داللة الالم على ذلكإف. انتهى، )١(احلج فيها مبا يشمل العمرة

 بل يف السنة مكان، اإلنةتيان يف أول أزميراد ا اإل  فالفورية يف املقام ال،وكيف كان

شاء  نإمر تقيد عمرته بأشهر احلج كما سيجيء ذلك يف حج التمتع، منتهى األككما هو 

شاء اهللا، وذا  نإجتب كوا يف أشهر احلج كما سيأيت  ا الإاهللا، خبالف العمرة املقبولة ف

ستطاعة،  بعمرة مقبولة حني االن يأيتأ ي لزم للنائنه لو وجبت فوراًأيدفع ما رمبا يذكر من 

تيان  ا مع احلج، ولو بقيت االستطاعة لزم اإلأشهر احلج حىت يأيت إىل ن يؤخرأجيوز  وال

خرى وهذا خالف ما دل على وجوا مرة واحدة بأصل الشرع، وهذا كخالف أبعمرة 

تيان يف مكان، بل مبعىن اإلتكون مبعىن أول أزمنة اإل ن الفورية الأ بيان الدفع ي،الضرور

  . من كفاية عمرة التمتع عن املفردة الواجبةيؤيده ما سيأيتالسنة، و

                                                

  . املصدر نفسه)١(



١٣

ن مل تتحقق استطاعة إيشترط يف وجوا استطاعة احلج، بل تكفي استطاعتها يف وجوا، و وال

  ن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دوا وجب دوا،أ كما ،احلج

  

ن مل إجوا، وواليشترط يف وجوا استطاعة احلج، بل تكفي استطاعتها يف و{

تيان  اإل لزم فعالًنه ميوت يف أشهر احلج وكان مستطيعاًأ مثال لو علم }تتحقق استطاعة احلج

  .ا

 مثال لو علم املفرد }ن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دوا وجب دواأكما {

ن  ومل يتمك،خر، أو ميوت كذلكاآل إىل بأنه لو حج مينع من دخول البيت من اليوم العاشر

  .تيان باحلج فقطتياا قبل ذلك لزم عليه اإلإمن 

رمحه (وهذا القول هو املشهور كما يف املستند، وقال يف اجلواهر عند بيان املصنف 

 صحاب، بأن من استطاع احلج مفرداًفراد، بل صرح غري واحد من األ صورة حج اإل)اهللا

، ومن استطاعها دونه وجبت  مث يراعى االستطاعة هلا،دون العمرة وجب عليه احلج دوا

  . انتهى،)١(شكال فيها من هذه اجلهة إفاملسألة ال: ن قالأ إىل هي عليه خاصة،

طالق أدلة إن هذا هو املشهور شهرة عظيمة، كما يقتضيه إ: ويف املستمسك

  .انتهى، )٢(الوجوب

                                                

  .٤٣ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .١٣٤ ص١١ ج: املستمسك)٢(



١٤

 ن األخبار الدالة بوجوب كل واحد منهما مطلق، وال أوكيف كان فالدليل على ذلك

  .غري واحد إىل خر يف الوجوب، ويف املستند نسبة هذا الدليلدليل على ارتباط أحدمها باآل

عليه (عبد اهللا  أيب طالق، فعن معاوية، عنخبار لتبني اإلولنذكر مجلة من األ: أقول

 وعليه طواف بالبيت وركعتان يال بسياق اهلدإيكون قران  يف القارن ال: نه قالأ )السالم

 وأما ،اهيم وسعي بني الصفا واملروة وطواف بعد احلج وهو طواف النساءبرإعند مقام 

وقال : ، قالطواف بالبيت وسعيان بني الصفا واملروةأاحلج فعليه ثالثة  إىل ملتمتع بالعمرةا

ن وجرت السنة، فعلى املتمتع آالتمتع أفضل احلج وبه نزل القر: )عليه السالم(أبو عبد اهللا 

 مث ، بني الصفا واملروةيبراهيم، وسعإالبيت، وركعتان عند مقام ذا قدم مكة طواف بإ

 عند ي ويصل، بني الصفا واملروةي طوافان، وسع:يقصر، وقد حل هذا للعمرة وعليه احلج

براهيم، وأما املفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان إطواف بالبيت ركعتني عند مقام 

ارة وهو طواف النساء، وليس عليه يروة، وطواف الز بني الصفا وامليبراهيم، وسعإعند مقام 

  .)١(أضحية هدي وال

ن هذه الرواية يف مقام البيان، وقد ذكر العمرة يف حج التمتع الرتباط أنك ترى إف

  .خرفراد، لعدم ارتباط أحدمها باآلخر، ومل يذكرها يف القران واإلأحدمها باآل

                                                

  .٢ و١سام احلج حق من أ٢ باب ١٤٩ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٥

  ما مرتبطان ضعيف،أما ووالقول باعتبار االستطاعتني يف وجوب كل منه

  

القارن الذي يسوق :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن الفضيل بن يسار، عن

  .)١( واحد بني الصفا واملروةي عليه طوافان بالبيت وسعياهلد

منا نسك الذي يقرن بني الصفا إ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن احلليب، عن

 وعليه طواف بالبيت وصالة ي،ال بسياق اهلدإليس بأفضل منه واملروة مثل نسك املفرد 

  .)٢( واحد بني الصفا واملروة وطواف بالبيت بعد احلجيركعتني خلف املقام وسع

ا تذكر للتمتع ثالثة إخبار املذكورة يف باب كيفية أنواع احلج، فىل غري ذلك من األإ

ول املسألة روايات وجوب العمرة، ، وقد ذكرنا يف أيطواف وسعيني ولغريه طوافني وسعأ

، )٣(ليه سبيالإالعمرة واجبة على اخللق مبرتلة احلج على من استطاع : )عليه السالم(كقوله 

  .ال وجوا االستقاليلإوغريه مما اليظهر منه 

  : يف املقام قوالن آخران}و{

فلو  }ما مرتبطانأعتبار االستطاعتني يف وجوب كل منهما والقول با{: ولاأل

استطاع للحج بدون العمرة أو للعمرة بدون احلج مل جيب، وهذا القول مل نقف على قائله، 

   }ضعيف{كما صرح به يف اجلواهر وغريه، وعلى كل فهو 

                                                

  .٣ حمن أبواب أقسام احلج ٢ باب ١٥٠ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢ باب ١٥٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٨ ح من أبواب العمرة١ باب ٢٣٧ ص١٠ ج: الوسائل)٣(



١٦

  .كالقول باستقالل احلج يف الوجوب دون العمرة

  

طالق أدلة الوجوب، ومل نعرف هلذا القول دليال، كما مل يتعرض أحد إملا عرفت من 

 فلو استطاع احلج }كالقول باستقالل احلج يف الوجوب دون العمرة{ فهو ،ن ذكره لدليلهمم

 عن الشهيد يدون العمرة وجب، ولو استطاع للعمرة دون احلج مل جتب، وهذا القول حمك

  :  وقد احتج هلذا القول بأمور، يف الدروس)رمحه اهللا(

ية  وظهور اآل،ستطع للحجذا مل يإعدم وجوب العمرة  إىل صل بالنسبةاأل: ولاأل

  .وجوب احلج ولو بدون االستطاعة للعمرة إىل بالنسبة

ا لو وجبت بدون االستطاعة للحج لكان من استكمل االستطاعة هلا فمات إ: الثاين

  احلجة جيب استيجارها عنه من التركة، ومل يذكر ذلك يف كتاب واليدائها وقبل ذأقبل 

  .خرب

 ن يأيتأرم قبل أشهر احلج جيب ا دخل احلذإوالعمرة ن املستطيع للحج إ: الثالث

  .تهتبقى استطاع ن ميوت أو الأسالم، الحتمال بالعمرة بنية حجة اإل

  .خيفى مور ما اللكن يف هذه األ

صل مردود بأنه يلزم القول بوجوب العمرة ولو بدون احلج األفألن : ولأما األ

داللة فيها على وجوا،  ىت يقال بأا الية، حينحصر يف اآل ليل الوجوب الدذ إدلتها، أل

  .ية كافية يف داللة اآلمتوا احلجأية ية وآللآلخبار املفسرة ن األأ إىل مضافاً

مانع من االلتزام بذلك، وكل من قال بوجوا مستقالً يشمل هذا  فألنه ال: وأما الثاين

   ،خبار فقد ذكر يف الكتب واألخباركالمه وكذلك األ طالقإالفرض 



١٧

فاملتجه التزام :  وحنوه، ولذا قال يف اجلواهرمن فاتته فريضةوجوب القضاء لدليل و

  .انتهى، )١(دائها ولو قبل أشهر احلجأخراجها من التركة مع االستطاعة هلا والتمكن من إ

ن إ:  جوابه عن هذا الدليل مبا لفظهيوقع ملا ذكره كاشف اللثام يف حمك وبعد هذا ال

ال عند احلج إسالم تيان بعمرة اإلليس له اإلفرضه عمرة التمتع أو قسيميه، وا املستطيع هلم

  .)٢(فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح

دليل يدل على وجوب الفورية ذا املقدار، كما تقدم عند قول  نه الفأل: وأما الثالث

  .صل فتدبر باألي واحتمال املوت أو عدم التمكن منف)يفور(املصنف 

  

                                                

  .٤٤٤ ص٢٠ ج: اجلواهر)١(

  .٤ سطر ٣٨٥ ص١ ج: كشف اللثام)٢(



١٨

  خبار واألمجاع العمرة املتمتع ا عن العمرة املفردة باإليجتز: ٢ مسألة

  

ا هي العمرة الواجبة أ مبعىن } العمرة املتمتع ا عن العمرة املفردةي جتز:٢مسألة {

 ففي }خبارواأل{ ، وبال خالف كما يف اجلواهر، كما يف املستند}مجاعباإل{ ييف حق النائ

متتع الرجل بالعمرة فقد قضى إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حسنه، عن أو صحيح احلليب

  .)١(ما عليه من فريضة العمرة

عليه (عبد اهللا  أليب قلت:  قال،الصحيح، عن يعقوب بن شعيب أو ويف املوثق

 إىل متتع بالعمرة إذا  الرجلي يكفمتوا احلج والعمرة هللاأو:  قول اهللا عز وجل)السالم

 )صلى اهللا عليه وآله(مر رسول اهللا أكذلك :  قال،ة املفردةاحلج مكان تلك العمر

  .)٢(صحابهأ

 : قلت: قال يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف صحيح معاوية بن عمار، عن

  .)٣(نعم:  قال، ذلكيجيزأاحلج  إىل فمن متتع بالعمرة

:  قال،هي عن العمرة واجبة )عليه السالم(سألت أبا احلسن : يويف خرب البزنط

نعم .قال،عنهي فمن متتع جيز: قلت  :نعم)٤(.  

  العمرة مفروضة :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب صححمويف 

                                                

  .١ ح من أبواب العمرة٥ باب ٢٤٢ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٤ حأبواب العمرة من ٥ باب ٢٤٣ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب العمرة٥ باب ٢٤٢ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ح من أبواب العمرة٥ باب ٢٤٣ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



١٩

 املشهور عدمه، بل ،استطاع هلا ومل يكن مستطيعا للحج إذا وهل جتب على من وظيفته حج التمتع

  .قوىمات وهو األرسال املسلّإأرسله بعضهم 

  

   .)١(دى العمرة املفروضةأذا أدى املتعة إ احلج، فمثل

  .خبارغري ذلك من األإىل 

 ، للحجاستطاع هلا ومل يكن مستطيعاً إذا وهل جتب على من وظيفته حج التمتع{

ن ذلك إ رمبا يقال }قوى وهو األ،رسال املسلماتإاملشهور عدمه، بل أرسله بعضهم 

  .دلة بني طوائف ثالث من األلجمعل

مرة  الّإ يف العمر  ـالشامل للحج والعمرةـ  ما دل على عدم وجوب احلج :وىلاأل

 منا أمروا حبجة واحدة الإ : يف حديث ابن شاذان)عليه السالم(واحدة، كقول الرضا 

  .)٢(أكثر

وكلفهم حجة واحدة وهم  :)٣( يف حديث ابن سامل)عليه السالم(وقول الصادق 

عم من احلج والعمرة بعد لدليل على مشول احلج لأل، واهغري إىل يطيقون أكثر من ذلك

وهللا على الناس حج البيت من استطاع ملا نزلت : )عليه السالم( يوضوح ذلك قول عل

 عادوا عليه مرتني، فقالأ فسكت، ف، كل عاميا رسول اهللا أيف:  قال املؤمنوناليه سبيال

  .به احلج والعمرةن املراد أية  بضميمة ما ورد يف تفسري اآل،)٤(احلديث

                                                

  .٦ ح من أبواب العمرة٥ باب ٢٤٣ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من وجوب احلج وشرائطه٣ باب ١٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١ حطه من وجوب احلج وشرائ٣ باب ١٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٣ باب ٢ ج: مستدرك الوسائل)٤(



٢٠

ذهاا  أو دل على انتفاء املتعة  وما،دل على دخول عمرة التمتع يف احلج ما: الثانية

مرة جبعلها حينئذ حجة ة عرفة، واآلللي غروا أو أو عرفة أو بزوال الشمس يوم التروية

ل على شاء اهللا تد نإ وغريها مما سيأيت يف موضعه خبارن هاتني الفرقتني من األإ ف،مفردة

لزوم احتاد سنة احلج والعمرة، بل مجلة من الروايات تدل على لزوم وقوعهما يف أشهر احلج 

  .شاء اهللاإن فقط، كما سيأيت تفصيله 

 املفردة ةاستطاع النائي للعمر إذا نهإ التمتع فقط، فين فرض النائأما دل على : الثالثة

تيان باحلج مر دائر بني القول باإلألومل يستطع للحج فاعتمر مث بعد سنني استطاع للحج، فا

على وجه  أو ،خباروىل من األ والعمرة على وجه الوجوب، فيلزم منه خالف الطائفة األمتتعاً

الندب، فيلزم منه التفكيك يف الوجوب مع استلزامه جواز الترك املستلزم لعدم تداخل العمرة 

ن أراداً وهو خالف ما دل على ف أو ،، وهو خالف التداخلباحلج فقط متتعاً أو يف احلج،

  .غري فرض النائي التمتع ال

 على وجه الوجوب، ويكشف ذلك عن عدم تيان باحلج والعمرة معاًيلزم اإل: أقول

  .ذا يسقط هذا الدليلوىل اليت أتى ا، ووجوب العمرة األ

ات، فاملرجع أصل طالق الشك يف مشول اإل:واستدل يف املستمسك بوجه حاصله

ن أن املركوز يف أذهان املتشرعة أ لكنه ممنوع جداً، كاالستدالل لعدم الوجوب بلرباءة،ا

  وقع له  ات الطالقنه يف قبال اإلإتمتع، ف جيب له غري الالنائي ال



٢١

  ن كان مستطيعا هلا وهو يف مكة،إجري بعد فراغه عن عمل النيابة ووعلى هذا فال جتب على األ

  

ن أهل أل :)عليه السالم( عن الصادق ، الدعائمورمبا يستدل بالعلة الواردة يف خرب

منا أوسع اهللا يف ذلك ملن أتى من البلدان، فجعل هلم إ و،احلرم يقدرون على العمرة مىت أحبوا

نه يكشف عن عدم إ ف،)١(حساناً هلمإيف سفرة واحدة حجة وعمرة رمحة من اهللا خبلفه و

  .عمرة مستقلة عليهم

ما عدم ، أتمعاجوجبا ا إذا ن احلج والعمرةأمقام بيان ذ هو يف إخيفى،   ما ال:وفيه

  .وجوب العمرة بنفسها مستقلة حيث مل جيب احلج، فال

 الدالة على وجوب العمرة مستقلة يف سياق خبارومثله يف الضعف االستدالل بأن األ

 ذ الإ ،جيب عليه احلج مستقال، فكذا العمرة ن النائي الأوجوب احلج مستقال، ومن املعلوم 

جزاء عمرة التمتع عن تلك إنسلم احتاد السياق بعد التصريح يف مجلة من تلك الروايات ب

قوة يف هذا الكالم  نه الأن وجوب العمرة عامة، وذا كله يظهر أالعمرة اليت ظاهرها 

  .النائي أيضاً، واهللا العامل إىل حوط وجوا بالنسبةواأل

فال جتب على { )رمحه اهللا(ه املصنف  الذي اختار}على هذا{ كيف كان فبناًء }و{

 : قال يف اجلواهر،}ن كان مستطيعاً هلا وهو يف مكةإجري بعد فراغه عن عمل النيابة واأل

 يتجه عدم وجوب عمرة على  ـا دل على عدم وجوب املفردة على النائيمبأي ـ وبذلك 

  .تهىان، )٢(ن استطاعوها استطاعة شرعيةإالنواب النائني يف سنة النيابة، و

                                                

  .٨ سطر ٣٠٠ ص١ ج:سالم دعائم اإل)١(

  .٤٤٥ ص٢٠ ج: اجلواهر)٢(



٢٢

  .تيان احوط اإلجتب على من متكن منها ومل يتمكن من احلج ملانع، ولكن األ وكذا ال

  

 كما احتاط فيه غري واحد ،حوطتيان على األخيفى بناءًَ على املختار جيب اإل لكن ال

  .من املعاصرين ومن قاربنا عصره

مل يتمكن من على من متكن منها و{ )رمحه اهللا( على خمتار املصنف }جتب وكذا ال{

 ويتفرع }تيان ااإل{ على املختار  ووجوباً، على رأيه استحباباً}حوطاحلج ملانع، ولكن األ

  .نه لو مات املستطيع قبل أشهر احلج لزم أن يقضى عنهأعليه 

  



٢٣

  فسادجارة واإل قد جتب العمرة بالنذر واحللف والعهد والشرط يف ضمن العقد واإل:٣مسألة 

  

 كما }العمرة بالنذر واحللف والعهد والشرط يف ضمن العقد قد جتب :٣مسألة {

  . والصلح لذلك}جارةواإل{صرح بذلك يف غري واحد لعموم أدلتها 

مور املذكورة تنعقد األ نه حينئذ الإيقيد بعمرة التمتع وحدها، ف نعم يشترط أن ال

الوحدة مل يبعد القول يوم القيامة، ولو مل يقيدها ب إىل ا داخلة يف احلجلعدم مشروعيتها، أل

  .تيان حبجه مقدمة للوفاءبالصحة، لكن جيب على الشخص اإل

ن كانت إ، وأفسد عمرة جيب عليه فعلها ثانياً إذا  أي: قال يف املستند}فسادواإل{

  . انتهى،)١(صحاب كاحلج على ما قطع به األ،مندوبة

تيان به من ليه اإلن من أفسده وجب عإ ف،فساد احلجإومن احملتمل أن يراد به : أقول

  .تيان بعمرته أيضاًقابل، وذلك مستلزم لإل

فساد كل من العمرة اليت يف ضمن احلج الذي مع إن أ فيدل على ،وكيف كان

جامع أهله  إذا  الروايات بأن احملرمإطالق ، واحلج موجب للحج والعمرة يف القابل،العمرة

  .كان عليه من قابل

 ، عن رجل حمرم وقع على أهله)عليه السالم(اهللا سألت أبا عبد : ففي صحيحة معاوية

ن مل يكن جاهالً فإن عليه أن يسوق بدنة إن كان جاهالًً فليس عليه شيء، وإ: فقال

  املكان  إىل ويفرق بينهما حىت يقضيا املناسك ويرجعا

                                                

  .٤ كتاب احلج مسألة ١٧٨ ص٢ ج: املستند)١(



٢٤

 احملرم إطالقن إ غريه، ف وحنوه.)١(الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه احلج من قابل

حج مفرد فهل هو  أو ة بعمرة مفردحملرم باحلج والعمرة، هذا أما لو كان حمرماًيشمل ا

  . املتقدمطالق لشمول اإل،مر كذلك يف احلج الظاهر كون األ،كذلك أم ال

ن احلكم بوجوب احلج عليه من تشملها أل وأما العمرة فالرواية املتقدمة وشبهها ال

  .عمرة اليت يف ضمنها أعم من احلج والقابل قرينة على كونه حاجاً

  . اخلاصةخبارنعم يدل على احلكم فيه بعض األ

 أهله وهو حمرم قبل أ يف الرجل اعتمر عمرة مفردة ووط:يعل أيب كصحيحة أمحد بن

عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم مبكة حىت يدخل  : قال،أن يفرغ من طوافه وسعيه

  .)٢(ه مث يعتمربعض املواقيت فيحرم من إىل شهر آخر، فيخرج

  .شاء اهللا نإ وسيأيت الكالم يف ذلك يف الكفارات ،)٣(وقريب منها عن مسمع

  واجبة،متمتع ا أو فسدت سواء كانت عمرة مفردة ذاإن العمرة أوقد حتصل بذلك 

  .تيان ا ثانيا وجب اإل،فساد حجها أو  وسواء كان فسادها بفساد نفسها،مندوبةأو 

                                                

  .٢ ح من أبواب كفارات االستمتاع٣ باب ٢٥٥ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٤ حب كفارات االستمتاع من أبوا١٢ باب ٢٦٩ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب كفارات االستمتاع١٢ باب ٢٦٨ ص٩ ج: الوسائل)٣(



٢٥

  .ن العمرة قد جتب بالفواتأوهو  ،بقى يف املقام شيء

 عليه بن من فاته وجإف: فوات احلج أي )والفوات(قال يف اجلواهر عند قول املصنف 

التحلل بعمرة، ومن وجب عليه التمتع مثال فاعتمر وفاته احلج فعليه حج التمتع من قابل 

  .انتهى، )١(منا يتحقق باالعتمار قبلهإوهو 

  . انتهى،)٢(نه جيب التحلل منه بعمرة مفردةإفوبفوات احلج : وقال يف املستند

 من فاته احلج جيب عليه أن يتحلل بعمرة مفردة إنوالفوات ف: وقال يف احلدائق

  . انتهى،ال استحب قضاؤهإن كان واجباً، وإويقضيه يف العام املقبل 

 : فقال له، عن رجل مفرد للحج فاته املوفقان مجيعاً،ويدل عليه صحيحة حريز: أقول

طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج وجيعلها ىل إ

  .)٣(عمرة، وعليه احلج من قابل

: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: فقلت: نه زاد يف آخرهاأوحنوها الصحيحة األخرى إال 

يأيت مكة فيطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة)غري ذلك إىل ،احلديث )٤.  

  خيفى  خل، فهو واضح كما الإ ومن وجب عليه التمتع :كره اجلواهروأما ما ذ

                                                

  .٤٤٨ ص٢٠ ج: اجلواهر)١(

  .٤ مسألة ١٧٨ ص٢ ج: املستند)٢(

  .١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ باب ٥٧ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ باب ٥٨ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



٢٦

  ال حمرماإجيوز دخوهلا  نه الإوجتب أيضاً لدخول مكة مبعىن حرمته بدوا ف

  

  .وما عدا ما ذكر مندوب:  بقوله)رمحه اهللا( من املصنف وذا ظهر النظر فيما يأيت

 اًإمجاع }حمرما الّإجيوز دخوهلا  نه الإوجتب أيضاً لدخول مكة مبعىن حرمته بدوا ف{

كل من دخل مكة وجب :  ويف اجلواهر عند قول املصنف،، كما يف املستند وحمققاًمنقوالً

ن إ عليه، ومجاع بال خالف أجده فيه، بل يف املدارك وحمكي اخلالف اإلأن يكون حمرماً

  .انتهى، )١(ثالثاً، كما عن املقنع أو دخل يف السنة مرتني

  . كثريةأخبارذلك ويدل على 

 هل يدخل الرجل مكة بغري )عليه السالم(سألت أبا جعفر : ففي صحيح ابن مسلم

  .به بطن أو ال مريضاًإال، :  قال،حرامإ

سألته هل يدخل الرجل احلرم بغري :  أيضاً)٢()عليه السالم(خرى، عنه ويف صحيحته األ

  .)٣(من به بطن أو  أن يكون مريضاًالّإال، :  قال،حرامإ

ال إأيدخل أحد احلرم : )عليه السالم(عبد اهللا  أليب ويف صحيح عاصم بن محيد، قلت

  .)٤(مبطون أو ال مريضإال، :  قال،حمرما

   عن رجل )عليه السالم(براهيم إسألت أبا : محزة أيب  بنيويف خرب عل

                                                

  .٤٣٧ ص١٨ ج:ر اجلواه)١(

  .٤ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٧ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٧ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .١ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٧ ص٩ ج: الوسائل)٤(



٢٧

 دخل فليدخلإذا  : قال،يدخل مكة يف السنة املرة واملرتني والثالث كيف يصنع

  .)١(ذا خرج فليخرج حمالإ و،ملبيا

 عن رجل به بطن ووجع )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : بن موسى قالوعن رفاعة 

  . احلديث،)٢(حمرما الإيدخلها  ال:  قال،شديد يدخل مكة حالال

من كان من مكة على مسرية :  قال)عليه السالم(ول احلسن األ أيب  عن،وعن وردان

  .)٣(حرامإال بإيدخلها عشرة أميال مل 

  .شاء اهللا نإ بعضها  اليت ستأيتخبارغري ذلك من األإىل 

 أما لو ،حرام أم الإنه هل دخول احلرم كدخول مكة يف عدم جواز دخوله بغري إمث 

حرام، ويدل عليه ما تقدم شكال يف وجوب اإلإكان الداخل فيه مريداً دخول مكة فال 

 ىمقتض: )٤( ففي املستند،الداخل فيه غري مريد دخول مكة، وأما لو كان خبار من األويأيت

 وهو ، الفتوى به عن مجعيحرام كما حكإ عدم جواز دخول احلرم بغري خباربعض هذه األ

 وظاهرها عدم : قالخبارنه بعد ذكر بعض األإظهر، لكن أشكل يف اجلواهر فحوط بل األاأل

ا عن التذكرة واجلامع ويف الوسائل  فضال عن دخول مكة، كمال حمرماًإجواز دخول احلرم 

   بل أراد ،حرام على من مل يرد النسكولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب اإل، التصريح به

                                                

  .١٠ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٩ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٣ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٧ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٨ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٤ مسألة ٣ باب ١٧٨ ص٢ ج: املستند)٤(



٢٨

 العلماء عليه، وحينئذ فيمكن محلها على إمجاعحاجة يف خارج مكة، بل يف املدارك 

  .هى انت،)١(حرام عليهشكال يف وجوب اإل إرادة دخول مكة الذي الداخل احلرم إل

خذ بظاهر تلك الروايات بد من األ  حمقق عدمه، وحينئذ فالمجاعن اإلأخيفى  لكن ال

ن الظاهر إ وخرب وردان، ف، كصحيح حممد بن مسلم الثانية، وصحيح عاصم،املصرحة باحلرم

  .مر آخر، ويؤيده مجلة مما رتب حكم احلرم على مكةأل كون عشرة أميال لتحديد احلرم ال

صلى ( ن النيبإ:  يف حديث فتح مكة)عليه السالم(ل، عن الصادق ففي خرب بشر النبا

ال ساعة إ ومل حتل يحد كان قبلن مكة حمرمة بتحرمي اهللا، مل حتل ألأال إ:  قال)اهللا عليه وآله

حتل  ينفر صيدها وال طع شجرها واليق  خالها واليخيتل  ال،أن تقوم الساعة إىل من ار

  . )٢(ملنشد الإلقطتها 

ن النصوص الدالة على حرمة مكة يراد ا ما يشمل إ :قد يقال:  قال يف اجلواهرولذا

  . انتهى،)٣(حرمها، ولذا ذكر فيها عدم تنفري الصيد وغريه مما هو من أحكام احلرم

  .دل على حرمة مكة يدل على حرمة احلرم وعلى هذا فكل ما

:  يوم فتح مكة)لهصلى عليه وآ(قال رسول اهللا :  قال،ففي حسن معاوية بن عمار

أن تقوم  إىل ن اهللا حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض وهي حرامإ  

                                                

  .١٢ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٥ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٤٣٨ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .٤٤٠ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(



٢٩

  .)١( ومل حتل يل إال ساعة من ار،الساعة مل حتل ألحد قبلي والحتل ألحد بعدي

  .حرامإليها إال بإإذ الظاهر أن املراد من حترميها عدم جواز الدخول 

ن قريشاً ملا هدموا إ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عرجويف صحيح سعيد األ

:  فيه كتاب مل حيسنوا قراءته حىت دعوا رجالً فقرأه فإذا فيهالكعبة وجدوا يف قواعده حجراً

 أنا اهللا ذو مكة حرمتها يوم خلقت السماوات واألرض ووضعتها بني هذين اجلبلني

  .)٢(وحففتها بسبعة أمالك صفا

 استأذن اهللا عز وجل )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا نإ: يسدويف حسن كليب األ

دامت   مايف مكة ثالث مرات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار، مث جعلها حراماً

  .)٣(رضالسماوات واأل

صلى (  عن النيبي رو،ىل غري ذلك، وأوضح من هذه اجلملة يف التأييد مرسل الفقيهإ

  .)٤(حرام لعلة احلرموجب اإلنه أ )م السالمعليه(ئمة  واأل)اهللا عليه وآله

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن العلل، عنيومرسل العباس بن املعروف املرو

حرام لعلة احلرم ووجب اإل، وحرم احلرم لعلة املسجد،حرم املسجد لعلة الكعبة)٥(.  

                                                

  .٧ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٨ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٦ ححرامبواب اإل من أ٥٠ باب ٦٨ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٩ ححرام من أبواب اإل٥٠ باب ٦٨ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ححرام من أبواب اإل١ باب ٣ ص٩ ج: الوسائل)٤(

  .١ ح١٥٦ باب ٤١٥ ص: علل الشرايع)٥(



٣٠

 رفاعة املتقدم  كخرب،مكة حىت املريض أو دل على عدم جواز دخول احلرم ن ماإمث 

 كما عن الشيخ ، بقرينة الروايات اوزة املعمول ا،بد من محله على الندب وغريه ال

  . واختاره صاحبا اجلواهر واملستند وغريهم،وغريه

 بل ، بال شاهد، واملانع على املتمكن،وأما اجلمع بينهما حبمل اوز على غري املتمكن

  .جع شديدو: ينفيه ظاهر قوله يف خرب رفاعة

ن للحرم حكما  أ ال،رادة احلرم من مكةإن الظاهر كما عرفت أ وهو ،بقى شيء

ن من خرج من مكة ومل خيرج من احلرم مث أراد أمستقال وملكة حكما مستقال، وعليه يتفرع 

منا جيب إنه أوالظاهر :  قال،حرام، كما عن املدارك التصريح بهمكة مل يلزمه اإل إىل العود

و خرج أحد من مكة ومل لليها من خارج احلرم، فإكان الدخول  إذا ول مكةحرام لدخاإل

  . انتهى،)١(حرامإليها دخل بغري إخارج احلرم مث عاد  إىل يصل

 النص والفتوى، وليس يف إطالق ب متسكاً،شكال فيهاإل أو ويظهر من اجلواهر التردد

 النص طالقيكون إل حلرم النه مرتب على اأذ بعد ما عرفت من كون احلكم واحداً وإحمله، 

  .طالقمنع اإل إىل ، مضافاًوالفتوى وقعاً

 كما ليس ،خارج احلرم إىل ث صارتيويترتب على هذه املسألة ما لو اتسعت مكة حب

 مقابل قلنا كون مكة عنواناً إذا حرام لدخوهلانه جيب اإلإ ف،زمنةاملستبعد يف هذه األمن 

ن املنصرف من مكة هي مقدار إ: ال أن يقالإللهم  ا،جيب على املختار  وال،عنوان احلرم

  قريب منها فال يلزم القول  أو زمان صدور الروايات

                                                

  .٢٣ سطر ٤٦٣ ص: املدارك)١(



٣١

  .حرام لدخول اخلارج من احلرم منها حىت على احتمال اجلواهر، فتأملبلزوم اإل

حرام جيب العمرة على التعيني، بل ولو كان اإل نه الأ فقد ظهر مما تقدم ،وكيف كان

  .فرد يف وقتهجل احلج املأل

بغري  أو بالتقصري أو مكة إىل نه حيل مبجرد الوصولأحرام وكفاية جمرد اإلوأما احتمال 

وجيب على الداخل فيها أن :  املدارك، قاليدليل عليها، كما اعترف به يف حمك ذلك ال

 ما أن يكون حبجإيستقل بنفسه، بل  حرام عبادة والن اإلالعمرة، أل أو حرامه احلجإ بيينو

  . انتهى،)١(حرامكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من اإلإ وجيب ،عمرةو أ

مكن االستناد يف أال إا فذاك، وإمجاعن كان إشكل عليه يف اجلواهر بأنه أمورد ملا  وال

 يف تهينايف مشروعي  وكونه جزءاً منهما ال،دلة يف املقام وغريها األإطالق إىل مشروعية نفسه

كانت بنو :  أيضاًهاملعزا عن أيب  الفقيه والعباس املتقدمني، وخبربينفسه، مث استدل مبرسل

حرام مكان ن اهللا جعل اإلأبل منه وقربت القربان خترج نار تأكل قربان من قُ إذا سرائيلإ

  .)٢(القربان

ومر  : قالحرم موسى من رملة مصرأ: )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وخرب جابر

ود ناقته حبطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يليب وجتيبه  يقبصفاع الروحاء حمرماً

  .)٣(اجلبال

   ،ىل غري ذلك مما ميكن االستدالل به يف مشروعيته يف نفسهإ

                                                

  .٢٤ سطر ٤٦٣ ج: املدارك)١(

  .١ ححرام من أبواب اإل١ باب ٢ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ححرام من أبواب اإل١ باب ٣ ص٩ج : الوسائل)٣(



٣٢

نه ميكن أدلة خالفها، و بأن ظاهر األ رجع عن ذلك معترفاً)قدس سره(لكنه  .انتهى

  .العمرة أو تيان باحلجالقطع بالتوقف على اإل

املسالك احلكم  كما عن ،ضاؤهق فهل جيب ،حرام فلم حيرمداخل باإلخل ال أمث لو

:  املسالكيقال يف حمك، حرام عمداً عليه يف مسألة تارك اإلمجاعبالقضاء، وعن التذكرة اإل

 للنسك ن مل يكن مستطيعاًإحيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل نسكه وجيب عليه قضاؤه و

ن مل يأت به وجب إ ف،حرامن ذلك موجب لإلإ ف،رادة دخول احلرمإوجوبه بسبب بل كان 

  . انتهى،قضاؤه كاملنذور

ن أصل و لأل، واملدارك واجلواهريرك كما عن املنتهى وحاشية الك،ال جيب قضاؤه أو

ن القضاء فرض أذا مل يأت به سقط كتحية املسجد، وإحرام مشروع لتحية البقعة فاإل

ل كالم الشهيد على وجوب القضاء على مستأنف يتوقف على الدليل وهو منتف، ورمبا مح

  .حرام من دونهإ ومع ذلك قد دخل احلرم حاجاً ولو ب،حرام من امليقاتتارك اإل

حرام  الحتمال كون لزوم اإل،مريد البقاء إىل حرام بالنسبةحوط اإل فاأل،وكيف كان

ن إيس، وزالة النجاسة املستفاد من حرمة التنجإ كما ذكروا يف مسألة وجوب ياً بقائاًحكم

  .تدارك له اهلتك والذا دخل بدونه وقع إنه لالحترام، فأكان حيتمل 

 ملا تقدم من ، مدة مث خرج فال دليل على لزوم القضاءيبق أو وأما من خرج بال بقاء

  .حرام شرع لتحية البقعةكون اإل

  عمال بقرينة بعضنه ملريد األأدلة بالقضاء، فالظاهر  بعض األإطالقما أو



٣٣

  يتكرر دخوله وخروجه كاحلطاب واحلشاش،من  إىل بةال بالنسإ

  

  .شاء اهللا نإحرام خر، وسيأيت تفصيلها يف مسألة اإل األخباراأل

شكال يف عدم وجوب  إنه الأفالظاهر نه لو مات أما أحرام نفسه، إ إىل هذا بالنسبة

  .القضاء عنه

  . وميتاًلقاً حياً وجوب القضاء مطمن فاتته فريضة املرسل املشهور ىمقتض: يقال ال

افلة بدون الطهارة، ن مثال حترم الي،الشرط  اليصلاملنصرف منه الواجب األ: نا نقولأل

حرام واجب  واإل،، وكذلك غريها من الشرائطلكنه لو صلى بدوا مل جيب القضاء قطعاً

  . كما صرح به يف احلدائق واجلواهر وغريمها،مريد الدخول إىل  بالنسبةيشرط

  :مورأحرام إثىن من حرمة الدخول بغري نه يستإمث 

من يتكرر دخوله  إىل ال بالنسبةإ{:  بقوله)رمحه اهللا(ليه املصنف إشار أما : ولاأل

صحاب، األ إىل ن هلم الدخول حالال، نسبه يف احلدائقإ ف}وخروجه كاحلطاب واحلشاش

عليه يف صحيح جده فيه، بل عن ظاهر املبسوط والسرائر االتفاق أويف اجلواهر بال خالف 

 عن رجل به بطن ووجع شديد )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،رفاعة بن موسى

ن إ ،حيرمون عنه:  وقال،)١(حمرما الّإيدخلها  ال: )عليه السالم( قال ،يدخل مكة حالالً

  صلى (توا النيب أاحلطابة واتلبة 

                                                

  .٣ ح من أبواب االحرام٥٠ باب ٦٧ ص٩ ج: الوسائل)١(



٣٤

  .)١(حالالن يدخلوا مكة أذن هلم ألوه فأ فس)اهللا عليه وآله

  .ومن اتلبة فهم الفقهاء العموم

  .)٢(يتكرر كاحلطاب واحلشاش أو :فقال يف الشرائع

 وناقل املرية ومن كان له صنيعة يتكرر دخوله ي الراعوعن كشف اللثام زيادة

  .ليهاإوخروجه 

لد كاحلنطة بال إىل شياءن املراد باتلبة من جيلب األأوالظاهر : وقال يف احلدائق

  . انتهى،صحاب قد عربوا هنا باملتكرردقيق والشعري واحلشيش والفواكه وحنوها، واألوال

ن اجلواهر ادعى عدم اخلالف فيما ذكره الشرائع، لكن أشكل يف احلكم أوقد عرفت 

 وغريه استثناء كل )رمحه اهللا( عبارة املصنف ى ومقتض: كالمهيصاحب املدارك قال يف حمك

ن كان االقتصار على مورد إ وهو غري بعيد و،ل يف قسم اتلبةن مل يدخإمن يتكرر دخوله و

  . انتهى،)٣(النص أوىل

  .ويف املستند اقتصر على استثناء احلطابني واتلبة

 واهللا ، يف غريه بعموم أدلة التحرميحوط االقتصار على مورد النص أخذاًواأل: أقول

  .العامل

  صدق  إذا مرات أو مرة فرق يف ذلك بني الوقوع يف الشهر وال

                                                

  .٢ ححرام من أبواب اإل٥١ باب ٧٠ ص٩ ج: الوسائل)١(

  . باب يف الوقوف بعرفات١٥٨ ص: الشرائع)٢(

  .٣ سطر ٤٦٤ ص: املدارك)٣(



٣٥

 حرام ولو تكرر يف الشهر مرات، وبعد هذا فالمل يصدق لزم اإل إذا نهأ كما ،االسم

 مرات، هيلزم وقوع أو الرتاع يف كفاية وقوع اخلروج والدخول يف الشهر مرة إىل حاجة

  .كما يف اجلواهر وغريه

اجلواهر من باب فعال، ويف احلدائق و من باب اإلالبة يف الوسائل ذكر لفظ :تنبيه

 باخلاء املعجمة اليت هي بعد احلاء ةاملختلي: االفتعال، كما ذكرنا هنا، ويف املستمسك

  .ولنيحد األأاملهملة، لكن الظاهر صحة 

حرام، وعن املنتهى إ دخوهلم مكة بغري العبيد، فعن الشيخ ومجاعة جتويز: الثاين

نسك عن خدمته، ولذا مل جتب عليهم االستدالل له بأن السيد مل يأذن هلم بالتشاغل بال

ول األ:  املدارك وقالي واستجود يف احلدائق حمك،حرام أوىلسالم، فعدم وجوب اإلحجة اإل

منا جيب للنسك والنسك غري إحرام ن اإلأ إىل يد ومرجعهجبعد نقل عبارة املنتهى، وهو 

  . انتهى،حرام حينئذذن السيد فيسقط اإلإجائز بدون 

دلة حاصل صاحل لتخصيص األ إىل يرجع  اجلواهر بأنه كما ترى اللكن أشكل عليه يف

 العموم استثناؤه كالصالة وحنوها من الواجبات الشرعية ىن مقتضإ: أن قال إىل ،املزبورة

 ،منا هو يف غري الوجبات الشرعيةإذن مواله إيقدر على شيء من دون  عليه، وكون العبد ال

  . انتهى،)١(ن مل يأذن له موالهإ وحرامه للدخولإوعلى هذا فاملتجه صحة 

                                                

  .٤٤٢ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٦

ذنه مواله يف الدخول أ أو دخول احلرم إىل ن العبد لو اضطرإما ذكره اجلواهر ف: أقول

طاعة ملخلوق يف  الذ إن اه املوىل، إحرام للعمومات، وجيوز له الدخول بدون اإل ال

  . كما سبق، احملقق، كما ورد بذلك الرواية عن العيون والدعائم ومعترب)١(معصية اخلالق

طاعة الدخول إ فهل يقدم ،حترم أدخل وال:  بأن قال له املوىل،مرانتعارض األنعم لو 

  . والتخيري أوجه، احتماالن،بالعكس أو ،حترم مبعصيته ال

حرام لعدم اجلواز بدون اإل ذن، والحرام لعدم اإلمع اإل ولو أبق مل جيز له الدخول ال

  .كامله فيه أو اهرشكال اجلووجه إل  وال،شرعاً

نه أجري على عمل قد ينافيه شكال، ولعله ألإ استثناه بعض على ،الربيد: الثالث

أن  فالبد له ،لمخلوق مع تقدم حق اخلالقلحق  نه الإ :حرام مع سبق حق املستأجر، وفيهاإل

  .حيرم أو ال يدخل

دل على  مل ما كما عرفت استثناؤه يف الرواية، وحي،الذي به البطن أو املريض: الرابع

 بني الدليلني،  اجلمع العريفىنه مقتض على االستحباب أل حمموال،حمرما الّإعدم جواز دخوله 

وميكن اجلمع بينهما حبمل الرواية املبيحة : وجه ملا مجع بينهما صاحب احلدائق بقوله وال

ين على خريتيان باملناسك ولو باحلمل، واأليتمكن باإل حرام على من الإللدخول من غري 

حنيفة  أيب ن مذهبإ رفاعة على التقية، فيقرب محل خرب وحيتمل أيضاً ولعله األ،يتمكنمن 

  نه أعلى ما نقله يف املنتهى 

                                                

  .٧ حوب احلج من أبواب وج٥٩ باب ١١١ ص٨ ج: الوسائل)١(



٣٧

ن أريب  ال من كان من دون امليقات، والإحرام إحد دخول احلرم بغري جيوز أل ال

  .هى انت،خبالف سائر املذاهبة حنيفة يف زمانه له صيت وشهرة وقو أيب مذهب

ذ إنه خالف القواعد أ إىل ما مجعه الثاين فمضافاًأول فال شاهد له، وما مجعه األأ: أقول

با حنيفة كان مذهبه شائعا أن أ ،املرجحات إىل جمال للرجوع  الدام ميكن اجلمع الداليل ما

، وعليه ما يف املدينة اليت هي حمل صدور الروايات فكان مذهب مالك رائجاًأيف العراق، و

حدمها بعينه على التقية، فالعمل أميكن محل   فالؤالتكافقل من  أوىل، والأعكس فال

حرام عن املريض، كما عن الشيخ يف مجلة من كتبه بالصحاح الثالث املتضمنة لسقوط اإل

 )رمحه اهللا(واحملقق يف النافع وغريمها هو املتعني، وحيمل صحيح رفاعة على ما محله الشيخ 

  .ضيلة واالستحبابيف التهذيب، وهو الف

صلى اهللا عليه ( كما دخل النيب ،ن يدخلها حمالأنه جيوز إ ف،من دخلها لقتال: اخلامس

  . انتهى،صحابواحلكم بذلك مشهور بني األ: صحابه عام الفتح، قال يف احلدائقأ و)وآله

وكذا من يريد دخوهلا :  قالنه بعد جتويز الدخول للحطابني وحنوهمأوعن املنتهى 

نه جيوز هلم إقتاهلم، ف إىل مام عادل وحيتاجإيبغون على  أو ن يرتد قوم فيهاأائغ كلقتال س

 دخلها عام الفتح وعليه عمامة )صلى اهللا عليه وآله(ن النيب حرام، ألإدخوهلا من غري 

  .سوداء

  صلى اهللا عليه (نه كان خمتصا بالنيب إ :يقال ال



٣٨

  وما عدا ما ذكر مندوب، ويستحب تكرارها كاحلج،

  

 :نا نقولأل:  وذكر حديث معاوية املتقدم، مث قال)صلى اهللا عليه وآله(نه قال أل، )وآله

  . انتهى،)١( وملن هو يف مثل حايليلحلت أن يكون معناه أحيتمل 

 للحدائق واجلواهر وغريمها، ملا تقدم من خرب معاوية وكليب  وفاقاً،قوى املنعلكن األ

  .الحتمال الذي ذكره العالمة خالف الظاهرعالم الورى، واأ يف ي والطربسيسداأل

شاء اهللا يف  نإحرام قبل شهر، وسيأيت تفصيل الكالم فيه من دخلها بعد اإل: السادس

 مجاعاملسألة الثانية من مسائل فصل صورة حج التمتع، وقد اختاره هناك ما ادعى عليه اإل

  .حرام، فالالزم كان هنا استثناؤه أيضاًمن عدم لزوم اإل

ويستحب {نه قد جيب بالفوات أيضاً أ لكن عرفت }عدا ما ذكر مندوبوما {

  .}تكرارها كاحلج

صلى (اعتمر رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،فعن معاوية بن عمار

 ثالث عمر متفرفات، عمرة ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة )اهللا عليه وآله وسلم

فة وهي عمرة القضاء، وعمرة من اجلعرانة بعد ما رجع من حاحلديبية، وعمرة أهل من اجل

  .الطائف من غزوة حنني

  .)٢(عدةقثالث عمر متفرقات كلهن يف ذي ال: نه قالأال إ، ورواه الصدوق مرسالً

  صلى اهللا عليه (اعتمر رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وعن أبان

                                                

  .٢ ح من أبواب العمرة٢ باب ٢٣٨ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب العمرة ذيل٢ باب ٢٣٨ ص١٠ ج: الوسائل)٢(



٣٩

  يعترب شهر،: العمرتني فقيلواختلفوا يف مقدار الفصل بني 

  

 عمرة احلديبية وقضى احلديبية من قابل ومن اجلعرانة حني أقبل من )وآله وسلم

  .)١(عدةقالطائف ثالث عمر كلهن يف ذي ال

  .)٢( وعن مساعة قريب منها

 عمرة احلديبية، ، اعتمر أربع عمر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن النيب إ :وعن ابن عباس

  .)٣(من قابل، والثالثة من اجلعرانة، والرابعة اليت مع حجتهوعمرة القضاء 

  .شاء اهللا نإ من الروايات ىل غري ذلك مما يأيتإ

 والقائل الشيخ يف أحد قوليه، وابن } فقيل،واختلفوا يف مقدار الفصل بني العمرتني{

يف الدروس،  وابن زهرة، واحملقق يف النافع، والعالمة يف املختلف، والشهيد ،محزة، واحلليب

تيان بعمرة قبل فصل شهر من العمرة السابقة، وذلك جيوز اإل  فال}يعترب شهر{ :وغريهم

  :جلملة من النصوص

يف كتاب :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ففي صحيح عبد الرمحان بن احلجاج

  .)٤( يف كل شهر عمرة:)عليه السالم(علي 

عليه ( ن علياًإ )عليه السالم( عبد اهللا أبامسعت :  قال،ويف موثق يونس بن يعقوب

  .)٥(يف كل شهر عمرة: كان يقول) السالم

                                                

  .٣ ح من أبواب العمرة٢ باب ٢٣٨ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من أبواب العمرة٢ باب ٢٣٨ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب العمرة٢ باب ٢٣٨ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٤ ص١٠ ج: الوسائل)٤(

  .٢ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٤ ص١٠ ج: الوسائل)٥(



٤٠

  يام،أ عشرة :وقيل

  

عليه (كان علي  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف صحيح معاوية بن عمار، عن

  .)١(لكل شهر عمرة:  يقول)السالم

السنة اثىن عشر  :)معليه السال(قال أبو عبد اهللا :  قال،سحاق بن عمارإوصحيح 

  .)٢(شهراً يعتمر لكل شهر عمرة

  .)٣( شهر عمرةللك:  قال)عليه السالم( عن الرضا ،نصر أيب وعن ابن

 يف السنة اثنا :)عليه السالم(قال أبو عبد اهللا :  قال،وعن كتاب حسني بن عثمان

  .)٤(عشر عمرة، يف كل شهر عمرة

  .غري ذلك من الرواياتإىل 

خر، واملهذب واجلامع، سكاىف، والشيخ يف القول اآل والقائل اإل}ة أيامعشر: وقيل{

  :صباح والتحرير، والتذكرة واملنتهى، واالرشاد وغريها، وذلك جلملة من النصوصواإل

 عن الرجل يدخل )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال،محزة أيب  بنيففي خرب عل

دخل فليدخل إذا  :)عليه السالم( يصنع؟ قال ربعة كيفمكة يف السنة املرة واملرتني واأل

يف :  فقال،يكون أقل: ، فقلتولكل شهر عمرة: ، قالذا خرج فليخرج حمالإ و،ملبيا

   يوحقك لقد كان يف عام: ، مث قالعشرة أيام عمرةكل 

                                                

  .٤ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٩ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .١٢ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .١٣٠٨ ح ٢٤٢ ص: الشيعة جامع أحاديث)٤(



٤١

  تياا كل يوم،إ فيجوز ،قوى عدم اعتبار فصلواأل

  

براهيم بالطائف، إكنت مع حممد بن  : ومل ذاك؟ قال:، قلتهذه السنة ست عمر

  .)١(وكان كلما دخل دخلت معه

لكل شهر :  قال)عليه السالم(احلسن موسى  أيب ويف رواية الصدوق عنه، عن

  .)٢(لكل عشرة أيام عمرة:  قال،يكون أقل من ذلك:  قلت:، قالعمرة

 املستمسك ، واستظهر يف)عليه السالم(وذكر يف اجلواهر رواية أخرى عن الصادق 

  ).عليه السالم (ا رواية عليأ

،  الفتوى به عن العمايني ثالث اعترب الفصل بني العمرتني سنة، وحكوهناك قول

  :أخباروميكن أن يستدل له ب

  .)٣(العمرة يف كل سنة مرة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي صحيح احلليب، عن

  .)٤(واليكون عمرتان يف سنة: )سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب ويف صحيح حريز، عن

يكون عمرتان يف  ال:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب ويف صحيح زرارة بن أعني، عن

  .)٥(سنة

   عن ي وهذا هو احملك}تياا كل يومإيجوز ف ،قوى عدم اعتبار فصلواأل{

                                                

  .٣ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٤ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .٨ و٧ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٤(

  .لعمرة من أبواب ا٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٥(



٤٢

ام، بل ، واحملقق يف الشرائع، والشهيد يف اللمعة، وكشف اللثي والديلميالسيد واحلل

أصحابنا  إىل رين، بل عن الناصريات نسبتهكثري من املتأخ إىل يف اجلواهر واملستند نسبه

  . عليهمجاع بدعوى اإلمؤذناً

  .مرة باالعتمار، فال يتقيد بوقت دون وقتات اآلطالقوغاية ما استدل هلذا القول اإل

املدة بينهما جمملة، غري حتديد  إىل ات بالنسبةطالقيراد عليه بأن اإلواإل: قال يف املستند

منا هي مسوقة لبيان الفضيلة، مردود بكفاية الفضيلة، حلسنها يف كل مرة، إواضح الداللة، و

 فيه فتوى ين املقام مقام االستحباب احملتمل للمساحمة، فيكفأحتديد املدة مع  إىل حيتاج وال

  . انتهى،)١(ي احملكمجاعجلة، فظاهر اإلاأل

ينافيه نصوص الشهر والعشر اليت أقصاها عدم ترتب االستحباب  وال: وقال يف اجلواهر

  . انتهى،)٢(الكراهة أو املخصوص،

ن العبارة احملكية عنه ظاهرة يف عدم إ ف، عن العماينيأما القول بالسنة احملك: أقول

يكون عمرتان يف عام  ال: يقول ا، قال نه لو اطلع الأ الشهر والعشرة، وأخبارظفره ب

ا يف التمتع خاصة، أقد تأول بعض الشيعة هذا اخلرب على معىن اخلصوص، فزعم  و،)٣(واحد

  الشهور  أي فأما غريه فله أن يعتمر يف

                                                

  .١١ سطر ١٧٩ ص٢ ج: املستند)١(

  .٤٦٥ ص٢٠ ج: اجلواهر)٢(

  .٤٦٢ ص٢٠ ج: اجلواهر)٣(



٤٣

 ن يكن ما تأولوه موجوداً يف التوقيف عن لسان الرسولإشاء وكم شاء من العمرة، ف

لظن فذلك ن كان غري ذلك من جهة االجتهاد واإبه، و  فمأخوذ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  ).عليهم السالم(ئمة ما قالته األ إىل مردود عليهم، وراجع يف ذلك كله

 املعمول ة املشهورخبارا لألم ملعارضته،ما من طرح اخلربينإبد   الهنأ إىل هذا مضافاً

 من احلمل على )رمحه اهللا(تأويلهما مبا ذكره الشيخ  أو ا الدالة على العشرة والشهر،

  .خر على الكراهة األخبارقرينة األمحلها ب أو التمتع،

ن الطرح إدل على عدم جواز التمتع يف السنة مرتني، ف قرب بشهادة ماألكن الثاين 

عليه (بو احلسن أ ما صنعه الكراهة ينايف، واحلمل على مكان اجلمع الداليلإبعد عدم 

عمال أن كان قد سبق منا ما يوجه إ من االعتمار يف سنة واحدة ست مرات، و)السالم

  . اليت هي مكروهة)عليهم السالم(ئمة األ

نه أ الشهر، وأخبار إىل  مستنداًما محلهما على التقية كما عن احملدث الكاشاينأو

نه كره العمرة أ عن املنتهى، من يما رمبا يؤيده احملك إىل  مضافاً،)عليه السالم(مذهب علي 

 نه مضافاًخيفى، أل ، ففيه ما الي وابن سريين ومالك والنخعييف السنة مرتني احلسن البصر

ن مجهور العامة على اعتبار الشهر، أ ،مكان اجلمع الداليلإليه بعد إعدم وصول النوبة إىل 

  .ال بالكراهة، وظاهر اخلربين احلرمةإكما عن املنتهى أيضاً، وهؤالء مل يقولوا 

  .هلهأ إىل  فنرد علم اخلربين،وكيف كان

   فقد عرفت ،خري املختار يف املنتوهو القول األما القول بعدم اعتبار فصل، أو



٤٤

رادة التحديد من املقيدات، وهو مشكل جداً، خصوصاً إ لكنه تابع لفهم عدم ،دليله

نه لو كان املستحب إعشرة أيام، ف إىل الإ عن الشهر )عليه السالم(مام بعد عدم ترتل اإل

نه لو قال أترى  الأوجه قريب، قل من عشرة، مل يكن هلذا الترتل أمطلق العمرة ولو بفصل 

 يف كل سنة : وحنو ذلك، مث قال منكم فله كذا درمهاًي ومن دخل داريدخلوا دارا :املوىل

  .ال ذا املقدارإ مل يفهم الترخيص ،يف كل شهر مرة:  قال،قلأحدهم يكون أ فسأله ،مرة

تصريح به يف  لل، القواعد الثاينىمر بني الشهر والعشرة، ومقتضوعلى هذا فيدور األ

وأما :  واملناقشة يف سنده يف غري حمله، قال يف املستمسك،اخلربين بعد الترتل عن الشهر

محزة لرواية الصدوق له يف الفقيه بسنده إليه  أيب  بنيالقائلون بالعشر فعولوا على خرب عل

 ن كان البطائين فالظاهر اعتبار حديثهإثقة، و ن كان الثمايل فهوإ وهو ،وسنده صحيح

، ومجاعة ممن نصوا على مجاعصحاب اإلأعاظم عنه، وفيهم مجع من لرواية مجع كثري من األ

  . انتهى،)١(عن ثقة، ولغري ذلك من القرائن املذكورة يف كتب الرجال الإيروون  م الأ

يبعد جوازه يف كل يوم،  بل ال:  مطلقاً، قالجواز التوايلن اجلواهر بعد اختيار إمث 

ن لكل يوم عمرة، لكن أ على معىن ،ن أقل الفصل يومأ بعض العبارات توهم وإن كان قد

  وهو  .انتهى، )٢( ما ذكرنا عدم الفرق بني اليوم وغريهىمقتض

                                                

  .١٤٦ ص١١ ج: املستمسك)١(

  .٤٦٦ ص٢٠ ج: اجلواهر)٢(



٤٥

  .حمله إىل وتفصيل املطلب موكول

  

  .جيوز أقل من يوم نه الأدليل على  ذ الإ ،جيد

ن إ، والًن خرج من مكة ورجع يف شهره دخل حمإتمتع ن املأ أما ما دل على }و{

ن من أفسد أدل على  ال بأن لكل شهرة عمرة، وكذا مال معدخل يف غري الشهر دخل حمرماً

  . فهما حكمان اليرتبطان مبا حنن فيه،يتعمرته قضاها يف الشهر اآل

  .شاء اهللا نإ وسيأيت }حمله إىل موكول{ فيهما }تفصيل املطلب{و

  



٤٦

  فصل 

  قسام احلجأيف 

  بارخ واألمجاع باإل،وهي ثالثة

  

  }قسام احلجأيف  فصل{

  .}خبارواأل{ املتواتر نقله }مجاع باإل،وهي ثالثة{

 )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،احلسن، عن معاوية بن عمار أو الصحيحففي 

مر رسول اهللا أاحلج، وا  إىل  حج مفرد، وقران، ومتتع بالعمرة،احلج ثالثة أصناف: يقول

  .)١(ال اإنأمر الناس   والفضل فيها، وال)لمصلى اهللا عليه وآله وس(

عليه (بو عبد اهللا أقال :  قال، عن الكاىف والفقيهي املرو،وخرب منصور الصيقل

 والسائق هو ،اج مفرد للحجححاج متمتع، و: احلج عندنا على ثالثة أوجه: )السالم

  .)٢(القارن

  احلاج على : ل قا)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وصحيح زرارة وأيب بصري

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج١ باب ١٤٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ ح يف وجوه احلج١١٠ باب ٢٠٣ ص٢ ج:حيضره الفقيه  من ال)٢(



٤٧

 ورجل ي،فرد احلج ومل يسق اهلدأ، ورجل يفرد احلج وساق اهلدأرجل : ثالثة وجوه

  .)١(احلج إىل متتع بالعمرة

ن احلج قبل أمنا نزل يف حجة الوداع وإن حج التمتع أن يعلم أ ي وينبغ:قال يف احلدائق

 هذين الفردين  مكة والبعيد عنها، وختصيصيفراد حلاضرإ أو منا هو حج قرانإذلك 

منا وقع بعد نزول حج التمتع إ مكة والتمتع بالبعيد، كما دلت عليه اآلية والرواية يحباضر

  . انتهى،)٢(يومئذ

عليهم (، عن آبائه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن

واملروة يه بني الصفا  من سع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ملا فرغ رسول اهللا :  قال)السالم

ن أالناس ن تأمر أن اهللا يأمرك إ:  وهو على املروة فقاليأتاه جربئيل عند فراغه من السع

 على الناس بوجهه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قبل رسول اهللا أ في،ال من ساق اهلدإحيلوا 

مر آن أعز وجل  عن اهللا يأمرينـ خلفه  إىل شار بيدهأوـ يها الناس هذا جربئيل أيا : فقال

يا رسول اهللا : ليه رجل فقالإمر اهللا به، فقام أمرهم مبا آ فيمن ساق اهلد الإن حيلوا أالناس 

بشيء ويصنع هو غريه،  يأمرنا: سنا تقطر من النساء، وقال آخرونوخنرج من مىن ورؤ

 ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكن ييها الناس لو استقبلت من أمرأيا : فقال

  حلوا أحمله، فقصر الناس و ي حىت يبلغ اهلديحيل من ساق اهلد ، والياهلدسقت 

                                                

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج١ باب ١٤٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣١١ ص١٤ ج: احلدائق)٢(



٤٨

 ، يا رسول اهللا:، فقاليليه سراقة بن مالك بن جشعم املدجلإ فقام ،وجعلوها عمرة

 )١(هصابعأ وشبك بني ،يوم القيامة إىل  بل لألبد: قال،بدبه لعامنا هذا أم لأل مرتناأهذا الذي 

  .)٢(ياحلج فما استيسر من اهلد إىل متتع بالعمرةفمن  :ناآك قرنزل اهللا تعاىل يف ذلأو

 ، هو عمر باالتفاق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مث ان الرجل الذي اعترض على النيب 

  .بعض الكالم فيه عن كتاب النص واالجتهاد إىل شارةبأس باإل وال

تعتان كانتا على م: ن عمر خطب ذات يوم فقالإ( : يف تفسري آية املتعةيفعن الراز

 متعة احلج :عاقب عليهماأى عنهما وأنا أ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عهد رسول اهللا 

  .)٣()ومتعة النساء

صلى اهللا عليه (أيها الناس ثالث كن على عهد رسول اهللا : نه قالأوعن القوشجى 

 على ساء، وحيهن، متعة احلج، ومتعة النعاقب عليأحرمهن وأى عنهن وأنا أ و)وآله وسلم

  .)٤(خري العمل

كان ابن عباس يأمر :  قال،نضرة أيب  وعن صحيح مسلم يف باب املتعة باحلج، عن

 يعلى يد:  فقال،فذكرت ذلك جلابر بن عبد اهللا:  قال،ا ينهى عنهباملتعة وكان ابن الزبري

بأمر ي  أ فلما قام عمر ـ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دار احلديث، متتعنا مع رسول اهللا 

  شاء ن اهللا كان حيل لرسوله ماشاء مباإ: اخلالفة ـ قال

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٣ باب ١٧٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٩٦اآلية :  سورة البقرة)٢(

  . عن تفسري الفخر الرازي٢ ح٢١١ ص٦ ج: الغدير)٣(

  . عن شرح التجريد للقوشجي٧ ح٢١٣ ص٦ ج: الغدير)٤(



٤٩

   عن مكة،ول فرض من كان بعيداًفراد، واألإمتتع وقران و

  

بتوا نكاح هذه أمتوا احلج والعمرة، كما أمركم اهللا وأ فهن القرآن قد نزل منازلأو

  .)١(رمجته باحلجارة الإجل أ إىل  برجل نكح أمرأةالنساء فلن أويت

صلى اهللا عليه (هي سنة رسول اهللا : ن عمر قالأ :موسى أيب مسند أمحد، عنوعن 

 ن امث يروحو اكرن يعرسوا ن حتت األأخشى أ  املتعة ـ لكينيعينـ  )وآله وسلم

  .حجاجاً

  .خبارىل غري ذلك من األإ

 لكنهم مل يأخذوا بقوله يف ،خذوا بقول عمر يف متعة النساءأن إن العامة وأخيفى  وال

فراد، ن واإلاالقرربعة على جوازها والتخيري بينها وبني طبقت املذاهب األأ فقد ،تعة احلجم

الفقه على املذاهب (خيفى على من راجع   كما ال،خريينا أفضل من األأبل عن بعضهم 

  . وغريه)ربعةاأل

باحة إاللذة ب أي  به ملا فيه من املتعةي مس}متتع{ن احلج أ فقد حتقق ،كانوكيف 

  .حرامنيحرام يف املدة املتخللة بني اإلورات اإلحمظ

النفصاله عن  أو ،مرين مفرد عن األ}فرادإو{ ،حرامه بالسياقإ يقرن عقد }ناوقر{

  . كما يف احلدائق واملستند وغريمها،العمرة وعدم ارتباطه ا

 يف ينا احملقق واحملكإمجاعب:  قال يف املستند} عن مكةول فرض من كان بعيداًواأل{

  .النتصار واخلالف والغنية واملنتهى والتذكرة واملعترب وغريهاا

                                                

  .١٨٦ ص٢ ج: املستند)١(



٥٠

ن فرض من نائي عن مكة أ على )رضوان اهللا عليهم(مجع العلماء أ: وقال يف احلدائق

  .)١(جيوز هلم غريه إال مع الضرورة هو التمتع ال

فهذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن مل يكن قد حج مع االختيار : وقال يف اجلواهر

  . انتهى،)٢( علمائنا واملتواتر من نصوصناإمجاعب

  .وحنومها عبائر غريهم

فَمن تمتع ﴿: نة، أما الكتاب فهو قوله تعاىلسن الدليل على املطلب الكتاب والإمث 

 إذا سبعٍة ِفي الْحج والثَِة أَياٍمالْحج فَما استيسر ِمن الْهدِي فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَ إىل ِبالْعمرِة

اِضِري الْمسِجِد الْحراِم واتقُوا اللَّه رجعتم ِتلْك عشرةٌ كاِملَةٌ ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه ح

الِْعقاِبو ديدش وا أَنَّ اللَّهلَمـ ن االشارة بإ ف،)٣(﴾اعذلكالتمتع، كما  إىل  سواء كانت

  . املالزم مع التمتع يفيد اختصاص التمتع بالنائيياهلدإىل  أو ،العربيةعن بعض فضالء 

 ،حلصر التمتع يف النائي فهو مفيدة ،ية اختصاص النائي بالتمتعيستفاد من اآل نعم ال

فراد ن واإلاحصر النائي يف التمتع حىت تفيد عدم جواز القر فال يكون تكليف احلاضر ال

  .للنائي

                                                

  .٤٢٠ ص١٤ ج:دائق احل)١(

  .٥ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .١٩٦اآلية :  سورة البقرة)٣(



٥١

هل ليس أل :جرعية، كرواية األورد يف تفسري اآل  فمنها ما،فمتواتر: وأما السنة

ذلك ملن مل يكن أهله : هل مكة متعة، يقول اهللا عز وجلأل هل مر والأل سرف وال

  .)١(حاضرى املسجد احلرام

 يمل يكن أهله حاضرملن ذلك  :وصحيحة زرارة، قول اهللا عز وجل يف كتابه

 كل من كان أهله دون مثانية وأربعني ،ليس هلم متعة أهل مكة يعين:  قالاملسجد احلرام

ية، وكل من وراء ميال ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن يدخل يف هذه اآل

  .)٢(ذلك فعليهم املتعة

ن يتمتعوا أيصلح  ال: احلج، فقال إىل ن يتمتعوا بالعمرةأهل مكة أل: وصحيحة علي

  .غري ذلك إىل ،)٣( املسجد احلرامي أهله حاضرذلك ملن مل يكن: لقول اهللا عز وجل

مطلقاً، كصحيحة صفوان الواردة يف حج رسول اهللا مرة حبج التمتع  اآلخباراأل: ومنها

 ن آمر من مل يسق منكم هدياًأن هذا جربئيل يأمرين إ:  وفيها)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ولكين سقت ،مرتكمأ مثل ما مري مثل الذي استدبرت لصنعتأولو استقبلت من  ،حيلن أ

صلى اهللا عليه (ن قيل له أ إىل ، حملهيدن حيل حىت يبلغ اهلأ يينبغي لسائق اهلد  والياهلد

  ملا  أو مرتنا به لعامنا هذاأ فهذا الذي ):وآله وسلم

                                                

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٦ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٥٢

يوم  إىل بدبل هو لأل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يستقبل، فقال له رسول اهللا 

يوم  إىل دخلت العمرة يف احلج هكذا: بعض، قال إىل  بعضهاهابعصأ مث شبك ،القيامة

  .ديث احل ،)١(القيامة

 ينوون عمرة وال حرم الناس كلهم باحلج الأو: وقريب منها صحيحة احلليب، وفيها

 مكة طاف بالبيت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قدم رسول اهللا  إذا  حىت،يدرون ما املتعة

ن حيلوا أفلما قضى طوافه عند املروة قام خطيباً فأمرهم : ن قالأ إىل وطاف الناس

 أرأيت هذا :ن قيل لهأ إىل ، فأحل الناس،مر اهللا عز وجل بهأوجيعلوها عمرة وهو شيء 

بل  ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال رسول اهللا ،مرتنا به لعامنا هذا أم لكل عامأالذي 

  .)٢(بدلأل

فَمن ﴿: ن اهللا تعاىل يقول أل،يوم القيامة إىل عمرة يف احلجالدخلت : وصحيحة احلليب

عتمت  نزل ذلك يف كتابه وجرت به السنة أفليس ألحد إال أن يتمتع، ألن اهللا : ن قالأإىل

  .)٣()صلى اهللا عليه وآله وسلم(من رسول اهللا 

صلى اهللا ( نعدل بكتاب اهللا وسنة نبيه نا الإ ،من حج فليتمتع :وصحيحة ابن عمار

  .)٤()عليه وآله وسلم

                                                

  .٤ حسام احلج من أبواب أق٦ باب ١٥١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٤ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٥٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٣ باب ١٧٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١٤ ح من أبواب أقسام احلج٣ باب ١٧٥ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٥٣

   غري بعيد،أيخران فرض من كان حاضراً، واآل

  

لقينا ربنا قلنا ربنا علمنا بكتابك وسنة  إذا ناإ ،ما نعلم حجاً هللا غري املتعة: ويف أخرى

  .)١(نبيك

 عليك بالتمتع:  فقالة،رورصنا نريد احلج وبعضنا إ :ورواية حممد بن الفضل اهلامشي

  . )٢(واملسح على اخلفني احلج واجتناب املسكر إىل نتقي بالعمرة فإنا ال :لمث قا

 الكثرية اليت جيدها الطالب يف كتاب الوسائل واملستدرك يف خبار من األىل غري ذلكإ

  .ول والثاين والثالث من أبواب أقسام احلجالباب األ

 ،وجوب التمتع مطلقاًا دلت على إ : ما ذكره يف املستندخباروجه داللة هذه األو

ن مورد أكثر أ النائي مع يفبق ، وما يأيتخبارمر من األ  ومامجاعخرج منه غري النائي باإل

  . انتهى،)٣( واملخاطب ا الناؤون عن مكةخبارتلك األ

 كون النائي تكليفه ،بعض إىل  بعد ضم بعضهاخبارن الظاهر من األإ :لكن رمبا يقال

يتمسك بعام التمتع،   اليفراد، ففي صورة الشك املفهومن واإلا وغريه تكليفه القر،التمتع

  .شاء اهللا تعاىل نإوسيأيت توضيح هلذا 

 وعن ، كما يف املستندمجاع باإل}غري بعيد أي ان فرض من كان حاضراً،خرواآل{

  . عن الشيخ يف املبسوط واخلالفيالغنية، وحك

التمتع اختياراً، وسيأيت يف   إىلواز العدولوعن حيىي بن سعيد يف اجلامع القول جب

  .املسألة الثانية التعرض لكالمهما

                                                

  .١٣ ح من أبواب أقسام احلج٣ باب ١٧٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥ حأقسام احلج من أبواب ٣ باب ١٧٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١٨٦ ص: املستند)٣(



٥٤

   من كل جانب على املشهورول مثانية وأربعون ميالًوحد البعد املوجب لأل

  

 كثرية، ففي صحيح عبيد اهللا أخبارمرين  فيدل على كون الفرض ذين األ،وكيف كان

هل ليس أل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب احلليب وسليمان بن خالد وأيب بصري كلهم، عن

ذالك ملن مل يكن :  وذلك لقول اهللا عز وجل،هل سرف متعةأل وال هل مرأل مكة وال

  .)١(  املسجد احلراميأهله حاضر

 ألهل مكة أن :)عليه السالم(قلت ألخي موسى بن جعفر : وعن علي بن جعفر قال

ذلك ملن مل :  لقول اهللا عز وجل،تعوايتميصلح أن  ال: احلج؟ فقال إىل يتمتعوا بالعمرة

  .)٢( يكن أهله حاضري املسجد احلرام

ن ا الكثرية اليت ذكرناها يف الوسائل يف باب وجوب القرخبارغري ذلك من األإىل 

  .وسيأيت بعضهاخل، إ على أهل مكة فراد عيناًواإل

 قال يف }هورمن كل جانب على املش ول مثانية وأربعون ميالًوحد البعد املوجب لأل{

 وقال يف ،)٣( من كل ناحيةحد البعد ـ مثانية وأربعون ميالً أي نه ـأاملشهور : احلدائق

 عن ي للمحكمن كل جانب، وفاقاً حد البعد املوجب للتمتع مثانية وأربعون ميالً: املستند

 والصدوقني والشيخ يف التهذيب والنهاية والنافع واملعترب ،براهيم يف تفسريهإعلي بن 

واملختلف والتذكرة واملنتهى والتحرير واملسالك والدروس واللمعة والروضة واملدارك 

  والذخرية وغريهم من املتأخرين

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣٢١ ص١٤ ج: احلدائق)٣(



٥٥

ذلك : قول اهللا عز وجل يف كتابه:  قلت له،)عليه السالم(جعفر  أيب قوى لصحيحة زرارة، عناأل

 أهل مكة ليس عليهم متعة، كل ينيع: )عليه السالم( فقال ،ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام

 ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل يف هذه من كان أهله دون مثانية وأربعني ميالً

  .ية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه املتعةاآل

  

 ويف املعترب ،نه املشهورأين، ويف شرح املفاتيح ريخصحاب كما يف األبل عند أكثر األ

 عن االقتصاد ي للسرائر والشرائع واحملكخالفاً: ن قالأ إىل خر شاذ نادر،ن القول اآلأ

وجممع البيان وفقه القرآن وروض اجلنان واجلمل والعقود والغنية والكايف والبيان واملبسوط 

  . انتهى،)١(  عشر ميالً فاثين،شارة والقواعدصباح واإلوالوسيلة واجلامع واإل

  .)٢(نه مل تتحقق الشهرة عندهأن ذكر  أين بعدويف اجلواهر اختار القول الثا

عليه (جعفر  أيب  لصحيحة زرارة، عن،قوىاأل{ول هو فالقول األ ،وكيف كان

ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد : قول هللا عز وجل يف كتابه:  قلت له)السالم

 ربعني ميالًعليهم متعة كل من كان أهله دون مثانية وأيعين أهل مكة ليس :  فقالاحلرام

ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل يف هذه اآلية، وكل من كان أهله 

  .)٣(}وراء ذلك فعليهم املتعة

                                                

  .١ سطر ١٨٧ ص٢ ج: املستند)١(

  .٦ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٥٦

هل مكة ليس هلم أل:  قال،خلإ ذلك سألته عن قول اهللا عز وجل ،)عليه السالم(وخربه عنه 

 مكة دون ي من مجيع نواحعون ميالًمثانية وأرب: فما حد ذلك؟ قال: ، قلتعليهم عمرة متعة وال

   أخر،أخبارويستفاد أيضاً من مجلة من  .عسفان وذات عرق

  

ذلك :  قال،خلإ كلذ : سألته عن قول اهللا عز وجل،)عليه السالم(وخربه عنه {

مثانية وأربعني :  قال،فما حد ذلك:  قلت: قال،عليهم عمرة ألهل مكة ليس هلم متعة وال

  .واحي مكة دون عسفان وذات عرقمن مجيع ن ميالً

  . كصحيح الفضالء املتقدم)١(} أخرأخبارويستفاد أيضاً من مجلة من 

هل مر أل هل سرف والليس أل: )عليه السالم(بو عبد اهللا أعرج، قال سعيد األوخرب 

ِد ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِج﴿: هل مكة متعة، يقول اهللا تعاىلوال أل

  .)٢(﴾الْحراِم

 املسجد يذلك ملن مل يكن أهله حاضر: مث قال عز وجل: وعن الفقه الرضوي

 الإ عن هذا احلد فال حيج من كان خارجاً،  مكة ومن حوهلا على مثانية وأربعني ميالًاحلرام

  .)٣(يقبل اهللا غريه منه  وال،احلج إىل  بالعمرةمتمتعاً

 مجاع باإلخبار فيكون مؤيداً هلذه األ، عشر بالزمهاثين النافية الخباروسيأيت بعض األ

  .خيفى  وليس جمال للعكس كما ال،املركب

                                                

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢٨ سطر ٢٦ ص: فقه الرضا)٣(



٥٧

  :بأس ببياا  الخبارمساء حمال يف هذه األأنه وقعت إمث 

 قرية تبعد عن مكة :ديب لأل)كيف حتج(ذات عرق، وهي كما يف كتاب : ولاأل

  . كيلومتراً تقريباًنياملكرمة مبقدار أربعة وتسع

 تكون ذات عرق على ،متراً نصف امليل، وامليل ثلث الفرسخ ن الكيلوإحيث : أقول

من مكة املكرمة، وهذا التحديد حتقيقي كما يظهر ذلك ملن اطلع على  سبعة وأربعني ميالً

التقريب، فما عن التذكرة ذات عرق  املساحات والتحديدات احلديثة املبنية على التحقيق ال

 املرحلة : يف املصباحي ملا عن الفيوم،ن املرحلتني مسافة يومنيأضميمة مرحلتان من مكة، ب

  . واجلمع مراحل،املسافة اليت يقطعها املسافر يف حنو يوم

ن أثان، وهو  مرأمسرية يوم، بضميمة  أي  يقال بينهما مرحلة،:وعن مشس العلوم

  ال من مكة، تقرييبمسافة اليوم مثانية فراسخ، املنتج كون ذات عرق على ستة عشر فرسخاً

ن تكون املرحلة خمتلفة باختالف بعد املرتل وقربه، ولذا قال أاملمكن ، بل من يحتقيق

قل من أذا كان إاض يوم، فياملرتل يف ب إىل م كانوا يسريون وذلك أل، يف حنو يوميالفيوم

  .جدوا يف السري أو ن كان أكثر وصلوا بعدهإ و،مثانية فراسخ وصلوا قبل متام اليوم

  .سفان، وهو كعثمان على مرحلتني من مكه كما عن القاموسع: الثاين

  .ثري كما عن ابن األ،ميالأ موضع من مكة على عشرة ،ف ككتفِرس: الثالث

  ، لكن يكفلس على مخسة أميال من مكة، كما عن الواقد مر: الرابع



٥٨

  .ن بطن مر موضع من مكة على مرحلةأعن القاموس 

  . يف مثانية وأربعني ميالة احلدود كلها داخلن هذهأومن هذه تعرف 

 سأل عن اويذ الرإشكال فيه أصال،  إن صحيح زرارة الأ وهو ،ولكن يبقى شيء

 )عليه السالم(مام جاب اإلأ ف، املسجد احلراميمن كان أهله حاضر أي :حكم مفهوم اآلية

لتوهم  هل مكة، دفعاًأ معيار كونه من )عليه السالم(هل مكة ليس عليهم متعة، مث بني أن أب

هله دون مثانية أكل من كان : )عليه السالم(هل البلدة فقط، فقال أاختصاص احلكم ب

  ـ ربعني ميالأو

 مث بني عدم اختصاص دون ذين املكانني، بل ،مث مثل الدون بذات عرق وعسفان

 ،يةهذه اآل  فهو ممن دخل يف،ما يدور حول مكة بعيداً عنها كبعد ذات عرق وعسفانلك

ربعني أأي املقدار املذكور الذي هو مثانية و، هله وراء ذلكأ وكل من كان ،أي منطوقها

  .ـ فعليه املتعة، وهذا يف كمال الوضوح،ميال

اجلهة الثالثة التشويش الواقع يف عبارة الصحيح لقوله : وبه يظهر ما يف املستمسك قال

ربعني فهو تفسري متثيال للثمانية واألن جعل إنه إف .فيه ذات عرق وعسفان: )عليه السالم(

  .خفىباأل

ن القرية املعمورة تقع متثيال حلدود املسافة، وذلك أوضح عند خفى، ألأليس : قولأ

  .خيفى العرف كما ال

 ملا دوا كان خمالفاً ملا ذكروه ن جعل متثيالًإيناسب موضوع الشرطية، و وال: مث قال

كما : )عليه السالم(ن قوله أ إىل  مكة، مضافاًن ذات عرق وعسفان على مرحلتني منأمن 

  . انتهى،)١( مل يتضح ارتباطه مبا قبلهيدور حول مكة

                                                

  .١٥٤ ص١١ ج: املستمسك)١(



٥٩

: )عليه السالم( فيكون قوله ،وعلى هذا حيمل خرب زرارة احملتمل احتاده مع الصحيح

دون عسفان وذات عرق ًما   للداخل يف احلد الذي هو مثانية وأربعون ميالًمثاالمع كو

 فما بعده ملقابلته لفوق الذي ،ليهإ ويراد به املضاف  قد يطلق عرفاًدونن إضاً داخال، فأي

ن العرف أذلك ليه، فما بعده والسر يف إهو بعد احلد، كما قد يطلق فوق ويراد به املضاف 

:  احلد وفوقه وحتته، بل جيعلون طرفني الفوق والتحت، مثال يقال،قسام ثالثةجيعلون األ ال

 وما دون العشرة متيزه مجع ،ن املراد الكر فما فوقأينجس باملالقاة مع  د عن الكر الالزائ

  .ن املراد العشرة فما دونأجمرور مع 

وكذا التشويش الواقع يف منت خرب زرارة، : ذا أيضاً يظهر ما يف املستمسك بقولهو

ربعني دون مانية واألن الثأظاهر يف ، دون عسفان وذات عرق : فيه)عليه السالم(ن قوله إف

 فال تكون الثمانية ،ما على مرحلتنيأن املذكور يف كلمام أ وذات عرق، مع عسفان

  . انتهى،)١(امربعون بقول دوما بل تكون نفسهواأل

شكال بأن ظاهر خرب  بني صحيح زرارة وخربه يرتفع اإلومبا ذكرنا من عدم التنايف

هلهما نه ليس ألأ وظاهر صحيحه ،هما التمتع وجيب على أهل،زرارة خروجهما عن احلد

:  قال،ألهل مكة متعة: قلت) عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب  ويوافقهما خرب،متعة

وال ألهل ذات عرق، وال ألهل عسفان،ال، وال ألهل بستان )٢(.  

