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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  السادس واألربعوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  مد احلسيين الشريازيالسيد حم

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  اجلزء العاشر

  

  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

  زء العاشراجل



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

  

  فصل

  )يف أحكام مىن(

  

  .يامالثة األيف الث السعيذا فعل الطواف و، إبعد العود من مكة  مىنأحكاميف 

  . بعد العود  مىنأعمالفليست  ـ كما تقدم الكالم يف جواز تأخريها ـ  مكةأعمالأخر  إذا أما

 والثالث ،عشر والثاين عشر مطلقاًى ليليت احلاد يبيت مبىن أن احلاجى فالواجب عل، وكيف كان

 كما يف )١(يه عليه بقسممجاع بل اإل،بال خالف أجده، كما يأيت الكالم فيه، حيانعشر يف بعض األ

  .)٢(والتذكرة واملفاتيح وشرحه وغريهاى  يف املنتهاً حمققاً ومنقوالًإمجاعويف املستند ، اجلواهر

السابقة   استحباب مجيع مناسك مىنوعن الطربسي، لكن عن تبيان الشيخ القول باستحباب املبيت

 أو ،واجبات احلج يف غريهحصر ، أو حيث جعل املبيت من السنة،  وكذا ظاهر بعض آخر،والالحقة

وبعدم داللة ،  بالشذوذ تارةقوالاأل هذه يوقد رم، طاف للنساء متت مناسك احلج إذا حكم بأنه

  . أخرى ياالستحباب االصطالحى كالمهم عل

                                                

  . ٤ السطر... حكام يف القول يف األ٢٠ ج:اجلواهر )١(

  . ٢٨  يف أفعال احلج السطر٢٧٧ ص٢ ج:املستند )٢(



٨

 مثل صحيح ،تالزماً متواتر الروايات أو  ويدل عليه صرحياً،فقول املشهور هو املتعني، وكيف كان

 ، بت بغريها فعليك دم فإن،مبىن إالّ تبت ليايل التشريق ال: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، معاوية

 قد خرجت أو يكون شغلك بنسكك إالّ أن ،نت مبىنأو إالّ  الليل فال ينتصف لك الليلأولخرجت وإن 

م يزل يف طوافه ودعائه عشياً فل وسألته عن رجل زار:  قال،تصبح بغريها أن نصف الليل فال يضرك

  . )١(ليس عليه شيء كان يف طاعة اهللا:  قال،يطلع الفجر بني الصفا واملروة حىت السعييف و

 إالّ أن ،مبىن الّإت يفرغت من طوافك للحج وطوافك للنساء فال تب إذا :ىخرأويف صحيحة 

  . )٢(غري مىنيف تبيت  أن خرجت بعد نصف الليل فال يضرك وإن ،يكون شغلك يف نسكك

 فال ينفجر عشاًء أو زار بالنهارن إ :)عليه السالم(؟ قال عن الزيارة من مىن ،وصحيحة العيص

  . )٣(ينفجر الصبح وهو مبكة أن السحر فال بأس أو زار بعد نصف الليل وإن ،وهو مبىن إالّ الصبح

، وهو مبىن إالّ  الليل فال ينتصف له الليلأول خرج الرجل من مىن إذا :ورواية جعفر بن ناجية

  . يصبح بغريها أن فال بأس  خرج بعد نصف الليلوإذا

   مبكة ليايل يبيت أن )عليه وآلهاهللا ى صل(ذن رسول اهللا أو: ويف رواية النهاية

                                                

  . ١ حيف لياليها  باب من بات عن مىن٥١٤ ص٤ ج:الكايف )١(

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٦ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٩

  .  من أجل سقاية احلاجمىن

 إالّ حد من احلجيج ليايل مىنأيبيت  أن ىنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

  . )١(مبىن

 الّإ التشريق أياموال تبيت  ،مىن إىل زرت البيت فارجعإذا  :قال أنه ،)عليه السالم( وعن الصادق

 ويستغفر، فال شيء عليه ينس جهل أو وإن ،فعليه لكل ليلة دم ومن تعمد املبيت عن ليايل مىن، مبىن

  . )٢(اهللا

  . )٣(ال تبت مبكة ويلزمك دم: )عليه السالم(والرضوي 

، شاءن إ ويزور البيت كل يوم :قال أن إىل، )عليهم السالم( عن أهل البيت روينا: والدعائم قال

  . )٤(ينفر أن  إىليبيت ا مىن إىل ويرجع من يومه، له ويطوف تطوعاً ما بدا

  . غريها من الرواياتإىل 

  ألنه، وجوب النية يف املبيت،ويف اجلواهر وغريمها، عن الدروس يمث الظاهر كما صرح به احملك

القاعدة  إىل ضافة باإل، الصادرة حبقهوامركما هو املتبادر من األ،  احلج عبادةأعمال جمموع  فإن،ادةعب

والنية هنا كما يف سائر العبادات من ،  كما قربناها يف بعض مباحث الكتاب،صالة التعبديةأالعامة وهو 

  . وعدم لزوم التميز والتعيني، لزوم القربة واخللوص

                                                

  . ٩السطر   مىنأيام يف ذكر ما يفعله احلاج ٣٣١ ص١ ج:الدعائم )١(

  . ١٠ حالسطر  مىنأيام يف ذكر ما يفعله احلاج ٣٣١ ص١ ج:الدعائم )٢(

  . ١٢  السطر٢٩ ص:فقه الرضا )٣(

  . ١٨ السطر  مىنأيام يف ذكر ما يفعله احلاج ٣٣١ ص١ ج:الدعائم )٤(



١٠

ا لعدم البقاء أ ن املنصرف من أدلة الكفارةأل، نية مل تلزمه الكفارة بات بال لو أنه الظاهر، نعم

  .واستظهره املستند واجلواهر، عن املسالك يوهذا هو احملك، لبقاء فاقد الشرط ال، صالأ

يبيت بغري  أن كما لو اضطر، املضطر والناسي واجلاهل واملشتبهى ال كفارة عل أنه الظاهر أن كما

 مثل رفع ،دلة العامةوذلك لأل، فبات فيه غريها من مىن أن زعم  أو،جهله أو احلكم ينس أو ،مىن

كما تقدم يف ، يف الصيد إالّ ال كفارة يف النسيان يف باب احلجنه  أاالضطرار والنسيان واجلهل وقاعدة

عليه (دق ورواية الصا. مراً جبهالة فال شيء عليهأ ركب ئميا امرأوقاعدة ، حرامباب حمرمات اإل

 الفتاوى النصوص وطالق فقول املستند واجلواهر بالكفارة يف الكل إل،غريها إىل ، املتقدمة)السالم

  . وردمها الشهيد القائل بعدم الكفارة يف اجلاهل ممنوع

يف كل ليلة  بات يف غريها كان عليه  فإن،يف هذه الليايل الواجب عليه البيتوتة فيها يف مىنه مث إن

 الّإ ، عليهمجاعوغريه اإلى  وظاهر املنته،بل عن صريح اخلالف والغنية وغريها،  املشهوركما عن، شاة

 مما حيتمل ،طلقوا وجوب الفدية ملن بات بغريهاأن املقنعة واهلداية واملراسم ومجل العلم والعمل والكايف أ

  .للكل شاة واحدة أن رادمإ

كان الواجب عليه  إذا  ماهيريد بثالث شيان أ وبد  ال،لكل ليلة شاة بأن من يقول أن ىوال خيف

  . وجه للشاة الثالثة فالوإال ، أيضاًمبيت ليلة الثالث 

 وال للكل ،بدنة أو ولو كانت بقرة، مطلق الدم ال، ةفالظاهر وجوب شاة لكل ليل، وكيف كان

وتقييد ، دم مما يوجب تقييد مطلقات ال،وذلك للتصريح بالشاة لكل ليلة يف بعض النصوص، شاة واحدة

  . لترك املبيت شاة نّإ مطلقات

  بعضهم عن لينأس ،)عليهما السالم(الكاظم  أو  عن الصادق،ففي صحيح صفوان



١١

:  قال،جعلت فداك ما تقول فيها: فقلت له، يدر أال: فقلت، مبكة  رجل بات ليلة من ليايل مىن

بات إذا عليه دم شاة ،طوافه وسعيه مل تكن النوم وال سه شأن الذي كان فيه من بكان حن إ :فقلت

يف  وهو إالّ ينشق له الفجر أن وما أحب، ليس هذا مثل هذا:  قال،اذهى أعليه شيء مثل ما عل، لذة

  . )١(مىن

 خرب جعفر والدعائم دال أن كما، غريمها يف وجوب الدم ووقد تقدم صحيحة ابن عمار وعلي

عليه ثالثة :  فقال،مبكة  عمن بات ليايل مىن،جية فقد سأله جعفر بن نا،وجوب الثالث يف الثالثى عل

  . )٢(من الغنم يذحبها

 البيت وبالصفابرجل زار البيت فطاف  لته عنأس، )عليه السالم( إبراهيم أيب عن، وخرب علي

  . )٣(عليه شاة:  قال،أصبح يق فنام حىتره عيناه يف الطترجع فغلب باملروة مثو

ات مجاعولو ال الشهرة احملققة واإل، من بات بغريهاى يء علال ش أنه يف بعض الروايات، نعم

العدم ى  أما بعد ذلك فالالزم محل ما دل عل،االستحباب مجعاًى الشاة على مكن محل ما دل علأاملنقولة 

  . لمبعض احملاى عل

 ،عن رجل فاتته ليلة من ليايل مىن )عليه السالم(اهللا  عبد أبا سألت، ففي صحيح العيص بن القاسم

  . )٤(ليس عليه شيء وقد أساء: قال

                                                

  . ٥ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٧ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٦ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١٠ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٨ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٧ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٧ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



١٢

 ال:  قال،يف شغل فاتت ليلة املبيت مبىن: )عليه السالم(قلت للصادق ، وصحيح سعيد بن يسار

  . )١(بأس

  .اين وأتباعهما ذلكم والعسكايفوعن أحد احتماالت قول اإل

االشتغال ، أو نتصاف الليلبعد ا، أو الليلة الثالثة أو اجلاهلى جابوا عنهما باحلمل علألكن املشهور 

  .غري ذلك أو ،حنيفة أيب  مذهب ألنهالتقية ى احلمل عل، أو بالطاعة

  . موافقة روايات الكفارةى فيه لو ال الشهرة احملققة عل يوالكل ال يكف

  

                                                

  . ١٢ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٨ ص١٠ ج:الوسائل )١(



١٣

  :يف موارد  ال بأس باملبيت يف غري مىن:)١ مسألة(

، يب عليأكما عن الشيخ و، ون مىنأصبح د أو من نام يف الطريق بعد خروجه من مكة: )ولاأل(

  .ليهإوعن املدارك امليل ، وظاهر الرياض

 :)عليه السالم (عن الصادق، مثل صحيح هشام، وذلك لبعض النصوص اليت ال تعارضها غريها

 فال شيء  يأيت مىن أن  فنام مث أصبح قبلةفخرج من مكة فجاوز بيوت مك احلاج من مىن زارإذا

  . )١(عليه

 فقال ،يف الرجل يزر فينام دون مىن، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، إمساعيل بن وصحيح حممد

  . )٢(ينام أن جاوز عقبة املدنيني فال بأسإذا  :)عليه السالم(

البيت  إىل يف رجل أفاض، )عليه السالم(عن الصادق ، سنادعن قرب اإل ياملرو يالبختر أيب وخرب

  . )٣(يستغفر اهللا وال يعود وس عليهال بأ:  قال،أصبح فغلبته عيناه حىت

 ،بات مبكة فعليه دم  فإنمن زار فنام يف الطريق : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ورواية مجيل

  . )٤(أصبح دون مىن وإن ،كان قد خرج منها فليس عليه شيءوإن 

 املشهور ذلكإىل  كما نسب ـ شهرة عدم العمل ا الإوهذه الروايات ال وجه لرفع اليد عنها 

   هذه الرواياتى شكلوا علأرأيناهم  أن لكن شهرم غري ضارة بعدـ 

                                                

  . ١٧ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١٥ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١٤  السطر٦٥ ص:قرب اإلسناد )٣(

  . ١٦ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٩ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



١٤

 وإذا، عراضمل يعرف وجه اإل إذا  املشهور يسقطإعراض  فإن،ت اجتهادية غري واردةإشكاالب

 احملتمل مجاعبل يكون حينئذ من قبيل اإل، اًإعراضعرف وعلمنا عدم صحة ذلك الوجه فال يكون 

  . االستناد

  .االستحباب مجعاًى بد من محلها عل فال،  املتقدمة)عليه السالم( إبراهيم أيب عن، أما رواية علي

يف املستند عليه عامة  و،)١(كما يف اجلواهر املشهورى  بالعبادة عليبيت مبكة مشتغالً أن :)الثاين(

  .املتأخرين

ما يأيت من الروايات يسقط  أن وكأنه لفهم، ه أوجب الدم بذلك فإن،دريسإخالفاً ملا عن ابن 

  . ىال خيف وفيه ما، ال الدم مثاإل

عليه (عن الصادق ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ،قربهو األفاملشهور ، وكيف كان

يكون شغلك يف  إالّ أن ،مبىن إالّ وطواف النساء فال تبت فرغت من طوافك للحجإذا  : قال)السالم

  . )٢(نسكك

  .)٣(عز وجل كان يف طاعة اهللا ،ليس عليه شيء: وفيه، مخر املتقدوصحيحه اآل

  . ويف صحيحته الثالثة مثله

 ،عد يف ذلكوال ب،  بالعبادة مل يكن به بأسمشتغالً كلما كان خارج مىن أنه التعليلى مقتض مث إن

 صديقاً له مثال زار ، ا كان كما لو كان يف مىن كان يف خارجها مشغوالًفإذا، عبادة  الكون يف مىنفإن

  وصل ، أو مستحب زيارته شرعاً

                                                

.٥السطر ...  يف جواز اخلروج من مىن٨ ص٢٠اهر جاجلو )١(

.١ من أبواب العود إىل مىن ح٧ الباب ٢٠٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

.٩ من أبواب العود إىل مىن ح٧ الباب ٢٠٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٥

، إىل  بالطائرة مثالً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مدينة الرسول  إىل ذهب، أو اشتغل بالعلم، أو رمحه

  . لكن مل أجد من ذكره، غري ذلك

 أو التعليل بكونه يف طاعة اهللا عموم احلكم لكل عبادة واجبةى مقتضن إ :نعم يف املستند

  . كان مبكة كذلك إذا اكان االحتياط اختصاص ذلك مب وإن .ىانته ،)١(مندوبة

ن أ و،الكاسب حبيب اهللا أن ورد وإن ،ظاهر العبادة يف املقام منصرف من مثل الكسب مث إن

اهد يف سبيل اهللاى الكاد علعياله كا، من ذلك  أوىلو، قصد القربة إذا مل يكن يف ذلك بعد وإن

يقيت  دارته من فقري ال ميلك ماإعالة من جتب إ، أو  عليه لقوت نفسه وعيالهكان واجباً إذا باجلواز

كان احملتمل لزوم  وإن ،أمر باملعروف وي عن املنكر، أو هداية، أو تأسيس مشروع واجب، أو نفسه

  .هم واملهم يف باب تعارض الواجبنيلقاعدة األ، مرينمراعاة أهم األ

 ال ، مشغول بالعبادة كل ليلةفالناًن إ قيل إذا ه فإن،يعاب العريفاملراد بالنصوص االست أن والظاهر

  . مورشبه من هذه األأ والشرب والتخلي والنوم يف اجلملة وما كلولذا ال ينافيه األ، ذلك إالّ يفهم منه

يقصد  أن اشتراط أو ، والشرب فقطكلاألاستثناء الضروري من  إالّ وعليه فالقول باالستيعاب

  .وجه له  كله ال،العبادة وما أشبه ذلكى عل يالتقو وشربه هأكلب

يتجاوز نصف  أن وهو، املقدار الواجب من العبادة ما كان جيب عليه مبىن أن أما احتمال الدروس

  .ىخالف ظاهر النص والفتونه إ ففيه، الليل

   بل يف، كما صرح به غري واحد، مىن إىل خارجها بعض الليل مث يأيت أو يف مكةى يبق بأن وال بأس

                                                

. ٣  يف أفعال احلج السطر٢٧٩ ص٢ ج:املستند )١(



١٦

: )عليه السالم( لقوله ،الصبحإىل  إليها  قد يستفاد من صحيح صفوان كراهية عدم العود:اجلواهر

وهو مبىن إالّ ينشق الفجر له أن وما أحب)١(.  

قبل غروب الشمس فال  خرجت من مىنإذا  : يف صحيح ابن مسلم)عليه السالم(أحدمها وقول 

  .)٢(مبىن إالّ تصبح

  .)٣( )عليه السالم(عن الصادق ، يلوحنوه صحيح مج 

  .)٤(وهو مبىن إالّ فال ينفجر الصبح :ويف صحيح العيص

باملبيت متام الليل يف  إالّ  فال جتب الشاة، بذلكدراك املبيت مبىنإ إىل بل قد يؤمي هذه النصوص

  . بأس به وما استفاده ال. ىانته ،)٥(غريها

من  كان له عذر مينعه من املبيت يف مىن إذا وكذا، وتةمكان للبيت مل يكن يف مىن إذا :)الثالث(

كتمريض ، أو ماله أو عرضه أو نفسهى  عل،شبه ذلكأما  أو هناك وجود مرض مسر أو خوف عدو

ومن ، والناسي والغافل، فظنها مىن ليس هنا مىن بأن باملوضوع أو  باحلكمكان جاهالً إذا وكذا، املريض

، كفارة أو مثإمن ، ه ال شيء عليه يف املبيت بغري مىن فإن،حنو ذلك أو النوم أو ،غلبه املرض فلم يشعر

وخصوص قوله ، كراه واالضطرار والضرر واحلرج والعسر أدلة رفع اجلهل والنسيان واإلطالقوذلك إل

ال  أنه وما تقدم يف باب الكفارات من.  جبهالة فال شيء عليهاً ركب أمرئميا امرأ: )عليه السالم(

  .يف الصيد إالّ الناسيى كفارة عل

  كان هناك  إذا اجلوازى  علمجاعاإلى عن اخلالف واملنته يوقد حك

                                                

. ٥ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٧ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٦ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ١٩ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢١٠ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٦ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

. ١٨ السطر...  يف جواز اخلروج من مىن٨ ص٢٠ ج:اجلواهر )٥(



١٧

  . أيضاًوعن الغنية سقوط الفداء ، كنفر احلجيج وغريه خاص مينع من املبيت يف مىن أو مانع عام

بوت الدم  روايات ثإطالق إىل  مستنداً،دون الفداءمث النظر ملا يف املستند من زوال اإل ومنه يعلم

  .بترك املبيت

مث إينفى وعن اخلالف والتذكرة واملنته، عذار الرعاة وأهل سقاية احلاجوا من ذوي األم عد 

م يف وأما أهل السقاية فأل، شبهأ فيشملهم دليل احلرج والضرر وما ،ما الرعاة فلعذرهمأ ،اخلالف عنه

  . فيشملهم التعليل املتقدم، طاعة اهللا

العباس استأذن ن إ :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن مالك بن أعني، العللرواه  وخلصوص ما

صلى اهللا عليه وآله (ذن له رسول اهللا أف ،يبيت مبكة ليايل مىنأن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  . غري ذلك إىل ،)١( من أجل سقاية احلاج)وسلم

  .وجه له د عباس الأوالر الرخصة بمن قص، حنيفة وأيب عن مالك يما حك أن ومنه يعلم

هلم ترك املبيت ما مل تغرب الشمس  بأن ،ما عن التحرير والدروس من التفصيل يف الرعاة أن كما

خبالف  الختصاص شغل الرعاة بالنهار، خبالف السقاة،  غربت وجب عليهم املبيت فإن،عليهم مبىن

ى املدار عل بأن ولذا ردهم اجلواهر، اللثامعن كاشف  ياستحسنه احملك وإن ،غري ظاهر الوجه، السقاة

غربت الشمس  وإن ،كان هلم ذلك ليالً يالرع إىل فلو فرض احتياج الرعاة وإال، ارتفاع العذر وعدمه

  . )٢(عذار محلقنا مجيع ذوي األأومن هنا : قال ،هلم مبىن

                                                

