
١

  

  

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  واألربعوناخلامس اجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   حممد احلسيين الشريازيالسيد

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  التاسعاجلزء 

  

  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، مقإبل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب احلج

  التاسعاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

 ها لفعلهمايلإرحل عنها، فاملشهور وجوب العود حىت   مبىنريالتقص أو خل باحللق أول :)٦ ةمسأل(

رة ك التذوعن، صحابمما قطع به األ أنه كعن املدار و،ما يف اجلواهرك كخالف يف ذل بالن، بل كمتن إ

  .هي علمجاعشرحه اإلوح ي املفاتوعن ،موضع وفاق أنه ىاملنتهو

  .رواكما ذكاضطراراً،  أو اناًينس أو جهالً أو  الرحلة عمداًني بكال فرق يف ذلو

  .مبىن ريت وجوب التقصاإطالق ك ذلىدل عليو

لقه حي أو قصر من شعرهي أن ي، عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبا ، سألتحة احلليبيصحو

  .)١(اًريتقص أو  ا شعره حلقاًيلقي  حىتمىن إىل رجعي:  قال، ارحتل من مىنحىت

: قال ، ارحتل من مىنلق حىتحي أو قصر من رأسهي أن ، سألته عن رجل جهلريبص أيب خربو

احي  حىتمىن إىل جعريفل قصري أو لق شعره)٢(.   

  :خرات األي بعض الرواك قبال ذليفن كل

 قصر حىتي أو لق رأسهحي أن ي، عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبا مثل حسنة مسمع، سألت

  .)٣(انكن يأوق، ي الطريفلق حي: )عليه السالم(  قال،نفر

ة، كلق مبحي:  قال،لق رأسهحيمل وت ي رجل زار البيف، )يه السالمعل(  عن الصادق،ريبص أيب خربو

  .)٤(ءيه شيس عليلو، مىن إىل مل شعرهحيو

   إذا  حلقلق مبىنحي أن يمن نس:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،خرب الدعائمو

                                                

.١ ح من أبواب احللق والتقصري٥ الباب ١٨٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح من أبواب احللق والتقصري٥ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب احللق والتقصري٥ الباب ١٨٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح من أبواب احللق والتقصري٦ الباب ١٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٨

  .)١( فعللقه مبىنيرسل شعره فلي أن  قدر فإنق،ي الطريفر كذ

ن من كتمي من مل ىما حممولتان علبأ ريبص يبأوة احلليب يره رواكه املستند بعد ذيل علكشأو

وجب جعل العموم ي  الكذلن إ :هيفون قطعاً، فهي يف قوة اخلاص، كة باملتمي الختصاص الروا،العود

 أو مىن إىل ن من الرجوعياألمر الك جواز يف بل الزم اجلمع العرصول،ما قرر يف األكنهما، ياملطلق ب

 بعضهم ثلذا تشبوما عرفت، كلمام ك خمالف لكذلأن  إالّ ،أفضل ولان األك وإن انكنما يأاحللق 

  .اتي هذه الرواإطالقذا احملذور لعدم العمل ب

لو بعد ذي وق، بل يام التشريلو بعد أو كفعل ذلي أنه ، مىنيف أو انهك ميف احللق ىمقتض مث إن

 وارد، بعد وجود ريشهر احلج غأ س يفيل أو امه،يس يف أي لبأنهه ي فشكالاإلو، كاحلجة، وال بأس بذل

  .انه له بعد ذي احلجةير نسكتذ إذا طواف النساءكوجود املشابه و طالقاإل

  وجب،مىن إىل ان الرجوعكه يالواجب عل أن رك مث تذ،هاريغ أو ةكقصر يف م أو ان حلقكلو و

  .ريتقصالوانه بقصد احللق كففي م الإو ،انكمد العمل مع اإليعيورجع يأن 

 مضطراً حلق أو جاهالً أو اًيناس أو  اخلروجيفان عامداً ك، سواء مىن إىل ن من العودكتميمل  مث إن

  .إشكالال ويف اجلواهر بال خالف وانه، كقصر مأو 

 عمدي جلزء من الواجب كل ترك ىما هو مقتضكبطل حجه، ي صورة العمد يف بأنهقال يوال 

  .اء خاصةيشأب الّإحلج  قد حتقق عدم بطالن ا ألنه،بكاملر

 إىل رجعي أن لزميال و ،ات السابقةيلبعض الرواوسور يف العامد، ي املدلةانه فألكاحللق يف موأما 

  ، من احلرم، فحاله حال مىن أنه ن منه باعتباركمتن إ ةكم

                                                

  .ر احللق والتقصريك يف ذ٣٢٩ ص١ ج:الدعائم )١(



٩

 إىل هؤخري فال ،دلة لظاهر األ،اً ففوراًيقصر فوراً عرفي أو لقحي أن هيلزم علي أنه الظاهروصل، لأل

  .شبهأبلده أوما 

خ، ية الشي اوعنما هو ظاهر الشرائع، ك ،مىن إىل ب بعث شعرهجي، فهل  مىنري حلق يف غوإذا

ما كب، جيه فال ري غنيبو ،جبي من تعمد اخلروج فنيفصل بي أو القواعد،و ىنتهملما عن اكب جي ال أو

  .أقربوسط ان األك وإن  احتماالت،،عن املختلف

  شعرهيلقي أن عجبينيما : ريبص أيب ، يف خرب)عليه السالم( بقول الصادق: ولاستدل للقول األ

  .)١(مبىنّإال 

انوا ك: قوليو، دفن شعره يف فسطاطه مبىني )عليه السالم( نياحلسعلي بن  انك: ةيح معاويصحو

من : قوليو، رج الشعر من مىنخي أن رهكي )عليه السالم( عبد اهللا أبو انكو: ، قالكستحبون ذلي

   .)٢(ردهي أن هيه فعلأخرج

رد ي:  قال،ةكلق رأسه مبحي الرجل  يف،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنيبن البخترحفص حسن و

  .)٣(مىن إىل الشعر

  )٤(مىن إىل ةكحلق مب إذا الشعرليحملن  ،مبىن إالّ  شعرهيلقي أن س لهيل :ث املرادييح ليصحو

  .)عليه السالم(  عن أحدمهاث،ي حديف )٥( محزةعلي بن خرب و

   )٦(خرب الدعائمو

                                                

.٦ ح من أبواب احللق والتصري٦ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب احللق والتصري٥ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب احللق والتصري٦ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح من أبواب احللق والتصري٦ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح من أبواب احللق والتصري٦ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٥(

.ر احللق والتقصريك يف ذ٣٢٩ ص١ ج:الدعائم )٦(



١٠

نع من انعقاد ظهور مي رهكية يح معاويصحو عجبينيما  ريبص أيب ظاهر خربن إ :هيفواملتقدم، 

  .خبار يف الوجوبسائر األ

قطع  إىل  نسبتهك بل عن املدار، واحدريره غكما ذك ،دفن الشعر مبىنيستحب  أنه مث الظاهر

  .ات املتقدمةي ببعض الرواني مستدل،ث قالوا بالوجوبيبعض آخر حواهر الشرائع ، خالفاً لظكثراأل

 )عليه السالم( ، عن احلسن)عليه السالم( هي، عن أب)عليه السالم( ، عن جعفريالبختر أيب خربو

  .)١(دفن شعورمها مبىني أن أمرانيانا كما أ :)عليه السالم( نياحلسو

  .عدم الوجوب ستحبونيانوا ك :)لسالمعليه ا( قولهظاهر ن إ :هين فكل

ل شعر هلا كوامة يوم القي مث دفنه جاء حلق رأسه مبىن إذا املؤمنن إ : سئلة أىبيروا ذا ظاهركو

  .)٢( باسم صاحبهاليبيلسان طلق 

  .ة املستمرة عدم الوجوبريبل الس

القالمة،  إىل  الدفن استحبابىتعديال  ماك،  مىنريغ إىل  استحباب الدفنىتعديال  أنه والظاهر

  .البختري أيب طالق خرببعد باستحباب دفنه، إليشعر سائر البدن، فال وأما 

 أيب ةيلة، لظاهر رواي فضأيضاًان يف دفن بعضه ك وإن الظاهر استحباب دفن متام الشعر ال بعضهو

 أيب ةيلو من رواوار الشعر ياملع أن  بعد فهم، شامل للنساءأيضاًاالستحباب  أن الظاهرواط، للمنوسئل 

  .ىالبختر

  .ل أحدكبعد استحبابه لياحلالق، بل ال  أو ان الدافن نفسهكدفن الشعر، سواء ي أن تحبساملو

  ن كتميمل  فإذا ن،كمت إذا هو إمنا ما تقدم من القول بوجوب البعث مث إن

                                                

.٨ ح من أبواب احللق والتصري٦ الباب ١٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٣ ح احللق والتصري من أبواب٦ الباب ١٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١١

  .هي علمجاع اإلك اجلواهر عن املداريفه شيء، بل ين علكيمل  واحداً، وال وجوب قوالً

 ، القول بالوجوبىب علجي فهل ، يف العام القادممىن إىل سلهرين من حفظ شعره لكلو متو

  .من انصراف النصو، طالقاحتماالن، من اإل

  . احتماالن،اًيستحب دفنه ثاني أو بجيه، فهل ريغ أو إنسانه أخرجلو دفنه فو

ث ال ي دفنه حبفضلاأللعل و ،طالق لإل،دفنه أنه هيصدق علي بل حده ما ،حد لعمق املدفن الو

  .رج بسرعةخي

  



١٢

 أو ،عرضاً أو  خلقة أصالًكذلكونه كما لإ، س له شعر الرأس أصالًيمن ل أن الظاهر :)٧مسألة (

ان كلو و، ريصقه التيون علكي ، جداًالًيلو قلود يوم العي إىل نبتيمل  أنه د حىتيوم العيحللقه له قبل 

 احللق ال أدلة ألن كذلو ،عاقصاًولق ملبداً حي أن قبلان كو  أ الصرورة،ىوجوب احللق علبقلنا وصرورة 

 حال يف و أاًيريما ختإ الواجب، ي أحد فرد ألنه،ريه التقصيالالزم علف، نساناإلشمل مثل هذا ي

  .االضطرار

  .ه احللقيوجب عل  رأسه يف ماى على املوسإمراراط بيوال بأس باالحت

ر مي أن ني بري خت،ظفرإ وال له  جسده شعر أصالًىعلن كين مل أ برين له موضع التقصكيلو مل و

ال  ان رجالًكن  إتهي موضع حليف أو  نام،ريظفر غإله ان كن إ ظفرهإ رأس ىر املقص علمي أو ،ىاملوس

  .اطيل االحتي سبى علكل ذلكة له مثال، يحل

ونه من كل اط فالحتمايوجه االحتوأما م بانتفاء املوضوع، كما وجه عدم الوجوب فالنتفاء احلأ

  .سوريباب امل

  .المكالمورد  ىها عليداللة ف ال أنه  املسألة فالظاهريفروها كات اليت ذيرواالأما 

 ليبي أن سنحي الرأس وال أقرعان كو، هل خراسان قدم حاجاًأ من رجالًن إ :ففي خرب زرارة

  .)١( عنهيزجي ك ذل فإن رأسه،ى علىر املوسميو عنه ليبي أن  فأمر،)عليه السالم( عبد اهللا أبو  لهفاستفيت

 فقال ،قصر فحلق رأسهي أن ، سأله عن املتمتع أراد)عليه السالم( ، عن الصادقري بصىبأخرب و

  .)٢(لقحي أن ديري ني رأسه حى على املوسوم النحر أمريان ك فإذا قه،يهريه دم يعل: )عليه السالم(

                                                

.٣ حصريق من أبواب احللق والت١١ الباب ١٩١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.١ حصريق من أبواب احللق والت١١ الباب ١٩٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٣

  قال،ذبحي أن سأله عن رجل حلق قبلث، ي يف حد)عليه السالم( ، عنهيخرب عمار الساباطو

والَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي ﴿: قولياىل اهللا تع ألن ،ىد املوسيعيوذبح ي: )عليه السالم(

ِحلَّه١(﴾م( )٢(.  

حلق  إذا صلعاألو قرعصنع األيسأل ما  أنه ،)عليه السالم( علي  إىلات، بسندهيخرب اجلعفرو

  .)٣(رأسه على مر املوسيل:  قال،الناس

  .)٤(رأسه على ىر املوسمي قرعاأل:  قال)آلهوه ي اهللا علىصل(ة الدعائم، عنه يرواو

 الّإوة شعر، ي هلما بقصلعاألو قرعاأل أن  لوضوح،موضع املسألة على هايداللة ف ات اليهذه الرواو

  .هيات عليل الروان محكمي، فال  شعر أصالًقرعون لألكيال  أن ندر من النادر

نبت يرادة احللق إد عند يوم العي احللق يف العمرة نييف املدة ب أن نه من الواضح فألريبص أيب أما خرب

  .وجب صدق احللقي جداً، مما الًيقل ولوالشعر 

 أيتيما ك ،اجلاهل إىل خاصة بالنسبةوب مطلقاً، ي يف لزوم الترتشكال فمع اإليخرب الساباطوأما 

 ق، الي يف قبال احللق يف الطرمىن إىل حمله ظاهره الوصول يل بأن بلوغ اهلدكشي ،نيملسألت االم يفكال

 ى املوسإمرارالزم محل لها، فاريرناه يف تفسكما ذ على دليأيت ما يسو الذبح، اآليةس يف يل إذ ذحبه،

  .االستحبابعلى 

                                                

.١٩٦ اآلية :سورة البقرة )١(

.٢ حصريق من أبواب احللق والت١١ الباب ١٩١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.١٥ س٧٠ ص:اجلعفريات )٣(

.ر احللق والتقصريك يف ذ٣٢٩ ص١ ج:ائمالدع )٤(



١٤

هم يان الالزم علك أصال، ان هؤالء بال شعركلو  أنه اتيرناه من عدم داللة الرواكد ما ذيؤيو

 من املستبعد جداًوالعاقص، وامللبد و  الصرورةريغ إىل  بالنسبة خصوصاًيري التخي أحد فرد ألنه،ريالتقص

  .ارييخر االخت عن الفرد اآل، أحسن الفروضى علي الذي هو فرد اضطرارى املوسإمرار يفكيأن 

 الشعر، بل عن ميعد إىل  بالنسبةمراراإلنا استحباب ريمن غومنا  كثر عن األيكان احملكلذا و

  .نيأحد الفرد وها الذي هريغ أو تهي من حلري وجوب التقصى علمجاعخ يف اخلالف اإليالش

  .هاريغواجلواهر واملستند ودها الطالب يف احلدائق جيللفقهاء يف املقام أقوال متعددة و

هم ـ حلق يق الرأس عل القول بوجوب حلىشبهه ـ علأمن والواجب للصرورة  أن  خيفىمث ال

ان ك املى على املوسإمرارل للزوم ي، فال دلأصلع أو أقرعان ك إذا ه الشعرياملقدار الذي ف ومتام الرأس، أ

ن الظاهر أاملستند بقال  وإن  يف التقصري،ى املسمفيكما يك، ى حلق املسميفكيال والفارغ من الشعر، 

  .ريالتقصول من احللق ك يف ىفاية املسمك

 يفاجلبهة و القفا ى النابت منه عل بشعر الرأس حىتىسميل شعر ك فهل الواجب حلق ،مهاريغوأما 

الفهم مقتضى ان ك وإن ،ول األحوطاألوعن املعظم،  الإمن االنصراف و احتماالن، من الصدق، ،غماأل

  .ة الثاينيالعريف للمخاطب باخلطابات الشرع

  .ضر باحللقيما أشبه ال وذن ات خلف األري فبقاء شع،ةينعم ال شبهة يف عدم الدقة العقل

  .ا من باب الندبأات، فالظاهر يما ورد يف بعض الرواكما أشبه، وان الشروع يف احللق كما مأ

 ى علىضع املوسي أن أمر احلالق:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ة بن عمار، عنيح معاويففي صح

  :قالو هو، يسميولق حي أن ن، مث أمرهميقرنه األ



١٥

  .)١(امةيوم القيل شعرة نوراً كعطين بأ اللهم 

السنة يف  : قال،)هم السالميعل(، عن آبائه )عليه السالم (م، عن جعفريبراهإاث بن يخرب غو

  .)٢(نيبلغ العظمي أن احللق

 احلقو ةي بالناصأابدو فاستقبل القبلة كحتلق رأس أن  أردتوإذا: )عليه السالم(الرضوي  وعن

  .)٣(امةيوم القيل شعرة نوراً ك بعطينأاللهم : قلو، نيذن حبذاء األنيلنابت انيالعظمإىل 

 ني الشاخصنيالعظم إىل بلغ باحللقي: قال أنه ،)عليه السالم( سالم، عن الصادق دعائم اإلوعن

  .)٤(نيحتت الصدغ

هلم ملا  لق الويلحي أن هم احللق، فالظاهر وجوبيب علجين يخراآلولو قلنا بأن الصرورة نه إمث 

ة يالصب إىل  حرمة احللق للمرأة بالنسبةأيتيال  أنه ن الظاهرك مع الرجل، لم الصيبكتقدم من وحدة ح

ذا كولق رأسها حي أن جوز للويلي ف، حرمة احللق عن مثلهاأدلةحنوه، النصراف وة مثل ذات شهر ريالصغ

جتعل حلقها  أن صحي ه فإن، اضطراراًهلا من احللقال بد القرعاء اليت كاحللق،  إىل املضطرة إىل لنسبةبا

وشارا  ة حلق املرأة شعر ذقنهايفاكالظاهر  أن ماكاحلرمة،  وفع احملذور الذي هراً لكاالضطراري منس

  .ري التقصأدلة إطالقسبق من  ، ملاريجل التقصحناء وجهها ألأسائر و

 وإن الق حلق رأسه، احلىب علجيما ال ك احلاج، ي القصاب ذبح هدىب علجيال  أنه  خيفىوال

   د احلاججيمل   فلو،صل لألكذلو احلاج ىوجب عل

                                                

.١ حصريق من أبواب احللق والت١٠ الباب ١٩٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٢ حصريق من أبواب احللق والت١٠ الباب ١٩٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.٣٤ س٢٨ ص:فقه الرضا )٣(

.ر احللق والتقصريك يف ذ٣٢٩ ص١ ج:الدعائم )٤(



١٦

القصاب وجوز للحالق يه فيعلوام، يالصو ريالتقص إىل انتقالو ،ذبح له سقطي أو لق لهحيمن 

ن ضرراً كيمل ن إ عطائهما ما أرادا،إالظاهر وجوب وداب، انت خالف اآلك وإن ،جرة يف األةاملغاال

  . احلاجى مقدمة للواجب علكذلورجاً، حو وال عسراً ،اًريثك

العسر و ريثكاستثناء الضرر الو عن مثله، ال ضرر أدلة فال بأس، النصراف ريسيأما الضرر ال

  .أيضاً العامة املعروفة الشاملة للمقام دلةهو لأل إمنا احلرجو

  



١٧

 مجرة يالالزم رم، فعمال الثالثة يف مىن األنيب بيهل الواجب الترت أنه يفاختلفوا  :)٨مسألة (

  ون واجباً؟كي أن  بدونأفضلب يالترت أن  أو.ريالتقص أو  مث احللق، مث الذبح،أوالًالعقبة 

ن يمجلة من املتأخروظاهر املقنعة، وتبه، كالعالمة يف بعض واحملقق، و ،هيخ يف أحد قوليفعن الش

  . بقول مطلقكثراأل إىل  النسبةىن، بل عن املنتهي املتأخرأكثر إىل نسبه بعضهمو، ولاأل

 العماين وعنخر، اآلالعالمة يف قوله وخر، خ يف قوله اآليي عن الشكالقول الثاين فهو احملوأما 

اختاره والشهرة،  إىل ن مجاعة، بل عن الدروس نسبتهياختاره من املتأخرواملهذب، و ياحللواحلليب و

  .ول األحوطان األك وإن ،قرباأل وهذا هواملستند، 

ابن ول، يخر، مثل صحاح مجات األيمجلة من الرواوام الثالثة، كح األأدلةات قإطاله يدل عليو

  .تيارة البي زى احللق علميعها يف مسألة تقديقد تقدمت مجوة البزنطي، يرواوحممد بن محران، وسنان، 

احلق و، كير هدحنا فمىن إىل صرتفإذا  : قال)عليه السالم( ة الدعائم، عن الصادقييف رواو

  .)١( بدأتكي ذلأ بكضريال و، كرأس

: قال هلم إمنا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ة البزنطي بأن الرسوليرواو يف الصحاح شكالاإلو

الحرج)ذإ تام، ري غ،االضطرار وانيونه مرفوعاً مع النسككم مرفوع مع اجلهل، كاحل أن  من جهة)٢ 

ه، يسأل عن الفقإذا  أنه ىتر الأه، ي التنب)لمصلى اهللا عليه وآله وس(عليه ب واجباً للزم يان الترتكلو 

  عمن جهل القصر يف السفر 

                                                

.والتقصرير احللق ك يف ذ٣٢٩ ص١ ج:الدعائم )١(

.٦ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٨

وا يف السؤال أكثرقد  وعود، خصوصاًيم بأن ال يه التعليلزم علين كقول له صحت صالته ليفأمت 

صلى اهللا عليه ( قل هلم الرسوليمل  و،حاديثظهر من األيما ك، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( من الرسول

  . السنوات القادمةيفمستقبل أمرهم  إىل ئاً بالنسبةي ش)موآله وسل

 هذه  الناظر يفكشيباجلملة فال  و مما ظاهره االستحباب،غينبي: )عليهم السالم( ده قوهلميؤيو

 بعديم واجب مرتفع عن اجلاهل، بل ال كح أنه ال، ك ذلينبغينه أم نديب، وكب حيالترت أن حاديثاأل

أي  وب حرجي جعل الترت فإنة،ك املباراآلية إىل إشارة حرج ال: )وآله وسلمصلى اهللا عليه ( قولهأن 

  . احلج املزدحمىما هو مقطوع به ملن رأكحرج، 

 تمل الوجوبحيب وجوباً، بل ي ظاهر يف الترتري فهو غعودنيوال  :)عليه السالم( قولهوأما 

  .ة اشتراء اهلدي بدون ذحبهيافك من أيتي ونة ما تقدمي الندب بقرىن محله علكميالندب، بل و

  . االستحبابىات القول بالوجوب عليات حتمل روايالرواوذه 

ظاهرها عدم احللق ن إ ثياستدل ا بعض، ح وإن  هذا القول،ىها علي فال داللة فةميرك الاآليةما أ

  .عدم احللق قبل الذبح ، القبل مىن

عليه (  عبد اهللايبأمحزة، عن أيب علي بن  عنقبل احللق، ما رواه الصدوق، الذبح د عدم لزوم يؤيو

  .)١(فيلحق شاء  فإنته فقد بلغ حمله،يقمطه يف ب وهي الرجل هدىاشترإذا  : قال)السالم

  ت ياشترإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ب بن حفص، عنيما رواه وهو

                                                

.١ه ح يف بلوغ اهلدي حمل٢٠٣ الباب ٣٠٠ ص٢ ج:الفقيه )١(



١٩

  .)١(حتلق فاحلق  أنحببتأ  فإن،، فقد بلغ اهلدي حملهكقمطتها يف جانب رحل وكتيضحأ

ت ياشترإذا  : قال)عليه السالم( احلسن أيب محزة، عنأيب علي بن  ين، عنيلكة الييف رواو

  .)٢( حتلق فاحلق أن حببتأ  فإن حمله،ى، فقد بلغ اهلدك رحليف ووزنت عنها وصارت كتيضحأ

 ربعةتب األك اليفا وكالسند باعتبار  وه،ي وجرينه ذحبها غ أاملراد أن ىما يف الوسائل علكمحلها و

ظهر عدم يأن  إالّ ايف،كال وهيخبار الفقأة ي مرة من حجريرنا غكما ذكخ الثالثة حجة، يقد رواها املشاو

  .عملهما ا

 يالتأس إذ ،جمال هلما ال و االشتغال،أصالة و،يسأ بالت،اآلية إىل ضافةان، فقد استدل باإلكف يكو

 ىلو ثبت دل عل أنه ماك حلق بعد الذبح، )هللا عليه وآله وسلمصلى ا( الرسول أن ثبتيمل  و،فرع ثبوته

  .لي ال جمال له بعد الدلاألصل وات،يالفضل بعد ما تقدم من الروا

ات السابقة، ينة الرواي الفضل، بقرى فقد عرفت لزوم محلها عل،بي الترتىات الدالة عليأما الروا

  .نة االستحبابييف بعضها قرن أ وخصوصاً

 اغتسل وك فاحلق رأسكتيضحأذحبت إذا  :)عليه السالم(  قال الصادق،ديزيبن ففي خرب عمر 

  .)٣(ك وخذ من شاربكظفارأقلم و

   )٤( الذبح قبل احللق مبىنأتبد: لييف خرب مجو

                                                

.٧ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٤١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٤ ح باب احللق والتقصري٥٠٢ ص٤ ج:ايفكال )٢(

  .١ حصري من أبواب احللق والتق١ الباب ١٧٨ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٣٩ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٢٠

  .)١(كيت اجلمرة فاشتر هديرمإذا  :ة بن عماريحة معاويويف صح

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :قولي )معليه السال( عبد اهللا أبا  مسعت:د السمانييف خرب سعو

 وال تربح يترم أن يها منهن هديان علك، فأمر من مىن إىل  من املزدلفةالًي عجل النساء ل)وآله وسلم

  .)٢( تزورة حىتكم إىل يمتض أن يها منهن هدين علكيمن مل  و تذبح،حىت

 ذبحي:  قال،ذبحي أن لق قبلوعن رجل ح: قال أن إىل ، سألته،)عليه السالم( موثق عمار، عنهو

  .)٤( )٣(﴾ والَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه﴿ :قولياىل اهللا تع ألن ،ىد املوسيعيو

زال  إذا تقدم النساء أن ال بأس: قوليمسعته :  قال)عليه السالم( ، عن الصادقريبص أيب حيصحو

 قصرن،يصربن ساعة، مث لي اجلمرة، مث نيمري فمىن إىل نطلق نيم ساعة، مث قفن عند املشعر احلرايل فيالل

  .)٥(ذبح عنهنيلن من كوي نفإ ذبح عنهني أن ردنين كيأن  إالّ ،ةكم إىل نطلقنيلو

 ،ض نيفأ معنا نساء فك جعلت فدا:)عليه السالم(اهللا   عبديب، قلت ألعرجد األيح سعيصحو

هن ذبح ين علكي مل فإن  احلجرة،نيمري فى اجلمرة العظم تأيتفض ن حىتأمث : قال أن إىل ،نعم: قال

  .)٦(قصرنيأخذن من شعورهن وليف

  زور يلق رأسه وال حيال : قال )عليه السالم( علي  بن القاسم، عنىخرب موسو

                                                

.١ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٣٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.١٩٦ اآلية :سورة البقرة )٣(

.٨ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٤١ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

.٧ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥١ ص١٠ ج:الوسائل )٥(

.٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ ج:الوسائل )٦(



٢١

  .)١( شاءزور مىتي وحلق رأسهيضحي في ت حىتيالب

 اآلية  فإن،هايما فعرفت للشهرة، فقد  واآليةح ي لتصر،نعات املي رواميره اجلواهر من تقدكما ذ أما

ح بعد يان للترجكال م أنه  إىل، باالضافةة معلومري العدم فهي غةن حمققكمل تن إ الشهرة وها،يال داللة ف

  .اجلمع الداليل

 ، ولذا قالس شرطاًيل وواجب مستقل أنه ب، فالظاهريان، فمع القول بوجوب الترتكف يكو

  .ما أشبه أو اضطرار أو انينس أو ان عن جهلك إذا ، خصوصاً)٢(عوديال : )يه السالمعل(اإلمام 

  .حلق أن ذبح بعد أنه نية، فحلق بعدها مث تبيذبح عنه يف الساعة الفالنيل من كو إذا ماك

لو  و،ه احللق قبل ذحبهيرم علحي ،هريغ أو انك واجباً ي، سائق هدلك أن  مني،عل أيب  عنماوأما 

أنه ك وه،يعلشيء   البأنه دلةح األي بعد تصر، ظاهر الوجهريفغ. ه دم آخريبل ذحبه وجب علحلق ق

  .ه دميمن خالف فعل أن فارة منكأوجب الدم ملا تقدم يف حبث ال

الذبح فقد  و أما احللق،ه عنهريصح تأخي فال ،ديوم العي مجرة العقبة يف ي تقدم لزوم رمقدنه إمث 

  .د، بل وقتهما واسعي العوميتقدم عدم لزوم فعلهما 

  

                                                

٩ ح من أبواب الذبح٣٩باب  ١٤١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح من أبواب الذبح٤٩باب  ١٤١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٢٢

شيء ل كحل له  ،ريالتقص أو  والذبح واحللقيه الثالثة الرمكفرغ املتمتع من مناس إذا :)٩مسألة (

 ، املشهورىب عليال الطإ و،أيتيما سكبطواف النساء  إالّ حتل  الافإ اًإمجاعالنساء  إالّ ،حرم منهأ

لة واجلامع ية والسرائر والوسيلذي صرح به املبسوط والنهاحملل آخر هو ا إىل اجهمايمها حراماً باحتؤفبقا

هم، يلإما نسب ك والشرائع واخلالف واملختلف واملصباح وخمتصره، يفاكسب واالستبصار واإليوالتهذ

 ىمقتضأن  إالّ علمائنا، إىل  نسبتهىاملشهور، وعن املنته إىل هري، وعن غكثراأل إىل  نسبتهكبل عن املدار

ل سائر احملرمات، فالباقي حراماً هي النساء فقط، حيما كل حيب، فهو ي الطمي عدم حتر)صناعة (دلةاأل

  ماني، وبب ممنوعاًي بقاء الطى ما دل علني للجمع بك، وذلكه املداريلإ العماين، ومال ك بذلما أفىتك

  .راهةك الى محله عليقتضي جوازه مما ىدل عل

ح يله، صحشيء ل كة يئهما ممنوعاً بعد حلره املشهور من بقاك ما ذىدل عليان، فكف يكو

حرم شيء ل كذبح الرجل وحلق، فقد أحل من إذا  :قال )عليه السالم( ة بن عمار، عن الصادقيمعاو

حرم أل شيء كحل من أ الصفا واملروة، فقد ني بىت وطاف وسعيزار الب فإذا ب،يالط والنساء إالّ منه

  )١(.ديالص إالّ حرم منهأشيء ل كحل من أفقد طاف طواف النساء،  فإذا النساء، إالّ منه

 فاالستثناء ،هري اجلواهر وغكما صرح بذلك ،حرامد اإليص د احلرم الياملراد به ص أن الظاهر: أقول

 تتمة أيتيس ود خارج احلرم،يصيأن  إالّ  باق،كذل وحرام بل باحلرمرم باإلحيد احلرم مل يص ألن منقطع،

  .كالم يف ذلكلل

                                                

.١ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٢٣

طلي أنا متمتع أ وذحبت ويين حلقت رأسإ: )عليه السالم( عبد اهللا أليب ء، قلتح العاليصحو

 صيلبس القمأ و:، قلتبيئاً من الطيمتس ش أن رينعم من غ: )عليه السالم(  قال،رأسي باحلناء

  .)١(نعم:  قال،تيطوف بالبأ أن قبل: ، قلتنعم:  قال،تقنعأو

لطخ رأسي أحلقت  وذحبت فإذا متتعت: ) السالمعليه( عبد اهللا أليب خر، قلتحه اآليصحو

، شئت إذا نعم:  قال،صيلبس القمأف: ، قلتبيئاً من الطيمتس ش أن رينعم من غ:  قال،باحلناء

  .)٢(نعم:  قالي، رأسىغطأف: قلت

 ك ل فقد حلّكحلقت رأس إذا كنأاعلم : )عليه السالم( عبد اهللا أيب د، عنيزيخرب عمر بن و

  .)٣(بيالط والنساء  إالّءيل شك

ه يئاً فيل شكأيحلق أ وى، سأله عن رجل رم)عليه السالم( حة منصور بن حازم، عنهيصحو

 إالّ شيءل ك مث قد حل له ،املروة و الصفانيب وتيطوف بالبي ال، حىت: )عليه السالم(  قال،صفرة

  .)٤(ت طوافاً آخر، مث قد حل له النساءيطوف بالبي النساء، حىت

النساء  إالّ ل شيءك ):عليه السالم ( قال،حلق رأسه إذا ل لهحي املتمتع ما :ل، سألهيخرب مجو

  .)٥(النساء الّإل شيء ك: )عليه السالم(  قال،فاملفرد:  قال،بيوالط

                                                

.٥ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٣ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٣ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

.٤ ح من أبواب احللق والتقصري١٤ الباب ١٩٦ص ١٠ ج:الوسائل )٥(



٢٤

  قال،ل لهحيوم النحر ما ي عن احلاج )عليه السالم( عبد اهللا  أبا  حممد بن محران، سألتةحيصحو

  .)١(بيالط والنساء إالّ شيءل ك:  قال،ل لهحيما  عن املتمتع و،النساء إالّ ءيل شك: )عليه السالم(

د يحة سعيصحكات اوزة، ينة الرواي بقر،راهةك الىب حتمل عليالط إىل ات بالنسبةيهذه الرواو

:  قال،اءه باحلنيطليزور في أن حلق رأسه قبل إذا  عن املتمتع)عليه السالم( عبد اهللا أبا سار، سألتيبن 

النساء إالّ ل شيءك وبيالط وابيالث ونعم، احلناءرددها عل احلسن أبا سألت: ثالثاً، وقال أو ني مرتي 

  .)٢(النساء إالّ شيءل ك وبيالط وابيالث ونعم، احلناء:  فقال،)عليه السالم(

ان رسول كل ابن عباس هل ئس:  قال)عليه السالم(  عبد اهللايبأة بن عمار، عن يحة معاويصحو

صلى اهللا عليه وآله ( ت رسول اهللايرأ:  قال،تيزور البي أن ب قبليتطي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

  .)٣(تيزور البي أن  قبلكضمد رأسه باملسي )وسلم

ه يص فيوم النحر خببينا يلإرسل أ فاحلسن مولود مبىن أليب ولد: حة عبد الرمحان، قاليصحو

مل : ال، وقاالكأي أن ايبأمرازم  وياهلكال ونا منه،ألت كفأ: قال عبد الرمحان ،نا قد حلقناك وزعفران

 :نا بهءان هو الرسول الذي جاكالمنا، فقال ملصادف، وك )عليه السالم( احلسن أبو ت، فسمعينزر الب

لمونكتيانوا كشيء  أي يففقال،تيمل نزر الب: قاال أن خراآلىب أل عبد الرمحان وكأ:  قال  :أصاب 

  نا به يف مثل يتأ نير حكأما تذ: ، مث قالعبد الرمحان

                                                

.١ ح من أبواب احللق والتقصري١٤ الباب ١٩٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٧ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب احللق والتقصري١٤ الباب ١٩٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٢٥

 ىموسن إ ا أبهي:  فقالي حرش عليبأ ل منه، فلما جاءكأي أن يخأ ىبأ ومنه، ناألت كأوم فيهذا ال

  .)١(مكسوس قد حلقتم رؤي، ألكفقه منأ هو :يبأزر بعد، فقال يومل صاً يل خبكأ

 مث كحلق ضمد رأسه مبس وبعد ما ذبح) ليه السالمع(احلسن  أبا تي رأ:وب اخلزازيأ أيب خربو

  .)٢( ان متمتعاًك وصيه قميعل وتيزار الب

 ،ل لهحيحلق رأسه ما  إذا  عن املتمتع)عليه السالم (ميبراهإ أبا  سألت:سحاق بن عمارإموثقة و

  .)٣(النساء إالّ شيءل ك: قال

ل شيء ك مجرة العقبة فقد حللت من تيرمإذا  : قال)عليه السالم( علي  إىلات، بسندهياجلعفرو

  .)٤(النساء إالّ كيحرم عل

ن بعض اك وب والنساء،يالط إالّ كلشيء ل كمث حتلق، فقد أحل : )عليه السالم(الرضوي و

  .)٥(تيطوف بالبي أن  قبل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ب رسول اهللاي تط ألنهب،ي جواز الطىريالعلماء 

  .رهكمن  من العلماءو

 ثالثة مبخالفتها للشهرة،و ،بعضها  يف داللةىخرأ وات نوقش تارة يف سند بعضها،ي الرواهذهو

 ،هايداللة بعضها ال غبار عل وسند بعضها حجة، إذ  خيفى،ال ل ماكيف ال ورابعة مبوافقتها للعامة،و

  امةاملوافقة للع وردوا بوجوه خمدوشة غالباً،يما نراهم كاالجتهادات،  إىل الشهرة مستندةو

                                                

.٣ حاب احللق والتقصري من أبو١٤ الباب ١٩٦ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٤ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.١٣ س٦٤ ص:جلعفرياتا )٤(

  .٣ ح من أبواب احللق والتقصري١١ الباب ١٨٢ ص٢ ج:كاملستدر )٥(



٢٦

 طاووس وسامل وةعلقم وريابن الزب وفةيحنأيب  وأمحد و عن الشافعيىروي باحلل ىالفتون إ ثي ح

ة ي التقىاحلمل علن إ ثي ضارة، حري غ،ب حراماًيول ببقاء الطقيث ي حك، خالفاً ملاليالثور ويالنخعو

ل كف الّإ و،صول األيفما حقق ك كذل إىل رجعين فال كهو مم و تعذر اجلمع الداليل، أماىمرجع لد

  . للعامةاًها موافقيون أحد طرفكين أال بد ومسألة 

 ىمل علحياء آخر ي منه بعض أشىخر جعل من املستثأات يمن روانرى ما  إىل ضافةهذا باإل

ما حتمل ك، فاألمر يفب بدع ي الطيفات يس تضارب الروايات احملللة هلا، فلينة الروايراهة، بقركال

  .هايب عليات الطي حتمل رواكذلكات اوزة، ينة الروايراهة بقرك الىعلب ي الطريات منع غيروا

اط ي فاالحت،بقائه حمرماً إىل ثاًيحد واًمي بعد ذهاب املشهور قد،لة جداًكب مشية الطي حبلىالفتونعم 

  .تهيلزم رعاي

 الدروس عن و،عمال الثالثة مبىن عدم حلية الصيد ملن فعل األى علرمبا دلت بعض الرواياتنه إمث 

مل  ناأ :ن يف اجلواهركبطواف النساء مذهب علمائنا، ل إالّ عدم التحلل من الصيد أن عن العالمه

  .نتحققه

 عن مجاعة منهم ك ذلبل ظاهرهم وصريح مجلة منهم التحلل منه، نعم يف املستند نقل: أقول

  .صحاب األأكثرإىل  نسبته كرشاد وغريها، بل عن املدارالشرائع والنافع واإل

  أوالنساء، إالّ ل شيءك حل يفات الروايات السابقة الصرحية إطالقان، فدليل التحلل كيف كو

  .الصرحية يف احلليةكاالستثناء جتعل الروايات  وجيابالطيب والنساء، بل قوة اإلإالّ 

  :مورأ العالمة فهي ي رأىما يدل علوأما 



٢٧

فاعل  أن  بضميمة،)١(﴾واْ الصيد وأَنتم حرمالَ تقْتلُ﴿: قوله تعاىل وهي رمية،ك الاآلية: ولاأل

  .عمال احلجأ عليه مجلة من يبقنه إ  حيث،عمال الثالثة حمرم بعداأل

حلية أغلب احملرمات  وحرام، بل بعد نزع لباس اإلاآليةافية يف تقييد كالروايات السابقة ن إ :وفيه

  .من حرم عليه بعض احملرمات رم بقول مطلق، الاحمل إىل  منصرفةاآلية وبقول مطلق، وحمرم أنه ال يصدق

 الثالثة ك حرمة الصيد بعد املناسىا تدل عل فإ املسألة،أولصحيحة ابن عمار املتقدمة يف : الثاين

  .مبىن

رادة الصيد احلرمي من االستثناء، وال إ ىما محلها علإ من أحد أمرين يف الصحيحة، ال بدنه إ :وفيه

ن كراهة، لك الىعلما إو طواف النساء، وعمال الثالثةية الصيد احلرمي بعد األيتوهم حل بأس به لئال

يف  وان الصيد فيه ممنوعاً،ك وإن  جائز يف احلرمه فإن،ل حلم الصيدكتظهر النتيجة يف أ و،أقرب ولاأل

  . املشهورى حيل له الصيد عله فإناحلل قبل الطواف، إىل لو خرج يف ما وصاد، إذا فارةكمضاعفة ال

 إذا كنأاعلم و : قال)عليه السالم(الرضوي رادة صيد احلرم، ما رواه إرناه من كيؤيد ما ذو

 إالّ ل شيءك ك طفت طواف احلج حل لوإذاالنساء،  والطيب إالّ ل شيءك كرميت مجرة العقبة حل ل

 ىوعل احملل يف احلرم، ى حرام عله فإنالصيد، إالّ ل شيءك ك طفت طواف النساء حل لوإذاالنساء، 

  .)٢(احملرم يف احلل

                                                

.٩٥ اآلية :سورة املائدة )١(

.١٣ س٤٠١ ص:فقه الرضا )٢(



٢٨

أردت الزيارة يوم النحر إذا  : قال)عليه السالم( بل لعله هو الظاهر من خرب الدعائم، عن الصادق

البيت فطف  إىل  مث ارجع،طيبالو  اللباسك حل لكفعلت ذلفإذا  :قال أن إىل فطف طواف الزيارة

حرام ل شيء حرم لإلك ك فقد حل لك ذلفعلت فإذا ،يسبوعاً، وهو طواف النساء وليس فيه سعأبه 

  .)١(بعد النفر من مىن إالّ حيل  اله فإنالصيد، إالّ  احملرمىعل

  .االستصحاب: الثالث

 تبدله حيث ىاحتمال تبدل املوضوع، بل العرف ير إىل ضافةال جمال له بعد الدليل، باإلنه إ :وفيه

  .عمال الثالثةحل له اللباس وغريه بعد األأ

 أن  إىلعمال مىنأتغطية الرأس بعد  وراهة لبس املخيطكالم يف كسيأيت ال أنه هو و شيء،يبق

جيمع بينها وبني الروايات اوزة حبملها  أن ال بد جلملة من الروايات الناهية اليت ،ىيسع ويطوف للحج

  .فان عنهخيتل أو املتمتع يف التحلل،كما أهل  واملفرد والم يف القارنكما سيأيت الكراهة، ك الىعل

  :وهنا فروع

 مل يأت  ألنهقصر، إذا  مل حتل له احملرمات، الصرورةيفما قالوا ك ،ليفه احللقكان تك إذا :)ولاأل(

مقدمة احللق ن إ قلنان إ ت،حلق إذا املرأة مل حتل هلا احملرماتكليفه التقصري كان تكإذا  أنه ماكليفه، كبت

  .ك ذليفالم ك، وقد تقدم الون تقصرياًكال ت

 وذبح هو ىرم ما لوكيفعلها بنفسه،  أن فعال الثالثة بني حتلل احملرمات باأليففرق  ال: )الثاين(

  . مبرتلة عدم فعله ألنه وقبله ال حيل له،فعل النائب فعله ألن  أم بنائبه،،بنفسه

                                                

.ر ما يفعلهك يف ذ٣٣١ ص١ ج:الدعائم )١(



٢٩

 ،بعد صومه الّإ يتحلل ال أو ،الثالثةليفه الصوم، فهل يتحلل بدون صوم كان تك إذا :)الثالث(

  . صوم السبعةى ال يتوقف التحلل علبأنه بعد القطع ،حتماالنا

 بدله الذي هو ى تعليقه على الذبح وقد تعذر، وال دليل علىن علاكالتعليق ن إ :ولوجه األ

  .الصوم

  .البدل يقوم مقام املبدل منهن إ :الثاينووجه 

  .ول األقرباألو

ظاهر  أن  إىلضافة السبعة، باإلى عل عدم توقف التحلليفرناه من القطع كومنه يعلم وجه ما ذ

  .عمالتيان بالواجب عليه من األخرج عن احلرم بعد اإل إذا املك التحلل الدلةاأل

ذي احلجة، فالظاهر التحلل طيلة عند من يذحبها فأودعه ان له مثنه كن له شاة وكمل ت إذا :)الرابع(

  هذه السنة وتأخرتيفمل جيد الشاة  إذا صاً الفرع الثالث، خصويف ت ملا عرف،نة لهك املمعمال مىنأبعد 

  .السنة الثانيةإىل 

  



٣٠

ل كوالنساء ب هل يقع التحلل من احملرمات باستثناء الطيب أنه يفقوال اختلف األ :)١٠مسألة (

ما عن النافع ومجاعة كدام مل يرم ومل يذبح ومل حيلق مل حيل له شيء،  مانه إ  أي،فعال الثالثة يف مىناأل

 آخرين، إطالقما عن ك ،ن مل يرم ومل يذبحإو، التقصري فقط أو التحلل حيصل باحللقأن   أو،ىخرأ

ما عن كاحللق،  و الرميىالتحلل يتوقف عل أن  أوالتقصري، أو  احللقىحيث قالوا بتوقف التحلل عل

  ؟ما عن ابين بابويهك الرمي، ىالتحلل يتوقف عل أن  أوثالث،

  احللق محالًىالتحلل يتوقف عل أن ىخبار اليت دلت علاأل ن املراد مبأنه: ولاستدل للقول األ

مفهوم صحيحة ابن  إىل  والذبح، مضافاًيونه بعد الرمكصله من أ ى علان واقعاًك إذا  ماىللحلق عل

  .بك املرمجاع الزم باإلأيضاً يمته يف املستند بأن الرمأ و،ل بدون الذبحل عدم التحى الدالة عل،عمار

  . معهاألصلان ك أن ، خصوصاً بعدأحوطقول هذا ال أن كوال ش

  . احللق خاصةىخبار املعلقة للحلية علباأل: استدل للثاينو

عرفت  أن  بعد،ن بعد الرمي والذبح غري ظاهراك إذا  ماى محل احللق عل فإن،أقربوهذا القول 

ما  أو  بالترتيب جهالًتيانثرة عدم اإلكبعد  و،عمال الثالثةيف بعض املسائل السابقة عدم الترتيب بني األ

ثرة، ك بجهالً أو  اختياراً،يؤخر و شيء يقدم تارةًىم علك تعليق احل فإن،قلنا بوجوب الترتيبوإن شبه أ

 خالف أيضاًخر معترباً  الشيء اآلكون ذلكور، مع كم املذك اعتبار شيء آخر يف احلىبدون التنبيه عل

ان كس، وك عمرو وتارة بالعىم زيد علان تارة بتقدان زيد وعمرو جييئك إذا  مثالً،لمكمة يف التكاحل

  .ذاك زيد فاعمل كءجا إذا :يقول املوىل أن  مل يصح، جميئهما معاًىوجوب عمل معلقاً عل



٣١

النساء  إالّ حرم منهأل شيء كحل من أحلق فقد  وذا ذبح الرجلإ: أما صحيحة ابن عمار

قوة الروايات املتعددة املعلقة أن  إالّ  فقط،حالل باحللقان عدم اإلك وإن  مفهومهفإن، )١(والطيب

ون احللق كثرة الوقوع اخلارجي من ك ى علونه مرتالًك ىعل) الذبح(ر كللتحلل باحللق توجب محل ذ

 حال  فإناملفهوم يوجب تقييد املنطوق، أن  فاملنطوق يوجب صرف املفهوم عن ظاهره، ال،بعد الذبح

ون مبثابة كب يف البني يك مرإمجاع وال .)٢(﴾ الالَِّتي ِفي حجوِركُمرباِئبكُم﴿: القيد حال قوله تعاىل

  .التقييد

ن رجل ع )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :)٣(بصحيحة منصور املتقدمة: استدل للقول الثالثو

  . وحلقىرم

  .ثبات التعليق بهإ ى السؤال، فال داللة فيه علر يفكالرمي ذن إ :وفيه

ل شيء حرم ك كرميت مجرة العقبة فقد حل لإذا  :سنادملروي عن قرب اإلبا: واستدل للرابع

  .)٤(النساء إالّ كعلي

 ي من احللق والرمالًك بأن ، القاعدة اجلمع بينه وبني روايات احللقىان مقتضك وإن نهإ :وفيه

  .ي وما بعدهون املراد الرمك ىالشذوذ مما يوجب محلها عل وية بالضعفمالرواية مرأن  إالّ سبب مستقل،

شبه أما  أو خر جهالًأ أو قدم إذا بأنه الثالثة يقول عمال مىنأ وجوب الترتيب بني ىمن ير مث إن

  .عمال الثالثة األىتوقف التحلل علبقلنا  إذا ،التحلل حصول يف فيكي

                                                

.١ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .١٢ اآلية :سورة النساء )٢(

  .٢ ح من أبواب احللق والتقصري١٣ الباب ١٩٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . السطر األخري٥١ ص:قرب اإلسناد )٤(



٣٢

  فالالزم، موضعه باطلىعمال علاملقدم من األ ألن فاية،كخر عمداً فالالزم عدم الأقدم و إذا ماأ

  . يتحللكحينذا و وجههى يأيت علعادته حىتإ

،  بدلهىالتقصري، ولو مل يقدر عل أي  ببدلهى أت،حلق مقدماً إذا مثل ما، تيان بهن اإلكولو مل مي

ما ك فالظاهر عدم توقف التحلل عليه، ،ليفه الصوم حينئذكذبح مقدماً مث مل جيد ذبيحة مما ت إذا ماك

 ى املبدل يتوقف علىل ما يتوقف علك الذبح عن مثله، وليس ىعل توقف التحلل أدلةتقدم، النصراف 

  .البدل

،  بدنه أصالًىن من احللق والتقصري لعدم شعر وظفر علكمل يتم إذا ومنه يعلم حصول التحلل مبا

  .عمال يتحلل بدون املتعذر من األه فإنن من الرمي بنفسه وال بنائبه،كمل يتم إذا ومبا

 عند الذين قالوا ،صالته و بعد طواف الزيارةىسع إذا  يف حلية الطيبإشكالال خالف وال نه إمث 

 طواف النساء، وعليه فالالزم محل صحيحة حممد ى فال يتوقف حلية الطيب عل،عمال مىنأحيل ب  البأنه

 ،يطوف طواف النساء أن ميس الطيب قبل أن هل جيوز للمحرم املتمتع سأله الفضيلة، ىمساعيل علإبن 

  .)١(ال: )السالمعليه ( فقال

ما العمرة املفردة فالتحلل فيها له أل احملرمات فيها بالتقصري، كعمرة التمتع يقع التحلل عن  مث إن

  :موضعان

  .غري النساء إىل التقصري بالنسبة: ولاأل

  ما كالنساء، وهل الطيب هنا ملحق بالنساء،  إىل الطواف بالنسبة: الثاين

                                                

  .١ ح من أبواب احللق والتقصري١٩ الباب ٢٠٠ص ١٠ ج:الوسائل )١(



٣٣

  . طواف النساءى عدم توقف التحلل علأصالةمن  وملناط،احتماالن، من وحدة ا، يف احلج

 ، طواف الزيارة فحسبىعلـ  قوهلم ىعلـ هل يتوقف التحلل من الطيب  أنه هو وء،ى شيبق

   بعدمها؟ ي السعى أم يتقوف عل،ون بعد صالتهكالتحلل ي أن أم

ط واملصباح وخمتصره ففي الشرائع، وعن االنتصار واالستبصار والنهاية واملبسو: قوال ثالثةأفيه 

  . الطوافىاعد توقف احللية علووالوسيلة والسرائر والنافع والق

  .أيضاً صالته ىوعن بعض توقفه عل

 إىل تهشف اللثام نسبك واختاره اجلواهر، بل عن ،أيضاً ي السعىعن اخلالف واملختلف توقفه علو

  .املشهور

  .واف الطىه علف توقىفاية الطواف مبا دل علكاستدل من قال ب

ريد أطلق الطواف أ فإذا ،ف استدل بأن الصالة من توابع الطوا،أيضاً صالته ىومن قال بتوقفه عل

مث صل عند مقام :  يف صحيحة ابن عمار)عليه السالم( قوله إىل ضافةمن صالته، باإل وعم منهبه األ

  .)١(حللتأ فقد ك فعلت ذلفإن :قال أن إىل عتنيكبراهيم رإ

عليه (  عن صباح املدايين، عنهيمثل ما رو التحلل مبجرد الطواف، ى ما دل علقإطال يقيد كبذلو

 تذبح وي تقف باملوقف مث ترمفال تزال حمرماً حىت: قال أن إىل ردت املتعة يف احلجأفإذا  :)السالم

  .)٢(حللتأنت فعلت فقد أ فإذا تغسل مث تزور البيت،و

   خرجامث : صحيحة معاوية، استدل بأيضاً ي السعىومن قال بتوقفه عل

                                                

.١ ح من أبواب زيارة البيت٤ الباب ٢٠٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .٣٠ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٧ ص٨ ج:الوسائل )٢(



٣٤

ت املروة فاصعد عليها وطف آة، مث كما صنعت يوم دخلت مكالصفا واصعد عليه واصنع إىل 

 حرمت منهأشيء ل كحللت من أ فقد كفعلت ذل فإذا ختتم باملروة، و بالصفاأ تبد،شواطأبينهما سبعة 

  .)١(النساءإالّ 

 لتقييد مطلقات ،أيضاً ي السعىوقف احللية عل لزم بتعمال مىنألو مل نقل حبلية الطيب ب: أقول

  .الروايات مبقيدها

 حل له بعد يقدم الطواف والسع فإذا ،يالسع أو  الطوافىقلنا بتوقف حلية الطيب علإذا نه إمث 

احتمل التحلل  أو  قبال من قاليف ،كما استظهره اجلواهر واملستند تبعاً للمدارك مباشرة، عمال مىنأ

 ى يتوقف التحلل علبأنه  مستدالً، وبعض آخر)محه اهللار( ما عن الشهيد الثاينك، عمال مىنأبدون 

  . عدم التوقفاألصل، فعمال مىنأ ى توقفه علىالطواف والسعي وقد عملهما، وال دليل عل

 مل ينته عمال مىنأعمال احلج قبل طواف النساء، وبدون أون التحلل يف آخر كالظاهر ن إ :فيه إذ

  .عمال احلجأ

  . خرب بصائر الدرجات املتقدم روايته عن صباح املدايين:يدل عليه أو دهويؤي

  

                                                

  .١ ح من أبواب زيارة البيت٤ الباب ٢٠٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣٥

 وال إشكال  صالة الطواف حلت له النساء، بالىطاف طواف النساء وصل إذا :)١١مسألة (

 عن العماين يكاحملأن  إالّ  عليه،مجاع وغريه اإلكخالف، بل يف املستند واجلواهر وغريمها تبعاً للمدار

  .يحليتهن بالسع

بالصالة  أو ،كثراأل إىل ما عن ظاهر غري واحد بل نسبكبالطواف، حلهن  أن وقد اختلفوا يف

  .ما عن اهلداية واالقتصاد وتبعهما بعض آخركبعده، 

  . طواف النساء متواتر الروايات املتقدمةى توقف حلية النساء علىويدل عل

سبوعاً آخر، مث أالبيت وطف به  إىل عمث ارج: ويف تتمة صحيحة معاوية يف أخري املسألة السابقة

له، ك كل شيء، وفرغت من حجكحللت من أ مث قد ،)عليه السالم( براهيمإعتني عند مقام كتصلي ر

  .)١(حرمت منهأل شيء كو

فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ ِجدالَ ِفي ﴿:  صالة الطواف، فقد استدل له بقوله تعاىلىأما التوقف عل

جنه إ  حيث،)٢(﴾الْحفإذا  وبأن الصالة من توابع الطواف،، يف احلج، وباالستصحابقبل الصالة بعد 

 به املشهور من فىتأظهر هو ما ن األك، لةنفبصحيحة معاوية اآل والطواف، وريد به هوأطلق الطواف أ

  . الفضلىات التحلل بالطواف مما يوجب محل صحيحة معاوية علإطالق لقوة ،عدم التوقف

جمال   ال داللة فيها يف قبال النصوص، واالستصحاب الاآليةاملراد الفراغ من احلج، وأن  ىعلأو 

  .يفيد توقف احلل ون الصالة من توابع الطواف الكله، و

  . الصالةى توقف التحلل علحوطاأل أن  يفكش نعم ال

   يفطواف فاية بعض الك تنظرياً مبا تقدم من ، التحلليفال ينفع بعض الطواف  أنه مث الظاهر

                                                

.١ ح من أبواب زيارة البيت٤ الباب ٢٠٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.١٩٧ اآلية :سورة البقرة )٢(



٣٦

  .ل الطوافك يف املقام يف دلة لظهور األكذل وفارة،كرفع ال

 تقدمي طواف الزيارة يفالم كالكالم فيه ك اضطراراً، فالعمال مىنأ ىولو قدم طواف النساء عل

  .ما تقدمك

 انكبرياً ك ،مرأةا أو انك  رجالً،ل حاجك ى الواجبة علكطواف النساء من املناس أن  خيفىمث ال

ممنوع من  أنه  قول املشهور منى علىاخلنثك ،يتزوج أن  من ال يريد وحىت،ال أواً، من له زوج صغريأو 

  .تابك بعض مباحث هذا اليف ك ذليفنا تنظرنا ك وإن الزواج شرعاً،

  .ب اخلرقاءكوك يفما قالوا ك ، مناسبةدىنالنساء أل إىل منا اضيفإو

  .صرح به غري واحدل حاج هو الذي ك ىونه واجباً علكرناه من كوما ذ

 الرفث اجلماع،  فإن)١(﴾فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ ِجدالَ ِفي الْحج﴿ :اىلشعار قوله تعإويدل عليه 

  .اًإمجاع هو طواف النساء نصاً وت والوق، وقت ما يرتفعيف أنه ومن املعلوم

ة مث حاضت تقيم ما كقدمت م إذا املرأة املتمتعة:  الصحيحيف )عليه السالم( ما يدل عليه قولهك

يوم التروية  إىل مل تطهر وإن املروة، و طهرت طافت بالبيت وسعت بني الصفا فإنبينها وبني التروية،

 وزارت البيت كقضت املناس فإذا ،مىن إىل املروة، مث خرجت واحتشت، مث سعت بني الصفا واغتسلت

حلت من أ فقد كفعلت ذل فإذا  خرجت فسعت، للحج، مث لعمرا، مث طافت طوافاًت بالبيت طوافاًفطا

  فراش  الإل شيء حيل منه احملرم ك

                                                

  .١٩٧ اآلية :سورة البقرة )١(



٣٧

  .)١( آخر حل هلا فراش زوجهاطافت طوافاً فإذا زوجها،

  . آخرطافت طوافاًفإذا  :ليس فيه أنه  إالّ،)٢(خرخربه اآل وحنوه

برية كملرأة الوا  عن اخلصيان)عليه السالم( احلسن أبا يقطني، سألعلي بن  صحيح احلسني بنو

  .)٣(لهمكنعم عليهم الطواف :  قال،عليهم طواف النساءأ

 الناس من طواف الوداع ىال ما من اهللا به عل لو: )عليه السالم( سحاق، عن الصادقإوخرب 

 يرجع يطوف بالبيت حتل هلم النساء حىت  ال يعين،همءسوا نسامي أن  هلميمنازهلم، ال ينبغ إىل لرجعوا

  .)٤( النساء والرجال واجبى علك بني الصفا واملروة، وذلىبعد ما يسعخر آسبوعاً أ

 بالصفا و عن املرأة املتمتعة تطوف بالبيت)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:، قال رواية احلليبيفو

: ، قالىبل:  قلتأليس تزور البيت:  فقال،تطوف بالبيت أن  قبلمىن إىل املروة للحج، مث ترجعو

فلتطف)٥(.  

: ، فقلت وهي طامثك حدث ا حدث قضت بقية املناسفإن :محزةأيب علي بن  ويف رواية

:  قال، تفرغ منه فهي مرنة حىت: فقلت،ىبل: )عليه السالم(  قال، طواف النساءيأليس قد بق

نعم)٦(.  

    مل يطف الرجل طواف النساء مل حتل له النساء حىتومىت: والرضوي

                                                

.٢ و١ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ و١ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٤٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح من أبواب الطواف٢ الباب ٣٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٣ حطواف من أبواب ال٢ الباب ٣٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .٧ ح من أبواب الوطاف٥٨ الباب ٤٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  .٥ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٣٨

  .)١( تطوف طواف النساءجتامع حىت أن رأة ال جيوز هلا املكذلك و،يطوف

 ىخبار الدالة عللو مل يطف املخالف طواف النساء مث استبصر مل يلزم عليه شيء، لأل أنه مث الظاهر

  .اة وغريهكتاب الزك يفرناه كما ذكاة، كالز إالّ  بهىتأفاية ما ك

 مذهبنا ى باحلج علىما لو أتك، فكان مذهبه طواف النساء ومل يطف مل يك أنه نعم لو فرض

 طبق ى به علىفاية ما أتكفاه، ملا حققناه يف بعض مباحث هذا الشرح من كوطاف طواف النساء 

  .مذهبنا

مل يأت  أنه نه مل يطف طواف النساء ففي حتلله احتماالن، منك مذهبنا لىعمال عل باألىولو أت

ه ك مذهبنا وترى بالواجب علىأت أنه فاية، ومنكل عدم ااألصل مذهبنا، فى مذهبه وال علىعل بالعمل ال

سحاق، من قيام إ خرب يفما تقدم  إىل ضافةهذا باإل .ك ليس يف مذهبه ذل ألنهيضر طواف النساء ال

  .طواف الوداع مقام طواف الزيارة

ات طالقيطوف للنساء، فالظاهر وجوبه عليه، إل أن  مذهبه مث استبصر قبلى بالعمل علىولو أت

  . دليل استبصار املخالفيتاآل إىل  وال يشمله بالنسبة،دلةاأل

 إذا ماكان غري صحيح، كمتامه هلا صحيحاً، أما لو إان كمثله لو استبصر وسط الصالة، وقد و

  . فتأمل،متام مل يصح اإلتوضأ باطالً

 ليس من  ألنهان قد أصبح جنباً عمداً،كيأيت بالبقية، ولو  أن  يلزم،نعم يف صوم رمضان مثال

ثناء احلج قبل طواف النساء أ يف مث ضل ان مهتدياًكس بأن كصباح متطهراً، ولو انعمذهبه وجوب اإل

  فلم يطف مث استبصر، 

                                                

  .٧ س٣٠ ص:فقه الرضا )١(



٣٩

ان من كما لو  إىل فاية، والقول بانصرافهاك الأدلة طالق، إلأقربفاية كال و احتماالن،،فيكفهل ي

  .ان انصراف فهو بدويكلو  إذ  غري تام، ضاالًولاأل

 ،فيه احلجك يه فإن، وبعد احلج استبصركذلك مث ضل قبل احلج فحج ان مهتدياًكلم ما لو ومنه يع

ره كان يف ما ذك وإن  ينفع املقام،يار الضروركنإالم يف مسألة ك القوانني ولغريه يف يلمريزا القملو

  .بعض التأمل

 ،لنساء منه طواف اىمال حجه الذكإثناء حجه أ جن يف ي ويل انون الذىهل جيب علو

ما ك لوحدة سياق رفع القلم فيهما، فالصيبك أنه القلم مرفوع عن انون فال، ومن أن احتماالن، من

  . ويل انون، وال يبعد الثاينى علكذلك ،حج الصيبأ إذا  الويلىحيب عل

حجاج انون إ صحة يفان ك وإن ، عليه وحنوهى مسألة الطواف عن املغميف يتأويؤيده ما سي

وجود املناط يف انون غري مقطوع  و، بدليل خرج منه الصىباألصل خالف ىم علكاحل ألن  نظر،ابتداًء

  .ان ال بأس به من باب الرجاءك وإن به،

  .شبههماأم النائم وشارب املرقد ومن كم انون يعرف حكومن باب ح

  .فايةكالان حيتمل ك وإن  هو بالطوافيأيتحوط أن فاق، فاألأ طاف عن انون مث وإذا

مل إذا  أنه عماله، والظاهرأحال طوافه حال بقية  إذ فاية،كطاف الطفل مث بلغ فال يبعد ال إذا ماأ

 بعد وحدة دلة األطالق إل،يطف املميز ومل يطف الويل عن غري املميز حرم عليه النساء، وعليها الرجال

  .بار والصغاركال إىل ام احلج بالنسبةكحأ

 وجوب طواف النساء ى علمجاعرة اإلك والتذىله الشهيد، بل عن املنتهقب و صرح اجلواهر،كوبذل

  . الصبيانىعل



٤٠

ما  إىل ضافةوجه له، باإل  القواعد يف الوجوب عليهم، ولعله لتمرينية عبادته ال أن إشكالمنه يعلمو

حة التمرين،  مشروعة ملصليا مترينية حمضة، فهأعبادته شرعية مترينية ال  أن تاب الصالة منك يفقررناه 

  .يل تقكالصالة قربان ورد  اهللا سبحانه، فقدإىل القرب بار مشروعة ملصلحة كعبادات ال أن ماك

نه الزواج أم كمأ ،راد الزواج وعدمهأ فهو واجب ملن ،كطواف النساء منس أن من الواضح مث إن

 عليه، ولو قارن حرم،  الشهيد واجلواهر وغريمها، ولو مل يطف بقيت النساء حمرمةكما صرح بذلك ،ال

  لوضوح،رثام ولد الزنا من عدم اإلكحأ بولد حرام، وليس عليه ى وال يسم،ون الولد للزناكي ن الكل

  . حال احليضيفلو جامع  ليس من الزنا، بل حاله حال ماأنه 

  . من قبيل ما حنن فيهكان زنا، وليس ذلكمته املزوجة أ نعم لو جامع املوىل

 يفذن إحرام  اإليفذن للعبد ن اإلأب: ( من قالى اجلواهر علإشكال يف شكالومما تقدم ظهر اإل

  .ال يريد حتليل النساء له أن نكمي إذ  وفيه منع،:قائال) مل يأت العبد به إذا  طواف النساءكرجوعه لتدار

شاء ن إ نسان، وليس بيد اإلكطواف النساء منس أن قد تقدم أنه هإشكال يف شكالوجه ظهور اإل

 املنع، مل يرد اقتراب النساء، وعليه فال حيق للموىل وإن  احلاجىشاء مل يفعله، فهو واجب عل وإن ،فعله

  .)١( معصية اخلالقيفطاعة ملخلوق   ال ألنهولو منع مل ينفذ منعه،

 االستنابة إذ نه احتمال ضعيف،كن العبد من االستنابة، لكمت إذا  منعهون للموىلكي أن نعم حيتمل

   الشارع ى أو ،مل يقدر عقالً إذا اهي فيمإمنا 

                                                

.٧ح...  من أبواب وجوب احلج٥٩ الباب ١١١ ص٨ ج:الوسائل )١(



٤١

  .من الثالثة أي  يف ليس داخالً املوىلي و، لعسر وحنوهكأجاز له التر أو عنه،

 له يذاء املوىلإ العبد من جهة ى مما يوجب ذهابه عسراً وحرجاً عل، غري متشرعان املوىلك إذا نعم

  .لعسر، بل عن جهة ا املوىليمن جهة   سقط املباشرة ال،وحنوه

 ال أو العقد، بوط بالنساء حىترل شيء مك طواف النساء ىهل يتوقف عل أنه بقي شيء، وهو

ن النساء من مباشرة وقبلة ويفصل بني العقد فال يتوقف، وبني سائر شؤ أو ،اجلماع إالّ يتوقف عليه

  . احتماالت،ونظر وملس فيتوقف

 املنع، ورمبا احتمل الثالث من إطالق بتفصيل، واجلواهر قالصبهاين يف شرح القواعد قال بالاأل

  .يان انصراف فهو بدوكلو  ذإوجه له،  ن الكمجاعهن، ل إىل جهة انصراف النساء

 أنه فاية قطع املرأة بعض شعرها حني أراد الرجل اجلماع، معكأما االستدالل له مبا ورد من 

املرأة مل تفعل ن إ :فارة عليها، ففيهكل با)عليه السالم( اإلمام حصل قبل اجلماع املالمسة قطعاً، ومل يقل

 يف باب اجلماع كثر حتت األكقل منداأل أن فاراتك باب اليفمنا الرجل وعليه بدنة، وقد تقدم إشيئاً، و

صبهاين، واهللا  ما قاله األدلةظواهر األ إىل قربان األك وإن ره اجلواهر،ك ما ذحوطوحنوه، وعليه فاأل

  .سبحانه العامل

  



٤٢

  :مورأره للمتمتع كي :)١٢مسألة (

  .ره املستند وغريهك ذ،شهورما هو املك ، يفرغ من سعي الزيارةيلبس املخيط حىت أن :)ولاأل(

 لنا متتع وملا حلق لبس موىلن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أليب دريس القمي، قلتإويدل عليه خرب 

 :قلت، ال :)عليه السالم(  قال،أعليه شيء: ، فقلتبئسما صنع:  فقال،يزور البيت أن الثياب قبل

بئسما : )عليه السالم(  فقال،املروة وعليه خفان وقباء ومنطقة و بني الصفاى يسعكمسا أيب  رأيتفإين

  .)١(ال:  قال،ءيأعليه ش: ، قلتصنع

 الشرائع وتبعه اجلواهر من يف، فما ييتم السع أن  إىلأيضاًراهة بعد الطواف كوظاهر هذه الرواية ال

  . حمل تأمل، يفرغ من طواف الزيارةحىت: لهقو

ظاهر صحيح ابن مسلم وغريه ن إ ، فال خصوصية للمخيط، بلأيضاً راهة اخلفكظاهرها  أن ماك

ان القول ك وإن حرام باملناط وحنوه،راهة مطلق حمرمات اإلكيستفاد  أن نكراهة تغطية الرأس، مما ميك

  .التتبع والتأمل إىل  حيتاجكبذل

 اجلمع بينهما ي ملا تقدم من احلل باحللق مما يقتض،ورةكمور املذراهة األكا نقول بفإمن ان،كيف كو

  .راهةك الىخبار املقام علأحبمل 

 عن رجل متتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:قال ابن مسلم

   يطوف ال، حىت :)عليه السالم(  فقال، رأسهييغطأ اجلمرة وذبح وحلق ىباملشعر ورم

                                                

  .٣ ح من أبواب احللق والتقصري١٨ الباب ١٩٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٤٣

  .)١( عليه شيئاًىما أر: )عليه السالم(  فقال،ان فعلك  فإن:، فقيل لهبالبيت وبالصفا واملروة

 بعرفاتان متمتعاً فوقف ك، يف رجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح منصور بن حازم، عن

  فإناملروة، ولبيت وبالصفا يطوف با رأسه حىتيال يغط :)عليه السالم(  فقال،باملشعر وذبح وحلقو

  .)٢( عليه شيئاىما أر:  قال،ان فعلك  فإن:، فقلنا عنهى وكره ذلكان يك يبأ

رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء، وال : )عليه السالم( يبأ، قال )عليه السالم(الرضوي  يفو

  .)٣(عليهء شيمن طاف بالصفا واملروة وقد لبس الثياب فقد أساء وال  و،عليهشيء 

  اجلمرةىباملشعر ورم ووقف بعرفة و متتع الرجل بالعمرةوإذا : هو متون الرواياتى املقنع الذيفو

شيء ان قد فعل فال ك  فإنبالصفا واملروة، و يطوف بالبيت رأسه حىتييغط أن حلق فال جيوز له وذبحو

  .)٤(عليه

ما قال به بعض، وأطلقه الشرائع ك وغريه، املتمتع إىل راهية بالنسبةك الإطالقيبعد  ال: )الثاين(

 لنص الروايات ،نه خاص باملتمتعأ و،طالقلإلن يف املستند عدم الوجه كخبار املتقدمة، ل مناط األىمبقتض

سألته عن : ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنعرج يف خرب سعيد األكاملتقدمة باملتمتع، بل صرح بذل

ن إ :)عليه السالم(  قال،يزور البيت أن لنسوة قبلقرأسه أيلبس قميصاً و اجلمار وذبح وحلق ىرجل رم

  .)٥(ان مفرداً للحج فنعمك وإن  فال،ان متمتعاًك

                                                

  .٢ ح من أبواب احللق والتقصري١٨ الباب ١٩٩ ص١٠ ج:ئلالوسا )١(

  .١ ح من أبواب احللق والتقصري١٨ الباب ١٩٨ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  .٢٦ س٧٥ ص:فقه الرضا )٣(

  .٢ س٢٤ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٤(

  .٤ ح من أبواب احللق والتقصري١٨ الباب ١٩٩ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



٤٤

 ،ذحبت وحلقت إذا لبس قلنسوةأ: )عليه السالم(  أليب عبد اهللاخلالق، قلت مساعيل بن عبدإوخرب 

  .)١(فرد احلج فنعمأمن وأما أما املتمتع فال، : قال

  .راهيةك الإطالقاف يف ك مع املناط املتقدم ىلعل التسامح بالفتوو

 به الشرائع، وتبعه اجلواهر وغريه، ما أفىتكره الطيب قبل الفراغ من طواف النساء، كي: )الثالث(

ميس  أن  هل جيوز للمحرم املتمتع:)عليه السالم(احلسن أيب  إىل تبتك:  قال،مساعيلإلصحيح حممد بن 

  .)٢(ال: )عليه السالم(  قال،يطوف طواف النساء  أنالطيب قبل

  .كبني ما تقدم من التحلل قبل ذل و مجعاً بني هذه الرواية،راهةك الىهو حممول علو

الم يف املفرد ما كال أن ماك، طالقمل يصل صالته لإل وإن راهة ترتفع بالطوافكال أن الظاهرو

  .تقدم

ما عنون به الباب يف كالتقصري،  أو  قبل احللقيميغسل رأسه باخلط أن ره للمحرمكي: )الرابع(

 ييغسل رأسه باخلطم أن للرجل: )عليه السالم( عبد اهللا أليب  خلرب أبان بن تغلب، قلتكالوسائل، وذل

  )٣(.يقصر ويغسله: )عليه السالم(  قال،حيلق أن قبل

طهرت تغسل رأسها   إذاسألته عن احملرمة:  قال،) السالماعليهم( حدمهاأخرب ابن مسلم، عن و

  .)٤(جيزيها املاء:  قالي،باخلطم

                                                

  .٦ ح من أبواب احللق والتقصري١٨باب  ال٢٠٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب احللق والتقصري١٩ الباب ٢٠٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب احللق والتقصري١٧ الباب ١٩٨ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح من أبواب احللق والتقصري١٧ الباب ١٩٨ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٤٥

 سألته عن الرجل هل يصلح له: ، قال)عليه السالم( ، عن أخيه)عليه السالم( جعفرعلي بن  خربو

 ولده عن ى ينه)عليه السالم( يبأان ك : فقال،حيلقه أن  قبلييغسل رأسه يوم النحر باخلطمأن 

  .)١(كذل

  .)٢( وروامها املقنع مرسالً

 وعليه ،وجيزيها املاء :من الرواية الثانية و احتماالن، من ظاهر النص،، خصوصيةيوهل للخطم

  .ره، وال بأس به تساحماًك يأيضاًفالغسل بالسدر وحنوه 

 املقنع الذي هو يف ملا كيزور البيت، وذل أن قبل رأسه باحلناء ييطل أن ره للمتمتعكي: )اخلامس(

  . وظاهره الطواف.)٣( يزوريطلي رأسه باحلناء حىت أن ره للمتمتعكوي:  قال،متون الروايات

راهة ك الى املفرد ما تقدم، ومحله عليفالم كراهة، والك اليفون غري احلناء مثله كيبعد  ال أنه ماك

 ما رواه الصدوق، إىل ةضافحرام، باإل ما تقدم من حلية حمرمات اإلىضعف السند مقتض إىل ضافةباإل

 إمنا  رأسه،ىيضع احلناء عل أن جيوزأنه  يوقد رو:  املتقدمة قالعرجر رواية سعيد األكذ  أن بعدهفإن

  .)٤(عظم من تغطيتهأحلقه  ألن  رأسه،ييغط أن احلناء ليس بطيب، وجيوزن إ  وضربه،كره املسكي

  .تاب، واهللا املستعانك هذا اليفيراده إردنا أهذا آخر ما 

  )٥(ي الشرياز احلسيينيحممد بن املهد

                                                

.٣ حق والتقصري من أبواب احلل١٧ الباب ٢٠٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٣٣ س٢٣ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٢(

  .٥ س٢٤ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٣(

.٣ح...   للمتمتعحيل  يف ما٢٠٧ الباب ٣٠٢ ص٢ ج:الفقيه )٤(

).دام ظله(تاب احلج حسب جتزأة املؤلف ك اجلزء السادس من ىإىل هنا انته) ٥(



٤٦



٤٧

  

  

  فصل

   مقدمات الطواففي

  

 بواجباا، وهي الطواف ة ليأيتكم إىل ي له املضفضله يوم النحر، فاألك احلاج مناسىذا قضإ

 يوم العيد، يف كل ذلك وصالة طواف النساء، يفعل ،، وطواف النساءيللزيارة، وصالة الطواف، والسع

  .المهمكما هو املشهور يف ك

ملبسوط والوسيلة واجلامع، فقالوا بوجوب يوم النحر، فلو أخر عن يوم خالفاً ملا عن النهاية وا

 والنافع، بل  والشرائعي والديلمى عن املفيد واملرتضيك، وهو احملالنحر، قال مجع بوجوبه يف اليوم الثاين

  .علمائنا إىل  نسبتهىرة واملنتهكعن التذ

  . ما يف النسبةىفخي وال

 ،عراضالتحرز عن املوانع واأل وومات املسارعة واالستباقعم إىل ضافة باإل، الفضلىويدل عل

  :مجلة من الروايات

  قال،اليوم الثالث إىل  عن زيارة البيت تؤخر)عليه السالم( عبد اهللا أبا سحاق، سألتإموثقة ك

  .)١(أخرهن إ ، وليس به بأسيلّإتعجيلها أحب : )عليه السالم(

                                                

  .ن زيارة البيت م١٠ ح١ باب٢٠٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٤٨

يوم  إىل يؤخر زيارة البيت أن ال بأس:  قال،)ه السالمعلي( خرب عبد اهللا بن سنان، عن الصادقو

  .)١(املعاريض وحداث خمافة األكيستحب تعجيل ذل إمنا النفر،

عليه (  قال،، يف زيارة البيت يوم النحر)عليه السالم( صحيح معاوية بن عمار، عن الصادقو

 ه فإن،كتزور من يوم أن  وال تؤخر،تزور البيت من غد أن ك اشتغلت فال يضر فإنزره،: )السالم

  .)٢(يؤخره أن موسع للمفرد ويؤخره، أن ره للمتمتعكي

قرره  ويف حق املتمتع،) ي زيارة البيت يف يوم العيدأ (كد ذلكيتأ و:من هذا احلديث قال الشرائعو

  .غريه عليه

ت يوم يزور البي أن  للمتمتعيينبغ:  قال)عليه السالم( صحيح احلليب، عن الصادق إىل ضافةباإل

  .)٣(كمن ليلته وال يؤخر ذل أو النحر

  .املراد ليلة احلادي عشر: أقول

:  قال، يزور البيتىت، سألته عن املتمتع م)عليه السالم( صحيح معاوية بن عمار، عن الصادقو

وال يؤخر، واملفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما من الغد أو يوم النحر)٤(.  

عليه (  قال، يزور البيت، سألته عن املتمتع مىت)عليه السالم( جعفر أيب وصحيح ابن مسلم، عن

  .)٥(يوم النحر: )السالم

  ال يبيت :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا بن حازم، مسعت وصحيح منصور

                                                

  . من زيارة البيت٩ ح١ باب ٢٠٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . من زيارة البيت١ ح١ باب ٢٠١ وص ٢٠٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . من زيارة البيت٧ ح١ باب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . من زيارة البيت٨ ح١ باب ٢٠٢ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  . من زيارة البيت٥ ح١ باب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



٤٩

  .)١( يزور البيت حىتاملتمتع يوم النحر مبىن

 فإن :مفهوم صحيحة ابن عمارك،  يوم النحر ببعض الظواهر املتقدمةيفاستدل من قال بالوجوب 

   .كشغلت فال يضر

  .يوم النحر:  قال، يزور البيت عن املتمتع مىت:صحيحة حممدو

 أن  حىت، الفضيلةى من محل ما ظاهره اللزوم علال بد، فى جواز التأخري أقوىما دل علن إ :وفيه

ن إ يد، واستدل من قال بلزوم الغدكتأيريد ال أن القائل بلزوم الزيارة يوم النحر حيتملن إ :اجلواهر قال

 :عمار  يف صحيحة ابن)عليه السالم( قولهكخبار املتقدمة، ما بعده ببعض األ إىل أخر، فال جيوز التأخري

تزور البيت من الغد أن ك اشتغلت فال يضرفإن)٢(.  