                                                

  .١٥٥ ص١١ ج: املستمسك)١(

  .١٢ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٦٠

صل، ال األإعليه دليل   ضعيف ال، كما عليه مجاعة، من كل جانب عشر ميالًوالقول بأن حده اثين

 والقدر املتيقن اخلارج منها من كان دون ،حدأ وجوب التمتع على كل خبار مجلة من األىن مقتضإف

  احلد املذكور

  

بصري صرحيان يف دخول ذات  أيب ن صحيح زرارة وخربأفتحصل من مجيع ما ذكرناه 

ن مل إ زرارة وتشويش فيهما بوجه أصال، وخرب  وال،عرق وعسفان يف مثانية وأربعني ميالً

 دون، فرياد بلفظة  حسب الكالم العريفبد من جعله مسوقاً نه الأال إيكن ذه الصراحة، 

  :مرانأ ويشهد له ،ليه وما بعدهإاملضاف 

  .ميكن محله على غري معناه  وهو نص ال،من التحديدصدره ما وقع يف : ولاأل

  .ع اخلرب احملتمل احتاده م،بصري، وصحيح زرارة أيب خرب: الثاين

 التحديد بامليقات والثمانية عشر خبار ألخبار وهو معارضة هذه األ،نعم يبقى شيء

  .، وسيأيت التكلم يف ذلكميالً

 همؤمساأ تقدمت }من كل جانب كما عليه مجاعة والقول بأن حده اثين عشر ميالً{

  .يصل العملاأل  الي،صالة العموم اللفظأ أي }صلال األإدليل عليه  ضعيف، ال{

 والقدر املتيقن اخلارج ،حدأ وجوب التمتع على كل خبار مجلة من األىن مقتضإف{

  . الذي هو اثىن عشر ميال}منها من كان دون احلد املذكور

ن إ ف،دلة الدالة على كون احلد مثانية وأربعني ميالً من األ}مر وهو مقطوع مبا{

  :تمسك بقوله آخر نبه عليه املسشكاالًإن فيه أاخلاص خمصص للعام، على 



٦١

  ن احلاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ،أدعوى  أو مر، وهو مقطوع مبا

  

 ،منا هي للنائيإن اخلطابات أن الظاهر إشكال، فإن ثبوت هذا العموم حمل أعلى 

 فكيف يصح ،فراد يف اجلملةن واإلاقسام الثالثة، ومشروعية القراأل إىل ضرورة انقسام احلج

  .)١( انتهى،مثل هذا العموم

مثانية  منقسم بانقسام املوضوع، فمن كان دون خبارن احلكم يف األإ: ن شئت قلتإو

 ومن كان أهله وراء ذلك فعليه املتعة كما يف ،ية فهو ممن دخل يف هذه اآلبعني ميالًوأر

 املسجد احلرام فعليه يهله حاضرأ الكرمية أيضاً كذلك، فمن كان ةيالصحيح زرارة، بل اآل

  . املسجد احلرام فعليه املتعةيملتعة، ومن مل يكن أهله حاضرغري ا

  وأربعة فراسخ اثين}ن احلاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخأأو دعوى {

 يف ي، وقد استدل ذا مجاعة مقتصرين على هذا القدر، وهو الظاهر من البيضاوعشر ميالً

  . انتهى،ة القصر عندنارم على مسافوهو من كان من احل: ، قاليةتفسري اآل

ية ن اآلأ وهو )دام ظله(وغاية ما ميكن يف توضيحه ما ذكر يف جملس درس الوالد 

الْحج فَما ى  إلَفَِإذا أَِمنتم فَمن تمتع ِبالْعمرِة﴿ :الكرمية يف باب الذبح مبىن حيث قال تعاىل

   يام ثَالثَِة أَياٍم ِفي الْحجاستيسر ِمن الْهدِي فَمن لَم يِجد فَِص

                                                

  .١٥٦ ص١١ ج: املستمسك)١(



٦٢

رجعتم ِتلْك عشرةٌ كاِملَةٌ ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد  إذا وسبعٍة

ما حاضر إية، فهذا الشخص احلاضر يف مىن الذي هو موضوع الكالم، اآل )١(﴾الْحراِم

 ،ربعة فراسخأقل من أمن بينه وبني املسجد  إىل سبةال بالنإيكون ذلك   وال،املسجد احلرام

كثر أمن بينه وبني املسجد  إىل ال بالنسبةإيكون   وال،املسجد احلرام إىل مسافر بالنسبةأو 

 ين اهلدإ: ية تقوليابه، وحينئذ فاآلإبه واسخ حىت يتحقق السفر الشرعي بذهامن أربعة فر

، فمن كان بعد أربعة افراملس أي مل يكن حاضراً ملن  ـ يف غريهيهد ذ الإ  ـالزم للتمتعال

  .الزم للتمتعي النه مسافر فعليه اهلدأفراسخ صدق عليه 

الزم للتمتع على غري احلاضر، وهذا صادق على كل من كان ي الن اهلدأ: واحلاصل

  .على أربعة فراسخ من املسجد فما بعد

  :لكن يرد عليه

 بل مقابل الغائب الصادق ،يس مقابل املسافرية لن املتبادر من احلاضر يف اآلإ: أوالً

حد يف عدم صدق حاضر كربالء على أيشك  نه الإ ف،على من بعد عن مكة ولو قدر ميل

تفسري   ولو ال،، وحاضر النجف على من يسكن الكوفة)عليه السالم(من يسكن قرب احلر 

يستفاد منها  ية الئذ فاآل كان املرجع هو املعىن املتبادر العريف، وحين)عليهم السالم(ئمة األ

 يظهر منها احلضور مقابل خبار بل مع قطع النظر عن األ،غريه  والاثىن عشر ميالً احلد ال

  .ية الكرمية مبجردهااآل ليها كانت هي املرجع يف احلد الإ ومع النظر ،الغياب

                                                

  .١٩٦اآلية :  سورة البقرة)١(



٦٣

يساعد  ف ال والعر،يفرن احلاضر املعلق عليه وجوب غري التمتع أمر عأدعوى  أو و كما ترى،هو

  .على أزيد من اثين عشر ميال، وهذا أيضاً كما ترى

  

ذ االستدالل بنحو ما تقدم على تقدير الغض إشكال، وهو العمدة يف حل اإل: وثانياً

 ذلك ملن مل يكن حاضر املسجد احلرام، حىت :يةيتم لو كانت اآل مناإ ،ولعن اجلواب األ

ذلك ملن مل يكن  :يةن اآلإ كذلك، فيكون املناط هو حاضر املسجد وعدمه، لكن ليس

 نه ينظر أهله، الأمكان الشخص و أي هل فاملناط حضور األ، احلرام املسجديهله حاضرأ

  .مسافر أو نه هل هو حاضرأ يف مىن، ونفس الشخص الذي هو فعالًإىل 

ن من أهله يف كربالء مثال إ للحاضر واملسافر، فهل ليس مقسماًن األأومن املعلوم 

هله أن  أ املسجد احلرام، واليهله حاضرأن أيصدق عليه  مىن ال مكة وحضر إىل  هووسافر

  .مسافر املسجد احلرام

هو كما {: )رمحه اهللا( من جهة وضوح عدم متامية هذا االستدالل، قال املصنف }و{

  .صالًأوجهه  إىل  من غري تعرض}ترى

يساعد  يف، والعرف المر عرأن احلاضر املعلق عليه وجوب غري التمتع أ{دعوى أو 

يساعد العرف على تسمية من  ذ الإ } وهذا أيضاً كما ترى، عشر ميالًد من اثينعلى أزي

 إىل خذ من العرف بالنسبةن يريد األأال إكان خارجاً عن مكة حباضر املسجد احلرام، اللهم 

 ليس  عشر ميالً، فاخلارج من اثينمجاع يستفاد من اإلجيايب، والطرف اإلالطرف السليب

 املفسرة خباراً، لكنه أيضاً غري تام بعد األإمجاعحباضر، والداخل فيه ليس عليه التمتع 

  .للحاضر



٦٤

ربع، فيكون من كل جهة اثىن ن املراد من مثانية وأربعني التوزيع على اجلهات األأن دعوى أكما 

  ،خبار منافية لظاهر تلك األعشر ميالً

  

ربعني أمثانية و{ الذاكرة خبار األ}د منن املراأ{دريس إ ابن }ن دعوىأكما {

 منافية لظاهر تلك ربع، فيكون من كل جهة اثىن عشر ميالًالتوزيع على اجلهات األ

صحاب بتقسيط الثمانية دريس رفع اخلالف بني األإوحاول ابن :  قال يف اجلواهر،}خباراأل

 رام مثانية وأربعون ميالًه من كان بينه وبني املسجد احل وحد:ربعني على اجلوانب، فقالواأل

 ي، ولعله استشعره مما يف حمكمن أربع جوانب البيت، من كل جانب اثىن عشر ميالً

من جوانب البيت،  كل من كان بينه وبني املسجد احلرام اثىن عشر ميالً: املبسوط، وهو

  .خل إ)١( واالقتصار من كان بينه وبني املسجد من كل جانب اثىن عشر ميالً

  :ذ يرد عليهإ ،ما فيهخيفى  وال

متعة  هل عسفان وذات عرق الأن أنه بني ن صريح صحيح زرارة ينافيه، ألإ: أوالً

  .عليهم، بل املتعة لورائهم

ضالع مربع تقع مكة يف وسطه ففيه أ عشر ضلع من ن كل اثينأنه لو اعترب إ: وثانياً

الزاوية من  إىل قرببعد عن الوسط من الضلع، بل وكذا األأذ الزاوية إلزوم االختالف، 

، واالختالف مقطوع يبعد عن الزاوية، كما هو بديهبعد عن الوسط من األأنقاط الضلع 

 عشر مرتني، ثينربعة والعشرين الذي هو مركب من األالعدم عند الكل، ولو اعترب جعل األ

  حبيث يقع املسجد يف 

                                                

  .٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٦٥

  .ال عامل ا فوأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد مثانية عشر ميالً

  

لزوم  إىل ربعة والعشرون الثاين على زوايا قوائم، ففيه مضافاًوسطه، ويقاطعه األ

قدر نصف  الإ عشر ، فمن كان على اثين عشر ميالًنقصان قدر نصف املسجد عن االثين

ن إن اخلط الواصل بني رأس اخلطني أاملسجد يلزمه التمتع، وهو خالف ظواهر كلمام، 

لزم احملذور السابق الالزم على فرض جعل االثين عشر ضلعاً من لزوم اختالف كان مستقيماً 

 عشر نصف قطره، فمثل هذا التعبري ن كان على حنو االستدارة بأن يكون كل اثينإالبعد، و

هل أ، فكيف بسائر يكاد يقرب من ذهن اهلندسي ىن مما الرادة هذا املعإالواقع يف الرواية و

  .ن هذا املعىن خالف الظاهر بدون قرينة تعينهإ: العرف، وجممل القول

ن حد البعد مثانية أالدالة على { )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن}ما صحيحة حريزأو{

 قال  املسجد احلراميهله حاضرأذلك ملن مل يكن  : يف قول اهللا عز وجل}عشر ميالً

من  يديها، ومثانية عشر ميالًمن بني  من كان مرتله على مثانية عشر ميالً: )عليه السالم(

مثل مر ،  عن يسارها، فال متعة له عن ميينها، ومثانية عشر ميالًخلفها، ومثانية عشر ميالً

أهلها، ملعارضتها لصحيح زرارة وحنوه  إىل  فالالزم رد علمها}فال عامل ا{ ،)١(شباههأو

وجوب املتعة على القاطن بعد  تدل على أا إىل ، مضافاً وحديثاًمما عمل به العلماء قدمياً

  الثمانية عشر قبل الثمانية 

                                                

  .١٠ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٨ ص٨ ج: الوسائل)١(



٦٦

 إىل  محاد بن عثمان واحلليب الدالتني على أن احلاضر من كان دون املواقيتعامل بصحيحيت كما ال

  مكة،

  

نه حيتمل الغلط يف جعل عشر مكان أ املنطوق، على يقاوم ربعني باملفهوم، وهو الواأل

قوع اختالف يف امليل يف لفرسخ، لون املراد بامليل اأ أو ،امليل مكان الفرسخ أو ربعني،أ

  .هذا النحو من االختالف ليناإن مل يصل إاجلملة، و

أقل من  معدل عنه هو العمل بتلك الروايات اليت ال  فاالحتياط الذي ال،وكيف كان

  . واهللا العاملخذت من باب التسليم وسعكأبكل  :)عليه السالم(دخوهلا يف قوله 

 الدالتني على أن احلاضر من كان  محاد بن عثمان واحلليبعامل بصحيحيت ا الكم{

  .}مكة إىل دون املواقيت

:  قال، املسجد احلرامي يف حاضر،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن محاد، عن: ولفاأل

مكة إىل ما دون املواقيت)١(.  

 ، املسجد احلرامييف حاضر : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلليب، عن: والثاين

  .)٢( املسجد احلرام، وليس هلم متعةيمكة من حاضر إىل ما دون املواقيت: قال

 فهو حاضري املسجد احلرام، قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ومثلهما رواية محاد، عن

  .)٣(دون األوقات ما: )عليه السالم(

خيلوان من  ان حبسب ظاهريهما الوهذان اخلرب: قال يف احلدائق بعد نقل اخلربين

  ربعني وقات أعم من أن يكون مثانية واألن ما دون األشكال، ألاإل

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  . من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٦٧

قائل بذلك مع ظهور خمالفتهما لصحيحة زرارة املتقدمة وروايته  أزيد، وال أو ميالً

  .انتهى، )١( مها بعد الزيادة على الثمانية وأربعني ميالً، وحينئذ فيجب تقييدخرىاأل

نه دون مجيع املواقيت، فهو أذ لو كان املراد ما يصدق عليه إ ،يستقيم نه الأإىل  مضافاً

ن كان إمتعة هلم، و  بأن الخبارخالف الظاهر عرق عن احلد، وهو مناف لنص تلك األ

تان واثنان ائميقات لزم أن يكون دون ذي احلليفة الذي يبعد عن مكة مدون أي املراد 

ن املصرح به يف تلك الروايات أسفان وذات عرق يف احلد، مع  وراء ع، فيدخلوثالثون ميالً

ميقات كل حبسب  أي ن كان املراد دونإن عليهم املتعة، وأخروج ما ورائهما عن احلد و

ذي احلليفة اعتباره ببعده، والقريب من ذات عرق  إىل ذلك امليقات، فالقريب إىل قربه

من كل معني لروايات احملدودة للبعد بقدر اعتباره ببعدها لزم االختالف، وهو خالف مجيع ا

  .طرف

حنيفة،  أيب وعن صاحب الذخرية، ومحل هذه الروايات على التقية ملوافقتها ملذهب

هل املواقيت، فراد عام حىت ألن احلكم بالقران واإلأحنيفة يرى  ا أبورده يف احلدائق بأن

  .واخلربان خيصه مبا دون املواقيت

ن ظاهر أ إىل ليه وما بعده، مضافاًإيطلق على املضاف  دونن أقد عرفت : أقول

حنيفة كون التمتع ملن كان مسكنه وراء  أيب  إىلية حيث نسب يف تفسري اآليالبيضاو

  . موافق ملا ذكره الذخرية،امليقات

  املراد باملواقيت املعهودة منها وهي قرن املنازل : ن يقالأنعم قد ميكن 

                                                

  .٣٢٤ ص١٤ ج:حلدائق ا)١(



٦٨

  . وجهان،من املسجد كة أووهل يعترب احلد املذكور من م

  

  . تقريباربعني ميالًأ سبعة وذ مجيعها على حد واحد، أعينإويلملم، وذات عرق، 

وىل، وخرب التحديد بثمانية عشر  األخبارن ما ذكره يف احلدائق من اجلمع بني األإمث 

انية ن من بعد مثحيحة زرارة املتقدمة باحلمل على أوميكن اجلمع بينه وبني ص:  بقولهميالً

 ،)١(ربعني تعني عليه التمتعفراد والتمتع، ومن بعد بالثمانية واأل كان خمرياً بني اإلعشر ميالً

  . باجلمعخالف ظاهر النصوص والفتاوى، مع كونه تربعاً

ربعني، ورد علم الطائفتني هو قول املشهور من التحديد بالثمانية واألجدر فاأل

صال، ومن العجيب مجع صاحب أ عشر يل الثيندل نه الأأهله، كما حتقق  إىل خرينياأل

ول التقريبية، وأعجب منه فراد األأ ومثانية عشر، بأن الثاين من  عشر ميالًاجلواهر بني اثين

  .ن ذا ميكن اجلمع بني النصوص كلهاإ: قوله أخرياً

  : بل قوالن} وجهان،من املسجد أو وهل يعترب احلد املذكور من مكة{

  .اد واجلمل والتحرير وغريها التحديد باملسجدفعن املبسوط واالقتص

  .وعن القواعد واملسالك والروضة والكفاية وغريها التحديد مبكة

 عشر مع قوى التحديد باالثينن األأفال ريب يف : واجلواهر حيث اختار التقريبية، قال

  يد مكة عن كون مبدأ التحد فضالً،احتمال التقريبية منها اليت يندرج فيها الثمانية عشر

                                                

  .٣٢٤ ص١٤ ج: احلدائق)١(



٦٩

  ول،أقرما األ

  

 ضرورة أن ذلك ،اخلارج أو ن من كان على رأسهما فهو من الداخلأأو املسجد، و

  . انتهى،)١( الذي يندرج فيه ذلك كلهالتقرييب  جييء على التحقيقي، الإمناكله 

ن مكة داخل يف حاضر املسجد احلرام، الذي هو املناط يف كون  الثاين، أل}قرماأ{

هل مكة، ولو أ ومها للحاضر الصادق على ،فراد، فالتمتع لغري احلاضرن واإلاالفرض القر

، مفهوماً  والمنطوقاً ية، الكان مبدأ التحديد آخر مكة كان حكم مكة غري معلوم من اآل

 ، حكمه كذا)عليه السالم(نه لو قال حاضر حرم احلسني أال ترى أوهو خالف الظاهر، 

ن بلدة أ احلاضر مبن على فرسخ مل يشك العرف يف ومن ليس حاضره حكمه كذا، مث فسر

هذا نظر املستمسك، فالنصوص خالية عن التعرض  إىل كربالء داخلة يف احلاضر، وكأنه

  .لذلك

ية الكرمية، وتفسري املراد من نعم صحيح زرارة وخربه ملا كان السؤال فيهما عن اآل

ينايف ذلك  بدأ نفس املسجد، وال املسجد احلرام، فاملنسبق من التقدير أن يكون امليحاضر

 خذ موضوعاًأن مكة إ ف مكةيمن مجيع نواح :)عليه السالم(ما يف خرب زرارة من قوله 

  .انتهى، )٢(حظ مبدأ للتقدير، فال اليللنواح

 فلم يعلم له وجه سوى خرب زرارة الذي عرفت }ولاأل{ أقرما :وأما قول املصنف

نه يرد عليه لزوم االختالف بزيادة مكة أ إىل فاًاجلواب عنه، وحنوه صحيح حريز، مضا

  ن مكة زيدت يف إونقصاا، وذلك خالف الظاهر، ف

                                                

  .١٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .١٥٨ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٧٠

  ن وظيفته التمتعأومن كان على نفس احلد فالظاهر 

  

بعض أطرافها أكثر من ميل يف زماننا، والقول بأن املعيار هو مكة يف زمان صدور 

ذ الزيادة قليلة جداً مع إ يف املسجد غري تام، حالة على اهول، والنقض بالزيادةإالروايات 

  .ية وصدور الروايات، والعمدة ما ذكرنا أوالًمعلومية حدود املسجد يف زمان نزول اآل

ن موضوع ما ذكر أخيفى   ال}ن وظيفته التمتعأومن كان على نفس احلد فالظاهر {

و اخلباء الواقع على هذا  فذ،ذ احلد كما هو بناؤهم كخيطإنادر جداً حبيث يلحق باملعدوم، 

 الطرف مدة، ويف ذلك ااخليط فرضاً يكون حاله كذي الوطنني، ألنه يف خبائه يكون يف هذ

  .الطرف أخرى، ولو بالتلفيق

، وهو دائماً جيلس وينام نعم ميكن فرضه فيمن يكون له خباء يسع شخصه فقط مثالً

ه، فقد ورد من قبيله يف باب احلج بأس ب ويفعل أفعاله على نفس اخلط، ومثل هذا التدقيق ال

 ،احلرم إىل يف مسألة تأديب احملرم يف احلرم، فقد روى يف الوسائل يف باب من جىن مث جلأ

 يؤدبسأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل :  قال،)عليه السالم(نصر، عن الرضا  أيب عن

 حد احلرم بعض  يضرب فسطاطه يف)عليه السالم(بو جعفر أكان :  فقال،مملوكه يف احلرم

 أخرجه من احلرم فأدبه يف هذا أراد أن يؤدب بعض خدمإطنابه يف احلرم وبعضها يف احلل، فأ

  .)١(احلل

                                                

  .٨ ح من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها١٤ باب ٣٣٨ ص٩ ج: الوسائل)١(



٧١

 وجب هخارج أو  يف احلده ولو شك يف كون مرتل،ن على ما دون احلدافراد والقرلتعليق حكم اإل

  عليه الفحص،

  

نه من قبيل ذي ظيفتني، ألني الو بنه خمريأوكيف كان فلو حتقق مثل هذا فالظاهر 

  .حوط اجلمع وإن كان األ،الوطنني

:  من كون وظيفته التمتع، فقد بني وجهه بقوله)رمحه اهللا(وأما ما ذكره املصنف 

كل من كان أهله دون :  ففي الصحيح،}ن على ما دون احلدافراد والقرلتعليق حكم اإل{

وكل من كان : )عليه السالم(لفقرة قوله  وفيه النقض بأن بعد هذه ا،)١(مثانية وأربعني ميال

يرى العرف فرقاً بني  ذ الإ ،مرينحد األأدخال احلد يف ترجيح إل  وال،هله وراء ذلكأ

وىل على الثاين وبني عكسه، والقول بأن جمموع الداخل واخلارج خارج غري تقدمي العبارة األ

 حمقق للظهور الذي هو خارج، والوجوه االستحسانية غري ذ هو ليس بداخل والإتام، 

  .املناط

تردد التصرف يف الكالمني بني التصرف يف  إذا نهإوذا يظهر ما يف املستمسك، ف

ول بعد استقراره يف الذهن يكون الكالم ن األول والتصرف يف الثاين يتعني الثاين، ألاأل

  . انتهى،)٢( عليهالالحق جارياً

 ملا تقدم يف هذا } عليه الفحصخارجه وجب أو  يف احلدهولو شك يف كون مرتل{

الكتاب وكتاب الطهارة وغريمها من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية، خصوصاً هذا 

   يف املقام ين الوجوب فورأ إىل  مضافاً،القسم منها

                                                

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٥٩ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٧٢

ي عليه حكم اخلارج، فيجب عليه رنه جيأيبعد القول ب ن كان الإومع عدم متكنه يراعى االحتياط، و

ن املسافة مثانية أ فيكون كما لو شك يف ،غريه معلق على عنوان احلاضر وهو مشكوكن التمتع، أل

  .ن القصر معلق على السفر وهو مشكوكنه يصلى متاما، ألإال، ف فراسخ أو

  

ذ إ ،خيفى ميكن اجلمع بينهما يف سنة واحدة، كما يف املستمسك، لكن فيه ما ال وال

  مث يأيت،االستحبابية أو  ما يف الذمة من عمرة التمتع بعمرة ابتداًء بقصدميكن اجلمع بأن يأيت

  .خرىأباحلج كذلك، مث بعمرة 

تيان حبجة وسط عمرتني، بقصد ما  مبا تقدم من اإل}ومع عدم متكنه يراعى االحتياط{

 عليه رييبعد القول بأنه جي ن كان الإو{تيان حبجتني ملنافاة ذلك للفورية اإل يف الذمة، ال

 فيكون ،ن غريه معلق على عنوان احلاضر وهو مشكوكب عليه التمتع، ألحكم اخلارج، فيج

ن القصر معلق على السفر نه يصلى متاما، ألإال، ف و أة مثانية فراسخافن املسأكما لو شك يف 

  :شكال من جهاتإ لكن فيه ،}وهو مشكوك

ميه معلق على عنوان خاص، فليس ين كال من التمتع وقسأنه قد تقدم إ: وىلاأل

  .خر على عنوان دون اآلدمها معلقاًأح

استصحب، كما لو كان  الإمنا يتم فيمن مل يكن له حالة سابقة، وإن ذلك إ: الثانية

  .عكسلا أو ، عن احلد مث اقترب قليالً سابقاً خارجاًهمرتل

حكم التمام جار يف الشك يف  أو ن استصحاب املوضوعإن التنظري غري تام، فإ: الثالثة

  .ن ما حنن فيهمسافة القصر دو



٧٣

 فرادال اإلإللحاضر  ال التمتع، والإ للبعيد يجيز سالم حيث الحجة اإل إىل منا هو بالنسبةإمث ما ذكر 

قسام الثالثة بال  من البعيد واحلاضر كل من األل فيجوز لكاحلج النديب إىل ن، وأما بالنسبةاالقرأو 

  شكال،إ

  

 ال التمتع، والإ للبعيد يجيز  حيث ال،سالمحجة اإل إىل منا هو بالنسبةإمث ما ذكر {

احلج النديب فيجوز لكل من البعيد واحلاضر  إىل ما بالنسبةأن، واالقر أو فرادال اإلإللحاضر 

ن ما ذكر من تعيني أاعلم : خالف، قال يف املستند  وال}شكالإقسام الثالثة بال كل من األ

املنذور، وصرح الشيخ يف التهذيبني، سالم دون التطوع ومنا هو يف حجة اإلإالتمتع للنائي، 

راد أواحملقق يف املعترب، والفاضل يف مجلة من كتبه، والشهيد يف الدروس وغريهم بأن من 

: فراد الثالثة، بل ظاهر الذخرية عدم اخلالف فيه، حيث قالالتطوع باحلج كان خمرياً بني األ

  .هى انت،)١(سالم دون التطوع واملنذورن موضع اخلالف حجة اإلإ

تيان النيب إ الدالة على خبار الكثرية اليت يأيت بعضها، ومنها األخبارمنا نقول بذلك لألإو

 من أهل مكة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن مع كونه ا حبج القر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٢(ن كان يف داللتها تأملإو

خذ أ طوى ينزل بذفرد احلج، فلما أنه أ )عليه السالم( عن علي بن احلسني يورو

  .مىن ومل يدخل مكة إىل طريق الثنية

                                                

  .٧ مسألة ١٩٠ ص٢ ج: املستند)١(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج١٩ الباب ٢٠ ص٢ج:  املستدرك)٢(



٧٤

  فضل اختيار التمتع،ن كان األإو

  

 إىل تمتع بالعمرة عن امل)عليه السالم(نه سأل أبا عبد اهللا أوعن عبد امللك بن عمرو، 

:  فقلتبعده أو فرد احلج يف ذلك العامأنه أمتتع فقضى : )عليه السالم( فقال ،احلج

ن الفضل إأما واهللا :  فقال،فردت احلج العامأراك قد أ بالتمتع ومرتينأتك فصلحك اهللا سألأ

  .)١(فردت احلجأمرتك به ولكين ضعفت فشق علي طوافان بني الصفا واملروة، فلذلك ألفي 

 يف ال إمتمتعاً الإما دخلت قط : )عليه السالم(قال أبو عبد اهللا :  قال،وعن مجيل

  .)٢(فضلأ والذي صنعتم يضراسأ حىت تتقلق يفرغ من السعأ واهللا ما ينإهذه السنة، ف

ما املتطوع باحلج والناذر له أو:  قال يف احلدائق،}فضل اختيار التمتعن كان األإو{

  . انتهى،)٣(فضلأن كان التمتع إنواع الثالثة، ومطلقا فيتخري بني األ

 ن كان احلج مندوباًميه مليفضلية التمتع على قسأخالف أيضاً يف  ال: وقال يف اجلواهر

 أو سالم منه، والنصوص مستفيضة فيهحلصول حج اإل أو ليه، لعدم استطاعةإبالنسبة 

  . انتهى،)٤(متواترة، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة

                                                

  .١٠ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٢ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٨١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣١٢ ص١٤ ج: احلدائق)٣(

  .١٠ ح١٨ ج: اجلواهر)٤(



٧٥

ن حتصى، أكثر من أا أويدل عليه نصوص مستفيضة، بل متواترة، بل عن املدارك 

فراد ن واإلاتحباب اختيار حج التمتع على القروقد عنوا يف الوسائل واملستدرك بباب االس

  .خلإ ،لفاًألفا وأن حج إجيب قسم بعينه و حيث ال

 وذلك ، يف السنة اليت حج فيها)عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قاليكصحيح البزنط

: فقال، متمتعاً أو  شيء دخلت مكة مفرداًيبأ: تني، فقلتائ عشرة وميف سنة اثنيت

ًمتمتعافقال،من أفرد وساق اهلدي أو احلج، إىل يها أفضل املتمتع بالعمرةأ: ه، فقلت ل  :

 احلج أفضل من املفرد السائق  إىل املتمتع بالعمرة:  يقول)عليه السالم(كان أبو جعفر

  .)١(ليس يدخل احلاج بشيء أفضل من املتعة:  وكان يقول،للهدي

 ينإ : وحنن باملدينة)المعليه الس(عبد اهللا  أليب وصحيح معاوية بن عمار، قلت

: )عليه السالم( قال ،متتعأ أو فرد احلجأ أو يسوق اهلدأريد احلج فأنا أاعتمرت يف رجب و

يف كل فضل وكل حسن. فضل؟ فقالأ ذلك أيف: قلت :كان )عليه السالم(ن علياً إ 

  .)٢(فضلألكل شهر عمرة، متتع فهو واهللا : يقول

ليه علي بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر يف شهر إ كتب :ومكاتبة علي بن حديد قال

يتمتع : ليهإ فكتب ،فضلأيهما أيتمتع  أو  للحجحيج مفرداًأرمضان مث حضر املوسم 

  .)٣(فضلأ

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٨ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٨٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٧٦

 سقت ينإ :قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح عبد اهللا بن سنان، عن

  .)١( التمتع أفضل،ومل فعلت ذلك:  قال، وقرنتياهلد

 ،فضلأاملتعة واهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيحيح حفص بن البختروص

  .)٢(وا نزل القرآن وجرت السنة

: ن بعض الناس يقولإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: وعن صفوان اجلمال قال

 ،احلج إىل متتع بالعمرة: قرن وسق، وبعض الناس يقولأ: جرد احلج، وبعض الناس يقول

  .)٣(ال متمتعاإقرا ألف عام مل ألو حججت : وقال

 ،نواع احلج أفضلأ أي )عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا :براهيم بن عيسى قالإوعن 

لو :  يقول)صلى اهللا عليه وآله( وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول اهللا ،املتعة: فقال

  .)٤(استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس

: ن بعض الناس يقولإ يمأ ويبأ ب:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: وعن صفوان قال

لفي عام ما قدمتها ألو حججت :  فقال،احلج إىل متتع بالعمرة:  وبعض يقول،قرن وسقأ

  .)٥(متمتعا الإ

  . الكثريةخبارىل غري ذلك من األإ

                                                

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١٦ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٨٠ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .١٤ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٨٠ ص٨ ج: الوسائل)٥(



٧٧

  . وغريهيذرسالم كاحلج النالواجب غري حجة اإل إىل وكذا بالنسبة

  

ن طبيعة أات الدالة على طالق لإل،فرق بني احلج عن النفس وعن الغري يف ذلك نه الإمث 

  .فضلأالتمتع 

 :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قاليوخصوص ما عن موسى بن القاسم البجل

، خواينإرمبا حججت عن أبيك، ورمبا حججت عن أيب، ورمبا حججت عن الرجل من 

عشر   مقيم مبكة منذينإ : فقلت،متتع:  فقال،صنعأ فكيف ي عن نفسورمبا حججت

  .)١(متتع: )عليه السالم( قال ،سنني

 املطلق }يسالم كاحلج النذرغري حجة اإل{ املطلق }الواجب إىل وكذا بالنسبة{

 ،دلة األإطالق ملا عرفت من ، كالوصية باحلج والعهد والقسم والشرط وغريمها}وغريه{

  .سالمحجة اإل إىل  منصرفلنائي فرضه التمتعاوقوهلم 

 فال جيوز العدول لعموم ،الوصية باحلج مقيداً بقسم خاص أو كان النذر وحنوه إذا ماأ

فساد فالظاهر من دليله ما الواجب باإلأو: مور املذكورة، قال يف املستمسكأدلة الوفاء باأل

 ،)٢( الظاهر يف مطابقته للمقضيفسده للتعبري فيه بالقضاءألزوم مطابقته للواجب الذي 

  . وهو يف حمله.انتهى

  

                                                

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٧٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٦٣ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٧٨

خر يف خارجه لزمه فرض أغلبهما، لصحيحة أحدمها يف احلد واآل:  من كان له وطنان:١مسألة 

 أليب ، فقلتمتعة له من أقام مبكة سنتني فهو من أهل مكة وال: )عليه السالم(جعفر  أيب زرارة، عن

فلينظر أيهما : )عليه السالم( فقال ،كان له أهل بالعراق وأهل مبكةن إأرأيت : )عليه السالم(جعفر 

  بني الوظيفتني ن كان مستطيعاً من كل منهما ختريإن تساويا فإ، فالغالب

  

 لزمه فرض ،خر يف خارجهأحدمها يف احلد، واآل:  من كان له وطنان:١مسألة {

قامة فيتعني عليه فرضه إغلبهما أفرض ذو املرتلني يعترب يف تعيني ال:  قال يف املستند}أغلبهما

  . انتهى،)١(بال خالف

غلبهما بال خالف أنه يلزمه فرض أ املرتلني ويعند عنوان املصنف ذ: وقال يف اجلواهر

من أقام مبكة سنتني فهو من : )عليه السالم(جعفر  أيب لصحيحة زرارة، عن{ ،)٢(جده فيهأ

ن كان له أهل بالعراق إرأيت  أ: )ه السالمعلي(فر عج أليب ، فقلتمتعة له أهل مكة وال

ن كان إن تساويا فإف{ ،)٣(هلهأ عليه فهو من }فلينظر أيهما الغالب:  فقال،كةمبوأهل 

  : ففي املسألة احتماالت}مستطيعاً من كل منهما

   بال خالف ،}بني الوظيفتني من أنه ختري{ )رمحه اهللا(ما ذكره املصنف : األول

                                                

  .١٢ مسألة ٢٩٠ ص٢ ج: املستند)١(

  .٩٢ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٩  باب١٩١ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٧٩

وجوب  ول بعدم سقوط احلج عنه والواهر، واستدل له يف األكما يف املستند واجل

  . وبطالن الترجيح بال مرجحاًإمجاعاملتعدد 

 وبني ،نه يستصحب احلالة السابقةإ، ففاقياًآ أو التفصيل بني ما كان سابقاً مكياً: الثاين

 يحدمها مكأ يف حجر عمني  كذلك، كما لو فرض كونه يتيماًهول عمرأما كان من 

 ،جمال لالستصحاب حينئذ نه الإشهر، فأ فكان يكفله كل واحد منهما ثالثة يفاقأر خواآل

ما االستصحاب فيما لو كانت له أ وحنوه فيما لو جهل احلالة السابقة، ،التخيري إىل ويرجع

ما خيالفه، ولو فرض قطعه بانقالب  إىل نه يشك يف انقالب موضوعهحالة سابقة معلومة فأل

  .يحاب احلكم التعليق استصياملوضوع جير

  . وهذا منه،ا لكل أمر مشكل أل،القرعة: الثالث

  .الوظيفتنياالحتياط باجلمع بني : الرابع

صل خرج منه صورة غلبة كونه يف مكة وكوا حمله نه األ أل،تعني التمتع: اخلامس

  .فيبقى الباقى حتت العموم

 عدم ينعأوليني قدمتني األن سلمنا املإنا وأ عن املشهور يول احملكلكن يرد على األ

نسلم النتيجة املتوقفة ال نا أال إ ، مثله وعدم وجوب حجني عليه شرعاًقوط احلج عنس

ذ القاعدة يف إالمتناع الترجيح من غري مرجح،  حدمها عليه ختيرياأوجوب الثالثة أعين املقدمة 

التمام مع عدم  أو مثل هذه املوارد االحتياط، فمثله مثل الشاك يف وجوب القصر عليه

  حد بالتخيري أ ومل يقل مجايلنه جيب عليه االحتياط للعلم اإلإاستصحاب وحنوه، ف



٨٠

ذن إحدمها بال مرجح فأوجبت عليه صالتان وترجيح  الصالة والعنه نه مل تسقط أل

 القاعدة من لزوم االحتياط باجلمع بني الصالتني، وما حنن ىيتخري، بل يقولون مبا هو مقتض

  .حد قسيميهأفيجب اجلمع بني الوظيفتني التمتع و ،فيه كذلك

 ما إطالقووجهه : قال،  للجواهر بوجه آخرورمبا استدل للتخيري يف املستمسك تبعاً

أحدها من دون خمصص، وما نواع الثالثة والتخصيص بدل على وجوب احلج الشامل لأل

 ناا دل على وجوب القرن مأ، كما دل على وجوب التمتع بعينه خيتص مبن كان مرتله نائياً 

خذ واملورد خارج عنهما فال مانع من األ، هل مكةأنه خيتص أيضاً مبن كان من إفراد فاإلأو 

  .خلإ )١(فراد الثالثة دليل الوجوب املقتضي للتخيري بني األإطالقب

صل املشروعية وقد قسمت بانقسام أات مسوقة لبيان طالقن اإلأ إىل مضافاً: وفيه

 مفيد لوجوب حج عليه فيكون طالقن مشول اإلأل للتمسك ا، شخاص فال جمااأل

  االحتياط الم يف امل يوجبونأترى  الأبد من االحتياط،  التكليف جممال، ويف مثله ال

  .م لزم اجلمعتيمال أو ن مراده الوضوءأوشك يف ، تطهر: التخيري، مثال لو قال املوىل

ن املقام ليس من إ: الل املستند نقولنه لو سلم مقدمات استدأ إىل هذا مضافاً

مر ودوران األ، فضيلة التمتعأصغريات الترجيح بغري مرجح، الحتمال وجود املرجح وهو 

ن كنا إصوليني، والتعيني على مذاق كثري من األ إىل بني التعيني والتخيري يقتضي الرجوع

  .صول، وكيف كان فالقول بالتخيري منظور فيهفيه يف األ شكلناأ

                                                

  .١٦٣ ص١١ ج: املستمسك)١(



٨١

، بعدم جريان االستصحاب املوضوعي بعد معلومية ذهاب املوضوع: رد على الثاينوي

  .والتخيري قد عرفت ما فيه،  بعد عدم املوضوعياحلكم وال

نه شبهة حكمية يلزم  أل،ن ما حنن فيه من قبيل الشك يف احلكمإ: وعلى الثالث

يف املوضوعات ال ن القرعة لرفع االشتباه أ واملعروف ،استطراق باب الشارع يف حلها

  .لنا يف ذلك سابقاًمن تأإالعمل على املشهور، و إىل احتياجها إىل حكام، مضافاًاأل

غري  إىل صالة التمتع بالنسبةأدليل على  نه الأ من ما عرفت سابقاً: وعلى اخلامس

صل من العموم أالداخل واخلارج فال  إىل دلة قسمت احلج بالنسبةن األاخلارج عن احلد، أل

  .ليه عند الشكإ يرجع

  .خر األحتماالت عما يرد على االفيبقى الرابع وهو االحتياط باجلمع سليماً

  .نه خالف الفورية الواجبة يف باب احلجأورد عليه بأورمبا 

ذ الظاهر منها إيشمل مثله،  بد منه، ودليل وجوب الفورية ال نه مما الإ: والًأواجلواب 

وجب عليه احلج ومل يتمكن من الذهاب مث بعد  ه لونأترى  الأرجاء بال عذر، مقابل اإل

بد منه مل  غريه لزم عليه اجلمع، وحيث كان ال أو نه هل وجب عليه التمتعأشك يف سنني 

  .يكن يف تأخري الثاين حرمة

 للفورية، بل نقول تيان حبجتني يف سنتني حىت يكون الثاين منافياًنقول باإل نا الإ: وثانياً

 باجلميع ما عليه من ن يأيت بعمرة قبل احلج وبعمرة بعدها ناوياًأ ب،واحدةباالحتياط يف سنة 

  .فراداإل أو التمتع



٨٢

 فال ميكن ،فراد من ميقات آخرحرام حج اإلإ و،حرام حج التمتع من ميقاتإ: يقال ال

  .فراداإل أو  من التمتعي به التكليف الفعليحرام واحد ينوإتيان باإل

مانع فيه لالحتياط  حرامني من ميقاتني، والإ بيتعلى فرض ذلك يأ: نا نقولأل

، حرام التمتع حراماًإكان اخلروج عن مكة بعد  إذا ،تيان بصالتني يف موارد االحتياطكاإل

 للخروج عن مكة حرم اخلروج حينئذ، فقد ميكن اجلمع بني فراد مستلزماًوكان ميقات اإل

وىل كانت عمرته األ إذا تمل احلرامن اخلروج حممانع، أل حرامني، لكن على فرض ذلك الاإل

 فيدور ،العام الثاين أيضاً حمتمل احلرام إىل رجاء احلج الثاينإ، وواجبة لكون التمتع عليه واجباً

 فتنقيح املسألة يتوقف على ،حدمها فيجوز االحتياطترجيح أل مر بني حرامني حمتملني، والاأل

 إىل  فيحتاج،فرادميقات حج اإلسألة حرام، وم مسألة اخلروج عن مكة بعد اإل،مسألتني

  .املراجعة، واهللا العامل

فإن كان مستطيعاً من :  بقوله)رمحه اهللا(ن مراد املصنف أ: بقي يف املقام شيء وهو

، سواء حصلت ي وعن املرتل املكيفاقنه يتمكن من احلج عن املرتل اآلأخل،  إكل منهما

جامعاً للشرائط من الشخص  بأن كان ،همايف اخلارج عن أو حد املرتلنيأاالستطاعتان يف 

 خياطب ياملكمرتله  خياطب باحلج، وإن كان يف يفاق اآلهكل منهما، فلو كان يف مرتل

مرتله  مثالً ليس عنده حال كونه يف ،باحلج، مقابل من مل جتتمع الشرائط له من أحد املرتلني

م اجتماع الشرائط، وحينئذ لو خياطب باحلج هنا لعد نه الإياب، فواإلفاقي مؤنة الذهاب اآل

  ذهب 



٨٣

  فضل اختيار التمتع،ن كان األإو

  

 أو نا من هناك مل يتخري، بل جيب عليه القر، وكان متمكناًياملكمرتله  إىل باملشقة

ن العربة باملكان الذي أفراد، وليس املراد من العبارة املتقدمة حصول االستطاعة، واإل

 لزم عليه ،فاق وحصلت له االستطاعة من املرتلني اآلحصلت له االستطاعة فيه، فلو كان يف

 له مرتل مبكة وآخر بالعراق وكان هو باملدينة، فحصلت له التمتع فقط وبالعكس، مثالً

له يف كل مرتل قدر احلج، حبيث لو كان يف ياالستطاعة يف كل من مرتليه، بأن بلغ مثر خن

  .فاق متكن، ولو كان يف مكة متكناآل

احلج،  إىل فتسكعمرتله نه لو مل يكن مستطيعاً من أارة، لكن يرد عليه هذا شرح العب

 ،حملهإىل  أو فاقاآل إىل املرتل الثاين يتمكن من احلج من هنا، والرجوع إىل وحني وصوله

  . بيانه الدليل السابق احلاكم بالتخيري هنا، كما سيأيتينه جيرإف

ن كان إو{بني الوظيفتني  ريفاملستطيع من املرتلني على املشهور خم ،وكيف كان

هل مكة هو بل على القول جبوازه أل:  للجواهر، بل قال وفاقاً}فضل اختيار التمتعاأل

  . انتهى،)١(حوطاأل

 من أفضلية التمتع مطلقاً، خبارمنا هي ملا يستفاد من األإضلية التمتع ف فأ،وكيف كان

  . فتأمل،ه ما حنن فيه الذي مني الباقيخرج منه صورة تعيني أحد الوظيفتني، وبق

                                                

  .٩٤ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٨٤

  .خر لزمه فرض وطن االستطاعةن كان مستطيعاً من أحدمها دون اآلإو

  

 قال يف ،}خر لزمه فرض وطن االستطاعةن كان مستطيعاً من أحدمها دون اآلإو{

التخيري ـ مع االستطاعة من كل منهما ولو كان يف غريها، أما لو  أي هذا كله ـ: اجلواهر

  . انتهى،)١(خبار لعموم اآلية واأل،ه فرضه، كما يف كشف اللثاماستطاع يف أحدمها لزم

مع :  بقرينة قوله السابق،خل، االستطاعة من أحدمهاإحدمها أومراده باالستطاعة يف 

  .خلإاالستطاعة من كل منهما 

ستطاعة يف املرتل، وكيف كان وملا تقدم من أن املناط هو االستطاعة من املرتل، ال اال

  :وال ثالثةففي املقام أق

  .ن الفرض يتبع الوطن الذي يستطيع منهأ ملن عرفت من ما ذكره املصنف تبعاً: ولاأل

خر استطاع يف غري الوطنني ختري، أما لو استطاع يف أحدمها دون اآل إذا نهإ: الثاين

  .ففرضه فرض أهله

 والنه إ: وبني وجهه يف املستمسك بقولهالتخيري، اختاره السيد الربوجردي، : الثالث

 إطالقن كان مستطيعاً يكون املرجع أوجه لتعيني أحد الفرضني يف مجيع ذلك، ألنه بعد 

ن مل يكن ما أفراد الثالثة، بعد  بني األيوجوب احلج على املستطيع املقتضي للتخيري العقل

  . انتهى،)٢(يقتضي التعيني

د كونه ذا مرتلني نه بعول، أل القاعدة، بناًء على التخيري يف الفرض األىوهذا هو مقتض

  ن واآل

                                                

  .٩٤ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .١٦٤ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٨٥

وجه لترجيح أحدمها، وجمرد كون  يف مكة يستطيع احلج بكل واحد من النحوين، ال

ن االستطاعة من املرتل غري معتربة، ولذا ذكرنا يعني قسماً، أل االستطاعة من أحد املرتلني ال

اك مع مكة، وكان مستطيعاً للحج من هن إىل يفاقنه لو تسكع اآلأيف مبحث االستطاعة 

  .سائر الشرائط وجب

شكال على القول لكن املختار االحتياط باجلمع يف هذا الفرض أيضاً، ملا تقدم من اإل

  .بالتخيري، واهللا العامل

  



٨٦

 فاملشهور جواز حج ،ليهاإمصار مث رجع بعض األ إىل  من كان من أهل مكة وخرج:٢مسألة 

  الوظيفتني،بني  التمتع له، وكونه خمرياً

  

ميقات من  إىل  بل}مصاربعض األ إىل  من كان من أهل مكة وخرج:٢مسألة {

امليقات، فليس حكمه  إىل مصر، وأما اخلروج عن احلد قبل الوصول إىل ال املواقيت، ولو

  : فالكالم فيه يقع يف موضعني}ليهاإمث رجع {ذلك 

ما  ك،شكال إخالف فيه وال حرام عليه من امليقات، وهذا مما اليف وجوب اإل: ولاأل

حرام ملن قصد احلرم غري من صرح به يف احلدائق واجلواهر وغريمها، ملا تقدم من وجوب اإل

  .استثين

ن إ: ليهإنه كتب أ، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ففي صحيح صفوان بن حيىي، عن

هلها، وملن أتى عليها من غري أهلها،  وقت مواقيت أل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

 وقد تقدم الكالم يف ،)١(من علة الإها رخصة ملن كانت به علة، فال يتجاوز امليقات وفي

  .ذلك مفصال

جواز يف شكال  إمل يكن مستطيعاً، فال أو ،يسالمنه لو كان حج فرضه اإلإ: الثاين

 يسالمدلة وعمومها، وأما لو مل يكن حج فرضه اإل األطالق إل،قسام الثالثة لهكل من األ

م يتخري بني أ ،فرادن واإلاهل مكة من القرأيه، فهل يتعني عليه فرض مع وجوب عل

  : فيه خالف،الفرضني

املشهور :  قال يف احلدائق}فاملشهور جواز حج التمتع له، وكونه خمرياً بني الوظيفتني{

  نه جيوز له التمتع،أ

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ باب ٢٤١ ـ ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)١(



٨٧

هل مكة أ رجل من  عن،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،واستدلوا بصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج

ما : )عليه السالم( قال ،ن يتمتعأ فيمر ببعض املواقيت، أله ،مكة إىل مصار، مث يرجعبعض األ إىل خيرج

  .يلإحب أهالل ن ذلك ليس له لو فعل، وكان اإلأأزعم 

  

ليه الشيخ يف مجلة كتبه، واحملقق يف املعترب، والعالمة يف املنتهى والتذكرة إذهب 

حيرم للنوع الذي هو فرض  أو وهل جيوز له التمتع حينئذ:  يف املستند وقال،)١(وغريهم

  .اجلواز إىل كثر فاألي،املك

  جواز التمتع له حينئذ، بل يف املدارك نسبته: عن الشيخ والفاضلني)٢(وقال يف اجلواهر

  .)٣(املشهور إىل كثر، بل يف غريهااألإىل 

عبد اهللا  أيب عن{روي يف الكايف  امل})٤(واستدلوا بصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج{

 إىل مصار مث يرجعبعض األ إىل هل مكة خيرجأعن رجل من {سألته :  قال})عليه السالم(

 ن ذلك ليس له لوأزعم أما : )عليه السالم( قال ،ن يتمتعأمكة فيمر ببعض املواقيت، أله 

  .)٥(بال التمتعهالل باحلج يف قهالل اإل واملراد باإل}يلإحب أهالل فعل، وكان اإل

                                                

  .٤٠٦ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .٩ مسألة ٢٨٩ ص٢ ج: املستند)٢(

  .٧٩ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٧ باب ١٩٠ ص٨ ج:وسائل ال)٤(

  .٥ حوقطان مكة آخرااورين  باب حج ٣٠١ ص٤ ج: الكايف)٥(



٨٨

عليه (احلسن  أيب خرى عنه، وعن عبد الرمحن بن أعني، عنأوحنوها صحيحة 

  .)السالم

  

عليه (احلسن  أيب الرمحن بن أعني، عن خرى عنه، وعن عبدأوحنوها صحيحة {

 عن  ــ خ)عليه السالم(موسى  ــ  )عليه السالم(سألنا أبا احلسن :  قاال})السالم

مصار مث رجع فمر ببعض املواقيت اليت وقت رسول بعض األ  إىلهل مكة خرجأرجل من 

هالل ن ذلك ليس له، واإلأزعم أما :  فقال،ن يتمتعأ له )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

ول ليلة من شهر رمضان، أ وذلك )عليه السالم(يل، ورأيت من سأل أبا جعفر إحب أباحلج 

: شاء اهللا تعاىل، قال له نإتصوم :  قال،ملدينةصوم باأن أ قد نويت ينإجعلت فداك : فقال له

قد نويت : شاء اهللا، فقال له نإخترج :  فقال،رجو أن يكون خروجي يف عشر من شوالأو

 بزيارة ي علن اهللا رمبا منإ: متتع، فقال له:  فقال له،صنعأ بيك فكيفأعن  أو حج عنكأن أ

عليك، ورمبا حججت عنك ورمبا  وزيارتك والسالم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسوله 

:  فقال له،صنعأ فكيف يعن نفس أو خواىن،إبيك، ورمبا حججت عن بعض أحججت عن 

، فسأله متتع:  فيقول، ايهلأ مقيم مبكة وينإ:  فرد عليه القول ثالث مرات، يقول،متتع

فرد عمرة هذا الشهر ـ يعىن شوال ـ أن أريد أ ينإ: بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال

هل ومرتل أ مبكة  باملدينة ويل ومرتيليهلأن إ: ، فقال له الرجلنت مرن باحلجأ: فقال له

 حول ن يل ضياعاًإف: ، فقال له الرجلنت مرن باحلجأ: هل ومنازل، فقال لهأوبينهما 

  مكة



٨٩

تبعه كان احلج واجباً عليه، و إذا نه يتعني عليه فرض املكيأعقيل عدم جواز ذلك، و أيب وعن ابن

  هل مكة،متعة أل نه الأ على خبارمجاعة ملا دل من األ

  

  .)١(بان احلج حججتأذا كان إخرج حالال، فأن أوأريد 

سألته عن :  قال)عليه السالم(احلسن  أيب ن يستدل لذلك برواية مساعة، عنأبل ميكن 

  .)٢(ن شاءإ رضه فيليبأمهل  إىل نعم خيرج:  قال،احلج إىل ن يتمتع بالعمرةأااور أله 

كان احلج  إذا نه يتعني عليه فرض املكيأعقيل عدم جواز ذلك، و أيب وعن ابن{

ملا دل {ى واملستند واحلدائق وغريهم قصحاب الرياض واملنتأ ك}واجباً عليه، وتبعه مجاعة

 مكة هلليس أل: )عليه السالم( كقول الصادق }هل مكةمتعة أل نه الأ على خبارمن األ

هله أذلك ملن مل يكن : هل سرف متعة، وذلك لقول اهللا عز وجلال ألهل مر ووال أل

  . املتقدمةخبار وغريه من األ،)٣(  املسجد احلراميحاضر

عليه (عبد اهللا  أيب ، عنيبل يدل على ذلك يف مورد الكالم رواية حفص بن البختر

  مكة بأي  إىل هله مث يرجعأ إىل ، يف ااور مبكة خيرج)السالم

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٧ باب ١٨٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  . من أبواب أقسام احلج٨ باب ١٩٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  . من أبواب أقسام احلج٦ باب ١٨٦ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٩٠

  ا اخلربين على احلج النديب بقرينة ذيل اخلرب الثاين،ومحلو

  

قل أن كان مقامه مبكة أكثر من ستة أشهر فال يتمتع، وإن كان إ:  فقال،شيء يدخل

لغاء إ أو ،شهر بقصد االستيطانأن املراد من ستة أ بناًء على ،)١(ن يتمتعأشهر فله أمن ستة 

قامة اليت مر مدار اإلحلكم الذي هو دوران األصل اأخذ أ و،هلهاأ إىل هذه اجلهة، ورد علمها

  .قد سبق حتققها بسنتني

وميكن :  قال يف املستند،}ومحلوا اخلربين على احلج النديب بقرينة ذيل اخلرب الثاين{

 وعن املنتقى بعد كالم ومبا حررناه يظهر ،)٢(محلها على املندوب، بل هو الظاهر من بعضها

 ويف ،)٣(منا يدالن عليه يف التطوعإسالم وواز يف حج اإلداللة للحديثني على اجل نه الأ

ن إ عدم الظهور أيضاً لكان متجها، فيسالم بل لو ادعا غري صرحية يف حج اإلإ: احلدائق

  . انتهى،)٤(بعد بعيدأسالم مدة كونه يف مكة  بغري حج اإليبقاء املك

م، خصوصاً مع بعد صراحة فيهما حبج اإلسال ما كما ترى ال أالإ: ويف اجلواهر

ورد أ بل لعل ظاهر الثاين منهما الذي هو خرب آخر ،حال اخلروج املزبور إىل عدمه من املكي

  . انتهى،)٥(ول الندبثر اخلرب األأعلى 

                                                

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٨ باب ١٩١ ص٨ ج:ئل الوسا)١(

  .٩ مسألة ٢٨٩ ص٢ ج: املستند)٢(

  .نواع احلج والعمرةأ من أبواب ٣٣٨ ص٢ ج:اجلماننتقى  م)٣(

  .٤٠٩ ص١٤ ج: احلدائق)٤(

  .٨٠ ص١٨ج:  اجلواهر)٥(



٩١

  يبعد قوة هذا القول وال

  

 )عليه السالم(ورأيت من سأل أبا جعفر : ين قول الرواإ ف}يبعد قوة هذا القول وال{

  . فيه استبعاد صاحب اجلواهرول يأيترب األ واخل،مورده الندب

  :ه قوالن آخرانععقيل مع من تب أيب ابن وقول املشهور إىل ويف املقام مضافاً

 حيث نقل القولني بدون ، عن العالمة يف املختلفيالتوقف، وهو احملك: ولاأل

  .ترجيح

 بأنه مع سبق نه فصل يف املسألة مع تردد، حيث حكمإ، فيردبيلقول احملقق األ: الثاين

: ن قالأ إىل ،هل مكة، ومع تأخره تردد يف املسألةأاالستطاعة على اخلروج جيب فرض 

  . انتهى، حمل التأملصحاب جبواز التمتع له مطلقاًفحكم بعض األ

شكاالت يرد شيء من اإل ليه املشهور، والإقوى يف النظر هو ما ذهب لكن األ: أقول

  .مع جوااواحداً  حداًشكاالت واعلى مقالتهم، ولنذكر اإل

  .استبعاد عدم حج ااور املقتضي حلمل اخلربين على الندب: االول

 إىل  مبا ذكروه من انتقال فرض ااور:استبعاد يف ذلك للنقض أوالً نه الإ :وفيه

ن االستبعاد موجود أتيتني من  زرارة وابن يزيد اآلن بعد السنتني، لصحيحيتافراد والقراإل

، ي من العمال الذين يتوقف دوران معيشتهم على عملهم اليومبأن كثرياً: ل ثانياًفيهما، واحل

، فيكف بأيام عرفات ومىن وسائر  واحداًكيف يتمكن من التخلف عن العمل ولو يوماً

  ن كثرياً من أن نرى لوازم احلج، واآل



٩٢

ء مع كثرة  وهو يف كربال)عليه السالم(يتمكن من زيارة أمري املؤمنني  هذه الطبقة ال

  .الوسائل ورخص السفر

  . فتقييد الرواية باالستبعاد مع قطع النظر عن اجلهتني خالف القاعدة،وكيف كان

  .اشتمال ذيل الصحيحة الثانية لقرينة االستحباب: الثاين

ربط بينهما أصال،  وىل، وال بالرواية األين الذيل رواية مستقلة ألصقها الراوإ: وفيه

 ن ذيل الصحيح خمتص بالندب لكنه الأ التأمل يف يينبغ نه الإ: سكولذا قال يف املستم

  . انتهى،)١(نه سؤال آخر من سائل آخريكون قرينة عليه، أل ه والريرتبط بصد

ال إذ السؤال كان عن احلج الواجب، وإورواية مساعة املتقدمة كالصريح يف املطلب، 

منا كان للتحصل على امليقات، إروج  واخل،مساعة جوازهخيفى على مثل  فالتمتع املندوب ال

  .ه الكايف يف املقامإطالققل من  أوال

ولواله أيضاً لتعارض : ما ذكره يف املستند بعد محله اخلربين على الندب بقوله: الثالث

 بالعموم واخلصوص من وجه والترجيح ي املعينة لغري التمتع على املكخباريف الواجب مع األ

  . انتهى،)٢(ملوافقة الكتاب املنع عن التمتع خبارأل

عم من الواجب أن الصحيحتني أال من جهة إ للعموم من وجه، علم وجهاًأمل : أقول

   عم من اخلارجأ يفراد على املكن واإلا املعينة للقرخبارواملستحب، واأل

                                                

  .١٦٧ ص١١ ج: املستمسك)١(

  .٣ سطر ٩ مسألة ٢٨٩ ص٢ ج: املستند)٢(



٩٣

امليقات وغريه، فمورد االفتراق من طرف الصحيحتني احلج املستحب، ومورد إىل 

 وتتعارضان يف احلج الواجب ،امليقات إىل  املعينة الذي مل خيرجخبارألاالفتراق من طرف ا

ن ا املعينة للقرخبارذ األإمن وجه،  ن بينهما عموم مطلق الإ :للذي خرج، ولكن فيه

  .خص مطلقأعم من الواجب واملستحب فتكون الصحيحتان أ يكفراد للمواإل

متعة هلم  نه الأ الدالة على خباراأل، ويفراد للمكن واإلامرة بالقر اآلخباراأل: يقال ال

 وحينئذ فبينهما عموم ،ن هلم املتعة املستحبةأ الدالة على خبارخمتصة بالواجب، ولو بقرينة األ

  .من وجه كما ذكره املستند

 ، وغريه)رمحه اهللا(هذا من انقالب النسبة الذي ذكره شيخنا املرتضى : نا نقولأل

  :خبارث من األن هنا طوائف ثالإوذلك غري جائز، ف

ه من املستحب إطالق الذي هو أعم حبسب ،هل مكةمتعة أل نه الأدل على  ما: وىلاأل

  .والواجب

  .ن هلم املتعة املستحبةأدل على  ما: الثانية

 ن تواردأمر مبيقات جاز له املتعة، ومن املعلوم  إذا ن اخلارجأما دل على : الثالثة

يصح   فال،ن ظهور اجلميع متكافئةىل دفعة واحدة، ألواأل خريتني على الطائفةالطائفتني األ

 وبعد ذلك جنعل التعارض ،وىلوليني ابتداًء حىت خنرج الثانية من األن جنعل التعارض بني األأ

 إىل  فتنقلب نسبتهما من العموم املطلق الذي كان قبل التخصيص بالثانية،وىل والثالثةبني األ

  العموم من وجه، ومن هذا 



٩٤

   االشتغال هو الثاين،ىمر دائر بني التخيري والتعيني، ومقتضن األوط، ألحأنه أمع 

  

 على عمر املتفر من األ)١(شكال فيما ذكره يف اجلواهر وتبعه يف املستمسكتعلم اإل

  . فراجع،العموم من وجه

ن  أل،حوطأنه أمع {:  بقوله)رمحه اهللا(ما ذكره يف الرياض وتبعه املصنف : الرابع

ن االحتياط تربع بعد إ:  وفيه،} االشتغال هو الثاينى التخيري والتعيني، ومقتضمر دائر بنياأل

 للشك يف خصوصية ،مر بني التخيري والتعيني املختار هو الرباءةقيام احلجة، ويف دوران األ

فق الدليل أصل ليس يف ن األأ إىل  مضافاً،االشتغال التعيني الزائدة واملرجع الرباءة ال

  .جود يف املقام املوياالجتهاد

 ،يلتزمون مبضموا ن املستشكلني الإ: رواية حفص البختري املتقدمة، وفيه: اخلامس

ن ذلك يف صورة قصد االستيطان، قلنا إشهر، ولو قيل أمر مدار ستة لعدم رؤيتهم دوران األ

 كما صرح بذلك يف ،بد من محلهما على االستحباب  الصحيحتني فالإطالقها كإطالقن إ

  .)٢(يلإحب أهالل واإل: )عليه السالم(قوله 

ذ إ ،مورد السؤال يف الصحيحة هو احلج الواجبن أخرى على أن هذا قرينة إمث 

حبية أحب من التمتع بعد تواتر النصوص بأفراد يف املستحب ليس ن واإلاهالل بالقراإل

  .لفاًألفا وأن حج إالتمتع، و

ية مورده، غري تام لقوة املطلقات خص ختصص ذا اخلرب ألخبارن تلك األأوالقول ب

  ن هذا أ إىل جداً، مضافاً

                                                

  .١٦٧ ص١١ ج: املستمسك)١(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٧ باب ١٩٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٩٥

ن حمل إ: ن يقالأتيان باحلج، بل ميكن كان مستطيعاً حال كونه يف مكة فخرج قبل اإل إذا خصوصا

كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها  إذا كالمهم صورة حصول االستطاعة بعد اخلروج عنها، وأما

  .فيتعني عليه فرض أهلها

  

امليقات فتلك  إىل هل مكة خيرجأن مريد التمتع من أن املفروض خص، ألأخلرب ليس ا

هالل فبينهما تدافع، ومحل حبية اإلأضلية التمتع حينئذ، وهذا اخلرب يقول بفأ تقول بخباراأل

  .خيفى ما فيه حبية على التقية الاأل

مكة فخرج قبل  حال كونه يف كان مستطيعاً إذا خصوصاً{: ن قولهأومما تقدم يعلم 

  . النصإطالقذ مل يعرف وجه هلذا التخصيص بعد إ حمل تأمل، }تيان باحلجاإل

ن حمل كالمهم صورة حصول االستطاعة بعد إ: ن يقالأبل ميكن {: ن قولهأكما 

 مناف } فيها قبل خروجه منها فيتعني عليه فرض أهلهاكان مستطيعاً إذا  وأما،اخلروج عنها

  .العامللكلمام فراجع، واهللا 

  



٩٦

 ووجوب التمتع عليه فال تهن كان ذلك بعد استطاعإ يف مكة فصار مقيماً إذا فاقى اآل:٣مسألة 

  قامته بقصدإ سواء كانت ،شكال يف بقاء حكمهإ

  

 ووجوب تهن كان ذلك بعد استطاعإ يف مكة فصار مقيماً إذا يفاق اآل:٣مسألة {

 نظر، خبارة ذلك من األد ويف استفا:ك يف املدار،}شكال يف بقاء حكمهإالتمتع عليه فال 

 إىل  املتقدمة هو انتقال حكمه من التمتعخبارن املفهوم من األإويف احلدائق وهو جيد، ف

  . انتهى،كانت سابقة أو  جتددت االستطاعةقسيميه مطلقاً

ن جاور ا إف: وعبائر كثري ظاهر يف االنتقال الشامل للقسمني، ففي حمكي النهاية

  . جيز له التمتع، وكان حكمه حكم أهل مكةثالث سنني مل

  .)١(فراداإل أو ناالقر إىل ن دخل يف الثالثة مقيما مث حج انتقل فرضهإف: ويف الشرائع

   .)٢(ليها يف الثالثةإقام النائي مبكة سنتني انتقل فرضه أ ولو :وعن الدروس

:  املسألة بقولهومن هنا يظهر النظر فيما ذكره يف اجلواهر بعد عنوان، وحنوها غريها

 ،)٣(صل وغريهنه كذلك لألإي، بل قيل إمجاعجده فيه نصا وفتوى، بل لعله أبال خالف 

  .انتهى

غريه أيضاً، لكنه  إىل ال املسالك يف حمكي املدارك، نعم نسبهإنا مل نعرف موافقا له إف

  .غري معلوم

 ،رتنيها ـ شاملة للصورا حمقق العدم والنصوص ـ كما ستمجاع فاإل،وكيف كان

  .قوى هو االنقالب سواء سبقت االستطاعة أم الفاأل

  قامته بقصدإسواء كانت {قامة املذكورة مطلقا نه ينقلب احلكم باإلإمث 

                                                

  .١٧٥ ص:سالم شرائع اإل)١(

  .٢٥ درس أقسام احلج سطر ٩١ ص: الدروس)٢(

  .٨٢ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(



٩٧

  ااورة ولو بأزيد من سنتني، أو التوطن

  

:  النص والفتوى، قال يف احلدائقطالق إل}ااورة ولو بأزيد من سنتني أو التوطن

قامة املوجبة النتقال الفرض بني صحاب يقتضي عدم الفرق يف اإل النص وكالم األإطالق

قامة ويف بعض ن احلكم تعلق يف النصوص يف بعض على اإلإاملفارقة، ف أو كوا بنية الدوام

ن احلكم إ ورمبا قيل ، وهي حاصلة على مجيع التقادير،على ااورة ويف بعض على القطون

 إطالق و،أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنةقامة، خمصوص بااورة بغري نية اإل

  . انتهى،)١(النص يدفعه

  .قامة واالستطان الكالم يف نية اإلسيأيت: أقول

ن مل إخالف يف صريورة ااور بعد املدة املزبورة و شكال وال إال: وقال يف اجلواهر

  . يف نوع احلجيتكن بقصد التوطن كاملك

نه أ، لكن عن املسالك بداًأأراد املقام ا  إذا لك مبا تقييد ذينعم عن بعض احلواش

  . انتهى،)٢(مجاعخمالف للنص واإل

قامة املوجبة النتقال  النص والفتوى عدم الفرق يف اإلإطالق ىومقتض: ويف املستند

  .)٣(خلإكما صرح به مجاعة ، املفارقة أو الفرض بني كوا بنية الدوام

                                                

  .٤٢٩ ص١٤ ج:دائقاحل )١(

  .٩٠ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .٢٩٠ ص٢ ج: املستند)٣(



٩٨

 يفرض املك إىل شكال يف انقالب فرضهإقامته يف مكة فال إتطاع بعد مل يكن مستطيعا مث اس إذا ماأو

  قامة،شكال يف عدم االنقالب مبجرد اإل إيف اجلملة، كما ال

  

 شكال يف انقالب فرضهإقامته يف مكة فال إ مث استطاع بعد مل يكن مستطيعاً إذا وأما{

 قامها ثالث سنني ينتقل فرضهأ إذا ااور مبكة:  قال يف املستند،} يف اجلملةيفرض املكإىل 

  .)١(اإمجاعفراد اإل أو ناالقرإىل 

فراد اإل أو ناالقر إىل فإن دخل يف الثالثة مقيماً مث حج انتقل فرضه: وقال يف اجلواهر

علمائنا عدا  إىل املشهور، بل رمبا عزى إىل كما صرح به مجاعة، بل نسبه غري واحد

  . انتهى،)٢(الشيخ

  .خيفى صل االنتقال يف اجلملة كما ال أمقدار البقاء ال إىل وختصيصه بالنسبة

 نه الإ: )٣( املداركي قال يف حمك،}قامةشكال يف عدم االنقالب مبجرد اإل إكما ال{

  .تية النصوص اآلإطالقريب فيه، ويقتضيه 

 وفتوى يف عدم انتقاله عن فرض النائي مبجرد خالف نصاً ال: وقال يف اجلواهر

  .)٤( أيضاًيإمجاعكن قد وجب عليه سابقا، بل لعله ن مل يإااورة، و

                                                

  . املصدر نفسه)١(

  .٨٧ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .٣٥ سطر ٤٣٣ص : املدارك)٣(

  .٨٢ ص١٨ ج: اجلواهر)٤(



٩٩

قوى ما هو املشهور من أنه بعد الدخول يف السنة منا الكالم يف احلد الذي به يتحقق االنقالب، فاألإو

متعة  هل مكة والأقام مبكة سنتني فهو من أمن : )عليه السالم(جعفر  أيب الثالثة، لصحيحة زرارة، عن

  )عليه السالم(بن يزيد، عن الصادق  وصحيحة عمر ،خلإ له

  

قوى ما هو املشهور من أنه بعد  االنقالب، فاألمنا الكالم يف احلد الذي به يتحققإو{

 علمائنا عدا الشيخ، لكن سيأيت إىل  بل عرفت عن اجلواهر نسبته،}الدخول يف السنة الثالثة

ضلني والشهيدين وغريهم، بل  والفاخبار عن الشيخ يف كتايب األيما يف النسبة، نعم هو احملك

 صحاب، وكذا نسب هذا القولبني األ نه املشهورأيف املسالك وغريه ـ كما يف املستند ـ 

 يف املدة اليت ينتقل فيها )رضوان اهللا عليهم(صحاب اختلف األ: الشهرة يف احلدائق قالإىل 

يف البلد  سنتني عليه يمض نه بعدأفرض أهل مكة، فاملشهور إىل مبكة فرض املقيم 

  . انتهى،)١(املذكور

هل أقام مبكة سنتني فهو من أمن : )عليه السالم(جعفر  أيب عن: لصحيحة زرارة{

 ي املسألة الواحدة املتعرضة حلكم ذ)٢( وقد تقدمت بتمامها يف}خلإ متعة له مكة وال

  .الوطنني

   فعن الشيخ بسنده، عن ،})عليه السالم(بن يزيد، عن الصادق  وصحيحة عمر{

                                                

  .٤٢٥ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩١ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١٠٠

اور مبكة يتمتع بالعمرةن يتمتعأذا جاور سنتني كان قاطنا، وليس له إسنتني، ف إىل احلج إىل ا ،

  خباروقيل بأنه بعد الدخول يف الثانية جلملة من األ

  

 إىل ااور مبكة يتمتع بالعمرة{: )عليه السالم(بو عبد اهللا أقال : عمر بن يزيد قال

  .)١(}ن يتمتعأتني كان قاطنا، وليس له ذا جاور سنإسنتني، ف إىل احلج

  .ا نص يف املطلبمهاوهذان الصحيحان كما تر

 وكاشف اللثام ،حمتمله أو  والقائل به الصدوق يف املقنع، وظاهر الدروس}وقيل{

،  كصحيح احلليب}خبار جلملة من األ،بأنه بعد الدخول يف الثانية{ عنهم يعلى ما حك

 فالقاظنني :قلت، ال: قال، عوان يتمتأهل مكة  أل:) السالمعليه(سألت أبا عبد اهللا : قال

ن أن هلم إقاموا شهراً فأذا إسنتني صنعوا كما يصنع أهل مكة، ف أو قاموا سنةأإذا  :ال، قا

  .)٢(يتمتعوا

: قال،  عن أهل مكة يتمتعون)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وصحيحة محاد قال

ليس هلم متعةا فال:، قلت قال،قاطن :  سنتني صنع صنع أهل مكة أو أقام سنةإذا ،

  .)٣(يتمتع:  قال،فإن مكث الشهر: قلت

  ة نااور مبكة س : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وصحيحة عبد اهللا بن سنان

                                                

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٧ حج من أبواب أقسام احل٩ باب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(



١٠١

  عراض املشهور عنها،إوهو ضعيف لضعفها ب

  

ن أما كان دون السنة له  يفرد احلج مع أهل مكة، وهل مكة يعينأيعمل عمل 

  .)١(يتمتع

من دخل مكة حبجة عن :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب خربه، عنأوخرب حريز، عمن 

ن يعتمر بعد ما انصرف من أأراد  أو ن حيج عن نفسهأراد أذا إ، فيقام سنة فهو مكأغريه مث 

  .)٢(الوقت  إىلالوقت وكلما حول رجع إىل ن حيرم من مكة، ولكن خيرجأعرفة فليس له 

قام مبكة سنة فهو مبرتلة أمن : )عليهما السالم(حدمها أوصحيح حممد بن مسلم، عن 

  .)٣(أهل مكة

  :خرأجيب عنها بأمور أ وقد ،}عراض املشهور عنهاإوهو ضعيف لضعفها ب{

شهر أ بالتخيري بعد السنة والسنة خبارنه مجع بني األأما عن املدارك من : ولاأل

دون من وخري بعض بني الفرضني يف األ:  وتبعه صاحب املستند قال،نتنيوالتحتم بعد الس

  التأويل، بل  أو السنة وهو حسن، بل هو ليس من باب اجلمع

                                                

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٩ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩١ ص٨ ج: الوسائل)٣(



١٠٢

  نه بعد متام ثالث سنني فال دليل عليهأما القول بأصل، وول موافق لألن القول األأمع 

  

  . انتهى،)١(و معىن التخيرييثبت منها سوى اجلواز الذي ه خرية ال األخبارالتأمل يف األ

ال إ خبارن وجه وجيه حتمل عليه هذه األ اآلحيضرين وال: ما يف احلدائق قال: الثاين

  .)٢(  ملا حققناه يف مقدمات الكتاب،ن مل ينقل ذلك عن العامةإالتقية، و

  .رادة الدخول يف الثانية من السنتنيإ للشهيد من اجلمع ب تبعاً)٣(ما يف اجلواهر: الثالث

 احلج الزمان الذي ميكن فيه وقوع نه يراد من سنيتأما عن كشف اللثام من : الرابع

  .ك يف شهر احليضلحجتني، كما يراد ذ

  .خيفى لكن يف الكل تأمل ال

 عموم وجوب التمتع على كل عينأ، ي اللفظ}صلول موافق لألألن القول اأمع {

كان  إذا يف انقالب التكليف للشك يصل العملاأل أو ، سنتنيي خرج منه ما لو بق،حدأ

  . فتأمل،حدثت االستطاعة إذا ي واالستصحاب التعليق، من قبلمستطيعاً

 والدخول يف الرابعة، كما عن الشيخ يف }نه بعد متام ثالث سننيأما القول بأو{

   كما اعترف به غري }فال دليل عليه{ سكايفدريس واإلإاملبسوط والنهاية وابن 

                                                

  .٤٢٨ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .١٦خر سطر آ ٢٩٠ ص٢ ج: املستند)٢(

  .٨٩ ص١٨ج: اجلواهر )٣(



١٠٣

رادة إالقول املشهور ب إىل رجاعهإن القول به غري حمقق الحتمال أا ذكر، مع صل املقطوع مبال األإ

  شهرأبعد مخسة  أو نه بعد ستة أشهرأ الدالة على خبارما األأالدخول يف السنة الثالثة، و

  

وأما ما نقل عن الشيخ من الثالث فلم نقف له على : واحد، قال يف احلدائق

ال إ{ترف غري واحد بعدم الوقوف هلم على مستند وقد اع:  وقال يف اجلواهر،)١(مستند

 ،ن القول به غري حمققأمع { ،)٢(خبار من األ}املقطوع مبا ذكر{ يالعمل أو ي اللفظ}صلاأل

متاميتها، كما هو   ال}رادة الدخول يف السنة الثالثةإالقول املشهور ب إىل رجاعهإالحتمال 

ن الظاهر من كالم الشيخ يف كتابيه أ ب)٣( وناقشهما يف املستمسك،ظاهر الدروس واجلواهر

مهية يف حتقيق أالدخول يف الثالثة، وكيف كان فال   يف السرائر متامية الثالث سنني اليواحلل

  .ذلك

املعلقة على  أو }شهرأبعد مخسة  أو نه بعد ستة أشهرأ الدالة على خبارما األأو{

 أيب ، عنيح حفص ابن البختركصحي، قل من سنتنيأااورة بدون التحديد الصادقة على 

 ،مكة بأي شيء يدخل إىل أهله مث يرجع إىل  يف ااور مبكة خيرج،)عليه السالم(عبد اهللا 

ن أشهر فله أشهر فال يتمتع، وإن كان أقل من ستة أإن كان مقامه مبكة أكثر من ستة : قال

  .)٤(يتمتع

                                                

  .٤٢٨ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .٨٨ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .١٧١ ص١١ ج: املستمسك)٣(

  .٣ ح من أقسام احلج٨ باب ١٩١ ص٨ ج: الوسائل)٤(



١٠٤

  خر،أى حمامل مكان محلها علإفال عامل ا مع احتمال صدورها تقية، و

  

قام مبكة أمن : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ومرسل احلسني بن عثمان وغريه، عن

  .)١(شهرأمخسة : ، ويف بعض النسخمخسة أشهر فليس له أن يتمتع

نه قال يف قول اهللا عز أ )عليهما السالم(سالم، عن جعفر بن حممد وعن دعائم اإل

ن يتمتعوا، أهل مكة ليس أل:  قالسجد احلرامهله حاضري املأذلك ملن مل يكن : وجل

  .)٢(هلهاأ من غري قام مبكة جماوراًأملن  وال

 ملا نقله من ميل بعض  لكن املستند تبعاً}فال عامل ا{خر جمملة أ أخباروهناك 

دون من السنة وقد تقدمت عبارته، وعن املتأخرين استحسن التخيري بني الفريضني يف األ

شهر، لكن هذا مجع بال أاجلمع بينها وبني غريها بالتخيري بعد السنة والستة مكان إاملدارك 

  .)٣(شاهد كما صرح به يف املستمسك

نه مل يعلم أال إ : كما يف اجلواهر، وعن كشف اللثام}مع احتمال صدورها تقية{

رد ن صدورها أن يراد بذلك ما تقدم عن احلدائق من أال إموافقتها ملذهب العامة، اللهم 

  . فتأمل،يقاع اخلالفإ

وميكن محلها على التقية، بناًء :  قال يف اجلواهر،}خرأمكان محلها على حمامل إو{

   املسجد احلرام باالستيطان يعلى اكتفاء العامة يف صريورته من حاضر

                                                

  .٥ ح من أقسام احلج٨ باب ١٩١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣١٨ ص١ ج:سالم دعائم اإل)٢(

  .١٧٣ ص١١ ج: املستمسك)٣(



١٠٥

  و

  

جراء حكم إ ذلك يف يعلى اعتبار مض أو الدخول يف الشهر السادس أو شهرأستة 

 إىل  الوطنني بالنسبةيرادة بيان حكم ذإعلى  أو :طن، ويف كشف اللثامالوطن ملن قصد التو

  . انتهى،)١(غري ذلك أو أكثر أو أقل أو قيام الستة أشهر

بأيهما أخذت من باب التسليم قول املشهور من باب  إىل ن الذهاب أواألظهر

 ناقشات ال، إذ املرجحات املنصوصة مفقودة، وما ذكره املاتن تبعاً لغريه من املوسعك

  .خر األخبارتصلح لرفع اليد عن األ

ن من مل أ فهل االنقالب بعد سنتني خمتص بقاصد التوطن حىت ، كيف كان}و{

خمتص بقاصد عدم التوطن حىت  أو كثر من سنتني،أ ين بقإيقصد التوطن مل ينقلب تكليفه و

الب احلكم دائر ن انقأيعمهما حىت  أو نه لو قصد التوطن انقلب حكمه قبل مرور سنتني،أ

  .قوالأ احتماالت و،مل يقصد أو قامة سنتني سواء قصد التوطنإمدار 

، وقوله قام مبكة سنتنيأمن : )عليه السالم(ن قوله إ النص، فطالققوى الثالث، إلاأل

 فتكون هاتان ، كما يشمل قاصد التوطن يشمل غريهااور مبكة: )عليه السالم(

نه لوالمها أ حىت هل مكة متعةليس أل: )عليهم السالم(قوهلم الصحيحتان مبينتني ملوضوع 

كثر أ ورمبا يبقى ، كما يف قاصد التوطن،قل من سنتني والمتعة لهأنه رمبا يبقى ألزم القول ب

  .د اخلروج كل آني كما يف من ير،من سنتني وله املتعة

 ،التوطنن الصحيحتني لبيان حكم من مل يقصد أوما ذكره يف املستمسك لتوجيه 

   )عليه السالم(ن الظاهر من قوله أجل وأل: بقوله

                                                

  .٩٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



١٠٦

 يف الصحيح الثاين )عليه السالم( وقوله ،هل مكةأفهو من  :وليف الصحيح األ

وكان قاطنا ،البيان تكون  إىل نه حمط النظر واحملتاجأ و،هل مكةأنه يف مقام ترتيله مرتلة أ

بيان حكمه فيما قبل  إىل منا حيتاجإن املتوطن إفالروايتان ظاهرتني يف الثاين غري املتوطن، 

شكال يف عموم لفظ اإل إىل  وفيه اخلروج عن القاعدة كما عرفت، هذا مضافاً،السنتني

  . انتهى،)١(ااور للمتوطن

 كوما ينايف هل مكة الأذ كون الصحيحتني يف مقام بيان الترتيل مرتلة إحمل منع، 

هلها، سواء كان ألشارع نزل الكائن يف مكة سنتني مرتلة ن اإعم من املتوطن وغريه، فلأل

 وليس الكالم يف االحتياج وعدمه، بل الكالم يف مفاد هاتني ،هلها أم الأبنظر العرف مبرتلة 

ن ا القريهل مكة الذي هو مدار حكمأذ إصال، أالبيان  إىل ال فالحاجةإبعد صدورمها، و

ترتبط بالشارع لو مل يكن تصرف منه يف  ليت الفراد والتمتع من املوضوعات العرفية اواإل

  .ذلك

 وبعد ،نه لو مل تكن الصحيحتان كان املتبع يف املوضوع هو العرفإ: واحلاصل

يبقى  خويهما الأ املتعة وأخبارفادة بيان املوضوع يف الصحيحتني الظاهرتني يف كوما إل

ظهور هلما يف غري   ال قاطناكان وهل مكةأفهو من : )عليه السالم(جمال للعرف، وقوله 

  .صالأاملتوطن 

   فهو مثل،شكال يف عموم لفظ ااور للمتوطن فال خيفى ما فيهما اإلأو

                                                

  .١٧٤ ص١١ ج: املستمسك)١(



١٠٧

قامة بقصد ااورة، فلو كانت بقصد كانت اإل إذا الظاهر من الصحيحني اختصاص احلكم مبا

وجه له، ومن الغريب ما   فما يظهر من بعضهم من كوا أعم ال،ولالتوطن فينقلب بعد قصده من األ

  كانت بقصد التوطن إذا عن آخر من االختصاص مبا

  

  .شكال يف عموم لفظ ااور لغري املتوطناإل

عم من قصد ااورة وعدمها، كما  األ}الظاهر من الصحيحني{ن أوذا كله تعرف 

جرباً عشرة قام ببلد أعم من الكائن جرباً كاحملبوس وغريه، كما نقول بذلك يف من أما أ

  .الصالة والصيام إىل يام بالنسبةأ

قامة بقصد ااورة، فلو كانت كانت اإل إذا اختصاص احلكم مبا{ ـوأما القول ب

لبعض آخر فال وجه  ليه املاتن تبعاًإ كما ذهب }ولبقصد التوطن فينقلب بعد قصده من األ

  .له

 النص إطالق إىل له  كصاحب اجلواهر، وعن املدارك ناسباً}فما يظهر من بعضهم{

  .}وجه له ال{ هو األقوى، وإن كان بنظر املصنف }من كوا أعم{وكالم األصحاب 

قامة املوجبة النتقال  النص الفتوى عدم الفرق يف اإلإطالقمقتضي و: ويف املستند

  . انتهى،)١( كما صرح به مجاعة،املفارقة أو الفرض بني كوا بنية الدوام

   }كانت بقصد التوطن إذا  من االختصاص مباومن الغريب ما عن آخر{

                                                

  .٢٩٠ ص٢ ج: املستند)١(



١٠٨

 يف وجوب ياالستطاعة أيضاً، فيكف إىل  بالنسبةيمث الظاهر أن يف صورة االنقالب يلحقه حكم املك

  يشترط فيه حصول االستطاعة من بلده،  وال،احلج االستطاعة من مكة

  

 ا أبداً، لكن عن أراد املقام إذا نعم عن بعض احلواشي تقييد ذلك مبا: قال يف اجلواهر

  . انتهى،)١(مجاعنه خمالف للنص واإلأاملسالك 

  :قوال يف املقام ثالثةن األأوقد حتصل من ذلك 

  .عم من قاصد التوطن وعدمهأنه إ: ولاأل

  .صاصه بغري قاصد التوطنتاخ: الثاين

  .اختصاصه بقاصد التوطن: الثالث

 ليه كما الإ، لكنه غري حمتاج وقد ذكر يف الرياض واجلواهر واملستند مسألة التعارض

  .خيفى

االستطاعة أيضاً،  إىل حقه حكم املكي بالنسبةلن يف صورة االنقالب يأمث الظاهر {

 ،}يشترط فيه حصول االستطاعة من بلده  وال، يف وجوب احلج االستطاعة من مكةيفيكف

ن هذا أ واملفروض ،ا مما دل على وجوب احلج على املستطيعية وغريه اآلطالقوذلك إل

 من بلده، بل الظاهر مل يكن مستطيعاً إذا عليه فال وجه للحكم بعدم وجوب احلج ،مستطيع

:  كما صرح به بعض املعاصرين فقال،ن احلكم كذلك يف صورة عدم االنقالب أيضاًأ

ن كان الواجب ا هو إكان فيها، و إذا  استطاعته من مكة يف وجوب احلج عليهييكف

  .التمتع

                                                

  .٩٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



١٠٩

 يظهر من صاحب اجلواهر من اعتبار استطاعة النائي يف وجوبه لعموم أدلتها، وأن وجه ملا فال

  التمتع، هذا إىل  ما عليه فيعترب بالنسبةىما الشرط فعلأوجب تغيري نوع احلج، وأمنا إاالنقالب 

  

.  انتهى، دونهي حلج املكته استطاعييكف نعم يعترب حينئذ استطاعته حلج التمتع، وال

  .وهو جيد

وجه ملا يظهر من صاحب اجلواهر من اعتبار استطاعة النائي يف وجوبه لعموم  فال{

  فيعترب بالنسبة،منا أوجب تغيري نوع احلج، وأما الشرط فعلى ما عليهإأدلتها، وأن االنقالب 

خالف يف صريورة ااور بعد املدة  إشكال وال ال:  قال يف اجلواهر}التمتع، هذاإىل 

غري  إىل وأما بالنسبة :ن قالأىل ، إ يف نوع احلجي كاملك، بقصد التوطنن مل تكنإ و،املزبورة

 فال يشترط يف وجوب احلج عليه االستطاعة ،حكام احلج فقد احتمله بعضهمأذلك من 

ية وكثري  اآلطالق إل، استطاعة أهل مكةيالرجوع من بلده، بل يكف إىل  ولو،املشروطة له

حكام احلج من أحكام أهل مكة حىت الوقوف أ ل جريان غري، بل رمبا احتمخبارمن األ

من أهل مكة وهو مكي ومبرتلة أهل مكة، إال   ملا مسعته مما يف النصوص هو،والنذور وحنومها

رادة نوع احلج خاصة من إرادة انسياق إ ضرورة ،أن اجلميع كما ترى مع عدم قصد التوطن

  . انتهى،)١(ستصحاااجلميع، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي حباله، وكذا ا

                                                

  .٩٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



١١٠

 فال جمال ، فسرت بالزاد والراحلةخبارية واألن مطلقات االستطاعة يف اآلأوحاصله 

 فيبقى ،الشرط النوع ال إىل منا هو بالنسبةإللتمسك باملطلقات، واملتيقن من انقالب احلكم 

  .الشرط حباله

منا هو يف إ خبارألن اشتراط الزاد والراحلة بقرينة بعض اأ من  ما تقدم سابقاً:وفيه

  .ليهماإاحملتاج 

 ، لسائر الشرائطكان جامعاً إذا  جيب عليه احلجامليقات متسكعاً إىل أما من سافر

غري احملتاج، بل  إىل ييد أدلة الشروط لالستطاعة ليس تقييداً مطلقاً حىت بالنسبةقوحينئذ فت

  . عموم االستطاعةي فاملرجع يف الباق،مقدر بقدره

ياب ليهما يف اإلإا احملتاج مليهما يف الذهاب، أإالزاد والراحلة احملتاج ىل  إهذا بالنسبة

 عليه البقاء حبيث لو صرف النفقة يف ياب شاقاً على اإلن كان عازماًإنه أفقد تقدم أيضاً 

وجب على التفصيل  الإيابه مل جيب لعدم االستطاعة، وإ إىل  معطال بالنسبةياحلج بق

سألة السادسة والتاسعة من أول الكتاب يف الشرط الثالث الذي هو املذكور هناك، فراجع امل

  .االستطاعة

واالستطاعة  ن الفرق بني االستطاعة من البلدأ :)١(ىل ما ذكرنا أشار يف املستمسكإو

  .املوضع القريب من وجهني أو من مكة

 لبلد،ن تكون من اأيعترب يف االستطاعة  نه الأمن حيث االبتداء، وقد تقدم : حدمهاأ

  :ن قالأإىل 

  كان منصرفاً عن الرجوع إذا نهإمن حيث االنتهاء، وقد تقدم أيضاً : وثانيهما

                                                

  .١٧٦ ص١١ ج: املستمسك)١(



١١١

نه كما لو حصلت يف أقامة يف مكة لكن قبل مضى السنتني فالظاهر ولو حصلت االستطاعة بعد اإل

  د االنقالب،أزيد، فاملدار على حصوهلا بع أو السنة الثالثة إىل بلده فيجب عليه التمتع، ولو بقيت

  

  .خلإ ،ليهإسالم االستطاعة يعترب يف وجوب حج اإل ىل بلده الإ

  على هذا الشخص بالنسبةيشكال يف جريان حكم املكن ما ذكره اجلواهر من اإلإمث 

ن انقالب أذ الظاهر من النصوص إحكام النذور وحنوها ليس يف حمله، أغري احلج من إىل 

قام مبكة سنتني فهو من أمن : )عليه السالم(ن قوله إمنا هو النقالب املوضوع، فإاحلكم 

  .ن عدم املتعة من متفرعات كونه من أهل مكةأظاهر يف ، متعة له هل مكة والأ

  .ن يتمتعأ وليس له فاذا جاوز سنتني كان قاطناً: وكذا قوله

نه أ فالظاهر ، السنتنيي لكن قبل مض،قامة يف مكةولو حصلت االستطاعة بعد اإل{

أزيد، فاملدار على  أو السنة الثالثة إىل  لو حصلت يف بلده فيجب عليه التمتع، ولو بقيتكما

نه أن العربة جمال االستطاعة اليت كلف فيها باحلج، واملفروض  أل}حصوهلا بعد االنقالب

  .دليل إىل  فانقالبه حيتاج،باحلج يف حال كان الواجب عليه التمتعكلف 

 ىن مقتضأ ملا عرفت من ،حبال االستطاعة  الفعل القوى كون العربة حباللكن األ

فراد، ولو كانت االستطاعة ن واإلان احلكم القرأاملطلقات احلاكمة باالنقالب بعد سنتني 

  .قبل ذلك

  مدار االستطاعة،   ال، مدار السنتنيدار احلكمأن النص إ: ن شئت قلتإو



١١٢

  .ن حصلت االستطاعة قبلهماإفالعربة بالبقاء سنتني و

كان احلج  إذا هذا:  بقولهينه يعلم حال التفصيل الذي ذكره السيد الربوجردوم

كان يقع بعد  إذا ليه يقع قبل التجاوز عن السنتني، وأماإالواجب ا على فرض املبادرة 

فراد، وإن كان قد وجب باالستطاعة احلاصلة ن واإلاحمالة فالظاهر وجوب القر السنتني ال

  . انتهى،)١(قبلهما

 كما لو ، وبعضها يف السنة الثالثة،وقع بعض الفعل يف السنة الثانية  الظاهر لوإنمث 

 منا يأيتإنه قبل متام السنتني واالنقالب ضحى كان التكليف التمتع، ألخترج الثانية بيوم األ

  .بعدمها

 ،كان احلج بعدمها إذا ن الظاهر عدم العربة بالعمرة املتقدمة على خروج السنتنيأكما 

دلة ن الظاهر من األكان احلج قبلهما، وذلك أل إذا فرادن واإلاة املتأخرة عنهما يف القروالعمر

  .العمرة وحدها احلج الذي معظمه أفعاله، الإىل اعتبار السنتني بالنسبة 

تيان بعمرة التمتع يصح له اإل هي سنته الثانية بدخول ذي احلجة التوعلى هذا فلو ين

تيان هاء السنتني يوم اخلامس عشر من ذي احلجة مل يكن له اإلنه لو كان انتأقبل ذلك، كما 

حنوه  أو السادس عشر مثال، ولو كان االنتهاء يف العيد إىل فراد مع تأخري عمرتهحبج اإل

قراناً لعدم  أو فراداًإن يكون أميكن   لوجوب احلج عليه قبل ذلك، وال،فالظاهر لزوم التمتع