. ١ح ... ذن الرسولأ العلة اليت من أجلها ٢٠٧باب  ٤٥١ ص٢ ج:العلل )١(

. ٢ السطر  يف لزوم الكفارة لو ترك املبيت مبىن١٣ ص٢٠ ج:اجلواهر )٢(



١٨

  . ة يف اجلملإشكالبال خالف وال ، بعد نصف الليل خيرج من مىن أن :)الرابع(

بعد طلوع الفجر إالّ ال يدخل مكة أن  ومنهم من شرط،طلقأ فمنهم من ،م قد اختلفوامث إ ،

مل يعرف  أنه لكن عن الدروس، هذا القول عن النهاية واملبسوط والوسيلة والسرائر واجلامع يوقد حك

  .هلذا الشرط مأخذ معتد به

 عشاًء فال ينفجر الصبح أو النهارزار بن إ :صحيح العيص ،أقربالذي هو  طالقاإلى ويدل عل

  .)١(ينفجر الصبح وهو مبكة أن السحر فال بأس عليه أو زار بعد نصف الليل وإن ،وهو مبىنإالّ 

 أول خرج الرجل من مىنإذا  : وخرب جعفر بن ناجية،كما يدل عليه صحيحا ابن عمار املتقدمان

  . )٢(يصبح بغريها أن د نصف الليل فال بأس خرج بعوإذا، وهو مبىن إالّ الليل فال ينتصف له الليل

بعد نصف الليل مل   خرج من مىنفإن :)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب عبد الغفار اجلازي

  . )٣(يضره شيء

اخلارج من  بأن خبار الناطقةمر من األ ما إىل ففي اجلواهر قيل لعلهم استندوا: ما القول الثاينأ

، الطريق يف حكم مىن أن ى لداللتها عل،جاز بيوت مكة إذا لنوم يف الطريقجيوز له ا مىن إىل مكة ليالً

  . ىال خيف وفيه ما، )٤(الفجر إىل فضل الكوناأل أن مر من ن يريدوا الفضل ملا أفيجوز

 كما اختاره املستند تبعاً للحلي، الليل يي من نصفأال فرق يف حصول االمتثال ب أنه الظاهر، نعم

  فعليه ، اجلواهر إليه الوم، وبعض املتأخرين

                                                

. ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢٠٦ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٢٠ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢١٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١٤ حمىن إىل  من أبواب العود٧ اب الب٢٠٩ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ١ السطر  يف استحباب البيتوتة مبىن١٠ ص١٠ ج:اجلواهر )٤(



١٩

  . الفجر إىل ما من نصف الليلإو، نصف الليل إىل ما من الغروب إن يكون يف مىنأ

كفاية النصف ى ا دلت عل فإ،ورواية جعفر وصحيحة العيص ذلك صحيحة عمارى ويدل عل

  .الثاين

فقد ، ستظهاراال إىل  فغري ضارة بعد كوا مستندة، فقطولبلزوم النصف األى أما شهرة الفتو

 مبيت الليايل املذكورة يف غري مىنى ما يستفاد من النصوص ترتب الدم على قصأن إ :قال يف اجلواهر

  . ىانته ،)١(كما اعترف به بعض واستحسنه آخر، آخره إىل  الليلأول عنها من حبيث يكون خارجاً

  .الليل يأحد نصف يكون يف مىن أن  فالواجب هو،وكيف كان

 بعد التسامح يف هذا املقدار من ،املغرب غري مهم يف املقام أو الليل من الغروبن  أواالختالف يف

  . ملا عرفت من عدم لزوم االستيعاب بالدقة،الفرق يف ما حنن فيه

  . ونص عليه غري واحد،كما هو ظاهر املشهور، ىفيه املسمى ال يكف أنه والظاهر

  .كما يف الكفارات، بدهلا إىل عوحيتمل الرجو، الشاة سقطتى  خالف ومل يقدر علوإذا

  .ومصرف الشاة وحمل ذحبها كما يف سائر الكفارات

 ومطلق دليل القضاء ال ،صل بعد عدم الدليل لأل،مل يكن قضاء بغري عذر أو  مل ينم بعذروإذا

  .  لالنصراف وغريه،يشمل املقام

سكراناً ولو  أو اًكان نائمفلو ، يكون يف حال يقظة يف ليلة املبيت لعدم الدليل أن ال جيبه مث إن

 باملعصية طول لو كان مشتغالً أنه كما، سبقت منه النية إذا يف املبيتى آخره كف إىل  الوقتأولمن 

  . الوقت مل تضر مببيته

                                                

  . ١٦ السطر...   يف استحباب البيتوتة مبىن١٠ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(



٢٠

مر ذ ميتنع اجتماع األإ، ه هناك حراماً لضرر شديد يف البقاء مل يكن له مبيتؤكان بقا إذا نعم

  . يوالنه

املعيار يف  أن كما، املعيار يف آخر املبيت الفجر ال طلوع الشمس أن ىلفتوظاهر النص وا مث إن

كان  وإن ،بني املغرب والفجر أنه أما املعيار يف وسط الليل فالظاهر،  املبيت املغرب ال الغروبأول

 إذا طلوع الشمس إىل واعتبار النصف، أراد البقاء من نصف الليل إذا كذلك و، اعتبار النصفحوطاأل

  .  الليلأوله من ؤ بقاكان

ى والالزم محله عل، بعد طلوع الشمس الإالنفر ال يكون  أن تيةبصري اآل أيب نعم ظاهر رواية

  .االستحباب بقرينة الروايات السابقة

كان مل ، أو الليل إىل يف الثاين عشر يف مىن يبق إالّ إذا ،ليلتني احلاج املبيت مبىنى الواجب عل مث إن

  . وسيأيت الكالم يف الثاين، النساء أو صيده الإحراميتق يف 

ويف ، )٢( عليهمجاعوعن التذكرة اإل، )١(كما يف اجلواهر خالف بل ال،  فيهإشكالفال : ولأما األ

  :ويدل عليه مجلة من الروايات، )٣(اً حمققاً وحمكياً مستفيضاًإمجاعاملستند 

تقيم مبكة وتبيت ا فال بأس  أن  شئت فإن،ولنفرت يف النفر األإذا  :كصحيحة ابن عمار

 خترج منها حىت أن وليس لك،  فبت مبىنولجاء الليل بعد النفر األإذا  :)عليه السالم(وقال ، بذلك

  . )٤(تصبح

                                                

  . ٣  السطر١٤ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

. ٢٤  السطر٣٩٢ ص١ ج:التذكرة )٢(

  . ١٨  السطر٢٨٤ ص٢ ج:املستند )٣(

  . ٢ حمىن إىل  من أبواب العود١٠  الباب٢٢٤ ص١٠ ج:لالوسائ )٤(



٢١

  فإن،يصفر الشمسن أ وبينه ينفر ما أن له:  قال،ولعن الرجل ينفر يف النفر األ، بصري أيب ورواية

 صبح وطلعت الشمس فلينفر مىتأ إذا حىت فال ينفر وليبت مبىنيكون عند غروا  هو مل ينفر حىت

  . )١(شاء

دركه املساء بات ومل أ  فإن،تزول الشمس فمن تعجل يف يومني فال ينفر حىت: وصحيحة احلليب

  . )٢(ينفر

 غربت الشمس وهو يف  ألنه،فهل يلزم املقام رحل فغربت قبل اخلروج من حدود مىن لوه مث إن

يف رجل بعث ثقله يوم النفر  ،)عليهما السالم(عن أحدمها ، ليوخلرب ع،  يعد راحالًألنه ، أم ال،مىن

  .)٣(ممن تعجل يف يومنينه إ :خراآل إىل قام هوأ وولاأل

ام يف مثل املقام الذي يكون امليزان فيه  غري توعده راحالً، ول األقرباأل إالّ أن ،وقوالن احتماالن

  . ىهذا القول كما ال خيفى  ال داللة فيها علالرواية أن كما، غروب الشمس

 قد ارحتل  ألنه،خرج قبل الغروب وعاد بعد الغروب لقضاء حاجة مل جيب عليه البقاءن إه مث إن

  .عود احلكم بعوده بعد الغروبى وال دليل عل، قبل الغروب

 يف وجوب البقاء ن امليزانأل، غربت كان الالزم عليه البقاء أن  إىليعاد قبل الغروب وبقن إ نعم

  .وقد حصل  يف مىننساناإلى غروب الشمس عل

 امملا تقدم من وجوب ثالث شياه ملن ختلف في،  جتب عليه الفديةالغروب مث خرج إىل ي بقوإذا

  . كان الواجب عليه بقاء الثالثإذا 

  

                                                

  . ٤ حمىن إىل  من أبواب العود١٠ الباب ٢٢٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود١٠  الباب٢٢٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١٢ حمىن إىل  من أبواب العود٩الباب  ٢٢٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٢٢

  عشرجيب الرمي يف يومي احلادي عشر والثاينأنه  الظاهرى عل  وال خالفإشكالال  ):٢ مسألة(

  .اجلمار الثالث كل مجرة بسبع حصيات ييرم بأن وذلك، بقي يف مىنإذا 

 نعم محل ، وابن الرباج عده من السنةسكايفلكن عن التبيان واجلمل والعقود والتهذيبني واإل

سن  ماى  السنة قد تطلق عل فإن،ما ثبت وجوبه من غري الكتابى والتحرير كالم الشيخ على املنته

  . وقد تستعمل يف مقابل الواجب، تعمل يف قبال فرض اهللا الثابت يف الكتاب وقد تس،مطلقاً

 يولذا قال يف حمك، كما يف املستند، )١( قيل باالستحباب فال ريب يف ضعفه فإن،وكيف كان

االخبار ن أ و،)٢(حداً من املسلمني خيالف فيهأظن أوال ، نا يف كونه واجباًأصحابال خالف بني  :السرائر

كما اعترف به ، ويف اجلواهر بال خالف حمقق أجده فيه، )٣(وعن التذكرة ال نعلم فيه خمالفاً، رةبه متوات

  . )٥( عليهمجاعوعن املفاتيح اإل، )٤(بعضهم

  . )٦(كرب الوقوف بعرفة ورمي اجلماراحلج األ: ذينةأفعن حسن ابن 

  . )٧(عليه احلج من قابلمن ترك رمي اجلمار متعمداً مل حتل له النساء و: اهللا ويف خرب عبد

   اليت تقدمت يف مواضع التحليل فقد تواتر الروايات الإ و،مبالغة أنه والظاهر

                                                

   .١٤  السطر٢٨٠ ص٢ ج:املستند )١(

  . ٩ س١٤٣ ص:السرائر )٢(

  . ٢٩  يف رمي اجلمار وكيفيته السطر٣٧٦ ص١ ج:التذكرة )٣(

  . ١٨  السطر١٥ ص٢٠ ج:اجلواهر )٤(

  .  يف وجوب الترتيب يف رمي اجلمار الثالث٤٢٢  مفتاح٣٧٨ ص:مفاتيح الشرائع )٥(

  . ١ حمىن إىل من أبواب العود ٤  الباب٢١٣ ص١٠ ج:الوسائل )٦(

  . ٥ حمىن إىل  من أبواب العود٤  الباب٢١٤ ص١٠ج :الوسائل )٧(



٢٣

  . واعترف بأنه مبالغة،الشذوذ إىل الذخرية يولذا نسبه حمك، حلية النساء بطواف النساء

غري ، أو قضائهو  أترتيبهى خبار الدالة علكاأل، الوجوبى تية الدالة علمها من الروايات اآلغريإىل 

  . ذلك مما سيأيت

كما صرح ،  مل يتق الصيد والنساء ألنه أواختياراً يسواء بق  يف اليوم الثالثأيضاًجيب الرمي ه مث إن

  .لعله ال خالف فيه بل عن كشف اللثام، به غري واحد

  .  بعض النصوصإطالقو، ويدل عليه التأسي

 أن فله، اليوم الثالث إىل ومن أخر النفر: )عليه السالم( عن الصادق ،وخصوص رواية الدعائم

  . )١(الفجر ويرمي اجلمار ييصل أن شاء بعد آخره مىت إىل  النهارأولينفر من 

 إىل تأخرتوإن  :)عليه السالم( عن الصادق ،)رمحه اهللا( اليت رواها الصدوق ،ة معاويةحوصحي

   .)٢(بعده أو  قبل الزوال،ة نفرت ورميتساع أي خري فال شيء عليكوهو يوم النفر األ،  التشريقأيام

  . وكذا رواها الشيخ

 أ فيبد،داب الترتيبما تضمنه الرمي يوم العيد من الشرائط واآلى جيب يف املقام زيادة عله مث إن

بل ،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه: ويف اجلواهر، مث مجرة العقبةى  مث الوسط وىلاألب

  .)٣(اً وظاهراً مستفيضمنه صرحي ياحملك

واملدارك ى  الذي حكاه عن اخلالف والغنية والتذكرة واملنتهمجاعاإل إىل ويف املستند نسب الترتيب

  . )٤( فيه حمققمجاعبل اإل: مث قال، واملفاتيح وشرحه

                                                

  . ١٠ السطر مىن من  يف ذكر النفر٣٣٢ ص١ ج:الدعائم )١(

  . ١ ح واألخريول يف النفر األ١٩٤  الباب٢٨٨ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(

  . ١٤  السطر١٦ ص٢٠ ج:اجلواهر )٣(

  . ٢٠ السطر...  يف وجوب كل مجر٢٨٠ ص٢ ج:املستند )٤(



٢٤

ارم يف كل يوم  : قال)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، رواه معاوية بن عمار الترتيب ماى ويدل عل

فارمها عن يسارها يف  وىلاألباجلمرة   فابدأ،وقل كما قلت حني رميت مجرة العقبة، عند زوال الشمس

ثن عليه أوامحد اهللا و،  مث قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة،وقل كما قلت يوم النحر، بطن املسيل

واصنع كما صنعت  الثانية مث افعل ذلك عند ،أيضاً مث تقدم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ى  علوصلّ

الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم وال تربح تقف  إىل ي مث متض،وتقف وتدعو اهللا كما دعوت ،وىلاألب

  . )١(عندها

ن إ ):لسالما عليه( ي علعن، )عليه السالم(عن الصادق ، يالبختر أيب  عن،سنادويف قرب اإل

 أن  فأمره جربئيل،بليسإله  شاعر برز امل)عليه السالم( مإبراهيى ن جربئيل حني أدأل منا رميتإاجلمار 

مسك مث برز له عند أف) ظ وىلاأل( فدخل عند اجلمرة حتت األرض ،خرأفرماه بسبع حصيات ، يرميه

 الثالثةموضع برز له يف ه مث إن، خر فدخل حتت األرض يف موضع الثانيةأالثانية فرماه بسبع حصيات 

  .)٢( موضعهافدخل يف، فرماه بسبع حصيات

  . التأسي وغريه إىل هذا مضافاً

بل عليه ،  وال خالفإشكالبال ، ما حيصل الترتيبى رماها منكوسة عاملاً عامداً أعاد عل لوه مث إن

  . وذلك لقاعدة االمتثال، اتمجاعاإل

اجلمار يوم النحر فبدأ جبمرة  ييف رجل نس، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحة معاويةلو

مث مجرة ى  ويرمي اجلمرة الوسط،يؤخر ما رمي: )عليه السالم( قال ،وىلمث األ ىمث الوسط عقبةال

  .  كذا رواه يف اجلواهر،)٣(العقبة

                                                

  . ٢ ح١٠ وأورد ذيله يف باب ،١ حرة العقبةمج من أبواب رمي ٢  الباب٧٨ ص١٠ ج:سائلالو )١(

  . ١٨  السطر٦٨ ص:قرب اإلسناد )٢(

  . ٩  السطر١٧ ص٢٠ ج:اجلواهر )٣(



٢٥

الرجل يرمي اجلمار :  قلت له،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرويف صحيحه اآل

  . )١(ومجرة العقبةى الوسطى يعيدها عل:  قال،منكوسة

رمي اجلمار يوم الثاين فبدأ جبمرة  ييف رجل نس، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسنة مسمعو

  . )٢(مث العقبةى  فريمي الوسطى، مبا رمىيؤخر ما رم :وىلاألمث ى العقبة مث الوسط

 ىيعيد عل:  قال، اجلمار منكوسةىيف رجل رم، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيحة احلليب

  . )٣(ومجرة العقبةى طالوس

 الرجل ينكس :قلت:  قال،يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وما رواه معاوية بن عمار

مث يرمي مجرة ى الوسط ييعود فريم: قالى، مث العظمى  جبمرة العقبة مث الوسطأيف رمي اجلمار فيبد

  . )٤(دغكان من ال وإن ،العقبة

  . عادة مبا حيصل معه الترتيبترتيب يوجب اإلخالف للأي  أن يعلم ومما تقدم

ما ذكره ى عل كما هو املشهور، غروا إىل وقت رمي اجلمار للمختار من طلوع الشمس مث إن

، يف املسألة خالفاً أن لكن الظاهر، )٦( كما يف املستندمجاعنه ظاهر اإلأو وبال خالف يعرف، )٥(اجلواهر

   لظهور عبارة مجلة من الفقهاء

                                                

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود٥  الباب٢١٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٢ حمىن إىل  من أبواب العود٥  الباب٢١٥ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٥  الباب٢١٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٥  الباب٢١٦ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  . ١٥  السطر١٧ ص٢٠ ج:اجلواهر )٥(

  . ٦ السطر ... وقت رمي اجلمار أن  يف٢٨١ ص٢ ج:املستند )٦(



٢٦

  . م جعلوا املبدأ طلوع الفجرأشارة ووالد الصدوق فاحملكي عن الوسيلة واإل، ف ذلكيف خال

كان تقدم يف رمي مجرة العقبة عدم  وإن ،خصوصاً يف قبال الليل،  يف قوة الشهرةإشكال ال نعم

، الكويفامللك  نا وهشام بن عبدأفضنا من املزدلفة بليل أ: عطية علي بن لرواية، استبعاد الرمي يف الليل

 فنحن ،يف حجتنا حدثناأشيء  أي :فقال هشام، مجرة العقبة طلوع الفجر إىل تهينانا فوكان هشام خائفاً

ن أل، )١( فطابت نفس هشام، اجلمار وانصرفى وقد رم)عليه السالم(ى احلسن موس أبو ذ لقيناإ كذلك

  .  كان بعد طلوع الفجر)عليه السالم(رميه 

ومجلة من  ،كما سيأيت جواز رمي املعذور بليلى ر ما دل علاملشهوى فيدل عل، وكيف كان

  . خرخبار األاأل

رمي اجلمار من طلوع : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يب بصريأو، كصحيحة منصور بن حازم

  . )٢(غروا إىل الشمس

من  : فقال،يكون رمي اجلمار  مىت:قلت له ،يف حديث أيضاً )عليه السالم(عنه ، وصحيح مجيل

  . )٣(غروب الشمس إىل ارتفاع النهار

ما حد رمي  :قال للحكم ابن عيينةنه إ ،)عليه السالم(جعفر أيب عن، وحسنته، وصحيح زرارة

رأيت لو أما كانا اثنني فقال أ، يا حكم :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال، عند الزوال:  فقالاجلمار

  رجع كان أ احفظ علينا متاعنا حىت: حدمها لصاحبهأ

                                                

  . ٣ حبة من أبواب رمي مجرة العق١٤  الباب٨٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٦ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٣  الباب٧٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٣  الباب٧٨ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٢٧

  . )١(غروا إىل  هو واهللا ما بني طلوع الشمس،يفوته الرمي

 إىل رمي اجلمار ما بني طلوع الشمس:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: وصحيح صفوان

  . غريها، إىل )٢(غروا

  . وقته بعد الزوال أن صباح والغنية واجلواهر واخلالف وغريهمعن اإل يحكه مث إن

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وصحيح معاوية،  واالحتياطمجاعخري لذلك باإلل األواستد

ارم يف كل يوم عند زوال الشمس)٣(.  