راهة ك أو  الفضل،ى مما يوجب محل التعجيل عل، اجلوازىمجلة من الروايات تدل علن إ :وفيه

  .بعض الروايات املتقدمةكان عن الغد، كمالتأخري مع اإل

يزور البيت  أن ي، سأله عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخصوص صحيح احلليب، عن

ن ال يقرب ك ول،يقر تذهب أيام التشنا رمبا أخرته حىتأ ،ال بأس: )عليه السالم(  فقال،صبحأ حىت

  .)٣(النساء والطيب

 أيام تذهب أن أخرت زيارة البيت إىلن إ ال بأس: )عليه السالم(م بن سامل، عنه وصحيح هشا

  .)٤(نك ال تقرب النساء وال الطيبأ إالّ التشريق،

   إىل ، عن رجل أخر الزيارة)عليه السالم( ، عن الصادقوصحيح احلليب

                                                

  . من زيارة البيت٦ ح١ باب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .١١ يراجع سطر ٢٦٤ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  . من زيارة البيت٢ ح١ باب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. من زيارة البيت٣ ح١ باب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٥٠

  .)١( ال بأس: )عليه السالم(  قال،يوم النفر

ر اليوم آخ إىل أخرا وإن ،من الغد أو زر البيت يوم النحر،: )عليه السالم( قالالرضوي، و

  .)٢(كأجزأ

عليه ( ي وللرضو،املتمتع، لصحيحة معاوية بن عمار السابقة إىل د بالنسبةكيتأ أنه الظاهرو

 أن  القارن واملفردى، وموسع علكويزور املتمتع البيت يوم النحر، ومن غده، وال يؤخر ذل: )السالم

  .)٣( شاءيزور مىت

عمال فيه، ل األكب آخر ذي احلجة، حبيث يأيت إىل  جواز التأخري،ما اختاره غري واحدكمث الظاهر 

 ما الكنه إ  فال يقالي، الباقياً وبقإمجاعه نصاً وأول استثين، )٤(﴾الْحج أَشهر معلُومات﴿: لقوله سبحانه

 ، ال جيوز ما بعد الثالث عشر منهكذلكاحلجة،  عشر من ذي ي يف ما قبل احلاديالسع وجيوز الطواف

  . وهشام احلليبي صحيحطالقإلو

 امايف، فلم جيوزوا التأخري عن آخر أيكال وخالفاً ملا عن موضع من الشرائع والذخرية والغنية

 ىاحلمل علن إ :ن فيهكغريه، ل و صحيح ابن سنانيف مبا تقدم من مفهوم الغاية كالتشريق، واستدل لذل

  .هشام ور وبني صحيح احلليبكة هو طريق اجلمع بني ما ذراهكال

 وهذا يؤيد التأخري ،دنما يف املستك ،آخر ذي احلجة، ال خالف فيهإىل املفرد  وتأخري القارن مث إن

  .أيضاًيف املتمتع 

  ما يدل كجلة، ما عن غري واحد من األك، راهة التأخري مطلقاًك يف كش نعم، ال

                                                

. من زيارة البيت١١ ح١ باب ٢٠٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .٩ سطر ٢٩ ص:فقه الرضا )٢(

  .٣٥ سطر ٧٢ ص:فقه الرضا )٣(

  .١٩٧ اآلية :سورة البقرة )٤(



٥١

  .خبار املتقدمةعليه األ

أفاض  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( علي سالم، عنوعن دعائم اإل

  .)١(ةك الظهر مبىالبيت فصل إىل يوم النحر

 يزور يوم النحر،ن أ و،ال يؤخرن أ وينبغي تعجيل الزيارة: قالنه إ )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(فال بأس غد إىل كأخر ذلوإن 

صلى اهللا عليه وآله ( سوة بالرسولأة ك الظهر مبييعجل يوم النحر حبيث يصل أن وىلألبل لعل ا

  .اهللا املوفق و السنن،أدلة بعد التسامح يف )وسلم

  

                                                

  .ر ما يفعله احلاج أيام مىنك باب ذ١٧ سطر ٣٣٠ ص١ ج:دعائم اإلسالم )١(

  .ام مىنك باب سائر أح٤١ ح٣١٣ ص٩٦ ج:البحار )٢(



٥٢

ظفار والشارب األ الغسل وتقليم ي،ة للطواف والسعكم إىل ى ملن مضفضلاأل :)١مسألة(

  :ات جلملة من الروايك باب املسجد والدعاء، وذلىوالوقوف عل

، وخذ من كظفارأ، وقلم كمث احلق رأس:  يف خرب عمر بن يزيد)عليه السالم( فقد قال الصادق

  .)١(سبوعاًأ، وزر البيت وطف به كشارب

زرت البيت  إذا سألته عن الغسل:  قال)عليه السالم(  عن الصادق، العالءيبأ خرب حسني بن يفو

  .)٢( مث أزور البيتنا اغتسل مبىنأ:  فقال،من مىن

عليه (  احلسنيبأسحاق بن عمار، عن إعادة الغسل، ملا رواه إ له فضلحدث فاألأإذا نه إمث 

مل ن إ جيزيه:  قال،سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد:  قال)السالم

  .)٣(حدث ما يوجب وضوًء فليعد غسلهأ  فإنحيدث،

عن الرجل يغتسل للزيارة مث  )عليه السالم( براهيمإ أبا لتسأ:  قال،وعن عبد الرمحان بن احلجاج

  .)٤(دخل بوضوء إمنا  ألنهيعيد غسله،: )عليه السالم(  قال،يزورأن ينام أيتوضأ قبل 

  . التيمم الشامل للمقامأدلة طالق إل،ن من الغسل يتيممكمل يتمإذا  أنه مث الظاهر

 ،يستحب ملن يدخل أنه  أم،احلائضكسجد ن من دخول املكيتم  ملن الوهل الغسل مستحب حىت

 ضافةرمة، باإلكة املك حمله من استحباب الغسل لدخول ميفر ك، بل ملا ذدلة األطالق، ال إلولاليبعد األ

  نأقرب احتمال إىل 

                                                

  . من أبواب زيارة البيت٢ ح٢ باب ٢٠٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  .زيارة البيت من أبواب ١ ح٣ باب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  .البيتزيارة  من أبواب ٢ ح٣ باب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب زيارة البيت٤ ح٣ باب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٥٣

  . دخولهىمل يقدر عل وإن الغسل هنا مستحب ملن قصد البيت، 

 دلة لأل،سك غسل ليله لنهاره وبالعىفكالوضوء  أو مل ينقض غسله بنواقض الغسلإذا نه إمث 

  .املتقدمة

 أخذ الزينة عند ىدل عل خصوص أخذ الظفر والشارب، ملا وال يبعد استحباب مطلق التنظيف، ال

  .خذمهاأل مسجد، وملناط ك

 أنه ماكيبعد الثاين،   ال، أم يستحب لطواف النساء مثال،كولو مل يغتسل وزار فهل يسقط بعد ذل

  .عادته لهإيبعد استحباب   النساء اللو نقضه قبل طواف

تيت أفإذا  : يف حديث قال)عليه السالم(  صحيح معاوية بن عمار، عن الصادقفيما الدعاء، فأ

  :  باب املسجد، قلتىيوم النحر فقمت عل

 أن ، املعترف بذنبه، مسألة العليل الذليلك له، وسلمه يل، أسأل، وسلمينكك نسىعين علأاللهم 

 كطلب رمحتأ ك جئت،كالبيت بيت و،ك والبلد بلد،كين عبدإ، اللهم  حباجيتترجعينن أ و، ذنويبيل تغفر

 املشفق من ،كمر املطيع أل،كليإ مسألة املضطر ك أسال،ك بقدر راضياً،كمر متبعاً أل،كم طاعتأؤو

  ك، وجتريين من النار برمحتكتبلغين عفو أن ،ك اخلائف لعقوبت،كعذاب

مل تستطع  وإن ،كل يدوقببيدك  مل تستطع فاستلم  فإنتقبله، وتلمهسود فتسمث تأيت احلجر األ

ما ك مث طف بالبيت سبعة أشواط ،ةكما قلت حني طفت بالبيت يوم قدمت مكرب وقل كفاستقبل و

يها أ فيهما بقل هو اهللا أحد وقل يا أعتني تقركبراهيم رإ عند مقام ة، مث صلّك يوم قدمت مكوصفت ل

الصفا فاصعد  إىل خرجا مث ،ربكاستقبله و واستطعتن إ سود، فقبلهاحلجر األ  إىل مث ارجع،افرونكال

 ؤ تبد،ة، مث ائت املروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواطكما صنعت يوم دخلت مكعليه، واصنع 

 إىل النساء، مث ارجع إالّ حرمت منهأل شيء كحللت من أ فقد كفعلت ذل فإذا ختتم باملروة، وبالصفا

   )عليه السالم( براهيمإعتني عند مقام ك رسبوعاً آخر، مث تصلّأ وطف به البيت



٥٤

  .)١(حرمت منهأل شيء كله، وك كل شيء، وفرغت من حجكحللت من أوقد 

ينة والوقار، ودخول املسجد من باب كة واملسجد حافياً خاضعاً مع السكيستحب دخوله منه إمث 

  . للعمرة، وثانياً للحجأوالًة ك الشامل لدخول م،ك ذلىخبار الدالة عل األطالق، إلةبين شيب

  ألنه أوما لضيق الوقت،إمل يعتمر قبل  أي ة ابتداًء ـكان دخوله ملك ملن أيضاًولعل من املستحب 

 ويدعو حني ، الدعاءكالسالم علي : باب املسجد بقولهىيدعو عل أن حيج حجاً يؤخر عمرته ـ

 الواردة يف )٢(يف صحيحة ابن عمارن ا، وقدورد الدعاءامي هذا يف مقكين أسألإاللهم : دخوله بقوله

ن إ ، حيثيك مناسأوليف  :خريين مطلقاً، لقوله يف الدعاء األءمنا مل جنعل الدعاإطواف العمرة، و

ان العمرة قرأها ك وإن مها فيه،أه احلج قركه مناسأولان ك  فإن دخول املسجد،أول يفها ؤيقر أنه ظاهره

  .فيه

  

                                                

  . من أبواب زيارة البيت١ ح٤ باب ٢٠٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعهما١ ح٨ باب ٣٢١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٥٥

ان الطواف ك إذا ،صغررب ومن احلدث األكجتب يف الطواف الطهارة من احلدث األ :)٢لة مسأ(

  : بقسميه عليه، ويدل عليه متواتر الرواياتمجاع، بل يف اجلواهر اإلإشكالخالف وال  واجباً بال

  غري وضوءىلها علك ك املناسيتقض أن ال بأس: )عليه السالم( مثل صحيح معاوية، عن الصادق

  .أفضل ك واملرادان الوضوء لسائر املناس،)١( أفضلالوضوء  و،الطواف بالبيتإالّ 

 سألته عن رجل طاف بالبيت وهو : قال،)عليه السالم( ىجعفر، عن أخيه موسعلي بن  وصحيح

سألته عن رجل طاف مث  و،يقطع طوافه وال يعتد بشيء مما طاف:  قال،ر وهو يف الطوافكجنب فذ

  .)٢(يقطع طوافه، وال يعتد به :ء غري وضوىعل أنه ركذ

 ىعن رجل طاف طواف الفريضة وهو عل: قال، )عليهما السالم(وصحيح ابن مسلم، عن أحدمها 

  .)٣(عتنيك رى وصلأان تطوعاً توضك وإن  ويعيد طوافه،أيتوض: )عليه السالم(  قال،غري طهور

ما  ألن ب،وان جزًء حلج مندكما  الان طوافاً ابتدائياً، كواملراد به ما ـ أما الطواف املندوب 

 فالطهارة من  ـان جزًء لعمرة مندوبةك ما كذلك و،ون واجباً بالشروع فيهكان جزًء حلج مندوب يك

ما هو املشهور، ك، مندوب هرب الذي ال ينايف حدثه لدخول املسجد، مثل غسل املس لكصغر، بل األاأل

  .ك ذلى الدالة علدلة بعض األطالقإل

                                                

. من أبواب الطواف١ ح٣٨ باب ٤٤٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٤ ح٣٨ باب ٤٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٣ ح٣٨ باب ٤٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٥٦

  .الطواف بالبيت صالة: ملشهور ايوللنبو

  .األصلن يرده ك ل،الصالح القول بوجوبه أيب وعن

 ى علوعتني وهك رى وصل، يف رجل طاف تطوعاً)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح حريز، عن

  .)١(عتني وال يعيد الطوافكيعيد الر: )عليه السالم(  قال،غري وضوء

 غري ىيطوف الرجل النافلة عل أن ال بأس:  قال)ه السالمعلي(  بن زرارة، عن الصادقةوخرب عبيد

 ى وليصل، ومن طاف تطوعاً وصلأ غري وضوء فليتوضىطاف متعمداً عل وإن ،ي ويصلأوضوء، مث يتوض

  .)٢(عتني وال يعيد الطوافك غري وضوء فليعد الرىعتني علكر

واجب صالة طواف النافلة، سواء  ليس ب ألنهعادة،وجوب اإل عتني بطالما، الكعادة الرإواملراد ب

ملنصرف ا  إذصالها من غري طهر ممنوع، إذا  غري طهر، واحتمال وجواى أوصالها علمل يصلها أصالً

  .الطواف من غري طهر صحيح، أما الصالة بدون الطهر فليست بصحيحة أن من الروايتني

عليه (  فقال،ضوء غري وى رجل طاف عل:قلت له:  قال، لعبيد بن زرارةىخرأويف رواية 

  .)٣( وليصلأان تطوعاً فليتوضكن إ :)السالم

 غري ىنا علأين أطوف طواف النافلة وإ :قلت له:  قال،)عليه السالم(ويف رواية ثالثة له، عنه 

  .)٤(نت متعمداًك وإن ، وصلّأتوض:  قال،وضوء

                                                

  . من أبواب الطواف٧ ح٣٨ باب ٤٤٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٣٨ باب ٤٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .أبواب الطواف من ٨ ح٣٨ باب ٤٤٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٩ ح٣٨ باب ٤٤٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٥٧

ات طالق عنها، إلر بالتراب بدالً الطهارة املائية تطهىمل يقدر علإذا  أنه يف شكالال ينبغي اإلنه إمث 

طلقوا البدلية، خالفاً ملا عن فخر أ حيث ،تاب الطهارةك البدلية، وهذا هو املشهور بينهم هنا ويف أدلة

للبث فيما عداها من املساجد، بل عن تميم للجنب لدخول املسجدين وال اباحة الإاحملققني، من عدم 

  . عن الغسلجزاء التيمم فيه بدالًإ ىري ال أنه نقل عن والده العالمة أنه الفخر

 رفع احلدث بالتيمم، ىير ال أنه  ولعل الوجه،)١( الطوافةومقتضاه عدم استباح: قال يف اجلواهر

  . جواز دخول املسجدين والطوافيفائدة فيه ففال 

اها يف رنكما ذك ، أدلتهاطالق إل،يراثه الطهارةإ يف البدلية إطالق يلزم القول بالًأونه إ :ن فيهكل

  .تاب الطهارةكباب التيمم من 

 الدالة دلة من القول بالبدلية لألال بديراثه الطهارة إلو مل نقل برفع التيمم للحدث ونه إ :وثانياً

  .عليها

يقول العالمة بعدم صحة الطواف  أن المهما، ومن املستبعد جداًكان، فلم يظهر وجه كيف كو

  .تعذرت الطهارة املائية إذا مع التيمم

ان ك الذين ىنا بعض املرضأما رأيت كـ  ملرض وحنوه أيضاًتعذر عليه الطهارة الترابية ن إنه إمث 

احلائض يف كون حينئذ ك فهل ي ـطباءل من املاء والتراب حسب ما وصف هلم األكيضرهم مس 

فقد إذا  نه لدليل امليسور، وألىان الثاين أقوك وإن  احتماالن،،بنفسهيباشر هو  أو وجوب االستنابة،

 بالصالة يأيت أن ليف فاقد الطهورينكت أن تاب الصالةكالشرط استصحب بقاء املشروط، وقد تقدم يف 

  ان ك وإن داًء فقط، وعليه فيأيت هو بالطواف وصالته،أ

                                                

.٢و١ سطر ٢٧١ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



٥٨

  . بصورة التيممأيضاً االستنابة معه حوطاأل

 اجلمع بني حوط األ،ارة مع الطهكن حينذاكأم إذا  الوقوفنيىيقدم الطواف وصالته عل أن وهل له

  . عدم وجوب التقدميصالةفاية التأخري فقط، ألك قربان األك وإن التقدمي والتأخري،

تاب الطهارة من ك ملا تقدم يف ،عماهلا وتطوفأاملستحاضة تعمل  أن  القاعدةىمقتض مث إن

  .م الطاهرةكا حينئذ حبأعمال عليها، ووجوب األ

 ى بضميمة ما دل عل، لقاعدة االضطرار، والنوماملينوريح متواتر ال وذا السلس واملبطونكو

 ى اجلواهر ادعيفطرارية، بل ضاتيان بنفسه ولو بطهارة نه اإلكدام مي الطهارة االضطرارية، فال يستنيب ما

  .املستحاضة إىل عدم اخلالف بالنسبة

تحاضة تطوف املس : مرسلة يونسيف )عليه السالم(  قول الصادق: خصوص املقاميفويدل عليه 

 النساء ىليس عل ه أنعبة من جهةكر عدم دخوهلا الكذ أن والظاهر. )١(عبةك وال تدخل اليبالبيت وتصل

  .د االستحبابك عدم تأىراهة وعلك الى احملمول عل،عبةكدخول ال

 وقد ،ىربكحداث السائر األكتصح معه الصالة  مس امليت حدث ال أن رواكالفقهاء ذ مث إن

ان ك القاعدة عدم البأس بطواف وصالة من ى، وعليه فمقتضك ذليف شكاللطهارة اإلتاب اك يفتقدم 

  . الغسل عن املس للصالة وطوافهحوطل يف املقام، فاألك مشك بذلىان الفتوك وإن عليه هذا الغسل،

  

                                                

. من أبواب الطواف٢ ح٩١ باب ٥٠٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



٥٩

  : أقوالىزالة النجاسة عن الثوب والبدن علإاختلفوا يف اشتراط  :)٣مسألة (

  . عليهمجاع، بل عن الغنية اإلكثراأل إىل  وهذا هو املنسوب،االشتراط مطلقاً: ولاأل

 واملستند، ايةفك والذخرية والكايف وابن محزة واملداركس، واختاره اإلعدم االشتراط مطلقاً: الثاين

  .اختاره مجاعة من املتأخرين أنه بل عن بعضهم

 اختاره بعضهم، فحال ،رط عنه يف الصالة فال يشتىفالتفصيل، فاالشتراط يف غري ما يع: الثالث

  .الطواف عنده حال الصالة

  .يان يف دليله نظر، فال يثبت به الوجوب القطعك وإن ،ول األحوطواأل

  .الطواف بالبيت صالة :بالنبوي: ولاستدل لأل

 يف ثوبه الدم وهو يف ى عن رجل رأ)عليه السالم( عبد اهللا أبا ومبوثقة يونس بن يعقوب، سألت

  .)١( فيه الدم فيعرفه مث خيرج فيغسله مث يعود فيتم طوافهىنظر املوضع الذي رأي:  قال،الطواف

  .ىوقريبة منها األخر

 قلت ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب م الصحيح، عنكمبرسل البزنطي الذي هو يف ح: واستدل للثاين

لطواف فيه مث يرتعه  اهأجزأ:  فقال،طاف يف ثوبهفوز الصالة يف مثله جي رجل يف ثوبه دم مما ال: له

  )٢(. يف ثوب طاهريويصل

عليه (  قال، دم طفت الطواف ويف ثويب:)عليه السالم( عبد اهللا أليب تويف، قلكورواية خالد ال

  )٣(.ك عليال أو بأس ال: )السالم

                                                

. من أبواب الطواف٢ ح٥٢ باب ٤٦٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٣ ح٥٢ باب ٤٦٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب الطواف٣٦ باب ١٥٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



٦٠

عدم صحة سند  إىل ضافةراهة، باإلك الى علك محل تلولواجلمع بني هاتني وبني روايات القول األ

  .ويالنب

، بقرينة ىفال يع  ماى يف الصالة، فقد محل رواية يونس علىفع عنه ما يىف يعبأنهأما من قال 

ما  إىل  رواية يونس وعدم انصرافهاإطالقاالنصراف، ويؤيده النبوي، خالفاً للعالمة وغريه حيث قالوا ب

  .ركذ

الدرهم من الدم، وفيما قل من  األيف التحقيق عدم العفو :ومنه تعرف وجه النظر يف قول اجلواهر

أما دم القروح واجلروح، فالظاهر :  مث قال،أيضاًر ثوب املربية كيذ أن ان عليهكيتم الصالة به، و ال

  . مذهبهى، وال بأس به عل)١(العفو للحرج

  .عملت ما جيب عليها إذا دم أنه  مع،ما دم املستحاضة فال بأس بهأ

 إذا تقدمي الطواف أو عدم احلج هذا العام، أو جلروح،ا و دم القروحيففال جمال الحتمال النيابة 

  . ما بعد مىنى يبتلبأنهعلم 

 طهارة ى من يري رأى عل، النجاسة املنسية والنجاسة اهولةيفم الصالة كم املقام حكوهل ح

 رواية يونس، ويؤيد إطالق ومن ي، احتماالن، من النبو،أقل من الدرهم العفو عن ىالثوب والبدن وير

  . استثناء معفيات الصالةولألا

متامه وجاز إ مندوباً جاز ان طوافاًك  فإن،ثناء الطواف عدم الطهارة من احلدثأر يف كذإذا نه إمث 

  .قطعه، ملا تقدم من عدم وجوب الطهارة يف املندوب

ليفه كان تكن التيمم وكمأإذا  إالّ حيضها وجب القطع مقدمة للخروج، أو ر جنابتهكنعم لو تذ

  .ما أشبه أو انت السماء طلك إذا ماكنه الغسل كمأ أو ،ممالتي

                                                

.٢ سطر٢٧٣ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



٦١

متام هو اإل إذ ،حائضاً أو ان جنباًك إذا متامن ممنوعاً من الطهورين مل جيز له اإلاكلو  أنه ومنه يعلم

 ىما يف املندوب فال دليل علأ ما تقدم من طواف فاقد الطهورين مثل صالته، ىيف الواجب، بناًء عل

  .ان ممنوعاً عن الطهورينك إذا يف املسجدينجواز بقائه 

  وقد جنب، فمن احملتمل صحة طوافه جنباً،ان جمبوراً من البقاء يف املسجد لغلق بابه مثالًك إذا نعم

يسري  أو انك يف مىيبق أن بنيفيه  ال يفرق ،ان االضطراركبقاءه يف املسجد ليس حمرماً ملن إ حيثإذ 

  . الطواف املندوب تشمله بدون مانعأدلة  إذ إطالق،طوافياً أو مسرياً اعتباطياً

 ،ثناء الصالة قطعها، لعدم جواز النافلة بدون الطهارةأصغر يف ر عدم طهارته من األكأما لو تذ

 ألن  عن جواز صالة احلائض،)محه اهللار (ى احتمال الشيخ املرتضىعل الّإ ،تاب الصالةكما تقدم يف ك

  .خالف ظاهر النص أنه  منكناه هناركالنهي ليس ذاتياً، وفيه ما ذ

ر عدم الطهارة من احلدث يف كفيمن ذ ـ  املندوبيفوال استيناف : ره اجلواهر من قولهكأما ما ذ

تيان بالصالة ال فال وجوب لإلإ وأراد الصالة، إذا يريد باالستثناء ما أن ، فالالزم)١(لصالته إالّ  ـثناءاأل

  .هالم فيكما تقدم الكللطواف املندوب، 

 الصحة، لقاعدة ى علان بعد الفراغ من الطواف بىنك  فإن الطهارة احلدثية،يف كلو شنه إمث 

   ان مع سبق الطهارة بىنك  فإنثنائهأان يف ك وإن الفراغ،

                                                

.٥ سطر ٢٧٣ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



٦٢

يعلم السابق من احلدث والطهارة مع  ان الك أو ان مع سبق احلدث،ك وإن  الطهارة،ىعل

  .تاب الطهارةك  فصلناه يف ماى عل، احلدثى عل بىن،تواردمها عليه

 اجلواهر يفما عن العالمة، وكتواردمها استأنف،  أو ثناء مع سبق احلدث يف األكان الشكولو 

  .الستصحاب العدم

ثناء أ يف كش إذا ما ال جتريك به الرتباط الطواف، ىما أت إىل  الصحة ال جتري بالنسبةأصالةو

  . فتأمل،الصالة

  



٦٣

  .ف يف اشتراط طواف الرجل باالختتان وال خالإشكالال : )٤مسألة (

صلى (  آل حممد أن إمجاع االتفاق عليه، وعن احلليبىجده فيه، وعن املنتهأخالف  ويف اجلواهر ال

  . عليه)اهللا عليه وآله وسلم

ثبات وجوبه إففي  الّإ ثبت االتفاق فهو، و فإن: قالكثراأل إىل نسبه أن ن يف املستند بعدكل

وهو يف :  قال، والذخريةايةفك، وقد نقل التوقف يف املسألة عن احللي والإشكال خبارواشتراطه من األ

  .موقعه جداً

  .خبار بعد صراحة األشكالينبغي اإل ال: أقول

تطوف  أن غلف ال يطوف بالبيت، وال بأساأل: )عليه السالم( ففي صحيح معاوية، عن الصادق

  .)١(املرأة

تطوف املرأة غري  أن ال بأس:  قال)عليه السالم( صادقبراهيم بن عمر، عن الإوصحيح حريز، و

  .)٢(وهو خمنت إالّ الرجل فال يطوفوأما خمفوضة، 

خيتنت وقد حضر  أن  رجل أسلم فرييديف، )عليه السالم( براهيم بن ميمون، عن الصادقإوخرب 

  .)٣(نتت خيال حيج حىت: )عليه السالم(  قال،خيتنت أو حيجأاحلج، 

 عن نصراين أسلم وحضر حيج ومل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،سديروعن حنان بن 

  .)٤( بالسنةأن يبدكال، ول:  قال،خيتنت أن  أحيج قبل،ن اختنتكي

   عدم اشتراطيف إشكالما غريه فاملرأة ال أ ،نكالرجل املتم إىل هذا بالنسبة

                                                

. من أبواب الطواف١ ح٣٣ باب ٣٦٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٣ ح٣٣ باب ٣٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٣٣ باب ٣٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٤ ح٣٣ باب ٣٧٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٦٤

  . والضرورةمجاع، بل عليه اإلكطوافها باختتاا، وال خالف يف ذل 

يبعد استحباب االختتان  ن الك، وبعض الروايات السابقة، ولاألصل عدم االشتراط ىويدل عل

  .م جائز يف قبال الفضيلةكح أنه  يفال بأس :)عليه السالم( الطواف، لظهور قوله إىل بالنسبة

موضع من  وقد حتقق يف غري ، يف الرجلدلةصل بعد ظهور األ، لألأيضاً ال يشترط له ىواخلنث

  .اليف الرجل واملرأة غري واضح الوجهك باجلمع بني تى اخلنثىوجوب االحتياط عل أن تابكال

ا أعلم  وإن عورة الرجل يلزم عليه االختتان للمناط، بلكا إعورته حيث ن إ يقال أن نكنعم مي

  .نوثية العدمنه غري مقطوع به، بل الظاهر يف معلوم األكامرأة، ل

هو غري خمتون صح طوافه، ومل حترم  وطيف به أو  طاف فإنم وجوب االختتان له،والصيب قيل بعد

بعد البلوغ، وهذا هو الذي استظهره اجلواهر من الشرائع وغريه،  أو النساء عليه، عقد له قبل البلوغ،

تدل الناسي، واس ونك وغري املتمى يف انتفاء االشتراط يف الصيب واخلنثإشكالال نه إ: وقال يف املستند

املستند جعل  أن  وقد تقدم. الوجوبى علمجاع بالرجال، وعدم اإلدلة واختصاص األاألصل بكلذل

  . ملسألة الرجل دليالًمجاعاإل

وحدة ك ،مورل األكمه مع الرجل يف كليه، لوحدة حإن الظاهر الوجوب، واالشتراط بالنسبة كل

بري كفرق فيه بني ال  اليم وضعكاحل أن لةد املستفاد من األ فإنمور،ل األكم الصبية مع املرأة يف كح

 ماك، وكغري ذل إىل ستر الرأس والوجه واالستظالل ولبس الزينة إىل  بالنسبةكذلك أنه ماك ،والصغري

 الصبية ىام اجلارية علكحغريها من األ إىل قتل الرجل للمرأة، وقتل املرأة للرجل، إىل  بالنسبةكذلكأنه 

وم كالنائب حم أن شعار به، والظاهرإ اجلواهر، ولعل يف صحيح معاوية  اختارهىوالصيب، وهذا هو الذ

  ان حياًك سواء ،م ال املنوب عنهكذا احل



٦٥

الظاهر  إذ ،لهكان النائب نائباً عنه يف احلج ك أو الطواف فاستناب فيه، إالّ  حج بنفسه،ميتاً أو 

 س بطوافهما، لقولهأوالناسي ال باجلاهل  أن الظاهر أن ماكليف الطائف، كت أنه ىمن النص والفتو

 الرفع، وقد تقدم من املستند ولدليل. )١(عليهشيء ب أمراً جبهالة فال كرجل رأي  :)عليه السالم(

  .ي يف الناسك بذلىالفتو

  .ال فاالستنابة فيهإن، وكمأن إ عادة الطواف مع االختتانإ هلما حوطنعم األ

  :الت ففيه احتما،ن من االختتانكما غري املتمأ

  .لو تعذر االختتان ولو لضيق الوقت سقط أنه ي عن القواعد وغريهكيطوف بنفسه، ولذا حأن 

م كن احلاك أن  بعد، فقد املشروطيفقد الشرط يقتضن إ احلائض حيثك  ألنه،يستنيبن أو

  . عنهيكما حكاشف اللثام ك وهذا هو الظاهر من ميل ،وضعياً

  .ليه اجلواهرإهو الذي مال  وهذا ،العام القادم إىل يؤخر حجهن أو

سالم يف عام القدرة متنع من تقدم أمهية وجوب حجة اإل و، لدليل امليسور،ولن الظاهر هو األكل

 ، نص خاصكان هناكإذا  إالّ جزء غري مقدور أو ل شرطكورة تسقط كاالمهية املذ أن ماكالشرط، 

 عمرة مستحبة، أو من يريد حجاً إىل سبة بالنكذلك أنه  بل الظاهر، الوقوفنيىمن يعلم بعدم قدرته علك

 أو تعسر عليه الشرط إذا  وما أشبهشارة بتيمم وباإل ندباًيامليسور آت يف املندوبات، ولذا يصلألن 

  . فتأمل،اجلزء

  

                                                

. اإلحرامك من أبواب ترو٣ ح٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٦٦

العالمة  وصباحما عن اخلالف والغنية واإلكالظاهر الشتراط ستر العورة يف الطواف،  :)٥مسألة (

  .تبهكيف مجلة من 

روه، وصريح مجع من كم مل يذإ حيث كثرظاهر األ إىل  ونسبه، للمستند حيث مل يعتربهخالفاً

  .املتأخرين

ن الظاهر صحة ك بعد عدم داللة الروايات، وعدم صحة سند بعضها، لاألصل ب:استدل املانع

 بالبيت طوفي أن  عن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  ي رسول اهللا فإنالسند يف اجلملة وظهور الداللة،

 ماك السند، ىفي مثله يف االعتماد علك متواتر بني املسلمني، وي)عليه السالم(  اإلمام ما بلغهك ،)١(عريان

  .ظاهر الداللةأنه 

 أن خل، حيتملإال يطوف  أن  عن اهللا)صلوات اهللا عليهما(مر النيب الويل أو: أما رد املستند له بقوله

 ،كذلكان أصل القول مفيداً له، وليس هنا كإذا  إالّ فيد الوجوب القول، فال يك بذلاألمرون املراد كي

  .يفيد الوجوب أنه الذي بناؤهم األمرب األمرمن باب نه إ :ففيه. )٢(ىانته

يقرب من التواتر نه إ شف اللثامك يكمتواتر، قال يف حم أنه أما املناقشة يف سنده، فقد عرفت

  .بطريقنا وطريق العامة

براهيم، عن أبيه إبن  ي علما رواه الثقةك ـ )عليه السالم( لفضل، عن الرضاففي رواية حممد بن ا

 أن ، أمرين عن اهللا تعاىل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( مري املؤمننيأـ قال 

  .)٣( بعد هذا العامكال يطوف بالبيت عريان، وال يقرب املسجد احلرام مشر

   إىلنٌ من اللِّه ورسوِلِهذاأو﴿ :اىلعباس، يف قوله تع عن ابن ، فراتىروو

                                                

  .١ من أبواب الطواف ح٥٣ باب ٤٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٥ سطر ٢٢٢ ص٢ ج:املستند )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٥٣ باب ٤٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٦٧

ذن أ )عليه السالم( طالبأيب علي بن  ملؤذن عن اهللا ورسولها :،)١(﴾الناِس يوم الْحج اَألكْبِر 

 ان بينه وبني النيبكمن  ومؤمن، وال يطوف بالبيت عريان، إالّ يدخل املسجد لمات، بأن الكبأربع 

  .)٢(رض أربعة أشهراأل تسيحوا يف أن مكمدته، ول إىل  أجل فأجله)هللا عليه وآله وسلمصلى ا(

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :ابن عباس إىل روي بسنده أنه وعن الصدوق يف العلل،

  .)٣(، وال يطوف بالبيت عريانكال حيج بعد هذا العام مشر: ينادي) عليه السالم(بعث علياً 

 ال:  قال)عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(  عن الصادق،، عن حريزين تفسري العياشوع

  .)٤(ك وال مشرةعريان ويطوف بالبيت عريان

وال يطوفن :  قال)عليه السالم( علياًن إ :)عليه السالم( وبسنده عن حممد بن مسلم، عن الصادق

  .)٥(بالبيت عريان

 الناس )عليه السالم( علي خطب:  قال)عليه السالم( جعفر أيب بصري، عن أيب وبسنده عن

  .)٦(يطوفن بالبيت عريان ال: واخترط سيفه وقال

 امساً يف القرآن ال يعرفه الناس )عليه السالم( لعلين إ :)عليه السالم( احلسنيعلي بن  وبسنده عن

   ان مماكف: قال أن إىل ن من اهللا ورسولهذاأو: قال

                                                

  .٣اآلية : سورة التوبة )١(

  .٥٣ ص:تفسري قرآن )٢(

  .١ ح٢١ الباب ٣٢٥ ص١١ ج:حاديثجامع األ )٣(

  .٤ ح٧٣ ص٢ ج:تفسري العياشي )٤(

  .٥ ح٧٤ ص:املصدر )٥(

  .٧ ح:املصدر )٦(



٦٨

  .)١(كال يطوف بعد هذا العام عريان، وال يقرب املسجد احلرام بعد هذا العام مشر أال:  بهىناد

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسال الرسولإ قصة يف، )عليه السالم( ويف رواية فرات، عن الصادق

ياه إ ا معاقبتن فإن، فمن فعلكفال يطوفن بالبيت عريان بعد هذا وال مشر: قال أن إىل )عليه السالم( علياً

  .)٢(بالسيف

 بعد كة مشركيدخل م  ال:ني بأربعك يف املشري يناد)عليه السالم( علي انكو :قبال السيدإوعن 

انت العرب يف اجلاهلية تطوف بالبيت عراة، ويقولون كو: قال أن إىل مأمنه، وال يطوف بالبيت عريان

  .)٣(اأمهاتنما ولدتنا ك إالّ مث، وال نطوفإون علينا ثوب حرام، وال ثوب خالطه كال ي

  : العاريات حني الطواف ينشدنءان بعض النساكو: أقول

  لهك أو اليوم يبدو بعضه

  حلهأفما بدا اليوم فال 

 تريد التزويج برجل، وبعض الفساق من اجلنسني يقفون ينظرون أو ان بعض من يريد التزويجكو

 بالنساء اللواط حىتشار الفجور والزنا و سبباً النتكان ذلكأجسام الرجال والنساء وعورام، وإىل 

  .عبةكال أو زواج، وأحياناً يقع الفجور يف نفس املطافذوات األ

يطوف  الأن  :ك مجلة ذليفان يقول ك أنه ،)عليه السالم( علي الفتوح يف مناداة أيب وعن تفسري

   .)٤(بعد هذا اليوم عريان

  ثرية كغريها من الروايات الإىل 

                                                

  .١٢ ح٧٦ ص:املصدر )١(

  .٢ حالطوافأبواب  من ٣٧ الباب ١٥٣ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

  .٤ ح:املصدر )٣(

  .٥ ح من أبواب الطواف٣٧باب ال ١٥٣ ص٢ ج:املستدرك) ٤(



٦٩

والغدير، بل يف  واجلواهر كما يف البحار والوسائل واملستدركب السنة والشيعة، تكالواردة يف 

ونه من الضروريات ملن راجع ما ك ىة، وال يبعد دعوك املباراآليةذيل تفاسري الشيعة والسنة غالب 

  .تب والرواياتكرناه من الكذ

 طوافه، يف ستره للعورة ىفك ،زيد من ستر العورة للرجلأ عدم اعتبار ى علمجاعملا قام اإلنه إمث 

  .طاف عرياناً عليه أنه ، لعدم بعد صدقإشكالفاية الستر باليد كالطفل، ويف  إىل ذا بالنسبةكو

 احتماالن، ،مجيع جسدها الالزم ستر و أ،ن ناظر حمترمكمل يإذا  سترها عورا فيكأما املرأة فهل ي

 ون الصدق يف الرجلكي أن  مانع منوال، سترت عورا وإن ا طافت عريانةأمن عدم بعد صدق 

  .ا مل تطف عريانةأ ومن ، ولو بالقرينة اخلارجيةاملرأة خمتلفاًو

  .أحوط أنه  يفك، فال شأقربن كمل ين إول واأل

م ك حيفرناه ك ملا ذ،الرجلكطوافه صحة  قربان األك وإن املرأة،كون كي أن ى للخنثحوطواأل

  .ليفنيكتيان التإوم احتياطه ب لزىدليل عل نه الأرراً، وك مىاخلنث

، أما لو إشكالن يف طوافه ك مل ميش فيها مل ي فإنحرامه يف حال الطواف لفترة،إلو سقط نه إمث 

 احتماالن، ، عن مثلهدلة النصراف األ،م الأ  من الطواف عرياناً ألنهاخلطوة، فهل يعيدهاك قليالً ىمش

  .يبعد الثاين ان الك وإن ،ول األحوطاأل

 لدليل ،ن ناظر حمترم طاف بنفسهك ناظر حمترم، ولو مل يكان هناكن لباس استناب لو ك يولو مل

ون كت أن  حمذور مثلكان هناكن إ  يستنيبه فإناللباس، أو ن طاهر البدنكمل ي إذا كذلكامليسور، و

 ، العريانى، واللباس النجس مقدم علكان ال يوجب ذلكن إ ، ويطوف بنفسهكجناسته توجب اهلت

  . املستفاد من دليل امليسوره فإن،األصل فقد ىمياً لفقد الوصف علتقد

   كذلكم كوهل احل



٧٠

مهية حرمة العريان  وأل، لدليل امليسوركيبعد ذل ال، ول اللحمكغري مأ أو ان حريراً للرجالكذا إ

  . حرمة احلريرىعل

يف ك ف، ليس السيفاحلرير عمداًالبس  جزاء  فإن،عاقبناه بالسيف: )عليه السالم( ويؤيده قوله

  .بغري العمد

 :)عليه السالم(  لقوله،م، فالظاهر الصحةكباحل أو نه عار،أ باملوضوع وولو طاف عرياناً جهالً

 جبهالة فال شيء عليهاًمرأب كرجل رأي .  

ففيهما ويف االستنابة  الّإ و،، قدم الثاين مع عدم الناظر احملترميولو دار بني اللباس املغضوب والعار

  .حتماالتا

  



٧١

ة، ك غسل لدخول احلرم، وغسل لدخول م:الطوافأراد غسال ملن أيستحب ثالثة  :)٦مسألة (

ة واحلرم بني بناء ك مي دخول وال فرق يف غسل،املسجد لدخول أيضاًوغسل للطواف، بل غسل رابع 

  .أصغر أو عنه ربكأ أو ة بقدر احلرمكم

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب نت معك:  قال الغسل لدخول احلرم خرب أبان بن تغلب،ىويدل عل

 ،خذ نعليه بيديه، مث دخل احلرم حافياًأاحلرم نزل واغتسل و إىل ىة واملدينة، فلما انتهكا بني م فيممزاملة

 حما اهللا عز وجليا أبان من صنع مثل ما صنعت تواضعاً هللا : )عليه السالم(  فقال،صنع فصنعت مثل ما

  .)١( له مائة ألف حاجةىة ألف درجة، وقضائ له مئة وبىنعنه مائة ألف سياىل تع

الم يف أمثال هذه كرنا بعض الكهذا العمل له قوة حمو مائة ألف سيئة، وقد ذ أن املراد: أقول

  .تاب الدعاء والزيارةكالروايات يف 

 اهللا شاء نإاحلرم  إىل انتهيتإذا  : قال)عليه السالم( ويف صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق

  .)٢(ةك مبكمن مرتل أو من فخ أو تقدمت فاغتسل من بئر ميمون وإن فاغتسل حني تدخله،

  .)٣(ل يف احلرم اغتسلوأراد الدخ إذا انكنه إ :)عليه السالم( علي سالم، عنوعن دعائم اإل

 نغتسلأن ) عليه السالم( عبد اهللا أبو مرناأ:  قال،ة صحيحة احلليبك الغسل لدخول مىويدل عل

  .)٤(ةكندخل م أن من فخ قبل

                                                

  .١ ح من أبواب مقدمات الطواف١ باب ٣١٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ حمن أبواب مقدمات الطواف ٢ باب ٣١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .ر دخول احلرم والعمل فيهك من أبواب ذ١٧ سطر ٣١١ ص١ ج:الدعائم )٣(

  .١ح من أبواب مقدمات الطواف ٥ باب ٣١٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٧٢

طَهرا بيِتي ﴿: تابهك يف قال عز وجلاهللا ن إ :)عليه السالم( يب، عن الصادقلموثقة حممد احلو

وهو طاهر وقد غسل عرقه  إالّ ةكال يدخل م أن  للعبدي فينبغ،)١(﴾ِللطَّاِئِفني والْعاِكِفني والركَِّع السجوِد

  .)٢( وتطهرىذواأل

 ،يعيد أو كجيزيه ذلأ ،يدخل أن  قبلأة مث ينام فيتوضكخرب البجلي، عن الرجل يغتسل لدخول مو

  .)٣(دخل بوضوء إمنا  ألنهجيزيه، ال: )عليه السالم( قال

الصمد،  بئر عبد أو بئر ميمون، إىل انتهيتإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو رواية عجالن، قالو

  .)٤(ينة والوقارك السك وعليافياً وامش حكفاغتسل واخلع نعلي

ينة ك السكة، وامش هنيئة، وعليكتدخل م أن بلغت فاغتسل قبلفإذا  :)عليه السالم(الرضوي و

  .)٥(والوقار

رناه من غسلني، وما يف بعض الروايات من التخيري مما ظاهره ك بني ما ذةال منافا أنه  خيفىوال

  .تحبابل املسك من باب عدم لزوم  ألنهغسل واحد،

عليه (  قال،بعد دخوله أو ةكيح احملاريب، سألته عن الغسل يف احلرم قبل دخول مرففي صحيحة ذ

  ة كاغتسلت مب وإن  فعلت،كذل أي كيضر ال: )السالم

                                                

  .١٢٥اآلية : سورة البقرة )١(

  . من أبواب مقدمات الطواف٣ ح٥ باب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب مقمات الطواف١ ح٦ باب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٥ باب ٣١٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .١٦ سطر ٢٧ ص:فقه الرضا )٥(



٧٣

  .)١(ة فال بأسك حني ترتل مك بيتيفاغتسلت  وإن فال بأس،

 يعمن اب انكو :)المعليه الس(الرضوي  يف من باب عدم لزوم املستحب ما كتر أنه يؤيدو

  .)٢(مل يغتسل فال بأس وإن ان يعظمه عامة العلماء،ك كذلك وة،كيدخل م أن  قبلىيغتسل بذي طو

ة مث كاغتسلت مبن إ :)عليه السالم(  محزة، قاليبأعلي بن  الغسل للطواف، ما رواه ىويدل عل

  .)٣(كعد غسلأتطوف ف أن منت قبل

ن ك نص، ليف مل يعثر عليه بأنهرف غري واحد من الفقهاء الغسل لدخول املسجد، فقد اعتوأما 

 أدلة يف بعد التسامح  مثله دليالًفيك عليه، ويمجاعره العالمة وغريه، بل عن اخلالف والغنية اإلكذ

  .مدينة العلم وغريهك وظفرهم مبامل يظفر به املتأخرون ،السنن

طالة اإل إىل  فال حاجة،ورةكذغسال امل بعض األىفلمات من نك يف شكالومما تقدم ظهر اإل

  .ر ردهاكذ ورهاكبذ

سال ستة ملن غانت األك ،حرامعبة والغسل لإلكربعة الغسل لدخول الغسال األاأل إىل  أضيفوإذا

  .عبةكوالطواف ودخول ال ة واملسجدكحرام ودخول احلرم ومأراد اإل

ان ك أن  له، بعدخصوصية فخ ال الصمد أو بئر عبد أو الغسل من بئر ميمون أن مث الظاهر

  .انت موارد للماءكا أاملنصرف 

  .ه للتسامحبورة، وال بأس كن املذكماغسال من األية األأفضلنعم فهم الشرائع وغريه 

  بأن يغتسل غسال املذكورة،  التداخل يف األيصح أنه ذا الظاهركو

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٢ باب ٣١٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .من أبواب مقدمات الطواف السطر األخري ٤ باب ١٣٦ ص٢ ج:املستدرك )٢(

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٦ باب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٧٤

  .ربعة مثالغسال األاألي به  واحداً ينوغسالً

 الظاهر ،احلرم إىل ب الطائرةكاغتسل يف املدينة ور إذا رم ماوهل يشمل الغسل قبل دخول احل

  .سفار السابقةمن األ ئش ولعله ناي،الغسل قبيل احلرم بدو إىل  االنصراف فإن،كذل

انت امرأة حائضاً، ك أو ون الشخص طاهراً،كي أن ورة بنيكغسال املذوال فرق يف استحباب األ

 طالقسال الواجبة ـ غري احليض ـ واملستحبة للحائض، إلغمن جريان األتاب الطهارة ك ملا تقدم يف

  .أدلتها

 فاغتسل من بئر ىذي طو إىل انتهيتفإذا  :)عليه السالم( ويؤيده يف املقام، ما عن الرضوي

صلى اهللا عليه ( مر رسول اهللا أل، تغسل املرأة احلائضكذلكبعد ما تدخلها، و أو ة،كميمون لدخوله م

ال  أن  ما يفعل احلاج غرييافعل:  للحائض)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، ولقولهكمساء بذل أل)وآله وسلم

  .)١(تطويف بالبيت

ون الطواف كين أ ولغريمها، أو عمره أو ون الدخول حلجكي أن ورة بنيكغسال املذوال فرق يف األ

غريها،  أو نذر أو رةفاك أو سالمإ، حجة نائباً أو الًياملعتمر أص وون احلاجكين أ ومستحباً، أو واجباً

  .ى النص والفتوطالق إلكل ذلك

 أدلة طالق إلك وذل، تيممن من الغسل أصالًكمن غسل اجلبرية فعله، ولو مل يتم الّإن كولو مل يتم

  .اجلبرية والتيمم

 ألن ان غري مميز،كن إ ان مميزاً، وينوي وليهكن إ  هويوالظاهر استحباب غسل الطفل، فينو

  . واملناطى النص والفتوطالقما تقدم، إلكبار ك الامكأحكام الطفل كأح

  .ما تقدمك ،غسال باحلدثتبطل هذه األو

                                                

  .٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٤ باب ١٣٦ ص٢ ج:كاملستدر )١(



٧٥

الرب بدوي  إىل حبراً، واالنصراف أو براً ة جواً أوكيدخل حرم وم أن وال فرق يف االستحباب بني

  .ما هو واضحك

 نوع ه فإن، مالبسهىنه يأيت بصورة التيمم، ولو عل أان املاء والتراب مضرين له، فالظاهركولو 

 واهللا ،تاب الطهارةك ما تقدم يفك اللحاف ملن أراد النوم، ىاملناط يف التيمم عل إىل ضافةتواضع، باإل

  .العامل

  



٧٦

  .رها يف ضمن أموركرا الروايات والفقهاء، نذك مستحبات أخر ذك هنا:)٧مسألة (

 مجاعة من الفقهاء، الًكر ك ذ،ةكعند دخول م أو ذخر عند دخول احلرم،مضغ اإل: )ولاأل(

  . االستحباب للتسامحى عل قوهلم دليالًفيكوي

دخلت احلرم فخذ من إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف صحيحة معاوية بن عمار، عن

  .)١(ذخر فامضغهاإل

 ليطيب به الفم كيستحب ذل:  فقال،نا عن هذاأصحابسألت بعض : )محه اهللار( ليينكقال ال

  .)٢(حلجرلتقبيل ا

ذخر فامضغه،  من اإلولادخلت احلرم فتن ذاإ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو بصري، قال أيب ويف رواية

  .)٣(كان يأمر أم فروة بذلكو

من  إىل مكبعده للصدق، وهل ينسحب احل أو املضغ مستحب، سواء قبل الدخول أن والظاهر

الم كغري ظاهر من النص، وال حجية يف  أنه من وليين،ك من تعليل ال، احتماالن،أراد دخول املسجد

  .صحاببعض األ

  .سائر النبات الطيب احتماالن إىل مك يف انسحاب احلكذلكو

  .ان انصراف اجلديد غري بعيدك وإن ،ذخر بني اجلديد واليابسفرق يف اإل نعم ال

  .سنانان فاقد األك وإن ، املضغى مسمفيكوي

  ان حمرماً امتنع من الطيب ك  فإن،رمقد تقدم املنع عن الطيب للمحنه إمث 

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف١ ح٣ باب ٣١٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ذيله من أبواب مقدمات الطواف١ح٣ باب ٣١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٣ باب ٣١٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٧٧

اجلواهر باستحباب مضغ غريه مبا يطيب به الفم يراد به غري احملرم قطعاًإطالقم، واحملر .  

  .نعم من ليس حمرماً ال بأس له مبضغ غريه

  .ذخر ملرض وحنوه طيب جسده به رجاًءان له مانع عن مضغ اإلكولو 

مقيد مبن  أنه  أو،ره غري واحد من الفقهاءكما ذك مطلقاً ماإعالها، أة من كيدخل م أن :)الثاين(

تاها من أما عن التهذيب واملراسم والوسيلة والسرائر، وعن العالمة تقييده مبن كتاها من طريق املدينة، أ

  . مجلة من الفقهاء، بضميمة التسامحطالق، إلطالقالشام، وال يبعد اإل أو طريق املدينة

ة، وقد جئت كين أدخل مأمن : )عليه السالم( عبد اهللا أليب س، قلت خرب يون:مك احلىويدل عل

سفل أ من خرجا خرجت تريد املدينة فوإذاة، ك مىعلأادخل من : )عليه السالم(  فقال،من املدينة

  .)١(ةكم

صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللان إ : يف حديث)عليه السالم( ويف صحيح معاوية، عن الصادق

  .)٢(ىة من ذي طوكة من عقبة املدنيني، وخرج من أسفل مكم عال دخل من أ)وسلم

ة من عقبة املدنيني، ك من أعال م)صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخل: ويف حديث حسن بن حمبوب

  )٣(.سفلهاأوخرج من 

  ة من الثنية العليا، كان يدخل مك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه إ :وعن العوايل

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٤ باب ٣١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب مقدمات الطواف١ ح٤ باب ٣١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. من أبواب مقدمات الطواف٣ ح٤ باب ٣١٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٧٨

  .)١(ىلوخيرج من الثنية السف

  .انك: ومنه يعلم االستحباب مطلقاً، لقوله

 ى ملن أتفضلاأل أنه ى مما يدل عل،)٢(ليهإ عدل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه إ قيل: بل يف اجلواهر

  . ملن جاء بالطائرة حىتكطريق، وعليه فيستحب ذل أي من

  .ورة استحباب اخلروج من أسفلهاكخبار املذيظهر من األ أنه ماك

ينة ك سى عل، حافياً،عبة بتواضعكة واملسجد والكون حال دخول احلرم ومكي أن ينبغي: )الثالث(

رها يف اجلملة مجلة من ك ذ، وأخذ النعلني باليدين، ولبس خلقان الثياب،يف القلب، ووقار يف اجلسد

  . اجلملة ما تقدم من خرب عجالنيفالفقهاء، ويدل عليه 

 ىدخلت املسجد احلرام فادخله حافياً علإذا  :) السالمعليه(  صحيح معاوية، عن الصادقيفو

ما : ، قلتشاء اهللا نإومن دخله خبشوع غفر اهللا له : )عليه السالم( ، قالينة والوقار واخلشوعكالس

  .)٣(ربكتدخل بت ينة الكالس:  قال،اخلشوع

  .ون بتواضعكرب، وقد يكون بتكي الوقار قد  فإن:أقول

يف ك: ، قلتينة غفر له ذنبهكمن دخلها بس: قال أنه ،)عليه السالم( هخر، عن صحيحه اآليفو

  .)٤(رب وال متجربكيدخل غري مت:  قال،ينةكيدخل بس

  .ان دخوله بتواضع ظاهريك وإن ون جباراً،كي ن املراد ال أالظاهر: أقول

  ة رجل كيدخل م ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب سحاق بن عمار، عنإوعن 

                                                

  .٤٩ ح١٤٠ ص١ ج:العوايل )١(

  .١٢ طر ٢٨٢ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  . من أبواب مقدمات الطواف١ ح٨ باب ٣٢١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب مقدمات الطواف١ ح٧ باب ٣٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٧٩

  .)١(بتواضع: )عليه السالم( قال ،ينةكما الس:  قلت،غفر له الّإينة كسب

م وادي كهبط الرجل منأ إذ انظروا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن هشام بن سامل، عن

غفر  إالّ رب،كة أحد ليس يف قلبه من الك مل يهبط وادي مه فإنم،كمسل ثياب أو مكة فالبسوا خلقان ثيابكم

  .)٢(له

  .)٣(ينة غفر اهللا له ذنوبهكة بسكمن دخل م:  قال)عليه السالم( جعفر أيب محزة، عن أيب وعن

  .ما يستفاد من رواية هشامكل ما يوجب اخلشوع، كيبعد استحباب  بل ال

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وب عند الدخول، أما دخول الرسولكومنه يعلم استحباب عدم الر

ليه فيتعلموا منه، ومنه إقائد، والقائد جيب ارتفاعه عن الناس لينظروا  أنه جلان ألك باً، فقدكاملسجد را

  .ةكباً حني دخول مكرا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( دخوله

 )عليه السالم( يدخل املسجد من باب بين شيبة، فعن سليمان بن مهران، عن الصادق أن :)الرابع(

 ىخذ احلجر الذي حنت منه هبل الذي رمأصنام، ومنه  فيه األموضع عبدنه إ :ـ يف حديث املأزمني ـ

، فأمر به فدفن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عبة ملا عال ظهر رسول اهللاك من ظهر ال)عليه السالم(علي به 

  .)٤(كجل ذلاملسجد من باب بين شيبة سنة أل إىل عند باب بين شيبة، فصار الدخول

   فليدخل :جد دخل الباب، ولعله لذا قيلوملا وسع املس:  اجلواهريفقال 

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٧ باب ٣٢٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب مقدمات الطواف٣ ح٧ باب ٣٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب مقدمات الطواف٤ ح٧ب  با٣٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب مقدمات الطواف١ ح٩ باب ٣٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٨٠

  .)١( زائهإ به فإن االستقامةىمن باب السالم، وليأت البيت عل

ان الناس كطاق  هي  شيبة بعالمة، موضع باب بينىم علان قد علّك احلج ويف سنة ذهايب: أقول

  .يدخلون من حتته

  . املقنعيف شيبة الرضوي والصدوق ر الدخول من باب بينكوذ

 فحسب، وال وىليف املرة األ لما أراد الدخول، الكاهر استحباب الدخول من باب بين شيبة مث الظ

  .ره، واهللا العاملكجد من ذأين مل ك، لأيضاًمنه ن يستفاد من حديث سليمان استحباب اخلروج  أيبعد

  .)عليهم السالم( ئمة الطاهريندعية الواردة عن األيدعو باأل أن :)اخلامس(

  :  باب املسجدىتقول عل:  قال)عليه السالم( بصري، عن الصادق أيب ليين، عنك رواية الفيف

، وخري )صلى اهللا عليه وآله( ملة رسول اهللا ىاهللا، وما شاء اهللا، وعلىل إبسم اهللا وباهللا، ومن اهللا و

 عبد اهللا حممد بن ى، والسالم عل)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاىمساء هللا، واحلمد هللا، والسالم علاأل

 أنبياء اهللا ورسله، السالم ىاته، السالم علكيها النيب ورمحة اهللا وبرأ كالسالم علي)  عليه وآله اهللاىصل(

 عباد اهللا ى املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني، والسالم علينا وعلىبراهيم خليل الرمحان، السالم علإ ىعل

  .الصاحلني

ما ك حممد وآل حممد، وارحم حممداً وآل حممد، ى علك حممد وآل حممد، وبارىاللهم صل عل

  . محيد جميدكنإبراهيم، إبراهيم وآل إ ىت وترمحت علكصليت وبار

  ، كبراهيم خليلإ ى، وعلك ورسولك حممد وآل حممد، عبدىاللهم صل عل

                                                

  .٥ سطر ٢٨٤ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



٨١

  . واحلمد هللا رب العاملني، املرسلنيى وسالم عليهم وسالم عل،ك ورسلكنبيائأ ىوعل

بداً ما أميان  حبفظ اإل واحفظين،ك ومرضاتك واستعملين يف طاعت،كبواب رمحتأاللهم افتح يل 

  .ك جل ثناء وجه،بقيتينأ

، ك يف بيتكزائر وكين عبدإ ممن يناجيه، اللهم  وجعلين،زواره و من وفدهاحلمد هللا الذي جعلين

نت أ كبأن و رمحان يا اهللا ياكلأ فأس،رم مزوركأ ونت خري مأيتأزاره، و وتاهأ حق ملن ل مأيتك ىوعل

فواً كن له ك مل يلد ومل يولد، ومل ي،حد صمدأ واحد كبأن و،ك لكال شري ك وحد،نتأ إالّ لهإاهللا ال 

رمي، ك يا جواد يا ماجد، يا جبار يا ، أهل بيتهىوعل  اهللا عليهىصل، ك ورسولكحممداً عبدن أ وأحد،

 وسعأو) تقوهلا ثالثاً(  رقبيت من الناركاك فء تعطييني شأول كياي من زياريت إياإ كجتعل حتيت أن كأسأل

نس وشر فسقة العرب اإل و عين شر شياطني اجلنأ وادر، احلالل الطيبكاللهم من رزق يعل

  .)١(والعجم

  : باب املسجد فقم وقل إىل انتهيتإذا  :)عليه السالم( يف صحيح معاوية، قال الصادقو

  أنبياء اهللاىباهللا، وما شاء اهللا، والسالم عل و بسم اهللااته،كبر ويها النيب ورمحة اهللاأ كالسالم علي

براهيم خليل اهللا، واحلمد هللا رب إ ى والسالم عل)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاىرسله، والسالم علو

  .العاملني

  :  واستقبل البيت وقلكذا دخلت املسجد فارفع يديإف

 وتضع ،تتجاوز عن خطيئيتن أ وقبل توبيت،ت أن يك مناسأول يف يف مقامي هذا ك أسألينإاللهم 

  هذا  أن  أشهدين إ جعله مثابة للناس، اللهمي الذ،بيته احلرامبلغين ي، احلمد اهللا الذي رعين وز

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ ح٨ باب ٣٢٢ ص٩ ج:الوسائل )١(



٨٢

، ك، والبلد بلدكين عبدإ للعاملني، اللهم ىاً وهدك ومبار للناس وأمناً احلرام الذي جعلته مثابةًكبيت

 مسألة املضطر كسألأ، ك، راضياً بقدركمرعاً ألي مط،كوأروم طاعت، كطلب رمحتأ، جئت كوالبيت بيت

  .)١(ك ومرضاتك، واستعملين بطاعتك اللهم افتح يل أبواب رمحت،ك اخلائف لعقوبتإليك،

  : البيت، فقل إىل دخلت ونظرتفإذا  :)عليه السالم(الرضوي و

  . للعاملنيىناً وهدأم و مثابة للناسك، وجعلِكمرك وِكف وشرِكماحلمد هللا الذي عظّ

 نت مع قوم حتفظ عليهم رحاهلم حىتك وإن ينة والوقار،ك السكمث ادخل املسجد حافياً وعلي

  .)٢(عظمهم ثواباًأنت كيطوفوا ويسعوا 

  : ، وقلى قبل اليسر اليمىنك برجلأ باسم اهللا وباهللا، وابد:وقل: أيضاًويف بعض نسخه 

عذنا من أ و،ك، وجوائز مغفرتكبواب فضلأ وكت ذنويب وافتح يل أبواب رمحيل اللهم اغفر

  .ك ورضاك بطاعتالشيطان الرجيم، واستعملين

  : البيت فقل إىل  نظرتوإذا

 الذي شرفت وعظمت ك السالم، فحينا ربنا بالسالم، اللهم هذا بيتكنت السالم، ومنأاللهم 

  .)٣(رمياً وبراً ومهابةًكت وتعظيماً، ورمت، اللهم زد له تشريفاًكو

االستالم، ملا روي عن  أو رادة الطوافإ عند ك السواستحباب اكاملستدر ور الوسائلكذ: سادسال

   ىاهللا ما تلق إىل عبةكت الكش:  قال)عليه السالم( الباقر

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف١ ح٨ باب ٣٢١ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١٦ سطر ٢٧ ص:فقه الرضا )٢(

  . عن الرضوي٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ باب ١٤٥ ص٢ ج: الوسائلكدرمست )٣(



٨٣

قواماً يتنظفون بقضبان الشجر، أ م ك مبدل فإينعبةك يليها قرإ اهللا ىني، فأوحكنفاس املشرأمن 

  .)١( واخلاللكليه مع جربئيل بالسواإ ىأوح)  اهللا عليه وآلهصلى(فلما بعث اهللا حممداً 

  

                                                

  . من أبواب مقدمات الطواف٢ح ٩ب١٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(



٨٤

  .تب العباداتكرناها يف سائر كما ذكا النية، أوهلللطواف واجبات  :)٨مسألة (

  .بالتفريق أو مستحبات أو  واجبات،عمال متعددةأن عليه اك إذا ماً، ولزوم التعينيكواالستدامة ح

رنا يف غري موضع كاً، وقد ذإمجاعالنية  إىل العبادة حباجة و،اًإمجاععبادة  أنه  لزوم النيهىويدل عل

  .)١(﴾ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين إالّ وما أُِمروا﴿:  لقوله تعاىل، التعبدية يف أمثال املقامأصالة

  .كغري ذل إىل .)٢(عمال بالنياتاألإمنا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

افية مع ك وىلالنية األن إ جزاء الصالة، حيثأجزاء العمرة واحلج حال أن حال  أهروالظا

  . الرواياتيفرها ك ذكان لذا تركل جزء، وك لةنية مستقل إىل  فال حاجة،ستدامةاال

  فيه ما،جزاء الصالةأ يفمعتربة ) ي النية املستقلةأ(انت النية ك لمجاعلوال اإل أنه  اجلواهر منيفوما 

 إىل جزائه بنيته، فال حاجةأل كصار ب أنه له فقد حتققكنواه ب إذا جزاءالعمل الواحد ذو األ إذ ى، خيفال

  .ون خمرجاً للصالةك يمجاعاإل أن ل جزء جزء منه، حىتكالنية ل

ال يضر الفصل  أنه  منكآخره، أما ما يف املدار إىل  الطوافأولومما تقدم ظهر وجوب النية من 

أراد الفصل بني  وإن ار غري الزم،خطاإل أن خطار والشروع، فقد عرفتفصل بني اإل أراد ال فإناليسري،

  .عمال بالنياتاألخالف نه إ  العمل، ففيهأول ويالداع

                                                

  .٥اآلية : سورة البينة )١(

  .العبادات من أبواب مقدمات ١٠ ح٥ باب ٣٥ ص١ ج:الوسائل )٢(



٨٥

 إذا ما ال تصح قبله، ومراده بقبله ماكال تصح النية بعد الشروع، نه  إ:شف اللثامكولذا قال 

نواه قبل  هنأ فيهكي  من يريد االغتسال مثال ال فإنه تام،المكان الداعي موجوداً، وك إذا ما انفصل، ال

  . عند الرمس يف املاءي عن الداعيان خلكن إ الغسل

  



٨٦

شهور، بال ما هو املكاخلتم به يف انتهائه،  و ابتدائهيف باحلجر ء الطواف البديفالالزم  :)٩مسألة (

  . عليهمجاع، ويف اجلواهر وغريه اإلإشكالخالف فيه وال 

 والرياض وغريمها من عدم كما عن ظاهر املدارك أم ال ،رها غري واحدكما ذكب الدقة وهل جت

 ،ه مثالأولان له اخلتم بك مثال بآخر احلجر أابتد اعتبار حمل االبتداء وال حمل االنتهاء من احلجر، فلو

ئذ أقل من ون حينك ي ألنه رمبا يقال بأن املساحمة خالف ظاهر النص املعترب سبعة أشواط،،احتماالن

  .ىسبعة، وخالف ظاهر الفتاو

 كذلكلفاظ، العرف مرجع يف مفاهيم األ أن ماك إذ ،ان يف اجلملة غري خال عن وجهك وإن وهذا

صلى اهللا (  وقوله،)١(﴾ِبِلساِن قَوِمِه إالّ وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل﴿مقتضى ما هو كهو مرجع يف تطبيقاا، 

  .)٢( قدر عقوهلمىلم الناس علكن أن مرناأُ :)عليه وآله وسلم

 التطبيقات العرفية ىلفاظ الشارع علأمحل  أن هرنا يف باب الفرسخ من صالة املسافر وغريكوقد ذ

 يفالعرف مرجع  أن ىلزامهم الدقة يف التطبيق، بدعوإمن تبعه من  وى، خالفاً للشيخ املرتضأقرب

 بعض يفالدقي  إىل ل، لوجود االنصرافكان مشكل مكيف االعتماد عليه أن  إالّ يف التطبيق، املفهوم ال

  . من الذهبعطه مثقاالًأ: قال إذا ن مثل ماكمااأل

الناس ومل ينقل من الشارع كافه نه حمل ابتالء أ خصوصاً و،مينع االنصراف يف املقامأن  إالّ اللهم

  .دقة فيه، ولو لزمت الدقة مع غفلة العامة للزم للشارع البيان

                                                

  .٤اآلية : سورة إبراهيم )١(

  . العقل واجلهلتابك ١٥ ح٢٣ ص١ ج:ايفك الأصول )٢(



٨٧

  .االحتياط بالدقةأن  إالّ خيلو من وجه قريب، ان الك وإن هذا أن  خيفىوال

 حبيث يتحقق الصدق ،الواجب هو االبتداء واخلتم العرفيني أن ويف املقام خالف آخر، وهو هل

هذا هو ظاهر املشهور، وصرح به و .افياًكان ك بعده ى من قبل احلجر وانتهأ سبعة وابتدىعرفاً، فلو نو

  .احدوغري 

 جزء من مقادمي بدنه، حبيث مير عليه بعد ول جزء من احلجر حماذياً ألأولالواجب جعل  أن أو

  ؟ذا يف االختتامكالنية جبميع بدنه، و

  أو،ام الرجلنيإ أو ،البطن أو ،نف جزء من البدن، هل هو األأول يف تعيني كواختلفوا تبعاً لذل

مة وبعض من تأخر عنه، وعليه فالطواف  عن العاليكوهذا هو احمل، خيتلف حسب اختالف الناسأنه 

  .ولو خطوةفيه يبطل بتعمد الزيادة 

من  والم الفاضلك رد يف وقد بالغ املستند واجلواهر ،مك ملا عرفت من عرفية احل،ولالظاهر األ

:  قال املستنداالحتياط، حىت إىل الوسواس منه إىل أقربنه أجنة، وه من التدقيقات املستكتبعه بأن ذل

اً ئ امش مبتدبأنه عبده  ولو أمر املوىل، جزء البدنأول جزء احلجر وأولدليل استنبطوا  أي ري منوما أد

آخر  إىل ام،اإل أو البطن أو نفن يريد مالحظة األ أ فهل يتصور أحد،ك بتلسطوانة وخمتتماً األهمن هذ

  .المهك

صلى اهللا عليه ( ول حيث طاف الرسي،التأس إىل ضافةم، باإلك أصل احلى فيدل عل،انكيف كو

  . الروايات عند اخلاصة والعامةكما تواتر بذلكبه،   سبعة أشواط، مبتدئاً باحلجر وخمتتماً)وآله

  ،مككخذوا عين مناس: من قوله )صلى اهللا عليه وآله( بضميمة ما ورد عنه



٨٨

  .احلجر إىل نه من احلجرأالطواف سبعه أشواط، و أن ىمجلة من الروايات الدالة عل

من اختصر يف احلجر الطواف فليعد طوافه من : )عليه السالم(  عن الصادق،صحيح معاويةمثل 

  .دخاله يف الطوافإ االختصار عدم ومعىن .)١(سوداحلجر األ إىل سوداحلجر األ

  .شاء اهللا تعاىل نإ من الروايات تأيت ىخرأ مجلة ك ذلىما يدل علك

ت احلجر ائمث  :قال أن إىل فأت املتعوذنت يف الطواف السابع كإذا  :وصحيحة ابن سنان

  .)٢(فاختم به

صلى اهللا ( ، يف وصية النيب)عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم (ورواية الصدوق، عن الصادق

عز ها اهللا اأجر و يف اجلاهلية مخس سننعبد املطلب سنن إ ي عليا: )عليه السالم(  لعلي)عليه وآله

 ن للطواف عدد عند قريش فسنكومل ي: قال أن إىل بناء األىباء علنساء اآلم  حر،سالم يف اإلوجل

  .)٣(سالم يف اإلك ذلعز وجل اهللا ىشواط، فأجرأهلم عبد املطلب سبعة 

 علة صار الطواف يأل : قلت،)عليه السالم( احلسنيعلي بن محزة الثمايل، عن  أيب  روايةيفو

  .)٤( العبادىشواط واجباً علأ سبعة فصار الطواف: قال أن إىل، سبعة أشواط

                                                

  . من أبواب الطواف٣ ح٣١ باب ٤٣٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٢٦ باب ٤٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح١٩ باب ٤١٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٢ ح١٩ باب ٢١٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٨٩

يأيت هذا البيت فيطوف به  أن اهللا أمر آدمن إ :)عليه السالم( خدجية، عن الصادق أيب ويف رواية

  .)١(سبوعاًأ

  بالبيت، واحلجرسود دائراًن األك من الرطوالشو: )عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

   .)٢(ه منأسود الذي ابتدن األكالرإىل 

  .شواطأالطواف سبعة  أن ىثرية الدالة علكغريها من الروايات الإىل 

 ،ثر الناسكخيتم، فأما اليوم فقد  ويستفتح باحلجر أن ال بد: نا نقولك :)٣(أما صحيحة ابن عمار

ثرة الناس وقلتهم يف الشروع كربط ب ال أنه ما يدل عليهكفاملراد ا االستالم يف البدء واالنتهاء، 

  .واالنتهاء

ان االبتداء من العلة الفالنية كن ك، لكرادة اهللا سبحانه ذلإهي  إمنا علة جعل الطواف سبعة، مث إن

ما قال كذا، كان االبتداء من وقت ك وإن ذاكرادة اهللا املقابلة بالقتل العمدي بإك ،ورة يف النصكاملذ

فَساٍد ِفي اَألرِض فَكَأَنما  أو من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أنه يلَِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئ﴿: تعاىل

علة دون   وملاذا صارت القصة الفالنية:يسأل أن للسائل إذ ن العلة تامة،كالمل تإ و،)٤(﴾قَتلَ الناس جِميعا

  .غريها

ان لربط خفي بني كعلها ام، ولكحسائر علل األكعلينا  خيفى  سبحانه فهي ماتهرادإأما علة 

دوية وبني الشفاء، وبني القوانني الربط اخلفي بني مقادير األك، نسانصالح اإلإالطواف سبعة وبني 

  .كما أشبه ذل وونية وبني ما يرتبط ا، مثل ربط ظهور النار بضرب حجر الزنادكال

  ان الالزم عدداً، كنه إ يقال أن نكومي

                                                

  . من أبواب الطواف٣ ح١٩ باب ٤١٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .ر الطوافك باب ذ٢٨ سطر ٣١٤ ص١ ج:الدعائم )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح١٦ باب ٤٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٣٢اآلية : سورة املائدة )٤(



٩٠

 ما أراد من العدد، إنسانل ك فال يفعل ،م توحيد العدد للنظامان الالزكصل فائدة الطواف، وأل

  .عداد األكان سبعة أحد تلكو

  ؟ذا التعيني ملانه إ :وال يقال

  .عدد قاله جاء هذا السؤال أي : يقالألنه

ح بدون مرجح، وما منا املمنوع الترجإالترجيح بال مرجح جائز، و أن المكوقد قرر يف علم ال

  .حصاءإل كارية يف رناه من العلة جكذ

جل التفنن هو أل إمنا أعداد اليومية،كعداد يف أفراد جنس واحد اختالف األ أن ك ذلىويضاف عل

يقال يف  أن نكملاعاً ملا ميإ طويل اختصرناه كالم يف ذلكتشريعاً عليه، وال وويناًكون تك اهللا الالذي بىن

  .هذا الباب، واهللا سبحانه العامل

ما يظهر من ك ، وال خالفإشكال احلجر بوجهه قبل الطواف، بال يستحب استقبالنه إمث 

ما يؤيد عدم لزوم ك احلجر، أولة بأمات، وهذا يؤيد عدم وجوب البدسال املسلّرإرساهلم للمسألة إ

وما قيل من فوات املقارنة : ك املداريك ولذا قال يف حم،عدم احنراف اليسار عن البيت يف حال الطواف

  .)١(حيل ا قطعاً  الكمثل ذل ألن ة الدورية حينئذ ضعيف جداً،كهو احلر الطواف الذي ولأل

ل عليه كشأاهر الوجه، ولذا ظاع النية حال االستقبال غري قيإ يينبغ أنه  منكره املداركنعم ما ذ

ال  أنه  إذ غري ظاهر،)٢(كا الداعي ال بأس بذلأ ىنعم بناًء عل: اجلواهر، وما استثناه اجلواهر بقوله

  .كالم املداركصحح االستحباب املفهوم من ي

 من الروايات يف باب مستحبات ور ما يأيتك استحباب االستقبال املذىان، فيدل علكيف كو

  .الطواف

   

                                                

  .٣ سطر ٤٩١ ص:كاملدار )١(

.٩ سطر ٢٩١ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(



٩١

 ى وال خالف، بل ادعإشكال يساره حال الطواف، بال ى جيب جعل البيت عل:)١٠مسألة (

ان الظاهر من احلدائق نوع مناقشة يف ك وإن ، املستند واجلواهر وغريمها مستفيضاًك ذلى علمجاعاإل

  .ك ذليفتية  وصراحة الروايات اآليالتأس

خذوا عين : )صلى اهللا عليه وآله( بضميمة قوله ،)صلى اهللا عليه وآله( التأسي به :ويدل عليه

  . ومجلة من الروايات،مككمناس

 أن ن اليماين، أيصلحكريلتزم يف آخر طوافه حني جاز ال أن يمثل صحيحة ابن يقطني، عمن نس

  .)١(كيتر:  قال،كيدع ذل  واحلجر، أون اليماينكيلتزم بني الر

 نت يف الطواف السابع فأت املتعوذ، وهوكإذا  :)عليه السالم( وصحيح ابن سنان، عن الصادق

ت ئان اليماين، مث كمث استلم الر: قال أن إىل ...اللهم: عبة حذاء الباب، فقلك دبر اليفقمت إذا 

  .احلجر فاختم به

عبة وهو ك وبلغت مؤخر الكفرغت من طواففإذا  :)عليه السالم( وصحيح معاوية، عن الصادق

ن اليماين كمث استلم الر: قال أن إىل  البيتى علكن اليماين بقليل، فابسط يدكحبذاء املستجار دون الر

  .)٢(مث ائت احلجر األسود

 انتهيتفإذا  :قال أن إىل شواطأمث تطوف بالبيت سبعة  :)عليه السالم( خر، عنه وصحيحه اآل

  األرضى علكن اليماين بقليل يف الشوط السابع، فابسط يديكعبة وهو املستجار دون الركمؤخر الإىل 

  مث استقبل : قال أن إىل

                                                

. من أبواب الطواف١ ح٢٧ باب ٤٢٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .بواب الطواف من أ٤ ح٢٦ باب ٤٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٩٢

  .)١(سود، واختم به فيه احلجر األىن الذكن اليماين، الركالر

  .عادةاإل إىل بعضاً بطل طوافه واحتاج أو الًك ميينه ىعبة علك الطاف جاعالً  هذا، فلوىوعل

عمداً، ملا  أو سهواً أو  جهالً،استدبره أو استقبله بوجهه، أو ، ميينهىفلو جعله عل: قال يف اجلواهر

  .)٢(جهة اليمني قطعاً إىل  اليسار االحنرافىيقدح يف جعله عل نعم ال): قال أن إىل( ،يصح عندنا

  .مثلهويف املستند 

، بل ك املناسأصحابما اشتهر عند بعض ك ،عبةك للياًذب حماكون املنكالتزام يلزم  فعليه ال: أقول

 أن نكخريين، بل ميت يف القرنني األئنشأ  وضع املنائر الىتةاً، وال يلزم مراعاإطالقدليل عليه  هو شيء ال

 ال يزيد األمر  فإن،ية يف مسافة من املشعبكاستدبر ال أو استقبل إذا  فيماشكال اإلىدليل عل النه إ يقال

  .ك العرفية غري املنافية لذلىعل

 مستقبل احلجر ويستلمه ويستلم غريه مما يغلب االستقبال معه، ولعل استثناءها و وهؤولذا يبد

  .خصوصية الستثنائه فقط ال إذ ،كذل إىل إشارةاالحنراف اليسري 

 عادة، لقوله اإل إىل  مل حيتج اليمني جهالًىعل أو دبراًمست أو لو طاف مستقبالنه إ يقال أن نكبل مي

 ذإ نظر، كان يف مشول النص لذلك وإن ،)٣(عليهشيء  ب أمراً جبهالة الكرجل رأي  :)عليه السالم(

تيانه إ لزوم ى، حيث دل النص علمل يطف جهالً إذا ماكالعدم، فهو ك كذلكون الطواف كتمل من احمل

  .ما سيأيتك، كنه ذلك ميمل إذا بنائبه أو بنفسه

                                                