  .كونه مكياً، واهللا العامل

                                                

  .١٣٠ ص: تعليقة الربوجردي)١(



١١٣

 ا فال يلحقه حكمها يف تعيني التمتع عليه، لعدم مصار مقيماًسائر األ إىل خرج إذا ي املكماأو

نه يتعني إقامة فيها بقصد التوطن وحصلت االستطاعة بعده، فكانت اإل إذا الإ ،الدليل وبطالن القياس

كانت االستطاعة و  أكانت بقصد ااورة إذا ماأوىل، و القاعدة ولو يف السنة األىعليه التمتع مبقتض

  حاصلة يف مكة فال،

  

 ا فال يلحقه حكمها يف تعيني التمتع مصار مقيماًسائر األ إىل خرج إذا يوأما املك{

 املقيم ي على غري املك}وبطالن القياس{ على االنقالب }لعدم الدليل{ بعد السنتني }عليه

  .مبكة الذي هو مورد النص

 يف غريها مل ينتقل فرضه ولو سنني يقام املكأن أولو انعكس الفرض ب: قال يف اجلواهر

سنة لصدق  ل أوتقل مننن يكون بنية االستيطان فيأال إصل وغريه بعد حرمة القياس، لأل

  .)١(النائي عليه حينئذ كما هو واضح

مل   مافاق مل ينتقل فرضه مطلقاً يف اآليقام املكأولو انعكس الفرض ف: ستندوقال يف امل

  .انتهى، )٢(صل وحرمة القياس لأل،نية الدوامخيرج عن املكية ب

  .وعن املدارك ذلك أيضاً

نه يتعني عليه إقامة فيها بقصد التوطن وحصلت االستطاعة بعده، فكانت اإل إذا الّإ{

كانت  أو كانت بقصد ااورة إذا وىل، وأما القاعدة ولو يف السنة األىالتمتع مبقتض

  .}االستطاعة حاصلة يف مكة فال

  ن احلكم دائر مدار أ الظاهر :أقول

                                                

  .٩٢ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٢٣ سطر ٢٩٠ ص٢ ج: املستند)٢(



١١٤

نه حاضر املسجد أ، فكلما مل يصدق على شخص كونه ممن يصدق عليه النائي عرفاً

 ،أهل ما دون احلد املالزم لصدق كونه نائياً، لزم عليه التمتع أو نه من أهل مكة،أاحلرام و

ن ذلك أل و، أم ال ومع عدم القصد سواء جاور مكاناً،سواء قصد التوطن يف مكان أم ال

 خباراعتبار للتوطن لأل  املسجد احلرام وحنوه، والياحلكم دائر مدار صدق كونه من حاضر

  .حىت ندير احلكم مداره

وعلى هذا فال يفرق يف جريان حكم النائي عليه بني كون خروجه عن مكة ستة أشهر 

 لى عدم العودالعراق وتزوج فيه وكان بناؤه ع إىل  لو باع داره يف مكة وانتقل مثالً،أم ال

نه أ املسجد احلرام، وينه ليس من حاضرأ صدق ،ن مل ينب على البقاء يف العراقإمكة وإىل 

ن مل ميض من خروجه من مكة ستة أشهر، ولو شك يف الصدق إليس من أهل مكة، و

  . كان املرجع استصحاب املوضوعالعريف

 املوجب قدار العريفن السنتني هي املأ ن الظاهر من صحيحة زرارة وحنوهاإ: يقال ال

ن املقدار املوجب لالنقالب هو السنتني، أ وحينئذ فيفهم منها ،لصدق كونه من أهل مكة

قامة يف غري مكة وحدودها، وهذا ليس من  اإلعينأفالالزم القول ذا املقدار يف العكس 

  .القياس

ن قبل أملقطوع ال فمن اإبل الظاهر منها كون ذاك املقدار حتديداً شرعياً، و: نا نقولأل

 ال شرعياًإ فالتحديد املذكور ليس ،سنتني بيوم كالسنتني يف نظر العرف، وكذا بعدها بيوم

  .ينسحب يف غري املورد املنصوص  الحمضاً

   من اشتراط حصول االستطاعة بعد قصد التوطن مل)رمحه اهللا(ن ما ذكره إمث 



١١٥

  ول بالتخيري فيها كما عن املشهور يتخري،نعم الظاهر دخوله حينئذ يف املسألة السابقة، فعلى الق

  

 فكلما ، دائر مدار حضور املسجد احلرام وعدمهخبارذ احلكم يف األإيعلم له وجه، 

 ومن مصاديق ،ن حصلت االستطاعة قبل ذلكإفراد، ون واإلا كان حكمة القركان حاضراً

نت االستطاعة ن كاإ و التمتمعهاحلضور من أقام سنتني، وكلما مل يكن حاضراً كان حكم

يوجب بقاؤه،  حاصلة قبل االنقالب، وجمرد توجه التكليف يف حال لو عمل به كان كذا ال

من  إىل  كما هو معلوم يف القصر والتمام بالنسبةشرعاً  وال، كما هو واضحتالزم عقالً ذ الإ

ال  واالستصحاب ،ال بعد تبدل حالهإسافر يف وقته ومل يصل  أو حضر يف وسط الوقت،

  .ن احلاضر حكمه كذا، وغري احلاضر حكمه كذاأ دليل إطالقله بعد ل جما

 حيث علق احلكم بالتمتع على )رمحه اهللا(ومن ما ذكرنا يعلم النظر يف كالم املصنف 

قصد التوطن وحصول االستطاعة بعده، بل احلكم دائر مدار عدم صدق كونه من حاضري 

 ،ااورة أم ال أو  سواء قصد االستيطان،وهاملسجد احلرام وحنوه املالزم لصدق النائي وحن

  .وسواء حصلت االستطاعة قبل انقالب املوضوع أم ال

حني خروجه من  أي }حينئذ{هذا ااور يف غري مكة  أي }الظاهر دخولهنعم {

 مسألة من كان من أهل مكة وخرج أي }يف املسألة السابقة{مصار قامة يف سائر األمكة لإل

  .ليهاإ رجع مصار مثبعض األإىل 

  خويه أ بني التمتع وبني }فعلى القول بالتخيري فيها كما عن املشهور يتخري{



١١٦

  .ي املكةعقيل يتعني عليه وظيف أيب وعلى قول ابن

  

ذ أدلة إخيفى،   لكن فيه نظر ال}يعقيل يتعني عليه وظيفة املك أيب وعلى قول ابن{

بعض  إىل منا خرجإواستدامة، ون الشخص من أهل مكة ابتداًء أتلك املسألة ظاهر يف 

  .قالع عن مكةنه خرج بقصد اإل أ ال،مصار حلاجةاأل

  .وىل والثانية ليس يف حملهن تفصيل املستمسك بني الصورة األأومما ذكر يعلم 

  



١١٧

استطاع يف مكة  أو كانت استطاعة يف بلده إذا  كما،وجب عليه التمتع إذا  املقيم يف مكة:٤مسألة 

  .حرام عمرة التمتعامليقات إل إىل فالواجب عليه اخلروج ،قبل انقالب فرضه

 إىل ليه مجاعة، بل رمبا يسندإرضه، ذهب أأنه مهل : حدهاأ ،قوالأواختلفوا يف تعيني ميقاته على 

  املشهور كما يف احلدائق

  

 }كانت استطاعته يف بلده إذا  كما،وجب عليه التمتع إذا  املقيم يف مكة:٤مسألة {

 فالواجب عليه ،أو استطاع يف مكة قبل انقالب فرضه{شكال فيه  اإلعلى ما عرفت من

شكال التفاق النص والفتوى  إ وال بال خالف}حرام عمرة التمتع إل،امليقات إىل اخلروج

  .على ذلك

 املهل بضم امليم ،}أنه مهل أرضه: حدهاأ ،قوالأواختلفوا يف تعيني ميقاته على {

 الحتاد امساء املكان والزمان ،ل على وزن املفعولهالوتشديد الالم، اسم مكان من اإل

  . يف الثالثى املزيد كما قرر يف علم الصرفيواملفعول واملصدر امليم

 كاملقنعة والكايف واخلالف والتهذيب واجلامع واملعترب والنافع }ليه مجاعةإذهب {

ر كما يف املشهو إىل بل رمبا يسند{ ،واملنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية

الصدوق موافق ملا اخترناه من  أي ن مذهبهإ: نه بعد اختياره هلذا القول قالإ ف}احلدائق

  .خلإ ،)١(القول املشهور

                                                

  .٤٢٢ ص١٤ ج: احلدائق)١(



١١٨

 قال ،احلج إىل له أن يتمتع بالعمرة  سألته عن ااور أ)عليه السالم(احلسن  أيب خلرب مساعة، عن

 الواردة يف اجلاهل خبار، املعتضد جبملة من األءن شاإمهل أرضه فليلب  إىل نعم خيرج: )عليه السالم(

   الدالة على ذلكيوالناس

  

 له أن يتمتع بالعمرة  سألته عن ااور أ،)عليه السالم(احلسن  أيب خلرب مساعة، عن{

 خباراملعتضد جبملة من األ ،)١( إن شاءمهل أرضه فليلب إىل نعم خيرج:  قال،احلجإىل 

 كما يف احلدائق واملستند واجلواهر وغريها من }ي الدالة على ذلكالواردة يف اجلاهل والناس

  .ن اشكلوا بعضهم على هذا االستداللإ و،خباراالستدالل هلذا القول ذه األ

حرام  عن رجل ترك اإل)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،ففي صحيحة احلليب

ن أ ين خشإي حيرمون منه، فميقات أهل بالده الذ إىل يرجع:  فقال،حىت دخل احلرم

  .)٢(ن خيرج من احلرم فليخرجأيفوته احلج فليحرم من مكانه، فإن استطاع 

ن حيرم حىت دخل أ ي، يف رجل نس)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خرى، عنوصحيحته األ

  ميقات أهل أرضه إىل ن خيرجأ: )عليه السالم( أيب قال:  قال،احلرم

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٩ باب ٢٤٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٧ حبواب املواقيت من أ١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١١٩

   حكم التمتع،ىن ذلك لكونه مقتضألنسيان، وبدعوى عدم خصوصية للجهل وا

  

ن خيرج من احلرم فليخرج أن استطاع إن يفوته احلج أحرم من مكانه، وأ ين خشإف

  .)١(مث ليحرم

 عن امرأة كانت )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وصحيحة معاوية بن عمار

 ،حرام أم ال وأنت حائضإ عليكأ ي قالوا ما ندر،ليهم فسألتهمإرسلت أ ف،مع قوم فطمثت

الوقت  إىل إن كان عليها مهلة فترجع: )عليه السالم( فقال ،فتركوها حىت دخلت احلرم

  .)٢(ما خترج من احلرم ما قدرت عليه بعد إىل ن مل يكن عليها وقت فلترجعإ و منه،فلتحرم

 } حكم التمتعىن ذلك لكونه مقتضأبدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان، و{

ن هؤالء جيب عليهم أى ا قد اشتركت يف الداللة علأوجه التقريب فيها : يف احلدائققال 

 إىل ال من حيث إن الواجب على اآلفاقي اخلروجإ وما ذاك ،ميقات أهل بالدهم إىل الرجوع

ن وقع السؤال عن إن خصوصية اجلهل والنسيان غري معتربة وأوالظاهر  .فقهأ أهل مهلّ

  . انتهى،)٣(ذلك

  هل، بل داللة فيها على مهل األ ن الصحيحة الثالثة الأ إىل عليه مضافاًويرد 

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٤١٤ ص١٤ ج: احلدائق)٣(



١٢٠

من مر عليها، بعد دعوى  أو ، الواردة يف توقيت املواقيت، وختصيص كل قطر بواحد منهاخباروباأل

  امليقات غري املرور عليه إىل ن الرجوعأ

  

رق بأن الذي يف  بعد الف،وجه له ن استظهار عدم اخلصوصية الأحدى املواقيت إعلى 

فات من  ن الرجوع لتدارك ماأ فلعل ،مكة مل مير على امليقات، ومن يف الصحاح مروا عليها

  .حرام ملن يريد الدخول يف احلرموجوب اإل

من مر  أو ، الواردة يف توقيت املواقيت، وختصيص كل قطر بواحد منهاخباروباأل{

:  قال، ذكره يف احلدائق وغريه}ر عليهامليقات غري املرو إىل ن الرجوعأعليها، بعد دعوى 

فق مبيقات على أ الدالة على تقسيم املواقيت وختصيص كل خبارويدل على ذلك أيضاً األ

حرام من امليقات املعني هلم رض اإلأ ذلك على أهل كل ىقتضمبحدة، فإنه جيب 

املدة  خرج منه من توطن مكة ،ليهإالرجوع  أو  سواء كان باملرور عليه،واملخصوص م

  . انتهى،)١(ي الباقياملوجبة النتقال حكمه، ومن مر على غري ميقاته وبق

 إىل يرجع املك إذا نهأخل، لئال يتوهم إبعد دعوى :  بقوله)رمحه اهللا(منا قيده املصنف إو

عليه ( لقوله ،حرام منها جواز اإليميقات غري مهل أرضه فقد عرب عليها، وذلك يقتض

  .هلهاأا من غري وملن أتى عليه: )السالم

تيان غري املرور، فيشمل الراجع من  واإل،ملن أتى : قال)عليه السالم(نه إ :لكن فيه

  ن الظاهرأمكة، والقول ب

                                                

  .٤١٤ ص١٤ ج: احلدائق)١(



١٢١

  خبارخرى من األأخرى، جلملة أليه دهب مجاعة إحد املواقيت املخصوصة خمرياً بينها، وأنه إ: ثانيها

  

بدوية هذا الظهور  إىل ة، يرده مضافاًمن طرف مك تيان من اخلارج التيان، اإلمن اإل

ميكن   أيضاً ذلك، فالهلهاوقت املواقيت أل :)عليه السالم(نه على هذا يكون ظاهر قوله أ

ذ إملن خيري بني املواقيت،  رض والملن يعني مهل األ  ال،االستدالل ذه الرواية لقول أصالً

  . من اخلارجمن يأيت إىل الرواية على هذا ناظرة

 التوقيت غري املشتملة على أخبارسقطت هذه الرواية عن الداللة، فاملرجع  إذا :قالي ال

  .حرام منهاحكم من مر مبيقات وجب اإل

 عدم اخلصوصية هلذه خبار يفهم من تلك األخباربعد ورود هذه األ: نا نقولأل

طرفها، وعلى ال لغلبة مرورهم عليها وكوم يف إن توقيتها ملن يف طرفها ليس إاملواقيت، بل 

  . املواقيت ضعيف أيضاًأخبارهذا فاالستدالل هلذا القول ب

 }خرىأليه ذهب مجاعة إاملواقيت املخصوصة خمرياً بينها، وحد أنه إ: ثانيها{

رشاد صحاب اإلأكالصدوق يف املقنع والشيخ يف املبسوط واحملقق يف ظاهر الشرائع و

  .غريهموالقواعد والنهاية والدروس واملسالك والروضة و

عليه (جعفر  أيب خربه، عنأ عمن ، كمرسل حريز،}خبارخرى من األأجلملة {

راد أن حيج عن أقام سنة فهو مكي، فإذا أمن دخل مكة حبجة عن غريه مث :  قال)السالم

 إىل ن حيرم من مكة وليكن خيرجأ فليس له ةن يعتمر بعد ما انصرف من عرفأأراد  أو نفسه

  .)١(الوقت  إىلالوقت وكلما حول رجع

                                                

  .٩ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٢٢

  . املواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معنيأخبارمؤيدة ب

  

من حج معتمراً يف شوال ويف نيته :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثق مساعة، عن

شهر أن احلج فهو يتمتع، أل إىل قامأن هو إبالده فال بأس بذلك، و إىل أن يعتمر ويرجع

 إىل  متعة، ومن رجعياحلج فه إىل قامأ وذو احلجة من اعتمر فيهن واحلج شوال وذو القعدة

قام احلج فليس أقبله و أو ذا اعتمر يف شهر رمضانإ و، عمرةياحلج فه إىل  ومل يقمهبالد

 احلج إىل شهر احلج بالعمرةأن يتمتع يف أحب  أن هوإفرد العمرة، فأمنا هو جماور إمبتمتع، و

احلج، فإن  إىل رق أو جياوز عسفان، فيدخل متمتعاً بالعمرةفليخرج منها حىت جياوز ذات ع

  .)١(اجلعرانة فليليب منها إىل ن يفرد احلج فليخرجأحب  أهو

  جيرد احلج، عن املقيم مبكة)عليه السالم(سحاق بن عبد اهللا، سألت أبا احلسن إوخرب 

  .)٢(ليلتني أو ةحرامه من مسرية ليلإيل، وليكن إيتمتع أحب :  قال،يتمتع مرة أخرىأو 

ن قوله إ ف}ة خصوصية كل بقطر معنيد املواقيت، بدعوى عدم استفاأخبارمؤيدة ب{

  .)٣(هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 وقت املواقيت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن رسول اهللا إ: )عليه السالم(وقول الرضا 

   وحنومها يشمل كل أحد يريد،)٤(ا من غري أهلهاهلها، ومن أتى عليهأل

                                                

  .٢ حم احلج من أبواب أقسا١٠ باب ١٩٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٠ ح من أبواب أقسام احلج٤ باب ١٨١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ سطر ٢ املسألة ١٨٣ ص٢ ج: املستند)٣(

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ باب ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)٤(



١٢٣

  ،خبار املتأخرين جلملة ثالثة من األي وتبعه بعض متأخردىن احلل، نقل عن احلليبأنه إ: ثالثها

  

نه أ العابر، ليس يف حمله، أال ترى أتى عليهن النائيدخول احلرم، والقول بأن ظاهر 

حرام من حرام لزم اإلنه لو أراد اإلأ يف يشك لو كان مقام أحد يف نفس مسجد الشجرة ال

ال إ العقيق، وليس ذاك يسائر املواقيت، وكذا لو كان أحد يف نفس واد أو هذا امليقات

حرام من أحد هذه ن املريد لدخول احلرم يلزم عليه اإلأ خبارن الظاهر من هذه األأجل أل

  .املواقيت

 فعن } املتأخرينيض متأخر، وتبعه بعدىن احلل، نقل عن احلليبأنه إ: ثالثها{

 املستند ويف ،نه استحسنهأ، وعن الكفاية نه حيتمل قوياًأ وعن املدارك نه استظهره،أ يردبيلاأل

  .}خبارجلملة ثالثة من األ{ليه إمال 

:  قال،هل مكة أن يتمتعوا أل)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ، قالكصحيح احلليب

الا: ، قلت قال،فالقاطنني :  سنتني صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا  أو أقاموا سنةإذا

من أين : ، قلتخيرجون من احلرم : قال،، قلت من أينقاموا شهراً فإن هلم أن يتمتعواأ

  .)١( ممن يقول الناسمن مكة حنواً:  قال،يهلون باحلج

  :ال ق،يتمتعون  عن أهل مكة أ)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ورواية محاد

                                                

  . بتفاوت٣ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٢ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٢٤

  قوى الثاين، لعدم فهم اخلصوصية من خرب مساعة،ن كان األإواألحوط األول و

  

ليس هلم متعةا: ، قلت قال،فالقاطن :  ا سنةإذا سنتني صنع صنع أهل  أو أقام

خيرج من :  قال،من أين حيرم:  قلت،يتمتع:  قال،فإن مكث الشهر: ، قلتمكة

  .)١(احلرم

من أراد أن خيرج من مكة : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب نوصحيح عمر بن يزيد، ع

 العمرة على ما إطالق بناًء على ،)٢(ما أشبهها أو احلديبية أو مر، أحرم من اجلعرانةتليع

  .لتمتع أيضاًايشمل 

كان صرورة وأراد احلج  إذا  للمجاور مبكةيينبغ: )عليه السالم( قال ،ومرسل املقنعة

رم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان جماوراً وليس بصرورة خارج احل إىل أن خيرج

  .)٣( من العشري من احلرم، وحيرم يف مخس متضإنه خيرج أيضاًف

نه أ و،قوال بني األن فيه مجعاً أرضه، وذلك أل الذي هو مهلّ}ولحوط األواأل{

 الذي هو }ثاينال{ )رمحه اهللا( بنظر املصنف }قوىن كان األإو{ ،موجب للرباءة اليقينية

   املعني ملهل }لعدم فهم اخلصوصية من خرب مساعة{أحد املواقيت 

                                                

  .٧ح  من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت٢٢ باب ٢٤٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢٤حرام سطر  باب صفة اإل٦٢ ص: املقنعة)٣(



١٢٥

  فراد،ن ذكر املهل من باب أحد األأ، وي اجلاهل والناسأخبارو

  

 حرم من الوقتأ، وبني أحرم عن مهل أرضك بني ن اجلمع العريفرض، ألاأل

  .هو ذلك، فليخرج حىت جياوز ذات عرق وعسفان، وطالقالظاهر يف اإل

عليه (وأشكل على خرب مساعة بأنه ضعيف السند مبعلى، وضعيف الداللة لقوله 

  . الظاهر يف عدم الوجوبن شاءإ: )السالم

الكايف الذي قد عرفت كونه من روايات  إىل  باالجنبار، مضافاًولوأجيب عن األ

 )رمحه اهللا( لضمانه ،ا يعمل ا ما مل يدل على خالفها دليل معتربأاملختار يف رواياته، و

  .ذلك

 إىل ن الظاهر أن متعلق املشية التمتع بالعمرة دون اخلروجأوعن الثاين مبا يف املستند، 

  .مهل أرضه

ن أما تقدم من  إىل  لكن يرد عليها مضافاً}ن ذكر املهلّإ، وي اجلاهل والناسأخبارو{

 ويدل على ذلك قوله ،}ادفرمن باب أحد األ{ن تعيني املهل أ ،محل ما حنن فيه عليها قياس

 إىل  مضافاً،)١(امليقات فتحرم منه إىل فلترجع: معاوية املتقدمةصحيحة  يف )عليه السالم(

حرام من ذلك امليقات الشامل هلهن كان حكمه اإلأتى عليهن من غري أن من أما دل على 

  .ملا حنن فيه

ن كان إ و،)٢( من املدينةالإمن دخل املدينة فليس له أن حيرم : )عليه السالم(وقوله 

  ني ت خصوصية ميقات أهله، كصحيحيت احلليب املتقدمخبارظاهر مجلة من األ

                                                

  .٤ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١٥ باب ٢٤١ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١٢٦

  . العامة الدالة على املواقيتخبارومنع خصوصية للمرور يف األ

  حممولة على صورة التعذر أو  املواقيت،أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل ا مقيدة بأخباروأما 

  

هل بالده الذي أميقات  إىل يرجع: )عليه السالم(خيه أ جعفر، عن وخرب علي بن

  .)١(حيرمون به فيحرم

  .شاء اهللا تعاىل نإوسيأتى الكالم يف ذلك 

ا مل أ ملا عرفت من ،} العامة الدالة على املواقيتخبارومنع خصوصية للمرور يف األ{

تى أ بل يشمل من ،اخلارج من ، وهي غري ظاهرة يف من يأيتتىأال على لفظة إتشتمل 

  .عليها ولو من الداخل، بل ومن كان سكناه فيها

ن تلك أل } املواقيتأخبار القول الثالث فمع ندرة العامل ا مقيدة بأخبارما أو{

حرام من امليقات، فهما من قبيل  تقول باإلخبار تقول باخلروج عن احلرم، وهذه األخباراأل

  .ول على الثايناألبد من محل  املطلق واملقيد، فال

عليه (حرام، كقوله  الواردة يف تارك اإلخبار بقرينة األ}و حممولة على صورة التعذرأ{

 إن كان عليها مهلة فترجع :حرامإ على امليقات بال ت يف مسألة احلائض، اليت مر)السالم

رج من ما قدرت عليه بعد ما خت إىل ن مل يكن عليها وقت فلترجعإالوقت فلتحرم منه، فإىل 

ن هذا حكم كل من أخلصوصية، واغري ذلك، بناًء على عدم فهم  إىل ،يفوا احلرم بقدر ال

  .الوقت إىل فاق، ومل تتمكن من الرجوعهل اآلأكان دون الوقت من 

  .قوى يف النظر هو القول الثالثهذا ولكن األ

                                                

  .٧ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٢٧

 دتمل االستنا احملمجاعن اإلأ ندرة القائل به فغري مضر بعد ما عرفت غري مرة من ماأ

  .غري صاحل لالعتماد، فكيف بالشهرة وهي غري معلومة التحقق ههنا

ذ إا غري صاحلة للتقييد، إ : املواقيت، ففيهأخبار من التقيد ب)س سرهقد(وأما ما ذكره 

ظهرية املقيد، حبيث يرى العرف تقدمه على املطلق، أما ال ألإاجلمع بني املطلق واملقيد ليس 

ن أصوليني بد من محل املقيد على االستحباب، وهلذا اشتهر بني األ ك اللو مل يكن كذل

 كما ذكره شيخنا املرتضى ،املطلق والعام لو كانا ذا داللة قوية مل حيمال على اخلاص واملقيد

 قرب املواقيتأذ إ وغريه، واملقام من هذا القبيل  يف أواخر الرسائل على ما ببايل)رمحه اهللا(

ن بني احلرم وبني أقرب املواقيت أكثر من يوم بالراحلة كما أ، ومن املعلوم مكة مرحلتانإىل 

رادة أقرب ميقات خالف اجلمع إ خيرج من احلرم وإطالقزمنة، فهو املتعارف يف تلك األ

كان من أهل املدينة، كما هو  إذا رادة ميقات أهله املوجب ملسري أيامإ، فيكف بالعريف

 من )عليه السالم(من أراد زيارة احلسني : قبيل أن يقولنه من إول، ف القول األىمقتض

الكاظمية على  إىل  كربالء خيرج من كربالء ويغتسل مث يزور، ويريد بذلك اخلروجيجماور

  .قل واالغتسال فيهااأل

ن الروايات الدالة على كفاية اخلروج من احلرم مع كوا يف مقام البيان إ: واحلاصل

 مهلّقرا فكيف بأبعدها، فالالزم محل رواية أامليقات  إىل أبية عن احلمل على الذهاب

  . وحنوها على االستحبابأرضه

ينطبق مسري  ذ الإسحاق املتقدم يف أدلة القول الثاين أيضاً، إويدل على املختار خرب 

  ، فذكرها من أدلة القول الثاين امليقات قطعاً إىل تصل ا الإعلى خارج احلرم، ف الإليلة 



١٢٨

  تيان بالتمتع ولو مستحباً،ن ما ذكرنا حكم كل من كان يف مكة وأراد اإلأالظاهر مث 

  

  .يف غري حمله

ن إذ عسفان ليس من املواقيت، وذات عرق وإن موثق مساعة جممل، أ إىل هذا مضافاً

ال مرسل إيلزم جتاوزها الذي هو نص الرواية، فلم يبق للقول الثاين  نه الأال إكانت منها، 

، ومن يعتمر أو أن حيج: ذ مل يصرح فيه بالتمتع، بل قالإلعمل به مشكل، حريز، وا

افراد، والعمرة أعم، فيحتمل أن يراد من الوقت مثل التنعيم  أو نا قرين حج املكأاملعلوم 

  .واجلعرانة

ال إول قد عرفت حال دليله، فلم يبق دليل عليه أصال، والقول األ ال  إذاًفالقول الثاين

برام، وفيما ذكرناه غنية، لث، وقد أطال يف احلدائق واجلواهر الكالم والنقض واإلالقول الثا

  .فال نتعرض ملواقع النظر فيهما

 وأما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح، :املختار أيضاً، فقال إىل مال املستمسك وقد

 على ولخذ به، ومحل خرب مساعة األعراض كان املتعني األن مل يكن موهوناً باإلإف

عراض االستحباب، كما هو الغالب يف املتعارضني يف األقل واألكثر، وإن كان موهوناً باإل

  . فتأمل،)١(مل يصح االعتماد عليه

تيان بالتمتع ولو ن ما ذكرنا حكم كل من كان يف مكة وأراد اإلأمث الظاهر {

، وأما خاصة أو ما عامةإن النصوص ما كون ذلك حكم القاطنني فواضح، ألأ }مستحبا

 بنذر وحنوه، فهل يكون احلكم وجوباً أو أرادوا التمتع استحباباً إذا أهل مكة إىل بالنسبة

   حيتمل اعتبار أحد املواقيت، ملا تقدم،هكذا أم ال

                                                

  .٤ رقم ١٨٣ ص١١ ج:ك املستمس)١(



١٢٩

حوط أدىن احلل، بل األ إىل  الرجوعيتعذر فيكف إذا املواقيت، وأما إىل مكان الرجوعإهذا كله مع 

  ن مل يتمكنإرج احلرم مما هو دون امليقات وما يتمكن من خا إىل الرجوع

  

 إىل يف املسألة الثانية من فصل أقسام احلج بعد ما عرفت من عدم خصوصية للخروج

ملن أتى عليهن من صدق  إىل امليقات، هذا مضافاً إىل  اخلروج ولويمصار، بل يكفبعض األ

  .غري أهلهن

 هن من كان مرتلأن ما دل على أ حرامه من دويرة أهله، بناًء علىإوحيتمل أن يكون 

دون امليقات أحرم من مرتله، يعم ما حنن فيه، لكن يف املستمسك الظاهر التسامل على 

  .خالفه

عليه (عبد اهللا  أيب دىن احلل، لصحيح عمر بن يزيد، عنأحرامه من إن يكون أوحيتمل 

ما  أو يبيةاحلد أو من أراد أن خيرج من مكة ليعتمر أحرم من اجلعرانة :)السالم

  .بناًء على مشوله لعمرة التمتع . احلديث،)١(ماهشبهأ

  .حرام من امليقات وجتديد النية من أدىن احللحوط اإلواملسألة مشكلة، واأل

  بناًء على تعني مهل أرضه،}تعذر إذا املواقيت، وأما إىل مكان الرجوعإهذا كله مع {

ما يتمكن من  إىل حوط الرجوع بل األأدىن احلل، إىل  الرجوعيفيكف{حدى املواقيت إأو 

  ن مل يتمكن إ و،خارج احلرم مما هو دون امليقات

                                                

  .١ من أبواب املواقيت ح٢٢ باب ٢٤٧ ص٨ج: الوسائل )١(



١٣٠

  ما يتمكن إىل حوط اخلروجأدىن احلل أحرم من موضعه، واأل إىل من اخلروج

  

 عن ،}ما يتمكن إىل حوط اخلروجأدىن احلل أحرم من موضعه، واأل إىل من اخلروج

  .نه مقطوع بهأاملدارك 

، املشهورمكان، وأما مع التعذر فيحرم من أدىن احلل على هذا مع اإل: داملستنوقال يف 

صحاب كما قيل، بل ادعى بعضهم االتفاق عليه، ودليله واضح بل املقطوع به يف كالم األ

حرم من مكة أ عن دليله، ولو تعذر يف أدىن احلل دليايرفع حىت شذوذ حينئذ  نه الإمما مر، ف

  . انتهى،)١(ما دل على ثبوت احلكم يف غري ما حنن فيهبال خالف أيضاً، ويدل عليه 

شرفها ( بأن ااور يف مكة )رضوان اهللا عليهم(صحاب قد قطع األ: وقال يف احلدائق

نه جيب إسالم، ف لو أراد حج اإليفاق مدة مل تنتقل حكمه وفرضه عن حكم اآل)اهللا تعاىل

ن إأدىن احلل، ف إىل ن تعذر خرجإ و،حرام بعمرة التمتع منهامليقات واإل إىل عليه اخلروج

  . انتهى،)٢( مل يظهر فيه خمالفيإمجاعن احلكم أتعذر أحرم من مكة، وظاهر كالمهم 

حنوه كالنذر املوسع وغريه، فما  أو ذ لو كان احلج مستحباًإلكن لنا يف ذلك تأمل، 

   يتمكن اخلروج حرام من مكة ملن الالدليل الذي يدل على كفاية اإل

                                                

  .٩ سطر ٢٩٠ ص٢ ج: املستند)١(

  .٤١٢ ص١٤ ج: احلدائق)٢(



١٣١

له على احلج الواجب املعني يتوقف على القطع باملناط املفقود،  ومح،ىن احللأدإىل 

  . املواقيتأخبارمالحظة  إىل  وتفاريع حتتاجقوللمسألة شقو

 يشمل ما ةال من علإجتاوز امليقات  فال مثل صحيح صفوان إطالقن إنعم رمبا يقال 

كانت علة متنع عن  إذا ات مطلقاحرام من غري امليقنه دال على جواز اإلأتقريب بحنن فيه، 

  .)١(حرام من امليقات، واهللا العاملاإل

  

                                                

  ).دام ظله(إىل هنا انتهى اجلزء الثالث من كتاب احلج، حسب جتزأة املؤلف ) ١(



١٣٢

  فصل

  :مجالصورة حج التمتع على اإل

احلج، مث يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت  إىل أن حيرم يف أشهر احلج من امليقات بالعمرة املتمتع ا

ن إ، و، مث يطوف للنساء احتياطاًعاً ركعتني يف املقام، مث يسعى هلا بني الصفا واملروة سبي، ويصلسبعاً

   للحج من مكة يف وقت يعلم أنه يدركحراماًإ ئصح عدم وجوبه، ويقصر مث ينشكان األ

  

  }فصل{

حكام ن كل واحد من األإ وحيث }مجالصورة حج التمتع على اإل{ يف بيان

ج من أن حيرم يف أشهر احل{ وهي ، يف مواضعها نذكر املنت عفواً بأدلتهااملذكورة تأيت

 ي، ويصلاحلج، مث يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاً إىل امليقات بالعمرة املتمتع ا

، ، مث يطوف للنساء احتياطاًبني الصفا املروة سبعاً املقام، مث يسعى هلا{ خلف }ركعتني يف

للحج من مكة يف وقت { آخر }حراماًإ ئ مث ينش،صح عدم وجوبه، ويقصرن كان األإو

  كيعلم أنه يدر



١٣٣

 ،الغروب إىل عرفات فيقف ا من الزوال إىل ييقاعه يوم التروية، مث ميضإل فضالوقوف بعرفة، واأل

  مث ميضي،طلوع الشمس إىل  ويقف به بعد طلوع الفجر،املشعر فيبيت فيه إىل  منهايمث يفيض وميض

ء ي فيحل من كل ش،يقصر أو  مث حيلق،يذبح هديه ويأكل منه أو  مجرة العقبة، مث ينحريمىن فريمإىل 

قوى عدم حرمته عليه من حيث ن كان األإ و،حوط اجتناب الصيد أيضاًالنساء والطيب، واأل الإ

  .حراماإل

 ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له يمكة ليومه فيطوف طواف احلج ويصل إىل بني أن يأيت مث هو خمري

   ركعتيهيالطيب، مث يطوف طواف النساء ويصل

  

 عرفات فيقف ا من الزوال إىل ييقاعه يوم التروية، مث ميضإل فضالوقوف بعرفة، واأل

  . من يوم عرفة}الغروبإىل 

طلوع  إىل فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر املشعر إىل  منهايمث يفيض وميض{

يذبح هديه ويأكل  أو  مجرة العقبة، مث ينحري مىن فريمإىل يمث ميض{ من يوم العيد }الشمس

ال النساء والطيب، إء يفيحل من كل ش{ كل ذلك يوم العيد }يقصر أو  مث حيلق،منه

 بل }حرامقوى عدم حرمته عليه من حيث اإلن كان األإ و،حوط اجتناب الصيد أيضاًواأل

مكة ليومه فيطوف طواف احلج  إىل مث هو خمري بني أن يأيت{ من حيث احلرم فقط احلرمة

 مث يطوف طواف النساء ،له الطيبويسعى سعيه فيحل { . خلف املقام} ركعتيهيويصل

   } ركعتيهيويصل



١٣٤

 عشر والثاين عشر ي التشريق وهي احلاد اجلمار فيبت ا ليايليمىن لرم إىل  مث يعود،حل له النساءتف

   .يامها اجلمار الثالثأ يف يوالثالث عشر، ويرم

الثاين   عشر ومثله يومي مجاره الثالث يوم احلادي بل يقيم مبىن حىت يرم،مكة ليومه إىل يأيت ن الأو

النفر الثاين وهو الثالث عشر ولو  إىل ن أقامإكان قد اتقى النساء والصيد، و إذا عشر مث ينفر بعد الزوال

  . جاز أيضاًيقبل الزوال لكن بعد الرم

صح ن األأصح، كما ء من ذلك على األيمث عليه يف ش إ واليىل مكة للطوافني والسع إمث عاد

  . احلجةي متام ذي والسعاالجتزاء بالطواف

 التأخري لغده فضال يينبغ ل ال ب،مكة يوم النحر إىل يول بأن ميضحوط هو اختيار األفضل األواأل

  .لعذر الإعن أيام التشريق 

  

 } التشريق وهي اجلمار فيبت ا ليايليمىن لرم إىل  مث يعود، فتحل له النساء{ كذلك

 }و يامها اجلمار الثالث،أ يف يثالث عشر، ويرم عشر والثاين عشر والياحلاد{ليلة اليوم 

 ، عشري مجاره الثالث يوم احلادي بل يقيم مبىن حىت يرم،مكة ليومه إىل يأيت ن الأ{بني 

 ن أقامإكان قد اتقى النساء والصيد، و إذا ،بعد الزوال{ فيه }ومثله يوم الثاين عشر مث ينفر

  جاز أيضاً، مث عاديبل الزوال لكن بعد الرمق{ نفر } عشر ولوالنفر الثاين وهو الثالثإىل 

صح، كما مث عليه يف شيء من ذلك على األ إ واليوالسع{ وصالتيهما }مكة للطوافنيإىل 

ول حوط هو اختيار األفضل األ احلجة، واألي متام ذيالجتزاء بالطواف والسعأصح ن األأ

 }لعذر الّإ عن أيام التشريق  التأخري لغده فضالًيينبغ  بل ال،مكة يوم النحر إىل يبأن ميض

  .شاء اهللا تعاىل نإ تفصيل كل ذلك وسيأيت



١٣٥

مبعىن قصد اإلتيان ذا النوع من احلج حني الشروع يف   النية:أحدها ،ويشترط يف حج التمتع أمور

  تردد يف نيته بينه وبني غريه مل يصح أو نوى غريه أو  فلو مل ينوه،إحرام العمرة

  

 فبعضهم ، وقد اختلفوا يف املراد ا ههنا}النية:  أحدها،مورأ التمتعويشترط يف حج {

فعاهلما أفسرها باخللوص والقربة، وبعض بنية كل من احلج والعمرة، وبعض بنية كل من 

  . وبعض بينة اموع مجلة،حرام خاصةاملتفرقة، وبعض بنية اإل

يان ذا النوع تمبعىن قصد اإل{ا أظهر  لكن األ،شكل بعض على آخر يف تفسريهأو

تردد يف نيته بينه وبني  أو نوى غريه أو حرام العمرة، فلو مل ينوهإمن احلج حني الشروع يف 

املراد منه خصوص التمتع ليتميز عن :  وذا املعىن فسرها يف املستند قال،}غريه مل يصح

  .تهى ان،)١(وجبها يف املختلف وغريهأعن العمرة املفردة كما  أو خريين،القسمني األ

 ،)٢(رادة نية حج التمتع جبملتهإوىل لعله لذا كان األو:  قال،بل هو ظاهر اجلواهر أيضاً

  .انتهى

ذ النية ذا املعىن املذكور يف املنت شرط إطائل حتته،   فالرتاع يف هذا ال،وكيف كان

  . الكثريةخبار وقد دل عليه األياملنولتميز 

لب باحلج وانو املتعة، : متتع؟ فقالأن أردت أ إذا صنعأ كيف محد،أففي صحيحة 

  .احلديث، )٣(ذا دخلت مكة طف بالبيتإف

                                                

  . السطر ما قبل األخري١٩٠ ص٢ ج: املستند)١(

  .١١ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .٤ ح من أبواب اإلحرام٢٢ باب ٣١ ص٩ ج: الوسائل)٣(



١٣٦

عمرة واضمر يف نفسك   والتسم حجاً ال:  فقال،هلأء يي شأ ب،وصحيحة أبان

  .)١(كنت حاجا الإ ودر كت متمتعاًأن إاملتعة، ف

  .)٢( املتعة وحيرم باحلجيينو:  قال،، عن رجل متمتع كيف يصنعيوصحيحة البزنط

:  يقول بعضهم،صحابنا خيتلفون يف وجهني من احلجأن إ :ق بن عماراسحإوموثقة 

حب أ نهذي أي ،احلج إىل نو املتعة بالعمرةأحرم وأ: ، وبعضهم يقولحرم باحلج مفرداًأ

  .)٣(انو املتعة:  قال،ليكإ

 على احلج إىل متتع بالعمرةأن أريد أ ينإاللهم :  املتضمنة ملثل قولكخباربل واأل

صلى اهللا عليه وآله (مرهم أ حيث ، يف اجلملة)٤( حجة الوداعأخبار و،كتابك وسنة نبيك

  .خبارغري ذلك من األ إىل ن حيلوا وجيعلوها عمرة،أ )وسلم

 وما ،)٥(ن فاتإوقت التحلل  إىل وقد يقال مبنافاة ذلك ملا دل على جواز جتديد النية

 ذ الإ باملناط، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  به النيبهلأ مبا )عليه السالم( يهالل علإدل على 

  .فراد يف وجوب نيته على القاعدة، لكن الظاهر عدم التنايفن واإلافرق بني التمتع والقر

                                                

  .٤ ح من أبواب اإلحرام٢١ باب ٢٩ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من أبواب اإلحرام٢٢ باب ٣١ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من أبواب اإلحرام٢١ باب ٢٨ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب اإلحرام١٦ باب ٢٤ ص٩ ج: الوسائل)٤(

  .٦ ح باب حج النيب٢٤٩ ـ ٢٤٦ص ٤ ج: الكايف)٥(



١٣٧

  بل يستحب ذلك، أنه لو أتى بعمرة مفردة يف أشهر احلج جاز أن يتمتع اخبارنعم يف مجلة من األ

   ويتأكد،بقي يف مكة إىل هالل ذي احلجةإذا 

  

  كما ال،ن فاتإوقت التحلل  إىل  ذلك جواز جتديد النيةينايف وال: قال يف املستند

ينافيه  ول الوقت، وكذا الأن فات إ الزوال إىل يضر يف اشتراط الصوم بالنية جواز جتديدها

 ا قضية يف أل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( هل به النيبأ مبا )عليه السالم(هالل علي إقضية 

ن جواز أ يف عدم التنايف خل، والسرإ )١(هاللهإ بكيفية ن يكون عاملاًأعموم هلا فيمكن  واقعة ال

ذ يف بعض إ،  جممل جداً)عليه السالم(هالل علي إ و،دلةالتأخري لدليل خمصص لعموم اإل

ال بالسوق إيتحقق  ن الان القرأنه مل يسق، ومن املعلوم أنه ساق ويف بعضها أالروايات 

 إىل  مضافاً،خبار على تلك األله مع عدم السوق، بناًءإهال ك)عليه السالم(هل أفكيف 

 لعدم ن يكون معذوراًأ، و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( هالل النيبإن يكون عاملاً بأمكان إ

  . عدم العلمعالوجوب م

 املتقدمة واهللا خبارتصلح لرفع اليد عن القاعدة واأل  الخبار فهذه األ،وكيف كان

  .عاملال

 أنه لو أتى بعمرة مفردة يف أشهر احلج جاز أن يتمتع ا، بل خبارنعم يف مجلة من األ{

   احلجة، ويتأكد يهالل ذ إىل  يف مكةيبق إذا يستحب ذلك

                                                

  .٤ سطر ١٩١ ص٢ ج: املستند)١(



١٣٨

  . على خالفهمجاعن الظاهر حتقق اإل ولك، بل عن القاضي وجوبه حينئذ،إذا بقي إىل يوم التروية

  

 مجاع ولكن الظاهر حتقق اإل،عن القاضي وجوبه حينئذيوم التروية، بل  إىل يذا بقإ

  :مرانأ ففي املقام }على خالفه

التمتع، وهذا على تقدير ثبوته يكون  إىل جواز العدول عن العمرة املفردة: ولاأل

  .خمصصاً ملا دل على وجوب النية

 شكال يف جواز ذلك يفإفال :  فنقول،م جيب يف اجلملةأ نه مستحب مطلقاًإ: ثاينال

 التمتع ا ين ينوأحرم باملفردة ودخل مكة جاز أومن :  قال احملقق يف الشرائع،اجلملة

  . انتهى،ويلزمه دم

 ويف موضع ،جد فيه خالفاً أ عند ذلك كما صرح به غري واحد، بل ال)١(ويف اجلواهر

 عليه يف مجلة من الكتب كاخلالف  وظاهراً صرحياًي حمكمجاعجده، بل اإلأآخر بال خالف 

  . انتهى،املعترب واملنتهىو

ن من دخل أ )رضوان اهللا تعاىل عليهم(صحاب  املعروف يف كالم األ:ويف احلدائق

ن له إشهر احلج فأكان يف  نإن يتمتع ا، وأشهر احلج فليس له أ ريمكة بعمرة مفردة يف غ

نقل ن يقيم حىت حيج وجيعلها متعة، مث أفضل  واأل،ن شاء ذهب حيث شاءإن يتمتع ا، وأ

  .يوم التروية إىل يبق إذا عن ابن الرباج الوجوب

  شهر احلج ودخل مكة جاز أحرم بالعمرة املفردة يف أويف املستند من 

                                                

  .٧١ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



١٣٩

تمر ورجع  يف شوال ومن نيته أن يعمن حج معتمراً: )عليه السالم(ففي موثق مساعة عن الصادق 

ألن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو  ،وإن هو أقام إىل احلج فهو متمتع، إىل بالده فال بأس بذلك

 ، ومن رجع إىل بالده ومل يقم إىل احلج فهي عمرة، فمن اعتمر فيهن فأقام إىل احلج فهي متعة،احلجة

 فإن هو ، وإمنا هو جماور أفرد العمرة،قبله فأقام إىل احلج فليس مبتمتع أو وإن اعتمر يف شهر رمضان

يتجاوز عسفان  أو  فليخرج منها حىت جياوز ذات عرق، احلجأحب أن يتمتع يف أشهر احلج بالعمرة إىل

   بعمرته إىل احلج فإن هو أحب أن يفرد احلج فليخرج إىل اجلعرانةمتمتعاً

  

  .خلإ حينئذ ين ينوى ا عمرة التمتع وحيج بعدها ويلزمه دم اهلدأ

  .ويدل على احلكم املذكور روايات كثرية

: )عليه السالم(عن الصادق {ه الصدوق  الذي رواهصحيح أو }ففي موثق مساعة{

قامأن هو إبالده فال بأس بذلك، و إىل رجع ومن حج معتمراً يف شوال ومن نيته أن يعتمر 

  فيهن فأقام فمن اعتمر،ن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجةاحلج فهو متمتع، ألإىل 

ن اعتمر يف شهر إ و، عمرةياحلج فه إىل بالده ومل يقم إىل  متعة، ومن رجعياحلج فهإىل 

ن أحب أن هو إمنا هو جماور أفرد العمرة، فإاحلج فليس مبتمتع، و إىل قبله فأقام أو رمضان

يتجاوز عسفان  أو احلج فليخرج منها حىت جياوز ذات عرق إىل شهر احلج بالعمرةأيتمتع يف 

  اجلعرانة  إىل ن يفرد احلج فليخرجأن هو أحب إ ف،احلج إىل  بعمرتهفيدخل متمتعاً



١٤٠

.فيليب منها

من اعتمر عمرة مفردة فله أن خيرج إىل أهله  : عن أيب عبد اهللا ،ويف صحيحة عمر بن يزيد

  .ة أن يدركه خروج الناس يوم الترويإال

 وإن ، للحج فيقضي عمرته كان له ذلك مفرداًمن دخل مكة معتمراً: )عليه السالم( عنه ةويف قوي

وليس تكون متعة إال يف أشهر : )عليه السالم( قال ، كانت عمرته متعةأقام إىل أن يدركه احلج

.احلج

  من دخل: )عليه السالم( عنه ةويف صحيح

  

  .)١( }فيليب منها

عليه (عبد اهللا  أيب عن{ اليت رواها الصدوق أيضاً }بن يزيد ويف صحيحة عمر{

ن يدركه خروج الناس يوم أال إأهله  إىل ن خيرجأمن اعتمر عمرة مفردة فله  :)السالم

من دخل مكة : )عليه السالم(عنه { )رمحه اهللا( اليت رواها الشيخ } ويف قوية،)٢(التروية

ن يدركه احلج كانت عمرته أ إىل ن أقامإ و، عمرته كان له ذلكيمفرداً للحج فيقضمعتمراً 

  .)٣(شهر احلجأال يف إوليس تكون متعة : )عليه السالم(متعة، قال 

  من دخل : )عليه السالم(عنه { أيضاً )رمحه اهللا( اليت رواها الشيخ }صحيحةويف {

                                                

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج١٠ باب ١٩٥ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٩ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٨ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج١٥ باب ٢٠٥ ص٨ ج: الوسائل)٣(



١٤١

.سليس له أن خيرج حىت حيج مع النامكة بعمرة فأقام إىل هالل ذي احلجة ف

  .خبارإىل غري ذلك من األ ،من اعتمر يف أشهر احلج فليتمتع: ويف مرسل موسى بن القاسم

  

  .})١(ن خيرج حىت حيج مع الناسأة فليس له هالل ذي احلج إىل مكة بعمرة فأقام

 لكن يف ،)٢(}شهر احلج فليتمتعأمن اعتمر يف : ويف مرسل موسى بن القاسم{

 )رمحه اهللا(صحابنا أخربىن بعض أ: وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم قال: احلدائق قال

فرد عمرة هذا أ أن ريدأ ينإ:  يف عشر من شوال فقال)عليه السالم(با جعفر أنه سأل أ

هل أ بينهما  ومكة مرتلة ويلن املدينة مرتيلإ: ، فقالنت مرن باحلجأ : فقال له،الشهر

 حول مكة  ضياعاًن يلإف:  فقال له الرجل،نت مرن باحلجأ: موال، فقال لهأوبينهما 

  .)٣(احلج إىل خترج حالال وترجع حالال:  فقالليهاإاخلروج  إىل واحتاج

سألت أبا عبد اهللا :  قال، كصحيح يعقوب بن شعيب}خبار ذلك من األىل غريإ{

  .)٤(هي متعة: )عليه السالم( قال ،شهر احلجأ عن املعتمر يف )عليه السالم(

   بالعمرة هلّأنا حاضر عمن أبو بصري وأسأله :  ـ كما يف احلدائق ـ قاليوخرب عل

                                                

  .٦ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٧ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٣٣٩ ص١٦ ج: احلدائق)٢(

  .٤١٠ ص١٤ ج: احلدائق)٣(

  .٤ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٧ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



١٤٢

  ،فا بل يف اجلواهر ال أجد فيه خال،وقد عمل ا مجاعة

  

هله أ إىل شهر احلج عمرة يرجع منهاأليس يف :  قال،ن يرجعأشهر احلج له أيف 

  .)١(حرم لذلكأمنا إنه  أله حجيولكنه حيتبس مبكة حىت يقض

 عن اململوك يكون يف )عليه السالم(نه سأل أبا عبد اهللا أوصحيح عبد اهللا بن سنان، 

 ،عدة فحسنق الين كان اعتمر يف ذإ:  فقال،ن يعتمر مث خيرجأالظهر يرعى وهو يرضى 

  .)٢(ال احلجإ احلجة فال يصلح ين كان يف ذإو

العمرة يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عبد اهللا أيب وخرب عبد الرمحن بن

  .)٣(العشر متعة

  .ىل غري ذلك مما ذكره يف احلدائق وغريهإ

 وقد تقدمت عبارته ،}فاًجد فيه خال أوقد عمل ا مجاعة، بل يف اجلواهر ال{

منا يف القرينة املوجبة إ و،شكالإصل ذلك يف اجلملة أ فليس يف ، احلدائق واملستندوعباريت

  . البن الرباج خالفاً،حلملها على االستحباب كما هو املشهور

  :مورأن يستدل به لذلك أوما ميكن 

  . املناقشة صغرى وكربى:، وفيهمجاعاإل: ولاأل

منا دل على عدم إنه إ :زيد من حجة واحدة، وفيهأى عدم وجوب دل عل ما: الثاين

ن من أسباب ما ذكر يف هذه الروايات، كما  ومن األ،ما بسبب فالأ ،الوجوب بال سبب

  .جارة وغريهافساد واإلسباب النذر والعهد واليمني واإلاأل

                                                

  .٣٣٨ ص١٦ ج: احلدائق)١(

  .١١ حالعمرةأبواب  من ٧ باب ٢٤٨ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .١٠ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٨ ص١٠ ج: الوسائل)٣(



١٤٣

  . مفردة يوم التروية بعد ما كان اعتمر بعمرة)عليه السالم(خروج احلسني : الثالث

   :وفيه

  . اختالف كما ستعرف)عليه السالم( هن يف خروجإ: والًأ

  . والكالم يف املختار،خيفى  كما النه كان جمبوراًإ: وثانياً

  :مجلة من الروايات: الرابع

بأس بالعمرة  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيح عبد اهللا بن سنان، عن

  .)١(شهر احلجأاملفردة يف 

نه سئل عن رجل إ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنبراهيم بن عمر اليماينإ وصحيح

فرد أن حج يف عامه ذلك وإبأس  ال:  قال،بالده إىل شهر احلج معتمراً مث رجعأخرج يف 

 إىل  خرج قبل التروية بيوم)عليهما السالم( ين احلسني بن علإاحلج فليس عليه دم، ف

  . هكذا عن الكايف،العراق، وقد كان دخل معتمراً

  .)٢(خرج يوم التروية :وعن التهذيب

ين افترق املتمتع أ من :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: بن عمار، قالوعن معاوية 

فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد  إذا  واملعتمر،ن املتمتع مرتبط باحلجإ:  فقال،واملعتمر

  العراق والناس يروحونىلإاح يوم التروية  احلجة مث ري يف ذ)عليه السالم(اعتمر احلسني 

  .)٣(يريد احلج  احلجة ملن اليبأس بالعمرة يف ذ  وال،مىنإىل 

                                                

  .١ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٦ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح باب العمرة املبتولة٥٣٥ ص٤ ج: الكايف)٢(

  .٣ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٧ ـ ٢٤٦ ص١٠ ج: الوسائل)٣(



١٤٤

 على االستحباب، وكذا ما قبله خباررب كاف يف محل تلك األن هذا اخلأوالظاهر 

 وراًنه كان جمبأيراد ب، واإل)عليه السالم( بفعل احلسني )عليه السالم(مام بقرينة استدالل اإل

قبله على تقدير   ال،يف اخلروج يوم التروية  وال،صل العمرةأنه مل يكن جمبوراً يف إغري وارد، ف

  .خروجه ذلك اليوم

 ، ابن الرباجأخبارميكن االستدالل به يف قبال   فال،ما صحيح عبد اهللا بن سنانأو

  .يوم التروية إىل يمكان تقييده بغري الباقإل

 : قال)عليه السالم(جعفر  أيب ذا احليث حسن جنية، عنومثله يف ضعف الداللة من ه

 دخل املعتمر مكة غري متمتع فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة وصلى الركعتني إذا

منا نزلت العمرة املفردة إ: ، وقالن شاءإهله أ فليلحق ب)عليه السالم(براهيم إخلف مقام 

  .)١(دخل العمرة يف احلجن املتعة دخلت يف احلج ومل تأال إواملتعة، 

ن ظاهر اخلرب املذكور عدم جواز الدخول يف حج التمتع إ :ومن الغريب ما يف احلدائق

شهر أ وهلذا محله الشيخ على العمرة املفردة يف غري ،شهر احلجأن كانت يف إبالعمرة املفردة و

  . انتهى،احلج

 صرح بذلك يف خرب  كما،شهر احلجأيقاعها يف إ معىن دخوهلا يف احلج وجوب ذاًإ

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال :  وفيه)عليه السالم( عن الصادق ،فضل بن عياض

 ،)٢( يف أشهر احلجيعين، هصابعأبني وشبك  ،يوم القيامةإىل هكذا  دخلت العمرة يف احلج

  .احلديث

                                                

  .٥ ح من أبواب العمرة٥ باب ٢٤٣ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٣٣ ح من أبواب أقسام احلج٢ باب ١٦٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١٤٥

 ا الإ دون العمرة ف،شهر احلجأن املتعة يلزم كوا يف أوعلى هذا فمعىن خرب جنية 

  .شهرهأن تقع يف أيلزم 

براهيم ومعاوية كفاية يف الداللة على القول إ ي ففي ما تقدم من خرب،وكيف كان

 املتقدمة وجه خباراألاملؤيدات اليت قد عرفتها، وقد عرفت من بعض  إىل املشهور، مضافاً

  .يوم التروية إىل يبق إذا  ويتأكد)رمحه اهللا(قول املصنف 

مل تكن العمرة املفردة متعينة عليه  إذا مباسالك تقييد االنقالب  عن املينه حكإمث 

 بأن )١(دلة خالفه، ودفعه يف اجلواهر األإطالقن مقتضى أسباب، ونوقش فيه ببسبب من األ

 يف امتثاله ييكف  تعني املفردة على وجه اليكان هناك سبب يقتض إذا مراد املسالك ما

م الشهيد واملناقش كون البحث حول مثل العمرة املفردة ن الظاهر من كالإ: املتمتع ا، وفيه

  .املتعة إىل تنقلب مثل ما ذكره كما لو كان نذر أن يعتمر مفردة ال الواجبة مطلقاً، ال

ن يف افراد والقردلة شاملة للعمرة املفردة املتأخرة عن حجة اإل اإلإطالق ف،وكيف كان

 والواجبة بالنذر والعهد ،تطاعة هلا دون حجهاخرى، واملفردة الواجبة باستقالهلا لالسأسنة 

شهر احلج على القول باالنقالب أتى ا يف أ إذا  ولو قيدها مبا مل تنقلب مل تكف،واليمني

ن بناًء على افراد والقر، وهل تنقلب عليه فيما لو قدمها يف سنة واحدة على اإليالقهر

  .املختار من جواز ذلك فيه تردد، واهللا العامل

                                                

  .٤٥٩ ص٢٠ ج: اجلواهر)١(



١٤٦

  قهراً بل الظاهر من بعضها أنه يصري متتعاً،ضاها صحة التمتع مع عدم قصده حني إتيان العمرةومقت

  ،من غري حاجة إىل نية التمتع ا بعدها

  

نه أتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها إومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حني {

:  يف املوثق)عليه السالم(ن قوله إ ف،}نية التمتع ا بعدها إىل  قهراً من غري حاجةيصري متتعاً

فهو متمتع. ويف القوية :كانت عمرته متعة. ويف صحيح يعقوب: هي متعة ، ويف

  .ي وحنوها نص يف االنقالب القهرالعمرة يف العشر متعة: خرب عبد الرمحان

ون ا تك أرادة التمتع ا بالنية الإن املتجه أكما : وقد صرح بذلك اجلواهر قائال

صل مل جند قائال به، بل األ ناأال إفاده بعض النصوص السابقة، أن إو ن مل ينوإقهراً، و

  . انتهى،)١(  خالفه أيضاًييقتض

بل : نه بعد ذكر صحيحة عمر بن يزيد قال أل،لكن ظاهر املستند العمل بذلك: أقول

  .)٢(هى انت،ا التمتع ن مل ينوإيقاع حج التمتع بعدها وإمقتضى الصحيحة جواز 

ان القائل أن عدم وجدمينع بعد ورود النص، كما  صل فالما ما ذكره من خمالفة األأو

أن االنقالب لو كان قهرياً  إىل بعد عدم تعرض كثري منهم للمسألة غري ضائر، وأيد مضافاً

يصح له   وهو خالف النص والفتوى، وأيضاً ال،أهله إىل متام واجباً، ومل جيز اخلروجكان اإل

  . انتهى،فراد وهو خالف صريح خرب اليماينإلحج ا

                                                

  .٤٦٢ ص٢٠ ج:واهر اجل)١(

  .١٩سألة الرابعة سطر امل ٢٩١ ص٢ ج: املستند)٢(



١٤٧

 وال ،بل ميكن أن يستفاد منها أن التمتع هو احلج عقيب عمرة وقعت يف أشهر احلج بأي حنو أتى ا

  ،بأس بالعمل ا

  

 كما هو مقتضى ،حج بعده حجة بنية التمتع إذا منا حيصلإن االنقالب إوفيه نظر، ف

  .فراد لهحج اإلصحة از اخلروج وعدم احلج ودليل اجلمع بني دليل االنقالب ودليل جو

ومن دخل مكة بعمرة يف : نه قالأ )عليهما السالم(يف الدعائم، عن جعفر بن حممد و

شيء عليه وهي عمرة  ن انصرف فالإ و،أن حيج فهو متمتع إىل شهور احلج مث أقام ا

  .)١(مفردة

 أيب ، عن)رمحه اهللا(واه الصدوق  ما ذكرنا من االنقالب القهري ما رينايف نه الإمث 

العمرة مفروضة مثل احلج، فاذا أدى املتعة فقد :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن

ن شاء ذهب حيث شاء، إ ومن اعتمر يف أشهر احلج عمرة مفردة فأدى العمرة املفروضة،

  .)٢(ن شاء دخل ا يف احلج وجعلها عمرة متتعإو

  .خيفى ال  بالدخول يف احلج بنية التمتع كمامنا هوإن اجلعل إف

بل ميكن أن يستفاد منها أن التمتع هو احلج عقيب عمرة وقعت يف أشهر احلج بأي {

  . املتقدمة وغريها كالصريح يف ذلكبصري أيب ن مضمرةإ ف}حنو أتى ا

  نه يف فرض اخلروج من مكة ينافيه خرب اليماين، أل  وال}بأس بالعمل ا وال{

                                                

  .٣١٨ ص١ ج: الدعائم)١(

  .٦ ح من أبواب العمرة٥ باب ٢٤٣ ص١٠ ج: الوسائل)٢(



١٤٨

وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة مث أراد أن  إذا  القدر املتيقن منها هو احلج النديب ففيمالكن

غريها مما  أو  سواء كان حجة اإلسالم،جيعلها عمرة التمتع يشكل االجتزاء بذلك عما وجب عليه

  االستيجار أو وجب بالنذر

  

لذي عرفت يف تفسريهم  على اعتبار النية يف حج التمتع بعد االضطرار امجاعوال اإل

  .للنية املعتربة، وكونه معلوم االستناد املسقط حلجيته على فرض حجية احلدس منه

نية  إىل حيتاج ال ن ماأ وهي أن املستفاد من الروايات ،نعم فيه نظر من جهة أخرى

 خبارالنية لأل إىل قوى احتياج احلجاحلج الواقع بعدها، فاأل التمتع هي العمرة املتقدمة ال

  .خمصص لعمومها نه الإاملتقدمة، ف

يف العشر بنفسها  أو  كون العمرة الواقعة يف أشهر احلج،خبارنعم املستفاد من بعض األ

  : وهذا غري االنقالب، ففي العمرة احتماالت ثالث،ن نوى غريهاإمتعة، و

  .ا تنقلب بالنيةإ: ولاأل

  .ا تنقلب بال نيةإ: الثاين

  .قربهو األوهذا  .متعة الّإتقع  ا الإ: الثالث

  .بد من النية ما يف احلج فالأهذا يف العمرة، 

تى بعمرة أوجب عليه التمتع ف إذا  ففيما،لكن القدر املتيقن منها هو احلج النديب{

مفردة مث أراد أن جيعلها عمرة التمتع يشكل االجتزاء بذلك عما وجب عليه، سواء كان 

   لكن }االستيجار أو ذرغريها مما وجب بالن أو سالمحجة اإل



١٤٩

بعضها يف غريها مل جيز له  أو فلو أتى بعمرته،  أن يكون جمموع عمرته وحجه يف أشهر احلج:الثاين

  ،أن يتمتع ا

  

 وجمرد أنه فرد ترتيلي غري ضائر، بل قد ،لعدم ما يدل على التقييدقرب العموم، األ

ول كذلك، وجبة لكوا من األال املتعة املإعمرة  ن بعض النصوص مصرح بأنه الأعرفت 

  . واهللا العامل،، وليس املقام منهمنا يكون يف ما كان اخلطاب جممالًإوالقدر املتيقن 

 يف موضعه، وهذا ختصيص آخر التمتع، كما سيأيت إىل نه جيوز للمفرد العدولإمث 

  .يةندلة الأل

أشهر احلج، أن يكون جمموع عمرته وحجه يف { : مما يشترط يف حج التمتع}الثاين{

 عن املدارك هذا احلكم جممع ،}بعضها يف غريها مل جيز له أن يتمتع ا أو فلو أتى بعمرته

 بقسميه عليه، ويف املستند مث ما مجاعصحاب، ويف اجلواهر بال خالف، بل اإلعليه بني األ

، ونقله عليه يف مجاعشهر احلج مما وقع عليه اإلأذكرناه من اشتراط كون اموع يف 

  . عن بعضمجاع مث نقل اإل،لمام متكررك

منا ادعاه على الشرط إومل أجد يف احلدائق دعوى عدم اخلالف على هذا الشرط و

  .خالف فيه بينهم وهو مما ال:  قال، باحلج والعمرة يف عام واحدالثالث الذي هو أن يأيت

ن أله، ون ما يف املستمسك من نقله عدم اخلالف عنه يف هذه املسألة يف غري حمأوك

  .منا وقع على الشرط الثالثإالنظر 

كصحيح عمر بن يزيد، ى هذا الشراط نصوص مستفيضة،  فما يدل عل،وكيف كان

  :  وقال، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن



١٥٠

 ال يف أشهر احلجإتكون متعة ليس)١(.  

 للحج يف  املفردي عن الذي يل)عليه السالم(سألت أبا جعفر : وصحيحة زرارة قال

ذا طاف إ باحلج يف أشهر احلج، فيهلّ:  فقال،وأما املتعة: ، فقلتاملتعة:  فقال،الفضل

ذا كان يوم إحل، فأبالبيت وصلى ركعتني خلف املقام وسعى بني الصفا واملروة وقصر و

  . احلديث،)٢(التروية أهل باحلج

من متتع يف أشهر احلج مث  :)عليه السالم(قال أبو عبد اهللا :  قال،عرجورواية سعيد األ

 ومن متتع يف غري أشهر احلج مث جاور حىت حيضر احلج ،أقام مبكة حىت حيضر احلج فعليه شاة

  .)٣(منا هي حجة مفردةإفليس عليه دم 

من حج معتمراً يف :  أنه قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثقة مساعة بن مهران، عن

احلج فهو متمتع  إىل ن هو أقامإبالده فال بأس بذلك، و  إىلشوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع

 )٤(احلج فهي متعة إىل ن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة، فمن اعتمر فيهن وأقامأل

  .غري ذلك إىل ـ احلديث،

، عن ي وهو احملك}صحوأشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة بتمامه على األ{

  ركان  النهاية واملفيد يف األ والصدوق والشيخ يفسكايفاإل

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج١٥ باب ٢٠٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٥ باب ١٨٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج١٠باب  ١٩٥ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج١٠ باب ١٩٥ ص٨ ج: الوسائل)٤(



١٥١

 خبار لظاهر اآلية ومجلة من األ،وأشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة بتمامه على األصح

  ،كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة مساعة وخرب زرارة

  

دريس والشرائع ووافقهم املستند، بل حكي عن إوالقاضي يف شرح اجلمل، وابن 

الْحج أَشهر ﴿:  وهي قوله تعاىل}يةلظاهر اآل{ ،خرينكثر، بل عن كافة املتأاأل

لُوماتعشهر ظاهر يف متامهان األإف ،)١(﴾م.  

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،} كصحيحة معاوية بن عمارخبارومجلة من األ{

 فَال رفَثَ وال فيِهن الْحجالْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ﴿: ن اهللا تعاىل يقولإ: قال

و وقفُسجوهي شوال وذو القعدة وذو احلجة،﴾ال ِجدالَ ِفي الْح )٢(.  

  .ول يف املنت يف الشرط األةقدمت امل} مساعةوموثقة{

احلج أشهر :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن، الذي رواه الكليين}وخرب زرارة{

  .)٣(د أن حيرم باحلج يف سواهنح شوال وذو القعدة وذو احلجة، ليس أل:معلومات

 يف قول اهللا عز )عليه السالم(جعفر  أيب  عنه، عن،وصحيح أبان، املروي عن الصدوق

حد أن حيرم شوال وذو القعدة وذو احلجة، وليس أل:  قال معلوماتراحلج أشه: وجل

  .)٤(باحلج فيما سواهن

                                                

  .١٩٧اآلية :  سورة البقرة)١(

  .١ حاحلجأقسام  من أبواب ١١ باب ١٩٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج١١ باب ١٩٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٨ حم احلج من أبواب أقسا١١ باب ١٩٧ ص٨ ج: الوسائل)٤(



١٥٢

يف قول اهللا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخربى معاوية بن عمار احلسن والقوي، عن

شعار  والفرض التلبية واإلاحلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج: عز وجل

ال يف هذه الشهور اليت قال اهللا إيفرض احلج   وال،والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض احلج

  .)١( وهي شوال وذو القعدة وذو احلجةاحلج أشهر معلومات: عز وجل

 ليه من الكعبة والإما خلق اهللا بقعة أحب : )عليه السالم( وقال ومرسل الصدوق،

ربعة يف كتابه يوم خلق السماوات شهر احلرم األكرم عليه منها، وهلا حرم اهللا عز وجل األأ

  .)٢(رض ثالثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رجبواأل

دخول شوال وخروج احملرم، ىن آخر غري املعىن املشهور لعشهر احلرم هنا مباأل: أقول

  .واملعىن املشهور بالعكس

يف قول اهللا عز :  أنه قال)عليهما السالم(جعفر حممد بن علي  أيب ويف الدعائم، عن

شهر املعلومات شوال األ: ية قال اآلاحلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج :وجل

  .)٣(يفرض احلج يف غريها وذو القعدة وذو احلجة وال

  .خبارري ذلك من األىل غإ

                                                

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج١١ باب ١٩٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح من أبواب أقسام احلج١١ باب ١٩٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢٩١ ص١ ج: الدعائم)٣(



١٥٣

مع مثانية أيام كما  أو ،فالقول بأا الشهران األوالن مع العشر األول من ذي احلجة كما عن بعض

إىل طلوع مشسه كما  أو ،مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إىل طلوع فجره كما عن ثالث أو ،عن آخر

  ، على أن الظاهر أن الرتاع لفظي، ضعيف،عن رابع

  

}ول من ذي احلجة كما عن بعضوالن مع العشر األا الشهران األفالقول بأ{: 

 عنهم ى، كما حكياحلسن والتبيان واجلواهر وروض اجلنان والسيد والعماين والديلم

:  قال،سنادهإبراهيم بإ بن ي، عن عل)رمحه اهللا(اجلواهر واملستند، ويدل عليه ما رواه الكليين 

ن ذي احلجةأشهر احلج شوال وذو القعدة وعشرة م.  

نه جعلها الشهرين وتسع  أل، ابن زهرة يف الغنية:}أو مع مثانية أيام كما عن آخر{

  .ليال فيخرج التاسع

  .ومثان ليال فيخرج الثامن :وعن الكايف

اخلالف : } كما عن ثالث،طلوع فجره إىل مع تسعة أيام وليلة يوم النحرأو {

 واملصباح وخمتصره وجممع البيان ،لم والعمل وظاهر مجل الع،واملبسوط والوسيلة واجلامع

 احلجة بالتأنيث الظاهر يف أن ينه عرب فيها بأا الشهران وعشر من ذومتشابه القرآن، أل

  . فيخرج اليوم العاشراملراد الليايل

  .دريس يف موضعإ ابن :}طلوع مشسه كما عن رابع إىل أو{

 والظاهر وقوع اخللط يف ،قوالخيفى التخالف بني املستند وغريه يف نسبة األ وال

  .اجلملة

 واملرسل الذي هو مستند القول ، ملا عرفت من أن النصوص على خالفها}ضعيف{

 كما اعترف به العالمة يف حمكي }ين الظاهر أن الرتاع لفظأعلى { ،يقاومها ول الاأل

  فائدة يف  وال: املنتهى واملختلف، وكذا غريه، قال يف املستند



١٥٤

 فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه ، يف جواز إتيان بعض األعمال إىل آخر ذي احلجةفإنه ال إشكال

  .ألوقات اليت ميكن ا إدراك احلجاألوقات هي آخر ا

  

 يفعال مبضهذا الرتاع، بل يف احلقيقة هو لفظي لالتفاق على خروج وقت بعض األ

  .ما بعدها أيضاً إىل  وبقاء وقت البعض،العشرة

ا الثالثة كمال، والنادر املتضمن أ املستفيضة املصرحة بخبار األتناىف بني وكذا ال

فعال يف كل وقت من نه يصح وقوع مجيع األأوىل ذ ليس املراد يف األإولني والعشر، لأل

ولني مع ن األأاملراد يف الثاين  يقاعها يف اموع من حيث اموع، والإنه جيب  أالثالثة، وال

  . وقريب منه يف اجلواهرخل، إ)١(شهرالعشر هي األ

 يف فوات وقت املتعة، يت على اخلالف اآلن اخلالف فيها لعله مبينإ :وعن الدروس

  ،يتم يف بعضها نه الأوفيه ما يف اجلواهر من 

وكيف كان فمن حدد بثمان ليال وحنوه فاملراد آخر وقت فوت حج التمتع الذي 

 ،قوال يف تلك املسألةوه بناًء على األ تفوت بيوم التروية، وحنيفوت بفوات وقت عمرته اليت

  . حمل نظر،ن جعل ذلك آخر الوقت غري صحيحأفما يف املستمسك من 

 ، احلجةيآخر ذ إىل عمالتيان بعض األإشكال يف جواز  إنه الإف{وعلى كل حال 

 } احلجكادرإوقات اليت ميكن ا وقات هي آخر األن هذه األأفيمكن أن يكون مرادهم 

  .شاء اهللا نإذلك يف موضعه  وجه وسيأيت

  

                                                

  .١٥ سطر ١٩١ ص٢ ج: املستند)١(



١٥٥

 لكن هل ،فقد عرفت عدم صحتها متتعاً ، ا التمتعأتى بالعمرة قبل أشهر احلج قاصداً إذا :١ مسألة

 ، واملفردة مل ينوها، ألن ما نواه مل يقع، اختار الثاين يف املدارك، قوالن،تبطل من األصل أو تصح مفردة

  وبعض

  

 فقد عرفت عدم صحتها ،شهر احلج قاصداً ا التمتعأتى بالعمرة قبل أ إذا :١مسألة {

:  قال يف اجلواهر عند قول احملقق} قوالن،صلتبطل من األ أو ، لكن هل تصح مفردةمتتعاً

 لكن هل :خل، ما لفظهإ )١(حرم بالعمرة املتمتع ا يف غري أشهر احلج مل جيز له التمتع اأولو 

  .به العبارة  كما تشعر،ان مل جيز التمتع إتقع العمرة صحيحة، و

ن أبل عن التذكرة واملنتهى التصريح به، بل عنهما التصريح مبا هو أبلغ من ذلك، و

ريب يف   ال:ن قالأ إىل ،حرامه له، وانعقد للعمرةإمن أحرم باحلج يف غري أشهره مل ينعقد 

ن القائل أخل، ومن هذا يعلم إبأس بالقول به   ولكن ال،البطالن مبقتضى القواعد العامة

الثاين { القول }اختار{ و، هو الشرائع والتذكرة واملنتهى واجلواهرشعاراًإ أو بالصحة صرحياً

صح عدم الصحة مطلقا، أما  واأل)٢(: قال،}نواه مل يقع، واملفردة مل ينوها ن مايف املدارك، أل

زم نية املطلق، تستل  ونية املقيد ال، فلعدم حصول شرطه، وأما عن غريه فلعدم نيتهيعن املنو

   }وبعض{ ، التحريري وتردد يف حمك، كشف اللثامي وتبعه يف حمك،كما بيناه مراراً

                                                

  .١٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٣ سطر ٤٢٧ ص: املدارك)٢(



١٥٦

 ،يف رجل فرض احلج يف غري أشهر احلج: )عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،اختار األول خلرب األحول

  .جيعلها عمرة :قال

من متتع يف أشهر احلج : )يه السالمعل( قال أبو عبد اهللا ،وقد يستشعر ذلك من خرب سعيد األعرج

 وإن متتع يف غري أشهر احلج مث جاور حىت حيضر احلج ،مث أقام مبكة حىت حيضر احلج من قابل فعليه شاة

  . إمنا األضحى على أهل األمصار، إمنا هي حجة مفردة،فليس عليه دم

  

 ،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب حول، عنول خلرب األاختار األ{ ،وهم من تقدم ذكرهم

  .}جيعلها عمرة: يف رجل فرض احلج يف غري أشهر احلج؟ قال

من متتع : )عليه السالم(عرج، قال أبو عبد اهللا وقد يستشعر ذلك من خرب سعيد األ{

ن متتع يف غري أشهر احلج إيف أشهر احلج مث أقام مبكة حىت حيضر احلج من قابل فعليه شاة، و

ضحى على أهل منا األإمنا هي حجة مفردة، إعليه دم، مث جاور حىت حيضر احلج فليس 

  .)١(}مصاراأل

جعفر  أيب  عن،كخرب زرارة،  الدالة على عدم صحة ذلكخبار هذين األينايف وال

أن  حدشوال وذو القعدة وذو احلجة، ليس أل: احلج أشهر معلومات:  قال)عليه السالم(

  .)٢(حيرم باحلج فيما سواهن

  .لك كذ)٣(وخربه الثاين

                                                

  .١ ح احلج من أبواب أقسام١٠ باب ١٩٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج١١ باب ١٩٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١٣ ح من أبواب أقسام احلج١١ باب ١٩٨ ص٨ ج: الوسائل)٣(



١٥٧

من أحرم باحلج يف غري أشهر : )عليه السالم(قال أبو عبد اهللا : وخرب ابن اذينة قال

  .)١(حرام لهإحج له، ومن أحرم دون امليقات فال  احلج فال

شكال فيهما من  إنه الأمنافاة بني عدم كونه حجاً مع صريورته عمرة، كما  ذ الإ

حرام باحلج، حىت يكون نه يريد اإل أ ال،حلجنه أحرم باأحول ذ ظاهر خرب األإجهة الداللة، 

يقع حجه  ن من أراد فرض احلج يف غري أشهر احلج مث جاور حىت حيضر احلج الأاملعىن 

 إىل  فعله عمرة، واحلمل على ذلك حيتاج أن جيعل النسك الذي يريدي، بل ينبغصحيحاً

ذ إعمرة متعة مردود، قرينة مفقودة، والقول بأنه يف من فرض احلج، والكالم فيمن فرض ال

 اًإطالقنه يطلق عليهما إ ف،فرادن واإلافرض احلج أعم من فرض عمرة التمتع وفرض حج القر

  .جماز ، وال وعرفياً وشرعياًلغوياً

  .)٢(﴾فَمن فَرض فيِهن الْحج﴿: قال تعاىل

  .غري ذلك إىل )٣(﴾ِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِتو﴿: وقال تعاىل

  .أما خرب سعيد فهو أصرح يف كون املراد عمرة التمتعو

 أليب قلت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويؤيد اخلربين خرب معاوية بن عمار، عن

 يريد احلج فأسوق اهلدأ اعتمرت يف رجب، وأنا ينإ : وحنن باملدينة)عليه السالم(عبد اهللا 

ن إ:  فأي ذلك أفضل؟ فقال: قلت،سنيف كل فضل وكل ح:  قال،أمتتع أو أفرد احلجأو 

   كان علياً

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج١١ باب ١٩٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٩٧اآلية :  سورة البقرة)٢(

  .٩٧اآلية :  سورة آل عمران)٣(



١٥٨

 بأس مبا ذكره ذلك البعض  لكن ال،ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب املدارك

.للخربين

  كما هو املشهور املدعى عليه ، أن يكون احلج والعمرة يف سنة واحدة:الثالث

  

قرب ما ذكره املصنف األ ف، احلديث)١(فضلأشهر عمرة متتع فهو واهللا لكل  :يقول

  .)رمحه اهللا(

بأس  ن كان هو ما ذكره صاحب املدارك، لكن الإمقتضى القاعدة و{ن أ هو }و{

  . واهللا العامل}لبعض للخربينامبا ذكره ذلك 

  .يف القابللفظة  إىل  يف الشرط الثالث االضطراب الواقع يف الرواية بالنسبةنه يأيتإمث 

  .}أن يكون احلج والعمرة يف سنة واحدة{: تع من شرائط حج التم}ثالثال{

 باحلج وعمرته يف سنة واحدة بال خالف يعلم، كما يتأ أن ي:الثالث: قال يف املستند

 ،)٢(يف الذخرية، ومطلقا كما يف املدارك واملفاتيح وشرحه، بل باالتفاق كما عن التذكرة

  .انتهى

 )٣(عترف به يف املدارك وغريهاخالف فيه بني العلماء كافة، كما ا بال: ويف اجلواهر

  .ـ انتهى

  كما هو املشهور املدعى عليه {خالف فيه بينهم  وهو مما ال: ويف احلدائق

                                                

  .١٨ حواب أقسام احلج من أب٤ باب ١٨٠ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٠ سطر ١٩١ ص: املستند)٢(

  .١٤ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(



١٥٩

 خبار ولأل، ولقاعدة توقيفية العبادات، املبينة لكيفية حج التمتعخبار ألنه املتبادر من األ،مجاعاإل

لى عدم جواز اخلروج من مكة بعد العمرة  والدالة ع،الدالة على دخول العمرة يف احلج وارتباطها به

  ،قبل اإلتيان باحلج

  

 أخبار اليت منها } املبينة لكيفية حج التمتعخبارنه املتبادر من األأل{ وذلك }مجاعاإل

 أمر أصحابه بأخذ املناسك عنه، وقد )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن النيبأ بيانه ،حجة الوداع

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه بينهما يف عام واحد، ألكانت الكيفية املأخوذة هي اجلمع 

  .حرام للحج يف تلك السنة اليت اعتمروا فيها باالنقالبأمرهم باإل

دليل، وليس يف املقام دليل على  إىل وعليه فكل كيفية عدا تلك الكيفية املأخوذة حتتاج

يك بينهما كالقول تيان بالعمرة يف سنة، واحلجة يف سنة أخرى، فالقول بالتفكجواز اإل

  .بالتفكيك بني وقوف عرفات ووقوف مشعر يف سنتني، فتأمل

 يف سنة واحدة، )عليهم السالم(حجهم  الإ ومل يرد }ولقاعدة توقيفية العبادات{

 كيفية احلج ذلك، وفعلهم أخبارن ظاهر أدليل، وميكن أن يكون الفرق  إىل فغريه حيتاج

  .جة الوداع، فتدبر حأخبارك أيضاً كذلك، )عليهم السالم(

 الدالة على دخول العمرة يف احلج وارتباطها به، والدالة على عدم جواز خبارولأل{

  .}تيان باحلجاخلروج من مكة بعد العمرة قبل اإل



١٦٠

 دخلت العمرة يف احلج هكذا وشبك بني: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كقوله 

  .)١(أصابعه

من : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ناحلسن، عن محاد بن عيسى، ع أو والصحيح

  . احلديث،)٢( احلجيخيرج حىت يقضأن  يف أشهر احلج مل يكن له دخل مكة متمتعاً

 من أين افترق املتمتع :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: ورواية معاوية بن عمار، قال

 ،)٣(ا ذهب حيث شاءفرغ منه إذا ن املتمتع مرتبط باحلج، واملعتمرإ:  فقال،واملعتمر

  .احلديث

دخل املعتمر مكة غري متمتع إذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب وصحيح صفوان، عن

 )عليه السالم(براهيم إفطاف بالبيت، وسعى بني الصفا واملروة، وصلى ركعتني خلف مقام 

حلج، ومل ن املتعة دخلت يف امنا نزلت العمرة واملتعة ألإ: ، وقالن شاءإفليلحق بأهله 

  .)٤(تدخل العمرة يف احلج

خيرج  املتمتع حمتبس ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عمن أخربه، عن،وخرب أبان

جياوز  تضل راحلته، فيخرج حمرما وال أو ال أن يأبق غالمه،إاحلج،  إىل من مكة حىت خيرج

  .)٥(ال تفوته عرفة ال على قدر ماإ

                                                

  .٣٣ ح من أبواب أقسام احلج٢ باب ١٦٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢١ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح من أبواب العمرة٧ باب ٢٤٦ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .٥ ح العمرة من أبواب٥ باب ٢٤٢ ص١٠ ج: الوسائل)٤(

  .٩ ح من أبواب أقسام احلج٣ باب ٢٢٠ ص٨ ج: الوسائل)٥(



١٦١

 تأيت:  قال،متتعأ كيف :قلت له:  قال)السالم عليه(جعفر  أيب وصحيح زرارة، عن

  .)١(وليس لك أن خترج من مكة حىت حتج: أن قال إىل ،املوقف فتليب

 كيف :)عليه السالم(جعفر  أليب قلت:  قال)عليه السالم(خرى، عنه وصحيحته األ

ء وهو يل ش من كذا أتى مكة طاف وسعى وأحلّإ باحلج، ف املوقف فتليبتأيت:  فقال،متتعأ

  .)٢(حمتبس، ليس له أن خيرج من مكة حىت حيج

م يقولون يف حجة متمتع إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب  قلت:وحسن معاوية، قال

خيرج منها حىت   حبجته الليس هو مرتبطاً أو كذبوا،:  فقال،حجته مكية وعمرته عراقية

  .)٣(يقضيه

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا كان أصحاب رسول : وخرب سعيد بن املسيب

  .)٤(ذا مل حيجوا من عامهم ذلك مل يهدواإيعتمرون يف أشهر احلج، ف

 كاشف اللثام، بأن داللة اجلميع ظاهرة الضعف، يوأشكل يف هذه الروايات يف حمك

دلة من قصور الداللة، وعدم خيفى ما يف مجيع تلك األ وال: وكذلك يف املستند، قال

  .يف املستمسكوتبعهما  ،)٥(التمامية

  ن احلج والعمرة أ معناه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن قوله وذلك أل: أقول

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١٦ ص١٨ ج:اجلواهر) ٤(

  .٢٣ سطر ١٩١ ص١ ج: املستند)٥(



١٦٢

  . له)عليه السالم(مام يف أشهر احلج، كما تقدم من تفسري اإل

السنة  إىل منا مينع عن اخلروج، أما من يعتمر ويبقىإسيق مساقه  وصحيح محاد وما

  .القابلة فال

 يف خرينفك عن اآل حدمها الأيدل على أزيد من أن  الومادل على ارتباطهما 

  أن يأيت حىت جيب أحدمها دون عمرته، وميكن،نافراد والقر خبالف اإل،تيانالوجوب واإل

  .بالعكس أو  دون عمرته،بأحدمها مستحباً

 للعمرة ياعتمروا عمرة مفردة مل يهدوا، وذلك لعدم اهلد إذا مأوخرب سعيد معناه 

نه أالعام القابل حىت يدل على  إىل اعتمروا للتمتع وأخروا احلج إذا مأيريد  املفردة، وال

  .ياهلد إىل فراد غري احملتاجحج اإل إىل ينقلب حينئذ

 ال ي مجلة االرتباط السنوخبارن العرف يفهمون من هذه األأنصاف هذا ولكن اإل

كذا يف شهر كذا واشتر لنا : دهنه لو قال املوىل لعبأأال ترى االرتباط باملعىن املذكور فقط، 

يصح أن  نه الأيشك العرف يف  خر، مل يكدمران مرتبط أحدمها باآل وذان األ،رمضان

ن إخرى، وهذه الداللة ومضان السنة األرخر يف  أحدمها يف رمضان هذه السنة واآلييشتر

ه عن كشف واهر بعد نقل ولذا قال يف اجل،مل تكن لفظية لكنها داللة سياقية وكفى ا حجة

  : شكال يف الداللة ما لفظهاللثام اإل

ن عمرة التمتع أبعضها الذي هو كالصريح يف  إىل خيلو من نظر، خصوصا بالنسبة ال

جيوز له االقتصار على العمرة  نه الأمع حجه يف تلك السنة كالعمل الواحد، بل ظاهرها 

  سا ب وحمتاًنه بذلك يكون مرتبطإ ف، اوجعلها مفردة بعد أن دخل متمتعاً



١٦٣

  ،يوم عرفة وحنوها أو  على ذهاب املتعة بزوال يوم الترويةخباربل وما دل من األ

  