حد من أشاذ مل يعمل به نه إ : ولذا قال املختلف، مقطوع العدممجاعذ اإلإ ،ىويف الكل ما ال خيف

مجعاً بني  الفضلى والصحيحة حممولة عل،  حمل لهواالحتياط ال، أيضاًنفس الشيخ خالفه  أن علمائنا حىت

  .دلةاأل

وهو كاف يف ، مجاعة من الفقهاء بهى  لفتو،الزوال كان أفضل إىل كلما قرب أنه مث ال يبعد

وأفضل ذلك ما قرب من :  قال)عليه السالم( عن الرضويى ما حيك إىل ضافةباإل، االستحباب للتسامح

  .)٤(الزوال

أما ما عن القواعد من امتداد الفضل من ، الصحيحة املتقدمة إىل ال فمستندأما فضله عند الزو

  .فضلفضل فاألفلعله أراد بذلك األ، الغروب إىل الزوال

 ،كان مريضاً، أو نوع من اخلوف كان، أي كان خائفاً إذا كما، وجيوز لذي العذر الرمي ليالً

وبال خالف  ،كما يف اجلواهر ،وىلاألربعة بال خالف يف األ، وكذا الراعي والعبد واحلاطب واملدين

  . بل عن بعض االتفاق عليه،ظاهر يف اجلميع كما يف املستند

   اخلائف ييرم أن ال بأس: )عليه السالم(عن الصادق ، ففي صحيح ابن سنان

                                                

  . ٥ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٣  الباب٧٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٣  الباب٧٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٢  الباب٧٨ ص١٠ ج:ائلالوس )٣(

  . ٢ حمن أبواب رمي مجرة العقبة ١٢ الباب ١٧٢ ص٢ ج:املستدرك )٤(



٢٨

  . )١(ويفيض بالليل ي ويضح،بالليل

  . )٢( الرمي ليالًرخص للعبد واخلائف والراعي يف: )عليه السالم(عنه ، وموثق مساعة

يرمي اجلمار  أن يف اخلائف ال بأس :)عليه السالم(عنه ، وحممد بن مسلم، ويف صحيحة زرارة

  . )٣(ويفيض بالليل، بالليل

:  قال،يرمي بليل من هو أن له يعن الذي ينبغ، )عليه السالم(سأله ، بصري أيب ويف رواية

يرمي  أن واملريض الذي ال يستطيع، واملدين، واخلائف، واململوك الذي ال ميلك من أمره شيئاً، احلاطب

  . )٤(فارم عنه وهو حاضر وإالّ يرمي أن ى قدر عل فإن،اجلمار إىل حيمل

 أن وا بالليلؤجا إذا بل لرعاة اإل)اهللا عليه وآلهى صل(رخص رسول اهللا : ويف خربه الثاين

  . )٥(يرموا

 والظاهر بقرينة احلكم ،النساء والصبيان كذلكوقد تقدم يف حبث رمي مجرة العقبة استثناء 

كان رميه بالنهار  إذا ال ما، املراد باملذكورين من كان يصعب عليه ولو نوعاً الرمي بالنهار أن واملوضوع

  .كالمها مع صعوبة أو ،كالمها بدون صعوبة مثل رميه بالليل

سقاط االمتثال إلقاعدة ، عادةيه اإل فزال العذر اراً مل يكن عل ليالًىرم أنه إذا الظاهر أن كما

  .مرلأل

وللمناط يف ، دلتهاأل، ضرراً، أو حرجاً وأ، ق باملذكورين كل من كان عليه الرمي اراً عسراًحويل

  املذكورين 

                                                

  . ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٤  الباب٨٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٤  الباب٨٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٧ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٤ باب ال٨١ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٦ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٤  الباب٨١ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  . ٦ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٤  الباب٨١ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



٢٩

  .  الدليلطالقإل، السيد منع عبده من الرمي اراًى ال حيرم عل أن وينبغي

يكون  أن  فيشكل،ولكنه ال يؤدي عصياناً، دي دينهيؤ أن مكانهإوكان ب  كان حبق فإنما املدينأ

معصية ى مبنياً عل فالشارع ال يغري حكمهوإال  ،شرعاًى ذ الظاهر منها ما كان مضإ، دلة هلذه األمشموالً

  .عاص ليسهل عليه

 أو حلبس، كان مطلوباً من قبل السلطة الشرعية إذا كما، وهل احلكم كذلك يف اخلائف عن حق

 واالنصراف املذكور يف املدين ،العموم ي اخلائف يقتضإطالق،  احتماالن،قصاص مثال  أوحد أو غرامة

  . عدمه ييقتض

ليس عليه  أنه ظهر بعد ذلك وإن ،فاملراد فعلية اخلوف، اخلائفى حيث علق احلكم عله مث إن

  .خوف

 حرمة حدىل  إكانت احملاذير املذكورة إالّ إذا ،احلكم يف رمي الليل رخصة ال عزمية أن والظاهر

ه رامياً يوجب ؤكان بقا إالّ إذا ،رميه يكون حراماً أن ال، الظهور حرام حينئذ أن فالظاهر، الظهور اراً

  . يمر والنهاحملذور فيكون من مسألة اجتماع األ

 إىل كان ذهب مجع من الفقهاء وإن ، لالنصراف،حوط الرمي لكل يوم يف ليلته املتقدمةاأل مث إن

  .طالق النصإل،  املتقدمة واملتأخرةعدم الفرق بني

  .إشكالبال  ة بعدهل يف الليىاليوم املتقدم رمى مل يقدر عل إذا نعم

مل يقدر من االستنابة عنه يف وقت  إذا ،أيضاًيرمي عن مواله  أن جاز، ولو كان املعذور ولياً

  . القاعدة االستنابةى كان مقتضوإال ، االختيار

  



٣٠

وهكذا ،  الثانيةى أربع حصيات مث رمىرم إذا بني اجلمار الثالثحيصل الترتيب  ):٣ مسألة(

بال خالف ،  الترتيبهعادة مبا حيصل معفالالزم اإل  السابقة دون أربعىرم مل يرم أوأما لو كان ، الثالثة

 عدم اخلالف ىوكذا ادع، بابويه علي بن من ظاهر احملكي عن إالّ ويف اجلواهر، كما عن الرياض فيه

  . عليهمجاعاإلى بل عن اخلالف واملبسوط والتذكرة واملنته، املستند

خريتني بأربع واأل وىلاأل ىيف رجل رم، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ويدل عليه صحيحة معاوية

ثالث ب وىلاأل ىكان رم وإن ،وقد فرغ، بثالث وىلاأليعود فريمي : )عليه السالم( قال ،بسبع سبع

 ىبثالث مث رمى كان رمي الوسط وإن ، فليعد فلريمهن مجيعاً بسبع سبعخريتني بسبع سبع األىورم

  . )١( بثالثىرجع فرم، أربعى  الوسطى كان رم فإن،بسبعى فلريم الوسط خرىاأل

 ،والثالثة بسبع، والثانية بسبع، بثالث وىلاأل ىيف رجل رم، )عليه السالم(عنه ، خروالصحيح اآل

:  قال،والثالثة بسبع، والثانية بثالث، بأربع وىلاأل ى رم فإن:قلت، سبعيعيد فريميهن مجيعاً بسبع : قال

 ويرمي مجرة العقبة بسبع، والثانية بسبع، بثالث وىلاأليرمي اجلمرة ،وىلاأل اجلمرة ى رم فإن:قلت 

  . )٢(بثالثهوال يعيد ، بثالث والثانية بثالث وىلاأليعيد فريمي :  قال،والثالثة بسبع، والثانية بأربع، بأربع

عاد أ،  اجلمار أقل من أربع مل جيزهىرمإذا  :)عليه السالم(احلسن  أبو قال، سباطأ علي بن وخرب

  ا منهى رموإذا، مت ما بعدهاأقد  وإن بعدها ماى عليها وعل

                                                

. ١ حمىن إىل  من أبواب العود٦  الباب٢١٦ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٢ حمىن إىل عود من أبواب ال٦  الباب٢١٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٣١

  . )١(مت رميه أكان قدن إ ما بعدهاى عليها ومل يعد عل شيئاً أربعاً بىن

 ،)٢(خري الرواية من كالم الشيخأن إ :كان اجلواهر قال وإن ،داركما رواه املى عل، وحسن احلليب

  .ا من الرواية اشتباهاًأاملدارك ذكرها كوإن 

ومجرة ى الوسطى يعيد عل:  قال، اجلمار منكوسةىرجل رم: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

 ،الثالث مجراتى فليعد عل خريتنيمت األأو أقل من أربع حصيات وىلاأل اجلمرة ى كان قد رم فإن،العقبة

 من ىرم كان قدن إ وكذلك، خريتنياألى أربعاً فليتم ذلك وال يعيد عل وىلاأل من ىكان قد رموإن 

ى الثالثة بسبع فليتمها وال يعيد على كان قد رماها بأربع ورم وإن ،الثالثةى الثانية ثالثاً فليعد عليها وعل

  . )٣(الثالثة

، عد الثالثةأالثانية بواحدة و ىلإبسبع و وىل إىل األجهلت ورميتوإن  :)عليه السالم(والرضوي 

اجلمرة  إىل رميت وإن ،ذلك ىبن علما جزت النصف فا ومىت، هأولعد الرمي من أمل جتز النصف ف ومىت

  . )٤(هأولبعدها من  ىلإو إليها تعيد الرمي أن ة دون النصف فعليكولاأل

دلة  لكنه ال يقاوم األ،ولعل دليله فوات املواالة،  به دليلعن ابن بابويه فلم يوجد يأما احملك

  . ات املتواترةمجاعاملذكورة املعتضدة باإل

، كفاية أربع حصيات يف حصول الترتيب هو حكم الناسي أن  وال خالف يفإشكالال ه مث إن

  منسوباً، احلكم كذلك يف اجلاهل ويف الناسي أن لكن عن احلدائق

                                                

  . ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٦  الباب٢١٧ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٤  السطر٢٢ ص٢٠ ج:اجلواهر )٢(

. ٣٨  السطر٥٠٦ص: ذيله يف املدارك، و٣ حمىن إىل  من أبواب العود٦  الباب٢١٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٥  السطر٢٩ ص:فقه الرضا )٤(



٣٢

 املبسوط واخلالف والتحرير واجلامع والسرائر والتلخيص واللمعة وظاهر بل عن، صحاباأل إىل 

  . قيدوه بالناسي فقطكان مجاعة وإن ، كذلكأيضاًالشرائع والنافع كون حكم العامد 

 أو الناسي إىل انصراف النصى ودعو، املضطر وحنوه دلة املتقدمة يشمل حىت األ أن إطالقوالظاهر

وحلمل فعل املسلم ، ما يف اجلواهر من عدم مشول النص للعامد لندرته  أن كما،واجلاهل غري مسموعة

ن املطلق يشمل أل، لفساد السابق غري تام يوجوب الترتيب املقتضى  ما دل علطالقوإل، الصحةى عل

 طالقمنع مشول اإلن إ :ولذا قال املستند، وال وجه لالنصراف يف املقام، مل يكن انصراف إذا الفرد النادر

 أن كما، طالق اإلمامأال جمال له نه إ أما محل فعل املسلم ففيه، الذهن ضعيف إىل تبادر غريه أو للعامد

  .  وجوب الترتيبإطالقى  النص يف املقام حاكم علإطالق

  .عادة يف العامد اإلحوطاأل أن شك يف نعم ال

  . رجل ركب أمراً جبهالة فال شيء عليهأي  : خصوصاً بعد قاعدة،ما اجلاهل فالأ

 ، لقاعدة امليسور، يف لزوم املقدورشكالال ينبغي اإل، ربعأرمي أقل من ى عل الّإلو مل يقدر ه مث إن

  .)عليه السالم( إبراهيموللتعليل يف رمي 

يرمي كل  بأن الثالثى عل، أو مجرة واحدةى  عليرمي الست اليت عنده مثالً أن مره بنيأولو دار 

قدم ، أقرب كان هناك ميسوران أحدمها وإذا،  امليسورين عرفاًأقرب نه أل،يبعد الثاين ال، واحدة حبصاتني

  . خر الستفادته من نفس دليل امليسوراآلى عل

 حصاة مث ى فلو رم،دلة األطالقإل،  الضيق بني رمي احلصياتةال يشترط املواال أنه مث الظاهر

استراح  إذا وكذا، االشتراطصل عدم فاأل، طالقولو شك يف اإل،  الثانية مل يضرىشرب املاء مث رم

  . شبهأما  أو منعه الزحام من الرمي تباعاً أو مقداراً



٣٣

  .أعادة ما بدإ إىل دلة حيتاجنعم مع الفصل الكثري اخلارج من منصرف األ

،  صباحاًحدهاأيرمي  أن فيصح، اًإطالقفال دليل عليها ، ما املواالة بني رمي اجلمرات الثالثأ

 الثانية ومل يكن أوجب ى مث رم،بثالث مثال وىلاأل ىرم هذا لوى وعل، ة عصراًوالثالث، ظهراً خرىواأل

، عادا من رأسإ إىل وال حاجة، وىليكمل األ أن صح وىلاألحصيات  إىل  بالنسبةةذلك ادام املواال

ا من عادة رميهإكمال السابقة دون إوالتذكرة والسرائر ى عن القواعد والتحرير واملنته يولذا كان احملك

عادة ظاهر ما مسعته من اإلن إ :بل قال، وتبعه اجلواهر، عادةبوجوب اإل فىتأحيث  خالفاً للمستند، رأس

 يفال يكف، ربعتيان بدون األ وجوب االستيناف باإلالفتاوىصرحيه كصريح معظم  أو يف بعض النصوص

  .)١(الثانية أو وىلاألعادة ما بعدها يف إكماهلا مع إ

 إىل يف عدم االحتياجى  تكفىصالة عدم بطالن ما رمأو ،ىه كما ال خيفوالنص ال صراحة في

  . ىعادة مبقدار ما رماإل

  .الثالثة أو مل يرم الثانية وإن ،عادةكان عليه اإل الذي ذكرناه  باملعىنةفاتت املواال لو نعم

  .  خمتار اجلواهر واملستندحوطفاأل ،وكيف كان

دون  أو ربعأسواء رماها ، ةمل تفت املواال إذا اى اكتفكملها وأكان الناقص الثالثة  إذا نعم

  .ال دليل له أنه وقد عرفت، من ابن بابويه املتقدم كالمه الّإال خالف فيه نه إ :بل رمبا يقال، ربعاأل

حد الطرفني مل أى مارة علألو قامت   نعم.صل العدم كان األ،م الأكمل السبع أ أنه ولو شك يف

  .  العامل واهللا،صليكن جمال لأل

  

                                                

 .١٢  السطر٢٣ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(



٣٤

ويف املستند ، خالف  والإشكال بال ،قضاه وجوباً، مارجلا أو نسي رمي مجرة لو ):٤ مسألة(

  .)٢( بقسميه عليهمجاعإلا ويف اجلواهر، )١(اًإمجاع

الرجل ينكس يف :  قلت له،)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، اوية بن عمار مع صحيحة:ويدل عليه

 وإن ،مث مجرة العقبة، ىيعود فريمي الوسط:  قالى،مث العظمى مث الوسط عقبة جبمرة الأرمي اجلمار فيبد

  . )٣(كان من الغد

  . ومثلها غريها

ال خالف  أنه ويف اجلواهر، داءاألى فيقدم القضاء عل، والالزم مراعاة الترتيب بني السابقة والالحقة

  . )٦( عليهمجاعاخلالف اإل وعن ،)٥(صحابمقطوع يف كالم األ أنه وعن املدارك، )٤(أجده فيه

فعرض له عارض فلم  ،مىن إىل ىانته يف رجل أفاض من مجع حىت :ويدل عليه صحيحة ابن سنان

، مس أحدمها بكرة وهي لأل،صبح مرتنيأ إذا يرمي: )عليه السالم( قال ،غابت الشمس يرم اجلمرة حىت

  . )٧(عند زوال الشمس خرىواأل

، فاته مرة ملا، أصبح مرتني إذا يرمي: قال إالّ أنه ،أيضاً )سالمعليه ال(عنه ،  روايتهخوعن الشي

عند زوال  خرى واأل،مسمها بكرة وهي لأليكون إحدا، وليفرق بينهما، لليوم الذي يصبح فيه خرىواأل

  . )٨(الشمس

                                                

  . ١٦ السطر... مىن إىل  يف وجوب الرجوع٢٨٢ ص٢ ج:املستند )١(

  . ٥ السطر ٢٤ ص٢٠ ج:اجلواهر )٢(

  . ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٥ الباب ٢١٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ١٣ السطر ٢٤ ص٢٠ ج:اجلواهر )٤(

  . ٣٥ السطر ٢٠٦ ص:املدارك )٥(

  . ١٧٨٦ املسألة ١ ح٢٦٦ ص:اخلالف )٦(

  . ٢ حمن أبواب رمي مجرة العقبة ١٥  الباب٨١ ص١٠ ج:الوسائل )٧(

  . ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٥ الباب ٨١ ص١٠ ج:الوسائل )٨(



٣٥

، أيضاًالقول باستحباب الترتيب  إىل استحبابه ي وال يسر،الفصل املذكور غري الزم أن والظاهر

  . بل عن بعضهم عدم اخلالف يف ذلك، صل الوجوبم املالزمة بعد كون األلعد

 ،طلوع الشمسى فال يقدمه عل، مس بعد طلوع الشمسيأيت بالرمي املربوط باأل أنه الظاهر نعم

  .  وهذا ليس منهم،عذارالرمي قبل طلوع الشمس لذوي األ أن  الظاهرفإن

  .كما تقدم الكالم فيه، لذي العذر الّإ، قضاًء عدم صحة الرمي ليالً ومنه يعلم

لقاعدة ، عادة القضاءإ إىل وال حاجة،  القضاءى مث تذكر رم، مجرة اليوم لبقاء نسيانهىولو رم

  .رادة رمي احلاضرةإالترتيب عند تذكر القضاء عند ى دال على  والنص والفتو، االمتثالىسقاط لداإل

ميا أ:  لقاعدة،عادة القضاءإيلزم  ال أنه الظاهر ف،القضاءى داء عل فقدم األ،ولو جهل حكم الترتيب

 ،رواخأموا و قد)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أصحاب أن من:  وملا ورد،ركب أمراً جبهالةئ امر

  .)١(حرج حرج ال ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فكان يقول 

 بعض طالقإل، احلكم كذلك أن هرفالظا، عمداً أو جهالً أو ولو ترك الرمي يف السابق اضطراراً

  .دلة واملناطاأل

كما تقدم الكالم يف ،  يف وقته بطالن احلجال يوجب تركه العمدي، الرمي ليس بركنن إ وحيث

  .ذلك

قدم ، مسالغروب قليل حبيث ال يسع رمي اليوم واأل إىل مس والوقتولو تذكر ترك الرمي يف األ

ما تقدم من ى ه ليال بناًء علؤ وال يصح قضا،الغد إىل مساألخر قضاء أو، حقأن صاحبة الوقت أل، اليوم

  . لزوم كونه اراً

                                                

  . ٦ ح من أبواب الذبح٣٩ الباب ١٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣٦

،  بالليلى رم،النهار إىل وكان ال ميكنه البقاء، حنوه أو آخر اليوم الثالث لعذر مل يقض حىتن إ نعم

  . لقاعدة امليسور

  .داء عند الزوالورمي األ، ك قد عرفت استحباب رمي القضاء غدوةمث إن

 رمامها ،الثالثة أو ا الثانيةأ، أو الثالثة أو وىلاألا أ أو ،الثانية أو وىلاألا أاته مجرة وجهل ف ولو

ى عل وىلاألالثالثة يلزم تقدمي  أو وىلاألا ألو جهل  أنه  ويلزم مالحظة الترتيب مبعىن،مع تقدمي السابق

  .أوالًمل يكف رميه هلا  وىلاألن الفائت لو كان  أل، رمي الثانية بينهماإضافةالثالثة ب

  .الثالثة رماها مرتباً لتحصيل الترتيب أي اأولو جهل 

  . مجايل كلها للعلم اإلى رم،حدها ومل يعلم تلك اجلمرةأكثر من أ أو ولو فاته حصاة

 ا فزادت واحدة فلم ىوعشرين حصاة ترم ىحدإخذ أيف رجل  :وخلصوص صحيحة ابن عمار

سقطت من رجل  وإن ،ةفلريجع فلريم كل واحدة حبصا: )عليه السالم(  قال،يتهن نقصتأيدر من 

  . )١(يأخذ من حتت قدميه حصاة ويرمي ا:  قال،يتهن هيأحصاة فلم يدر 

  . تكون تلك احلصاة بكراً كما تقدمن أ والبد: أقول

وال يلزم ، ائتيرمي الثالث بالقدر الف أن لزم، وجهل تعينها، ربع من مجرة واحدةفاته دون األ ولو

يها شاء مبا أبقدر الفائت فقط ختري يف رمي  إالّ ولو مل يكن عنده، ن الفائت واحدةأل، الترتيب يف املقام

فاته ثالث عن  أنه علم إذا كما، وحيتمل لزوم التوزيع، ه فيه احتمال املوافقة فإن،عنده من احلصيات

  حيتمل وجوب رمي و، ه حيتمل وجوب رميها بواحدة من اجلمرات فإن،حديهاإ

                                                

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود٧  الباب٢١٧ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣٧

  . وغريه ي اليت ذكروها يف باب الودع)نصافقاعدة العدل واإل(ه يشبه  فإن،كل واحدة بواحدة

  . لتعدد الفائت،ربع وجب الترتيبولو فاته من كل مجرة دون األ

 كال من اجلمرات ى رم،من ثالث، أو من ثنتني، أو ا من واحدةأ وشك يف ولو فاته ثالث مثالً

  .مجايلمراعاة للعلم اإل، بثالث حصيات

 اخلالف وتقدمي إمجاعمن : ن قوال،ما للثاينى  علولولو فاته يومان فهل الالزم تقدمي ما لأل

  .قضاء الالحقى صالة عدم لزوم تقدمي قضاء السابق علأومن ،  ابن سنانةواالحتياط وصحيح السبب

والصحيحة ، حتياط حسن غري الزمواال، وتقدمي السبب ال يالزم تقدمي املسبب،  فيه نظرمجاعواإل

  .أحوط ولكان القول األ وإن ، الثاينقرب واأل،ال داللة فيها

ن ه اآليالذي يرم أن بل ال يلزم نية، مل يلزم نية ذلك، الثاين أو ولالفائت ليومه األ أن ولو مل يعلم

 مل ولالثاين فظهر األ  أنهبل لو ظن، صالة عدم لزوم مثل هذه النيةأل، الثاين أو ولهل هو يف يومه األ

  . واهللا العامل، ره نية كونه اليوم الثاينضت

  



٣٨

بال ف التشريق أيامع بقاء م ماأ ى،رجع ورم، دخل مكة نسي رمي اجلمار حىت لو ):٥ مسألة(

  . مل خيرج أو خرج إذا ها شامل ملاإطالق  فإن،دلة وجوب الرميوذلك أل، إشكالخالف وال 

يرمي اجلمار  أن  رجل نسي:قلت، )عليه السالم(عن الصادق ، رصحيحة ابن عما إىل ضافةباإل

: )عليه السالم( قال ،فاته ذلك وخرج :قلت، يرجع فيفصل بني كل رمتني بساعة:  قال،مكةى أت حىت

ليس عليه شيء)١( .  