  . من أبواب الطواف٩ ح٢٦ باب ٤٢٦ وص٤٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٦ سطر٢٩٢ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  . اإلحرامك من أبواب ترو٣ ح٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٩٣

، ان احملمول طفالًك إذا ذاك البيت، وى حبيث يساره علون الطائف حمموالًكفاية كمما تقدم يظهر و

ذا كعبة يف اجلملة، وكالإىل قفاه  أو ون وجههكال ينحرف حبيث ي أن ، والة املراعايففال تلزم الدقة 

 راحلته واستلم احلجر ىطاف عل) سلم ولهوآعليه  اهللا ىصل( الرسول أن  وقد ورد،بكالرا إىل بالنسبة

  .مبحجنته

  . الصحةى عل بىن، اليمنيىعل أو  السيارىهل طاف عل أنه  بعد الطوافكولو طاف مث ش

  الطواف ميينهيف جعل كذل إىل اضطر أنه وساً، ولو فرضكال يصح الطواف من أنه الظاهر مث إن

السجود،  أو وعكملن يقدر عليها، فال يصح منحنياً حبالة الرما يلزم يف الطواف االستقامة ك ،عبةكالإىل 

 ون يسارهك فييرأسه خالف جهة املش و قفاهىالطواف نائماً، احتاط باالستلقاء عل إىل ان مضطراًكولو 

 حيث يصبح يجهة املش إىل ون رأسهكي أن عبة، والكال إىل رأسه أو هلجون ركت أن ، الأيضاًعبة كالإىل 

  .عبةك الطرف إىل ميينه

  جسمهيطوف متجهاً أنه اليسار من جسده، فالظاهر أو اليمني إىل صور الذي احنرف رقبتهأما األ

  .ليهاإوجهه  أو عبةكال إىل ان قفاهكاليسار وال يالحظ وجهه، سواء إىل 

ل واحد كيطوف  أن  فالالزم،ما اتفق يف زمانناك ،خران املتالصقان أحدمها بقفا اآلنسانواإل

  حىت،كذلكخر قفاه آلااجتاه اليسار، و إىل حدمها وجههأ ،يطوفا أن ، وال يصحافاً مستقالًمنهما طو

  .دلة خالف األ ألنهقهقرياً،الثاين ون طواف كي

  .يبعد تقدمي الثاين ان الك وإن اليسار ختري، إىل قهقرياً أو ،اليمني إىل يطوفأن بني  األمرولو دار 

  .وليبعد تقدمي األ ان الك وإن قفاه ختري، أو عبة،كالإىل  يطوف ووجهه أن  بنياألمرولو دار 

   واملنحين



٩٤

  جذعه ال بأسىمن وقع جسمه أعوج عل أن ماكانه، كمإوع يطوف حسب كحالة الركجسمه 

  .يطوف باجتاه اجلسم أن جاز وإن ، فال يراعي اجلسم بل باجتاه الرجل،ما ميشيكيطوف أن 

  .رناه يظهر سائر فروع املسألةكومما ذ

ان كال إ، وأقربكان هناك  إذا  إىل الطواف العاديأقربونه كفالالزم مالحظة امليسور، مع 

  .خمرياً

  



٩٥

مساعيل يف الطواف، وعن الذخرية ويف إدخال حجر إ وال خالف يف لزوم إشكال ال :)١١مسألة (

 يف عليه، ومجاع واملفاتيح وشرحه وغريهم اإلكخالف فيه، وعن الغنية واخلالف واملدار ال أنه احلدائق

  . منهما مستفيضيك بقسميه عليه، بل احملمجاع اجلواهر اإليف احملقق، ومجاعاملستند باإل

  :ويدل عليه متواتر النصوص

 رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً: )عليه السالم(  أليب عبد اهللا، قلتففي صحيح احلليب

  .)١( الشوطكيد ذل يع،يعيد الطواف الواحد:  قال،يف يصنعكاحلجر إىل 

من اختصر يف احلجر الطواف، فليعد طوافه من :  قال)عليه السالم( وصحيح معاوية، عن الصادق

  .سوداحلجر األ إىل سوداحلجر األ

 الرجل يطوف بالبيت فيختصر يف :)عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت: يوصحيح ابن البختر

  . )٢(يقضي ما اختصر من طوافه:  قال،احلجر

يطوف : ذاكن يف الوسائل هكل، دخال احلجرإطاف بالبيت فقط، من دون  أنه وظاهر السؤال

  .بالبيت فيختصر يف احلجر

 امرأة طافت طواف :)عليه السالم( احلسن الرضاأيب  إىل تبتك: براهيم بن سفيان، قالإرواية و

 الفريضة وسعت عيتك وصلت ر،انت يف الشوط السابع اختصرت وطافت يف احلجركاحلج، فلما 

  .)٣(عيدت: )عليه السالم( تبك ف،تت مىنأوطافت طواف النساء، مث 

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٣١ باب ٤٣١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٢ ح٣١ باب ٤٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٤ ح٣١ باب ٤٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٩٦

صاروا :  قالوا،)عليهم السالم( ئمة، واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  الصدوق، عن النيبىورو

 كذلكمساعيل دفنت يف احلجر ففيه قربها، فطيف إم أ ألن يطوفون حول احلجر وال يطوفون فيه، الناس

  .)١(ئال يوطأ قربهال

احلجر دخل من  و، احلجرء الطواف من ورايف:  قال)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٢(أعاد

سود ن األكالر إىل سود دائراً بالبيت واحلجر،ن األكوالشوط من الر:  قال)عليه السالم( وعنه

  . منهأالذي ابتد

زت كرمي العائلة اليت ركجل تولعله أل،  الطوافيفدخل أمنا إن احلجر ليس من البيت، و أمث الظاهر

براهيم من إ اهللا جعل مقام  فإنان الناس منحرفني عن اهللا سبحانه،كرض، حيث لواء التوحيد يف األ

 وإن  وهذا ما ذهب اليه غري واحد، بل لعله املشهور،.نبياءيف بقرب هاجر وقبور األك، فآيات اهللا تعاىل

  .مجيعه منه أن ىرة واملنتهكونه من البيت، وعن التذكاملشهور  أن س عن الدرويكان احملك

  .ذرع من احلجر من البيتأستة ن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن عائشة، عن النيب

  :ليس من البيت مستفيض الروايات أنه ىان، فيدل علكيف كو

فيه  أو البيت هو أمن ،احلجر عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،فعن معاوية بن عمار

  ن كال، وال قالمة ظفر، ول:  فقال،شيء من البيت

                                                

  . من أبواب الطواف٥ ح٣٠ باب ٤٣٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .ر الطوافك باب ذ١١ سطر ٣١٤ ص١ ج:الدعائم )٢(



٩٧

  .)١(نبياءأيوطأ، فجعل عليه حجراً وفيه قبور  أن رهكمه، فأمساعيل دفن فيه إ

تصل  ال: رجل صلي يف احلجر، فقال يلأنت كين إ :)عليه السالم(  أليب عبد اهللا قلت،وعن يونس

  .)٢( فيه حيث شئت صلّ،ذبك:  فقال، احلجر من البيت فإن هذا املوضع،يفتوبة كامل

مه يف احلجر وحجره عليها أمساعيل دفن إن إ : قال)عليه السالم(  عبد اهللايبأ عن ،وعن احلضرمي

  .)٣( احلجريفم امساعيل إلئال يوطاً قرب 

  وفيه قرب هاجر،مساعيل،إاحلجر بيت :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب وعن املفضل بن عمر، عن 

  .)٤(مساعيلإقرب و

ن الثالث ك الري احلجر مما يليفدفن : )عليه السالم( عبد اهللا أبو وعن معاوية بن عمار، قال

  .)٥(مساعيلإ بنات ىعذار

من البيت وال قالمة شيء  احلجر يف وما ،نبياءفيه قبور األن إ ي ورو: قال،وعن الصدوق

  .)٦(ظفر

م تسمونه احلطيم، كنإ:  قال،سألته عن احلجر:  قال،)عليه السالم( د اهللاعب أيب، عن وعن احلليب

   .)٧(نبياءأيوطأ قربها فحجر عليه، وفيه قبور  أن رهك ومهأمنا دفن فيه إمساعيل، وإان لغنم كمنا إو

  .غريها من الرواياتإىل 

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٣٠ باب ٤٢٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .ام املساجدك من أبواب أح١ ح٥٤ باب ٥٤٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٣٠  باب٤٢٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٣ ح٣٠ باب ٤٣٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٤ ح٣٠ باب ٤٣٠ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . من أبواب الطواف٦ ح٣٠ باب ٤٣٠ ص٩ ج:الوسائل )٦(

  . من أبواب الطواف١ ح٣٠ باب ٤٣١ ص٩ ج:الوسائل )٧(



٩٨

أنه كموال، م من األن هلكان من البيت فاختصره قريش، ملا مل تك أنه وعليه، فما عن العالمة من

  .من تواريخ العامة، ولعلهم اخترعوه تأييداً ملا تقدم روايته عن عائشة

 أول إىل  بأن يرجع،عاد مقدار ما نقص وما بعدهأان، فلو اختصر بأن طاف من داخله كيف كو

 ى متطابقان علمجاعوالنص واإل. مل الطوافكمل الشوط، فيك يك بذل ألنهيطوف من عنده، واحلجر

  .تفوت املواالة  الكمبثل ذل وعادة،اإل

ل الشوط، كعادة إ ىن ظاهر الروايات املتقدمة ومجلة من الفتاوك ول، القاعدةىهذا هو مقتض

 الشوط الواحد، وهذا هو املشهور، خالفاً ملا عن الشهيد حيث ءجزاأجل حصول املواالة بني ولعله أل

متام الشوط من إ ىفكان السابع كنا، وحينئذ لو ن اعتبار جتاوز النصف هكفيه روايتني، ومين إ :قال

  . احلجركموضع سلو

  تقدير الداللة الىعلنه إ :ن فيهكبراهيم، لإ ما تقدم من رواية ىخرلعله أراد بالرواية األ: أقول

  .م من الرواياتدتقاوم ما تق

  .ان الالزم الطواف مما حولهكولو فرض هدم احلجر، 

، جعل جزءاً منه خارجاً أعاد قطعاً فإذا ،زم الطواف مما حولهان الالكالبيت هدم  أن ولو فرض

 ومن مناط روايات ،األصل احتماالن، من ، الشوطأولمن  أو  اجلزءكذل إىل عادة بالنسبةن هل اإلكل

  .احلجر

  



٩٩

ات يف مجاعشواط سبعة، ويدل عليه متواتر اإلأالواجب  أن  وال خالف يفإشكالال  :)١٢مسألة (

  .تية يف ضمن املسائلتر النصوص اآلمتوا ولمام،ك

 بعضه ى وال خالف، ولو قدر علإشكال بال ، أصل الطواف استنابىلو مل يقدر علنه إمث 

 اًإطالق ، االستنابة الشاملة للمقامدلة أليقدر يستنيب فيما ال ويطوف ما يقدر لدليل امليسور، أنه فالظاهر

  .قلأ أو أكثر  أو شوطى عليقدر أن  من غري فرق بني،مناطاًأو 

 كعلم بذل إذا ،م الأ االستنابة، فهل حيج ى بعض الطواف فقط، ومل يقدر علىعل إالّ ولو مل يقدر

 الظاهر ، اجلانبكلوجود عدو ذلاً ان حمظورك أو نقاض البناء،أ بان املطاف مشغوالًك إذا ماكمن قبل، 

  .وجوب احلج لدليل امليسور

ن االستنابة، كمل مين إ  طاف من داخله،ف من خارج احلجر الطواىلو مل يقدر عل أنه ومنه يعلم

لنائب ا مث يطوف ،احلجر إىل  بأن يطوف هو،نه استناب يف هذا القدر من املطافك أموإذاال استناب، إو

  .، مث يطوف هو من اجلانب الثاين، بأن يدخل من فتحة وخيرج من فتحةخارج احلجر

ن كتية، بأن مت يف املسألة اآل ما يأيتى عل،ن املقدار املقدرنه الطواف مكمل مي إذا منه يعلم حال ماو

  .ميسور عرفاً أنه  لصدق، مبا يقدر يأيته فإنمن الطواف من خارج املسجد حول سور املسجد،

تفاء بطواف كل االكشأ ،عبةكدار بني طواف نفسه حول املسجد، وطواف نائبه حول ال إذا نعم

 وإن  بطواف نائبه،فيتكل، بل يكمشوله ملثل املقام مشأن  إالّ سعاً،ن مواك وإن  دليل امليسور فإننفسه،

  . االزدحامى وقد ورد الوقوف خارج عرفات واملشعر لد،أيضاًيطوف هو بنفسه حوط أن ان األك

  . فتأمل،ان آخر، فال يشمله دليل امليسورك ميفأما السعي 



١٠٠

، )عليه السالم( براهيمإمقام  أي قام،ون الطواف بني البيت واملكي أن املشهور لزوم :)١٣مسألة (

انت أرفع من قدر ارتفاع كالبيت اليت  ايلعأ بناء ى يقدر علوهو احلجر الذي وقف عليه لريتفع حىت

وقف نه إ : فوقه لينادي الناس باحلج، وقيل)عليه السالم( براهيمإاحلجر الذي ارتفع نه إ :، وقيلإنسان

  .)عليه السالم( براهيمإل جسد غِست أن ت هاجر عليه حني أراد)عليه السالم( براهيمإ

  .اىلذن اهللا تعإ دخلتا فيه ب،)عليه السالم( براهيمإ احلجر أثر قدمي ىان، فعلكيف كو

ليه إان يصلي كذان عليه جعله قبلة، و ملا فرغ من األ)عليه السالم( براهيمإن إ :يزدوعن األ

ن إ :صابع، وقال بعضهمأالقدمني داخلتان فيه سبعة  وإن ذرع املقام ذراع،ن إ : الباب، وقالمستقبالً

ل جهة نصف ذراع كأعاله مربع من  وإن رض نصف ذراع وربع ومثن بذراع القماش،ارتفاعه من األ

عمقه من فوق الفضة سبع قراريط ونصف قرياط، ولعل  وموضع غوص القدمني ملبس بفضة ووربع،

  .)سالمعليه ال (براهيمإمور الثالثة حصل ملقام ل األك

أن ) عليه السالم( براهيمإ إىل  اهللاىوحأملا :  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ويؤيده ما رواه العلل

 لا بالبيت حبي فوضعه حبذاء البيت الصقاً،ن يف الناس باحلج، أخذ احلجر الذي فيه أثر قدميه وهو املقامذّأ

الم مل كلم بالك به، فلما تعز وجل مبا أمره اهللا  صوتهىعلأ بىاملوضع الذي هو فيه اليوم، مث قام عليه فناد

  الناسأكثر رجليه من احلجر قلعاً، فلما )عليه السالم( براهيمإحيتمله احلجر فغرقت رجاله فيه، فقلع 

 املطاف ا هو فيه اليوم ليخلوى هذا املوضع الذيفعوه ضي أن البالء ازدمحوا عليه، فرأوا والشر إىل صارواو

 ياملوضع الذ إىل  رده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  حممداًعز وجل، فلما بعث اهللا ملن يطوف بالبيت

  آله و اهللا عليهىصل(  قبض رسول اهللا، فما زال فيه حىت)عليه السالم( براهيمإوضعه فيه 



١٠١

م كيأ هذا املقام، فىقد ازدحم الناس عل:  والية عمر، مث قالأولر وكب أيب ويف زمن، )سلم و

: نعم، قال:  قال،كوالقدر عند:  قال،خذت قدره بقدرأأنا :  اجلاهلية، فقال له رجليعرف موضعه يف

  .)١( الساعةهاملوضع الذي هو في إىل مر باملقام فحمل وردأ فجاء به، ف،فأت به

 عن ىخر، واأل)٢()عليه السالم( حدامها عن الباقرإني، يخرأ الوسائل روايتني ك يف مستدرىوقد رو

 خرب عمرأ ىالذن إ :مهاأوالر يف كذ أنه ، غري)٣(ضمون رواية العلل مبيفوكالقاسم ال أليب ستغاثةتاب االك

  .ةاملغرية بن شعبنه إ :، ويف ثانيهمايوداعة السهم أيب هو املطلب بن

  .ة هذا املقامك املباراآلية يف )عليه السالم( براهيمإان، فاملراد مبقام كيف كو

ِفيِه آيات ﴿ عن قول اهللا )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،، عن ابن سنانيويف تفسري العياش

اتني٤(﴾ب(قال،يات فما هذه اآل  : براهيمإمقام )عليه السالم( مساعيلإ واحلجر ومرتل)٥(.  

راً ك العائلة املضطهدة املطاردة ذكيف جعل لتلكاهللا سبحانه  أن هوبينات لعل جعلها آيات : أقول

طورد عن العراق ومصر والشام اختذ أطراف فلسطني مرتال،  أن  بعد)عليه السالم( براهيمإ  فإنياناً،كو

 كذل إىل فار واجلبارين، ذهب بعائلتهكما هي العادة يف بالد الك، كيظهر الدين هنا أن ان ال يقدركوملا 

  املوضع

                                                

  .٦ سطر ١٦٠ باب ٤٢٣ ص:علل الشرايع )١(

.١٤ ح باب النوادر١٥٧ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

.١٥ ح باب النوادر١٥٧ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

  .٩٧اآلية : سورة آل عمران )٤(

  .٩٩ ح١٨٧ ص١ ج:تفسري العياشي )٥(



١٠٢

  .كحنو ذل أو افرةكقبيلة  أو ن عليه سيطرة من جبارك مل تي الذك املبار

  .ون الطواف بني البيت واملقامكي أن املشهور لزوم أن ان، فقد تقدمكيف كو

  : املقام قوالن آخرانيفن كل

 ىاملنته وايف، فجوزه خارج املقام مع الضرورة، وعن املختلفكسي عن اإلكما ح: ولاأل

  .ليهإرة امليل كوالتذ

راهة فيه، وهذا هو كة فال انت ضرورك إذا ن ضرورة، أماكمل ت إذا راهةكجائز مع النه إ :الثاين

  . والذخرية وشرح املفاتيحكليه املدارإي عن الصدوق، ومال كاحمل

 ، القدماء، بل مطلقاًإمجاع بل ،شهرة القدميةلل وخمالفته ،لوال شذوذ القول به:  املستنديفوقال 

  .ناًان حسك ل،مجاع الصدوق غري القادح خمالفته لإلى سو، وال ظاهرلعدم قائل صريح به أصالً

 هاجزائه تقية، أما غريإن القول بكمي:  بل قال يف اجلواهر،وظاهر احلدائق التوقف يف املسألة

  .)١(لكفمش

، )عليه السالم(  عن الصادق،ظهر، لصحيح احلليب به بعض املعاصرين، وهذا هو األفىتأقد نه إمث 

جتد منه  ن الأ إالّ تفعله، فال  به بأساًى وما أركما أحب ذل:  فقال،سأله عن الطواف خلف املقام

  .)٢(بداً

سألته عن حد الطواف بالبيت الذي :  فقد استدلوا مبضمرة حريز، عن ابن مسلم، قال،أما املشهور

 )صلى اهللا عليه وآله(  عهد رسول اهللاىان الناس علك:  قال،ن طائفاً بالبيتكمن خرج عنه مل ي

ان احلد موضع املقام، فمن كبني املقام وبني البيت، فنتم اليوم تطوفون ما أ و،املقام ويطوفون بالبيت

  جازه فليس

                                                

  .٤ سطر ٢٩٨ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٨ باب ٤٢٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٠٣

لها، فمن كبني البيت من نواحي البيت  و قدر ما بني املقام، بطائف، واحلد قبل اليوم واليوم واحد

  ألنه من طاف باملسجد،ةان طائفاً بغري البيت مبرتلك كطاف متباعداً من نواحيه أبعد من مقدار ذل

  .)١(، وال طواف له غري حديفطاف 

 للجمع العريف ا أضعف من الصحيحة، وال داللةً أل ال سنداً،تعارض الصحيحة وهذه الرواية ال

  .سقاط الصحيحة رد الشهرةوجه إل ره القول الثاين، فالكبينهما مبا ذ

 ينأان ملصقاً بالبيت، فمن كاملقام ن إ ن للطواف حد ظاهر، حيثكمل ي أنه رناهكويؤيد ما ذ

 من أثر، هذا كليس لذل أنه ان حمدوداً لزم التنبيه عليه مبا يتواتر نقله، واحلالكان يعرف احلد، ولو ك

  .ثرية الواردة يف باب الطوافكات الطالقهذه املضمرة ال تقدر من تقييد اإل أن  إىلضافةباإل

  .ر االضطراىال وجه للجمع بني الروايتني حبمل الصحيحة عل أنه رناه يظهركومبا ذ

دلتها،  أل وتقيةً، يلزم القول جبوازه اضطراراً لدليل امليسور،مل نقل جبوازه اختياراًإذا  أنه مث الظاهر

  .له فاالحتياط يف اتباع املشهورك ك به، ومع ذلىالفتواجلواهر وقد تقدم عن صاحب 

حائط البناء  ، ال)عليه السالم( براهيمإاحلجر الذي وقف عليه  أي العربة باملقام نفسه، أن مث الظاهر

اعتبار  على  املقام، وال دليلىتوفال والنص الوارد يف إذ ،ما استظهره اجلواهر وغريهكاملبين حول املقام، 

  .البناء

   ست وعشرون ذرعاً ونصف :رواكما ذكوبني شاذوران البيت واملسافة بني املقام 

                                                

  .واف من أبواب الط١ ح٢٨ باب ٤٢٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٠٤

  .راملشهو على ل اجلوانبك هذا املقدار من ةذراع، فالالزم مراعا

  :الم يف مواضع ثالثةكال قعون كل

ان كهل  أنه  فقد ورد تضارب يف التاريخ حول،م الأهل الشاذروان من البيت  أنه يف :)ولاأل(

خارج من البيت حيث بين حائط البيت يف  أنه  أو البيت أقصر منه، فهو من البيت،من البيت مث بىن

 نفس الشاذروان، ى التغري يقتضي جواز الطواف عل عدمأصالة، و)عليه السالم(براهيم إانه حيث بناه كم

ان ك و)عليهم السالم( ئمةيف زمان األ أو ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ان التغيري قبل زمن الرسولكولو 

جواز املشي  على ان الالزم التنبيه عليه، فعدم التنبيه مع غفلة عامة الناس دليلكالواجب عدم املشي عليه 

  . مقطوع العدمك فذل) السالممعليه( تغيري بعدهمون الكعليه، أما 

 فالظاهر )عليه السالم( براهيمإالبيت بين أقصر من بنائه يف زمن ن أ ولو حتقق التغيري، أنه مث الظاهر

  طف حول قرب احلسني:يقول املوىل أن ات الطواف، فهو مثلإطالقالشاذروان، لصدق  على جواز املشي

  طاف عليه البأنهطاف حوله، والدقة العقلية  أنه ضيق يصدق أو سع القربلما وك ه فإن،)عليه السالم(

مقالة  إىل ان االحتياط يقتضي الذهابك وإن الم عليهم،كلقاء الإحوله خارج عن املتفاهم عرفاً حني 

  .الشاذروان على املشهور من عدم الطواف

ون قدر كسطحها، حبيث ي علىمقالة املشهور على عبة، جاز الطواف كبري الكلو فرض تنه إمث 

  .البناء القدمي خارجاً عن املطاف

  . حائط احلجرى علىمش إذا الم يف الشاذروان، فيماكجر هو الالم يف حائط اِحلكال مث إن

   السابق اعتبار هم تبعاً لظاهر النصه، فظاهرانكحول املقام عن م لو: )الثاين(



١٠٥

قريباً من  أو ق املطاف حسب نصبه بعيداًع ويتضيسيت أنه انه وبني البيت، الكالطواف بني م

  .كذلكالبيت، وهو 

  . مل يضر باملطاف والطوافمل ينصب أصالً ولو قلع املقام أنه ومنه يعلم

  أوون أضيق،كما صرح به غري واحد، فاملطاف عنده يكجر من مقدار املطاف، هل اِحل: )الثالث(

ست وعشرين ذراعاً ونصف ذراع،  إىل رليس من مقدار املطاف فيجوز الطواف من حائط احلجأنه 

 فال ،دخاله يف الطوافإما يف اجلواهر بوجوب كمجاعة من املتأخرين، وعللوه  إىل ما نسبه املستندك

  ؟ون حمسوبا من املسافةكي

 لو ه فإنمذاق الشارع ويسر الدين، إىل أقربظاهر الدليل، والثاين  إىل أقرب ولاحتماالن، األ

قوياء  واأل،ثري حول احلجر مما يوجب التدافع ومزامحة الرجال للنساءكم ال لزم االزدحاكذلكان ك

 الثاين، وهذا مؤيد آخر، لعدم احنصار املطاف يف املقدار قربان األك وإن ،ول األحوطللضعفاء، واأل

  .املقام واحملدد بني البيت

ما ال ك، دلة األالقط إل،م الأبني البيت حائل  وون بني الطائفكي أن فرق بني ال أنه  خيفىوال

  .أيضاًبني املقام، وبني حائط احلجر  وبأس باحلائل بني الطائف

ا من عنان  أل،عبةك بنية الكن هناكت حتته ولو مل أو فرق بني الطواف فوق املطاف  الكذلكو

  .رضختوم األ إىل السماء

 مل يصح، كهنا إىل عبةك التبىن أن  بدوننعم يلزم الصدق العريف، فلو طاف بالطائرة فوق ميل مثالً

  .لعدم الصدق

ما لو فرض الطواف يف جهاز كارتفاعاً واخنفاضاً،  أو يطوف بتعرج مييناً ومشاالً، أن وهل يصح

 الطواف عن أدلة إطالقثرياً حبيث ينصرف كن كمل ي إذا كلذ الظاهر ،نه االرتفاع واالخنفاضكمأطائر ف

  .مثله

  .مورباً أو ،ماملشمال واخللف واألوااليمني ومثلهما لو طاف مترحناً ذات 



١٠٦

دخال إجيوز الطواف عليه، فهل جيوز  نه الأالشاذروان خارج، ون أبقلنا لو  أنه ء، وهوي شيبق

  ؟حائط احلجر على  أو احلجر،دخل يده يف فتحيتأ إذا كذلك، وي حال املش البيت مثالًكمسايده فيه إل

  .حول البيته بكل مل يطف حينئذ  ألنهقال بعضهم بعدم اجلواز،

  . االمتثاليف للصدق عرفاً الذي هو املعيار ،وقال آخرون جبوازه

  .ول األحوطان األك وإن ظهر، واختاره القواعد واملستند واجلواهر وغريهم،وهذا هو األ

  

  فرع

 على  يف عمل النائبإشكال، فال ةوركه يف بعض اخلصوصيات املذنملنوب علو اختلف النائب وا

  . عن احليأجرةان نائباً بكضيق، ولو أ رأيه انكن إ طبق رأيه

  .ان متربعاً يف النيابةك إذا ان رأيه أوسعكيأيت برأيه ولو  أنه  يفإشكالما ال ك

ليف امليت كت ألن ،أجرةانت نيابته عنه بك وإن ان املنوب عنه ميتاً،كشكال إذا ذا ال ينبغي اإلكو

  .النيابة يشمله أدلة إطالقليف النائب فكن ت، واحلج اآلىقد انته

 يقليف املنوب عنه الذي هو أضكيأيت النائب حسب ت أن  عن احلي، فهل الالزمأجرةناب ب إذا أما

طبق نظر املنوب  على جارةن اإلك احتماالن فيما مل ت،تيانه حسب نظر نفسهإفي كي أو ،من نظر النائب

 ه بطالن حج النائب مبا علمه حسب نظره،علم املنوب عنإذا  إالّ  النيابة،أدلة طالقعنه، الظاهر الثاين إل

  .في عنهك ال يهفإن

  .رناها يف مطاوي الفقهكثرية ذكللمسألة فروع و



١٠٧

املشهور، ويف اجلواهر شهرة  على عتني خلف املقام بعد الطوافكجتب صالة ر :)١٤مسألة (

  . عليهمجاععظيمة، بل عن اخلالف والسرائر اإل

  .القول باستحباما من صحابخالفاً ملا روي عن بعض األ

 الوجوب، األمر ظاهر  فإن،)١(﴾واتِخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى﴿: املشهور قوله تعاىل على ويدل

عتني خلف مقام ك رى بعد الطواف صل)صلى اهللا عليه وآله( أنه  مربوطة باملقاماآلية أن  علىويدل

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ا نزلت عليهأ، ويف بعض التفاسري ةك املباراآلية ى وتل)عليه السالم (براهيمإ

  .حني فعلهما

  .تية يف خمتلف مسائل الصالةالوجوب متواتر الروايات اآل على ما يدلك

عليه ( براهيمإ فأت مقام كفرغت من طوافإذا  :)عليه السالم( ففي صحيح معاوية، عن الصادق

 منهما سورة التوحيد، ويف الثانية قل يا أيها ويل يف األأواقرماماً، إعتني واجعله ك ر وصلّ)السالم

عتان ك وهاتان الر،كيتقبل من أن النيب، واسأله على محد اهللا، واثن عليه، وصلّا و،افرون، مث تشهدكال

 عند طلوع الشمس وعند غروا، وال ـساعة شئت أي تصليهما يف أن كره لك ليس ي،مها الفريضة

  .)٢(تفرغ، فصلهماتوخرها ساعة تطوف و

  .واثن عليه: قوله إىل )٣(وقريبة منها موثقته

   حني ه عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طواف:وصحيحة حممد

                                                

  .١٢٥اآلية : سورة البقرة )١(

  .٤٨٧ ص٣ ح٧٦يف باب  من أبواب الطواف، وذيله ٣ ح٧١ باب ٤٧٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. من أبواب الطواف٣ ح٧١ باب ٤٧٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٠٨

  .)١(عتان فليصل قبل املغربك الساعة الركوجبت عليه تل:  قال،غربت الشمس

ال تؤخرها : ل قا،عيت طواف الفريضةك عن ر)عليه السالم( وصحيحة منصور بن حازم، سأله

  .)٢(طفت فصل إذا ،ساعة

  .)٣(بعد العصر أو انك بعد الفجر ،عيت طواف الفريضةكصل ر: ورواية ميسرة

طاف فإذا  :)عليه السالم(قال  أن  إىل،والطواف سبعة أشواط حول البيت:  قال،وخرب الدعائم

يقرأ فيهما احلمد  أن تحب، ويس)عليه السالم(براهيم إعتني خلف مقام ك رى سبعة أشواط صلكذلك

   .)٤(تابكحد بعد فاحتة الأافرون وقل هو اهللا كيها الأوقل يا 

  .غريهاإىل 

 املقام، ومحل الروايات املتقدمة على اآلية بعد رد داللة األصل بك فتمس،أما القائل باالستحباب

 عن عدد )عليه وآله وسلمصلى اهللا (  النيبعرايبأل أاالستحباب، بقرينة الروايات احلاصرة، فقد سعلى 

  قال، غريهايهل عل: ، قال لههي اخلمس اليومية:  له)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الفرائض، فلما قال

  .تطوعتأن  إالّ ال،: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

صلى اهللا عليه وآله (  رسول اهللافرض اهللا الصالة، وسن: )عليه السالم( وحسن زرارة، عن الباقر

سوف ك وصالة ، ثالثة أوجهىصالة السفر، وصالة احلضر، وصالة اخلوف عل:  عشرة أوجه)سلمو

  الشمس والقمر، وصالة العيدين،

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٧٦ باب ٤٨٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٥ ح٧٦ باب ٤٨٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٦ ح٧٦ باب ٤٨٨ ص٩ ج:وسائلال )٣(

  .٣١٥ صمالتهك و،٢٠ سطر ٣١٤ ص١ ج:الدعائم )٤(



١٠٩

  .)١( امليتى وصالة االستسقاء، والصالة عل

  . منهماأيلها يف كر الصالة الواجبة كمل تذ إذ عدم الداللة،: أوالًوفيه 

  . للتقيدني مما جيعلهما قابالً الروايتإطالق األمرغاية ن إ :وثانياً

  .قالوا مل يعلم قائله أنه  يف غاية الوهن، معبفالقول باالستحبا

، واجلحد يف الثانية، خالفاً ملا عن الشيخ يف النهاية وىلاملشهور استحباب قراءة التوحيد يف األ مث إن

ظاهر ن إ لدعائم، حيثبه رواية، ولعل مرادمها ما تقدم عن ا أن س، وعن التحرير والدروسكمن الع

 )٢(﴾فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيِديكُم﴿ :اىلما قالوا يف قوله تعكري هو الترتيب اخلارجي، كالترتيب الذ

  .اآلية

) عليه السالم(براهيم إ فأت مقام كسبوعأفرغت من فإذا  :)عليه السالم(الرضوي ومثله ما عن 

 أن افرون وقل هو اهللا أحد، وال جيوزكاب وقل يا أيها التك فيهما فاحتة الأعيت الطواف واقركوصل ر

  .)٣(خلف املقام حيث هو الساعة الّإ طواف احلج والعمرة عيتك ريتصل

  .التوحيد عبارة الصدوق يف املقنع على مثلهما يف تقدمي اجلحدو

  هو للحاج واملعتمر،  إمنا عيت الطواف،كرنا من وجوب ركما ذ مث إن

                                                

  . من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها٢ح ١باب ٣ص ٣ ج:الوسائل )١(

  .٦اآلية : سورة املائدة )٢(

  .١٥ سطر ٢٨ ص إىل٢٨ سطر ٢٧ ص:فقه الرضا )٣(



١١٠

 وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ﴿: ما قرر يف حمله، قال تعاىلكمتامهما، إستحباً لوجوب نشاؤها مإان كولو 

  .)١(﴾ِللَِّه

  . وال خالفإشكال، فصالته مستحبة بال  فقط مستحباًطاف طوافاً إذا أما

عليه ( عبد اهللا أيب فعن معاوية بن عمار، عنعيت الطواف، كيستحب الدعاء باملأثور عند رنه إمث 

اللهم ارمحين : عيت طواف الفريضة، تقول بعد التشهدكتدعو ذا الدعاء يف دبر ر:  قال)السالم

 واجعلين ك حدودىتعدأ أن  اللهم جنبين)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ك رسولعييتا وطوكياإبطواعييت 

  .)٢( الصاحلنيك وعبادكتك ومالئك وحيب رسولكممن حيب

فرغ  حىت )عليه السالم(عبد اهللا  أيب جنب إىل ناأطوف وأخرجت :  قال،ركسحاق عن بإوعن 

نت أ إالّ لهإ ال ، تعبداً ورقاًكسجد وجهي ل: عتني، فسمعته يقول ساجداًك رىمن طوافه، مث قام فصل

 ،يل ، اغفرك ناصييت بيد،كنا ذا بني يديأل شيء، وها كخر بعد ل شيء، واآلك قبل ولحقاً حقاً، األ

 ك، وال يدفع الذنب العظيم غريي نفسى مقر بذنويب عل فإىن،يل غفرا ف،كلعظيم غرييغفر الذنب ا النه إ

  .)٣(منا غمس يف املاءأكاء ك ووجهه من الب،مث رفع رأسه

) عليه السالم(ان يقول زين العابدين ك:  قال)عليه السالم( روي عن القائم أنه وعن احملمودي،

 ك، زائرك بفنائكرمي فقريك، يا ك بفنائكينك مسرميكيا : رك سجدة الشيفعند فراغه من صالته 

  .)٤(ك ببابكحقري

                                                

  .١٩٦اآلية : سورة البقرة )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٧٨ باب ٤٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٧٨ باب ٤٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١٣ ح٢١٦ ص٩٦ ج:البحار )٤(



١١١

ملطلق الصالة يف هذا  أو ر بعد صالة الطوافكلسجدة الشالدعاء لعل هذا : ي البحاركقال يف حم

  .)١(عبةك جلماعة من الطالبني له بعد فراغه من الطواف عند الكنه قال ذلان، ملناسبة لفظ الدعاء وألكامل

عيت ك رمث صلّ :ره الصدوق يف الفقيهكما ال بأس بقراءة ما ذك بأس بقراءته رجاًء، فال: أقول

 ينتهي احلمد حىت ،لهاكنعمائه  على ،لهاك احلمد هللا مبحامده :عتني فقلكفرغت من الر فإذا الطواف،

تهد  عملي، واجك، وزقليب وطهر ،حممد وآل حممد، وتقبل مين على ، اللهم صلىيرض وما حيب ريبإىل 

  .)٢(كيتقبل من أن يف الدعاء، واسأل اهللا

نسب ان األك الّإمتام مسائل الطواف تبعاً للشرائع، وإرنا مسألة الصالة هنا قبل كنا ذ أ خيفىمث ال

  .ما فعله املستندكتيان مبسائل الصالة متام مسائل الطواف مث اإلإ

  

                                                

  .١٣ ح٢١٦ ص٩٦ ج:البحار )١(

  ).عليه السالم(مقام إبراهيم ،  احلجك باب سياق مناس٣١٨ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(



١١٢

  .رهاكتذ إذا  اىتألونسي الصالة خلف املقام  :)١٥مسألة (

ما عن كتيان ا خلف املقام  فهل جيب عليه الرجوع واإل،ما لو سافركولو ابتعد عن املقام 

  . عليهمجاعشف اللثام اإلكاملشهور، بل عن 

ونقله عن ميل الصدوق يف الفقيه،  ما اختاره املستند،كر ك جيب، بل يأيت ا حيث تذال أو

  .والشيخ يف االستبصار والذخرية وغريهم

قعهما  أوتعذر فإذا مع التعذر خاصة، إالّ املقام إىل جياب الرجوعإا عن الدروس بمك ،يفصلأو 

  ن؟ كمأقعهما حيث  أوتعذر احلرم فإذا يف احلرم،

، ول األحوطان األك وإن ية،أفضلمع التعسر فال  الّإية الرجوع أفضل، مع  الثاينقرب واأل،أقوال

  : ما اخترناه مجلة من الرواياتىويدل عل

عيت طواف ك رييصل أن ي عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبا بصري، سألت  أيبصحيحك

ن إ :قال ،ارحتل حىت )١(﴾واتِخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى﴿: الفريضة خلف املقام، وقد قال اهللا تعاىل

  .)٢(رك حيث يذين يصلكيرجع، ول أن مرهآشق عليه وال أ ال  فإينان ارحتلك

ن مشقة كمل ت وإن ون املشقة النوعية سبب لعدم تشريع الرجوع،كظاهرها  أن  خيفىوال

  .شخصية

  . املشقة الشخصية خالف الظاهرىمحل اجلواهر هذه الرواية عل أن ومنه يعلم

عتني عند مقام ك الرييصل أن ي عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:الصباح أيب وخرب

 براهيمإعتني عند مقام ك رىان بالبلد صلكن إ : فقال،العمرة و يف طواف احلج)عليه السالم( براهيمإ

  واختذوا: يقولاىل  اهللا تع فإن)عليه السالم(

                                                

  .١٢٥اآلية : سورة البقرة )١(

  . من أبواب الطواف١٠ ح٧٤ باب ٤٨٤ ص٩ج :الوسائل )٢(



١١٣

  .)١(يرجع أن مرهآان قد ارحتل فال ك وإن ىبراهيم مصلإ من مقام 

 راهيمبإعتني خلف مقام ك الريرجل نس: )عليه السالم( عبد اهللا أليب  قلت،وصحيحة معاوية

رمها كذ وإن ر،كفليصلهما حيث ذ: )عليه السالم(  قال،ةك ارحتل من مر حىتك فلم يذ)عليه السالم(

  .)٢( يقضيهماوهو يف البلد فال يربح حىت

  مىنى أت طواف الفريضة حىتعيتك ريفيمن نس: )عليه السالم( وخرب عمر بن الرباء، عن الصادق

  .)٣(يصليهما مبىن أن رخص لهأنه 

 عتني، فلما صرنا مبىنكطفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الر:  وحنان قاالبراهيم بن املثىنإ وخرب

  .)٤(صليامها مبىن: )عليه السالم(  فقال، فسألناه)عليه السالم( عبد اهللا أبا تيناأرنامها، فكذ

فريضة  العيتكعتني ركرال ي، سأله عن رجل نس)عليه السالم( وخرب عمر بن يزيد، عن الصادق

  .)٥(يصليهما مبىن:  قال، مىنى أت حىت)عليه السالم( براهيمإعند مقام 

 إىل  انتهيتعتني للطواف خلف املقام حىتك الريصلأ أن نسيت:  قالوصحيحة هشام بن املثىن

عليه (  فقال،)عليه السالم( عبد اهللا أليب كرنا ذلك، فذمىن إىل ة فصليتهما مث عدتكم إىل  فرجعتمىن

  .)٦(ركصالمها حيث ذ أال :)السالم

  عبد اهللا أبا تيتأعيت الطواف، فكزرت فنسيت ر: وخرب حنان بن سدير، قال

                                                

  . من أبواب الطواف١٦ ح٧٤ باب ٤٨٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١٨ ح٧٤ باب ٤٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٧٤ باب ٤٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف١٧ ح٧٤ باب ٤٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٨ ح٧٤ باب ٤٨٣ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . من أبواب الطواف٩ ح٧٤ باب ٤٨٣ ص٩ ج:الوسائل )٦(



١١٤

  .)١(كانك يف مصلّ:  فقال،وهو بقرن الثعالب فسألته) عليه السالم(

 أن ي عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبو لئالصباح، س أيب وما رواه العياشي يف تفسريه، عن

ان بالبلد كن إ : فقال،العمرة أو لطواف يف احلجا يف )عليه السالم( براهيمإعتني عند مقام كيصلي الر

 أن فال آمره ان ارحتل وساركوإن  :قال أن إىل )عليه السالم( براهيمإعتني عند مقام ك رىصل

  .)٢(يرجع

خرج  وإن ،عيت الطواف قضامهاك ريمن نسو : قال)عليه السالم(  عن الصادق،خرب الدعائمو

  .)٣(ركة صالمها حيث ذكمن م

ان قد خرج كن إ رمهاكعيت الطواف فليقضهما حيث ذك رينسوإن  :)عليه السالم(الرضوي و

  .)٤(بعد قضائهما إالّ براهيم مل يربحإان ما صالمها خلف مقام ك وإن ة،كمن م

مل  فإذا خلف املقام، تعرف النظر يف دليل املشهور، فقد استدلوا بان املأمور به الصالة كوبذل

  .به  مل يأت باملأموركذلكيصلها 

مل  وسئل عن رجل طاف طواف الفريضة:  قال) السالمماعليه( بصحيح ابن مسلم، عن أحدمهاو

  الطواف حىتك لذلأيضاًاملروة، مث طاف طواف النساء ومل يصل  و طاف بني الصفاعتني حىتكيصل الر

  .)٥(عتنيك رياملقام فيصل إىل يرجع: )عليه السالم(  قال،بطحهو باألور كذ

                                                

  . من أبواب الطواف١١ ح٧٤ باب ٤٨٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٩١ ح٥٨ ص١ ج:تفسري العياشي )٢(

  .ر الطوافك باب ذ٣ سطر ٣١٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

  .١٦ سطر ٧٢ ص:فقه الرضا )٤(

  .بواب الطواف من أ٥ ح٧٤ باب ٤٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١١٥

، يف رجل طاف طواف الفريضة ومل يصل )عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب عبيد بن زرارة، عن

بطح، ر باألك ذعتني حىتكاف النساء، ومل يصل الرو طاف بني الصفا واملروة، مث طاف طعتني حىتكالر

  .)١(بعاًرأ عند املقام ييرجع فيصل:  قال،عاتك أربع رييصل

سئل عن رجل يطوف بالبيت طواف الفريضة  أنه ،)عليه السالم( ومرسل الطربسي، عن الصادق

اىل اهللا تع ألن يصليهما ولو بعد أيام،:  فقال،)عليه السالم( براهيمإعتني عند مقام ك الرييصل أن يونس

  .)٢( ىواختذوا من مقام إبراهيم مصل: يقول

  .ييصل أن وجهل: ن فيهاك ول،)٣(ومثله روايته عن العياشي

  أنالظاهر ألن خرية ال داللة فيها، مرفوع بالدليل، والرواية األ إذ األصل خيفى،ل ما الكويف ال

  . الفضل بقرينة الروايات السابقةى أصل الصالة، والروايتان حممولتان على علاآلية استدل باإلمام 

هذه الروايات، ومجعوا بينها وبني الروايات إىل   فتواهميفن املشهور استندوا كلو مل ينه إمث 

مل نقف عليه، أما الشهرة النابعة عن   ماىم وقفوا علأ ىن القول مبقاهلم بدعوك أم،السابقة مجعاً داللياً

  . فليست موجبة لصرف النظر عن القواعد يف اجلمع الداليل،اجتهاد غريتام يف النظر

  .مشقته أو  مع عدم تعذر الرجوع القول مبقالتهمحوطاأل أن كش نعم ال

   على دل الرجوع وما على جل اجلمع بني ما دلأا ألكأما مقالة الدروس ف

                                                

  . من أبواب الطواف٧ ح٧٤ باب ٤٨٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١٩ ح٧٤ باب ٤٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢٠ ح٧٤ باب ٤٨٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١١٦

 أوىلاملقام ـ من مواضع احلرم ـ  إىل قرباألن أ و احترام احلرم،ىدل عل الصالة يف املقام وما

  .م مل يظفروا له بدليلأر غري واحد كن ذكلدليل امليسور، ل

 جواز االستنابة مع ،خرج لو نسيهما حىت أنه رةكالتذ وي عن التحريركاحمل أن بقي شيء، وهو

 مما يوجب اجلمع ،كعن املبسوط وجوا جلملة من الروايات املقتضية لذل والتعذر، أو املشقة يف الرجوع

اط االحتيأن  إالّ ما اختاره املستند،كبالتخيري حسب فهم العرف القول بينها وبني روايات املختار 

 منه اجلمع بني حوطان األك وإن ر،كتيان ما بنفسه يف حمل التذرناه من اإلكما ذ إىل  الذهابييقتض

  .بني االستنابة وتيانه بنفسهإ

  االستنابة يف التلبية فيمن الىدل عل ما وصالته، وروايات استنابة الطواف وولعل هذه الروايات

 ة بالعربية الصحيحة،ءملن ال حيسن القرا  صالة الطواف جعل بعض املعاصرين حيتاط باالستنابة يف،حيسن

ان كن إ حيسن  مطلوبه، فمن الى علك احتياط ضعيف جداً، لعدم داللة شيء من ذلكان ذلكوإن 

 ان الواجب عليهكن عن تقصري ـ اكن يقدر ـ ولو كمل ي وإن حيسن وجب عليه بنفسه، أن ىيقدر عل

  .الواجبة حسب مقدوره، مثل سائر صالته يأيتأن 

عليه ( عبد اهللا أيب ليه بصحيح عمر بن يزيد، عنإان، فقد استدل للعالمة فيما ذهب كيف كو

 قليال ىان مضكن إ :)عليه السالم(  قال،ةك ارحتل من م الطواف حىتعيتك ري فيمن نس:)السالم

  .)١(يأمر بعض الناس فليصلهما عنه أو فلريجع فليصلهما

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٧٤ باب ٤٨٢ ص٩ ج:الوسائل )١(



١١٧

 خرج عيت طواف الفريضة حىتك رىيصل أن من نسي: أيضاً )لسالمعليه ا( خر، عنهوصحيحه اآل

  .غريه أو يستنيب عنه وليه أن :ومعناه، )١(رجل من املسلمني أو  عنه وليهييقض أن ة فعليهكمن م

عيت طواف الفريضة ك رى عن الرجل ينس)عليه السالم( حدثين من سأله:  قال،انكوخرب ابن مس

  .)٢( عنهىيصل: )عليه السالم(  فقال، خيرجحىت

: يقولاىل  اهللا تع فإنوليصلهما، ان جاوز ميقات أهل أرضه فلريجعكن إ :ويف حديث آخر

 ىبراهيم مصلإواختذوا من مقام )٣(.  

 ىيصل:  فقال،عتنيك الرييصل أن ي عمن نس)عليهما السالم( وخرب حممد بن مسلم، سأل أحدمها

  .)٤(عنه

ان الرجوع عسراً عليه، ك إذا ما اختاره غري واحد، أما يف ماك، ياسم النكاجلاهل حب أن مث الظاهر

 حدمهاأن الرجوع عسراً، فلصحيح مجيل، عن كفيما مل يوأما  .دليل امليسور وفللجمع بني دليل الوجوب

 إطالق إىل مضافاً. )٥(يبراهيم مبرتلة الناسإعتني عند مقام ك الركاجلاهل يف ترن إ :) السالمماعليه(

  مراً جبهالة أب كرجل رأي  :)عليه السالم( وخرب العياشي املتقدم، وقوله، النصوصبعض 

                                                

. من أبواب الطواف١٣ ح٧٤ باب ٤٨٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١٤ ح٧٤ باب ٤٨٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١٥ ح٧٤ باب ٤٨٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٤ ح٧٤ باب ٤٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٣ ح٧٤ باب ٤٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١١٨

  .)١(شيء عليه فال

 يف اجلميع  فإن،أًان آخر خطكصالمها يف م إذا ماك أ،اخلط وومنه يعلم حال التقية واالضطرار

  .صالمها أنه خرية لفرضاألالصورة فاية يف كن، مع احتمال الكيصليهما حيث مت

داره كان آخر، ك مبوضعها يف مجهالً أو اضطراراً أو صالمها تقيةً إذا فاية يف ماك حنتمل الكلذكو

  . مثالًةكمب

  

                                                

  .٣ ح اإلحرامك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(



١١٩

  : بقي من توابع املسألة السابقة أمران:)١٦مسألة (

ة كما لو أيت ما يف داره مبكاما ك ما يف غري مىأت أو اً،إطالقعتني عمداً ك الركلو تر: ولاأل

شبه أبغري وضوء صحيح أوما  أو انت بدون وضوءك إذا ماك بالصالة الباطلة، ىأت أو ر،مثال بدون عذ

 قاعدة االمتثال، ى ملقتض،ااكداء الصالة الصحيحة يف مان ألكم الواجب العود عليه مع اإل فإن،كذل

 حوط واألن، لدليل امليسور،ك ما حيث أمىليف أتكتعسر عليه مبا يسقط الت أو  العودىولو مل يقدر عل

  .أيضاًاالستنابة 

أنه لوحدة املناط، وفيه نظر كالناسي، وكجعل العامد  أنه  من)محه اهللار( خالفاً ملا عن الشهيد

  .نكمأان، ومع التعذر يصليهما حيث كمجيب عليه العود مع اإلنه إ كواضح، ولذا قال املسال

ن مع تعذر كمأبصالما حيث تفاء كالم يف االكال إمنا : بقولهك املدارإشكالوال يرد عليه 

دليل امليسور مينع من البقاء يف  إذ ن منهما يف حملهما،كحيصل التم أن  إىلبقائهما يف الذمة أو ،الرجوع

يأيت ما يف  أنه تيان ما فوراً عرفياً، ولذا ورد يف روايات املسألة السابقة لزوم اإلدلة ظاهر األ فإنالذمة،

  .ركحيث تذ أو ،مىن

، ىخر عصأن إ نهأنة، وك القاعدة يف املسألة السابقة ويف املقام الفورية املمىا، فمقتض هذىوعل

  .تيان ما فوراً ففوراًالالزم اإلوكان 

 يفسهواً ما سبق  أو جهالً أو  عمداًكان التركتيان ما، سواء  حلية النساء له قبل اإليف مث إن

  .طوافهن مع صالته فراجع أو ده طواف النساء وحىهل يتوقف حليتهن عل أنه مسألة

 لزم حرمة النساء ،مل يأت بصالته إذا عمال املتأخرة عن طواف احلجلو قيل بعدم صحة األ أنه ماك

  . هذا القولى مل يأت بطواف النساء صحيحاً عل ألنهعليه،



١٢٠

 لنسبةه من صالة طواف، أما باكما تر إىل ليفه بالنسبةك تيفالم كهو ال إمنا ان، فما تقدمكيف كو

 أو سهواً أو ه لصالته جهالًكان ترك إذا  صحتها، فيمايف إشكالعمال املتأخرة عن الصالة، فال األإىل 

  . املسألة املتقدمةيف السابقة دلةنسياناً، لظاهر األ

ما قال به مجلة من الفقهاء، ك ،عمال املتأخرة عنه الصالة عمداً، فهل تصح األكان ترك إذا أما

الوجه املأمور به، لوجوب  على ل الصحة، لعدم وقوعهاكم تشأجلواهر وغريمها، ومنهم املستند وا

، بل عن ثانيهما نفي البعد ايةفك والذخرية والكما عن املداركعمال،  األكالترتيب بني الصالة وبني تل

 يأمث واجبات هي  الترتيب، بلىدليل عل  ال ألنه،ولما األأقرعمال املتأخرة، احتماالن، عن بطالن األ

  .ك من ذلأكثرالدليل ال يثبت  ألن  غري مواضعها،يفتياا إلف بكامل

 ىفعال فيما مل يدل دليل خاص عل النسيان وغريه، فحال األيفعادة السعي وغريه إولذا مل يؤمر ب

ترتيب بني الصبح  أنه ها يف موضعها يوجب العصيان، الكترن إ الترتيب حال صالة اليومية، حيث

  .والظهرين مثال

  . ل وجوابهكرنا ظهر دليل املستشكومما ذ

ر، كمات قبل التذ أو ر ومات،كيصليهما، سواء تذ أن  هلما من دونيمات الناس لو: )الثاين(

فاملشهور قضاء الويل هلما عنه، بل يف املستند من غري خالف يعرف، واستدل له بصحيحي عمر بن 

فات عن امليت،   ما قضاء الويلىبقة، وعموم ما دل علما تقدم يف املسألة الساكيزيد، خصوصاً ثانيهما، 

 باعتبار مشروعية النيابة فيهما يف حياة املنوب عنه، ولو تبعا ك بذلأوىلمها : بل قال يف اجلواهر

   بل ،)١(للطواف

                                                

  .١٤ سطر ٣٠٦ ص١٩ ج:واهراجل )١(



١٢١

حيل  ال:  قال، دخل أهله طواف النساء حىتيرجل نس: يشملهما صحيحة ابن عمار أن يبعد ال

يطاف عنه  أن  قبليف تو فإنمل حيج، وإن ي عنهضمر من يقأي: ، وقالر البيت يزوله النساء حىت

حيان يقارن نسيان الصالة له ثري من األكنسيان الطواف يف  أن بتقريب. )١(غريه أو فليقض عنه وليه

  .، واجلواب شامل للصالة ولو باملناط حسب الفهم العريفأيضاً

 عمداً وغريمها، لوحدة املناط، بل يف بعضها كهل والتاررناه يف الناسي آت يف اجلاكما ذ مث إن

  .أيضاً طالقيشمله اإل

عتني وقوعهما كيعترب يف صالة الر ال أنه  يقتضيىالفتو و النصإطالق: ك املداريكقال يف حمنه إمث 

  .وهو جيد:  املستنديف، قال أحوطله ع اعتباره، وجكيف أشهر احلج، ونقل عن املسال

شهر أر بعد كتذ إذا فال وجه له، خصوصاً الّإفال بأس به، و ايبحتياط االستحبأراد االن إ :أقول

 خالف املتبادر من النصنه إ :تية، وفيه اآلةالسن إىل بأن يراد به تأخريه الّإاحلج، فال جمال هلذا االحتياط 

  .سراع يف القضاء من اإلىالفتوو

فرق يف املسائل   اله فإن، يف أشهر احلج أصالًواكصالة العمرة املفردة فال وجه ل إىل أما بالنسبة

ل أقسام كها بني طواف احلج وطواف النساء وطواف العمرة بكقضاء الصالة لتار إىل ورة بالنسبةكاملذ

ية والنيابية، األصلفراد والعمرة املفردة والتمتع الواجبة واملندوبة، ل من الثالثة من التمتع والقران واإلك

  .ى والفتو النصطالق إلكل ذلك

   ان نفسك سواء ،حرامتيان ما بدون اإلومما تقدم يظهر جواز اإل

                                                

  . من أبواب الطواف٦ ح٥٨ باب ٤٦٨ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٢٢

  .حرام آخرإيف  أو نائباً عنه، أو ،كالتار

م ال أ ،ان حاضراًكتيان ما لو ون املنوب عنه جيوز له اإلكتيان النائب هلما إوال فرق يف جواز 

  .ما هو واضحكنوب عنه العربة بالنائب، ال امل ألن انت امرأة حائضاً،ك إذا ماك

 الصلوات الثالث لعمرة التمتع وحجه، فهل الواجب تقدمي صالة طواف كان احلاج تركولو 

 العدم، ملا تقدم من عدم الترتيب، وال دليل الظاهر ، أم ال، نسائهىزيارته عل و، صالة احلجىالعمرة عل

  .أحوطان ك وإن  وجوبه يف القضاءىعل

  .ة الطواف لسنتني مثال صالكان احلاج ترك إذا ذاكو

لو  مل يوقفه للصالة يف املميز ومل يصل عنه يف غري املميز، حال ما إذا حال مستصحب الطفل مث إن

  .حجاج الصيبإ أدلةما يستفاد من كام كح صالة نفسه، لوحدة األينس

ما  اجلماعة، وخصوص أدلة طالق إل،تيان هذه الصالة مجاعةإتاب الصالة صحة ك رنا يفكا ذمث إن

  .ة يف هذه الصالة يف قصة طريف)عليه السالم( بن جعفر ىمام موسورد من اقتداء هارون باإل

  



١٢٣

 السبع، بأن يزيد ىحيرم يف الطواف الواجب الزيادة عل: قال مجاعة من العلماء :)١٧مسألة (

ثناء، بل يف األو  أ مثانيةاألمر أول من ىنوكما لو ون مثانية عمداً بالنية، ك ي حىت السبع مثالًىشوطاً عل

ظاهرهم ـ غري ن إ  وهو املشهور، بل قيل)١(اجلواهر و املستنديفمعروف، و أنه  ويف احلدائقكعن املدار

  .وركم املذك احلىالنادر ـ االتفاق عل

عيت ك وصل طوافني من غري فصل ره فإنهذه املسألة غري مسألة القران بني طوافني، أن  خيفىوال

  .وما طوافنيكالطواف بينهما واعتقاد 

مل  إذا المهما فيماك أن الظاهر وعدم التحرمي، إىل  والذخرية امليلكي عن املداركن احملكهذا ول

يأيت بالطواف املأمور به شرعاً الذي هو مثانية أشواط، بل يأيت بالسبعة  أنه  بأن ينوي،يقصد التشريع

ال إعة ندباً، وكصق بالرباعية من الصالة رلأ إذا ماكحمبوب شرعاً يف نفسه،  أنه  وبالثامن بقصد،وجوباً

ن حراماً قطعاً لرفع كال مل يإ بالزائد، وىمل يسه فأت إذا الرتاع فيما أن ماكفحرمة التشريع واضحة، 

  .الزيادة لرفع االضطرار إىل مل يضطر إذا ذاكالسهو، و

 بضميمة حرمة ، بالبيت صالةالطواف: )عليه السالم( ان، فقد استدل املشهور بقولهكيف كو

  . الصالةيفالزيادة 

زدت عليه مثل  إذا الطواف املفروض: )عليه السالم( احلسن أيب بد اهللا بن حممد، عنعرب خبو

  .)٢(ي السعكذلكعادة، و اإلك فعلي،زدت عليها إذا الصالة املفروضة

                                                

.٦ سطر ٣٠٨ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  . من أبواب الطواف١١ ح٣٤ باب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٢٤

 ، تقدمتاسود، وقد وجوب ختم الطواف باحلجر األىابن عمار الدالتني عل و ابن سنانوبصحيحيت

احلجر  إىل سودمن اختصر يف احلجر يف الطواف فليعد طوافه من احلجر األ: )عليه السالم( حيث قال

  . يوجب البطالنكخالف مل ميتثل وذل إذا ه فإن.)١(سوداأل

ن كيبلغ الر أن ر قبلكذن إ : قال، فطاف مثانيه أشواطيهمش، عن رجل نسك يبأرواية و

  .)٢(عاتكربع رأ يبلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل ر حىتكمل يذ  وإن عنه،أفليقطعه وقد أجز

، أوىل العامد بطريق ى دال عليوا يف الناسك و،مع حترمي الزيادة الإون كي  وجوب القطع الفإن

  .بك املرمجاعماً باإلكبل يف املستند وحدما ح

فليتمه طوافني مث يصل : )المعليه الس(  قال،قد طاف وهو متطوع مثاين مرات:  بصرييبأموثقة و

  .)٣(شواطأ يتم سبعة عات، أما الفريضة فليعد حىتكأربع ر

  قال،أشواطسأله عن رجل طاف بالبيت مثانية : )عليه السالم( بصري، عن الصادقأيب أما صحيحة 

، فال ثالث نسخ إىل  فقد اختلفت نسخهيثبته: أو تبينه: و، أ)٤( يستتمهيعد حىت: )عليه السالم(

  .متام طواف آخرإون املراد منه كنسخة ما ين االستدالل ا، فيجوز صحة كمي

   املروي  فإنضعيفة الداللة، أو هذه الروايات بني ضعيفة السند أن  خيفىوال

                                                

  .٤٢٣ ص١ ح٢٦ وعن ابن سنان باب ، من أبواب الطواف٣ ح٣١ باب ٤٣٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .ذيله عن ابن فضال،  من أبواب الطواف٤ و٣ ح٣٤ باب ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .من أبواب الطواف ٢ ح٣٤باب  ٤٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

.من أبواب الطواف ١ ح٣٤ باب ٤٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٢٥

ن رواه يف الغوايل، كلي،  عامبأنه ي رمالطواف بالبيت صالة :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عنه

 حل فيه املنطقأاهللا أن إالّ  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف تتمته قوله، )١()آلهلى اهللا عليه وص( عنه

ثري من شروط كيشترط يف الطواف   ال ألنهن االلتزام به،كضعيف السند، وال مي أنه  إالّفليس عامياً،

 أو ،والثوابرادة الفضيلة إ ىمحله عل أو ،ل مورد موردكما من جربه يف إ، فال بد ىفخي ما الكالصالة 

  .رادة التشبيه يف اجلملةإ

ل طوافه كاختصر يف  أنه الظاهر إذ داللة فيهما، وخرب عبد اهللا ضعيف السند، والصحيحتان ال

 وىلنه الرجوع من خارج الفتحة األكمأال فلو اختصر يف شوط، وإولذا جيب عليه االبتداء من احلجر، و

  .همش مع ضعفها سنداً معارضة مبا يأيتك يبأرواية سود، ويبدأ باحلجر األ أن  لزومىفال دليل عل

ية، وحيث يوجد فضل األىا معارضة مبا يوجب محلها علأ إالّ س بسند وداللة املوثوقة،أب نعم ال

  .وجه لترجيح الروايات السابقة بالشهرة ، الاجلمع الداليل

 طاف )عليه السالم( علياًن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب ففي صحيحة معاوية بن وهب، عن

  .)٢(عاتكع أربع ركستة مث ر مثانية أشواط فزاد

طاف طواف ) عليه السالم(علياً ن إ : قال)عليه السالم( جعفر أيب  صحيحة زرارة، عنيفو

 إىل عتني خلف املقام، مث خرجك رىليه ستاً مث صلإضاف أ واحد وى عل سبعة وبىنكالفريضة مثانية فتر

   فرغ من السعي بينهما رجع الصفا واملروة، فلما

                                                

  .٣ ح١٦٧ ص١ ج:العوايل )١(

  . من أبواب الطواف٦ ح٣٤ باب ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٢٦

  .)١(ول املقام األيف كعتني اللتني ترك رىفصل

 فريضة، لوحدة مضمونه مع الثاين، )عليه السالم(  يف طوافهأيضاً ولاحلديث األ أن والظاهر

 مثانية اختياراً بدون قصد نسانيطوف اإل أن ان الالزم جوازك ال يسهو )عليه السالم(  اإلمام نإ وحيث

وجه لالنقالب بدون دليل قطعي، وهو  ال إذ ل،ف هو الفرض والثاين نولاأل أن ع، والظاهرالتشري

  .مفقود

يف طوافه فطاف  زاد فإن : قال يف حديث)عليه السالم( ويؤيده ما رواه الدعائم، عن الصادق

ون له طوافان طواف فريضة وطواف ك في،عاتك أربع رىليها ستة، مث صلإمثانية أشواط أضاف 

  . خارجاًكذلك أنه ى دال عليرك الترتيب الذ فإن،)٢(لةناف

 رجل طاف :)عليه السالم( عبد اهللا أليب قلت:  قال، أيوبأيبوهذا هو الظاهر من صحيحة 

  .)٣(عاتك أربع ريليها ستاً مث يصلإفليضم : قال ، هيبالبيت مثانية أشواط طواف الفريضة

عتان ك، والرالفريضة الطواف الثاينن إ :خرب آخر يفو: أيوبأيب ولذا قال الصدوق بعد رواية 

  .)٤( تطوعولخريتان والطواف األعتان األكتان لطواف الفريضة، والرولاأل

ضافة إ الفريضة ويفر السهو بزيادة شوط كذ أن  بعدهفإن، خر ما يف الرضويولعله أراد باخلرب اآل

عتني كتني للطواف الفريضة والرول األعتنيك، والرالفريضة هو الطواف الثاين أن علماو: ستة قال

  خريتني للطواف األ

                                                

  . من أبواب الطواف٧ ح٣٤ باب ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .ر الطوافك من باب ذ٨ سطر ٣١٤ ص١ ج:الدعائم )٢(

  . من أبواب الطواف١٣ ح٣٤ باب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف١٤ ح٣٤ باب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٢٧

  .)١( تطوعول، والطواف األولاأل

 فرض ولاأل أن الشهيدان من و ذهب الفاضلولون الفريضة هو الطواف األكرناه من كوملا ذ

لرضوي ا، واستدل له املستند بن الفرض الثاينأب ، فقااليفاكستطوع، خالفاً ملا عن الصدوق واإلالثاين و

 أن من الواضح و،ول األيف ظاهرة دلةمرسلة النهاية، وهو اختار هذا القول مع اعترافه بأن بعض األو

  .صل ولظاهر نص معتربم خمالف لألك حيفن االعتماد عليه ك هذا القول ضعيف، ال ميال رواييتك

، وفيما لو كم الشاك أحيفوعدمه، والثاين  جواز قطع يفتظهر فائدة االختالف بني القولني نه إمث 

ما تقدم كن النساء حتل قبل صالة الطواف، أقلنا ب إذا ان طواف النساء،ك ما يفاستعمل النساء بينهما 

  .حرام مواضع التحلل عن اإليف ك ذليفالم كال

 سبعة أشواط، وقد ى ابن وهب وزرارة جواز الطواف زيادة علان، فظاهر صحيحيتكيف كو

  :أجاب املشهور عنهما بأمور

  . لظاهراخالف نه إ :التعليم، وفيه على  حممول)عليه السالم( علهفن إ :ولألا

عليهما ( ني الباقر والصادق اإلمام أيمن ناقل فعله، أو ،)عليه السالم( اإلمام تقية مننه إ :الثاين

  .األصلخالف نه إ :، وفيه)السالم

  الرواية، معيفالتقية  على  حممولما تضمنته الروايتان من السهون إ :ره الوسائل قالكما ذ: الثالث

هذا العمل جائز،  أن القول منمن  ال بدسهو بليس  أنه ملا علمنه إ :، وفيه)٢( السهويفغري صريح أنه 

  ال فالوسائل مل جيب عنهما إو

                                                

  . قبل آخر سطر من الصفحة٢٧ ص:فقه الرضا )١(

  . من أبواب الطواف٧ ح٣٤ باب ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٢٨

  . اختاره هو يف عنوان البابىيف قبال قول املشهور الذ

قصده الزيادة  أن ين علمأ من باب القران، ومن )عليه السالم( فعله أن ما أجابه املستند من: الرابع

 أوال فعل )عليه السالم( أنه ظاهر الروايةن إ : وفيه،ون من مفروض املسألةكي حىت  الطواف الواحديف

  اإلمام  غري)عليه السالم( ل لفعلهقان الناكيعرب به عن القران، ولو  ستة، ومثل هذا المثانية مث أضاف 

ان  اإلمام)عليه السالم( ن ناقل فعلهاك إذا  مثانية وستة، أماى يفهم فعله، فحمله علاشتبه ومل أنه الحتملنا

  .المهماكفال موضع هلذا يف ) عليهما السالم(

 املطلقات، مثل صحيحيت حممد ورفاعة حلملال وجه  أنه رناه يف توجيه الصحيحتني تبنيكومبا ذ

 السهو، بقرينة رواية عبد اهللا ىص الفريضة عل حممد واخلزاز الواردتني يف خصو وصحيحيت،املطلقتني

  :صناف من الرواياتأ املقام ثالثة يف  فإنوغريها،

عليه ( علي اية فعلكالصحيحتان يف حهي و، عادة يف العمداإل إىل ما يقول بعدم االحتياج: ولاأل

  .)السالم

الصحاح كعمد والسهو تة عن الكا ساإ أي ،عادة مطلقاًاإل إىل ما يقول بعدم االحتياج: الثاين

  .ربعاأل

  .رواية عبد اهللاك، عادة يف العمداإل إىل ما يقول باالحتياج: الثالث

 ى املطلق وهو الثالث على الفضيلة يبقىعادة علالثالث مما يوجب محل اإل وولوحني يتعارض األ

  .هإطالق

 أولقصده يف  للبطالن من وقت قصده، سواء ي ما اخترناه ففي غري قصد التشريع املقتضىوعل

  كوجه للبطالن، وعليه فميل املدار ثنائه، الأيف  أو يف آخره أو الطواف



١٢٩

  .الصحة يف حمله إىل  وغريمهايردبيلواأل

متامه إان الالزم كالثاين طوافه الواجب،  أن جلانت ألكن إ  الثامن بست آخر،ىضافة علاإل مث إن

الشروع يف الطواف يوجب  أن ىفال دليل عل الّإ، ومتهأأراد حصول الواجب ن إ أنه لزوماً شرطياً، مبعىن

آخر عمل من  إىل حرامعمال احلج من اإلأ عمل آخر من يالشروع يف أ أن ىدليل عل ال أنه ماكمتامه، إ

ـ ) تاب الصالةك(الم فيه يف كما تقدم الكقلنا بأن قطع الفريضة حرام، ن إ عماله ـ باستثناء الصالة،أ

ان ك فيما يواجب تعبد أنه جلانت ألك وإن  قاض جبواز رفع اليد،األصلج، فما خر إالّ متاميوجب اإل

  .األصلالثاين طوافاً مستحباً، فهو خالف 

يف من باب من زاد  أنه قرب احتمالأن  إالّ ،األصلافية يف القول خبالف كانت ك وإن والروايات

حتصل صورة التصاق  أن جلألأنه ك و فيها ـىخرأ حيث ورد زيادة )عليها السالم( تسبيحة الزهراء

التسبيحات ـ مينع من بقاء داللة الروايات  والزيادة بزيادة جديدة، فال تلتصق بالسابق من الطواف

  .الوجوب على خر زيادة الستة األىالدالة عل

متام إيستبعد جداً القول بوجوب  أنه ويؤيد عدم الوجوب ورود مثله يف باب الطواف النافلة، مع

  .الطواف الثاين

 ا تظهر يف جواز قطع الثاين،أالثاين،  أو  الفرضولون الطواف األكوقد تقدم يف بيان فائدة 

  .أيضاًا املستند هركذو

 عيتكر أن عات، معك ما ورد يف مجلة من الروايات من صالة أربع رأيضاًمتام ويؤيد استحباب اإل

  .)١(عتنيكر: انيف رواية ابن سنقوله النافلة ليست بواجبة قطعاً، ويدل عليه 

                                                

  . من أبواب الطواف٥ ح٣٤باب  ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٣٠

  .كثراأل أو قلاأل أو العاشر إىل طاف إذا  غريه،ىالثامن وعل على يقطع أن  هذا فلهىوعل

حيث قد عرفت عدم احلرمة يف الزيادة، ظهر وجه عدم البطالن، خالفاً للمشهور الذين قالوا نه إمث 

  .ي والوضعفيليكمني التكباحل

 سبع يف الطواف الواجب حمظورة ومبطلة ىدة عمداً علالزيا: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

املشهور، ويدل عليه مجلة من  أنه شف اللثامكاملعروف، وعن  أنه ك، مث نقل عن املدار)١(ظهر األىعل

  :الروايات

   .)٢(عادة اإلكفعلي: مثل رواية عبد اهللا املتقدمة

  .)٣(يعيد: )عليه السالم( بصري، قال أيب ورواية

  .)٤(فليعد: ىخرألوروايته ا

  .)٥( عنهأجزأوقد : همشك أيب ذا املفهوم يف روايةكو

 أو ،ندباً أو  بعده بسبعة واجباًىجاء بشوط ندباً، مث أت إذا مث هل القائل بالتحرمي يقول به فيما

 اشموله ملك له، طالقيبعد مشول اإل ان الك وإن  ظاهرهم الثاين،، احلرمة الزيادة بعد السبعةيفيشترط 

 ه فإنمستحبة، أو عة ندبية يف ثنائية واجبةك فحاله حال زيادة ر،جاء يف وسط الطواف بشوط زائدإذا 

  .وسطاً أو أخرياً أو أوالًعة ك سواء جاء بالر،حرام ومبطل

                                                

.٤ سطر ٣٠٨ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  . من أبواب الطواف١١ ح٣٤ باب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح٣٤ باب ٤٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٢ ح٣٤ باب ٤٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٤ ح٣٤ باب ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٣١

عليه (  قولهىمقتضأن  إالّ ،دلة األطالقأنه إلكالعامل، وك ن اجلاهل يف املقامأ صرح بكاملسال مث إن

  . الصحة،)١(عليهشيء مراً جبهالة فال أب كرجل ر أي :)السالم

 ما اختاره احلدائق واملستند،ك ،بنية الطواف انك إذا  هو ما، قول املشهورىوهل الزيادة احملرمة عل

ما قال بعض به ك بل يشمل الزيادة بدون النية، ، أم ال،ن زيادةكن نية مل تكمل ت فإذا عمال بالنية،األألن 

ع وسجد وقرأ بدون نية الصالة كر إذا ماكن الشارع مل يرد صورة أزيد من سبع، أكف ،دلة األطالقإل

  . وجهولان لألك وإن يبعد الثاين،  احتماالن، ال،يف أثناء الثنائية مثال

ن  أأراد إذا ماكن به بأس قطعاً، كان بدون قصد الطواف، مل يكن إ زيادة أقل من شوط مث إن

ان بقصد التشريع ك  فإنان بقصد الطوافك وإن خالف فيه، ال أنه لظاهر بل ا،خيرج من بني الناس مثالً

ان بقصد ك وإن شواط ونصف،أسبعة  الشارع مل يشرع طوافاً ذا ألن د السبعة به حرم وبطل،وقي

عليه ( قولهك ،دلةطالق بعض األحرام غري مبطل، أما حرمته فإل أنه التشريع بدون التقييد، فالظاهر

 كزدت عليها فعلي إذا ةزدت عليه مثل الصالة املفروض إذا ةالطواف املفروض: بد اهللا يف خرب ع)السالم

  .)٢(عادةاإل

 ،مله شوطاًكأ إذا قلنا بابطال الشوط الثامن وإن بطال مثله،إ عدم صالةغري مبطل، فألأنه وأما 

  .فتأمل

    تقييدى مقتض فإنزاد عليه شوطاً، إذا  الطواف املندوبيفالم ك الىبق

                                                

. اإلحرامك من أبواب ترو٣ ح٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:سائلالو )١(

  . من أبواب الطواف١١ ح٤٥ باب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٣٢

ا أ بالطواف الواجب عدم حرمة الزيادة يف الندب عمداً، ويف الشرائع وعن القواعد كثرألا

  .مل يقصد التشريع قطعاً إذا  ومرادهم،روهةكم

وجه احلرمة  ألن  توقيفية العبادة، ويف اجلواهر استظهار احلرمة،يف عدم احلرمة ينا:ن يف املستندكل

 عدم احلرمة مع قصد كثرمراد األيكون أن  يستعبد إذ وفيه نظر،ت يف النافلة، آيف الواجب وهو التشريع 

  .التشريع

 ، املقاميفال نقول به  ، الواجبيفن قلنا حبرمة الزيادة بدون قصد التشريع إو  فالظاهر،انكيف كو

 خرب عبد اهللا بن حممد املتقدم، يف كما صرح بذلك الطواف املفروض، يف حرمتها يف دلةلظهور بعض األ

 زاد وإذا، ان حراماً ومبطالًك الواجب يف التشريع، بل بقصد فضيلة الطواف زاد بدون قصدفإذا  وعليه

  .ات، واهللا العاملطالقروهاً لبعض اإلكان مكان غري حرام وغري مبطل، ولعله ك املندوب يف كذلك

  



١٣٣

ان ك إذا هراهتكخف منه أ و،المها فرضاًكان ك إذا راهة القران بني طوافنيكالظاهر  :)١٨مسألة (

 يفراهة ك الفريضتني، واليفشهور احلرمة امل أن انا نفلني، والظاهرك إذا راهةك، وأخف منه حدمها نفالًأ

راهة كن القول بعدم الكم النافلتني، أليفراهة ك الفريضة والنافلة، ولوال شهرة اليفالنافلتني، واالختالف 

  .فيهما أصالً

  : اجلمع بني الفريضتني، استدلوا بأموران، فاملشهور الذين قالوا حبرمةكيف كو

صلى اهللا عليه (  مل يفعله فال جيوز، لقوله)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه ره العالمة منكمثل ما ذ

الصالة، كا فريضة ذات عدد فال جيوز الزيادة عليها بأ و،)١(مككخذوا عين مناس: )وآله وسلم

  .توقيفية العبادة إىل ومرجعه

 عن ضده، ي النهي بالشيء يقتضاألمر و،ا فوريةأ يستلزم تأخري الصالة مع بأنهغريه ما استدل ك

  .االشتغال إىل  يوجب البطالن، مضافاًكال أمر بالضد، وذل أنه وال أقل من

  . خيفىال ل ماكويف ال

ل عمل مل يعمله ك أن ىيدل عل  الخذواات الطواف تشمله، ون إطالقإ :ول األىيرد عل ذإ

صلى اهللا عليه ( عملهعمل ل ك أن ى بل يدل عل، ففعله غري جائز)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول

  . فيهى مقتد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فهو)وآله وسلم

  .ات الشاملة للمقامطالقتضر بعد اإل ن توقيفية العبادة الأب:  الثاينىوعل

، فلو ى خصوصاً والدليل أخص من املدع ضرر مقدار هذا الفصل،ىدليل عل  البأنه:  الثالثىوعل

   طواف الزيادة ىيطوف سبعاً، فقدم النذر عل أن نذر

                                                

.١٦ سطر ٥٥ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



١٣٤

  . الصالةك تركسبوعني ومل يستلزم ذلأفقد قرن بني 

 ى علك فيها املالفيك، والعبادة يصولما حقق يف األك عن ضده، ىينه  بالشيء الاألمر مث إن

 األمر لزوم ىيف تقريراته عنه ير)  اهللاهمحر( انقله النائيين مىان صاحب اجلواهر علك وإن املشهور بينهم،

  . فيهاكتفاء باملالكيف صحة العبادة، وعدم اال

 األصلليه فإات، ولو وصلت النوبة طالقصل بعد الدليل الذي هو اإلجمال لأل النه إ : الرابعىوعل

  .ةءالربا

  : جبملة من الرواياتأيضاًوقد استدل القائلني باحلرمة 

  .)١(سبوعني يف فريضة ونافلةأقران بني  ال:  قال)عليه السالم( جعفر أيب خرب زرارة، عنمثل 

  فقال،سباع مجيعاً فيقرن عن الرجل يطوف األ)عليه السالم( احلسن أبا ل رجلأوخري البزنطي، س

مع حممد ان يطوف ك ألنه) عليه السالم( احلسن بوأمنا قرن إعتان، وكسبوع ورال، األ: )عليه السالم(