 له عن صريح مع الضرورة كما اعترف به يف املدارك حاكياً الإحبج تلك السنة معها 

  . انتهى،)١(صحابالشيخ ومجع من األ

 }يوم عرفة وحنوها  أو على ذهاب املتعة بزوال يوم الترويةخباردل من األ ماوبل {

  . يف املسألة الثالثة من هذا الفصلمما يأيت

ذهاا بزوال مشس  أو  املتكثرة املصرحة بانتفاء املتعةخباريدل عليه األ: قال يف املستند

مرة جبعلها حينئذ حجة مفردة املتقدمة ليلة عرفة، واآل أو غروا أو عرفة أو يوم التروية

 يولو مل يعترب يف املتعة احتاد سنة النسكني مل يصح ذلك النفكثرها يف املسألة الثانية، أ

، والتقييد مبن أراد احلج يف سنة ، بل مطلقاًطالقمر بالعدول على اإلواحلكم بالذهاب واأل

ن يف جواز التقييد أآخر عام تقييد بال دليل مع  إىل من مل يتمكن من البقاء أو العمرة

  . انتهى،)٢(رادة من أصله نظراًباإل

فراد لضيق اإل إىل من عمرة التمتعوأشكل عليه يف املستمسك بأا واردة يف العدول 

  . انتهى،)٣(تهدراك احلج بطلت متعإوضاق وقته عن عمرته ن من أمت أيف  الوقت، ال

                                                

  .١٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٢٧ سطر ١٩١ ص٢ ج: املستند)٢(

  .٢٠٠ ص١١ ج: املستمسك)٣(



١٦٤

 فيدل على جواز ، بدعوى أن املراد من القابل فيه العام القابل،وال ينافيها خرب سعيد األعرج املتقدم

   بل املراد منه الشهر القابل، ملنع ذلك،لعمرة يف سنة واحلج يف أخرىإيقاع ا

  

نه لو مل يكن الواجب إن املستمسك مل يعط احلجة حقها من النظر، فألكن الظاهر 

فراد، بل حج اإل إىل تيان حبج التمتع يف هذه السنة مل يكن وجه للعدول عن عمرة التمتعاإل

  .الثالثة وحنوها أو السنة الثانية إىل  التمتعكان الالزم أن يتم العمرة ويؤخر حج

:  وبني وجه املنافاة بقوله، يف الشرط الثاين}عرج املتقدمينافيها خرب سعيد األ وال{

يقاع العمرة يف سنة واحلج إبدعوى أن املراد من القابل فيه العام القابل، فيدل على جواز {

 كما احتمله يف }ل املراد منه الشهر القابلملنع ذلك، ب{منا قلنا بعدم املنافاة إ و}يف أخرى

  . انتهى،ما تقدم السنة، لئال ينايف املراد من قابل الشهر ال:  قال،الوسائل

، من قابلن الشيخ رواه حبذف كلمة إوالذي يهون اخلطب اضطراب النسخة، ف

ن إاحلج، والفرق بني املعتمر يف أشهر  إىل كما نقله عنه يف الوسائل، فيكون احلديث ناظراً

نه إن عليه الدم ألنه متتع، وبني املعتمر يف غري أشهر احلج، فإكان فصل بني عمرته وحجه ف

مصار، بل ا على أهل األضحية فألنه ليس مبتمتع، وأما األ فأليدم عليه، أما اهلد لو حج ال

عنه يف ن رواه إ، ومن قابل نقل الرواية عن الكايف بدون لفظة ييف احلدائق يف باب اهلد

  احلدائق يف شرائط حج 



١٦٥

 وعلى هذا فلو أتى بالعمرة يف عام وأخر احلج إىل العام ،على أنه ملعارضة األدلة السابقة غري قابل

 وسواء أحل من ،رجع إىل أهله مث عاد إليها أو ، سواء أقام يف مكة إىل العام القابل،اآلخر مل يصح متتعاً

 وال وجه ملا عن الدروس من احتمال الصحة يف هذه ،ألخرىبقي عليه إىل السنة ا أو إحرام عمرته

  ،الصورة

  

  وعلى كل حال فهذا االضطراب،التمتع، ويف الوسائل عن الكايف مع تلك اللفظة

  .هذه اجلهة إىل موجب للسقوط عن احلجية بالنسبة

قوى هو خمتار املشهور  فاأل}دلة السابقة غري قابل، وعلى هذانه ملعارضة األأعلى {

  .مجاعدعى عليه اإلامل

 ، سواء أقام يف مكةخر مل يصح متتعاًالعام اآل إىل فلو أتى بالعمرة يف عام وأخر احلج{

  عليهيبق أو ،حرام عمرتهإليها، وسواء أحل من إأهله مث عاد  إىل رجع أو العام القابل،إىل 

  .الفتاوى إطالقدلة الدالة على هذا الشرط، ك األطالق كل ذلك إل،}خرىالسنة األإىل 

أتى باحلج  أو : بقوله}وجه ملا عن الدروس من احتمال الصحة يف هذه الصورة ال{

  .يف السنة القابلة فليس مبتمتع

 ،جزاءالقابل احتمل اإل إىل فعالمتام األإحرامه بالعمرة من غري إ على ينعم لو بق

  .انتهى

وع احلج والعمرة نه مناف للشرط الثالث الذي هو وقأ ،ما تقدم إىل لكن فيه مضافاً

  ذ ظاهر أدلة إحرام يف غري أشهره، نه وقع بعض اإلإيف أشهر احلج، ف



١٦٦

 ال أن ال يكون ، يف أشهر احلج من سنة واحدة من كوما يف سنة واحدة أن يكونا معاًاملرادمث 

ة وأتى  لو أتى بعمرة التمتع يف أواخر ذي احلج وحينئذ فال يصح أيضاً، عشر شهراًبينهما أزيد من اثين

  . يف ذي احلجة من العام القابلباحلج

  مجاع لإل، أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع االختيار:الرابع

  

  .الوقوع يف أشهر احلج الوقوع بتمام خصوصياته

 مث املراد من كوما يف سنة واحدة أن يكونا معاً يف أشهر احلج من سنة واحدة، ال{

على الثاين  ول الدلة دلت على األن األ أل} شهراً عشريكون بينهما أزيد من اثين أن ال

 احلجة، وأتى باحلج يف ذي يتى بعمرة التمتع يف أواخر ذ أيصح أيضاً لو وحينئذ فال{

ن عمرة التمتع يفوت وقتها من اليوم العاشر أ وقد علم بذلك أيضاً }احلجة من العام القابل

  .يت، بل وقبله يف اجلملة على االختالف اآلقطعاً

  .وقاتعم العمرة املفردة تصح يف هذه األن

 ،بطن مكة مع االختيار من حرام حجهإأن يكون { : من شرائط حج التمتع}الرابع{

  .}مجاعلإل

 العلماء كما يف املدارك واملفاتيح إمجاعخالف كما قيل، بل ب بال: قال يف املستند

  . انتهى،)١(وشرحه وغريها

                                                

  .١٩١ ص٢ ج: املستند)١(



١٦٧

  خبارواأل

  

  . انتهى،)١(ن ميقات حج التمتع مكةأنا كافة على ؤع علماوقد أمج: وقال يف احلدائق

 مجاع وفتوى، بل يف كاشف اللثام اإلخالف أجده فيه نصاً بال: وقال يف اجلواهر

  . انتهى،)٢(عليه

عليه (عبد اهللا  أليب قلت: يف، قال كصحيحة عمرو بن حريث الصري}خبارواأل{

ن شئت وإن شئت من الكعبة، إحلك، ون شئت من رإ:  قال، باحلج من أين أهلّ:)السالم

  .)٣(من الطريق

  .من الكعبة بدل )٤(من املسجد: ويف بعض الروايات

  .غريها إىل وهذه الصحيحة الصرحية كافية يف املقام بعد كوا يف مقام البيان، مضافاً

 كان يوم الترويةإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيحة معاوية بن عمار، عن

ن شاء اهللا تعاىل فاغتسل، مث البس ثوبيك وادخل املسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، إ

يف احلجر، مث اقعد حىت تزول الشمس،  أو )عليه السالم(براهيم إ ركعتني عند مقام مث صلّ

  .)٥( املكتوبة مث قل يف دبر صالتك كما قلت حني أحرمت من الشجرة فأحرم باحلجفصلّ

   ،هل مكة أن يتمتعوا أل)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ، قاليبوصحيحة احلل

                                                

  .٣٥٩ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢١ باب ٢٤٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢١ باب ٢٤٦ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح من أبواب اإلحرام٥٢باب  ال٧١ ص٩ ج: الوسائل)٤(
  



١٦٨

سنتني صنعوا كما صنع أهل  أو أقاموا سنةإذا  : قال،فالقاطنني ا: ، قلتال: قال

خيرجون : )عليه السالم( قال ،من أين: ، قلتن هلم أن يتمتعواإ فذا أقاموا شهراًإمكة، ف

من مكة حنواً ممن يقول : )عليه السالم( فقال ،باحلجمن أين يهلون : ، قلتمن احلرم

  .)١(الناس

 ،الطائف إىل احلج يريد اخلروج إىل عن الرجل يتمتع بالعمرة: خرىوصحيحته األ

  . احلديث،)٢(يهل باحلج من مكة :قال

من : ، قلتيتمتع: )عليه السالم( قال ،ن مكث شهراًإ ف:وصحيحة محاد، وفيها

  .)٣( مما يقول الناسمن مكة حنواً:  قال،أين يهل باحلج: ، قلتمن احلرمخيرج :  قال،أين

 يف املتمتع بالعمرة نه قالأ )عليهما السالم(سالم، عن جعفر بن حممد وخرب دعائم اإل

أن  إىل ،حرامه وأتى املسجد احلرامإكان يوم التروية اغتسل ولبس ثوب إذا  :احلجإىل 

وأهل مكة كذلك حيرمون للحج : )عليه السالم( قال امليقاتمث حيرم كما حيرم من : قال

  .)٤(من مكة، وكذلك من أقام ا من غري أهلها

 املعينة للمسجد وحنوه، بعد عدم خباراأل إىل ىل غري ذلك من الروايات، هذا مضافاًإ

  .اخلصوصية

                                                

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٣١٩ ص١ ج: الدعائم)٤(



١٦٩

الذي هو حرام من مكة حرام بكونه من بطن مكة حىت يصدق اإلمنا قيدوا اإلإم إمث 

ء من بنائها الصادق حىت ين املراد بالبطن ما كان عليه شإمورد مجلة من تلك الروايات، ف

  . عن احلائطعلى السطح اخلايل

حرام باتساع مكة، ويضيق بضيقها، واحتمال أن يكون هذا فيتسع موضع اإلوعلى 

ان، فيدور  على العنو بأن احلكم معلق،املراد مكة اليت يف زمن صدور الروايات مردود

 سواء كان يف زمن الصدور ،نه يدور مدار العلمإمداره، فهل مثل أن يقال أكرم العامل ف

  .كرمكرم، ولو انعكس مل يوغريه، فلو مل يكن عاملا مث صار أُ

ال أن حيتمل كفاية حد الترخص إ فيخرج الظهر الذي هو خارج البنيان ،وكيف كان

  .وهو بعيد

ن مل يصدق إ فالظاهر صدق مكة عليه و،رم على السورالبنيان كما أحأما على نفس 

  .عليه بطن مكة فتدبر

 فلو أحرم يف الطائرة احمللقة على مسائها كفى، فيه ،مكة حمكوم حبكمها وهل جو

  .ول دون الثاين األييبعد التفصيل بني السماء القريب والبعيد، فيكف كان ال نإتأمل، و

ن فاملقطوع طبقة وحنوها مما هو املعمول اآل عشرة ما العمارات املرتفعة كاثنيتأو

ن كان بعيداً إن كان قرارها قريباً وأحرم منه كفى، وإكفايته، ومثل السماء يف احلكم البئر ف

  .جداً حبيث مل يصدق عليه مكة مل يكف

   ة بداره الواقعيتوقف صدق مكة على البنيان، بل لو كان له متصالً نه الإمث 



١٧٠

 هاهنا فخرج يتلقى كان أيب جماوراً :همن قول )عليه السالم( أيب احلسن  عن،وما يف خرب إسحاق

 حيث إنه ، ودخل وهو حمرم باحلج، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق باحلج،بعض هؤالء

 ، حممول على حمامل أحسنها أن املراد باحلج عمرته،رمبا يستفاد منه جواز اإلحرام باحلج من غري مكة

  ،أول أعمالهحيث إا 

  

ما أ لصدق مكة عليها، و،حرام منهابدون سياج صح اإلله يف آخر مكة حديقة 

  .صدقها على البساتني التابعة وحنوها ففيه تأمل، واهللا العامل

عليه (احلسن  أيب عن{ الصحيح الذي رواه عنه صفوان، }قاسحإوما يف خرب {

  :، حيث قاليت اآل} من قوله)السالم

له احلاجة   متعته مث تبدوي عن املتمتع جييء فيقض)عليه السالم(سألت أبا احلسن 

مكة  إىل يرجع: )عليه السالم( قال ،بعض املعادنإىل  أو ىل ذات عرق،إاملدينة و إىل فيخرج

: ، قلت وهو مرن باحلج،ن لكل شهر عمرةن كان يف غري الشهر الذي متتع فيه، ألإبعمرة 

هنا فخرج اجماوراً ه أيب كان{: )عليه السالم( قال ،ن دخل يف الشهر الذي خرج فيهإف

يتلقى بعض هؤالء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق باحلج ودخل هو حمرم 

نه يف جواب من  أل}حرام باحلج من غري مكةنه رمبا يستفاد منه جواز اإلإ حيث ،)١(باحلج

  .فعل عمرته ويريد احلج

 إطالق و،}ا أول أعمالهإراد باحلج عمرته، حيث ن املأحممول على حمامل أحسنها {

  .احلج عليها شائع عرفاً وشرعاً

  منا وقع عن الذي أتى بعمرة إن السؤال لكن هذا غري تام، أل

                                                

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢٢٠ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٧١

حرام بالعمرة مل يكن  اإل)عليه السالم(مام التمتع وهو يريد احلج، ولو كان مراد اإل

  . عن السؤال، وهو خالف الظاهرجواباً

  : شكال املذكورخر، فقد قال يف اجلواهر بعد اإلامل األوأما احمل

رادة إب أو  بناًء على جواز عمرتني يف شهر،،رادة العمرة من احلج فيهإلكن قد يدفع ب

 ن،افراد والقراإل إىل بالعدول أو :ن قالأ إىل حرام به من غريها، مث جتديده ا،التعبد هنا باإل

 على أن ، خرج فعاد يف شهر خروجهتمتع، بل عمنيكون السؤال عن امل جبواز أن الأو 

 عن اجلواب )عليه السالم(مام عراض اإلإالرجل وحنوه، مث احتمل  إىل نهإفيعود ضمري 

  . انتهى،)١( )رمحه اهللا(غري ذلك من كلماته  إىل حرام بعمرة،وأجاب بأن له اإل

  .ورمبا احتمل احلمل على التقية

  تقية ال)عليه السالم(بيه أن فعل إل على التقية، فترى، خصوصاً احلم ويف الكل ما

ول ذا دلة اُألقرب ختصيص األعطاء احلكم، واألإ يف مقام )عليه السالم(يوجب بيانه 

بذات  خرج ومر إذا ماأو .مل خيرج إذا حرام حبج التمتع من مكةمنا جيب اإلإنه أ و،الصحيح

  .حرام منهانه جيوز له اإلإفعرق، 

عبد اهللا  أيب  مجعاً بني هذا الصحيح وبني حسن محاد، عن، بالوجوبمنا مل نقلإ و

 ين خيرج حىت يقضأمن دخل مكة متمتعاً يف أشهر احلج مل يكن له :  قال)عليه السالم(

  خرج حمرماً،ذات عرقإىل  أو الطائفإىل  أو عسفان إىل ذا عرضت له حاجةإاحلج، ف

  مكة  إىل ن رجعإحرامه، فإيزال على  ودخل ملبيا باحلج فال

                                                

  .٤٤٣ ص١٨ج: واهر اجل)١(



١٧٢

 فخرجن جهل إف: قلت .مىن إىل  ومل يقرب البيت حىت خيرج مع الناسرجع حمرماً

 يدخلها حمرماأشهر احلاج يريد احلج أبان احلج يف إحرام، مث رجع إحنوها بغري  أو املدينةإىل 

ن دخل يف غري الشهر دخل إحرام، وإن رجع يف شهره دخل بغري إ:  فقال،حرامإبغري أو 

  . احلديث،)١(رماحم

راد الدخول يف أن من متتع بالعمرة مث خرج وأن صرحيه إوحنوه يف هذه اجلهة غريه، ف

 ي واجلمع بينهما يقتض، باحلجول يدل على الدخول حمرماً، والصحيح األالشهر دخل حمالً

  .مرينجواز األ

ن امليقات حرم فيه مأن إ، فولو رجع يف شهره دخلها حمالً:  الدروسيولذا قال يف حمك

نه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة أ )عليه السالم( عن الصادق يباحلج، فاملرو

  .ليهاإ

حرام وعاد يف الشهر الذي خرج فيه إخرج من مكة بغري  لو:  التذكرةيويف حمك

  .حرام على ما تقدمإن يدخلها بغري أن يدخلها حمرما باحلج، وجيوز له أاستحب له 

سحاق ـ إ بصحيح أيول ذا ـ دلة اُألمكن ختصيص األأو ول: ويف املستمسك

  . انتهى،)٢(خراج مورده منها كان هو املتعنيإو

  حد احتماالت أنه أوقد عرفت 

                                                

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢١ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٠٤ ص١١ ج: املستمسك)٢(



١٧٣

 عن الصادق ، وخرب عمرو بن حريث،مجاع ولو يف سككها لإل،نعم يكفي أي موضع منها كان

 وإن شئت من ، وإن شئت من املسجد،إن شئت من رحلك : فقال، من أين أهل باحلج:)عليه السالم(

  ،الطريق

  

  .دليل عليه اجلواهر، لكن ما ذكره من التجديد ال

بن  ، وخرب عمرومجاع لإل، ولو يف سككها، موضع منها كانأي ينعم يكف{

ن شئت من إ:  فقال،هل باحلجأين أ من ،)عليه السالم(عن الصادق { املتقدم })١(حريث

 واحتمال اجلواز من الرحل اخلارج }ن شئت من الطريقإن شئت من املسجد، وإرحلك، و

  .من مكة، والطريق كذلك خالف الظاهر

 ،ن يأخذ املتمتع من شاربهأذا كان يوم التروية وجب إف: ين ما يف الفقه الرضوإمث 

ن خرج من إن احلجر من البيت وإمن احلجر، ف أو ويدخل البيت وحيرم منه: ن قالأإىل 

 ،)٢(بطحمن األ أو موضع شاء جيوز أي من أو من املسجد، أو حله،وصفت من ر غري ما

  .انتهى

  .بطح خارج مكة كما هو الظاهرريد باألأن إ

 بطح، يعين صلى باأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه أيف احلديث : قال يف جممع البحرين

ادي وله عند منقطع الشعب بني وأ وهو مسيل واسع فيه دقاق احلصى ، مكةيمسيل واد

  مىن، وآخره متصل باملقربة اليت تسمى باملعلى عند 

                                                

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢١ باب ٢٤٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من املواقيت١٢ باب ٢١ ص٢ ج: املستدرك)٢(



١٧٤

  ،وأفضل مواضعها املسجد

  

  . انتهى،)١(باطح والبطاح بالكسر على غري القياسهل مكة وجيمع على األأ

ن يريد آخره أال إ، اللهم مجاعفالبد من عدم العمل به ملنافاته ملا تقدم من النص واإل

  .املتصل باملقربة الداخل يف مكة

وقد وقع االتفاق على :  قال، اتفاقاً كما يف احلدائق}فضل مواضعها املسجدأو{

  . انتهى،)٢( من املسجدتهفضليأ

  .وعن املدارك وعن غريمها أيضاً ذلك كما يف املستند

 بعد عدم تعيينه اتفاقاً كما عن التذكرة، ،مر املتكرر به يف النصوصويدل عليه األ

  .ما عرفت إىل مضافا

حرم يوم التروية أشهر احلج وأنك متمتع يف إف: براهيم بن ميمون، وفيهاإففي رواية 

  .من املسجد احلرام

ن إكان يوم التروية إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف صحيحة ابن عمار، عن

 ركعتني عند مقام مث صلّ: ن قالأ إىل ،شاء اهللا فاغتسل مث البس ثوبيك وادخل املسجد

  .)٣(حرم باحلجأيف احلجر مث  أو ،)ليه السالمع(براهيم إ

أردت أن حترم يوم التروية إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وموثقة

  ئت امث : أن قال إىل ،فاصنع كما صنعت حني أردت أن حترم

                                                

  . مادة بطح٢٤٢ ص٢ج:  جممع البحرين)١(

  .٣٥٩ ص١٤ ج: احلدائق)٢(

  .١ ح من أبواب اإلحرام٥٢ باب ٧١ ص٩ ج: الوسائل)٣(



١٧٥

  ،حتت امليزاب أو : وقد يقال،احلجر أو وأفضل مواضعه املقام

  

 إىل ،ين أريد احلجإاللهم :  فيه ست ركعات قبل أن حترم وتقولاملسجد احلرام فصل

  . احلديث،)١(أحرم لك شعري وبشرى وحلمي ودمي: أن قال

ن أ إىل ،تى املسجد احلرامأو: )عليه السالم(ويف خرب الدعائم املتقدم، عن الصادق 

  .)٢(وأحرم كما حيرم من امليقات: قال

ان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة مث صل كإذا  :ويف رواية عمر بن يزيد

ذا إن كنت راكباً فإن كنت ماشياً فلب عند املقام وإركعتني خلف املقام مث أهل باحلج، ف

  .)٣(ض بعريك

حرموا للحج أمث : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الدعائم يف سياق حج رسول اهللا 

  .)٤(من املسجد احلرام

 ، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محن بن احلجاج، عنويف صحيحة عبد الر

حرموا من أمنا إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن أصحاب رسول اهللا أما عملت أ: فقال

غري ذلك من  إىل ، احلديث)٥(ن أولئك كانوا متمتعني يف أعناقهم الدماءإ:  فقلت،املسجد

  .خباراأل

   قال يف ،}حتت امليزاب أو :يقالاحلجر، وقد  أو وأفضل مواضعه املقام{

                                                

  .١ ح من أبواب اإلحرام٥٢ باب ٧١ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٣١٩ ص١ ج: الدعائم)٢(

  .٢ ح من أبواب اإلحرام٤٦ باب ٦٣ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٣٠٠ ص١ ج: الدعائم)٤(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج٩ باب ١٩٣ ص٨ ج: الوسائل)٥(



١٧٦

 وفاقاً للهداية واملقنع والفقيه ،احلجر خمرياً بينهما أو براهيمإوأفضله مقام : املستند

 نه المر باملقام يف رواية عمر بن يزيد، ألينافيها األ واملدارك لصحيحة ابن عمار املتقدمة، وال

ما أيضاً من اازات  أل،ستحب امليأحد فرد أو ضايف،يفيد هنا أزيد من الرجحان اإل

، ويف النافع وعن الكايف والغنية واجلامع والتحرير مجاعرادة احلقيقة باإلإاحملتملة بعد عدم 

واملنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد التخيري بني املقام وحتت امليزاب، ويف 

سرائر واملختلف االقتصار الشرائع وعن النهاية واملبسوط واملصباح وخمتصره واملهذب وال

  . انتهى،)١(رشاد على حتت امليزابعلى املقام، ويف اإل

مث صل : أما التخيري بني املقام واحلجر فيدل عليه صحيح ابن عمار املتقدمة: أقول

  . احلديث،يف احلجر أو براهيمإركعتني عند مقام 

مث صل :  وفيه،مبن يزيد املتقد دل على املقام باخلصوص، فهو صحيح عمر وأما ما

  .)٢( باحلجركعتني خلف املقام مث أهلّ

حرام وادخل ذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين لإلإو: والرضوي

حرامك دبر إعقد ا عند املقام الظهر والعصر واملسجد حافياً وعليك السكينة والوقار وصلّ

  . احلديث،)٣(ن شئت دبر الظهرإالعصر و

                                                

  .١ ح من أبواب اإلحرام٥٢باب  ٧١ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب اإلحرام٤٦ باب ٦٣ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .١٦ سطر ٢٨ص:  فقه الرضا)٣(



١٧٧

  ،حرام من مكة أحرم مما يتمكنولو تعذر اإل

  

  .باحلج مفرداً : ذلكد للمفرد بقرينة قوله بعهنإ :استدل به يف احلدائق، لكن فيه

ويدخل البيت وحيرم  :يدل على احلجر باخلصوص فهو ما تقدم يف الرضو وأما ما

  .ن احلجر من البيتإمن احلجر ف أو منه

ضل املواضع اليت حيرم منها املسجد ويف وأف: ن ما عن الشيخ من قولهأهذا ومنه يعلم 

دريس وابن بابويه واملفيد والعالمة يف املختلف والدروس إاملسجد عند املقام، كما عن ابن 

 كما حكاه عنهم يف احلدائق ،ن فعله يف املقام أفضل من احلجر حتت امليزابإقرب واأل: قائال

ت امليزاب مل يظهر له دليل، كما  غري تام، بل مها على السواء، كما أن ختصيص حت،وغريه

  .صرح بذلك احلدائق واجلواهر وغريمها

دل على  املقام، وما أو دل على أفضلية احلجر ن مما تقدم يعلم عدم التنايف بني ماإمث 

املسجد  أي  من)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا ، كموثق يونس بن يعقوب،املسجد مطلقاً

  .)١(املسجد شئتي  أمن:  قال،أحرم يوم التروية

  .وحنوه غريه

 الإ و،ن من خصص حتت امليزاب قبال احلجر كأنه أراد به أنه أفضل أمكنة احلجرإمث 

  .خيفى ال فهو من احلجر كما

  ي شكال، لصحيحة علإ بال }حرام من مكة أحرم مما يتمكنولو تعذر اإل{

                                                

  .٣ ح من أبواب املواقيت٢١ باب ٢٤٧ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٧٨

حرام فذكره اإل يسألته عن رجل نس:  قال)عليه السالم(ابن جعفر، عن أخيه موسى 

ن جهل إ ف،حرامهإاللهم على كتابك وسنة نبيك فقد مت : يقول:  قال،وهو بعرفات ما حاله

  .)١(ن كان قضى مناسكه كلها فقد مت حجهإبلده  إىل أن حيرم يوم التروية باحلج حىت رجع

صحاب بأنه لو تعذر االستيناف من مكة فقد صرح مجلة من األ: قال يف احلدائق

حرام من غري مكة ن تعمد اإلإنه أن مل يتعمد ذلك، مبعىن إث أمكن ولو بعرفة يستأنف حي

نه جيب إنسياناً ف أو ن أحرم من غريها جهالًإ و،حرامهإنه يبطل إحرام منها، فمكان اإلإمع 

  . انتهى،)٢(عليه أن يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة

ختياراً مل جيزه ويستأنفه منها لو أحرم حبج التمتع من غري مكة عمداً ا: وقال يف املستند

بد من االستيناف منها على املعروف من   وال، دخوهلا حمرماًييكف  وال،لتوقف الواجب عليه

 ولو ،حرام مع املكنةليها وجوباً لإلإعيد يحرام منها  اإلي ولو نس،صحاب ملا مرمذهب األ

  . انتهى،)٣( بعرفاتغريمها أحرم من موضعه ولو أو ضيق وقت أو ليها خلوفإتعذر العود 

حرام منها بدون فوت مكة واإل إىل ما أن يتمكن من العودإحرام مبكة، تارك اإل: أقول

  وجب للنصوص املتقدمة ن متكن إ ف،ء من الواجبات أم اليش

                                                

  .٨ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣٦٠ ص١٤ ج: احلدائق)٢(

  .١٩ سطر ١٩٢ ص٢ ج: املستند)٣(



١٧٩

 ، غري فرق بني أن أحرم من غريها أم المن ةحرام من مكالدالة على وجوب اإل

غريها،  أو عذراً أو جهالً أو نسياناً أو تركه عمداًما أن يكون إن مل يتمكن فإ، وطالقلإل

ن كان عمداً فالظاهر البطالن، إحرام، فإحضر يف املوقف بال أكما لو كان مغمى عليه ف

حرام، وقد حيتمل إبدون  حرام من هناك والإب  ال،لعدم دليل على الصحة يف هذه الصورة

 عن )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،حرام العمرةإالصحة لصحيحة احلليب الواردة يف 

ميقات أهل بالده الذين حيرمون عنه  إىل يرجع: فقال، حرام حىت دخل احلرمرجل ترك اإل

ن استطاع أن خيرج من احلرم إ ف، أن يفوته احلج فليحرم من مكانهين خشإفيحرم، ف

  .)١(فليخرج

  .خيفى ال  لكن فيه ما،بناًء على عدم فهم اخلصوصية

  . لصحيحة علي بن جعفر املتقدمة،شكالإان نسياناً فالصحة بال ن كإو

نه لو مل أوالظاهر عدم الفرق بني الذكر بعرفات وغريها ملا يفهم من الذيل، كما 

مل  إذا حرام من عرفاتمنا يكتفى باإلإنه أن الظاهر إخر صح أيضاً لذلك، مث اآل إىل يذكر

 هلا بعد معلومية إطالق ن الصحيحة الإ فء من الواجبات،ييتمكن من الرجوع بال فوت ش

ن كان جهال فهو إن كان حضرها قبل الظهر، وإزمنة، واستلزام الرجوع الفوت يف تلك األ

 أو ن حيرمأ ي يف رجل نس)عليهما السالم(صح، ملرسل مجيل، عن أحدمها كالنسيان على األ

   :جهل وقد شهد املناسك كلها وطاف وسعى؟ قال

                                                

  .٧ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٨٠

ن مل يهلإكان قد نوى ذلك فقد مت حجه و إذا جيزيه نيته)١(.  

رجل كان متمتعا سألته عن :  قال)عليه السالم(خيه أوصحيح علي بن جعفر، عن 

قضى إذا  :قال، بالده إىل ن حيرم يوم التروية باحلج حىت رجعأعرفات وجهل  إىل خرج

  .)٢(املناسك كلها فقد مت حجه

 اجلهل للنسيان، ويدل عليه أيضاً عموم قوله ياون املستفاد من الروايتني تسأبناًء على 

  .)٣(ء عليهي جبهالة فال شمراًأ ركب ئميا امرأ: )عليه السالم(

خر آحرام، كما لو كان اخلروج ومل يكن له وقت اإل إىل جلأ أن كان عذراً كما لوإو

لعلة  واجلاهل لين يكون حكمه حكم الناسأيبعد   والخارجها قسراً، إىل بلدة مكة فدفع

  .يف مرسل مجيل وصحيح ابن جعفر

  .غماء وحنوه فهو أيضاً كذلك للعلةكان إل نإو

تى أ عليه حىت يغمأيف مريض :  قال)عليهما السالم(ومرسل مجيل، عن أحدمها 

  .)٤(حيرم عنه: الوقت؟ فقال

حيرم عنه :  فقال،تى الوقتأ عليه فلم يعقل حىت يغمأخر يف مريض ومرسله اآل

  .)٥(رجل

  ذا كان ذلك كان إنه يفعل به فعل احملرم فإن املراد أن الظاهر إف

                                                

  .١ حمن أبواب املواقيت ٢٠باب  ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢٠ باب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ححرام من أبواب تروك اإل٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح من أبواب املواقيت٢٠ باب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .٤ ح من أبواب املواقيت٢٠ باب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٥(



١٨١

 وال يكفيه العود إليها ، ولو مل يتداركه بطل حجه، بطل إحرامه متعمداًولو أحرم من غريها اختياراً

 نسياناً أو  ولو أحرم من غريها جهالً، بل جيب أن جيدده ألن إحرامه من غريها كالعدم،بدون التجديد

  ، والتجديد مع اإلمكان، إليهاوجب العود

  

ما غلب اهللا : )عليه السالم(قوله  إىل فعله بنفسه كافياً لعدم فهم اخلصوصية، مضافاً

  .)١(وىل بالعذرأعليه فهو 

 ولو مل ،حرمهأولو أحرم من غريها اختياراً متعمداً بطل {: ومما ذكرنا يعلم وجه قوله

ليها بدون إيكفيه العود  بطل حجه، وال{حرام منها مكة واإل إىل  بالرجوع}يتداركه

  .حرامإنه ليس بحرام غري كاف، ألذ جمرد دخول مكة يئة اإلإ }التجديد

حرام حلج التمتع من غري شكال، بل والخالف حمقق يف فساد اإل إال: قال يف اجلواهر

 ،و واضححرام منها له كما همل جيدد اإل يه حينئذ املرور فيها ما فال جيد،مكة مع االختيار

  .)٢(انتهى

ن أ بل عدم، ومن هنا يعلم }حرامه من غريها كالعدمإن بل جيب أن جيدده أل{

  .تسميته جتديداً جماز للمشاكلة

 ملا }مكانليها، والتجديد مع اإلإ وجب العود نسياناً أو ولو أحرم من غريها جهالً{

  .عرفت من كونه مقتضى القاعدة

                                                

  .١٣ ح من أبواب قضاء الصلوات٣ الباب ٣٥٣ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١٥ باب يف وجوب استئناف اإلحرام سطر ٢١ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



١٨٢

  .هومع عدمه جدده يف مكان

فلو ، رمبا يقال إنه يشترط فيه أن يكون جمموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد :اخلامس

  جر اثنان حلج التمتع عن ميتؤاست

  

الشرايع حرام السابق باطل، وقد اختاره هذا يف ن اإل أل}ومع عدمه جدده يف مكانه{

يث  عن الشيخ وكشف اللثام والتذكرة حي للمحكاً خالف،وتبعه اجلواهر واملستند وغريمها

  .صل ومساواة ما فعله ملا يستأنفه يف الكون من غري مكةحرام السابق لألاكتفوا باإل

  من غري مكة يف وقت ما كان يسعه الرجوعوالًأحرم أن إنه أبيبعد التفصيل  ال: أقول

التجديد للعلة املتقدمة املؤيدة بالعلة يف موثقة  إىل راد، فالصحة وعدم االحتياجأمكة لو إىل 

ا حترم من إ: )عليه السالم(حرام جهال من قوله واردة يف احلائض التاركة لإلزرارة ال

  .)١(مكاا قد علم نيتها

 الستلزامه فوت احلج ،مكة إىل  بالرجوعنه حينئذ ليس مكلفاًأ إىل هذا مضافاً

حرم يف وقت كان يسعه أن إحوط، وأن كان التجديد إيريده، و ن الشارع الأاملفروض 

  .صل الفساد واملساواة قياس، واهللا العامل بذلك واألنه ما كان مكلفاًبطالن ألالرجوع بال

ن يكون جمموع أنه يشترط فيه إ: رمبا يقال{ : من شرائط حج التمتع}اخلامس{

  اثنان حلج التمتع عن ميت  عمرته وحجه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر

                                                

  .٦ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٨٣

حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه  وكذا لو ، مل جيز عنههأحدمها لعمرته واألخرى حلج

  ،عن آخر مل يصح

  

  .ذ هو مناف الشتراط كونه من واحدإ ،}خرى حلجه مل جيز عنهأحدمها لعمرته واأل

ذ هو إ }وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر مل يصح{

  .مناف الشتراط كونه عن واحد

 أو ربعةري الشرائط األمر آخر غأصحاب عدم اشتراط وظاهر األ: قال يف اجلواهر

مر آخر وهو كون احلج والعمرة عن أالثالثة يف حج التمتع، لكن عن بعض الشافعية اشتراط 

 مل يصح،  مثالًوقع املتمتع احلج عن شخص والعمرة عن آخر تربعاًأشخص واحد، فلو 

 واحداً صحابنا لذلك اتكاال على معلومية كون التمتع عمالًأن يكون عدم ذكر أوميكن 

تمتع قسماً  فهو يف احلقيقة مستفاد من كون حج ال،وجه لتبعيض العمل الواحد  وال،عندهم

 عندهم، لعدم الدليل على الوحدة املزبورة، مث يكون ذلك شرطاً ن الأ وميكن ،مستقالً

حد أجد يف كالم أما الوقوع عن شخص واحد فلم أو: ن قالأ إىل يتاستدل باخلرب اآل

 مثال فهل ماتزامه حبج التمتع بنذر وشبهه فاعتمر عمرته وتلإلو فرض نه أ مبعىن ،التعرض له

ن مل يكن دليل إجزاء ن كان الذي يقوى عدم اإلإ و،حد عنه مثال حيج عن مكةأ نيابة يجيز

  . انتهى،)١(خاص

                                                

  .٢١ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



١٨٤

 ،صحة الثاين )عليه السالم( عن أيب جعفر ، بل رمبا يظهر من خرب حممد بن مسلم،ولكنه حمل تأمل

  . واحلج عن أبيه نعم املتعة له: قال؟سألته عن رجل حيج عن أبيه أيتمتع: حيث قال

  

عليه (جعفر  أيب  بل رمبا يظهر من خرب حممد بن مسلم، عن،ولكنه حمل تأمل{

نعم املتعة له، : يتمتع؟ قالأبيه أسألته عن رجل حيج عن :  صحة الثاين، حيث قال)السالم

  .)١(}بيهأواحلج عن 

عبد اهللا  أيب لة خرب احلرث بن املغرية الذي رواه الشيخ والصدوق، عنومثله يف الدال

ن ذبح فهو إ: )عليه السالم(بيه؟ قال أ حبجة عن هلّأمه وأ، يف رجل متتع عن )عليه السالم(

  .)٢(بيهأ حبجة عن هلّأمه وأمنا متتع عن إنه ء ألين مل يذبح فليس عليه شإ و،خري له

 واالحتماالت اليت ذكرها املستمسك خال ،ن عنه احلجاخلربين التفكيك يف موظاهر 

به  خذ لألجمال نه على تقدير الظهور الأنصاف واإل: ن قولهأما ذكر خالف الظاهر، كما 

  . انتهى،)٣(يف مقابل النصوص الدالة على االرتباط

من  إىل قرب جواز ذلك بالنسبة فاأل، كون ذين عن نفرينينايف ذ االرتباط الإ ،ممنوع

العمرة هنا حممولة على :  بقوله،فرادوجه حلمل الوسائل اخلرب الثاين على حج اإل  وال،عنه

  . انتهى،)٤(تقدم العمرة على احلج فراد ووجه اازاملفردة واحلج على اإل

  وجه ملا يف حاشيته  كما ال

                                                

  .١١ ح من أبواب أقسام احلج٤  باب١٧٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥الذبح ح من أبواب ٤ باب ٨٦ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٢٠٧ ص١١ ج: املستمسك)٣(

  .٥ حذيلالذبح  من أبواب ٤ باب ٨٦ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



١٨٥

ن ذلك خالف الظاهر إ ظاهراً، فن وجه ااز مقارنتهما زماناًأمن احلمل على ذلك، و

  .مل تكن قرينة والفرض فقدها يف املقام وجه الرتكابه ما وال

قوى خر احلج، فاأل شخص العمرة واآليتأن يأالفاعل ب إىل ما جواز التفكيك بالنسبةأو

من  وغريمها مما تقدم ، ودخول العمرة يف احلج،املعتمر مرن باحلجكون نه خالف عدمه أل

  .دلة االرتباط، واهللا العاملأ

  



١٨٦

، ن عمرة التمتع قبل أن يأيت باحلجاملشهور أنه ال جيوز اخلروج من مكة بعد اإلحالل م :٢ مسألة

 وإن خرج حمال ورجع بعد شهر فعليه أن حيرم ،أراد ذلك عليه أن حيرم باحلج فيخرج حمرما به إذا وأنه

  ،بالعمرة

  

بل حالل من عمرة التمتع قاخلروج من مكة بعد اإلجيوز  نه الأ املشهور :٢مسألة {

 ن خرج حمالًإ به، ون حيرم باحلج فيخرج حمرماًأراد ذلك عليه أ إذا نهأ باحلج، ون يأيتأ

جيوز  نه الأظهر شهر األاأل:  قال يف احلدائق،}ن حيرم بالعمرةأورجع بعد شهر فعليه 

ن أما إحرامه، بل إاستيناف  إىل تيان بعمرته اخلروج من مكة على وجه يفتقرللمتمتع بعد اإل

 ،)١(مران جدد عمرة وهي عمرة التمتعن انتفى األإن يعود قبل شهر، فأما إرما، وخيرج حم

  .انتهى

  باحلج، وفاقاًجيوز للمتمتع اخلروج من مكة حىت يأيت وال: وقال يف اجلواهر مازجاً

على إال  كما مسعت املعتربة املستفيضة به ،نه صار مرتبطا بهيف املدارك، ألللمشهور على ما 

  . انتهى،)٢(جتديد عمرة إىل قريفت وجه ال

مرجوحية خروج املتمتع بعد قضاء مناسك العمرة وقبل احلج عن : وقال يف املستند

ا هل هي أمنا اخلالف يف إ ونصاً، ويف املستفيضة تصريح ا، و فتوىيإمجاعمكة يف اجلملة 

  على الكراهة  أو ،على التحرمي كما عن املشهور

                                                

  .٣٦٢ ص١١ ج: احلدائق)١(

  .٢٤ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



١٨٧

 والدالة على أنه لو ، والدالة على أنه مرن وحمتبس باحلج،لناهية للخروج اخباروذلك جلملة من األ

 وإن رجع ، والدالة على أنه لو خرج حمال فإن رجع يف شهره دخل حمال،أراد اخلروج خرج ملبيا باحلج

  ،يف غري شهره دخل حمرماً

  

  . انتهى،)١( والفاضلني يف بعض كتبهمايكما عن احلل

 الناهية عن اخلروج، والدالة على أنه مرن وحمتبس باحلج، خباروذلك جلملة من األ{

إن رجع  ف باحلج، والدالة على أنه لو خرج حمالًراد اخلروج خرج ملبياًأنه لو أوالدالة على 

جعفر  أيب  كصحيح زرارة، عن،}ن رجع يف غري شهره دخل حمرماًإ، و حمالًيف شهره دخل

ن أ إىل ، الوقت فتليبتأيت: )عليه السالم( قال متتع؟أ كيف :قلت له:  قال)عليه السالم(

  .)٢(ن خترج من مكة حىت حتجأوليس لك : قال

من دخل مكة يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح محاد بن عيسى، عن

إىل  أو عسفان، إىل اجةحن عرضت له إ احلج، فين خيرج حىت يقضأشهر احلج مل يكن له أ

 ن رجعإحرامه، فإ باحلج فال يزال على  ودخل ملبياًعرق خرج حمرماًذات إىل  أو الطائف،

 ن جهل فخرجإف: قلت .مىن إىل  ومل يقرب البيت حىت خيرج مع الناسمكة رجع حمرماًإىل 

  حنوها إىل  أو املدينةإىل 

                                                

  .٢٧ سطر ١٩٢ ص٢ ج: املستند)١(

  .١ حاب أقسام احلج من أبو٢٢ باب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١٨٨

بغري  أو شهر احلج يريد احلج فيدخلها حمرماأبان احلج يف إحرام مث رجع يف إبغري 

ن دخل يف غري الشهر إحرام، وإن رجع يف شهره دخل بغري إ: )عليه السالم( قال ،حرامإ

: )عليه السالم( قال ،خريةاأل أو وىلحرامني واملتعتني متعته األ اإليفأ: قلت .دخل حمرماً

ا اليت وصلت حبجتهاأل خرية هي عمرته وهي احملتبس. بني املفردة وبني فما فرق : قلت

حل منها أ العمرة مث يباحلج وهو ينوحرم أ: قال، شهر احلجأيف دخل  إذا عمرة املتعة

  .)١( احلجييكون ينو نه ال ألوليس عليه دم ومل يكن حمتبساً

متتع فهو :  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح معاوية بن عمار، عن

 كذبوا أليس هو ،ةن عمرته عراقية وحجته مكيإهل مكة يقولون أن إ: ، مث قالفضلأواهللا 

  .)٢(خيرج حىت يقضيه  باحلج المرتبطاً

 إىل  عن الرجل يتمتع بالعمرة)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،وصحيح احلليب

ن خيرج أحب أيهل باحلج من مكة وما : )عليه السالم( قال ،الطائف إىل احلج يريد اخلروج

  .)٣(ريبة من مكةا قإيتجاوز الطائف   وال، حمرماًالّإمنها 

:  قال)عليه السالم(خيه موسى بن جعفر أ، عن )عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

  ال: ل قبل يوم التروية أله اخلروج؟ قالأحسألته عن رجل قدم متمتعاً مث 

                                                

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)٣(



١٨٩

  .)١(جياوز الطائف وشبهها خيرج حىت حيرم باحلج وال

 يف )عليه السالم(ا جعفر بأنه سأل إصحابنا، أموسى بن القاسم، عن بعض ومرسل 

فقال  .نت مرن باحلجأ: فرد عمرة هذا الشهر، فقالأن أريد أ ينإ: عشر من شوال فقال

نت مرن أ:  فقال،موالأهل وبينهما أ بينهما  ومكة مرتيل ويلن املدينة مرتيلإ: له الرجل

عليه ( فقال ،هاليإاخلروج  إىل حتاجأ حول مكة و ضياعاًن يلإف: فقال له الرجل .باحلج

  .)٢(احلج إىل  وترجع حالالًخترج حالالً: )السالم

 :)عليه السالم(جعفر  أليب قلت:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وصحيح زرارة، عن

ذا أتى مكة طاف وسعى إ باحلج، ف الوقت وتليبتأيت: )عليه السالم( فقال ،متتعأكيف 

  .)٣(من مكة حىت حيجن خيرج أء وهو حمتبس وليس له يحل من كل شأو

، يف رجل قضى متعته )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيوصحيح حفص البختر

حرام باحلج حرام وليهل باإلفليغتسل لإل:  فقال: قال،ليهاإ ين ميضأوعرضت له حاجة أراد 

  .)٤(عرفات إىل مكة مضى إىل ن مل يقدر على الرجوعإوليمض يف حاجته، ف

                                                

  .١١ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ حن أبواب أقسام احلج م٢٢ باب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٤(



١٩٠

 كما عن ابن إدريس ومجاعة ، على الكراهةخبار محال لأل،روج وجوازه حمالًواألقوى عدم حرمة اخل

رمحه ( يف مرسلة الصدوق )عليه السالم(وقوله  ،خبارأخرى بقرينة التعبري بال أحب يف بعض تلك األ

  ،أراد املتمتع اخلروج من مكة إىل بعض املواضع فليس له ذلكإذا  :)اهللا

  

وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا :  قال)ليه السالمع(خيه أوخرب علي بن جعفر، عن 

يدرك  ن الأجياوز الطائف وشبهها خمافة  يرجع حىت حيرم باحلج وال ال:  قال،يرجعأحل أف

 إىل ن يفوته احلج مضى على وجههأن خاف إمكة رجع، و إىل ن يرجعأحب أن إاحلج، ف

  .)١(عرفات

  .منها أيضاًخرى أ اليت تأيت مجلة خبارىل غري ذلك من األإ

 كما عن ابن ، على الكراهةخبار لأل محالً،قوى عدم حرمة اخلروج وجوازه حمالًواأل{

 كالشيخ يف ظاهر التهذيب وموضع من النهاية واملبسوط والفاضلني }خرىأدريس ومجاعة إ

  .يف النافع واملنتهى والتذكرة وموضع من التحرير

حب أوما :  كما يف صحيح احلليب}خبارحب يف بعض تلك األأبقرينة التعبري بال {

  .)٢(حمرما الإن خيرج منها أ

عليه ( قال الصادق ، يف الفقيه})رمحه اهللا( يف مرسلة الصدوق )عليه السالم(وقوله {

  بعض املواضع فليس له ذلك  إىل راد املتمتع اخلروج من مكةأذا إ{: )السالم

                                                

  .١٢ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢٢٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١٩١

عليه ( بل وقوله ،وحنوه الرضوي فوته احلج إال أن يعلم أنه ال ي،ألنه مرتبط باحلج حىت يقضيه

 :إذ هو وإن كان بعد قوله، وال يتجاوز إال على قدر ما ال تفوته عرفة :يف مرسل أبان )السالم

  فيخرج

  

ن علم وخرج وعاد إ و}يفوته احلج ن يعلم أنه الأال إنه مرتبط باحلج حىت يقضيه أل

  .)١(ا يف غري ذلك الشهر دخلها حمرماًن دخلهإيف الشهر الذي خرج فيه دخل مكة حمال، و

بعض املواضع فليس له  إىل راد املتمتع اخلروج من مكةأذا إف :}يوحنوه الرضو{

ن علم وخرج مث رجع إ احلج، فيفوته نه الأن يعلم أال إنه مرتبط باحلج حىت يقضيه ذلك، أل

  .)٢(لها حمرمان رجع يف غري ذلك الشهر دخإيف الشهر الذي خرج فيه دخل مكة حمال، و

  .)٣( حجهيخيرج حىت يقض املعتمر ال: نه قالأ ،بيهأوعن بعض نسخه، عن 

عبد اهللا  أيب خربه، عنأ عمن ، بن عثمان}بانأ يف مرسل )عليه السالم(بل وقوله {

 ن يأبق غالمهأال إاحلج  إىل خيرج من مكة حىت خيرج ع حمتبس التاملتم : قال)عليه السالم(

  .)٤(فيخرج حمرماتضل راحلته أو 

  فيخرج : ن كان بعد قولهإذ هو وإال تفوته عرفة،  ال على قدر ماإيتجاوز  وال{

                                                

  .١ ح... يف املتمتع خيرج من مكة ١٢١ب  البا٢٣٨ ص٢ ج: الفقيه)١(

  .١ سطر ٣٠ص:  فقه الرضا)٢(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٥ الباب ١٨ ص٢ ج: املستدرك)٣(

  .٩ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ باب ٢٢٠ ص٨ ج: الوسائل)٤(



١٩٢

  ، إال أنه ميكن أن يستفاد منه أن املدار فوت احلج وعدمه،حمرماً

  

أنه ميكن أن ال إ{ ،حرامإ وهو بظاهره مناف ملا نريده من جواز اخلروج بغري }حمرماً

  .}ت احلج وعدمهن املدار فوأيستفاد منه 

سحاق إوحنوه يف الداللة خرب علي بن جعفر املتقدم، بل يدل عليه أيضاً صحيح 

ذ جمرد إ، )عليه السالم(مام ال لضرورة لزم تنبيه اإلإ نه لو مل يكن اخلروج جائزاًإ فاملتقدم،

ن حرام، ألنه يلزم عليه حينئذ اإلأ إىل مل يبلغ حد الضرورة، مضافاً إذا احلاجة غري كاف

  .حرامىل ترك اإل إاخلروج ال إىل االضطرار

 من )عليه السالم(حرامه إحرام كما يظهر من  اإل)عليه السالم(مام ومثله ترك اإل

 ينايف اخلروج ال إىل ضطرارذ اإلإ ،امليقات، بل ومرسل موسى بن القاسم أيضاً يف اجلملة

  .حرام للحجاإل

 وما أكثر ، النواهي على الكراهةبد من محل تلك  الخباروبعد هذه اجلملة من األ

  .التحرمي  الواردة يف الشريعة اليت يراد ا الترته اليالنواه

 إىل  وعدم متامية داللته الحتمال استنادهرساله،والقول بعدم حجية مرسل الصدوق إل

 واحتمال االجتهاد ،ذ مراسيل الفقيه بعد ضمانه يف حكم املسانيدإاالجتهاد، يف غري حمله، 

  . الظاهرخالف

: نه يستعمل يف احلرام، كقوله تعاىل على اجلواز ألحبأما ومثله القول بعدم داللة 

  .ذ جمرد االستعمال غري صارف للظاهرإوحنوه،  )١(﴾ يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍرال﴿

نه أشكال ، وجه اإليدرك احلج ن الأخمافة شكال يف حنو ومن ذلك يظهر دفع اإل

 ميتأشق على أن أال  لو فهو من قبيل ،علة احلكم حىت يدور مدارها حكمة التشريع ال

  ن مل خيف العبد، بل تيقن إ فخوف املوىل أوجب حترمي اخلروج ومرم بالسواكأل

                                                

  .١٨اآلية :  سورة لقمان)١(



١٩٣

 املانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك احلج وفوته خبار إن املنساق من مجيع األ:بل ميكن أن يقال

 مع علمه بعدم فوات احلج لى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً وع،لكون اخلروج يف معرض ذلك

   ،منه

  

 على استحباب بقرينة ي وبعد محل النه،مؤيداً الّإنامل نذكر هذا إعدمه، وجه الدفع 

يضرنا محل املخافة وحنوها على احلكمة، ومن هنا اختار غري واحد  رواية الفقيه وغريها ال

 والفاضلني ي ملن عرفت من الشيخ واحلل تبعاً)رمحه اهللا( من املعاصرين ما اختاره املصنف

  .وغريهم

 عن اخلروج ي النه}ن ذلكأ املانعة خبارن املنساق من مجيع األإ: ن يقالأبل ميكن {

 وال: ن قولهإ ف} لكون اخلروج يف معرض ذلك،دراك احلج وفوتهإللتحفظ عن عدم {

ن مل إف: ، وقولهجياوز الطائف وشبهها وال: ، وقولها قريبة من مكةإجياوز الطائف 

غري  إىل يدرك احلج ن الأخمافة :  وقوله،عرفات إىل مكة مضى إىل يقدر على الرجوع

  .رشاد قرائن اإلنذلك م

 ،يفوته احلج يف رواية الفقيه نه الأعلم  إذا ي اليد عن النه)عليه السالم(ولذا رفع 

 مولويا حبكمة ي ولو كان النه،علم الفوت أو مل يعلم الفوت وعدمه إذا وخصصه مبا

  .معرضية الفوت مل يكن فرق بني علم املكلف بعدم الفوت وبني غريه

مع علمه بعدم فوات { كعدم التحرمي }وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً{

 كما هو الشأن يف ،موضوعياً  النه على هذا يكون العلم طريقياًأ لكن الظاهر }احلج منه

  .رشادية اإليوامر والنواه األسائر



١٩٤

ن األمر إ مث الظاهر ،خرج إذا مع العلم بفوات احلج منه أو نعم ال جيوز اخلروج ال بنية العود

 أو ، ال أن يكون ذلك تعبداً،كان رجوعه بعد شهر إمنا هو من جهة أن لكل شهر عمرة إذا باإلحرام

  ،دخل مكةألجل وجوب اإلحرام على من  أو ،لفساد عمرته السابقة

  

 بناًء على }خرج إذا مع العلم بفوات احلج منه أو ،بنية العود جيوز اخلروج ال نعم ال{

  .صادف ذلك إذا ، بل احملرم هو ترك احلجيكون اخلروج يف الصورتني حراماً رشادية الاإل

قرب  فاأل،رشاديةن النفس غري مطمئنة باإلأنصاف  لكن اإل،اخلروج حينئذ جتٍرنعم يف 

 الذي هو املولوية، واهللا يوامر والنواهصل يف األ لأل على الكراهة محالًي النواههو محل

  .العامل

منا هو من إكان رجوعه بعد شهر  إذا حراممر باإلن األإ{ لدى املصنف }مث الظاهر{

جل أل أو ،لفساد عمرته السابقة أو ،ن يكون ذلك تعبداً أ ال،جهة أن لكل شهر عمرة

وجه له بعد   والفساد ال،ن التعبد بعيد وذلك أل}دخل مكةحرام على من وجوب اإل

ن احتمله الشهيد حيث إحرام على من دخل مكة و ووجوب اإلي،وقوعها على وجه الشرع

 ،حرام احتماالنمكة ملكان اإل إىل لضرورة الدخول أو هل هذه عمرة التمتع حقيقة: قال

  . ذلك فتدبروىل تنايفاأل ا عمرته الأ الدالة على خبارن األأال  إ.انتهى

  نه أيكون خرج عن احلرم مع ال نه قد أ إىل مضافاً



١٩٥

عن املتمتع جييء فيقضي  )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال،بل هو صريح خرب إسحاق بن عمار

: )عليه السالم( قال ،إىل بعض املنازل أو إىل ذات عرق أو متعته مث تبدو له حاجة فيخرج إىل املدينة

 ، وهو مرن باحلج إخل، ألن لكل شهر عمرة، مكة بعمرة إن كان يف غري الشهر الذي متتع فيهيرجع إىل

  رجع بعد شهر على وجه االستحباب ال إذا وحينئذ فيكون احلكم باإلحرام

  

 النص إطالق مع ،حرام لدخول احلرم مل جيبكان اإل إذا نهإخرج عن مكة، ف

  . لوجوبه عليه أيضاًيحرام املقتضباإل

 عن )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال،سحاق بن عمارإبل هو صريح خرب {

بعض إىل  أو ذات عرقإىل  أو املدينة إىل له حاجة فيخرج  متعته مث تبدوياملتمتع جييء فيقض

ن ن كان يف غري الشهر الذي متتع فيه، ألإمكة بعمرة  إىل يرجع: )عليه السالم(املنازل، قال 

ن لكل شهر عمرة ظاهر أن التعليل لالعتمار بإ ف}خلإ )١( مرن باحلجلكل شهر عمرة، وهو

 بعد املغرب ن يقول صلّأ فهو مثل ،ذ عمرة كل شهر مستحبةإيف استحباب هذه العمرة، 

  .ن ذلك يوجب سعة الرزقركعتني، أل

  رجع بعد شهر على وجه االستحباب  إذا حراموحينئذ فيكون احلكم باإل{

                                                

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ الباب ٢٢٠ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٩٦

   لكن،ة اليت هي وظيفة كل شهر ليست واجبة ألن العمر،الوجوب

  

قوى  األ}ن العمرة اليت هي وظيفة كل شهر ليست واجبة، لكنالوجوب، أل ال

تنايف بينها وبني   وال،ا عمرة التمتعأ ظاهرة يف الوجوب وخبارن األوجوب العمرة، أل

  بظاهر التعليل ناىفخذأال فلو إ و،ذ لعل التعليل لدفع توهم التنايف بني العمرتنيإالتعليل، 

  .من املعتمر قبال الإيتأتى  كون الثاين عمرة التمتع املفروضة مرتبطة باحلج حبيث ال

دل على   وبني رفع اليد عما،مر دائر بني رفع اليد عن ظاهر التعليلن األإ: واحلاصل

ال للثاين يبقى جم ذ الإقرب يف اجلمع العريف، أول طة باحلج، واألبن الثانية متعته وهي املرتأ

  .ولخذ بظاهر األألو 

مل يأت ا  إذا نهأن التكليف بالعمرة الثانية ليس حمض التكليف حىت أومنه يعلم 

 ، باحلج من دوا مل يقع متتعاًىأت إذا نهأخالف حكما شرعيا فقط، بل له وضع أيضاً حىت 

تنايف بني  ذ الإلفساد السابقة،  حرام على من دخل مكة والجل وجوب اإلفليست الثانية أل

 حمضاً تعبداً  وال،عدم ارتباطها باحلج بعد كون الدخول يف غري شهر اخلروج وبني صحتها

ن الشارع جعل الدخول يف غري شهر اخلروج ، بل ألخباروجهه األ إىل نه مل يشرأمبعىن 

  . لالرتباطمنافياً

 يث هي الاستحباا من ح:  حيث قاليومنه يعلم النظر يف كالم السيد الربوجرد

حرام لوالها يف غري موارد إ وهو لزوم دخول احلرم بغري ،ينايف عروض ما تصري واجبة بسببه

  . انتهى،)١(االستثناء

  ن وجه الوجوب أذ هذا صريح يف إ

                                                

  . يف صورة حج التمتع٢ مسألة ١٣١ ص:ق السيد الربوجردي على العروة تعلي)١(



١٩٧

   كصحيحيت محاد وحفص،بعده أو  كون املدار على الدخول يف شهر اخلروجخباريف مجلة من األ

  

  .نه أيضاً سبب آخر للوجوبإن قلنا إ، و وليس كذلك كما عرفتاحلرمدخول 

  :مورأ واحلاصل من ما تقدم وما يأيت

  .ليس حبرامإحرام ن اخلروج بال إ: ولاأل

  .قربنه مكروه على األإ: الثاين

  .شيء آخر إىل حيتاج ذا رجع الإحرم وخرج، فألو : الثالث

خرى أة ذا رجع يف غري شهر اخلروج وجب عليه عمرإلو مل حيرم وخرج، ف: الرابع

  .وهي املرتبطة باحلج

وىل هي  األنه لو مل حيرم وخرج ورجع يف شهر اخلروج كانت العمرةإ: اخلامس

  . فيه تردد،الآخر أم حرام إ باحلج، وهل جيوز له ةاملرتيط

حرام للحج من بني اإل حرام ورجع يف شهر اخلروج خيريإنه لو خرج بال إ: السادس

  . من مكةحرام والدخول حمال مث اإل،امليقات

حرام راد الرجوع بعد شهر اخلروج مل جيز له اإلأحرام وإنه لو خرج بال إ: السابع

  .باحلج من امليقات

  .لو رجع بعد شهر اخلروج بال عمرة وحج مل يقع متتعا: الثامن

  : شرح الكتاب فنقول إىل ذا عرفت ذلك فلنرجعإ

  كصحيحيت،بعده أو ج كون املدار على الدخول يف شهر اخلروخباريف مجلة من األ{

  محاد وحفص 



١٩٨

  بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي وظاهرها الوجوبا

  

 ما رواه يما صحيحة حفص فهأما صحيحة محاد فقد تقدمت، وأ }ابن البختري

  .الشيخ عنه

، يف الرجل خيرج يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن رجل، عن،وعن أبان بن عثمان

ن دخل يف إحرام، وإن رجع يف الشهر الذي خرج فيه دخل بغري إ:  قال،احلاجة من احلرم

  .)رمحه اهللا( وتبعه املصنف ، وقد مساها يف احلدائق صحيحة،)١(حرامإغريه دخل ب

عليه (عبد اهللا  أيب  وهي عن،ترتبط مبا حنن فيه خرى الأحسنة  أو نعم له صحيحة

: )عليه السالم(ليها؟ فقال إ ين ميضأ، يف رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد )السالم

ّإىل مكة مضى إىل ن مل يقدر على الرجوعإ باحلج وليمض يف حاجته، ففليغتسل وليهل 

  .)٢(عرفات

صرح من داللة أوكيف كان فداللة رواية حفص على كون املدار على شهر اخلروج 

  .رواية محاد

وظاهرها {ا  وقد تقدمت}يوالرضو )٣(مرسلة الصدوق{ مثلهما يف الداللة }و{

جمال حلكومة التعليل املتقدم على ظاهرها الختالف مورد التعليل مع   وحينئذ ال}الوجوب

   سواء كان ،ذ ظاهر التعليل كون املناط فصل شهر وعدمهإموردها، 

                                                

  .٤ ح من أبواب اإلحرام٥١ الباب ٧٠ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ الباب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١ س٣٠ص:  وفقه الرضا،١ ح٢٣٨ ص٢ ج: الفقيه)٣(



١٩٩

 فال يترك االحتياط ، لكنه بعيد،إال أن حتمل على الغالب من كون اخلروج بعد العمرة بال فصل

  ،الدخول يف غري شهر اخلروجكان  إذا باإلحرام

  

وظاهرها كون املناط الرجوع يف شهر اخلروج وعدمه ، اخلروج يف شهر الدخول أم ال

  .سواء فصل شهر أم ال

على الغالب من كون اخلروج بعد العمرة بال {ربع  تلك الروايات األ}ن حتملأال إ{

لكنه { ،تحبابجله على االس فتحمل أل، حىت ينطبق موردها على مورد التعليل}فصل

شهر ن املدار األإذ لو قلنا إنه يبقى مورد التخالف على هذا التقدير أيضاً، أ إىل  مضافاً}بعيد

، فلو اعتمر آخر يوم من شوال وخرج أول ليلة ثالثني يوماً اهلاللية ـ كما هو الظاهر ـ ال

ج، لكن ن كان يف شهر اخلروإن الدخول وإ القعدة، فييف نفس ذ القعدة مث رجع يمن ذ

لكل شهر عمرة يقول بوجوب العمرة عليه، وخرب حفص وأبان يقول بعدم وجوب 

ن املراد بالشهر ثالثون أنه رجع يف الشهر الذي خرج فيه، بل وكذا لو قلنا بالعمرة عليه، أل

 القعدة ورجع يف آخر يوم منه ين لو اعتمر يف آخر يوم شوال وخرج يف ليلة أول ذإ، فيوماً

  . كما فصل شهر هاليلييامأ العمرتني شهر فقد فصل بني

مرة بالعمرة على االستحباب بقرينة  اآلخبارومن هذا كله حتقق حمذور آخر حلمل األ

   .}كان الدخول يف غري شهر اخلروج إذا حراميترك االحتياط باإل فال{التعليل 

 يار فما ذكره اخلونس،مل حيرم للحج حني اخلروج إذا ن هذا خمتص مباأ ىخيف وال

كان رجوعه يف غري الشهر الذي  إذا حرامالظاهر وجوب اإل:  يف تعليقته بقوله)رمحه اهللا(

  .ممنوع جداً . انتهى،غري حمرم عصياناً أو  كانخرج فيه حمرماً



٢٠٠

 أي الشروع ،بل القدر املتيقن من جواز الدخول حمال صورة كونه قبل مضي شهر من حني اإلهالل

  ، ومن حني اخلروج،منهايف إحرام العمرة واإلحالل 

  

 أو حالل من العمرة السابقمث هل املعيار يف اختالف شهر الدخول واخلروج حني اإل

  . احتماالن،هالل هلا من حني اإل}بل{، ال

القدر املتيقن من جواز الدخول حمال صورة كونه {ن أ إىل )رمحه اهللا(ذهب املصنف 

حالل منها، ومن حني ام العمرة واإلحرإالشروع يف  أي هالل،قبل مضي شهر من حني اإل

حل منها يف العشرين منه وخرج أحرام العمرة يف خامس عشر شوال وإهل بأ فلو ،}اخلروج

حرام لو أراد الرجوع يف هالل جيب عليه اإليف اخلامس والعشرين، فبناًء على اعتبار اإل

 وبناًء على اعتبار ،ه ثالثني يوماًن العقدة لفصل شهر بناًء على كون املراد ميسادس عشر ذ

  .جيب اخلروج ال أو حاللاإل

حرام لو أراد الرجوع يف الواحد والعشرين حالل جيب عليه اإلمث بناًء على اعتبار اإل

راد الرجوع أ إذا الإجيب  وبناًء على اخلروج الوال جيب بناء على اإلحالل،  ، القعدةيمن ذ

منا يكون إحرام إفجواز دخوله بال  القعدة كما هو واضح، ييف السادس والعشرين من ذ

هالل، من اإل  القعدة، لعدم فصل شهر الياملتيقن منه فيما لو رجع قبل السادس عشر من ذ

  .من اخلروج حالل، والمن اإل وال



٢٠١

 وثالثني من حني اإلحالل مبقتضى ، من حني اإلهاللإذ االحتماالت يف الشهر ثالثة وثالثني يوماً

 بل من حيث احتمال كون ،خبارثني من حني اخلروج مبقتضى هذه األ وثال،خرب إسحاق بن عمار

ال املعروفة،  الدالة على أن لكل شهر عمرة األشهر االثين عشر خبار هنا واألخباراملراد من الشهر يف األ

كانت عمرته يف آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل يف  إذا  والزم ذلك أنه،مبعىن ثالثني يوماً

  . األوىل مراعاة االحتياط من هذه اجلهة أيضاً، يكون عليه عمرة أن،شهر آخر

 وعلى ،اخلروج أو ،اإلحالل أو ، كون املدار على اإلهالل:وظهر مما ذكرنا أن االحتماالت ستة

  ،أحد األشهر املعروفة أو ،التقادير الشهر مبعىن ثالثني يوماً

  

هالل، وثالثني من حني  اإل من حنييوماًذ االحتماالت يف الشهر ثالثة وثالثني إ{

، بل خبارسحاق بن عمار، وثالثني من حني اخلروج مبقتضى هذه األإحالل مبقتضى خرب اإل

ن لكل شهر أ الدالة على خبار هنا واألخبارمن حيث احتمال كون املراد من الشهر يف األ

 }و{ضيق أط  يكون وجه االحتيا}مبعىن ثالثني يوماً  عشر املعروفة، الشهر االثينعمرة األ

كانت عمرته يف آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل  إذا نهأالزم ذلك { نوذلك أل

وىل مراعاة االحتياط من األ{ ـ وحينئذ ف، ثانية}شهر آخر أن يكون عليه عمرة{ أول }يف

  : ن االحتماالت ستةأظهر مما ذكرنا { كيف كان فقد }هذه اجلهة أيضاً، و

اخلروج، وعلى التقادير الشهر مبعىن ثالثني  أو حالل،اإلو  أهالل،كون املدار على اإل

  .}املعروفةشهر حد األ أوأيوماً 



٢٠٢

  :فالكالم حينئذ يف مواضع ثالث

  .شهر املعروفة أم ثالثون يوماً املقام األأخبارن املراد من الشهر يف إ: ولاأل

راد من الشهر ن املأ وهل ،ذا  لكل شهر عمرة ماأخبارن املراد من الشهر يف إ: الثاين

  .يف املقامني واحد أم ال

  .اخلروج أو هاللاإل أو حاللن االعتبار يف املقام باإلإ: الثالث

 خبار للتصريح بذلك يف األ،ن االعتبار باخلروجأما املقام الثالث فالظاهر أ: فنقول

  .املتقدمة

  .)١(وعاد يف الشهر الذي خرج فيه: ففي مرسل الصدوق

  .)٢( يف الشهر الذي خرج فيهمث رجع: يويف الرضو

  .)٣(ن رجع يف الشهر الذي خرج فيهإ: بانأويف خرب حفص و

  .)٤(ن رجع يف شهرهإ: ويف صحيح محاد

ن كان يف غري الشهر الذي متتع إمكة بعمرة  إىل يرجع: سحاقإلكن يعارضها خرب 

  .خلإ فيه

نه إ القعدة فييف ذومن املعلوم التفكيك بينهما، فلو متتع يف شوال وخرج ودخل 

سحاق جتب، لكن ميكن اجلمع إجتب عليه العمرة، ومبقتضى خرب   الخبارمبقتضى تلك األ

  وال، على الوجوبخبار وتلك األ،سحاق على االستحباب بقرينة التعليلإبينهما حبمل خرب 

  تنايف بني كون املدار يف الوجوب الدخول يف شهر اخلروج، وكون املناط 

                                                

  .١ ح٢٣٨ ص٢ ج: الفقيه)١(

  .٢ س٣٠ ص: فقه الرضا)٢(

  .٤ ح من اإلحرام٥١باب  ٧٠ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٦ حباب من أقسام احلج ٢١٩ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٢٠٣

ن ما يف خرب أ، وقوى عدم التنايفالرجوع يف شهر التمتع، لكن األيف االستحباب 

 يف غري الشهر الذي خرج :صل واأل،ما تصحيف إيف غري الشهر الذي متتع فيهسحاق إ

ن يكون املفروض وقوع اخلروج بعقب التمتع حىت احتدا يف الشهر، وذلك بقرينة أما إفيه، و

ن الكالم أنه يظهر منه إخل، فإلذي خرج فيه ن دخل يف الشهر اإف: ذيل نفس اخلرب، قلت

  .شهر املتعة ومدار احلكمني هو هذا ال

 ،شهر اهلالليةن العربة يف استحباب العمرة لكل شهر األأفالظاهر : ما املقام الثاينأو

  .هاإطالقاملتبادر من  األ

يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي الصحيح، عن عبد الرمحان بن احلجاج، عن

  .)١( يف كل شهر عمرة:)عليه السالم(كتاب علي 

ان علياً :  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،ويف موثق يونس بن يعقوب

  .)٢(يف كل شهر عمرة:  كان يقول)عليه السالم(

عليه (كان علي :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف صحيح معاوية بن عمار، عن

  .)٣(يف كل شهر عمرة: ل يقو)السالم

                                                

  .١ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٤ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٤ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(



٢٠٤

 عشر السنة اثىن: )عليه السالم(بو عبد اهللا أقال :  قال،سحاق بن عمارإويف موثق 

  .)١(شهراً يعتمر لكل شهر عمرة

السنة اثنا عشر شهراً : )عليه السالم( قال الصادق ،وحنو هذا اخلرب رواه يف اجلواهر

يام ألكل عشرة :  قال، من ذلكقلأ أيكون : لهقلتف: ، قاليعتمر لكل شهر عمرة

  .)٢(عمرة

لكل شهر : نه قالأ )عليه السالم(نصر، عن الرضا  أيب محد بن حممد بنأويف خرب 

  .)٣(عمرة

تنافيها الروايات املشتملة   وال،شهر اهلاللية كما تراها كالصريح يف األخباروهذه األ

 عن الرجل يدخل )ليه السالمع(سألت أبا احلسن :  قال،على العشرة، كخرب علي بن محزة

ذا خرج إ، ودخل فليدخل ملبياًإذا  : قال،ربع كيف يصنعمكة يف السنة املرة واملرتني واأل

يام أيف كل عشرة : فقال ،قلأيكون : فقلت .ولكل شهر عمرة: قال، فليخرج حمال

: قال ،ومل ذاك:  قلت،وحقك لقد كان يف عامي هذا السنة ستة عمر: ، مث قالعمرة

 براهيم بالطائف، فكان كلما دخل دخلت معهإحممد بن مع كنت)٤(.  

                                                

  .٩ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٤٦٣ ص٢٠ ج: اجلواهر)٢(

  .١٢ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٤ ص١٠ ج: الوسائل)٤(



٢٠٥

: ، قاليف كل شهر عمرة:  قال)عليه السالم(احلسن موسى  أيب خر، عنوخربه اآل

  .)١(يام عمرةألكل عشرة : ذلك؟ قالمن قل أ يكون :قلت

نه لو قال املوىل  أرىال تأيام، يرتفع ظهور الشهر يف اهلاللية بظهور العشرة يف األ ذ الإ

ول يام، كان ظهور األأن شئت يف كل عشرة إو: يل يف كل شهر كذا، مث قال اشتر: لعبده

ول يوم من الشهر الثاين مل أول ونه لو اشترى يف آخر يوم من الشهر األأ حىت  باقياًيف اهلاليل

  .يكن خمالفا

  .ةسن الشهر والعشرة ما دل على اعتبار الأخبار ينايف نه الأكما 

اليكون عمرتان يف سنة : قال) السالمعليه (جعفر  أيب كصحيح زرارة، عن

  .)٢(واحدة

  .)٣(العمرة يف كل سنة مرة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنوصحيح احلليب

 ، الصحيحة الصرحيةخباربد من محل ذلك على عمرة التمتع، بقرينة تلك األ ذ الإ

  . بعيد جداًنصافاًإواحلمل على الكراهة 

ذ املنصرف من الشهر هو إول، ومن الكالم يف هذا املقام يظهر الكالم يف املقام األ

  .، وحينئذ فيتحد املراد من الشهر يف البابني، واهللا العامليياماأل  الاهلاليل

ن يف عبارة إطال يف اجلواهر وغريه الكالم يف املقام، ويف ما ذكرناه كفاية، مث أوقد 

  .خيفى  خلال كما ال)ه اهللارمح(املصنف 

                                                

  .١٠ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)١(

  .٨ و٧ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب العمرة٦ باب ٢٤٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(



٢٠٦

 ال يكون موجباًـ ولو قلنا حبرمته ـ ترك اإلحرام مع الدخول يف شهر آخر  إذا وعلى أي حال

  ، فيصح حجه بعدها،لبطالن عمرته السابقة

  

 حرام مع الدخول يف شهر آخر ـ ولو قلنا حبرمته ـ الترك اإل إذا حال أي وعلى{

ليس :  وفاقاً للجواهر حيث قال} فيصح حجه بعدها، لبطالن عمرته السابقةيكون موجباً

حرام باحلج بانياً على ، فهل له اإلمثاًآ بعد شهر ولو يف كالمهم تعرض ملا لو رجع حالالً

ول لعدم  يف النظر األى ولكن الذي يقو،ا بطلت للتمتع باخلروج شهراًأ أو وىل،عمرته األ

  . انتهى،)١(الدليل على فسادها

من جهة بطالا لعدم   ال،وى عدم قابلية تلك العمرة لالتصال باحلجقلكن األ: قولأ

من جهة انقالا مفردة حىت يتفرع عليه فروع العمرة املفردة من  الدليل على البطالن، وال

  .ن الثانية متعتهأن النص دل على أطواف النساء وحنوه، بل من جهة 

رته هي الثانية، وهي احملتبس ا ن عمأمقتضى صحيحة محاد املتقدمة : قال يف احلدائق

  . انتهى،)٢(اليت وصلت حبجته

تى مبناسك أ و ودخل مكة حمرماًحرم بالعمرة ثانياًأن رجع بعده إو: وقال يف املستند

  . انتهى،)٣(خريةالعمرة مث حيرم باحلج ويكون عمرته املتمتع ا األ

  غي نبوص ي قال بعد كالمه وباجلملة مقتضى النص،وكذلك اختار املستمسك

                                                

  .٢٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٣٦٣ ص١٤ ج: احلدائق)٢(

  .٣١ سطر ١٩٢ ص٢ ج: املستند)٣(



٢٠٧

 وأما مع ، بل مطلق احلاجة،مث إن عدم جواز اخلروج على القول به إمنا هو يف غري حال الضرورة

 الظاهر  وأيضاً، عليه فال إشكال فيهحرجاً أو احلاجة مع كون اإلحرام باحلج غري ممكن أو الضرورة

 بل ،فرسخني أو وج إىل فرسخاختصاص املنع على القول به باخلروج إىل املواضع البعيدة فال بأس باخلر

  ميكن أن يقال باختصاصه

  

  . انتهى،)١(وىلن يكون عدم االجتزاء بعمرته األأ

 الوضع ي يف مثل هذه املقامات تقتضيوامر والنواهن األأويؤيد النص ما بنوا عليه من 

  .شارة مناليه اإلإبالعمرة دال على الوضع كما سبق مر التكليف فقط، فاأل ال

منا هو يف غري حال الضرورة، بل مطلق إجواز اخلروج على القول به ن عدم إمث {

حرجاً عليه فال  أو حرام باحلج غري ممكناحلاجة مع كون اإل أو ما مع الضرورةأاحلاجة، و

سحاق املتقدم، خصوصاً ذيله الدال على خروج إ للنص والفتوى، كصحيح }شكال فيهإ

  .حرامإ بال )عليه السالم(مام اإل

  .)٢(احلج إىل خترج حالال وترجع حالال: سى بن القاسمومرسل مو

تفيد  ا رافعة للتكليف والإ لقاعدة احلرج حىت يقال تابعاًليس ن احلكم أومنه يعلم 

  .رفع الوضع

 فال بأس ،املواضع البعيدة إىل وأيضاً الظاهر اختصاص املنع على القول به باخلروج{

  ن يقال باختصاصه أ  بل ميكن،فرسخني أو فرسخ إىل باخلروج

                                                

  .٢١٧ ص١١ ج: املستمسك)١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ الباب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٠٨

  خالفه  وإن كان األحوط،باخلروج إىل خارج احلرم

  

  :ربعةأقوال أ يف املسألة ،}حوط خالفهن كان األإخارج احلرم، و إىل باخلروج

  . املنع من اخلروجإطالق: ولاأل

  .ما دوا فيجوز إىل  واخلروج،املسافة فال جيوز إىل التفصيل بني اخلروج: الثاين

جيوز، واخلروج من مكة داخل  خارج احلرم فال إىل صيل بني اخلروجالتف: الثالث

  .احلرم فيجوز

  .ما ذكر املصنف من التفصيل بني املواضع البعيدة وغريها: الرابع

 : يف صحيح زرارة)عليه السالم( كقوله خبارات األإطالق إىل أما مطلق املنع فهو ناظر

 ن خترج من مكة حىت حتجأليس لك)١(.  

شكل من ذلك ما يف بعض أو: فكأنه ينظر ما ذكره يف املستمسك قال: ثاينما الأو

يف النصوص  مأخذ له ال ذ الإما دوا،  إىل  من التحديد باملسافة فيجوز اخلروجياحلواش

قامة عدل عن اإل إذا يامأوالد الواردة يف املقيم عشرة  أيب نعم يف صحيحة، )٢( الفتاوىيف وال

، واملراد من اخلروج فيه السفر، لكن مقايسة املقام )٣(ن خيرجأ إىل ه يتمنإ :بعد الصالة متاماً

  . انتهى،به غري ظاهرة

                                                

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ الباب ٢١٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢١٨ ص١١ ج:ستمسكامل )٢(

  .١ ح من أبواب صالة املسافر١٨ باب ٥٣٢ ص٥ ج: الوسائل)٣(



٢٠٩

 مث أتى بعمرته  فلو نوى التمتع مستحباً،مث الظاهر أنه ال فرق يف املسألة بني احلج الواجب واملستحب

  ، كاحلج الواجب، والدخول كذلكحمالً أو  ويكون حاله يف اخلروج حمرماً، باحلجيكون مرناً

  

حرام إذ ميقات إخرج حلاجة،  إذا حرامجياب اإلإنه املستفاد من فأل: ما الثالثأو

  .حدى املواقيت اليت كلها خارجة عن احلرمإالعمرة 

جياوز  وال:  يف خرب علي بن جعفر)عليه السالم(قوله  إىل فكأنه ينظر: ما الرابعأو

  .وشبهها الطائف

، ا قريبة من مكةإيتجاوز الطائف  وال: حيحة احلليب يف ص)عليه السالم(وقوله 

  . مكة يف مرسل موسى بن القاسمحوايل إىل  اخلروج)عليه السالم(بضميمة جتويزه 

 أدلة املنع من اخلروج عن إطالق ملا عرفت من ،ولوالظاهر عدم متامية غري القول األ

ييده، وهذا هو خمتار غري واحد من يصلح لتق قوال املفصلة المكة، وما ذكر يف أدلة سائر األ

  .املعاصرين، واهللا العامل

فرق يف املسألة بني احلج الواجب واملستحب، فلو نوى التمتع  مث الظاهر أنه ال{

 والدخول حمالً أو  باحلج، ويكون حاله يف اخلروج حمرماًتى بعمرته يكون مرناًأمستحبا مث 

 االستحباب ينايف  وال،والفتاوى النصوص طالق وذلك إل}كذلك، كاحلج الواجب

متام بعد اليوم العتكاف جيب عليه اإلن من دخل يف اأ الوجوب بعد ذلك، كما ياالبتدائ

الْحج أَِتموا و﴿ :متامها، لقوله تعاىلإعمرة وجب عليه  أو الثاين، بل ومن دخل يف حج

ةَ ِللَِّهورم١(﴾الْع(.  