 نفرت ترمي اجلمار حىت أن ة جهلتألته ما تقول يف امرأس، )عليه السالم(عنه ،  الثانيةتهوصحيح

  . )٢(والرجل كذلك ي،فلترجع فلترم باجلمار كما كانت ترم :)عليه السالم( قال ،مكة إىل

 :قلت، يرجع فريمي:  قال، رجل نسي اجلمار:قلت له، )عليه السالم(عنه ،  الثالثةتهوصحيح

و  أ نسي فإن:تلق، يفصل بني كل رميتني بساعة، يرجع فريمي متفرقاً:  قال،مكةى أت ه نسيها حىتفإن

  . )٣(يعيد أن ليس عليه:  قال،فاته وخرج جهل حىت

ن احلج ى أوملا دل عل،  الروايةطالقإل،  التشريقأياميكون ذلك يف  أن ال يشترط أنه قربمث األ

مل يرم يف ن إ أنه ىوملا دل عل،  ذي احلجةأياموقد سبق جواز احللق والذبح يف سائر ، أشهر معلومات

  .امل لليلة الرابعة عشرة الش،النهار رماها يف الليل

  عبد اهللا  أيب عن،  خرب عمر بن يزيدهوال يقاوم ذلك كل

                                                

. ٢ حمىن إىل  العود من أبواب٣  الباب٢١٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١ حمىن إىل  من أبواب العود٣  الباب٢١٢ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٣  الباب٢١٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٣٩

يرميها من  أن  التشريق فعليهأيامى متض بعضها حىت أو غفل رمي اجلمارأمن : )عليه السالم(

 ننه ال يكوأو، استعان برجل من املسلمني يرمي عنه  مل يكن له ويل فإن، عنه وليهى مل حيج رم فإن،قابل

  .)١( التشريق إالّ أيامرمي اجلمار

ما ال ينايف الصحاح ى مما يوجب محلها عل، ما ال يقول به أحدى واشتماهلا عل، لضعف السند

  .السابقة

 استحباب ،وصاحبا املدارك والذخرية، منهم احملقق والعالمة يف بعض كتبهما ،وقد اختار مجاعة

ه يأيت يف العام  فإن،مل ميكنه الرجوع يف هذا العام أو ،خرج من مكة، أو  التشريقأياممضت ن إ القضاء

  .يستنيب من يرمي عنهوإال ، حج بنفسهن إ القابل

فقالوا ، خالفاً للمحكي عن الشيخ والعالمة والشهيدين يف بعض كتبهم واحللي وابن زهرة

  . مستندهم رواية عمر و،بالوجوب

ما ى  وعل،ا ال تقاوم ما تقدمأد عرفت حيث ق، ون فقد جعلوا رواية عمر لالستحبابولأما األ

مل ميكنه  وإن ، بنفسه وجوباًى التشريق طول ذي احلجة رمأياممكنه الرجوع ولو بعد أ  فإنذكرناه

وللمناط يف خمتلف أبواب ، كان االحتياط غري قوي لدليل امليسور وإن ، االستنابةحوطفاأل الرجوع

  .ولرواية عمر، حيث يستنيب من ال ميكنه العمل بنفسه، احلج

يكون نائبه وليه  أن ويستحب، استنابوإال  ،به احتياطاًى مل ميكنه االستنابة وحج يف القابل أتوإن 

  . زوج املرأة واملراد بالويل أحد أقاربه أو،  آخرسان فإن مل ميكن وليه فإن،للرواية

يفعله يف العام بعده  أن ن عليه كا،اضطراراً، أو مل يفعله يف العام املقبل اختياراً أنه إذا مث الظاهر

، ذهاب العامب الحتمال انقطاع احلكم ،سبيل االحتياط يف االحتياطى مر علكان األ وإن ،للمناط

   واحلكم الذي ذكرناه، ةءصل الرباواأل

                                                

. ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٣  الباب٢١٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٤٠

دلة  األطالقإل، بعضها أو  بكل احلصيات،البعض أو عم من عدم رمي الكلألعدم رمي اجلمرة 

 أياممضت  فاته دون أربع حصيات حىتن إ :قال أنه عن كاشف اللثام يكولذا كان احمل، ومناطها

  . )١(أحوطبه يف القابل كان ى أت وإن ،التشريق فال شيء عليه

وال ، ن احلجال وال بط،غري عمد ال تكون عليه كفارة أو ترك عمداًن إ أنه فالظاهر، وكيف كان

  . دلةات األإطالقصل و لأل،حرمة بعض احملرمات

من ترك رمي اجلمار متعمداً مل حتل له :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، واية عبد اهللاأما ر

ذ إ، حكم حقيقي أنه ال، التهويلى ا حممولة علأفقد عرفت سابقاً . )٢(وعليه احلج من قابل، النساء

  .ات حلية النساء تكون قبل رمي اجلمر فإن،خالفهاى  علمجاعواإل دلة الصحيحةنصوص األ

ن إ وحيث، يوم العيد املراد كل اجلمرات حىتن إ فال يقال،  التشريقأياموظاهره رمي اجلمرات 

ه  فإن، فال حتل له النساء، مكةأعمال مل يأت جبمرة العقبة مل تصح فإذا،  مىنأعمال مكة بعد أعمال

ى ال عل احللقى  علالتوقف أن من  مىنأعمالملا تقدم يف ، ة موضع مناقشأيضاًيف نفسه  أنه  مع،تكلف

  . ن الرواية شاذة جداً إبل يف املستند، غريها مما تقدم الكالم فيها، إىل كلها

 طالق كما صرح باإل، املذكورة بني الناسي والعامد واجلاهل واملضطرحكامال فرق يف األه مث إن

  . غريهكان جريان احلكم يف العامد ليس بوضوح جريانه يف  وإن ،املدارك واملستند وغريمها

  

                                                

. ٢٧ السطر ...  يف حكم من فاته الرمي٣٧٩ ص١ ج:كشف اللثام )١(

. ٥ حمىن إىل  من أبواب العود٤ الباب ٢١٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٤١

عرض له اجلنون  إذا ر كاخلائف واملريض واملضطر والطفل وانونو عن املعذىيرم ):٦ مسألة(

 وإن ،كل معذورى  علمجاعبل ظاهرهم اإل،  وال خالفإشكالبال ، عذاراأل يغريهم من ذو إىل ،هناك

  .يف مجلة ممن ذكرواى بالفتو أو مجاعكان بعض تصرحيام باإل

عليه (عبد اهللا  أيب عن، وابن احلجاج،  كصحيحة ابن عمار،تر الرواياتذلك متواى ويدل عل

  . )١( عنهمىوالصبيان يرم، عنهما ىالكسري واملبطون يرم:  قال)السالم

:  قال، عنه اجلمارىعن املريض يرم )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت، سحاق بن عمارإوموثق 

عنهىاجلمرة ويرم إىل نعم حيمل )٢( .  

نعم :  قال، عنه اجلمارىعن املريض يرم، )عليه السالم(ى احلسن موس أبا لأس أنه ،خره اآلوخرب

  . )٣( عنهىيترك يف مرتله ويرم:  قال،ه ال يطيق ذلك فإن:قلت،  عنهىاجلمرة ويرم إىل حيمل

  .غريها من الروايات إىل ،ذلك يف الطواف عن املريضى وقد تقدم مجلة من الروايات الدالة عل

 عقالً، أو  كالذي عليه عسر وحرج وكانون،ما لكونه معذوراً شرعاًإ عنه ىمن يرم أن والظاهر

  . عليه والصيب الذي ال يعقلىكالذي ال يقدر كاملغم

، مكانصالة عدم النيابة مع اإلأل، يرمي هو بنفسه فالظاهر لزوم تعليمه حىت أما الصيب الذي يعقل

 أن شأنه من يتوىلى مها فهل جيب علأما غري،  جيب عليهما الرمي عنهماويل الصيب وانون أن والظاهر

  لظاهر ، يرمي عنه

                                                

. ٣و ١ حمىن إىل من أبواب العود ١٧ الباب ٨٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٤ حمىن إىل من أبواب العود ١٧  الباب٨٣ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ٢ حمىن إىل من أبواب العود ١٧ الباب ٨٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٤٢

بل يف ، ول األحوطكان األ وإن ، الثاينقربواأل،  احتماالن،صل جيب لألال أو، خبارهذه األ

نون خراج مثل ويل الطفل واإه املسألة بدون  إالّ أن إطالق،)١(صحاب ظاهر األعدم الوجوبن إ املستند

  .وجه له ال

، أو عقل انون، أو صح املريض بأن ، مث كمل املنوب عنه،والية أو تربع أو ولو رمي عنه بنيابة

ى كما عن التحرير واملنته، كان الوقت باقياً وإن ،فالظاهر كفاية فعل النائب،  عليه وهكذاىفاق املغمأ

حيث قالوا  خالفاً لبعض، ى النص والفتوإطالقو، جزاءلقاعدة اإل:  قال،والتذكرة وتبعهم اجلواهر

  . )٢(بالبطالن

مع  بعد ساعة يكان سكراناً يع إذا كما، كان يف سبيل الربء فرمي عنه إذا ناء ماثينبغي است: أقول

 وإن ،مها املعذور يف كل الوقتبل ظاهر، منصرف عنهى  النص والفتوإطالق  فإن،فرض بقاء الوقت

  . كان بقاء عذره حسب الظاهر

 أما،  يف النيابةإشكالفال ، املال أو للعرض أو  كان خائفاً عن الذهاب بنفسه خوفاً من املرضإذاو

لكنه ال ، داء وال حمذوراألى كان هناك دائنه وهو يقدر عل إذا  كما،كان خوفه من حق مطلوب منهإذا 

  . يذهب بنفسه أن فالظاهر وجوب، ه اعتباطاًءداأيريد 

، أو  ففي وجوب املباشرة،ويؤخذ هناك من قبل العادل،  بالقصاص شرعاًفيما لو كان مديوناً نعم

 عسر وحرج  ألنه،وقد تقدم الكالم يف ذلك حيث حيتمل جواز االستنابة، جواز االستنابة احتماالن

  .  فتأمل،عليه

   مل يقدر فإذا،  تكليفه ألنه،ولو كان غري القادر يعقل وجب عليه االستنابة

                                                

. ١سطر ال٢٨٣ ص٢ ج:املستند )١(

. نقله باملعىن، ١ السطر٣١ ص٢٠ ج:اجلواهر )٢(



٤٣

  .بذل املال إىل احتاج وإن ،سبيبباملباشرة وجب بالت

يكون عمله وهذا  أن  إىلمن احتياجه،  احتماالن،عنهى فهل يكف،  تربع عنه متربع بدون علموإذا

  . دلة بعض األإطالقومن ،  لهليس عمالً

:  فقال،عليه يغمأسأله عن رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ىكصحيح رفاعة بن موس

عنه اجلمارىيرم )١( .  

 ،أم ال، خرعطاء مخس وزكاة اآلإ مثل  ألنه،فهل تصح النيابة عنه، ولو عاند املعذور بعدم االستنابة

كان رمبا يقال  وإن ، احتماالن،مل يكن عملهوإال ، نية املنوب عنه مع القدرة وهذا قادر إىل الحتياجه

واملسألة ، خبالف املقام، د اخلالفامليت ال يقصن إ فيه إالّ أن ، من قبيل النيابة عن امليت ألنهبالصحة

قدر ن إ باستنابته أو يأيت هو بنفسه أن مع لزوم، تيان الغري نيابة عنهإبأس ب كان ال وإن ،التأمل إىل حباجة

  . ذلكى عل

واستناب يف  بعضى قدر عل إذا  يف لزوم مراعاة الترتيب بني النائب واملنوب عنهإشكالال ه مث إن

 ىالثانية رمى ولو قدر عل، وىل النائب الثانية بعد رمي املنوب عنه األىرم وىلاألى  قدر عل فإن،بعض

  .قبله وىلاألالنائب 

فال ،  ميسور ألنه،ولقدم األ، يأيت نائبه به اراً، أو يت هو بالرمي ليالًأي أن مر بنيولو دار األ

  . روايات رمي اخلائف وحنوه ليالًإطالقويدل عليه ، النيابة إىل يرجع

 يكون طفالً أن بل ال يبعد صحة، طالقلإل،  وبالعكس،يكون امرأة عن رجل أن  يف النائبويصح

  . مميزاً

  وال يبعد ، بل يف بعض الروايات داللة عليه، يكون مسلماً أن يشترط نعم

                                                

  . ٥ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٧ الباب ٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٤٤

  .طالقلإل، مل يكن ممن حكم بكفره إذا كفاية غري املؤمن عن املؤمن

ومن ظاهر ، صلمن األ،  احتماالن،رمي عنه حبضورهمكان مث الوهل جيب حضور املعذور مع اإل

  .)١(صحابظاهر األ أنه بل يف املستند، مستحب أنه ظهرواأل، بعض النصوص املتقدمة

 فكأنه استند يف ، مما ذكره بعض الفقهاء،يف يد املنوب عنه مث أخذه والرمي عنهى أما وضع احلص

 بابويه علي بن املوافق لرسالةنه إ بل قيل، بحيد القصاب يف حالة الذى مسألة وضع اليد عل إىل ذلك

  . وال بأس بذلك للتسامح يف أدلة السنن، والسرائر والوسيلة واملبسوط والتحرير وغريها

  

                                                

. ٤  السطر٢٨٣ ص٢ ج:املستند )١(



٤٥

القدر الواجب ى بياض النهار زائداً عل، أي  التشريقأيام  مبىننسانيقيم اإل أن يستحب ):٧ مسألة(

  .الرميى عل

، بالبندقية وحنوها من خارج حدود مىن مار من دون الكون يف مىنمكن رمي اجلأ أنه أما لو فرص

 وإن ،سوة وحنوها الثاين لألحوطاأل،  احتماالن،الالزم الرمي من نفس مىن أن  أو، الواجبىفهل يتأت

من باب التعارف يف  يكون الكون يف مىن أن وعدم بعد،  حلصول الواجب من الرميولكان ال يبعد األ

  . خارجهايتيسر الرمي من  ث الحي، زمن السابقال

 أبا سألت، خرب ليث املرادي، يف بياض النهار استحباب الكون يف مىنى دل عليف، وكيف كان

ويطوف بالبيت  ،بعد فراغه من زيارة البيت  مىنأيامعن الرجل يأيت مكة ، )عليه السالم( عبد اهللا

  . )١(يلإحب أأفضل و املقام مبىن:  فقال،تطوعاً

كصحيح العيص بن ، املانعة أو ال ينافيه مجلة من الروايات اوزة ولذا، فضليةره األوهذا ظاه

: )عليه السالم( فقال ، التشريقأيام عن الزيارة بعد زيارة احلج )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،القاسم

ال)٢( .  