  .)٢(براهيم حلال التقيةإبن 

 عن الرجل يطوف ويقرن بني )عليه السالم( احلسن أبا سألت: محزة، قالأيب علي بن  وخرب

 كيف ذل يل ا ال واهللا م:فقلت:  قالةك عن أهل مكشئت رويت لن إ :)عليه السالم(  فقال،سبوعنيأ

لما ك ،سبوعنيأال تقرن بني :  فقال،ه بعز وجلذن اهللا أ ما روينأن ك، ولكمن حاجة جعلت فدا

  سبوعاًأطفت 

                                                

. من أبواب الطواف١٤ ح٣٦ باب ٤٣٣ ص٩ ج: الوسائل)١(

  .  من أبواب الطواف٧ ح٣٦ باب ٤٤١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٣٥

  .)١( مع هؤالءينإ: ليه، فقالإ فنظرت ،ربعةنا فرمبا قرنت الثالثة واألأوأما عتني، ك رفصلّ

 الفريضة يفره القران كيإمنا  : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،وخرب عمر بن يزيد

  .)٢( بأسفأما النافلة فال واهللا ما به

 سبوعأهو  إمنا ال،:  قال،سبوعني والثالثةسألناه عن قران الطواف األ:  قاال،محدأوخرب صفوان و

  .)٣(براهيم حلال التقيةإان يطوف مع حممد بن ك ألنه) عليه السالم( احلسن أبو منا قرنإعتان، وكرو

وع والسبوعني فال  عن الرجل يطوف السب)عليه السالم( جعفر، حيث سأل أخاهعلي بن وخرب 

 يصلح حىت ال: )عليه السالم(  قال،كسبوعاً هل يصلح ذلأيطوف  أن له و يبدعتني حىتك رييصل

  .)٤(حبأ مث ليطوف ما ول السبوع األعيتكيصلي ر

 ىتية عل ومحل روايات اجلواز اآل، احلرمةىعل راهة الك الى من محلها علال بدوهذه الروايات 

  :مورالتقية أل

  .راهةك مما ظاهره الال يصلح ورهكي:  لفظىتماهلا علاش: ولاأل

  ن ك املستحب، وال مييفراهة كها للواجب واملستحب مع الإطالق: الثانية

                                                

  . أبواب الطواف من٣ ح٣٦ باب ٤٤١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٤ ح٣٦ باب ٤٤١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . نفس من أبواب الطواف٧ حوذيله يف،٦ ح٣٦ باب ٤٤١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٨ ح٣٦ الباب ٤٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٣٦

  . الفريضةىال حيمل عل  روايات املنع مايف إذ ، للجمع بني الطائفتنيجعل الروايات املفصلة دليالً

 يفالقران : نقل احلدائق قال ى على املنتهيفمة الع املسألة، فعن اليفالعامة خمتلفون ن إ :الثالث

أبو  وكه ابن عمر واحلسن البصري والزهري ومالهرك علمائنا، وأكثرجيوز عند  طواف الفريضة ال

 الرواية السابقة من يفبأس به، وما  ال  :سحاقإوس وسعيد بن جبري وأمحد بن ووطاحنيفة، وقال عطا 

ما ترفع احلرمة، ولذا كراهة ك التقية ترفع ال فإنراهة،ك اليفينا تقية الجل ال أل)عليه السالم( ظهور فعله

  :عنون الوسائل الباب بقوله

سبوع أل ك لي التقية، مث يصليف الندب ويف الواجب وجوازه يفسابيع راهة القران بني األك

  .)١(عتنيكر

 حبث زيادة شوط يفا تقدم م إىل ضافة النافلة، باإليفأو  ، اجلواز مطلقىالروايات الدالة عل مث إن

  . الفريضة والنافلةيف النافلة، ويف جوازه ىسبوعاً ثانياً، مما تدل علأمتامها إ ىعل الفريضة، حيث نصت يف

 ي بيدي الطوافني والثالثة مث ينصرف ويصلك جعفر وهو ممسرمبا طفت مع أيب(: فعن زرارة قال

  .)٢()عات ستاًكالر

 ثالثة عشر أسبوعاً قرا مجيعاً )عليه السالم(  جعفرمع أىبطفت  ( :وعن مجيل، عن زرارة قال

  .)٣()عة، وصليت معهكر ستاً وعشرين ى ناحية فصلىوهو أخذ بيدي مث خرج فتنح

                                                

  . من أبواب الطواف٣٦ باب ٤٤٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .أبواب الطوافمن  ٢ ح٣٦ باب ٤٤٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٥ ح٣٦ باب ٤٤١ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٣٧

 وسألته عن الرجل هل يصلح له: قال  ،)عليه السالم( ، عن أخيه)عليه السالم(  جعفريوخرب عل

يسلم  أنه ال بأس، غري:  قال، ا مجيعاًي يصلالصالة حىتيطوف الطوافني والثالثة وال يفرق بينهما بأن 

  .)١(عتنيكل ركيف 

  .عات بعضها ببعضكيوصل الر ال أنه واملراد باالستثناء

ل ك يفيقف يف املستجار فيدعو  أنه رأيت أخي يطوف السبوعني والثالثة فيقرا غري( :وعنه قال

  .)٢() احلجر فيستلمه مث يطوفسبوع، ويأيتأ

  اإلمام  الغداة فلما سلمى صل)عليه السالم( ىاحلسن موس أبا رأيت( :قال ،ىاد بن عيسوعن مح

 شيبه ومل سبوعني بعد الفجر قبل طلوع الشمس مث خرج من باب بينأقام فدخل الطواف فطاف 

  .)٣()يصل

ن إ عات،ك أربع ريسبوعني من الطواف وتصلأتقرن  أن وال بأس:  قال)عليه السالم(الرضوي و

  .)٤( صالة النافلةكذلك، وك بيتيفشئت  وإن ت يف املسجدشئ

مور أان لبعض ك إمنا النهين أ وراهة،كراهة القران يف النافلة الحتمل عدم الكبل لوال شهرة 

ما أشبه  أو جل عدم التعبجل التميز وأل أليون النهكي أن مما حيتمل ،خاصة، لقوة الروايات اوزة

  .كذل

: قال ،جعفرعلي بن  ففي رواية،  القارن يف الطوافني فواصل قليلة بعدهاجيعل أن يستحبنه إمث 

   مرة طاف ومعه )عليه السالم( خيأرأيت (

                                                

  . من أبواب الطواف٩ ح٣٦ باب ٤٤٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١٠ ح٣٦ باب ٤٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١٢ ح٣٦ باب ٤٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٧ س٧٣ ص:فقه الرضا )٤(



١٣٨

 وقف يرجل من بين العباس، فقرن ثالث أسابيع مل يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباس

  .)١()رات ثالث مك فعل ذل حىت مث تقدم، فوقف قليالًبني الباب واحلجر قليالً

يدل عليه حديث ابن جعفر املتقدم ما ك، أوىل عن غريه ولسبوع األفصل األ أن الظاهر أن ماك

راهة ترتفع كال أن الظاهرن أ ماك ولعيت السبوع األك ري يصليصلح حىت ال: )عليه السالم( قال

  .بالوقوف قليالً

نه أ  غري، والثالثة فيقرا يطوف السبوعني)عليه السالم( رأيت أخي(: قال ،جعفرعلي بن  فعن

  .)٢()سبوع ويأيت احلجر فيستلمه مث يطوفأل كيقف يف املستجار فيدعو يف 

 ما اخترناه ىيف فريضة وفريضة ـ علأو  ،يف فريضة ونافلةأو  ، فعل القران، سواء يف النافلةوإذا

 كالوسائل واملستدر والذخرية وك فريضتني تبعاً لالقتصار والسرائر واملختلف واملداريفمن جوازه 

ره كما ذكشبه، أما  أو سبعة أو مخسة أو  بني ثالثةفيقرن ،تر وينصرف عن أن وغريهم ـ استحب له

 شفع، وتبعه ىراهة االنصراف علكخري  بن سعيد والفاضل، بل عن األونقله عن الشيخ وحيىي، )٣(اجلواهر

نه إ :)عليه السالم( ، عن أبيه)لسالمعليه ا( الوسائل يف عنوان الباب، خلرب طلحة بن زيد، عن جعفر

  .)٤( وتر من طوافهىعل الّإينصرف يف الطواف  أن رهكان يك

  ما عن النافع كلو قلنا حبرمة القران فهل هو مبطل،  أنه الم يفك اليبق

                                                

  . من أبواب الطواف١١ ح٣٦ باب ٤٤٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١٠ ح٣٦ باب ٤٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١٠ سطر ٣١٤ ص١٩ ج:اجلواهر )٣(

  . من أبواب الطواف٢ ح٣٧ باب ٤٤٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٣٩

 نص ىنا مل نقف علإ:  الرياضيك يبطل، بل قال يف حمال أو ،شهراأل أنه ماأوهلوالتنقيح، بل عن 

منا غايتهما النهي عن القران الذي غايته التحرمي، وهو ال يستلزم إبطال، وم باإلكتتضمن احل ىوال فتو

  .)١(بطالما معاً أو ان فريضة،كول إذا بطالن الطواف األ

 الريب يف عدم يينبغ ال:  بنفس العبادة حينئذ، وقاليالظاهر بطالن الثاين لتعلق النه  :ويف املستند

  اليمنا تعلق بالقران الذإ، و به أصالًي له رأساً، لعدم تعلق ينتفاء املقتض الولبطالن الطواف األ

  . وال مها معاًولتيان بالطواف الثاين، فهو املنهي عنه، ال األباإل إالّ يصدق

وعدم البطالن مطلقاً،  ،بطالما معاً، وبطالن الثاين فقط: قوالأان، ففي املسألة ثالثة كيف كو

، فحاهلما ول األى الثاين يصدق علىصدق القران عليما كهر النهي املتعلق بالعبادة، و لظاولوأظهرها األ

  .م بني صالتنيمل يسلّ أو عةكزاد يف الصالة ر إذا حال ما

  .ومنه تعرف اجلواب عن دليل املستند

 السعي بينهما ىمل يقدر عل إذا ماكطوايف الزيارة والنساء، كني تياألصلالفريضتني يشمل  مث إن

ان كفيما  ،نذر أو جارةإجاء بطواف الزيارة وطواف  إذا ماكوغريمها  ، ما تباعاً وأخر صالماىأتف

  .ان عارضنيكفيما  جارةإطوايف  أو جاء بطوايف نذر إذا ماك و،صلياًأأحدمها واجباً 

الظاهر  ،تيان الطواف الواجب لغريه نيابة عنهإتربع ب إذا ماكشأناً،  أو وهل املراد الوجوب فعالً

  .روا يف مسألة عدم صحة اجلماعة يف النوافلكما ذكالثاين، 

  ظاهر الدليل وهو النهي عن العبادة يقتضي البطالن، ولو جاء بالقران  مث إن

                                                

  .١٦ سطر ٣١٢ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



١٤٠

يقال بعدم البطالن أن  إالّ ما قرر يف مسألة النهي عن العبادة، اللهمكشبه أما  أو نسياناً أو جهالً

ويتم يف النسيان  عليهمراً جبهالة فال شيء أب ك رئميا امرأ: ) السالمعليه( يف املقام من باب قوله

  .باملناط

  ألنهللطفل، و الطواف لنفسهى غري مميز ونومحل طفالً إذا ليس من القران ما أن من الواضح مث إن

  .ليس من القران بني الطوافني

 إذا ماكصدق القران، ما يتحقق بالفصل املوجب لعدم كعتني، كويتحقق عدم القران بصالة ر

عتني من باب املثال، ك القران عن مثله، وما يف بعض الروايات من الفصل برأدلةالنصراف  ،جلس هنيئة

  . واهللا العامل،ما هو واضحك ،طاف شوطاً بدون النية، بل بقصد التمثيل مثالً إذا ذاكو

  



١٤١

 مييناً ومشاالً) عليه السالم( براهيمإيقاع صالة الطواف حول مقام إيصح  أنه  الظاهر:)١٩مسألة (

  .هكيد تركن يف املقدم االحتياط األكل، عبةكقرب ال إىل مقدماً ووخلفاً، بل

 ك، وذلأيضاًاالبتعاد ن جاز كوبدون التم ،نك مع التمأحوطان كليه إلما قرب ك أنه والظاهر

 براهيمإ زمن يفان كاملقام  أن بضميمة ،)١(﴾واتِخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى﴿: ةك املباراآليةلظاهر 

الم يف كما تقدم الكعبة، كخالفة عمر الصقاً بالىل إو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  والنيب)عليه السالم(

 إىل م بعد نقل عمر لهك، ومن املستبعد جداً تغيري احلانه احلايلكم مل جيب الصالة خلف ك، ومع ذلكذل

  .انهك مللو قلع مل يعترب نفسه ب أنه ملستبعد اعتبار املقام نفسه، ويدل عليهمن ا أن ماكان، كهذا امل

ونه حرجاً نوعياً، كل عام، وك مع وفرة احلجاج هجتب الصالة قرب أن من املستبعد جداً مث إن

  .عداد الغفريةمثال هذه األ م، الكان الصالة بتوسعة يليق مبثل هذا احلك تشريع مىوهذه قرينة عل

ثرة وبقلة، كوجود الطائفني واملصلني ب إىل يصدق بالنسبة  ورمبا المن مقام يصدق نعم رمبا

 أن ان الالزمكن حول قربه أحد كمل يفإذا   ،)عليه السالم( ن عند احلسنيك:  لعبدهقال املوىل إذا مثالً

حاطوا أالناس ان ك إذا ان عنده، أماك أنه وقف ببعد مائة مترمل يصدق فإذا يقف عند قربه قريباً منه،

  .)عليه السالم( ان عند قربهكامتثل و أنه مائة متر، فوقف معهم صدق إىل بالقرب

   أن ماك صحيحة، كل ذلكمامه أجانبيه وىل إالصالة خلف املقام وعليه و أن رناه حتققكومبا ذ

                                                

  .١٢٥اآلية : سورة البقرة )١(



١٤٢

  .ان بعيداً مع الصدق العريف الذي خيتلف حال االزدحام عن حال عدمهك وإن يصدق) من مقام(

 عبد اهللا أبا رأيت: قال ،يكبالل امل أيب ايف، عنك صحة الصالة أمام املقام مارواه الىويدل عل

ما رأيت أحداً : عتني، فقلت لهكسود ر فيما بني الباب واحلجر األى طاف بالبيت مث صل)عليه السالم(

 أنه وظاهره، )١(يه ف)عليه السالم(  آدمىان الذي تيب علكهذا امل  : فقال، يف هذا املوضعىم صلكمن

  . صالة الطوافىصل

عليه ( عبد اهللا أيب جنب إىل ناأخرجت أطواف و(: قال ،ر بن حممدكاد، عن بنسوعن قرب اإل

  .)٢()ن البيت واحلجركعتني بني رك رى مث قام فصل)السالم

 يتصل أن ينبغي ال:  قال)السالم ماعليه( ايف، عن زرارة، عن أحدمهاكما يؤيده ما رواه الك

  .)٣(التطوع فحيث شئت من املسجدوأما ، )عليه السالم( براهيمإعند مقام  إالّ  طواف الفريضةعيتكر

 أيبان ك: )عليه السالم( عبد اهللا أبو سحاق بن عمار، قالإ عن أيضاً ما رواه أيضاًما يؤيده ك

 له ستة آالف تب اهللاك جوانب املسجد شاء ي أيفعتني ك رىسبوعاً وصلأمن طاف ذا البيت : يقول

  .)٤(حسنة

 دخول الواجب فيه من دخول وىل من األ الرواية الثانية اليتإطالق ويينبغ ال: ن لفظإف

  رناها مما كما ذكطراف املقام، أ يف الصالة إطالق ييعط ،املستحب

                                                

  .٥ح) عليه السالم( باب حج آدم ١٩٤ ص٤ ج:ايفكال )١(

  .١٥ سطر ١٩ ص:قرب اإلسناد )٢(

  .٨ حعيت الطوافك باب ر٤٢٤ ص٤ ج:ايفكال )٣(

  .٢ حفضل الطواف  باب٤١١ ص٤ ج:ايفكال )٤(



١٤٣

  )عليه السالم( براهيمإ ألن أنهك ضرب من الندب، وىيوجب محل ما ظاهره تعيني خلف املقام عل

  .وص قدميه فيه بقدرة اهللا تعاىلغعجاز فيه ب من اإلى الصالة بعد ما رأيفماماً له إ املقام جعل

 طواف عيتك ريصلأ: )عليه السالم( قلت للرضا:  حممود، قالأيبصحيحة ابن  أن ومنه يعلم

صلى اهللا عليه وآله (  عهد رسول اهللاىان علكحيث  أو الفريضة خلف املقام، حيث هو الساعة،

  .)١(حيث هو الساعة:  قال،)وسلم

وال جيوز أن تصلي ركعيت طواف احلج والعمرة إال خلف املقام ): عليه السالم( ومثله الرضوي

  .)٢(حيث هو الساعة

   .الصالة أمام املقام خالف ما فعله عمر من نقل املقامن إ ، حيثةالتقي أو يراد به الفضلال بد وإن 

ما كان من املسجد، كم أي يفصالته تيان إملستحب فيجوز  الطواف الواجب، أما ايفله كهذا 

  .الم فيهك اليأيت

  :أقوال إىل  موضع الصالةيفاختلف الفقهاء :  الصالة الواجبة فنقوليفعرفت املختار إذا 

 واملصباح يفاكسما عن الصدوقني واإلكيقاعها خلف املقام قريباً منه عرفاً، إوجوب : ولاأل

  .احد من املتأخرينوخمتصره واملهذب وغري و

ما عن االقتصاد واجلمل والعقود كيقاعها عند املقام الشامل للخلف واجلانبني، إوجوب : الثاين

  .ل وشرحه واجلامعمومجل العلم والع

  ماىبني القولني السابقني اشتمال هذا القول عل وبراهيم، ولعل الفرق بينهإ مقام يفوجوا : الثالث

   ىصل أو قلع إذا انهكمب أو  فوق املقام بنفسهىصلإذا 

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٧١ باب ٤٧٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١٥ س٢٨ص: فقه الرضا )٢(



١٤٤

براهيم الشرائع والنافع إحتته، وممن قال بوجوا يف مقام  أو ا فوقهتحدثأ إذا ،ىسفل أو يف طبقة عليا

  .ىرة والتبصرة والتحرير واملنتهكرشاد والنهاية واملبسوط والوسيلة واملراسم والتذواإل

 مجاع اإلىما عن اخلالف وقد ادعك، أزجأ فعل يف غريه  فإنا مستحبة خلف املقام،إ: الرابع

  .حملهما املسجد مطلقاً: قال أنه عليه، وعن احلليب

 ى علشكال ما بيناه، واإلى علدلةأنه قال به للجمع بني األك ،رناهكوهذا القول يؤيد ما ذ: أقول

هم الذين بعده الذين خالفوه  إذ  يف املسألة ملخالفة أغلب الفقهاء، لعله غري وارد،إمجاع ال بأنهالشيخ 

  .مجاعه ومثله ال يوجب نقضاً إل،غلب األىعل

 مجاع اإلى عنه ما تقدم، وخمالفة البعض غري ضارة بدعوىالصدوق يروكنعم بعض معاصريه 

ل كيف بأمثال الشيخ، وتوسعته للجواز يف كاملستند، ف و احلدائق واجلواهرأصحاب عند مثل حىت

  .ل املسجدك ىعل) عليه السالم حرم احلسني: ( مثل)براهيمإمقام ( املسجد لعله من جهة صدق

عيت طواف ك ري يصل)عليه السالم( ىاحلسن موس أبا رأيت: قال ،صحيحة احلسني إىل ضافةباإل

  .)١( من الظاللالفريضة حبيال املقام قريباً

 ل جداً، لعدمك مش، اجلانب من املسجدك يشمل أمام املقام، ذل حىتطالقن القول مبثل هذا اإلكل

  .الصدق عرفاً، وللتفصيل يف الروايات بني النافلة والفريضة

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٧٥ باب ٤٨٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٤٥

عليه ( عبد اهللا أيب عن ،ان عن االبذاذيك، وابن مسهوخلصوص رواييت صفوان عمن حدث

  :)السالم

خلف املقام،  الإعيت طواف الفريضة كر ييصل أن حدليس أل  :مهاأوال يف )عليه السالم( قال

   .)٢(عادة الصالةإ ك صليتها يف غريه فعلي فإن)١(﴾واْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلىواتِخذُ﴿: عز وجللقول اهللا 

 طواف الفريضة يف عيتك رى فصليحيث سأله عن رجل نس ، يف ثانيتهما)عليه السالم( وقال

 كبذل يعين ىواختذوا من مقام إبراهيم مصل: يقولاىل اهللا تع ألن يعيدمها خلف املقام، : قال،احلجر

  .)٣(عيت طواف الفريضةكر

ما كل املسجد، كا خلف املقام يف غري طواف النساء، أما يف طواف النساء فمحلها إ: اخلامس

  .عن الصدوقني

  . ضربنيىعمدة الروايات الواردة يف املقام علن إ :قوال نقولذا عرفت األإ

  ).اخللف( ورد بلفظ ما: ولاأل

  ).عند( ورد بلفظ ما: والثاين

  .نيولل ما للقولني األاستد

  .ني بتغيري يف اجلملةولأحد األ إىل يرجع أنه  فقد عرفت،أما القول الثالث

  .يتوالقول اخلامس مستنده الرضوي اآل

 ى مقتضىعل) خلف ( فإننقول بالقول الثالث، أن  لزم،ما اخترناهكولو مل نقل بالقول الرابع 

 اآلية إطالققوة أن  إالّ  القول الثاين،ىتضما هو مقك) عند( ان أخص مطلقاً منك وإن ،ولالقول األ

  ية، أما فضلاأل أو من باب املثال،) اخللف( توجب جعل) عند(وروايات 

                                                

  .١٢٥اآلية : سورة البقرة )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٧٢ باب ٤٨٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٧٢ باب ٤٨٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٤٦

  .ثريةك قبال الروايات اليفيف كف ،يصلح لالعتماد بنفسه الرضوي فهو ضعيف ال

وقد ، اذيبذ صفوان واألةحممود، ومرسل أيب براهيم بنإ صحيحة ولفمن روايات القول األ

  .تقدمت

 كاملروة مثل نس و الذي يقرن بني الصفاكنسإمنا  :)عليه السالم( وصحيحة احلليب، عن الصادق

  .احلديث )١(عتني خلف املقامك، وعليه طواف بالبيت وصالة ريبسياق اهلد الّإ منه أفضل ليس ب،املفرد

 براهيم فصلّإمقام  فأت كفرغت من طوافإذا  :)عليه السالم( وصحيحة ابن عمار، عن الصادق

  .)٢(ماماًإعتني واجعله كر

عيت طواف ك رييصل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نا، عنأصحابورواية مجيل، عن بعض 

  .)٣(افرونكالل هو اهللا أحد، وقل يا أيها قالفريضة خلف املقام ب

  .ما خلف املقامعادإة بمراآلعتني كغريها، مثل الروايات الواردة يف نسيان الرىل إ

عتني ك عند املقام رىمن صل:  قال)عليه السالم( ما روي عن الباقر: ومن روايات القول الثاين

  .)٤(عدلت عتق ست نسمات

عليه ( براهيمإعند مقام  إالّ عيت طواف الفريضةكتصلي ر أن يينبغ ال: وصحيحة زرارة املتقدمة

  .)٥()السالم

                                                

  . من أبواب أقسام احلج٦ ح٢ باب ١٥٤ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٣ ح٧١ باب ٤٧٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٥ ح٧١ باب ٤٧٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٩ ح٤ باب ٣٩٣ ص٩ ج:لالوسائ )٤(

  . من أبواب الطواف١ ح٧٣ باب ٤٨١ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٤٧

  .)١( عند املقامي فيصليف الناسي يرجع: ورواية زرارة

  .)٢(يرجع فيصلي عند املقام أربعاً: قال ،ورواية عبيد بن زرارة

  .)٣(براهيمإعتني عند مقام ك الرييصل أن يرجل نس: ورواية عمر

   .)٤(براهيمإعتني عند مقام ك رىصل :الكناينورواية 

  . غريها من الرواياتإىل 

  .ضة جداًمستفي) عند(روايات ن إ :بل يف املستند

عيت طواف احلج ك ريتصل أن جيوز ال أنه إالّ :)عليه السالم( رواية الرضوي، فهي قولهوأما 

عتني لطواف النساء وغريه حيث شئت ك رين تصلأخلف املقام حيث هو الساعة، وال بأس ب الّإوالعمرة 

  .)٥(من املسجد احلرام

  .ياألصلالم يف الطواف الواجب كهذا متام ال

عليه بشبه النذر، وجب  أو ،هعتيك رين يطوف ويصلأ نذر إذا ماكان واجباً بالعرض، ك إذا أما

 أدلةينما صالها من املسجد، النصراف أحاله حال الطواف املستحب يف صحة صالته  أن فالظاهر

 وجبت عند املقام، صالةالعمرة مستحبني باأل أو ان احلجكإذا  أنه ماكالصالة الواجبة عن مثلها، 

  .فتأمل ،ما قرر يف حملهكون واجبة بالشروع يف العمل، كعمال تسائر األك الصالة  فإن،دلة األطالقإل

عدم  إىل ضافةن الطواف مستحباً باإلاك إذا املسجدمن ان كم أي يصلي أن  جوازىأما ما يدل عل

  ماك مجاعما ادعاه اجلواهر، بل عليه اإلكاخلالف فيه 

                                                

  . من أبواب الطواف٦ ح٧٤ باب ٤٨٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٧ ح٧٤ باب ٤٨٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٨ ح٧٤ باب ٤٨٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف١٦ ح٧٤ باب ٤٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .١٥ سطر ٢٨ ص:فقه الرضا )٥(



١٤٨

  : مجلة من الروايات،شرحه يف املستند، ونقله عن املفاتيح و

  .ما التطوع فحيث شئت من املسجدأف: مثل رواية زرارة السابقة

تب ك ،جوانب املسجد شاء أي عتني يفك رىسبوعاً وصلأمن طاف ذا البيت : سحاقإورواية 

  . املتيقن منها النافلة فإن.اهللا له ستة آالف حسنة

عيت طواف النساء وغريه حيث شئت من ك ريلتص أن وال بأس: )عليه السالم( قال ،الرضويو

  .طواف النساء: )عليه السالم(  قولهيف املتقدم شكال بعد اإل.املسجد

قبل رجل  أ إذ أيبطوف بالبيت معين ألإ:  قال)عليه السالم( وما رواه العياشي، عن الصادق

  .)١(عتنيك رىالطواف دخل احلجر فصل أيب ىفلما قض: قال أن إىل طوال

 عن الرجل يطوف بعد الفجر :سناد، ملا رواه قرب اإلأيضاًل الظاهر جوازها خارج املسجد ب

رجع يف  إذا يينسي فيصلأن  إالّ ،خيرج منها ة الكيصلي مب:  قال،عتني خارجاً عن املسجدكفيصلي الر

  .)٢( الطوافكعيت ذلكساعة أحب ر أي املسجد

م الصالة عنده للصدق عرفاً، ك يف حكذلكوابق وحتته ط أو الصالة فوق املقام بطابق أن مث الظاهر

  . وغريهاي والوقوف والسعيرناه يف أبواب الطواف والرمكما ذك

 الًكما قال به اجلواهر مستشك املسجد فقط، يفتيان صالة الطواف املستحب إ قلنا بلزوم وإذا

روايات الصالة  ألن زوائده،و ياألصلعدم الفرق بني املسجد سناد، فالظاهر  العمل برواية قرب اإلىعل

   املسجد يف

                                                

  .٥ ح٢٩ ص١ ج:تفسري العياشي )١(

  .٧ سطر ٩٧ ص:قرب اإلسناد )٢(



١٤٩

 وبني )عليهم السالم(  زمنهميفمن املستبعد جداً الفرق بني الزيادة  وزيد فيه، أن وردت بعد

  .الزيادة بعدهم

 أدلةسطحها، لشمول  أو عبةك جوف اليفل فتيان بصالة طواف النالظاهر صحة اإل أن ماك

تعسر صالة الطواف الواجب عند املقام قدم  أو ولو تعذر، يان فهو بدوكاملسجد له، واالنصراف لو 

  .ات ودليل امليسورطالق خارجه، لبعض اإلىبقية املسجد عل

  . غريهىان مقدماً علكأحد جانبيه ولو بعيداً  إىل  أون الصالة خلفهكمأنعم ما 

  



١٥٠

 فعليه ،راالصغ أو ربكن متطهراً عن األكمل ي أنه ركمن طاف طواف الفريضة مث ذ :)٢٠مسألة (

 النتفاء املشروط ك للترتيب، وذل حتصيالً،بطهارةان صالها ك وإن  صالها،اليت عادة الطواف وصالتهإ

 فال خيص يواقع أنه  وظاهر الشرط، الطواف الواجبيفالطهارة شرط  أن بانتفاء شرطه، حيث قد تقدم

  .يةإمجاعاملسألة  أن الظاهر:  املستنديفر، وكحبال الذ

عادة الطواف وحده بدون إ فال يبعد وجوب ،عمال املتأخرةعمل األ أن ر بعدكذان التكنعم لو 

ل واحد ك أن  بعض املسائل السابقة من عدم تيقن وجوب الترتيب، الحتماليفتيان بصالته، ملا تقدم اإل

ترتيب   حمل خاص بدون اعتبار الترتيب، مثل صالة الصبح والظهر، حيث اليفمور الواجبة واجبة من األ

  .عادة الصالةإ حوطن األك قبل الثانية، لوىلوجبت األ وإن ينهما،ب

مل ن إ أنه  ومسألة جتاوز النصفة مسألة املوااليف ثنائه، فسيأيتأ يفنقض طهارته  أنه ركتذوإن 

ال إ و، بالبقية مع الطهارةويأيت ، بهىن جتاوز النصف، صح مقدار ما أتكفاتت ول ، أوةتفت املواال

  .استأنف

  .عادةاإل إىل حاجة  جرت قاعدة الفراغ، فال،م الأ طهر ىان علك أنه بعد الطواف هل كن شإو

 يف كش وإن  عليه،احلدث بىن أو ، عليهاان مستصحب الطهارة بىنك  فإنثناء، األيف كشوإن 

 يمت الباقأثناء تطهر و األيف كان الشك  فإن،تاب الطهارةك يفما قرر ك ، احلدثى علاملتقدم منهما بىن

تطهر  الّإ و،متأ جتاوز النصف تطهر و فإنةمل تبق املواال وإن بقيت املواالة ومل يتجاوز النصف،ا إذ

  .واستأنف

  فإن، أم ال،بينهما ايلهل يشترط التو أنه يفالم ك ال بدوا، فسيأيتىولو طاف بطهارة وصل

   تطهر ةقلنا بعدم اشتراط املواال أو  حمفوظة،ةانت املواالك



١٥١

 بالطواف ىقيل باشتراطها تطهر وأت وإن ، القول بعدم اشتراطهاى علةمل تبق املواال  وإن اىوأت

  .وصالته

  . الطواف الواجبيفله كهذا 

 ىن علكمل ي أنه ثنائهأر بعده أويف كتذن إ أما الطواف املندوب فال يشترط فيه الطهارة، ولذا

  .متهأو اء تطهرش وإن ،مت بدواأشاء ن إ ثناءليها، ويف األإطهارة مل حيتج 

طهر ويعيد الصالة الشتراطها تن يكأما طواف النافلة فال يعيده ول: أما يف املستند حيث قال

 أنه  سبيل الشرط مبعىنىأراد عل وإن ،ك ذلى سبيل الوجوب فال دليل على أراد عل فإن،بالطهارة مطلقاً

رادته إ ىالمه يعطكن سياق ك ل،يتطهر ويعيد فال بأس به أن عليهن اك فضل الصالة كيدر أن أرادن إ

  .وللأل

  



١٥٢

 منه فقد ، أما املستثىنفيما استثين إالّ  اجلملة،يفن املواالة شرط يف الطواف  أالظاهر :)٢١مسألة (

  .صحابظاهر األ إىل ره غري واحد، بل عن بعضهم نسبتهكذ

 وتوقيفية ،مككخذوا عين مناس: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، بضميمة قولهي التأس:ويدل عليه

  .ثناء الطوافأخبار الواردة بدخول البيت وحدوث احلدث يف العبادة، واأل

دل  ا معارضة مع مابأخبار  ويف األ،لكثبات الوجوب منه مشإل املستند يف التأسي بأن كوأش

البناء  و جواز القطعى الفرض بعد جتاوز النصف، ومبا دل عليف و، عدم اشتراطها يف طواف النفلىعل

خ والنفس وعيادة املريض  سعة الوقت، وللوتر ولقضاء حاجة األيفلغسل الثوب وصالة الفريضة 

  . ما فعلى مث البناء عل،واالستراحة وغريها

  .نيول الدليلني األيف شكالوجه لإل النه إ: وفيه

 أن جبواز فهل يقول املستند ،صل وجوب املواالةأما موارد االستثناء فقد ثبت بالدليل غري املنايف أل

 يتم سبعة أشواط يف يوم ذا حىتك وهك، وبعد نصف ساعة خيطو خطوات ويتركخيطو خطوات مث يتر

طاف شوطاً  إذا مثلة، بله مثل ما من األكغري ذل إىل ،ذاكساعة وه إىل هكيطوف شوطاً ويتر أو امل،ك

  . بالبقية يف ذي احلجة مثالً يف ذي القعدة، ويأيت وشوطاً،لعمرة التمتع يف شوال

  .ار اشتراطها يف اجلملةكنإن كل، فال ميك ىوعل

  .شاء اهللا مبا يوضح مقدار جواز الفصل نإالم فيها ك الأما املستثنيات فسيأيت

  



١٥٣

زالة النجاسة عن الثوب والبدن يف الطواف، لو طاف مع إ القول بوجوب ى عل:)٢٢مسألة (

 ،ما يف اجلواهرك ،بني القائلني باالشتراط وال خالف إشكالحدمها عاملاً عامداً مل يصح، بال أجناسة 

.  وجههىلف به علك حيث مل يأت باملنه ليس امتثاالً، وأل)١( العبادة الفساديف يلضرورة اقتضاء النه

  .الطواف بالبيت صالة أن يؤيده ما ورد منو

 أو ن حمذور،بدوالنجس يزيلها برتع  أن نهكمأثناء طوافه وأن علم ا يف كولو مل يعلم ا ابتداًء، ل

اجلهل ك املقام يفجلهل ا  إذما عن غري واحد،ك ، متم طوافه وصح، مثالًةيضر باملواال غسله مبا ال

  .الطواف صالة ألن بالنجاسة يف الصالة،

 يفجتوز الصالة   ثوبه دم مما اليف عن رجل )عليه السالم( ، حيث سأل الصادقيوملرسل البزنط

 ه فإن،)٢( يف ثوبه طاهريالطواف فيه مث يرتعه ويصل هأجزأ: )لسالمعليه ا(  فقال، ثوبهيفمثله فطاف 

  .)٣(عليهشيء  ب أمراً جبهالة فالكرجل رأي  :)عليه السالم( شامل للمقام قطعاً، ولقوله

 يعلم اشتراط مل أون البول جنس أم بقسميه، بأن مل يعلم ك باحلان جاهالًكإذا  أنه ومنه يعلم

ن اجلواهر تنظر كره بعضهم يف القسم الثاين من اجلهل، لكما ذكصح طوافه، وطاف  الطواف بالطهارة

 احلج، ومراده يف معذورية اجلاهل أصالة إىل ضافةقال أخرياً بشمول املرسل له، باإل وإن فيه ابتداًء،

  . مراً جبهالةأب ك رئميا امرأ: )عليه السالم( رناه من قولهك ما ذاألصلب

   امكح األيفومثل اجلاهل 

                                                

  .١٧ سطر ٣٢٠ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  . من أبواب الطواف٣ ح٥٢ باب ٤٦٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . اإلحرامك من أبواب ترو٣ ح٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٥٤

 اجلاهل  فإن اجلهل،يفاملناط  إىل ضافة أدلتها، باإلطالق والغافل واملضطر، إليورة، الناسكاملذ

  .ورينكل املذك من أاملقصر أسو

 ،ما تقدم إىل ضافة باإل،ثناء األيفالتفت  أو علم إذا  به من الطوافى صحة ما أتىيدل علنه ‘مث 

:  قال، الطوافيف ثوبه الدم وهو يف ىالرجل يرعن  )عليه السالم( خرب يونس بن يعقوب، سأل الصادق

فيه الدم فيعرفه مث خيرج فيغسله مث يعود فيتم طوافهىينظر املوضع الذ )١(.  

 قد أصاب إنسان فإذا  طواف الفريضة فطفت شوطاً،يفت أابتد:  قال،وخرب حبيب بن مظاهر

 ،)عليه السالم( عبد اهللايب  ألكرت ذلكفذت الطواف، أدماه فخرجت فغسلت مث جئت فابتدأنفي فأ

  فإن،)٢( شيءكليس علينه إ ماأ:  مث قال ما طفتىتبين عل أن كان ينبغي لك ،بئسما صنعت: فقال

  .مناط هذا اخلرب يشمل ما حنن فيه

 فعل ىزالة علاإلتوقفت  إذا  جزم الشهيدين بطالن الطوافيفومما تقدم تعرف وجه النظر 

مال كإ من التفصيل بني ما سيأيت إىل أما نظراكمل أربعة أشواط، وك قطع الطواف وملا يييستدع

ان القطع قبل ك وإن م بالصحة،ك احليفافية ك الباب أدلةمن رناه كن ما ذ أربعة وغريه، وجه النظراأل

  .ربعةمال األكإ

  .صلحدمها لألن ترجيح ألكاللباس، مل يأو البدن   بني جناسةاألمردار  لونه إمث 

تاب ك يف ما تقدم مثله ىعل  وتيمم للثاينول قدم األ،احلدث أو زالة اخلبثإدار بني  لو أنه ماك

   ما ليسى له بدل يؤخر علىالواجب الذ ألن ،الصالة

                                                

  . من أبواب الطواف٢ ح٥٢ باب ٤٦٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٢ ح٤١ باب ٤٤٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٥٥

لية، ك هذه الىدليل عل ال أنه  حبث التزاحم ومرجحاتهيف صولرنا يف األكنا قد ذكله بدل، ل 

  .له بدل  جانب مايفمهية ون األكن كمن املم ويفك

 يفالوضوء  أو  للغسلفيكان له قدر من املاء يك إذا ماكصغر، األ أو ربكزالة األإولو دار بني 

  .همأونه ك من دلةرب، ملا يستفاد من األكزالة األإ قدم ،احلائض

ان طواف الطفل كاضطر،  أو ينس أو جهل فإذا زالة جناسته،إ ويل الطفل ىعلجيب  أنه مث الظاهر

  .مهماك يف وحدة حدلةصحيحاً، لظهور األ

فرق يف الطائف بني احلاج واملعتمر،  ما الكقرانه بني القاصر واملقصر، أ اجلهل ويفوال فرق 

  .، واهللا سبحانه العاملدلة األطالق إلكل ذلكقسام، غريها من األ إىل صيل والنائب،واأل

  



١٥٦

راهة كوا ركوقات اليت ذ األ حىت،ل وقتكعتا طواف الفريضة تصليان يف كر :)٢٣مسألة (

  :ك وال خالف، وذلإشكالة فيها، بال أالنوافل املبتد

  .ا ليست من النوافل املبتدأة أل:أوالً

  .خبار خاصةوثانياً، أل

ن  ألكره كعتان مها الفريضة ليس يكوهاتان الر: )عليه السالم( صحيح ابن عمار، عن الصادقك

تؤخرمها ساعة تطوف وتفرغ  وال ،ا عند طلوع الشمس وعند غرو،الساعات شئت أي تصليهما يف

  .)١(فصلهما

ل ساعة، كيف أربع صلوات يصليها الرجل : قالنه إ )عليه السالم( وصحيح زرارة، عن الباقر

 ىسوف، والصالة علكالفريضة، وصالة العيت طواف كديتها، وصالة رأرا ك ذ مىتكصالة فاتت

  .)٢(امليت

عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي  )عليه السالم( وحسن رفاعة، سأل الصادق

بين  يا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا قول كنعم، أما بلغ:  قال،عتني حني يفرغ من طوافهكر

  .)٣(عبد املطلب ال متنعوا الناس من الصالة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف

 عن رجل طاف طواف الفريضة )لسالمعليه ا( جعفر أبا سألت:  قال،وصحيحة حممد بن مسلم

عتان فليصلهما قبل ك الساعة الركوجبت عليه تل:  قال،وفرغ من طوافه حني غربت الشمس

  .)٤(املغرب

   خذواأيت الناس أما ر:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب سحاق، عنإوموثق 

                                                

  . من أبواب الطواف٣ ح٧٦ باب ٤٨٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب املواقيت١ ح٣٩ باب ١٧٤ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٧٦ باب ٤٨٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .من أبواب الطواف ١ ح٧٦ باب ٤٨٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٥٧

  .)١(ة يف طواف الفريضةالصالة بعد العصر وبعد الغدا إالّ )عليهما السالم( عن احلسن واحلسني

 أو انك طواف الفريضة بعد الفجر عيتك رصلّ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن ميسر، عن

   .)٢(بعد العصر

  .غريهاإىل 

ره الشيخ وتبعه غري واحد كما ذك التقية، ى بعض الروايات من املنع، حممول عليفوعليه فما 

  .املستند والوسائل واجلواهر وغريهمك

:  فقال، طواف الفريضةعيتك عن ر)عليه السالم( جعفر أبا  صحيح ابن مسلم، سألتفيف

رهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعهاك، وكفرغت من طواف إذا وقتهما)٣(.  

 ،بعد العصر أو ة بعد الغداةكعن الرجل يدخل م) عليهما السالم( سأل أحدمها :خروصحيحه اآل

  .)٤(عند امحرارها أو ن عند طلوع الشمسكمل يعتني ما ك الرييطوف ويصل: قال

 أن  يرونكم مع ذل أل،) السالمماعليه( واحلسني ون الناس أخذوا عن احلسنك يفوهذا ال ينا

 يرونه من ك الصالة جيوز عند بعض مذاهبهم، ومع ذليفتف كعدم الت أن ماك من مسات الشيعة، كذل

سألته عن صالة :  قال، صحيح ابن بزيعيف )عليه السالم( الرضا اإلمام هذا أشارىل إمسات الشيعة، و

   :)عليه السالم( رت له قول بعض آبائهك، فذال: )عليه السالم(  فقال،طواف التطوع بعد العصر

                                                

  .٨٢١ ح١٥٧ الباب ٢٣٦ ص٢ ج: من أبواب الطواف، واالستبصار٤ ح٧٦ باب ٤٨٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٦ ح٧٦ باب ٤٨٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٧ ح٧٦ باب ٤٨٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٨ ح٧٦ باب ٤٨٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٥٨

ةكالصالة بعد العصر مب إالّ )عليهما السالم( احلسني ون الناس مل يأخذوا من احلسنإ،فقال  

:  فقال،هؤالء يفعلونن إ :، فقلتفاجتنبهشيء  ىرأيت يقبلون عل إذا نكنعم، ول: )عليه السالم(

لستم مثلهم)١(.  

  .رناهك ما ذ)عليه السالم( المهكوجه  أن ن الظاهرإف

 عن الذي يطوف بعد )عليه السالم( احلسن أبا  سألت: التقية، خرب ابن يقطنيى احلمل عليفومثله 

:  قال،فريضة أو انتكالطواف نافلة عات ك ريل وقت الصالة، أيصيفبعد العصر وهو  أو الغداة،

ال)٢(.  

 يفتصح  النافلة ال أن  أو تقدمي صاحبة الوقت،ىمل يصل الفريضة، بناًء عل إذا  ماىأما محله عل

املوسعة، ال نقول بعدم صحت التطوع يف وقت الفريضة  إذ  فبعيد،،كان الطواف نفالً إذا وقت الفريضة

ان أحدمها ك تعارض واجبني، ولو ىلد أنه  القاعدةىالوقت، بل مقتضنقول بلزوم صاحبة  ا المك

 ،حدمها مضيقاًأان ك إذا ليهما واسعاً، ويقدم املضيقكان وقت ك إذا شاء منهما صاحب الوقت يقدم ما

 كذلك مبا شاء منهما، وىمل يعلم أت وإن خر، اآلىحدمها قدمه علأ علم أمهية  فإنانا مضيقنيك وإذا

 فورية ىدليل عل ال أنه سيأيت وتيان بالنافلة،ال جاز اإلإ و، سقطتةامحت الفريضة املضيقزن إ النافلة

  .يف بالنافلةك الفريضة فيفصالة الطواف 

 قدم ،كذلكصالة اجلنازة  أو يات املضيقة،تعارض صالة الطواف الواجب مع اآلن إنه إمث 

  . من عدم ضيق صالة الطوافاملضيق، ملا سيأيت

  

                                                

  . من أبواب الطواف١٠ ح٧٦ باب ٤٨٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف١١ ح٧٦ باب ٤٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٥٩

مل يأت ن إ ه،ك وجب تدارأكثر أو  من نقص من طواف الفريضة عمداً شوطاً:)٢٤مسألة (

  معك بالطواف ذلاألمرخالف، القتضاء   والإشكالشواط، بال باملنايف املوجب لعدم االتصال بني األ

 داخل يف املسألة  ألنه حسب املفروض، فلو استأنف واحلال هذا فالظاهر الصحة،يفمل يأت باملناأنه 

  . يف حبث من زاد يف طواف الفريضةاملتقدمة

:  يف حديث حبيب)عليه السالم(  اإلمام  من قول، من طاف بنجاسةةويؤيده ما تقدم يف مسأل

 ،شيءكليس علي أنه  ما طفت، أماىتبين عل أن كان ينبغي لكبئس ما صنعت .  

 ىمنته ألن يناف، يف عدم ضرر االستشكالهذا يف طواف الفريضة، أما طواف النافلة فال ينبغي اإل

 وهو الذي ،املشهور عدم البأس به أن  الزيادة العمدية فيه، وقد تقدم يف مسألة زيادة الشوط وحنوهاألمر

  .يدل عليه النص

  :ثالثة أقسام إىل  باملنايف، فاملشهور قسموهىأتإذا وأما 

  . من موضع القطع مطلقاًطواف النافلة، وال بأس فيه بأن يبين: ولاأل

  .يستأنف أن الالزم وواف الفريضة يف صورة عمد القطع،ط: الثاين

قضاء حاجة  أو ثناء،طواف الفريضة يف صورة االحتياج للقطع، مثل االستراحة يف األ: الثالث

 أن حنوه، والالزم هنا ومتام ملرضتعذر اإل إذا ذاك و،الطهارة إىل حدوث احلدث احملتاج فيه أو املؤمن،

ما كحال العمد حال غريه،  أن ن الظاهركمل يتجاوز النصف، لن إ تيناف واالس،جتاوز النصفن إ يبين

 أن ماك التفصيل بني العمد وغريه، فاملطلقات شاملة هلما، ىدليل عل ال إذ اختاره املفيد والديلمي،

املطلقات مؤيدة ببعض  أن الظواهر املفصلة بني جتاوز النصف وغريه أضعف من مطلقات البناء، مع

   ىاصة علالتصرحيات اخل



١٦٠

ن كم ألى املدعمجاع حبيث لوال خوف الشهرة احملققة واإل،م البناء ولو قبل النصفكون احلك

االحتياط  أن  يفإشكال ن الكقبل النصف، لقطع   استحباب االستيناف فيما لوىالقول حبمل املفصلة عل

  .يف اتباع املشهور

  :خبارفهنا طائفتان من األ

  .مل يتجاوز النصف وإن م البناءكاحل أن ى والدالة عل،املطلقة: وىلاأل

  .املفصلة بني جتاوز النصف وعدمه: الثانية

 فجاء رجل ، يف الطواف)عليه السالم( عبد اهللا أيب نت معك:  قال،قوية أبان: وىلطائفة األالفمن 

 من هذا بانأيا :  فقال)عليه السالم( عبد اهللا أبو  ففطن يب،مشي معه يف حاجةأ أن خواين فسألينإمن 

 وانطلق كيا أبان اقطع طواف:  حاجة، فقاليفذهب معه أ أن  سألينكرجل من موالي:  قلت،الرجل

،  حاجتهيفحصر ما طفت وانطلق معه أ:  قال،مت طوايفأين مل إ: ، فقلتفاقضها لهمعه يف حاجته 

  .)١(ان طواف فريضةك وإن نعم: )عليه السالم(  فقال،ان طواف فريضةك وإن :فقلت

 يف الرجل يطوف مث تعرض )عليهما السالم( حدمهاأ يف الفقيه، عن يعمري، املرو أيب ومرسل ابن

يستريح  أن أراد وإن يقطع الطواف، وحاجة غريه أو يذهب يف حاجته أن ال بأس:  قال،له احلاجة

  .)٢(ان أقل من النصفك وإن  طوافه،ى علرجع بىن فإذا ،كويقعد فال بأس بذل

                                                

  . من أبواب الطواف٧ ح٤١ باب ٤٤٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .م من قطع عليه الطوافك من أبواب ح٣ ح١٢٩ باب ٢٤٧ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(



١٦١

:  قال،سأل عن الرجل يستريح يف طوافه أنه ،)عليه السالم( يعفور، عن الصادقأيب  وخرب ابن

 انت توضع يل مرفقة فاجلس عليهاكنعم، قد)١(.  

أقل من  أو شواطأ، سأله عن امرأة طافت ثالثة )عليه السالم( وصحيح ابن مسلم، عن الصادق

  .)٢(ىطهرت طافت واعتدت مبا مض  فإذااا،كحيفظ م: )عليه السالم(  قال، مث رأت دماًكذل

الصفا  إىل  عن رجل طاف بالبيت مث خرج)عليه السالم( سحاق بن عمار، سأل الصادقإوموثق 

البيت ليتم ما بقي من طوافه، مث  إىل يرجع أن فأمرهء، يقد بقي عليه من طوافه ش أنه ركفطاف به مث ذ

البيت  إىل يرجع:  قال، البيتكتر وف بالصفا طاه فإن:، قاليالصفا واملروة فيتم ما بق إىل يرجع

 يف دخل ألنه :)عليه السالم(  فقال،فما الفرق بني هذين:  قال،فيطوف به مث يستقبل طواف الصفا

  .)٣(منهشيء  يفمن الطواف، وهذا مل يدخل شيء 

لنساء ان يف طواف اك عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وحسن عبد اهللا بن سنان، قال

  .)٤( من حيث قطعفرغ بىن فإذا يصلي يعين الفريضة،: )عليه السالم(  قال،قيمت الصالةأف

 :ته صالة فريضةكان يف طواف فريضة فأدرك، عن رجل )عليه السالم( وخرب هشام، عن الصادق

عليه من طوافهي الفريضة مث يعود فيتم ما بقييقطع طوافه ويصل )٥(.  

                                                

  .ف من أبواب الطوا٣ ح٤٦ باب ٤٥٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٣ ح٨٥ باب ٥٠١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٣٢ باب ٤٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٢ ح٤٣ باب ٤٥١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف١ ح٤٣ باب ٤٥١ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٦٢

ون يف الطواف وقد ك عن الرجل ي)عليه السالم( اظمك احلجاج، سأل الوصحيح عبد الرمحان بن

ان ك إذا  بعض املساجدىل إأواحلجر،  إىل  عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوافيبق وطاف بعضه

 ،سفارسفر بعض األأ وإن  أم يتم الطواف مث يوتر،أفضل ك ذلىفترأمل يوتر فيوتر مث يرجع فيتم طوافه، 

  .)١(مت الطواف بعدأ مث كخفت ذل إذا  بالوتر واقطع الطوافأابد: )السالمعليه ( قال

 قد إنسان فإذا  واحداً، طواف الفريضة فطفت شوطاًيفت أابتد: وخرب حبيب بن مظاهر قال

عليه ( عبد اهللا أليب كرت ذلكت الطواف، فذأدماه فخرجت فغسلته مث جئت فابتدأنفي فأأصاب 

 كليس علينه إ أما: مث قال.  ما طفتى علتبينأن  ك ليان ينبغكنعت، بئس ما ص: فقال) مالسال

  .)٢(ءيش

 يف:  قال) السالماعليهم( نا، عن أحدمهاأصحاب عمري، عن بعض أيب عن ابن ،وماه رواه الصدوق

 ،حاجة غريه ويقطع الطواف أو  حاجتهيفيذهب  أن ال بأس:  قال،الرجل يطوف مث تعرض له احلاجة

  .ان أقل من النصفك وإن  طوافه،ى علرجع بىن فإذا ،كيقعد فال بأس بذل ويستريح  أنأرادوإن 

 ، أخاه وهو يف الطوافالرجل يأيت: )عليه السالم( عبد اهللا أليب وصحيحة صفوان اجلمال، قلت

  .)٣( طوافهى حاجته مث يرجع ويبين عليفخيرج معه : فقال

عرض يل  إذ ،ي الطواف ويده يف يديف )ليه السالمع( عبد اهللا أيب نت معك: محد، قالأ أيب وخرب

  ما ك: ليه بيدي، فقلت لهإومأت أرجل له حاجة ف

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٤٤ باب ٤٥٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٤١ باب ٤٤٧ ص٩ج :الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح٤٢ باب ٤٥٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٦٣

 اهللا، رجل كأصلح:  فقلت،ما هذا: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  فقال،فرغ من طوايفأ نت حىتأ

:  له، فقلت حاجتهيفاذهب معه : نعم، فقال:  فقلت،أمسلم هو: فقال يلين يف حاجة، ءجا

 وإن نعم،:  قال،نت يف املفروضك وإن :، قلتنعم: )عليه السالم(  قال،قطع الطوافأ اهللا فكأصلح

  .)١(نت يف املفروضك

عليه ( عبد اهللا أيب نت أطوف معك: نا، عن أبان قالأصحاب عمري، عن رجل من يبأوما رواه ابن 

 )عليه السالم( عبد اهللا أبو فرآه ، إيلّأشارذ  إنا أطوفأ فبينما ، الذهاب معه يف حاجة، فعرض يل)السالم

 ىهو عل:  قال،ناأصحابرجل من :  قلت،فمن هو: نعم، قال:  قلت، يريد هذاكياإيا أبان : فقال

 وإن :، قلتنعم:  قال،قطع الطوافأف: ، قلتليهإفاذهب : نعم، قال:  قلت،نت عليهأ يمثل الذ

  .ث احلدي)٢(. معهتب فذهنعم:  قال،ان طواف الفريضةك

 أن  الطواف ألهيف ي الرجل يع):عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت:  قال،ابئرعلي بن وصحيحة 

 سعيه، ومجيع يف كغريها، ويفعل ذل أو  فريضةيف طوافه ى علنعم، يستريح مث يقوم فيبين:  قال،يستريح

  .)٣(هكمناس

 الطواف قطعوا يفحضرت الصالة والناس ا إذ : قال)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٤(متوا ما بقي عليهمأطوافهم وصلوا مث 

  )٥(عياأ الطواف ملن يفال بأس باالستراحة : ، قالأيضاً )عليه السالم( وعنه

                                                

  . من أبواب الطواف٣ ح٤٢ باب ٤٥٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٤ ح٤٢ باب ٤٥١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح٤٦ باب ٤٥٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١٩الطواف سطر ر ك باب ذ٣١٣ ص١ ج:الدعائم )٤(

.١٨ر الطواف سطر ك باب ذ٣١٣ ص١ ج:الدعائم )٥(



١٦٤

 عن امرأة ،)عليه السالم( عبد اهللا أبا سحاق، عمن سألإمساعيل بن إ خرب :ومن الطائفة الثانية

تتم طوافها فليس عليها غريه  :)عليه السالم(  قال،معتمرة مث طمثت وهي  أشواططافت بالبيت أربعة

 النصف، وقد مضت متعتها، ىا زادت عل ألكتطوف بني الصفا واملروة، وذل أن  فلها،ومتعتها تامة

  .)١(ولتستأنف بعد احلج

مث وجد من  عن رجل طاف بالبيت ثالثة أشواط، )عليه السالم( ، سأل الصادقوصحيح احلليب

  .)٢(دع طوافه، وقد خالف السنة فليييقض: )عليه السالم(  قال،البيت خلوة فدخله

اف يطوف بالبيت فيعرض له ك فيمن ،)عليه السالم( ، عن الصادقيوخرب حفص بن البختر

  .)٣(يستقبل طوافه: )عليه السالم( عبة فدخلها، قالكدخول ال

شوطني مث خرج مع  أو  رجل طاف شوطاًيف ،)السالمعليه ( وصحيح أبان بن تغلب، عن الصادق

  .)٤(ان طواف فريضة مل ينبك وإن  عليه،ان طواف نافلة بىنكن إ : قال، حاجةيفرجل 

 رجل طاف طواف الفريضة مث اعتل يف، )عليه السالم(  احلسنيبأسحاق بن عمار، عن إوخرب 

شواط، أمر من يطوف عنه ثالثة أربعة طاف أان كن إ : قال،متام الطوافإ ىيقدر معها عل علة ال

 هذا مما غلب اهللا  فإن الطواف،ىشواط وال يقدر علأان قد طاف ثالثة ك وإن مت طوافه، شواط وقدأ

  اىل تع

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٨٦ باب ٥٠٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٩ ح٤١ باب ٤٤٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح٤١ باب ٤٤٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٥ ح٤١ باب ٤٤٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٦٥

طالت  وإن سبوعاً،أ خلقه العلة عاد فطاف  فإنيومني، أو يؤخر الطواف يوماً أن  فال بأس،عليه

  .)١(حرامهإ عنه، وقد خرج من ىعتني ويسعكر هو يسبوعاً ويصلأعلته أمر من يطوف عنه 

  . عنهىويصل :عتنيك هو رييصلروايته، وقال بدل  )٢(وعن التهذيب

 أو من حدث به أمر قطع به طوافه من رعاف: قال أنه )عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

  من النصف بىنأكثر أو ف تقدم النصيان الذك  فإنطوافه، إىل ، مث عادكشبه ذلأما  أو حدث أو وجع

  .)٣(ى ما مضىلقأان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وكان أقل من النصف وك وإن  ما تقدم،ىعل

 الطواف يف وهي حاضت املرأةإذا  : قال)عليه السالم( وخرب أمحد بن عمر احلالل، عن الرضا

 يفقطعت طوافها هي ذا  فإ بلغت،ى املوضع الذك علمت ذلالنصفالصفا واملروة وجاوزت  أو بالبيت

  .)٤(هأولتستأنف الطواف من  أن أقل من النصف فعليها

يف الرجل ) عليهما السالم(نا، عن أحدمها أصحابعمري، عن مجيل، عن بعض  أيب ومرسل ابن

  طوافه،ى علان جاز النصف بىنك  فإن،خيرج ويتوضأ:  قال،حيدث يف طواف الفريضة وقد طاف بعضه

  .)٥(عادأصف ان أقل من النكوإن 

  :مورأوهذه الطائفة يرد عليها 

   النافلة بعيد جداً ى املطلقات السابقة القوية، مما محلها علإطالق: ولاأل

                                                

  . من أبواب الطواف٢ ح٤٥ باب ٤٥٣ ص٩ ج:لوسائلا )١(

. يف الطواف٨٠ ح٩ باب ١٢٥ ص٥ ج:التهذيب )٢(

  .١١ر الطواف سطر ك باب ذ٣١٣ ص١ ج:الدعائم )٣(

  . من أبواب الطواف٢ ح٨٥ باب ٥٠١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .من أبواب الطواف ١٠ح ٤٠ باب ٤٤٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٦٦

 قبال محل املقيد يف املقيد ى حلمل املطلق علي الظهور املقتضكوتقييدها ذه الروايات ليس بذل

  . االستحبابىعل

ر كمساعيل بعدم ذإ يف خرب شكال الطائفة، مثل اإلت يف روايات هذهإشكاال ورود عدة :الثاين

  .خرشواط األالثالثة األ

 حال دخول البيت حال  فإن،ة ال ينايف املواالبأنه يف روايات دخول البيت شكالومثل اإل

ان دخول البيت لالستراحة، بل ك إذا  خصوصاً، االستحبابىاالستراحة وحنوها مما يلزم محلها عل

  .دخل البيت بعد النصف وهو غري تام إذا ما خرب حفص يشمل إطالق

 بقدر ةان خروجه غري مناف للمواالك إذا  ما يشمل حىتبأنه يف صحيح أبان شكالومثل اإل

  .االستراحة وهي جائزة، والفرق بينهما غري تام

يستغرق قدر االستراحة، فالالزم  عمري، بأن وقت الوضوء ال أيب  يف مرسل ابنشكالومثل اإل

  .عادة وعدمها وجوب اإليفاويهما القول بتس

  . يف مجلة منها بضعف السندشكالومثل اإل

 مقيدات الطائفتني مما يوجب محل ما ىسقاط مطلقات الطائفتني تبقإبعد نه إ ،وهي العمدة: الثالث

  . االستحبابى االستيناف قبل النصف علىدل عل

مساعيل، وخرب إ مسلم، وموثق عمري، وصحيح ابن أيب  رواية ابنوىل يف الطائفة األ فإنكوذل

  .ان أقل من النصفك وإن  الطوافىلها نص يف البناء علك عمري، ويبأحبيب بن مظاهر، ورواية ابن 

  .برياًكالم اضطراباً كرناه من اجلمع يضطرب الكوبغري ما ذ



١٦٧

ليها تدل ع تقييدات ال إىل  من راجع احلدائق واملستند واجلواهر وغريها، واحتاجىعل خيفى ما الك

باب :  مثال قال، العنوانىداللة يف رواياته عل بواب مبا الالوسائل عنون بعض األ أن النصوص، حىت

ره من روايات كما ذ أن  مع،خلإ )١( والواجب بعد جتاوز النصفجواز قطع الطواف املندوب مطلقاً

  . جتاوز النصف أصالًىر فرقاً بني الواجب واملندوب، وال مسكالباب مل يذ

  

                                                

.عنوان ال٤٢ باب ٤٥٠ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٦٨

 ،املستحب أو  الواجبيفون قطع الطواف ك بني ،ال فرق يف لزوم البناء أنه  قد تقدم:)٢٥ألة مس(

 ،املرض واحليضكشرعاً،  أو غري عمد، لعذر يوجب تعذر الطواف عقالً أو  عمداً،بعده أو قبل النصف

  .لغريه، مثل قضاء حاجة املؤمن واالستراحة وغريمهاأو 

  :ففي املقام فروع

  

  .ملهك عاد فأ،أكثر أو أقل أو نقص من طوافه شوطاً،لو : )ولاأل(

 عن رجل طاف بالبيت ستة ،نا معهأولصحيح حسن بن عطية، سأله سليمان بن خالد و، ملا تقدم

اهللا : استقبل احلجر، وقال:  قال،يف طاف ستة أشواطكو: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  فقال،أشواط

 ك فاته ذل فإن:، فقال سليمانيطوف شوطاً: )عليه السالم( عبد اهللا أبو رب، وعقد واحداً، فقالكأ

  .)١(يأمر من يطوف عنه:  قال، أهلهى أتحىت

رجل طاف بالبيت واختصر شوطاً واحداً : ، قلت له)عليه السالم( وصحيح احلليب، عن الصادق

  .)٢( الشوطكيعيد ذل:  قال،يف احلجر

 كل ذلكاضطراراً،  أو جهالً أو نسياناً أو الشوط سهواًه كون تركي أن  بنيكال فرق يف ذلنه إمث 

  . واملناط ودليل امليسورطالقلإل

عادة إ إىل  مل حيتجي قدر عليه بعد السعوإذاقبله،  أو ي بالشوط بعد السعيأيت أن ما ال فرق بنيك

عادة صالة إ إىل ما ال حاجةك ،طالقعادة حلصول الترتيب، ال وجه له بعد اإل، واحتمال لزوم اإليالسع

  .قدر عليه بعد صالة الطوافن إ الطواف

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٣٢ باب ٤٣٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٣١ باب ٤٣١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٦٩

تيانه إ إىل هله فالظاهر عدم احلاجةأ إىل ال استناب، بل لو رجعإتيانه بنفسه وإ ىقدر علإذا نه إمث 

 عدم ىالفتاوك ولوظاهر اخلرب األ:  اجلواهريف ولذا قال ،طالق له ميسوراً، لإلكان ذلك وإن بنفسه

  .)١(ن من الرجوع والقضاء بنفسه وغريهكمن مت االستنابة بني يفالفرق 

 مجلة من طالقصل وإل لأل،ك الطواف لقضاء احلاجة وعيادة املريض وغري ذلكجيوز تر: )الثاين(

  . السابقةدلةاأل

 أن ريدأ ينإ:  مخسة أشواط مث قلت)عليه السالم(  عبد اهللاأيبطفت مع :  قال، الفرجيبأوخلرب 

  .)٢(كمت طوافأ مث اذهب فعده مث ارجع فكانكاحفظ م:  فقال،أعود مريضاً

ان ما ك وإن  وبعد الصحة أمت من حيث حفظ،،انهكثناء الطواف حفظ مأ يفلو مرض : )الثالث(

يستنيب عند ما  أن  من غري فرق بني،متام استناب فيه اإلىمل يقدر عل وإن  دون النصف،أوالً به ىأت

  .يامأ أو ال يقدر بعد يوم أنه تبني له إذا يستنيب  أو،متام اإلى ال يقدر علبأنهعلم إذا مرض 

  إىل البقاءىحاضت وال تقدر عل إذا ماكحدث مانع شرعي،  إذا مثل املرض يف االستنابة: )الرابع(

  . يستنيبه فإن يتم طوافه،ه حىتكيرجو ف سجن مبا ال إذا ماك ،عقلي أو تطهر،أن 

 أنه  احتماالن، من،متام بنفسهجيب عليه اإل أو ،اب ما استنفيكولو استناب مث ارتفع املانع، فهل ي

  .أحوطمتام بنفسه، وهذا ليفه فالالزم اإلكت أنه ظن أنه من وليفه فسقط،ك بتىأت

                                                

  .١١م من نقص عن طوافه السطر ك يف ح٣٢٧ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  . من أبواب الطواف٦ ح٤١ باب ٤٤٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٧٠

 بنفسه بعد فعل ييصل أن ى قدر عل فإنمتام الطواف فاستناب،إلو حصل له مانع عن : )اخلامس(

يصلي هو بنفسه  أن ىمل يقدر عل وإن ه عنه،لف ا، فال تصح نيابة غريك م ألنه بنفسه،ىالنائب صل

  .أيضاًاستناب يف الصالة 

 لشمول ،سجن إذا ماك، ك ذلىقدر عل إذا نعم رمبا حيتمل وجوب الصالة بنفسه خارج املسجد

 وإن  صالة نفسه خارج املسجد، وهذا غري بعيد،ىدليل امليسور له، وملا تقدم من الروايات الدالة عل

  .ني صالة نفسه خارج املسجد، وصالة نائبه فيه اجلمع بحوطان األك

ن كمأ  فإنمل يرج وإن  زوال العذر أخر الطواف،ىرج إذا املريض أن القاعدةمقتضى : السادس

ن كمل مي وإن ، بعض املسائل السابقةيفما تقدم ك ،عبةكال إىل رجله أو حبيث رأسه انكلو  وطيف به،

 كذل يف  استنابأيضاً كن ذلكمل مي وإن خر،بعض اآلاستناب يف ال وله طيف به بعضهكالطواف به 

  : العامة، وقد ورد يف املسألة رواياتدلة األى ملقتض،لهك

 بطنه كسقط من مجله فال يستمس أنه ، عن سعيد بن يسار،)عليه السالم( خرب يونس، سألهك

  .)١(نت عنهأ فاقص الّإ و، هوى قضئ بر فإنن دعهكال، ول: )عليه السالم(  قال،ىسعأأطوف عنه و

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( ، عن الصادقيوصحيح حبيب اخلثعم

  .)٢(سريكطاف عن املبطون والي أن أمر

  .)٣(حمل فيطاف بهبري يكال: وصحيح معاوية

                                                

. من أبواب الطواف٣ ح٤٥ باب ٤٥٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٥ ح٤٩ باب ٤٥٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٦ ح٤٩ باب ٤٥٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٧١

ن كلال، و:  فقال،عبةك عن املريض يطاف عنه بال)عليه السالم( اظمكسحاق، سأل الإوخرب 

  .)١(يطاف به

رض قدميه يف  متس األرض برجليه حىت خيط األيطوف به حمموالً: وصحيح صفوان بن حيىي

  .)٢(الطواف

 ،حيملوه ويطوفوا به أن مرض فأمر غلمانهنه إ :)عليه السالم( بصري، عن الصادق أيب وخرب

  .)٣(رض قدماه يف الطواف متس األرض حىتخيطوا رجليه األ أن أمرهمو

 عنه، ى عليه يرمىاملريض املغلوب واملغم:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  حريز، عنوخرب

  .)٤(ويطاف به

: فقال:  قال، عنهىيرم وسألته عن الرجل يطاف به:  قال،أيضاً) عليه السالم(وعنه، عن الصادق 

يستطيع ان الك إذا نعم)٥(.  

 فليحرم ،انت املرأة مريضة ال تعقلكإذا  :ال ق)عليه السالم( وعن معاوية بن عمار، عن الصادق

  .)٦( عنهاىيطاف عنها ويرم أو ، ويطاف ا، احملرمى على عليها ما تبقىعنها ويبق

ن إ أنه جلالترديد أل وحيرم بنفسه، أنه يفعل ا، ال أي  احملرمى علىما تبقن  أالظاهر: أقول

   كطاف عنها، وذل الإن الطواف ا طاف ا، وكأم

                                                

  . من أبواب الطواف٧ ح٤٧ باب ٤٥٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٤٧ باب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١٠ ح٤٧ باب ٤٥٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف١ ح٤٧ باب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٣ ح٤٧ باب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . من أبواب الطواف٤ ح٤٧ باب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٦(



١٧٢

  .لقرينة امليسور، وما يف نفس الرواية من جعل الرمي عنها

  .)١(حمل فيطاف بهبري يكال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن معاوية بن عمار، عن

عبة يف كطاف به حول ال وهو ي)عليه السالم( عبد اهللا أبا شهدت:  قال،وعن الربيع بن خثيم

وة ك يده من أخرجرض، فن اليماين أمرهم فوضعوه باألكغ الرلما بلكان ك ف، وهو شديد املرض،حممل

: ل شوط، قلت لهك مراراً يف ك فلما فعل ذل،ارفعوين: رض، مث يقول األى جيرها علاحململ حىت

ِليشهدوا ﴿:  يقولعز وجل مسعت اهللا ينإ:  فقال،كهذا ليشق علين إ بن رسول اهللا يا كجعلت فدا

ملَه اِفعن٢(﴾م(، فقال،خرةمنافع اآل أو منافع الدنيا: فقلت  )عليه السالم( :لكال)٣(.  