  ن الظاهر أكما 

                                                

  .١٩٦اآلية :  سورة البقرة)١(



٢١٠

أتى بعمرة بقصد  إذا  ودخل قبل شهر خمتص مباحرام عمن خرج حمالًمث إن سقوط وجوب اإل

 وأما من مل يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة يف حرمة دخوله بغري اإلحرام إال ،التمتع

  ،مثل احلطاب واحلشاش وحنومها

  

 وحنوه، ويف يسالمي والنذري وحنوه واالستيجار بني اإلعدم الفرق يف الواجيب

  .غريه ملا ذكر أو بايب بني كونه لنفسهاالستح

تى أ إذا  ودخل قبل شهر خمتص مباحرام عمن خرج حمالًن سقوط وجوب اإلإمث {

ما من مل يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة يف حرمة أبعمرة بقصد التمتع، و

رة، كما  على ما سبق يف فصل العم}مثل احلطاب واحلشاس وحنومها الإحرام دخوله بغري اإل

ما لو أكان يف حني يدرك احلج،  إذا حراممنا يسقط منه اإلإراد الدخول قبل الشهر أن من أ

نه خارج عن مورد تلك حرام ألنه جيب عليه اإلإ عشر مثال، فيراد الرجوع يف اليوم احلادأ

  .النصوص والفتاوى

 مطلق ييكف الإ و،كانت وظيفته التمتع إذا مباذلك ن مجاعة من املعاصرين قيدوا إمث 

سحاق املتقدم ملكان التعليل إالعمرة ولو كانت مفردة، ورمبا استفيد ذلك من صحيح 

عمية احلكم من املورد الذي هو التمتع، بل يستفاد ذلك من أدلة انقالب العمرة  ألياملقتض

شهره مث أشهر احلج كما تقدم مفصال، فمن اعتمر مفردة يف أوقعت يف  إذا املتعة إىل املفردة

 لكن املسألة ، فيه ما قلنا يف املعتمر بعنوان التمتع ويأيت،راد احلج وخرج انقلبت عمرته متعةأ

  .التأمل إىل حتتاج



٢١١

 على ما هو األقوى من كان بعد العمرة قبل شهر إمنا هو على وجه الرخصة بناًء إذا  سقوطهوأيضاً

دخل بإحرام فهل  إذا  مث،لشهر أيضاً فيجوز الدخول بإحرام قبل ا،عدم اشتراط فصل شهر بني العمرتني

 وعليه ال ، مقتضى حسنة محاد أا األخرية املتصلة باحلج،األخرية أو عمرة التمتع هي العمرة األوىل

  ،جيب فيها طواف النساء

  

 ،منا هو على وجه الرخصةإبعد العمرة قبل شهر { الرجوع }كان إذا وأيضاً سقوطه{

حرام إ فيجوز الدخول ب،شتراط فصل شهر بني العمرتنيقوى من عدم ا على ما هو األبناًء

يف ذلك تأمل من جهة احتمال مضرة مثل هذا الفصل بني احلج   لكن لنا}قبل الشهر أيضاً

 وحينئذ فاتصال ما قبلها مبا بعدها مع كون ذلك ،تقع متعة ذ الثانية الإالعمرة والتمتع ا، و

هذا ليس من الشك يف الشرطية وحنوها حىت خالف الطريقة الواردة من الشرع حمل نظر، و

ن الكيفية الواردة من الشرع اليت هي عدم الفصل بني احلج أصل، بل من جهة يرفع باأل

  .عنالتم إىل  واملسألة حتتاج، عدم جواز ذلكيخرى تقتضأوالعمرة بعمرة 

  .راد الرجوع قبل شهرأ إذا حرام باحلجنعم قد تقدم جواز اإل

فهل عمرة التمتع هي { للعمرة يف املورد الذي جيوز ذلك }حرامإدخل ب إذا مث{

 كما عن غري }خرية املتصلة باحلج مقتضى حسنة محاد أا األ،خريةاأل أو وىلالعمرة األ

  . االتفاق عليهي بل رمبا ادع،واحد

صح من عدم طواف النساء يف عمرة  على األ}جيب فيها طواف النساء وعليه ال{

  .شاء اهللا تعاىل نإ  كما يأيت،التمتع



٢١٢

   وجهان أقوامها نعم،ال أو وهل جيب حينئذ يف األوىل

  

  وفاقاً}نعم{ عند املصنف }قوامهاأوجهان ، ال أو وىلوهل جيب حينئذ يف األ{

ظهر وجوب شهر األ واأل،وىل صارت عمرة مفردةوعلى هذا فالعمرة األ:  قال،للحدائق

قف على قائل أ مل ينأال إك فيها فرادها هو وجوب ذلإ ومقتضى ،طواف النساء فيها

  .)١(بذلك

  .وىل احتمالك طواف النساء يف األاويف استدر: قال يف الدروس

ن أ وجهان من ،استدراك طواف النساء إىل وىلوهل تفتقر األ: وقال يف املدارك

 وحل النساء منها بالتقصري فعال العمرة سابقاًأ ومن حتقق اخلروج من ،فرادها ذلكإمقتضى 

 لكن يف املستند وهل ،)٣(واملسألة حمل توقف:  مث قال احلدائق.)٢(رجحأمي، ولعل الثاين التحر

  . انتهى،رجح هو الثاين األ،وىل أم الطواف النساء حينئذ لأل إىل حيتاج

وىل  من عدم التالزم بني عدم صالحية العمرة األقوى ملا عرفت سابقاًوهو األ: أقول

االتصال، ويؤيد  ةقابلي بل هي عمرة متعة سقطت من لالتصال باحلج وصريورا مفردة،

طواف النساء، وهذا هو  إىل االحتياج إىل  املستفيضةخبارشارة يف هذه األذلك عدم اإل

نه ن احتمله بعضهم ألإ و،والظاهر عدم طواف النساء عليه: الذي اختاره يف اجلواهر قائال

  تى أحل منها بالتقصري، ورمبا 

                                                

  .٣٦٨ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .٣٨ سطر ٤٢٧ ص: املدارك)٢(

  .٣٦٨ ص١٤ ج: احلدائق)٣(



٢١٣

 مث الظاهر أنه ال إشكال يف جواز اخلروج ،الثانية أو ىلواف مردد بني كونه لألوواألحوط اإلتيان بط

  .اناء عمرة التمتع قبل اإلحالل منهيف أث

  

  . انتهى،)١(النساء قبل اخلروج، ومن البعيد جداً حرمتهن عليه بعده من غري موجب

اف مردد بني تيان بطوحوط اإلاأل{: )رمحه اهللا(جمال لقوله  نه الأ من ذلك يعلم }و{

وىل مل يكن فيها  واأل،طواف للنساء فيها والن الثانية عمرة التمتع إ ف}الثانية أو وىلكونه لأل

  .املفردة لعدم دليل عليه إىل  وبعد ذلك مل تنقلب،طواف للنساء

 }حالل منهاثناء عمرة التمتع قبل اإلأشكال يف جواز اخلروج يف  إمث الظاهر أنه ال{

  .لمسألة، واهللا العامللمن تعرض  رأن مل إ عنه ويهلعدم دليل على الن

  

                                                

  .٢٧ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٢١٤

  .اغريه من القسمني األخريين اختيارال جيوز ملن وظيفته التمتع أن يعدل إىل  :٣مسألة 

  

 }خريينغريه من القسمني األ إىل جيوز ملن وظيفته التمتع أن يعدل  ال:٣مسألة {

ن فرض من كان على احلد املذكور أفت ذ عرإو:  قال يف املستند،}اختياراً{فراد ن واإلاالقر

صحاب، كما يف غريه اختياراً، بال خالف فيه بني األ إىل نه ليس له العدولأحج التمتع تعلم 

  .)١(الذخرية

  .اًإمجاع :وعن املعترب ومجلة من كتب الفاضل

جيوز له  نه الإن من كان فرضه التمتع فأشكال يف  إخالف وال ال: ويف احلدائق

  .)٢(غريه إىل اراًالعدول اختي

سالم فراد يف حجة اإلاإل أو ناالقر إىل ن عدل هؤالءإ ف:ويف اجلواهر عند قول املصنف

  . انتهى،)٣( بقسميه عليهمجاع أجده فيه، بل اإلبال خالف: اختياراً مل جيز، قال

غريه مل يكن آتياً  إىل  فلو عدل،ن فرض البعيد التمتعأ فيدل على ذلك ،وكيف كان

 املتقدمة بأنه خبارتصريح مجلة من األ إىل  مضافاً،نه تشريعبه فال جيزيه، بل حيرم ألباملأمور 

حرام  اإلئحرام بأن ينشعم من العدول قبل اإلأن املراد بالعدول إال أن يتمتع، مث إحد ليس أل

  فراد، والعدول بعده اإل أو نأللقر

                                                

  .١٨٧ ص٢ ج: املستند)١(

  .٣٢٧ ص١٤ ج: احلدائق)٢(

  .١٠ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(



٢١٥

 وأن يأيت بالعمرة بعد ، النية إىل اإلفرادنعم إن ضاق وقته عن إمتام العمرة وإدراك احلج جاز له نقل

   : وإمنا الكالم يف حد الضيق املسوغ لذلك واختلفوا فيه على أقوال،احلج بال خالف وال إشكال

  . خوف فوات االختياري من وقوف عرفة:أحدها

  

  .فراداإل إىل  مث يعدلحرام للتمتع أوالً اإلئبأن ينش

ن أفراد، واإل إىل النيةراك احلج جاز له نقل دإمتام العمرة وإنعم لو ضاق وقته عن {

 كما يف املستند واحلدائق، بل يف اجلواهر ،}شكالإيأيت بالعمرة بعد احلج بال خالف وال 

تية يف  اآلخبار ذلك األىعن مجاعة أخرى، ويدل علاالتفاق  بقسميه عليه، بل نقل مجاعاإل

  .جلامع الذي هو العدولمر اا على اختالفها تدل على األإبيان حد الضيق، ف

 سبعة على ما } واختلفوا فيه على أقوال،منا الكالم يف حد الضيق املسوغ لذلكإو{

  :)رمحه اهللا(ذكره املصنف 

مل يتضح يل :  قال يف املستمسك}خوف فوات االختياري من وقوف عرفة: أحدها{

 ،)١(وهو أقوىويف صحيح زرارة اشتراط اختيارها، : يف الدروسوجود القائل بذلك، نعم 

  . انتهى كالم املستمسك،دراك متام الواجب االختياري فتأملإوظاهر العبارة اشتراط  .انتهى

  : قوال اليت ذكرها يف املستند، قالرابع األ إىل لكن حيتمل أن يكون ناظراً: أقول

                                                

  .٢٢١ ص١١ ج:ستمسكملا )١(



٢١٦

  . وهو املسمى منه، فوات الركن من الوقوف االختياري:الثاين

  .ه فوات االضطراري من:الثالث

  

خاف فوات اختياري عرفة من غري حتديد له بزمان حىت لو مل خيف منه  إذا نهإ :الرابع

 عن الغنية واملختلف يمل جيز العدول، ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة، حك

 ،)١(والدروس، واختاره أيضاً بعض شيوخنا املعاصرين، بل هو ظاهر التهذيب واالستبصار

  .خلإ

  .مائز حينئذ بينه وبني الثاين  إذ ال،يهخيفى ما ف لكن ال

ففي :  قال يف اجلواهر}فوات الركن من الوقوف االختياري وهو املسمى منه: الثاين{

حرام إدراك مناسك العمرة، جتديد إدريس وسعيد حيصل التمتع بإالقواعد وعن احللبيني وابين 

ف ا، وحينئذ فحد دراك الوقوإذ علم إعرفة، يوم ن كان بعد زوال الشمس إاحلج، و

املبسوط عن  ليه ماإ، ولعله يرجع ة الركن من وقوف عرفي خوف فوات اختيارالضيق

 إمتام العمرة، بناءاًوالنهاية والوسيلة واملهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل 

  . انتهى،)٢( الناس عنهيعرفة بعد هذا الوقت ملض إىل على تعذر الوصول غالباً

هذا القول، بناًء على اجلمود  إىل شارةإ من املصنف أحدهاكن أن يكون ومي: أقول

  .على ظاهر كالمهم

  وهو مذهب احللي يف :  قال يف املستند}فوات االضطراري منه: الثالث{

                                                

  .٩ سطر ١٨٨ ص٢ ج: املستند)١(

  .٢٩ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



٢١٧

  . زوال يوم التروية:الرابع

  . غروبه:اخلامس

  . زوال يوم عرفة:السادس

  مل خيف الفوت إذا لعدول واإلمتام التخيري بعد زوال يوم التروية بني ا:السابع

  

  .)١(السرائر، وحكي عن حمتمل احلليب

 حكاه يف املستند عن والد الصدوق، وعن السرائر، وعن }زوال يوم التروية: الرابع{

  .املفيد

  . يف املقنعةتند عن الصدوق يف املقنع واملفيدس حكاه يف امل}غروبه: اخلامس{

زالت الشمس من يوم عرفة ومل  إذا نهإ: ملستند قال يف ا،}زوال يوم عرفة: السادس{

 سكايفختاره الشيخ يف املبسوط والنهاية، وحكي عن اإلايتحلل من املتعة فقد فاتت العمرة، 

  .)٢(ختاره يف املدارك والوسيلة وكشف اللثامابن محزة يف الوسيلة، واوالقاضي يف املهذب و

 قال }مل خيف الفوت إذا متامدول واإلالتخيري بعد زوال يوم التروية بني الع: السابع{

  ورمبا ظهر من بعض متأخري املتأخرين : يف اجلواهر

                                                

  .٢٠ سطر١٨٨ ص٢ ج: املستند)١(

  .٧ سطر١٨٨ ص٢ ج: املستند)٢(



٢١٨

 ،)١(متامه أو فات زوال يوم التروية إذا فراداجلمع بني النصوص بالتخيري بني التمتع واإل

  .انتهى

  :، وهي طوائفخباربد من ذكر األ وقبل الشروع يف االستدالل ال: أقول

  . احلجةيالفوت الل ذما دل على : وىلاأل

  .ما دل على الفوت بصالة الصبح من يوم تروية: الثانية

  .ما دل على الفوت بزوال يوم التروية: الثالثة

 )عليه السالم(سألت أبا احلسن الرضا : وهذه الثالثة جمتمعة يف صحيح ابن بزيع، قال

: )عليه السالم(ال  ق،عن املرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن حتل حىت تذهب متعتها

 عليه السالم(وكان موسى  .زوال الشمس يوم التروية:  يقول)عليه السالم(كان جعفر( 

جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية : ، فقلتصالة الصبح من يوم التروية: يقول

 فذكرت له زوال الشمس: )عليه السالم( فقال ،ويطوفون ويسعون مث حيرمون باحلج

: ، فقلتزالت الشمس ذهبت املتعةإذا  :)عليه السالم( فقال )٢( عجالن بن صاحلرواية

، حرامهاإهي على  ال: )عليه السالم( فقال ،حرامها للحجإجتدد  أو حرامهاإ فهي على

ذا إأما حنن ف:  مث قالال أن حتب أن تتطوع إال: )عليه السالم( قال ي،فعليها هد: قلت

  .)٣(تتنا املتعةاقبل أن حنرم ف احلجة يرأينا هالل ذ

                                                

  .٣٥ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .شاء اهللا نإتية  هذه الرواية يف املسألة اآل تأيت)٢(

  .١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢١الباب  ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢١٩

 يعين ،ذكر الراوي رواية عجالنبعد  ال: واملراد من قوله يف الصحيحة فقال: أقول

  .منا هو زوال مشسهإليس مطلق يوم التروية، و

 إذا  عن املرأة احلائض)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن مجيل بن دراج قال

 ،)١(عرفات فتجعلها حجة إىل  كما هييمتض: )ه السالمعلي( قال ،قدمت مكة يوم التروية

  .احلديث

  .ما دل على الفوت بغروب الشمس يوم التروية: الرابعة

 عن املتمتع يقدم )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : كصحيح العيص بن القاسم، قال

ه وبني غروب ال، ما بين: )عليه السالم( قال ،مكة يوم التروية صالة العصر تفوته املتعة

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله(الشمس، وقد صنع ذلك رسول اهللا 

 أمره بذلك، كما )صلى اهللا عليه وآله(ميكن أن يكون املراد بصنع رسول اهللا : أقول

 كما ، حج عشرين مرة)صلى اهللا عليه وآله(نه إميكن أن يكون ذلك قبل حجة الوداع، ف

  .تقدم يف الروايات

 عن املتمتع )عليه السالم(سألت أبا احلسن موسى :  اهللا قالسحاق بن عبدإوخرب 

  .)٣(ليتمتع ما بينه وبني الليل:  فقال،يدخل مكة يوم التروية

                                                

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١١ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢٢٠

قدمت مكة يوم إذا  :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ورواية عمر بن يزيد، عن

  .)١( أمض كما أنت حبجك،التروية، وقد غربت الشمس، فليس لك متعة

قدمت مكة يوم التروية وأنت إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خرى، عنيته األوروا

  .)٢(متمتع فلك ما بينك وبني الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وجتعلها متعة

قدم ليلة عرفة  إذا املتمتع :)عليه السالم(احلسن  أيب سحاق بن عبد اهللا، عنإوخرب 

  .)٣(يوم التروية إىل  املتعةمناإ ، جيعلها حجة مفردة،ليس له متعة

المتعة  :)عليه السالم( قال ، عن املتمتع يقدم مكة يوم عرفة،وخرب موسى بن عبد اهللا

 مىن وال إىل  ويطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة، وخيرج،له، جيعلها حجة مفردة

  .)٤( على املتمتعيمنا اهلدإ عليه، يهد

 عن الرجل واملرأة )عليه السالم(سن موسى سألت أبا احل: وخرب علي بن يقطني

جيعالا حجة : قال،  مث يدخالن مكة يوم عرفة، كيف يصنعان،احلج إىل يتمتعان بالعمرة

يوم التروية إىل  املتعةمفردة، وحد)٥(.  

  .ىل غري ذلك من الرواياتإ

  ما صرحياً إالسحر من ليلة عرفة،  إىل ما دل على امتداد وقتها: اخلامسة

                                                

  .١٢ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٢ حقسام احلج من أبواب أ٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٩ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٥ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١٠ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .١١ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)٥(



٢٢١

مىت يكون  إىل ):عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت:  قال،حيح حممد بن مسلمكص

  .)١(السحر من ليلة عرفةإىل  :قال للحاج عمرة؟

ليلة عرفة، كاملرسل املروي عن التهذيب واالستبصار،  إىل بالداللة على اجلوازأو 

:  أنه قال) السالمعليه(احلسن موسى  أيب  عن)عليهم السالم(روى لنا الثقة من أهل البيت 

زوال الشمس وبعد العصر وبعد املغرب وبعد العشاء ما  إىل أهل باملتعة باحلج يوم التروية

  .)٢(بني ذلك كله واسع

عبد اهللا  أيب وشعيب كلهم، عن رازممعمري، عن هشام بن سامل و أيب وما عن ابن

 فقال ، مىن حيرم فيأيت، يف الرجل املتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى مث)عليه السالم(

  .)٣(بأس ال: )عليه السالم(

  .)٤(مث حيل مث حيرم: عمري املروي عن الكايف، اال أن فيه أيب صحيح ابنوحنوه 

  .)عليهما السالم( عن أحدمها ،وعن احلليب

 متمتعاً ليلة عرفة )عليه السالم(قدم أبو احلسن :  قال، عن حممد بن ميمون،وعن محاد

  .)٥(تى جواريه مث أحرم باحلج وخرجفطاف وأحل وأ

                                                

  .٩ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٤ حيف الوقت الذي يلحق اإلنسان فيه املتعةباب  ٢٤٨ ص٢ ج:ستبصاراال )٢(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٠ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح باب الوقت الذي يفوت فيه املتعة٤٤٣ ص٤ ج: الكايف)٤(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٠ ص٨ ج: الوسائل)٥(



٢٢٢

دخل يوم  إذا  عن املتمتع)عليه السالم(سألت أبا احلسن : وخرب زكريا بن آدم قال

  .)١(متعة له جيعلها عمرة مفردة ال: )عليه السالم( قال ،عرفة

 أيب  كصحيح،دراك الناس مبىنإحيث ميكن  إىل امتداد وقتهاما دل على : السادسة

املرأة جتىء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت ): عليه السالم(عبد اهللا   أليبقلت: بصري

ا تطهر وتطوف بالبيت أن كانت تعلم إ: )عليه السالم( فقال ،فيكون طهرها ليلة عرفة

  .)٢(حرامها وتلحق الناس مبىن فلتفعلإوحتل من 

 عن املتعة )المعليه الس( أنه سأل أبا عبد اهللا ،ومرسل ابن بكري، عن بعض أصحابنا

  .عرفة إىل ذاهبني أي : قلت.)٣(يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس مبىن:  قال،مىت تكون

 املرأة جتيء متمتعة فتطمث قبل :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب بصري، قلت أيب ومرسل

ا تطهر أن كانت تعلم إ: )عليه السالم( فقال ،أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة

  .)٤(حرامها وتلحق بالناس، فلتفعلإوف بالبيت، وحتل من وتط

  فتقدمت،البستان يوم التروية إىل خرجت أنا وحديد فانتهينا: قوين، قالوخرب العقر

  ت من متتعي، مث أحرمت ل وسعيت وأحلت فقدمت مكة فطف،محادإىل 

                                                

  .٨ ححلج من أبواب أقسام ا٢١ الباب ٢١٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٨٤ الباب ٤٩٨ ص٩ ج: الوسائل)٤(



٢٢٣

 ،ه يف أمرهستفتيأ )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلباحلج، وقدم حديد من الليل، فكتبت

يتبني   وحيرم باحلج، ويلحق الناس مبىن، والتهمره يطوف ويسعى وحيل من متع: يلإفكتب 

  .)١(مبكة

املتمتع يطوف بالبيت ويسعى بني الصفا : )عليه السالم(وخرب احلليب، عن الصادق 

  .)٢(واملروة ما أدرك الناس مبىن

 املتمتع يدخل ليلة عرفة :)معليه السال(عبد اهللا  أليب وخرب مرازم بن حكم، قلت

  .)٣(ما أدركوا الناس مبىن: )عليه السالم( فقال ،املرأة احلائض مىت تكون هلما املتعة أو ،مكة

  .ىل غري ذلكإ

  .ن املناط خوف فوت عرفةأما دل على : السابعة

مسعت أبا عبد اهللا : ففي رواية يعقوب بن شعيب احملاملي، املروية عن الكايف، قال

ن مل حيرم من ليلة التروية مىت ما تيسر له ما مل خيف إبأس للمتمتع  ال:  يقول) السالمعليه(

  .)٤(فوت املوقفني

 والغلط ،نه ابن حزكإورواية حممد بن مسرور، املروية عن الشيخ الذي قال يف املنتقى 

متع  ما تقول يف رجل مت:)عليه السالم(احلسن الثالث  أيب  إىلكتبت: من الناسخني، قال

  احلج واىف غداة عرفة، وخرج الناس من  إىل بالعمرة

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٨ ح أبواب أقسام احلج من٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح باب الوقت الذي يفوت فيه املتعة٤٤٤ ص٤ ج: الكايف)٤(



٢٢٤

كان  إذا وقت عمرته تامة أي  إىل،قد ذهبت منه أو عرفات، أعمرته تامة إىل مىن

عليه (فوقع ، ليلة التروية فيكف يصنع احلج، فلم يواف يوم التروية وال إىل متمتعاً بالعمرة

 ركعتني ويسعى ويقصر وخيرج يلشاء اهللا يطوف ويص نإساعة يدخل مكة : )السالم

  .)١(ماماملوقف، ويفيض مع اإل إىل ي حبجته، وميض)وحيرم خ ل(

 باحلج والعمرة  عن رجل أهلّ)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وصحيحة احلليب، قال

ن هو طاف وسعى بني الصفا واملروة أن يفوته إ يمجيعاً، مث قدم مكة والناس بعرفات، فخش

 ذا أمت حجه صنع كما صنعت عائشة، والإيدع العمرة، ف: )عليه السالم(  قال،املوقف

   .)٢( عليهيهد

  .بناًء على ما هو املتبادر من جواز العمرة مع عدم اخلشية

عبد اهللا  أليب قلت: بصري، قال أيب  عن،صحابهأمحزة، عن بعض  أيب ومرسل حممد بن

 ،أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة متمتعة، فتطمث قبل يء املرأة جت:)عليه السالم(

حرامها وتلحق إا تطهر وتطوف بالبيت وحتل من أن كانت تعلم إ: )عليه السالم(فقال 

  .)٣(بالناس فلتفعل

  زوال  إىل املتمتع له املتعة: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح مجيل، عن

                                                

  .١٦ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢٢٥

 جلملة مستفيضة ، واألقوى أحد القولني األولني، فإا خمتلفة أشد االختالفخبارواملنشأ اختالف األ

 فإا يستفاد منها على اختالف ألسنتها أن املناط يف اإلمتام عدم خوف فوت الوقوف ،خبارمن تلك األ

  يف رواية يعقوب بن )عليه السالم(قوله   منها،بعرفة

  

  .)١(س من يوم النحرمزوال الش إىل ، وله احلجةالشمس من يوم عرف

  . عرفةي الكثرية الصحيحة الدالة على كفاية اضطرارخباربل واأل

 عرفات نه يأيتأن ظن إ:  فقال،مام وهو جبمعرجل أدرك اإل: كصحيحة ابن عمار

حىت يفيض ال يأتيها نه أن ظن إفيقف ا قليال، مث يدرك مجعاً قبل طلوع الشمس فليأا، و

  .)٢(هالناس من مجع فال يأا، وليقم جبمع فقد مت حج

  .شكال يأيتإوحنوها غريها، لكن فيها 

اختالف {  يف اختالف الفتاوى}املنشأ{ن أ عرفت خبار من األعرفت شطراً إذا }و{

 من }ولنيقوى أحد القولني األ واأل،خمتلفة أشد االختالف{ كما رأيت }اإ، فخباراأل

 }خبارجلملة مستفيضة من تلك األ{ ،فوت الركن منه أو  عرفة،يالفوت بفوت اختيار

  . ما ذكرناه بعنوان الطائفة السابعةيوه

متام عدم خوف فوت ن املناط يف اإلأا يستفاد منها على اختالف ألسنتها إف{

   يف رواية يعقوب بن )عليه السالم( قوله :منها{ن أذ قد عرفت إ }الوقوف بعرفة

                                                

  .١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ الباب ٥٥ ص١٠ ج: الوسائل)٢(



٢٢٦

سر له ما مل خيف فوات ال بأس للمتمتع إن مل حيرم من ليلة التروية مىت ما تي :شعيب امليثمي

  . إخلس للمتمتع أن حيرم ليلة عرفةال بأ : ويف نسخة،املوقفني

  بليلة عرفة أو بغروبه أو  احملددة بزوال يوم الترويةخباروأما األ

  

ن مل حيرم من ليلة التروية مىت ما إبأس للمتمتع  ال{: ياحملامل أو )١(}يشعيب امليثم

 }خلإ بأس للمتمتع أن حيرم ليلة عرفة ال: ، ويف نسخةنيمل خيف فوات املوقف تيسر له ما

ن املراد اموع من حيث اموع الصادق  أوت عرفة، الفن املناط خوف أن الظاهر منها إف

  .دراك املشعر فقطإ ىعل

لكن يف كون الرواية فيما حنن فيه تأمل ظاهر الحتمال : وما يف املستمسك من قوله

حرام باحلج ليلة التروية اإل إىل جتب عليه املبادرة فرغ من متعته ال إذا ن املتمتعأكون املراد 

  . انتهى)٢(جيب عليه العدول نه الأل

رادة وبني كون املناط خوف فوت املوقفني املوجب للتعدي منافاة بني هذه اإل ذ الإ

 ت له مان مل يصل العصر مىت ما تيسرإبأس للمكلف  ال: نه لو قالأترى  غريه، أال إىل عنه

  . الظهر وغريهيمل خيف ذهاب الوقت، استفيد منه عدم الفرق بني مصل

  .غبار عليها وكيف كان فداللة الرواية ظاهرة ال

 }أو بغروبه{ كالطائفة الثالثة }بزوال يوم التروية{ فوت املتعة }دة احملدخباروأما األ{

  .خيفى ئفة الرابعة كما ال تقابل الطاأخبار ليست هذه }أو بليلة عرفة{كالطائفة الرابعة 

                                                

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٢٢ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٢٢٧

أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان اإلدراك إال قبل هذه األوقات فإنه خمتلف باختالف 

 وميكن ،مل خيرجوا مع الناس يوم التروية إذا  وميكن محلها على التقية،األوقات واألحوال واألشخاص

  ورمبا ، األوقات للصلواتأخباركون االختالف ألجل التقية كما يف 

  

قبل  الإدراك مكان اإلإفمحمولة على صورة عدم { كالطائفة اخلامسة }أو سحرها{

 }حوالواأل{ تاء والصيف مثالًش كال}وقاتنه خمتلف باختالف األإوقات فهذه األ

 :ء، وقد ذكر هذا احلمل يف اجلواهر قالي كالسريع والبط}شخاصواأل{كالشاب واهلرم 

  . انتهى،)١(عرفات باختالف الناس إىل لالوصو  إىلعلى اختالف أوقات التمكنأو 

 ما كانوا يالحظون الظروف يف  كثرياً)عليهم السالم(ئمة ذ األإيبعد ذلك،  ال: أقول

 إىل  الوسائل للسفرؤ ما كانت تتهيزمنة السابقة اليتاأل إىل  بالنسبةحكام، خصوصاًبيان األ

ا يظهر من التواريخ، وهذا احلمل  الناس خلطر الطريق سيما يف احلج، كميعرفات بعد مض

  .ن العرف بالقرينة احلالية جتمع بينها مبا ذكرأال إ خبارشاهد له من األ الكان ن إو

يف الطائفة املذكور يستقيم هذا مع ما يف بعض النصوص، سيما خرب موسى  نعم ال

  .بد منه عند الدوران ن هذا محل يف قبال الطرح الذي الإالرابعة، مث 

ذا مل خيرجوا مع الناس يوم إ{املكلفني  إىل  بالنسبة}وميكن محلها على التقية{

   خبار يف اختالف هذه األيظهر عندواأل:  كما يف احلدائق، قال}التروية

                                                

  .٣٥ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٢٢٨

 فإن أفضل أنواع ،حتمل على تفاوت مراتب أفراد املتعة يف الفضل بعد التخصيص باحلج املندوب

   مث ما يكون قبل يوم عرفة، مث ما تكون عمرته قبل يوم التروية،جةالتمتع أن تكون عمرته قبل ذي احل

  

وىل من مقدمات منا هو احلمل على التقية على الوجه الذي قدمنا ذكره يف املقدمة األإ

حكام، ملا يرونه من املصلحة يلقون االختالف بني الشيعة يف األ  مام كثرياًأالكتاب، من 

 ،)١(ء منها مذهباً للعامةين مل يكن شإملقدمة املذكورة، وليها يف اإشارة اليت تقدمت اإل

  .انتهى

: )عليه السالم( من قوله ورمبا يؤيد احلمل على التقية ما تقدم يف خرب العقرقوين: أقول

يتبني مبكة وال)عليه السالم(نفس املعصوم  إىل  وكذا ميكن احلمل على التقية بالنسبة،)٢( ،

  .هويؤيده صحيح ابن بزيع وغري

وقات  األأخباركما يف {، ن كان مثله وارداإخيفى، و لكن كل ذلك مشكل كما ال

فراد املتعة يف الفضل بعد التخصيص باحلج أللصلوات، ورمبا حتمل على تفاوت مراتب 

 احلجة، مث ما تكون عمرته قبل ين أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذإ ف،املندوب

  :  كما عن الشيخ يف التهذيب، قال}ل يوم عرفةيوم التروية، مث ما يكون قب

احلج تكون عمرته تامة ما أدرك املوقفني، سواء كان ذلك يوم  إىل املتمتع بالعمرة

ذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت إفبعد زوال الشمس،  إىل ليلة عرفة، أو التروية

  ميكنه أن يلحق الناس بعرفات، واحلال على ما  املتعة، النه ال

                                                

  .٣٤٠ ص١٤ ج:ائق احلد)١(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ باب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٢٩

والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند بالفضل ن مراتب الناس تتفاضل أال إوصفناه، 

زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أمشل ممن حلق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه 

ن من مل يدرك أ وردت  اليتخبار واأل،بعد الزوال إىل دون ذلك، وفوق من يلحق يوم عرفة

اتت املتعة، املراد ا فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما يوم التروية فقد ف

نسان باخليار يف ذلك بأن  وجيعلها حجة مفردة، فاإل)عليهم السالم(تضمنت من قوهلم 

 غري تهمل خيف فوات املوقفني، وكانت حج إذا ن جيعلها حجة مفردةأ املتعة وبني يميض

منا يتوجه وجوا واحلتم إمكان حيثما بيناه، وفراد مع اإلإلجيوز فيها ا سالم اليت الحجة اإل

حالل مث  واإلين اشتغل بالطواف والسعإنه أعلى أن جتعل حجة مفردة، ملن غلب على ظنه 

  .انتهى، )١(حرام باحلج يفوته املوقفاناإل

 حرام لعمرتهن ذلك مجع بال شاهد، فالقول جبواز العدول عن التمتع بعد اإلإ :لكن فيه

ن صحيح ابن احلجاج املتقدم يف أ إىل صل، مضافاًفراد مع السعة خالف األحج اإلىل إ

ن أسالم، على التحديد بيوم التروية مورده صريورة النساء فيكون حجهن ظاهراً يف حجة اإل

فضل، وذا كله تعرف ما يف هذه بية عن احلمل على األآعدة من النصوص املتقدمة لساا 

  .لشكااحملامل من اإل

                                                

  .١٧٠ ص٥ ج: التهذيب)١(



٢٣٠

 من جهة شدة اختالفها وتعارضها نقول مقتضى القاعدة هو ما خبارمع أنا لو أغمضنا عن األ

 والقدر املسلم من ، فما دام ممكنا ال جيوز العدول عنه، ألن املفروض أن الواجب عليه هو التمتع،ذكرنا

  جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك احلج

  

 شدة اختالفها وتعارضها نقول مقتضى  من جهةخبارغمضنا عن األأ لو ناأمع {

جيوز   فما دام ممكنا ال،ن الواجب عليه هو التمتعأن املفروض  أل،القاعدة هو ما ذكرنا

 وفيه ما ،}دراك احلجإمكان إ والقدر املسلم من جواز العدول صورة عدم ،العدول عنه

كانت  إذا ا أل،خبارغماض عن األشكال يف اإللكن اإل: ذكره يف املستمسك بقوله

خذ األ أو ما التخيري مع عدم املرجح،إ بينهما فالالزم متعارضة ومل ميكن اجلمع العريف

  . انتهى،)١(القواعد إىل جمال للرجوع بالراجح مع وجود املرجح، وحينئذ ال

  :مث مجع هو بثالثة أحناء أخر

  .صلأخذ قول املشهور مبوافقة الكتاب واأل: ولاأل

، كثر عدداًأ  فتكوننصوص املشهور،إىل عرفة  حديد بزوالرجاع نصوص التإ: الثاين

  .خذفتكون أوىل باأل

بغروا، ومها  أو ال ما حدد بزوال الترويةإئف غري معمول ا، ان مجيع الطوإ: الثالث

  . انتهى،خالف املشهور، فالالزم أخذ املشهور

صل صه، واألعموم ميكن ختصي الإذ ليس للكتاب إوأنت خبري مبا يف هذه الثالثة، 

  ال خيفى، وعدم العمل   بأكثرية العدد فيهما ماوالترجيحرجاع  واإل،دليل ليه حيث الإيرجع 

                                                

  .٢٢٨ ص١١ ج: املستمسك)١(



٢٣١

الكالم يف يبقى  ، فإن كفاية االضطراري منه خالف األصل،والالزم إدراك االختياري من الوقوف

عاب متام ما بني الزوال  على كون الواجب استيترجيح أحد القولني األولني وال يبعد رجحان أوهلما بناًء

  ، وإن كان الركن هو املسمى،والغروب بالوقوف

  

االجتهاد على تقدير تسليمها غري  إىل غري تام، والترجيح مبثل هذه الشهرة املستند

 متعارضة مل يعلم ترجيح بعضها، فاملتيقن جواز أخبارا إال أن يقال إمستقيم، فلم يبق 

ما من إما من جهة موافقة الكتاب، وإجهة االستصحاب، وما من إخرية، العمل بالطائفة األ

  .، واهللا العاملبأيهما أخذت من باب التسليم وسعكا أحد مصاديق أجهة 

القدر املسلم : ولني فنقولقوى أحد القولني األن األأذ قد عرفت إ ف، كيف كان}و{

ياري من الوقوف دراك االختإوالالزم { ،دراك احلجإمكان إمن جواز العدول صورة عدم 

 املوافق جلميع النصوص املتقدمة احملددة للمتعة }صل منه خالف األين كفاية االضطرارإف

صالة عدم جواز العدول هلذا أللقول مبعارضة ، وعلى هذا فليس جمال يدراك االختيارإب

  .صلاأل

 فجواز }يبعد رجحان أوهلما وال{ولني  األ}يبقى الكالم يف ترجيح أحد القولني{

ن ظاهر النص إآخره، ف إىل  بعرفة من أولهيدراك الوقوف االختيارإتعة خمتص بصورة امل

 ن املسوغ للعدول فوات الواجب من الوقوف الأ املوقفنياملسوغ للعدول عند خوف فوت 

بناًء على كون الواجب استيعاب متام ما بني الزوال والغروب بالوقوف {الركن منه فقط 

  كما عن الدروس، واللمعة، والروضة، بل عن الذخرية نسبته}ن كان الركن هو املسمىإو

  قرب ن األأخيفى  صحاب، لكن الغري واحد من عبارات األإىل 



٢٣٢

 عن الفقيه ي للمحكول الوقت، وفاقاًأ عدم وجوب االستيعاب من كما سيأيت

  :خبارأل جلملة من ا، والسرائر واملنتهى والذخرية وغريهايوالنهاية واملبسوط ورسالة الديلم

مث غدا والناس : )صلى اهللا عليه وآله(  املتضمنة لصفة حج النيب،كصحيحة ابن عمار

 براك فضرب قبته وضرمنرة وهو بطن عرنة حبيال األ إىل حىت انتهى: أن قال إىل ،معه

 ومعه )صلى اهللا عليه وآله( فلما زالت الشمس خرج رسول اهللا ،الناس أخبيتهم عندها

 وقطع التلبية حىت وقف باملسجد، فوعظ الناس وأمرهم واهم، مث صلى قريش، وقد اغتسل

  . احلديث،)١(املوقف فوقف به إىل قامتني، مث مضىإالظهر والعصر بأذان و

من  ترو: )عليه السالم(دم ملا كان يوم التروية قال جربئيل آل: بصري أيب ويف صحيحة

عرفات فضرب خباه بنمرة دون  إىل مث غدا بهتى مىن فأباته ا، أ فسميت التروبة، مث ،املاء

براهيم حىت أدخل يف هذا إ وكان يعرف أثر مسجد ،بيض عرفة فبىن مسجداً بأحجار

 إىل  فصلى ا الظهر والعصر، مث عمد به،مام يوم عرفة اإلياملسجد الذي بنمرة حيث يصل

  .)٢(ت عرفايهذه عرفات فاعرف ا مناسكك واعترف بذنبك، فسم: عرفات، فقال

  فرغ نفسك للدعاء تما لهمع بينجتوتعجل العصر منا إو: ويف موثقة ابن عمار

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٣٣

عليه (مرفوع سهل عن أيب عبد اهللا  خبار فإن من مجلة األ،ولكن مع ذلك ال خيلو عن إشكال

 حيث إن قطع التلبية ،متعته تامة إىل أن يقطع الناس تلبيتهم : قال، يف متمتع دخل يوم عرفة)لسالما

  وله احلج إىل املتمتع له املتعة إىل زوال الشمس من يوم عرفة :وصحيحة مجيل ،زوال يوم عرفةب

  

ن عرنة ومنرة ليستا أغري ذلك، بضميمة  إىل  املوقف مث تأيت،)١(نه يوم دعاء ومسألةإف

  .من عرفات

ن من مجلة إف{دراك الركن إ الحتمال كفاية }شكالإخيلو عن  ولكن مع ذلك ال{

 أيب عن{ رفعه ، الذي رواه يف الكايف، عن العدة، عن سهل بن زياد} مرفوع سهلخباراأل

ن يقطع الناس أ إىل متعته تامة:  قال، يف متمتع دخل يوم عرفة)عليه السالم(عبد اهللا 

 يتأخر }ن قطع التلبية بزوال يوم عرفةإحيث {الظهر  إىل نه لو جاز له املتعةإ ف،})٢(تلبيتهم

زمنة صدور الرواية لبعد عرفات أقل يف ربع ساعات على األأعرفات مبقدار   إىلقهراً وصوله

  . فيكون مقتضاه القول الثاين، للركن من عرفات فيكون مدركاً،عن مكة هذا املقدار

عليه (عبد اهللا  أيب  بن دراج اليت رواها الشيخ بسنده عنه، عن}وصحيحة مجيل{

   إىل  الشمس من يوم عرفة وله احلجزوال إىل املتمتع له املتعة:  قال)السالم

                                                

  .٣ حفات باب الغدو إىل عر٤٦١ ص٤ ج: الكايف)١(

  .٥ ح باب الوقت الذي يفوت فيه املتعة٤٤٤ ص٤ ج: الكايف)٢(



٢٣٤

 فإن من البعيد ، ومقتضامها كفاية إدراك مسمى الوقوف االختياري.زوال الشمس من يوم النحر

 إذا  وأيضا يصدق إدراك املوقف،إمتام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الناس يف أول الزوال بعرفات

نساق منه إدراك متام الواجب وجياب عن املرفوعة أدركهم قبل الغروب إال أن مينع الصدق فإن امل

  والصحيحة بالشذوذ كما ادعي

  

  .)١(}زوال الشمس من يوم النحر

 غداة نه واىفإ :)عليه السالم(مام بل وخرب حممد بن مسرور املتقدم، حيث سأل عن اإل

ى  ركعتني ويسعيشاء اهللا يطوف ويصل نإساعة يدخل مكة : )عليه السالم( فوقع ،عرفة

ذ الظاهر منه إ ،)٢(ماماملوقف ويفيض مع اإل إىل ي حبجته وميض ـحيرم خـ ويقصر وخيرج 

ن الغداة الصادقة على ساعتني بعد الشمس أ إىل مام يف املوقف، مضافاًدراك اإلإكفاية 

 يوجب ،حرامه الثاين، خصوصا مع مقدماتهإورد مكة فطوافه وسعيه وتقصريه و إذا وحنوها

  .عرفات قبيل الساعة العاشرة وحنوها إىل ب الظهر املالزم للوصولكون الفراغ قري

دراك مسمى الوقوف إكفاية { كمقتضى خرب حممد بن مسرور }ومقتضامها{

ول الزوال أدراك الناس يف إ و،متام العمرة قبل الزوال من عرفةإن من البعيد إاالختياري، ف

ن إن مينع الصدق فأال إ ،الغروبدركهم قبل أ إذا دراك املوقفإ وأيضاً يصدق ،بعرفات

بالشذوذ كما { واخلرب } وجياب عن املوفوعة والصحيحة،دراك متام الواجبإاملنساق منه 

   لكن هذا خالف ما يظهر }يادع

                                                

  .١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٦ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٣٥

 الدالة على أن من يأيت بعد خباروقد يؤيد القول الثالث وهو كفاية إدراك االضطراري من عرفة باأل

ن موردها غري ما حنن فيه وهو عدم اإلدراك إ وفيه ، حجها ليلة النحر متّمن عرفات وأدركهإفاضة الناس 

  . واملانع كونه يف أثناء العمرة فال يقاس ا، وفيما حنن فيه ميكن اإلدراك،من حيث هو

  

 فيكف يكون شاذاً ،هذا القول إىل من كلمام ملا قد عرفت من ذهاب مجع كثري

  .ه يف املستمسكبكما صرح 

 الدالة خبار باأل، من عرفةيضطراردراك اإلإ وهو كفاية ،القول الثالثوقد يؤيد {

 كصحيح ابن }مت حجه دركها ليلة النحرأفاضة الناس من عرفات وإن من يأيت بعد أعلى 

  . عرفةيدراك اضطرارإعمار املتقدم وغريه مما هو مذكور يف مسألة كفاية 

دراك هو عدم اإل{ن موردها أل ذلك } و،ن موردها غري ما حنن فيهإ{: والأ }وفيه{

 إىل ربط له بانقالب عمرة التمتع تيان بالعمرة يف التمتع وال بعد فرض اإل}من حيث هو 

  .احلج

  .}ثناء العمرة فال يقاس اأ واملانع كونه يف ،دراكوفيما حنن فيه ميكن اإل{

يه عن تلك  ملا حنن فيه لزم ختصيص ما حنن فخبارنه لو فرض عمومية تلك األإ: وثانياً

، مام بعرفاتدرك اإلأ إذا فراداإل إىل يعدل منا الإنه أ هذه املسألة بأخبار لتصريح ،العمومات

ن يفوته املوقف يدع العمرة، كما يف صحيح أ يخش إذا نهأكما يف خرب حممد بن مسرور، و

   خبارن مجلة من األأاحلليب، بل قد عرفت 



٢٣٦

 ،أنه مل يدرك االختياري من الوقوف كفاه االضطرارينعم لو أمت عمرته يف سعة الوقت مث اتفق 

 بل ال يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأمت عمرته مث بان كون الوقت ،خبارودخل يف مورد تلك األ

  ،خبار يف تلك األمضيقاً

  

 حتتم العدول بقدوم ليلة عرفة وحنوها، مث يرد النقض على هذا القائل بأنه لو عملنا

دراك املشعر إن أ ملا دل على ،دراك املشعر فقطإالعمل ا حىت يف كفاية  لزم خباربتلك األ

  .كاف

 من الوقوف كفاه ينه مل يدرك االختيارألو أمت عمرته يف سعة الوقت مث اتفق نعم {

يعبد دخول من اعتقد سعة الوقت فأمت   بل ال،خبار ودخل يف مورد تلك األياالضطرار

 )عليه السالم( بل يشمله قول الصادق }خبار تلك األ يفعمرته مث بان كون الوقت مضيقاً

 أيب فتاه أصحابأحرام و يف من كان لبس قميصه يف حال األ:يف خرب عبد الصمد املذكور

  .)١(ء عليهي فال شةرجل ركب أمراً جبهالأي  ،حنيفة بفساد حجه

: بصريأيب  م وحنوه، كصحيحلدارت احلكم مدار العأالكثرية اليت  خباربل يدل عليه األ

ا تطهر وتطوف بالبيت وحتل من أن كانت تعلم إحرامها وتلحق الناس مبىن فلتفعلإ)٢(.  

  .)٣(نه يدرك الناس مبىنأيتمتع ما ظن :  قال،ومرسل ابن بكري

                                                

  .٣ ح من أبواب تروك اإلحرام٤٥ الباب ١٢٦ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢٣٧

  .)١(وتلحق بالناس فلتفعل: ن فيهأال إبصري كصحيحه،  أيب ومرسل

مل  له ما يلة التروية مىت ما تيسرن حيرم من لأللمتمتع : ورواية يعقوب بن شعيب

  .)٢(خيف فوت املوقفني

ن يفوته أن هو طاف وسعى بني الصفا واملروة إ يفخش: ومفهوم صحيحة احلليب

  .)٣(يدع العمرة: )عليه السالم( قال ،املوقف

  .غري ذلك إىل ،بصري أيب ومرسل حممد كمرسل

 من كوا مقيدة خباراأل ملا يظهر من هذه ،قوى ما ذكره املصنفوعلى هذا فاأل

يتوقف على كون النصوص واردة يف هذا : بامللتفت، ومنه يظهر ما يف املستمسك من قوله

  .)٤( النصوصإطالقنه خالف إ ف،امللتفت، ولكن دعوى ذلك غري ظاهرة

 مث يعتمر بعد ذلك ،فرادنعم ميكن البناء على صحة حجه حينئذ من باب حج اإل

بغريه  حيل بالتقصري وال حرامه والإ عنها، بل هو باق على ئجمزمتامه للعمرة غري إويكون 

  وال، لدخوله حينئذ يف النصوص مجيعهايدراك املشعر االختيارإحىت يدرك احلج ولو ب

  . انتهى،اضطراريها  عرفة واليدراك اختيارإتتوقف صحة حجه على 

                                                

  .٤ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٨ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٥ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢٣٢ ص١١ ج:ستمسكامل )٤(



٢٣٨

  فلو نوى التمتع ندباً، لهخباراألمث إن الظاهر عموم حكم املقام بالنسبة إىل احلج املندوب ومشول 

 ، ويف وجوب العمرة بعده إشكال،وضاق وقته عن إمتام العمرة وإدراك احلج جاز له العدول إىل اإلفراد

 ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إمتام العمرة وإدراك احلج قبل أن ،واألقوى عدم وجوا

  ؟ل إىل اإلفراد جيوز له العدول من األوهليدخل يف العمرة 

  

  .وكذا سكت غري واحد من املعاصرين على املنت

 النوعية، كما أو فرق يف اعتقاد سعة الوقت بني كونه من معتقداته الشخصية نه الإمث 

نه يوم عرفة وهو قد أ ينه الناس يوم التروية مث ثبت عند احلاكم الشرعظلو مل يثبت اهلالل ف

  .حنو ذلك أو اعتمر بعد الظهر

 له فلو نوى خبار ومشول األ،احلج املندوب إىل لظاهر عموم حكم املقام بالنسبةمث ا{

 بل قد }فراداإل إىل دراك احلج جاز له العدولإمتام العمرة وإ وضاق وقته عن التمتع ندباً

ن إ محل نصوص التحديد لغري الضيق على خصوص املندوب، و)رمحه اهللا(تقدم عن الشيخ 

  .شاهد له نه محل الأكان قد عرفت 

 املتقدمة نصت على االعتمار بعد خبارن األأ من }شكالإويف وجوب العمرة بعده {

 أو ل حج التمتع حينئذ، وليست يف مقام كوا واجبةدما هو ب إىل رشادإا أ ومن ،احلج

  .فمندوبة الإ و،ن واجباً فواجبةإ ،مندوبة فتكون العمرة تابعة للمبدل منه

  .بعارض أو صل فيما مل تكن واجبة باأل} وجواقوى عدماأل{ ـ عليه ف}و{

ن يدخل أدراك احلج قبل إمتام العمرة وإالتمتع ضيق الوقت عن وظيفته ولو علم من {

  ن حيرم أ ب}فراداإل إىل وىل هل جيوز له العدول من األ،يف العمرة



٢٣٩

  فيه إشكال وإن كان غري بعيد

  

ثناء، صوص والفتاوى العدول يف األن ظاهر الن أل}شكالإفيه { ،باحلج ابتداًء أم ال

نه يلزم منه سقوط احلج يف هذه السنة، وذلك أدليل، والقول ب إىل فالعدول من االبتداء حيتاج

 وما هو قادر عليه ليس ،ذ ما هو تكليفه غري قادر عليهإحمصل له،  دلة الفورية المناف أل

من العمرة  الإتمكن ي  فيكون كمن وصل حيث ال،دلةبتكليفه بعد فرض عدم مشول األ

  .منا يفيد للقاطعإاملفردة، فهل نقول بانقالب تكليفه، واملناط 

التتبع والتأمل يف غري  إىل  لكنه حمتاج}غري بعيد{ جواز العدول ابتداًء }ن كانإو{

  . وحنوهاحلج االستحبايب

هذيب ت، كمفهوم املرسل املتقدم عن الخبارنعم قد يستشعر ذلك من بعض األ

ذ مساق هذا اخلرب مساق غريه من إخل، إ )١(أهل باملتعة باحلج يوم التروية: رواالستبصا

مر تلك يف مورد وقات يفرد احلج، منتهى األنه لو مل يتمكن يف هذه األأ الذي يقول بخباراأل

  . فتأمل،هل بالعمرة، وهذا يف ما مل يهلأما 

عشرين من فصل النيابة، قال ورواية الشيخ يف التهذيب املتقدمة يف املسألة الرابعة وال

هالل احملرم واعتمر فأجزأت  إىل قامأفاتته عمرة املتعة  إذا املتمتع: )عليه السالم(أبو عبد اهللا 

  .عنه مكان عمرة املتعة

                                                

  .١٤ مسألة ٢٤٨ ص٢ ج:ستبصاراال )١(



٢٤٠

 إىل ضيق الوقت ففي ولو دخل يف العمرة بنية التمتع يف سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً

  . عليهكان احلج واجباً إذا الكتفاء واألحوط العدول وعدم ا،لجواز العدول وكفايته إشكا

  

 إىل تعمداًم يخر الطواف والسعأولو دخل يف العمرة بنية التمتع يف سعة الوقت و{

 من اختصاص النصوص والفتاوى بغري }شكالإضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته 

قوى الثاين لعدم اختصاص النصوص هذه الصورة كما قيل، ومن كون املناط واحداً، لكن األ

  . فراجع،ها كالفتاوى يشمل ما حنن فيهإطالقباملذكور، بل 

القواعد  إىل ن الالزم الرجوعأ ابتداًء من )١(ن ما ذكره يف املستمسكأوبه يظهر 

درك أدراك املشعر، لعموم من إمتام العمرة واالجتزاء يف فعل احلج بإاملقتضية لوجوب 

هذا بناًء على : ضرب هو عنه بقولهأخل غري تام، وهلذا إ مت حجه الوقوف باملشعر فقد

ص جتدها كغريها من اختصاص نصوص املقام بغري الفرض، لكنه غري ظاهر فالحظ النصو

  .مث يف التأخريآن العامد أ و،بدال االضطرارية شاملة للعامد وغريهموارد األ

: وجه لقوله ئذ فال وحين}العدول{قوى أن مل يكن إ }حوطفاأل{ على هذا }و{

ن أمث بالتأخري كسائر من إ بل يكتفى بذلك و}عليه كان احلج واجباً إذا وعدم االكتفاء{

  .وقع نفسه يف االضطرارأ

  

                                                

  .٢٣٤ ص١١ ج: املستمسك)١(



٢٤١

ضاق وقتهما عن الطهر وإمتام العمرة وإدراك احلج على  إذا اختلفوا يف احلائض والنفساء :٤مسألة 

  :أقوال

  .خبار جلملة من األ، مث اإلتيان بعمرة بعد احلج، واإلمتامن عليهما العدول إىل اإلفرادإ :أحدها

  

متام العمرة إضاق وقتها عن الطهر و إذا  اختلفوا يف احلائض والنفساء:٤مسألة {

  : مخسة}قوالأدراك احلج على إو

 وهذا هو }تيان بعمرة بعد احلجمتام مث اإلفراد واإلاإل إىل ن عليهما العدولإ: حدهاأ{

صحاب كما يف احلدائق، املدارك والذخرية والكفاية، بل املشهور بني األشهر، كما عن األ

 كما عن املفاتيح وشرحه، بل اًإمجاعن يكون أبل شهرة عظيمة كما يف اجلواهر، بل كاد 

  :}خبارجلملة من األ{اً كما عن اخلالف واملعترب واملنتهى والتذكرة، بل املدارك أيضاً إمجاع

قدمت مكة  إذا  عن املرأة احلائض)عليه السالم( اهللا كصحيح مجيل، سألت أبا عبد

عرفات فتجعلها حجة مث تقيم حىت  إىل متضي كما هي: )عليه السالم( قال ،يوم التروية

  .)١( كما صنعت عائشة:عمري أيب  قال ابنالتنعيم فتحرم فتجعلها عمرة إىل تطهر فتخرج

ء ي سألته عن املرأة جت،)عليه السالم(احلسن  أيب سحاق بن عمار، عنإوصحيح 

تصري : )عليه السالم( قال ،عرفات إىل متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حىت خترج

  .)٢(حجة مفردة وعليها دم أضحيتها

                                                

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٣ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٤٢

  :وصحيح ابن بزيع املقتدم يف املسألة السابقة، وفيه

و  أحرامهاإفهي على : فقلت .زالت الشمس ذهبت املتعةإذا  :)عليه السالم(فقال 

:  قالي،فعليها هد: قلت .حرامهاإهي على  ال: )عليه السالم( فقال ، للحجحراماًإجتدد 

 ،ال أن حتب أن تتطوعإال)احلديث،)١ .  

مجعت العصابة على تصحيح ما أ عمن ،سحاق بياع اللؤلؤ الصحيحةإبل ومرسلة 

أربعة يت لبطافت با إذا املرأة املتمتعة:  يقول)عليه السالم(يصح منه، عمن مسع أبا عبد اهللا 

يكون  ا قبل أربعة أشواط الأا دلت باملفهوم على إف .)٢(أشواط مث رأت الدم فمتعتها تامة

  .متعتها تامة

عن امرأة طافت ، )عليه السالم(سحاق عمن سأل أبا عبد اهللا إبراهيم بن إومرسلة 

أنف تثالثة أشواط فلتس الإف ن هي مل تطإ و،بالبيت أربعة أشواط مث رأت الدم فمتعتها تامة

  .)٣(التنعيم فلتعتمرإىل  أو اجلعرانة إىل ن أقام ا مجاهلا بعد احلج فلتخرجإاحلج، ف

بلغت امليقات  إذا يحاضت املرأة قبل أن حترم فعليها أن حتتشإذا  :يوالفقه الرضو

ن إ فتقرب املسجد احلرام، حرامها فتدخل مكة وهي حمرمة والإوتغتسل وتلبس ثياب 

  ا وبني يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها رت ما بينهطه

                                                

  .٦ سطر ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب الطواف٨٦لباب  ا٥٠٣ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠٢ ص٩ ج: الوسائل)٣(



٢٤٣

ضاء ا ترك الطواف واإلتيان بالسعي مث اإلحالل وإدراك احلج وق ما عن مجاعة من أن عليه:الثاين

 مرة لقضاء طواف العمرة ومرة للحج ومرة ،ا الطواف ثالث مراتطواف العمرة بعده فيكون عليه

  .خبار مجلة من األا ذكروه أيضاً ويدل على م،للنساء

  

 أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بني الصفا واملروة وتقضي ما عليها من فعليها

  .)١(ن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردةإاملناسك، و

  .لكن سيأيت داللتها على القول الرابع بضميمة باقيها

سكايف علي بن بابويه وأيب الصالح واحلليب وابن زهرة واإل ك}ما عن مجاعة: الثاين{

تيان بالسعي مث ن عليها ترك الطواف واإلأمن { ، عليهمجاعوغريهم، بل عن الغنية اإل

 مرة ، فيكون عليها الطواف ثالث مرات،دراك احلج وقضاء طواف العمرة بعدهإحالل واإل

 ويدل على ما ،ومرة للنساء{  وهو طواف الزيارة} ومرة للحج،لقضاء طواف العمرة

 منها صحيح العالء بن صبيح، وعبد الرمحن بن احلجاج ،}خبارذكروه أيضاً مجلة من األ

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  كلهم يروونه عن،وعلي بن رئاب وعبيد اهللا بن صاحل

هرت طافت ن طإقدمت مكة مث حاضت تقيم ما بينها وبني التروية، ف إذا املرأة املتمتعة

  ن إبالبيت وسعت و

                                                

  .٣ سطر ٣٠ ص: فقه الرضا)١(



٢٤٤

 إىل يوم التروية اغتسلت واحتشت مث سعت بني الصفا واملروة مث خرجت إىل مل تطهر

ت املناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرا مث طافت طوافاً للحج مث ضذا قإمىن، ف

وجها فراش ز الّإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء حيل منه احملرم إ ف،خرجت فسعت

  .)١(ذا طافت أسبوعاً حل هلا فراش زوجهاإف

متمتعة قدمت مكة فرأت : )عليه السالم(عبد اهللا  أليب صاحل، قلت أيب وخرب عجالن

ن إتسعى بني الصفا واملروة وجتلس يف بيتها، ف: )عليه السالم( قال ،الدم كيف تصنع

عليها املاء وأهلت باحلج ذا كان يوم التروية أفاضت إن مل تطهر فإ و،طهرت طافت بالبيت

ذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافني مث سعت إمىن فقضت املناسك كلها، ف إىل وخرجت

: قال . ذلك فقد حل هلا كل شيء ما عدا فراش زوجهاذا فعلتإبني الصفا واملروة، ف

 احلسن أيب  فدخل عبيد اهللا على،وكنت أنا وعبد اهللا بن صاحل مسعنا هذا احلديث يف املسجد

 فحدثنا ، عن رواية عجالن)عليه السالم(سألت أبا احلسن : يل فقالإ فخرج )عليه السالم(

  .)٢(ما مسعنا عن عجالن بنحو

اعتمرت املرأة إذا  : يقول)عليه السالم(خرى، أنه مسع أبا عبد اهللا ورواية عجالن األ

  ذا طهرت إ وشهدت املناسك، فيمت السع قد،مث اغتسلت قبل أن تطوف

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٧ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٩ ص٩ ج: الوسائل)٢(



٢٤٥

رفت من احلج قضت طواف العمرة وطواف احلج وطواف النساء مث أحلت من وانص

  .)١(كل شيء

 ، عن متمتعة دخلت مكة فحاضت)عليه السالم(وروايته الثالثة، سألت أبا عبد اهللا 

 بني الصفا واملروة مث خترج مع الناس حىت تقضي طوافها ىتسع: )عليه السالم(قال 

  .)٢(بعده

، عن امرأة متمتعة )عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عن رجل، عنورواية يونس بن يعقوب

 على عمرا يليس هأو  : فقال،مىن إىل طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس

  .)٣(وحجتها فلتطف طوافاً للعمرة وطوافاً للحج

ليس على النساء حلق وعليهن :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة احلليب، عن

ن اعتللن كن على حجهن ومل إمث يهللن باحلج يوم التروية وكانت عمرة وحجة، فصري قالت

  .)٤(ن حبجهنريضر

 ،حرامهنيف إ عن النساء )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،يوصحيحة الكاهل

ذا قضني طوافهن وسعيهن قصرن إف: ن قالأ إىل ،ن يصلحنأردن أيصلحن ما : فقال

ن اعتللن كن على حجهن إ يوم التروية باحلج فكانت عمرة وحجة، وهللنأوجازت متعة مث 

  .)٥(ردن حجهنومل يف

                                                

  .٣ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٨ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٥٠٠ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٨ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٩ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٤ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .١٢ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٥٠٠ ص٩ ج: الوسائل)٥(



٢٤٦

 ما عن اإلسكايف وبعض متأخري املتأخرين من التخيري بني األمرين للجمع بني الطائفتني :الثالث

  .بذلك

  

 يف املستند كما نقل القول الثاين عنه أيضاً، ومن ه نقله عن}سكايفما عن اإل: الثالث{

  .احملتمل اختالف كلماته حيتمل االشتباه يف النقل

من { لعله يريد به صاحب املدارك، كما يف املستمسك } املتأخرينيخرأوبعض مت{

مرة بالعدول خري الطواف واآلأمرة بت املتقدمتني اآل}مرين للجمع بني الطائفتنيبني األ التخيري

  : ء عال املدارك بعد نقل صحيحةي التخيري، قال يف حمك}بذلك{

نه بعد تسليم السند والداللة جيب اجلمع بينها وبني الروايات السابقة إواجلواب 

وىل لصحة أمرين ومىت ثبت ذلك كان العدول فراد بالتخيري بني األاإل إىل املتضمنة للعدول

  . انتهى،)١(صحاب عليه األإمجاعمستنده وصراحة داللته و

  : ذكرقال يف احلدائق بعد نقله عن املدارك ما 

هنا وجهاً غري جمرد التسجيل وهو  عرف يف مناقشته يف سند الرواية وداللتها أ ال:قولأ

محد أصحابنا، عن أ عن عدة من ،)رمحه اهللا(  الكليين:قد نقل السند يف كتابه ذه الصورة

 ،، عن اجلماعة املتقدم ذكرهميعمري، عن حفص ابن البختر أيب  عن حممد ابن،بن عيسى

 ومها مشتركان ،ال العالء بني صبيح وعبد اهللا بن صاحلإسند من يتوقف يف شأنه وليس يف ال

 يما الداللة فهأوعبد الرمحن بن احلجاج املتفق على توثيقهما، و يف النقل مع علي بن رئاب

  . انتهى،)٢(ن تنكرأظهر من أ

                                                

  .٦ سطر ٤٢٩ ص: املدارك)١(

  .٣٤٤ ص١٤ ج: احلدائق)٢(



٢٤٧

 حال الشروع فيه مث كانت طاهراً أو ، قبل اإلحرام فتعدلكانت حائضاً إذا  التفصيل بني ما:الرابع

 اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى ،طرأ احليض يف األثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد احلج

 إذا  يف املرأة املتمتعة:يقول )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا  ، بشهادة خرب أيب بصري،اجلمع بني الطائفتني

ت ومل تطف حىت تطهر مث تقضي طوافها وقد أحرمت وهي طاهر مث حاضت قبل أن تقضي متعتها سع

. وإن أحرمت وهي حائض مل تسع ومل تطف حىت تطهر،قضت عمرا

  

كانت طاهراً حال  أو ،حرام فتعدلكانت حائضاً قبل اإل إذا التفصيل بني ما: الرابع{

 اختاره ، بعد احلجيثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقض احليض يف األأالشروع فيه مث طر

نه مقتضى أبدعوى { واملفاتيح  الوايفي هو صاحب احلدائق تبعاً للكاشاين يف حمك}بعض

ل  خ }مسعت{سألت :  يف الكايف قالي املرو}بصري أيب  بشهادة خرب،اجلمع بني الطائفتني

 أحرمت وهي طاهر مث حاضت قبل ااملرأة املتمتعة إذيف  : يقول)عليه السالم(أبا عبد اهللا {

ن إ طوافها وقد قضت عمرا وي حىت تطهر مث تقضا سعت ومل تطفأن تقضي متعته

  .)١(}حرمت وهي حائض مل تسع ومل تطف حىت تطهرأ

                                                

  .٥ ح٤٤٧ ص٤ ج:الكايف )١(



٢٤٨

وإن طهرت بعد الزوال  :)عليه السالم(  إىل قولهحاضت املرأة من قبل أن حترمإذا  :ويف الرضوي

أحرمت سعت بني الصفا  وإن حاضت بعد ما ،يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة

 الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة واملروة وفرغت من املناسك كلها إالّ

وقيل يف توجيه الفرق بني  ،بالعمرة إىل احلج وعليها طواف احلج وطواف العمرة وطواف النساء

  الصورتني إن يف الصورة األوىل مل تدرك

  

ن إو: )عليه السالم(قوله  إىل رأة من قبل أن حترمحاضت املإذا  :ويف الرضوي{

ن حاضت بعد ما إطهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة و

ذا طهرت إال الطواف بالبيت فإحرمت سعت بني الصفا واملروة وفرغت من املناسك كلها أ

ها طواف احلج وطواف العمرة احلج وعلي إىل قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة

  .})١(وطواف النساء

 فهو ،ول كما سبق ليس يف حملهول للقول األ جبزئه األوذا ظهر أن االستدالل

  .كاالستدالل جبزئه الثاين للقول الثاين

  وىل مل تدرك  بني الصورتني أن يف الصورة األقوقيل يف توجيه الفر{

                                                

  .٥ سطر ٣٠ ص: فقه الرضا)١(



٢٤٩

 خبالف الصورة الثانية فإا أدركت بعض ،لعدول إىل اإلفراد فعليها ا من أفعال العمرة طاهراًشيئاً

يف وجه الفرق ما ) قدس سره( وعن السي ، فتبين عليها وتقضي الطواف بعد احلجأفعاهلا طاهراً

 ،ن يف الصورة األوىل ال تقدر على نية العمرة ألا تعلم أا ال تطهر للطواف وإدراك احلجإ :حمصله

  .رة وقعت منها النية والدخول فيهاية فإا حيث كانت طاهخبالف الصورة الثان

   ما نقل عن بعض:اخلامس

  

ا إ خبالف الصورة الثانية ف،فراداإل إىل شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول

 وهذا قول جمهول } عليها وتقضي الطواف بعد احلج فتبين،فعاهلا طاهراًأأدركت بعض 

  .خيفى ما ال ك،القائل ضعيف غايته

يف وجه الفرق ما { يف شرحه على الفقيه }هس سرقد{ول  األ}وعن السي{

تطهر للطواف  ا الأا تعلم  أل،تقدر على نية العمرة وىل الن يف الصورة األإ: حمصله

ا حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول إ خبالف الصورة الثانية ف،دراك احلجإو

وىل مث امتد علمت بطهرها يف الصورة األ إذا خيفى من النقض مبا  ما ال وفيه أيضاً،}فيها

 إىل علمت بوقوع حيضها قبل الطواف يف الصورة الثانية مث مل حتض، هذا مضافاً أو احليض،

عمال تيان بعض األإ يف صحة وقوع النية العلم بيذ يكفإثر،  لألأًن مثل هذا العلم ليس منشأ

  .كالسعي والتقصري

   حكاه يف اجلواهر عن بعض الناس، وجعله ،}ما نقل عن بعض: ساخلام{



٢٥٠

  . لكن مل يعرف قائله،من أا تستنيب للطواف مث تتم العمرة وتأيت باحلج

 ، اليت هي أرجح من الفرقة الثانيةخبارواألقوى من هذه األقوال هو القول األول للفرقة األوىل من األ

ثالث وهو التخيري فإن كان املراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى  وأما القول ال،لشهرة العمل ا دوا

لداليل ا والعرف ال يفهم التخيري منهما واجلمع ،ما يعدان من املتعارضنيإاجلمع بني الطائفتني ففيه 

  فرع فهم العرف من مالحظة اخلربين ذلك

  

 باحلج لكن مل تأيتا تستنيب للطواف مث تتم العمرة وأمن { خامساً يف املستند قوالً

  .الدليل إىل دليله كما يف اجلواهر واملستند بالنسبة  وال}يعرف قائله

وىل من للفرقة األ{ القائل بالعدول }ولقوال هو القول األقوى من هذه األواأل{

ن شهرة العمل إ:  وفيه،} لشهرة العمل ا دوا، اليت هي أرجح من الفرقة الثانيةخباراأل

  . واملفروض عدمها يف املقام،منا املرجح شهرة الروايةإت، وليست من املرجحا

الطرف مرة  فقيل هذا }ين كان املراد منه الواقعإ ف،ما القول الثالث وهو التخيريأو{

ن العرف يفهم من ذكر طرف إ ف}بدعوى كونه مقتضى اجلمع بني الطائفتني{وذاك أخرى 

ا يعدان من املتعارضني مإففيه {مر ما يف حد سواء بنظر اآلأخر أخرى آمرة وذكر 

 } واجلمع الداليل فرع فهم العرف من مالحظة اخلربين ذلك،يفهم التخيري منهما والعرف ال

خر بشهادة رواية ذ موضوع كل واحد منهما غري موضوع اآلإما ليسا متعارضني إوالقول 

  . يف غري حمله كما ستعرف،الرضويو بصريأيب 



٢٥١

 واملفروض أن الفرقة األوىل أرجح ، الظاهري العملي فهو فرع مكافئة الفرقتنيوإن كان املراد التخيري

  من حيث شهرة العمل ا

  

 املترتب على التعارض وعدم املرجح من }ن كان املراد التخيري الظاهري العمليإو{

عي  حىت يوافق التخيري الواقكون التخيري استمرارياًبمن غري فرق بني القول  فتخري إذاً باب

وىل أرجح من حيث  األةن الفرقأ واملفروض ،فهو فرع مكافئة الفرقتني{ابتدائياً  أو ،عمالً

 القول الثاين، أخبار لكن عرفت ما فيه، ويف املستند استوجه سقوط ،}شهرة العمل ا

ا بني مجلة ن أدلة قول الثاين برمتها خالية عن التصريح يف الوجوب، ألأخيفى  ال: بقوله

  .حمتملة هلاو  أخربية

داللة  منا هو بعد كوا على عمرا، ولكن الإ ففلتطف: ما قوله يف مرسلة يونسأو

ذن فالقول الثاين املتضمن لتعني الكون على العمرة إفيها على وجوب الكون على العمرة، ف

  .خلإ ،)١( ساقط عن درجة العربة،خال عن الدليل باملرة

تدل على الوجوب، وهو  كون اجلملة اخلربية اليتم على مبىن  مناإن ذلك إ: وفيه

  .صولخالف التحقيق، كما عرفت يف األ

 ،عراض على تقدير متاميته يف املقامن اإلإ: صحاب، وفيهعراض األإورمبا أشكل عليه ب

الوجوه املذكورة وحنوها من  إىل يضر يف املقام، الحتمال االستناد وموهنيته يف نفسه ال

ن أني، كما تعلوم من كالم غري واحد ممن تعرض للترجيح بني الطائفاملرجحات، كما هو امل

  نقول  دلة بكوا تتضمن التحديد بزوال التروية، والاألو خبارشكال على األاإل

                                                

  .٣١ سطر ١٨٩ ص٢ ج: املستند)١(



٢٥٢

 القول األول ظاهر يف صورة كون أخبار مع أن بعض ،وأما التفصيل املذكور فموهون بعدم العمل

 بأا ال تطهر إلدراك لمت حال اإلحرام وع فرض كوا حائضاً نعم لو،احليض بعد الدخول يف اإلحرام

  احلج

  

 مرتل ،سحاق عن التحديد، واشتمال غريه عليهإبذلك، يف غري حمله بعد خلو صحيح 

 إىل أخر عن الزوال، مع االحتياج إذا يدرك الشخص الناس وقات اليت العلى تلك األ

  .دراكهم لعدم أمن الطرق وغريهإ

  . ذا النحو يف املسألة السابقة فراجعخبار بني األوقد تقدم اجلمع

 لكنه موهون بعدم الضرر يف ذلك }وأما التفصيل املذكور فموهون بعدم العمل{

 }حرامول ظاهر يف صورة كون احليض بعد الدخول يف اإل القول األأخبارمع أن بعض {

عن املرأة : بزيعحرام، مثال صحيح ابن ميكن محلها على ما كانت حائضاً حال اإل فال

  .)١(ضتدخل مكة متمتعة فتحي

  .احلديث، )٢(ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيتيجت: وصحيح ابن عمار

  .حرامكالصريح يف عروض احليض بعد اإل أو صريح

، خباربصري وحنوه لعدم مقاومته لتلك األ أيب يف رفع اليد عن خرب وهذا هو السر

  .ولحوط هو القول األن كان األإيري ووعلى هذا فمقتضى القاعدة التخ

  دراك احلج تطهر إل حرام وعلمت بأا ال حال اإلنعم لو فرض كوا حائضاً{

                                                

  .١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٣ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٥٣

 لعدم فائدة يف الدخول يف العمرة مث العدول ،ميكن أن يقال يتعني عليها العدول إىل اإلفراد من األول

  .م وأما القول اخلامس فال وجه له وال له قائل معلو،إىل احلج

  

ول لعدم فائدة يف الدخول يف فراد من األاإل إىل ميكن أن يقال يتعني عليها العدول

 فلعله حكم الشارع ،ن الشارع اعتد بعلمهاأنه مل يعلم إ : وفيه،}احلج إىل العمرة مث العدول

  . مركباًبذلك حىت مع علمها ملا ميكن يف الواقع من كون علمها جهالً

منا هو يف إ تشملها، واملخصص يحج التمتع على النائات وجوب إطالقن إ: واحلاصل

أنه يلزم أن  إىل حيث تفوت عرفة، فالالزم االقتصار على قدره، مضافاً إىل صورة االستمرار

 أي نهإوقت الوقوف، ف إىل حرام وميتد احليضا حتيض بعد اإلأيقول بذلك فيما علمت 

دال على أن املتعة تذهب بزوال التروية  صحيح ابن بزيع الإطالقن أفرق بني الصورتني، مع 

 ما أوردنا ن مشل الصورة الثانية أعينإ لكنه غري تام، وأو علمتيشمله، ويف بعض النسخ 

  .خلإعليه بقولنا مضافاً، 

 محداث لقول سادس موهون بعدإالتفصيل أيضاً، مع أنه  هلذا وجه وكيف كان فال

  .يتمكن االلتزام به  ال)رمحه اهللا(ليه فعلى مبناه إذهاب أحد 

 خباريرفع اليد عن األ  فال}له قائل معلوم وجه له وال وأما القول اخلامس فال{

  .جله، كما أن كونه احتياطاً أيضاً كما يف بعض املناسك غري تامأل

   يف املسألة السابقة، ويف هذه خبارن مقتضى ما تقدم من األأ وهو ، يف املقام شيءيبق



٢٥٤

بعض هو أن حكم احلائض والنفساء حكم من ضاق وقته  إىل املسألة بعد ضم بعضها

دراك العمرة إدراك عرفة، فاملناط يف عدوهلما هو ضيق الوقت عن إمتام العمرة وإعن 

  .حرام بعدها للحج واحلضور يف عرفاتواإل

املناط :  قال،يإمجاعويظهر من صاحب املستند كون احتاد املسألتني من هذه اجلهة 

دراكه زوال الشمس من يوم إمر يف حق من ضاق وقته من عدم   أيضاً ماللحائض والنفساء

عرفة كما سبق دليله، وقد أختار صاحب الذخرية فيهما زوال الشمس من يوم التروية بعد 

 املركب، ونسبة هذا القول مجاعرق لإلخنه أاختياره يف من ضاق وقته ما اخترناه، والظاهر 

  . انتهى،)١(ما قاال بذلك فيه أيضاً أل،يفيد  العلي بن بابويه واملفيد إىل فيهما

  . ورده،طالة الكالم يف ما استدل به الذخريةإ إىل حاجة وال

  

                                                

  . الفقرة الرابعة١٩٠ ص٢ ج: املستند)١(



٢٥٥

حدث احليض وهي يف أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل متام أربعة أشواط بطل  إذا :٥مسألة 

  ، على األقوىاطوافه

  

ن كان قبل متام إرة التمتع فحدث احليض وهي يف أثناء طواف عم إذا :٥مسألة {

 وفاقاً للصدوقني والشيخني والقاضي وابن محزة ،}قوىأربعة أشواط بطل طوافها على األ

شهر، ويف احلدائق أنه املشهور، واحملقق والعالمة وغريهم، بل عن املدارك والذخرية كونه األ

يعرف  الصحاب شهرة عظيمة، ويف املستمسك بل ويف اجلواهر على املشهور بني األ

  . انتهى،)١(ال من الصدوقإاخلالف فيه 

  :ن كان فيه نظر، ويف املسألة قوالن آخرانإو

  . وهو صحة املتعة مطلقاً،)رمحه اهللا(للصدوق : ولاأل

  .للحلي وتبعه املدارك، وهو بطالن املتعة مطلقاً: والثاين

ابن مسكان،  عن ،قوى هو املشهور، ملا رواه الصدوقففي املسألة أقوال ثالثة، واأل

 عن امرأة طافت أربعة أشواط )عليه السالم(سحاق، عمن سأل أبا عبد اهللا إبراهيم بن إعن 

 ومتعتها تامة، وهلا أن تطوف ،يتم طوافها وليس عليها غريه:  قال،وهي معتمرة مث طمثت

أنف بعد احلج، تالنصف وقد قضت متعتها فلتسعلى ا زادت بني الصفا واملروة، وذلك أل

 اجلعرانة إىل ا فلتخرجن أقام ا مجاهلإال ثالثة أشواط فلتستأنف احلج، فإ هي مل تطف نإو

  .)٢(التنعيم فلتعتمرإىل أو 

                                                

  .٢٣٤ ص١١ ج: املستمسك)١(

  .٤ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠٢ ص٩ ج:ل الوسائ)٢(



٢٥٦

 براهيم ابنإ، ومسنداً عن )عليه السالم( عمن سأل أبا عبد اهللا ،ورواه الشيخ مرسالً

  .)١(عرجسحاق، عن سعيد األإأيب 

 سحاق صاحب اللؤلؤ، حدثينإ أيب عن ، عن ابن مسكان، أيضاً يف الصحيحيورو

طافت أربعة أشواط مث إذا  : يقول يف املرأة املتمتعة)عليه السالم(من مسع أبا عبد اهللا 

 إىل  ما فاا من الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة، وخترجيحاضت فمتعتها تامة، وتقض

  .)٢(خرمىن قبل أن تطوف الطواف اآل

  .فمتعتها تامة: قوله إىل )رمحه اهللا(ورواه الكليىن 

 : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب  عن،)رمحه اهللا(ويؤيده ما رواه الكليىن 

 مت ذلك بني الصفا واملروة، فجازت النصف علّ أو حاضت املرأة وهي يف الطواف،إذا

ي قطعت ن هإمته، وذا طهرت رجعت فأمتت بقية طوافها من املوضع الذي علّإاملوضع، ف

  .)٣(طوافها يف أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله

سألته عن :  قال)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،وما رواه أيضاً عن أمحد بن عمر احلالل

 أو حاضت املرأة وهي يف الطواف بالبيتإذا  : قال،امرأة طافت مخسة أشواط فاعتلت

   ذلك املوضع متبالصفا واملروة، وجاوزت النصف علّ

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٨٦ الباب ٥٠٢ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب الطواف٨٦ الباب ٥٠٣ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠١ ص٩ ج: الوسائل)٣(



٢٥٧

ذا هي قطعت طوافها يف أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف إالذي بلغت، ف

  .)١(من أوله

ن إحاضت املرأة وهي يف الطواف خرجت من املسجد، فإذا  :ويف الفقه الرضوي

ذا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكاا، فإ و،كانت طافت ثالثة أشواط فعليها أن تعيد

 يمم وخترج منه، وكذلك الرجلتتجتوز على املسجد حىت   وقضت ما عليها والطهرت بنت

 ،ن مل جيز نصفهإطوافه  أعاد بعد ذلك همتامإأصابه علة وهو يف الطواف مل يقدر على إذا 

  .)٢( على ما طافن جاز نصفه فعليه أن يبينإف

عليه (سألت أبا عبد اهللا : استدل الصدوق ملذهبه بصحيح حممد بن مسلم، قال

حتفظ مكاا، :  قال،أقل من ذلك مث رأت دماً أو  عن امرأة طافت ثالثة أشواط)السالم

  .)٣(ذا طهرت طافت بقيته واعتدت مبا مضىإف

 بقرينة الروايات الدالة على ،بد أن حيمل على الطواف املستحب نه مطلق فالإ: وفيه

 يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،التفصيل بني الواجب واملستحب، كرواية أبان بن تغلب

ن كان طواف نافلة بىن إ:  قال،شوطني مث خرج مع رجل يف حاجةأو شوطاً  رجل طاف

  .)٤(ن كان طواف فريضة مل ينبإعليه، و

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠١ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٧ سطر ٣٠ ص: فقه الرضا)٢(

  .٣ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠٢ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٥ ح من أبواب الطواف٤١ الباب ٤٤٨ ص٩ ج: الوسائل)٤(



٢٥٨

ن كان طاف إ:  يف حديث)عليهما السالم( عن أحدمها ،ومرسل ابن أبن عمري

  .)١(جة مع رجل مل ينبن كان طواف فريضة مث خرج يف حاإالشوط والشوطني و

 وما دل ،دل على عدم البناء مطلقاً  ماىل غري ذلك، وا يقيد مطلق الطرفني، أعينإ

  .شاء اهللا نإعلى البناء مطلقاً، كما سيأيت يف حمله 

وهلذا محل الشيخ خرب حممد بن مسلم على طواف النافلة، وتبعه احلدائق وغريه، ومبا 

  : نه بعد ذكر خرب حممد بن مسلم قالإث تقدم ظهر ما يف كالم الصدوق حي

سحاق عمن إبراهيم عن إ دون احلديث الذي رواه ابن مسكان عن وذا احلديث أفيت

سناده إن هذا احلديث أل: مث قالاملتقدم  مث ساق اخلرب ،)عليه السالم(سأل أبا عبد اهللا 

  .ى انته،ول رخصة ورمحة، وأسناده متصلمنقطع، واحلديث األ

 على ما نقله ال أنه بناًءإ ،ن كان منقطعاً بناًء على ما نقلهإسناد هذا اخلرب وإن إ :ذ فيهإ

 الواردة يف خبار الواردة يف املقام واألخباراعتضاده باأل إىل الشيخ متصل كما عرفت، مضافاً

  .الطواف والشهرة احملققة

دلة  األوالذي تقتضيه:  كالمه بقولهيدريس فقد استدل له يف حمكإوأما مذهب ابن 

 أبو جعفر خربان إمنا ورد مبا قاله شيخناجاء احليض قبل مجيع الطواف فال متعة هلا، و إذا نهأ

 فكيف ةن كانت مسندإحاد و اآلأخباريعمل ب نه الأمرسالن فعمل عليهما، وقد بينا 

  . انتهى،باملراسيل

العمرة املقتضي متام إ المتناع ،خيلو من قوة وهذا القول ال: وقواه صاحب املدارك قائال

  لعدم وقوع التحلل 

                                                

  .٨ ح من أبواب الطواف٤١ الباب ٤٤٩ ص٩ ج: الوسائل)١(



٢٥٩

 وإال فلتعدل إىل حج اإلفراد وتأيت بعمرة ، أمتت عمرا بعد الطهروحينئذ فإن كان الوقت موسعاً

 وإن كان بعد متام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأيت بالثالثة األخرى وتسعى ،مفردة بعده

  وتقصر مع سعة الوقت

  

سألت أبا احلسن الرضا : مساعيل املتقدمة حيث قال فيهاإبن ويشهد له صحيحة حممد 

 ،)١( عن املرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن حتل مىت تذهب متعتها)عليه السالم(

  .انتهى

 مساعيل مطلق، فالإ وهو حجة، بل صحيح، وخرب حممد بن ن اخلرب ليس مرسالإ :وفيه

  .قامصل يف املجمال لأل بد من تقييده مبا ذكر، وال

 ألنه } أمتت عمرا بعد الطهراًن كان الوقت موسعإف{ذا بطل الطواف إ ف}وحينئذ{

 وإمنا اخلارج من العمومات صورة عدم التمكن، وليس ما ،مقتضى وجوب العمرة قبل احلج

 ملا تقدم من لزوم } بعمرة مفردة بعدهفراد وتأيتحج اإل إىل ال فلتعدلإو{ ،حنن فيه منه

  .هذه الصورةالعدول عليها يف 

م املوضع من كوا على  وتعلّ}ن كان بعد متام أربعة أشواط فتقطع الطوافإو{

  .ذ قد يكون ذلك بني الشوط الرابع واخلامسإبعده،  أو احلجر

وتسعى وتقصر { ي ولو أقل منها وتصليما بق أو }خرى بالثالثة األوبعد الطهر تأيت{

للحج قبل متام الطواف يف صورة السعة مث ا حترم  أ ال، مث حترم للحج}مع سعة الوقت

   ا حىت يف حال أربعة فقط، وال باأليا تكتف أتطوف البقية، وال

                                                

  .١٦ سطر ٤٢٩ ص: املدارك)١(



٢٦٠

 أو ومع ضيقه تأيت بالسعي وتقصر مث حترم للحج وتأيت بأفعاله مث تقضي بقية طوافها قبل طواف احلج

   وحجها صحيح متتعا، مث تأيت ببقية أعمال احلج،بعده

  

ن كان رمبا قيل باستفادة إن ذلك كله خمالف للقواعد، وفراد ألاإل  إىلالسعة تعدل

  .بعضها من كالم القواعد، لكن فيه ما فيه

 } بقية طوافهاي بأفعاله مث تقض وتقصر، مث حترم للحج وتأيتي بالسعومع ضيقه تأيت{

ل مث تأيت ببقية أعما{ لعدم دليل على تعيني أحدمها }بعده أو قبل طواف احلج{للعمرة 

  .}احلج وحجها صحيح متتعاً

  :ن صور املسألة أربعةأوذا كله ظهر 

تيان بقية ع وقتها إلأن يسما إبعدها، وعلى كل حال ف أو ربعةما حتيض قبل األإا أل

  .الطواف قبل احلج أم ال

  .عمال مرتبا بسائر األربعة ووسع الوقت استأنفت الطواف وتأيتن حاضت قبل األإف

 بعمرة جعلت عمرا حجة مفردة وأتت باحلج، وبعده تأيتن مل يسع الوقت إو

  .مفردة

 ببقية الطواف بعد ، فتأيتةعمال مرتبت باألتربعة ووسع الوقت أ حاضت بعد األنإو

  .عمالآخر األ إىل هالل باحلج والتقصري، مث اإليالطهر، مث السع

لطهر ن مل يسع الوقت سعت وقصرت وأحرمت باحلج وأتت ببقية الطواف بعد اإو

  .بعده أو قبل طواف احلج

 والتقصري يف حال احليض مث تطهر مبقدار بقية الطواف فقط يمث لو متكنت من السع

 ن ماول، وذلك أل الظاهر األ،ربعة، فهل هلا تقدمي بقية الطواف قبل احلج أم الفيما أتت باأل

  .قبلهيدل على تأخريها بعد احلج فيجوز تقدميها  دل على تأخري بقية الطواف ال



٢٦١

  .حدث احليض بعد الطواف وقبل صالته إذا وكذا احلال

  

 ه، كما عن العالمة وغري}حدث احليض بعد الطواف وقبل صالته إذا وكذا احلال{

صباح  أيب  عن، املنتهى مبا رواه الشيخيبل هو االشهر كما يف املستند، واستدل عليه يف حمك

عمرة مث  أو امرأة طافت بالبيت يف حج عن )عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا ،الكناين

عليه (براهيم إطهرت فلتصل ركعتني عند مقام إذا  : قال، الركعتنييحاضت قبل أن تصل

  .)١(، وقد قضت طوافها)السالم

تدل  ن الرواية الأ إىل ن نظرهأولكن املدارك أشكل يف داللة الرواية على ذلك، وك

تني، فال ميكن اخلروج عن مقتضى القواعد على جواز فعل مناسك احلج قبل صالة الركع

  .ولويةات تشمل ذلك باألطالقن اإلإاحلاكمة بالترتيب، ولكن فيه 

نعم لو كان له سعة تتمكن من فعل الصالة قبل بقية مناسك العمرة لزم حتفظاً على 

الل حداللة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة، مث اإل نعم ال: الترتيب، قال يف اجلواهر

  .انتهى، )٢(فيها، مث قضاء الركعتني بعد ذلك مع السعة

حصل احليض بعد الطواف وصالة الركعتني صحت لو نه أء، وهو ي يف املقام شيبق

 خبار والتقصري، لعدم توقفهما على الطهارة، ولألي، ووجب عليها السعاملتعة قطعاً

بد   املستند، وعليه فالاملستفيضة من الصحاح وغريها، كما تقدم بعضها، وصرح بذلك يف

   على يبصري املتقدمة العاطفة للسع أيب من محل رواية

                                                

  .٢٤ سطر ٨٥٧ ص٢ ج: املنتهى)١(

  .٤٢ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



٢٦٢

على الزيادة  أو  مع الطهارة،يالطواف على ضرب من االستحباب، الستحباب السع

 ،غريه، ولذا كان بقية الرواية ظاهرة يف االختصاص بالطواف أو ييف الكالم من الراو

  .فتأمل

، وحال ي كما يستفاد من كلمام للمناط القطع،ضن حال النفاس حال احليإمث 

 دليل على االستنابة يف الطواف ال ثناء الصالة حال وقوعهما قبلها، وكما الأوقوعهما يف 

  .دليل على االستنابة يف الصالة

  .يسعها املقام ويف املقام فروع كثرية ال

  

  



٢٦٣

  فصل

  يف املواقيت

   واملذكور،حقيقة متشرعية أو  جمازاً أطلقت عليها،حراموهي املواضع املعينة لإل

  

  لصف{

 يف }حقيقة متشرعية أو  أطلقت عليها جمازاً،حراميف املواقيت وهي املواضع املعنية لإل

  .ابتداء اجلعل، أما يف احلال فال ريب يف كوا حقيقة فيها

  .)١(يف املواقيت وهي مجع ميقات: قال يف احلدائق

هذا ميقات أهل الشام : وب للفعل واملوضع، يقالامليقات الوقت املضر: قال اجلوهرى

ه على إطالقن أ وحنوه عبارة القاموس، وظاهر هذا الكالم ،للموضع الذي حيرمون منه

  . وهو خالف ما صرح به غريه،املعنيني املذكورين على جهة احلقيقة

 والتوقيت ، قد تكرر ذكر التوقيت وامليقات يف احلديث:ثرييةقال يف النهاية األ

  وقت :  وهو بيان مقدار املدة، يقال،ء وقت خيتص بهين جيعل للشأالتأقيت و

                                                

  .٤٣٣ ص١٤ ج: احلدائق)١(



٢٦٤

   مخسةخبارمنها يف مجلة من األ

  

طلق على املكان فقيل املوضع أ مث اتسع فيه ف،بني حده إذا :وقته ووقته تقيةيء يالش

  .ياًء لكسرة امليم صله موقات فقلبت الواوأ و، وهو مفعال منه،ميقات

مرما،  الوقت مدار من الزمان مفروض أل: كتاب املصباح املنري أيضاً يفيوقال الفيوم

 ،وقاتأ واجلمع ،، وكذلك ما قدرت له غاية فقد وقته توقيتاًء قدرت له حيناًيوكل ش

 وقد استعري الوقت للمكان، ومنه مواقيت احلج موضع /وامليقات الوقت واجلمع مواقيت

  . انتهى،حراماإل

 امليقات هو الوقت احملدود للفعل ،ن يوم الفصل كان ميقاتاًإ: ويف جممع البحرين قوله

والوقت مثل امليقات، : ن قالأ إىل حرام،واستعري للمكان، ومنه مواقيت احلج ملواضع اإل

  . انتهى،)١( الوقت فتليبيتأومنه احلديث ت

ية الزمان د، كمحدون يكون وجه االستعارة حمدودية املكان اعول وقتاًأوميكن 

عول وقتاًا.  