،  مىنأيامكة فيطوف ا يأيت الرجل م أن ال بأس: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح مجيل

  . )٣(وال يبيت ا

 قال ، التشريقأيامعن الرجل يزور البيت يف  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وصحيح رفاعة

  . )٤(شاءن إ ،نعم: )عليه السالم(

                                                

. ٥ حمىن إىل من أبواب العود ٢ الباب ٢١١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

 .٦ حمىن إىل من أبواب العود ٢ الباب ٢١٢ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ١ حمىن إىل من أبواب العود ٢ الباب ٢١١ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٢ حمىن إىل من أبواب العود ٢ الباب ٢١١ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٤٦

 فقال ، التشريقأيامعن زيارة البيت  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وصحيح يعقوب بن شعيب

  . )١(حسن: )السالمعليه (

، شاءن إ كل يوم ويزور البيت :قال أن إىل) عليهم السالم( روينا عن أهل البيت ،ورواية الدعائم

  . )٢(ينفر منها أن  إىلفيبيت ا مىن إىل ويرجع من يومه، له ويطوف تطوعاً ما بدا

أيطوف ، كلهطواف حجه ى رجل زار فقض :)عليه السالم( إبراهيميب قلت أل: سحاقإوموثق 

  . )٣(ذلك شاء فعل ما مل يبتأي  : فقال،مىن إىل وجههى عل يليك أم ميضإبالبيت أحب 

 يف قبال الوجوب  ألنه،مل يكن مانع عن التكلم بأنه خمري سبيل االستحبابى مر علوحيث كان األ

  . سحاق كما احتمله اجلواهرإ فال داعي الحتمال التقية يف رواية ،املتوهم

حبيث ، يفاليت هي أبعد اجلمرات من مكة قرب مسجد اخل وىلاأليرمي اجلمرة  أن تحبيسه مث إن

  عدا مجرة العقبة،وكذلك اجلمرة الثانية، ويسار اجلمرة القبلة عن ميني الرامي إىل يكون الرامي املتوجه

  . كما ذكره غري واحد،  الرامي يستدبر القبلة ويرميها عن ميينهفإن

فارمها عن يسارها يف بطن  وىلاأل باجلمرة أابد: )عليه السالم( ويدل عليه قول الصادق

  . )٤(املسيل

  ترمي : إمساعيل يف صحيحة )عليه السالم(وقول الرضا 

                                                

  . ٣ حمىن إىل من أبواب العود ٢الباب  ٢١١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١٨ السطر  مىنأيامج ا يف ذكر ما يفعله احل٣٣١ ص١ ج:الدعائم )٢(

. ٤ حمىن إىل من أبواب العود ٢ الباب ٢١١ص ١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٢ حمن أبواب رمي مجرة العقبة ١٠الباب  ٧٦ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٤٧

  . )١(اجلمار من بطن الوادي

  .وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك يف رمي مجرة العقبة

أي  ،دم الوقوف عند الثالثةكما يستحب ع، غوالثانية بعد الفرا وىلاألويستحب الوقوف عند 

  .  وال خالف يف كل ذلكإشكالبال ، كما يستحب الدعاء عند الثالثة ،مجرة العقبة

وقل ، ارم يف كل يوم عند زوال الشمس: )عليه السالم(عن الصادق ، ويدل عليه صحيح معاوية

وقل كما قلت يف ، ل املسيعن يسارها يف بطن وىلاأل باجلمرة أفابد، ت حني رميت مجرة العقبةلكما ق

اهللا عليه ى صل(النيب ى وصل عل، ثن عليهأمث قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة وامحد اهللا و، يوم النحر

مث افعل ذلك عند الثانية واصنع كما ، أيضاًمث تقدم ، يتقبل منك أن  وتسألهفتدعو  مث تقدم قليالً، )وآله

فارم وال ، وعليك السكينة والوقار ،الثالثة إىل ي مث متض،وتقف وتدعو اهللا كما دعوت، وىلصنعت يف األ

  . )٢(تقف عندها

 هذا :قلت، تقم عند مجرة العقبة وال ،م عند اجلمرتنيق: وصحيحة يعقوب، ويف رواية البزنطي

  . )٣(مع كل حصاة ركب:  قال،رميتأقول إذا ذا  ما: قلت، نعم: )عليه السالم( قال ،من السنة

  . ك من الرواياتغري ذلإىل 

 وقال ،شهر كما يف املستندظهر األاألى  التشريق بعد الصلوات علأيام يستحب التكبري مبىنه مث إن

   مستدال، وابن محزة بوجوبهى  منهم املرتض مجاعة

                                                

  . ٥ رمي مجرة العقبةح من أبواب ١٠ الباب ٧٨ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٢ح. .. من أبواب رمي١٠ الباب ٧٥ ص وذيله يف،١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٢  الباب٧٨ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١١ وذيله يف الباب ،١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٠  الباب٧٥ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٤٨

 للقرائن الداخلية ،االستحبابى مر احملمول علوبظاهر األ، العدماملقطوع  مجاعما باإلأوهلعليه 

  .واخلارجية

ملن مل ، ا صالة الظهر يوم النحرأوهل ،ون التكبري عقيب مخس عشرة صلوات مفروضاتويك

ذلك النص ى كما تطابق عل، ها ما ذكر ملن تعجلؤوعقيب عشر صلوات مبد، وليتعجل يف النفر األ

  . ىوالفتو

سألته عن التكبري يف ، )عليه السالم(ى عن أخيه موس، )عليه السالم(جعفر  علي بن ففي صحيح

  . )١(نسي فال شيء عليه وإن ،مستحب: )عليه السالم( قال ،ال أواجب  أو للتشريقامأي

   يفاَهللاواذْكُروا ﴿ :عز وجلعن قول اهللا  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،ويف صحيح ابن مسلم

صالة  إىل  النحرمن يوم  صالة الظهر، التشريقأيامالتكبري يف : )عليه السالم( قال ،)٢(﴾ معدوداٍتأيام

 مصار أمسك أهل األولاألالنفر  نفر الناس ، فإذاعشر صلوات مصاريف األو، يوم الثالثالالفجر من 

  . )٣(ا الظهر والعصر فليكربى فصل ومن أقام مبىن

هي  : قال،﴾ معدوداٍتأيام  يفاَهللا واذْكُروا ﴿ :عز وجليف قول اهللا ، وصحيح منصور بن حازم

، يفعل كذا وكذا أيب كان: بعد الفجر تفاخروا فقال الرجل منهم أقاموا مبىن إذا  كانوا،ريق التشأيام

 وإن اذْكُروه كَما هداكُم وِعند الْمشعِر الْحراِماَهللا  أَفَضتم ِمن عرفاٍت فَاذْكُروا فإذا﴿: عز وجلفقال اهللا 

 فإذاغَفُور رحيم اَهللا  نّاَهللا إاستغِفروا  وم أَفيضوا ِمن حيثُ أَفاض الناسكُنتم ِمن قَبِلِه لَِمن الضالِّني ثُ

اهللا : والتكبري: )عليه السالم( قال ،)٤(﴾كَِذكِْركُم آباَءكُم أَو أَشد ِذكْراًاَهللا قَضيتم مناِسكَكُم فَاذْكُروا 

  كرب أاهللا ، هدانا ماى كرب علأاهللا ، وهللا احلمد، كربأ واهللا ،اهللا إالّ لهإال  ،كربأ اهللا ،كربأ

                                                

. ١ ح من أبواب صالة العيد٢٣ الباب ١٢٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

  . ٢٠٣  اآلية:سورة البقرة )٢(

. ٤ حمىن إىل  من أبواب العود٨ الباب ٢١٩ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٢٠٠ اآلية إىل ١٩٨  اآلية:سورة البقرة )٤(



٤٩

  . )١(نعامما رزقنا من يمة األى عل

 إالّ لهإال ، كربأ اهللا ،كربأاهللا : يقول أن والتكبري: )عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيح معاوية

واحلمد هللا ، نعامما رزقنا من يمة األى كرب علأ اهللا ،ما هداناى كرب علأاهللا ، وهللا احلمد، كربأ واهللا ،اهللا

  . غريها من الروايات إىل ،)٢(بالناأما ى عل

يأيت بصيغة  أن بل له، لكن ال جيب اللفظ الذي تقدم يف الروايات، وقد تقدم الكالم يف صالة العيد

: ال فق،سألته عن التكبري بعد كل صالة ،)عليهما السالم(حدمها أعن ، ففي صحيح ابن مسلم، أخرى

ليس شيء موقتنه إ ،كم شئت)٣( .  

 لوالطف كاحلائض، عصياناً أو وجوباً أو حرمةً ي،ولو ال يصل، والظاهر استحباب التكبريات

  .ال الفعل املراد الوقت أن ذ الظاهرإ، والتارك للصالة

 النصراف ،مصارال مبن يف األ، نه ملحق مبن يف مىن أفالظاهر  كان وقت الصالة يف مكةوإذا

  . مصار عن مثلهاأل

  .كان له حكمهم مصاراأل إىل اخلروج عن مىن إىل لو اضطر نعم

  . حبر أو ولو كان يف بر، بل مقابل مىن، ه من باب املثال فإن،وليس املراد من املصر املدينة فقط

  

                                                

. ٣ ح من أبواب صالة العيد٢١  الباب١٢٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح من أبواب صالة العيد٢١ الباب ١٢٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب صالة العيد٢٤  الباب١٢٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٥٠

 وهو الثاين عشر من ذي ،ولبعد الرمي يف النفر األ ينفر من مىن أن يتخري احلاج بني ):٧ مسألة(

  . وال خالفإشكالبال ، وهو الثالث عشر يف اجلملة، النفر الثاين إىل يؤخرن أ و،جةاحل

: تعاىلقال اهللا ، بل هو مقطوع به،  املتواتر لنقلهمجاع واإل،بل يدل عليه الكتاب والسنة املتواترة

 ،)١(﴾ علَيِه ِلمِن اتقىإمث من تأَخر فَال  ويِهعلَإمث  يوميِن فَال   معدوداٍت فَمن تعجلَ يفأيام  يفاَهللا واذْكُروا ﴿

ذلك ى كما سيأيت ما يدل عل ،الصيد والنساءى وملن اتق، والثالث عشر خبار بالثاين عشرفسرت يف األ

   .خبارمن األ

  : أمرانوليشترط يف جواز النفر األه مث إن

حدمها وجب عليه أمل يتق  إذا أما، ءه الصيد والنساإحراماحلاج يف ى كون قد اتقي أن :ولاأل

  . املبيت ا ليلة الثالث عشر

وهذا ليس ، فقطالصيد ذكر رواية ،  القرآنأحكامالتبيان وامع وروض اجلنان و ينعم يف حمك

  . كما ذكروا مجاعضاراً باإل

  مىنفلو غربت عليه الشمس وهو يف، ال تغرب الشمس عليه اليوم الثاين عشر يف مىن أن :الثاين

  .وقد تقدم الكالم حول هذا الشرط، وجب عليه املبيت ا ليلة الثالث عشر

وعن املفاتيح ، )٢(نعلم فيه خالفاً بل عن الذخرية ال،  فهو املشهور شهرة عظيمة،ولأما الشرط األ

  بل عن شرح، اًإمجاعيكون  أن كاد

                                                

. ٢٠٣  اآلية:سورة البقرة )١(

. ٢٥ لسطرا ٦٨٦ ص:الذخرية )٢(



٥١

  . عليهمجاعاإلى  املفاتيح واملدارك واملنته

  :خرأ ثالثة الأقولكن يف املسألة 

فلو ارتكب أحد احملرمات وجب عليه ،  باجتناب كل احملرماتولاشتراط جواز النفر األ: ولاأل

  .كما عن ابن سعيد، النفر الثاين

  . يب ادأدريس وإ كما عن ابن، اشتراطه باجتناب كل حمرم يوجب الكفارة: الثاين

 دي فلو مل يتق الص،كما عن ظاهر الطربسي ،خريانقضاء النفر األ إىل اشتراط اتقاء الصيد: الثالث

  .ولحل له بعد حتلله مل جيز له النفر األوإن 

عرف ألكن يف اجلواهر ال ، يحلاق الصرورة بغري املتقإ ،صباحعن الكايف والغنية واإل يحكه مث إن

  . )١(دلة السابقة خالفهبل ظاهر األ، له شاهداً

  .هو املشهور وىقاألو،  مل جند له شاهداًأيضاًوحنن : أقول

ا اتقاء الصيد والنساء أن ىبناًء عل،  باالية الكرميةام استدلومث إ كما عن النهاية واملبسوط ، املراد

   .والوسيلة واملهذب والنافع

  فَمن تعجلَ يف﴿ :عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ويف خرب محاد بن عثمان

 أن  أصابه مل يكن له فإن،هإحرامالصيد يعين يف  :﴾علَيِه ِلمِن اتقىإمث من تأَخر فَال  وعلَيِهمث إيوميِن فَال 

  . )٢(ولينفر يف النفر األ

   أن أصاب احملرم الصيد فليس لهإذا  :أيضاً )عليه السالم( عنه ،خر اآلهوخرب

                                                

  . ٤  السطر٤٠ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

  . ٢ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٥ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٥٢

وهو قول ، ينفر الناس يصيب الصيد حىت أن س لهفلي ول ومن نفر يف النفر األ،ولينفر يف النفر األ

  . )١(الصيدى اتق:  قال،ية اآلفمن تعجل: عز وجلاهللا 

ينفر يف النفر  أن صاب الصيد فليس لهأومن :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، مجيل وخرب

  . )٢(ولاأل

ينفر  أن ه مل يكن لهإحرام النساء يفى من أت: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب حممد بن املستنري

  . )٣(وليف النفر األ

 ي ابتل فإن،الصيد: ىملن اتق: تعاىليف قوله ، )عليه السالم(عن الباقر ، وما رواه العياشي

  . )٤(ينفر يف يومني أن بشيء من الصيد ففداه فليس له

، ما هو املتفاهم عرفاًك، يهماأاجلمع بني اتقاء الصيد واتقاء النساء اشتراط ى مقتض أن ىوال خيف

  . مهاكال أو يهماأهل الشرط  أنه فال مورد للتكلم يف، ولذا فهم املشهور ذلك

ن إ ذإ، ضر مبا ذكرناهتوهي ال ، ال كالروايات املتقدمة، خرأية روايات قد رود يف تفسري اآله مث إن

  . سبعني بطناً إىل  وللبطن بطن،للقرآن ظهراً وبطناً

عز مسعته يقول يف قول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمارففي صحيح معاوية بن 

  . )٥(النفر األخري إىل ينفر أهل مىن حىت يتقي الصيد :ية اآل﴾فَمن تعجلَ﴿ :وجل

                                                

  . ٣ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٨ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٦ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ١ حمىن إىل ب العود من أبوا١١  الباب٢٢٥ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٢٨٦ ح١٠٠ ص١ ج:تفسري العياشي )٤(

.٦ من أبواب العود إىل مىن ١١ الباب ٢٢٦ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٥٣

ما :  فقال،ليلة من الليايل  مبىن)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنا عند:  قال، الرماحإمساعيل وخرب

من تعجل من : يقولون ،ىبل:  قال،يندر  ما:قلنا، يةعليه اآلإمث يف يومني فال  فيمن تعجليقول هؤالء 

 عز وجل قال اهللا ،وليس كما يقولون، عليهإمث هل احلضر فال أومن تأخر من ، عليهإمث أهل البادية فال 

  . )١(نتم احلاجأمنا هي لكم والناس سواء و، إيةاآل

ذنب  يرجع مغفوراً ال:  قال،ية اآلعز وجليف قول اهللا ، )سالمعليه ال( عن الصادق ،واملرسل

  . )٢(له

  . )٣(اهللاى ملن اتق: عقبة علي بن ورواية

، عليهإمث يعين من مات فال ، يف قوله تعاىل، )عليه السالم(عن الصادق ، ةوخرب سفيان بن عيني

  .)٤(الكبائرى ملن اتق، عليهإمث ومن تأخر أجله فال 

  . غريهاإىل 

ظاهرها ن إ حيث، يةفقد استدل ملن اشترط اجتناب كل احملرمات باآل، خر الثالثة األقولأما األ

ملن  :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وبرواية سالم بن املستنري، حرامبقرينة املقام اتقاء كل حمرمات اإل

ال وجه لالستدالل باآلية بعد  نهإ :وفيه، )٥(هإحرامالرفث والفسوق واجلدال وما حرم اهللا عليه يف ى اتق

  . ورود الروايات املفسرة هلا

                                                

. ٥ حمىن إىل  من أبواب العود٩  الباب٢٢٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٨ حمىن إىل  من أبواب العود٩  الباب٢٢٣ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٩ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ١٢ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٧ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  . ٧ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٦ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



٥٤

الفضيلة تساحماً يف أدلة السنن بعد ظهور نفي الروايات ى وأما الرواية فال بد من محل ذيلها عل

  .السابقة هلذا الشرط

، اخلالف فيه ي مبا ادعاه السرائر من نف،كما استدل ملن اشترط باجتناب كل حمرم يوجب الكفارة

فال اعتماد لعدم ، عنه يكما حك، دريس نفسه وافق املشهور يف نفس كتابه يف مكان آخرإن ابن لك

  .ىثبت الصغر إذا حىتى ممنوع كرب أنه  إىلضافةباإل، خالفه

حيل له   مىتولمن نفر يف النفر األ: ورواية ابن عمار، برواية محاد املتقدمة: واستدل للقول الثالث

  . )١(لشمس من اليوم الثالثزالت اإذا  : قال،الصيد

بضميمة غريمها استحباب اتقاء الصيد ملن نفر يف  بل يستفاد منهما، ال داللة فيهما ملدعاهنه إ :وفيه

  . النفر الثاين إىل فال يصيد، ولالنفر األ

  

                                                

. ٤ حمىن إىل  من أبواب العود١١  الباب٢٢٦ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٥٥

  :للمسألة املتقدمة فروع ):٩ مسألة(

مطلق احملرمات ، أو املستندبعض ك إليه كما ذهب، هل املراد باتقاء النساء وطيهن: )ولاأل(

 كما ذهب، كالقبلة واللمس إليه يؤلما و خاص بالوطي، أو كما هو احتمال، العقد املربوطة ن حىت

  . أحوط والثاين ، املنصرف ألنهأقربكان الثالث  وإن ، احتماالت،خرآإليه 

دلة االشتراك يف  أل، مل تتق الرجال كان عليها البقاءفإذا، أيضاًاملرأة كذلك  أن الظاهر مث إن

  .دلة اشتراكه له يف التكليفحمكوم حبكم الكبري أل أنه أما الطفل فالظاهر، التكليف

شبه مما ال يكون معه أما  أو حال السكر أو  يف حال النومأ وطفإذا،  االختياريىاتقوالظاهر من 

  .فال يشمله احلكم، ا يوط، أو شاعراً

 مل ،الوطي اى أجربت عل أو ،جلاًءأو إاضطراراً  أفلو وط، تيارخاص حبال االخ أنه الظاهر أن كما

  .يكن له هذا احلكم

  . دلة يف وطي املرأةلكون األ، اختياراً مل يكن له هذا احلكم ليط به أو الط لو أنه كما

  .دبرها يف حكم قبلها أن الظاهر نعم

  .كل مباشرة النساء كذلك بأن وقيل كان بيد الزوجة مثال إالّ إذا ،وكذا ال يلحق به االستمناء

 يأيت أيضاً ففيه ، االدلةطالقإل، كالزنا حراماً، أو وال فرق بني كون أصل الوطي حالال كالزوجة

  .النفر الثاين إىل وجوب البقاء

ال حكم  أنه فالظاهر، نسياناً أو ،حرامبأنه بعد يف اإل أو  باحلرمةأما لو كان الوطي للنساء جهالً

ن إحوط األ أن لكن يف اجلواهر، ولرفع النسيان ،هالة فال شيء عليهجب ركب ئميا امرأ: لقاعدة، عليه

  . )١(وفيه نظر، عدم الفرق بني العامد والناسي واجلاهل أقوىمل يكن 

                                                

  . ١٦  السطر٤٠ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(



٥٦

 ،ليهإكل شيء حمرم بالنسبة ، أو مع صيده، أو هل املراد باتقاء الصيد قتله فقط: )الثاين(

  .صرافأظهرها الثاين لالن، احتماالت

  . وفيهما نظر،طالقلإل إليه وقول بأنه كل حمرم بالنسبة،  املتيقن ألنهاملراد قتله بأن وهناك قول

 فلو صاد حرمياً يف حال ،ول الظاهر األ،يشمل الصيد احلرمي، أو يحرامهل املراد الصيد اإلمث 

  .مل يكن عليه شيء، كونه حمالً

نك قد أ إالّ ،قوالن ـ كالنساء ـ أيضاًاملسألة هنا كان يف ن إو خاص بالعامل العامد أنه والظاهر

  .مها عن احلكمإخراج اجلاهل والناسي وحنوعرفت أدلة 

  .يطلقهفلم كان معه صيد  إذا ما ال، املراد االبتداء بالصيد أن والظاهر

  .رمحملا إىل دلةالنصراف اإل، مل يكن عليه احلكم،  صاد املوذي مثالفإذا، ماملراد الصيد احملر أن كما

  . دلة االشتراكإل، أيضاًوغري البالغ يف حكم البالغ هنا 

  .النفر الثاين إىل  ليس عليه أزيد من البقاء،لو مل يتق الصيد والنساء معاً: )الثالث(

، مثاإل إالّ ولو قدر ومل يبق مل يكن عليه، مل يقدر غري املتقي من البقاء مل يكن عليه شيءلو و

  . وجب عليه الرجوعولولو خرج يف النفر األ، هاغري أو صالة عدم كفارةأل

  .ه ملاذاءبقا أن يينو أن  إىلال حيتاج أنه والظاهر

النصراف ، قضاًء أو داًءأال جيب عليه البقاء ، تيةمل يبق وجاء يف السنة اآل أنه إذا الظاهر أن كما

  .ملثل ذلك  فريضةمن فاتتهويشك يف مشول ، يف عام آخر ال، البقاء يف نفس العام إىل دلةاأل

ذ الرمي تكليف إ، وال يف الرمي، لو مل يقدر كان عليه االستنابة يف البقاء أنه ىال دليل عل أنه كما

  .الباقي وهذا ليس بباق

  . لدليل امليسور،باملقدار املمكن يبق، بقاء كل املقدار الواجبى ولو مل يقدر عل

ى جيب عل ال،  البقاء وحده،لواجب عليه البقاءامن كان ال يقدر  إذا ،ومرافق الذي عليه البقاء

  . صلاملرافق البقاء معه لأل



٥٧

  . ن الويل مكلف بشؤونهأل، الويل البقاءى فعله الطفل وجب عل إذا كما، كان ولياً إذا نعم