،  عنهمىرمي وطاف مالصبيان ي:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن معاوية بن عمار، عن

   .)٤(يطاف عنها أو انت املرأة مريضة ال تعقل يطاف ا،كإذا  :)عليه السالم( وقال: قال

 ى غلب علىبري والذك والم يف املريض والصيبك وحدة احلىوايات، وهي تدل علغريها من الرإىل 

  . احلجيف فيلتحق به من جن ،عقله

رناه من ك ما ذىالروايات تقيد مطلقاا مبقيداا، وبضميمة دليل امليسور تدل عل أن  خيفىمث ال

  ان ك وإن جيوز احلمل اختياراً، أنه ماكالقاعدة، 

                                                

  . من أبواب الطواف٦ ح٤٧ باب ٤٥٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢٨اآلية : سورة احلج )٢(

  . من أبواب الطواف٨ ح٤٧ باب ٤٥٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. من أبواب الطواف٩ ح٤٧ باب ٤٥٧ ص٩ ج:ائلالوس )٤(



١٧٣

  .ل االختيار حايف املشي حوطاأل

  .رضميس احملمول رجله باأل أن  يستحبكذلكو

متواتر الريح والنوم يطوف هو مع ما يقدر من الوضوء وطهارة  واملبطون والسلس أن مث الظاهر

تاب ك  لقاعدة املباشرة بضميمة دليل امليسور، وقد تقدم يفك هو، وذليما يصلكاملالبس والبدن، 

 واحداً اً واحداً للطواف، ووضوءاًل صالة، وهنا يتوضأ وضوءكفاية وضوء واحد لكالطهارة ظهور 

  . من تعدد الوضوءاتكروه هناك هنا اتباع ما ذحوطان األك وإن لصالته،

من  أو يراد به من مينعه الضعف عن الطواف،ن أال بد واملبطون يطاف عنه،  أن وما تقدم من

 الطواف بنفسه ومل يسبب تنجيس ىقدر علا  إذاملبطون يسيل منه النجاسة، أمان إ يلوث املسجد، حيث

  . طوافه وصالته بنفسهياملسجد، فالقاعدة تقتض

يقاومه وجوب الطواف  ، لقوة حرمة التنجيس مبا الاستنابسبب تلويت املسجد  إذا نعم يف ما

  .مباشرةً

ان ك وإن جيمع بني االستنابة فيها وبني صالة نفسه خارج املسجد،حوط أن أما صالته فاأل

  .فاية صالته بنفسه خارج املسجدك قرباأل

 حلرمة دخول اجلنب املسجد مثل حرمة دخول ،يطوف ال أنه ان متواتر اجلنابة فالظاهرك إذا أما

 ضم النيابة يف صالته حوطان األك وإن  هو بنفسه بغسل خارج املسجد،ياحلائض، فيطاف عنه ويصل

  .داخل املسجد

 بنفسه يف ييطوف ويصل أنه نه التراب، الظاهرك، وال ميجيد ماًء للغسل واملاس للميت الذي ال

ينقض  املس ال أن تاب الطهارة عدم بعدك رنا يفكات، وقد ذطالقاملسجد لدليل امليسور بضميمة اإل

   مع ييصل أن ليف خارجي، فيجوزكمنا الغسل تإالطهارة، و



١٧٤

  . خالفهحوطان األك وإن عدم الغسل،

 يف قيام التراب مقام شكالن من التراب بدل الغسل، فال ينبغي اإلكمت ون من املاء،كيتممل  إذا أما

  . يف مسألة اشتراط الطواف بالطهارةكالم يف ذلكما تقدم الكاملاء، 

تاب الصالة يف وجوب صالة ك ما اخترناه يف ى بنفسه، بناًء عليوفاقد الطهورين يطوف ويصل

  .فايتها عنه فال قضاء عليهك و،داًءأفاقدمها 

 إنسانملس بدنه ببدن  أو ن الطواف يوجب له احتالماً لسرعة خروج منيه مبشاهدة النساء،اكولو 

ان كن إ  وصالته بنفسه خارج املسجد،الطوافمنه يف الطواف فرضاً، فالظاهر االستنابة يف  مما ال بد

  .حرمة دخوله فيهكبقاؤه يف املسجد يسبب اجلنابة، حلرمة بقاء اجلنب يف املسجد 

  .ا تستنيب يف الطواف فإطافت إذا علمت باحليض إذا ذاكو

مت الطواف، سواء جاوز أها وكمل يتم الطواف، تر أنه ركلو دخل يف صالة الطواف فذ: )السادس(

 ملا تقدم من ترتب الصالة ك، وذلغفلةً أو نسياناً أو ان دخوله يف صالته جهالًك وسواء ،النصف أم ال

  .ق بني جتاوز النصف وعدمه الطواف، وملا سبق من عدم الفرىعل

عادة إ إىل متام الطواف وعدم االحتياجإر نقصان الطواف، فالظاهر كمت الصالة مث ذأنعم لو 

أي  :)عليه السالم( رية الترتيب وعلميته، ويؤيده قولهك من ذأكثر دلةيستفاد من األ  ال ألنهالصالة،

  ما يؤيده ك ،)١(ب أمراً جبهالةكرجل ر

                                                

  . اإلحرامك من أبواب ترو٣ ح٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٧٥

االحتياط  أن  يفكش نعم ال .مل يطف أنه رك من قضاء الطواف وحده لو تذأيضاً ما تقدم أيضاً

  .صالة الطوافعادة إ

يطوف  أن تواعد مع النائب إذا داخله، أو  بنفسه خارج املسجديومن يستنيب يف الطواف ويصل

 الطواف، مث متام نائبهإ الساعة اخلامسة، حيث قطع بيف بالصالة ى، وحسب وعده أتالساعة الرابعة مثالً

رية ك ملا تقدم من ذ، صالتهفيكتأخر طواف النائب عن صالته، فهل ت أو تبني تقارن الصالة والطواف،

  . الثاينحوطاأل أن ك احتماالن، وال ش، الترتيبصالة، ألال أو ،الترتيب وعلميته

 وه، الليفه الصالة باملشي وحنكان تك إذا يصلي يف حال الطواف أن يصح ال أنه  يفكش ما الك

، بل من جهة ترتب )عليه السالم( براهيمإوا حول مقام كمن جهة فقد القبلة، وال من جهة لزوم 

  . الطوافىالصالة عل

ان الباقي عليه ك وإن  رجع وأمت الطواف،،مل يتم الطواف أنه رك مث ذيلو دخل يف السع: )السابع(

  . من نصف الطوافأكثر

ما اختاره املبسوط ك ، من النصف أم الأكثر  قبالًىان قد سعك سواء ،مت السعيأمث رجع و

 إذا متام فيما أصلهم من اإلى بناًء عل،والسرائر واجلامع والشرائع مع تقييدهم بتجاوز نصف الطواف

  .جتاوز النصف

  .مساعيل بن عمار املتقدم يف أصل املسألةإ ما اخترناه موثق ىويدل عل

  .ي السعأء من الطواف، رجع وطاف، وبديمل يأت بشه  أنر يف حالة السعيكلو تذ أنه ومنه يظهر

 أو جهالً أو بعضه، نسياناً أو ل الطوافكه لكون تركي أن رنا من املسألتني بنيكوال فرق فيما ذ

  . واملناططالق، لإلغفلةً

، بل يرجع ويتم طوافه، مث ي به من السعىفاية ما أتكل كشأمن الطواف شيء  لكنعم لو تعمد التر

   يسعيستأنف ال



١٧٦

مل يأت بصالة الطواف، ترك السعي وصلى للطواف وأمت السعي،  أنه عي فذكرسولو دخل يف ال

حكم  إذ يصل،صلى بعد الطواف الناقص وما مل  إذا  يشمل ماه فإن، املوثقةإطالقيدل على ذلك و

  .بكفاية ما أتى به من السعي

 وإن لفريضة وبعدها أمت الطواف اى الطواف وصلكصار وقت الفريضة ترإذا  أنه تقدم: )الثامن(

يفصل بني  أو ،ها مطلقاًك يترال أو،  مطلقاًأيضاً صالة الطواف كن مل يتجاوز النصف، فهل يتراك

يتخري بني  أنه ان الظاهرك وإن ل وجه،كها؟ احتماالت، ولكها، وبني املندوبة فيتركالواجبة فال يتر

  .تيان بالفريضة، وبني عدمه واإلكالتر

بطال مثل هذه الفريضة خصوصاً يف هذا إ أن ى الطواف، وال دليل علك تريففللمناط  كما الترأ

متام إ حوطن األك وقتها واجباً، لأول يفتيان بذات الوقت نه ليس اإل فألكعدم التروأما احلال حمظور، 

  .تيان بذات الوقتصالة الطواف مث اإل

 صالة الطواف يف لو استمر ىيث يقضوقت الفريضة ضيق حب أن ثناء صالة الطوافأنعم لو توجه 

  .مهية بذات الوقت لألىتأها وكتر

نه الطواف كمي ان الك إذا ماكبني فريضة الوقت،  و بني الطواف الواجباألمرلو دار : )التاسع(

الصالة أهم،  ألن  الطواف،يف بالصالة واستناب ى أت، آخر وقت الفريضةيفان ك الفريضة، وىلو صل

فاية ما ك صالة أل، الطوافأولمن   الي الباقيف بالفريضة واستناب ىه وأتكاطاً تران قد طاف أشوكولو 

  .)شواطاأل( به من ىأت

شواط، مث عرض له حاجة وحنوها فقطع الطواف، مث لزم عليه هل جيوز ملن طاف بعض األ: العاشر

   يستأنف الطواف، مال اجلواهرن أ ،متامالرجوع واإل



١٧٧

، بئسما صنعت : رواية حبيب بن مظاهريف )عليه السالم( قوله إىل ناداً است،)١(مثجزاء واإلاإلإىل 

  .)٢(ءي شكليس علينه إ ماأ:  آخرهايفوقوله 

 راهة، خصوصاً مع قولهكمث، بل ال اإلبئسما صنعتال يستفاد من  إذ مث،والظاهر اجلواز بدون اإل

املراد ن إ :يقالأن  إالّ  اللهم،ستغفاران عليه االك ن آمثاًاك ولو ،ءي شكليس علي: )عليه السالم(

  .فارة وحنوهاكالشيء بال

ما ك ، صحته أن األصل املقام، معيف عدم صحة تبديل االمتثال ىدليل عل ال أنه  إىلضافةهذا باإل

 غري قابل أوالً به ىان ما أتك إذا شواط، املقام احتمال زيادة األيف يأيت أنه األمر ى منته،صول األيفحقق 

  .الم فيهكما تقدم الكيضر،  النه إ :م، وفيهللهد

 مدينة العلم، فال يضر يفرواية الصدوق، ولعله وجدها  إىل نسب االستيناف أنه بل عن الدروس

  .مل يتحقق الرواية أنه قول اجلواهر

 به ىشواط املطابقة ملا أتون األك الذمة من يفيستأنف بقصد ما  أن أراد االستينافن إحوط واأل

 القول بضرر ىالضار عل إذ  الطواف،يفيضر  الشوط بدون القصد ال أن قد تقدم إذ ،جزءاً أو ،غواً لأوالً

  .هو مع القصد إمنا الزيادة

  .ا تقدممك صورة عدم جتاوز النصف االستيناف، يف حوطاأل أن يف كش نعم ال

 أولمن   ال، مجيع موارد القطعيف من حيث قطع أيبد أن فيكي أنه الظاهر: ) عشرياحلاد(

  . خرب أمحد بن عمر، وحسن بن سنانيفما تقدم كن، كالر

   الشوط اخلامس منيفنا أ و)عليه السالم( عبد اهللا أبو يب مر:  عزة قاليبأ خرب يفو

                                                

.١٦م الطواف السطر ك يف ح٣٣٨ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٤١ باب ٤٤٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٧٨

مت أ فيسبوعأ مخسة أشواط من يفنا أ: ، فقلت نعود ههنا رجالانطلق حىت:  فقال يل، الطواف

  .)١( عليه قطعت منه فتبينىاملوضع الذ إىل  تعودقطعه حىتاقطعه واحفظه من حيث ت:  قالي،سبوعأ

  ما تقدمى عليبين و عليهميبق متوا ماأمث  ى هو ظاهر مجلة من الروايات املشتملة علكذلكو

  . ويقصد هذا االحتياط حذراً من الزيادة،وحنومها

، حيث ورد  صحيح معاوية وحسنته فيمن اختصر شوطاًيفما ك ،نكوهل جيوز الرجوع من الر

ظهر ، وجعل املستند األك والتحرير االحتياط بذلىاحلجر، بل عن املنته إىل عادة من احلجرفيهما اإل

 به بعض، مجعاً بني الدليلني بعد وحدة ما أفىتكيبعد التخيري،  ن الكليه، لإظاهر اجلواهر امليل  و،ولاأل

 شكالهما الفرق بني املوردين، واإلل مورد فيحصل بينك يف اتباع النص حوطان األك وإن املناط،

  . ضرر الزيادةىدليل عل نه الأ جوابه، و من احلجر قد عرفت سابقاًأبد إذا  مايفة الضارة دبالزيا

 طاف مع الشرائط أنه كصل، ولو ش العدم لألى عل بىن،م الأطاف  أنه  يفكش لو: ) عشرالثاين (

املاضي  إىل ثناء صح بالنسبة األيفان ك ولو ،الفراغ الصحة، لقاعدة ى علان بعده بىنك  فإنبدوا،أو 

 التجديد مع حوطان األك وإن  الصحة،أصالةيت، لقاعدة التجاوز واآل إىل وجدد الشرائط بالنسبة

ان خرج من ك وإن قل، األى علشواط الطواف وهو يف الطواف بىنأمل كأ أنه كالشرائط، ولو ش

  . الصحة، لقاعدة الفراغى علالطواف بىن

   بالناقص بقصد ما يف الذمة ى أت،نقص من أحد طوافيه أنه مجاالًإلو علم و

                                                

  . من أبواب الطواف١٠ ح٤١ باب ٤٤٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٧٩

 صالة بطواف النساء، ألىطواف النساء، أت أو ما أتاه هل قصد به طواف الوداع أن  يفكولو ش

  .تيان بهعدم اإل

 :خر، وقال اآلأكثرصار : حدمهاألو اختلف احلامل واحملمول ومها يطوفان، فقال : )الثالث عشر(

  .واجدي املىنك  ألنهمجايلهما اإلمليفه، وال يضر علكل بتكصار أقل، عمل 

 ،يف طواف النساء، امالًكطفت : طفت أقل، وقالت الزوجة: ولو اختلف الزوجان فقال الزوج

  . احتماالن،فهل جيوز له مقاربتها

  .ان عدد أشواط طواف الزوج مورد الرتاعكس، بأن كومنه يعرف حال الع

 وقد حفظ العدد، ان مميزاًك إذا الطفل إىل ه وقطعه بالنسبةكويل الطفل ال اعتبار بش: )الرابع عشر(

خطأ الطفل يف اختصار أإذا  أنه ماكما هو واضح، ك الويل وقطعه، كان غري مميز فالعربة بشك إذا أما

  .باركم الكحك الويل ىمه علكان حكقطع الطفل الطواف  أو خطأ وليه معه،أ أو الشوط،

  



١٨٠

  :يستحب عند الطواف أمور :)٢٦لة مسأ(

 وآله،  النيبى والصالة عل،الوقوف عند احلجر ومحد اهللا والثناء عليه والدعاء بالوارد: )ولاأل(

انت يده كليه، ولو إشار أمل يقدر  وإن ،لصاق اجلسد بهإورفع اليدين بالدعاء، واستالم احلجر وتقبيله، و

  .ليهإشار أال إ و،اقان هلا بكن إ  منهايمقطوعة استلم مبا بق

سود فارفع دنوت من احلجر األإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب ففي صحيح معاوية بن عمار، عن

 مل  فإنله،، مث استلم احلجر وقبكيتقبل من أن  واسأل اهللا، النيبى وصل عل،ن عليهث فامحد اهللا وا،كيدي

 ،هايتاللهم أمانيت أد": ليه، وقلإ فأشر كه بيدتستلم أن  مل تستطع فإن،كتقبله فاستلمه بيد أن ستطعت

اهللا  إالّ لهإال  أن شهدأ، ك سنة نبيى، وعلكتابك، اللهم تصديقاً بة لتشهد يل باملوافا،هوميثاقي تعاهدت

فرت باجلبت والطاغوت، وبالالت كرسوله، آمنت باهللا، و و عبدهاًحممدن أ و له،كوحده ال شري

تقول هذا فبعضه،  أن  مل تستطعفإن، "اهللا من دون ىل من يدعكعبادة ، وعبادة الشيطان، وىوالعز

، اللهم يل وارمحين واغفر ،حيتي فاقبل س، عظمت رغبيتكوفيما عند  يدي، بسطتكليإاللهم ": وقل

  .)١("خرة الدنيا واآليفومواقف اخلزي والفقر فر ك من الكب ين أعوذإ

ئمة من ذريته، األن أو :نهما بعد شهادة الرسالة عيك احمليفوزاد احللبيان : قال يف اجلواهر

احلسني وعلي والباقر  وواحلسن ي علئمة من ذريته،األن أ و:ي تقول، أ)٢(وتسميتهم حجة حجة

   والرضا واجلواد ىوالصادق وموس

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح١٢ باب ٤٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٥ يف بيان ما يستحب يف الطواف السطر ٣٤١ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(



١٨١

  . حججه عليهم السالميواهلادي واحلسن واملهد

ان ك ال بقصد الورود، )عليه السالم(  بعد أمري املؤمنني)عليها السالم( ر فاطمةكذ وإن :أقول

  . عبادهىر بعض شهدائه علكتطيباً للسان بذ

 تدنو دخلت املسجد احلرام فامش حىتإذا  : قال)عليه السالم(  عبد اهللايبأ بصري، عن يبأوعن 

هدانا اهللا،  أن نا لنهتدي لوالكاحلمد اهللا الذي هدانا هلذا وما : سود فتستلمها، وتقولمن احلجر األ

اهللا  إالّ حذر، ال إلهأ وىخشأرب مما كأرب من خلقه، وكأرب، كأاهللا واهللا  إالّ لهإسبحان اهللا واحلمد هللا وال 

ل شيء ك ى ومييت، ومييت وحييي، بيده اخلري وهو علي وله احلمد، حييك له، له امللكشري وحده ال

 ينإاللهم : لت املسجد، مث تقولما قلت حني دخك املرسلني، ىم علوتسلّ النيب وآله، ىقدير، وتصلي عل

  .ر معاويةكما ذكر كمث ذ .)١(ك بعهديفوأ، وكمن بوعدأؤ

دخلت املسجد احلرام وحاذيت احلجر إذا  :)عليه السالم(  جعفريبأريز، عن  رواية حيفو

حممداً عبده ورسوله، آمنت باهللا،  أن  له، وأشهدكله اهللا، وحده ال شريإال  أن أشهد: سود، فقلاأل

 من دون اهللا، مث ادن من ىل من يدعك، وبعبادة الشيطان، وبعبادة ىالعز وبت والطاغوتفرت باجلكو

 ك عند تعاهدته، لتشهد يلي أديتها، وميثاقرب، اللهم أمانيتكأاهللا : ، مث تقولكاحلجر واستلمه بيمين

  .)٢(باملوافاة

   جر حتت يف احل)عليه السالم( عبد اهللا أبا رأيت:  قال،مزيدعلي بن  وعن

                                                

  . من أبواب الطواف٣ ح١٢ باب ٤٠١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٤ ح١٢ باب ٤٠١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٨٢

 وقلة حيليت، اللهم فياللهم ارحم ضع:  يديه وهو يقول باسطاً، البيتى بوجهه علامليزاب مقبالً

 شر فسقة العرب والعجم، اللهم  عينأ وادر، الواسعكمن رزق ي علوردأ و،كفلني من رمحتك ي علنزلأ

 مسيع كنإ، ي تسخط عل وال ارض عين،تعذبين  وال تقتر علي، اللهم ارمحينمن الرزق، وال ي علوسعأ

  .)١(الدعاء، قريب جميب

ريد البيت أين إ: ، فقلت له)عليه السالم(  الصادقى عل الثوريدخلت أنا وسفيان:  قال،وعن نضر

يا سابق : حائط البيت، مث قل على كبلغت احلرم فضع يدإذا  : فقال،به دعوأاحلرام فعلمين شيئاً 

  .)٢(ام حلماً بعد املوت، مث ادع بعده مبا شئت العظياسكالفوت، ويا سامع الصوت، ويا 

 ،ك بباكديبع : يصلي ويدعو)عليه السالم(  رأيت يف احلجر زين العابدين:س، قالووعن طاو

  .)٣(كعلي خيفى ال  ماكليإو ك يش،ك بفنائك سائل،ك بفنائكأسري

 تضر وال  حجر الكنأواهللا لقد علمت : ل احلجر، مث قالبق أنه ورد عن عمر بن اخلطاب وقد

لَقَد كَانَ لَكُم ﴿: وقرأ. ك ما قبلتكل يقب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ين رأيت رسول اهللاأتنفع، ولوال 

اهللا ملا أخذ ن إ ،يضر وينفع النه إ ىبل: )عليه السالم( علي  فقال له،)٤(﴾ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ

صلى اهللا عليه وآله ( لقمه احلجر، وقد مسعت رسول اهللاأيف ورق و كتب ذلك ولد آدم ىاملواثيق عل

  : ، فقالله بالتوحيدسود يوم القيامة وله لسانان يشهد ملن قب باحلجر األىيؤت:  يقول)وسلم

                                                

  .١٧ ح من أبواب واجبات الطواف وآدابه١٠ ح٣٥ الباب ١٩٦ ص٩٦ ج:البحار )١(

  .١٧ يف مواعظ اإلمام السطر ٣٩٧ ص٢ ج:شف الغمةك )٢(

  . من أبواب واجبات الطواف وآدابه١٠ ح٣٥ الباب ١٩٦ ص٩٦ ج:البحار )٣(

  .٢١ اآلية :سورة األحزاب )٤(



١٨٣

  .احلسن أبا خري يف عيش قوم لست فيهم يا ال

  باختالف يسري،)يه السالمعل(  عبد اهللاأيب، عن ي، عن اهلامش)١(هذه الرواية رواها الوسائل: أقول

  .)٢(أن صاحب اجلواهر مل يرها ولذا رواها عن العامةكو

 ،ان احلجرك ما يهل تدر:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ري، عنكويف رواية طويلة، عن ب

 من أولان كة امليثاق، كخذ اهللا من املالئأة عند اهللا، فلما ك من عظماء املالئاًكان ملك: ال، قال: قلت

 أن لقمه املبثاق وأودعه عنده واستعبد اخللقأ مجيع خلقه، فى فاختذه اهللا أميناً عل،ك امللكآمن به وأقر ذل

  . احلديث،)٣( عليهمعز وجلخذ اهللا أقرار بامليثاق والعهد الذي ل سنة اإلكعنده يف  جيددوا

ال تناقض، مثل قوله يضر وال ينفع يراد به ضرر مستقل ف ال أنه ىوجد ما يدل عل فإذا :أقول

صلى اهللا عليه ( ما يف خطاب النيبكم يسمعون، أ وما ورد من ،)٤(﴾ِإنك لَا تسِمع الْموتى﴿: تعاىل

 أنه ماكنائي، ك الاملعىن إالّ هؤالء أموات فال يراد بهول أن املراد باألن إ  بدر، حيثى لقتل)وآله وسلم

وه عن قبور الفراعنة مبصر، فلما أخرجوز الذي كما يف الكاء، شيصوات تنتقش يف األاأل أن ثبت علمياً

  .لم عند صنعه منذ آالف السنواتكرمافون ردد صوت الفخار الذي تكبرة الإسلطوا عليه 

 فال استغراب يف رد احلجر ،نكل ممك إىل عظيم قدرة اهللا سبحانه بالنسبة إىل ضافةهذا باإل

  . سوداأل

                                                

  .١٣ ح١٣  الباب٤٠٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٣٤٢ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  . من أبواب الطواف٥ ح١٣ باب ٤٠٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٨٠اآلية : ملسورة الن )٤(



١٨٤

 عن سالر وجوب يكح وإن لها مستحبات،ك ،دعاء وحنوها مما سيأيتاالستالم والتقبيل وال مث إن

ة والناهية، لزم مراآلخذ بأمثال هذه الظواهر  األى عللو بىن أنه ىفخي ن الك، لاألمرأنه لظاهر كني، وولاأل

 م ا،كاف يف احلكراهتها ك استحباا وى فبناء العلماء من القدمي عل، الشريعةيفثرا ك ل،فقه جديد

اشف عن عدم كئمة، فعدم بنائهم  األأصحاب من كال لتلقوا ذلإ و،مهاإرادة ظاهر عدم ى قرينة علنهأل

  . سبيل االقتضاء واللزومىم علكون احلكتلقيهم، املوجب لعدم 

 عن رجل حج ومل )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: عدم الوجوب صحيح معاويةىويدل عل

  .)١( بالعذرأوىل مل يقدر فاهللا  فإنهو من السنة،: ل قا،عبةكيستلم احلجر ومل يدخل ال

طفت إذا  : فقال،سوداحلجر األ إىل خلصأ ال إين: )عليه السالم( وصحيح يعقوب، قال للصادق

  .)٢(كطواف الفريضة فال يضر

 مل كنأ كروا عليكنأة كأهل من إ :)عليه السالم( عبد اهللا أليب بصري أبو وصحيح معاوية، قال

صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللان إ : فقال،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( له رسول اهللاجر وقد قبتقبل احل

  .)٣(يفرجون يل نا الأاحلجر يفرجون له، و إىل ىانتهإذا ) وسلم

نت أطوف وسفيان الثوري ك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن عبد الرمحان بن احلجاج، عن

 ،ليهإ ىانته إذا يصنع باحلجر) صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا كيف كعبد اهللا أبا  يا: ، فقالقريب مين

  مه ل يست)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ان رسول اهللاك: فقلت

                                                

  . من أبواب الطواف١٠ ح١٦ باب ٤١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٦ ح١٦ باب ٤١٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١١ ح١٦ باب ٤١١ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٨٥

احلجر جزت ومشيت فلم  إىل انتهيت فتخلف عين قليال، فلما :، قالنافلة ول طواف فريضةكيف 

ان يستلم ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  أن  أمل ختربين،عبد اهللا أبا  يا: فقالمه فلحقينلستأ

الناس ن إ :فقد مررت به فلم تستلمه، فقلت: ، قالىبل:  قلت،ل طواف فريضة ونافلةكاحلجر يف 

 جوافرأاحلجر  إىل ىانته إذا انكال يرون يل، و  ما)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يرون لرسول اهللاواانك

  .)١(ه الزحامركأين إله، و

 أنه  عن عبد اهللا بن صاحل،ومنه يعلم عدم االستحباب عند االزدحام، ويؤيده ما رواه يف الوسائل

 )عليه السالم( هو و،عند احلجر األسود والناس يتجاذبون عليه) عليه السالم األمريعين صاحب (رآه 

   .)٢(مرواأما ذا : يقول

  .للنساء ل الهو للرجا إمنا د االستحبابكتأ أن ماك

 النساء جهر بالتلبية، وال استالم ى علليس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب فعن

  .)٣( اهلرولةاحلجر، وال دخول البيت، وال سعي بني الصفا واملروة يعين

منها  اهللا وضع عن النساء أربعاً، وعدن إ : قال)عليه السالم( ويف مرسل فضالة، عن الصادق

  .)٤(الستالما

   ىليس عل: )عليه السالم( لعلي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف وصية النيب

                                                

  . من أبواب الطواف١٣ ح١٦ باب ٤٠٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٩ ح١٦ باب ٤١١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح١٨ باب ٤١٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٣ ح١٨ باب ٤١٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٨٦

  .وال استالم احلجر: قال أن إىل النساء مجعة

  .غريها من الرواياتإىل 

  .اتطالقد االستحباب هلم، لإلك، فالظاهر تأىطفال واخلناثأما األ

  . الشيخ والعالمة به، بضميمة التسامحىتومث الظاهر استحباب االستالم جبميع البدن، لف

 ،نك عن استالم الر)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ويؤيده ما رواه يعقوب بن شعيب

  .)١(كمتسه بيد أن املسح و، بهكتلصق بطن أن استالمه: فقال

المة، ولدليل  اخلالف واملبسوط والعى تعذر االستالم جبميع بدنه استلم مبا تيسر منه، لفتووإذا

  .امليسور

  .)٢(كتقبله فاستلمه بيد أن  مل تستطعفإن :)عليه السالم(  رواية الصادقيفو

  .)٣(ك حيث نالت يدكجيزي:  رواية سعيديفو

 قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  االستالم باليدين، ملا رواه ابن مسلم، عن الصادقفضلواأل

 أو  خلقه، يصافح ا خلقه مصافحة العبديف ميني اهللا ه فإنن،كموا الراستل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٤(يشهد ملن استمله باملوافاة  ـ الوسائليفما ك، يالترديد من الراوـ  الرجل

  .طالق، للميسور ولإلى مل يقدر فاليسر فإن، اليمىنفضلدار بني أحد اليدين، فاألوإن 

  ساء كعبة عليها كيت أم فروة تطوف بالرأ:  قال،ىعلويؤيده ما رواه عبد األ

                                                

. من أبواب الطواف٤ ح١٨ باب ٤١٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح١٥ باب ٤٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح١٣ باب ٤٠٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. من أبواب الطواف١ ح١٥ باب ٤٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٨٧

خطأت السنة، أممن يطوف يا أمة اهللا : ، فقال هلا رجلىرة، فاستملت احلجر بيدها اليسركمتن

  .)١(غنياءنا ألإ: فقالت

  ).ليه السالمع( عبد اهللا أليب انت زوجةكانت من فضليات النساء، وكم فروة أ: أقول

 :وينك خرب السيف )عليه السالم( ، وقول الصادقطالقلإلمبوضع القطع،  ماستلقطع أان ك وإذا

انت ك  فإن، يستلم احلجر من حيث القطع: قال،قطعيف يستلم األك سأل )عليه السالم( علياًن إ

  .)٢(مقطوعة من فوق املرفق استلم احلجر بشماله

 والفاضل  بن سعيد الصدوق واملفيد واحلليب وحيىيىويستحب تقبيل اليد بعد االستالم، لفتو

ان يستلم احلجر مبحجن ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب أن  منييؤيده ما رو ووالشهيد وغريهم به،

  .)٣(ويقبل احملجن

ليه برأسه إ وفاقد اليدين يشري ،غريها أو ىليه من عصإومنه يعلم استحباب تقبيل ما يشري به 

  .فشار بيده بالخالأن من االستالم ك مل يتموإذا، طالقلإل

سأل عن احلجر ومقابلة الناس  أنه ،)عليه السالم(  عن الرضا،ويدل عليه خرب حممد بن عبد اهللا

  .)٤(كمياًء بيدإليه إ ئومأ فكذلكان كإذا  :)عليه السالم(  فقال،عليه

فعن أمحد بن حممد، عن ، يزاحم صاحب الفريضة يف االستالم ال أن  لصاحب النافلةفضلواأل

يسلم  أن ينادي مناديه أن  ما يظهر القائم من العدلأول:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب رجل، عن

   النافلة لصاحب الفريضةصاحب

                                                

  . من أبواب الطواف٣ ح١٥ باب ٤٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح١٤ باب ٤٠٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف١ ح٢٤ باب ٤٢٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

 من أبواب ٨١ الباب ٤٩٢ ص٩ ج: وانظر الوسائل،٥ يف استحباب استالم احلجر سطر٣٤٥ ص١٩ ج:ما يف اجلواهرك )٤(

  .٣ ـ ٢ حالطواف



١٨٨

  .)١(الطواف به وسود احلجر األ

  .)٢(والطواف بالبيت: ويف رواية الصدوق

  . بدلهه فإنن،كن من استالم احلجر استلم الرك مل يتموإذا

 ،سألته عن استالم احلجر من قبل الباب:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ، عنعرجفعن سعيد األ

  .)٣(ك حيثما نالت يدكحيزي :نعم، قال:  قلتنكتستلم الر أن تريد إمنا أليس: فقال

 ولواأل) االستلئام(و) االستالم( ةءقوال اللغويني حاصلها صحة قراأر مجلة من كاجلواهر ذ مث إن

 أي التحية،  والسالم بالفتح مبعىن، احلجارةسر مبعىنك والسالم بال،االعتناقو القبلة و باليدولا التنمبعىن

 اختاذه احلجر درعاً وسالحاً عن ب مبعىنر احلةمن المالثاين  و،احلجر حيييه أن  أو،ي احلجريحينه إ

  .مثالً )٤(ياملعاص

  

  .ه حممد وآلى علمصلياًاىل راً هللا تعكون يف طوافه، داعياً ذاكي أن ):الثاين(

 وتقول يف ،طف بالبيت سبعة أشواط:  قال)عليه السالم( ففي صحيح معاوية، عن الصادق

 رض، جدد األى به علىما ميشك طلل املاء ى به على الذي ميشك بامسكين أسألإاللهم : الطواف

   كأسألو

                                                

  .١ حمن أبواب الطواف١٧ باب ٤١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢٥ ح احلجك يف سياق مناس٢١٢ الباب ٣١٠ ص٢ ج:الفقيه )٢(

  .١ ح من أبواب الطواف١٥ باب ٤٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

.٣٤٦ ص١٩ ج:اجلواهر )٤(



١٨٩

 ت من جانب الطور فاستجبى به موسك الذي دعاك بامسك، وأسألكله عرش  يهتزى الذكبامس

 ما تقدم من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  الذي غفرت حملمدك بامسكسألأ، وكلقيت عليه حمبة منأو ،له

ان كي تدعو مأ(، حببت من الدعاءأذا ما ك وذاكتفعل يب  أن ،كمتمت عليه نعمتأ و،ذنبه وما تأخر

صلى ( لنيب اى علعبة فصلّكباب ال إىل لما انتهيتك و،)خرةذا ما شئت من حوائج الدنيا واآلك وذاك

خرة  اآليفربنا آتنا يف الدنيا حسنة، و: سود واحلجر األن اليماينك، وتقول ما بني الر)اهللا عليه وآله وسلم

ين خائف مستجري، فال تغري جسمي، إ فقري، وكليإين إاللهم :  الطوافيف وقل . وقنا عذاب النار،حسنة

  .)١(وال تبدل امسي

اللهم : ن واحلجركيقول بني الر أن يستحب:  قال)معليه السال( وعن ابن سنان، عن الصادق

  .)٢(آمني: اً يقولكملن إ : وقالخرة حسنة، وقنا عذاب النارآتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآل

استقبل  إذا  أيبانك: يلال  ق: قال)عليه السالم(  بن جعفرىعن موس: خي أدميأوعن أيوب 

 عين شر فسقة اجلن  وادرأ، احلاللكمن رزق ي عل وأوسععتق رقبيت من النار،أاللهم : امليزاب قال

  .)٣(كدخلين اجلنة برمحتأ و،نساإلو

مير يف طواف من طوافه  ان الكطوف وأ )عليه السالم( جعفر أيب نت معك :مرمي أيب ويف خرب

  .)٤(عودأ ال  واعصمين حىت،توبأ حىت ي علاللهم تب: استلمه، مث يقول إالّ ن اليماينكبالر

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٢٠ باب ٤١٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٠ باب ٤١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٣ ح٢٠ باب ٤١٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٤ ح٢٠ باب ٤١٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٩٠

إذا ) عليه السالم( بن احلسني يعلكان :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن عمر بن عاصم، عنو

 إىل  ـ وهو ينظركدخلين اجلنة برمحتأاللهم : يبلغ امليزاب يرفع رأسه، مث يقول أن بلغ احلجر قبل

 شر فسقة  عينأمن الرزق احلالل، وادر ي علأوسع و وعافين من السقم،،ك برمحتجرينأامليزاب ـ و

  .)١(العجم ونس، وشر فسقة العرباجلن واإل

عبة حني جيوز كظهر ال إىل ى يقول ملا انته)عليه السالم( عبد اهللا أبا  مسعت:ذينةأوخرب عمر بن 

نت السميع أ كنإ  وتقبله مين، ضعيف فضاعفه يليعملن إ ،رمك واجلود وال، والطوليا ذا املن :احلجر

  .)٢(العليم

 يف )عليه السالم( نت مع الرضاك:  قال،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب  سعد، عنوخرب سعد بن

 ، يا اهللايا ويل: السماء مث قال إىل  فرفع يده)عليه السالم( ن اليماين قامكالطواف، فلما صرنا حبذاء الر

 ي عل، واملتفضل بالعافيةعافية، واملنان بالعافية، ورازق العافية، واملنعم بال وخالق العافية، العافيةويلا ي

 وارزقنا العافية، ، حممد وآل حممدىخرة ورحيمهما، صل عل، يا رمحان الدنيا واآلك مجيع خلقىوعل

  .)٣(رحم الرامحنيأ يا ،خرة يف الدنيا واآل،ر العافيةكمتام العافية، وش وودوام العافية،

الصالة  إالّ  يل شيء من الدعاءدخلت الطواف فلم يفتح: )عليه السالم( وقال عبد السالم للصادق

  .)٤(عطيتأ مما أفضل أحد ممن سأل يعطأما :  فقال،كان ذلك حممد وآل حممد وسعيت، فىعل

                                                

  . من أبواب الطواف٥ ح٢٠ باب ٤١٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٦ ح٢٠ باب ٤١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. من أبواب الطواف٧ ح٢٠ باب ٤١٧ص ٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف١ ح٢١ باب ٤١٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٩١

 ،استقبلت احلجرأقول إذا  ما :)عليه السالم( عبد اهللا أليب  قلت:وعن يعقوب بن شعيب، قال

 رسوله ىرب، السالم علكاهللا أ: ولاحلجر يق ىأت إذا مسعته: ، قال حممد وآلهى علرب وصلّك :فقال

  .)١(اهللا

ن ك حني جيوز الريف هذا املوضع ـ يعىنن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنصوعن حف

 حني )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى علىرض، فمن صلهل األأ مساع يعطأاً كاليماين ـ مل

  .)٢(غه أياهيبلغه بلّ

ال  أن شهدأ: من قال يف طوافه عشر مرات: قال أنه ،) اهللا عليه وآله وسلمصلى(  عن النيبيورو

تب ك وال ولداً، حد، مل يتخذ صاحبةًأ فواًكن له ك ومل ي، أحداً فرداً صمداً، مل يلد ومل يولد،اهللا إالّ لهإ

  .)٣(اهللا له مخساً وأربعني حسنة

  .)٤(كتدرره املسك دعاء طويل ذ،)عليه السالم( ويف الفقه الرضوي

  

 مجيع قواطع الصالة، كيبعد فضل تر لم، بل يأيت به باخلشوع والغض، بل الكعدم الت: )الثالث(

  .ون الطواف بالبيت صالةكورد من  مور الدنيا وغريمها، ملااء ألك والبكمثل الضح

 يهلم فكيت أن يينبغ طواف الفريضة ال:  قال)عليه السالم( ويف خرب حممد بن الفضل، عن اجلواد

 والنافلة يلقي الرجل أخاه فيسلم عليه وحيدثه بالشيء من أمر ،وتالوة القرآناىل ر اهللا تعكبالدعاء وذإالّ 

  .)٥(خرة ال بأس بهالدنيا واآل

                                                

  . من أبواب الطواف٢ ح٢١ باب ٤١٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٣ ح٢١ باب ٤١٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب الطواف١٤ الباب ١٤٩ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

  .١ ح من ابواب الطواف١٤ الباب ١٤٩ ص٢ ج:كاملستدر )٤(

  .من أبواب الطواف ٢ ح٥٤ ابب ٤٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٩٢

 كر اهللا تباركذأ أو أفضلنا اطوف أة وءالقرا: )عليه السالم( دمي، للصادقأوقال أيوب أخو 

  .)١(عبةكال إىل يؤمي برأسه: قال، سجدة وهو يطوف مر ب فإن:، قلتةءالقرا: ، قالتعاىلو

ذا حاال كيفعل  أنه  أو، السجدة املستحبةيف وأما يف الوسائل، كعجز عن السجود، ن إ واملراد

  .جيب الفور العقلي فيها  ال ألنهمتام الطواف،إويؤخر السجدة الواجبة بعد 

ن أسأله عن  أنا أريدأعليه يوماً ودخلت :  قال)عليه السالم( ومرسل محاد، عن العبد الصاحل

ين يده فقبلتها، ولا فن،قبلهاأ كرجل أو كين يدولان:  فقلت له،المهك ي علثرية، فلما رأيته عظمكمسائل 

صلى اهللا عليه ( ر قولهكلعله ذ(، فدمعت عيناي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رت قول رسول اهللاكفذ

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا: لاً رأسي قائا رأين مطاطفلم) يدفن بضعة مين خبراسان: )وآله وسلم

 بني خطاه،  عن رأسه، حافياًمن طائف يطوف ذا البيت حني تزول الشمس حاسراً ما: )وآله وسلم

 إالّ ،ر اهللا عن لسانهكيؤذي أحداً، وال يقطع ذ أن ل طواف، من غريكغض بصره، ويستلم احلجر يف يو

لف درجة، أعني ألف حسنة، وحمي عنه سبعني ألف سيئة، ورفع له سبعني ل خطوة سبكتب اهللا له بك

ع يف سبعني من أهل بيته، وقضيت ل رقبة عشرة آالف درهم، وشفّكواعتق عنه سبعني ألف رقبة، مثن 

  .)٢(شاء فآجلة وإن شاء فعاجلة،ن إ له سبعون ألف حاجة،

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٥٥ باب ٤٦٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٥ باب ٣٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٩٣

املراد مبحو  أن ماك، من قضائها دنياً وآخرةًثرة من احلاجة، أعم كضاء هذه القاملراد ب أن  خيفىوال

تاب الدعاء ك (يفرنا ك هذا العمل هذا االقتضاء، وقد ذيف أن املراد أن  أو ملن أتاها،كذل أن السيئات

  .مورمثال هذه األأما يرتبط ب) والزيارة

ء، وقراءة الم يف الطواف والدعاكال بأس بال:  قال)عليه السالم( ويف رواية الدعائم، عن الصادق

  .)١(أفضلالقران 

اهللا أن  إالّ الطواف بالبيت صالة،:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن الغوايل، عن رسول اهللا

  .)٢(حل فيه املنطقأ

  

  نسبتهك بل عن املدار،ما عن املشهورك مقتصداً يف مشيه، ،ينة ووقارك سىون علكي أن :)الرابع(

 أربعاً وخاصة يف طواف الزيارة، وعن الشيخ يف ي وميشيرمل ثالثاًن عن ابن محزة ك، لصحاباألإىل 

  .رشاد اختياره يف طواف القدوم خاصة، وعن التحرير واإلأيضاً كاملبسوط ذل

 ، عن الطواف)عليه السالم( عبد اهللا أبا ما رواه عبد الرمحان بن سيابة، سأل: ول األىويدل عل

  .)٣( بني مشيتنيىمش: )سالمعليه ال(  قالئ،بطأ أو أكثرسرع وأ: فقلت

صلى اهللا عليه وآله ( اقتداًء بالنيب:  قال،أما مستند القائلني بالقول الثاين، فهو ما رواه الشيخ

  .)٤( عن جابر)عليه السالم(  ورواه جعفر بن حممد،كذلك فعله ألنه) وسلم

                                                

  .ر الطوافك باب ذ١٧ سطر ٣١٢ ص١ ج:الدعائم )١(

  .٧٠ ح٢١٤ ص١ ج:الغوايل )٢(

  . من أبواب الطواف٤ ح٢٩باب  ٤٢٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١٣ سطر ٣٥٠ ص١٩ ج:اجلواهر )٤(



١٩٤

ن إ : قال،ه الرجليرمل فيأ عن الطواف )عليه السالم( جعفر أبا سألت: يف خرب حممد الطيارو

 قد يتاب الذكني الكبني املشر وان بينهكة، وكقدم م أن  ملا)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

صلى اهللا عليه وآله (  رسول اهللاأخرجم، وكعضادأوا أخرج: يتجلدوا وقال أن علمتم، قد أمر الناس

مشي مشياً، وقد ين ألإيرمل الناس و ك فمن أجل ذل،م مل يصبهم جهدأ مث رمل بالبيت لرييهم )وسلم

  .)١( مشياًيش مي)عليهما السالم( احلسنيعلي بن  انك

ان غزاة احلديبية وادع رسول اهللا كملا : )عليه السالم( عبد اهللا أبو محر، قالوخرب يعقوب األ

يه وآله صلى اهللا عل( ه، فمر رسول اهللاك نسىة ثالث سنني، مث دخل فقضكأهل م) صلى اهللا عليه وآله(

م فريوا كس اجلبال ال يرونو رؤىم علكذا قوم هو:  فقال،عبةك الءه جلوس يف فناأصحاب بنفر من )وسلم

  .)٢( أوساطهم مث رملواىيديهم علأزرهم وشدوا أفقاموا فشدوا :  قال،م ضعفاًكفي

وسأل عن ابن : )عليه السالم (يبأ، قال )عليه السالم(الرضوي ، عن بعض نسخ كويف املستدر

 ،عبةك قد أمر بالرمل حول ال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن  يزعمونقوماًن إ :عباس فقيل له

ة ك دخل م)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ : فقال،كيف ذلكو: فقلت. ذبوا وصدقواك: قال

 جمهودون، فقال )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(  حممدأصحاب أن ون وبلغهمكهلها مشرأ عمرة القضاء ويف

 فأمرهم فحسروا عن ،هم من نفسه جلداًا أر رحم اهللا رجالً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

 ناقته وعبد اهللا بن ى عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رملوا بالبيت ثالثة أشواط، ورسول اهللا وأعضادهم

  ون حبيال كخذ بزمامها واملشرآرواحة 

                                                

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٩ باب ٤٢٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٣ ح٢٩ باب ٤٢٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٩٥

 فلم يرمل ومل ك بعد ذل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ليهم، مث حج رسول اهللاإ ينظرون امليزاب

 رأيت:  قال،)عليه السالم( ، عن أبيهييب، عن جدأهذا عن . ذبواك وك فصدقوا يف ذل،كيأمرهم بذل

  . وال يرملي ميش)عليه السالم( احلسنيعلي بن 

 إىل احلجرمنهن  وىلشواط األة األثلثالتطوفه سبعة أشواط، ترمل يف ا: وقال يف موضع آخر

 رملت اًكأصبت مسل فإذا  الرمل من الزحام فقف،كنك مل مي فإن،يشدة السع الرمل اجلنب ال و،احلجر

  .)١(ك مطيعاً من رأيك متسىربع ماشياً علوطفت األ

وآله صلى اهللا عليه ( ملا دخل رسول اهللا: قالنه إ ،)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

سبوعاً رمل أ ميينه والبيت عن يساره فطاف به ى على مث مض،مهلن فاستك بالرأ املسجد احلرام بد)وسلم

  .)٢( أربعاًىشواط ومشأثالثة 

  .ما هو يف السعيك ما عن القاموس وغريه، ىوالرمل اهلرولة عل

نه أ، وةصلحة وقتيانت ملك إمنا اأوالظاهر من هذه الروايات عدم استحباب اهلرولة يف املقام، و

ينتهي الطواف  أن جلجل اخلضوع، وألان حيتمل تشريعه ألك وإن بطاء،سراع واإلل من اإلكجيوز 

  .ينشط اجلسم والرمل يوجب قطع املسافة يف مدة أقل إذ سرعة،ب

واحلشمة   خالف الوقار ألنه االتفاق عليه،ى النساء، بل عن املنتهىرمل عل ال أنه والظاهر

ان ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما سيأيت، وأمر رسول اهللاك هرولة السعي، يفذا كهن، واملطلوبني في

  .ليف يف املقامك يف التك االشتراىانوا معه، وال دليل علكالرجال الذين  إىل بالنسبة

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٢٠ الباب ١٥١ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.ر الطوافك باب ذ١٢ سطر ٣١٢ ص١ ج:الدعائم )٢(



١٩٦

صلى (  بأمره)صلى اهللا عليه وآله وسلم( هأصحاب واالضطباع الذي فعله هو أن رنا يعلمكومما ذ

ة، فال ك مستعداً للعمل واحلراألمر مهتماً بنسان اإلى ير ألنه،ماً وقتياًكان حك )ه وآله وسلماهللا علي

  . من باب التشبه مأيضاًان حيتمل ك وإن  االستحباب مطلقاً،ىداللة فيه عل

قلنا بالرمل   وهل لو،حرام ليس منافياً للبس لباس اإل ألنه جوازه،يف شكالينبغي اإل نعم ال

عن طواف  الّإالدليل قاصر  أن  احتماالن، من، طواف القدوميف  أو،ل طوافك يففهما واالضطباع 

  .لكتشريع فيعم ال أنه واحد، ومن

 يف شكالطالة بعد اإلاإل إىل يداع ، والكر العالمة والشهيد وغريمها مطالب حول ذلكوقد ذ

  .أصل استحباما

  

ب ك املشهور، فال يرى من املستحبات علهإن فن له عذر،كمل ي إذا  الطوافيف يميش أن :)اخلامس(

  .خالف فيه نه الأوب اختياراً، وكراهة الركغريمها، بل عن اخلالف  أو حيوان أو إنسان ى حاله عليف

الم الشيخ بعد ك يف، وال بعد مجاع اإلك ذلى على فيه اختياراً، وادعيوعن ابن زهرة وجوب املش

باً كأنه لذا عنون الوسائل الباب جبواز الطواف راكواهر له، وورود ما يدل عليه، وال وجه الستبعاد اجل

  .)١(راهيةك ى علوحمموالً

ون ك غري ضارة بعد ياملش إىل  وادعاء انصرافها،اتطالق أصل اجلواز اإلىان، فيدل علكيف كو

 فعل رسول اهللا إىل  باالضافة، ابن زهرةى سبب فتوكان ذلكان فهو بدوي، ولعله كاالنصراف لو 

  .) اهللا عليه وآله وسلمصلى(

  طاف رسول :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قالي،اهلك الفعن حيىي

                                                

  .، العنوان من أبواب الطواف٨١ باب ٤٩٢ ص٩ ج:ائلالوس )١(



١٩٧

ل ان مبحجنه، ويقبكر ناقته العضباء وجعل يستلم األى عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

  .)١(احملجن

صلى ( رسول اهللا أن يبأ حدثين:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،وعن حممد بن مسلم

   .)٢(الصفا واملروةبني  عليها ى راحلته واستلم احلجر مبحجنه وسعى طاف عل)اهللا عليه وآله وسلم

  .)٣(تاب عاصمكوقريب منهما ما عن الدعائم و

 راحلته وحتته رحل رث ى حج عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :اللئايل ايل غويفو

 خذوا عين:  هيئته ومشائله، وقالى راحلته لينظر الناس على أربعة دراهم، وطاف علوقطيفة خلقة قميته

  .)٤(مككمناس

 عن املرأة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،راهة، فهو ما رواه معاويةك الىما يدل علوأما 

، كره هلا ذلكأل إين: فقال:  قال،علة  حممل فتستلم احلجر وتطوف بالبيت من غري مرض واليفحتمل 

  .)٥(استلمت طافت ماشية إذا راهية الزحام فال بأس به حىتكحتمل فتستلم احلجر أن وأما 

ن ك حممل من غري علة الستالم احلجر من أجل الزحام، مل ييفمحلت املرأة وإن  :ومفهوم الرضوي

  .)٦( بأسكبذل

  راهة دون علة، وحيث ك ظاهرمها الفإن

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٨١ باب ٤٩٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٨١ باب ٤٩٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٦ر الطواف سطر ك باب ذ٣١٣ ص١ ج:الدعائم )٣(

  .٤ ح من أبواب الطواف٥٤الباب  ١٥٥ص ٢ج: كاملستدرو ،٧٣ ح٢١٥ ص١ ج:الغوايل )٤(

. من أبواب الطواف٤ ح٨١ باب ٤٩٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  .١٨ السطر ٧٢ ص:فقه الرضا )٦(



١٩٨

 وقد ،أيضاًراهة تعم الرجال كه، فالؤما علم استثنا إالّ امكحل األك يفان كن اجلنسني مشترإ

راهة بدون ك عدم الىان لعلة، فال داللة فيه علك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعل الرسول أن عرفت

  .علة

محل إذا  أنه ماك ،اتطالق لإل، عنهماأجزأالمها نويا ك واً وطاف بهإنسان إنسانمحل إذا نه إمث 

  : مجلة من الرواياتك ذلى عنهما، ويدل علأجزأ عنه وعن نفسه ىو ونطفالً

قعدت بضع عشرة سنة، أانت قد ك ومرأيتاحججت ب:  قال،، عن أبيهيفعن حممد بن هيثم التميم

:  قال،خرنا جبانب احململ واخلادم باجلانب اآلأ شق حممل ومحلتها يف الليل وضعتها يفن اكفلما : قال

 )عليه السالم( عبد اهللا أبا ، مث لقيتينا لنفسأعتدت به أ وبني الصفا واملروة وةا طواف الفريضفطفت 

  . )١(ك عنأجزأقد :  فقال،فوصفت له ما صنعت

  .خريان يف نفس القصةأوحنوه روايتان 

 به هل ى وتسع املرأة تطوف بالصيبيف، )عليه السالم(  عبد اهللاوعن حفص بن البختري، عن أيب

  . )٢(نعم: )عليه السالم(  فقال، الصيب عنها وعنك ذليجيز

  .)٣( الطواف احلامل واحملموليجيز:  قال)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

 ون احملمول واعياًكي أن ما ال فرق بنيكوحدما،  أو احلامل أو وعليه فال فرق بني تعدد احملمول

  ذاك عليه، وىغمالطفل واملكغري واع  أو ينوي بنفسه،

                                                

. من أبواب الطواف١ ح٥٠ باب ٤٥٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٣ ح٥٠ باب ٤٦٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .ر الطوافك باب ذ٤ سطر ٣١٣ ص١ ج:الدعائم )٣(



١٩٩

 صورة تعذر يفغريمها  أو  أيهماى يقبل عنهما، سواء نوه فإن،قائداً أو ، بل سائقاًن حامالًكمل يإذا 

  عنهما، الويليالمها ال يعقالن النية، فينوك عربية بيد طفل وفيها طفل، و الويلىعطأ إذا ماكنيتهما، 

  . حال الطوافيف ن الويلكمل يوإن 

الطفل  إىل  للنية بالنسبة يلزم استدامة الويلكذلكالطائف، ىل  إما يلزم استدامة النية بالنسبةكو

  . الشاملة للمقامدلةات األطالق إلكل ذلك ،فكثناء مل ي األيف العدم ىعزم عل أو وحنوه، فلو تردد

  

يبسط  و، الشوط السابعيفيلتزم املستجار ن أ و: عداد املستحباتيف  الشرائعيفقال : )السادس(

 ن اليماينكالر إىل  ويدعو بالدعاء املأثور، ولو جاوز املستجار،لصق به بطنه وخده احلائط، ويىيديه عل

  .ى انته،)١(ن الذي فيه احلجر واليماينكدها الركآلها وكان كريلتزم األن أ ومل يرجع،

  :ره مجلة من الرواياتك مما مل يذكغري ذل ورهك ما ذىويدل عل

فإذا  :قال أن إىل شواطأمث يطوف بالبيت سبعة : )عليه السالم( ففي خرب معاوية، عن الصادق

 ى علك الشوط السابع فابسط يدييفل ليقبن اليماين كعبة وهو املستجار دون الركمؤخر ال إىل انتهيت

 كان العائذ بك، وهذا مك، والعبد عبدكاللهم البيت بيت:  مث قل، بالبيتك وبطنكلصق خدأاألرض و

 إالّ ان،كلربه بذنوبه يف هذا امل  ليس عبد مؤمن يقره فإنن الذنوب، مبا عملت مكار، مث أقر لربلنمن ا

 مبا عملت، قر لريبأ ميطوا عين حىتأ: قال لغلمانه) عليه السالم(عبد اهللا  أبا  فإنشاء اهللا، نإله  غفر

يل ما اطلعت   واغفر،عملي ضعيف فضاعفه يلن إ العافية، اللهم والفرج و الروحكاللهم من قبل: وتقول

  ، وتستجري ك خلقى علفييه مين وخعل

                                                

  .١١ صت الطواف باب يف مستحبا١٩٩ ص:شرائع اإلسالم )١(



٢٠٠

سود، ن الذي فيه احلجر األك والرن اليماينك من الدعاء، مث استقبل الركمن النار، وتتخري لنفس

  .)١( يل فيما آتيتينكاللهم قنعين مبا رزقتين وبار: ، وتقولك مل تستطع فال يضر فإنواختم به،

عبة ك، وبلغت مؤخر الكفرغت من طوافإذا  :أيضاً )عليه السالم(  خرب معاوية، عن الصادقيفو

 بالبيت، ك وخدكلصق بطنأ البيت، وى علك فابسط يد،ن اليماين بقليلكوهو حبذاء املستجار دون الر

  .)٢(آخر الدعاءإىل  اللهم: وقل

 إىل رجاع أحدمهاإ إىل ي، فال داع اخلربين مستحباًيفورين كين املذاألمرال كون كي أن وال بعد يف

  .ما استظهره اجلواهركخر، اآل

امللتزم قال  إىل ىانته إذا انك )عليه السالم(نه إ :أيضاً )عليه السالم(  خرب معاوية، عن الصادقيفو

  .)٣(غفر اهللا له إالّ ان مل يقر عبد بذنوبه مث استغفرك هذا م فإن أقر لريب بذنويب،ميطوا عين حىتأ: ملواليه

 إىل ىملا طاف آدم بالبيت وانته:  قال،)يه السالمعل( ويف خرب مجيل بن صاحل، عن الصادق

 يا آدم قد :ليهإ اهللا ىوحأف: قال أن إىل انك يف هذا املك بذنوبكقر لربأيا آدم : امللتزم، قال له جربئيل

 إىل كمن جاء من ذريت: ليهإ عز وجل اهللا ىلذرييت، فأوح أو لدييا رب ولو: ، قالك ذنبكغفرت ل

  .)٤(وبه وتاب مث استغفر غفرت لهقر بذنأان وكهذا امل

  ي شيء يلتزم،  عن امللتزم، أل)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:وقال يونس

                                                

  . من أبواب الطواف٩ ح٢٦ باب ٤٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٤ ح٢٦ باب ٤٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٥ ح٢٦ باب ٤٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٦ ح٢٦ باب ٤٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٠١

  .)١(ل مخيسكعمال العباد عند أ فيه ىار اجلنة تلقأنده ر من ع:  فقال،ر فيهكي شيء يذأو

ه كمدار ألن خرة اآلنساناإل كمنا ال يدرإخرة متداخلتان، والدنيا واآل أن من القريب جداً: أقول

 لعدم نسانها اإلكمنا ال يدرإضاء، وف ا الئذاعية والصور التلفزيونية ممتلمواج اإلاأل: غري قابلة هلا، مثالً

يف ن اذا النعيم واجلحيم موجودكالتلفزيون التقطها، و أو وضع جهاز الراديو فإذا هزة امللتقطة هلا،جاأل

وِإنَّ جهنم ﴿: قال سبحانه حواسه الدنيوية هلما، ولذا ك ما لعدم درنسانحيس اإل منا الإالفضاء، و

ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرين٢(﴾لَم(،ونَ﴿:  وقالقُومإالّ الَ ي سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يكَم﴾)وورد،)٣ : 

 تفتحت نسانمات اإل فإذا ،كغري ذل إىل ،نسانامليت املعذب يصيح صيحة هائلة ال يسمعها اإلأن 

يف ونه كه حال كن يدركمل ي  ويسمع ماىروحه خيرج من حجاب اجلسد، فري ألن خروية،ه األكمدار

ظن  وإن ،تفىن عمال العباد الأ، وار اجلنةأمن  عنده ر: )عليه السالم( هذا اجلسد، وعليه حيمل قوله

 من  فال مانع عقالً،ولذا يأخذها املسجل ويصور ولو بعد ساعاتا تنعدم، بل أمواج العمل موجودة، أ

  .ليه تقريباً للذهن، واهللا سبحانه العاملإملاع اإل الم طويل يف هذا الباب أردتك النهر، والكلقائها يف ذلإ

مل  م، وماكقروا عند امللتزم مبا حفظتم من ذنوبأ:  قال)عليه السالم( علي عن: ويف اخلصال

  وما حفظته علينا ونسيناه فاغفره لنا، : واحتفظوه فقول

                                                

  . من أبواب الطواف٧ ح٢٦ باب ٤٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٥٤اآلية : بوتكسورة العن )٢(

  .٢٧٥اآلية : سورة البقرة )٣(



٢٠٢

 يغفر أن عز وجل اهللا ىان حقاً علكره واستغفر منه كه وذ املوضع وعدك من أقر بذنوبه يف ذلفإنه

  .)١(له

ت املتعوذ أنت يف الطواف السابع فكإذا  :)عليه السالم( ويف خرب عبد اهللا بن سنان، عن الصادق

 ك، وهذا مقام العائذ بك والعبد عبد،كاللهم البيت بيت: ذاء الباب، فقلعبة حكقمت يف دبر ال إذا وهو

  .)٢(ن اليماين، مث ائت احلجر فاختم بهك مث استلم الر. الروح والفرجكمن النار، اللهم من قبل

 ،فرغت من طوايف إذا عبةكاستلم الأين  من :)عليه السالم( جعفر أليب قلت:  قال،وعن ابن مسلم

  .)٣(امن دبره: قال

  .)٤(من دبرها : فقال،عبةك، سأله من استالم ال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف خرب آخر، عن

 إذا  يستلم احلجر مث طاف حىت)عليه السالم( ىاحلسن موس أبا رأيت:  قال،سنادوعن قرب اإل

  .)٥(عبةك الىنا وبسط يده علأصحاب امللتزم الذي يلتزمه كسبوع التزم وسط البيت وترأان ك

فعل  وإن ان حسناً،كل مندوب، فما فعله منها ك استالم احلجر، واليف تقدم يآخر اخلرب الذىل إ

  .ان زيادة يف الفضل واخلريكل كال

  ان يبعد كامللتزم  إىل وصلإذا نه إ :)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الباقر

                                                

  .ر األخريطربعمائة الساأل حديث  يف٦١٧ ص:اخلصال )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٢٦ باب ٤٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٦ باب ٤٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٣ ح٢٦ باب ٤٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . السطر األخري١٣١ ص: اإلسنادقرب )٥(



٢٠٣

  .)١(يسأل املغفرة منهر ما كون معه من مواليه عن نفسه ويناجي اهللا ويسأله ويذكمن ي

 امللتزم ىأتإذا ) عليه السالم( احلسنيعلي بن ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: بان قالأوعن 

 أفواج من رمحة، وأفواج من مغفرة، كفواجاً من خطايا، وعندأ أفواجاً من ذنوب، ويعندن إ اللهم: قال

  .)٢(ذاكب يل وافعل يب جيوم يبعثون، است  إىلنظرينأقال  إذ ليه،إبغض خلقه يا من استجاب أل

  . حاجته)عليه السالم( رك يذأي: أقول

عبة، وادع اهللا كستار الأنت يف الشوط السابع فقف عند املستجار، وتعلق بك وإذا: يويف الرضو

  . قريب جميبه فإنخرة،حل عليه، وسل حوائج الدنيا واآلأ و،ثرياًك

عبة وقمت كلها بالك كلصق به وجسدأ كعبة ووجهكر الستاأوتعلق ب: )عليه السالم( وقال

، كالبيت بيتن إ مناً، اللهمأمثابة للناس و ك، وجعلك وشرفك وعظمكرمكأاحلمد هللا الذي : وقلت

 ،ستجري باهللا من النارأ من النار، ك، هذا مقام العائذ بكحرم واحلرم كمنأمن ، واألكوالعبد عبد

 وللمؤمنني لنفسك وادع  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى الصالة علأكثرواجتهد يف الدعاء و

  .)٣(حببت من الدعاءأواملؤمنات، وادع مبا 

شبه جاز له الرجوع، بل رمبا أما أو  نسياناً أو  عمداًنكالر إىل جاوز املستجارإذا  أنه مث الظاهر

، خالفاً ملن قال بعدم جواز دلة األطالق إلك وذل،يأيت مبا تقدم من املستحبات ألن يقال باستحبابه،

  ، من أحوطجعله أو رجوعه، 

                                                

  .١٥ر الطواف السطر ك يف ذ٣١٤ ص١ ج:الدعائم )١(

.٣ ح من أبواب الطواف١٩ الباب ١٥٠ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

  .٥ ح من أبواب الطواف١٩ الباب ١٥٠ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



٢٠٤

  .المها فيه نظركونه خالف املواالة، وك أو جهة زيادة الطواف،

 يتلزم يف آخر طوافه حىت أن ي عمن نس،)عليه السالم( احلسن أبا أما صحيحة ابن يقطني، سألت

 اللزوم كيتر:  قال،كيدع ذل أو  احلجر،ن اليماين وبنيكيلتزم بني الر أن ن اليماين، أيصلحكجاز الر

عليه (  قال،يلتزم يف آخرها التزاماً واحداً أن لهأقل، أ أو أكثر أو سباعأ، وعمن قرن عشرة يوميض

  . عدم اللزومى فمحمول عل،)١(حبأال : )السالم

عليه ( عبد اهللا أبا رأيت: لصاق البطن ا، ففي صحيح مجيلإلها، بل كان كرويستحب استالم األ

  .)٢(لهاكان كر يستلم األ)السالم

 اليماين والشامي والعراقي ستلمأ: )عليه السالم( حممود، قلت للرضا أيب براهيم بنإويف خرب 

  .)٣(نعم: )عليه السالم(  قال،والغريب

 عن )عليه السالم( لصاق البطن ما تقدم من صحيح يعقوب، سأل الصادقإ االلتزام وىويدل عل

  .)٤(كمتسحه بيد أن  واملسح، بهكتلصق بطن أن استالمه:  فقال،نكاستالم الر

عبد اهللا  أيب عنالرضوي،  فعن ،ن اليماينك فيه احلجر والرىن الذك االستالم الريفد كن اآلكل

ما بني هذين ن أ وفتحه، ن اليماين باب من أبواب اجلنة مل مينعه منذكالر: قال أنه )عليه السالم( احلسني

  .)٥( دعاء املؤمنىن عل هجري، يؤمى يدعك ملسود واليماينألنني اكالر

                                                

. من أبواب الطواف١ ح٢٧ باب ٤٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٢٢ باب ٤١٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٥ باب ٤٢٣ ص٩ج: الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٢٢ باب ٤١٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .٢٩ السطر ٧٣ ص:فقه الرضا )٥(



٢٠٥

  .)١(ن باب من أبواب اجلنةكالر:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيبيوعن الرواند

  .)٢(نني روضة من رياض اجلنةكبني الر :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

عينان وشفتان يشهدان ملن  واملقام يوم القيامة ومهان ك الريأيت: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال

  .)٣(وافامها بالوفاء

ما بال : رجل يقول فإذا نت أطوف بالبيت،ك :)عليه السالم( ويف صحيح مجيل، عن الصادق

 استلم )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :نني يستلمان وال يستلم هذان، فقلتكهذين الر

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم( مل يتعرض هلما رسول اهللا إذ ين، فال تعرض هلماهذين ومل يتعرض هلذ

  .خر بقرينة الروايات األ، فيه احلجرىنني اليماين والذكاملراد بالر أن والظاهر

صلى اهللا ( ان رسول اهللاك :)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم (ويف خرب غياث، عن جعفر

 أيب عليهما ورأيتخده سود واليماين، مث يقبلهما ويضع ن األكالر إالّ ستلم ال ي)عليه وآله وسلم

  .)٥(يفعله

ن كيف صار الناس يستلمون احلجر والرك :)عليه السالم( عبد اهللا أليب : قلت،وخرب العجلي

   عنقد سألين:  فقال،خريننني اآلك، وال يستلمون الراليماين

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف١٧ الباب ١٥٠ ص٢ ج:كاملستدر )١(

  .٢ ح من أبواب الطواف١٧ الباب ١٥٠ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

  .٢ ح من أبواب الطواف١٧ الباب ١٥٠ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

  . من أبواب الطواف١ ح٢٢ باب ٤١٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٢ باب ٤١٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٠٦

 استلم هذين ومل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( سول اهللارن إ : فقلتييب البصره عباد بن صكذل 

 بغري ك، وسأخرب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يفعلوا ما فعل رسول اهللا أن  الناسىمنا علإيستلم هذين، و

يستلم ما عن ميني  أن مر اهللاأمنا إن اليماين عن ميني العرش، وكسود والراحلجر األن إ خربت به عباداً،أما 

  .)١(عرشه

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاىملا انته: قالنه إ ،)عليه السالم( وعن العلل، عن الصادق

 ،ستلم أ، فما يل الك يا رسول اهللا ألست قعيداً من قواعد بيت رب:نكن الغريب، فقال له الركالرإىل 

  .)٢( مهجور السالم غريكن وعليكاس: فقال له )صلى اهللا عليه وآله وسلم( منه النيب فدنا

صار الناس يستلمون  ):عليهم السالم( ئمة واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  املرسل، عن النيبيفو

ن اليماين عن ميني كسود والراحلجر األ ألن ،خريننني اآلكن اليماين وال يستلمون الركاحلجر والر

  .)٣(عن ميني عرشه يستلم ما أن مر اهللاأمنا إالعرش، و

 : وقال فيه،ن اليماين بابنا الذي يدخل منه اجلنةكالر :)عليه السالم( ن الصادقويف رواية، ع

ر من اجلنة تلق عمال العبادأ فيه ىباب من أبواب اجلنة مل يغلق منذ فتح، وفيه)٤(.  

  .)٥(ميني اهللا يف أرضه يصافح ا خلقهنه إ :ويف رواية

                                                

  . من أبواب الطواف٢٢ ح٢٢ باب ٤٢٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

   ... ناس العلة اليت من أجلها صار ال٣ ح١٦٣ باب ٤٢٩ ص:عل الشرائع )٢(

  .١ح...  باب العلة اليت من أجلها صار الناس٤٢٨ ص:العلل )٣(

  . من أبواب الطواف٧ و٦ ح٢٢ باب ٤١٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٨ ح٢٢ باب ٤١٩ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٠٧

 اهللا سبحانه اليماين مبرتلة ميينه ولذا يستلمان، أما ، وجعلاًكان ملكسود احلجر األ أن  تقدم،أقول

 وإن ما تقدم، واحلجركاستحب  وإن ،د استالمهماكخران فليس هلما هذه املزية، ولذا ال يتأنان اآلكالر

  .نه مربوط بهكن لكان غري الرك

:  فقال،له عن استالمه احلجر من قبل البابأ، س)عليه السالم( ففي صحيحة سعيد، عن الصادق

نكتستلم الر أن ألست تريد،فقال. نعم:  فقلت :ك حيثما نالت يدكجيزي)١(.  

ان كان الالزم جعل ميني وك ألنه إذا ،لة ميينه دون غريهروال جمال للسؤال ملا ذا جعل اهللا اليماين مبن

رجح مة، ولذا قالوا الترجيح من دون مكه بال جعل خالف احلؤبقا إذ حدها،أال ترجيح فالالزم جعل 

املراد بيمني  أن  والظاهر،ونه عن ميني العرش مرجحاًكح من دون مرجح، ولعل منا املمتنع الترجإجائز، و

 أن مبرتلة اليمني يف قضاء حوائجه، ومن احملتملنه إ ي، أكفالنا ميني امللن إ  مثل ما يقالي،العرش املعنو

ون اليماين جانب ميينه، كرش، حبيث يعبة مسامتاً لوسط العك وضع الونك، بأن يأيضاً ييراد املاد

  .ن املقابل له جانب مشالهكالرون كوي

نت ك: ، قال)عليه السالم( يف خرب زيد الشحام، عن الصادق ن اليماين ماكويؤيد مزيد عناية بالر

: ن اليماين التزمه، فقلتكالر إىل ى انتهوإذاله، قب وبيدهاحلجر مسحه  إىل ىانته إذا انكأطوف مع أيب و

  : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  فقال، وتلتزم اليماينكاحلجر بيد متسح كجعلت فدا

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح١٥ باب ٤٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٠٨

  .)١(تزمهلليه يإ وجدت جربئيل قد سبقىن إالّ ن اليماينكتيت الرأما 

ن كل بالركّو عز وجلاهللا ن إ : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ويف خرب عالء، قال

  .)٢(مك دعائىن علجرياً يؤماً هكاليماين مل

خلق اهللا  ن اليماين منذك بالرالًك مواًكملن إ :ان يقولك أنه ،)عليه السالم( خر، عنهويف خربه اآل

 ،ما اهلجر:  فقلت لهفلينظر عبد مبا يدعو ،مك دعائىالتأمني عل إالّ رضني ليس له هجرالسماوات واأل

  .)٣( ليس له عمليالم العرب، أكالم من ك: فقال

  .)٤(كليس له عمل غري ذل :ىخرأويف رواية 

ن اليماين باب من أبواب اجلنة، مل يغلقه اهللا كالر :)عليه السالم( ويف خرب معاوية، عن الصادق

  .)٥(همنذ فتح

عظم أ هذا أي:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نت أطوف بالبيت معك: ، قاليويف رواية السند

ن كالر : داخل البيت، فقال:فقلت له ي، فأعاد عل،نت أعلم ذا مينأ ك فدات جعل: فقلت،حرمة

 مسدود عن غريهم، وما من مؤمن يدعو ، مفتوح لشيعة آل حممد،اب اجلنةو باب من أبىاليماين عل

  .)٦(بني اهللا حجاب و ما بينه، يلصق بالعرشحىته ؤصعد دعا الّإبدعاء عنده 

    ما بال هذين:)عليه السالم(  قال رجل للصادق:)عليه السالم( أما رواية الرضوي

                                                

  .واف من أبواب الط٣ ح٢٢ باب ٤١٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٢٣ باب ٤٢١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٢ ح٢٣ باب ٤٢١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . من أبواب الطواف٣ ح٢٣ باب ٤٢١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . من أبواب الطواف٤ ح٢٣ باب ٤٢١ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . من أبواب الطواف٦ ح٢٣ باب ٤٢٢ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٠٩

 مسح )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا ألن : فقال،نني ميسحان وهذان ال ميسحانكالر

 ومثلها ،)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم( مل يتعرض رسول اهللاشيء  فال تعرض ب،هذين ومل ميسح هذين

 استحباب ىد االستحباب، بقرينة الروايات السابقة الدالة علكأون املراد عدم تكي أن  فال بد،ما تقدم

 ننيك أراد بيان امتياز الر ألنه مل ميسح)صلى اهللا عليه وآله وسلم( لها، ولعل الرسولكان كرمسح األ

  .عملياً

ما عن سالر من  أن ماكنني غري ظاهر الوجه، كالر من نفي استالم ىعل أيب ما عن أن ومنه يعلم

  .ن اليماين ولثم احلجر ال وجه لهكم الروجوب استال

 يف غري  فهي مستحبات حىت، االستالم والدعاء واللثمإطالقخبار املتقدمة ظاهر بعض األ مث إن

  .حالة الطواف

  .بريكللخصوصية   ال ألنه،أيضاًلصاق الطفل به إوالظاهر استحباب 

 كحتماالن، من عدم الدليل فاالشترا ا،د، مثل استالمها للحجركأما املرأة فهل استالمها له غري مؤ

استالم  إىل ليف يقتضي تساويها مع الرجل يف االستالم، ومن وجود مناط استالم احلجر بالنسبةكيف الت

  .أقربالثاين  ولعل ،نكالر

  

لفني أون ك فت،ل طواف سبعة أشواطك ،مثائة وستني طوافاًيطوف ثال أن يستحب: )السابع(

ن ك مل يتم فإنخالف أجده فيه،  بل يف اجلواهر ال،ك يف ذلإشكال ، بالومخسائة وعشرين شوطاً

  .ك لورود مجلة من الروايات بذلكمثائة وأربعة وستني شوطاً، وذلثال أو مثائة وستني شوطاً،فثال

سبوعاً أمثائة وستني يطوف ثال أن يستحب:  قال)عليه السالم( صحيح ابن عمار، عن الصادقك

  وستني شوطاً، ستطع فثالمثائة  مل ي فإنيام السنة،أعدد 

                                                

. السطر األخري٧٣ ص:ضافقه الر )١(



٢١٠

  .)١(ن مل يستطع فما قدرت عليه من الطوافإف

يطاف بالبيت عدد أيام السنة،  أن يستحب : قال)عليه السالم( بصري، عن الصادق أبو وما رواه

  .)٢(سبوعاًأ اثنان ومخسون كسبوع لسبعة أيام، فذلأل ك

سبوعاً بعدد أيام أمثائة وستني ة ثالكقامه مبيطوف الرجل مب أن يستحب :)عليه السالم(الرضوي و

  .)٣(مثائة وستني شوطاً مل يقدر عليه طاف ثال فإنالسنة،

 ،ة بعدد السنةكيطوف الرجل مقامه مب أن ويستحب: )عليه السالم( ، قاله ويف بعض نسخ

 من أكثر يستطع ف مل فإنمثائة وستني شوطاً، مل يستطع فثال فإنسبوعاً عدد أيام السنة،أمثائة وستني ثال

  .)٤(ةكقمت مبأالطواف ما 

يطوف  أن انكمإ من املستبعد جداً  ألنهل يوم،ك ة الكاملستحب هو ما دام يف م أن والظاهر

 غري ،)٥(ل يومك له يف ك استحباب ذلةرادإ ال مانع من : فقول اجلواهر،مثائة وستني طوافاً ثالنساناإل

  .وجيه

ن الروايات منصرفة عن ك ل،عبةكأن يطوف بوسيلة نارية حول ال يف سيارات اليوم بكن ذلكنعم مي

  .ةكمبقامه مب :الرضوي، ولذا قال يف رواية كذل

ما ك، أكثر فأكثرن من الطواف كمر آخر، وهو ما متأوال ينايف استحباب هذا القدر واستحباب 

  .بيعساأل يوم وليلة عشرة كيطوف يف  أن ل يوم، ويستحبكيستحب طواف سبعمائة شوط 

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٧ باب ٣٩٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٧ باب ٣٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٣٤ السطر ٢٧ ص:فقه الرضا )٣(

.٢ ح من أبواب الطواف٦ الباب ١٤٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

.١٥السطر ...  يف استحباب الطواف٣٦١ ص١٩ ج:اجلواهر) ٥(



٢١١

:  يف رواية أبان)عليه السالم( قول الصادقكات روايات فضيلة الطواف، إطالق :ول األىويدل عل

ذا البيت ييا أبان هل تدر سبوعاًأ ما ثواب من طافقالي،درأال واهللا ما : ، فقلت : تب له كي

  .)١( عنه ستة آالف سيئة، ويرفع له ستة آالف درجةى وميح،ستة آالف حسنة

  .)٢( له ستة آالف حاجةىويقض :سحاق زيادةإواية ويف ر

  .باباً خاصاً فراجعواملستدرك ثرية، وقد عقد هلا يف الوسائل كغريها من الروايات الإىل 

  .)٣(ثرة الطوافك بصالة الليل وطول القنوت وكوعلي: )عليه السالم( ويف الرضوي

عبة ربوة من كان موضع الك : قال)لسالمعليه ا( ما رواه اهلامشي، عن الصادق:  الثاينىويدل عل

 فلما نزل آدم ، قتل ابنا آدم أحدمها صاحبه فاسودت حىت،ضوء الشمس والقمركء يرض بيضاء تضاأل

حرمي يف هي :  قال،ضاء املنريةيرض البب ما هذه األريا : ها، قالآ رلها حىتكرض رفع اهللا له األ

  .)٤(مائة طوافل يوم سبعكتطوف ا  أن ك، وقد جعلت علييرضأ

يلومتر، وليس من كل طواف سبعة يقارب من ك ألن املراد بالطواف الشوط، أن الظاهر: أقول

   .يلوكل يوم سبعمائة ك نسان اإلين عادة مشكاملم

صلى ( ان لرسول اهللاكأ :)عليه السالم( عبد اهللا أليب الفرج، قال أبان أيب  خرب: الثالثىويدل عل

  ان ك: )عليه السالم(  فقال،اف يعرف به طو)اهللا عليه وآله وسلم

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٤ باب ٤٩٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف٢ ح٤ باب ٣٩٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح من مقدمات الطواف٢٨ الباب ١٤٥ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

  . من أبواب الطواف٧ ح٤ باب ٣٩٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢١٢

 الليل وثالثة أول ثالثة ،سابيعأ يطوف بالليل والنهار عشرة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  .)١( راحتهكبني ذلان فيما ك و،صبح واثنني بعد الظهرأ إذا آخر الليل واثنني

سبوع، فقد مل األكالستني لي والثالمثائة ىشواط علألم يف زيادة كوجه للت ال أنه ومما تقدم تعرف

  . باملستحبان عامالًك فبأيهما أخذ ،عرفت ورود قسمني من الرواية

  

افرون كيها الأ واحلمد وقل يا ،وىلعيت الطواف احلمد وقل هو اهللا يف األكيقرأ يف ر أن :)الثامن(

، والتوحيد يف وىل األيفحد س باجلكتقدم عن الشيخ العما ك ،يف الثانية، لبعض الروايات وقد تقدمت

  .أوىل ولان األك وإن يهماأالرواية، فال بأس ب إىل الثانية، وقد نسبه الشهيد

  .ما تقدمكعيت الطواف كيدعو بعد ر أن :)التاسع(

  عن اجلواد، خلرب حممد بن الفضل،اء والقراءة وحنومهاعالم يف الطواف بغري الدكره الكي: )العاشر(

 والنافلة ،ر اهللا وتالوة القرآنكالدعاء وذ إالّ لم فيهكيت أن ية ال ينبغصطواف الفري:  قال)عليه السالم(

  .)٢(خرة ال بأس بهمن أمر الدنيا واآلشيء خاه فيسلم عليه وحيدثه بالأ الرجل ىيلق

ان يف النافلة أخف، ك وإن راهته مطلقاًكيبعد  ال أنه  إالّالنافلة، وفرقت بني الفريضة وإن والرواية

  .ره غري واحدكا ذمك

أن  إالّ الطواف بالبيت صالة، :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقد تقدم حديث الغوايل، عن النيب

  .حيته مطلقاً مرجوى مما يدل عل،)٣(اهللا أحل فيه املنطق

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٦ باب ٣٩٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٥٤ باب ٤٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٧٠ ح٢١٤ ص١ ج:يلائغواىل الل )٣(



٢١٣

 فيها، بل قد  القبلة ليست شرطاً فإنثناء الطواف،أة الصالة النافلة يف ءومما تقدم يعرف صحة قرا

  .راهة مطلق منافيات الصالةكدم استبعاد سبق ع

المه بأن البيت ك يك من البيت، وعلله العالمة يف حميتداىن أن ر استحبابكبعض الفقهاء ذ مث إن

  .هو املقصود فالدنو منه أوىف

أن  إالّ ،لصاق الوجه والبطنإ مبا ورد من استحباب االستالم وكيستشعر لذل أن نكومي: أقول

ثرة اخلطا ملا ك ينايف بأنه  يف استحباب الدنوشكالم باالستحباب، أما اإلكباً للحون سبكله ال يك كذل

ره اجلواهر من جواز اتفاق ك فغري وارد ملا ذ،لف حسنةأل خطوة من الطواف سبعني كيف  أن ورد من

  . الفقهيفما من املستحبني املتزامحني، ومثله غري عزيز إنقول  أو احلسنات يف العدد دون الرتبة،

  .ا عشرةأثرية، ال كاملستحبات يف الطواف وقبله وبعده  أن ان، فقد عرفت مما تقدمكيف كو

  .عبة، ملوثقة ابن عماركباب ال إىل ىلما انتهك النيب وآله ى علييصل أن :ومنها

: ـامليزاب، ويدعو ب إىل يبلغ امليزاب وينظر أن مساعيل قبلإبلغ حجر  إذا يرفع رأسه أن :ومنها

  . عمر وعاصم اجلنة الدعاء، لرواييتدخلينأاللهم 

 يا ذا :ذينة وهوأصحيح ابن يف مساعيل، مبا إعبة حنو حجر كظهر ال إىل ىانته إذا يدعو أن :ومنها

  .درجناه حنن يف عشرة فقط، واهللا املوفق املستعانأمنا إخل، وإاملن 

  



٢١٤

 يبطل ،ن واجبكحلج رل من العمرة واكالطواف يف  أن  وال خالف يفإشكالال  :)٢٧مسألة (

 بل عن ،هكن تداركانه مبا مل ميكفات من إ احلج أو عادة العمرةإ مما يوجب ،ه عمداًكالعمرة واحلج بتر

اً إمجاع احملقق، ويف اجلواهر مجاع عدم اخلالف، ويف املستند باإلىالريب فيه، وعن مجع دعو أنه كاملدار

  .ن حمصالًكمل ين إ ياً عن التحريركحم

ن إ ه، وحيثك وجهه وجب تدارىلف به علكت باملأمل ي إذا ه فإن، قاعدة االمتثالكذل ىويدل عل

شعارات  واإلمجاعة اإلل ارتباطية احلج يف اجلمىه فقط، ويدل علك ما ترك تدارفيك ال يياحلج ارتباط

  .ثرية يف النصوصكال

 ن يقطني، سألتصحيح ابك ،ة جهالًكعادة بتر اإلىدل عل  ماىعادة فحو لزوم اإلىما يدل علك

 وجه ىان علكن إ : قال،يطوف بالبيت طواف الفريضة أن  عن رجل جهل)عليه السالم( احلسنأبا 

  .)١(عاد وعليه بدنةأ احلج يفجهالة 

إذا  : قال،هلهأ إىل  يرجعيطوف بالبيت حىت أن محزة، سأل عن رجل جهلأيب علي بن وخرب 

  .)٢(عاد احلج وعليه بدنةأ وجهه اجلهالة ىان علك

 سها: ، وفيه)عليه السالم( احلسن أيب علي، عن إىل سنادهإ هذه الرواية بى رو)٣(ن الصدوقكول

  .جهلبدل 

أي  :)عليه السالم( عادة مع ورود قولهان اجلهل يوجب اإلك إذا ه فإن واضح،ىووجه الفحو

   لعله من بأنه ىن رد الفحوكان ميك وإن ،أوىلفالعمد بطريق ، )٤(مراً جبهالة فال شيء عليهأب كرجل ر

                                                

  . من أبواب الطواف١ ح٥٦ باب ٤٦٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٥٦ باب ٤٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.١٠ ح يف نوادر الطواف١٤٠ الباب ٢٥٦ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٣(

  .٣ ح اإلحرامكب ترو من أبوا٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢١٥

  .نه خالف املتفاهم عرفاًك، ل)١(من عاد فَينتِقم اللَّه ِمنهوقبيل 

الطواف من : قال أنه ،)عليه السالم(  ما رواه الدعائم، عن الصادقأيضاً ك ذلىما يدل علك

  .)٢( الطواف الواجب متعمداً فال حج لهكان احلج، ومن تركرأ

  . )٣( الطواف متعمداً فال حج لهكمن ترو :، قال)عليه السالم( نسخ الرضويوما عن بعض 

ما هو املشهور، خالفاً ملا قد يظهر ك الطواف عن جهل بوجوبه، كتر إذا ومما تقدم يعلم حال ما

ردبيلي ، وعن األعاد احلجأ وجه جهالة ىان علكن إ ويف رواية:  قال ألنه، النافع من التردديكمن حم

: )عليه السالم( عدم البطالن، لعموم رفع القلم عن اجلاهل، وملا تقدم من قوله إىل ب احلدائق امليلوصاح

مراً جبهالةأب ك رئميا امرأ،من خص مطلقاًأروايات املقام ن إ :ن فيهك ل، الوارد يف خصوص احلج 

  . فال وجه ملقابلتها ا،هذه املطلقات

  . البدنةيفادة التوقف رإ ىويف اجلواهر نزل ما يف النافع عل

 يكخر املوجب جبربه، وقد ح والعمل باخلرب اآل،أما البدنة فالظاهر وجوا، لصحة خرب ابن يقطني

صل  عدم الوجوب لأله عن التنقيح، فظاهريكوجوا، خالفاً للمح إىل  الذهابكثرعن الشيخ واأل

  .قائل مبضموما وضعف سندمهاالروايتني، لعدم  وشذوذ

 أن  جزوراً، وقد خشيتينحر:  قال،هله ومل يزرأ ىبن عمار، عن متمتع وقع علولصحيحة ا

   فليس ان جاهالًك وإن ان عاملاً،كن إ ون ثلم حجهكي

                                                

  .٩٥اآلية : سورة املائدة )١(

  .٣ر الطواف سطر ك باب ذ٣١٢ ص١ ج:الدعائم )٢(

  .٢٤ السطر ٧٥ص: فقه الرضا )٣(



٢١٦

  .ءي اجلاهل شىمع عدم الزيارة ليس عل أنه ظاهرها أن ى بدعو.)١(ءيعليه ش

 حتض خرجت مع  عن جارية مل)عليه السالم( براهيمإ أبا  سألت: قال،سحاقإومثلها موثقة 

 ، احلالك تلىعل وهي ،كضت املناسق تعلم أهلها وزوجها حىت أن هلها فحاضت واستحيتأزوجها و

 )عليه السالم( ذا، فقالكذا وك األمران من ك قد :هلها فقالت أل،وفةكال إىل فواقعها زوجها ورجعت