  قد جعل له الشارع مكاناً،فعال احلج والعمرةأول أحرام الذي هو  فاإل،وكيف كان

  .خاصاً

عليه (، قال أبو عبد اهللا  كصحيحة احلليب} مخسةخبارواملذكور منها يف مجلة من األ{

 حلاج يينبغ  ال)صلى اهللا عليه وآله(تها رسول اهللا حرام من مواقيت مخسة وقّاإل: )السالم

  هل املدينة بعدها، وقت أل ن حيرم قبلها والأملعتمر  وال

                                                

  .٢٢٧ ص٢ج:  جممع البحرين)١(



٢٦٥

 ،ألهل الشام اجلحفةاحلج، ووقت ذا احلليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض 

  وال،هل اليمن يلملمهل الطائف قرن املنازل، ووقت ألهل جند العقيق، وقت ألووقت أل

  .)١( )يه وآلهصلى اهللا عل(ن يرغب عن مواقيت رسول اهللا أحد  أليينبغ

ته رسول  أوقت وقّ:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،يوب اخلزارأ أيب وصحيحة

 )صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ:  فقال،ء صنعه الناسيش أو )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

هل  أل، وهي عندنا مكتوبة مهيعة،هل املغرب اجلحفة ووقت أل،هل املدينة ذا احلليفةت ألوقّ

  .)٢(جندتأهل جند العقيق وما هل الطائف قرن املنازل، ووقت ألاليمن يلملم، أل

 إذا عرقأجند وأ:  يقال،دت احلج منهارأدخلت جند و إذا  أيجندتأوما : قولأ

  .دخل النجد والعراق

ت رسول وقّ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويدل عليه رواية الفقيه عن رفاعة، عن

 ،نتم منهمأرض وجندت األأهو وقت ملا : هل جند، وقال العقيق أل)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٣(هلا املهيعة: هل الشام اجلحفة، ويقالووقت أل

صلى اهللا (وقت رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ورواية عمر بن يزيد، عن

   إىل  بريد البعثهل املشرق العقيق حنواً من بريد ما بني أل)عليه وآله

                                                

  .٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح يف مواقيت اإلحرام١٠٨ باب ١٩٨ ص٢ ج: الفقيه)٣(



٢٦٦

  ويف بعضها ستة

  

هل الشام اجلحفة، هل جند قرن املنازل، وألهل املدينة ذا احلليفة، وألعمرة، ووقت أل

  . وحنوها غريها، ويف بعض الروايات أقل من مخسة كهذه الرواية،)١(هل اليمن يلملموأل

قات اليت و عن األ)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال، بن رئابيوصحيح عل

 )صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ:  فقال، للناس)صلى اهللا عليه وآله(وقتها رسول اهللا 

هل اليمن  ووقت ألهل الشام جحفة،هل املدينة ذا احلليفة وهي الشجرة، ووقت ألت ألوقّ

  .)٢(هل جند العقيقت ألقرن املنازل، ووقّ

  .خباروغريمها من األ

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عاوية بن عمار، عن كصحيح م}ويف بعضها ستة{

 ال،)صلى اهللا عليه وآله(تها رسول اهللا ن حترم من املواقيت اليت وقّأمن متام احلج والعمرة  

هل العراق ومل يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل ت ألنه وقّإنت حمرم فوأال إجتاوزها 

 ومن ،هل املدينة ذا احلليفةأل ووقت ،وهي مهيعةهل املغرب اجلحفة أهل العراق، ووقت أل

  .)٣( مكة فوقته مرتلهييل كان مرتله خلف هذه املواقيت مما

صلى اهللا عليه (حد املواقيت اليت وقتها رسول اهللا أذا بلغت إف: ويف الفقه الرضوي

   وآخره ةمرغ وأوله املسلخ ووسطه ،هل العراق العقيقنه وقت ألإ، ف)وآله

                                                

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٧ ح من أبواب املواقيت١لباب  ا٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢٦٧

.أن املواضع اليت جيوز اإلحرام منها عشرة خبارتفاد من جمموع األولكن املس

   ومن مير على طريقهم،وهي ميقات أهل املدينة ،ذو احلليفة: أحدها

  

هل املدينة ذا هل الطائف قرن املنازل، ووقت ألوأوله أفضل، ووقت أل ،ذات عرق

 وهي ،شام املهيعةهل الهل اليمن يلملم، ووقت ألاحلليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت أل

 )١(ن حيرم من مرتلهأاجلحفة، ومن كان مرتله دون هذه املواقيت ما بينها وبني مكة فعليه 

  .خلإ

 وكذا ،}حرام منها عشرةن املواضع اليت جيوز اإلأ خبارولكن املستفاد من جمموع األ{

ال، فمنهم  أوت تعداد املواقيدن كانوا خمتلفني يف العدد عنإما يستفاد من فتاوى الفقهاء، و

ا ستة كالقواعد وغريها، ومنهم من إ: من جعلها مخسة كاملنتهى والتحرير، ومنهم من قال

ا عشرة كالدروس، وذلك ملالحظة بعض اجلهات يف إ: حصرها يف سبعة، ومنهم من قال

: ، ومن قال)صلى اهللا عليه وآله(ما عينه رسول اهللا  إىل ا مخسة نظرإ:  قالالعدد، مثال من

 ا سبعة نظرإ: ضافة خلف امليقات، ومن قالإا ستة الحظ ما يف صحيح ابن عمار من إ

  .مجيعها إىل ا عشرة نظرإ: ليها، ومن قالإميقات التمتع، باالضافة إىل 

  .شاء اهللا نإ  كما سيأيت،خرى زائدة على العشرةأوهناك مواقيت : أقول

   كما } ومن مير على طريقهم وهي ميقات أهل املدينة،ذو احلليفة: أحدها{

                                                

  .١٧ باب احلج سطر ٢٦ ص: فقه الرضا)١(



٢٦٨

رشاد والقواعد الشرائع واإلالنافع وعن املقنعة والناصريات ومجل العلم والعمل و

 والغنية والسرائر واملعترب واملنتهى والتحرير واملهذب واملبسوط واخلالف رة،شاوالكايف واإل

 اجلواهر  والتذكرة، بل يفي والديلميوالنهاية، بل مجيع كتب الشيخ والصدوق والقاض

 من مجلة منهم على ذلك مستفيضة، مجاع بل اإل، واحلدائق واملستمسك وغريهاواملستند

  . املتواترة اليت بعضها بلفظ مسجد الشجرةخباراألذلك ويدل على 

 يف أربع بقني )صلى اهللا عليه وآله(فخرج رسول اهللا :  وفيها،كصحيحة ابن عمار

ليفة فزالت الشمس اغتسل مث خرج حىت أتى املسجد ذي احل إىل من ذي القعدة، فلما انتهى

البيداء عند  إىل  وخرج حىتالذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر مث عزم على احلج مفرداً

  . احلديث،)١(ول نصف الناس له مساطني فلىب باحلج مفرداامليل األ

فلما :  وفيها،)صلى اهللا عليه وآله(وصحيحة ابن سنان الواردة يف حج رسول اهللا 

 ،)٢(زار ورداءإبط وحلق العانة والغسل والتجرد يف مر الناس بنتف اإلأنزل الشجرة 

  .احلديث

 ؤ وحنن باملدينة عن التهي)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وصحيحة ابن وهب

  ن شئت استمتعت إطل باملدينة وجتهز بكل ما ترديد واغتسل، وأ:  فقال،حراملإل

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٨ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٢٦٩

  .)١(مسجد الشجرة بقميصك حىت تأيت

  .)٢( طريق شاءيحيرم من الشجرة مث يأخذ من أ: ومرسلة الكايف

 )صلى اهللا عليه وآله(ولو كان كما يقولون مل يتمتع رسول اهللا : ورواية رباح وفيها

  .)٣(الشجرة إىل بثيابه

  .)٤(بصري أيب وحنوها رواية

له  من املسجد فبداحرم مث خرج أ رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و:ومرسلة النضر

  .)٥( والبأس به،نعم: ن ينقض ذلك مبواقعة النساء أله ذلك؟ فكتبأ ن يليبأقبل 

،  وصحيحتا ابن عمار واحلليب،وقريبة منها مرسلة مجيل، ورواية علي بن عبد العزيز

ن أنت قاعد يف دبر الصالة قبل أصليت يف مسجد الشجرة فقل وإذا  :وصحيحة البجلي

ذا استوت بك إ بك البيداء، في مث قم فامش حىت تبلغ امليل وتستو، احملرمتقوم ما يقول

  .)٦(فلبه

ن كنت ماشياً لبيت من إحرمت من مسجد الشجرة فأإذا  :وصحيحة عمر بن يزيد

  . احلديث،)٧(املسجد إىل مكانك

                                                

  .١ حواب اإلحرام من أب٧ الباب ١٠ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٩ ح٣٢١ ص٤ ج: الكايف)٢(

  .٤ ح من أبواب املواقيت١١ الباب ٢٣٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١١ الباب ٢٣٤ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .١٢ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ٢٠ ص٩ ج: الوسائل)٥(

  .٣ ح من أبواب اإلحرام٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج: الوسائل)٦(

  .  من أبواب اإلحرام٣٩ الباب ٥٣ ص٩ ج: الوسائل)٧(



٢٧٠

  .)١(هل املدينة ومن يليها الشجرةوأل: سنادورواية قرب اإل

 من مسجد الشجرة ومل )صلى اهللا عليه وآله(رم رسول اهللا  علة أحيأل: ويف العلل

  . احلديث،)٢(السماء إىل  بهيسرأنه ملا أل:  فقال،حيرم من موضع دونه

هل املدينة ذا وقت أل: يوب وفيهاأ أيب  كصحيحة، احلليفةيوبعضها بلفظ ذ

  .)٣(احلليفة

:  وعمر بن يزيد،هل املدينةأو :وحنوها صحيحة ابن عمار وخرب علي بن جعفر

هل املدينة ذا احلليفةووقت أل.  

  . احلليفةيهل العراق من العقيق ومن ذأ: وعلي بن جعفر

  .)٤(ىل غري ذلكإ

ووقت :  احللبينيخر، كصحيحيتحدمها تفسري اآلأ وجعل ، باحلج بينهما)٥(وبعضها

  .)٦(هل املدينة ذا احلليفة وهي الشجرةأل

  .)٧(هل املدينة ذا احلليفة وهي الشجرةوقت أل: وصحيحة علي بن رئاب

  .)٨(هل املدينة ذا احلليفة وهو مسجد الشجرةوقت أل: مايلوخرب األ

                                                

  .١٠٩ ص: قرب اإلسناد)١(

  .١٦٩ الباب ٤٣٣ ص: العلل)٢(

  .١ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .٨ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٥(

  .٤ و٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ص ٨ ج: الوسائل)٦(

  .٧ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٧(

  .٥ سطر ٥١٨ص: مايل الصدوقأ ،٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٠ ص٢ ج: املستدرك)٨(



٢٧١

 أنه هو الشجرة خبار ويف مجلة من األ، قوالن،نفس املسجد أو وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة

  ويف بعضها أنه مسجد الشجرة

  

   .)١( مسجد الشجرةهل املدينة ذا احلليفة وهووأل: املقنعوخرب 

  .ىل غري ذلكإ

ذو احلليفة، ومسجد الشجرة، : قسامأن التعبري يف الروايات على ثالثة أوذا حتقق 

  .والشجرة

 أوسع من املسجد حىت }مكان فيه مسجد الشجرة{ امليقات }هل{ ـ حينئذ ف}و{

 ،حرام من خارجه فال يصح اإل}أو نفس املسجد{ ،حرام من خارج املسجديصح اإل

 وبعض ،شارة جعلوا الوقت املسجد على ما يف املستند فمن تقدم امسه على اإل}قوالن{

مسه عنها والدروس واللمعة الوسيلة واحملقق الثاين وغريهم جعلوه ذا أآخر كجملة من تأخر 

  .يكاد يدفع حرام من املوضع كله مما الن جواز اإلأخري احلليفة، بل عن األ

 زهرة وادريس  وسالر وابينيلشيخ والصدوق والقاضوعن املعترب واملهذب وكتب ا

  .نه مسجد الشجرةأنه ذو احلليفة وأومجلة من كتب العالمة 

نه مسجد أ ويف بعضها ،نه هو الشجرةأ خباريف مجلة من األ{نه أ قد عرفت }و{

:  قال، احلليفة يف املستند حبمل املطلق على املقيدي ذأخبار وقد مجع بينهما وبني }الشجرة

ن بعض أال إ ،ذا احلليفة أو ،طلق املسجدأ وكذلك بني فتاوى من خبارذلك جيمع بني األوب

سبق ذكره من تصريح الصحيحني   ويدفعه ما،حوطيتهأفضلية املسجد وأهؤالء صرح ب

  ن ذا احلليفة هو مسجد الشجرة أوغريمها ب

                                                

  .٢٦ سطر ١٨ ص: املقنع)١(



٢٧٢

  ومع كونه مكاناً،ضح إذ مع كونه هو املسجد فوا،وعلى أي حال فاألحوط االقتصار على املسجد

  فيه املسجد فالالزم محل املطلق على املقيد

  

  .خلإ ،)١(حرام منها املتقدمة باإلخبارمر يف طائفة من األواأل

 وكلمات خبارنه بعد كالم طويل واالستشهاد باألإ ف،وقريب منه يف اجلواهر

نه لعله أو التعميم، ي نقل عن الدروس والكرك،صحاب على كون امليقات املسجد فقطاأل

ن مقتضى اجلمع بينها تعني أولكن فيه ما عرفت من :  أكثر النصوص قالطالقإل

  . انتهى،)٢(املسجد

 خبار من اختالف األينه بعد ذكر االختالف بني الفقهاء الناشإوحنومها احلدائق حيث 

  .ول وبذلك يظهر ضعف القول األ،)٣( ذهخبار تلك األإطالقوحينئذ فيجب تقييد : قال

 كما هو }مع كونه هو املسجد ذإحوط االقتصار على املسجد  حال فاأليعلى أو{

ويقال ملسجد الشجرة ذو احلليفة، :  كالمهيرشاد حيث قال يف حمكالظاهر من شرح اإل

  .سالم اجتمع فيه أناس وحتالفواوكان قبل اإل

  .حوطاأل  بل هو املتعني حينئذ ال}فواضح{وحنوه عن التنقيح 

 وهذا }فالالزم محل املطلق على املقيد{ع منه س أو} فيه املسجداًومع كونه مكان{

ما حنن  ذإين يقاالن على الكلي واجلزئى، ، الذَين مل يكن من املطلق واملقيد االصطالحإو

   ينه من املطلق واملقيد اللغوأال إفيه من باب اجلزء والكل، 

                                                

  .١٦ سطر ١٨١ ص٢ ج: املستند)١(

  .١٠٩ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(

  .٤٤٣ ص١٤ ج: احلدائق)٣(



٢٧٣

 وإن قلنا إن ذا احلليفة هو ،يارالكن مع ذلك األقوى جواز اإلحرام من خارج املسجد ولو اخت

  املسجد وذلك

  

قف :  قالاذهب وقف يف الدار، مث: ، ولذا لو قال املوىلياملوجود فيه مناط االصطالح

 رمفراده واألأنه أحد  أن التكليف الواحد هو الثاين الأا، فهم العرف يف الغرفة الفالنية منه

  .لالستحباب

صول عدم محل قبيل املثبتني الذي قد تقرر يف األحنن فيه من  ما: ن يقالوليس جمال أل

  .املطلق فيه على املقيد

حيمل مطلق املثبتني  منا الإنا نقول الروايات يف مقام التحديد املوجب للمفهوم، وأل

  .على املقيد يف غري مقام التحديد

نا إ ف، احلليفة، بأنه مسجد الشجرةي املفسرة لذخبارما تقدم من األ إىل ضافةهذا باإل

بد من القول به يف املقام ذه  ن قلنا بعدم محل املطلق على املقيد يف حنو املقام، لكن الإو

  .القرينة

ن ذا إن قلنا إ و،حرام من خارج املسجد ولو اختياراًقوى جواز اإللكن مع ذلك األ{

 داللة على عدم احنصار امليقات يف خبارن يف مجلة من األ أل} وذلك،احلليفة هو املسجد

  .املسجد

: ، وفيها)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  اليت رواها الشيخ والصدوق، عنكصحيحة احلليب

ذا خرج إ ف، وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض احلج،هل املدينة ذا احلليفةووقت أل

ن الظاهر من إ ف،)١(ول أحرم امليل األيمن املسجد وسار واستوت به البيداء حني حياذ

ن كان يف املسجد فرض احلج من التجريد عن اللباس والصالة إام هناك، وحرأحرم عقد اإل

  .وحنومها

  والقول بالعكس بأن املراد 

                                                

  .٤ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)١(



٢٧٤

نه لو لىب أ إىل ظهر بالظاهر، مضافاًحرام التلبية خالف األحرام، ومن اإلمن الفرض اإل

 حرم بعد ذلك، ومبثل ما نفهم من هذه الصحيحة فهم صاحبأيف املسجد مل يصدق عليه 

  .ريد ما ذكرناه لزم كونه منافياً لصدرهأنه لو أنه عكس بدعوى إ خالفاً للمستند، ف،الذخرية

  .ظهر على الظاهرن ما ذكرنا حتكيم لألأمل يعلم وجه املنافاة، بل قد عرفت : أقول

 عن )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وأصرح منها صحيحة معاوية بن وهب، قال

، )عليه وآلهصلى اهللا (يف مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول اهللا  : فقال،حرام لإلؤهيتال

البيداء، حيث امليل فتحرمون كما أنتم يف  إىل يوقد ترى أناساً حيرمون فال تفعل حىت تنته

  . احلديث،)١( لبيك اللهم لبيك:حماملكم، تقول

حرام من البيداء،  يف املسجد واإلؤ من التهي أمره باتباع النيب)عليه السالم(مام ن اإلإف

نه خيالف الناس الذين حيرمون يف نفس املسجد، وا يظهر صحة ما ذكرناه من املعىن يف أو

 لنفسه، وأغرب منه ، ومن الغريب جداً أخذ املستند هذه الصحيحة دليالًصحيحة احلليب

  .وىل فراجع العكس يف الصحيحة األجعلها شاهدة على دعواه

  ن رسول إ:  يقول)عليه السالم(عت أبا عبد اهللا مس: ويف صحيحة ابن سنان قال

                                                

  .٣ ح من أبواب املواقيت٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج: الوسائل)١(



٢٧٥

  .)١( البيداء مل يكن يلب حىت يأيت)عليه وآلهاهللا صلى (اهللا 

احلج أن يظهر التلبية يف مسجد  إىل  هل جيوز للمتمتع بالعمرة:خرىويف صحيحة األ

ن الناس مل  على البيداء، أل)صلى اهللا عليه وآله(منا لىب رسول اهللا إنعم، :  فقال،الشجرة

صلى اهللا ( ن املراد ابتداء النيبإ ف،)٢(يكونوا يعرفون التلبية، فأحب أن يعلمهم كيفية التلبية

  . تعليم الناس ذلكينايف ذ الإظهارها بعد االبتداء ا،  إ بالتلبية ال)عليه وآله

:  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال،بل هو الظاهر من خرب هشام بن محيد

البيداء حيث امليل قربت له ناقة فركبها،  إىل  ملا انتهى)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ

ن احلمد إشريك لك لبيك،   لبيك ال،لبيك، اللهم لبيك: ربع، فقالفلما انبعثت به لىب باأل

 ،)٣(خابث ههنا خيسف باأل: مث قال ـلبيك خـ شريك لك  والنعمة وامللك لك ال

  .احلديث

صليت عند إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ة منصور ابن حازم، عنوصحي

  .)٤( البيداء، وحيث يقول الناس خيسف باجليشتلب حىت تأيت الشجرة فال

 أو صل املكتوبة مث أحرم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة ابن عمار، عن

  أول  إىل يداءأول الب إىل باملتعة، وأخرج بغري تلبية حىت تصعد

                                                

  .٥ ح من أبواب املواقيت٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب اإلحرام٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٦ حم من أبواب اإلحرا٣٦ الباب ٤٩ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح من أبواب اإلحرام٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج: الوسائل)٤(



٢٧٦

ن أ بضميمة ،)١(ماشياً فلب أو رض راكباً كنتذا استوت بك األإميل عن يسارك، ف

  .دلة عليه كما سنذكر بعض األ،حرامينعقد اإل التلبية القبل 

أردت  إذا  كيف أصنع،)عليه السالم(بصري، سألت أبا احلسن الرضا  أيب ومثله خرب

  . احلديث،)٢(استوت بك البيداء فلب إذا لفريضة حىتحرام يف دبر اعقد اإلأ:  قال،حراماإل

 وعليه فيكون التلبية ،بل يظهر من مجلة من الروايات املنع عن التلبية يف املسجد

  .حرام من خارج املسجد مستحبةاملساوقة لعقد اإل

سألته عن :  قال)عليه السالم(ففي خرب علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 

 يليب ال: قال،  حىت يعلوا البيداءيليب رة هل حيل ملن أحرم عندها أن الحرام عند الشجاإل

 لكنها حممولة على ،)٣(جيوز التلبية  البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فالحىت يأيت

  .الكراهة بقرينة الرواية السابقه

ب حىت تل أحرمت من مسجد الشجرة فالإذا  :)عليه السالم( قال ،وحنوه خرب املقنعة

  .)٤(البيداء إىل يتنته

  .ىل غري ذلكإ

  . روايات كثريةيحرام، فهن عقد اإلإوأما ما يدل على أنه قبل التلبية غري حمرم، و

                                                

  .٦ ح من أبواب اإلحرام٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٧ ح من أبواب اإلحرام٣٤ الباب ٤٥ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٨ ح من أبواب اإلحرام٣٤ الباب ٤٥ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  . باب الزيارات يف فقه احلج١٩ سطر ٧٠ ص: املقنعة)٤(



٢٧٧

 يف الرجل يقع ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيحة عبد الرمحان بن احلجاج، عن

  .)١(عليه شيءليس : )عليه السالم( قال ،حرام ومل يلبعلى أهله بعد ما يعقد اإل

، أنه صلى ركعتني يف مسجد الشجرة )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنخر، وصحيحه اآل

  .)٢( منهحرام، مث خرج فأتى خببيص فيه زعفران، فأكل قبل أن يليبوعقد اإل

 يف رجل صلى )عليهما السالم(وخرب مجيل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدمها 

وقع على  أو م وأهل باحلج مث مس الطيب وأصاب طرياًحرايف مسجد الشجرة وعقد اإل

  .)٣(ء حىت يليبيليس بش: )عليه السالم(أهله؟ قال 

  .خيفى  كما ال،هالل قراءة الدعاء الوارد بعد الصالة قبل التلبيةاملراد باإل: أقول

حرام،  ما تقول يف رجل يأ لإل:)عليه السالم(احلسن  أليب قلت: وعن ابن مروان قال

 أله أن ينقض ذلك ويواقع ،ال أنه مل يلبإيع الشروط ال الصالة، ومجإرغ من كل شيء وف

  .)٤(نعم : فقال،النساء

                                                

  .٢ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ١٧ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ١٧ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ١٨ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .١٠ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ١٩ ص٩ ج: الوسائل)٤(



٢٧٨

 إذ فرق بني األمر باإلحرام من ،ألنه مع اإلحرام من جوانب املسجد يصدق اإلحرام منه عرفاً

  املسجد

  

 رجل :)المعليه الس(براهيم إ أيب  إىلكتبت:  قال، عن بعض أصحابه،وعن النضر

 أن ينقض ذلك دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، وخرج من املسجد فبدا له قبل أن يليب

  .)١(بأس به  ال،نعم : فكتب، أله ذلك،مبواقعة النساء

حرام يف  فيمن عقد اإل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عني،وعن احلفص بن البختر

  .)٢(ليس عليه شيء : قال،مسجد الشجرة مث وقع على أهله قبل أن يليب

ن املستحب تأخري التلبية املساوقة أىل غري ذلك من متواتر الروايات، وذا كله حتقق إ

  .خارجه إىل حرام عن املسجدحرام املوجبة لتحرمي حمرمات اإللعقد اإل

 موضع ذي احلليفة فال إىل شارة لإل، الشجرةأخبار فهي ك، مسجد الشجرةأخباروأما 

 مدفن  املفسرة فهي من قبيل فالن يف كربالءخبارملطلقة، وكذا األ اخبارتقيد تلك األ

  .)عليه السالم(احلسني 

  .تية يف املسألة الثالثة احلائض والنفساء اآلأخبار إىل ضافةهذا كله باإل

حرام من نه مع اإلأل{ : من وجه التعميم بقوله)رمحه اهللا(ن ما ذكره املصنف إمث 

 الظاهر }حرام من املسجدمر باإلذ فرق بني األإ ،ه عرفاًحرام منجوانب املسجد يصدق اإل

  ن كان من خارجه حنو سرت من إحرام، و لإلأًيف كونه مبد

                                                

  .١٢ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ٢٠ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .١٣ ح من أبواب اإلحرام١٤ الباب ٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٧٩

 وإن ، هذا مع إمكان دعوى أن املسجد حد لإلحرام فيشمل جانبيه مع حماذاته،أو باإلحرام فيه

  . كافية ولو مع القرب من امليقاتةشئت فقل احملاذا

  

 الصادق على ما لو كان السري من ، السري البصرةأ كون مبدالبصرة الظاهر يف

 نأنسلم  ذ الإخيفى مافيه،   ال، املتعني كونه يف داخله}حرام فيه هذاأو باإل{ ،خارجها

يصح  ن اخلارج من البصرة لومل تصدق عليه البصرة الإ يشمل اخلارج من املدخول، ف)من(

الغاية داخلة يف املغىي أم ال، ن اختلفوا يف كون إوم إ ف،جمازاً الإسرت من البصرة : أن يقال

 أال ترى أنه لو ، يف ذي املبدء أم الداخالًلكن مل يظهر من أحد االختالف يف كون املبدأ 

ال أن تكون هناك قرينة إ داخل الدار، أال كون املبدإجئت من دار زيد مل يفهم العرف : قال

ن الظاهر حينئذ إدار عمرو، حيث  إىل دار زيدسرت يف هذا الشارع من : ن يقولأ ك،ااز

  . السري جدار الدار كمنتهاهأن مبدأ

 همن جوانب سلم ذلك لزم االقتصار على احلدود املالصقة ال أنه لو إىل هذا مضافاً

ن أمكان دعوى إمع {: ن قولهأيكون االبتداء حينئذ من املسجد، كما  ذ الإالبعيدة، 

 كافية ولو مع القرب ةن شئت فقل احملاذاإبيه مع حماذاته وحرام فيشمل جاناملسجد حد لإل

، ولو يت ملسجد الشجرة يف صحيح ابن سنان اآلةحرام مع احملاذا اإلطالق إل}من امليقات

خذ من أذ مورد الصحيح من إ فيه نظر، ،حرام من نفس املسجد مل تكف احملاذاةوجب اإل

من أخذ من نفس ذلك الطريق،  إىل  منهييفهم التعد ن العرف الأطريق آخر، ومن املعلوم 

   يفهو من قبيل التعد



٢٨٠

ذا كنت يف إ وزره بكذا، و)عليه السالم(ادخل كل يوم حرم احلسني : عن قول املوىل

 يف كربال من السطح )عليه السالم(زيارته  إىل ،ذاكزره بوبلد بعيد فاصعد على السطح 

 يلتزم بكفاية احملاذاة يف )رمحه اهللا(ف ظن ان املصنأ  وال،حرمه املقدس إىل بدون الذهاب

  .سائر املواقيت مع القرب

  :نه رمبا يؤيد القول بالتوسعة مؤيدان ظنيانإمث 

شعار ودخول البعري يف املسجد ن جيوز أن يكون باإلاحرام بالقرن عقد اإلإ: أحدمها

 يستغرب شعاره فيه من املستعبدات، وعدم صحة هذا القسم من هذا امليقات أبعد، وكذاإو

  . فتأمل، هلا يف املسجد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخال النيب إ

 كيف يسعهم )صلى اهللا عليه وآله(ن هذا اخللق الكثري الذين كانوا مع النيب إ: الثاين

  .املسجد حىت أم دخلوا مجيعاً فيه ولبوا منه

 رسول اهللا ويقرب هذا التأييد بل يدل عليه صحيح ابن عمار املتقدم الوارد يف حج

 حىت أتى املسجد الذي هو عند )صلى اهللا عليه وآله(مث خرج  ):صلى اهللا عليه وآله(

البيداء عند امليل  إىل الشجرة فصلى فيه الظهر، مث عزم على احلج مفرداً وخرج حىت انتهى

  . احلديث،)١(ول فصف الناس له مساطني فلىب باحلجاأل

  واقيت وسيعة تشمل ألوف الناس، ومما يستأنس به للتوسعة كون مجيع امل

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ باب ١٥١ ـ ١٥٠ ص٨ ج: الوسائل)١(



٢٨١

قوى ما ذكرناه من  وكيف كان فاأل،فكيف صار هذا الوقت من بينها ذا الضيق

  .التوسعة

  .املدينة إىل حرام من قبل املسجدحوط وجوباً عدم كون التلبية العاقدة لألنعم األ

 أو ،أربعة أو سبعة أو اختلفوا يف ذي احلليفة يف أنه على ستة أميال من املدينة،: تتمة

  ؟مخسة ونصف أو ثالثة أميال أو حنو مرحلة

 به ي مس،فة بفتحات واحدة احللفاء وهو النبات املعروفلَن احلليفة تصغري حأويف 

  ؟سالمالف مجع فيه قبل اإلحلت أو ذلك املوضع لكونه فيه،

  ن ذا احلليفة أوسع من املسجد أم ال؟ أويف 

عبد اهللا  أيب  عني،رب حممد بن املثىن احلضرمول، ويدل عليه خن كان الظاهر األإو

: ليفة؟ فقال احلي بذ)صلى اهللا عليه وآله(سألته عن معرس رسول اهللا :  قال)عليه السالم(

حيث يعرس الناسيعند املسجد ببطن الواد )١(.  

 إىل يطائل حتته بعد معلومية املكان واجلهة واملوضع بالتواتر القطع لكن كل ذلك ال

  .ايومنا هذ

صلى ( ن سعة ذلك املسجد يف زمان النيبأ كما ،نعم حدود ذي احلليفة غري معلومة

  . غري معلوم، كان ذا القدر أم ال)اهللا عليه وآله

:  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،نعم يظهر من صحيحة ابن عمار

ومسجد ذي احلليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن املسجد مث   

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٠ ص٢ ج: املستدرك)١(



٢٨٢

  .زمنة تغري يف اجلملة يف تلك األ،)١(اليوم ليس شيء من السقائف منه

حرامه من إفليكن : )عليه السالم (كما يظهر من صحيح ابن سنان عن الصادق

ن مسجد الشجرة على ستة أميال أ ،)٢(مسرية ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء

  .من املدينة

ن إ:  وفيه)عليه السالم(جعفر  أيب بن عطا، عنبل يظهر ذلك من خرب عبد اهللا 

منا كان بينهما إ احلليفة، وي كان من أهل املدينة ووقته من ذ)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . احلديث،)٣(ستة أميال

  

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت٤ الباب ٢٢٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت٧ الباب ٢٣٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح من أبواب املواقيت٩ الباب ٢٣٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢٨٣

 نعم جيوز مع ،وهي ميقات أهل الشام اختياراً ،األقوى عدم جواز التأخري إىل اجلحفة :١ مسألة

  ،غريمها من املوانع أو ضعف أو ض ملر،الضرورة

  

 }اجلحفة وهي ميقات أهل الشام اختياراً إىل عدم جواز التأخريقوى  األ:١مسألة {

 وفتوى املعظم كما يف اجلواهر، وقول ، كما يف املستند،من نادر الإمن غري خالف ظاهر 

من نادر  الإيعرف اخلالف فيه  صحاب كما يف احلدائق، واملشهور شهرة عظيمة بل الاأل

  .كما يف املستمسك

 ويدل على احلكمني ،}غريمها من املوانع أو ضعف أو نعم جيوز مع الضرورة ملرض{

ال حمرماً ملن أراد احلج يف حال إ الدالة على عدم جواز العبور عن امليقات خباراأل إىل مضافاً

  .االختيار

هلها،  املواقيت ألت وقّ)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ:  وفيه،كصحيح صفوان

من  الإجياوز امليقات   فالةومن أتى عليها من غري أهلها، وفيها رخصة ملن كانت به عل

  .)١(علة

ن مسجد الشجرة ميقات أهل املدينة الظاهرة يف التعيني، أ الدالة على خبارىل األإو

  . الواردة يف خصوص املسألةخبارمجلة من األ

سألته عن :  قال)عليه السالم(احلسن موسى  أيب ن ع،براهيم بن عبد احلميدإكرواية 

  حرام من  اإليام يعينقوم قدموا املدينة فخافوا كثرة الربد وكثر األ

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ الباب ٢٤١ ـ ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)١(



٢٨٤

 :)عليه السالم( قال ،ذات عرق فيحرموا منها إىل الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها

ال من املدينةإوهو مغضب ـ من دخل املدينة فليس له أن حيرم ، ـ ال)١(.  

:  قال، خصال عاا عليك أهل مكة:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب  قلت،بصري أيب خربو

وما هي،أحرم من )صلى اهللا عليه وآله( أحرم من اجلحفة ورسول اهللا :قالوا:  قلت 

  .)٢(اجلحفة أحد الوقتني فأخذت بأدنامها وكنت عليال: الشجرة، فقال

 ماشياً يين خرجت بأهلإ: )عليه السالم( ، قال أبو عبد اهللايبكر احلضرم أيب وخرب

 فجعل أهل املدينة يسألون عين فيقولون ، وقد كنت شاكياً،فلم أهل حىت أتيت اجلحفة

 ملن كان )صلى اهللا عليه وآله(يعلمون وقد رخص رسول اهللا  لقيناه وعليه ثيابه وهم ال

  .)٣( أن حيرم من اجلحفةاًضعيف أو مريضاً

 وهي وجعة؟ ن معي والديتإ: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب تقل: وخرب معاوية قال

هل ت أل وقّ)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ فلتحرم من آخر الوقت، ف:قل هلا: قال

  .)٤(فأحرمت من اجلحفة: قال .هل املغرب اجلحفةيفة، وأللاملدينة ذا احل

 )عليه السالم(عبد اهللا   أيبدخل سفيان الثوري على:  قال،وخرب عبد احلميد بن سعيد

: ؟ قال)صلى اهللا عليه وآله(  صنعت أشياء خالفت فيها النيبكنأ أصلحك اهللا بلغين: فقال

هي وما،نك أحرمت من اجلحفة، وأحرم رسول أ بلغين:  قال  

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت٨ الباب ٢٣١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حيت من أبواب املواق٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٢٨٥

 قد فعلت :)عليه السالم(قال : قالن أ إىل ، من الشجرة)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  :)عليه السالم( فقال : قال،ذلك إىل عاك وما د: فقال:قال

ت اجلحفة للمريض والضعيف فكنت قريب العهد باملرض فأحببت أن آخذ برخص اهللا وقّ

  .)١(تعاىل

ن إ جعلت فداك :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب بصري أنه قال أيب  عن،وعن الرضوي

أحرمت من اجلحفة، :  قال،هي وما:  قال،شياء صنعتهاأهل مكة أنكروا عليك ثالثة أ

ن رسول اهللا إ:  فقال، أحرم من ذي احلليفة)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا أوقد علمت 

ن املسلم إ ،نفسنا اهللاأنا نا أحرمنا مث ضمإ ، جعل ذلك وقتاً وهذا وقت)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(يعلم أكثر ال كتب له وما الإحه مشس يلو يصيبه نصب وال ضمانه على اهللا ال

  ومال،)٣(وحنوه  جعل اجلحفة ميقاتاً مطلقاً ولو بغري مرض: وابن محزةيوعن اجلعف

  .)٤( بعض امليلذلك اجلواهر أوالًإىل 

 بل قد يظهر من اخلربين املزبورين جوازه : وأيب بصريي احلضرميفقال بعد ذكر خرب

حرام  البأس عن اإلي نفإطالق بل هو مقتضى ،وابن محزة ياختياراً، كما عن ظاهر اجلعف

  منها يف صحيح آخر، 

                                                

  .٥ ح من أبواب جواز تأخري اإلحرام٦ الباب ٥٠٥ ص١٠ ج: جامع األحاديث)١(

  .٢ ح من املواقيت٥الباب  ٢١ ص٢ ج: املستدرك)٢(

  .١١١ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(

  .١٤ سطر ١١١ ص١٨ ج: اجلواهر)٤(



٢٨٦

 ، بالتقييد املشهورخبارهل املدينة يف خرب آخر أيضاً، مث مجع بني األوكوا ميقاتاً أل

  .انتهى

  :أخبارورمبا يستشهد هلذا القول بعدة : أقول

وأهل املدينة من  :امحر الوارد يف مواقيت اإل)عليه السالم(كصحيح علي بن جعفر 

  .)١(ذي احلليفة واجلحفة

 عن رجل من أهل )عليه السالم(نه سأل أبا عبد اهللا أوصحيح معاوية بن عمار، 

  .)٢(بأس ال: )عليه السالم( فقال ،املدينة أحرم من اجلحفة

جاوز  إذا  من أين حيرم الرجل)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وصحيح احلليب

  .)٣(ال حمرماًإجياوز اجلحفة  من اجلحفة وال: )عليه السالم(ال الشجرة؟ فق

  .)٤(اجلحفة أحد الوقتني :بصري املتقدم أيب وخرب

  .جعل ذلك وقتاً وهذا وقت :خر املتقدم عن الرضويوخربه اآل

 نه الأول مع  األخبار بعد متامية داللتها باألخبارريب يف لزوم تقييد هذه األ ولكن ال

نه خالف أن صحيح علي يدل على اجلمع بينهما، مع إخيفى، ف بعضها كما الداللة ل

  .خبار فالالزم محله على الترتيب بقرينة تلك األ،املقطوع

                                                

  .٥ حأبواب املواقيت من ١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٢٨٧

، والثاين جممل حممول التراب أحد الطهورين :ول سياقه سياقبصري األ أيب وخرب

  .وكنت عليال :ما يف ذيله إىل على ذلك، مضافاً

نه لو فعل الشخص إ ليستا يف مقام اجلواز االبتدائي، بل واحلليبوصحيحتا معاوية 

 القطع بصحة يينبغ:  املداركيمث، ولذا قال يف حمك اإلينايف حرامه، وهذا الإهكذا مل يبطل 

  . انتهى،)١( احلليفةيمث بتأخريه من ذن حصل اإلإحرام من اجلحفة واإل

حرام منها بل الظاهر جواز اإل: وعن الدروس التصريح بذلك، ووافقهما اجلواهر، قال

وزة  عن جمايمث بذلك للنهأن إميقات آخر اختياراً، و إىل عنه بعد املرور عليه أيضاً لو أخر

م من امليقات الذي هو احر لصريح مجاعة لصدق اإلحرام من غري علة، وفاقاًإامليقات بال 

ن ذلك أال إول، رور على األ عند املحرامه أوالًإن كان امثاً بعدم إوقت لكل من مير عليه، و

  . انتهى،)٢(خيرجه عن صدق اسم املرور على الثاين ال

  على ما ذكرنا لو عصى من ال:وجه لتفصيل املستند بقوله لك يظهر أنه الذومن 

حرام حينئذ من اجلحفة كما عن حرام من الشجرة هل يصح له اإلضرورة له، وترك اإل

   الوجه التفصيل ، بعضهر منظال كما ي  أو،الدروس واملدارك

                                                

  .٢٤ س٤٣٦ ص: املدارك)١(

  .١١٢ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



٢٨٨

  .انتهى )١( واال فيصح،مكان وعدم املانع فيبطلباإل

ن من مر أن ما دل على ليه احلدائق من عدم الصحة، ألإكما ظهر النظر فيما ذهب 

ومما : ى ميقات بلده، مث قالمن مل مير عل منا هوإحرام منه،  له اإلزعلى ميقات غري بلده جا

 عن رجل ترك )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال، ما ذكرناه صحيحة احلليبيؤيد

ن إ و،هل بالده الذي حيرمون منه فيحرمأميقات  إىل يرجع:  فقال،حرام حىت دخل احلرماإل

  . انتهى،)٢( أن يفوته احلج فليحرم من مكانهيخش

جه و  ال)٣(وملن أتى عليهن من غري أهلهن ):صلى اهللا عليه وآله(إذ التقييد يف قوله 

حرام فال تعارض الصحيحتني إأن موردها من دخل احلرم بغري  إىل له، والرواية مضافاً

 إىل الدالتني على الكفاية يف غري من دخل احلرم، ما تقدم من عدم لزوم رجوع الشخص

  .ميقات أهل بلده لو دخل احلرم، ومحلنا الصحيحة على االستحباب وحنوه فراجع

 أخبار وي،هو يف مقام احلكم التكليف ذإ ،ن عبد احلميدبراهيم بإيعارض ذلك خرب  وال

  . وحنن نلتزم ماياملقام تدل على احلكم الوضع

 الظاهر ،يعم أيضاًأو  ، فهل جواز التأخري خاص بصورة الضعف واملرض،وكيف كان

  فال جياوز :  يف صحيح صفوان املتقدم)عليه السالم(الثاين لعموم قوله 

                                                

  .١١ سطر ١٨٢ ص٢ ج: املستند)١(

  .٧ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٩ ص٨ ج:ئل الوسا)٢(

  .٢٠ س١٨٢ ص٢ ج:واملستند. ٣٣٧ ص١٦ ج: انظر اجلواهر)٣(



٢٨٩

 فال يلحق ما غريمها من ،خبار املرض والضعف لوجودمها يف األلكن خصها بعضهم خبصوص

  . فاألقوى جوازه مع مطلق الضرورة، والظاهر إرادة املثال،الضرورات

  

   .)١(ال من علةإامليقات 

  .)٢(تقية أو ال لعلةإجيوز تأخريه على امليقات  وال: والرضوي

عف لوجودمها يف خبصوص املرض والض{ كظاهر اجلواهر }لكن خصها بعضهم{

 }، وفال يلحق ما غريمها من الضرورات{ وأيب بصري وغريمها ي كخرب احلضرم}خباراأل

الظاهر {لكن ذكرمها فقط يف هذا الباب ليس يف مقام التحديد حىت يعارض املطلقات، بل 

قوى جوازه مع مطلق فاأل{صحاب ومل يقيدوا الضرورة ما  ولذا أطلق األ،}رادة املثالإ

  . واهللا العامل}ورةالضر

  

                                                

  .اقيت من أبواب املو١٥ الباب ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٦ ص: فقه الرضا)٢(



٢٩٠

 فعدم جواز ،العقيق أو كاجلحفة جيوز ألهل املدينة ومن أتاها العدول إىل ميقات آخر :٢مسألة 

 بل الظاهر أنه لو أتى إىل ذي احلليفة مث أراد ،مشى من طريق ذي احلليفة إذا التأخري إىل اجلحفة إمنا هو

  ،الرجوع منه واملشي من طريق آخر جاز

  

العقيق،  أو ميقات آخر كاجلحفة إىل هل املدينة ومن أتاها العدولز أل جيو:٢مسألة {

هل :  قال يف املستند،}مشى من طريق ذي احلليفة إذا منا هوإاجلحفة  إىل فعدم جواز التأخري

الشجرة اختياراً فيحرم من اجلحفة، كما اختاره يف الدروس  إىل يؤديه جيوز سلوك طريق ال

ميقات اتفق املرور عليه ولو لغري  أي حرام منعموم جواز اإلصل وواملدارك وغريمها لأل

 بكونه ميقاتاً، خبار األطالقجيوز إل ال أو ،أهله، وكون املراد بأهل كل ميقات من مير عليه

  . انتهى،)١(ول ملا ذكراحلق هو األ

ن االختصاص بالضرورة مع املرور على امليقات أخيفى عليك  مث ال: ويف اجلواهر

ا  أل،ياراًتال فلو عدل عن طريقه ولو من املدينة يف االبتداء جاز وأحرم منها اخإول، واأل

  .براهيم على الكراهةإ مث محل رواية .)٢(نيتأحد الوق

 الكالم نعم يأيت، وجه الرتكاب خالف الظاهر فيها بدون قرينة خيفى أنه ال لكن ال

 من ي أراد الرجوع منه واملشذي احلليفة مث إىل بل الظاهر أنه لو أتى{ ،يف ضعف السند

  منا هو العبور إذ احملرم إ }طريق آخر جاز

                                                

  .٩ سطر ١٨٢ ص٢ ج: املستند)١(

  .١١٢ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



٢٩١

 وإذا عدل ، فإن الذي ال جيوز هو التجاوز عن امليقات حمال،بل جيوز أن يعدل عنه من غري رجوع

 وما يف خرب إبراهيم بن عبد احلميد ، وإن كان ذلك وهو يف ذي احلليفة،إىل طريق آخر ال يكون جماوزاً

  أتى املدينة مع ضعفه مرتل على الكراهة إذا نع عن العدولمن امل

  

  . وهذا مل يعرب،حرامإعلى امليقات بغري 

ذي احلليفة  إىل أن وصل إىل  كما لو ذهب}بل جيوز أن يعدل عنه من غري رجوع{

جيوز هو التجاوز  ن الذي الإف{يلملم  أو قرن املنازل أو ذات عرق إىل مث أخذ حنو الشرق

  . ملن يريد احلج} حمالعن امليقات

 أو  الرجوع}ن كان ذلكإيكون جماوزاً، و ال{رجع  أو }طريق آخر إىل ذا عدلإو{

من املنع عن { املتقدم }براهيم بن عبد احلميدإوهو يف ذي احلليفة، وما يف خرب {العدول 

مرتل { وجعفر جمهول يبراهيم واقفإ ملا عن املدارك من أن }أتى املدينة مع ضعفه إذا العدول

  . كما تقدم عن اجلواهر}على الكراهة

 ولذا ،)١(بعد كونه ثقة كما عن الفهرست براهيم واقفيا فغري ضارإأما كون : أقول

  . انتهى،)٢(غري قادح مع الوثاقة: قال يف املستمسك

ن توثيقه نشأ من ظن احتاده مع أ )رمحه اهللا( اينق رجال املاملكن يظهر ملن راجع

  يد براهيم بن عبد احلمإ

                                                

  .١٢ رقم ٣٤ ص: الفهرست)١(

  .٢٥٦ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٢٩٢

 وهو )عليه السالم(ن ليس كذلك، بل أحدمها من أصحاب املوسى أآخر، واحلال 

  .ي وهو ثقة ليس بواقف)عليه السالم(خر من أصحاب الصادق ، واآليواقف

ر لنا كونه ثقة مع ظهور كونه واقفياً، فال ميكن هبراهيم هذا مل يظإن إوكيف كان ف

  .االحتجاج بروايته

 وجعله ،والوجيزة، ، واملداركييم فقد ضعفه السوأما جعفر بن حممد بن حك

 وهذا مانع آخر ، من احلسان، لكن الظاهر من كلمات أرباب الرجال أنه جمهولاملامقاين

  .ولية ذه الروايةعن العمل ذه الرواية، وعلى هذا فال نرفع اليد عن القاعدة األ

ال إدليل على مثله  سقاط، وال فهو تربع لعدم اإل)مرتل على الكراهة(وأما القول بأنه 

  . يف أدلة السننحمن باب التسام

  :نعم يبقى يف املقام أمران

 ملا يظهر من ، الرواية ولو قلنا بعدم حجيتها، لكنها تصلح تأييداًهن هذإ: ولاأل

ذ لو كان جاز إمن علة،  الإ ةحرام من اجلحفهل املدينة اإلجيوز أل نه الأ الدالة على خباراأل

، بل لكان الالزم التفصيل طالق احلليفة مل يكن وجه لإليمن مل مير على طريق ذ ذلك يف

  . من هذا الطريق فال جيوز التأخري، وبني غريه فيجوزيبني من ميش

ذ الطريق املتعارف إن الظاهر من تلك الروايات املرور على مسجد الشجرة، إ :وفيه

  .هو ذلك



٢٩٣

  .حفة أصال، فهى خارجة عن اجلادةمير احلاج على اجل زمنة الهذه األنعم يف 

حماذاته، فكل  أو حرام من مسجد الشجرة لزوم اإلةن الظاهر من رواية احملاذاإ :الثاين

ما أن إذ اخلارج إحرام من ميقات آخر، يبقى جمال لإل  فال،ق لزم أن حيرميمن خرج من طر

 ركوب الطائرة من زمنة منمبا حياذيه، وعلى هذا فما تداول يف هذه األ مير باملسجد أو

  .حرام من احملاذي للشجرةحرام، مناف ملقتضى ما دل على لزوم اإلإجدة بغري  إىل املدينة

 إىل ي يف مسألة احملاذاة اختصاص ذلك مبن خرج من نفس الطريق املنتهنه سيأيتإ :وفيه

 يحرام من احملاذنعم نقول بوجوب اإل .ليها بل من طرفها البعيد عنها إالشجرة، لكن ال

  .حينئذ

 أي ن كل من خرج من املدينة منألكن هذا غري الكلية اليت هي حمل الكالم، من 

  .طريق كان لزم أن حيرم من الشجرة

حذائه لزم  أو مسجد الشجرة إىل نه لو خرجأوذا كله حتقق التفصيل يف املسألة، و

حرام جوب اإلحرام، ووإ عدم جواز العبور عن امليقات بدون حرام منه، لصحيحيتعليه اإل

مشال  إىل حماذيها، كما لو خرج مير بالشجرة وال من احملاذي، ولو خرج من طريق آخر ال

  .حرام من املدينة مل جيب اإل،يلملم مثالً إىل املدينة مث ذهب

براهيم املتقدم، ومنه يعلم حال إ خلرب ،نعم يستحب ذلك للتسامح يف أدلة السنن

  .حرام، واهللا العاملإار بغري املط إىل زمنةاخلارجني يف هذه األ

  



٢٩٤

  ،احلائض حترم خارج املسجد على املختار :٣مسألة 

  

 من عدم احنصار }حترم خارج املسجد على املختار{ والنفساء } احلائض:٣مسألة {

 عن )رمحه اهللا( ما رواه الصدوق }مر ما إىل  مضافاًيهويدل عل{ ،امليقات يف ذي احلليفة

ن أمساء بنت عميس نفست مبحمد إ:  قال)عليه السالم(بد اهللا ع أيب  عنمعاوية بن عمار،

صلى اهللا ( القعدة يف حجة الوداع، فأمرها رسول اهللا يربع بقني من ذبكر بالبيداء أل أيب بن

 )صلى اهللا عليه وآله(  فاغتسلت واحتشت، وأحرمت ولبت مع النيب)عليه وآله

  . احلديث،)١(وأصحابه

 )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال، العيص بن القاسمالشيخ بسنده عنوما رواه 

ن أمساء بنت عميس ولدت حممداً إ:  فقال، فذكر أمساء بنت عميس،عن املستحاضة حترم

ن طمثت، فأمرها رسول اهللا إابنها بالبيداء، وكان يف والدا بركة للنساء ملن ولدت منهن 

  .)٢(نطق وأحرمت فاستثفرت ومتنطقت مب)صلى اهللا عليه وآله(

 )عليه السالم(عبد اهللا  أليب ذكرت: ، قال، عن عمر بن أبان الكليبوعن الكليين

  .)٣( مث ذكر مثله،املستحاضة

ذ هي كانت مع رسول اهللا إحرامها من خارج املسجد، إحاديث كالنص يف وهذه األ

حرامها من ذي إبحرم من ذي احلليفة، بل يف رواية الكايف نص أ الذي )صلى اهللا عليه وآله(

  ن أحداً أاحلليفة، ولو فرض 

                                                

  .١ ح من أبواب اإلحرام٤٩ الباب ٦٦ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب اإلحرام٤٩ الباب ٦٦ ص٩ ج: الوسائل)٢(

  .ذيل احلديث:  املصدر نفسه)٣(



٢٩٥

 وال تدخل املسجد ول باحلج بغري ، مرسلة يونس يف كيفية إحرامها، إىل ما مرويدل عليه مضافاً

 وأما على القول باالختصاص باملسجد فمع عدم إمكان صربها إىل أن تطهر تدخل املسجد ،صالة

  ،وحترم يف حال االجتياز إن أمكن

  

احلائض، واحتمال اجتيازها بعيد جداً،  إىل حنصار لزم القول بذلك بالنسبةقال باال

ن أ ومن هذا تبني ،خصوصاً وخرب الصدوق ذكر غالب اخلصوصيات ومل يذكر هذه اجلهة

  .ليهإشارة ؤيدة لعدم احنصار امليقات يف املسجد، كما سبقت اإلمروايات املقام 

 رواها يف الكايف مسندة، عن حممد بن  اليت}حرامهاإمرسلة يونس يف كيفية {وأما 

سألت أبا عبد اهللا : حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال

 يتغتسل وتستثفر وحتتش: )عليه السالم( قال ،حرام عن احلائض تريد اإل)عليه السالم(

املسجد ول تدخل  وال{ حرامها، وتستقبل القبلةإ دون ثياب بالكرسف، وتلبس ثوباً

حرام باحلج من مكة كما رمبا ا حيث حتتمل أن تكون يف باب اإلإ ف}باحلج بغري صالة

يصح   فيكون املراد باملسجد، املسجد احلرام ال،)١(ل باحلج: )عليه السالم(به قوله  يشعر

  .التمسك ا للمقام

دخل تن تطهر أ إىل مكان صربهاإ فمع عدم ،وأما على القول باالختصاص باملسجد{

قلنا جبواز الدخول  أو  بأن كان للمسجد بابان،}ن أمكنإاملسجد وحترم يف حال االجتياز 

   الصرب إىل واخلروج من باب واحد، وحينئذ فال حاجة

                                                

  .١واملستحاضة ححرام احلائض إ باب ٤٤٤ ص٤ ج: الكايف)١(



٢٩٦

  .حماذاا أو غريه أحرمت خارج املسجد وجددت يف اجلحفة أو وإن مل ميكن لزحم

  

غريه  أو ن مل ميكن لزحمإو{ ، الضرورةذ االجتياز جائز ولو يف غري حالإن أمكن، إو

 فقط، كما عن الشهيد الثاين واملدارك والذخرية، لوجوب قطع }أحرمت خارج املسجد

  .مكة حمرماً إىل املسافة من املسجد

 خبالف خارج ،اجلحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخري، وهي ميقات إىل  تؤخروأ

   . واختاره يف املستند واملستمسك،املسجد

كذا تيان من هذا امليقات، وجيوز هلا اإل ل بني من تعلم بابتالئها باحليض، فال يفصوأ

 تعلم وال ميقات آخر، بناًء على جواز ذلك، وبني من ال إىل ذ أتت ومتكنت من الرجوعإ

  . االحتماالنقلنا حبرمته فيأيت أو ،تتمكن من الرجوع

ن مل إ }حماذاا أو يف اجلحفةوجددت {حرام خارج املسجد  نقول باجلمع بني اإلأو

  . كل ميقاتةمتر باجلحفة، وقلنا بكفاية حماذا

قوى ن كان األإ و،وليةال القواعد األإء منها باخلصوص، يدليل على ش احتماالت، ال

  .بكر أيب مساء مبحمد بنأ املتقدمة يف نفاس خبار لأل،ولاأل

  



٢٩٧

واألحوط أن يتيمم ، حيرم خارج املسجد ومل يكن عنده ماء جاز له أن كان جنباً إذا :٤مسألة 

مل يكن هلا ماء بعد  إذا ئض وكذا احلا، ويتعني ذلك على القول بتعيني املسجد،للدخول واإلحرام

.انقائه

   العقيق:الثاين

  

 كما }كان جنباً ومل يكن عنده ماء جاز له أن حيرم خارج املسجد إذا :٤مسألة {

ن يتيم وحيضر يف املسجد، بناًء على جواز التيمم ملثل أ من املسجد وجيوز له أن حيرم جمتازاً

  .قوىهذه الغايات، كما هو األ

حرام، ويتعني ن يتيمم للدخول واإلأ{ عن خالف معني املسجد  خروجاً}حوطواأل{

 ومثلها }مل يكن هلا ماء بعد نقائها إذا ذلك على القول بتعيني املسجد، وكذا احلائض

  . جمال للتيمم اوز للمكث، وذا افترقتا عن اجلنبقاء فالنالنفساء، وأما قبل ال

وهو يف اللغة، وهو كل واد عقه :  قال يف اجلواهر،}العقيق{ : من املواقيت}الثاين{

امليقات، وهو : حدهاأ ،ربعة أودية يف بالد العربأ به ي ومس،ره ووسعهأ فهشق أي السيل،

  . انتهى،)١(للغة كما عن ذيب ا،واد يتدفق سيله يف غورى امة

  العقيق هو واد من أودية املدينة يزيد على بريد قريب : ويف جممع البحرين

                                                

  .١٠٤ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٢٩٨

  وهو ميقات أهل جند والعراق ومن مير عليه من غريهم

  

مرحلتني، وكل مسيل شقه السيل فوسعه فهو  أو  قبلها مبرحلة،من ذات عرق

  . انتهى،)١(عقيق

 مستفيضاً، مجاعيه، بل نقل عليه اإلخالف ف وكيف كان فهو أحد املواقيت مما ال

 حكاه مجاعة كثرية من اً حمققاًإمجاعاً ونصاً كما يف اجلواهر، وإمجاعكما يف املستند، و

 }وهو ميقات أهل جند والعراق ومن مير عليهم من غريهم{ ،صحاب كما يف املستمسكاأل

  .متواترها أو ويدل على ذلك مستفيض النصوص

  .)٢(هل جند العقيقت ألووقّ: )عليه السالم(د اهللا عب أيب ، عنكصحيح احلليب

  .)٣(جندتأهل جند العقيق وما ت ألووقّ: )عليه السالم( عنه وصحيح اخلزاز،

: )عليه السالم( وخرب الدعائم عن الصادق ،وحنوه صحيح عبيد اهللا بن علي احلليب

هل جند العقيقوأل)٤(.  

  .)٥(هل جند العقيقوأل: وصحيح علي بن رئاب

وهو : هل جند العقيق، وقال أل)صلى اهللا عليه وآله(ت رسول اهللا وقّ: وصحيح رفاعة

  .)٦(رض وأنت منهمجندت األأوقت ملا 

                                                

  .٢١٦ ص٥ج:  جممع البحرين)١(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢٩٧ ص١ ج: الدعائم)٤(

  .٧ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٥(

  .١٠ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٤ ص٨ ج: الوسائل)٦(



٢٩٩

 يومئذهل العراق، ومل يكن وقت أل: )عليه السالم(وصحيح ابن عمار، عن الصادق 

  .)١(عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق

أما أهل الكوفة وخراسان وما : )عليه السالم(وصحيح علي بن جعفر، عن أخيه 

  .)٢(يليهم فمن العقيق

 )صلى اهللا عليه وآله(ت رسول اهللا وقّ: )عليه السالم(وصحيح عمر بن يزيد، عنه 

  .)٣(غمرة إىل من بريدين ما بني بريد البعث ألهل العراق العقيق حنواً

هل العراق من  أل)وآلهصلى اهللا عليه (ت رسول اهللا وقّ: وخرب علي بن جعفر

  .)٤(العقيق

  .)٥(هل العراق العقيق أل)صلى اهللا عليه وآله(ت رسول اهللا وقّ: ومرسلة النهاية

  .)٦(وحنوها الرضوي

  .)٧(هل العراق العقيقوأل: ومرسلة اهلداية

  .)٨(هل املشرق العقيقوقت أل: ومرسلة الغوايل

                                                

  .٢ح  من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٩ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٤ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  . باب املواقيت٢١٠ ص: النهاية)٥(

  .١٦ سطر ٢٦ ص: فقه الرضا)٦(

  .٤ حواقيت من أبواب امل١ الباب ٢٠ ص٢ ج: املستدرك)٧(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٠ ص٢ ج: املستدرك)٨(



٣٠٠

  ،وأوله املسلخ

  

عراق  هل العراق وال ألة واملسلخ وبطن العقيق ميقاتاًووضع غمر :ومرسلة املناقب

  .)١(ذئموي

  .خبارىل غري ذلك من األإ

مل يكن عراق : هل العراق؟ قال فقيل أل:وذا يظهر اخللل يف مرسلة الغوايل

  .)٢(ذئموي

نه ملا فتح العراق أتوا أ ،م رووا عن ابن عمرأومن احملتمل التقية فيه، ملا عن املعترب 

 إذا ناإهل جند قرن املنازل، و جعل أل)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إيا أمري :  فقالواعمر

  . انتهى،)٣( فانظروا حدودها فحد هلم ذات عرق:شق علينا؟ قال: أردنا قرن املنازل

 ملن مير عليه ولو من غري أهل العراق، فذلك واضح للعمومات وأما كون العقيق ميقاتاً

ا سيأيت يف املسألة اخلامسة، كمنصاً وفتوى.  

هل جند قرن هل املدينة ذا احلليفة، وألووقت أل: وأما ما ورد يف صحيح عمر بن يزيد

هه بأن لنجد طريقني أحدمها مير بالعقيق كما رمبا يستفاد من يبد من توج  فال،)٤(املنازل

ه، وأما احلمل ذلك املستند وغري إىل خر مير بقرن املنازل، كما أشار واآل،بعض النصوص

  .على التقية لوجود ذلك يف روايام فبعيد

 بفتح امليم وكسرها، مث باخلاء املعجمة، كما عن الشهيد الثاين }وأوله املسلخ{

  نه يرتع فيه الثياب  به ألي مس،موضع الرتع أي حكايته عن بعض الفقهاء،

                                                

  .٦ ح من أبواب املواقيت ذيل١الباب  ٢٠ ص٢ ج: املستدرك)١(

  .٦ ح املصدر نفسه)٢(

  .٦ سطر ٣٤٢ ص: املعترب)٣(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٠١

  .حرام، ومقتضى ذلك تأخري التسمية عن وضعه ميقاتاًلإل

مكان أخذ  أو املوضع العايل أي  املهملة كما عن فخر احملققني والتنقيح،باحلاءأو 

ن البعث أ ويناسبه تسميته بربيد البعث، ملا عن الوايف من السالح ولبس المة احلرب،

 ،باملوحدة مث املهلمة مث املثلثة، أول العقيق، وهو مبعىن اجليش كأنه بعث اجليش من هناك

  .انتهى

 بالباء والعني والثاء املثلثة ،ويف احلديث أول العقيق بريد البعث: قال يف جممع البحرين

 العراق وبينه وبني غمرة على ما ييل يف املشهور، وهو مكان دون املسلخ بستة أميال، مما

 بريدان، وفسر املسلح بالسني واحلاء املهملتني، اسم مكان أخذ قيل أربعة وعشرون ميالً

 وضبطه بعض العلماء بأنه ،ا يناسب تفسري البعث باجليشالسالح، ولبس المة احلرب، وهذ

 وضبطه البعض باخلاء املعجمة لرتع الثياب، وحيكى ،واحد املساحل، وهي املواضع العالية

 بربيد النغب بالنون قبل الغني املعجمة والباء املوحدة أخرياً، )رمحه اهللا(ضبطه عن العالمة 

  .نتهى ا،)١(وهو خالف وما اشتهرت به الرواية

  .ظهر كونه باحلاء املهملةن كان األإني، وطالق فالظاهر صحة اإل،وكيف كان

ورة، مث املهملة، منهلة من س باملعجمة، مث امليم الساكنة، وقيل املك}وأوسطه غمرة{

 مسيت ا ، والقاموسيزهر، كما عن األةمناهل طريق مكة، وهي فصل ما بني جند وام

  .لفخر كما عن ا،لزمحة الناس فيها

                                                

  .٢٣٧ ص٢ج:  جممع البحرين)١(



٣٠٢

  ، وآخره ذات عرق،وأوسطه غمرة

  

 مسيت هملة الساكنة، وهو اجلبل الصغريسورة مث املك باملهملة امل}وآخره ذات عرق{

  .ا كانت قرية فخربتإ:  قليل، وقيلينه كان ا عرق من املاء، أبه أل

  .خبارن أول العقيق املسلخ، قد اختلفت فيه األإمث 

هل العراق  أل)صلى اهللا عليه وآله(ت رسول اهللا وقّ: ففي مرسلة الصدوق يف الفقيه

  .)١(العقيق، وأوله املسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل

  .)٢(وحنوها الرضوى

حد العقيق أوله :  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : بصري، قال أيب ويف خرب

  .)٣(املسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق

  .)٤(خر خربه اآلوقريب منه

أول العقيق بريد :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ولكن يف صحيحة ابن عمار، عن

 العراق، وبينه وبني غمرة أربعة وعشرون ميال ييل البعث، وهو دون املسلخ بستة أميال مما

  .)٥(بريدان

  بريدآخر العقيق:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويؤيده صحيحة ابن عمار، عن

  .)٦(بريد البعث دون غمرة بربيدين:  وقال،طاسأو

  أول العقيق بريد : )عليه السالم(ويدل عليه أيضاً مرسلة الصدوق، قال الصادق 

                                                

  .٥ ح يف مواقيت اإلحرام١٠٨ الباب ١٩٩ ص٢ ج:لفقيه من الحيضره ا)١(

  .١٦ سطر ٢٦ ص: فقه الرضا)٢(

  .٧ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٦ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٥ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٦ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٥ ص٨ ج: الوسائل)٥(

  .١ حمن أبواب املواقيت ٢ الباب ٢٢٥ ص٨ ج: الوسائل)٦(



٣٠٣

 العقيق على املسلخ أ وظاهرها تقدم مبد،)١(البعث، وهو بريد من دون بريد غمرة

  .بستة أميال

ن الصحيحة خالف املشهور من أل من املسلخ، رحوط لزوماً االقتصاواأل: أقول

ولية العمل ن كان مقتضى القاعدة األإبصري واملرسلتني، و أيب صحاب، وخربكلمات األ

 من هل العراق العقيق حنواً أل)صلى اهللا عليه وآله(ت رسول اهللا وقّ: بصحيحة عمر بن يزيد

  .)٢(غمرة إىل بريدين ما بني بريد البعث

 خبار األين املراد يف الصحيحة مطلق العقيق، ويف باقوميكن اجلمع بأ: ويف املستند

ن كانت من العقيق ولكنها خارجة عن بطنه إن هذه الستة أميال وإامليقات من العقيق، وقيل 

وىل، وكيف كان فال جيوز تقدمي الذي هو امليقات، كما نص عليه يف صحيحة ابن عمار األ

 مجاع وادعى بعضهم اإلي،إمجاعنه أظاهر  بل ال،خالف فيه حرام على املسلح، وكأنه الاإل

  . انتهى،)٣(عليه أيضاً

 فيها احتمال  فال يأيت،حرامن صحيحة عمر بن يزيد بصدد بيان ميقات اإلإ :لكن فيه

مقابل  امليقات، واملراد بالبطن مقابل اخلارج كبطن مكة، ال كوا بصدد بيان نفس العقيق ال

سقاط الصحيحة مبرسلة إميكن  نه ليس من بطنه، والأالرأس، حىت خيرج بعض العقيق بعنوان 

  بأن املسألة كأنه  أو اخلرب، أو ،يالرضو أو الفقيه،

                                                

  .٨ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١٢ سطر ١٨٠ ص٢ ج: املستند)٣(



٣٠٤

  واملشهور جواز اإلحرام من مجيع مواضعه اختياراً

  

ليه بعد قوة إخالف فيه وحنوه، بل لو حصلنا اتفاق الفقهاء مل ميكن االستناد  ال

 خبارن يف تلك األأاحتمال  إىل  هذا مضافاً،واخلرباملرسلتني  إىل احتمال استنادهم يف ذلك

  . فتأمل،أطلق املسلخ على مجيع هذا املوضع الشامل لربيد البعث جمازاً

:  بل قيل،}اختياراً{ حىت ذات عرق }حرام من مجيع مواضعهواملشهور جواز اإل{

مشعرين ىل املعروف بينهم إصحاب، واأل إىل ، بل عن مجاعة نسبتهاًإمجاعكاد أن يكون 

 عليه ملرسلة الفقيه مجاع عليه، بل عن اخلالف والناصريات والغنية اإلمجاعبدعوى اإل

  .يالرضوو

إذا  : قال)عليه السالم(احلسن  أيب بصري املتقدمة املؤيدة برواية مسمع، عن أيب وخرب

 بضميمة الروايات الدالة ،)١(كان مرتل الرجل دون ذات عرق من مكة فليحرم من مرتله

  .ن من كان مرتله دون امليقات كان حكمه ذلكأى عل

سألته عن احملرم :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيوخرب حممد بن املثىن احلضرم

:  قال،منا هي ليلتنيإمنا حيرم من العقيق وإ: ، فقلت الدميخش إذا نعم:  قال،هل حيتجم

ن احلجامة ختتلفإ)عن مكة مرحلتني، واملسلخ ثالثن ذات عرق تبعد أ بناًء على ،)٢.  

  هل العراق ت ألوذات عرق املوضع الذي وقّ: قال يف جممع البحرين

                                                

  .٣ ح من أبواب املواقيت١٧ الباب ٢٤٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ حت من أبواب املواقي٢اب ب ال٢٠ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٢(



٣٠٥

رض سبخة تنبت ن فيه عرقا، وهو اجلبل الصغري، وقيل العرق من األ بذلك أليمس

  .)١(الطرفاء، وذات عرق أول امة وآخر العقيق، وهو عن مكة حنو مرحلتني

ذا جئت امليقات وأنت تريد مكة على طريق املدينة إف: يويف موضع آخر من الرضو

ن أخذت على طريق اجلادة، أحرمت من إ و، أحرمت منها،فأت الشجرة وهي ذي احلليفة

  .)٢(ذات عرق

 أيب كان: )عليه السالم(احلسن  أيب سحاق بن عمار، عنإوقد تقدم يف حديث 

عرق أحرم من ذات عرق جماوراً ههنا فخرج يتلقى بعض هؤالء، فلما رجع فبلغ ذات 

  .)٣(باحلج، ودخل وهو حمرم باحلج

:  ملرسل الفقيه} مث من غمرة،حرام من املسلخفضل اإلن األأ{ كذا املشهور }و{

وأوله أفضلهذلكي ، والرضو.  

حرام من سألته عن اإل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثقة يونس بن يعقوب، عن

  .)٤(وله وهو أفضلمن أ:  قال،حرمأأى العقيق 

حرام من  عن اإل)عليه السالم(سألت أبا احلسن : سحاق بن عمار، قالإوموثقة 

  .)٥(يلإليس به بأس، وكان بريد العقيق أحب :  قال،غمرة

                                                

  .٢١٣ ص٥ ج: جممع البحرين)١(

  .٤٣٦ ح من أبواب مواقيت اإلحرام١ الباب ٤٩٥ ص١٠ ج: جامع األحاديث)٢(

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٢٢ الباب ٢٢٠ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٣ الباب ٢٢٧ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .٣ ح من أبواب املواقيت٣ الباب ٢٢٧ ص٨ ج: الوسائل)٥(



٣٠٦

 أو  واألحوط عدم التأخري إىل ذات عرق إال ملرض، مث من غمرة،وأن األفضل اإلحرام من املسلخ

  ، فإنه ميقات العامة،تقية

  

أول : املراد بربيد العقيق الربيد الذي يف أوله، وقد تقدم يف مرسلة الصدوق: قولأ

  .)١(من دون بريد غمرةالعقيق بريد البعث وهو بريد 

إذا  :فضل بعد ذلك غمرة، فلمرسلة الكايف، عن بعض أصحابنا، قالوأما كون األ

ن املراد من أول بريد بعد أبناًء على  .)٢(خرجت من املسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك

  .املسلخ هو بريد غمرة

ن أفضل مواضع العقيق بركة الشريف، وهي بركة مربعة إوقد يقال : قال يف املستند

دليل على  مكة، يف حواليها أشجار الشوك الكثرية، وال إىل يف ميني من يذهب من العراق

أول كل من املسلخ فضلية، واحتمل بعضهم أن يكون ذلك مبنية على أفضلية تلك األ

 ،)٣(  ذلك بعد الفحصوالغمرة وذات العرق، وكوا يف أول املسلخ، ولكن مل يظهر يل

  .انتهى

 ملا عن الشيخ يف النهاية، ووالد  وفاقاً}ذات عرق إىل حوط عدم التأخريواأل{

 وصاحب املدارك حيث ،الصدوق، بل عن الصدوق يف املقنع واهلداية، والشهيد يف الدروس

 لصحيحة عمر }نه ميقات العامةإتقية ف أو ال ملرضإ{ بعدم جواز التأخري عن الغمرة أفتوا

  وقت :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بن يزيد

                                                

  .٤ مسألة ١٩٩ ص:حيضره الفقيه  من ال)١(

  .١٠ ح باب مواقيت اإلحرام٣٢١ ص٤ ج: الكايف)٢(

  .١٨٠ ص٢ ج: املستند)٣(



٣٠٧

 من بريدين ما بني بريد هل املشرق العقيق حنواً أل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . احلديث،)١(غمرة إىل البعث

 إىل حد العقيق ما بني املسلخ:  قال)عليهما السالم(دمها بصري، عن أح أيب ورواية

  .)٢(عقبة غمرة

أول العقيق بريد البعث، :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة ابن عمار، عن

  العراق وبينه وبني غمرة أربعة وعشرون ميالًييل وهو دون املسلخ بستة أميال، مما

ال لكانت ذات عرق أوىل إمنها كون غمرة آخر امليقات، ون الظاهر أ بناءاً على ،)٣(بريدان

  .بالذكر

، يف مجلة من يوخرب االحتجاج، الذي رواه عن حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمري

ليه إنه كتب أ )عليه وعلى آبائه الكرام أفضل الصالة والسالم(صاحب الزمان  إىل ،كتبه

  ويأخذ عن اجلادة، والج م حييسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤالء، ويكون متصالً

ذات عرق، فيحرم معهم  إىل حرامهإحيرم هؤالء من املسلخ، فهل جيوز هلذا الرجل أن يؤخر 

حيرم من : ليه يف اجلوابإال من املسلخ؟ فكتب إجيوز أن حيرم   أم ال،ملا خياف من الشهرة

  .أظهرهميقام  إىل ذا بلغإ يف نفسه، فميقاته، مث يلبس الثياب ويليب

 ال لعلةإجيوز تأخريه عن امليقات  حرام قبل بلوغ امليقات، والجيوز اإل وال :والرضوى

  ذا كان الرجل إتقية، فأو 

                                                

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٥ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٠٨

  ،لكن األقوى ما هو املشهور

  

  .)١(ذات عرق إىل حراماتقى فال بأس بأن يؤخر اإل أو عليال

احلج فليخرج  إىل عمرةن أحب أن يتمتع يف أشهر احلج بالإن ااور إ: وموثقة مساعة

  .ا لو كانت ميقاتا مل يلزم التجاوزإف . احلديث،)٢(منها حىت جياوز ذات عرق

  

ن كان إ، واًحرام من ذات عرق اختيار من جواز اإل}قوى ما هو املشهورلكن األ{

ا على صحة إوىل ف للطائفة األخبارغريها أفضل، وذلك لعدم مقاومة الطائفة الثانية من األ

عن روايات   فرفع اليد،خريرادات األبعض اإل إىل ها أعرض عنها املشهور، مضافاًسند

  .وجه له املشهور ال

حوط ن ذلك مبجرده بعد وجود شاهد التقية حمل تردد، فاألأنصاف هذا ولكن اإل

  .تقية أو ال ملرضإاالقتصار على ما قبل ذات عرق 

ثابت بعد فتوى مثل الصدوقني ن الشذوذ املخرج عن احلجية غري إ: ستندقال يف امل

 بصري الثانية ـ أيب والشيخ والشهيد، بل الكليين أيضاً، حيث اقتصر يف التحديد على رواية

 ـ وصحيحة ابن عمار، فيبقى دليل الطرفني عقبة غمرة إىل حد العقيق ما بني املسلخأي 

دلة أخرين املرجحني أل أكثر املتئأصل االشتغال، ولذا مل جيتر إىل متكافئتني، فيجب الرجوع

  املشهور على الفتوى به، وجعلوا 

                                                

  .٢٦ ص: فقه الرضا)١(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج١٠ الباب ١٩٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٠٩

 من غري نزع ما عليه من الثياب إىل ذات وجيوز يف حال التقية اإلحرام من أوله قبل ذات عرق سراً

 مث  وإن أمكن جترده ولبس الثوبني سراً، بل هو األحوط،عرق مث إظهاره ولبس ثويب اإلحرام هناك

   عرق مث التجرد ولبس الثوبني فهو أوىلنزعهما ولبس ثيابه إىل ذات

  

 ،)١(ظهر أيضاً، ملامر فتدبرنه األأخري أحوط، وهو كذلك لو مل يكن أظهر، مع لأل

  .انتهى

حرام من أوله قبل ذات عرق سراً من غري نزع ما عليه من وجيوز يف حال التقية اإل{

 لكن هذا بناًء }حوطاألحرام هناك، بل هو ظهاره ولبس ثويب اإلإ مث ،ذات عرق إىل الثياب

ن الظاهر من التوقيع أ إىل  مضافاً،حرامعلى عدم كون لبس الثوبني من مقومات انعقاد اإل

حيرم من ميقاته مث يلبس : )عليه السالم(حرام الكامل من ميقاته حىت لبس ثوبيه، لقوله اإل

ثيابه، بل احملتمل حرامه ويلبس إحرام الكامل يرتع ثوب نه بعد اإلأن ظاهره إ ف،)٢(الثياب

  .ت الثياب فال يرتعهماحتحرام  اإلأن يلبس ثويب

ذات عرق مث التجرد  إىل ن أمكن جترده ولبس الثوبني سراً مث نزعهما ولبس ثيابهإو{

تنايف بني ذلك  ذ الإن املراد من التلبية يف النفس قوهلا سراً، إ مث ،}ولبس الثوبني فهو أوىل

  .وبني التقية

                                                

  .٢٩ سطر ١٨٠ ص٢ ج: املستند)١(

  .١٠ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٢٢٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣١٠

  ة اجلحف:الثالث

  

غمرة، ومع التقية  إىل حرام بني بريد البعثحوط اإل فقد حتصل كون األ،وكيف كان

حرام يف ذات عرق، مث الظاهر عدم لزوم الفداء ، مث يلبس الثياب ويظهر اإلحيرم هناك سراً

 للبس الثياب لعدم تعرض خرب االحتجاج له، واحتمال أن يكون املراد بالثياب فيه ثويب

  .فاهم عرفاًحرام خالف املتاإل

ن فرض حتقق إ :خل، ما لفظهإ وجيوز : على قولهيويف تعليقة السيد الربوجرد

  . انتهى،حرام قبل امليقاتال فهم متفقون على جواز اإلإخصوصية موجبة هلا، و

 ن الشيعة حيرمون قبل ذات عرق خبالفهم، كما هو السريةأم يعلمون إحيث وفيه 

  .سبال يف الصالةمارة التشيع كاإلألها حرام قبزمنة يكون اإلهذه األإىل 

 على وزن ، باملعجمة مث املهملة مث الفاء مث التاء}اجلحفة{ : من املواقيت}الثالث{

 يبضم اجليم، هي مكان بني مكة واملدينة حماذية لذ اجلحفة: ، قال يف جممع البحرينةغرف

ن السيل بذلك أل، قريب من رافع بني بدر وخليص، مسيت ياجلانب الشام إىل احلليفة

 اجلحاف ، ويسمى ذلك السيلة وكان امسها قبل ذلك مهيع، ذهب ميجحف بأهلها، أأ

   . انتهى،)١(ء وذهب بهيأجرف كل ش إذا بالضم، يقال سيل جحاف

على سبع مراحل من املدينة أا  إىل احلال، فال فائدة يف التعرض إىل وهي معروفة

   على اثنني وثالثني أو ،وثالث من مكة

                                                

  .٣١ ص٥ ج: جممع البحرين)١(



٣١١

  وهي ألهل الشام ومصر ومغرب

  

ميالن على االختالف املذكور يف كتب  أو من مكة بينها وبني البحر ستة أميال ميالً

ن املهيعة بفتح امليم وسكون اهلاء وفتح الياء املثناة من حتت وفتح العني إاللغة والفقه، مث 

  .املهملة معناها املكان الواسع

 مجاعشكال، بل اإل إ بال خالف وال}غربهل الشام ومصر ومأل{ ميقات }وهي{

  .)١(الشام اجلحفةهل ت ألووقّ: يف اجلملة، ويدل عليه صحيح ابن رئاب

  .)٢(ةهل الشام املهيعة وهي اجلحفت ألووقّ :وصحيح رفاعة

  .)٣(ة مهيعةهل املغرب اجلحفة، وهي عندنا مكتوبت ألووقّ: وصحيح اخلزاز

  .)٤(ةرب اجلحفة وهي مهيعهل املغت ألووقّ: وصحيح معاوية

  .)٥(هل الشام اجلحفةت ألووقّ: وصحيح احلليب

  .)٦(وأهل الشام ومصر من اجلحفة: وصحيح علي بن جعفر

  .)٧(هل الشام اجلحفةوأل: وصحيح عمر بن يزيد

  .)٨(هل الشام ومن يليها من اجلحفةوأل: وصحيح علي

                                                

  .٧ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح من أبواب املواقيت١اب  الب٢٢٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٥(

  .٥ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٦(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١اب  الب٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٧(

  .٩ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٤ ص٨ ج: الوسائل)٨(



٣١٢

  .اقات السابق عليهمل حيرم من املي إذا ومن مير عليها من غريهم

  

  .)١(ة وهي اجلحفةعهل الشام املهيت ألووقّ: مايلوخرب األ

  .)٢( وهي اجلحفةةهل الشام املهيعوأل: وخرب املقنع

  .)٣(هل الشام اجلحفةوأل: وخرب الدعائم

  .)٤(حفةهل الشام املهيعة وهي اجلووقت أل: والرضوى

  .)٥(هل الشام من اجلحفةوأل: ويف نسخة أخرى

  .)٦(هل الشام مهيعة وهي اجلحفةومهل أل: وخرب العوايل

  .)٧(ذئومهل الشام وليس به من حيج يواجلحفة أل :وخرب املناقب

  .غري ذلكإىل 

صلى اهللا ( لقوله }مل حيرم من امليقات السابق عليها إذا ومن مير عليها من غريهم{

  .)٨(هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن: )عليه وآله

 )صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ:  يف صحيح صفوان)عليه السالم(وقول الرضا 

 وفيها رخصة ملن كانت به علة، فال ،هلها، ومن أتى عليها من غري أهلهات املواقيت ألوقّ

  نه تقدم أ كما ،ذلك إىل شارة وقد تقدمت اإل،)٩(من علة الّإجتاوز امليقات 

                                                

  .٥ سطر ٥١٨ص: مايل الصدوقأ )١(

  .٢٦ سطر ١٨ص: من اجلوامع الفقهية،  املقنع)٢(

  . ذكر مواقيت اإلحرام٢٩٧ ص١ ج: الدعائم)٣(

  .٣٦ سطر ، باب احلج وما يستعمل فيه٢٦ص:  فقه الرضا)٤(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١ باب ٢٠ ص٢ ج:الوسائل مستدرك )٥(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١ باب ٢٠ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٦(

  .٧ ح من أبواب املواقيت١ باب ٢٠ ص٢ ج: املستدرك)٧(

  .٧ ح من أبواب سياق مناسك احلج٦٢ باب ٣٣٧ ص٩٦ ج: البحار)٨(

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ باب ٢٤١ ص٨ ج: الوسائل)٩(



٣١٣

  .ليمنوهو ألهل ا ، يلملم:الرابع

  .وهو ألهل الطائف ، قرن املنازل:اخلامس

  

 تفصيل  من اجلحفة، وسيأيتهحرامإ من مسجد الشجرة أمث وصح ن من مل حيرم عمداًإ

  .شاء اهللا نإذلك 

  .)١( بفتح الياء والالمني وسكون امليمني}يلملم{ : من املواقيت}الرابع{

  . انتهى،هل اليمنويلملم وأمللم موضع، وهو ميقات أ: قال يف جممع البحرين

جبل، وهو على  نه واد أوأوقد يقال يرمرم بالراء مكان الالم، وقد اختلفوا يف 

هل وأل:  بال خالف، ويدل عليه صحيح اخلزاز}هل اليمنوهو أل{ ،مرحلتني من مكة

  .)٢(اليمن يلملم

  .)٣(هل اليمن يلملمووقت أل: وصحيح ابن عمار

  .)٤(لملمهل اليمن يووقت أل: وصحيح احلليب

  .ىل آخر ما تقدمإ

واد،  أو  بفتح القاف وسكون الراء اسم جبل}قرن املنازل{ : من املواقيت}اخلامس{

وجه للتعرض له، وهو على مرحلتني من مكة  وقد كثر الكالم حوله لكنه غري مهم، فال

  .كيلملم

 صحاح اخلزاز ومعاوية واحلليبخالف، ويدل عليه   بال}هل الطائفوهو أل{

  .هاوغري

                                                

  .١٦٥ ص٦ ج: جممع البحرين)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣١٤

.وهي حلج التمتع ، مكة:السادس

  . وهي ملن كان مرتله دون امليقات إىل مكة، دويرة األهل أي املرتل:السابع

  

 بال خالف، كما يف }وهي حلج التمتع{ املكرمة }مكة{ : من املواقيت}السادس{

  .ليه عمجاعاجلواهر واملستند، بل يف احلدائق وعن كشف اللثام واملدارك واملفاتيح وشرحه اإل

حرام باحلج نه جيوز له اإلأوقد تقدم الكالم يف ذلك يف الرابع من شرائط حج التمتع، و

  . ذلك)عليه السالم( لفعل الصادق ،خرج بعد العمرة إذا من ذات عرق

 املرتل، وهي ملن كان مرتله دون امليقات أي ،هلدويرة األ{ : من املواقيت}السابع{

 بقسميه عليه، بل عن املنتهى مجاعف أجده فيه، بل اإلخال بال:  قال يف اجلواهر،}مكةإىل 

 ويف ، ويف املستند بالخالف يعرف كما يف الذخرية،)١(ال جماهداًإنه قول أهل العلم كافة أ

  .صحابأكثر األ إىل خل، ويف احلدائق نسبتهإ )٢(صحابنه جممع عليه بني األأاملدارك 

  :وكيف كان فيدل عليه غري واحد من النصوص

من كان مرتله دون : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيح معاوية بن عمار، عنففي 

  .)٣(مكة فليحرم من مرتله إىل الوقت

                                                

  .١١٣ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٢٤ سطر ١٨٢ ص٢ ج: املستند)٢(

  .١ ح من أبواب املواقيت١٧ب  البا٢٤٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣١٥

 إىل كان مرتله امليقاتإذا  :ويف حديث آخر:  التهذيب بعد ما روى ذلكيويف حمك

  .)١(هلهأمكه فليحرم من دويرة 

:  يف حديث قال)عليه السالم(اهللا عبد  أيب ، عنخر الذي رواه الكليين اآلهويف صحيح

يلي مكة فميقاته مرتله ومن كان مرتله خلف هذه املواقيت مما)٢(.  

عليه (سألت أبا عبد اهللا :  أبو سعيد قالحدثين:  قال،وصحيح عبد اهللا بن مسكان

  .)٣(حيرم منه: )عليه السالم( قال ،مكة إىل  عمن كان مرتله دون اجلحفة)السالم

كان مرتل الرجل دون ذات إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنوصحيح مسمع،

  .)٤(مكة فليحرم من مرتله إىل عرق

ن علياً أ يروون :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،نصر أيب وعن رياح بن

سبحان اهللا لو :  فقال،حرامك من دويرة أهلكإمن متام حجك :  قال)صلوات اهللا عليه(

منا دويرة إالشجرة، و إىل بثيابه )صلى اهللا عليه وآله(لون مل يتمتع رسول اهللا كان كما يقو

  .)٥(مكة إىل أهله من كان أهله وراء امليقات

 ينا نروإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،، عن رياح)رمحه اهللا(وعن الكليىن 

  جل من أن حيرم الرمن متام احلج والعمرة :  قال)عليه السالم(ن علياً أبالكوفة 

                                                

  .٣٠ ح يف املواقيت٦ الباب ٥٩ ص٥ ج: التهذيب)١(

  .١ ح باب مواقيت اإلحرام٣١٨ ص٤ ج: الكايف)٢(

  .٤ ح من أبواب املواقيت١٧ الباب ٢٤٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١٧ الباب ٢٤٢ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .٥ حب املواقيت من أبوا١٧ الباب ٢٤٢ ص٨ ج: الوسائل)٥(



٣١٦

عليه (قد قال ذلك أمري املؤمنني : ؟ فقال)عليه السالم( يفهل قال هذا عل ،دويرة أهله

صلى ( ملن كان مرتله خلف املواقيت، لو كان كما يقولون ما كان مينع رسول اهللا )السالم

  .)١(الشجرة إىل خيرج بثيابه  أن ال)اهللا عليه وآله

 ينا نروإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: البصري ق أيب  عن،وعن الصدوق

: فقال، حرامك من دويرة أهلكإن من متام حجك إ:  قال)عليه السالم(ن علياً أبالكوفة 

 إىل  بثيابه)صلى اهللا عليه وآله(سبحان اهللا لو كان كما يقولون ملا متتع رسول اهللا 

  .)٢(الشجرة

:  قال،فة من أين حيرمحله خلف اجلوسئل عن رجل مرت: )رمحه اهللا(قال الصدوق 

من مرتله)٣(.  