أما لو مل يتق يف عمرة ، غريه أو ية والروايات شاملة للحج متتعاً كاناآل أن  يفإشكالال : )الرابع(

 الرتباطها باحلج ودخوهلا ،اعتبار االتقاء يف عمرة التمتع قوىاألمل يكن ن إحوط ففي اجلواهر األ ،التمتع

  . )١(فيه

 ،يوم القيامة إىل دخلت العمرة يف احلج:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن الرسول  أل:أقول

 ما قربكان األ وإن ، احلجإحرامصل بعد كون املتيقن لكن احملتمل عدم الوجوب لأل، صابعهأوشبك 

  . )رمحه اهللا(ذكره 

كان قاصداً احلج ال  وإن مل يكن عليه، خرج من امليقات بعنوان احلج وإن ،نعم لو مل حيرم نسياناً

 إىل وكذا بالنسبة، فعل ذلك يف احلج أنه  يعد ألنه، فال يبعد الوجوبعمالشرع يف األ إذا أما، العمرة

ى أت إذا أما، فعاليأيت ببعض األ أن مل حيرم قبل إذا  عدم حرمتها الظاهر فإن،حرامسائر حمرمات اإل

 وثبوت الكفارة ،فال يبعد حرمة احملرمات عليه، وقف بعرفات أو طاف مثالً إذا كما، فعالببعض األ

  .وغريها حالل باحمللالت املذكورة يف مىن ويكون اإل،عليه

  . لشارع جعلها مبرتلة تلبيتهن األ، الطفل بتلبية الويلى احملرمات حترم عل أن كما

 ال ،فرادن واإلاون حج القرؤمل تكن من ش إذا  العمرة املفردةإحرام أن  يفشكالينبغي اإل ال نعم

  .  كما هو واضح،فيها  مىنأعمالذ ال إ، يوجب نقضه بالنساء والصيد شيئاً

                                                

.  السطر ما قبل األخري٤٠ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(



٥٨

، فراداًإردة مث حج كما اعتمر مف،  مىنأياموما وكانت يف أشهر احلج قبل ؤكانت من ش إذا أما

، دلة بعض األإطالقمن ،  احتماالن،الصيد أو  العمرة النساءإحراممل يتق يف  إذا فهل جيب النفر الثاين

  . أحوط وللكن األ، مكان االنصرافإومن 

  .  ال جمال هلذه املسألة كما هو واضح،جاء بالعمرة املفردة بعد احلج، إذا نعم

، نيابةً أو صالةًأ ،مندوباً أو يكون احلج واجباً أن ذكورة بني املحكامال فرق يف األ: )اخلامس(

  . ى النص والفتوطالقكل ذلك إل، حنوه وبالنذر أو صلواجباً باأل

 ،لغروب الشمس عليه يف اليوم الثاين عشر، أو جل عدم االتقاءأل يف مىني بق إذا :)السادس(

 ومسائل الرمي يف هذا اليوم كما ،اتمجاعات واإلطالق لإل،وجب عليه يف اره رمي اجلمار الثالث

  . واهللا العامل، تقدم يف احلادي عشر والثاين عشر بال تفاوت

  



٥٩

  .بعد الزوال قبل الغروب الّإمل ينفر ، الثاين عشرول، أي  من نفر يف اليوم األ):١٠ مسألة(

بعد الزوال فهو ما أ و،الغروب وجب عليه البقاءي إىل بق أنه إذا روب فلما تقدم منغما قبل الأ

لكن ،  عليهمجاعبل عن املدارك اإل، )٢( اخلالف عنه مجاعةى ويف اجلواهر نف،)١(كما يف املستند رهشاأل

  .ما بعد الزوال إىل  وقرب استحباب التأخري،الزوالى جاز التقدمي عل أنه أالتذكرةي يف حمك

 ولالرجل ينفر يف النفر األعن ، )عليه السالم(سئل الصادق ،  صحيحة احلليب:املشهورى ويدل عل

تزول  وال خيرج هو حىت، شاء إن ولكن خيرج ثقله، ال: )عليه السالم( فقال ،تزول الشمس أن قبل

  . )٣(الشمس

فليس ، تنفر يف يومني أن ردتإذا أ : قال)عليه السالم(عن الصادق ، وصحيحة معاوية بن عمار

  التشريق وهو يوم النفر األخري فال شيء عليكأيام إىل آخر تأخرت، وإن تزول الشمس تنفر حىت أن لك

  . )٤(بعده أو  قبل الزوال،ساعة نفرت ورميتأي 

إىل أن  تزول الشمس ما اليوم الثاين فال تنفر حىتأ: وفيها، )عليه السالم( عنه ،وصحيحة اخلزاز

 فمن تعجل: ه يقولؤل ثنا اهللا ج، فإنبركة اهللاى فر عل فان ابيضت الشمس، فإذاما اليوم الثالثأو: قال

  . )٥( خلإ

، ال: )عليه السالم( قال ،تزول الشمس أن  قبلولعن الرجل ينفر يف النفر األ: وصحيحة احلليب

  . )٦(تزول الشمس وال خيرج حىت، شاء إن ولكن خيرج لعلة

                                                

  . ٢٢  السطر٢٨٤ ص٢٠ ج:املستند )١(

. ١  السطر٤٢ ص٢٠ ج:اجلواهر )٢(

. ٦ حمىن إىل  من أبواب العود٩  الباب٢٢٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٩  الباب٢٢١ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  . ١ حر واآلخولاأل  باب النفر من مىن٥١٩ ص٤ ج:الكايف )٥(

. ٦ حمىن إىل  من أبواب العود٩  الباب٢٢٣ ص١٠ ج:الوسائل )٦(



٦٠

جعفر   أيب عن،وبني رواية زرارة ما العالمة فقد استدل له بأنه وجه اجلمع بني هذه الرواياتأ

  . )١( قبل الزوالولينفر الرجل يف النفر األ أن ال بأس: )عليه السالم(

هذه الرواية ال تقاوم الروايات السابقة املشهورة شهرة ن إ وفيه، )٢(جداً يوهو قو: قال يف املستند

  .كيدفال أقل من االحتياط األ، عظيمة

فهو ،  فال وجه لبقائه بعد ذلك،د حصلوق منا هو الرميإالواجب  بأن وأما االستدالل هلذا الرأي

  . وجه اعتباري ال يقاوم الدليل

 أو ناسياً أو خرج جاهالً إذا وكذا، مكنأن إ وخرج وجب عليه العودى  عصفإذا، وكيف كان

  . مثاإل إالّ  ولو مل يرجع مل يكن عليه،لظهور استمرار الوجوب، مضطراً

مل  إذا كما، كان اضطراراً شرعياً وإن ،بأساخلروج مل يكن بذلك  إىل كان مضطراً إذا ،نعم

 صحيحة ،دلة االضطرارأ إىل ضافةويدل عليه باإل، بذلك إالّ يتمكن من طواف احلج والنساء وسعيه

  .احلليب املتقدمة

ال جيوز ، أو مل يكن الدليل املانع يشمله أن صل بعد لأل،فهل جيوز، بل حلاجة ولو خرج ال للنفر

  .كان يرجع قبل الزوال إذا وال يبعد جوازه، احتماالن، لزوالا إىل مل يرجعإذا  خصوصاً، لوحدة املالك

  . للمناط يف ترحيلهم من املشعر ليالً،جيوز النفر للنساء والضعفاء والكبار السن أن وال يبعد

دلة ومشول العلة  ملطلقات األ،شبهأما  أو اًحرج أو اًعسر أو اًكما جيوز لكل من كان البقاء له ضرر

  .  الصحيح لهيف

                                                

  . ١١ حمىن إىل  من أبواب العود٩ الباب ٢٢٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٢٧  السطر٢٨٤ ص٢ ج:املستند )٢(



٦١

لصدق البقاء يف ، آخر خط مىن إىل حترك للخروج وذهب وإن املدار البقاء يف مىن أن مث الظاهر

، صل وال خالف لألإشكالبال ، خراج رحله وأهله الذين ليسوا حباج فال بأس بذلكإأما ، عليه مىن

  .ول هذا يف النفر األ،ولبعض الروايات السابقة

وقد ،  وال خالفإشكالبال ، ه جيوز النفر قبل الزوال فإن،م الثالث عشريو، أي أما النفر الثاين

ى وقد تقدم ما يدل عل، اً كما عن الغنية والتذكرةإمجاعبل ، كالمه يعدم اخلالف التذكرة يف حمكى ادع

بل ، الزوالى النفر عل  املالزم عرفاً لتقدمة،استحباب صالة الظهر يف مكى  كما يأيت ما يدل عل،ذلك

  . يعلم استحباب النفر قبلهمنه

 إطالقى كما هو مقتض،  وغريهمامبعده بني اإل أو ال فرق يف جواز النفر قبل الزوال أنه والظاهر

  فإن،صباحعن النهاية واملبسوط واملهذب والسرائر والغنية واإل يخالفاً للمحك،  واحد من الفقهاءغري

ى والتذكرة النص على لكن عن املنته، ظهر مبكةال ييصل  حىتمامهم وجوب النفر قبل الزوال لإلظاهر

، أيضاً مام بل يفهم من مضمرة النخعي رجحانه لغري اإل: قال،ذلك املستندى  وأقره عل،ماماستحبابه لإل

  . وكذا استظهر ذلك اجلواهر

 الظهر يوم النفر ماماإل يال يصل:  قال، ذلك صحيح معاوية بن عمارى فيدل عل، وكيف كان

  . )١(مبكة

ن إ  فقال بعضهم،نا قد اختلفوا عليناأصحابن إ) عليه السالم( إليه كتبت: يوب بن نوحأوخرب 

 أن أما علمت: )عليه السالم( فكتب ،وقال بعضهم قبل الزوال، خري بعد الزوال أفضلالنفر يوم األ

  . )٢(قبل الزوالوقد نفر  إالّ  فال يكون ذلك،الظهر والعصر مبكةى صل )اهللا عليه وآلهى صل(رسول اهللا 

                                                

  . ٩ ح يف النفر من مىن٢٠ الباب ٢٧٣ ص٥ ج:التهذيب )١(

. ٢ حمىن  إىل من أبواب العود١٢  الباب٢٢٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٦٢

اجلواز جيوز للنافر يف الثالث ى فعل، قد تقدم الكالم يف الرمي بعد الفجر قبل طلوع الشمسه مث إن

  . بعد الفجر وينصرف يرمي أن عشر

من تعجل النفر يف اليوم الثاين من :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ويدل عليه ما رواه الدعائم

شاء ما ن إ يرمي اجلمار مث ينفروالظهر  ييصل النحر مل ينفر حىتيوم الث من  التشريق وهو اليوم الثأيام

من أول النهار ينفر  أن فله، اليوم الثالث إىل خر النفرأمن و ، غربت باتفإذا، بينه وبني غروب الشمس

  .)١(يرمي اجلماره مىت شاء بعد أن يصلي الفجر وإىل آخر

 وكذا، بال خالف،  عشر مل جيب عليه رمي الثالث عشرينالثانفر يف اليوم  أنه إذا إشكالال ه مث إن

لكن عن ، منا هو يف النهار ومل يأت بعدإن الوجوب أل، لعذر أو نفر يف ليلة الثالثة عشرة اعتباطاًإذا 

  . ومل جند لكالمه دليالً، اليوم الثالث عشر يف الثاين عشر بعد رمي يومهىيرمي حص أنه سكايفاإل

 وعن غري واحد عدم وجدان الدليل ،)٢( لذلك اليوم مبىنىيدفن احلص أن باباستحى وعن املنته

  . به

الفقيه بعد التسامح يف أدلة ى  لفتو،سبيل البدلى مرين علوال يبعد القول باستحباب كال األ: أقول

  . السنن

عنده ى من تعجل النفر يف يومني ترك ما يبق: )عليه السالم(عن الصادق ، أما ما يف رواية الدعائم

  . )٣(من اجلمار مبىن

                                                

  . ٨السطر   يف ذكر النفر من مىن٣٣٢ ص١ ج:الدعائم )١(

  . ١٦  يف النفر السطر٧٧٧ ص٢ ج:ىاملنته )٢(

. ١٢  يف ذكر رمي اجلمار السطر٣٢٤ ص١ ج:الدعائم )٣(



٦٣

  .)١(الدفنى ال داللة فيه عل: قال يف اجلواهر

  . ا يستحب التحصيب وهو الرتول بالبطحاء بعد النفر الثاين ملن مره مث إن

، يرتل باحملصب أن ويستحب ملن نفر من مىن: قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، ففي الدعائم

 كذلك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا  فإن،مكة إىل  مث يرحتلالً فيمكث ا قلي،وهي البطحاء

  . )٢( يفعل)عليه السالم(جعفر  أبو وكذا كان، فعل

 إىل  نفرت وانتهيتفإذا :يف حديث قال، )عليه السالم(عن الصادق ، وعن معاوية بن عمار

يرتهلا مث حيمل  أيب كان:  قال)ليه السالمع(عبد اهللا  أبا  فإن،ترتل قليالً أن احلصباء وهي البطحاء وشئت

  .)٣(ينام ا أن فيدخل مكة من غري

  . غريها من الرواياتإىل 

 بلغت مسجد فإذا،  ممجداً داعياًمكة مهلالً إىل فض منهاأمث  :وال يبعد استحباب ما ذكره املقنع

  . )٤(سترح فيه هنيئةقفاك واى   وهو مسجد احلصباء فاستلق فيه عل)اهللا عليه وآلهى صل(النيب 

  

                                                

  . ١٤  السطر٤٣ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

. ١٤ السطر  يف ذكر النفر من مىن٣٣٢ ص١ ج:الدعائم )٢(

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود١٥ الباب ٢٢٩ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٣٥  السطر٢٤ ص:املقنع )٤(



٦٤

يصلي كل صالته املندوبة والواجبة يف مسجد يام أن  األيف هذه ينبغي للمقيم مبىن ):١١ مسألة(

كما يستحب فيه ، وسيأيت حتديده،  منه)اهللا عليه وآلهى صل( وأفضله يف مسجد رسول اهللا ،اخليف

  .  وال خالفإشكالبال ،  أخرأعمال

 يف مسجد اخليف وهو مسجد صلّ:  قال)عليه السالم(الصادق عن ، ويدل عليه صحيحة معاوية

 ة اليت يف وسط املسجد وفوقهارعهده عند املناى  عل)اهللا عليه وآلهى صل(وكان مسجد رسول اهللا ، مبىن

يكون  أن  استطعت فإن، وعن ميينها ويسارها وخلفها حنواً من ذلك،من ثالثني ذراعاً القبلة حنواًإىل 

وما ،  مرتفع عن الوادي ألنه،ا مسي مسجد اخليفمنإ و،فيه ألف نيبى نه قد صلإف، لمصالك فيه فافع

  .)١(خيفاًى ارتفع عن الوادي يسم

خبالف الذي يف ، حيث يراه اللصوص الرتفاع مكانه،  الذي فوقهنسانجل خوف اإلوكأنه أل

  .جنبات الوادي كما هو ظاهر

  . ولطفهاهللا سبحانهى ركة خاصة توجب جلب رضللمكان ب يتعط) عليهم السالم(نبياء وصالة األ

عاً يف ايضرب خط طوله ستون ذر أن فالالزم )صلى اهللا عليه وآله (أما مساحة مسجد الرسول

كما هو ،  فيكون كل املساحة ثالثة آالف وستمائة ذراع، يكون ملتقامها املنارة،كذلك خط طوله

  .واضح

  . يهلل ويسبح وحيمدن أ و،ركعات فيه مائة ركعة وست نساناإلى يصل أن ويستحب

مائة  يف مسجد اخليف من مىنى من صل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ففي خرب الثمايل

ومن سبح اهللا فيه مائة تسبيحة كتب اهللا له كأجر ، عدلت عبادة سبعني عاماً، خيرج منه أن ركعة قبل

  ل اهللا فيه مائة ومن هلّ، عتق رقبة

                                                

. ١ ح املساجدأحكام من أبواب ٥٠ الباب ٥٣٤ ص٣ ج:الوسائل )١(



٦٥

يتصدق ، ومن محد اهللا فيه مائة حتميدة عدلت أجر خراج العراقني، حياء نسمةإ عدلت أجر ةليل

  . )١(به يف سبيل اهللا

صل أيف   ست ركعات يف مسجد مىنصلّ: )عليه السالم(قال الصادق ، بصري أيب وخرب

  . )٢(الصومعة

  . غري ذلك، إىل ولعل املراد به قرب املنارة كما عرفت

 العشر من ذي أيامية املباركة ب املعلومات يف اآليامايات تفسري األقد ورد يف بعض الروه مث إن

وكذلك ورد تفسري كليهما ،  التشريقأيامية املباركة ب املعدودات يف اآليامكما ورد تفسري األ، احلجة

  . العشرأيام التشريق واملعدودات أيامفاملعلومات ، بالعكس

رادة كليهما من إمن جهة ، أو كره الوسائلما من جهة الظاهر والباطن كما ذإ، وال منافاة

 أيامواذكروا اهللا يف : تعاىل يف قوله )عليه السالم(عن الصادق ، ويؤيد هذا ما رواه الشحام، طالقاإل

  . )٣( التشريقأياموهي ، املعلومات واملعدودات واحدة:  قالمعدودات

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول اهللا رن إ :)عليه السالم(عن الباقر ، ويف رواية ذكرها املستدرك

 املعدودات ياما األأأما علمت : )اهللا عليه وآلهى صل(حني أفاض من عرفات يف حديث قال 

  . )٤(كتب اهللا له مثل حج قابل الّإ  لسانه ويده فيهن رجل بصره وال يكف ال يكف،واملعلومات

  .وتفصيل الكالم يف ذلك مربوط بالتفسري

   يف اجلواهر مازجاًقال ه مث إن

                                                

  . ١ ح املساجدأحكام من أبواب ٥١ الباب ٥٣٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح املساجدأحكام من أبواب ٥١ الباب ٥٣٥ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٨ الباب ٢١٩ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٦ح... مىن إىل  من أبواب العود٨  الباب١٨٥ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٤(



٦٦

وعن التحرير بعد صالة ، خيطب أن مامويف النافع والقواعد وغريمها يستحب لإل: مع الشرائع

ويف ،  والثاينولوقت النفر األ أي م الناس ذلكويعلّ، بعد العصر من اليوم الثاينى وعن املنته، الظهر

 أن ىوعل، طاعة اهللا تعاىلى  وحيثهم عل كيفية النفر والتوديعأيضاًمهم يعلّ أن وينبغي الدروس وغريها

 وإن ،يكونوا بعد احلج خرياً منهم قبلهن أ و،طاعة اهللا تعاىلى خيتموا حجهم باالستقامة والثبات عل

  . ى انته،)١(وال بأس بذلك كله، يذكروا ما عاهدوا اهللا عليه من خري

 ،رواه اجلعفريات كروه مابعض ما ذى ويدل عل، الفقيهى يف أدلة السنن بعد فتو ووجهه التسامح

آية قبول احلج ترك ما : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال، )عليه السالم( إىل علي بسنده

رجع الرجل  ذاإمن عالمة قبول احلج  ):اهللا عليه وآلهى صل( وقال ،كان عليه العبد مقيماً من الذنوب

مك فيما كان عليه من امث رجع من احلج  وإن ،ول احلجرجع عما كان عليه من املعاصي هذا عالمة قب

  . )٢(معصية فقد رد عليه حجه أو خيانة أو زنا

عليه  يبقن إ داء بقية املناسكمكة أل إىل يرجع أن وجب عليه، مت مناسك مىنأ إذا احلاج مث إن

أهله  إىل يذهبن أ وةمك إىل يرجع أن كان له، ثناءيف األ أو مىن إىل قبل جميئه عملها وإن ،منها شيء

بل ، إشكال وال كل ذلك بال خالف، كيفما شاء يف مىنى يبق، أو ماكنشاء من األ ما، أو إىل رأساً

  . ة يف الثاينء والرباوللزوم االمتثال يف األ، أي صل يف املقامنيوذلك لأل، مجاععليه اإل

                                                