ءي زوجها شىعليها سوق بدنة واحلج من قابل وليس عل)ى املواقعة ال علىنة علالبد أن ى بدعو،)٢ 

  .كم الترك حيف الطواف الباطل  فإن الطوافات،كتر

حدامها صحيحة، ومعمول ما إ والروايتان ،صل ال جمال له مع النصألا  إذ خيفى،ال ل ماك اليفو

 صال، واملوثقة الأمل يزر  أنه انت قبل الزيارة الكاملواقعة  أن  وصحيحة ابن عمار ظاهرها،ما عرفتك

 أن فارات منك ملا سبق يف مبحث ال،لكون البدنة للكت أن ر، بل من احملتمل قريباًك ما ذىفيها علظهور 

  .قربالبدنة مل تتعدد، فما هو املشهور من وجوب البدنة هو األ إىل وصلت إذا ةفاركال

وة ، وقى وجوا فيه هو الفحوى عمداً فالدليل علكما الترأ،  جهالًكهو يف التر إمنا ن وجواكل

 يف أصل  حىتى يف الفحوك ملا عرفت من الش، فيهاكوكالعدم مش أصالة حبيث تقف أمام ىالفحو

  .ما عرفتك يف أصل املسألة بالقاعدة ىيد الفحوأمنا إ الطواف عمداً، وكمسألة تر

حج للطواف العمرة، و أو ما طواف احلج،إ  ألنه:قسامأ أربعة ىالطواف عل أن  شيء، وهويبق

  ما مفردة إة والنساء، والعمرةطوافان الزيار

                                                

  . من أبواب الطواف٤ ح١٣ باب ٢٧٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. من أبواب الطواف١ ح٥٧ باب ٤٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢١٧

  :دليالن إالّ  الطوافكمتمتع ا هلا طواف واحد، وليس يف املقام يف مسألة تر أو  هلا طوافان،

  . االمتثالك بترك وجوب التداري تقتضالقاعدة اليت: ولاأل

أو   الطواف مطلقاً عمداًكترول أن  األىما تقدم من رواييت ابن يقطني وعلي، ومقتض: والثاين

 خراج صورة اجلهل، لقولهإن الالزم كل ،للنساء يوجب بطالن العمل أو عمرة للزيارة أو  حجيف جهالً

 ل من العمرةكعادة لالقضاء واإلن إ وحيث. عليهشيء ب أمراً جبهالة فال ك رئميا امرأ: )عليه السالم(

  . قاصراًان جاهالًك إذا خصفالالزم القول بعدمهما باأل) شيء(احلج أو 

إذا كان غري ذي احلجة ان يف ك عن جهل، ولو كتيان بالطواف املتروم اإلويلزم القول بلزنعم 

  .للحج أو للعمرة، أما إذا كان للمفردة فصحة إتيانه يف غري ذي احلجة أظهر

 وجوب قضاء الطواف ى ما يدل علىلفحوله،  شيءال تيانه مع مشول إمنا نقول بوجوب إو

  .هك تارىعل

  .تيان بنفسه استنابن من اإلكمل يتموإن 

عادة احلج إان عليه كفات وقته،   طواف الزيارة يف احلج عن جهل حىتكترإذا  أنه  الثاينىومقتض

  ألنهمنا قيدناه بطواف الزيارة،إ و،ال شيء عليه يلكخراج هذه الصورة عن إ يوبدنة، وهذا يقتض

 طواف ك تريفعادة  اإلى فال دليل علاحلج وقد قيد يف الرواية بلفظة الفريضةطواف املنصرف من 

ميا ألية كهما عن جهل، ملا عرفت من كان ترك إذا  احلجيف طواف النساء ك تريف، وال العمرة مطلقاً

  .من صحيحة اخلزاز  طواف النساء ما سيأيتك تريفعادة  ويؤيد عدم جريان اإل،ئامر

  : هذا فصور املسألة ستةىوعل

  .عادة وبدنةإ وجه اجلهالة، وعليه ىارة عل طواف الزيكتر: وىلاأل



٢١٨

  .ةنة عن البدء الرباأصالةعادة بال بدنة، لقاعدة االمتثال وإ وعليه ، طواف الزيارة عمداًكتر: الثانية

ه ؤ بل الالزم قضا، والبدنةعادة وجه اجلهالة، وال شيء عليه من اإلى طواف النساء علكتر: الثالثة

 أدلة ىحوفاالستنابة فلوأما ،  من فريضةكما فاتتأما القضاء فلدليل ال استناب، إن وكمتن إ بنفسه

  .دليل امليسور إىل ضافةتيان بقضائه، باإلبنفسه من اإلن هو كاالستنابة، فيما مل يأت بالطواف ومل يتم

ة عن ء الرباأصالة لقاعدة االمتثال و،عادة بدون البدنة طواف النساء عمداً، وعليه اإلكتر: الرابعة

  .لبدنةا

 إذ  العمرة املفردة،يف غري طواف النساء ،متتعاً أو عمرة مفردة،  طواف العمرة جهالًك تر:اخلامسة

  .ن بنفسهكمل يتمن إ نائبه أو ، بل الالزم القضاء بنفسه،عادة عليهإ وال .هو داخل يف الثالثة والرابعة

  .ون البدنةعادة بد عمداً، والواجب عليه اإلكذلك طواف العمرة كتر: السادسة

 يف عمداً، وكل صور الترك يفعادة  واإل، طواف الزيارة جهالًكالبدنة خاصة بتر أن :فتحصل

  . طواف الزيارة جهالًكصورة تر

 أو أصالةًمندوباً،  أو العمرة واجباً أو ون احلجكورة بني كام املذكح األيفال فرق  أنه مث الظاهر،

  .دلة األطالق إل،نيابة

  .جهالً  للطواف عمداً أوكم الترك حيفالم كهذا متام ال

  :مرينأ يفالم فيه ك وال،كالم فيما به يتحقق الترك الىن يبقكل

  . جهالًكتر إذا ما: ولاأل

  . عمداًكتر إذا ما: الثاىن

  يوجب   طواف ـ باستثناء طواف الزيارة ـ الي أكتر أن فالظاهر: ولأما األ



٢١٩

ب كرجل رأي   للجمع بنيكن بنفسه، وذلكمل مين إ هبنائب أو ،نكمأن إ القضاء بنفسه إالّ شيئاً

  . لالستنابةي، وبني دليل امليسور املقتض من فريضةكما فاتت، وبني مراً جبهالةأ

نت ك:  قال، عدم وجوب القضاء واالستنابة يف طواف النساءىنعم رمبا يدل صحيح اخلزاز عل

معنا امرأة حائضاً ومل تطف ن إ  اهللاكأصلح: ، فدخل عليه رجل فقال)عليه السالم(  عبد اهللاعند أيب

 أن ال تستطيع:  وهو يقول)عليه السالم( طرقأف: يقيم عليها، قال أن  اجلمالطواف النساء ويأىب

  .)١( فقد مت حجهايمتض: ليه فقالإ، مث رفع رأسه ا وال يقيم عليها مجاهلاأصحاتتخلف عن 

ن كطلق متام حجها، لأ القضاء واالستنابة، بل ىدرا عل مل يفصل بني ق)عليه السالم( اإلمام نإف

 عدم القضاء ملن قدر عليه ى القضاء، فال تدل الصحيحة علىمثلها ال تقدر عل أن من الواضحنه إ :فيه

  .من فاتته فريضة إطالق يعارض حىت

  .االستنابة غالباً ميسورة إذ شعار بعدم لزوم االستنابة،إنعم فيها 

 أدلة ى فحوىقتضمب يف مورده، والعمل شعار حىتما رفع اليد عن هذا اإلإ:  أمرينن الالزم أحدكل

القول بعدم ما إو ، قاعدة امليسورىمقتض أنه  إىلضافة باإل،ثرية تأيتكاالستنابة يف باب النسيان، لروايات 

اجلهل الذي صل وهلذه الصحيحة، وال يقاس مبورد االضطرار مورد لزوم االستنابة يف مورد االضطرار لأل

  . طبق القاعدة من القضاء واالستنابةىحنن فيه، فالالزم يف مورد اجلهل العمل عل

                                                

  .١٣ حواف من أبواب الط٨٤ باب ٥٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٢٠

ة ر طواف الزياك وتر،عادة والبدنةعليه اإل أن  طواف الزيارة عن جهل، فقد عرفتكأما لو تر

عله يف يوم للمختار ف أن قد تقدم يف مسألة زمان طواف الزيارة إذ لها،كي احلجة ذه يف أيام كيتحقق بتر

  .آخر أيام ذي احلجة إىل العيد

ل أيام ذي احلجة ليس عليه القضاء، وال ك طواف الزيارة عن جهل يف كتار أن مث الظاهر

 أن نكان له مال ميك  فإن سقطا عنه،ةالبدن ىعل أو عادة احلج،إ ى مل يقدر عل فإنصل،االستنابة فيه لأل

  .عليهشيء   فالالّإ و، ما بعد موته وجب احتياطاًىيؤت

  . فارات فراجعكر بدهلا يف باب الكمل يقدر عليها، وقد ذ إذا ،ةبدل البدن إىل يبعد الرجوع نعم ال

آخر شيء  أو مل يقدر مل حترم عليه النساء أو يت احلج يف العام اآلىسواًء قدر عل أنه الظاهر أن ماك

الذي عليه يف القضاء والبدنة، فال يف احنصار الواجب  ي علصل، ولظهور صحيحة ابن يقطني وروايةلأل

  .دلتهاأ طالقجمال الحتمال بقاء بعض احملرمات عليه إل

  إىلمن العمرة املفردة، فالظاهر حرمة النساء عليه أو ، سواء من احلج طواف النساء جهالًكأما تار

 ىساء الدالة عل نسيان طواف النأدلة ى توقف حتللهن عليه، ولفحوأدلة طالقنائبه به، إل أو يأيت هوأن 

  .سحاق املتقدمةإ موثقة إطالق بكيتمسأن  إالّ  اللهم،بنائبه أو  به بنفسهىأتإذا  إالّ حرمتهن عليه

 باحلج وطاف ى، مث أتجهالً بعمرة مفردة فلم يأت بطواف النساء فيه ىأت إذا نعم ينبغي استثناء ما

 هبطواف إذ  طواف نساء العمرة املفردة،ان عليهك وإن  الظاهر حلية النساء له، فإنفيه طواف النساء،

   قضاء ى توقف احللية علأدلة إطالق من ى أقوك احللية بذلأدلة إطالق و،النساءللنساء يف حجه حلت له 



٢٢١

 أصالة إىل  القاعدة التساقط والرجوعىطواف النساء الفائت، ولو قيل بتعارض الدليلني فمقتض

  .احللية

ت أا بعد احلج، ومل ي ىاف نساء العمرة املفردة اليت أت بطوىن أتأس الفرض بكذا لو انعكو

تيان  يف ثانيتهما بطواف النساء، وجهل اإلىأتاعتمر عمرتني مفردتني  أو ، طواف نساء احلججهالً

 ك بالطواف يف عمله الثاين بينما ترىأت إذا هما، وال فرق يف حتلل النساء بطوافهنيأولبطواف النساء يف 

 ما أدلة طالقباالختالف، إل أو نيابة أو ال العملني لنفسهكون ك، ما بني ولعمله األ يف جهالًالطواف 

  .امكحرناه من األكذ

ون كي أن  بني،ال فرق يف صورة االضطرار اليت تضمنتها صحيحة اخلزار أنه الظاهر أن ماك

 ك اشترادلة وألطالقإل لكل ذلك ،لغريه أو  لنفسه،يف احلج أو املفردة يف العمرة ،امرأة أو رجالًاملضطر 

  .ما خرج، وليس املقام مما خرج إالّ ليفكالرجال والنساء يف الت

 ى لفحو،قسام االضطرارأ االضطرار بني ىفرق يف سقوط طواف النساء لد ال أنه ذا الظاهركو

  .الصحيحة

ية  ظاهر يف عله فإنخل،إ اأصحاتتخلف عن  أن ال تستطيع: )عليه السالم( بل يدل عليه قوله

  .السقوط، فهو من قبيل منصوص العلة

  .الطواف جهالًترك  إذا ، وهو ماول األاألمرله يف كهذا 

ان طواف ك سواء ،ان للحجكن إ  الطواف عمداً، فالطوافكتر إذا  وهو ما: الثايناألمرأما 

نه ممتد أورناه يف مسألة وقت الطوافني، كه خبروج ذي احلجة، ملا ذكطواف النساء فيتحقق تر أو الزيارة

ه بضيق الوقت عن كتران الطواف لعمرة التمتع فيتحقق ك وإن آخر أيام ذي احلجة، إىل من اليوم العاشر

 أن ان له وقت ذا املقدار يصح لهك ألنه إذا ن من الوقوف،كحرام باحلج والقدر الرالطواف وعن اال

  وإذايأيت بالطواف، 



٢٢٢

  . لهاًكن تارك به مل يىأت 

هما يف ك لزم تداراًمعينان احلج وعمرة التمتع واجبني عليه وجوباً كن إ ورتني هاتني الصيفمث 

 ةعمروأما ما عمرة التمتع، إان الواجب عليه ك إذا ماكواجباً معيناً، ن عملهما كمل ي وإن ،السنة القادمة

ان كإذا  ذاك و. بعمرة مفردةك بعد ذل عمرة التمتع وحيرم باحلج ويأيتكيتر أن ان لهك ،مفردة مثالً

بالشروع  أنه ىدليل عل ال إذ املفردة، إىل  احلجك يتره فإن،عمرة مفردة مثالً أو الواجب عليه حج قران

  .يسقط التخيري

ان ك وإن ،إنسانتربعاً عن  أو العمرة استحباباً أو فعل احلج إذا ماك، ن وجوباً أصالًكمل يوإن 

بطال بعد اإلعليه  فال شيء ، ميت واجبان عليهتربع ما عن إذا ماك، عمرة أو  حجنسان اإلك ذلىعل

دل   ماإطالقية، واألصلسائر الواجبات كما صارا أمتام ال معناه  ووجوما بالشروع معناه اإل،صللأل

 باب يفما تقدم ك ، حبيث يشمل املتسحب،والقضاء والبدنةمتام بطال باجلماع يوجب اإلاإل أن ىعل

  .املقام، لعدم القطع باملناط إىل  عنهى فال يتعد،وضعهحرام خاص مبحمرمات اإل وفاراتكال

 فيلزم عليه رد ،انت مقيدةكن إ جارةجارة عن الغري بطلت اإلإ الطواف كترببطله أان ما كوإن 

العمرة ثانياً  أو  باحلجيأيت أن فعليهجارة مطلقة انت اإلك أو  حنو تعدد املطلوب،ىانت علك وإن ،جرةاأل

 حسب القواعد املقررة يف مسألة ىعن القيد يف املقيدة، عليده  رفع املستأجروإن   يف املطلقة،مطلقاً

  .جارةاإل

 أن  أوعراض،ة بنية اإلك لعمرة مفردة، فهل بطالا خبروجه من مكان الطواف املتروكوإن 

 ةوت املواالبطالا بف أن  أو،فيهايقاعهما إ ى بناًء عل،فرادبطالا خبروج السنة يف اامعة للقران واإل

  . احتماالت،اإطالقبطالن هلا  ا الأ أو العرفية،

 إىل يؤخر طوافها أن بل له ،دليل عليه أصالً بطالن العمرة غري اامعة الن إ يقال أن والذي ينبغي

حرام  حمرمات اإلكعن مثله، وعليه فاالحتياط تريقال بانصراف النص أن  إالّ صل، اللهمبعد سنتني لأل

  ل بطواف الزيارة اليت تتحل



٢٢٣

ان ك وإن بنائبه، أو ،قدرن إ  به، بنفسه يأيته حىتكترإذا  تتحلل بطواف النساء اليت أو ،هكذا ترإ

 أنه  عرفاًى يسمعراض حىت فاملعيار اإل،يبعد انصراف رواية الدعائم والرضوي عن مثل مدة طويلة ال

  . مدةيمض إىل  حيتاجك للطواف، وذلكتار

  .عراض غري ظاهر الوجه الطواف مبجرد نية اإلكره الشهيد الثاين من حتقق تركما ذ أن ومنه يعلم

ان حاهلا حال ك الّإ و،فرادقلنا به يف القران واإلن إ العمرة اامعة فبطالا خبروج السنة،وأما 

  .العمرة غري اامعة

  .لتأمل، واهللا العاملمزيد من التتبع وا إىل غريها حباجه أو ومسألة بطالن العمرة املفردة جمامعة

ره اجلواهر ك طواف الزيارة وطواف النساء ظهر وجه النظر فيما ذيفم كومبا تقدم من وحدة احل

ه فيها مع ك تبطل بتركن يف النسكالطواف ر أن ركذ أن  بعد)محه اهللار (ه فإنمن استثناء طواف النساء،

أي قول احملقق (ة رومهه ظاهر العباأإن  و،كخروج طواف النساء عن ذلنعم الظاهر :  قال،عمدالالعلم و

ه حينئذ من غري كبتر كن فال يبطل النسكن هو غري رك ل،)ه عامداً بطل حجهكن من تركالطواف ر

  .)١(ما عن السرائر خلروجه عن حقيقة احلجكخالف، 

طواف ـ  املفرد يعينـ وعليه  :)عليه السالم(  قال الصادق، بصحيح احلليبكمث استدل لذل

  .)٢( واحد بني الصفا واملروة وطواف بالبيت بعد احلجيوسععتني خلف املقام كوصالة رالبيت 

  .وحنوه صحيح معاوية، وصحيح اخلزاز

                                                

  .١٢ السطر ٣٧٢ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

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



٢٢٤

 ،حجهافقد مت  : يف صحيح اخلزاز)عليه السالم(  قوله فإن: قال اجلواهر،رناه سابقاكوقد ذ

العربة  إذ ون مورده االضطرار،ك كيف ذل وال يقدح ، ولو يف حال االختياركظاهر يف خروجه عن النس

  .ن استدالالته الثالثة غري تامةأنت خبري بأو) محه اهللار( المهك ى انته،)١(خصوص املورد بعموم الوارد ال

ذا كن دعواه مع ما عرفت من عبارة احملقق وكيف ميكنه إ :يهف ف،عدم اخلالف إىل أما االستناد

  .عمداًبتركه احلج  طلقوا بطالنأ حيث ،غريه

مور أما ورد سائر كورد،  أنه  معكين ذلأ من :يهفخارج عن حقيقة احلج، ف أنه  إىلاالستنادوأما 

ناً ك اجلزء ركن ذلكمل ي وإن تيان جبزئه،عدم اإل أو بطالن جزئهبب ك بطالن املرياحلج، والقاعدة تقتض

  .ناًكن احلمد رك يمل وإن  احلمد يف الصالة عمداً يوجب البطالن،ك فتر،نك املشهور للرباملعىن

 ي فاجلمع بينهما يقتض،ني ما يصادم املقيداتول الصحيحني األإطالقأما الروايات فليس يف 

  القاعدة،ى اخلزاز فمورده املضطر، وهو علصحيحةوأما اجلمع بني سائر املطلقات واملقيدات، ك ،التقييد

ره ك الالزم القول مبضموا، وما ذانكلو مل يرد الصحيحة ل أنه  حىت،امليسور ال يسقط باملعسورألن 

 كم التركح إىل م االضطراريكيف يسحب حك إذ خل فهو غري ظاهر،إ ك ال يقدح يف ذلبأنهاجلواهر 

  .العمدي

الروايات الواردة يف باب طواف  أن ون طواف النساء واجباً ال جزءاً يدفعهكي أن احتمال مث إن

خر واجباً غري ء، فال وجه جلعل أحدمها واجباً جزءاً واآلايات الواردة يف طواف النساالزيارة مثل الرو

  ل من مساق كلا  إذجزء،

                                                

  .ول السطر األ٣٧٣ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



٢٢٥

 اآليةمن أهم فرائض احلج، حيث ورد تفسري  أنه ىواحد، بل ورد يف بعض الروايات ما يدل عل

  .ة بهكاملبار

ا ِبالْبيِت ولْيطَّوفُو﴿ :عز وجليف قول اهللا : )عليه السالم( احلسن أبو محد بن حممد، قالأفعن 

  . )٢(طواف الفريضة طواف النساء:  قال)١(﴾الْعِتيِق

  .)٣( )عليه السالم( عبد اهللا أيب ومثله ما رواه محاد، عن

 كما لو ترك غريه، ك مع تر مقترناً،جهالة أو  الطواف عن عمدكون تركي أن ال فرق بنينه إمث 

ل من العمد كام املتقدمة لكح األ فإن، الطواف وحدهكان ترك أو  مثال،يالطواف وصالته والسع

  . فيهمادلة األطالق إل،واجلهل جارية يف املقامني

 حيصل التحلل لمع غريه، فه أو  وحده،جهالً أو  الطواف عمداًكترإذا  أنه الم يفك الىنعم يبق

نه  أ أو،ان بهتيون مأموراً باإلكدام وقته باقياً ي ما أنه فقد عرفت الإ الطواف مع فوات وقته وكمبجرد تر

  أو،ما تقدمك بطواف آخر يوجب حتلله ىأت إذا اليأيت بالفعل الفائت يف حمله إ أن  إىلحرامهإ ى علىيبق

  ؟بعمرة مفردة إالّ ونكحصول التحلل ال يأن 

 أن ، وعن الذخريةيكركخري احملقق ال، وجزم باألكاملدار اجلواهر، واحتمل الثاين ولاستظهر األ

  . الطواف عمداًكيف صورة تر، ملستند توقف يف املسألةوجهاً، ويف اأفيه 

 والدعائم ، يقطني ومحزةات الروايات املتقدمة البينإطالقصل بعد  لألك، وذلولالظاهر األو

   فال. مراً جبهالةأب ك رئميا امرأ: )عليه السالم( سحاق، وقولهإوالرضوي و

                                                

  .٢٩اآلية : سورة احلج )١(

  . من أبواب الطواف٤ ح٢ باب ٣٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . من أبواب الطواف٥ ح٢ باب ٣٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٢٦

  يأيتحرام حىت العمرة الستصحاب اإلى توقفه على يأيت به، وال دليل علجمال لالستصحاب حىت

  .بالعمرة للقطع بالتحلل بسببها

 يهف ببطالنه، فك هو جزء من النسيحرام الذ بضرورة بطالن اإل،أما استدالل اجلواهر ملا اختاره

  .المك الأول طالقلوال اإلأنه 

شيئاً من أعمال احلج،  أن هرهظا إذ ،)١(﴾الْحج أَشهر معلُومات﴿: نعم رمبا يستدل له بقوله تعاىل

 وذخرج  فإذا ، ال ابتداًء وال استدامةً،شهريقع يف غري هذه األ  ال،طواف النساء لناسيهك ال ما استثينإ

  .حرام وال غريهإاحلجة فال 

، لعدم القول أيضاً كيقال يف املفردة بذل أنه  إالّاحلج وعمرة التمتع إىل ان بالنسبةك وإن وهذا

  .بالفصل

  

                                                

  .١٩٧اآلية : لبقرةسورة ا )١(



٢٢٧

 ياضطراراً، وبق أو جهالً أو العمرة عمداً أو  طواف احلجكتر إذا الم فيماك تقدم ال:)٢٨ألة مس(

نه أور، وك للنسيان املذك به من النسى الطواف نسياناً، واملشهور عدم بطالن ما أتكترإذا  أنه الم يفكال

وعن اخلالف والغنية به أجده فيه،  بل يف اجلواهر بال خالف معتد .يلزم عليه قضاء ما نساه بنفسه

  . عليهمجاعاإل

  .بطال احلج بهأ فاحلديث وللحليب ايبتك يكخالفاً للشيخ يف حم

 زيارة البيت ي عمن نس)عليه السالم(  صحيح هشام بن سامل، سأل الصادق: املشهورىويدل عل

  .)١(هك مناسىان قد مضك إذا ال يضره: )عليه السالم(  فقال،هلهأ إىل  يرجعحىت

 طواف الفريضة يسألته عن رجل نس: ، قال)عليه السالم( جعفر، عن أخيهي بن عل وصحيح

 ه يف حج يبعث به يف حج،كان تركن إ يبعث دي:  قال،يف يصنعك قدم بالده وواقع النساء حىت

  .)٢(ه من طواف احلجكل من يطوف عنه ما تركّ وو،ه يف عمرة يبعث به يف عمرةكان تركوإن 

 يف ن واخلربان املتقدما، وجههىمل يأت به عل إذا دليلهما قاعدة بطالن العملأما الشيخ واحلليب ف

  .املسألة السابقة يف اجلاهل

 واستدل له خبرب ، طواف النساءى والثاين عل، طواف الوداعى علولوقد محل الشيخ الصحيح األ

  رجل : )عليه السالم( عبد اهللا أليب معاوية بن عمار، قلت

                                                

  .٤ ح من أبواب زيارة البيت١ الباب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٥٨ باب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٢٨

،  يزور البيتال حتل له النساء حىت: )عليه السالم(  قال، دخل أهله طواف النساء حىتينس

  .)١(غريه أو ض عنه وليهقيطاف عنه فلي أن  تويف قبل فإن، عنهييأمر من يقض: )عليه السالم( وقال

 النسيان بأن اجلهالة تعم النسيان، ولذا ىما تقدم علكم اجلهل كشف اللثام جريان حكوقد أيد 

 أن ىسأل عن رجل سه، )عليه السالم(اظم كمحزة، عن الأيب علي بن الثانية من رواية انت النسخة ك

 وجه اجلهالة أعاد احلج وعليه ىان علكإذا  :)عليه السالم(  قال،أهله إىل  يرجعيطوف بالبيت حىت

  .)٢(بدنة

 يهل والناس هلا مع وجود الدليل، وفرق بني اجلاىجمر لقاعدة الا  إذ خيفى،ال ن يف اجلميع ماكل

 وخرب ،ا عليه الشيخم ما محلهىحلمل اخلربين علال وجه  ماكخر، اآل إىل م أحدمهاكوال وجه لسحب ح

  .كمحزة ذلأيب علي بن  املراد خبرب أن ىمعاوية ال يدل عل

  :يهلاشف اللثام فريد عكأما تأييد 

  بل،)ىسه( ال) جهل(يف بعض النسخ  إذ ، ما عرفتىعل ي، علاختالف النسخة يف خرب: أوالً

  . مطابق للجواب ألنهأقرب) جهل(

مام أجاب عن  فاإل،مطلقاً) كالتر (ىحيمل عل أن فالالزم) ىسه( تقدير نسخة ىعلنه إ :وثانياً

النسيان  و السهو فإناجلواب مع السؤال، يطابق حىت)  عن جهلكالتر (ىحيمل عل أو نواعه،أبعض 

 )٣(﴾آدم ِمن قَبلُ فَنِسي إىل ولَقَد عِهدنا﴿: ة، قال تعاىل عن جهالك، والترك مطلق التريستعمالن مبعىن

  .)٤(﴾ننساكُم كَما نِسيتم ِلقَاء يوِمكُم هذَا﴿: وقال

                                                

  . من أبواب الطواف٦ ح٥٨ باب ٤٦٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . من أبواب الطواف٢ ح٥٦ باب ٤٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١١٥اآلية : سورة طه )٣(

  .٣٤اآلية : ةسورة اجلاثي )٤(



٢٢٩

 ىن دعوكقول الشيخ شاذ مي أن  هذا، فالقول املشهور هو املتعني، بل قال يف املستند معىوعل

  .اخلالف واملبسوط والنهايةك املتأخرة تبهك لرجوع الشيخ عنه يف مجاعخمالفته لإل

خبار رداً  بني األكجيمع بذل أن انكمإ يخبار، أ مجع األأوالًره كولعل الشيخ أراد مبا ذ: أقول

ان مجعه ك، ولذا ىن بصدد القطع والفتوك، فلم ي)عليهم السالم( خبارهمأ من زعم التناقض يف ىعل

 ىما هو مقتض إىل  فقد ذهبىا حيث صار بصدد الفتوتب فتاواه، أمكيف  خبار ال األتايبك يف كبذل

  . فتامل،خبار حقيقةاأل

م ك عدم الفرق يف احل،احملقق والعالمة وابن سعيد وما عن الشيخ وابن ادريسكمث الظاهر، 

  . لصحيح ابن جعفركور بني طواف احلج وطوف العمرة، وذلكاملذ

ني، إطالق احلج له  فإن،عمأرادوا األ طواف احلج، ولعلهم يفم نصوا عليه أ كثرنعم عن األ

من  أن  طواف العمرةيفروا كم ذأعم رادم األإ قبال العمرة، ويؤيد يف إطالق يشملهما، وإطالق

  .)١(عليهشيء  وال به بعد احلج ىه مضطراً أتكتر

يريد  أن إالّ  بعيد،هوفالمهم ك يف ،)٢(دراج الناسي يف املضطرإن كمي أنه ره اجلواهر منكأما ما ذ

  .املناط

  .يإمجاعوجوب القضاء  أن  املستنديف و، الطوافي ناسى قد عرفت وجوب القضاء علكمث إن

                                                

  .٩ السطر ٣٧٦ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  .١٠ السطر ٣٧٦ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(



٢٣٠

  ).عليهما السالم( جعفرعلي بن   صحيحةك ذلى علفي دليالًكي: لأقو

ال  أنه ماك ،يإمجاعنه إ  وال خالف يف جواز مباشرة القضاء بنفسه، بل يف املستندإشكالال نه إمث 

 عليه، عن اخلالف مجاعتعسر عليه القضاء بنفسه استناب، بل اإل أو تعذرإذا  أنه خالف يف وال إشكال

  .والغنية

 ،جتوز االستنابة مطلقاً أو ،هل جتب املباشرة مع القدرة وعدم العسر واحلرج أنه الم يفكمنا الإو

شف اللثام ك وكن املدارجواز االستنابة يف صورة التعذر والتعسر خاصة، خالفاً ملا ع إىل  ذهبواكثرفاأل

  . االستنابةإطالق إىل فذهبا

 غري واضح طالقن اإلك صحيح ابن جعفر، لإطالق املباشرة، واستدال باألصلن أب كثراستدل األ

 ما ورد يف نسيان طواف ىلغلبة عسر الرجوع، خصوصاً ويؤيد املباشرة مع عدم تعذره وتعسره فحو

  .ظهر هو األكثر األالنساء، ويف نسيان صالة الطواف، فما عن

 فلم ،استناب الّإانت له وجب عليه العود وك فإذا رادة استطاعة احلج،إأما ما عن الشهيد من 

  .ههيظهر وج

ن مثال،  االستنابة اآلىلو قدر من املباشرة بنفسه بعد عام يف أيام احلج مثال، وقدر علنه إمث 

  . عرفاًنةكيستنيب، لظهور الدليل يف الفورية املم أنه فالظاهر

 يف املقام يف حليته له إشكال فال ،ما اخترناه سابقاًكن الطيب حيل للمحرم باحللق، أقلنا بن إنه إمث 

 طواف الزيارة، فهل حيل له ىحلية الطيب متوقفة علقلنا بأن  وإن بنائبه، أو يطوف هو بنفسه أن قبل

 بقاء مه، ومن استبعادكضعه فله ح مويفهذا الطواف هو الطواف  أن  احتماالن، من،قبل الطواف أم ال

  . صحيح هشام أظهرإطالق صحيح ابن جعفر، بل إطالق ويؤيده ،احلرمة عليه

لكن هل على وليه  ،إشكال سقط عنه بال ، االستنابةى القضاء بنفسه وال علىلو مل يقدر علنه إمث 

  ، ومن ما ورد يف األصل احتماالن، من ،بعد موته القضاء
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اف النساء من القضاء، فينسحب احلكم إىل املقام باملناط، واألقرب بعض نصوص نسيان طو

  .األول، وإن كان األحوط الثاين

ا،  وهو أنه ال خالف وال إشكال يف أنه إذا نسي الطواف والسعي وجب عليه قضاؤمه،بقي شيء

ق أدلة  للمناط وإلطال،اكما ال إشكال وال خالف يف أنه إذا نسي الطواف وصالته وجب عليه قضاؤمه

  . أيضاًمن فاتته من فريضةالقضاء للصالة والطواف، بل لدليل 

أما إذا نسي الطواف وحده، فهل جيب اإلتيان بصالته وسعيه بعد قضائه، كما عن اخلالف 

تيان بالسعي بعد قضاء الطواف، أو ال جيب، كما هو الظاهر من األكثر، حيث مل والدروس من اإل

  .يذكروا قضاءمها، احتماالن

) عليه السالم(بأنه مقتضى الترتيب، وبصحيح منصور بن حازم، سألت أبا عبد اهللا : استدل لألول

يطوف بالبيت، مث يعود إىل الصفا : عن رجل طاف بني الصفا واملروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال

  .)١(واملروة يطوف بينهما

طالق ما تقدم يف املسألة لكن األقرب الثاين، إلطالق صحيحي هشام وعلي بن جعفر، بل وإل

  .السابقة، وما يأيت يف مسألة نسيان طواف النساء

عن رجل بدأ بالسعي بني الصفا واملروة، قال ) عليه السالم(سألته : ويؤيده ما يف خرب منصور، قال

): عليه السالم(إنه فاته، قال :  قلتيرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً مث يستأنف السعي): عليه السالم(

ليه دم، أال ترى إذا غسلت مشالك قبل ميينك كان عليك أن تعيد على مشالكع)٢(.  

  .اقتصر على وجوب الدم) عليه السالم(فإنه 

  أما الصحيحة فظاهرها اختصاص

                                                

  . من أبواب الطواف٢ ح٦٣ باب ٤٧٢ ص٩ج: وسائلال )١(

  . من أبواب الطواف١ ح٦٣ باب ٤٧٢ ص٩ج: وسائلال )٢(



٢٣٢

قضاء  أو ،أيضاً مبا قبل فوات الوقت، ولذا مل يقل أحد بقضاء التقصري يف العمرة بعدمها كذل

دليل الترتيب ال يشمل القضاء النصرافه  الترتيب، بل أصالة ىه مقدم علرناكطواف النساء بعدمها، وما ذ

  .عنه

  .يف القضاء يف اعتبار الترتيب كش  الطواف وصالته والسعي عمداً، الكتر إذا فيما نعم

حرام لدخول احلرم،  اإلي وجه يستدعىخرج من احلرم عل أن  الفائت بعدكالو عاد الستدرنه إمث 

حيرم  أنه  أوحرام،جيوز الدخول بدون اإل  ال ألنه،ان مومسهكإذا للحج  أو م للعمرةحرافهل جيب عليه اإل

  . احتماالت،حرام عليهإال  أنه  أوليحل له الدخول،حراماً جمرداً إ

 يفحرام عليه حرام عليه، ولصدق اإل عدم وجوب اإلصالةخري، ألاأل إىل ذهب املستند واجلواهر

تية يف نسيان طواف ثرية اآلك الروايات الإطالقن حمل، ورمبا استدل له بم إالّ يقع حرام الواإلاجلملة، 

  .حراماإلا مل تتعرض لوجوب  فإ،النساء، وبعض الروايات السابقة

حرام، وبه يرتفع  حرمة دخول احلرم بدون اإلإطالق فقد استدل له ب،ولمن احتمل القول األوأما 

حرام  هلا، وعليه فالالزم عليه اإلإطالقالنساء ال ف حرم، وروايات نسيان طوا، وهذا ليس مباألصل

  .ثنائهاأيف  أو بعدها أو عماهلماأ مبا فاته قبل ني فيأيتكحد النسأل

 ن الك ل.نيكسنونه للكحرام وبني  التالزم بني اإلىدليل عل أي نه فأل،وسطاالحتمال األوأما 

  .ريب يف ضعفه

  .أحوطتيان به إلان اك وإن ،صالًأحرام وال يبعد عدم لزوم اإل

 إىل  نيابته عنهيف مل حيتج ،شبهأما  أو ةكهل مأان من ك إذا النائب أن  يفشكالنعم ال ينبغي اإل

ان كراد النائب الذهاب من اخلارج أإذا  أنه  يفشكالما ال ينبغي اإلك، دلة األإطالقصل و لأل،حراماإل

   حرمة الدخول أدلةات طالقحيرم إل أن عليه



٢٣٣

  .ان للمنوب عنهكما كحرام يف اجلملة إليس له حرام، وإبدون 

مل حيرم النائب مع وجوبه عليه، فال  أو ،ع قولنا بوجوبه عليهمل حيرم الناسي م فإذا ان،كيف كو

  .بنائبه أو تيان ا بنفسه اإلأدلة طالق إل، يف صحة طوافه وصالته وسعيهشكال اإلىينبغ

هو حمرم يف  إذ حرام ليس مبرتلة املنوب عنه،ون اإل بدبأنهالنائب  إىل سبةنل بالكنعم رمبا يستش

متاماً إمت حجه أمن  أو حرام،من يدخل بدون اإل أو ة،كهل مأحد أاستناب إذا نه إ ن فيهكاجلملة، ل

  . فاملقام مثله،فايةك يف الكش ، الامالًك

 يان املنسكن  وإتياا يف أشهر احلج،إ فالظاهر عدم لزوم ي،السع أو صالته أو  الطوافيلو نسمث 

 يرجع أن نهكمأ مثال ،نهكمأ وإن ك، وعليه فال يلزم عليه ذلدلة األإطالقصل و لأل،احلج أو لعمرة التمتع

 ه فإنم، صار حمرمل يأخذ حىت أو  فلم يرجع،يأخذ النائب فيه أن نهكمأ أو ة آخر ذي احلجة،كمإىل 

  .يرجعلرجوع يف ذي احلجة فلم  اىقدر عل إذا ونه عاصياًكان حيتمل ك وإن ،إشكال بال فيكي

 أو يفعل عنه أو يفعل به أن ان عليهكسعيه،  أو صالته أو نسي ويل الطفل طوافهإذا  أنه مث الظاهر

مل  وإن ،يفعل أن قدر إذا  الطفلىان علكومث أمل يفعل  وإن عماله،أما جيب عليه سائر كيستنيب عنه، 

ما تقدم يف بعض كبري، كم الكم الطفل حكحأن  بضميمة، دلة األطالقان عليه إلك بلغ يفعل حىت

  .املسائل السابقة

طواف العمرة  أو  طواف احلجكون املتروك يف كلو ش أنه  عن العالمة والشهيديكاحمل مث إن

  .عادمها وسعيهماأ



٢٣٤

  .)١( الواقعيفصل وتعني املخاطب به  لأل،عادة واحد عما يف ذمتهإ ىقواأل: وقال اجلواهر

  . ولعل وجه قوهلما لزوم قصد التعيني،مره تاكما ذ: أقول

ونا كمل ي إذا  القضاء،يف يف عدم الترتيب إشكال العمرة وطواف احلج فال ولو فات منه طواف

فراد، أما يف التمتع فهل ان من قبيل القران واإلك إذا يهما شاءأ يف تقدمي شكالينبغي اإل ما الكمرتبطني، 

  . احتماالن،داء األيف التقدم ىدل علالدليل  ألن م الأ ،جزائهاأل كا مقدمة ب أليلزم تقدمي ما للعمرة

  

                                                

  .١٧ السطر ٣٧٧ ص١٩ ج:اجلواهر )١(
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 كش أو  بعد الفراغ،كما شإ  ألنه، ستة أقسامىشواط الطواف علأ يف عدد كالش :)٢٩مسألة (

 صة،ي النقيف كش أو  الزيادة،يف كما شإوالثاين  ،ال أو ، أحد طرفيه صحيحكما شإ ول واأل،ثناءيف األ

ن أكبدون احتمال الصحة  أو اف،رطأ ثالثة كون للشك مع احتمال الصحة بأن يحدمهاأ يف كشأو 

  .بثمانية أو  بستةىأت أنه يف كش

 أو  به ستةاملأيت أن  يفكن شأك ،حد طرفيه صحيحأ بعد الفراغ وكون الشكي أن وهو: )ولاأل(

  .مثانية أو سبعة أو ستة أنه  يفكش أو مثانية، أو سبعة أنه  يفكش أو سبعة،

 مجاع اإلى املستند دعويف، و)١(ال خالف فيهنه أ ويف اجلواهر،  الصحةيف وال خالف إشكالال و

  .عليه

عليه ( بواب العبادات، قالأافة ك يف بعد الفراغ مطلقاً كالش إىل لقاعدة عدم االلتفات كوذل

  .الروايات من بعض ما سيأيت إىل ضافةباإل. )٢(ما هوكمضه أ فىت فيه مما مضككلما شك: )السالم

  . بنائبهكيتدار أن نك فقد ميكلياً، ومع ذلكليس نه إ  ففيه،أما االستدالل بالعسر واحلرج

ال  أو ال يعلم عدم االلتفات، أن يلزم أو ثناء الطواف،أ يفيعلم التفاته  أن هل يلزم أنه يفالم كمث ال

الطهارة ( ايبتك يفرت كت ذ احتماال،ن ملتفتاًكي مل بأنه ولو علم ييشترط شيء منهما فالقاعدة جتر

 االنصراف العرف، وهو يف واملدار ، دليل قاعدة الفراغطالق الثالث، إلقربان األك وإن )والصالة

  .يفان هو يف املطاف ومل يفعل املناك وإن أمت الطواف أنه اعتقد إذا مايشمل 

                                                

  .١٠ السطر ٣٧٨ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  .٣ح...  من أبواب اخللل٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(
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  .ن فراغ وانصرافك املطاف مل ييفان ك ومل يعتقد التمام إذا نعم

مل يأت بالسبعة  بأنهعلم  إذا ماكال طرفيه غري صحيح، ك بعد الفراغ وكان الشكما : )الثاين(

 يعيد ملا ول األيف أنه مثانية، والظاهر أو  بستةىأت أو تسعة، أو  بثمانيةىأت أو أربعة، أو  بثالثةىما أتإنه أو

م ك احليفاف ك احتمال الزيادة ألن  الصحة،ى علخري يبيناأل يف يف النقصان، وك من الشسيأيت

  .عادة الطوافإ فيهما حوطان األك وإن ،يت الزيادة اآليف ك الشيف فهما داخالن ،بالصحة

 أنه  يفكش فإذا ،)١(شواط األ عدديف ك يف الصحة بعد الفراغ حاله حال الشكالش أن  خيفىمث ال

  . الصحةى عل بىن،كغري ذل أو انت طاهرةكا هل أ يف كش أو ،ان متطهراًكهل 

 قطع ، الزيادة هل حصلت أم اليف ك بأن تيقن بالسبعة وش، الزيادةيفثناء  األيف كالش: )ثالثال(

  .إشكالما بيده وصح طوافه بال 

  إالّان حمتمل اخلالفك وإن الم سالر وابن محزة،ك  فإن،)٢(جدهأبال خالف حمقق :  اجلواهريفو

  . املستند بال خالفيفو. غري مقطوع بهأنه 

 عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا ، سألتوصحيح احلليب،  عدم الزيادةأصالة مكاحل ىويدل عل

منا وقع ومهه إاستيقن، وأما السبعة فقد :  فقال،طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم مثانية

  .)٣(عتنيك الثامن فليصل رىعل

  .)٤(عتنيك رييصل :)معليه السال(  قال،م مثانيةأرجل طاف فلم يدر سبعة طاف : وموثقته

                                                

  .أي بعد الفراغ )١(

  .٨ السطر ٣٧٩ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  .١ ح من أبواب الطواف٣٥ الباب ٤٣٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٢ ح من أبواب الطواف٣٥ الباب ٤٣٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(
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ما كثنائه، أ يف أو  الشوطى منتهيفون كي أن  بنيك هذا الشيف البناء يفال فرق  أنه مث الظاهر

ثناء وعدم التنبيه  األيف كثرة مثل هذا الشك إذ صل والروايتني، لأل، والذخرية واملستندكاختاره املدار

ثناء  األيفان ك إذا  ماى علطاف سبعة قإطال الشوط بعد ى منتهيفون كي أن  اشتراطىفيهما عل

ان ك فإذا  الشوط، وعليهى منتهيفان ك إذا شموهلما ملاك بشمول الروايتني هلذه الصورة،  القوليفافية ك

  .عليهشيء صل وال مت الشوط لألأ كثناء الشوط وعرض له هذا الشأ يف

، كلما شكيعيد  :)سالمعليه ال(  قال، يف طواف الفريضةك عن رجل ش:بصري أيب أما رواية

 مقيدة بالروايتني فالالزم ى فه،)١(قلاأل ى عليبين:  قال، طواف النافلةيف ك شكجعلت فدا: قلت

  .قل يف األكختصيصها بالش

  . النقيصة، وله صورتانيفثناء  يف األكالش: )الرابع(

 أو سهواً أو  باملسألة جهالًان عدم اعتنائهك وخيرج عن الطواف، سواء ك بالشال يعتين أن :وىلاأل

 وجعلهم ،ان ظاهر غري واحد خالفهك وإن بعض،ما اختاره كاضطراراً، والظاهر الصحة،  أو نسياناً

  .الصورة الثانيةكهذه الصورة 

 مورد يفا بأ، وال وجه لتأويلهم هلا كمنا استظهرنا الصحة جلملة من الروايات الظاهرة يف ذلإو

  . بعد الفراغ فقطكالش

عليه (  قال،ستة طاف أم سبعة ح ابن حازم، عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر صحيفيف

  إيلّعادة أحب واإل، عليه شيئاًىرأما  :)عليه السالم(  قال،هت فا:، قلتفليعد طوافه :)السالم

  .)٢(أفضلو

                                                

.١٢ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٨ ح من أبواب الطواف٣٣باب  ال٤٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٣٨

ليس  :ال ق،كقد خرج وفاته ذلنه إ : قيل:فليعد طوافهفيه بعد قوله أن  إالّ وصحيح حممد مثله،

  .)١(ءيعليه ش

ال  : قال،ك ففاته ذل:، قلتيستقبل :قال: ن فيه بعد قوله سبعةأ إالّ وصحيح ابن عمار حنومها،

  .)٢( عليهشيء

 ،كعد طوافأسبعة ف أو ستة طفت  طفت بالبيت طواف الفريضة ومل تدرفإن :وصحيح رفاعة

  .)٣( شيءك فليس عليك ذلك خرجت وفاتفإن

ستة  سأل عمن يطوف طواف الفريضة فلم يدر أنه ،)عليه السالم( عن الصادقوعن الدعائم، 

عليه (  قال،كطواف وفاته ذلالمن  خرج ه فإن: قيل،يعيد طوافه: )عليه السالم(  قال،طاف أم سبعة

  .)٤( عليهءيال ش :)السالم

  .)٦( وعبارة املقنع،)٥( )عليه السالم( يومثله الرضو

 ولدليل احلرج ،عليهشيء مراً جبهالة فال أب ك رئميا امرأ :)عليه السالم( قوله إىل ضافةهذا باإل

  .ولالذي استدلوا به يف األ

  :ان من الصورة الثانيةكثناء عاملاً عامداً  يف األكلو مل يعنت بالش أنه  يفشكال اإليينبغ نعم ال

، وقد اختلفوا يف هذه عن الطواف ثناء ومل خيرج بعد النقيصة يف األيف كان الشك إذا ماوهي 

 عن املقنع والنهاية واملبسوط والسرائر واجلامع والغنية واجلمل والعقود والتهذيب يكالصورة، فاحمل

  والنافع والشرائع 

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٧ حالطوافو يف باب اهلدي ١٣٠ الباب ٢٤٩ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٣(

.٥ر الطواف السطر ك يف ذ٣١٤ ص١ ج:الدعائم )٤(

.٣ ح من أبواب الطواف٢٣ الباب ١٥١ ص٢ ج:ل الوسائكمستدر )٥(

  .٣٥ يف احلج السطر ٢٢ ص:يف اجلوامع الفقهية، املقنع )٦(



٢٣٩

 وعن الغنية ، والذخرية واملفاتيح وشرحه املشهورك بل عن املدار،عادةوالقواعد وغريها لزوم اإل

  . عليهمجاعاإل

 ى علء واملفاتيح وآخرين، فقالوا بالبناكواملدار  واحلليبيفاكسالصدوق واإلخالفاً للمفيد ووالد 

  .عادةاستحبت اإل وإن قل،األ

  وبرواية أيب،ربع املتقدمة، عن ابن حازم وحممد وابن عمار ورفاعةاستدل املشهور بالصحاح األ

  .بصري املتقدمة

 طاف أم سبعة ةست ة فلم يدر رجل طاف بالبيت طواف الفريض: قلت له:، قالىخروبروايته األ

  .)١( حيفظهيعيد طوافه حىت :)عليه السالم(  قال،أم مثانية

 طوافه فلم يف كرجل ش  عن)عليه السالم(الثاين احلسن  أبا ، سألمحد بن عمر الرهيبأوبرواية 

هو  ما ى علان نافلة بىنك وإن  فيه،كلما شك  فريضة أعاديفان كن إ : فقال،ستة طاف أم سبعة يدر

  .)٢(أقل

 : قال،أم سبعةستة   رجل طاف ومل يدريف، )عليه السالم(  عبد اهللا، عن أىبوصحيحة احلليب

يستقبل)٣(.  

 فقال ، الطوافيف عن ثالثة نفر دخلوا )عليه السالم( احلسن الثاين أبا وصحيحة صفوان، سألت

 ستة يمعالثاين  وقال ،شواطأة  سبعيم فرغوا، قال واحد معأ فلما ظنوا ،ل لصاحبه حتفظوا الطوافك

مل  وإن لهم فليستأنفوا،كوا كشن إ :)عليه السالم(  قال،شواطأ مخسة يشواط، وقال الثالث معأ

  .)٤( يده فليبنوايفما  ىل منهم علك واستيقن اوكيش

                                                

  .١١ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٩ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١٢ ح يف باب نوادر الطواف٤٢٩ ص٤ ج:ايفكال )٤(



٢٤٠

 : قال،ربعةأ ثالثة طاف أم يل عن رجل ال يدرئس أنه ،)عليه السالم( واملرسل عن الصادق

نافلة أو ضةطواف فريعليه السالم(  فقال، فيهماجبينأ :، قال(: ما ىطواف نافلة فابن علان كن إ 

  .)١(عد الطوافأان طواف فريضة فك وإن شئت،

  .)٢(يستقبل :)عليه السالم(  قال،سبعة أو ستة طاف وصحيحة ابن عمار، يف رجل مل يدر

 ، يقينهى عليبين ):ليه السالمع ( قال،سبعة أو ستة طاف ى يف رجل ال يدر،وصحيحة رفاعة

 ، فيهما مجيعاًجبينأ :، قالفريضة أو طواف نافلة : قال،ربعةأ أو وسئل عن رجل ال يدري ثالثة طاف

  .)٣(عد الطوافأان طواف فريضة فك وإن  ما شئت،ىن طواف نافلة فابن علاكن إ :قال

ما قواها ظاهرة كوهذه الروايات  ،واملقنع املتقدماتالرضوي والروايات الثالث عن الدعائم و

تضر املناقشات الواردة حوهلا،   الك مجلة منها، معمول ا قدمياً وحديثاً، وبعد ذليفالداللة حجة السند 

م ك حيحبيث يصرف هذه الروايات عن ظاهرها حىت أنه خر، وهلدليل القول اآل إىل منا املهم النظرإو

  . عليهان االعتمادكقل، أم ال مي األىلون الواجب البناء عكعادة وباستحباب اإل

 ي فهي بضميمة وجوب االمتثال تقتض، عدم السابع وحنوهأصالة استدل للقول الثاين ب:فنقول

  . فيهكوكتيان باملشاإل

  .)٤(متها بواحدةأستة طفت أم سبعة ف مل تدروإن  :، قال)عليه السالم( وبالرضوي

                                                

  .٧ح...  يف ما جيب على من١٣٠ باب ٢٤٩ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

.٢ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٦ و٥ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

.١ السطر ٢٨ ص:فقه الرضا )٤(



٢٤١

 بني كان الشكلو  أنه  بتقريب،د وابن عمار ورفاعةربع السابقة البن جازم وحمموبالصحاح األ

  .ءيليس عليه شنه إ :)عليه السالم( ن وجه لقولهكالستة والسبعة موجباً للبطالن مل ي

 فطفت ،سبعة أو ستة طفت درأين طفت فلم إ :)عليه السالم(  قال للصادق،وصحيحة ابن حازم

 كليس علي : قالت، قد طفت وذهب: قلت:ال ق،تهال استأنف :)عليه السالم(  فقال،طوافا آخر

  .وجبها عليهعادة أل موجباً لإلكان الشكذ لو ، إ)١(ءيش

 يبين:  قال،سبعة أو  ستة طافي يف رجل ال يدر،)عليه السالم( وصحيح رفاعة، عن الصادق

  . يقينهىعل

  .غريها مما تقدم بعضهاإىل 

ن يف ك االستحباب، لى علولالسابقة للقول األمتت داللتها لزم محل الروايات ن إ وهذه الروايات

الرضوي ضعف سند  و ال جمال له مع وجود النص، أن األصل بعد معلوميةه فإن،متامية الداللة نظر

   : نقول،ون املراد به يف النافلة بقرينة التفصيل يف بعض الرواياتكواحتماله ل

  . اليت تقدمتوىلل هي يف الصورة األا غري مربوطة باملقام، بأربع فقد عرفت أما الصحاح األ

  .أيضاً وىلوصحيحة ابن حازم ظاهرة يف الصورة األ

  :وصحيحة رفاعة فيها احتماالت

  .ون بعد الفراغكي أن :ولاأل

  .م يف النافلةك احلىها يقيد مبا دل علن إطالقإ ي أ،ون يف النافلةكي أن :الثاين

  .املراد باليقني االستيناف: الثالث

  .ىقوول املشهور هو األ هذا فقىوعل

                                                

.٣ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٤ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٤٢

قلني أبني  أو قل،بني السبعة واأل أو  بني الستة والسبعة،كون الشكي أن ال فرق بني أنه  خيفىوال

  . ملا يستفاد من النصوص السابقة باملناطكل ذلك ،ربع وغريهاالثالث واألك

 ،وهمأما تقول يف رجل طاف ف:  وموثقة حنان بن سدير،وخلصوص صحيحة صفوان السابقة

  طواف نافلة،انكالطوافني أي  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو  فقال،فقال طفت أربعة، وقال طفت ثالثة

ان طواف نافلة ك وإن ليستأنف، وان طواف فريضة فليلق ما يف يدهكن إ :، مث قالطواف فريضةأو 

  .)١(ز جيوه فإن الثالث،ىلينب علفطاف  أنه  من الرابعكفاستيقن الثالث وهو يف ش

ان بالفعل نافلة، مثل طواف الوداع، ومثل كايات ما والظاهر من النافلة يف هذه الر أن  خيفىمث ال

م كمه حك مثل جزء احلج والعمرة النافلتني، فحاألصل بان نفالًك إذا طاف طوافاً مستحباً، أما إذا ما

  .يشرع ال أن ن لهاكان حال الشروع يف احلج والعمرة ك وإن ن واجب اآل ألنهالطواف الواجب،

 أن تابكملحق بالنافلة ملا قررناه يف بعض مباحث ال أنه نذر طواف سبعة أشواط، فال يبعد إذا أما

  .جديداًماً كيشرع ح أنه ونه واجباً، الؤل شكالنذر جيعل الشيء ب

  أوسبعة أو ستة أنه ن مل يدرأك ،مالكال أو الزيادة أو ثناء يف النقيصة يف األكالش: )اخلامس(

 بعض أدلته، واملناط يف بعضها إطالق ألن ،القسم الرابع يف وجوب االستينافك أنه مثانية، والظاهر

  .بصري الثانية أيب نص رواية إىل ضافة باإل،خر يشملهاآل

                                                

  .٧ ح من أبواب الطواف٣٣ الباب ٤٣٤ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٤٣

  .غريها إىل ،التاسعة إىل ، مثل اخلامسةأكثر بني أشواط كش إذا ومنه يعلم حال ما

  .قل يف املقام، ليس له وجه ظاهر األىلم املستند بالبناء عكح أن منه يعلمو

 أربعة أو مثانية، أو طاف ستة أنه كما لو شكالزيادة،  أو ثناء يف النقيصة األيف كالش: )السادس(

 عدم صالةزواج، والظاهر وجوب االستيناف، ألاألأي  أنه طاف زوجاً مل يدر أنه ن علمأك ،عشرةأو 

 وال ،خبار الطواف بعد ما تقدم من األيف مل يعلم اعتبارها ه ألن عدم الزيادة،صالةالصحة، وال جمال أل

ان أحد الطرفني ك إذا ا فيما أل بني السبعة والثمانية،ك الشيف املتقدمة  العتبارها صحيحة احلليبفيكي

  .صحيحاً

 من أكثران ما طاف كن إ أنه  القسم السادس باعتباريفوجه الحتمال الصحة  ال أنه ومنه يعلم

  .يعلم باالمتثال، وال يشمله صحيح احلليب  ال ألنه، بسبعةى الزائد لغواً وقد أتانكسبعة 

 أثناء يفان ك إذا يستأنف و باطله فإن،م طافك م ما لو مل يدركرنا حكيظهر مما ذ أنه ماك

  .الطواف

صل، وال  لألي، هو علم عادىاالطمينان الذ إىل ، ما مل يصلكم الشك املقام يف حيفالظن  مث إن

 غري الطواف بالبيت صالةم وال القطع باملناط، وكاس هنا بباب الصالة، لعدم العلم بوحدة احليق

  .ما تقدم يف بعض املباحث السابقةكمقطوع به، 

 من االستبانة املشمولة لرواية ابن  ألنه،أشواطه  تعداديف الثقة ىيصح االعتماد عل أنه والظاهر

  .تاب الطهارةك يفرناه كما ذك ،صدقة

  . فيهشكال اإلى البينة، فال ينبغىما االعتماد علأ

 ، فيهكوك بالقدر املشنه مل يقدر، فهل يأيتكمه االستيناف، لكان حك النقيصة مما يف كلو شنه إمث 

  أو 



٢٤٤

ان دليل االستيناف منصرفاً ك أن ، من باب دليل امليسور بعدول ال يبعد األ، واالستنابةكالالزم التر

  .أيضاً االستنابة ك مع ذلحوطاأل أن كش النعم ، عن مثل املقام

نه أثناء عدد طوافه، و األيف فظهر له ،قل بني التمام واألكون الشكة لأ مسيف ، فاستأنفكولو ش

 مبقدار النقص ىأتان ناقصاً ك أنه ثناء األيفظهر له  أو ،ليفك بالتى أت ألنه ما بيده،ك تر،ان تاماًك

 يموضوع  الي طريقكشواط السبعة املستأنفة، والشمتام األفال وجه إلون ممتثال، كميله يك بت ألنه،ىفكو

  .ك جيب االستيناف مبجرد الشحىت

  . الفريضةيفالم كهذا متام ال

 ه فإن، والتمامكثرواألقل األ أو ،كثرقل واألاأل أو قل والتمام، بني األكش فإذا ثناء، األيفأما النافلة 

 واليقني، ويدل عليه مجلة من الروايات ك، لقاعدة الشأيضاًف ، بل بال خالإشكالقل بال  األى عليبين

 ىدلت عل وإن ا فإ، والرضوي،بصري والوهيب أيب  مثل صحيحة رفاعة، وموثقة حنان، ورواييت،السابقة

طراف أان أحد كغريها مما  إىل ي التعديف فيك تمجاعالقاعدة واملناط واإلأن  إالّ ،كبعض أقسام الش

  .قل األكالش

والسبعة  بني الستة كش إذا ماكمال، ك من الأكثران ك وإن كثر األىيصح البناء عل أنه لظاهروا

  . املثاليف السبعة أيمال، ك الىما جيوز البناء علك غري ضائر، كثر األىالبناء عل إذ ،والثمانية

 األمر طواف الوداع، حبيث يسقط منهك النافلة كون قد حتقق منه امتثال تلكي أن أراد إذا نعم،

رادة إ ى عل مبينكثر األى عليبين أن هل يصح أنه يف واالختالف بينهم ،ان الالزم اتباع النصك، النديب

  .االمتثال

ونه ك يف كثر األى البناء علفيكي أنه  الظاهر، بني الستة والسبعة مثالًكش فإذا ان،كيف كو

  غريهم والثاين رة والتحرير والشهيد ك والتذى، وفاقاً للمنتهامتثاالً



٢٤٥

 ى نص عل، ما شئتىان طواف نافلة فابن علكن إ :)عليه السالم(  قوله فإنلصحيحة رفاعة،

 جواز البناء ى يدل عل جيوز لهفإنه:  يف ذيلها)عليه السالم( قوله ألن اجلواز، وموثقة حنان ال تعارضها،

  .قل ال لزومه األىعل

  .فراجعالم اجلواهر ك مواضع للنظر يف كرنا ظهر لكومما ذ

 وإن ،كثر األىيبين علن أ وقل األىيبين عل أن  جاز،استأجر له أو نذر طواف نافلة، فإذا ،وعليه

 إالّ ام النافلة الذاتية،كالنافلة بالنذر وحنوه ال خيرج عن أح أن قل، وقد تقدم األى البناء علحوطان األك

  .املستأجر شيئاً خاصاً، واهللا العامل أو قصد الناذرإذا 

  



٢٤٦

 بطواف احلج فواقع، ففي وجوب البدنة ى طواف الزيارة الواجبة املسميمن نس :)٣٠ألة مس(

  :عليه قوالن

  .وابن سعيد النهاية واملبسوط وابن براج ىكما عن الشيخ يف حمكالوجوب، : ولاأل

 عن العالمة والشهيدين وغريهم، يك وح،ما عن احللي، واختاره الشرائعكعدم الوجوب، : الثاين

  .كثراأل إىل عض نسبتهبل عن ب

 ى عن متمتع وقع عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا لتأس: بصحيحة معاوية قال: ولاستدل للقول األ

ان جاهال فال شيء ك وإن ون ثلم حجه،كي أن  وقد خشيت،ينحر جزوراً: ل قا،أهله ومل يزر البيت

  .)١(عليه

 أن  قبلىهله حني ضحأن رجل واقع ، ع)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة عيص، قال

  .)٢(يهريق دماً: )عليه السالم(  قال،يزور

 قدم  طواف الفريضة حىتي، سأله عن رجل نس)عليه السالم( جعفر، عن أخيهعلي بن  وصحيحة

ان ك وإن ه يف حج يبعث به يف حج،كان تركن إ ييبعث د:  قال،يف يصنعكبالده وواقع النساء 

  .)٣(ه من طوافهكل من يطوف عنه ما ترك وو، به يف عمرة عمره يبعثيفه كتر

 ىيف احملرم أت: مة، والصحيح املروي عن العلل ورفع النسيان عن األ،األصلب: واستدل للقول الثاين

  .ل يف شهر رمضان ناسياً وهو ناسكهو مبرتلة من أ إمنا شيء عليه، ال:  قال،أهله ناسياً

                                                

  .١ حستمتاعفارات االك من أبواب ٩ الباب ٤٦٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٢ حستمتاعفارات االك من أبواب ٩ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٤٧

 فال جاهالً أو ساهياً أو نت ناسياًكوإن  :قال أن إىل  حمرمنتأجامعت ون إ :ومرسل الفقيه

  .)١(كعليشيء 

 محلها ي يقتضول القول األأدلةلة هاتان الروايتان، واجلمع بينهما وبني أالعمدة يف املس أن  خيفىوال

  .صدر منه املواقعة عمداً إذا  ماىمحلها عل أو  االستحباب،ىعل

ما عن اجلامع، ويف املستند حيث عمم، خالفاً كطواف العمرة، و  أال فرق بني طواف احلجنه إمث 

  معاوية وعلي، اللهمي صحيحإطالق وال وجه له بعد ،وه بطواف احلج، حيث قيدكثري عن األكللمح

 يضر بعد تصريح رواية نه الك طواف احلج، لول األيفن املنصرف من طواف الزيارة أ ب:يقالأن إالّ 

  .بالقسمني يعل

: لعله من باب أنه وية، ومنول احتماالن، من األ،هلم مواقعة األكم الزنا واللواط حكمث هل ح

ومن عاد فينتقم اهللا منهصل لأل،قرب، وهذا هو األ.  

  .ليفك يف التك االشترادلة أل، بني الزوجة والزوجاستحباباً أو م بالبدنة وجوباًكوال فرق يف احل

  . بدنةل واحد منهماك ىان علكالمها ك ي نسوإذا

لة اص ال أل،نساء أو ان مع امرأةكفارة، سواء كيوجب تعدد ال تعدد اجلماع ال أن والظاهر

 إىل وصلت إذا فارةكال أن من عدم التداخل، بل ملا ورد صولما حقق يف األك األصل  فإنالتداخل،

  . فتأمل،فاراتكم الك يف حك ذليفالم كالبدنة فال تعدد فيها، وقد تقدم ال

جيار باإل أو  أصليني،مندوبني أو ون احلج والعمرة واجبنيكم بالبدنة بني كفرق يف احلال نه إمث 

  .طالقوالنذر وحنومها، لإل

  . من بدنة واحدةأكثر فال جيب ،حدمهاإيف  أو الطواف فيهما، ىينس أن فرق بني ما الك

   ىعل ولو مل يقدر

                                                

  .٢ح...  يف ما جاء على احملرم١١٦ الباب ٢١٣ ص٢ ج: الفقيهمن ال حيضره )١(



٢٤٨

يأيت ببدل البدنة من الفض  أو ابقة، بعض الروايات السطالقحنوها، إل أو البدنة، فهل يذبح شاة

  .ال شيء عليه؟ احتماالت أو  الرب والصيام،ىعل

ق طال، باعتبار اإلوليبعد األ ان الك وإن فارات،ك سائر اليف للمناط ،وسطالصناعة األ إىل اأقر

  .ةءللثالث وجه وهو الرباان ك وإن حد املصاديق،أ ى علىخرأاملوجب حلمل جزور يف رواية 

 ،ن بدون عسر وحرجكمأن إ ة لقضاء الطواف بنفسهكم إىل يرجع أن  الناسيىالواجب عل مث إن

من  ي علما يف صحيحةوأما ،  من فريضةكما فاتت ودليل ، املباشرة بعد اقتضاء القاعدة االمتثالصالةأل

  .ما هو الغالبكالتعذر،  أو  صورة التعسرى، فهو حممول عليلكالتو

  سقط عنه وجازت له املواقعة، الك من ذلنكمل يتم وإن استناب،ن من الرجوع ك مل يتمفإن

صل، بضميمة دليل امليسور ورفع  لأل،ى مما أتأكثرن كليفه مل يكت ألن ها فقط، بلكلدليل العسر يف تر

  .النسيان

  



٢٤٩

 أو  يأيت به بنفسه يف حرمة النساء عليه، حىتإشكال طواف النساء فال ينس لو :)٣١مسألة (

تيان به بنفسه،  اإلىة قادراً علك ميف ان بعدكن إ  نفسهى وجوبه عليف شكالينبغي اإل  الكذلكنائبه، و

  . املباشرةصالةأل

 أنه  أو،نه الرجوع بدون تعسركمأأهله و إىل رجع إذا هل جيب عليه املباشرة أنه يفالم كمنا الإو

، الثاين إىل ، وذهب غري واحدولاأل إىل ى املنتهيف التهذيب والعالمة يف ذهب الشيخ ،يصح منه االستنابة

من  الّإخالف فيه بني القدماء واملتأخرين  شهر، بل املشهور، بل قيل الاألنه إ  الدروسيفبل قال اجلواهر 

  .ىالتهذيب واملنته

ليف بفعل الغري، وجبملة كالت عدم سقوط أصالة املباشرة، وأصالةب: ولان، فقد استدل لألكيف كو

  :من الروايات

 دخل  طواف النساء حىتيرجل نس: )عليه السالم( عبد اهللا أليب قلت:  قال،معاويةصحيح ك

 يف تو فإنمل حيج،ن إ  عنهييأمر من يقض :وقال: ، قال يزور البيتحتل له النساء حىت ال:  قال،أهله

  .)١( غريهو عنه وليه أييطاف عنه فيقض أن قبل

 ،وفةك الى أت طواف النساء حىتي، عن رجل نس)عليه السالم(  عبد اهللاخر، عن أيبوصحيحه اآل

  .)٢(يأمر من يطوف عنه:  قال، مل يقدر فإن:، قلت يطوف بالبيت باحلجحتل له النساء حىت ال: فقال

 ،أهله إىل  يرجع طواف النساء حىتيله عن رجل نسأ، س)عليه السالم( وصحيحه الثالث، عنه

   هو مات فليقض فإن  يزور البيت،ال حتل له النساء حىت: فقال

                                                

  .٦ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٥٠

ن إ  اجلمار فليس بسواءينس وإن ، عنهىيقض أن دام حياً فال يصح ما ماأ ف،غريه أو عنه وليه

  .)١(الطواف فريضة و سنةيالرم

  .)٢( )عليه السالم( يوقريب منه الرضو

م قالوا ال داللة للصحيح األأما كتية، ني بالروايات اآلاألصل املشهور وردعليه ( ان قولهك مل،ول

قرب احتمال وحدة أن  إالّ ان فيهما داللة،ك وإن خرانوالصحيحان اآل.  عنهييأمر من يقض: )السالم

 ى املباشرة علىان الالزم محل ما دل علكالتعدد  مها، ولو فرض معاوية مينع من العمل بظاهرأحاديث

  .طلق االستنابةأالفضيلة، بقرينة ما 

  .راهةك الظاهر يف اليصلح ال: )عليه السالم( ويؤيده قوله

  .ره املشهورك ملعاوية بعد اجلمع بني فقراا مبا ذوىلأما روايات املشهور فهي الصحيحة األ

  طواف النساء حىتيسألته عن رجل نس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح احلليب، عن

   .)٣( عنه وليهنه طافعيطاف  أن مات قبل وإن يرسل فيطاف عنه،:  قال،هلهأ إىل رجع

  يرجع طواف النساء حىتي عن رجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: خر، قالوصحيحه اآل

  .)٤(يطاف عنه فليطف عنه وليه أن  قبليف تو فإنيرسل فيطاف عنه،:  قال،أهلهإىل 

  .إشكال ان القول مبقالة املشهور بالك، لون وجوبه بنفسه مشقة غالباًكرسال لولوال احتمال اإل

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١٥ يف احلج السطر ٧٢ ص:فقه الرضا )٢(

  .١١ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١١ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٥١

  .بدون املشقة ال يستنيب أنه حوطل، واألك مشك بذلىأما مع هذا االحتمال فالفتو

  ألنه،ىفك ووىل قدم األتية مثالً السنة اآليفاملباشرة  أو  للمشقةمره بني االستنابة حاالًأنعم لو دار 

  .دله النيابةمشمول أل

  .ة يف احلج والعمرةرطواف الزيالة نسيان أ املقام يف مسيفوقد تقدم بعض الفروع النافعة 

  . العمرة ويف احلجيفور هنا لطواف النساء شامل للطواف النساء كم املذكاحل أن  خيفىوال

ر عدم الفرق غري كور، وذكم املذكلطواف واملرأة الناسية يف احللال فرق بني الرجل الناسي نه إمث 

 عن ابن بابويه القول بعدم الفرق بينهما ىكح  أنبعد أنه  عن العالمة يف املختلفيكاحملأن  إالّ واحد،

ن إ :ان غريه فلم نقف عليه، وفيهك وإن ان ما ورد يف الرجل فقياس،كن إ الدليل ألن ممنوع،نه إ :قال

 التساوي يف ىقامة الدليل علإلزم  الّإليف، وك التيف ك االشتراأدلةالدليل هو ما ورد يف الرجل، بضميمة 

  . العالمة نفسهال يقول به حىت ل مورد مورد، وهذا ماك

  : أمرانيبق

فاه، كان ناسي طواف النساء طاف طواف الوداع ك إذا بأنه تبعاً للصدوق احلدائق أفىتن إ :ولاأل

  .، وال بأس بهكطواف النساء، وتبعهما يف عنوان الباب الوسائل واملستدر إىل فال حاجة

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنسحاق بن عمار، إ، عن ليينك ما رواه الك ذلىعليدل و

أهله وليس حيل له أهله إىل  الناسي من طواف الوداع لرجع الرجلى علعز وجل اهللا لوال ما من)١(.  

                                                

  .٣ ح باب طواف النساء٥١٣ ص٤ ج:ايفكال )١(



٢٥٢

 ى اهللا به عللوال ما من:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب سحاق بن عمار، عنإورواه الشيخ، عن 

 حتل هلم النساء حىت  يعين ال،ميسوا نساءهم أن  هلميزهلم وال ينبغمنا إىل الناس من طواف الوداع لرجعوا

 الرجال والنساء ى علكاملروة، وذل و بني الصفاىسبوعاً آخر بعد ما يسعأيرجع فيطوف بالبيت 

  .)١(واجب

  .الم الشيخكون التتمة من كت أن ذا رواه الوسائل عن الشيخ، ومن احملتملكو

 فيمن يورو:  قال، بعد روايته صحيحة معاوية السابقة الصدوق مرسالًىان، وروكيف كو

  .)٢(ان طاف طواف الوداع فهو طواف النساءكن إ أنه  طواف النساءينس

  ).ليه السالمع( ومثله عبارة الرضوي

 ىقبل عل أنه ماكسحاق، إ فتواه هذه بضعف خرب ى الصدوق علىن العالمة اعترض علكل

ون املراد بالناس كالرواية حجة، و ألن ،ك بذلىان الفتوكمإالظاهر املراد بالناس العامة، و أن الصدوق

  .م اخلاصةكون حكي أن ىحرأم العامة فك حكان ذلكلو  أنه  إىلضافةالعامة غري مقطوع به، باإل

  .اجلهل به أو  طواف النساءك تريفوعليه فال فرق بني الناسي 

 إمنا من يطوف للوداع إذ ، يف التطبيقأاخلط من قبيل  ألنه وفق القاعدة يف اجلملة،ىعل أنه هذا مع

 يفسائر مواضع اخلطأ ك ،امسه طواف الوداع غري ضار أو مستحب أنه  وقصده،داء ما عليهأيريد غالباً 

  .تفاء بهكان االحتياط عدم االك وإن التطبيق،

 يف، )عليه السالم(  عبد اهللاأيب بصري، عن أيب محزة، عن أيبعلي بن  الصدوق عن ىرو: الثاين

   ىزاد علإذا  :)عليه السالم(  قال، طواف النساءيرجل نس

                                                

  .٣ ح من أبواب الطواف٢ الباب ٣٨٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٥ حم من نسي طواف النساءك يف ح١٢٧ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(



٢٥٣

  .)١( النصفىزاد عل إذا يقرب النساء أن النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه وله

  .إن صحت كانت حاكمة على الروايات السابقةوهذه الرواية 

طافت املرأة طواف إذا  : قال)عليه السالم( ما رواه الصدوق، عن ابن يسار، عن الباقرويؤيده 

  .)٢(شاءتن إ  من النصف فحاضت نفرتأكثرالنساء فطافت 

  . حل النساءيففاية بالزيادة عن النصف ك عدم ال: من الدروسيكواحمل

  .صحاب من األال أعلم به قائالً:  احلدائقيفو

  . فتأمل،كم بذلك احليففاية الروايتني ك لك ذليفبعد  ال: أقول

يطوف طواف النساء  أن ي، عن الرجل نس)عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن ،ي عمار الساباطىورو

  .)٣(الصفا واملروةبني عليه بدنة ينحرها : )عليه السالم(  قال،أهله إىل  رجعحىت

 يف ك طواف الزيارة، لوحدة املالينس إذا الم يف البدنةكالم يف البدنة هنا هو الكن ال أوالظاهر

 أن  أهله وواقع لزمهى أت طواف النساء حىتيمن نس: لوسائل عنون الباب بقولهصاحب اأن  إالّ البابني،

  .خلإ )٤(ون جتاوز النصف عمرةكيأن  إالّ يبعث هدياً،

 أن نر يف الرواية مكينة ما ذر يف العمرة، بقين اهلد أيريدأن  إالّ ره العمرة مل يظهر له وجه،كوذ

ما : ن احلدائق قالك ل،)بتجاوز النصف(مربوط ) عمرة(  أنالمهكن ظاهر كاملروة، ل وبني الصفا النحر

   وال عنه تضمنه موثقة عمار مل أر به قائالً

                                                

  .٤ حم من نسي طواف النساءك يف ح١٢٧ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:ال حيضره الفقيهمن  )١(

  .٩ ححرام احلائض واملستحاضةإ باب ١٢٢ الباب ٢٤١ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(

  .٥ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. عنوان الباب٥٨ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٥٤

 دالة صحابلمة األكباتفاق املعتضدة خبار  األ فإن عمار،أحاديثجميباً، ولعله من مجلة غرائب 

 الناسي ىفارة علك ال أنه خبار مع ما تقدم يف مجلة من األ،االستنابة أو  الرجوعكم يف ذلكاحل أن ىعل

  .ى انته،يف الصيد خاصة إالّ واجلاهل

  .التتبع والتأمل إىل لتا املسألتني حباجةك ف،انكيف كو

 أن  وهوة،حباث السابقليه يف بعض األإ شارةتقدمت اإل وإن ، يف املقام أمر ال بأس بالتنبيه عليهيبق

ي ممن عدده ك للمحه عمداً، وفاقاًكالن بترون طواف النساء جزءاً من احلج والعمرة املفردة يبطكالظاهر 

  .ه عمداًكبطالما بتر للمشهور حيث قالوا بعدم يف أفعال احلج والعمرة، خالفاً

ما كمن غري خالف،  ،جهالً أو ه ولو عمداًكأما طواف النساء فال يبطل احلج بتر: قال يف املستند

 ك مث استدل لذل،)١(كما يف املسالك مجاعل باإلما يف شرحه، بكعن السرائر، ويف املفاتيح، بل باالتفاق 

  :اح املستفيضةح خروجه الصىوخبروجه عن حقيقته، ويدل عل ك عدم ربطه بالنسأصالةب

احلج وهو طواف وطواف بعد  :هكيف بيان نس صحيحة ابن عمار، يف القارن، حيث قالك

  . لهىخرأ وحنوها صحيحة .)٢(النساء

 أن  اجلمالطف طواف النساء ويأىبتامرأه معنا حائض ومل : وصحيحة احلليب، وصحيحة اخلزاز

  ال يستطيع :  وهو يقول)عليه السالم( طرقأ ف،يقيم عليها

                                                

  .٣١تاب احلج السطر ك يف ٢٧٦ ص٢ج: املستند )١(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٤٩ ص٨ ج:الوسائل )٢(



٢٥٥

، )١(فقد مت حجهاي ضمت: ، مث رفع رأسه فقالا وال يقيم عليها مجاهلاأصحان يتخلف عن أ

.ىانته

جزء منهما، خصوصاً  أنه العمرة وجعمال احلأة لطواف النساء يف عداد  العاددلةظاهر األ: أقول

وعليه للحج : قال أن إىل طوافأاحلج ثالثة  إىل  املتمتع بالعمرةىعل: مثل صحيحة ابن عمار

  .)٢(طوافان

تستعمل ) بعد(و) قبل(عبارة  ألن  يف عدم اجلزئية،بعد احلج من ظهور ىوهذه الظهورات أقو

ن الصحيحة لقلنا كمل ت لو  وحىت،ا خاصة باالضطرارأخري، أما صحيحة اخلزاز فقد سبق  واألوللأل

  .بضموا من باب دليل امليسور

  .ور فال حترز منهاكاالستدالل املذ إىل انت مستندةك املشهور فحيث ىأما فتو

  

                                                

  .١٣ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٥٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٥٦

آخر ذي احلجة يف  إىل  السعيىطاف ومل يقدر علإذا  أنه  يفشكالينبغي اإل  ال:)٣٢مسألة (

 املستفادة من ةقدر تفوت املواال إىل  أو عمرة التمتع،ي سعيفضيق وقت احلج ي أن  إىل أو،سعي احلج

  . ودليل امليسور وغريمهادلة األطالق عند القدرة، إلي بالسعى أت،الشرع بينهما يف العمرة املفردة

ون بينهما ك تعادة الطواف حىتإه، وال وجه الحتمال يويؤيده ما سيأيت من قضاء السعي ملن نس

  .مةك حمولفاية يف امتثاله األك ال إذ أصالة،ةاملواال

ال جيوز  أنه أيام مثال، املشهور العدم، بل املشهور إىل هل جيوز التأخري عمداً أنه الم يفكالمنا إو

ستند جواز  ويف امل،غد إىل ن يف الشرائع جواز التأخريكفيه، لخالف  الغد، وعن بعض بال إىل التأخري

  .التأخري مطلقاً

، يؤخر الطواف بني عىيأشهور بصحيح عالء بن رزين، سألته عن رجل طاف بالبيت فاستدل امل

  .)١(ال: )عليه السالم(  قال،غد إىل الصفا واملروة

 عىيأسألته عن رجل طاف بالبيت ف:  قال)عليهما السالم(حدمها أوصحيح حممد بن مسلم، عن 

  .)٢(ال:  قال،غد إىل يؤخر الطواف بني الصفا واملروةأ

عبد  أيب  مباشرة، ففي صحيحة معاوية، عنى سع)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أن ويؤيده

 أبدأ: عتيه قالك حني فرغ من طوافه ور)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( اهللا

 )٣( من شعائر اهللان الصفا واملروةإ:  يقولعز وجلاهللا ن إ تيان الصفا،إ من عز وجلاهللا به أ مبا بد

  .م التعجيلو مؤيد للز)٤(مككخذوا عين مناس بضميمة ه فإن.احلديث

                                                

  .٣ ح من أبواب الطواف٦٠ الباب ٤٧١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٧ السطر ٣٩١ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  .٢ ح من أبواب السعي٣ السطر ٥١٧ ص١٩ ج:اجلواهر )٣(

  .٧٣ ح٢١٥ ص١ ج:الغوايل )٤(



٢٥٧

 ل أحدمهائس أنه ، ومبا رواه ابن مسلم يف الصحيح،األصلأما من قال باجلواز، فقد استدل ب

: )عليه السالم(  فقال،املروة و، أيؤخر الطواف بني الصفاعىيأ عن رجل طاف بالبيت ف)عليهما السالم(

نعم)١(.  