من كان مرتله دون املواقيت ما بينها وبني مكة فعليه أن حيرم من  :ويف خرب آخر

  .)٤(مرتله

ن إ :)عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،، عن عبد اهللا بن عطاخبار األوعن معاين

ن حترم من دويرة أحرام ن أفضل اإلإ: قال) عليه السالم(طالب  أيب ن علي بنإالناس يقولون 

  صلى (ن رسول اهللا إ:  وقال)عليه السالم(بو جعفر أنكر ذلك أف: هلك، قالأ

                                                

  .٥ ححرم دون الوقتأ باب من ٣٢٢ ص٤ ج: الكايف)١(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١١ الباب ٢٣٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح من أبواب املواقيت١٧ الباب ٢٤٣ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٧ ح من أبواب املواقيت١٧ الباب ٢٤٣ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣١٧

منا كان بينهما ستة أميال، إ احلليفة، ويهل املدينة ووقته من ذأ كان من )اهللا عليه وآله

 )عليه السالم(ولكن علياً  من املدينة، )صلى اهللا عليه وآله(ولو كان فضالً ألحرم رسول اهللا 

  .)١(وقتكم إىل متتعوا من ثيابكم: كان يقول

عليه (علي  إىل نه يف سياق تكذيب النسبةأال إن مل يكن شاهداً للمسألة، إوهذا اخلرب و

  . للحدائق، ولذلك نقلناه تبعاً)السالم

 قربمن كان مرتله أ:  قال)عليهما السالم(سالم، عن جعفر بن حممد وعن دعائم اإل

  .)٢(امليقات إىل ين ميضأمكة من املواقيت فليحرم من مرتله وليس عليه إىل 

هلك، هذا ملن كان أمن دويرة ن حترم أمن متام احلج : )عليه السالم(قال علي : وقال

  .)٣(مكة إىل دون امليقات

ن حيرم أومن كان مرتله دون هذه املواقيت ما بينها وبني مكة فعليه : يوعن الرضو

  .)٤( مرتلهمن

مكة،  إىل  يف كون املعترب القربخبارنك قد عرفت نصوصية مجلة من هذه األإمث 

عرفات، ولكن أشكل يف صحة النسبة يف  إىل  املعترب فاعترب القربيخالفاً للمحقق يف حمك

   ول يف اللمعة فاعترب القرباحلدائق، وللشهيد األ

                                                

  .١٢ ح٣٨٢ ص: معاين األخبار)١(

  . ذكر مواقيت اإلحرام٢٨٩ ص١ ج:اإلسالم  دعائم)٢(

  . املصدر نفسه)٣(

  .٣٦ باب احلج ما يستعمل فيه سطر ٢٦ص:  فقه الرضا)٤(



٣١٨

  تشكل فيه بعضهم على املشهور األقوى وإن اسبل ألهل مكة أيضاً

  

ال خيفى،  فراد، بل يف املستند حكاية ذلك عن مجاعة، وفيه ماعرفات يف حج اإلإىل 

لوال :  تدفعه، وقال يف املسالكخبارواأل: عن املعتربذلك ولذا قال يف املدارك بعد نقل 

جيب املرور على  ذ الإالنصوص أمكن اختصاص القرب يف العمرة مبكة ويف احلج بعرفة، 

 وقال ،)١(هو كاالجتهاد يف مقابلة النص: حرام احلج من املواقيت، وقال يف اجلواهرإ مكة يف

  .)٢(دليل عليه ال: يف املستند

 صاحب ي أ}ن استشكل فيه بعضهمإقوى وهل مكة أيضاً على املشهور األبل أل{

 نفى صحاب، بلمث احلكم يعم أهل مكة أيضاً على املشهور بني األ: الذخرية، قال يف املستند

  . انتهى،)٣(بعضهم اخلالف فيه

بل زاد بعضهم فنفى اخلالف فيه بينهم مشعراً بدعوى : وعن الرياض حنوه قال

  . انتهى، كما حكاه يف الذخرية عن التذكرة، عليهمجاعاإل

 ،)٤(حرام منها باحلجكثر اإل محزة وسعيد وظاهر األعن صريح ابين: ويف اجلواهر

  .انتهى

  .مجاعاإل  إىلويف احلدائق نسبته

 عن رجل : املرسل يف الفقيهي احملكمجاعاإل إىل والذي يستدل به هلذا القول، مضافاً

  مرتله خلف اجلحفة من 

                                                

  .١١٤ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٣٠ املسألة السابعة سطر ١٨٢ ص٢ ج: املستند)٢(

  . املصدر نفسه)٣(

  .١١٤ ص١٨ ج: اجلواهر)٤(



٣١٩

  .)١(من مرتله: )عليه السالم(أين حيرم؟ قال 

  .)٢(ه من أهلهفمن كان دون فمهلّ: يوالنبو

مرتله خلف  ملن كان )عليه السالم(قال ذلك أمري املؤمنني  :وخرب الرباح

 )إىل( ذ املنصرف منإمكة،  إىل  املعربة بقولهخبار بل هو الظاهر من سائر األ،)٣(املواقيت

خذ   أو،البصرة إىل سرت: يف مثل هذه املوارد دخول ما بعدها يف حكم ما قبلها، فلو قال

  .وما بعدها )إىل( النجف كذا، مل يفرق العرف بني ما قبل إىل ممن كان بعد خان النصف

ن يف حديثني شكال يف ذلك، أل يف الذخرية اإللكن يف احلدائق عن الفاضل اخلراساين

  :صحيحني ما خيالف املشهور

: الفضل سامل احلناط يف الصحيح قال أيب  عن)رمحه اهللا(  ما رواه الكليين:أحدمها

حيث من :  فقال،حرم باحلجأمن أين ) عليه السالم(كنت جماوراً مبكة فسألت أبا عبد اهللا 

 من اجلعرانة، أتاه يف ذلك املكان فتوح فتح الطائف )صلى اهللا عليه وآله(أحرم رسول اهللا 

 احلجة يذا مضى من ذإن كنت صرورة فإ:  فقال،مىت أخرج: فقلت .وفتح حنني والفتح

  .)٤(ذا مضى من الشهر مخسإن كنت قد حججت قبل ذلك فإيوم، و

                                                

  .٩ ح باب مواقيت اإلحرام١٩٩ ص٢ ج: الفقيه)١(

  .١١٥ ص١٨ح: اجلواهر) ٢(

  .٤ ح من أبواب املواقيت١١ الباب ٢٣٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٩ حاورين وقطان مكة باب حج ا٣٠٢ ص٤ ج: الكايف)٤(



٣٢٠

:  قال،، عن عبد الرمحن بن احلجاج يف الصحيح)رمحه اهللا(  ما رواه الكليين:وثانيهما

رأيت اهلالل إذا  : فقال، أريد اجلوار فكيف أصنعينإ: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت

  . احلديث،)١(حرم منها باحلجأاجلعرانة ف إىل  احلجة فاخرجيهالل ذ

 دون أهل راد احلج مستحباًأ إذا ولكن أشكل عليه صاحب احلدائق بأنه حكم ااور

  .مكة

عدم فهم العرف اخلصوصية يف املقام للمجاور مقابل أهلها، خصوصاً وااور : أقول

 عدم فهمهم اخلصوصية ملن بني مكة وامليقات، بل رمبا يبعد ي يساو،هل كثرياًيطلق على األ

ن أهل أ، فكما ما بينها وبني مكة:  املتقدمةخبارحلاق التصريح يف بعض األهذا اإل

  .قيت خارجون عن هذا احلكم فكذلك أهل مكةاملوا

حلاقهم مبجاور مكة، إحلاق أهل مكة مبن دون امليقات ليس بأوىل من إوعلى هذا ف

  . واخلرب غري أهل مكة، بل سكان الباديةيواملنصرف من املرسل والنبو

أن ختصيص احلدائق احلكم باحلج االستحبايب خالف الظاهر من  إىل هذا مضافاً

  .اجلعرانة إىل رورة بعد احلكم باخلروجص لتعرضه حلكم ال،طصحيح احلنا

ن كان جماوراً مبكة لزم عليه إنه أ و، التفصيل يف املسألةي فالذي ينبغ،وكيف كان

يعارض ذلك هذه   وال،رورة أم الص سواء كان اجلعرانة مبقتضى الصحيحني إىل اخلروج

  .داللةً أو ، لعدم مقاومتها هلما سنداًخباراأل

                                                

  .٥ ح باب حج ااورين وقطان مكة٣٠٠ ص٤ ج: الكايف)١(



٣٢١

مفإ  

  

 )عليه السالم( لفعل الصادق يسحاق املتقدم احلاكإملوثق حرام من ذات عرق أما اإل

ن ان يف حج القر أحرم حبج التمتع، والكالم اآل)عليه السالم(نه فليس مما حنن فيه، أل

 والشهرة ،حلاقنيحد اإلأحوط اجلمع لعدم ترجيح يف ن كان من أهل مكة فاألإفراد، وواإل

ن الشهرة الروائية أ إىل ما بأيدينا غري مفيدة للترجيح، مضافاً إىل هادوحنوها بعد استنا

  .الفتوائية مرجحة ال

 لبعد  ـ الصحيحاني أ ـفضلحيمل على األ أو :وأما ما ذكره يف اجلواهر بقوله

 عن الكايف والغنية يمية، ولذا كان احملك عزحرام من املرتل رخصة الاملسافة، فاملراد باإل

حرام من امليقات، ويف كشف اللثام وجهه ظاهر فضل ملن مرتله أقرب اإلاألصباح أن واإل

  . انتهى،)١(لبعد املسافة وطول الزمان

منا يصح إن االستشهاد مبن ذكر أ إىل ن مل يكن هو نفسه، مضافاًإفقريب من التربع 

رمحه (ذ كالمهم بني املرتل وامليقات ـ كما يظهر من اجلواهر ـ وكالمه إبتنقيح املناط، 

  . بني املرتل واجلعرانة)اهللا

 الإ و،حد املواقيتأ إىل مل خيرج إذا منا هو فيماإ فما ذكرناه من التفصيل ،وكيف كان

  . على ذلكوملن أتى عليهن من غري أهلهن ملا عرفت سابقاً من صدق ،حرام منهجاز اإل

   أهل يأ }مإف{: )رمحه اهللا(ومما ذكرنا نعرف مواقع النظر يف قول املصنف 

                                                

  .١١٥ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٢٢

 وإن ، بل وكذا ااور الذي انتقل فرضه إىل فرض أهل مكة،حيرمون حلج القران واإلفراد من مكة

 املقتضي ، للصحيحني الواردين فيه،كان األحوط إحرامه من اجلعرانة وهي أحد مواضع أدىن احلل

 فال يشمل ما حنن ،ثاين وإن كان القدر املتيقن ال،مل ينتقل أو هما عدم الفرق بني من انتقل فرضهإطالق

   والظاهر أن اإلحرام من،هماإطالق لكن األحوط ما ذكرنا عمال ب،فيه

  

 إىل فراد من مكة، بل وكذا ااور الذي انتقل فرضهن واإلاحيرمون حلج القر{مكة 

حد مواضع أدىن احلل، أحرامه من اجلعرانة وهي إحوط ن كان األإفرض أهل مكة، و

مل ينتقل،  أو هما عدم الفرق بني من انتقل فرضهإطالق ي املقتضللصحيحني الواردين فيه،

حوط ما ذكرنا عمال ن كان القدر املتيقن الثاين، فال يشمل ما حنن فيه، لكن األإو

 املفروض وجوده طالقخذ باملتيقن يف مقام وجود اإلجمال لأل نه الأ إىل  مضافاً}هماإطالقب

ن ذيل الصحيح الثاين ظاهر فيما بعد أ على به،) قدس سره( كما يعترف هو ،يف املقام

وجه  الفراد ن واإلان ختصيص احلكم حبج القرإمث :  كما صرح به يف املستمسك،)١(السنتني

 النصوص السابقة ككثري من كلمات الفقهاء اليت ظفرت ا عموم احلكم إطالقبل  ،له

  .لعمرة من مرتله، واهللا العاملللتمتع، فلو أراد من كان بني امليقات وبني مكة التمتع أحرم با

  حرام من أن اإل{ املواقيت أخبار الباب بأخبار من ضميمة }والظاهر{

                                                

  .٢٧١ ص١١ ج: املستمسك)١(



٣٢٣

 لبعد ، بل لعله أفضل، وإال فيجوز هلم اإلحرام من أحد املواقيت،املرتل للمذكورين من باب الرخصة

  .املسافة وطول زمان اإلحرام

  

 بل ،حرام من أحد املواقيتهلم اإلال فيجوز إاملرتل للمذكورين من باب الرخصة، و

لدليل يف  ، العمال أمحزهاأفضل األ و،}حراملعله أفضل، لبعد املسافة وطول زمان اإل

  .مجع يفهمه العرف كما هو الظاهر من عبارة بعض أو املقام

 بتقريب ،)١(امليقات إىل يوليس عليه أن ميض :نعم رمبا يستفاد ذلك من خرب الدعائم

  . جتويز ذلك، واهللا العاملليس عليهن ن الظاهر مأ

هل ميقاتاً ملن بعد امليقات هل يعم من بني  وهو أن كون دويرة األ،بقي يف املقام شيء

 حىت يكون الالزم على مثله ، أم ال،امليقاتني، كما لو كان مرتله بني الشجرة واجلحفة

 كون املناط بعدية امليقات  يفخبارحرام من امليقات الثاين، فيه تردد من ظهور بعض األاإل

  .مكة إىل من كان مرتله دون الوقت :)عليه السالم(الصادقة على مثله، كقوله 

خر يف كون املناط حرامه من مرتله ومن ظهور بعضها اآلإ فمقتضى كون ه،وحنوه غري

  .دون املواقيت: )عليه السالم(يف طريقه كقوله عدم ميقات 

حرام من دويرة  اإلطالق مل يكن وجه إلالّإاقيت قطعاً، وذ ليس املراد دون مجيع املوإ

ن اجلحفة على ثالث مراحل، وبعض إ املتقدمة، فخبارهل ملن بعد اجلحفة يف بعض األاأل

ن أهل  دويرة األأخبارنه رمبا يفهم من سياق أ إىل املواقيت كقرن املنازل مثالً، هذا مضافاً

ع لعدم وجود ميقات يف ذلك شر  

                                                

  .اقيت اإلحرام باب مو٢٩٨ ص١ ج: اإلسالم دعائم)١(



٣٢٤

  .الف ما لو كان هناك ميقاتالبني، خب

حوط  مشكلة، واألي فاملسألة خللوها عن النص والفتوى حسب اطالع،وكيف كان

امليقات  إىل حرامن كان لو أخر اإلإحرام من دويرة أهله مث جتديده من امليقات، ويف مثله اإل

حرام من إلحرام وضعاً حىت فيما كان التكليف ا ملا تقدم من صحة اإل،فأحرم منه كان كافياً

  .ميقات آخر

هل من مرتله وبعد ذلك اتفق مروره حرام من دويرة األليفه اإلكمث لو أحرم من كان ت

 إىل جزاء، كما لو انعكس وخرجمر املقتضي لإل ملوافقة األ،حرام ثانياً مل يلزم اإل،مبيقات

  . مل يلزم التجديد منههذلك مر مبرتلمث مر مبيقات وأحرم منه وبعد  بعض البالد

حرام من امليقات خر قبله، فهل يلزم اإل أحدمها بعد امليقات واآل،ولو كان له مرتالن

حرام من  أم يفصل بني لو أراد احلج من مرتله اخلارج فاإل،من مرتله مطلقاً أو مطلقاً،

حرام من امليقات حوط اإلحرام من مرتله؟ احتماالت، واألمن مرتله الداخل فاإل أو ،امليقات

، والشك يف مشول نصوص دويرة هن هلن، وملن أتى عليهن من غري أهلهن مطلقاً لصدق

 لعدم ،حرام من مرتلههل ملثله، ولو كان مرتله حماذياً للميقات، فالظاهر عدم صحة اإلاأل

  .هل لهمشول نصوص دويرة األ

 فلو ، قلناها، وهل ينتقل احلكم مبجرد االنتقاليصح من جهة احملاذاة يف كل موردنعم 

   الّإما بعد امليقات ومل ميض  إىل  من أهل اخلارج فهاجركان



٣٢٥

   فخ:الثامن

  

 أم يتوقف على الصدق ، ذلك املرتلالعكس، كان حكمه حكم أو أسبوع مثالً

 أخباروسط لتعليق احلكم يف ؟ احتماالت، والظاهر األي أم على االستيطان الشرع،العريف

  . مل يعلم تصرف الشارع فيهريفاملرتل على كونه مرتله دون الوقت، وذلك أمر ع

من امليقات خر بعده، فهل تعترب حاله مث لو كان له مرتل بني ميقاتني، أحدمها قبله واآل

ه امليقات؟ فيه تردد،  أم الذي بعده حىت يكون مهلّ،ه مرتلهالذي قبله حىت يكون مهلّ

  .حرام من مرتله وجتديده من امليقات الذي بعدهحوط اإلواأل

 يطرف مكة كذ إىل ل الذي بعضه داخل يف امليقات وبعضه خارجوصاحب املرت

  .املرتلني

 إذا رض القفرةفرق يف املرتل بني أقسامه من العمارة واخلباء والبستان، بل واأل مث ال

  .ساتر وحنوه، واهللا تعاىل هو العامل فرض نزوله فيها بال

 بئر ،ملعجمة من فوق وهو بفتح الفاء وتشديد اخلاء ا}فخ{ : من املواقيت}الثامن{

موضع على رأس فرسخ  أو موضع عند مكة، أو ،موضع مبكة أو على حنو فرسخ من مكة،

ثريية والسرائر، لكن الظاهر رجوع  كما عن كشف اللثام والقاموس والنهاية األ،من مكة

 إىل  كما يف اجلواهر واملستند، وموضعه على حنو فرسخ من مكة معروف،واحد إىل اجلميع

عليهم (وفيه قرب احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي أمري املؤمنني ن، اآل

 مهدوم  لكنه فعالً)وأخرى بفخ ناهلا صلوايت: (ليه دعبل يف قصيدتهإ الذي أشار )السالم

   وغريهم من الصلحاء والطلحاء )عليهم السالم(ئمة الوهابيون كسائر قبور األهدمه 



٣٢٦

 ال ، مبعىن جواز تأخري إحرامهم إىل هذا املكان، غري حج التمتع عند مجاعةوهو ميقات الصبيان يف

 لكن ال جيردون ، ولكن األحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من امليقات،أنه يتعني ذلك

  ،إال يف فخ

  

  .نييالكائنة يف املدينة املنورة وغريها من ربوع الوهاب

 كما هما حج التمتع فميقاته مكة كغريأ ،}وهو ميقات الصبيان يف غري حج التمتع{

أنه يتعني ذلك،  هذا املكان ال إىل حرامهمإعند مجاعة مبعىن جواز تأخري {صرح يف املستند 

 الإجيردون  حرامهم من امليقات، لكن الإحوط ما عن آخرين من وجوب كون ولكن األ

هى والتحرير والدروس واملسالك، وبكونه ميقاتاً أفىت يف املعترب واملنت:  قال يف املستند} فخيف

  .حرام من امليقات أوىل اإلريخوجعل األ

كثر، بل ظاهر كالم املفاتيح األ إىل  ونسبه بعضهم،وتبعه يف اجلواز مجلة من املتأخرين

 ن جاز تأخري نزع املخيط والثياب عنهإوقيل هو امليقات، و: أن قال إىل بعدم اخلالف فيه،

 )رمحه اهللا(لي واحملقق الثاين، وجعله يف التنقيح مراد املصنف فخ، وهو املنقول عن احلإىل 

)١(.  

  :حتماالت ثالثةإم ففي املقا: أقول

  .كون امليقات فخ متعيناً: ولاأل

  .التخيري بينه وبني أحد املواقيت: الثاين

   .فخ إىل منا جيوز تأخري التجريدإتعني أحد املواقيت، و: الثالث

                                                

  . السطر ما قبل األخري٢٠٥ ـ ٢٠٤ ص٢ ج: املستند)١(



٣٢٧

عليه (سئل أبو عبد اهللا :  قال،صحيح أيوب بن احلرصل يف احلكم املذكور واأل

  .)١(جيردهم من فخ أيب كان: )عليه السالم( قال ، من أين جترد الصبيان)السالم

 قال ،من أين جيرد الصبيان: )عليه السالم(وصحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى 

  .)٢(جيردهم من فخ أيب كان: )عليه السالم(

 حرامهمإ فهما دليل جلواز تأخري ،حراميد ما الكناية عن اإلن أرإفهذان الصحيحان 

ال على جواز تأخري التجريد يف إن أريد ما ظاهرمها فال داللة فيهما إهذا املوضع، وإىل 

  .حرامهم فيكون كغريهمإأما ميقات ، فخ

  املقتضيةهإطالقمرين، فتبقى أدلة حج الصيب بظهور هلما يف أحد األ نه الأنصاف واإل

مجيع خصوصيام كخصوصيات الكبار حمكمة، وحينئذ فاملتيقن من الصحيحني لكون 

  .فخ إىل تأخري التجريد فقط

  .حرامهمإن هنا مجلة من النصوص تدل على وقت إمث 

انظروا من كان معكم : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي صحيح معاوية بن عمار، عن

  .)٣( مث يصنع م ما يصنع باحملرمبطن مر،إىل  أو اجلحفة إىل من الصبيان فقدموه

  .يوقريب منه الرضو

   ين معإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب  قلت،ويف خرب يونس بن يعقوب، عن أبيه

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٨ باب ٢٤٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١٨ باب ٢٤٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج١٧ باب ٢٠٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٢٨

يت م ا: )عليه السالم( قال ،هم الربد من أين حيرمونيخاف علأنا أصبية صغاراً و

ن خفت عليهم إف:  مث قالعت يف امةأتيت م العرج وق إذا نكإالعرج فليحرموا منها ف

  .)١(فأت م اجلحفة

والعرج بفتح العني وسكون الراء قرية من أعمال الفرع على : قال يف جممع البحرين

ن خاف على الصبيان الربد أتى م العرج إف: ويف احلديث: أن قال إىل أيام من املدينة،

  .)٢(فليحرموا منها

  . انتهى،)٣(عرج وقعت يف امةن أتيت الإف: ويف الفقيه

 دلةحرامهم من امليقات وتغنيها يف غري طريق مدينة ألإقوى صحة  فاإل،وكيف كان

تدل  خمصص هلا يف غري طريق املدينة، والروايات الواردة يف طريق مدينة ال املواقيت اليت ال

حرام دل على اإل حرامهم من مسجد الشجرة حىت تكون حاكمة على ماإعلى عدم صحة 

 أو دلة املواقيت ومن اجلحفةمن مسجد الشجرة، وأما طريق مدينة فيجوز من ذي احلليفة أل

ان  يقيد وال،، وما يقيد أدلة تعني الشجرةيبطن مر خمرياً بينهما، لصحيح معاوية والرضو

  . حىت يكون له مفهومتعيينياً  الخبرب يونس لظهوره يف كون احلكم ختفيفياً

  فخ للصحيحني، وذا جيمع بني النصوص  إىل لتجريدنعم جيوز تأخري ا

                                                

  .٧ حام احلج من أبواب أقس١٧ الباب ٢٠٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣١٧ ص٢ ج: جممع البحرين)٢(

  .٣ ح باب حج الصبيان٢٦٦ ص٢ ج: الفقيه)٣(



٣٢٩

 ال سلكوا طريقاً إذا  وأما،مروا على طريق املدينة إذا مث إن جواز التأخري على القول األول إمنا هو

  .يصل إىل فخ فالالزم إحرامهم من ميقات البالغني

  

تأخري حرامهم من كل من الشجرة واجلحفة وبطن مر، مع جواز إاليت حاصلها جواز 

  .فخ إىل التجريد

 ن الالزم االقتصار على مورده، أعينأال إن اشتمل عليه خرب يونس، إنه وإوأما العرج ف

  . صحيح ابن عمار يف مقام البيانطالقخوف الربد، خبالف اجلحفة، إل

ن أ أو ،يخيفى ان مر على وزن فلس، على مخسة أميال من مكة، كما عن الواقد وال

ن بطن أا يف القاموس، فليس من املواقيت، فما يف اجلواهر بناًء على  كمةعلى مرحل بطن مر

عن  ولعله خلروج بطن مر: خل حمل منع، ولذا أضرب بقولهإمر غري خارج من امليقات 

  .)١(امليقات

 لسكوت الصحيحني عن ذلك ،فخ مل يلزم الفداء للبس املخيط إىل هممث لو أخر جتريد

  .يف مقام البيان

لك النظر يف كالم اجلواهر واملستند واملستمسك، كما ظهر أن  رومما ذكرنا يظه

  .شكال للرياض حيث جعلها قوية اإلشكال فيها، خالفاً إاملسألة ال

 إذا مروا على طريق املدينة، وأما إذا منا هوإول ن جواز التأخري على القول األإمث {

 كما صرح بذلك غري }نيحرامهم من ميقات البالغإفخ فالالزم  إىل يصل سلكوا طريقا ال

  .واحد

                                                

  .١٢١ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٣٠

فخ مبن كان على طريق املدينة،  إىل  ويؤيد ما ذكرنا ختصيص التأخري:قال يف احلدائق

رمحه (حرام م من امليقات البتة، وبذلك صرح العالمة فلو حج م على غريها وجب اإل

ال فمن موضع إن حجوا على طريق املدينة، وإوجيرد الصبيان من فخ :  يف القواعد فقال)اهللا

  . انتهى،حراماإل

منا هو على طريق املدينة، أما لو كان غريه فال رخصة هلم إن فخ أعلى : ويف اجلواهر

 يف ربعاًأحرام من غريه كالصالة حرام الذي صرح يف النص بأن اإلإيف جتاوز امليقات بال 

  . انتهى،)١(السفر

ما لو أحرامه من امليقات، إ أراد احلج، حيث يشترط كون إذا منا يتمإهذا لكن : أقول

  .حرامه لرفع القلم عن الصيبإمل يرد فال دليل على لزوم 

رمحه (ن أراد بعدم الرخصة الوجوب الشرطي كما يظهر من ذيل كالمه إ: واحلاصل

  .ال ففيه نظر بل منعإ فهو، و)اهللا

ن نقل ذلك عن أنه بعد إ فالدليل على ذلك ما عن كشف اللثام حيث ،وكيف كان

دلة العامة األ إىل وجهه ظاهر وذلك الختصاص الدليل به فريجع يف غريه: رائر قالالس

  . انتهى،حرام من امليقاتاملقتضية لإل

   حرامهمإدىن احلل، وعليه فيجوز تأخري  أل فخ مثاالًوننعم رمبا احتمل ك

                                                

  .١٢٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٣١

  . وهي ميقات من مل مير على أحدها، حماذاة أحد املواقيت اخلمسة:التاسع

  

 فال ميكن ، احلل من كل جهة، لكن هذا خالف ظاهر نصوص تعيني املواقيتأدىنإىل 

 ن امللحوظ يف جهة الصبيان عدم حتملهم للحر والربد وذلك عام،أعنها باستحسان  رفع اليد

واحتمال محل أدىن احلل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه يف : ولذا قال يف اجلواهر

  . انتهى،)١(م التذكرة واضح الضعفنه يعطيه كالإطريقها، بل قيل 

 حماذاة أحد املواقيت اخلمسة، وهي ميقات من مل مير على :املواقيت{ من }التاسع{

 إىل ييفض صحاب بأن من حج على طريق الصرح مجلة من األ:  قال يف احلدائق}أحدها

ة، وصرح مك إىل غلب على ظنه حماذاة أقرب املواقيت إذا نه حيرمإأحد املواقيت املتقدمة ف

حرام من حماذاة أيها آخرون بأنه حيرم عند حماذاة أحد املواقيت وهو ظاهر يف التخيري بني اإل

  .خلإطريقه  إىل  مث نقل عن املنتهى والتذكرة اعتبار امليقات الذي هو أقرب،)٢(شاء

أحد املواقيت قيل والقائل مجع  إىل ييفض ولو حج على طريق ال: ويف اجلواهر مازجاً

 ،)٣(مكة إىل غلب على ظنه حماذاة أقرب املواقيت إذا صحاب كما يف املدارك حيرممن األ

  .انتهى

                                                

  .١٢٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٤٥١ ص١٤ ج: احلدائق)٢(

  .١١٥ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(



٣٣٢

 وال يضر اختصاصهما مبحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم املثالية ،والدليل عليه صحيحتا ابن سنان

  ، وعدم القول بالفصل،منهما

  

أحد  إىل ييفض الثامن حماذاة امليقات وهو ميقات من حج على طريق ال: ويف املستند

 صحاب، بل نسبه بعضهم وكوا ميقاتا ملن ذكر مشهور بني األ،املواقيت، ومنه طريق البحر

  . انتهى،)١(الشهرة العظيمةإىل 

املخالف يف أصل احلكم غري ظاهر، نعم استشكل فيه يف املدارك : ويف املستمسك

  .)٢( ملا يف جممع الربهانوالذخرية واحلدائق وغريها تبعاً

  :}دليل عليه صحيحتا ابن سنانوال{

من :  قال،ما رواها يف الكايف، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان: وىلاأل

ن خيرج يف غري طريق أهل املدينة الذي يأخذونه أله  أقام باملدينة شهراً وهو يريد احلج مث بدا

  .)٣( فيكون حذاء الشجرة من البيداء،حرامه من مسرية ستة أميالإفليكن 

 ما رواها يف الفقيه بأسناده عن احلسن بن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عن: والثانية

له أن  حنوه مث بدا أو من أقام باملدينة وهو يريد احلج شهراً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

ال فليحرم يمأذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسرية ستة إخيرج يف غري طريق املدينة، ف

  .)٤(نهام

يضر اختصاصهما مبحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم املثالية منهما، وعدم القول  وال{

   املركب، لكن أنت مجاع بل يف املستند ادعى اإل}بالفصل

                                                

  .١ السطر ١٨٣ ص٢ ج: املستند)١(

  .٢٧٤ ص١١ ج:ستمسكامل )٢(

  .٩ ح باب مواقيت اإلحرام٣٢١ ص٤ ج: الكايف)٣(

  .١١ ح من أبواب مواقيت اإلحرام١٠٨ الباب ٢٠٠ ص٢ ج: الفقيه)٤(



٣٣٣

  ،كان يف طريق حياذي اثنني إذا ومقتضامها حماذاة أبعد امليقاتني إىل مكة

  

عليه (مام واية يف كالم اإلخبري بعدم فهم املثال بعد اخلصوصيات املذكورة يف الر

عليه ( كما يستفاد ذلك من قوله ، من بقائه يف املدينة شهراً، وكون طريقه من البيداء)السالم

ما ذكر كما يظهر من  إىل  املركب بعد معلومية استنادهمجاع واإل، من البيداء)السالم

شكال يف الصغرى اإل إىل ليه، مضافاًإميكن االستناد  كلمات القائلني واملستشكلني ال

 جممع الربهان االقتصار يف العمل بالرواية على من دخل يوالكربى، ولذا احتمل يف حمك

  .املدينة وجاور فيها شهراً

نت خبري بأن مورد الرواية مسجد الشجرة، فحمل سائر املواقيت أو: وقال يف احلدائق

  . ـ انتهى)١(شكالخيلو من اإل عليها ال

ن من دخل أ املتقدم الدال على )٢(ارضتهما خلرب عبد احلميدوأما ما رمبا يذكر من مع

 اليت رواها بعد )٣(ال من ميقات أهل املدينة، ومرسلة الكليينإاملدينة فليس له أن حيرم 

وجه له،   فال،طريق شاء أي ويف رواية حيرم من الشجرة مث يأخذ: الصحيحة السابقة بقوله

جمملة الداللة باعتبار عدم معلومية السؤال فيها، ذ الصحيحة حاكمة على اخلرب، واملرسلة إ

  .خر فيهماشكاالت األاإل إىل مضافا

   } اثننييكان يف طريق حياذ إذا مكة إىل ومقتضامها حماذاة أبعد امليقاتني{

                                                

  .٤٥٢ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت٨ الباب ٢٣٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٩ ح باب مواقيت اإلحرام٣٢١ ص٤ ج: الكايف)٣(



٣٣٤

  ،فال وجه للقول بكفاية أقرما إىل مكة

  

ن ، وذلك ألكثر، ومنهم العالمة يف املنتهى والتذكرة، واختاره املستندكما عن األ

 من غري تفصيل بني املرور من ،الصحيحة تضمنت حماذاة الشجرة اليت هي أبعد املواقيت

  .ن الغالب حماذاتهأحماذي جحفة وعدمه، مع 

 ، وذكره يف الشرائع قوال، كما عن القواعد}مكة إىل وجه للقول بكفاية أقرما فال{

  . املداركيواستجوده يف حمك

شكال  إنه الإ ف،نه شك يف الزائد عن حماذاة أقرب املواقيتة ألءواستدل لذلك بالربا

  .صل عدمهعليه فهو مشكوك واألي أقرب املواقيت، أما الزائد يف حرمة جتاوز حماذ

دريس من إ عن ابن ين ما حكأصل يف قبال الدليل غري تام، كما لكن االستدالل باأل

 يان رمبا استدل له بأن حكم احملاذن كإذلك، ول غري تام كفاية حماذاة أحد املواقيت مطلقاً

 ميقات، ي كذلك جيوز من حماذاة أ،ميقات اتفق أي حرام من فكما جيوز اإل،حكم امليقات

  . ميقات فليس له دليلي ميقات له دليل، أما من حماذاة أيحرام من أن اإلإ: وفيه

 احتماالت ،نةمن جهة املدي أو املدور من جهة مكة أو مث هل املعيار يف احملاذاة املربع

  :أربع

خط خط مستقيم مير بامليقات مع مالحظة مكة  بأن ي،املربع من جهة مكة: ولاأل

 كما هو الشأن يف كل مربع ،مكة من سائر نقاط حماذيه إىل  فيكون امليقات أقرب،املكرمة

النقطة الواقعة يف  إىل ن اخلط املستقيم اخلارج من وسط الضلعإلو خط يف وسطه نقطة، ف

  .النقطة إىل ط أقصر من سائر اخلطوط املستقيمة اخلارجة من سائر نقاط الضلعالوس



٣٣٥

 وهي بني ذلك ،وتتحقق احملاذاة بأن يصل يف طريقه إىل مكة إىل موضع يكون بينه وبني مكة باب

  ،امليقات ومكة باخلط املستقيم

  

يكون نقاط  ف، بأن تفرض دائرة مركزها مكة متر بامليقات،املدور من جهة مكة: الثاين

  .مكة مع امليقات إىل احملاذاة كلها متساوية القرب

 بأن يفرض مربع ،حقه خاص ا، وهذا االحتمال كالاملربع من جهة املدينة: الثالث

عدها عن املدينة كبعد ضالع الباقية يكون ب واأل، احلليفةيحد أضالعه مير بذأوسطه املدينة و

  .هذا الضلع عنها

  . احلليفةي فتفرض دائرة مركزها املدينة مارة بذ،ة املدينةاملدور من جه: الرابع

االستدارية، فالالزم القول ا دون   الظاهر من احملاذاة التربيعية ال:عرفت هذا قلناإذا 

نه جعل العربة بالبعد مكة، أل االستدارية، واملستفاد من نص احملاذاة كون العربة باملدينة ال

ن الظاهر من النص أخيفى   لكن ال، احلليفة عنهايذ ية لبعدستة أميال عن املدينة املساو

 فال يتفاوت ،طراف املدينةأمن كل جهة من  اختصاص احلكم باخلارج من طريق البيداء ال

، وعلى هذا فالالزم  الصدق العريف كثرياً ينايفاملدينة تفاوتاً أو التربيع واالستدارة من مكة

  . ستة أميال من طريق البيداءينعأ ،االقتصار يف ذلك على مورد النص

 إىل وتتحقق احملاذاة بأن يصل يف طريقه{: شرح املنت فنقول إىل ذا عرفت هذا فلنرجعإ

بني ذلك امليقات ومكة باخلط { كما } وهي،موضع يكون بينه وبني مكة باب إىل مكة

 )باب وهي( مكان )كما( جعل : والصواب، والظاهر وقوع غلط يف العبارة،}املستقيم

   جعل دائرة وهذا ينطبق على االحتمال الثاين أعين



٣٣٦

 مث إن املدار على ،وبوجه آخر أن يكون اخلط من موقفه إىل امليقات أقصر اخلطوط يف ذلك الطريق

  ،صدق احملاذاة عرفاً

  

ن جعل بعض احملشني احملاذاة أمتر بامليقات وذا الشخص مركزها مكة، وذا حتقق 

 فالالزم ،ال يف بعض النقاطإذ التربيعية مباينة للدائرية إيف غري حمله، التربيعية أوىل من هذه 

ن ما ذكره يف أولوية التعينية فتأمل، كما ال أن يريد األإتلك، اللهم  أو القول ذه

  .شكال على املنت مل نعرف له حمصالاملستمسك من اإل

وبوجه آخر أن {: ينطبق عليه قوله وعلى ما فسرنا عبارة املصنف الذي هو ظاهره ال

ن الطريقني أذ لو فرض إ ،}الطريقامليقات أقصر اخلطوط يف ذلك  إىل يكون اخلط من موقفه

ن أقصر اخلطوط من أال إمكة  إىل  املار بامليقات والذي سلكه هذا الشخص مستقيمانيأ

لدائرية،  وهي ختالف احملاذاة ا،امليقات عبارة أخرى عن احملاذاة التربيعية إىل الطريق املسلوك

ن أن يف الدائرية تقع قوس من الدائرة بني امليقات وبني الطريق املسلوك، ومن املعلوم إف

ن الفرق بينهما طول ضلع من مثلث أحد إالقوس بني نقطتني ختالف اخلط املستقيم، ف

خر الطريق املسلوك، والضلع الثالث أضالعه اخلط املستقيم الواقع على امليقات، والضلع اآل

  .ن الدائرة املارة بامليقات، وبالطريق املسلوك اليت مركزها مكة يف املثالقوس م

 وكان املراد مثل أقصر اخلطوط اليت بني )مكة(نعم لو كان مكان امليقات يف املنت 

  .ولميقات ومكة لكان منطبقاً على التعريف األ

وقعت  إذا احملاذاةإذ  يلزم احملاذاة احلقيقة،  وال،}ن املدار على صدق احملاذاة عرفاًإمث {

  يف لسان الشارع املخاطب للعرف كان املراد منها املفهوم 



٣٣٧

  ، فيعترب فيها املسامتة كما ال خيفى، عنهكان بعيداً إذا فال يكفي

  

 ويف لفظ الرواية مه خصوصاًدال لزم عليه البيان، واملفروض عإلعريف املتسامح فيه، وا

مسرية ستة أميالريب ربع ق، بل يضبطها العرف حتقيقاً ة أميال مما الن ستأ ي، ومن البديه

ينا ند ما بأكثر خيتلف حسب التقريبات العرفية، وفتواهم يف هذا املقام بالعرفية مما يؤي أو ميل

  على العرف وهو الةما ملقاأ حبجة ،صول من كون مجيع التحديدات كذلكعليه يف األ

 يف كثري من املوارد نيصولي ولكن الفقهاء واأليفهم أزيد مما جرت عليه سريته من التسامح،

  .يف التسامح ن العرف مرجع يف املفهوم الأحبجة  يضيقون دائرة احلد فال يساحمون فيه أبداً

خر أ فبناؤهم يف كثري من املوارد بعدم التسامح ينايف بناءهم يف موارد ،وكيف كان

  .اليت منها ما حنن فيه على التسامح

  . القريبيغريه، فالالزم االقتصار على احملاذ إىل  عن مورد النصيلتعدنا لو قلنا باإمث 

 ولذا قال يف } فيعترب فيها املسامتة كما الخيفى،كان بعيداً عنه إذا فال يكفي{

منا ورد يف مورد خاص إن الدليل إ، فة مطلقاًادليل ظاهراً على االكتفاء باحملاذ  ال:املستمسك

منا تكون مع إستة أميال عن املدينة، واحملاذاة احلاصلة من ذلك وهو احملاذاة للشجرة مبسرية 

  .دليل إىل مطلق احملاذاة العرفية حمتاج إىل يقرب املسافة بني الشخص والشجرة، فالتعد

 العقيق مع حماذام يحرام أهل العراق وحنوهم من وادإومما يعضد ما ذكرنا وجوب 

 إذا ال لعدم االعتناء باحملاذاةإ وليس ذلك ، العقيقيعلى الظاهر ملسجد الشجرة قبل واد

م حياذون مسجد إ ف،اجلحفة إىل عد، وكذا أهل املغرب والشام عند جميئهمكانت على ب

  . انتهى،الشجرة قبل اجلحفة



٣٣٨

  ومع عدمه أيضاً، وإال فالظن احلاصل من قول أهل اخلربة،والالزم حصول العلم باحملاذاة إن أمكن

  اإلحرام من أول موضع أو  امليقاتفالالزم الذهاب إىل

  

 ،}ال فالظن احلاصل من قول أهل اخلربةإن أمكن، وإوالالزم حصول العلم باحملاذاة {

ذ إوجه جلعله بعده،   فال،ن الظن احلاصل من قول أهل اخلربة يف عداد العلمإالظاهر : أقول

  .ها قول أهل اخلربةمارة اليت منأة اليقينية ترفع بكل ءقاعدة االشتغال املوجبة للربا

  .دليل على اعتباره مارة الأ إىل نعم الظن غري املستند

ن املتجه اعتبار العلم باحملاذاة لكن صرحوا إنعم قد يقال : فما يف اجلواهر من قوله

  .انتهى، )١(رادة الظن يف أمثال ذلكإصل وانسباق بكفاية الظن، ولعله للحرج واأل

دلة املذكورة غري تامة، له أصال، واأل املستند فال اعتبارراد الظن غري أنه لو إحمل نظر، ف

  . للعلم املعترب يف املقامن أراد الظن املستند فليس مقابالًإو

 أو ما مطلقاإويكفي الظن باحملاذاة لعدم حصول غري الظن، : ومثله ما يف املستند قالوا

  . انتهى،)٢(ال الظنإ فال يكون متعلق التكليف ،غالباً

 عن املبسوط واجلامع والتحرير واملنتهى والتذكرة يظهر حال ما حكومن ذلك ي

  .والدروس من كفاية الظن

  حرام من أول موضع اإل أو امليقات إىل ومع عدمه أيضاً فالالزم الذهاب{

                                                

  .١١٧ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٨ر  سط١٨٣ ص٢ ج: املستند)٢(



٣٣٩

 ، وال يضر احتمال كون اإلحرام قبل امليقات حينئذ،احتماله واستمرار النية والتلبية إىل آخر مواضعه

  ،كان بعنوان االحتياط إذا  ألنه ال بأس به،جيوزمع أنه ال 

  

ومن مل يكن :  قال، كما يف املستند}آخر مواضعه إىل  واستمرار النية والتلبية،احتماله

آخر موضع  إىل الظن أيضاً حيرم من أول موضع حيتمل احملاذاة وجيدد النية إىل له سبيل

  .)١(كذلك

 من  ملا يأيت،}جيوز نه الأ حينئذ، مع حرام قبل امليقاتيضر احتمال كون اإل وال{

 فيكون كالصالة }كان بعنوان االحتياط إذا بأس به نه الأل{حرام قبل امليقات عدم جواز اإل

 بال وضوء أو ن الصالة يف النجسأ مع ،غري ذلك أو أربع جوانبإىل  أو ينءمبا أو يف ثوبني

  .غري القبلة حمرمةإىل أو 

جموز الرتكابه يف غري موضع   فالحرام قبل امليقاتة اإلنه لو فرض حرمألكن يرد عليه 

ف العلم غري حمرم رال فيما كان طإ وشرعاً ليس ذ االحتياط املستحسن عقالًإالضرورة، 

 أما االحتياط بارتكاب شيئني أحدمها حمرم فال دليل على ،ين أحدمها مضافءكالوضوء مبا

ين أحدمها ءبوضو أو ،بني أحدمها جنسنقول جبواز الصالة يف ثو  وال،جوازه فكيف حبسنه

اجلوانب يف غري مورد االضطرار، أما يف مورد االضطرار فالالزم مالحظة إىل  أو مباء جنس،

ن دل دليل على أمهية الواجب، كما يدل على ذلك ما ورد إهم من الواجب واحلرام، فاأل

  .الجمشكال ال كان للتوقف واإلإربع جوانب قلنا به، وأ إىل يف الصالة

  هذا كله فيما كان للعلم طرفان، أما لو 

                                                

  .٩ ـ ٨ سطر ١٨٣ ص٢ ج: املستند)١(



٣٤٠

 ألما ال يثبتان كون ،أصالة عدم وجوب اإلحرام أو وال جيوز إجراء أصالة عدم الوصول إىل احملاذاة

 وجيوز ملثل هذا الشخص أن ينذر ، واملفروض لزوم كون إنشاء اإلحرام من احملاذاة،ما بعد ذلك حماذاة

   أول موضع االحتمالاإلحرام قبل امليقات فيحرم يف

  

صبية غباحة وال للوجوب واحلرمة، كما لو كان ماء حيتمل اإلواحد حمتمالًشيء كان 

ن موضع إاملوجب لتردد املكلف بني وجوب استعماله للصالة وحرمته كما حنن فيه، حيث 

ن كان إحرام، وكونه حماذياً له الواجب فيه، فم فيه اإلالتردد حمتمل لكونه قبل امليقات احملر

 أو  مباء مباحؤن أمكن التخلص بالتوضإف الّإبه، و  أخذيحكم أو هناك أصل موضوعي

وجه لتقدمي حمتمل الوجوب  ذ الإمهية، ال كان احلكم تابعاً لألإحرام من امليقات لزم، واإل

  .على حمتمل احلرمة فتدبر

حذو امليقات نه لو مل يعرف أومما ذكرناه يعرف النظر فيما عن املنتهى والتحرير من 

، ولذا أشكل  حمرماًالّإنه مل جياوز امليقات أظناً احتاط، وأحرم من بعد حبيث يتيقن  علماً وال

  .حرام عن امليقات كذا ميتنع تقدميه عليهعلى ذلك بأنه كما ميتنع تأخري اإل

حرام، صالة عدم وجوب اإلأ أو احملاذاة، إىل صالة عدم الوصولأجراء إجيوز  وال{

 }حملاذاةحرام من انشاء اإلإواملفروض لزوم كون  .يثبتان كون ما بعد ذلك حماذاةً ما الأل

  .الرباءة اليقينية إىل  حيتاجواالشتغال اليقيين

 فيحرم يف أول موضع ،حرام قبل امليقاتوجيوز ملثل هذا الشخص أن ينذر اإل{

  االحتمال 



٣٤١

 ، عدم االكتفاء به صورة الظن أيضاً واألحوط يف،أو قبله على ما سيأيت من جواز ذلك مع النذر

 بل األحوط عدم االكتفاء باحملاذاة مع إمكان ، كان األقوى االكتفاءوإن ،وإعمال أحد هذه األمور

 مث إن أحرم يف موضع الظن باحملاذاة ومل ، لكن األقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً،الذهاب إىل امليقات

  ،ذلك كونه قبل احملاذاة ومل يتجاوزه أعاد اإلحرام وإن تبني بعد ،يتبني اخلالف فال إشكال

  

من جواز ذلك مع {وىل من أحكام املواقيت  يف املسألة األ}أو قبله على ما سيأيت

حوط يف صورة الظن أيضاً عدم واأل{:  ومما تقدم تعرف مواقع النظر يف قوله،}النذر

حوط عدم اء، بل األقوى االكتفن كان األإمور، وعمال أحد هذه األإاالكتفاء به، و

 ،}قوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاامليقات، لكن األ إىل مكان الذهابإاالكتفاء باحملاذاة مع 

مسجد الشجرة من طريق  إىل ال بالنسبةإحرام من احملاذاة وقد حتصل مما اخترناه عدم اإل

  .امليقات إىل ابالذه أو البيداء، ومع الشك يف احملاذاة املتحققة ببعد ستة أميال يلزم النذر

ن إشكال، وإباحملاذاة ومل يتبني اخلالف فال { املعترب }ن أحرم يف موضع الظنإمث {

 كما عن الدروس واملسالك، }حرام أعاد اإلهتبني بعد ذلك كونه قبل احملاذاة ومل يتحاوز

لظن ا  الةاحلكم دائر مدار احملاذا إذا ويف اجلواهر واملستمسك وغريها، وذلك لتبني البطالن

  ا، بل وكذا لو تيقن 



٣٤٢

 وإال فيكفي يف ،تبني كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعني أو ،وإن تبني كونه قبله وقد جتاوز

  الصورة الثانية

  

ن أمكن إ ف،تبني كونه بعده أو ،ن تبني كونه قبله وقد جتاوزإو{العدم تبني احملاذاة مث 

دليل على الكفاية  ، وال قبل امليقات وبعده اختياراًحرام لعدم كفاية اإل}العود والتجديد تعني

يبعد  بل ال: الظن، ومنه يظهر النظر فيما ذكره يف اجلواهر بقوله أو  اليقنييف صوريت

  .)١(جزاءاالجتزاء به لو تبني فساد ظنه، لقاعدة اإل

ن حرام على حمل احملاذاة وكان مل يتجاوزه أعاد حينئذ، لكتبني ظنه بتقدم اإل نعم لو

ن إعادة لو ظهر التقدم، وعدمها لو ظهر التأخر، وهو مشكل أطلق يف الدروس واملسالك اإل

  . انتهى،جزاء قاعدة اإلطالقمل يرتل على ما ذكرنا إل

 يف  ملا سيأيت}فيكفي يف الصورة الثانية{ميقات  إىل  ميكن العود والتجديد ولو}الإو{

حرام من ذلك حيث أمكن واإل إىل جوع من كفاية الريتاملسألة الثانية من الفصل اآل

رم بعد امليقات نه رمبا أحأ إىل  مضافاً:نه أحرم من حيث أمكن، لكن فيهأاملوضع، واملفروض 

حيث بينه وبني امليقات  إىل نه متمكن من الرجوعأسخني مثال، واحلال مبسافة كثرية كفر

حيث أمكن،  إىل اخلروج الدالة على خبارنه يلزم عليه الرجوع مبقتضى تلك األإفرسخ، ف

تشمل مثل هذا  تية يف تلك املسألة ال اآلخبارن األأ املصنف بالكفاية إطالقوعليه فيشكل 

  .خيفى  واجلاهل وحنومها، كما اليا وردت يف الناسإ بل ،حراماإل

                                                

  .١١٧ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٤٣

اذاة بني  وال فرق يف جواز اإلحرام يف احمل، واألوىل التجديد مطلقاً،يف األوىل يف مكانهاإلحرام وجيدد 

  الرب والبحر

  

حرام يف جيدد اإل{ ـوىل فحال الصورة الثانية حال الصورة األ على هذا يكون }و{

حيث متكن، ملا يستفاد  إىل ال رجعإن مل ميكن الرجوع، وإ }يف مكانه{ ويف الثانية ،}وىلاأل

م يف املكان عدم حران املناط يف اإلأ، من يتتية يف املسألة الثانية من الفصل اآل اآلخبارمن األ

  .يفوته احلج، فتأمل حيث الإىل  أو امليقات، إىل متكن الرجوع

حرام من نه بناًء على كفاية اإلإ مث ،}وىل التجديد مطلقاًاأل{ )رمحه اهللا( لذا قال }و{

حرام يف فرق يف جواز اإل ال{ غريها }و{ احلليفة يحماذاة كل ميقات من غري فرق بني ذ

 عن القواعد ي كما صرح به يف الشرائع، وقرره يف اجلواهر، وحك}لبحراحملاذاة بني الرب وا

ن ظاهر الشراح عدم أ بل يف املستمسك ،صحابنه املشهور بني األأوغريه، بل يف احلدائق 

  . انتهى،ن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدةأدريس، فذكر إ من ابن الّإاخلالف فيه 

من ن ميقام اجلحفة، وأما أفتوى على أما أهل مصر فقد عرفت النص وال: أقول

رده مجلة من تأخر عند بعدم الوقوف له على دليل، مث : صعد البحر فقد قال يف احلدائق

 حرام منها لذلك القرب املواقيت صح اإلن كانت حماذية ألإنعم : وجهه بقوله

ا ميقات  أا حتاذي أحدها، الأ على  وتبعه يف اجلواهر بأن ذلك بناًء،)١(خلصوصيتها

  . انتهى،خبصوصها

                                                

  .٤٥٤ ص١٤ ج: احلدائق)١(



٣٤٤

 إذ املواقيت حميطة ، لواحد منها وال يكون حماذياً،مث إن الظاهر أنه ال يتصور طريق ال مير على ميقات

  ، فال بد من حماذاة واحد منها،باحلرم من اجلوانب

  

ن اخلارطات احلديثة املبنية على التحقيق إحماذية، ف  والوكيف كان فجدة ليست ميقاتاً

 من املواقيت ، ومل حتدد أحداًعد جدة عن مكة املكرمة خبمس وسبعني كيلومتراًبحددت 

شكلنا يف حماذاة امليقات يف غري أقد  ناإخيفى على من راجعها، وحيث  ذا املقدار، كما ال

تكليفهم  البحر ما هو ن راكيبأطائل يف حتقيق  طائل يف حتقيق ذلك، كما ال ذي احلليفة ال

 ، وحنوهن كان نصرانياًإنه هل يصح االعتماد على قول الربان وأعلم باحملاذاة وال إىل بالنسبة

ميقات بعد خروجهم إىل الذهاب  أو حرام بالنذر،ن الالزم عليهم على املختار اإلإأم ال، ف

  .يف راكب الطائرة النازلة يف جدةاحلال عن البحر، ومنه يعرف 

ذ إ لواحد منها، يكون حماذياً يقات، والمير على م يتصور طريق ال نه الإمث الظاهر {

 كما صرح به يف اجلواهر، }بد من حماذاة واحد منها املواقيت حميطة باحلرم من اجلوانب، فال

  . انتهى،)١(ا حميطة باحلرما، ألحماذاة ميقات منه إىل خيلو طريق منها بالنسبة ال: قال

 احلليفة واجلحفة كليهما  وليس، بأنه ليس كذلكيشكل عليه السيد الربوجردألكن 

 والعقيق بني الشمال ، وقرن املنازل يف املشرق منه،يف مشال احلرم على خط واحد تقريباً

   واملشرق، فتبقى يلملم وحدها

                                                

  .١١٨ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٤٥

  ولو فرض إمكان ذلك فالالزم اإلحرام من أدىن احلل

  

 أمثان لثالثة أرباع الدورة احمليطة باحلرم، وبينها وبني قرن املنازل أكثر من ثالثة

  . انتهى،اجلحفة قريب من ذلك إىل الدورة، ومنها

وتبعه على ذلك بعض احملشني، وهو الظاهر من بعض اخلرائط احلديثة املبنية على 

 وعليه فال ينفع ما ذكره يف املستمسك لتصحيح ذلك بأن اجلحفة ما بني الشمال ،التحقيق

 وقرن ،ني الشمال واملشرققيق بع الي ومسجد الشجرة يف جهة الشمال، وواد،واملغرب

  . انتهى،، ويلملم يف جنوب مكةاملنازل يف املشرق تقريباً

  على القول بكفاية احملاذاة مطلقاً،خصوصاً بعد ما عرفت من اعتبار القرب يف احملاذاة

  . احلليفةيوعدم التخصيص بذ

 }حرام من أدىن احللفالالزم اإل{ بل هو الواقع كما عرفت }مكان ذلكإولو فرض {

 واختاره يف املستند، ،اختاره العالمة يف القواعد، وولده يف شرحه، واستحسنه يف املدارك

  .واحتمله يف املسالك

 ما دل طالقإل:  وأوضحه يف املستمسك بقوله،واستدلوا لذلك مبا بينه يف اجلواهر

ذاه، من حا أو حرام، ولزوم اخلروج عنه فيمن مر بامليقاتإعلى عدم جواز دخول احلرم بال 

 ،فراد خروج غريه من األييقتض  ال،مما حياذيه أو حرام من امليقاتملا دل على وجوب اإل

 واحتمال دخل امليقات يف ،حرام قبله، كما ذكر اجلماعةصل الرباءة عن وجوب اإلواأل

  . انتهى،)١(ة من الشرطية، كما يف سائر العبادات الشرعيةء بأصل الربايحرام منفصحة اإل

                                                

  .٢٨٤ ص١١ ج: املستمسك)١(



٣٤٦

أنه حيرم من موضع يكون بينه وبني مكة بقدر ما بينها وبني أقرب املواقيت إليها وهو وعن بعضهم 

 لكن األحوط اإلحرام منه وجتديده ،نه ال دليل عليهإ : وفيه، حمرماً ألنه ال جيوز ألحد قطعه إالّ،مرحلتان

  .يف أدىن احلل

  

ضع نه حيرم من موأ{صحاب، كما عن املدارك  وهم مجع من األ}وعن بعضهم{

 مثانية ي أ}ليها وهو مرحلتانإيكون بينه وبني مكة بقدر ما بينها وبني أقرب املواقيت 

  ولو حج على طريق ال:، قال يف الشرائع}حمرماً الّإحد قطعه ألجيوز  نه الأل{ وأربعون ميالً

 ،)١(مكة إىل غلب على ظنه حماذاة أقرب املواقيت إذا أحد املواقيت، قيل حيرم إىل ييفض

  .ىانته

 اليقني يول بأن ثبوت التكليف يقتضوتوقف يف احلكم صاحب احلدائق بعد رد األ

ليه أشار إمطلقا، و منا ثبت مع املرور على امليقات الإة، والثاين بأن ذلك ءبتحصيل الربا

حرام منه وجتديده يف حوط اإلدليل عليه، لكن األ نه الإوفيه {:  بقوله)رمحه اهللا(املصنف 

ول  ومل يتم ما ذكر للقول األ،ن حيث عرفت عدم الدليل على احملاذاة مطلقا لك،}أدىن احلل

حرام يف بعض عدم جواز اإل إىل ذ املستفاد من النصوص بعد ضم بعضهاإ أدىن احلل، أعين

ن قول إ، فمير بامليقات أصالً ن كان احلاج الإيف حمل بعد املواقيت، و حمل قبل املواقيت، وال

حرام من مواقيت مخسة وقتها رسول اهللا اإل:  يف صحيحة احلليب)عليه السالم(الصادق 

 كالصريح يف ،)٢(معتمر أن حيرم قبلها والبعدها  حلاج واليينبغ  ال)صلى اهللا عليه وآله(

  ال فريد النقض مبن حيرم قبل إذلك، و

                                                

  .١٧٦ ص:سالم شرائع اإل)١(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٤٧

  ،اإلفراد أو  أدىن احلل وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج القران:العاشر

  

مل مير بامليقات، بتقريب ما ذكروه هناك، والقول بأن ما دل على  إذا كالبصرةامليقات 

 ما دل على طالق تسليم إل،حرام مطلق يشمل حىت من مل مير مبيقاتعدم جواز تقدمي اإل

حرام من  كان الالزم اإل،حرام بعد امليقات، فيشمل حىت من مل مير بامليقاتعدم جواز اإل

  .شاء اهللا نإيله ص تفبالنذر، كما سيأيتحرام اإل أو أحد املواقيت

 أو نا وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج القر،أدىن احلل{ : من املواقيت}العاشر{

  .هى، ويف املستند وغريهنت بال خالف عن التذكرة وامل}فراداإل

أدىن احلل يف العمرة  إىل صحاب اعتبار اخلروج قد ذكر غري واحد من األ:ويف اجلواهر

 عن ي، بل حكنعلم بذلك خالفاً ة للقارن واملفرد بعد احلج، بل يف كشف اللثام الاملفرد

  . انتهى،)١( اخلالف يف ذلك أيضاًياملنتهى نف

  :واستدل له جبملة من الروايات

من أراد أن خيرج من :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيح عمر بن يزيد، عن

صلى اهللا (ن رسول اهللا إو:  قال،شبههماأما  أو يبيةاحلد أو مكة ليعتمر أحرم من اجلعرانة

 فيها من عسفان  القعدة، عمرة أهلّيفرقات، كلها يف ذت اعتمر ثالث عمر م)عليه وآله

  وهي عمرة احلديية، وعمرة القضاء أحرم فيها من اجلحفة 

                                                

  .١١٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٤٨

  .)١( فيها من اجلعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حننيوعمرة أهلّ

 إذا  عن املرأة احلائض)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : يح مجيل بن دراجوصح

عرفات، فتجعلها حجة،  إىل  كما هييمتض: )عليه السالم( قال ،قدمت مكة يوم التروية

 كما :عمري أيب قال ابن .التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة إىل مث تقيم حىت تطهر، فتخرج

  .)٢(صنعت عائشة

من دخل مكة حبجة :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب من أخربه، عنوصحيح حريز، ع

ما انصرف  أراد أن يعتمر بعد أو ن حيج عن نفسهأذا أراد إقام سنة فهو مكي، فأعن غريه مث 

 إىل الوقت، وكلما حول رجع إىل من عرفة فليس له أن حيرم من مكة، ولكن خيرج

  .)٣(الوقت

  يف كيفية حج النيب)عليه السالم(الصادق عن وصحيح معاوية بن عمار، الوارد 

 ترجع نساؤك )صلى اهللا عليه وآله( يا رسول اهللا :فقالت عائشة:  وفيه)صلى اهللا عليه وآله(

 إىل بكر أيب الرمحن بن بطح وبعث معها عبدرجع حبجة، فأقام باألأحبجة وعمرة معاً و

عليه (براهيم إند مقام  بالبيت وصلت ركعتني عتالتنعيم فأهلت بعمرة مث جاءت وطاف

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله(  وسعت بني الصفا واملروة مث أتت النيب)السالم

  .وحنوه غريه

                                                

  .٢ ـ ١ ح من أبواب املواقيت٢٢ الباب ٢٤٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ح من أبواب املواقيت ٢١ الباب ٢١٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٩ ح من أبواب املواقيت٩ الباب ١٩٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٣ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٤٩

  ،بل لكل عمرة مفردة

  

شكال بعض  فال جمال إل،وهذه الروايات بضميمة توقيفية العبادة تدل على الوجوب

  .املعاصرين بعدم داللتها على الوجوب

ميقات العمرة هو :  قال يف احلدائق}ل عمرة مفردةلك{ أدىن احلل ميقات }بل{

قصد مكة، وأما غريه مما كان  إذا ميقات احلج ملن كان خارجاً عن حدود املواقيت املتقدمة

أدىن احلل  إىل جنه خيرإجماوراً مبكة وأراد العمرة ف أو من أهل مكة أو  بينها وبني مكةداخالً

 مثة وهي احلديبية )صلى اهللا عليه وآله( اهللا فضله من أحد املواقيت اليت وقتها رسولأو

  . انتهى،)١(وجعرانة وعسفان وتنعيم

 خباروغري ذلك من األ: ويف املستند بعد ذكر صحيح عمر بن يزيد السابق قال

، بل قارناً أو ن مل يكن مفرداًإها يشمل كل من أراد العمرة املفردة من مكة أيضاً، وإطالقو

  . انتهى،)٢(حلل من احلج الفاسد وهو كذلكأراد التقرب بالعمرة والت

مكن  على اختصاص العمرة املزبورة بذلك أل ظاهراًمجاعبل لوال اإل: ويف اجلواهر

  . انتهى،)٣( بعض النصوصطالقالقول باعتبار ذلك يف كل عمرة إل

  صحيحي عمر وحريز املتقدمني  إىل ، مضافاًطالقويدل على اإل: أقول

                                                

  .٣٢٧ ص١٦ ج: احلدائق)١(

  .١٣ سطر ١٨٣ ص٢ ج: املستند)٢(

  .١١٩ ص١٨ ج: اجلواهر)٣(



٣٥٠

  :خرمجلة من النصوص األ

:  يف حديث قال فيه)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيح عبد اهللا بن سنان، عن

 القعدة، عمرة ي ثالث عمر متفرقات كلها يف ذ)صلى اهللا عليه وآله(واعتمر رسول اهللا 

 فيها من عسفان وهي عمرة احلديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من اجلحفة، وعمرة هلّأ

  .)١(ن رجع من الطائف من غزاة حننيأعد  بي فيها من اجلعرانة وهأهلّ

  .)٢( مثله)عليه السالم(وصحيح معاوية بن عمار، عنه 

 :، ملا قال له سفيان)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح عبد الرمحن بن احلجاج، عن

هو وقت من : صحابك يأتون اجلعرانة فيحرمون منها، فقلت لهأن تأمر أما حيملك على 

ي وقت من مواقيت رسول اهللا أو:  فقال)صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا مواقيت وقتها رس

حرم منها حني قسم غنائم حنني مرجعه من أ:  فقلت له، هو)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣(الطائف

دىن احلل أ إىل شكال يف لزوم خروج من يف مكةينبغي اإل ال: ذا عرفت هذا قلناإ

  :مرينأمنا الكالم يف إلفتوى، و ملا تقدم من النص وا،حرام العمرةإل

  حرام من أدىن احلل عام يشمل من ليس يف مكة نه هل لزوم اإلإ: ولاأل

                                                

  .٤٣٢ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .٢ ح من أبواب العمرة٢ الباب ٢٣٨ ص١٠ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حقسام احلجأ من أبواب ٩ الباب ١٩٣ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٥١

م هؤالء يكلفون أدىن احلل واملواقيت، أبني  أو بأن كان مرتله يف احلرم خارج مكة،

  حرام من منازهلم؟ باإل

: وعمر قال مجيل يشكال يف داللة صحيحنه بعد اإلإ ف،محل الثاين يف املستمسكأ

حرم من مرتله أن من كان مرتله دون امليقات أ ملا دل على ،حرام من مرتلهوحينئذ جيوز له اإل

  . انتهى،)١(كما اختاره يف اجلواهر

 دىن احلل بغري من كان مرتله دون امليقاتأحرام من لكن الظاهر ختصيص احلكم باإل

راد العمرة من مكة، وذلك أاحلج و إىل ذهب إذا ما أراد العمرة من مرتله، ال إذا مكةإىل 

ث يشمل من كان مرتله دون الوقت يعموم حب دىن احلل الأحرام من ن ما دل على اإلأل

ما حنن فيه  إىل حرام من املرتل بالنسبة أدلة اإلإطالقخيفى، فيبقى  راد العمرة منه كما الأو

  .سليماً عن املعارض

حد يريد العمرة حىت لو أتى أ يشمل كل دىن احلل، هل هو عامأحرام من ن اإلإ: الثاين

  .م خاص مبن يريد العمرة وهو يف مكة وحنوهاأ ،أراد العمرة إذا  كاملدين،فاقمن اآل

نعم يف عبارة احلدائق املتقدمة تنصيص على  .ولظاهر بعض املطلقات من العبائر األ

  .الثاين

 حمرما الّإواقيت ن ما دل على عدم جواز عبور قاصد مكة من املول، ألوالظاهر األ

دىن أ من حرام العمرة املفردة مطلقاًإ وعلى هذا ف،)صلى اهللا عليه وآله( خمصص بفعل النيب

  احلل 

                                                

  .٢٨٥ ص١١ ج:ستمسكامل )١(



٣٥٢

  ،التنعيم فإا منصوصة أو اجلعرانة أو واألفضل أن يكون من احلديبية

  

من مرتله، سواء كان وإال أحرم حرام بعد املواقيت يكون مرتل مريد اإل ن الأبشرط 

 هلذا مزيد توضيح يف املسألة الرابعة راد االعتمار من مرتله، وسيأيتأ إذا يف احلرم أو ليف احل

  .حكام املواقيتأمن 

جيوز له  دىن احلل حبيث الأحرام من راد العمرة وهو يف مكة يلزم عليه اإلأمث هل من 

جيب من  ل الوعلى كل حا:  قال،م جيوز ذلك؟ اختار يف اجلواهر الثاينأات، قاملي إىل تياناإل

خالف   بال،خرىجيوز من األ  على التعيني حبيث ال،ختيهأ من اجلعرانة و، أيواحد منها

ن كان الظاهر اجلواز، إ املراسم، ويحد املواقيت كما عساه يتوهم من حمكأمن  جده والأ

جيوز  مية، نعم ال عزدىن احلل رخصة الأفضل لطول املسافة والزمان، وحينئذ فأبل لعله 

  . انتهى،)١(ام ا من مكة واحلرمحراإل

امليقات أحرم منه  إىل مر يف صحيح عمر، نعم لو أتىلكن لنا يف ذلك تأمل، لظهور األ

  . واهللا العامل،حمرماً الّإدل على عدم جواز جتاوز امليقات  لزوماً، لعموم ما

فت يف  كما عر}ةصا منصوإالتنعيم ف أو اجلعرانة أو ن يكون من احلديبيةأفضل واأل{

  .مراًأ و فعالًي لقاعدة التأس،النصوص املتقدمة

  من احلديبية  أو ن يكون من اجلعرانةأولكن يستحب : قال يف اجلواهر

                                                

  .١١٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٥٣

  . انتهى،)١(أو من التنعيم

 ضافة اجلحفة أيضاً لفعل النيبإضافة عسفان، والظاهر إوقد تقدم عبارة احلدائق ب

  .)صلى اهللا عليه وآله(

 يف الترتيب يف الفضل الذي ذكره يف شكالمنا اإلإ فيه، وكالإش وكيف كان فهذا ال

 )صلى اهللا عليه وآله(  النيبحراموأفضل اجلعرانة إل:  كالمهي حيث قال يف حمك،الدروس

  . انتهى،مرد بذلك مث احلديبية الهتمامه ا منها مث التنعيم ال

صلى اهللا ( ن النيبإف من اجلعرانة، حراماإلويف التذكرة ينبغى : لاوعن كشف اللثام ق

 حرامباإل عائشة ر أم)صلى اهللا عليه وآله(نه  فاتته فمن التنعيم ألإن اعتمر منها، ف)عليه وآله

حرم باجلعرانة، ولعل هذا دليل تأخري أنه ملا قفل من حنني ن فاتته فمن احلديبية ألإمنه، ف

  . انتهى،)٢( اعتماره منه من وتفصيل ملا ذكره أوالً،احلديبية والتنعيم عن اجلعرانة فضالً

ما عن درر  إىل  ا)صلى اهللا عليه وآله( الهتمامه: كأن الدروس أشار بقوله: أقول

حرم من اجلعرانة أ )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإويف احلديث : مجهور قال أيب  البنايلئالل

  .)٣( من التنعيمحرامسامة بن زيد باإلأ من احلديبية وأمر حراموأراد اإل

صلى اهللا عليه (ه إحرامن أالظاهر : شكل يف الترتيب املذكور يف احلدائق قائالأكن ل

  منا هو من حيث كوا يف طريقه إ يومئذ من اجلعرانة )وآله

                                                

  .١١٩ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٣٠٧ ص٢ ج: كشف اللثام)٢(

  .١ حن أبواب املواقيت م١٣الباب  ٢١ص ٢ ج: املستدرك)٣(



٣٥٤

  التشديد بئر أو  فإن احلديبية بالتخفيف،وهي من حدود احلرم على اختالف بينها يف القرب والبعد

  

ريها، غيدل على خصوصية توجب الفضل على  فال ،مكة إىل بعد رجوعه من الطائف

  . انتهى،)١(وقد أهل أيضاً من عسفان يف بعض عمره

  .وتبعه على ذلك اجلواهر واملستمسك

صحابه بذلك، أ )عليه السالم(لكن رمبا يستفاد أفضلية اجلعرانة من أمر الصادق : أقول

  .كما تقدم يف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج، واهللا العامل

 البعيد بقدر ما، بل ييكف يراد به املتصل باحلرم حىت ال  ال)أدىن احلل(هلم ن قوإمث 

 منها حراممنا يستفاد من تعدد املواضع ااز اإلإخيفى، وهذا  يراد به مقابل امليقات كما ال

  يف صحيحة عمر بن يزيد املتقدمة)عليه السالم(قوله  إىل بعد القطع بعدم اخلصوصية، مضافاً

ن املواضع املذكورة ليست متصلة باحلرم، فتسميتها أدىن احلل أيرد هذه  ما، فالشبههأما أو 

  .دىن احلل ليس يف حملهأمطلق  إىل  عنهايكالتعد

ا يف القرب بينههي من حدود احلرم على اختالف { هذه املواضع املذكورة }و{

 وكسر الباء املوحدة ة بضم احلاء املهملة وسكون الياء املثناة التحتاني}ن احلديبيةإوالبعد، ف

  بئر { هلا }أو التشديد{ للياء الثانية املفتوحة }بالتخفيف{و

                                                

  .٣٢٧ ص١٦ ج: احلدائق)١(



٣٥٥

 نصفه يف احلل ونصفه يف : ويقال، مث أطلق على املوضع،بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة

  بكسر أو الراء، واجلعرانة بكسر اجليم والعني وتشديد ،احلرم

  

نصفه يف احلل : طلق على املوضع، ويقالأبقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، مث 

  :قد اختلفوا يف هذا امليقات يف أمور:  أقول،}ونصفه يف احلرم

 إىل  والثاين،أهل اللغة إىل ولبالتشديد، وقد نسب األ أو ا بالتخفيفإ: ولاأل

  .متعني أو أفصح أو ول أوىلن األأصحاب احلديث، لكن الظاهر من تصفح كلمام أ

  . مث مسيت ا قرية هناك،اسم شجرة أو اسم بئر،ا إ: الثاين

ا بعضها من احلل وبعضها من احلرم، لكن أ أو من احلرم، أو ا من احللإ: الثالث

  .ولال منه األإ العمرة إحراميصح  نه الأالظاهر من تطابق الفقهاء على كوا من احلل و

  .ميال من املسجد احلرامأ تسعة أو حنو مرحلة أو ا دون مرحلتني من مكةإ: الرابع

 يعالم احلرم من ناحية جدة، كمعلوميتها من سائر النواحأ فبعد معلومية ،وكيف كان

 إىل الفضل فاملتعني الرجوع إىل ما بالنسبةأليه، وإدىن احلل الذي جيب اخلروج أ إىل بالنسبة

  .طالة الكالم حول التحديدإ إىل يداع  ال فعالً،أهل اخلربة هناك

  أو بكسر { ، املهملة املفتوحة}انة بكسر اجليم والعني وتشديد الراءواجلعر{



٣٥٦

  . موضع بني مكة والطائف على سبعة أميال:اجليم وسكون العني وختفيف الراء

 بينه وبني مكة أربعة : ويقال، موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف احلل إىل مكة:والتنعيم

 وأما املواقيت اخلمسة فعن العالمة يف املنتهى أن ،لبحرين كذا يف جممع ا، ويعرف مبسجد عائشة،أميال

  أبعدها من

  

 كما ،بفتح اجليم وكسر العني وتشديد الراء أو ،}اجليم وسكون العني وختفيف الراء

  .)رمحه اهللا(دريس إعن ابن 

ا على مثانية عشر ميال، أ وعن بعض }ميالأموضع بني مكة والطائف على سبعة {

ا على سبعة سهو، وقد أبريد، فالقول ب أو ميالأ من جهتها تسعة ن احلرمأوعن آخر 

  .عرفت عدم الفائدة يف حتقيق ذلك

طراف أقرب أ وهو ،موضع قريب من مكة{ وزن مصدر باب التفعيل }والتنعيم{

 وقيل ثالثة، وقيل على فرسخني على ،}ميالأربعة أبينه وبني مكة : مكة، ويقال إىل احلل

  .طريق املدينة

ها من ذلك املكان حرام وذلك إل،)١(}عرف مبسجد عائشة، كذا يف جممع البحرينوي{

عليه (مام زين العابدين ، ومسجد اإل)عليه السالم(كما تقدم، وهناك مسجد أمري املؤمنني 

  .على ما عن كشف اللثام) السالم

  دها من بعأ يف املنتهى أن )رمحه اهللا(فعن العالمة { املتقدمة }وأما املواقيت اخلمسة{

                                                

  .)نعم( مادة ١٧٩ ص٦ ج: جممع البحرين)١(



٣٥٧

 واملواقيت الثالثة الباقية ، ويليه يف البعد اجلحفة، فإا على عشرة مراحل من مكة،مكة ذو احلليفة

  . إن اجلحفة على ثالث مراحل من مكة: وقيل،على مسافة واحدة بينها وبني مكة ليلتان قاصدتان

  

، واملواقيت ا على عشرة مراحل من مكة، ويليه يف البعد اجلحفةإمكة ذو احلليفة، ف

ن اجلحفة على إ: الثالثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبني مكة ليلتان قاصدتان، وقيل

ديب يف كتابه كيف حتج،  وقد ضبطها الفاضل حممد احلسني األ،}ثالث مراحل من مكة

ة وأربعة وستني كيلومتراً، واجلحفة على اثنني وعشرين، ائ احلليفة على بعد أربعمان ذأب

  . من قرن املنازل ويلملم وذات عرق على أربعة وتسعنيوكالً

ن هذا إالكيلومتر نصف ميل، لكن الظاهر وقوع االشتباه يف اجلحفة، وحيث : أقول

  . فليس يف حتقيقها ونقل االختالف مزيد فائدة،يومنا هذا إىل احملال معلومة بالتواتر

  



٣٥٨

  وإن كان مهلّ، أهل ذلك الطريق فميقاته ميقات،اعتمر على طريق أو كل من حج :٥مسألة 

  مجاع أرضه باإل فال يتعني أن حيرم من مهلّ، كما أشرنا إليه سابقاً،أرضه غريه

  

ن إ فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، و،اعتمر على طريق أو  كل من حج:٥مسألة {

  . يف الثاين والثالث من املواقيت}ليه سابقاًإشرنا أ أرضه غريه، كما كان مهلّ

 منه، حرامن كل من حج على ميقات لزمه اإلأصحاب بقد صرح األ:  احلدائققال يف

العمرة، فلو  أو ا من غري أهلها مريداً للحج هلها وملن ميرن هذه املواقيت املتقدمة ألأمبعىن 

 احلليفة، وهذا احلكم ي من ذحرامالعراق وجب عليه اإل أو  على طريق املدينةيحج الشام

  . انتهى،)١(ا يفهم من املنتهىجممع عليه بينهم كم

 ، مير مبسجد الشجرةاعتمر على طريق كالعراقي أو كل من حج: وقال يف املستند

خالف فيه يوجد، كما صرح به مجاعة، بل عن مجاعة بغري فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق 

  . انتهى،)٢( فهو احلجة، حمقق أيضاًإمجاع عليه، بل هو مجاعإلدعوى ا

  .ماترسال املسلّإواهر رسله يف اجلأو

   مجاع أرضه باإلفال يتعني أن حيرم من مهلّ{: )رمحه اهللا(ومن هنا قال املصنف 

                                                

  .٤٥٥ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  . املسألة الثانية١٨٣ ص٢ ج: املستند)٢(



٣٥٩

هلها وقت املواقيت أل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  إن رسول اهللا:والنصوص منها صحيحة صفوان

  .اومن أتى عليها من غري أهله

  

 أيب  بن حيىي، عن)١(}نمنها صحيحة صفوا{ الكثرية }النصوص{ يدل عليه }و

 )صلى اهللا عليه وآله(أن رسول اهللا {: ليهإنه كتب أ يف حديث )عليه السالم(احلسن الرضا 

 فال جياوز ةة ملن كان به علص وفيها رخ}هلها ومن أتى عليها من غري أهلهاوقت املواقيت أل

  .ال من علةإامليقات 

جاوز  إذا ن أين حيرم الرجل م)عليه السالم(، سألت أبا عبد اهللا وصحيح احلليب

  .)٢(ال حمرماًإجياوز اجلحفة   وال،من اجلحفة: )عليه السالم(الشجرة؟ فقال 

من دخل :  وفيها)عليه السالم(احلسن موسى  أيب براهيم بن عبد احلميد، عنإورواية 

  .)٣(ال من املدينةإن حيرم أاملدينة فليس له 

هل جند العقيق ووقت أل: )عليه السالم( عبد اهللا أيب يوب اخلزاز، عنأ أيب وصحيح

  .)٤(جندتأوما 

: وقال .هل جند العقيق أل)صلى اهللا عليه وآله(وقت رسول اهللا : وصحيح رفاعة

 نت منهمأرض وجندت األأهو وقت ملا)٥(.  