. ٥ السطر ٤٦ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

  . ١ السطر ٦١ ص:اجلعفريات )٢(



٦٧

بعد ما  يف املقام مبىنى تر  ما:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، يرسالبن علي ففي خرب احلسني 

  . )١(شاء وليذهب حيث شاء  فليقم ماهنسكى كان قضن إ :)عليه السالم( قال ،ينفر الناس

 مرتيل من مىن إىل لو كان يل طريق: يقول أيب كان :سحاق بن عمارإيف خرب  )عليه السالم(وقال 

  . )٢(ما دخلت مكة

شبه أما  أو ،عدم الدخول لالزدحام، أو  ما ميكنداء حق العيال بأسرعأولعل وجهه استحباب 

  . ذلك

 ماكن وذلك ينفع أهل تلك األ،ه استحب له البيع واالشتراءإحرامحل من أنسان إذا اإل مث إن

  . وينتفع م

 :عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن عمر بن يزيد، فعن العياشي يف تفسريه

من ربكمتبتغوا فضالً  أنليس عليكم جناح : ىوقض هإحرام الرجل من حلّأ إذا ،يعين الرزق 

  . )٣(فليشتر وليبع يف املوسم

 :)عليه السالم( علي عن، ما رواه اجلعفريات، حجهى  ملن قضنسانيقول اإل أن يستحب أنه كما

خلف أو، غفر ذنبكو، كك تقبل اهللا نس: كان يقول للقادم من مكة)اهللا عليه وآلهى صل( رسول اهللان إ

  . )٤(عليك نفقتك

:  قال)عليه السالم(الباقر عن ، ملا رواه االحتجاج،  احلجأعمالويستحب جتديد التوبة عند متام 

   يف خطبته يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا 

                                                

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود١٣ الباب ٢٢٨ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود١٤ الباب ٢٢٨ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٢٦٢ ح٩٦ ص١ ج:تفسري العياشي )٣(

  .  السطر األخري٧٥ ص:اجلعفريات )٤(



٦٨

بتوبة   إالّوال تنصرفوا عن املشاهد، معاشر الناس حجوا البيت بكمال الدين والتفقه:  الغدير

  . )١(قالعإو

  .كمال الدينإوعليه فمن املستحب قبل احلج املزيد من التفقه ومن 

  . الوصية ومن مجلة ما يستحب قبل احلج كتابة

 نسان فكما يكتب اإل،حوال احلج كأحوال املوتأ أن روي:  قال،فعن لب اللباب للراوندي

  . آخره إىل ،)٢(وصيته عند املوت كذلك عند احلج

عليه ( والصادق )٣()عليه السالم( يف باب نوادره حديثني عن السجاد ىاملستدرك رو أن كما

  . فقواهللا املو،  ينبغي مالحظتهما)٤()السالم

  

                                                

.  السطر األخري طبعة األعلمي٦٤ ص١، وج طبعة النجف١٠ السطر ٨١ ص١ ج:حتجاجاال )١(

  . ١٠ح ...  يف نوادر ما يتعلق يف أبواب العود١٧  الباب١٨٨ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  . ٥ ح يف النوادر١٧ الباب ١٨٦ ص٢ ج:مستدرك الوسائل  )٣(

. ٦ ح يف النوادر١٧ الباب ١٨٧ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٤(



٦٩

  

  فصل

  يف توابع مرتبطة مبكة املكرمة

  

  :وفيه مسائل

 ضيق عليه يف ،احلرم إىل أوجل، قصاصاً، أو تعزيراً، أو من أحدث ما يوجب حداً ):١ مسألة(

 عليه العقوبة ى وال جتر، عليه العقوبةىفتجر، خيرج منه حىت م واملشرب واملسكن والكسوة وغريهااملطع

  . جرامه يف احلرمإمل يكن  إذا يف احلرم

خارج  إىل خراجهإفضل كان األ وإن ،جريت عليه العقوبة يف احلرمأجرامه يف احلرم إكان  إذا أما

  .جراء العقوبة عليه هناكإو احلرم

 وحمل ،مجاعبل يف بعضها عدم اخلالف واإل، ىهي املستفادة من النص والفتو كامحوهذه األ

  . تفصيل املسألة كتاب احلدود

، )عليه السالم(عن الصادق ، صحيح معاوية بن عمار،  املذكورةحكاماألى فيدل عل، وكيف كان

وال يبائع وال ى  يسقطعم والقتل وال يال ي:  فقال، يف احلل مث دخل احلرمسأله عن رجل قتل رجالً

:  قال،سرق أو فما تقول يف رجل قتل يف احلرم:  قلت،خيرج عن احلرم فيقام عليه احلد  حىتىيؤذ

 ًيقام عليه احلد يف احلرم صاغرا  



٧٠

   علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى فَمِن اعتدى﴿: تعاىل وقد قال اهللا ،نه مل ير للحرم حرمةأل

كُملَي١(﴾ع(،وانَ﴿:  وقال،هذا يف احلرم:  فقالدإالّ فَال ع لَى الظَّاِلمنيع﴾)٢()٣(.  

 بل جيب ،موته مل جيز ذلك إىل طعامهم لهإعدم بيعهم وى أد إذا  ألنهضييقتمنا فهموا الإم أوك

  . مرين لألةً فالالزم التضييق مراعا،نقاذ نفسهإ

 )٤(﴾من دخلَه كانَ آِمناًو﴿: عز وجليف قول اهللا ، )سالمعليه ال(عن الصادق ، وحسن احلليب

ولكن مينع ، يأخذه يف احلرم أن حد مل يسع أل،احلرم إىل مث فر بد جناية يف غري احلرمالعحدث أإذا  :قال

 وإذا، خيرج فيؤخذ أن فعل ذلك به يوشك إذا ه فإن،مليك وال ىوال يسق وال يطعم وال يبايع، من السوق

  . )٥( مل ير للحرم حرمة ألنه،قيم عليه احلد يف احلرمأيف احلرم جناية  جىن

ومن دخله كان : عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، محزةعلي بن أيب وخرب 

دام يف احلرم  مكة مل يؤخذ ما إىل نفس ونفرى جناية عل جىن، أو سرق سارق بغري مكةن إ: آمناً

حدث يف احلرم أ وإذا، خيرج منه فيؤخذ وال جيالس حىت  مينع من السوق وال يبايعولكن، خيرج منه حىت

  . )٦(خذ فيهأذلك احلدث 

  . غريها من الرواياتإىل 

  ما رواه ، حدث يف احلرمأن إ  ـكما ذكرناهـ خراجه إاستحباب ى ويدل عل

                                                

  . ١٩٤  اآلية:سورة البقرة )١(

  . ١٩٣  اآلية:سورة البقرة )٢(

  . ١ ح من أبواب مقدمات الطواف١٤ الباب ٣٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩٧  اآلية:سورة آل عمران )٤(

  . ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف١٤ الباب ٣٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف١٤ الباب ٣٣٧ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٧١

ضربت و، ومن احلرم منهاخرج أمن بال يف الكعبة معانداً ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، الفقيه

. )١(عنقه

ة كانت تطوف وخلفها أامرن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يوب بن أعنيأرواه  أما ما

طع قُ ثبت اهللا يده يف ذراعها حىتأ ف،ذراعهاى وضعها عل الرجل فأخرجت ذراعها فنال بيده حىت

 فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جىن الفقهاء إىل رسلأو، واجتمع الناس، مرياأل إىل رسلأو فاالطو

بن علي احلسني ، نعم:  فقالوا،)اهللا عليه وآلهى صل(ههنا أحد من ولد حممد رسول اهللا :  فقال،اجلناية

ورفع ،  القبلة)عليه السالم( فاستقبل ،ذان ايانظر ما لق: فدعاه وقال إليه فأرسل، قدم الليلة) عليه السالم(

 فقال ،فعاقبه مبا صنع الأ: مري فقال األ،خلص يده من يدها ليهما حىتإمث جاء ،  يدعويده ومكث طويالً

  .)٢(ال :)عليه السالم(

  . كما محله عليه يف الوسائل، حيث ندم اجلاين أنه فقد حيتمل

  

                                                

  . ٣٣ ح يف ابتداء الكعبة٦٤ الباب ١٦٣ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

  . ٦ ح من أبواب مقدمات الطواف١٤ الباب ٣٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٧٢

من  إالّ  بل مل يظهر اخلالف،املشهورى دور مكة عل يكره منع احلاج واملعتمر سكىن ):٢ مسألة(

فسر يف  ماى  عل)١(﴾الْباِد وسواًء الْعاِكف فيِه﴿: تعاىلويدل عليه قوله ، عنه يكالشيخ يف ما حك ،نادر

  . رادة احلرم من الضمريإالروايات من 

فمنع حاج ، بابه املصراعني مبكةى  من علق علأولمعاوية ن إ :العالء أيب ففي حسن احلسني بن

قدموا مكة نزل البادي  إذا  وكان الناس،﴾الْباِد ولْعاِكف فيِهسواًء ا﴿: عز وجلوقد قال اهللا ، بيت اهللا

 ِسلِْسلٍَة ذَرعها  يف﴿ :وكان معاوية صاحب السلسلة اليت قال اهللا تعاىل، حجه ييقض احلاضر حىتى عل

لُكُوهونَ ِذراعاً فَاسعبإ سظيِمه نِباللَِّه الْع ِمنؤ٣( مة وكان فرعون هذه األ،)٢(﴾كانَ ال ي( .  

  . ىية كما ال خيفمن أظهر مصاديق اآل أنه املراد: أقول

ليس  كانت مكة: ية اآلسواء العاكف: تعاىليف قوله ، )عليه السالم(عنه ، خرويف حسنه اآل

 حدوليس ينبغي أل، سفيان أيب بابه املصراعني معاوية بنى  من علق علأولوكان ، شيء منها بابى عل

  . )٤(الدور منازهلامينع احلاج شيئاً من أن 

دور مكة كانت  أن فالظاهروإال ، جعل مصراعني كان من فعل معاوية أن ظاهر الروايات: أقول

إنسان أن  أراد فإذا، عيانحيث ال يكون كدور األ، مثل دور الريفيني هلا أبواب ذات مصراع واحد

  يدخلها متكن بفتح الغلق من 

                                                

. ٢٥  اآلية:سورة احلج )١(

. ٣٣ و٣٢ ة اآلي:سورة احلاقة )٢(

. ١ح) سواء العاكف فيه والباد: ( باب يف قوله عز وجل٢٤٣ ص٤ ج:الكايف )٣(

. ٤ حمن أبواب مقدمات الطواف ٣٢ الباب ٣٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٧٣

  . طفالعل مثل هذا الباب ملنع دخول احليوانات واألمنا جيإو، ا ليست حصينة أل،خارج الباب

من أغلق بابه فهو : )اهللا عليه وآلهى صل(قول النيب ، كان لدور مكة أبواب أنه ىويدل عل

  .)١(آمن

فقالت ،  طرق الباب بعد أربعني ليلة من تنسكه)اهللا عليه وآلهى صل(الرسول  أن من: وما ورد

  .قمن الطار: )عليها السالم(خدجية 

من شق الباب  )اهللا عليه وآلهى صل(مكان رسول اهللا  إىل املشركني كانوا ينظرون أن وما ورد من

  .يف ليلة اهلجرة

 باب تم هاين أغلقأ   تعرفهملوحيث ،  أراد دخول دار أم هاين)عليه السالم(علياً  أن وما ورد من

  .فلما عرفته فتحته، )عليه السالم(ه مامأالدار 

  . املتتبعى على ا ال خيفغري ذلك ممإىل 

، وكان أهل بوابأمل تكن لدور مكة : )عليه السالم( عن الصادق ،العالء أيب بن وعن حيىي

  . )٢( من بوا معاويةأولوكان ، ام فيدخلون ويضربون االبلدان يأتون بقطر

دورهم ى جيعلوا عل أن هل مكةليس ينبغي أل: )عليه السالم( عن الصادق ،ويف صحيح البختري

  . )٣(يقضوا حجهم احلاج يرتلون معهم يف ساحة الدار حىت أن وذلك، أبواباً

 قال ،سواء العاكف فيه والباد: عز وجلعن قول اهللا ، )عليه السالم(سأله ، ويف صحيح احلليب

 يرتلوا معهم يف دورهم يف أن ن للحاجأل، بوابأدور مكة ى يوضع عل أن مل يكن ينبغي: )عليه السالم(

   يقضوا ساحة الدار حىت

                                                

. ٢ح جهاد العدو  من أبواب٥ الباب ١٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

. ٢ حب مقدمات الطواف من أبوا٣٢ الباب ٣٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٢ الباب ٣٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٧٤

  . )١( من جعل لدور مكة أبواباً معاوية وإن أول،مناسكهم

عليه ( علي  عن،)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب حسني بن علوان

 ،سواء العاكف فيه والباد: بواباً وقالأيغلقوا ن أ وتوجر دورهم أن ي أهل مكةنه إ : قال)السالم

  . )٢(كان زمن معاوية  حىت)عليه السالم(بوبكر وعمر وعثمان وعلي أوفعل ذلك : الق

مينعوا احلاج  أن هل مكةليس ينبغي أل: )عليه السالم(عن أخيه ، )عليه السالم(وخرب ابن جعفر 

  . غريهاإىل . )٣(شيئاً من الدور يرتلوا

  .الداخلية واخلارجية للقرائن ،القول باحلرمة غري ظاهر الوجه أن ومنه يعلم

 أنه ي أيب علعن يلكن احملك، ملا تقدم يف بعض الروايات، جرةخذ األأوكما يكره املنع يكره 

جارة ات أدلة اإلإطالق و)أمواهلمى تسلط الناس عل(ذ الرواية ال تقاوم دليل إ، وال وجه له، حرمها

  . وغريها

صاحب الدار لضيق داره وكثرة ى عسر علمل يكن  إذا منا هوإاملنع  إىل الكراهة بالنسبة مث إن

  .ىكان دليل العسر مقدماً كما ال خيفوإال ، عائلته

 حلرمة التصرف يف مال الغري بدون ،ذن احلاج الدار خالياً مل جيز له سكناها بدون اإلولو وجد

  . فتأمل،ذنهإ

 أن ومن، نعدلة يف املمن ظهور بعض األ،  احتماالن،مل مينع احلاج وإن وهل يكره جعل الباب

  . أقربولعل الثاين ، احلكمة عدم املنع

لعدم ، بل اخلان والفندق وما أشبه يف حكم الدار، احلكم ليس خاصاً بالدار أن والظاهر

  .وعموم املناط، اخلصوصية

  فهل حيق ، ولو كانت الدار للصغار

                                                

. ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٢ الباب ٣٦٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح من أبواب مقدمات الطواف٣١ الباب ٣٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٨ ح من أبواب مقدمات الطواف٣١ الباب ٣٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٧٥

كان  وإن ،أيضاً ن املنع ولو عن كراهة شامل هلمأل، يبعد ذلك ال، جرةلوليهم السماح بدون األ

  .يف املسألة تأمل

  . ىطالق النص والفتوإل،  احلج وغريها ملن اعتمرأياموال فرق يف احلكم املذكور بني 

ولو يف  الكراهة عامة أن كما، ما أشبه للمناط أو أخذ املال صلحاً أو جرةوال فرق بني أخذ األ

 ألنه، ا ومؤخراا حكمهم ذلك ومقدماعمال األجلأل داموا يف مكة ما فهم، حالل احلاجإوقت 

  .ىاملتبادر من املنع يف النص والفتو

لعدم اخلصوصية يف ، يبعد ذلك  ال،الدار إليه انتقلت إذا وجده فيمان إ وهل يستحب قلع الباب

  .النصب

  . يشملها ن الدليل الأل، وليس حكم الدكان واحلمام وما أشبه حكم الدار

فيكره منع احلاج ، كانت ملكاً شخصياً وإن ،مها حكم الدارالساحات العامة حك أن الظاهر نعم

  .منها

للتالزم العريف املوجب ، ثاثهأوما معه من دابته و، ن من منع احلاج منع ولده وحنوه أالظاهر أن كما

  .لفهم املناط

كان  وإن ،فالظاهر بقاء احلكم،  عن دار الغريغىن كان للحاج بيت يف مكة حبيث كان يف وإذا

  .النصراف النص عن مثله، يف دار الغري جماناً جيار بيته والسكىنإأراد  إذا ه فيماؤقايشكل ب

 فيما، لواليته العامة،  الظاهر ذلك،منع احلاج أو ،وهل حيق للحاكم الشرعي املنع من وضع الباب

ال  أن ولزوم، وجوب العدالة يف احلاكمى حيث نر، وهذا الشرط مستدرك عندنا، ذلك صالحاًى آرإذا 

  . باملصلحة إالّ يتصرف يف شؤون املسلمني

، نفسه منه يف تعب :)عليه السالم( علي فقد قال، يزاحم احلاج صاحب الدار أن يكرهه مث إن

  .غري ذلك، إىل )١(والناس منه يف راحة

  ولصاحب البيت منع من

                                                

. ٩ ح من أبواب جهاد النفس٤  الباب١٤٣ ص١١ ج:الوسائل )١(



٧٦

، أو اج سارقيشك بأنه ح بأن ،ال أوهل هو مستقيم الطريقة  أو ،حاج أم ال أنه  يشك فيه هل

  .النصراف دليل كراهة املنع عن مثله، فال كراهة يف منعه، فاسد العمل

بل يشمله عموم ، لوحدة املناط،  يكره طرده استدامة،وكما يكره لصاحب الدار منع احلاج ابتداًء

  . واهللا سبحانه العامل، الدليل

  



٧٧

  :فيها فروع ):٣ مسألة(

  . ة يف كتاب اللقطة خاصة مذكورأحكاميف لقطة احلرم : ولاأل

والكراهة هي اليت اختارها الشرائع ، ه فوق الكعبةءيرفع أحد بنا أن يكره أنه الظاهر: الثاين

، حيث حكموا باحلرمة، دريسإخالفاً للمحكي عن الشيخ والقاضي وابن ، واجلواهر والوسائل وغريهم

  . هانةإورمبا استند يف ذلك بأنه 

يرفع بناًء فوق  أن حدينبغي أل ال:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وبصحيح ابن مسلم

  . )١(الكعبة

  . )٢( مبكة بناًء فوق الكعبةنسانيرفع اإلأن ) عليه السالم( ى: وعن املفيد يف املقنعة

 واملرسلة ال تكفي ،الصحيحة ظاهرها الكراهة أن كما، هانةإمطلق رفع البناء ليس ن إ :وفيه

  .للحرمة

 أو حائط نفس مسجد احلرام، أو ولو كان مسجداً، نكرة كل بناء) البناء (والظاهر من كون

  . منارته

املعيار  أن  والظاهر،كما حقق يف كتاب الصالة، كراهة تطويل املنارة مطلقاً إىل ضافةهذا باإل

ا يف فاملعيار العلو منه، ن املناط عدم العلو أل،ال أوسواء كانت ذات ارتفاع كثري ، الكعبة يف كل زمان

  .فال خصوصية الرتفاعها يف زمن الروايات، كل زمان

فقول اجلواهر فال يكره البناء ،  واملناططالقلإل، بين فوق اجلبل احمليط به إذا والظاهر مشول الكراهة

  ، اجلبال حوهلا حمل نظرى عل

                                                

  . ١ ح من أبواب مقدمات الطواف١٧ الباب ٣٤٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ السطر ٧٠ ص:املقنعة )٢(



٧٨

كان إذا  كان يف جواز اهلدم وإن ، باالبتداءفاحلكم ليس خاصاً، والظاهر استحباب هدم ما ارتفع

  .التأمل إىل واملسألة حباجة، سرافاً نظرإ

، ربط له بالكعبة عرفاً حيث ال، آخر املدينة إىل ال، طراف الكعبة القريبةأمنا هي يف إوالكراهة 

  . وذلك لتناسب احلكم واملوضوع

كما ال يكره البناء احملاذي ، اجلبل حبيث يكون فوق الكعبةى  علنسانيكره جلوس اإل ال نعم

قريباً منها ، أو سطح الكعبةى أما مرور الطائرة عل،  للمناطكانت الكراهة حمتمالً وإن ،فاع الكعبةالرت