  .ي مروووه: لغد، قا إىل احملقق أجاز التأخري أن ركذ أن  بعده فإنومبا رواه الدروس مرسال،

آخر ذي  إىل عمال احلجأ صحة ى يدل عله فإن،)٢(﴾الْحج أَشهر معلُومات﴿: بل بقوله تعاىل

  .ما خرج بالدليل إالّ احلجة،

  .يؤخر السعي أن  لهكذلك، ييؤخر الطواف والسع أن له ماك بأنهو

  . جواز قضاء احلاجة وحنوه يف أثناء السعيىويؤيده ما دل عل

ال ؤون السك الوجوب نظر، جلواز ىويف داللتها عل:  قال،وقد أجاب املستند عن صحيحة حممد

 ال ينايف  الطرفني حىتىال معناه هل جائز جوازاً مستوؤالس أن  ومراده،)٣(خص األعن اجلواز باملعىن

 إشكال ال بأنه أيضاًجيب عن الصحيحتني أما قد كروه، كالتأخري م ألن مام أجاب بالعدم، واإل،راهةكال

 ىعل الّإ ال يدل ،ال: )عليه السالم( اإلمام عياء املوجب للعسر واحلرج، فقوليف جواز التأخري مع اإل

  .املرجوحية

 ال تقاوم ظهور الصحيحتني يف النهي، القول الثاين أدلة إذ  قول املشهور،قرباأل أن  خيفىن الكل

  . القوةك ليس بتلكم بذلكان احلكوإن 

 إىل  فال حاجة،الالحق أو لو أخر مل يضر بصحة عمله السابق أنه  يفشكالال ينبغي اإلنه إمث 

  .عادة الطوافإ

   إىل  يف جواز التأخريشكالال ينبغي اإل أنه ماك

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف٦٠ الباب ٤٧١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١٩٧ اآلية :سورة البقرة )٢(

  .٢٤ يف احلج السطر ٢٤٢ ص٢ ج:املستند )٣(



٢٥٨

 اجلواز، واخلارج هو أدلة طالقآخر ار الغد، إل إىل خري الليل يف جواز التأأولطاف  إذا  أوالليل،

  .مقدار غد إىل التأخري

  فإنن فيه بأس، ملا عرفت من صحة العمل بعده،كشبه، مل يأما  أو نسياناً أو ولو أخر جهالً

  .ات تشملهطالقاإل

  



٢٥٩

وقفني  يقف بامل املتمتع تأخري الطواف والسعي للحج حىتىجيب عل أنه  املشهور:)٣٣مسألة (

  . مىنك مبناسويأيت

ي منها ك بقسميه عليه، بل احملمجاعبال خالف حمقق معتد به أجده، بل اإل: قال يف اجلواهر

  .)١(افةك العلماء إمجاع إىل رة نسبتهك والتذىي املعترب واملنتهكمتواتر، بل يف حم أو مستفيض

ة من متأخري املتأخرين  ومجاع،رة، وحمتمل التحريركي عن ظاهر اخلالف والتذكخالفاً للمح

  .فقالوا جبواز التقدمي اختياراً

  .ال القولنيك ىخبار تدل علمنا وقع االختالف لوجود طائفتني من األإو

عليه  ( قال، باحلجان متمتعاً فأهلّكرجل : بصري، قلت أيب فقد استدل عليه خبرب: ولأما القول األ

 من غري علة فال يعتد يأيت مىن أن  طاف قبل هو فإن عرفات، يأيتيطوف بالبيت حىت ال: )السالم

  .)٢( الطوافكبذل

 واملفرد ،من الغد وال يؤخر أو يوم النحر،:  قال، يزور البيت عن املتمتع مىت:وصحيحة ابن عمار

  .)٣(والقارن ليسا بسواء موسع عليهما

  .)٤(ريوم النح:  قال، يزور البيت عن املتمتع مىت:وصحيحة حممد

، وزر البيت، ك، وخذ من شاربكظفارأم  واغتسل وقلّكمث احلق رأس: بن يزيدوصحيحة عمر 

  .)٥(ةكما صنعت يوم قدمت مكسبوعاً، تفعل أوطف به 

  زمع باحلج، يطوف أ املسجد احلرام وقد ى عن رجل أت:وصحيحة احلليب

                                                

  .١٨ يف وجوب تأخري الطواف السطر ٣٩١ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:ئلالوسا )٢(

  .٨ ح من أبواب زيارة البيت١ الباب ٢٠٢ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  .٥ ح من أبواب زيارة البيت١ الباب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  .٢ ح من أبواب زيارة البيت٢ الباب ٢٠٣ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



٢٦٠

  .)١(نعم، ما مل حيرم: بالبيت، قال

التروية من عند املقام باحلج، مث طاف بالبيت بعد  عن رجل أحرم يوم :د بن سعديورواية عبد احلم

 ى علين ميضكال، ول:  قال،حرامهإينقض طوافه بالبيت أ له، يينبغ  الكذل أن ىحرامه، وهو ال يرإ

  .كن ينبغي له ذلكمل ي أنه  قرر)عليه السالم(  اإلمام نإف .)٢(حرامهإ

  فإن عرفات، يأيتيطوف بالبيت حىت ال:  قال، باحلجهلّأان متمتعاً وك رجل :بصري أيب ورواية

  .)٣( الطوافك من غري علة فال يعتد بذل مىنيأيت أن هو طاف قبل

 أو برياً،كان شيخاً ك إذا  عن املتمتع)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،سحاقإومفهوم موثق 

  .)٤(ا يعجلذكان هكنعم، من :  فقال، مىنيأيت أن امرأة ختاف احليض، يعجل طواف احلج قبل

احلج ففرغت من طواف  إىل ، سأله عن امرأة متتعت بالعمرة)عليه السالم( زرق، عنهوصحيحة األ

 : قال، مىنيأيت أن عجل طوافها طواف احلج قبلت أن العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح هلا

 فعلتكذل إىل تضطر أن خافتإذا )٥(.  

                                                

  .٤ح  من أبواب الطواف٨٣ الباب ٤٩٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح من أبواب الطواف٨٣ الباب ٤٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٥ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  .٧ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )٤(

  .٢ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٦١

لة تأخري الطواف عن أتية يف املعذور، وما تقدم يف مسار اآلخبويؤيده مفهوم الوصف يف بعض األ

  .احللق

 من الروايات، مما توجب اجلمع بني الطائفتني حبمل ىخرأفقد استدل جبملة : أما القول الثاين

 البيت خالياً ىة مث يركسحاق، عن رجل حيرم باحلج من مإموثقة ك، فضل خالف األى علوىلاأل

  .)١(ال:  قال،ءيخيرج عليه ش أن فيطوف قبل

 بني الصفا واملروة قبل ىباحلج مث يطوف ويسع يقطني، عن الرجل املتمتع يهلّعلي بن  وصحيحة

  .)٢(ال بأس:  قال،مىن إىل خروجه

عليه (  فقال،مىن إىل  تعجيل الطواف قبل اخلروجيفوحنوها صحيحة البجلي وصحيحة البختري، 

  .)٣( للمتمتع يعين،قدمه أو كخر ذلأ ،مها سواء: )السالم

 أو مها سيان قدمت : فقال، احلجيفري، عن املتمتع يقدم طوافه وسعيه كوصحيحة مجيل وابن ب

   .)٤(أخرت

  .وقريبة منها موثقة زرراة

  . جواز التقدمييسقاط ضعيف الداللة منهما يقتضإبني الطائفتني بعد  يلواجلمع الدال

   كجيوز ذل أن حلجاج يقتضيثرة اك  فإنوهذا هو الذي يقتضيه االعتبار،

                                                

  .٧ ح احلج من أبواب أقسام١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من أبوا الطواف٦٤ الباب ٤٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )٤(



٢٦٢

 أن ىلهم مرة واحدة بعد احلج، خصوصاً عند من يركلئال يقعوا يف العسر بلزوم طوافهم وسعيهم 

  .ثالثة أيام بعد العيد إىل وقتهما

ن موافقة ك يؤيد قول املشهور، لهلما بعد مىن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعل النيب أن ماك

 جبواز ىان الفتوكمإ يوجب عدم ،ما قيلكخبار الثانية للعامة افقة األة للمشهور وموولخبار األاأل

مي التمتع واملفردة كان قرب احتاد حك وإن  من رعايته،ال بدالتقدمي، فاالحتياط بالتأخري لغري املضطر 

  .أيضاً جواز التقدمي يف التمتع ي املفردة يقويفمع جواز التقدمي 

 يفجيوز التقدمي هلما  أنه  يفي،كما حكدريس إعن ابن  الإ وال خالف إشكالان، فال كيف كو

  . ختاف احليض والشيخ العاجز عن العود والزحام وغريهماملريض واملرأة اليتكعذار، التمتع لذوي األ

  .ويف املستند اتفاق من عداه عليه

عبد مساعيل بن إزرق املتقدمتني، وخرب وصحيحة األ سحاقإ ملوثقة ، عليهمجاعوعن ابن زهرة اإل

بري واملريض واملرأة واملعلول طواف كيعجل الشيخ ال أن ال بأس: )عليه السالم(  عن الصادق،اخلالق

   .)١(مىن إىل خيرج أن احلج قبل

 الطواف بتعجيلال بأس : قال أنه )عليه السالم( الصادقعن ، ومعاوية بن عمار، وحسن احلليب

  .)٢(مىنإىل  خيرج أن املرأة ختاف احليض قبل وبريكللشيخ ال

                                                

  .٦ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )١(

  .٤ حواب أقسام احلج من أب١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )٢(



٢٦٣

ال بأس :  يقول)عليه السالم( ولاحلسن األ أبا مسعت:  قال،، عن أبيهيورواية حسن بن عل

مراً أ من خاف كذلك، ومىن إىل خروجهبتعجيل طواف احلج وطواف النساء قبل احلج يوم التروية قبل 

  .)١(ان خائفاًكإذا  ما هو من مىنكيطوف ويودع البيت مث مير  أن ،ةكم إىل يتهيأ له االنصراف ال

ة ومعه نساء ك عن رجل يدخل م)عليه السالم( احلسن أبا سألت: محزة، قالأيب علي بن  وما رواه

فرغت إذا  : فقال، بعضهن احليضى علي فخش،ثالثة أو يومني أو مرهن فتمتعن قبل التروية بيومأقد 

اا، مث تطوف كغسل ول باحلج من م خياف عليها احليض فيأمرها فتاليت إىل حللن فلينظرأمن متعتهن و

 يليس قد بقأ:  فقلت، وهي طامثك حدث ا شيء قضت بقية املناس فإن،بالبيت وبالصفا واملروة

فلم ال : ، قلتنعم:  قال، تفرغ منهحىت مرنة يفه:  فقلت،ىبل: )عليه السالم(  قال،طواف النساء

 ك عليها املناسىيبق أن  واحد أهون عليها منك منس عليهاىيبق : قال،هاك يقضي مناسهما حىتكيتر

  عليهم حىتي تستعدكليس هلم ذل:  قال،يقيم عليها والرفقة أن  اجلمالأىب:  قلت،لها خمافة احلدثانك

  .)٢(هاك مناسي تطهر وتقضيقيم عليها حىت

 ملا  وهو محل حسن، حال االختيارىعن الشيخ محل عدم جواز تقدمي طواف النساء عل: أقول

  . وغريه من االنصراف عن مىنحاديثتقدم يف بعض األ

  حال طواف النساء حال طواف احلج وسعيه  أن  إىلولذا ذهب املشهور

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٣٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٥ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٤

تساع وقته والرخصة يف النيابة صل وال لأل، من عدم جوازهي ملا عن احلليف جواز التقدمي، خالفاً

  .)١(يأيت مىن أن طواف النساء بعدإمنا  :سحاقإ وخلرب ،فيه

 مورد الضرورة، يفينفع   واتساع الوقت ال، مرفوع بالدليل إذ األصل خيفى،ل ما الك اليفو

وبني ما بينهما عرفت محلهما مجعاً   واخلربان قد،هي يف حال عدم القدرة املطلقة إمنا والرخصة يف النيابة

  . جواز التقدميىدل عل

ل عن امرأة ئس أنه )عليه السالم( صادق عن الي فقد رو،أيضاً خرب الدعائم يشمله إطالقولعل 

 ، للحجى باحلج وتطوف بالبيت وتسعحترم:  قال،احلج فلما حلت خشيت احليض إىل متتعت بالعمرة

  .)٢(تقدم املرأة طوافها وسعيها للحج قبل احلج أن وال بأس

استلزم ن  وإ،أفضلان التأخري ك بطواف النساء مؤخراًتيان ان له وقت لإلكإذا  أنه نعم الظاهر

  .ان الروايتنيكنوعاً من العسر مل

 ى أت،حدمهاان له وقت فيما بعد ألك فإذا ،احلج وسعيه مؤخر عن طواف طواف النساءن إ وحيث

  .خر طواف النساءأ احلج ويقبل الوقوف بطواف وسع

 لوجوب خذ النائب بعد مىن ألك الوقوف للعاجز وحنوه فريضة، فال جيوز الترىتقدميهما عل مث إن

  .املباشرة

  . ولدليل امليسوردلة األطالق إل،كخذ النائب بعد ذلأ ولو عمداً لزم عليه كترإذا  أنه نعم الظاهر

 ليه،إ وطواف النساء أخر السعي لعدم االضطرار بالنسبة ي بقدر السعان له وقت بعد مىنك وإذا

  الظاهر أن ماكقدم طواف احلج، وإن 

                                                

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج١٤ الباب ٢٠٥ ص٨ ج:الوسائل )١(

  .٢١ر املتعة السطر ك يف ذ٣١٧ ص١ ج:الدعائم )٢(



٢٦٥

  . للمناط،أيضاًاملضطر يقدم طواف الوداع  أن 

  . املتمتعيفالم كهذا متام ال

من ابن  الّإخالف فيه  ، بل اليأما القارن واملفرد فاملشهور جواز تقدميهما للطواف والسع

الروايات ك ، عليه، ويدل عليه متواتر الرواياتمجاعدريس، وعن الشيخ وابن زهرة واحملقق يف املعترب اإلإ

  . الوقوفنيى علي قدم الطواف والسع)هللا عليه وآله وسلمصلى ا( رسول اهللا أن ىثرية الدالة علكال

هو واهللا :  فقال،ويؤخره عن مفرد احلج يقدم طوافه )عليه السالم( وصحيحة محاد، سأل الصادق

  .)١(خرهأ أو سواء أعجله

 أو ة يقدم طوافهك عن املفرد يقدم للحج يقدم م)عليه السالم( جعفر أبا وموثقة زرارة، سأل

  .)٢(سواء: )عليه السالم(  قال،يؤخره

حرمت باملتعة فقدمت يوم التروية أنت كن إ :، قال)عليه السالم( بصري، عن الصادق أيب وخرب

 وال مىن إىل خرجا بني الصفا واملروة، مث ى تطوف بالبيت وتسع، فاجعلها حجة مفردة،كفال متعة ل

  .)٣(ك علييهد

طاف بالبيت وبالصفا  إذا  عن املفرد باحلج)معليه السال( اظمكسحاق بن عمار، سأل الإوخرب 

  .)٤(طواف النساء بعد ما يأيت من مىن إمنا ،ال:  قال،يعجل طواف النساءأواملروة 

ال :  قال،ة ليلة عرفةك، عن املتمتع يقدم م)عليه السالم(  بن عبد اهللا، سأل الصادقىورواية موس

   بني الصفاى جيعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسع،متعة له

                                                

  .١ ح أقسام احلج من أبواب١٤ الباب ٢٠٤ ص٨ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب أقسام احلج١٤ الباب ٢٠٤ ص٨ ج:الوسائل )٢(

  .٣ السطر٣٩٦ ص١٩ ج:اجلواهر )٣(

  .٤ ح من أبواب أقسام احلج١٤ الباب ٢٠٥ ص٨ ج:الوسائل )٤(



٢٦٦

  .)١(مىن إىل  واملروة، وخيرج

، نقول مككخذوا عين مناس: ان قراناً، وقالك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حج النيبن إ وحيث

  .فراد بني حج القران واإلكبعدم الفرق يف ذل

 األصلن مستنده أكره احللي من عدم جواز التقدمي، وك فيما ذشكال يظهر اإلكومن ذل

ما عن املعترب واملختلف  أن ماكليهما نظر واضح، كمور بعد احللق، ويف ون هذه األكبار خأات إطالقو

  .ما فيه خيفى  ال،بعده أو يام التشريقأ قبل انقضاء  مىنك التعجيل بعد مناسةرادإ من احتمال ىواملنته

وع اجلواز التأخري مقط أن كرادا بذلأ ولعلهما ،روهكالتقدمي م أن راكالشرائع والقواعد ذ مث إن

الشبهة الناشئة عن خالف  إالّ ل عليها املستند بعدم دليل واضح عليهاكشأراهة املصطلحة كفال الّإو

  .ى انته، عنهكمره بأخذ املناسأ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب وهو ضعيف سيما مع تقدمي ،احللي

صلى اهللا عليه وآله ( ألنه إالّ نك مل ي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( تقدمي النيبن إ :ن رمبا يقالكل

صلى (ون النيب ك مع ،راد فصل املتمتع عن القارنأ ي والوح،ما يف النصك يان ميشي مع الوحك )وسلم

ره كما ذكفجر الفجور، أانوا يعدون التمتع من ك اجلاهلني  فإن،عماهلمأون معهم يف كي) اهللا عليه وآله

مارته، فأراد إ وحرمه عند )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نيبتبهم، ولذا وقف عمر يف وجه الكالعامة يف 

صلى اهللا عليه وآله (  فال يدل عمله، املسلمني ذا الشيءئال يفاجأن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

  .راهةك عدم الى عل)وسلم

   عن مفرد احلج )عليه السالم( جعفر أبا راهة خرب زرارة، سألتكويؤيد ال

                                                

  .١٠ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج:الوسائل )١(



٢٦٧

ن شيخي مل يفعل ك ل:جنبه إىل  فقال رجل،يقدمه: )عليه السالم(  فقال،يؤخره  أويقدم طوافه

علي  : فقال،كله من شيخ:  فقلت، راح معهممىن إىل رجع الناس إذا حىتبفخ قام أقدم  إذا انك، كذل

  .)١(مه أل)عليه السالم( احلسنيعلي بن  هو أخو فإذا  فسألت عن الرجل،)عليهما السالم( احلسنيبن 

مل يعلم إذ ) عليه السالم( السجاد اإلمام خأ حجة خبالف نقل  اإلمام قولن إ :يقالأن  إالّ لهمال

ما ك ،ما سواءبأ )عليه السالم( اإلمام راهة بعد حلفك الىان فال دليل معترب علكيف ك ف،مقدار وثوقه

  .تقدم يف صحيح محاد

  .ليه من املنعإ ما ذهب ىدريس علإ فراد نقل دليل ابن مسألة حج القران واإليف سيأيتنه إمث 

قدمه  فإذا رها،كصالة الطواف بعد الطواف مل يتعرض الفقهاء لذ أن ان من الواضحكمث حيث 

بعد  إىل خر صالتهأ وقدم الطوافإذا  أنه يفالم ك الى نعم رمبا يبق،إشكالخرها بال أخره أ وإذا ،قدمها

 التقدمي والتأخري، أدلة إطالقمن  و،ةن لزوم املواال احتماالن، م،اضطراراً أو  اختياراًفيك هل يمىن

 ىمل يقدر عل فإذا  عدم الفصل بينهما،حوطاأل أن يف كان تأخري صالته اضطراراً، وال شك إذا خصوصاً

  . بني الطواف وصالتهة أعاد الطواف بعده لتحصيل املواالصالة الطواف قبل مىن

  .ارن واملفرد للقيالسع و تقدمي الطوافيفالم كهذا متام ال

 غري املضطر، فاملتمتع والقارن واملفرد سواء يف يفأما طواف النساء، فاملشهور عدم جواز تقدميه 

ما اعترف به غري ك بال خالف أجده فيه، ي اجلواهر يف مسألة تأخري الطواف عن السعيفهذه اجلهة، بل 

  ن حتصيلكواحد بل مي

                                                

  .٣ حج من أبواب أقسام احل١٤ الباب ٢٠٤ ص٨ ج:الوسائل )١(



٢٦٨

 من تأخريه عن  بل حمققاً ملا يأيت،ا قيلمك مجاعل باإليف املستند بال خالف، ب و،)١( عليهمجاعاإل 

  .)٢(ك املتأخر عن سائر املناسيالسع

ببعض  و عدمه،األصل، ومل يعلم تشريعه قبله فع بعد مىن شر ألنه،األصل بكاستدلوا لذل: أقول

  .كتأخره عن سائر املناسمؤخر عن السعي، ومن املعلوم  أنه ىالروايات الدالة عل

ما صنعت يوم دخلت كالصفا فاصعد عليه، واصنع  إىل خرجامث : ية بن عمارصحيح معاوك

 فقد كفعلت ذل فإذا  بالصفا وختتم باملروة،أ تبد،شواطأة، مث ائت املروة فاصعد عليها وطف ا سبعة كم

 مث تصلي ،سبوعاً آخرأالبيت وطف به  إىل النساء، مث ارجع إالّ حرمت منهأل شيء كحللت من أ

  . مث للترتيب فإن،)٣(براهيمإند مقام عتني عكر

 متمتع زار البيت فطاف كجعلت فدا: )عليه السالم( احلسن أليب ومرسل أمحد بن حممد، قلت

  .)٤(من قبل طواف النساء الّإالسعي ون كال ي:  قال،ىطواف احلج مث طاف طواف النساء مث سع

  .ن السعي تأخر طواف النساء عىغريمها من الروايات الدالة علىل إ

  . الوقوفنيى عدم جواز تقدميه علىوببعض الروايات الدالة عل

عليه (  قال،طاف بالبيت وبالصفا واملروة، أيعجل طواف النساء إذا املفرد باحلج: سحاقإموثقة ك

  .)٥( مىنطواف النساء بعد ما يأيت إمنا ال،: )السالم

                                                

.١٠السطر ...  يف عدم جواز تقدمي طواف٣٩٧ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  .١٦ يف أفعال حج التمتع السطر ٢٧٦ ص٢٠ ج:املستند )٢(

.١ ح من أبواب زيارة البيت٤ الباب ٢٠٥ ص١٠ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح الطوافب من أبوا٦٥ الباب ٤٧٤ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  .٤ حبواب أقسام احلج من أ١٤ الباب ٢٠٥ ص٨ ج:الوسائل )٥(



٢٦٩

هلا تقدمي الطواف والسعي، ومل جيز هلا جاز أمحزة، حيث  يبأعلي بن  ويؤيده ما تقدم من رواية

  .تقدمي طواف النساء مع اضطرارها

  . غري وافية مبراد املشهوردلةهذه األ أن  خيفىن الكل

 إذ  فال داللة فيها،يروايات تأخري الطواف عن السعوأما ، فال جمال له بعد الدليل، األصلأما 

  خيفى وال،مؤخراً أو  ما مقدماًى سواء أت،ما نقول حنن بتأخري طواف النساء عن السعي يف حني يأيت

صدد الترتيب بني بمنا إ، وتأخريه عن مىن ون بصدد تقدمي طواف النساءكصاحب اجلواهر مل يأن 

الم املستند، حيث استدل بالترتيب ك مع المه تنسيقاًكرنا كمنا ذإ فقط تبعاً للشرائع، ويالطواف والسع

ن إ :يقالأن  إالّ لتني، اللهمأربط بني املس ال أنه  النساء، مع ظهورلة عدم تقدمي طوافأور ملسكاملذ

 يف مسألة ،عمال مىنأ ى السعي ومسألة تقدميه علىمسألة تقدمي طواف النساء عل: لتنيأر املسكاملستند ذ

  .واحدة

 الوقوفني، هي موثقة ىالعمدة يف مسألة عدم جواز تقدمي طواف النساء عل  إذاًان،كيف كو

وال بأس بتعجيل طواف احلج :  املتقدمةيبينها، وبني رواية احلسن بن عل يلن اجلمع الدالكلسحاق، إ

ن أ و خاصة،راهةك الى محل املوثقة علييقتض، )١(مىن إىل وطواف النساء قبل يوم التروية قبل خروجه

   عن،)٢(، مثل رواية حفصأيضاًمجلة من الروايات مطلقة شاملة لطواف النساء 

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٧٠

  .)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،)٢(، ورواية مجيل)١( زرارة، ورواية)عليه السالم( سناحل أيب 

  . باجلوازىعدم اجلواز، وعدم مقاومة الرواية للموثقة مينع من الفتو إىل ن ذهاب املشهوركهذا ول

  .اخلائف وحنوهك يف التقدمي للمضطر إشكالن ال كهذا ول

اضطراراً، وجيوز للمفرد  إالّ  مىنىالسعي عل ودم الطوافال يق أن  للمتمتعحوطاأل أن :فتحصل

  .اضطراراً إالّ  عدم تقدميهىقوأن كمل ين إحوط  األ فإنطواف النساء، الإ،  مىنىوالقارن تقدميهما عل

  

                                                

.٤ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح من أبواب الطواف٦٤ الباب ٤٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٧١

، ويف العمرة املفردة،  وال خالف يف وجوب طواف النساء يف احلج مطلقاًإشكالال  :)٣٤مسألة (

ما يف املستند عدم كشهر ظهر األما يف عمرة التمتع فاألأالروايات املتواترة عليه، كرة ات املتواتمجاعبل اإل

 عليه، ويف مجاع اإلى، وعن بعض دعوصحاباملعروف بني األ أنه طواف النساء له، بل عن الذخرية

نقل ن عن الدروس واللمعة ك، ل)٢( ال نعلم فيه خالفاًى بال خالف حمقق أجده، وعن املنته)١(اجلواهر

  .ن مل يظهر القائل بهك ل،جياب بعض لهإب

  . وجوبه يف احلج مجلة من الروايات اليت تقدمت بعضهاىان، فيدل علكيف كو

احلج ثالثة  إىل  املتمتع بالعمرةىعل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح معاوية بن عمار، عن

عتان عند مقام كة طواف بالبيت، وركمقدم  إذا أطواف بالبيت، وسعيان بني الصفا واملروة، فعليه

حل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان، أ وقد ،املروة، مث يقصر و، وسعي بني الصفا)عليه السالم( براهيمإ

  .)٣()عليه السالم( براهيمإعتني عند مقام كل طواف بالبيت ركاملروة، ويصلي عند  ووسعي بني الصفا

احلج ثالثة  إىل  املتمتع بالعمرةىعل: )ه السالمعلي( وصحيح منصور بن حازم، عن الصادق

   وسعيان بني الصفا،عتنيكل طواف ركأطواف، ويصلي ل

                                                

.١٣ السطر ...اف النساء يف عدم وجوب طو٤٠٧ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

.١٥ يف احلج السطر ٧٦٨ ص٢ ج:ىاملنته )٢(

  .٨ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٥ ص٨ ج:الوسائل )٣(



٢٧٢

  .)١( واملروة

  .)٢( )عليه السالم(  عنه بصري،يبأوحنوه خرب 

 ك يقرن بني الصفا واملروة، مثل نسى الذكنسإمنا  :)عليه السالم( ، عن الصادقوصحيح احلليب

عتني خلف املقام، وسعي واحد كصالة ر وبسياق اهلدي، وعليه طواف بالبيت إالّ نه مأفضلاملفرد ليس ب

  .)٣( وطواف بالبيت بعد احلج،املروة وبني الصفا

عتان كاملفرد عليه طواف بالبيت ور:  قال)عليه السالم( وحسن معاوية بن عمار، عن الصادق

 يه وطواف الزيارة، وطواف النساء، وليس عل،ة بني الصفا واملروي، وسع)عليه السالم( براهيمإعند مقام 

  .)٤(ضحيةأ وال يهد

  .ثريةكوغريها من الروايات ال

رة فس والروايات امل،بريةكاملرأة ال و اخلصيانى وجوب طواف النساء علىوقد سبق ما يدل عل

  .كغري ذل إىل ، بطواف النساء)٥(﴾ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق﴿ :اىللقوله تع

 وجوب طواف النساء يف العمرة ىما يدل علك ،غريها من الروايات املطلقة واملقيدة باحلجإىل 

  قال، عن مفرد العمرة عليه طواف النساء)عليه السالم( احلسن أبا لأمساعيل بن رياح، سإاملفردة خرب 

  .)٦(نعم :)عليه السالم(

                                                

.٩ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٦ ص٨ ج:الوسائل )١(

  .١١ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٦ ص٨ ج:الوسائل )٢(

  ٦ حاب أقسام احلجمن أبو٢ الباب ١٥٤ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  .١٣ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٦ ص٨ ج:الوسائل )٤(

  .٢٩ اآلية :سورة احلج )٥(

  .٨ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٧٣

 )عليه السالم( الرجل إىل لد الرازي، خمىم بن موسسالقا أبو تبك:  قال،ىوصحيح حممد بن عيس

عليه ( تبك ف،احلج إىل  والعمرة اليت يتمتع ا، صاحبها طواف النساءىيسأله عن العمرة املبتولة، هل عل

 ىاحلج فليس عل إىل اليت يتمتع اوأما  صاحبها طواف النساء، ىأما العمرة املبتولة فعل: )السالم

  .)١(صاحبها طواف

املعتمر : )عليه السالم( عبد اهللا أيب غريه، عن أو ن عبد احلميد، عن عمر بن يزيدبراهيم بإوخرب 

  .)٢(له بعد احللق من طواف آخر  وحيلق، وال بدىيسع ويطوف

  .ال حلق يف عمرة التمتع إذ عمرة مفردة، أنه حيلقوظاهر 

 إذا جيزيه:  قال،ة مبتولةء عمري، يف الرجل جي)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف رواية ابن سنان، عن

يقصر  أن  بالبيت، ومن شاء واحداًيطوف طوافاً أن  بني الصفا واملروة وحلقىالبيت وسعبطاف 

  .)٣(قصر

 معناه طواف النساء يف قبال طواف احلج، فهو  واحداً بالبيتطوافاً: )عليه السالم( هن قولإف

  .طوافان بعد طواف العمرة

  . وجوب طواف النساء يف العمرة املفردةي عن اجلعفي عدمكن احملكل

دخل املعتمر إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار، عن

   عتني عند مقامك رىة من غري متتع وطاف بالبيت وصلكم

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١العمرة ح من أبواب ٩ الباب ٢٥٠ ص١٠ ج:لالوسائ )٣(



٢٧٤

  .)١(شاءن إ  بني الصفا واملروة فليلحق بأهلهى وسع)عليه السالم( براهيمإ

 ىاحلج وطاف وسع إىل حارث، عن رجل متتع بالعمرة أبو سأله:  قال، بن حيىيوصحيح صفوان

 مناإ أن ى بدعو.)٢(بعد الرجوع من مىنطواف النساء  إمنا ال،:  قال،وقصر هل عليه طواف النساء

  .طواف نساء يف غري احلج ال: قال أنه ظاهرة يف

ة املبتولة طواف بالبيت وسعي بني الصفا العمر : قال)عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

  . احلديث،)٣(شاء حيل من ساعتهإن واملروة، مث 

  .)٤( احلاجىعل إالّ ليس طواف النساء: ومرسل يونس

 عليه ، عن مفرد العمرة)عليه السالم( احلسن أبا لأيقطني، سعلي بن  خالد، موىل أيب وخرب

  .)٥(ه طواف النساءليس علي: )عليه السالم(  فقال،طواف النساء

 وضعف الداللة يف بعض، مثل ،ضعف السند يف بعضها إىل ضافةوهذه الروايات يرد عليها، باإل

 وتطرق ، يشمل العمرة املفردةمطلق حىت أنه يف قبال عمرة التمتع ال أنه )مناإ(ظاهر  إذ ،صحيح صفوان

وا خمالفة للمشهور، قدمياً ك ، بعض ال سوق معه يفث حي،التمتعيراد بالعمرة املفردة عمرة  أن احتمال

 قبال الروايات يفن العمل ا كالعامل ا اجلعفي فحسب، فال مي أن  قد عرفتكنأ وحديثاً، حىت

  ن مجع الداللة بينهما حبمل طواف كان من املمك وإن السابقة،

                                                

  .٢ ح من أبواب العمرة٩ الباب ٢٥٠ ١٠ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٧ر العمرة املفردة السطر ك يف ذ٣٣٤ ص١ ج:الدعائم )٣(

  .١٠ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .٩ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٧٥

  . وغريهوركال احملذور املذ  االستحباب، لوىالنساء عل

مطروحة قطعاً، من حيث موافقتها للعامة طراً، وخمالفتها  أو صرة الداللة،ا قاإ:  املستنديفقال 

  .)١( لعمل الطائفة جالً

  .)٢(العمل ذه النصوص إىل فمن الغريب ميل بعض متأخري املتأخرين: قال يف اجلواهر

  .الم يف وجوبه يف احلج والعمرة املفردةكهذا متام ال

  : فيها، ويدل عليها مجلة من الرواياتما عمرة التمتع، فقد عرفت عدم وجوبه أ

  باحلج، الوقت فتليبتأيت:  قال،يف التمتعك: )عليه السالم( جعفر أليب صحيح زرارة، قلتك

 ، وقصرت، وسعيت بني الصفا واملروة،عتني خلف املقامك وصليت ر،ة طفت بالبيتكدخلت مفإذا 

  .)٣( حتجة حىتكخترج من م أن كء، وليس ليش لكحللت من أو

 وأنت متمتع كفرغت من سعيإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب ية بن عمار، عنووصحيح معا

 فعلت وإذا، كبق منهما حلجأ وكظفارأ، وقلم ك وخذ من شاربك من جوانبه وحليتكصر من شعرقف

  .)٤(حرمت منهأء حيل منه احملرم ويل شكحللت من أ فقد كذل

يطوف  أن طواف املتمتع: مسعته يقول:  قال)ليه السالمع( وخرب عبد اهللا بن سنان، عن الصادق

   فإذا  بني الصفا واملروة ويقصر من شعره،ىعبة ويسعكبال

                                                

  .٧ يف أفعال حج املتمتع السطر ٢٧٦ ص٢ ج:املستند )١(

  .٩ السطر ٤٠٧ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  .٣ ح من أبواب اإلحرام٢٢ الباب ٣١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٧٦

  .)١(حلأ، فقد كفعل ذل

 ك وحل لك فقصر من شعركلمث ائت مرت: ، وفيه)عليه السالم( وخرب عمر بن يزيد، عن الصادق

  .)٢(ل شيءك

تيت أي للعمرة ك ملا قضيت نسإين كجعلت فدا: )ه السالمعلي( عبد اهللا أليب وحسن احلليب، قلت

ت فلما ت امتنعرن قصك منها ومل يكين ملا أردت ذلإ :قلت: ، قال بدنةكعلي:  قال،أهلي ومل أقصر

 بدنة ك علي،كانت أفقه منكرمحها اهللا : )عليه السالم(  قال،سنااأغلبتها قصرت بعض شعرها ب

  .)٣(ءيوليس عليها ش

تقصر،  أن  عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل)عليه السالم( عبد اهللا أبا ، سألت احلليبوخرب

  قال،ءيافريها هل عليها شأظسناا وقرضت بأقروا فقرضت منه ب إىل هوتأا هيغلب أن فلما ختوفت

  .)٤(ل أحد جيد املقاريضك ليس ،ال: )عليه السالم(

، حيث بدلوا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( املسلمني مع النيبره يف طواف كعدم ذ إىل ضافةهذا باإل

 ى عليمن ساق معه اهلدي، حيث بق إالّ ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عمرة التمتع بأمره إىل حجهم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ينبههم أن ان الالزمك عمرة التمتع يفان طواف النساء واجباً كحرامه، ولو إ

  .عليه

                                                

  .٢ حلتقصري من أبواب ا١ الباب ٥٣٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٤ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤١ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٧٧

 : قال،)عليه السالم( ئل بالوجوب، فقد استدل خبرب سليمان بن حفص املروزي، عن الفقيهأما القا

 عليه السالم( براهيمإعتني خلف مقام ك رىة متمتعاً فطاف بالبيت وصلكحج الرجل فدخل مإذا( 

 النساء طوافاً هعليه لتحل ألن ل شيء ما خال النساء،ك بني الصفا واملروة وقصر قد حل له ىوسع

  .)١(الةوص

  .ثبات االستحباب به، واهللا سبحانه العاملإ ل حىتك يش،نه ضعيف السند شاذكل

  

                                                

  .٧ ح من أبواب الطواف٨٢ الباب ٤٩٤ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٧٨

 وال إشكال ملتمتع وال لغريه اختياراً، بال ي، السعىجيوز تقدمي طواف النساء عل ال :)٣٥مسألة (

  .ق عليه احملقمجاع عليه، وعن املستند اإلمجاع حتصيل اإلىان دعوكمإخالف، بل قد تقدم عن اجلواهر 

به، ما  إالّ لعدم حصول االمتثال يقتضور يف الروايات املكالترتيب املذ إىل ضافةويدل عليه باإل

  .تقدم يف املسألة السابقة من صحيح معاوية ومرسل أمحد

 دلة األك ذلى، ويدل علىفكما أشبه  أو اضطراراً أو جهالً أو لو قدمه نسياناً أنه نعم الظاهر

أي  : يف باب احلج)عليه السالم( ليه، وخصوص قولهإ واملضطر يعلمونسيان وما ال العامة، مثل رفع الن

  .)١(ب أمراً جبهالة فال شيء عليهكرجل ر

تاه أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :عمال مىنأوصحيح مجيل الذي تقدم يف باب 

 ي،رمأ أن حلقت قبل:  وقال بعضهم،أذبح أن يا رسول اهللا حلقت قبل: ناس يوم النحر، وقال بعضهمأ

 ،قدموه إالّ يؤخروه أن  هلميان ينبغك وال شيئاً ،خروهأ إالّ يقدموه أن ان ينبغي هلمكوا شيئاً كفلم يتر

  .)٢(حرج ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال

رة ك النفإن .)٣(حرج حرج ال ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال أنه  إالّومثله رواية البزنطي،

  .يف سياق النفي يفيد العموم

   صورة اجلهل والنسيان ظاهر موثقة مساعة بن مهران، عن أن ماك

                                                

  .٣ حإلحرام اك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح وتأخريهاك يف تقدمي املناس٢٠٥ الباب ٣٠١ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(

  .٦ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٢٧٩

 أن لته عن رجل طاف طواف احلج وطواف النساء قبلأ، س)عليه السالم( ياحلسن املاضأيب 

 فرغ من يضره، يطوف بني الصفا واملروة وقد ال: )عليه السالم(  فقال،املروة و بني الصفاىيسع

  .)١(حجه

  .العمد خالف املنصرف أو  صورة الضرورةىومحله عل

عليه (  املتقدم سابقاً، عن الصادق)٢(يوبأ أيب  صحيحىويؤيد جواز التقدمي يف حال الضرورة فحو

 أن  وال تستطيع، مل يقم عليها مجاهلا طواف النساء للمرأة احلائض اليتك املتضمن للرخصة يف تر،)السالم

  .ما هو واضحك بالضرورة، بل يشمله دليل امليسور، ك من الترأوىل التقدمي  فإنا،أصحا تتخلف عن

 يفاالحتياط  أن ماكنسياناً جاء به ثانياً،  أو قدمه جهالًإذا  أنه يف االحتياط كنعم ال ينبغي تر

  .فال وجه معتد بهجياب االستنابة إتيان به مرة ثانية وجياب اإلإان تقدميه للضرورة، أما كن إ االستنابة

 غري واضح الصحة، ولذا قال املستند ،صحاب األأكثرالعامد عند كم اجلاهل كح أن فما قيل من

  .هند عى أقويحلاقه بالناسإف

خافت  إذا ذاكعادة، واإل إىل  عدم االحتياجقربجهل مث علم، فاأل أو ،ان اضطرار مث رفعكولو 

  .احليض مث مل حتض، واهللا العامل

  

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف٦٥ الباب ٤٧٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب الطواف٥٩ الباب ٤٧٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٨٠

انت تلبس قدمياً، ولعلها ك طويلة ةقلنسو وهي  وعليه برطلة،فال يطوحوط أن األ :)٣٦مسألة (

ما يف كشف الرأس، ك جيب عليه  فيما ملك ذلحوطان األكمنا إ، وةن بالشفق اآلىاملظللة اليت تسم

  . شف الرأس فال جيوزكوجب عليه  إذا طواف العمرة، أما

 )عليه السالم( ، عن الصادقي احلنظلخرب حيىي إىل تناداً اس،ك مجاعة بذلىوامنا قلنا باالحتياط لفتو

  .)١( برطلةكتطوفن بالبيت وعلي ال: قال

 ،برطلة يعبة وعلكأطوف حول ال) عليه السالم(عبد اهللا  أبو ينآر:  قال،وخرب يزيد بن خليفة

 يزا من  فإعبة،ك ال تلبسها حول ال، برطلةكعبة وعليك تطوف حول الكيتأر :ك بعد ذلفقال يل

  .)٢(اليهود

  .ما سببا االحتياطأ إالّ ،ناًك ممك بذلىان الفتوك لي،ال ضعف السند وتضعيف التعليل للنه ولو

بس ال تلبسوا مال: روه، لقوله تعاىلكمطلق لبسها م أن راهة، والظاهركال إىل وذهب بعض

 ال  ألنه حال الطواف،يفن كيمل  وإن راهةكعبة أشد كالظاهر مطلق لبسها حول ال أن ماك، )٣(يعدائأ

  .بس أعدائهون البساً مالكي أن  حضرته سبحانهيفيليق باملسلم 

  . والتعليل طالق لإل، بني الرجل واملرأة والطفلكالظاهر عدم الفرق يف ذل أن ماك

 أن  الظاهر فإن،ك يورث ذليالنه أن ى ال دليل عل ألنهيوجب بطالن الطواف، ال أنه قربواأل

ا هو يف حال  فإمنجنبية، ولو قيل بالبطالناأل إىل تنظر يف الصالة ر خارج، فحاله حال ال عن أميالنه

   ال اجلهل والنسيان،العلم والعمد

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٦٧باب  ال٤٧٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب الطواف٦٧ الباب ٤٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٦ السطر ٥٥ ص:نوادر الراوندي )٣(



٢٨١

  فال يدل عدم أمر، وغريمهامراً جبهالةأب ك رئمراميا أشبه لقاعدة الرفع، وأ واالضطرار وما 

رنا من كمنا وجه عدم املبطلية ما ذإو. د يزعمما قك عدم مبطليته ىعادة عل باإل)عليه السالم(اإلمام 

  .ظهور النهي عرفاً عن أمر خارج

عبة، بل يف سائر كل زي غري املسلم يف حال الطواف، بل عند الكراهة لبس كويستفاد من التعليل 

أنه لذا تعارف رفع الشفقة عن الرأس عند دخول مراقد ك لفهم العرف عدم اخلصوصية، و،املشاعر

  ).عليهم السالم( هرينئمة الطااأل

 حرم ، الضطرار وحنوه، مىنىقدمهما عل إذا النساء فيما وطواف احلج أو  طاف طواف العمرةوإذا

  .ان الظاهر عدم بطالن طوافه ملا تقدمك وإن  هذا احلال،يفلبسها حلرمة تغطية الرأس 

  .لالرجاحتمل احلرمة من جهة التشبه با وإن  املرأة من هذه اجلهة،ىنعم ال حترم عل

  



٢٨٢

 إذا ن يطوف طوافنيأ ،يديه ورجليه أي  أربع،ىيطوف عل أن من نذرحوط أن  األ:)٣٧مسألة (

 منهم الشيخ يف التهذيب والنهاية ،كمجاعة بذل ى لفتوكقصد هذا، للظاهر املستفاد من اللفظ، وذل

وين، كخرب الس إىل  استناداً،الشهرة إىل  الشهيدينواملبسوط والقاضي وابن سعيد والشهيد، ونسبه ثاين

 ، أربعىعلتطوف  أن  يف امرأة نذرت)عليه السالم( مري املؤمننيأ قال :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

  .)١(سبوعاً لرجليهاأ و، ليديهاسبوعاًأتطوف : قال

  عن،)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( ، عن أبيهأيضاً) ليه السالمع( اجلهم، عنه أيب وخرب

 وأسبوعاً ،سبوعاً ليديهاأ تطوف ، أربعىتطوف عل أن يف امرأة نذرت: قال أنه )عليه السالم(ي عل

  .)٢(لرجليها

مشروعة، ولذا ذهب ابن  نذر هيأة غري  ألنه خالف القاعدة،ىم علكاحل ألن ،كمنا مل نفت بذلإو

  .الف القاعدة خىم علكثبات حقوة فيهما إل بطالن النذر، والروايتان ال إىل دريس وغريهإ

صل يف الثاين لأل ، فال جيبان رجالًك إذا  وبني ما،ان الناذر امرأة فيجبك إذا أما التفصيل بني ما

 أدلة يف ك االشتراصالةاه الشرائع عن القيل، فغري ظاهر الوجه، ألكما حك، ولمع اختصاص الدليل باأل

  .ليفكالت

طوافني، خبالف  إىل ا بدله الشارع خالف احلشمة، ولذكذلكورمبا يقال بأن طواف املرأة 

رجل  ال مانع من طوافه حني ال إذ ،ىخص من املدعأالدليل ن إ : منعقد، وفيهك نذره بذل فإنالرجل،

  .ون خالف احلشمةكحول البيت لي

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٧٠ الباب ٤٧٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب الطواف٧٠ الباب ٤٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٨٣

صل ان النذر ألك حنو تعدد املطلوب، بأن ىتعلق النذر بأمرين علإذا  أنه ان، فالظاهركيف كو

  .الم السابقكطواف ثان ال إىل  النذر، ويف االحتياجأدلة طالق قطعاً، إلاألصل  لزم،الطواف وللهيئة

 وجب عليه ، من اليد والرجل تقوم مقام طوافالًك أن  تعلق النذر بطوافني وزعم الناذروإذا

  . ليس متعلق النذر ألنهربع، األى وسقط اعتبار عل،طوافان لتعلق النذر ما

أو  ،ساجداً أو ،عاًكرا أو ،ري املشروعة، مثل نذر الطواف باخنناست غئايف نذر سائر اهلي مث إن

 من ال بد، كشبه ذلأما  أو ، رجل واحدةىباحلجل عل أو قوسياً بأن جيعل طريف القوسي قفاه وعقبه،

 للطواف  فإنبالقيد، أو ان نذراً باملقيدكبطل بأن  الّإ و،نذر بالذات صحلتعلق ان إ نهأ القاعدة، وةمراعا

  . شرعاًت خاصة ثبتهيأة

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  للدليل وهو طواف رسول اهللا،نعم، جيوز اجللوس يف احململ وحنوه

  . الطواف بنفسهىان قادراً علك مطلق شامل ملا ه فإن الطواف بالصيب،يفما يدل عليه ما ورد كباً، كرا

 به، هل ىأة تطوف بالصيب وتسع املريف، )عليه السالم(  عبد اهللايبأ، عن يفعن حفص بن البختر

  .)١(نعم:  فقال، عنها وعن الصيبك ذليجيز

 جوازه لغري ىشبه، فال دليل علأما  أو ،مضطجعاً أو منبطحاً، أو  احملفة مستلقياً،يفما الطواف أ

  .منا جيوز للمضطر لقاعدة امليسورإاملضطر، و

  

                                                

  .٣ح  من أبواب الطواف٥٠ الباب ٤٦٠ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٨٤

، والقول )صلى اهللا عليه وآله وسلم( باً اختياراً، لفعل رسول اهللاك يصح الطواف را:)٣٨مسألة (

 فهو الّإله، و الّإ كحيق ذل ال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( لبني الّإان مضطراً غري سديد، وك بأنه

عمال احلج من أما تصح سائر ك، مكك مناسخذوا عين :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أسوة، وقد قال

  .باًك وغريها راي ورميوقوف وسع

  .للمضطر الّإجزاء والشرائط مل تصح وب ضاراً باألكان الرك إذا باًكالصالة رانعم 

ون العمل ك يفاف ك، واستمرار النية آلةً وأحيواناً  أو اًإنسانون كي أن وب بنيك املريفوال فرق 

ربالء كشرف من ب السيارة بقصد النجف األكرمن  أن ماكخرج عن اختياره حال السري،  وإن بنية،

  .دام نيته مل تتغري سار باختياره مانه إ ة يقالاملقدس

 حال يف ولب خالف قصده األكالرا مل ينو فإذا ثناء أضر باالستمرار، األيف العدم ىنو إذا نعم

  .سار به بدون اختيارهي أنه الطواف مل يضر

 ة من يده لتسيري االزدحام له الكخرج زمام احلر إذا  الطائفيفال بعض كاستش أن يعلمومنه 

  .وجه له

طاف شوطاً بنية مث  فإذا ، عمل بدون نية ألنهعدل عن نيته مل حيسب من موضع العدول، إذا نعم

 الشوط الثالث صح له شوطان، وال يضره الفاصل، يف ىعدل عن نيته وطيف به شوط بدون نية، مث نو

  . مبعناها املتوسعةاملوااليضر   مبعناها الضيق، وفاصل شوط الة اعتبار املواالىملا تقدم من عدم دليل عل

 نك املنع، فيمىصل وعدم دليل عل لأل،قصدا الطواف إذا ل من احلامل واحملمولكتصح نية نه إمث 

   ولو مل ، احلامل لنفسه فقطيينو أن نكينويا، وميأن 



٢٨٥

الطفل، ك النية ىان غري قادر علك إذا  احلامل لنفسه وللمحموليينو أن نك، وميينو احملمول أصالً

ان ك إذا ليهماكينوي احلامل ل أن نك، ومي احملمول لنفسه فقط ولو مل ينو احلامل أصالًيينو أن نكومي

 أثناء حجه، يفجن احلامل  إذا ماكان احملمول هو املسري له، ك إذا  النيةىولياً ولو مل يقدر احلامل عل

  .ك ذلفيك يباشر طوافه ويالويل أن يفالطفل ك أنه حيث قد تقدم

  :حدهاأ ، روايات حممد بن اهليثم،ل منهما لنفسهكفاية نية ك ىويدل عل

ان يف الليل كفلما :  قال،قعدت بضع عشرة سنةأانت قد كمرأيت، واحججت ب:  قال،عن أبيه

فطفت ا طواف الفريضة :  قال،خرمحلتها أنا جبانب احململ واخلادم باجلانب اآل ووضعتها يف شق حممل

 ، فوصفت له ما صنعته)عليه السالم( عبد اهللا أبا نا لنفسي، مث لقيتأه عتدت بأوبني الصفا واملروة و

  .)١(كقد أجزأ عن: )عليه السالم( فقال

  .خريان لهأوقريب منها روايتان 

عبد  أيب  ما رواه حفص بن البختري، عن،فاية نية الويل عن احملمول وعن نفسهك ىما يدل علك

عليه (  قال، عنها وعن الصيبك به، هل جيزي ذلىلصيب وتسع، يف املرأة تطوف با)عليه السالم( اهللا

  .)٢(نعم: )السالم

 ما رواه الصدوق، عن معاوية بن عمار، عن ىلف، فحوك املغري نية احلامل عن البالغ ىويدل عل

   .)٣(رخصة يف الطواف والرمي عنها:  قال)عليه السالم( الصادق

                                                

  ١ ح من أبواب الطواف٥٠ الباب ٤٥٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من أبواب الطواف٥٠ الباب ٤٦٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٨ح...  يف طواف املريض١٣٦ باب ٢٥٢ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٣(



٢٨٦

  .)١( عنهمىبيان يطاف م ويرميف الص: )عليه السالم(  عنه، وقالىويرو

 أن  عليه جازىيطاف عن املغم أن جاز إذا ه فإنغريها من الروايات املستفيضة ذا املضمون،ىل إ

 أن ماكطافته، إ دليل امليسور ىان مقتضك وإن ،دلة األطالقطافته، إلإيلزم  ال أنه يطاف به، والظاهر

 دلة األإطالق ىان مقتضك وإن باً،كنيب، بل يطوف راال يست أن باًك الطواف راى ملن يقدر علحوطاأل

  .ان املباشرةكمإ مع والسعي عنهم جواز االستنابة حىتيف الطواف 

حالة العسر  إىل  ناظراًطالقون اإلكي أن ان حيتملك وإن م،كسبب ختفيف احلولعل احلرج النوعي 

 سألت:  قال، مثل صحيحة صفوان وبني، الطواف عنهيفات طالقواحلرج والضرر والتعذر، مجعاً بني اإل

 يطوف بالبيت، وال بني الصفا أن ة فال يستطيعكم، عن الرجل املريض يقدم )عليه السالم( احلسنأبا 

 مث يوقف به ، الطوافيفرض قدميه  متس األرض برجليه حىت خيط األ،يطاف به حمموالً:  قال،املروةو

  .)٢(ان معتالك إذا الصفا واملروة أصل يف

سألته عن الرجل يطاف :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ور صحيح حريز، عنك اجلمع املذويؤيد

  .)٣(ان ال يستطيعك إذا نعم: فقال:  قال، عنهىبه ويرم

  .ات الطائفتنيإطالق ى مقتضه فإنين،األمرال كيقال جبواز  أن نكن من املمكل

                                                

  .املصدر نفسه )١(

  .٢ ح من أبواب الطواف٤٧ الباب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من أبواب الطواف٤٧اب  الب٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٨٧

انت املرأة مريضة كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ورمبا يؤيده ما رواه معاوية بن عمار، عن

  .)١(يرمي عنها أو يطاف عنها أو  احملرم ويطاف ا،ى على عليها ما تبقىال تعقل فليحرم عنها ويبق

  . للتقسيم ال للتخيريأوون كي أن نكن من املمكل

 املغلوبريض  امل:قلت:  قال، حديثيف )عليه السالم( احلسن أيب سحاق، عنإويؤيده ما رواه 

  )٢(.ن يطاف بهكال، ول:  قال،يطاف عنه

 التفصيل بني القادر بدون عسر وحرج وحنومها فيطاف به، وبني غري القادر حوطان، فاألكيف كو

  .من جهة العسر فيطاف عنه أو عقالً

  .صلطافته، وال الطواف عنه لألإ غري ويل الطفل وحنوه ىجيب عل النه إمث 

لف مبصاحلهم الدينية والدنيوية، ك امله فإنويل أمر املسلمني من باب احلسبة، ىنعم حيتمل وجوبه عل

  .وهذا منها

مل جير  وبك ر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  ألن ،رض مستحب األى الرجل علجر مث إن

  .وبك احملمول واملريفالظاهر وحدة املناط  ورض، األىرجله عل

 قائداً أو وباً،كمر أو باًكون الويل راكي أن  انون وحنوه بني صحة نية الويل عنيفال فرق  أنه ماك

  . احلامل ولغريهيف للمناط ،سائقاًأو 

  

                                                

  .٤ ح من أبواب الطواف٤٧ الباب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب الطواف٤٧ الباب ٤٥٦ ص٩ ج: الوسائل)٢(



٢٨٨

ان، كسبب  أي  العلم منى يف عدد طوافه علنسان جواز اعتماد اإليف إشكالال  :)٣٩مسألة (

 جواز يف الإشكما ال ك حمله، يفما قرر ك حلجية العلم يف نفسه، ،فاسق أو ان بسبب طفلكولو 

  . أدلتها الشامل للمقامطالقالبينة، إلكمارات الشرعية  األىاعتماده عل

ي النهاية واملبسوط والسرائر واجلامع كما عن حمك ، خرب الواحدىأما هل يصح االعتماد عل

  : احتماالن،عن غري واحدما ك ، يصحال أو.  الشرائعيفوالقواعد، و

  .)١(ك غري ذلك تستبني ل حىتك ذلىلها علكشياء واأل: )معليه السال( استبانة، وقد قال أنه من

حصاء إ الرجل بفيتك ي)عليه السالم( ، سأل الصادقعرجخرب سعيد األكولبعض الروايات، 

  .)٢(نعم:  قال،صاحبه

 عدد صاحبه يف الطواف أجيزيه ىل علكيف الرجل يت، )عليه السالم( وخرب هذيل، عن الصادق

  .)٣( فهو مثله،صليت خلفه إذا مام قائم باإلكنأ ىتر الأنعم، .  فقال،عنهما وعن الصيب

  .فيما خرج، واخلارج العلم والبينة إالّ  عدم صحة االعتمادأصالةومن 

ن كمل ي وإن قول الثقة حجة أن  الطهارة والصالةتايبك رنا يفك، وقد ذولن الظاهر األكول

 مثله، وال يضر عدم ى يعتمد العرف علان ثقةًك إذا ةمسلماً، وعليه فال يشترط فيه البلوغ، وال العدال

  .ن ثقةكمل ي ألنه إذا رمية،ك الاآلية يفاالعتداد خبرب الفاسق 

  يفالتشبيه  إذ  ما فيه،ىفخي العدالة الالثاين ن ظاهر اخلرب أوالقول ب

                                                

  .٤ حتسب بهك من أبواب ما ي٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب الطواف٦٦ الباب ٤٧٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من أبواب الطواف٦٦  الباب٤٧٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٨٩

  .ونه عادالًك يف  الواحد، الى أصل االعتماد عل

  .خلالفان ظاناً باك إذا ل االعتمادكنعم يش

 عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال، الواحد مبا رواه صفوانىورمبا يستدل لالعتماد عل

 قال واحد منهم ،م قد فرغواأ الطواف، فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا يفثالثة دخلوا 

ل واحد منهم ك وعلم واكمل يش وإن لهم فليستأنفوا،كوا كشن إ :)عليه السالم( معي ستة أشواط، قال

  .)١(ما يف يديه فليبنوا

  . فتأمل، االعتماديف افياًكان كلو مل خيتلفوا ولو بأن حفظ أحدهم  أنه ظاهره أن بقرينة

ذهب  وإن  عن احلق شيئاً،يغين الظن ال ألن حجية فيه، مارة حجة الأان، فالظن بدون كيف كو

  .حجيته إىل بعضهم

 الظاهر الوجوب ملن يتوقف علمه ، الطواف الواجب أم الشواطأدد عحصاء إهل جيب نه إمث 

 لتوقف االمتثال عليه، ، وحنوهكمل حيص أوجب الشإذا نه إ ان الوقت ضيقاً حبيثك، وك ذلىبعدده عل

متام وحرمة القطع، وما ورد من ما  وجوب اإلىان الوقت واسعاً مل جيب، لعدم الدليل علك إذا أما

  . صورة عدم الوجوبىل علحصاء حمموظاهره استحباب اإل

 ،، عن الرجل حيول خامته ليحفظ به طوافه)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،فعن زيد النرسي

  .)٢(يريد به التحفظ إمنا ال بأس: )عليه السالم( قال

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف٦٦ الباب ٤٧٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٤١ حام الطوافك باب أح٣٧ الباب ٢١٣ ص٩٦ ج:البحار )٢(



٢٩٠



٢٩١

  

  

  فصل

   بین الصفا والمروةى السعفي

  

 األمرمنا ورد إو،  نظريت السعون بعضها من مقدماكان يف ك وإن رها الفقهاء،كوله مقدمات ذ

  .ره اجلواهركما ذكون مستحباً برأسه، كي أن نك فيم،به بعد الفراغ من الطواف

  :مور مندوبةأان، فهي كيف كو

 استحباا، ى علمجاعاإلالعماين ا مستحبة، بل عن غري أالطهارة من احلدث، فاملشهور : )ولاأل(

  .مجاععلمائنا، فيما ظاهره اإل إىل نسبته ىوجوا، بل عن املنته إىل أما هو فذهب

 ى الرجحان وما دل على رجحاا وعدم وجوا، اجلمع بني ما دل علىان، فيدل علكيف كو

  .عدم الوجوب

  .)١( بوضوءىال يطوف وال يسع:  قال)عليه السالم( اظمك خرب ابن فضال، عن الفيف

  طوف بني الصفا  عن املرأة ت)عليه السالم( وصحيح احلليب، سئل الصادق

                                                

.٧ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣١ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٩٢

ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعآِئِر : يقولاىل اهللا تع ألن ال،: )عليه السالم(  قال،واملروة وهي حائض

  .)٢()١(اللِّه

 يبأ النهي صحيح ابن عمار، ورواية عمر بن يزيد، ورواية ىومثل هذا الصحيح يف الداللة عل

 أن  سألته عن الرجل يصلح: قال)عليهم السالم( عن أخيهجعفر، علي بن   صحيحإطالقبصري، بل و

  .)٣( وضوءىعل إالّ ال يصلح: )عليه السالم(  قال، غري وضوءى وهو علكيقضي شيئاً من املناس

عليه (  معاوية، عن الصادقصحيحكراهة، بقرينة الروايات اوزة، ك الىل حممول علكن الكل

 فيه صالة، والوضوء  فإنالطواف، إالّ  غري وضوءىلها علك كسن تقضي املناأال بأس ب:  قال)السالم

  .)٤(أفضل

 أن  عن امرأة طافت بالبيت مث حاضت قبل)عليه السالم( سأل الصادقنه إ ،ىخروصحيحته األ

امرأة طافت بني الصفا واملروة فحاضت  عن )عليه السالم( لهأ، وسىتسع: )عليه السالم(  قالى،تسع

  .)٥(تتم سعيها: )السالمعليه (  قال،بينهما

 ثالثة ى بني الصفا واملروة فسعى، عن رجل سع)عليه السالم( اظمكزرق، سئل ال األوخرب حيىي

ه بوضوء كمت مناسأال بأس، ولو  :)عليه السالم(  فقال،مت سبعة بغري وضوءأ مث بال، مث أربعةأو أشواط 

  .)٦(يلّإان أحب ك

                                                

  .١٥٨ اآلية :سورة البقرة )١(

.٢ ح من أبواب الطواف٨٧ الباب ٥٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٨ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣١ ج٩ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣٠ ج٩ ج:الوسائل )٤(

  .٥ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣٠ ج٩ ج:الوسائل )٥(

  .٦ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣١ ج٩ ج:الوسائل )٦(



٢٩٣

 بني الصفا واملروة ىسألته عن الرجل يسع:  قال،)يه السالمعل( عبد اهللا أيب وخرب الشحام، عن

   .)١(ال بأس: )عليه السالم(  فقال، غري وضوءىعل

  .غريهاإىل 

ان ماساً للميت ك إذا انت يف حالة النفاس، بله ماك إذا  أو، تعرف جواز السعي جنباًكومن ذل

  .ومل يغتسل

 فضلوضوء، واأل أو  املاء لغسلىمل يقدر عل  إذا يف استحباب التيممشكالال ينبغي اإلنه إمث 

جراء سائر صور إ للمناط يف ،ان عليه غسلك إذا جيري عليه صورة الوضوء والغسل أن ملطيف الطفل

  . عليهكاملناس

عليه ( يبعد، للمناط يف قوله  ال، ثانياً بطهارةىيسع أن  بدون الطهارة فهل يستحب لهى سعوإذا

  .تيانه بقصد الرجاءإ فضل واأل،)٢(ليهإاهللا خيتار أحبهما ن إ :ة مجاعةعادة الصالإ يف باب )السالم

  

 به دليال بضميمة ىفكما صرح به مجاعة، وكالطهارة من اخلبث يف بدنه ولباسه، : )الثاين(

اعترف اجلواهر واملستند وغريمها بعدم  يف النصوص، وقد ك ذلىال فلم أجد ما يدل علإالتسامح، و

  .ك ذلىوجدان الدليل عل

  .ويؤيده ما تقدم من التعليل يف صحيح احلليب

  .ولو دار بني أحد الطهارتني، فالظاهر تقدمي طهارة احلدث، لوجود الدليل فيها

ان فيه تأمل من جهة ك وإن ،كيبعد ذل نه التيمم وصرف املاء يف الطهارة اخلبثية، الكمأنعم لو 

  .املقام الطهارة احلدثية املائية يف احتمال تقدمي

  لدعاء ، وا اليه مع العدمشارةان واإلكماستالم احلجر وتقبيله مع اإل: )الثالث(

                                                

  .٤ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣٠ ج٩ ج:الوسائل )١(

.١٠ حاجلماعةأبواب  من ٥٤ الباب ٤٥٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٢٩٤

 بنفسه منه، ياالطالع فيه، والسق وتيان الزمزم والشرب من مائهإ و،عبة من دبرهاكواستالم ال

 إىل  الرأس واجلسد، مث العودى عله والصب من مائ،سودون من الدلو املقابل للحجر األكيفضل أن واأل

  .سودحلجر األا

سود عتني فائت احلجر األكفرغت من الرإذا  :)عليه السالم(  صحيح معاوية، عن الصادقفيف

ك من ذلال بد ه فإنليه،إشر أ أو استلمه أو لهفقبوقال ،: أن تشرب من ماء زمزم قبل أن قدرتن إ 

ل داء ك واسعاً، وشفاًء من اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً: الصفا فافعل، وتقول حني تشرب إىل خترج

شق أ أن لوال: زمزم إىل  قال حني نظر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن وبلغنا: ، قالوسقم

  .)١(ب منهر فيشذنوبني أو خذت منه ذنوبا ألمىتأ ىعل

عتني فليأت ك رىغ الرجل من طوافه وصلفرإذا  :)عليه السالم (ويف حسن احلليب، عن الصادق

اللهم اجعله علماً نافعاً، :  رأسه وظهره ويقولى فيشرب منه ويصب عل،ذنوبني أو م فليستق ذنوباًزمز

  .)٢(سوداحلجر األ إىل يعود مث .ل داء وسقمكورزقاً واسعاً، وشفاًء من 

املادة  أن ون شفاًء، فقد ثبت علمياًكرزق ويىل إعلم و إىل املاء يتحول أن املراد أنه الظاهر: أقول

يف  ماًاو خاصية ودأكثرون كي أن  وسعته،رزقاً فواضحونه كن الطاقة العلمية، أما ك فلت،طاقة إىل لتتحو

  .شد الداءأالسقم  أن اجلسد، والظاهر

  عبة كستلم الأين أ ومن :)عليه السالم( قلت له:  قال،وعن حممد بن مسلم

                                                

.١ ح من أبواب السعي٢ الباب ٥١٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب السعي٢ الباب ٥١٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٩٥

  .)١(من دبرها: )عليه السالم(  قال،ذا فرغت من طوايفإ

 ستقيت أن يستحب ):عليهما السالم( اظمك حفص، وعبد اهللا احلليب، عن الصادق والويف صحيح

 ي من الدلو الذكن ذلك، وليك وجسدك رأسى فتشرب منه وتصب عل،دلوين وأمن ماء زمزم دلواً 

  .)٢(حبذاء احلجر

 بالبيت فلما طاف:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  حج النيبى املشتمل عل، رواية ابن سنانيفو

 علماً كسألأين إاللهم : ودخل زمزم فشرب منها، وقال) عليه السالم(براهيم إعتني خلف مقام ك رىصل

: هصحابعبة، مث قال ألك وهو مستقبل الكل داء وسقم، فجعل يقول ذلكنافعاً ورزقاً واسعاً وشفاًء من 

  )٣(.الصفا إىل  فاستلمه مث خرج،عبة استالم احلجركم بالكن آخر عهدكلي

 خلف ى ليلة الزيارة طاف طواف النساء، وصل)عليه السالم( جعفر أبا رأيت: وقال ابن مهزيار

 بعض جسده، مث ىدلو الذي يلي احلجر، وشرب وصب علال منها بيده بىاملقام، مث دخل زمزم فاستق

  .)٤(ك فعل مثل ذلك بعد ذل)عليه السالم( رآه أنه ناأصحابخربين بعض أ و،اطلع يف زمزم مرتني

  . أصالًين له سعكمل ي أو ،نمل يرد السعي اآل وإن موروال يبعد استحباب بعض هذه األ

ون الشرب والصب بقدر دلو ودلوين، ك ال يبعد ، دلو، بل أنابيبكويف احلال الذي ليس هنا

  .نبوب مقابل احلجرأ الشرب والصب من فضلون األكو

  .كالشراب الطفل والصب عليه، لوحدة املإاملستحب  أن ماك

  استحباب  أن  خيفىوال

                                                

  .٥ ح من أبواب الطواف٦٣ الباب ١٥٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

  .٤ ح من أبواب السعي٢ الباب ٥١٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٨ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ح من أبواب السعي٢ الباب ٥١٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٩٦

من جهة احتماله  أو الرمد،كخاف من جهة مرض فيه  فإذا من من الضرر،هو مع األ إمنا الصب

  .ن استحبابكاملرض مل ي

  . وال خالفإشكالينة ووقار، بال كسود بس احملاذي للحجر األبخيرج من البا أن :)الرابع(

صلى اهللا ( صفا من الباب الذي خرج منه رسول اهللال إىل خرجا:  قال)عليه السالم( فعن الصادق

  .)١(ينة والوقارك السك تقطع الوادي وعليسود حىت وهو الباب الذي يقابل احلجر األ)عليه وآله وسلم

نا أصحابن إ : قلت، عن الصفا)عليه السالم( إبراهيم أبا سألت:  قال،وعن عبد احلميد بن سعيد

عليه (  فقال،الذي يلي احلجر: ي يلي السقاية، وبعضهم يقولالذ:  بعضهم يقول،قد اختلفوا فيه

  .)٢( والذي يلي السقاية حمدث صنعه داود وفتحه داود،هو الذي يلي احلجر: )السالم

خيرج من الباب املقابل  أن تيان املستحبإ ف، البابكن وال يعلم ما املراد بذلوحيث ال وادي اآل

ذا ك و،)٣(لظاهر دخول الباب املزبور يف صحن املسجد ملا وسعوهان إ : اجلواهريفسود، قال للحجر األ

  .قال املستند

 الذي ادعاه اخلالف والقاضي والعالمة مجاع للنص والتأسي واإل، الصفاىيصعد عل أن :)اخلامس(

  .ره اجلواهركما ذكوغريهم، والقول بوجوب الصعود ليس لنا، 

                                                

  .٢ ح من أبواب السعي٣ الباب ٥١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب السعي٣ الباب ٥١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١٣ يف استحباب صعود الصفا السطر ٤١٣ ص١٩ ج:اجلواهر )٣(



٢٩٧

 إىل  تنظر الصفا حىتىفاصعد عل: )يه السالمعل(  استحبابه حسن معاوية، عن الصادقىويدل عل

  .)١(البيت

 أن بل والدواب أجيزيهن اإلىويف صحيحة عبد الرمحان بن احلجاج، سألت عن النساء يطفن عل

  .)٢(نعم حبيث يرين البيت:  قال،يقفن حتت الصفا واملروة

نه أكلعالمة بالرجال، وخصة ا وإن ،دلة األطالقاستحباب الصعود للرجال والنساء، إل أن والظاهر

  . خيفىليهما ما الك يفولصحيحة عبد الرمحان، و، ملناسبة املرأة للستر

 ، ويدعو مبا يشاء،سودن الذي فيه احلجر األك الصفا الرىونه علكستقبل حال  أن :)السادس(

  .ار الواردةكذدعية واأله األأفضلو

 الصالة ، ليس فيها دعاء موقتنطسبعة موا:  قال)عليه السالم( جعفر أيب فعن الصدوق، عن

  .)٣(عيت الطوافكر و، والوقوف بعرفات، والصفا واملروة، واملستجار، والقنوت، اجلنائزىعل

تستقبل  و تنظر البيت الصفا حىتىفاصعد عل:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ويف حسن معاوية

الئه، وحسن ما صنع آر من بالئه وكواذ ،ثن عليهأواىل  فامحد اهللا تع،سودن الذي فيه احلجر األكالر

 له ، لهكاهللا وحده ال شري إالّ لهإال : له سبعاً، وقلرب اهللا سبعاً، وهلّك مث ،رهك ذى ما قدرت علكليإ

  ي ومييت، ي حي،كاملل

                                                

  .١ ح من أبواب السعي٤الباب  ٥١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب السعي١٧الباب  ٥٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١ يف باب املواطن اليت ليس فيها دعاء السطر٥٤ ص:من اجلوامع الفقهيةاهلداية،  )٣(



٢٩٨

) لى اهللا عليه وآلهص(  النيبى عل مث صلّ،ل شيء قدير، ثالث مراتك ىوهو حي ال ميوت وهو عل

 واحلمد هللا ، ما أبالنا، واحلمد هللا احلي القيومى واحلمد هللا عل، ما هداناىحلمد هللا عل ا،ربك اهللا أ:وقل

حممداً عبده  أن شهدأ و، لهكاهللا وحده ال شري إالّ لهإال  أن أشهد:  وقل،احلي الدائم، ثالث مرات

هللا مائة مرة، رب اك ثالث مرات، مث ،ونكره املشركين ولو د خملصني له ال،ياهإ إالّ  نعبد ال،ورسوله

جنز وعده، ونصر أاهللا وحده وحده،  إالّ لهإال :  وتقول،مائة مرةاىل وهلل اهللا مائة مرة، وأمحد اهللا تع

 ما بعد يف املوت، ويف  يلك وله احلمد، وحده وحده، اللهم باركحزاب وحده، فله امللعبده، وغلب األ

 إالّ لظ يوم ال ك ظل عرشيف ظلينألهم من وحشته، ال و من ظلمة القربكعوذ بأ ينإاملوت، اللهم 

ستودع اهللا الرمحان الرحيم الذي أ: ، مث تقولكهلأو ك ونفسك دينكتستودع رب أن  منأكثر و.كلظ

 عذينأ ملته، وى عل، وتوفينك وسنة نبيكتابك ى عل، اللهم استعملينليهأ ويال تضيع ودائعه ديين ونفس

  .)١( مل تستطع هذا فبعضه فإن،رب واحدة مث تعيدهاكني، مث ترب ثالثاً، مث تعيدها مرتكمن الفتنة، مث ت

 الصفا ىان يقف علك)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢( سورة البقرة مترتالأبقدر ما يقر

  .ولاملراد يف الوقوف األ أن الظاهر: أقول

عبة، ك الرابعة حيال القاة املرىدر وقف علحنامث :  قالكأورد حنواً من ذل أن بعد أنه ،وعن الفقيه

   من عذاب القرب، وعن بعثه وفتنته ووحشته وظلمته وضيقهكأعوذ بإين اللهم : وقل

                                                

  .١ ح من أبواب السعي٤ الباب ٥١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب السعي٥ الباب ٥١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٩٩

  .)١(كلظ إالّ  يوم ال ظلك يف ظل عرشه، اللهم أظلينك وضن

 الوقوف أكثر فكلثر ماكي أن ردتأن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف حديث املنقري، عن

  .)٢( الصفاىعل

 الصفا ىله فليطل الوقوف علثر ماكي أن من أراد: )عليه السالم(  عنهىخرأويف رواية 

  .)٣(واملروة

 الصفا ى عل)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب نت يف ظهرك:  قال،هأصحابوعن حممد، عن بعض 

ل حال، وصدق النية ك يف كحسن الظن ب كلأسأين إاللهم :  حرفنيىال يزيد عل  املروة، وهوىوعل

  .)٤(كل عليكيف التو

عبة، مث يرفع كصعد الصفا استقبل الإذا ) عليه السالم( ان أمري املؤمننيك: نعمانعلي بن  ويف رواية

نت الغفور أ ك فإن باملغفرة،ي عدت فعد عل فإنذنبته قط،أل ذنب كاللهم أغفر يل : يديه، مث يقول

ت غين عن نأ فتعذبين وإن نت أهله ترمحين،أتفعل يب ما ن إ ك فإننت أهله،أ يب ما الرحيم، اللهم افعل

ن إ ك فإنهله،أرمحته ارمحين، اللهم ال تفعل يب ما أنا  إىل  أنا حمتاجنم  فيا،كرمحت إىل نا حمتاجأو ،ايبعذ

هو عدل ال من  ، فياك، وال أخاف جوركتقي عدلأ أصبحت ،تفعل يب ما أنا أهله تعذبين ومل تظلمين

  .)٥(جيور ارمحين

  ، الصفا واملروةىه علأقول هل من دعاء موقتاً ):ليه السالمع( عبد اهللا أبا ل مجيلأوس

                                                

  .٨ يف اخلروج إىل الصفا السطر ٣١٩ ص٢ ج:ن ال حيضره الفقيهم )١(

  .١ ح من أبواب السعي٥ الباب ٥١٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح من أبواب السعي٥ الباب ٥٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٦ ح من أبواب السعي٥ الباب ٥٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .٣ ح من أبواب السعي٤ الباب ٥١٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣٠٠

 حييي ، وله احلمدك له، له امللك وحده ال شري،اهللا إالّ لهإال :  الصفاىوقفت عل إذا تقول: فقال

  .)١(قدير ل شيءك ىومييت، وهو عل

  .ليهاإها فلريجع ء، فمن شاكرها املستدرك ذىخرأدعية أ املصباح واملقنع، وعنالرضوي ويف 

 ،عبة والدعاءك الدرجة الرابعة حيال الىة القدر، والوقوف علء قراأيضاًويستحب : وعن الدروس

 الصفا يف الشوط الثاين أقل من الشوط ىن وقوفه علكيل اهللا العفو، ولأ ظهره ويساشفاًكمث ينحذر عنها 

  .)٢(ولاأل

 عليهما مبا ىلما رقك الصفا واملروة ىوتدعو عل:  قال)عليه السالم( لدعائم، عن الصادق ايفو

 دعاء ك يف ذل)عليهم السالم(  وروينا عن أهل البيت،لما سرتك كذلكقدرت عليه، وتدعو بينهما 

  .)٣(موقتشيء ثري ليس منه ك

املراد  أو ،)٤(﴾ى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتاِإنَّ الصالَةَ كَانت علَ﴿: املراد الواجب، قال تعاىل: أقول

  .دكؤشيء م

 حممد وآله، ولعن ى علىصل أي ار،كذقال سائر األ أو دعية املطلقة، القرآن وسائر األأ شاء قروإذا

ان كنشاء الدعاء ملن إ جواز ىمن بعض الروايات الدالة عل) الدعاء والزيارة(تاب كعدائهم، ملا نقلناه يف أ

  .كملاً بذلعا

  .ويصح الدعاء بسائر اللغات غري العربية

  .بريكاملروة له فضل  والسعي بني الصفا أن مث ليعلم

  الساعي بني الصفا واملروة تشفع :  قال)عليهما السالم( احلسنيعلي بن  فعن

                                                

  .٤ ح من أبواب السعي٥ الباب ٥٢٠ ص٩ ج:ائلالوس )١(

  .١٠ يف احلج السطر ١١٨ ص:الدروس )٢(

  .٩ر الطواف السطر ك يف ذ٣١٦ ص١ ج:الدعائم )٣(

  .١٠٣ اآلية :سورة النساء )٤(



٣٠١

  .)١(جيابفيه باإل ة فيشفعكله املالئ

  .)٢(ة خرج من ذنوبه بني الصفا واملروىسع إذا احلاجن إ :ىخرأويف رواية 

اهللا  إىل  أحبك منسعز وجلهللا  ما: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،وعن معاوية بن عمار

  .)٣(ل جبار عنيدكيذل فيه  أنه ك ذلي،من موضع السع

  .ا خالف التجرب أل،باهلرولة أنه الظاهر: أقول

 لرجل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا، قال رسول )عليه السالم( وعن حممد بن قيس، عن الباقر

جر من حج ماشياً من بالده، ومثل أجر أ اهللا عند كان لكت بني الصفا واملروة عيسإذا  :نصارمن األ

  .)٤(ةعتق سبعني رقبة مؤمنأمن 

                                                

  .٩ ح من أبواب السعي٩ الباب ٥١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٨ ح من أبواب السعي٩ الباب ٥١٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١٣ ح من أبواب السعي٩ الباب ٥١٣ ص٩ج :الوسائل )٣(

  .١٥ ح من أبواب السعي٩ الباب ٥١٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣٠٢



٣٠٣

  

  

  فصل 

  ي واجبات السعفي

  

 ىدل عل  ما بدون النية، ويدل عليهى ال يتأت، واجب عبادييالسع أن  وال خالف يفإشكالال 

  .ما يف اجلواهر وغريهاك ه بقسميمجاع واإل، املطلقةدلةعمال احلج من األأعبادية سائر 

 من لزوم القربة ،مور املرتبطة بالنيةبواب من األ باب الطواف وسائر األيفرناه كلما ذك هنا ويأيت

  .ماً وغريهاكخالص والتعيني واالستدامة حواإل

فصل ن إ ، أما به متصالًىأت إذا ميةكفاية االستدامة احلك من شف اللثامك املستند ويفما  أما

 دلة األإطالقدليل عليه، بل  النه إ : فلم يظهر وجهه مع وجود النية، ولذا قال يف اجلواهر،ثانياً جددها

  .)١( خالفهىعل

  النهبأ احلافظة، فال وجه لقول اجلواهر يفدام القصد خمزوناً  تضر االستدامة ما الغفلة ال مث إن

  .طالق مقام وجود اإليفوجه لالحتياط   اله فإن،بضرر الغفلة أي  االحتياط،ك ترغيينب

  النذرين الواجب ك سعيني لنفسه، يفاخل دوهل يصح الت

                                                

  .٢ ح يف اعتبار النية يف السعي٤١٨ ص١٩ ج:اجلواهر )١(



٣٠٤

  . احتماالن،ك شوطاً هلذا وشوطا لذليلنفسه وغريه، بأن ميش أو ،صالأ

ما  صالة جنازتني أو أو صالتني أو ، فحاله حال التداخل يف طوافنيةيفية املتلقاكخالف ال أنه من

  .شبهأ

 يبسع أو  حيث جاز بني أجزاء السعي مل يفرق بني فصلها باستراحة،يضر الفصل ال أنه ومن

  .ول األحوطآخر، واأل

  .ذا يف الطوافكو

  .تاب الصالةك يفرناه كما ذكه، ت باستثناء ما ورد يف من ضاق وق،أما يف الصالة، فال يصح قطعاً

 من عدم ضرر يتأ ملا سي،وال يضر وحدة السعي.  البعضكتيان بذل بعضه لزم اإليفية  النكولو تر

  . باملواالة املعتربةكمثل ذل

  .عليهن ا يتحمل عنهما ما ال يقدر ألنه الويل،ى عليه علىونية الصيب واملغم

دم صل وع لأل،ناسياً أو ان جاهالًك وإن خالص بطل،بدون القربة واإل أو  بدون نية،ىولو سع

  . الرفع وحنوها ملثل املقام لالنصرافأدلةمشوله 

  



٣٠٥

 مجاعة بالصفا واخلتم باملروة، ويف اجلواهر بال خالف أجده فيه، بل اإلأ جتب البد:)١مسألة (

  .ي مستفيضاًك احملقق واحملمجاع عليه، ويف املستند باإلهبقسمي

  .ويدل عليه متواتر النصوص مما تقدم بعضها

ال ك يف، ما هو نص )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الوارد يف حج النيب ،بن عماراففي صحيح 

فلما فرغ من سعيه : )عليه السالم( ه باملروة، فلقولهؤانتهاوأما ه بالصفا فواضح، ؤين، أما ابتدااألمر

  .)١( املروةىوهو عل

 الصفا ى فأت،عز وجل اهللا أ مبا بدأبدا:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه إ :ويف صحيح احلليب

  .)٢( طوافه عند املروة قام خطيباًى ا مث طاف بني الصفا واملروة سبعاً، فلما قضأفبد

: )عليه السالم( قال أن  إىل،املروة إىل احندر من الصفا ماشياً:  البن عمارىخرأويف صحيحة 

 بالصفا وختتم باملروةأ تبد،شواطأوطف بينهما سبعة )٣(  

  .غريها من الروايات إىل ،وقريبة منها موثقته

ل زوج من املروة كل فرد من الصفا، ويف ك يف أيبدمجاع أن ما يظهر من النص واإلكمث الالزم 

ان يرجع بدون قصد كزوج من الصفا، بأن  ول فردك يف أاملروة، فلو بد إىل  يف السابعى ينتهحىت

  .ري الطريقة املأمور ا غ ألنهن من غري الطريق املعهود شرعاً بطل،كبقصده ل أو ،السعي

 أن ثرياً يوجب فقد املواالة، فالالزمكن الفاصل كمل يول إذا ن القول بصحة الشوط األكنعم مي

  الصفا  إىل املروة ويقصد الشوط منها إىل يذهب

                                                

  .٤ ح)لى اهللا عليه وآلهص( يف باب حج النيب ٢٤٥ ص٤ ج:ايفكال )١(

  .٦ ح)لى اهللا عليه وآلهص( يف باب حج النيب ٢٤٨ ص٤ ج:ايفكال )٢(

.١ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢١ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٠٦

، وال دليل  وقع باطالً ألنه فقط،ولالالزم طرح الشوط األ أن  باملروة، فالظاهرأس بأن بدكولو ع

  .نه يوجب بطالن البقية، وهذا هو الظاهر من اجلواهربطال أن ىعل

 ،، وتبعه املستند من وجوب طرح السعي باملرة واالبتداء من جديدكي عن املداركخالفاً للمح

  .)١(ة بالصفا عرفاًأ البدكال يصدق مع ذل إذ  وجهه،ىتيان باملأمور به عللعدم صدق اإل: قال

حرام، فهل رب لإلكوع مث ك بالرأمن بدك ،لصدق موجودال تالزم بني البطالنني، وانه إ :وفيه

  .بريكها التؤ ال يصدق ابتدا ألنه،آخر الصالة إىل حرامبرية اإلكوع بطالن تكه بالرؤيوجب بد

 أمن بد: )عليه السالم(  ما اخترناه ظاهر صحيح معاوية بن عمار، قالىان، فيدل علكيف كو

  .)٢(الصفا قبل املروة ويبدأ بىباملروة قبل الصفا فليطرح ما سع

  .)٣( ويبدأ بالصفاى باملروة فليطرح ما سعأبدوإن  :أيضاً )عليه السالم( خر، عنهويف خربه اآل

: )عليه السالم(  قال، باملروة قبل الصفاأمحزة، عن رجل بدأيب علي بن  )عليه السالم( وسأله

،الوضوء بشماله قبل ميينه يف الوضوء يعيد ألو بد أنه ىترأال  يعيد)٤(.  