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ الباب ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١٥ باب ٢٤١ ص٨ ج:ل الوسائ)٣(

  .١ ح من أبواب املواقيت١ باب ٢٢١ ص٨ ج: الوسائل)٤(

  .١٠ ح من أبواب املواقيت١ باب ٢٢٤ ص٨ ج: الوسائل)٥(



٣٦٠

يف هذه املواقيت هن ألهلهن وملن : نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيبيوالرضو

  .)١(هلهن ملن أراد احلج والعمرةأن من غري أتى عليه

فهذه املواقيت اليت وقتها :  يف حديث قال)عليه السالم(وخرب الدعائم، عن الصادق 

هل هذه املواضع وملن جاء من جهتها من أهل  أل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)٢(البلدان

 ،)٤(ي بن جعفر وعل،)٣( عمر بن يزيدخر، كصحيحيتبل يف بعض النصوص األ

 من ميقات )عليه السالم( أمري املؤمنني إحرام إىل ذلك، هذا مضافاً إىل شارةإوغريمها أيضاً 

  . من ميقات الشام من العقيق)عليه السالم(اليمن على الظاهر، والصادق 

  

                                                

  .٧ ح باب سياق مناسك احلج٣٣٧ ص٩٦ ج: حبار األنوار)١(

  .٢٩٧ ص١ ج: الدعائم)٢(

  .٦ حيت من أبواب املواق١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٥ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٦١

هل من أ أو  من اآلفاقي،مستحباً أو  كان واجباً،قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة :٦مسألة

  ،حماذاا كذلك أيضاً أو  وميقات عمرته أحد املواقيت اخلمسة،مكة

  

مستحباً، من  أو  واجباً كان،ن ميقات حج التمتع مكةأمر  مما قد علم :٦مسألة {

 له حرام لكن قد عرفت يف الرابع من شرائط حج التمتع جواز اإل،}هل مكةأمن  أو فاقياآل

  .)عليه السالم(لصادق ليه، كما فعله اإخرج  إذا من امليقات

ن  أ وقد عرفت أيضاً يف السابع من املواقيت}وميقات عمرته أحد املواقيت اخلمسة{

 وااور حيرم من اجلعرانة سواء ، منها ومن اجلعرانةحرامهل مكة اجلمع بني اإلحوط ألاأل

  .حد املواقيتأ من حرامنعم جيوز هلما اإل، مندوباً أو كان احلج واجباً

 حيرم ولو لعمرة ، بني مكة وبينهأين من كان مرتله دون امليقات، أكما عرفت 

 حرامن ميقات اإلإ: دلة، بل صرح بذلك يف اجلواهر قال األطالقهله، إلأالتمتع من دويرة 

 طالقحج إل أو فرادإ أو ملن كان مرتله أقرب من امليقات مرتله، سواء كان بعمرة متتع

  . انتهى،)١(دلةاأل

  .ظاهر عبائر غريهىل  إبل هو املنسوب

مسجد  إىل  بالنسبةالّإ وقد عرفت عدم الدليل عليه }أو حماذاا كذلك أيضاً{

  .الشجرة

                                                

  .١١٨ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٦٢

 أو كان مرتله دون امليقات إذا  إال، أيضاًوميقات حج القران واإلفراد أحد تلك املواقيت مطلقاً

  وميقات عمرما أدىن احلل، بل هو األفضل، وجيوز من أحد تلك املواقيت أيضاً، فميقاته مرتله،مكة

 وإذا مل يكن يف مكة فيتعني أحدها وكذا احلكم يف ، وجيوز من أحد املواقيت أيضاً،كان يف مكةإذا 

  واجبة أو  مستحبة كانت،العمرة املفردة

  

م أ كان احلج  واجباً} أيضاًحد تلك املواقيت مطلقاًأفراد ن واإلاوميقات حج القر{

  .ن يذكر احملاذاةأبه وكان عليه  مر إذا  لكن،أم الفاق هل اآلأ من ،مستحباً

 وقد عرفت يف السابع من }مكة، فميقاته مرتله أو كان مرتله دون امليقات إذا الإ{

 وااور حيرم من ، منها ومن اجلعرانةحرامهل مكة اجلمع بني اإلحوط ألن األ أاملواقيت

  .اجلعرانة

  . ملا عرفت يف امليقات السابع}فضل األحد تلك املواقيت أيضاً، بل هوأوجيوز من {

 ملا }حد املواقيت أيضاًأكان يف مكة، وجيوز من  إذا وميقات عمرما أدىن احلل{

  .تقدم يف امليقات العاشر

 أو ،)رمحه اهللا( هلا على قوله ياحملاذ أو }حدهاأذا مل يكن يف مكة فيتعني إو{

نه يف أمكة من امليقات، واحلال إىل  قربأن مل يكن مرتله إ ،خصوص الشجرة على املختار

  .ال فمن مرتلهإ و،حرامرادة اإلإمرتله حني 

 ملا عرفت يف امليقات }واجبة أو  مستحبة كانت،وكذا احلكم يف العمرة املفردة{

  فراد أيضاً هي العمرة املفردة، ن واإلان عمرة القرأالعاشر، بل الظاهر 



٣٦٣

 وقبل ذلك حاله ،اور مبكة بعد السنتني حاله حال أهلها وا، من ميقات معني تعنيحراموإن نذر اإل

 وإذا أراد العمرة ،حماذاا أو القران يكون ميقاته أحد اخلمسة أو  فإذا أراد حج اإلفراد،حال النائي

  .ها من أدىن احللإحراماملفرد جاز 

  

  .دبر فت،ارتباط بينهما وبني العمرة، ولذا ما استبعدنا جواز تقدميها عليهما ذ الإ

تعلق بالراجح،  إذا  لعموم الوفاء بالنذر} من ميقات معني تعنيحرامن نذر اإلإو{

عطاء هذا الثوب إ ولذا لو نذر ،ورجحان اخلصوصية غري شرط، بل رجحان اجلامع كاف

  .عطاء ثوب للفقريإال يف جامع إن مل يكن الرجحان إللفقري تعني، و

فراد ن واإلا حلج القرحرامراد اإلأ إذا أي }اهلهأوااور مبكة بعد السنتني حاله حال {

  .ن حيرم من مكةأكان عليه 

حد أن يكون ميقاته االقر أو فرادذا أراد حج اإلإ، فيوقبل ذلك حاله حال النائ{

  .}دىن احللأها من إحرامراد العمرة املفردة جاز أذا إحماذاا، و أو اخلمسة

  :مورأيف املقام : أقول

 ملا تقدم يف الرابع من شرائط حج التمتع من ،حج التمتع مطلقان مكة ميقات إ: ولاأل

 من حرام ااور حبج التمتع من مكة، نعم جيوز اإلإحرامن أ يف إشكالالنص والفتوى، فال 

  .سحاقإ ملا تقدم هناك من صحيح ،خرج إذا امليقات

   ااور إحرامظهر كون حمل ن األأقد عرفت يف امليقات السابع : الثاين



٣٦٤

 سنتني ر النص دافع للتفصيل بني من جاوإطالقفراد من اجلعرانة، ون واإلا القريجحب

  .وجه له  بالتفصيل ال)رمحه اهللا(وغريه، فقول املنصف 

ن ا بالقرحرامراد الرجوع جاز له اإلأما بعد امليقات مث  إىل خرج ااور نعم لو

 وتقدم وجهه يف السابع من نهلهأتى عليهن من غري أومن  لعموم ،فراد من امليقاتواإل

  .املواقيت

 بعض النصوص يف ذلك إطالقدىن احلل، وأميقاا  ن العمرة املفردةأقد تقدم : الثالث

 الشامل طالقاملقام، كصحيحة عمر بن يزيد املتقدمة يف امليقات العاشر تدل على هذا اإل

انت مفردة، وصحيح  بل ك،د أم الافرن واإلا القري سواء كانت حلجأي، للعمرة مطلقاً

ن  أ من مكة، الحرام اإل يف قبالحرامالوقت لإل إىل حريز املتقدم هناك الدال على الذهاب

  .املراد به املواقيت اخلمسة

دىن احلل ملا عرفت يف أااور حمله  إىل  عمرة التمتع بالنسبةإحرامن أالظاهر : الرابع

حوط اجلمع ن كان األإ النصوص عليه، وقسام احلج من داللة بعضأاملسألة الرابعة من فصل 

  .دىن احلل، واهللا العاملأ من امليقات وجتديده يف حرامبني اإل

  



٣٦٥

  فصل

  حكام املواقيتأيف 

بل ال بد من ،  وال يكفي املرور عليها حمرماً، وال ينعقد، قبل املواقيتحرامال جيوز اإل :١مسألة 

  ،وأنا متغري اللون )عليه السالم(  اهللادخلت على أيب عبد:  ففي خرب ميسرة،إنشائه جديداً

  

  فصل{

  }حكام املواقيتأيف 

 ذاتية لظاهر النص، فهو كصالة ة حرم} قبل املواقيتحرامجيوز اإل  ال:١مسألة{

احلرمة التشريعية خالف  أو عدم الصحة إىل رشاداإلعلى  يالظهر يف السفر أربعاً، ومحل النه

  .الظاهر

دلة دلت ن األأ لوضوح }نشائه جديداًإبد من  ، بل ال املرور عليها حمرماًييكف وال{

 عليه حاله حال تأخريه عنه يف عدم الكفاية، حرام من امليقات، فتقدمي اإلحرامعلى لزوم اإل

 املأخوذ يف النص والفتوى، هذا ) من امليقاتحراماإل(يوجب صدق  وجمرد املرور حمرماً ال

  .ما يف النص اخلاص إىل ضافةباإل

  نا متغري اللون، أ و)عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلت على: سرةي مففي خرب{



٣٦٦

 :)عليه السالم(  فقال، من موضع كذا وكذا: فقلت،من أين أحرمت باحلج :)عليه السالم( فقال

 فهو واهللا : قال، ال: قلت؟ن صليت الظهر يف السفر أربعاًإ أيسرك : مث قال، قدمهرب طالب خري يزلّ

  .ذاك

 ، فإنه جيوز ويصح للنصوص، قبل امليقاتحرامنذر اإل إذا : أحدمها،من ذلك موضعاننعم يستثىن 

ابتاله ببلية  أو  أنعم اهللا تعاىل عليه نعمة لو أن عبداً:)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،خرب أيب بصري: منها

  كان عليه أن يتم ، فجعل على نفسه أن حيرم من خراسان،فعافاه من تلك البلية

  

من موضع كذا وكذا، فقال :  فقلت،ين أحرمت باحلجأمن : )عليه السالم( فقال

ن صليت الظهر يف السفر إك أيسر: ، مث قالرب طالب خري يزل قدمه: )عليه السالم(

 وذلك للنص } نعم يستثىن من ذلك موضعان.)١(فهو واهللا ذاك: ال، قال:  قلت،أربعاً

  .اخلاصةدلة العامة و هلما عن األتثيناملس

 أيب خرب: نه جيوز ويصح للنصوص، منهاإ ف، قبل امليقاتحرامنذر اإل إذا :أحدمها{

ابتاله ببلية  أو نعم اهللا تعاىل عليه نعمةأعبداً ن ألو : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،)٢(بصري

ن إ مث ،}ن حيرم من خراسان كان عليه أن يتمأفعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه 

 ةليه للمانعني أمور قابلإن الذي ميكن االستناد إوجه له، ف مجاعة منعوا عن ذلك، وال

  .للمناقشة

                                                

  .٥ ح من أبواب املواقيت١١ الباب ٢٣٥ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١٣ الباب ٢٣٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٦٧

 ن صحة بعضها كافية، مضافاًإ: املناقشة يف سند بعض الروايات املتقدمة، وفيه: ولاأل

  .ثالثة الإاالجنبار بالشهرة العظيمة اليت مل يعلم املخالف الصريح إىل 

حنو  أو خراسان أو  من الكوفةحرامرادة املسري لإلإ الداللة باحتمال املناقشة يف: الثاين

  .ن ذلك خالف الظاهر، بل الصريحإ: ذلك، وفيه

 حرام الكثرية املتقدمة الدالة على عدم انعقاد اإلخبارأللمعارضة هذه الروايات : الثالث

 املطردة يف كل عام  كما هو القاعدة،خباروضوح لزوم تقييدها ذه األ: قبل امليقات، وفيه

  .وخاص ومطلق ومقيد

 صال، مضافاًأتالزم   الهنإ: نه لو انعقد النذر كان ضرب املواقيت لغواً، وفيهإ: الرابع

  .نه لو انعقد لكان جعل املباح واملكروه واملستحب لغواًالنقض مبطلق النذر، ألإىل 

عىن النذر من أ ،ردمهانه لو قيل مبقتضى هذه الروايات لزم االقتصار على موإ: اخلامس

ستفاد عرفا منها كون النذر علة للصحة ن املإ: وجه للتعميم، وفيه الكوفة وخراسان فال

  .خصوصية للمكان واالنعقاد وال

 ،مجاع كما دل عليه النص واإل،نه يشترط يف انعقاد النذر رجحان املتعلقإ: السادس

نه نقول إ:  قبل امليقات، وفيهحرام لإلرجحان نه الواالنعقاد يف املقام مناف هلذا الشرط، أل

 يف املقام، بل النص والشهرة على إمجاع نص وال ذ الإباالشتراط يف غري ما حنن فيه، 

  .اخلالف

  مور  ليس من األهلنذر برجحان متعلقن اشتراط انعقاد اإ: ن شئت قلتإو



٣٦٨

 ،ق النذر راجحاً مع أن الالزم كون متعل،وال يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر

  وذلك الستكشاف

  

ذا إمنا استفيد من الشرع، فإالعقلية غري القابلة حلكم الشارع باخلالف، بل االشتراط 

 نرفع ، راجحاًهن مل يكن متعلقإنه ينعقد النذر وأحكم الشرع يف مورد بعدم هذا الشرط و

  .ولية القائلة باشتراط الرجحان يف املتعلقاليد عن القاعدة األ

 وال{: رجحان يف املتعلق بقوله نه الأ عينأ منع الصغرى، )رمحه اهللا(ن املصنف إمث 

ن الالزم أبل مرجوحيته قبل النذر، مع { ، قبل امليقاتحرام اإلأي }يضر عدم رجحان ذلك

الستكشاف رجحانه بشرط { عدم الضرر أي }ذلك{ وجه }و كون متعلق النذر راجحاً،

   .}نه حني العمل ولو كان ذلك للنذر، والالزم رجحاخبارالنذر من األ

 حني ن كان مرجوحاًإ حني العمل، ون يكون راجحاًأن متعلق النذر يلزم إ: واحلاصل

تعلق به النذر يكون راجحاً،  إذا  حني النذر، لكنهح قبل امليقات مرجوحرام واإل،النذر

: ستمسك قائالًكثر من هذا، وبه يرتفع الدور الذي ذكره يف املأوالرجحان املشروط ليس 

ر، فلو كانت و مبشروعية املنذةن صحة النذر مشروطهذا على ظاهره غري معقول، أل

  . انتهى،)١(مشروعيته مشروطة بالنذر لزم الدور

حد أن صحة النذر مشروطة مبشروعية املنذور حال النذر، بل مشروطة بأنسلم  ذ الإ

روعاً بالنذر ولو كان غري مشروع ن يصري مشقابليته أل أو  مشروعية املنذور فعالً:أمرين

ن منع أبيقال  وليس رفعاً لليد عن الشرط حىت ،خرى عن توسعة الشرطأفعال، وهذا عبارة 

  .الصغرى كمنع الكربى يف النتيجة

                                                

  .٢٨٩ ص١١ ج: املستمسك)١(



٣٦٩

 ونظريه مسألة ، والالزم رجحانه حني العمل ولو كان ذلك للنذر،خباررجحانه بشرط النذر من األ

 وال بد من دليل يدل على ،احملرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر أو الصوم يف السفر املرجوح

 ويف املقامني ،حمرم أو  فال يرد أن الزم ذلك صحة نذر كل مكروه، بشرط النذركونه راجحاً

   فالقول بعدم االنعقاد كما عن مجاعة ملا ذكر ال وجه له لوجودخباراملذكورين الكاشف هو األ

  

بال تعلق نذر به  }احملرم من حيث هو أو  السفر املرجوحونظريه مسألة الصوم يف{

يرد   فال،بد من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذر مع صحته ورجحانه بالنذر، وال{

 الصوم يف السفر ي أ}حمرم، ويف املقامني املذكورين أو ن الزم ذلك صحة نذر كل مكروهأ

  .}خبارالكاشف هو األ{ قبل امليقات حرامواإل

رجحان يف  ن املانع يقول يشترط يف انعقاد النذر رجحان املتعلق، والأحصل فت

  . قبل امليقات، فال ينعقد النذرحراماإل

مانع من ختصيصها   وال،خبارذ هي مستفادة من األإنسلم الكربى،  ال: واجلواب أوالً

  . املقامأخبارب

 ورجحان املتعلق ، راجحربشرط النذ قبل امليقات حرامذ اإلإنسلم الصغرى،  ال: وثانياً

  .ذا القدر كاف يف االنعقاد

   لوجود ،وجه له ملا ذكر ال{هم ؤمساأ تقدم }فالقول بعدم االنعقاد كما عن مجاعة{



٣٧٠

 : ثالثها، ويف إحلاق العهد واليمني بالنذر وعدمه وجوه،النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة

  خباركان االستفادة من األ وال يبعد األول إلم،إحلاق العهد دون اليمني

  

  . وقد عرفت عمل املشهور ا}على القاعدةتطبيقها مكان إالنصوص و

  .}حلاق العهد واليمني بالنذر وعدمه وجوهإويف {

  . كما عن املسالك،حلاقاإل: أوهلا

ويف :  قال،ليه اجلواهرإ كما هو ظاهر كل من اقتصر على النذر، ومال ،العدم: وثانيها

خيفى  اليمني بالنذر وجه استظهره يف املسالك لشمول النصوص هلما، لكن الحلاق العهد وإ

نه املنساق من النص بل الظاهر عدم دخول أن معقد الفتاوى النذر، بل قد يدعى أعليك 

  . انتهى،)١( وينبغي االقتصار فيها على املتيقن، كل ذا مع خمالفة املسألة للقواعد،اليمني فيه

 وهو كما ،نه جعل هللا عليهأن ظاهر الروايات  أل} دون اليمنيحلاق العهدإ: ثالثها{و

  .ن لفظها ليس هكذا، بل حنو واهللاإيشمل النذر يشمل العهد، خبالف اليمني ف

 ِفيولْ: ن قوله يف صحيح احلليبإ ف}خبارمكان االستفادة من األ إل،وليبعد األ وال{

  نه وفاء هللا، ومن  أل،حرامعلة لوجوب اإلظاهر يف كونه ، )٢( هللا مبا قال

                                                

  .١٢٣ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت١٣اب  الب٢٣٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٧١

 وال املرور ، هذا وال يلزم التجديد يف امليقات،واألحوط الثاين لكون احلكم على خالف القاعدة

   اخلالفة عن شبه وإن كان األحوط التجديد خروجاً،عليها

  

ن أ إىل ن العهد واليمني أيضاً يكون العمل على طبقهما وفاًء هللا، مضافاًأاملعلوم 

  بل ال، أعم من العهداًشكرجعل هللا عليه  عينأ ،عنها يف هذه الصحيحةالصيغة املسئول 

  .ن يكون اليمني أيضاً جعال هللاأيبعد 

نشاء متليك اهللا سبحانه نفس املنذور، وبذلك إن النذر يتضمن أوما يف املستمسك من 

  .نه غري تامأ فقد عرفت يف فصل نذر احلج ،ن يفرق بينه وبني العهد واليمنيأأراد 

 أو نه حيلف أ عنه، الحرامفلو أراد احلج من غري امليقات نذر باإل }حوط الثاينواأل{

حوط له اجلمع عاهد كان األ أو  نعم لو حلف،}لكون احلكم على خالف القاعدة{يعاهد 

 من امليقات، حرامعاهد واإل أو  منهحرام من ذلك املوضع الذي حلف على اإلحرامبني اإل

 لكنه ،حوط من جهةن كان األإنه وأول، فال يستشكل ب األ)رمحه اهللا(ومراد املصنف 

  .خالف االحتياط من جهة خمالفة النذر، واملقام من قبيل الدوران بني احملذورين

يلزم التجديد يف  ال{ على املختار من كون اليمني والعهد يف حكم النذر }هذا و{

بعد صحة له وجه  ي، لكنه ال عن املراسم والراوندين حكإ و}املرور عليها امليقات وال

  .حراماإل

 الذي تقدم عن مجاعة حيث } عن شبهة اخلالفحوط التجديد خروجاًن كان األإو{

   املشهور، بل قالوا بعدم انعقاد النذر، هذا ولكن الظاهر ةمل يقولوا مبقال



٣٧٢

 ألنه ، بني األمكنة فيكون خمرياً، قبل امليقات مطلقاًحراميصح نذر اإلوالظاهر اعتبار تعيني املكان فال

 هللا علي أن أحرم :نعم ال يبعد الترديد بني املكانني بأن يقول، خبار يف األطالقتيقن بعد عدم اإلالقدر امل

  من البصرة أو إما من الكوفة

  

ال  ما إىل ذ جمرد خالف مجاعة مع معلومية استنادهمإن مثل هذا االحتياط غري تام، أ

  . منه، واهللا العاملط حىت االستحبايبيوجب االحتيا يصلح لالستناد ال

 حرامفال يصح نذر اإل{ كالكوفة والبصرة وحنومها }والظاهر اعتبار تعيني املكان{

 من موضع حرامنذر اإل:  وهذا هو ظاهر احلدائق حيث قال}مكنة بني األ فيكون خمرياًمطلقاً

  .وكذا املستند .انتهى، )١(معني

نه من باب أ لكن الظاهر ،}خبار يف األطالق اإلنه القدر املتيقن بعد عدمأل{وذلك 

 ىعن الكوفة وخراسان اللتني مها مورد النص إىل كل مكان، فكذا يتعد ىاملثال، فكما يتعد

املدينة  إىل  قبل وصولهحرام لعدم فهم العرف اخلصوصية، فلو نذر اإل،كل نذر عامإىل 

 يف حرام اإلله لو نذرت املرأة مثالً، ومث)دام ظله( ي الشريازيصح، وفاقاً للسيد عبد اهلاد

 من كالم كل من مل يقيد طالقخصوصية للمكان، وقد يستفاد اإل ذ الإنه ينعقد، إالطائرة ف

  .باملكان املعني

من  أو ما من الكوفةإحرم أن أهللا علي :  بأن يقول،ننييبعد الترديد بني املكا نعم ال{

 نه ال القابل االنطباق، ألي، خبالف الكل التشخصيفن املردد كاملعني  وذلك أل،}البصرة

  .خيفى ما فيه تعني فيه بوجه من الوجوه، لكن ال

                                                

  .٤٦١ ص١٤ ج: احلدائق)١(



٣٧٣

 ،للعمرة املفردة أو املندوب أو  للحج الواجبحرام وال فرق بني كون اإل،وإن كان األحوط خالفه

  عمرة التمتع يشترط أن يكون يف أشهر احلج العتبار كون أو نعم لو كان للحج

  

منهما غري  ن كالإيظهر الفرق بني هذه املسألة وما قبلها، ف ال: مسكقال يف املست

مع  أو ، بل مقتضى االقتصار على املتيقن االقتصار على خصوص الكوفةطالقاملتيقن من اإل

  .)١( انتهى،لزوم محلها عليه أو البصرة، بناًء على داللة روايتها على املقام

نه كما يصح إ فهذا أيضاً جائز، مث ،ن الظاهر جواز نذر غري املعنيأوحيث عرفت 

 من إحرامتعلق النذر بغري املعني من املكان يصح تعلقه بغري املعني من الزمان، كأن ينذر 

  .خرالعام اآل أو الكوفة يف هذا العام

  . بالقدر املتيقنخذاًأ }حوط خالفهن كان األإو{

  كما ال}رة املفردةللعم أو ،املندوب أو  للحج الواجبحرامفرق بني كون اإل وال{

  . النص والفتوىطالق كل ذلك إل،فراداًإ أو قراناً أو فرق يف كون احلج متتعاً

 ومل ،إحرام لعدم جواز العبور عن امليقات بغري ، فال ينعقدحرامما لو نذر تأخري اإلأ

  .يدل دليل على الصحة هنا كما دل يف التقدمي على امليقات

ن يكون يف أشهر أعمرة التمتع يشترط  أو للحج{ محرا نذره تقدمي اإل}نعم لو كان{

  العتبار {ن حيرم قبل امليقات يف غري أشهر احلج أ فال يصح }احلج

                                                

  .٣٠٢ ص١١ ج: املستمسك)١(



٣٧٤

 مث لو نذر وخالف نذره فلم حيرم ، والنصوص إمنا جوزت قبل الوقت املكاين فقط، هلما فيهاحراماإل

  مليقاتأحرم من ا إذا هإحرام مل يبطل عمداً أو من ذلك املكان نسياناً

  

 قال يف } فقطمنا جوزت قبل الوقت املكاينإ هلما فيها، والنصوص حرامكون اإل

 أي ن يقع احلج وعمرة التمتع له يف أشهره،أالظاهر صحة النذر بشرط : اجلواهر مازجاً

، على عدم جواز وقوعهما يف غريها، مجاع هلما، ملا عرفته من اإلحرامن كان نذر اإلإاحلج 

يقاع منا جوزت اإلإ والنصوص املزبورة ،)١(﴾الْحج أَشهر معلُومات﴿:  تعاىلقوله إىل مضافاً

، وحينئذ فلو بعدت  وقوعهما يف غري الوقت الزماينييقتض قبل الوقت املكاين وذلك ال

 إىل متام النسك مل ينعقد النذر بالنسبةإاملسافة حبيث لو أحرم يف أشهر احلج مل ميكنه 

  . انتهى،)٢(املهل

 ، حبج التمتع من قبل امليقاتحرام ما ذكر من صحة النذر فيما لو نذر اإليمث هل جير

  .ما كان حمله امليقات إىل الظاهر العدم، النصراف النص

يعم غري هذا،   فيما كان النذر ال}مث لو نذر وخالف نذره فلم حيرم من ذلك املكان{

  .حرامصحة هذا اإل يف إشكال لالنطباق على غريه فال ما لو كان قابالًأ

 وذلك ملا تقدم يف املسألة ،}حرم من امليقاتأ إذا هإحرامعمداً مل يبطل  أو نسياناً{

   الواجب يوجب تضييق دائرة ن النذر الأالسابعة من فصل حج النذر، من 

                                                

  .١٩٧اآلية :  سورة البقرة)١(

  .١٢٣ ص١٨ ج: اجلواهر)٢(



٣٧٥

منا يوجب إ، بل النذر ي يوجب بطالن العمل غري النذريأو املندوب االبتدائيني، ك

ن العمل أن القول بأركه الكفارة لكونه حنثاً، وقد سبق هناك حداث تكليف يوجب تإ

، والفعل بدون  الترك للعمل مطلقاً،ذ احلنث يتحقق بأحد أمرينإحينئذ مصداق للحنث، 

  .منا الترك حنثإ، وذ ليس العمل حنثاًإ، ممنوع، يالوصف النذر

مر ا يحة لأل فهذه الصالة صح، الظهر يف املسجد مث صلى يف الدارين يصلأفلو نذر 

مث، وكان إن ترك العمل بالنذر إيفاً زائداً، فليوجب تقييداً، بل تك مر النذر الأيف حد ذاا، و

 عن وصف النذر لزم نه لو قلنا ببطالن هذا العمل اخلايلإعليه الكفارة، وقد قلنا هناك 

  .اجع فر، يوجب عدم البطالن بطالنه يوجب عدم احلنث، وعدم كونه حنثاًناخللف، أل

ما يف النسيان فظاهر لوقوع أ: يظهر ما يف تفصيل املستمسك حيث قالومن هذا 

 ملك اهللا ين النذر يقتض فمشكل، ألدما يف العمأ على الوجه املشروع فيصح، وحراماإل

 من امليقات عمداً ملا حرام واإل،سبحانه للمنذور على وجه مينع من قدرة املكلف على تفويته

  . انتهى،)١(كان عبادة إذا  فيبطل اململوك كان حراماً للواجبكان تفويتاً

 هللا ما مر يف بعض املباحث السابقة من عدم متامية اقتضاء النذر ملكاً إىل مضافاً

  .سبحانه

                                                

  .٣٠٣ ص١١ ج: املستمسك)١(



٣٧٦

   .خالفه متعمداً إذا نعم عليه الكفارة

له  فإنه جيوز ، إىل امليقاتحرامأراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر اإل إذا :ثانيهما

 إسحاق بن  لصحيح، وحتسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية األعمال يف شعبان، قبل امليقاتحراماإل

   عن رجل جييء)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،عمار

  

 كما ، فيما مل يكن انطباق النذر على غري هذا} متعمداًهخالف إذا نعم عليه الكفارة{

  .بعد ذلكتيان باملنذور ال كان الالزم اإلإ و،عرفت

نه إامليقات ف إىل حرامخر اإلأن إ تقضيه يدراك عمرة رجب وخشإأراد  إذا :ثانيهما{

 }عمال يف شعبانن أتى ببقية األإ و، قبل امليقات وحتسب له عمرة رجبحرامجيوز له اإل

 ، عن املعترب واملنتهى واملسالك وغريها، ويف املستند بال خالف فيه يعرفي احملكمجاعباإل

  . انتهى،جده فيهأم عليه منقول يف كلمام، ويف اجلواهر بال خالف واتفاقه

ن إ:  عن املعترب واملنتهىمجاع قال يف احلدائق بعد نقله اإل،دريس اخلالفإوعن ابن 

ما مبين على إ ـ مجاعدعوامها اإل أي  ولعله ـ،تية ظاهرة يف اخلالفدريس اآلإعبارة ابن 

قلهم خالفه يف املسألة نول لعتداد خبالفه، والظاهر األعدم اال أو الغفلة عن مالحظة كالمه،

  . انتهى،)١(النذر

   عن رجل جييء )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،سحاق بن عمارإلصحيح {

                                                

  .٤٦٠ ص١٤ ج: احلدائق)١(



٣٧٧

  ينوي عمرة رجب فيدخل عليه اهلالل قبل أن يبلغ العقيق أ حيرم قبل الوقت وجيعلها لرجبمعتمراً

  .  حيرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضال: قال،لها لشعبان إىل العقيق وجيعحراميؤخر اإلأو 

 ليس ينبغي أن حيرم دون الوقت :يقول )عليه السالم(  مسعت أبا عبد اهللا،وصحيحة معاوية بن عمار

  ومقتضى ،إال أن خياف فوت الشهر يف العمرة )صلى اهللا عليه وآله( الذي وقت رسول اهللا

  

حيرم قبل الوقت أن يبلغ العقيق أاهلالل قبل عليه  عمرة رجب فيدخل ي ينومعتمراً

 حيرم قبل الوقت لرجب : قال،العقيق وجيعلها لشعبان إىل حراميؤخر اإل أو وجيعلها لرجب

  .ن لرجب فضالًإف

ن أ يليس ينبغ : يقول)عليه السالم( مسعت أبا عبد اهللا ،وصحيحة معاوية بن عمار

ال أن خياف فوت الشهر يف إ ) عليه وآلهصلى اهللا(حيرم دون الوقت الذي وقت رسول اهللا 

  .)١(}العمرة

عليه (براهيم إسألت أبا :  قال،سحاق عن الشيخ هكذاإويف الوسائل روى صحيح 

خ هالل شعبان ـ ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه اهلالل ي عن الرجل جي)السالم

العقيق  إىل حرام اإل أم يؤخر، قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت فيجعلها لرجبـ

 وهو  لرجب فضالً ـن خإف ـ حيرم قبل الوقت لرجب فيكون :  قال،وجيعلها لشعبان

  .)٢(الذي نوى

  .)٣()عليه السالم(احلسن  أيب ويف احلدائق رواه عن

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٢ الباب ٢٣٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ حن أبواب املواقيت م١٢ الباب ٢٣٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٤٦١ ص١٤ ج: احلدائق)٣(



٣٧٨

 لكن األصحاب ، حيث إن لكل شهر عمرة الثانية جواز ذلك إلدراك عمرة غري رجب أيضاًإطالق

 واألوىل واألحوط مع ذلك ،و األحوط حيث إن احلكم على خالف القاعدة فه،خصصوا ذلك برجب

   كما أن األحوط التأخري إىل آخر الوقت،التجديد يف امليقات

  

 )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد ،)١(سالمويدل عليه أيضاً ما رواه يف دعائم اإل

 } غري رجب أيضاًدراك عمرةجواز ذلك إل{ صحيحة ابن عمار } الثانيةإطالقومقتضى {

 كما يف النصوص، وأفىت بذلك غري }ن لكل شهر عمرةإحيث {تقييد فيها برجب  ذ الإ

  .واحد

مل الصحيحة الثانية على الصحيحة  حب}صحاب خصصوا ذلك برجبلكن األ{

  .خرىحدامها على األإوجه له بعد كوما مثبتني، فال تنايف حىت حيمل  وىل، لكنه الاأل

حيث {منا هو إ لكنه غري الزم، واالحتياط االستحبايب }حوطاأل{ن كان إ و}فهو{

 ، من امليقاتحرامذ مقتضى النص والفتوى أن يكون اإلإ }ن احلكم على خالف القاعدةإ

نه يصح على  أل}التجديد يف امليقات{ التقدمي على امليقات }حوط مع ذلكوىل واألواأل{

 إىل  ليكون أقرب}آخر الوقت إىل لتأخريحوط ان األأكما { ، فال مانع منه،كال التقديرين

فرق بني قرب امليقات  نه الإوجه له، ف ذ الإخيفى ضعف هذا االحتياط،  امليقات، لكن ال

  كان كالمها  إذا وبعده،

                                                

  .٣٣٤ ص١ ج: الدعائم)١(



٣٧٩

 بل هو األوىل ،أخر إىل امليقات إذا علم عدم اإلدراك إذا  قبل الضيقحراموإن كان الظاهر جواز اإل

 أو والواجبة باألصل والظاهر عدم الفرق بني العمرة املندوبة ، يف رجبا أيضاًحيث إنه يقع باقي أعماهل

  .بالنذر وحنوه

  

ذا علم عدم إ{ أيضاً } قبل الضيقحرامن كان الظاهر جواز اإلإو{خارج امليقات 

 امليقات يف الوقت هو معيار جواز التقدمي، دراكإن عدم  أل}امليقات إىل أخر إذا دراكاإل

 ينه يقع باقإوىل حيث األ{ قبل الضيق حرام اإل}بل هو{ الضيق أيضاً وهو حاصل قبل

ال فال أعمال إ و}أيضاً يف رجب{ حرامبد وأن يراد به طول اإل  أعمال العمرة وال}أعماهلا

  .امليقات إىل قبل الوصول

عدم الفرق بني العمرة املندوبة { قبل امليقات حرام يف مسألة جواز اإل}والظاهر{

 كالعهد واليمني، وذلك }أو بالنذر وحنوه{فراد ن واإلا كعمرة القر}صلاألوالواجبة ب

  .، فاملناط آت يف غري منصرف النصطالقدلة، ولو منع اإل األطالقإل

  



٣٨٠

فال جيوز ملن أراد  ، كذلك ال جيوز التأخري عنها، على امليقاتحرامكما ال جيوز تقدمي اإل : ٢مسألة

 بل األحوط عدم ااوزة عن حماذاة ، إال حمرماًاوز امليقات اختياراًدخول مكة أن جي أو العمرة أو احلج

  فلو مل حيرم منها وجب العود إليها مع اإلمكان إال، وإن كان أمامه ميقات آخر حمرماً إالّامليقات أيضاً

   من امليقات األولحرامإن أمث بترك اإلو ، منهاحرام فإنه جيزيه اإل،كان أمامه ميقات آخرإذا 

  

 }جيوز التأخري عنها  على امليقات، كذلك الحرامجيوز تقدمي اإل  كما ال:٢مسألة {

 من امليقات فال تشريع يف غري حرامخالف، للروايات الدالة على وجوب اإل  والإشكالبال 

 لغري مثل }دخول مكة أو العمرة أو فال جيوز ملن أراد احلج{مؤخراً  أو امليقات مقدماً

عدم ااوزة عن {قوى  األ}حوط حمرماً بل األالّإاوز امليقات اختياراً أن جي{احلطاب وحنوه 

  .ن احملاذاة يف حكم امليقاتأن املفهوم من النص والفتوى  أل}ال حمرماًإحماذاة امليقات أيضاً 

دلة املنع  ألإطالق ذ الإ }أمامه ميقات آخرن كان إو{:  على قولهشكالنعم يرد اإل

  .كان أمامه حماذاة أخرى مليقات آخر إذا كذاو .حبيث يشمل هذه الصورة

 إذا الإ{ حىت يتحقق املأمور به }مكانليها مع اإلإفلو مل حيرم منها وجب العود {

 إطالق ملا عرفت من } منهاحرامنه جيزيه اإلإف{حماذاة أخرى  أو }كان أمامه ميقات آخر

تى أهن هلن وملن لعموم ه إحرام وصح }ول من امليقات األحرامن أمث بترك اإلإو{دلة األ

  ، عليهن



٣٨١

مل يرد النسك وال  إذا  وأما، وإن كان أمامه ميقات آخر،واألحوط العود إليها مع اإلمكان مطلقاً

  حرامدخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان يف احلرم فال جيب اإل

  

  وقد تقدم سابقاً،كان عامداً لذلك إذا ول من امليقات األحرام بتركه اإللكنه كان آمثاً

  .ه صحيحاًإحرام وكون كونه آمثاً أي مرين،وىل من فصل املواقيت وجه األيف املسألة األ

يترك   لكن ال}ن كان أمامه ميقات آخرإمكان مطلقا، وليها مع اإلإحوط العود واأل{

  .ال فال دليل على العودإامليقات الثاين، و إىل هذا االحتياط فيما مل يصل

 بأن كان له ،دخول مكة النسك وال{احملاذي  أو  املار بامليقات} يردمل إذا وأما{

مل يرد دخول احلرم فواضح،  إذا  أما،}حرامجيب اإل شغل خارج مكة ولو كان يف احلرم فال

ن أمطلقا، ويدل عليه  منا هو ملريد دخول احلرم ومكة الإ من املواقيت حرامن وجوب اإلأل

بدر مر على امليقات ومل حيرم منه، كما يف  إىل  أراد اخلروج حني)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  .احلدائق

 جلملة من النصوص ،حرامقوى وجوب اإلأراد دخول احلرم دون مكة، فاأل إذا وأما

 كما تقدم مجلة منها يف املسألة الثالثة من ، ملن أراد دخول احلرمحرامالدالة على وجوب اإل

 )عليه وآلهصلى اهللا (  عن النيبياً مرسلة الصدوق، روفصل أقسام العمرة، ويدل عليه أيض

  .)١( لعلة احلرمحرامنه وجب اإلأ) عليهم السالم(ئمة واأل

                                                

  .٣ ح من أبواب اإلحرام١ باب ٣ ص٩ ج: الوسائل)١(



٣٨٢

 ،أراد دخول احلرم وإن مل يرد دخول مكة إذا  من امليقاتحرام وجوب اإلخبارنعم يف بعض األ

  .كلماتان ميكن استظهاره من بعض ال وإن ك، على عدم وجوبهمجاعلكن قد يدعى اإل

  

 ،حرم املسجد لعلة الكعبة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سناده عنإويف العلل، ب

  .)١( لعلة احلرمحرام ووجب اإل،وحرم احلرم لعلة املسجد

  .ن ذلك مما أفىت به مجع فراجعأوقد عرفت يف تلك املسألة 

 إذا امليقات من حراموجوب اإل{ املتقدمة يف تلك املسألة }خبارنعم يف بعض األ{

 ففي }عدم وجوبه على مجاع لكن قد يدعى اإل،ن مل يرد دخول مكةإراد دخول احلرم وأ

يريد دخول مكة، بل  ن من مر على امليقات وهو الأ املدارك قد أمجع العلماء على يحمك

  .)٢(نتهى، احراميلزمه اإل يريد حاجة فيما سواها ال

  .وقد عرفت تزييفه يف تلك املسألة

 بل صرح بذلك مجلة كما ،}ميكن استظهاره من بعض الكلمات{و: قال لذا }و{

رادة احلرم من إ املدعى يف كالم املدارك على مجاعمكان محل اإلإ إىل تقدم، هذا مضافاً

  . ما تطلق عليه تساحماًمكة، فكثرياً

 من حرامال باإلإ وبعد القرب منه أراد ذلك مل جيز ،على دخول احلرمؤه مث لو كان بنا

  .يقاتامل

 حني املرور على حرامن حكم من مل يكن مكلفاً باإلأء، وهو ي يف املقام شيبق

   وأراد اجلالب احلج كلف به بأن بلغ الصيب إذا امليقات كاتلبة والصيب

                                                

  .١ ح١٥٦ الباب ٤١٥ ص: علل الشرايع)١(

  .٤٣٩ ص: املدارك)٢(



٣٨٣

امليقات، لشمول صحيح احلليب وخرب  إىل  يف الرجوعيبعد املرور عليه حكم الناس

سلم بعد عبورمها أ أو أعتق إذا ذلك بالعبد والكافرتيني هلم، ومثل يف احلدائق لآلعلي ال

، خبالف إحرامجيوز للعبد والكافر العبور عن امليقات بال  ذ الإامليقات، ولكن فيه نظر، 

 ، مبروره أم ال اللهم اال أن يريد من جيب عليه الرجوع، سواء كان عاصياً، واتلبةالصيب

  .فتأمل

  



٣٨٤

   عامداًقات عاملاً من امليحراملو أخر اإل :٣مسألة 

  

 إىل ن متكن من الرجوعإ ف} من امليقات عاملاً عامداًحرام لو أخر اإل:٣مسألة {

عليه ( سألت أبا عبد اهللا ، من امليقات، لصحيح احلليبحرامامليقات وجب الرجوع واإل

ميقات  إىل يرجع: )عليه السالم( حىت دخل احلرم؟ فقال حرام عن رجل ترك اإل)السالم

ن إ أن يفوته احلج فليحرم من مكانه، فين خشإده الذي حيرمون منه فيحرم، فهل بالأ

  .)١(استطاع أن خيرج من احلرم فليخرج مث ليحرم

سألته عن رجل :  قال)عليه السالم(بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر وخرب علي 

ه الذين ميقات أهل بالد إىل يرجع:  قال،احلرم كيف يصنع إىل  حىت انتهىحرامترك اإل

  .)٢(حيرمون منه فيحرم

 سواء مر على ،ميقات أهل بلده إىل  الصحيحة دال على وجوب الرجوعإطالقو

حماذاته ـ على تقديرها ـ مليقات أهل بالده  أو  كان مروره، حاذاه أم ال،امليقات أم مل مير

  .أم ال

ذي  الصحيح احلليب أي ولني ـظاهر الصحيحني األ: وما يف املستمسك حيث قال

ن مل يكن إ ـ خصوص ميقات بلده وي الثاين الذي سيأيت يف حكم الناسهنقلناه وصحيح

 أو قد عرب عليه، لكن يتعني محلهما على ما عرب عليه، بقرينة التعبري بالرجوع يف ثانيهما،

   ،)٣( على خالفهمامجاعبقرينة اإل

                                                

  .٧ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٩ حاملواقيت من أبواب ١٤ باب ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣٠٨ ص١١ ج: املستمسك)٣(



٣٨٥

  لعذر آخر أو ومل يتمكن من العود إليها لضيق الوقت

  

 ال: نه لو قال املوىلأال ترى أذ الرجوع ليس بالزم املرور، إفى ما فيه، خي ال .انتهى

الباب الذي  إىل  يقال له ارجع، فأتى شخص من غريهي،ال من الباب الشرقإ ييأيت أحد دار

  .أمر املوىل بالدخول منه مث ادخل

 من كون الرجوعن احتمال محل الصحيحني على الغالب أ كما ، مل حنققهمجاعواإل

صل هو التحفظ ، منظور فيه كربى وصغرى، فاألسهل غالباًميقات أهل بالده هو األ إىل

 وحنوه هلنهن هلن وملن أتى عليهن من غري أ إطالقن أ، كما على القيد وكونه احترازياً

  .يلزم أن يقيد ذين الصحيحني

 إىل عنه يرجأ خبارويف بعض األ:  فيما ذكره يف املسالك بقولهشكالوذا يتضح اإل

نه غري متعني، بل أ ـ والظاهر إحرامميقاته يف مجيع الصور ـ يعىن صور جتاوز امليقات بغري 

 ،)١(ا وهو عند وصوله كذلك ا مواقيت ملن مرميقات شاء أل أي  إىل رجوعهيجيز

  .انتهى

يصلح   لكن ال،مولذا رده يف املستمسك بأن املواقيت مواقيت ملن مر ا مسلّ

 إىل دليل التوقيت نسبة اخلاص إىل ن نسبتها ظاهر النصوص املذكورة، ألللخروج به عن

  .)٢( انتهى،جيزى غريه امليقات الذي عرب عليه وال إىل  املتعني الرجوعذاًإالعام، ف

  .ميقات أهله هو الذي استظهره يف احلدائق إىل ووجوب الرجوع

 كاملرض والعدو }لعذر آخر أو ليها لضيق الوقتإمل يتمكن من العود { لو }و{

   طالقن كان أمامه ميقات آخر أحرم منه إلإوالسيل املانع وحنوها، ف

                                                

  .١١ سطر ١٠٥ ص١ ج: املسالك)١(

  .٣٠٧ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٣٨٦

هن هلننه كان التكليف أ من غري امليقات، بتقريب حرام واحتمال لزوم اإل، وحنوه

 فحيث مل حيرم سقط املقدار املتعذر فيبقى الباقى، مردود بأن ،مكة إىل  من امليقاتحراماإل

 قبل حرام من امليقات، أما من غريه فال، بل عمومات عدم جواز اإلحرامالثابت هو صحة اإل

ول ملا تقدم من امليقات األ إىل ن احتمال لزوم الرجوعأامليقات شاملة ملا حنن فيه، كما 

  . بعد نص الرواية بسقوط الرجوع مع العذر،ميقاته يف غري حمله إىل وجوب الرجوع

 فال تشمل ما حنن فيه الذي ،احلرم إىل من وصلالصحيحة املتقدمة موردها : يقال ال

  .هو من كان بني امليقاتني

املورد غري خمصص بعد عدم فهم اخلصوصية، أما ما اشتملت عليه من : نا نقولأل

نه املمكن، فقد  ولو من بني امليقاتني ألحرام من حيث أمكن املوجب للزوم اإلحراماإل

عدمه فيما حنن فيه، والصحيحة إمنا لى امليقات  عحرامن مقتضى عدم جواز تقدمي اإلأعرفت 

ن الشخص أات أصال، واملفروض قيتمكن من املي ملن الجوزت اإلحرام من دون امليقات 

  .متمكن من امليقات الثاين

إال مل جيب ميقات آخر، ومل يكن يف طريقه  إذا هذا كله: ولذا قال يف اجلواهر

 ، منه مع االختيارحرامقدم من االجتزاء باإل على كل حال، بناًء على ما تالرجوع أيضاً

  .انتهى، )١( عن العذرفضالً

  مل يكن يف طريقه إذا منا جيب العودإنه أحيفى  ال: ويف حمكى املدارك

                                                

  .١٢٧ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٨٧

كان  إذا  ووجب عليه قضاؤه،ه وحجه على املشهور األقوىإحرامومل يكن أمامه ميقات آخر بطل 

 إذا  خصوصاً، باملرور على امليقاتحرام وإن أمث بترك اإل، جيب فالمل يكن مستطيعاً إذا  وأما،مستطيعاً

  مل يدخل

  

  .انتهى، )١(امليقات إىل مر، بل يؤخر ال مل جيب كماإميقات آخر، و

ميقات أهله قد عرفت وجوب عوده  إىل من العوداملتمكن ذ إهما نظر، إطالقلكن يف 

  .، واهللا العاملاحلرم من باب املثال إىل  واالنتهاء،للصحيحني السابقني

 أو ،إحرام لو حج بغري }ه وحجهإحراممل يكن أمامه ميقات آخر بطل { لو }و{

 كما عن السرائر واالقتصاد والشرائع وغريها من }على املشهور{ من غري ميقاته إحرامب

  لالكثر، بل املشهور، بل رمبا والنهاية والقواعد وغريها، ويف اجلواهر وفاقاً،كتب احملقق

كثر فحكموا بفوات احلج نه قول األأ ويف املستند ، غري واحد عدم اخلالف فيه بيننايفهم من

  . انتهى،عنه

، وبعضهم ذكر بطالن احلج حرامبعض من ذكر اقتصر على ذكر بطالن اإل: أقول

ن ذلك  ومجاعة من املعاصرين، أل)رمحه اهللا( عند املصنف }قوىاأل{أيضاً وهذا القول هو 

 ويبطل احلج حينئذ، ، من غري الوقتحراملتوقيت املوجب لبطالن اإل دليل اإطالقمقتضى 

  . سواء أحرم من غري الوقت أم ال،إحرامنه بال أل

 وحنوه كاملنذور }ذا كان مستطيعاًإ{تيانه يف السنة الثانية إ ب}ووجب عليه قضاؤه{

 باملرور رامحن أمث بترك اإلإفال جيب و{ به شبيهاً أو }مل يكن مستطيعاً إذا ماأو{وشبهه 

   أو  احلرم على املختار}مل يدخل إذا على امليقات، خصوصاً

                                                

  .٣١ سطر ٤٣٨ ص: املدارك)١(



٣٨٨

قصد مكة فمع تركه  إذا  بدعوى وجوب ذلك عليه،مكة والقول بوجوبه عليه ولو مل يكن مستطيعاً

   ال دليل عليه،جيب قضاؤه

  

ال مكة ب أو مث بدخول احلرممنا دل على اإلإذ الدليل إ، )رمحه اهللا( على خمتاره }مكة{

نه فعل حمرما، إ فنظريه من صلى النافلة بال وضوء، ف، ومل يدل على وجوب القضاء،إحرام

  .هؤلكن مل جيب عليه قضا

 قال ،)رمحه اهللا( كما عن الشهيد الثاين }والقول بوجوبه عليه ولو مل يكن مستطيعاً{

 التعمد بطل  وحيث يتعذر رجوعه مع،ليه يف املسالك أيضاًإ قال شيخنا املشار :يف احلدائق

رادة إن مل يكن مستطيعاً للنسك، بل كان وجوبه بسبب إ و،هؤنسكه وجيب عليه قضا

  .)١(ذا مل يأت به وجب قضاؤه كاملنذورإ، فحرامن ذلك موجب لإلإدخوله احلرم، ف

ن أمث بتأخري إنعم لو رجع بعد جتاوز امليقات وملا يدخل احلرم فال قضاء عليه، و

  . انتهى، عليهمجاع يف التذكرة اإل)رمحه اهللا( وادعى العالمة ،حراماإل

 ،ن القضاء فرض مستأنفواعترضه سبطه السيد السند يف املدارك بأنه غري جيد، أل

صح سقوط القضاء كما اختاره يف املنتهى،  وهو منتف هنا، واأللفيتوقف على الدلي

ذا مل يأت به إبقعة، ف مشروع لتحية الحرامة من القضاء، وبأن اإلءصالة الرباأواستدل عليه ب

  . انتهى،)٢(سقط كتحية املسجد وهو حسن

بدعوى وجوب {القول املذكور  إذ ، وهو جيد، عليههذا حكاية احلدائق نقله ساكتاً

  ال عموم إ }دليل عليه قصد مكة فمع تركه جيب قضاؤه ال إذا ذلك عليه

                                                

  .٤٧٢ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .٣٠ سطر ٤٣٩ ص: املدارك)٢(



٣٨٩

 لشرف البقعة كصالة التحية محرا وذلك ألن الواجب عليه إمنا كان اإل،مل يدخل مكة إذا خصوصاً

 ، لذلك ال يوجب وجوب احلج عليهحرام مع أن وجوب اإل، فال قضاء مع تركه،يف دخول املسجد

 وذهب بعضهم إىل أنه لو تعذر ،بدا له ومل يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من األول إذا وأيضاً

  ترك التوضؤ إىل أن ضاق إذا ظري ما كما يف الناسي واجلاهل ن،عليه العود إىل امليقات أحرم من مكانه

  

من فاتته فريضةوهو منصرف عما حنن فيه .  

، ووجه حراماحلرم على االختالف يف موجب اإل أو }مل يدخل مكة إذا خصوصاً{

منا ختيله، فلو كان إ عليه من االبتداء، بل  واجباًحرامنه لو مل يدخل مل يكن اإلأاخلصوصية 

  .مرعلى خمالفة األ  اليرمنا هو على التجإمث فإهناك 

ليه بعض إ كما يشري } لشرف البقعةحراممنا كان اإلإن الواجب عليه وذلك أل{

ن أ فال قضاء مع تركه مع ،كصالة التحية يف دخول املسجد{ حرامالروايات فيكون اإل

 ثانيا للعمرة، حرامنه ميكن قضاء اإلإ ف}يوجب وجوب احلج عليه  لذلك الحراموجوب اإل

ن الواجب بعد نيته احلج، فلو قلنا بعموم وجوب القضاء اقتضى قضاء إن يقال أال إاللهم 

  . ولو لعمرة فتدبرإحرامبتيان اإل احلج، ال

داء فال أ فال }ولله ومل يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من األ بدا إذا وأيضاً{

 وخمتصره  كأصحاب املبسوط واملصباح}وذهب بعضهم{رادة غري موجبة ذ جمرد اإلإقضاء، 

 عن مجاعة من ينه حمكأوكشف اللثام واحلدائق واملستند واملستمسك، ويف اجلواهر 

امليقات أحرم من مكانه كما يف الناسي واجلاهل  إىل ن لو تعذر عليه العودأىل إ{املتأخرين 

  أن ضاق  إىل ترك التوضى إذا نظري ما



٣٩٠

 ،ن البدلية يف املقام مل تثبتإ وفيه ،داًالوقت فإنه يتيمم وتصح صالته وإن أمث بترك الوضوء متعم

  . واملفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمداً،خبالف مسألة التيمم

  

قوى،  وهذا هو األ}ن أمث بترك الوضوء متعمداًإنه يتيمم وتصح صالته وإالوقت ف

  . املتقدمة صحيحة احلليبطالقإل

 تثبت، خبالف مسألة التيمم، ن البدلية يف املقام ملإفيه {ن أ ا يرفع ما يقال من }و{

 دليل النسيان إطالقحنوه حىت يشمله  أو ناسياً  ال}واملفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمداً

ثبات  من مكانه كافية إلحرامها على كفاية اإلإطالقن الصحيحة الدالة ب، وذلك أليتاآل

 طالقبأنه رفع لليد عن اإلها على غري العامد، مرفوع إطالقالبدلية، وما يف اجلواهر من ترتيل 

  .بغري دليل

  :هها لوجوإطالقمنا نرفع اليد عن إ: يقال ال

  .دلة التوقيتنه خمالف ألإ: ولاأل

  .نه خمالف للشهرةإ: الثاين

  .نه خمالف للحمل على الصحةإ: الثالث

 وهو مطابق هلذا الصحيح، ، مورده النسيانيتآل ان الصحيح الثاين للحليبإ: الرابع

  .طالقيبقى الثقة باإل ما واحد الأل فحيث حنتم

  .ن املنصرف عن الصحيح غري العامدإ: اخلامس

  دلة النسيان أن أأما أدلة التوقيت فالصحيحة أخص منها، كما : نا نقولأل



٣٩١

ية هلا، وأما احلمل على  مرجح فتوائية واليأخص منها فتقيد ا، وأما الشهرة فه

، وأما الصحيح الثاين فكفى يف كوما طالق اإلالصحة فال دليل عليه حىت يوجب تقييد

، وأما )عليه السالم(خر عن أبيه  واآل)عليه السالم(روايتني كون أحدمها عن الصادق 

  .يوجه له، ولو كان فهو بدو االنصراف فال

هل بالده أميقات  إىل ن متكن رجعإنه لو مل حيرم من امليقات، فأوذا كله حتقق 

ن كان إن كان بني امليقاتني أحرم من امليقات الثاين، ولو مل يكن فإفمطلقا، ولو مل يتمكن 

بعد حسب املقدور فتدبر، أدىن احلل، بل األ إىل قرب عدم تأخريهيف احلل أحرم منه، واأل

 أحرم من مكانه، الّإاحلل خرج وأحرم فيه، و إىل ن متكن من اخلروجإن كان يف احلرم فإو

دليل على  ذ الإخارجها مما هو احلرم أيضاً،  إىل ج منهاولو كان يف مكة ومتكن من اخلرو

  .اخلروج من مكة

حد املواقيت لزم، أنه لو مل يتمكن من ميقات أهله لكنه متكن من أمث الظاهر 

نه لو مل يتمكن من ميقات نفسه أحرم من خارج احلرم منصرف عن أوالصحيح الدال على 

من خارج احلرم  أو  من امليقاتحراما اإلمإن تكليفه حينئذ  وهو كاف قطعاً، أل،الفرض

  .ن بينهما عموم مطلق من امليقات ألحراممرين جمتمعان يف اإل وكال األ،مطلقا

  مرتلهةصرحوا أيضاً بأن من كان مرتله دون امليقات فحكمه يف جماوز: قال يف احلدائق

  حوال السابقة  احلرم حكم ااوز للميقات يف األييل ماإىل 



٣٩٢

   . انتهى،)١(فاقي ميقاته، فهو يف حقه كأحد املواقيت اخلمسة يف حق اآلن مرتلهأل

  .بأس به  وال،املدارك إىل كذا قال يف املستند، ونسبهو

  

                                                

  .٤٧٢ ص١٤ ج: احلدائق)١(



٣٩٣

 جيوز له أن حيرم من  هلا متعمداًحرام من امليقات للعمرة املفردة وترك اإللو كان قاصداً :٤مسألة 

 وإن كان ، فأدىن احلل له مثل كون امليقات أمامه،يقات وإن كان متمكنا من العود إىل امل،أدىن احلل

  ،األحوط مع ذلك العود إىل امليقات

  

 هلا معتمداً جيوز له حرام لو كان قاصداً من امليقات للعمرة املفردة وترك اإل:٤مسألة {

 فأدىن احلل له مثل كون ،امليقات إىل  من العودن كان متمكناًإ و،أن حيرم من أدىن احلل

  النيبإحرام وذلك ملا دل على }امليقات إىل حوط مع ذلك العودن كان األإت أمامه، وامليقا

سنان، بن ا من اجلعرانة حني رجوعه من الطائف، كما يف صحيح )صلى اهللا عليه وآله(

خصوصية  نه الأيف ميقات العمرة املفردة، بضميمة املتقدمني وعبد الرمحن بن احلجاج 

  .دىن احللللجعرانة، بل هي مصاديق أ

 منه، ولو للعمرة حرامن ظاهر املنت والقواعد وغريمها بطالن اإلإمث : قال يف اجلواهر

صحاب  بل عن بعض األ،يباح له دخول مكة حىت حيرم من امليقات املفردة، وحينئذ ال

للعمرة املفردة اليت أدىن احلل   الحرامن املراد بطالن اإلإالتصريح بذلك، لكن قد يقال 

منا إصحاب ن األإ عند مروره بامليقات، بل قيل حرامن أمث بتركه اإلإا اختياري وميقات هل

، )١(قوىليه، ولعله األإ وميكن صرف ظاهر املنت وغريه ،بطالنه مطلقاً صرحوا بذلك ال

  .انتهى

  خيلو   وال، من امليقات اختياراًحراملكن بناًء على هذا جيوز ترك اإل: أقول

                                                

  .١٣٣ ص١٨ ج: اجلواهر)١(



٣٩٤

   من أدىن احللحراماإلوال ولو مل يتمكن من العود 

  

صلى ( عن امليقات تقيد بفعل النيب حرامدلة الدالة على عدم جواز تأخري اإلذ األإقربه، 

اجلحفة يقيد بفعله  إىل دل على عدم جواز التأخري عن الشجرة ن ماأ، كما )اهللا عليه وآله

 املفردة، والقول  ذلك يف عمرة القضاء، كما تقدم يف ميقات العمرة)صلى اهللا عليه وآله(

وجه له بعد عدم فهم  نه املتيقن من التخصيص الحنوها، أل أو باالختصاص باجلعرانة

  . كاجلعرانة وعسفان واجلحفة،نه الظاهر من تعدد املواقيت للعمرة املفردةإ ف،اخلصوصية

 إىل قوى وجوب الرجوعن األأقد عرفت : فع ما ذكره يف املستمسك بقولهتوذا ير

 من امليقات حرامن كان أمامه ميقات آخر، ولو بىن على جواز اإلإلذي عرب عليه، وامليقات ا

ن ميقات العمرة املفردة أدىن أ يدل على إطالق ذ الإجمال جلعل املفروض منه،  الذي أمامه ال

 كما تقدم يف امليقات ،دلة فيه خمتصة بغريهليه فيه، بل األإ يرجع ياحلل يشمل الفرض ك

  . انتهى،)١( التوقيت الشامل للعمرة املفردةإطالقخذ بعني األت ي وحينئذ،العاشر

مث  أيضاً، وما يف كالم اجلواهر من اإل)رمحه اهللا(املصنف ومبا ذكر يظهر ما يف كالم 

  . حني املرور على امليقاتحرامبترك اإل

ه من احلرم لعدم إحرام مل يصح } من أدىن احللحراماإل ولو مل يتمكن من العود وال{

   من مكانه خمتص بغري العمرة املفردة حراملدليل عليه، وما تضمن اإلا

                                                

  .٣١٤ ص١١ ج: املستمسك)١(



٣٩٥

  .بطلت عمرته

  

 أن يفوته ين خشإ: )عليه السالم(، لقوله فراداًإ أو  قراناً،احلج أو من عمرة التمتع

  .)١(احلج

  . واهللا العامل}بطلت عمرته{ من غري أدىن احلل إحراموعلى هذا فلو اعتمر ب

  

                                                

  .٧ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(



٣٩٦

  ، ومل يتمكن من الرتع ولبس الثوبني جيزيه النية والتلبية مريضاًلو كان :٥مسألة 

  

 } ومل يتمكن من الرتع ولبس الثوبني جيزيه النية والتلبية لو كان مريضاً:٥مسألة {

 والعالمة يف مجلة من كتبه واملسالك وغريهم، خالفاً للشيخ ومجاعة حيث يكما عن احلل

نه قال يف إ، فيما ذكره احلل إىل رجاعيقبل اإل حملكية ال وصريح عبارم ا،قالوا جبواز التأخري

ذا زال املانع إ جاز له أن يؤخره عن امليقات، فحراممن عرض له مانع من اإل:  النهايةيحمك

  .)١(ليهإأحرم من املوضع الذي انتهى 

  .قرب ما ذكره الشيخ لعدة رواياتواأل: أقول

عليهما (عض أصحابنا، عن أحدمها ، عن بيشعيب احملامل أيب كرواية التهذيب، عن

  .)٢(احلرم إىل هإحرامخاف الرجل على نفسه أخر إذا  : قال)السالم

صلى (ن رسول اهللا إ: ، وفيه)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب وصحيح صفوان، عن

 فيها رخصة ملن كانت به ،هلهاأ وقت املواقيت ألهلها وملن أتى عليها من غري )اهللا عليه وآله

  .)٣(ال من علةإفال جتاوز امليقات علة 

                                                

  . باب املواقيت٢٠٩ص:  النهاية للطوسي)١(

  .٢٨ ح يف أبواب املواقيت٥٨ ص٥ ج: التهذيب)٢(

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ الباب ٢٤١ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٩٧

  فإذا زال عندها نزع ولبسهما

  

 ال لعلةإجيوز تأخريه عن امليقات   وال، قبل بلوغ امليقاتحرامجيوز اإل وال: والرضوي

  .)١(تقيةأو 

 من حراموىل من فصل املواقيت الدالة على تأخري اإلوالروايات املتقدمة يف املسألة األ

هالل اإل أخر )عليه السالم(ن الصادق إ: للمرض وحنوه، وفيهااجلحفة  إىل الشجرة

وذه . اجلحفة إىل )عليه السالم( فلو كان الواجب النية والتلبية مل يؤخرمها ،)٢(فراجع

  .الروايات يلزم اخلروج عن قاعدة امليسور

  فقد،ظهاره من ميقات العامةإ من امليقات مث حراموأما رواية االحتجاج املتضمنة لإل

  .عرفت ما فيها يف امليقات الثاين

ن ن يقال بلفظية الرتاع، ألأميكن : ن ما ذكره يف املستند من لفظية الرتاع بقولهإمث 

ن مل يتمكن من إ ومتكن منه باطناً إذا  أصال، ومرادمها ماحراممل يتمكن من اإل إذا مرادنا ما

  . انتهى،)٣(ظهارهإ وتهاستدام

 من النية والتلبية )رمحه اهللا(ني ضعف ما ذكره املصنف خيفى ما فيه، ومبا ذكر تب ال

  .حني املانع

 كما ظهر ضعف ما ذكره يف املستند ،}ولبسهما{ ثيابه }ذا زال عندها نزعإف{

  تيان مبا أمكن، بل وىل اإلن متكن من بعض واجباته دون بعض فاألإو: بقوله

                                                

  . السطر ما قبل األخري٢٦ ص: فقه الرضا)١(

  .٥ ح من أبواب املواقيت٦ الباب ٢٢٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ سطر ١٨٤ ص٢ ج: املستند)٣(



٣٩٨

  ،وال جيب حينئذ عليه العود إىل امليقات

  

  . انتهى،)١(لعدم ثبوت االرتباطالظاهر الوجوب 

 }امليقات إىل عليه العود{حني زوال املانع  أي }جيب حينئذ ال{ كيف كان }و{

ن إىل امليقات، فإنه لو أخر عن امليقات ملانع مث زال املانع عاد إ: خالفاً للشرائع حيث قال

  . انتهى،)٢( حيث زالحرامتعذر جدد اإل

 ال لعذر فيجب الرجوع مع املكنة والإه عنها جيوز تأخري وال: وللقواعد حيث قال

  . انتهى، حيث زال املانعمعها حيرم

 يف عدم لزوم إشكالأما لو مل يزل املانع، كما لو كان مريضاً وبقي فال : أقول

 من اجلحفة كما عرفت، وأما لو )عليه السالم( وقد أحرم الصادق ،ذ احملذور باقإالرجوع، 

 خبار صفوان وشعيب، بل وبعض األينه الظاهر من خربع، ألزال فالظاهر عدم لزوم الرجو

  .ولوىل من امليقات األخر املتقدمة يف املسألة األاأل

 حرامن كان قدامه ميقات آخر كاجلحفة أخر اإلإزال املانع يف وسط الطريق، ف مث لو

ن نع، ألال أحرم من حيث زال املاإليها، وإه إحرام ما دل على تأخري املعذور طالقليها، إلإ

وعلله بعض بأن الواجب قطع متام  نه حيرم عند زوال العلة،أاملنصرف من صحيح صفوان 

 يف بعضها وجب الباقي، حرامذا رخص للعلة ترك اإلإ ف،املسافة اليت بني امليقات ومكة حمرماً

  ومثله ما لو كانت العلة 

                                                

  .٨ سطر ١٨٤ ص٢ ج: املستند)١(

  .١٧٦ ص: شرائع االسالم)٢(



٣٩٩

 إذا وجب عليه العود إىل امليقاتإغماء مث زال  أو  ملرضحرامنعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء اإل

 وإن متكن العود يف ،مل يتمكن إال منه إذا  من مكانهحرام وإال كان حكمه حكم الناسي يف اإل،متكن

  كان مغمى عليه ينوب عنه غريه ملرسل مجيل عن إذا  وذهب بعضهم إىل أنه،اجلملة وجب

  

 من العقيق لطول حرام اإل لو كانت العلة مانعة عن، مثالًحراميضره اإل باقية، لكن ال

يتمكن معها من لبس   مث لو كانت العلة مما ال،احلرم إىل بقي نصف مرحلة إذا  دون ما،املدة

  .شاء اهللا نإالثوبني أصال أخذ بدليل امليسور وأحرم مع لبس ثيابه كما سيأيت 

 ض ملرحرامنشاء اإلإنعم لو كان له عذر عن أصل {: ومما ذكرنا يظهر النظر يف قوله

 يف يال كان حكمه حكم الناسإمتكن، و إذا امليقات إىل غماء مث زال وجب عليه العودإأو 

 وذلك ملا ،}ن متكن العود يف اجلملة وجبإمنه، و الإمل يتمكن  إذا  من مكانهحراماإل

  .دليل عليه  مث قياس ما حنن فيه بالناسي يف الرجوع مما ال،حرامعرفت من عموم تأخري اإل

 والنهاية واملبسوط والتهذيب واملهذب واجلامع واملعترب يمحد كاأل}وذهب بعضهم{

 عنهم يوالقواعد والدروس واملختلف والتحرير واملنتهى واملدارك والوسائل وغريهم يف احملك

 والشيخ  عن الكلييني املرو} ملرسل مجيل،كان مغمى عليه ينوب عنه غريه إذا ىل أنهإ{

    باختالف) اهللامارمحه(



٤٠٠

حيرم  :)عليه السالم(  يف مريض أغمي عليه فلم يفق حىت أتى املوقف قال)عليهما السالم( أحدمها

 ،حرام ال أنه ينوب عنه يف اإل،حرام والظاهر أن املراد أنه حيرمه وجينبه عن حمرمات اإل،عنه رجل

  ، وإن كان ممكنا،ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إىل امليقات بعد إفاقته

  

 }ىت أتى املوقفح يف مريض أغمي عليه فلم يفق )عليهما السالم(دمها عن أح{يسري 

 عليه فلم يعقل حىت أتى املوقف ـ يأغم أو ـ )١(يينلحىت أتى الوقت ـ كما عن الكأو 

، والظاهر أن املراد أنه حيرمه حيرم عنه رجل: )عليه السالم(قال { )٢(كما عن الشيخ ـ 

  وقد صرح ذا الظهور،}حرامأنه ينوب عنه يف اإل ، الحرامرجل وجينبه عن حمرمات اإل

  . من هذا التعبريوقع يف روايات حج الصيب صحاب، ويؤيده مامجلة من األ

كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما إذا  :ففي صحيح عبد الرمحن

  . احلديث،)٣(جيرد احملرم

  . أحد عن أحد آخرحراممعىن إل نه الأ إىل مضافاً

 }ن كان ممكناإفاقته، وإامليقات بعد  إىل ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود{

قرب العمل به  واأل،خيفى ، لكن يلزمه االستدامة احلكمية كما الحراموعدم لزوم جتديده اإل

  هم ؤن الرواية معمول ا عند اجلماعة املتقدم أمسايف مورده، أل

                                                

  .٨ ح٣٢٥ ص٤ ج: الكايف)١(

  .٣٧ ح يف املواقيت٦ الباب ٦٠ ص٥ ج: التهذيب)٢(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج١٧الباب  ٢٠٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٤٠١

إلمكان وعدم االكتفاء به مع  فاألقوى العود مع ا،جلابرولكن العمل به مشكل إلرسال اخلرب وعدم ا

  .عدمه

  

ن رواية الكايف أ على ي، كما عن مرآة القول للمجلس،ا مرسلة كاحلسنأ إىل مضافاً

جنهل سندها اللتزامه يف أول  ن كناإله كافية ملا عرفت غري مرة من حجية روايات الكايف، و

  .الكتاب

رسال اخلرب به مشكل، إلولكن العمل {: )ه اهللارمح(ومنه يظهر ضعف قول املصنف 

  .}وعدم اجلابر

ن أفاق يف إن حيرم به وجتنب به احملرمات، فأوىل عندي واأل: كضعف ما يف اجلواهر

ن إدىن احلل أفمن  الإحرم منه، وأامليقات رجع ف إىل احلج قبل الوقوف وأمكنه الرجوع

ال فمن إن أمكنه، وإليها إ  رجعإن كان ميقات حجه مكةفمن موضعه، و الإمكنه، وأ

  . انتهى،موضعه

 لزوم التجديد يف مكانه، }مكان وعدممع اإل{ حىت }العود{ عدم لزوم }قوىفاأل{

 ، من مكانهحرام فالظاهر كفاية اإل}مع عدمه{ هذا كله لو أحرم به، أما }االكتفاء به{بل 

  . املتقدمنيينصوص ا يف صحيح صفوان والرضولصدق كونه علة امل

  



٤٠٢

وضوع وجب العود إليها مع امل أو  باحلكمجاهالً أو  من امليقات ناسياًحرامترك اإل إذا :٦مسألة 

  ،اإلمكان

  

 أو جاهالً{املوضوع  أو  للحكم} من امليقات ناسياًحرامترك اإل إذا :٦مسألة {

لو مل حيرم من :  قال يف املستند،}مكانليها مع اإلإ وجب العود ،املوضوع أو باحلكم

 منه مع حرامليه واإلإالوقت جيب الرجوع  أو جهل باحلكم أو سهو أو مليقات ملانعا

  . انتهى،)١(مكان، بال خالف فيه بني العلماء، كما عن املنتهىاإل

 وفتوى يف ف أجده فيه نصاًال وبال خ،دعوى عدم اخلالف احلدائقوقريب منه بال 

  .اجلواهر

 ، وخرب علي بن جعفر،احلليبويدل على احلكم املذكور جبميع صوره صحيح 

  .املتقدمان يف املسألة الثالثة

 عن رجل )عليه السالم(خر، سألت أبا عبد اهللا  اآلويف بعض صوره صحيح احلليب

 إىل خيرج: )عليه السالم( أيب قال: )عليه السالم( قال ، أن حيرم حىت دخل احلرمينس

ن استطاع أن خيرج من إه، فحرم من مكانأ أن يفوته احلج ين خشإميقات أهل أرضه، ف

  .)٢(احلرم فليخرج مث ليحرم

، عن امرأة كانت مع )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وصحيح معاوية بن عمار قال

 ،وأنت حائض  أم الإحرامعليك أ يما ندر: ليهم فسألتهم فقالواإرسلت أقوم فطمثت ف

   عليها مهلة فلترجعن كان إ: )عليه السالم( فقال ،فتركوها حىت دخلت احلرم

                                                

  .١٨٤ ص٢ ج: املستند)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٨ ص٨ ج:سائل الو)٢(



٤٠٣

ما قدرت عليه بعد ما  إىل ن مل يكن عليها وقت فلترجعإالوقت فلتحرم منه، فإىل 

  ـال يفوا احلج بقدر ما :ويف رواية الشيخ ـ ال يفوا خترج من احلرم بقدر ما

  .)١(فتحرم

قات من أتى املي: نه قالأ ،)عليهما السالم(سالم، عن جعفر بن حممد وعن دعائم اإل

ن كانت عليه مهلة وقدر إ ف،مكة مث علم إىل جهل أن حيرم منه حىت جاوزه وصار أو يفنس

ن خاف فوات احلج ومل يستطع الرجوع أحرم إامليقات رجع فأحرم منه، و إىل على الرجوع

ال إ و، فليفعلن خيرج من احلرم فيحرم من احلل حمرماًأن كان مبكة فأمكنه إمن مكانه، و

  .)٢(حرم من مكانهأ

 مبا وجبت ايف امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتو : أيب قالي،وعن الرضو

ن إن أمكن ذلك ومل يفت احلج، وإامليقات  إىل  فلترجع،عليها حىت دخلت مكة غري حمرمة

جيزيها  حرمت خارج احلرم الأخرجت من احلرم ف الّإ و،أقرب املواقيت إىل مل ميكن خرجت

  .)٣(غري ذلك

 كخرب، خارجه بقول مطلق إىل مر باخلروج من احلرم من األخبار بعض األما يفوأما 

 عن رجل جهل أن حيرم حىت )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،الصباح الكناينأيب 

  .)٤(خيرج من احلرم مث يهل باحلج:  قال،دخل احلرم كيف يصنع

                                                

  .٤ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٨ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢٩٨ ص١ ج: الدعائم)٢(

  .٣٢ ح٣٥٨ ص٩٦ ج: البحار)٣(

  .٣ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٨ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٤٠٤

سجد، كموثقة ابن بكري، عن امل أو مكة أو  من مكانهحرامخر من اإلأو يف بعضها األ

 فجهلوا يتصل امليقات وهي ال إىل  حجوا بامرأة معهم فقدموا،زرارة، عن أناس من أصحابنا

 فسألوا ، أن حيرم، فمضوا ا كما هي حىت قدموا مكة وهي طامث حاللين مثلها ينبغأ

ج، فسألوا مل تدرك احلفعلت  إذا  فكانت،بعض املواقيت فتحرم منه إىل  خترج:الناس فقالوا

  .)١(حترم من مكاا قد علم اهللا نيتها:  فقال)عليه السالم(أبا جعفر 

هلنا أ معنا امرأة من :)عليه السالم(جعفر  أليب قلت: وموثقة سورة بن كليب قال

فمروها أن حترم :  قال،ن نأمرها بذلكأ فلم حترم حىت دخلنا مكة ونسينا حرامفجهلت اإل

  .)٢( املسجدمن أو من مكاا من مكة

امليقات، كما رمبا يشهد  إىل فالبد من محلها على الغالب من عدم التمكن من اخلروج

ر على الوقت الذي ، عن رجل م)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : له صحيح ابن سنان قال

الوقت أن يفوته  إىل ن رجعإ مكة فخاف ىتأجهل فلم حيرم حىت  أو يحيرم الناس منه فنس

  .)٣(خيرج من احلرم وحيرم وجيزيه ذلك: قال ف،احلج

  :  قال)عليه السالم(خيه موسى أوعليه حيمل أيضاً صحيح علي بن جعفر، عن 

                                                

  .٦ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٥ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت١٤ باب ٢٣٨ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٤٠٥

اللهم : يقول:  قال، باحلج فذكر وهو بعرفات ما حالهحرامسألته عن رجل نسى اإل

 إىل  رجعن جهل أن حيرم يوم التروية باحلج حىتإه، فإحرامة نبيك فقد مت نعلى كتابك وس

  .)١(ن كان قضى مناسكه كلها فقد مت حجهإبلده 

ن هذه الصحيحة ليس هلا ارتباط مبا حنن فيه، لكنا ذكرناها تبعاً للقوم أخيفى  وال

  .وتأييداً للمطلب

 عن أخيه ، وهو خرب علي بن جعفر،ميكن محله على ما ذكرنا ن يف املقام خرباً الإمث 

 ،احلرم فأحرم قبل أن يدخله إىل  حىت انتهىحرامل ترك اإل سألته عن رج: قال)عليه السالم(

 ن رجعإشاء اهللا، و نإن ذلك جيزيه إ، في فلينب مكانه ليقضن كان فعل ذلك جاهالًإ: قال

  .)٢(نه أفضلإامليقات الذي حيرم منه أهل بلده فإىل 

نه وقد رماه صاحبا اجلواهر واملستند بالشذوذ وعدم القائل، لكن الظاهر عدم كو

 وهذا يف بيان حكم من أحرم، ذ هي يف بيان حكم من مل حيرم،إولة،  األخبارمعارضا لأل

  .بأس بالعمل به وال

ميقات أهل بالده، من غري فرق  إىل ن الظاهر من بعض النصوص السابقة الرجوعإمث 

 ولو مل يتمكن منه لكن متكن من ميقات ،من ميقات أصال أو من غريه، أو تيانه منهإبني 

   مقدماً على خارج احلرم بدون امليقات ،ليهإخر رجع آ

                                                

  .٨ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٠ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٤٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٤٠٦

  ومع عدمه فإىل ما أمكن

  

غريها فال يبعد  إىل الطامث، وبالنسبة إىل  بالنسبةيللتصريح بذلك يف الفقه الرضو

 من احلل بقول مطلق بعد حرامنه متمكن من امليقات، والنصوص الدالة على اإلحلاق، ألاإل

  . فتدبر،بعد انصرافه عن هذه الصورةي عدم التمكن من ميقاته ال

 فيه للتصريح بذلك يف صحيح إشكال أما يف الطامث فال }مكنأىل ما إومع عدمه ف{

ا لو مل أه على إطالق وغريه الدال ب صحيح احلليبإطالق وهو كاف لتقييد ،ابن عمار املتقدم

 وأما يف غريها فلم ، من خارج احلرم مطلقاًحرام من امليقات كفاها اإلحرامتتمكن من اإل

 من احلل بعد عدم التمكن من الوقت حرام اإلإطالقيدل دليل على ذلك، بل مقتضى 

، وقاعدة امليسور وروايات الطامث بضميمة عدم القول بالفصل كفاية أدىن احلل مطلقاً

ما أمكن  إىل يف وجوب العود: يف حمكى املدارك  ولذا قال، النصوصإطالقالموقع هلا بعد 

  .)١(صل، ولظاهر الروايات املتضمنة حلكم الناسيطريق وجهان أظهرمها العدم لألمن ال

نه حيرم من أ النصوص املتضمنة إطالقنه خالف ظاهر إ: وتبعه يف املستمسك فقال

مكان الرجوع يف اجلملة إن احلمل على صورة عدم إبعد ما خيرج من احلرم، ف أو مكانه

  . انتهى،)٢(بعيد

مكن من أما  إىل يف وجوب العود:  قال،شعراً بنوع توقف فيهوقد ذكره املسالك م

  . انتهى،الطريق وجه

                                                

  .٣٢ سطر ٤٣٨ ص: املدارك)١(

  .٣٢٠ ص١١ ج: املستمسك)٢(



٤٠٧

 ، للنسك وال لدخول مكةلعدم كونه قاصداً جاوزها حمال إذا  وكذا،كان أمامه ميقات آخر إذا إالّ

  ، فإنه يرجع إىل امليقات مع التمكن،مث بدا له ذلك

  

  . موافقة املداركمكنأما  إىل بل الظاهر ممن مل حيكموا بالرجوع

ما  إىل  ترجعيقرب يف املسألة التفصيل بني احلائض وغريها، فه فاأل،وكيف كان

اجلهل  أو النسيان ها اجلهل باحلكم كما هو مورد النص الإحرامكان سبب ترك  إذا أمكنت

أدىن  إىل الّإباملوضوع، ويف هذه الصور يكون حكمها كحكم غريه من عدم لزوم الرجوع 

  .احلل

 إىل منا قدرت على اخلروج من مكة مثالإلو مل تتمكن من اخلروج عن احلرم، ومث 

ما أمكنت بعد اخلروج عن احلرم  إىل منا دل على رجوعهاإن الدليل أقصى احلرم مل جيب، أل

  .مطلقا ال

ا دلة، أليشمله ما سبق من األ نه حيرم منه، والإ ف}كان أمامه ميقات آخر إذا الإ{

  . وحنوههن هلن فيكون ممن يشمله فيمن دخل احلرم،

لدخول   وال}لدخول مكة جاوزها حمال لعدم كونه قاصدا للنسك وال إذا وكذا{

  .احلرم الذي هو املناط كما تقدم

ن ميقاا أمثل عمرة املفردة اليت عرفت  عمرة التمتع، ال أو  احلجي أ}له ذلك مث بدا{

صحاب، ويف نه مما قطع به األإ عن املدارك ،}امليقات مع التمكن إىل نه يرجعإف{أدىن احلل 

 وخرب  عليه، ويدل عليه صحيح احلليبمجاعاجلواهر نفى وجدان اخلالف فيه، ويف املستند اإل

  ابن جعفر املتقدمني يف 



٤٠٨

  .وإىل ما أمكن مع عدمه

  

ن املنصرف من من تركه وهو مريد للنسك، أل إىل املسألة الثالثة، والقول بانصرافه

السؤال عن حكمه فال  إىل  تركه وهو الذي حيتاجيينبغ  تركه ملا الحرامئل ترك اإلقول السا

 أعم، ولو سلم االنصراف حرامن ترك اإلإ ف،يشمل املقام ـ كما يف املستمسك ـ ممنوع

  . بهأيعب  اليفهو بدو

ال يف املرأة إ فيه نظر ملا عرفت من عدم الدليل على ذلك، ،}ىل ما أمكن مع عدمهإو{

  .فرض هلا يف املورد مث اليت جتهل احلكم والالطا

  



٤٠٩

 إذا  لعمرته من امليقاتحرام يف مكة وأراد حج التمتع وجب عليه اإلمن كان مقيماً :٧مسألة 

  . وإال فحاله حال الناسي،متكن

  

 لعمرته من حرام من كان مقيماً يف مكة وأراد حج التمتع وجب عليه اإل:٧مسألة {

قد عرفت يف املسألة الرابعة من فصل : قولأ ،}يفحاله حال الناسال إمتكن، و إذا امليقات

 أدىن احلل، مث محل غري املتمكن على الناسي مما ال إىل ن الواجب عليه اخلروجأأقسام احلج، 

 من يتن ظاهرها كون احملكوم ذا احلكم هو اآلتشمله، أل  الن أدلة الناسيإجند له وجهاً، ف

فال جتاوز امليقات  :ن ما يف صحيح صفوانإ :ن يقالأ الّإاللهم من هو يف مكة،  فاق، الاآل

 من غري امليقات يف صورة حرامن املستفاد منه جواز اإل يشمل ما حنن فيه، أل)١(ال من علةإ

  . فتأمل،وجود علة، وما حنن فيه منها

  

                                                

  .١ ح من أبواب املواقيت١٥ الباب ٢٤١ ص٨ ج: الوسائل)١(



٤١٠

وإال ففي ،  للحج مبكة مث ذكر وجب عليه العود مع اإلمكانحراملو نسي املتمتع اإل :٨مسألة 

   ولو كان يف عرفات،مكانه

  

 للحج مبكة مث ذكر وجب عليه العود مع حرام املتمتع اإلينس  لو:٨مسألة {

 من حمله بقول حرامتيان باملأمور به، ومل يدل دليل على كفاية اإل لوجوب اإل}مكاناإل

رفات  وهو بعحرامن من ذكر عدم اإلمطلق، وما تقدم من صحيح علي بن جعفر املتضمن أل

زمنة صدور الرواية أغري املتمكن كما هو واضح، فإن يف  إىل  هناك، منصرفحرامكفاه اإل

ليها بياض يوم فيفوته عرفات كال يف إمكة والرجوع  إىل كان يستغرق الذهاب من عرفات

 ة وعليه حيمل احملكي عن العالم،الفرض الغالب الذي هو كون الشخص يوم التاسع هناك

  .)رمحه اهللا(

 يوم التروية حرام اإلين من نسأوعن الفاضل يف التذكرة واملنتهى :  يف اجلواهرقال

  .)١(باحلج حىت حصل بعرفات فليحرم من هناك

سألته عن رجل : )عليه السالم(خيه موسى أ بن جعفر، عن ي عليه بصحيح علمستدالً

ك وسنة اللهم على كتاب: يقول:  قال، باحلج فذكر وهو بعرفات ما حالهحرام اإلينس

  . انتهى،)٢(بأس به ه والإحرامفقد مت ) صلى اهللا عليه وآله(نبيك 

نه مورد النص، ما لو كان يف عرفات فألأ ،}ال ففي مكانه، ولو كان يف عرفاتإو{

 إىل  يف مكةحرام كان اإلن الواجبأ بتقريب ،حيث ميكن إىل وعليه فال يلزم الرجوع

يسقط  ن امليسور الخر، ألتى بالبعض اآلأ به ن مل يتمكن من بعض املأمورإعرفات، ف

  .باملعسور

                                                

  .١٣٠ ص١٨ ج: اجلواهر)١(

  .٣ ح من أبواب املواقيت٢٠ باب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٤١١

  ،بل املشعر وصح حجه

  

ما لو كان يف وسط الطريق فهل حيرم من مكانه لدليل امليسور مع عدم مشول أو

حيرم حىت يبلغ عرفات   أم ال،ن فرضه من كان يف عرفات وتذكرصحيح ابن جعفر له، أل

 ،ولقرب األن كان األإلطريق؟ احتماالن، و يف عرفات مدلول النص، خبالف احرامن اإلأل

  .حوط جتديده يف عرفات أيضاًواأل

شعر أ ورمبا )١(: قال يف احلدائق،}وصح حجه{حرم أ }املشعر{ لو تذكر يف }بل{

 باملشعر، حراميف صحيح ابن جعفر ـ بعدم جواز جتديد اإل أي ختصيص احلكم بعرفات ـ

أن  قد حكما باجلواز، وميكن ) اهللامارمحه(يدين ن الشهأال إوبه يشعر أيضاً بعض عبائرهم، 

 عن مجيل بن دراج، عن ،احلسن أو  يف الصحيح)رمحه اهللا( يستدل عليه مبا رواه الكليين

جهل وقد شهد  أو ن حيرمأ ي يف رجل نس)عليهما السالم(صحابنا، عن أحدمها أبعض 

ن مل إفقد مت حجه، و كان قد نوى ذلك إذا  جتزيه نيته: قال،املناسك كلها وطاف وسعى

  . انتهى،)٢(يهل

ولوية العرفية املوجبة لفهم العموم من ن األن احلكم كما ذكره، ألأوالظاهر : أقول

يف : )عليه السالم( يف املسألة التاسعة من قوله اعتضاده مبا سيأيت إىل الرواية ظاهرة، مضافاً

يفهم  ن العرف الإ ف،)٣( حجهقضى املناسك كلها فقد مت إذا ن حيرم يوم الترويةأمن جهل 

 ومن ،النسيان إىل علية قضاء املناسك كلها، وعليه فيتعدى من مورده وهو اجلهل الّإمنه 

   حراماإل إىل صالأ حرامعدم اإل

                                                

  .٤٦٨ ص١٤ ج: احلدائق)١(

  .١ ح من أبواب املواقيت٢٠ الباب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢٠ الباب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٤١٢

 وإن دخل مكة ، ولو أحرم له من غري مكة مع العلم والعمد مل يصح، باحلكموكذا لو كان جاهالً

 ومل  نعم لو أحرم من غريها نسياناً، وإال بطل حجه،اف مع اإلمكان بل وجب عليه االستين،هإحرامب

  .ه من مكانهإحرام العود إليها صح يتمكن من

  

  .عمالهأيف الوسط ولو يف مىن قبل 

عليه (عبد اهللا  أيب عموم قول إىل  ملا عرفت، مضافاً}وكذا لو كان جاهال باحلكم{

  .)١(ء عليهيمراً جبهالة فال شأ رجل ركبأي  : من لبس املخيط فيما يأيت)السالم

قضى إذا  :)عليه السالم(جزاء، وقوله  فال دليل على اإلحرامما لو تعمد ترك اإلأ

  . منصرف عن العمداملناسك كلها فقد مت حجه

مع العلم { من غري احملل املتقدم جوازه }من غري مكة{احلج  أي }ولو أحرم له{

دخوهلا   يف مكة الحرامنشاء اإلإذ املأمور به إ }هإحرامن دخل مكة بإوالعمد مل يصح، و

  .حمرماً

  . على ما تقدم}بطل حجه الإمكان، وبل وجب عليه االستيناف مع اإل{

 }ه من مكانهإحرامليها صح إ ومل يتمكن من العود نعم لو أحرم من غريها نسياناً{

  .مكان الذكر، ولو كان يف عرفات ملا عرفتأي 

  

                                                

  .٣ ح من أبواب تروك اإلحرام٤٥ الباب ١٢٦ص ٩ ج: الوسائل)١(



٤١٣

العمرة فاألقوى صحة  أو احلج ومل يذكر حىت أتى جبميع األعمال من امحرلو نسي اإل :٩مسألة 

  ،عمله

  

العمرة  أو عمال من احلجيذكر حىت أتى جبميع األ ومل حرام لو نسي اإل:٩مسألة {

 إىل نه املشهور شهرة عظيمة، بل يف الدروس نسبتهأ يف اجلواهر ،}قوى صحة عملهفاأل

 للتهذيبني والنهاية واملبسوط واجلمل والعقود قاً، ويف املستند وفايصحاب عدا احللاأل

واالقتصار والوسيلة واملهذب واجلامع واملعترب والقواعد والتحرير واملنتهى والتنقيح والنكت 

نه أنه فتوى املعظم، وعن الدروس أكثر كما قيل، وعن املسالك بل األواملسالك وغريها، 

  . انتهى،)١(يصحاب عدا احللفتوى األ

 عن بعض أصحابنا، عن أحدمها ،مرسله أو مشهور حبسن مجيل بن دراجاستدل لل

 ،جهل وقد شهد املناسك كلها وطاف وسعى أو ن حيرمأ ي يف رجل نس):عليهما السالم(

  .ن مل يهلإ وكان قد نوى ذلك فقد مت حجه إذا جيزيه نيته: )عليه السالم(قال 

 رواية الكليين إىل يوثق به، مضافاًوهذه الرواية كافية يف املقام بعد كون سندها مما 

ا منجربة بالعمل ومؤيدة أ لالعتماد على ، هلا، اليت قد عرفت غري مرة كفايتها)رمحه اهللا(

  .يتبالتعليل يف دليل اجلهل اآل

  نه نوى احلج أ كان قد نوى ذلكإذا  :)عليه السالم(ن الظاهر من قوله إمث 

                                                

  .١٨٤ ص٢ ج: املستند)١(



٤١٤

  .ذا لو تركه جهال حىت أتى باجلميعوك

  

  .ذ ينايف ذلك اجلهلإ، حرامنه نوى اإلأ جبميع خصوصياته، ال

 احلج عليها، كما يشمل حجي طالقمث الظاهر مشول الرواية حلج التمتع وعمرته، إل

  .تية يشملها ويشمل العمرة املفردة أيضاً والتعليل يف رواية اجلهل اآل،فرادن واإلاالقر

نه بعد ما إبعد ظهور عدم متامية دليله، ف ،دريس يف احلكم فغري ضارإما خمالفة ابن أو

 يجيز نه الأصول املذهب أوالذي تقتضيه : نا قالأخبار يف يما رو إىل نسب صحة احلج

 ،نية وهذا عمل بال، عمال بالنياتمنا األإ: )صلى اهللا عليه وآله(عادة، لقوله وجتب عليه اإل

  .انتهى

ن الرواية أبيان كالمهما بعد وضوح   إىلحاجة وقد تصدى لرده املعترب واملنتهى، وال

طال الكالم يف احلدائق يف هذه املسألة، وتبعه أصل احلجة، وقد أخص على تقدير تسليم أ

  .اجلواهر يف اجلملة، ويف ما ذكرناه غىن

 حىت قيل عدم ، بال خالف على الظاهر} حىت أتى باجلميعوكذا لو تركه جهالً{

  .ن خمتصاً بالناسين كالمه كادريس أيضاً، ألإخالف ابن 

 صحيح علي بن جعفر، عن ،رواية مجيل املتقدمة إىل  فيدل عليه مضافاً،وكيف كان

ن حيرم يوم أعرفات وجهل  إىل سألته عن رجل متمتع خرج:  قال)عليه السالم(خيه موسى أ

  .)١(قضى املناسك كلها فقد مت حجهإذا  : قال،بلده إىل التروية باحلج حىت رجع

  .ن كان مورده حج التمتع فقط، واهللا العاملإ تعليله عام، ونأوقد عرفت 

                                                

  .٢ ح من أبواب املواقيت٢٠ الباب ٢٤٥ ص٨ ج: الوسائل)١(



٤١٥

  

  احملتويات

  يف أقسام العمرة فصل

  ٤٦ ـ ٧

  ٧............................................ ـ أقسام العمرة١مسألة 

  ١٨...............ةفردجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المإ ـ ٢مسألة 

  ٢٣...................................... ـ موارد وجوب العمرة٣مسألة 

  

  في أقسام الحج فصل

  ١٣٢ ـ ٤٧

  ٧٩.....................طنان في الحد وخارجه ـ من كان له و١مسألة 

  ٨٧............................ ـ خروج المكي وثم الرجوع إلیها٢مسألة 

  ٩٧...................................... ـ إقامة اآلفاقي بمكة٣مسألة 

  ١١٨............... ـ میقات المقیم في مكة لو وجب علیه التمتع٤مسألة 

  

  جمالصورة حج التمتع على اإل فصل

  ٢٦٤ ـ ١٣٣

  ١٥٦............. ـ اإلتیان بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد التمتع١مسألة 

  ١٨٧............ الخروج من مكة بعد اإلحالل من عمرة التمتع ـ٢مسألة 

  ٢١٥.............................. ـ العدول من التمتع إلى غیره٣مسألة 

  ٢٤٢   ٕ ـ ضیق وقت الحائض والنفساء عن إتمام العمرة وادراك الحج٤مسألة 

  ٢٥٦................. ـ حدوث الحیض أثناء طواف عمرة التمتع٥مسألة 

  



٤١٦

  في المواقیت فصل

  ٣٦٦ ـ ٢٦٥

  ٢٨٥.....................................ة ـ التأخیر إلى الجحف١مسألة 

  ٢٩٢..... ـ العدول من میقات إلى آخر بدون المرور على األول٢مسألة 

  ٢٩٦............ الحائض والنفساء من ذي الحلیفةإحرام ـ مكان ٣مسألة 
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