نا حاضر، عن رجل بدأ باملروة قبل أ و)عليه السالم( عبد اهللا أبو لئ س: قال،الصائغ ي علوخرب

  .)٥( مشالهى بيمينه مث يعيد علأيبد أن ان عليهك بشماله قبل ميينه، ألو بد أنه ىترأال  ،يعيد:  قال،الصفاء

  .غريهاإىل 

                                                

  .١٥السطر ... يفية السعيك يف ٢٣٩ ص٢ ج:املستند )١(

  .١ ح من أبواب السعي١٠ الباب ٥٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب السعي١٠ الباب ٥٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٤ ح من أبواب السعي١٠ الباب ٥٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(

.٥ ح من أبواب السعي١٠ الباب ٥٢٦ ص٩ ج:لالوسائ )٥(



٣٠٧

 اعادة اليمني فالنص صريح يف املختار، إىل الحيتاجينه مي إىل ىمن بدء بشماله وانته أن ومن املعلوم

  .ان يف بعض النصوص نوع امجال، فهو مرفوع بنص البقيةكوإن 

  .الصفا إىل توجهن إ الصفا، إىل  من وسط الشوط طرحألو بد أنه ومنه يعلم

  .املروة إىل توجه من الوسطن إ أو

عد سبعة، سواء ييأيت بامليسور و أنه خر، فالظاهراآل إىل لو فرض احملذور يف السري من أحدمهانه إمث 

  .ما أشبه أو فاية ثالثة ونصفكان حيتمل ك وإن س،كبالع أو املروة إىل من الصفا

صابعه باملروة عند أ و،ذهابمل يلصق عقبه بالصفا عند ال وإن ،فاية السعي بينهما عرفاًكمث الظاهر 

ما كلصاقني، ، أما الدقة العقلية باإلكذل إالّ يفهم  الالعرف الذي إىل يلقأالم ك ال فإنليها،إالوصول 

  . الرياض االتفاق عليه، فال تلزميكره مجاعة، بل ظاهر املستند وحمكذ

 واختيار بعض آخر عدم املداقة غري تام، بل لو ،كالم مجلة منهم عن ذلكوادعاء االتفاق مع خلو 

  .حجية فيه فرض االتفاق فمستنده الدقة، ومثله ال

 ،صابعهماألصاق عقب الرجلني وإهل الالزم  أنه  يف،الم اجلواهر وغريهكال جمال ل أنه  يعلمومنه

في كي أو لصاق أصابع نفس الرجل،إأحدمها عند الصفا فهل الالزم ألصق  وإذاحدمها، ألصاق إفي كيأو 

  .ىخرأصابع رجل ألصاق إ

صبع الواحدة لصاق اإلإهل يلزم   أنه يفأيضاًيدقق  أن مثال هذه املداقاتأ ىان الالزم علكوقد 

ون مستقيماً عند ك اجلسم بأن يةنه هل يلزم مساواأ و.معظمها أو صابع،ل األك أو االام، أو طول،األ

اخللف  إىل  عند الصفا، وميالًمام  األ إىل خط مؤرب ميالًىون علك بأن ي،عوجاجهإ فيكي أو لصاقنياإل

  سود يف  مع احلجر األةساواقة يف املما قال بعضهم مبثل هذه الدكعند املروة، 



٣٠٨

  .الطواف

  .بل اإلى وعل حمموالًي عدم مثل هذه الدقات صحة السعى يدل عليوالذ

  التقدير،فيكذا يصنع، فهل ي ان مقطوع الرجل ماكإذا  أنه يفالم كعند من يالحظ الدقة يأيت الو

مقعداً، فما هو  أو منخنساً أو منحياًان ك إذا  أو،وانتهاًء من اجلسم ابتداًء يالالزم وصول الباقأو 

  ،ليفكالت

  . قطعاًي حلصول االستيعاب الدق،الصفا واملروة إىل صعد إذا مورل هذه األكنعم ال جمال ل

ي كات السعي بينهما احلاصل بدون الصعود، وفاقاً للعالمة يف حمطالق إل،الصعود غري الزم مث إن

لصاقني، بل عن اخلالف ان حصول االستيعاب بدونه باإلكمرة وغريه، حيث مل يوجبوا الصعود، إلكالتذ

  . عليهمجاع وبعض آخر اإليرة والقاضك والتذىواملنته

 وملا عن الدروس ،خالفاً ملا عن الفقيه واهلداية واملقنع واملراسم واملقنعة من احتمال وجوب الصعود

 مبا ىخرأ حمقق لالستيعاب، وبأنهة  تارك واستدلوا لذل، الرابعةفيكالدرج، وت إىل  الترقيحوطاأل أن من

ما يف ك ، صعد يف حجة الوداع)صلى اهللا عليه وآله وسلم( بأنهيف بعض الروايات من الصعود، وثالثة 

  .)١(مكك مناسخذو عين: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بعض الروايات بضميمة قوله

فاية ك الظاهر يف ،كبدون ذل بينهما احلاصل ي السعأدلةات إطالق بعد  خيفى،ال ل ماكويف ال

مها، ويؤيده  صعودحوطان األك وإن  املانع عن انعقاد ظهور دليل الصعود يف الوجوب،،ماأوهلالسري بني 

ه سعي أمبد أن ورد وإن مم املتأخره، يف األي وجوب السعأ الذي هو مبد)عليها السالم( جر هاصعود

  .يناألمر بني ةمنافا ال إذ ،)عليه السالم( براهيمإ

  بل وغريها يف حال وب اإلكوستأيت روايات ر

                                                

  .٧٣ ح٢١٥ ص١ ج:الغوايل )١(



٣٠٩

  . عدم وجوب الصعودى الدالة عليالسع

 من املروة ى مشوإذا ، من الصفا استقبل املروةىمش فإذا مث الالزم استقبال املطلوب بوجهه،

املنصرف من النص والسرية  ألن كوذل. إشكال وال ،ما يف املستند وغريهك استقبل الصفا، بال خالف

  .كذل

 النصراف ،اخللف إىل  يف التحريف بالوجه حىتإشكالنعم ال ، عرضاً مل يصح أو  قهقرياًىفلو مش

  .مل ميش خبط مستقيم إذا ات شاملة ملاطالق عن ضرر مثله وتعارفه، واإلدلةاأل

 ضرورة ،ون السعي باخلط املستقيمك عدم وجوب ى نصاً وفتوطالقاإلمقتضى ن إ :ويف اجلواهر

  .ى انته،الصرحية خبالفهكباً يف الرجال والنساء ك بل نصوص السعي را،ما به وبغريهصدق السعي بينه

 منبطحاً أو ربعأ ىعل أو زحفاً، أو  قاعداًيوب، فال يصح السعكالر أو ن الظاهر وجوب املشيكل

  .ما تقدم يف الطواف، ونص عليه املستند وغريهك ،كل ذلك عن دلةيف حال االختيار، النصراف األ

يذهب  أن  وعليه جيوز،حدثأن إ التحتاين وقد تقدم جواز السعي يف الطابق الفوقاين، بله نإمث 

  .خرب يف أحدمها وميشي يف اآلكير أن ما جيوزكخر للصدق، عن أحدمها ويرجع من اآل

ان يف ك ىاملسع أن ان يظهر من بعضهمك وإن ، احلايلى يقتضي صحة السعي يف املسعاألصلو

  . مث ضيقعرض من هذا احلايلأ ) عليه وآله وسلمصلى اهللا( زمان الرسول

 كاحندر ماشياً، وعلي:  قال)عليه السالم( حسنه، عن الصادق أو ويدل عليه صحيح معاوية

   تأيت املنارة، وهي ينة والوقار حىتكالس



٣١٠

،  حممد وأهل بيتهىرب، وصل اهللا علكأبسم اهللا واهللا : ، وقلك فروج فاسع مأل،ىاملسعطرف 

عليه ( ، قالىخر تبلغ املنارة األ حىت،رمكعز األ أنت األك فإناغفر وارحم واعف عما تعلم،اللهم 

ينة والوقار فاصعد ك السكعلي و مث امش،ن الناس ضيقوهك أوسع مما هو اليوم ولىان املسعكو: )السالم

 ؤاط، تبد الصفا، مث طف بينهما سبعة أشوىما صنعت علك فاصنع عليها ، البيتكل  يبدوعليها حىت

  .)١(بالصفا وختتم باملروة

يا ذا املن والفضل : جاوزا فقل فإذا ،ىخر تبلغ املنارة األحىت: قال أنه  إالّيف روايته مثله،

  .)٢(ر بقية اخلربك وذنت، مث امشأ إالّ ال يغفر الذنوبنه إ  ذنويب،يل واجلود، اغفروالنعماء رم كوال

  .)٣( اختصرىاملسع أن وروي: يث قالهذا اخلرب، ح إىل ولعل الدروس أشار

 يف أيام املهدي العباسي، ى مجاعة من املؤرخني حصول التغيري يف املسعىكوح: قال يف اجلواهر

 ىن مسعهذا املوجود اآلن أ و يف املسجد احلرام،ى وجه يقتضي دخول املسعىسة علكيام اجلراأو

 فيه ىجزاء السعي يف غري الوادي الذي سعإ بعض الناس باعتبار عدم ىل احلال علكشأمسجد، ومن هنا 

ن ك ول،ام املسجد ملا دخل منه فيهكحلاق أحإل عليه كشأ أنه ماك، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول

  .ى انته،)٤( خالفهىعصار مقتض مجيع هذه األيفالعمل املستمر من سائر الناس 

   إىل ة عدم التغيري بالنسبأصالة ى مقتض ألنهخري حسن،المه األكو

                                                

  .١ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.١٨احلج السطر   يف١١٨ ص:الدروس )٣(

. ما قبل األخري السطر، يف بيان املراد من الصفا واملروة٤٢١ ص١٩ ج:اجلواهر )٤(



٣١١

  .ليهإ شارةما تقدمت اإلك ،ن اآلىاملوجود مسع

 ألن دخلوه يف املسجد، فالظاهر جواز سعي اجلنب واحلائض فيه،أ ىاملسع بعضأن لو علم نه إمث 

 احلائض ين سعأن القول بك مسجداً، فهل ميىل املسعكجعل إذا  أنه ماكلتصرف فيه، ايصح  املشعر ال

  .وراًظ حمكواجلنب يصري بذل

 صار مسجداً، بل لصدق  ألنه ال،له، صح الطواف فيهك ىوسع املسجد حبيث مشل املسع إذا نعم

  .الطواف بعد ما تقدم من عدم اعتبار املقدار احملدد عند املشهور

  .ات عليه متواترةمجاع بل اإل، والعود شوط،الذهاب شوط أن  وال خالف يفإشكالال نه إمث 

نا وعبيد اهللا بن أسعيت بني الصفا واملروة :  قال،حيحة هشام ص،ما تقدم إىل ضافةويدل عليه باإل

رنا كمتمنا أربعة عشر شوطا، فذأ ف، شوطاً واحداًفجعل يعد ذاهباً وجائياً ي، علحتفظ: راشد، فقلت له

  .)١( ليس عليهم شيء، ما عليهمىقد زادوا عل :)عليه السالم( ، فقال)عليه السالم( عبد اهللا أليب كذل

ما يستقبله،  إىل ل وجهه ومقادمي بدنهكون كجيعله حبيث ي أن حامل الطفل ال يشترطن  أوالظاهر

 ى القهقرىمشإذا  إالّ قفا املاشي، إىل ون وجههكن ال حبيث يكحيمله محل املتعارف، ل أن بل يصح

محل  إذا ذاك، وأيضاًان من نيته السعي كإذا  إالّ وب،كب ال باملركقاصداً استقبال الطفل، فاالعتبار بالرا

  .، وقد تقدم يف مبحث الطواف ما يفيد املقاماًإنسان

  

                                                

  .١ ح من أبواب السعي١١ الباب ٥٢٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣١٢

  : يستحب يف السعي أمور:)٢مسألة (

  . وال خالف لبعض الرواياتإشكال بال ،ون ماشياًكي أن :)ولاأل(

 ففيه ،ما صدر عن اجلواهر واملستند وغريمهاك، محزهاأعمال  األأفضل بأن كأما االستدالل لذل

ه ؤداأن ك مييالعمل الذ أن ، الأفضلصعب بطبعه العمل األ أن  احلديثون معىنكين  أنكمي إذ تأمل،

 درس مرياث الفقه أصعب من درس  مثالً،أفضلان ك بصعوبة نسانداه اإلأ إذا بصعوبة وبسهولة

 أو  الفهم،ىحديث أسهل عل ايبسلوب حسأن دراسة املرياث بكمأإذا  أنه ، الأفضل ولطهارته، فاأل

  .محزأ أفضل ألنهون الثاين ك الفهم يىقدمي أصعب عل يباسلوب حسأب

صلى اهللا عليه وآله (  وقوله،)١(﴾يِريد اللّه ِبكُم الْيسر﴿: رناه يدل قوله تعاىلك ذى الذ املعىنىوعل

 شيئني أحدمها أصعب  فإنرناه هو أمر طبيعي،ك وما ذ،)٢(وغل فيه برفقأهذا الدين رفيق فن إ :)وسلم

احلفظ أصعب من املطالعة، وحل املسائل املستعصية : صعب أحسن، مثالون نتيجة األكسهل تخر أواآل

  . فتأمل،صعب أحسن نتيجةاأل أن ، ومن املعلومكغري ذل إىل أصعب من حل املسائل السهلة

، قلت )عليه السالم(  صحيح معاوية بن عمار، عن الصادقيية املشأفضل ىان، يدل علكيف كو

وسألته عن الرجل : ، قالكال بأس بذل:  قال، بعريىعل أو  دابةى بني الصفا واملروة علىة تسعأاملر: له

   .)٣(أفضلال بأس به واملشي :  قال،كيفعل ذل

  .)عليه السالم( ، عنهىخرومثله روايته األ

                                                

  .١٨٥ اآلية :سورة البقرة )١(

.١ حقتصاد يف العبادة يف باب اال٨٦ ص٢ ج:ايفكال )٢(

  .١ح ... باًك يف باب السعي را١٤٢ الباب ٢٥٧ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٣(



٣١٣

سعيت بني أ:  فقال،ل زرارةأ يس)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ورواية حجاج اخلشاب، قال

 خشيت الضعف فإن : ال واهللا، لقد قويت، قال: قال،وضعفت: نعم، قال: ، فقالفا واملروةالص

  .)١( الدعاءى علك لىقوأ ه فإنبكفار

  . حمذوركان هناكإذا  إالّ يية املشأفضلن ظاهره إف

:  بن مسلم قالدباً، مثل صحيحة حممكرا) صلى اهللا عليه وآله(ورد من سعي رسول اهللا  أما ما

 ى طاف عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن يبأ حدثين:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت

صلى اهللا ( رسول اهللاأن  فهو لسبب ،)٢( عليها بني الصفا واملروةىراحلته واستلم احلجر مبحجنه وسع

  . خيفىما الك يوالنه األمرن من ك يتم الناس حىتىان الالزم تسلطه علكان قائداً، فك )عليه وآله وسلم

 بقسميه مجاع اجلواهر اإليفعذر، بل   بالوب حىتك صحة الريف وال خالف إشكالنعم ال 

  .)٣(عليه

  . منها صحيح ابن احلجاج املتقدمويدل عليه مجلة من الروايات السابقة اليت

 ، الدابةىلع بني الصفا واملروة يلته عن السعأس:  قال،)عليه السالم( ، عن الصادقوصحيح احلليب

  .)٤( احململىنعم، وعل: قال

 ى بني الصفا واملروة على، عن املرأة تعس)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح معاوية بن عمار، عن

   .)٥(ال بأس:  فقال،ك، وسألته عن الرجل يفعل ذلكال بأس بذل:  فقال،ريع بىعل أو دابة

  .كغري ذلإىل 

                                                

  .٥ حي من أبواب السع١٦ الباب ٥٣٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح من أبواب السعي١٦ الباب ٥٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٩السطر ...  يف استحباب املشي٤٢٣ ص١٩ ج:اجلواهر )٣(

  .١ ح من أبواب السعي١٦ الباب ٥٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .٣٠ ح من أبواب السعي١٦ الباب ٥٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣١٤

 أنه التواضع وللمناط يف الطواف، ومن إىل أقرب أنه ماالن، من احت،ون حافياًكي أن وهل يستحب

  .الدليل إىل  واالستحباب حيتاج،مل أجد به دليالً

م بعالمتني، أما أصل استحباب اهلرولة فال ن املعلّان املتعارف اآلكيف امل اهلرولة للرجال: )الثاين(

  .ه عليه بقسميمجاع فيه وال خالف، بل يف اجلواهر واملستند اإلإشكال

  . جسده ودابته، ويدل عليه متواتر الرواياتك حيره فإنبك بني الراجل والراكوال فرق يف ذل

قوال والروايات من  مجلة من األيف أما ما ، عدم التغيريصالةور، فألكان املذك امليفوا كوأما 

  . زماننا هذايفن نتها اآلكمأعالمات خاصة فقد تغريت وال يعلم 

 ،ر مسافتها أقلك فبعضهم ذ،ثرةك و حد اهلرولة قلةًيفني مجلة من الفقهاء  خالف بكنعم هنا

  . ملن راجع املفصالتكما يظهر ذلك، أكثررها كوبعضهم ذ

وال خالف، بل عليه  إشكالان اهلرولة، بال ك ميف بني طريملشا يفيستحب القصد  أنه ماك

  .مجاعاإل

 ك ومنه يعلم استحباب حتري،رة وغريهكن التذ عمجاع فعليه اإل،ب دابتهكأما استحباب هرولة الرا

  . نفسهنساناإل

  :  الروايات،باً والقصد يف طرفيهاك اهلرولة ماشياً ورا،ام الثالثةكح األىان، فيدل علكيف كو

  .ى يف مسألة تضيق املسع)عليه السالم( مثل ما تقدم يف حسن معاوية، عن الصادق

الدار اليت  إىل انتهيتإذا  : قال،ي بني الصفا واملروة عن السع)عليه السالم(  سأله،وموثقة مساعة

 املروة، إىل ما جتاوز الوادي  بعدك زقاق عن ميينأول إىل ى تنته الوادي فاسع حىتأول عند كعن ميين

 من عند الزقاق الذي أجئت من عند املروة فابد فإذا ف عن السعي وامش مشياً،كليه فإانتهيت فإذا 

  الباب الذي من قبل الصفا بعد ما إىل انتهيت فإذا ،كوصفت ل



٣١٥

 النساء ى الرجال، وليس علىمنا السعي علإفف عن السعي وامش مشياً، وك جتاوز الوادي فا

   .)١(يسع

  .غريها من الرواياتإىل 

ان ك )عليه السالم( أباهن إ :)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم( ويف رواية، عن الصادق

  .)٢(يهرول

  )٣(ان يهرولك )عليه السالم( احلسنأبا ن إ :ىخرأة ويف رواي

  .ما هو واضحك يراد به اهلرولة، حاديثض األع يف بالسعي ولفظ ،مها الوسائلركذ

 البدن كسرعة مع حترب يوضوح انسباق املشأن  إالّ رولة،اهل اختلفوا يف معىن وإن مأ خيفى وال

  . فليس جمرد املشي بسرعة هرولة،كيف ذلالم كطالة الإ عن مثل قفزات صغرية منها يغين

  .ب دابتهكسراع الراإقد صرحت صحيحة ابن عمار بنه إمث 

ي عن املفيد كاحملأن  إالّ  وال خالف بينهم يف عدم استحباب اهلرولة للنساء،إشكالال  أنه ماك

صح ن إ ظرالمني نكال الكخال موضع السعي، ويف  إذا  الرجال واستحباا للنساءىوجوب اهلرولة عل

  .ما ادعاه غري واحدك استحباب اهلرولة، ى قائم علمجاعاإل إذ  عنه،يكما ح

 من الرمل يف سعيه بني ك عن رجل تر)عليه السالم( ، سئل الصادقعرجخرب سعيد األ إىل ضافةباإل

  .)٤(شيء عليه ال:  قال،الصفا واملروة

د ك عدم تأىمحل الروايات عل)  اهللاهمحر(  ولعله، عدم استحباا للنساءى قائم علمجاعاإل أن ماك

  االستحباب 

                                                

  .٤ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٥ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢٢ ص٩ ج:انظر الوسائل )٢(

.٦ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢٢ ص٩ ج:انظر الوسائل )٣(

  .١ ح من أبواب السعي٩ الباب ٥٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣١٦

  .المه غري بعيدك، وك ذلى الروايات علك تليفرداف اهلرولة إحمل ك

 ىليس عل:  حديثيف قال )عليه السالم( عبد اهللاأيب بصري، عن أيب  صحيح فيان، فكيف كو

  .)١( اهلرولة يعين، بني الصفا واملروةيالنساء سع

  .)٢( النساءى الرجال، وليس على عليمنا السعإو:  حديث اهلرولةيف موثقة مساعة يفو

 وعد منهن ،اهللا وضع عن النساء أربعاًن إ :)عليه السالم( ، عمن حدثه، عن الصادقةوعن فضال

  .)٣( بني الصفا واملروةيالسع

وال : قال أن  إىل، النساء أذانىليس عل: )عليه السالم( ويف رواية الصدوق، عن الصادق

  .)٤(اهلرولة بني الصفا واملروة

 النساء ى ليس علييا عل:  قال)عليه السالم(علي  ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  وصية النيبيفو

   .)٥(وال هرولة بني الصفا واملروة: قال أن إىل مجعة

  .غريها من الرواياتإىل 

 مع الرجل احتاد الصيبكام كحلب األ غايفمها ، احتماالن، من احتادم املرأة هناكوهل الصبية يف ح

  .علة التستر املستنبطة مفقودة فيها أن فيها، ومن

  نسبتهك غري واحد، بل عن املسالكرهما ذك، ى اهلرولة رجع القهقريلو نس أنه وهو ،شيء يبق

  .صحاباألإىل 

                                                

  .١ ح من أبواب السعي٢١ الباب ٥٣٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من أبواب السعي٢١ الباب ٥٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من أبواب السعي٢١ الباب ٥٣٧ ص٩ ج:سائلالو )٣(

  .٤٥ حذان واإلقامة يف األ٤٤ الباب ١٩٤ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه )٤(

  .٥ ح من أبواب السعي٢١ الباب ٥٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣١٧

ن من سها ع:  قاال،)عليه السالم( اظمك وال)عليه السالم(  الصدوق، عن الصادقىفقد رو

 ىن يرجع القهقرك فال يصرف وجهه منصرفاً، ول،ركله مث ذك أو  بعضهي يصري من السع حىتيالسع

  .أيضاً  ورواه الشيخ مرسالً،)١(ي جيب فيه السعيان الذكاملإىل 

ب، ومثل و الوجى للداللة علىالرواية ال تقو إذ  ندب وليس بواجب،كذلكالرجوع  أن والظاهر

ان ك ولذا ي، أثناء السعيف من جواز االستراحة وحنوها راً، ملا سيأيت نفسه ضايفهذا الرجوع ليس 

  . أصل اهلرولةي أ،األصلك للندب صحابرادة األإ ك عن املساليكاحمل

رادة اهللا إ  فإنالعتبار،اما يدل عليه النص وكيرجع ويهرول،  أن ان الندب لهكان أمت سعيه كولو 

  .كربياء حيصل بذلكلقاء محل الإشعار الناس بالذلة وإسبحانه 

رارها بعدد كان احملتمل تك وإن  ا مرة واحدة،رر، بل يأيتك ال تتيبعد السع أنه والظاهر

  ولو عمداًكل تاركيف أثنائه ل أو اهلرولة بعدم متام السعي إىل م الرجوعكون حكي أن شواط، وال يبعداأل

  .ورك لالعتبار املذجهالًأو 

فاية كض، ولذا حيتمل كاملناط قطع هذه املسافة ولو بالرألن   صح سعيه،يل السعك يفولو هرول 

 أنه خر، فالظاهراآل إىل ان حبيث ينصرف عن مثله الدليل، أما الطريان من أحدمهاكإذا  إالّ ، اللهمزالقف

  .ال فيهشك اإليال ينبغ

ِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ولَا يضِربن ِبأَرج﴿: ون منافية لقوله تعاىلكهرولة املرأة حيث ت أن مث الظاهر

ِتِهنألنهان اهلرولة،ك مبقدار مي توجب بطالن السع،)٢(﴾ِمن ِزين فالالزم ىعص ال يطاع اهللا من حيث ي ،

   وإذا املقدار، ك يف ذليعادة السعإ

                                                

  .١٠ ح يف نوادر احلج١١٢ الباب ٣٠٨ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

  .٣١ اآلية :سورة النور )٢(



٣١٨

  .يستنيب، لعدم الدليل عليه أن ن لهك اهلرولة مل ينسان اإلينس

ن كنابت مل ي إذا املرأة أن ماكان نائباً عن امرأة، ك وإن ه اهلرولةالنائب يستحب ل أن نعم الظاهر

  .واضحما هو ك عن الرجل ةانت نائبك وإن هلا اهلرولة

 إطالقن لدليل امليسور، بل ك باملقدار املمى أت،ل شوطك يفعليها  أو ل اهلرولةك ىولو مل يقدر عل

  .دلةاأل

ان مرضاً ال جيوز حتمله بطل كول ورل، ولو هانت اهلرولة ضارة له ملرض وحنوه مل يهروكولو 

خمري بني  أنه رناه غري مرة منك ملا ذ، يتخري بني اهلرولة وعدمهاىهذا املقدار من سعيه ملا تقدم، واخلنث

  .، واهللا العاملك الترحوطان األك وإن ليفني،ك التأيخذ باأل

 وقد تقدم بعضها، ، املروةى وعل الصفا،ى حال اهلرولة، وعليف، وي حال السعيفالدعاء : )الثالث(

املنارة  إىل  تصريينة والوقار حىتك السكمث امش وعلي:  الفقيه قاليف حممد وآله، وىذا الصالة علكو

  :، وقلك فاسع ملء فروجىوهو طرف املسع

 كنإجتاوز عما تعلم،  و حممد وآل حممد، اهللا اغفر وارحمىرب، اللهم صل علكأبسم اهللا، واهللا 

 كعملي ضعيف فضاعفه يل وتقبله مين، اللهم ل نّإ  اللهم،رم، واهدين لليت هي أقومك األعزنت األأ

  .، يا من يقبل عمل املتقنيي تقبل عمل، حويل وقويتكسعي، وب

  : وقل، ون ووقارك سىجزت زقاق العطارين فاقطع اهلرولة وامش علفإذا 

ال نه إ  وآل حممد، واغفر يل ذنويب، حممدى علرم والنعماء واجلود، صلّك والطول واليا ذا املن

  .رميكنت، يا أ إالّ يغفر الذنوب

 الصفا، واسأل ىما دعوت علك البيت، وادع ك يبدو لأتيت املروة فاصعد عليها ومتم حىتفإذا 

  .ك يف حوائجعز وجلاهللا 



٣١٩

ن  يا من زي، العفوى عل العفو، يا من دلّى علييا من أمر بالعفو، يا من جيز: كوقل يف دعائ

 العفو، يا رب العفو، العفو ى العفو، يا من يعفو على العفو، يا من يعطي علىالعفو، يا من يثيب عل

 كخترج من عين أن  واجهد،كاء فتباك البى مل تقدر عل فإن،ك وابعز وجلاهللا  إىل  وتضرع.العفو العفو

  .الدموع ولو مثل رأس الذباب، واجتهد يف الدعاء

املنارة  إىل كبلغت زقاق العطارين فاسع ملء فروج فإذا ،ينت متشأ ولصفاا إىل در عن املروةحنامث 

 الصفا وقم عليه واستقبل البيت  تأيت فامش حىت،بلغتها فاقطع اهلرولة فإذا  الصفا،ي اليت تلوىلاأل

نت فعلته وقل مثل ما كاملروة وافعل مثل ما  إىل درحنامث ، وىل، وقل مثل ما قلته يف الدفعة األكبوجه

  .)١(آخره إىل  املروةيتأ ت حىتوىلنت قلته يف الدفعة األك

  .كل ذلك لةدعيأ أيضاًالرضوي ويف 

  . حسني حممد وآله، بل والصالة يف حال املشىر والقرآن والصلوات علكمطلق الذ أن  خيفىوال

  

  

                                                

  .١٣ اخلروج إىل الصفا السطر ٢١٩ص ٢ ج:ره الفقيهمن ال حيض )١(



٣٢٠

 إشكالفات وقته بطل حجه، بال  أن  إىله عمداً ومل يأت بهكن، من ترك السعي ر:)٣مسألة (

  .ات عليه مستفيضةمجاعوال خالف، بل اإل

 كر يف باب الطواف، وال فرق بني تركما ذك ، وفوات الوقتك ذليفاحلج كالعمرة  أن والظاهر

 لقاعدة بطالن كل ذلك،  به بدون نية مثالًىن أتأشرطاً ب أو ه صورةًك البعض، سواء تركل وتركال

  : ولبعض الروايات،شرطه أو العمل الفاقد جلزئه

  .)١(من قابل  السعي متعمداً فعليه احلجكمن تر: )عليه السالم(  صحيح معاوية، عن الصادقففي

  .)٢(احلج من قابل : قال، السعي متعمداًك يف رجل تر،)عليه السالم( خر، عنهويف صحيحه اآل

 ال:  قال،السعي متعمداًترك يف رجل : قال أنه  يف حديثأيضاً )عليه السالم( وعنه، عن الصادق

   .)٣(حج له

  .كغري ذلإىل 

 )عليه السالم( ره الصادقك فوجهه ما ذ،)٤(﴾يطَّوف ِبِهما أن فَالَ جناح علَيِه﴿: أما قوله سبحانه

عليه (  فقال، أم سنةة عن السعي بني الصفا واملروة فريض)عليه السالم( سئل:  قال،يفيف رواية الصري

ان ك:  قال،ف ماويطّ أن فال جناح عليه :عز وجلقد قال اهللا ليس  أو :، قلنافريضة: )السالم

صنام من يرفعوا األ أن  شرط عليهم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ  عمرة القضاء،يف كذل

  الصفا 

                                                

  .٢ حمن أبواب السعي ٧ الباب ٥٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب السعي٧ الباب ٥٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح من أبواب السعي٧ الباب ٥٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١٥٨ اآلية :سورة البقرة )٤(



٣٢١

 يا :ليه فقالواإوا ؤصنام فجاعيدت األأويام  انقضت األ حىتي السعكترواملروة فتشاغل رجل 

فال جناح : عز وجلزل اهللا نأ ف،صنامعيدت األأاملروة وقد  و بني الصفا مل يسعفالناً نإ رسول اهللا

  .)١(صناموعليهما األ أي ،يطوف ما أن عليه

ليس قال أو  :قال،  حديث قصر الصالةيف )عليه السالم(  عبد اهللايبأم، عن وعن حممد بن مسل

يطَّوف  أن اعتمر فَالَ جناح علَيِه أو ن شعآِئِر اللِّه فَمن حج الْبيتِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِم﴿: عز وجلاهللا 

  .)٣(مفروضالطواف ما واجب  أن ترونأال  ،)٢(﴾ِبِهما

، كما أشبه ذل أو اضطراراً أو غفلةً أو نسياناً أو ه جهالًكتر إذا  عمداً، أماي السعكتر إذا هذا

  . املستند واجلواهريفما اعترف به ك النسيان، يفرته، بل ال خالف فالظاهر صحة حجه وعم

 ك خالفاً للمسال،عليهشيء ب أمراً جبهالة فال كر ئميا امرأ صورة اجلهل، فلقاعدة يفأما 

  .ال يقاوم الدليلنه إ :صل، وفيهالعامد لألكواجلواهر واملستند فجعلوه 

  .ا سيأيتدلة الرفع وحنوها مم صورة النسيان فأليفوأما 

بعض إال   وال خالف،إشكالستناب بال  االإ و،نكمأن إ تيان به بنفسهل حال جيب اإلك ىوعل

 ى ويدل علي، الطواف املنسيف مرت مثلها ،املناقشات يف وجوب املباشرة مع عدم التعذر والتعسر

  .من فاتته فريضة اجلملة دليل يفتيان وجوب اإل

   رجل :قلت له:  قال،)عليه السالم( وصحيح معاوية بن عمار، عن الصادق

                                                

  .٦ حالسعي من أبواب ١ الباب ٥١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١٥٨ اآلية :سورة البقرة )٢(

  .٧ ح من أبواب السعي١ الباب ٥١٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٢٢

يرجع :  قال، خرج حىتكفاته ذل: ، قلتكيعيد ذل:  قال،املروة و بني الصفاي السعينس

  .)١(فيعيد

يطوف بني الصفا  أن يلته عن رجل نسأ س،)عليهما السالم( وصحيح ابن مسلم، عن أحدمها

  .)٢(يطاف عنه: قال، واملروة

يطوف بني الصفا واملروة  أن ي، سألته عن رجل نس)عليه السالم(  اهللاعبدأيب وخرب الشحام، عن 

  .)٣(يطاف عنه:  قال،أهله إىل  يرجعحىت

 االستنابة هو التفصيل املشهور بني صورة التعسر والتعذر إطالق املباشرة وإطالق اجلمع بني فإن

وامر يف املباشرة، وقرينة ور األفاالستنابة، وبني صورة عدمهما فاملباشرة، ويؤيد هذا اجلمع قرينة ظه

  . فاحتمال جواز االستنابة مطلقاً ضعيف،أهله إىل  يرجعحىت: قوله

ال جتب  أنه ماكتيان به ولو خرج ذو احلجة،  صحة اإلي يقتضى النص والفتو أن إطالق خيفىوال

  .ن، واهللا العاملكمأسراع مهما  اإلحوطان األك وإن  القضاء،يفالفورية 

  

                                                

  .١ ح من أبواب السعي٨ الباب ٥٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح من أبواب السعي٨ الباب ٥٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح من أبواب السعي٨ الباب ٥٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٢٣

  ألنه وال خالف،إشكال منه، بال أكثريأيت الساعي بأقل من السبع وال ب أن وزجيال  :)٤مسألة (

  .ةاملواالفوات مله قبل كقل ما يمل يلحق بالستة واأل إذا ،خالف املأمور به وتشريع حمرم

ما لو قصد ك فهو ، غري واردألنها  حلقأ وإن  حنو التقييد بطلى الستة علولقصد من األ إذا نعم

  .حلق ا الثانيةأ وإن ا باطلة فإعة بنحو التقييدكة رصال

ما عن املفاتيح وشرحه، بل يف اجلواهر كمشهور  أنه  إىلضافة باإل، بطالن الزيادة عمداًىويدل عل

، خرب عبد اهللا صحابالم األكمقطوع به يف  أنه  والذخريةكوعن غريه عدم اخلالف فيه، بل عن املدار

 ،زدت عليها إذا زدت عليه مثل الصالة إذا الطواف املفروض: )عليه السالم( ناحلس بوأبن حممد، قال 

  . السعيكذلكعادة، و اإلكفعلي

طاف الرجل بني الصفا واملروة تسعة إذا  :)عليه السالم( وصحيح معاوية بن عمار، عن الصادق

شواط فليطرحها ويستأنف أطاف بني الصفا واملروة مثانية  وإن  واحد ويطرح مثانية،ى فليسع عل،أشواط

  .)١(السعي

 ان الثامن باطالًكا ذ ول،ن املروةمه ؤان الثامن ابتداكطاف مثانية  إذا هإنيف العمد، ف أنه ىبناًء عل

نية  إىل ابتدأ به من الصفا فهو صحيح وال حاجةان التاسع كطاف تسعة  إذا بطالن السبعة قبله، أماك

ان الثاين مل يضر ك وظنه ثالثاً أو ،ان الثالثك الثاين وبيدهما  أن و ظناالبتداء، لعدم الدليل عليه، ولذا ل

  . بهى بصحة ما أتكذل

  

                                                

  .١ ح من أبواب السعي١٢  الباب٥٢٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٢٤

الالزم ختصيصهما أن  إالّ مشل السهو واجلهل والنسيان واالضطرار وإن  الروايتني إطالقمث إن

، يف )يه السالمعل( اظمك، عن الي مثل صحيحة البجل، عدم البأس بغري العمدى الدالة علدلة لأل،بالعمد

 ، طرح واحداً واعتد بسبعةأًان خطكن إ : فقال،شواط ما عليهأ بني الصفا واملروة مثانية ىرجل سع

 وهذا املفهوم واملنطوق يقيدان الروايتني ،ما هو املستفاد عرفاًك ،ان عمداً بطلك وإن  مفهومهفإن

  .السابقتني

ميا أ: )عليه السالم( يف باب احلج من قوله للقاعدة املطردة أيضاًصورة اجلهل خارجة  أن ماك

  . ب أمراً جبهالة فال شيء عليهك رئمرا

ال  أنه  إىلضافة باإل، والسهو والنسيان غري ضارين جلملة من الروايات،واالضطرار مرفوع بأدلته

  .ما يف اجلواهرك بقسميه عليه مجاعما يف املستند، بل اإلك ىخالف فيه نصاً وفتو

 حججنا وحنن صرورة فسعينا بني الصفا واملروة أربعة عشر : قال،ل بن دراجففي صحيح مجي

 وسبعة ك سبعة ل،ال بأس: )عليه السالم(  فقال،ك عن ذل)عليه السالم( عبد اهللا أبا شوطاً، فسألت

  .)١(تطرح

 ،نا وعبد اهللا بن راشد فقلت له حتفظأسعيت بني الصفا واملروة :  قال،وصحيح هشام بن سامل

عليه ( عبد اهللا أليب كرنا ذلك، فذمتمنا أربعة عشر شوطاًأ ف، شوطاً واحداً ذاهباً وجائياًل يعدفجع

  .)٢( ليس عليهم شيء، ما عليهمىزادوا عل:  فقال)السالم

  املروة  ومن طاف بني الصفا:  قال)عليه السالم( وصحيحة معاوية، عن الصادق

                                                

  .٥ ح من أبواب السعي١٣ الباب ٥٢٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب السعي١٣ الباب ٥٢٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٢٥

  .)١( بالصفاأ باملروة فليطرح ويبدأبد وإن  طرح مثانية واعتد بسبعة،مخسة عشر شوطاً

 إذا :)عليه السالم( علي تابكيف ن إ :)عليهما السالم( مهاأحدوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)٢(ليها ستاًإ مثانية أضاف ىسع أنه نقط الفريضة فاستياشوأة نيطاف الرجل يف البيت مثا

 ك فليس عليا واملروة أربعة عشر شوطاً سهوت وسعيت بني الصففإن :)عليه السالم( والرضوي

 .)٣(عادة اإلكسعيت مثانية فعليوإن  :قال أن إىل شيء

طاف مثانية  وإن ، ويطرح مثانيةستةاملروة تسعاً فليسع  وطاف بالصفاوإن  : بعض نسخهيفو

بسبعةفليطرح واحدة وليعتد )٤(.  

 أكثر ىما هو مقتضك ،زائدة ويعتد بالسبعة السبعة نسياناً وحنوه فهل يطرح الىزاد علإذا نه إمث 

ليه إما صرح به صحيحة حممد بن مسلم وذهب كسبوعني، أمل الزائد كي أو الروايات وقال به بعض،

 اجلمع بني ى مقتض ألنه أقواها أخريها،، أقوال،ما اختاره املشهورك ،يناألمرخمري بني  أو ،ابن زهره

  .دلةاأل

  : نيإشكالشف اللثام واحلدائق والرياض بك منهم ،بوعنيسأمال ك اإلىل مجاعة علكشأوقد 

  . ون الثاين مستحباًكالسعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها لين إ :ولاأل

   يستلزم بطالن الشوط الثامن ية بالصفا يف السعأاشتراط البدن إ :الثاين

                                                

  .٣ ح١٠ باب ٥٢٦ ص وأورد ذيله يف،٤ ح من أبواب السعي١٣ الباب ٥٢٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح من أبواب السعي٣٤ الباب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٤ يف احلج السطر ٢٨ ص:ه الرضافق )٣(

  .٣٥ يف احلج السطر ٧٣ ص:فقه الرضا )٤(



٣٢٦

 ىلوا علكشأئد فقط، وطرح الزا أي ،ولمطلقاً، ولذا قال هؤالء بالقول األالثاين فال يصح السعي 

شواط  األأون مبدك ى حبملها على وأخر، الروايات املتعددةك قبال تليفا واحدة بأصحيحة حممد تارة 

هو لبطالن  إمنا ضافة الستةإب) ليه السالمع( اإلمام  فأمر،ك بذلي بأن اشتبه الساع،فيها املروة دون الصفا

  .لسبعة الثانية صحيحةمنا اإة باملروة، وأ لوقوع البدوىلالسبعة األ

  .كل ذلكما يف  خيفى وال

ثبات استحباب إافية يف كالرواية الصحيحة املعمول ا قدمياً وحديثاً ن إ :ول األىذ يرد علإ

  .ن هذه الصحيحةكلو مل ت أنه  حىتك لذلفيك تي السعأدلةات  أن إطالق إىلضافة، هذا باإليالسع

الساعي بني الصفا واملروة تشفع له : )ليه السالمع( احلسنيعلي بن ففي رواية الصدوق، قال 

  .)١(جيابة فيه باإلكاملالئ

ة عطش كمساعيل مبإبراهيم ملا خلف إن إ : قال)عليه السالم( ل، عن الصادقل رواية العيفو

 من ي هل يف الواد: الصفا فقالتى قامت علمه حىتأ فخرجت ،ان فيما بني الصفا واملروةكالصيب، و

  فلم جتب مث رجعت،نيسأهل بالوادي من : املروة فقالت إىل انتهت بها أحد فمضت حىت فلم جي،نيسأ

  .)٢( سنةك اهللا ذلىجرأ ف، سبعاًك صنعت ذل حىت،كذلكالصفا فقالت إىل 

 صار السعي بني الصفا واملروة:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن معاوية، عنىخرأ رواية يفو

 فشد عليه فهرب منه فجرت به )عليه السالم(  فأمر جربئيل،بليسإ عرض له )معليه السال( براهيمإألن 

   .)٣(السنة

  .غريها من الروايات املطلقةإىل 

                                                

  .٢٧ ح من أبواب فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٥ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

  .١٠ ح من أبواب السعي١ الباب ٥١٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح يف علة اهلرولة بني الصفا واملروة١٦٧ الباب ٤٣٢ ص٢ ج:العلل )٣(



٣٢٧

 إذ  دون املنضم،أ املبتدية خمصوصاً بالسعأون اشتراط البدكي أن عدم املانع يف:  الثاينىويرد عل

 باملروة يف ءفاية البدكثبات إ يف ةافيكات قطال وصحيحة ابن مسلم واإلأ، املبتدىدل عل إمنا الدليل

  .اتطالقما يقتضيه اإلك به املروة، أبد إذا  الشوط الواحد حىتيستحب حىت أنه املنضم، بل الظاهر

اً، فما اختاره املشهور إطالقمال البعد، وال وجه له كورين ففي ك احململني املذىعلأما محل الرواية 

  .ىقوهو األ

ونه خمرياً بني ك وغريه يف ،مال الشوط الثامنكإ وهو ،ق بني مورد النصال فر أنه مث الظاهر

ون النص كخر بعد ان النص يف أحدمها دون اآلك، فالقول بالفرق ملكورين، لوحدة املالكين املذاألمر

  . غري ظاهر الوجه،صولخمالفاً لأل

  



٣٢٨

ن ك ومل ي،رغ منهيف حصول الشرائط يف السعي وقد ف أو شواط يف عدد األك لو ش:)٥مسألة (

 ك الصحيح، لقاعدة الشى عل بىن ـمثانية أو  ستةىسع أنه علم إذا ماك ـ ايلمجه مقترناً بالعلم اإلكش

 بأنه كما لوشك بعيدة االلتقاء، كان اطراف الشك وإن اف،ك جمرد احتمال الصحة  فإنبعد الفراغ،

  .عشرة مثالً إىل أكثر أو ، واحد من عددىم سعك

 إطالق، واستدل له بصحاباأل إىل زم به يف اجلواهر، خالفاً للمستند، بل نسبهوهذا هو الذي ج

  .ما سيظهركال داللة فيهما نه إ : وفيه.نتتيصحيحة ابن عمار، وصحيحة ابن يسار اآل

افه صحيحاً، فهو داخل يف املسألة رط أان أحدك  فإن،مجايله مقترناً بالعلم اإلكان شك إذا أما

 أو  بني الستة والثمانية،كما لو شكطرافه صحيحاً، أن أحد كمل ي وإن مال الصحة،فاية احتك ل،السابقة

ال نه إ  وسيأيت،لقاعدة االمتثالبالبقية  يتصل، ويأقل لأل األى يبين علبأنهبني اخلمسة والتسعة، فرمبا يقال 

ن الظاهر لزوم ك ل،ل باشتراطها يف اجلملة يف حال االختيارقي وإن مثال املقام،أ يف ةيشترط املواال

  .تيةما سيأيت وجهه يف املسألة اآلكعادة، اإل

ن هنا أيعلم ب أو يعلم بأن هنا الصفا، أن ماإ  ألنه أقسام،ىثناء فهو عل يف األكان الشك إذا أما

  يفكيش أو ،بالفرد أو ،يعلم بالزوج أن ماإل حال ك ىيهما، وعلأ بأنه موضوعياً اًك شكيش أو املروة،

  .باملروة أو ن ال يعلم هل ابتدأ بالصفاأب، يهماأأنه 

ون كي أن  أو املروة،ىعل أو ، الصفاى وهو علكيش أن تية بنيام اآلكحل األكوال فرق يف 

ثناء أ يف استراح قليالً إذا ماك، املروة إىل  أوالصفا إىل ان متوجهاًك هل بأنه كحدمها، وقد يشمتوجهاً أل

  .ايهم ألان متوجهاًك أنه يف ك مث شيالسع

  :قسام التسعةام األكحأأما 

  . الصفا وعلم بالزوج صحىان علكفإذا 

  ان كوإن 



٣٢٩

  . الصفا وعلم بالفرد بطلىعل

 ،يهماأ بأابتد أنه يف كالش إىل هكل شآون مكمما ي، زوج أو فرد أنه يف ك الصفا وشىان علكوإن 

  .بطل

  . املروة وعلم بالزوج بطلىان علك وإذا

  .الفرد صح املروة وعلم بىان علكوإن 

  . بطل، املثاليفالسابق ك، فرد أو زوج أنه يف ك املروة وشىان علكوإن 

ان صفا صح كنه لو أل، املروة وعلم بالزوج بطل أو ن هل هو الصفاما عليه اآل أن يف ك شوإذا

  .يهما فال يعلم بالصحةأمل يعلم  فإذا ان مروة بطلكولو 

  . العلم بالزوجيفرناه كملا ذ، وعلم بالفرد بطليهما أ ىعل أنه يف ك شوإذا

  . جامع بني باطلنيفإنه، فرد بطل أو ما بيده زوج أن يف كيهما وشأ ىعل أنه يف ك شوإذا

 أو متوجه هلذه أنه اً يفكان شاك أو حدمهاان متوجهاً ألك إذا قسام ماأرناه يعلم حال كومما ذ

  . واهللا سبحانه العامل خيفى،ما الكقسام ستة أ وهي ،هذه

  



٣٣٠

عادة إ وجب عليه ،ن بني السبعة فما زادكثناء ومل ي يف عدد سعيه يف األكش إذا :)٦لة مسأ(

  .تينيقل، للصحيحني اآل األأصالة الشغل بعد سقوط جريان صالةالسعي من رأس، أل

 يفما ك، صحاب ما قطع به األىستند عل ويف امل،)١(إشكالال خالف فيه وال نه إ :قال يف اجلواهر

  .ما يف شرحهكاالتفاق  أو ،ما يف املفاتيحك مجاع، بل باإلكاملدار

شواط، مث أ الرجل أقل من سبعة ى سعفإن :)عليه السالم( ويدل عليه صحيح ابن عمار، قال

  .)٢( متامه وليس عليه شيءىيرجع ليسع أن أهله فعليه إىل رجع

 فيعادة فموجباً لإل بعد العمل كان الشك إذا ه فإن، سبعاًىيسع أن نقص فعليهأعلم يان مل كوإن 

  .أوىلثنائه بطريق أ

 صحيحاً كطراف الشأان أحد ك إذا  مايشمل حىت أنه  املسألة السابقةيفأما قول املستند املتقدم 

يعلم مقداره، فالصحيح ال يشمل  نه الكنقص ل أنه يعلم أنه ظاهر الصحيحن إ : ففيه،ان بعد الفراغكو

  .د الفراغ صحيحاًان بعك الذي كان أحد اطراف الشك إذا ما

رجل : )عليه السالم( عبد اهللا أليب  صحيح سعيد بن يسار، قلتأيضاً أصل املسألة ىويدل عل

ظافريه أقد فرغ منه وقلم  أنه ىمرتله وهو ير إىل شواط مث رجعأ بني الصفا واملروة ستة ىمتمتع سع

واط، فإن كان حيفظ أنه قد حيفظ أنه قد سعى ستة أش : فقال يل،شواطأ ستة ىسع أنه رك مث ذ،حلّأو

 :)عليه السالم(  قال،بقرة:  قال،دم ماذا: ، فقلتفليعد وليتم شوطاً ولريق دماًسعى ستة أشواط 

 شواط أمل سبعة ك ي حىتي السعئ ستة أشواط فليعد فليبتدىسع أنه ن حفظكمل يوإن  

                                                

.١السطر  ... السعي مك يف ح٤٣٩ ص١٩ ج:اهراجلو) ١(

  .٣٧٤ ص٤ ج:ايفكانظر ال )٢(



٣٣١

ره املستند يف ك ما ذىدل علالذيل ال ي أن ماك املطلوب، ى ذيله يدل عل فإن.)١(مث يرق دم بقرة

  .املسألة السابقة، ملا بيناه يف رد داللة صحيح ابن عمار

ة أ وجه ال ينايف البدى عل، يف الزائدك بأن علم بالسبعة وش،ه بني السبعة فما زادكان شك إذا أما

 عدم صالة أل، به يف اجلواهرما أفىتك املروة صح، ى بينها وبني التسعة وهو علكما لو شك ،بالصفا

  . والصحيحان ال يشمل املورد،فساد الزيادة لو زاد واقعاًإ عدم صالة وأل،الزيادة

 إذا مثانية، وما أو  مثل ستةأكثر أو طاف أقل أنه علم إذا  ومها ما،خريان للمسألةأما الصورتان األ

 أصالةدة الشغل بعد متام، لقاعقل واإل األى فالظاهر فيهما البناء عل، والتمامكثرقل واألدار أمره بني األ

 ،عادة من رأس اإلحوطان األك وإن ، والصحيحان ال يشملهما، عدم التمامأصالة و،عدم الزائد

  .الحتمال جريان مناط الصحيحني فيهما

 وال إشكالا بال  ى أت،أكثر أو قلأ أو انت شوطاًكتيقن النقيصة، سواء إذا  أنه  شي، وهويبق

  .مل يتجاوزه، بل املشهور إذا ظهرشهر األ األى وعل،ز النصفجتاو إذا اًإمجاع بل ى،فكخالف و

ما ك ،اًإمجاع ي ليست شرطاً يف السعةاملواال ألن ،بعدها أو ر قبل فوات املواالةكان التذكوسواء 

الصالح وابن زهرة حيث اعتربوا جتاوز النصف أيب و  خالفاً ملا عن املفيد وسالر،ادعاه اجلواهر واملستند

  . عليهمجاع بل عن الغنية اإل، حنو ما تقدم يف الطوافىليف البناء، ع

 ابن عمار وابن صحيحيت إىل ضافةشواط، باإلأ سبعة يمر بالسعتيان بالناقص فلألأما وجوب اإل

  .يسار

  الم ك ال وسيأيت،صل بعد عدم الدليل عليها فلألةعدم اشتراط املواالوأما 

                                                

  .١ ح من أبواب السعي١٤ الباب ٥٢٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٣٢

  .فيها

  . الفرقىصل بعد عدم الدليل علألل فعدم الفرق بني جتاوز النصف وعدمهوأما 

إذا  : قال)عليه السالم(  احلسنيبأمحد بن عمر اخلالل، عن أنعم رمبا استدل للفرق برواية 

 املوضع الذي كمت ذل علّ،بالصفا واملروة وجاوزت النصف أو  الطواف بالبيتيفحاضت املرأة وهي 

  .)١(هأولتستأنف الطواف من ن  أقل من النصف فعليهاأ يفقطعت طوافها هي  فإذا بلغت،

  .)٢( بصريوحنوه خرب أيب

ر كذ أن  مما حيتمل،ذكر يف الطواف فقط إمنا االستيناف إذ ا،مضعف سندمها وداللتهأن إالّ 

  .مل يتجاوز النصف إذا  يشترط فيه االستيناف ألنهم القطع فقط، الكهو حل إمنا يالسع

 ال يالسع أن ، معي السعيفحاضت  إذا ن وجوب القطعاشتماهلما ملا ال يقولون به م إىل ضافةباإل

 إىل ضافةما عرفت، باإلك عنهما صحابعراض األإ وضعفهما ثالثاً ب،ما تقدمكيشترط بالطهارة 

 ى يوجب محلهما عل،ثنائهأ يف لو حاضت يمتام السعإمعارضتهما بصحيحة ابن عمار وغريها املصرحة ب

  .يالسع إىل بعض مراتب االستحباب بالنسبة

 روايات االستنابة، يفما هو املشهور، للمناط ك بنفسه استناب، كن من التداركمل يتمإذا نه إمث 

ل ك الك تريفوجبت االستنابة  إذا ه فإنل،ك الكتر إذا وية فيماول دليل امليسور، بل لألىا مقتضوأل

  . البعضك تريفوجبت 

عن امليت  ى حال الصالة، حيث تقضيلسعفلعل حال ا وية،ول األىدليل عل  البأنه عليه شكالواإل

  لها ال بعضها غري وارد، ك وحيث يستناب صالة الطواف ،لها ال بعضهاك

                                                

  .٢ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠١ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب الطواف٨٥ الباب ٥٠١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٣٣

  .ون نقضاً للمقامك فال تمجاع والصالة خرجت باإل،وية العرفية املوجبة للفهم موجودةولذ األإ

 فيتردد ،عسر واحلرج الفي وجوب املباشرة بعمومات نأدلة املستند مبعارضة يفواستدل لالستنابة 

  .ول األى فيبق،مجاعباطل باإلالثاين تيان، و بني االستنابة وعدم اإلاألمر

  



٣٣٤

ن أان يقطع بكما لو كشواط، أيطوف سبعة  أن  بأن عليهان الشخص جاهالًك لو :)٧مسألة (

 فطاف يطوف من الصفا أن عليه أن ان ال يعلمك أو م،كان ناسياً هذا احلك أو شواط مثال،أعليه ستة 

ما  أو البينةكمارة شرعية أ ى سبعة علىسع أنه يفاعتمد  أو ،هذه مروة أن جهل أو من املروة سبعة،

  .قضاء الناقص الّإن عليه ك، مل يك فعلم بعد ذل، أقل من الالزم، مث واقع أهلهىشبه فسعأ

  . ولرفع النسيان وغريه،مراً جبهالة فال شيء عليهأب كرجل رأي   لقاعدةكوذل

  . لرفع االضطرار،متاماملواقعة قبل اإل إىل ا لو اضطرذكو

ظافريه، أقلم  أو متامه فأحل وواقع أهله،إظن  أو  فعلم،شواطأ ستة ى وسعكل ذلكعلم ب إذا أما

تبه وغريهم، ك مجلة من يفدريس وابن سعيد والعالمة إمتام السعي ودم بقرة، وفاقاً للشيخني وابن إفعليه 

  .عيد املتقدمة صحيحة سك ذليف األصلو

 عن رجل طاف بني الصفا )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ان، قالكوخرب عبد اهللا بن مس

  فقال،شواطأطاف ستة  أنه إمنا حل وواقع النساءأر بعد ما ك فذ،ا سبعةأشواط وهو يظن أواملروة ستة 

  .)١(عليه بقرة يذحبها ويطوف شوطاً آخر: )عليه السالم(

 ،الرتهة وتبهك بعض يفدريس واحملقق والعالمة إابن ك ،م بعمرة التمتعكهم احلوقد قيد بعض

 من جامع قبل ى وجوب البدنة علىه مناف ملا دل علإطالق اخلرب بأن إطالقووجهوا هذا التقييد مع 

 ماك عمرة التمتع، حيث ال طواف للنساء فيها، يفان ك إذا ون املراد باخلرب ماكطواف النساء، فالالزم 

  ان ضعيف السند، وخرب ابن كخرب ابن مس أن سقطوا اخلربين حبجةأآخرين أن 

                                                

  .٢ حسعي من أبواب ال١٤ الباب ٥٢٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٣٥

ان الالزم القول ك غري الصيد، ولذا يف اسي النىعلشيء ال  أنه ىيسار ال يقاوم ما دل عل

  .فارةكباستحباب ال

 وجبتنه إمنا إ :دريسإ اخلرب، ولذا قال ابن إطالقوجه للتقييد بعد  ال أنه ول األىن يرد علكل

  .)١(متامهإ غري قاطع وال متيقن يخرج عن السع أنه جلفارة ألكعليه ال

 ىقدم طواف النساء عل أنه  أوقد طاف طواف النساء مث واقع، أنه احتمال إىل ضافةهذا باإل

  . املختلفيك حميفالعالمة الثاين ت، وك النيك حميف احملقق ولما احتمل األكالسعي، 

  .مورط ذه األ اخلرب ال يسقإطالقان، فكيف كو

 العام :، ولذا قال املستندي الناسىعلشيء ال  أنه ىخص مطلقاً مما دل علأ أنه  الثاينىما يرد علك

ان غري ضار بعد كضعف خرب ابن مس مث إن خالفها، ى العقل عل العمومات مما يأىبكخيصص وليست تل

  .عمل املشهور به

 مورد اخلرب املخالف  ألنه أشواط، ستةىسع إذا م مباك احلصحابنعم خصص مجاعة من األ

 أن ماك، ك وحدة املالىالعرف يرن إ :ن فيهك ل. موردهى وللقاعدة، فالالزم االقتصار علطالقلإل

 وجود يقص الشعر تقتضكنواع التقصري أظافري وقص الظفر الواحد وبني سائر  بني قص األكوحدة املال

قص الظفر  إىل مك عدم انسحاب احلينص يقتضحرفية ال إىل ان مجود النظرك وإن ل،كم يف الكاحل

  .خرالواحد والتقصري اآل

من مثل العقد والقبلة غري اجلماع  أن اك، طالقمرات لإل أو ال فرق بني اجلماع مرة أنه والظاهر

  .صلم لألكم عليه ذا احلكوغريمها ال حي

  ولو نقص عمداً 

                                                

  .٢٤السطر  ... فارةك يف ما يلزم احملرم عن جناياته من ١٢٩ ص:السرائر )١(



٣٣٦

  .ويةولم اهللا منه، فال قطع باأللعله مما ينتق إذ م،كوم ذا احلكغري حم أنه فالظاهر

 وإن ،األصلمثل نقص  أنه  فالظاهر،النية مثالًك ،حدها بدون الشرطأان كن ك سبعة لىولو سع

  . ال فقد الوصفاألصلان اجلمود قاض بفقد ك

  . الروايةطالقالزنا، إل أو هلوال فرق بني مواقعة األ

  .صلم لألكاللواط ليس له هذا احل أن نعم الظاهر

  .مكن له هذا احلكجلاًء، مل يإ أو  يف املناممنا واقعت معه مثالًإ يواقع هو وولو مل

 عن مورد ي عدم التعدأصالةمن  و،ك احتماالن، من دليل االشترا،مكأما املرأة فهل هلا هذا احل

  .ان الثاين أشبهك وإن ،أحوط ولصل، واألالنص املخالف لأل

م ظفره الغري بدون اختياره مل قلّ أو ر، فلو واقع اضطراراً،ظاهر الدليل االختيا أن وقد تبني مما تقدم

  .مكن له هذا احلكي

انت املواقعة ك إذا  واقع قبل طواف النساء ـ ألنهالبقرة بدنة، إىل ضافةليس عليه باإل أنه والظاهر

النص،  طالق إلك، وذله قلم عشر أصابع ألنهليها شاة،إضافة ليس عليه باإل أنه الظاهر أن ماك ،قبله ـ

ن عليه كالبدنة مل ي إىل وصلت إذا فارةكال أن ن عليه بقرة، لقاعدةكانت عليه بدنة مل تكنه لو وأل

  .ىخرأفارة ك

  .الم فيهاك ما تقدم الى عل،فاراتكسائر الكوحمل ذحبها 

  .صل، احتماالن أم ال لأل،فاراتكر يف الك ما ذى عل،بدهلا إىل البقرة فهل تتنقل على ولو مل يقدر

  



٣٣٧

ما يف املستند واجلواهر كرة ك، بل عن التذيال جتب املواالة يف السع أنه رو املشه:)٨مسألة (

م استدلوا  فإ مطلقاً،ةفي لنفي املواالكدلتهم ال تأ و،ما تعرفك خمدوش مجاعن اإلك عليه، لمجاعاإل

  .، ومجلة من الرواياتاألصلب

  املطلق،في النىالروايات ال داللة فيها عل و،مككخذوا عين مناس:  ال جمال له بعد وروداألصلو

سوة مقيد هلا لو قلنا بعدم االنصراف، دليل األ أن  إىل باالضافة،املتعارف إىل ات السعي منصرفةإذ إطالق

 أن  فال حيق له ـ وضعاً ـ، الوسيعفيها باملعىنن الضيق، وال ت املواالة باملعىنفيتن إمنا والروايات اخلاصة

ميشي  أن ذا ال حيق لهكسبوع مثال، وأ من أكثر أو سبوعأمل السعي يف ك يوم حىتل يكيطوف شوطاً 

  .ذاك وهىيف الساعة الثانية ليمشي عشراً أخر  مث يذهب حلاجته، ويأيتقدام مثالًأل ساعة عشر ك

 ك الضيق، وذل باملعىنة عدم اشتراط املواالى بقسميه علمجاع وال خالف بل اإلإشكالنعم ال 

  .ك ذلىمن الروايات الدالة عللورود مجلة 

 عن الرجل يطوف بني الصفا واملروة )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،ففي صحيح احلليب

  .)١( الصفا واملروة وبينهما فليجلسىشاء جلس علن إ نعم،:  قال،يستريحأ

 ،يستريحأن  إالّ  الرجل يعيا يف الطواف:)عليه السالم( عبد اهللا أليب وصحيح ابن رئاب، قلت

  .)٢(هك يف سعيه ومجيع مناسك ويفعل ذل، طوافه يف فريضة وغريهاى علنعم يستريح مث يقوم فيبين: قال

                                                

  .١ ح من أبواب السعي٢٠ الباب ٥٣٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ ح من أبواب الطواف٤٥ الباب ٤٥٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٣٨

  . الضيق يف الرمي وغريه باملعىنة عدم املواالىهذه الصحيحة تدل عل أن  خيفىوال

  بني الصفا واملروة جيلسي عن الرجل يدخل يف السع)عليه السالم( ويف صحيح آخر، سأله

  .)١( الدوابى علىأليس هو ذا يسع:  قال،عليهما

 بني الصفا واملروة، ي الرجل يدخل يف السع:)عليه السالم( عبد اهللا أليب وصحيح معاوية، قلت

عليه (  قال، يفرغما هو حاله حىتكيثبت  أو ، مث يعودييقطع ويصل أو ،وقد دخل وقت الصالة أخيفف

  .)٢(ليس عليهما مسجد أو ال، بل يصلي مث يعود،: )السالم

  .ناية من قرب مسجد احلرامك أنه  أوان الصالة،كاملراد فوقهما م: أقول

:  فقال له)عليه السالم( احلسنأبا  ي علسأل حممد بن:  قال،فضالعلي بن  وموثقة حسن بن

  .)٣(كمت سعيأفعد  مث صلّ:  فقال،سعيت شوطاً واحداً مث طلع الفجر

عليه (  الرضايتيان بالبقية، بقرينة موثق حممد بن فضيل، عن حممد بن علإلعد اأاملراد ب أن والظاهر

  .)٤(كمت سعيأف صل مث عد : قال، مث طلع الفجرسعيت شوطاً:  قال له)السالم

، عن الرجل يدخل يف السعي )عليه السالم( احلسن أبا سألت: زرق بن عبد الرمحان األوخرب حيىي

 ،الطعامىل  إاحلاجة أو إىل ربعة مث يلقاه الصديق له فليدعوهأ أو شواطأ ثالثة ىبني الصفا واملروة فيسع

  .)٥(جابه فال بأسأن إ :قال

                                                

  .٢ ح من أبواب السعي٢٠ الباب ٥٣٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .١ حمن أبواب السعي ١٨ الباب ٥٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح من أبواب السعي١٨ الباب ٥٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ح من أبواب السعي١٨ الباب ٥٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  .١ ح من أبواب السعي١٩ الباب ٥٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣٣٩

  .)١( حق صاحبهييقض أن من  إيلّ أحبعز وجل حق اهللا ين يقضكول: وزاد يف الفقيه

 أن ى عن الرجل يطوف بالبيت مث ينس،)عليهما السالم( وصحيح حممد بن مسلم، عن أحدمها

: )عليه السالم(  قال،كقل من ذلأ أو شواطأ بني الصفا واملروة مخسة ى يسععتني حىتك الرييصل

ان فيه فيتم سعيهكانه الذي كعتني مث يأيت مك الري يصلينصرف حىت)٢(.  

 يريضة ونسف رجل طاف طواف اليفقال  أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح معاوية، عن

 يان مث يعود فيصلك املكم ذليعلّ: )عليه السالم(  قال،ركا واملروة مث ذ طاف بني الصفعتني حىتكالر

  .)٣( الركعتني مث يعود إىل مكانه

  .)٤( مث عادىته الصالة وهو يف السعي قطعه وصلكدرأمن و :، قال)عليه السالم(الرضوي و

 ال مواالة باملعىن ف،شباههاأ إىل  منهاى ويتعد،جتوز أشياء خاصة إمنا ما تراهاكوهذه الروايات 

  .الضيق

ما يف ك عن احللبيني يكان احملك ولذا  جوازه،ى الواسع فال داللة هلا عل باملعىنةأما عدم املواال

 الضيق  باملعىنكقالوا بذلن إ مأن يرد عليهم ك، لةاجلواهر وبعض املتأخرين القول بوجوب املواال

:  االشتغال، وبصحيحة عبد الرمحانأصالةأسي، وبون بالتكورة حجة عليهم، ولعلهم يتمسك املذدلةفاأل

من جهد إالّ ال جيلس بني الصفا واملروة)٥(.   

   ال ل ماكويف ال

                                                

  .٢ح... م من قطعك يف ح١٤٣ الباب ٢٥٨ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

  .٣ ح من أبواب الطواف٧٧ الباب ٤٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح من أبواب الطواف٧٧ الباب ٤٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .٢٨ السطر ٧٥ ص:فقه الرضا )٤(

  .٤ ح من أبواب السعي٢٠ الباب ٥٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣٤٠

 الفضل مجعاً ى ال موضع له بعد الدليل، والصحيحة حممولة علاألصل و،ومك حميالتأس إذ خيفى،

  .خبار السابقةبينها وبني األ

انت كبعدها، بل بعض الروايات  أو ل جماوزة النصفال فرق بني القطع قب أنه ومما تقدم ظهر

جيوز القطع  إمنا نهأوجه معتد به لقول مجاعة منهم املفيد وسالر بالفرق، و صرحية يف القطع قبلها، فال

  .بعد جماوزة النصف

  .صل بعد وحدة املناط لأل،اعتباطاً أو دنيوية أو ال فرق بني القطع حلاجة دينية أنه الظاهر أن ماك

 به ى مبا قدم ومل يفسد ما أتيت وصل اآل،رناهك الذي ذ باملعىنة قطع حبيث مل تفت املواالاوإذ

  .صل، وللروايات املتقدمةلأل

 أو رجع فإذا ةال تفوت املواال أنه ، فالظاهربلده ناسياً إىل ذهب إذا ماكان فصل طويل، كولو 

  .تيان بالبقية اإلفيكاستناب ي

وفقد  ي، توسط صالة الطواف املنسية للسعىخبار الدالة علاأل القاعدة العمل بىمقتض مث إن

  . هذه الصورة غري ضار بعد داللة الدليليفالترتيب 

  



٣٤١

 وال خالف، إشكال حج، بال يف عمرة وال يف  الطواف، الى علي ال جيوز تقدمي السع:)٩مسألة (

 القطع به ىن دعوك، بل مي بقسميه عليهمجاع اجلواهر اإليف املستند، بل يفما ك )١(يإمجاعبل هو 

  .)٢(  وفعالً بيان احلج قوالًىالحظة النصوص املشتملة علمب

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

، عن رجل طاف بني الصفا واملروة )عليه السالم( عبد اهللا أبا صحيح منصور بن حازم، سألتك

  .)٣(يطوف بينهماالصفا واملروة ف إىل بالبيت مث يعود يطوف:  قال،يطوف بالبيت أن قبل

يرجع فيطوف بالبيت مث يستأنف :  قال، بني الصفا واملروةي بالسعأ عن رجل بد:أيضاًايته وور

 كان عليك ك قبل ميينكغسلت مشال إذا كنأ ىترأال  عليه دم،:  قال، قد فاتهكذلن إ :، قلتيالسع

   .)٤(ك مشالىتعيد علأن 

  .كل ذىسحاق الدالة علإ موثقة أيضاًوقد تقدم 

 صورة يف كذلك أنه ماكعادة مطلق يشمل صورة اجلهل والنسيان والغفلة، وجوب اإل أن وهل

  املقام، خصوصاً ماأدلة إطالق لقاعدة االمتثال، وول ظاهر غري واحد األ، أم خاص بصورة العمد،العمد

سيان نورفع ال جبهالةأمراً ركب رجل  أي قاعدة ىن مقتضك بغسل الشمال قبل اليمني، لكشبه فيه ذل

 صالة ى علي وهذا غري بعيد، ويؤيده ما تقدم من روايات تقدمي بعض السع،عادةوحنوه عدم لزوم اإل

  .أحوط ولان األك وإن الطواف،

                                                

.٦ون الطواف قبل السعي السطر ك يف وجوب ٢٣٢ ص٢ ج:املستند )١(

  .١٢على الطواف السطر  يف عدم جواز تقدمي السعي ٤٤٦ ص١٩ ج:اجلواهر )٢(

  .٢ ح من أبواب الطواف٦٣ الباب ٤٧٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح من أبواب الطواف٦٣ الباب ٤٧٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣٤٢

انت ك وإن جيب االستنابة  اله فإنر،كتذ أو أهله مث علم إىل رجع إذا  مايفومنه يعلم احلال 

  .أحوط

ما اعترف به ك اختياراً، بال خالف أجده فيه، ي السعىلجيوز تقدمي طواف النساء ع  الكذلكو

الم يف تقدميه قبل الوقوفني ك بعض املسائل السابقة اليفن قد تقدم ك ل، اجلواهريفذا ك، ه)١(غري واحد

  .فراجع

، مرسل )عليهم السالم( قوهلم وفعلهم إىل ضافة باإل، عدم جواز التقدميىان، فيدل علكيف كو

 متمتع زار البيت فطاف طواف احلج مث كجعلت فدا: )عليه السالم( احلسنيب  ألأمحد بن حممد، قلت

  .)٢(قبل طواف النساء الّإ يون سعكال ي :)عليه السالم(  قال،ىطاف طواف النساء مث سع

  .كما أشبه ذل أو لالضطرار أو  التقدمي خلوف احليضيفالم كوقد تقدم ال

                                                

  .١السطر  ...  يف عدم جواز تقدمي السعي٤٤٧ ص١٩ ج:اجلواهر )١(

  .١ ح من أبواب الطواف٦٥ الباب ٤٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٤٣

  

  احملتويات



٣٤٤



٣٤٥
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٣٤٦
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  ٩١................... ـ جعل البیت على الیسار في الطواف١٠مسألة 
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  ٢٧٨.....................واف النساء على السعي ـ ال یقدم ط٣٥مسألة 
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  في السعي بین الصفا والمروة فصل

  ٣٠٢ ـ ٢٩١

  

  في واجبات السعي فصل

  ٣٤٢ ـ ٣٠٣

  ٣٠٥...................................... بغیر الصفاأبد إذا  ـ١ة مسأل
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٣٤٨

  ٣٢٠....................................... ـ ترك السعي عمدا٣مسألة 
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  ٣٣٧......................................ي ـ المواالة في السع٨مسألة 
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