  . واهللا سبحانه العامل، لوحدة املالك، فمحتمل الكراهة

ِإنما ﴿: تعاىل قال ، وال خالفإشكالبال ، حيرم دخول املشركني املسجد احلرام: الثالث

فَال ي سجِركُونَ نشهذاالْم عاِمِهم دعب رامالْح ِجدسوا الْمبمثل قوله ،  واملراد بالقرب الدخول،)١(﴾قْر

 من باب أيضاًيراد بذلك حرمة القرب  أن  وميكن،)٢(﴾ال تقْربوا مالَ الْيتيِم و وال تقْربوا الزىن﴿: سبحانه

وفائدة ، املسلمنيى رام عليهم وعل واحل،يقع فيه أن شك أو ىحول احلمى من رع  فإن،االحتياط

  .صولم مكلفون بالفروع كتكليفهم باأل فإ،خرةاحلرام عليهم العقاب يف اآل

 فال جاهالً أو ساهياً أو  أما ناسياً،دخلوه عاملاً عامداً إذا استحقاقهم الدنيوي التعزير إىل ضافةباإل

ما كُنا معذِّبني حتى نبعثَ ﴿: سبحانهولقوله ، احلدود تدرء بالشبهاتن أل، عقاب عليهم تعزيراً

  .)٣(﴾رسوالً

 فال، غري ضار، ية والروايةوبني الكافر املشمول لآل، وعدم الفرق بني املسلم املشمول حلديث الرفع

  اهللا ى صل(فلماذا قال : يقال

                                                

  . ٢٨  اآلية:سورة التوبة )١(

  . ٣٤ و٣٢  اآلية:سورة اإلسراء )٢(

  . ١٥  اآلية:سورة اإلسراء )٣(



٧٩

الصحة اجلارية يف صالة أهو مثل  إذ ،إنسانا مرفوعة عن كل أبينما  ،رفع عن أميت: )عليه وآله

ولذا جتوز املعاملة ، اشتراه اشتراًء صحيحاً أنه ىفيحمل ما كان مستولياً عليه عل، وفعل الكافر فعل املسلم

 إطالقبينما هلما ، الكافر إىل  يف الرفع وأصل الصحة بالنسبةإطالقال  أنه والوجه، ىمعه يف ذلك املشتر

  . املسلم إىل بالنسبة

 ومن أهل الكتاب ،ىباملشرك أعم من امللحد الذي ال يعتقد بشيء للفحواملراد  أن مث الظاهر

  . )١(﴾فَتعالَى اللَّه عما يشِركُونَ﴿ :لقوله

 جريان حوط فاأل، غري مشركاملعاد مثالً أو كافر بالرسالة، أو كان كتايب غري مشرك إذا نعم

 املساجد أحكاموقد تقدم يف ، تتبع والتأملال إىل بأحد طريف املسألة حباجةى كان الفتو وإن ،احلكم فيه

  . الطهارة والصالة بعض ما يرتبط باملقامواملشاهد يف كتاب 

كما حقق يف ، وسائر املساجد واملشاهد هلا هذا احلكم )اهللا عليه وآلهى صل(مسجد الرسول  مث إن

  . الكتابني

احلرم رفع  إىل من التجأ أن ها واليت من،حكامبل للحرم يف كل األ، اشتراكهما للمسجد احلرام نعم

وقال يف اجلواهر له ، نقله املسالك عن بعض وإن ،غري ظاهر ،التفصيل املتقدمى عل دام فيه عنه احلد ما

  . لكن يف املدارك استضعفه، وجه

أفضلية كربالء عن الكعبة جيعل كربالء مثلها ى ما دل عل أن ،ولعل املراد بالوجه يف كالم اجلواهر

   نأل،  ثبت كربالء ثبتت سائر املشاهدوإذا، ويةولباأل

                                                

  . ١٩٠  اآلية:سورة األعراف )١(



٨٠

، م كلهم نور واحدوأل، )عليه السالم(أفضل من احلسني ) عليهم السالم(علياً وفاطمة واحلسن 

  . خرهمم يثبت آلوهلفما يثبت أل

  .  فراجع، يف كتايب الطهارة والصالةموروقد ذكرنا تفصيل الكالم يف هذه األ

  



٨١

عليهم (ئمة وال أحد من األ، )اهللا عليه وآلهى صل( جتب زيارة الرسول ال أنه املشهور ):٤ مسألة(

  . صل واالرتكاز يف أذهان املتشرعة الذي هو انعكاس لقطعيات الشريعة لأل)السالم

 ،ندر من النادرأوهذا ال خيلو من كونه فرضاً  )اهللا عليه وآلهى صل(ترك الناس زيارة النيب  إذا نعم

، يمحسوحسني األ، وهشام، وذلك لصحيح حفص، ال خالف فيه أنه رهموظاه، أجرب بعضهم عليها

 أن الوايلى الناس تركوا احلج لكان عل أن لو: )عليه السالم(عن الصادق ، ومعاوية وغريهم، ومحاد

 أن الوايلى لكان عل )اهللا عليه وآلهى صل( ولو تركوا زيارة النيب، املقام عندهى وعل، ذلكى جيربهم عل

  .)١(نفق عليهم من بيت مال املسلمنيأ مل يكن هلم أموال  فإن،املقام عندهى ذلك وعل ىجيربهم عل

صلى اهللا ( لقوله )اهللا عليه وآلهى صل(ال يترك احلاج بدون العذر زيارة النيب حوط أن األ أن كما

ين يف مكة حاجاً ومل يزرى من أت :)عليه السالم( عن الصادق ،سلمي فيما رواه األ)عليه وآله وسلم

، ومن وجبت له شفاعيت وجبت له اجلنة، ومن أتاين زائراً وجبت له شفاعيت، املدينة جفوته يوم القيامة

 حشر عز وجلاهللا  إىل  ومن مات مهاجراً،عرض ومل حياسبحد احلرمني مكة واملدينة مل يأومن مات يف 

  . )٢( بدرأصحابيوم القيامة مع 

من حج بيت ريب ومل يزرين فقد : قال أنه )هللا عليه وآلهاى صل(عنه ، الصدوق يف اهلدايةى ورو

  . )٣(جفاين

                                                

. ٢ ح من أبواب وجوب احلج٥ الباب ١٦ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٣ حوما يناسبه ارزامل من أبواب ٣ الباب ٢٦١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ول السطر األ٦٠ ص: من اجلوامع الفقهية،اهلداية )٣(



٨٢

 وتعريض النفس ،كاحلرام أو  حرام)اهللا عليه وآلهى صل( للرسول نسان اإلءجفا أن ومن املعلوم

ولذا قلنا بالوجوب احتياطاً ،  دفعه يف يوم القيامة فيه ضرر بليغ جيب عقالً)اهللا عليه وآلهى صل(جلفائه 

  . فتأمل

 وهم قدر خيرجون احلضرة الشريفة ،من فيه الكفاية إىل منا هو بالنسبةإجبار الوايل إف، وكيف كان

  .من الغربة عرفاً

وكذلك احلج يف ،  وال بأس بهأيضاًاملقام ى جبار علظاهر الصحيح املتقدم وجوب اإل أن كما

  . احلكمني

  .املقصود به لتأيت  إليهجبار بالنسبةيذهب فاإل كان هناك مستطيع ال إذا نعم

، وقد تقدم يف املسألة السابقة وجهه، حلقوا املشاهد املشرفة باملسجدين يف هذه اجلهةأوبعضهم 

  . واهللا العامل

  



٨٣

،  لطواف الوداع،مناسكهى مكة ملن قض إىل ذكر مجاعة من الفقهاء استحباب العود ):٥ مسألة(

  .)١( بقسميه عليهمجاعبل يف اجلواهر اإل

 ،جل ذلكيستحب له العود أل مل يودع البيت ومل يدخل الكعبةن إ اأرادون إ أنه ستندلكن يف امل

 وال يكون العود، مريناستحباب األ إىل  الستحباما واستحباب مقدمة املستحب ومرجعه،فهو كذلك

يل عليه فال دل، العود إىل مريناستحباب تأخري األ أو أرادوا استحباب العود مطلقاً وإن ،مكة مستحباًإىل 

  . مث ذكر رواية ابن عمار املتقدمة، )٢(بل يف الروايات ما ينفيه، صل يدفعهواأل، أصال

  .  من كالمهولالشق األ إىل ولعل نظر املشهور، الظاهر صحة كالمه: أقول

   :)عليه السالم(عن الصادق ، ففي صحيح معاوية، وكيف كان

 تستلم  أن استطعت وإن ،سبوعاًأ وطف  فودع البيت،هلكأ خترج من مكة فتأيت أن ردتأإذا

 مل تستطع ذلك فموسع  فإن،فافتح به واختم الإو، سود والركن اليماين يف كل شوط فافعلاحلجر األ

  . عليك

 مث ،مث ختري لنفسك من الدعاء ـ فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، مث تأيت املستجار

  :حممد وآله مث قلى وصل عل، ثن عليهأامحد اهللا و و،لصق بطنك بالبيتأمث ، سوداستلم احلجر األ

اللهم ، مينك وحبيبك وجنيبك وخريتك من خلقكأحممد عبدك ورسولك ونبيك وى اللهم صل عل

   يذوأمرك وأكما بلغ وجاهد يف سبيلك وصدع ب

                                                

  . ١٠ السطر ٥٣ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

  . ١٢ يف استحباب دخول الكعبة السطر ٢٨٥ ص٢ ج:املستند )٢(



٨٤

قلبين مفلحاً منجحاً مستجاباً يل بأفضل ما يرجع أاللهم ، أتاه اليقني فيك ويف جنبك وعبدك حىت

تعطيين مثل الذي  أن طلبأ أن مما يسعين، به أحد من وفدك من املغفرة والربكة والرضوان والعافية

اللهم ال ، حييتين فارزقنيه من قابلأ وإن ،يل متين فاغفرأن إ اللهم. عطيته أفضل من عبدك تزيدين عليهأ

  .جتعله آخر العهد من بيتك

أدخلتين حرمك  دابتك وسريتين يف بالدك حىتى متك محلتين علأين عبدك وابن عبدك وابن إاللهم 

 أن يل قبل يل فمن اآلن فاغفر كنت مل تغفر وإن ،يل ذنويب تغفر أن وقد كان يف حسن ظين بك، وأمنك

 ك غري واغب عنك وال عن بيتك وال مستبدل ب،ذنت يلأكنت ن إ انصرايفن ا أو وهذا،من بيتكى تنأ

تبلغين أهلي واكفين مؤنة   حىت،وعن مشايل وعن مييين، ىخلفوعن  اللهم احفظين من بني يدي، وال به

  . ك ويل ذلك من خلفك ومين فإن،عبادك وعيايل

، ربنا راغبون، إىل  لربنا حامدون،آئبون تائبون عابدون: مث ائت زمزم فاشرب منها مث اخرج فقل

 ساجداً عند  من املسجد خرخيرج أن  ملا ودعها وأراد)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  فإن،ربنا راجعونإىل 

  . )١(مث قام فخرج، باب املسجد طويال

خيرج  أن فلما أراد، ع البيتود )عليه السالم(احلسن  أبا رأيت:  قال،حممود أيب  بنإبراهيموخرب 

فاستقبل الكعبة فقال: مث قال، ساجداًمن باب املسجد خر  : اهللا إالّ لهإال ى نقلب علأين إاللهم)٢( .  

                                                

. ١ حمىن إىل  من أبواب العود١٨ الباب ٢٣١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

٢ حمىن إىل  من أبواب العود١٨ الباب ٢٣٢ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٨٥

يف سنة مخس عشرة ) عليه السالم(جعفر الثاين  أبا رأيت:  قال،الكويفبن علي  احلسني وخرب

فلما كان ،  يف كل شوط وطاف بالبيت يستلم الركن اليماين، بعد ارتفاع الشمسع البيتومائتني ود

خلفه ى املقام فصلى مث أت، مث مسح وجهه بيده، الشوط السابع استلمه واستلم احلجر ومسح بيده

 مث وقف عليه طويالً، امللتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه إىل دبر الكعبة إىل مث خرج، عتنيرك

 يستلم ع البيت ليالًود تنيائورأيته يف سنة تسع عشرة وم:  قال،مث خرج من باب احلناطني وتوجه، يدعو

 البيت يف دبر الكعبة قريباً فلما كان يف الشوط السابع التزم، سود يف كل شوطالركن اليماين واحلجر األ

 احلجر فقبله ومسحه وخرجى تأمث ، وكشف الثوب عن بطنه، من الركن اليماين وفوق احلجر املستطيل

طاف بعض  امللتزم بقدر ماى وكان وقوفه عل، البيت إىل ومل يعدى مث مض، خلفهى املقام فصلإىل 

  . )١(وبعضهم مثانية، نا سبعة أشواطأصحاب

فليكن آخر : قال، أجل:  قلتاحلج مننك لتدإ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  يلقال، وخرب قثم

  . )٢(ق عليه باجلنةفتصد بابكى املسكني عل: وتقول البابى تضع يدك عل أن عهدك بالبيت

ين أودع أفمن ، خرج جعلت فداكأهو ذا : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، إمساعيلوخرب 

، رج فتشرب من زمزم مث متضيختم  ثُ،م املستجار بني احلجر والباب فتودعه من ثَتأيت:  قال،البيت

  . )٣(ال تقرب الصب: )عليه السالم( فقال ،رأسيى صب علأ: فقلت

                                                

. ٣ حمىن إىل  من أبواب العود١٨ الباب ٢٣٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٤ حمىن إىل  من أبواب العود١٨ الباب ٢٣٣ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ حمىن إىل  من أبواب العود١٨ با الب٢٣٣ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٨٦

ملن أراد اخلروج من مكة بعد  يينبغ: قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

سود يضع يده بني احلجر األ،  يطوف به طواف الوداع مث يودعهيكون آخر عهده بالبيت أن قضاء حجه

  . )١(والباب ويدعو ويودع وينصرف خارجاً

واملقنع والفقيه واهلداية أدعية ذكرها املستدرك يف باب استحباب  )عليه السالم(ويف الرضوي 

  .وداع الكعبة باملأثور

ء أهلها له لقصد يكان جم وإن ،الثاين الظاهر ،هل مكة أم خاص بالبعيد عنهاوهل الوداع شامل أل

  .الوداع يشمل املعتمر ولو باملناط أن كما، بأس به الرجاء ال

بل قد عرفت ، بأس به تيان ا بقصد الرجاء الكان اإل وإن ، احتماالن،وهل لطواف الوداع صالة

  .مستحب مطلقاً السعي أن قد تقدم نعم، فليس له السعيأما ، داللة بعض الروايات عليه

 خروجه من أيامآخر  أنه ن املنصرف من أدلتهأل،  كرر الوداعاً مثالًأيامودع ومل ينصرف  ولو

  .مكة

كان ن إ املرأة ال تكشف عن بطنها نعم، ملا تقدم، لصاق البطن بالبيت مع الثوب وبال ثوبإو

  .تأملى  علأيضاًمن مل يستبعد استحبابه هلا مع األ وإن ،جنيبخوف رؤية األ

  .يفعل ذلك للطفل الذي معه أن  يستحب له،يفعل الوداع لنفسهنسان أن حب لإلوكما يست

  .وال يبعد استحباب االستنابة للعاجز وحنوه

 جميئهى كان قبل الوقوفني ملن ال يقدر عل وإن ،منا هو يف أخري كونه يف مكةإالوداع  أن ىوال خيف

  .كما عرفت  مىنمنا يأيت بالوداع بعدإو، أما القادر فال، أخرىمرة إليها 

 وإن ، احتماالن،فهل يستحب له الوداع، بال عمرة أو ولو كان خيرج ملدة قليلة مث يرجع بعمرة

  . بأس به تيان به رجاًء الكان اإل

                                                

  . ٨السطر   يف ذكر النفر من مىن٣٣٣ ص١ ج:الدعائم )١(



٨٧

، يف وادي احملصب يرتل قاصد مكة من مىن بأن ،يستحب التحصيب أنه الظاهر ):٦ مسألة(

  .صحابمجلة من األى  وفتو،الرواياتوذلك لبعض ، ينام أن بدون فيه قليالً يويستلق

مكنة احملتملة يفعل ذلك يف أحد األ أن  مل يثبت جازفإذا ،ين هوأوقد اختلفوا يف وادي احملصب 

مرمي  أيب ذكره اجلواهر تبعاً لرواية وإن  وال خيص ذلك مبن نفر النفر الثاين،حتصيال للموافقة االحتمالية

  .  غريهاقإطالا جمملة ال متنع أ إالّ ،تيةاآل

وهي ، احلصبة إىل انتهيت إذا : قال،ما رواه معاوية بن عمار االستحبابى فيدل عل، وكيف كان

 يرتهلا مث )عليه السالم( أيب كان:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  فإن،ترتل قليال أن البطحاء فشئت

حيث ، منا نزهلاإ )هللا عليه وآلهاى صل(رسول اهللا ن إ :وقال، ينام ا أن يرحتل فيدخل مكة من غري

مث  فطافت بالبيت، صابتهاأ ملكان العلة اليت ،التنعيم فاعتمرت إىل بعث بعائشة مع أخيها عبد الرمحان

  . )١(مث رجعت فارحتل من يومه، سعت

 أيب كان: )عليه السالم(فقال ، سئل عن احلصبة أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، مرمي أيب وخرب

أرأيت من : فقلت له، بطحينام باأل أن مث جييء فيدخل البيوت من غري، بطح قليالً يرتل األ)سالمعليه ال(

  . )٢(ال: )عليه السالم(قال ، حيصب أن كان من أهل اليمن عليهن إ تعجل يف يومني

 مث يرحتل يرتل احلصبة قليالً أيب كانة  وزيادهل اليمنأكان من  نإسقاط إورواه الصدوق ب

  . )٣( دون خبط وحرمانوهو

                                                

. ٢ و١ حمىن إىل  من أبواب العود١٥ الباب ٢٢٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٣ حمىن إىل  من أبواب العود١٥ الباب ٢٢٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٤ حمىن إىل  من أبواب العود١٥ الباب ٢٢٩ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٨٨

يكون االستلقاء كذلك بني ، أي ما قسمان من النومإ، أو ما امسان ملوضوعنيإ خبط وحرمانو

  . مريناأل

، مكة إىل  رميت اجلمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منهافإذا: )عليه السالم(ويف الرضوي 

  . )١(قدر ما يستريح قفاكى  بلغت مسجد احلصبة دخلته واستلقيت فيه علفإذا

يرتل باحملصب  أن يستحب ملن نفر من مىن: قالأنه ) عليه السالم(عن الصادق ، ويف الدعائم

، كذا فعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا  فإن،مكة إىل مث يرحتل فيمكث ا قليالً، وهي البطحاء

  . )٢( يفعله)عليه السالم(جعفر  أبو وكذلك كان

  . )٣(نليس للمسجد أثر اآل أنه ،دريسإوعن ابن 

ين وهجع هجعة مث ءفيه الظهرين والعشاى  صل)اهللا عليه وآلهى صل(النيب ن إ :ويف مرسلة الدروس

  . )٤(دخل مكة

ى صل( بلغت مسجد النيب فإذا،  ممجداً داعياًمكة مهلالً إىل فض منهاأمث  :وقال الصدوق يف املقنع

وقد تقدم نقل هذه اجلملة  ،قفاك واسترح فيه هنيئةى صباء فاستلق فيه عل وهو مسجد احل)اهللا عليه وآله

  . ا رواية لبناء الصدوق يف املقنع ذلكأوالظاهر ، منه

  ، طالقولإل، دلة االشتراكأل، مث الظاهر استحباب ذلك للرجال والنساء

                                                

  . ١٤ السطر ٢٩ ص:فقه الرضا )١(

  . ١٤السطر   يف ذكر النفر من مىن٣٣٢ ص١ ج:الدعائم )٢(

. السطر األخري...   يف باب النفر من مىن١٤٤ ص:السرائر )٣(

. ٢٥ السطر ١٣٦ ص:الدروس )٤(



٨٩

ستحب له هذا مل يكن ي، مل يرجع من هذا الطريق أو ،مكة أصالً إىل  مل يرجع احلاجوإذا

  .املستحب

 وإن ،ةصل االستراحة بأية كيفية كانت مستحبأف، االستلقاء مستحب يف مستحب أن والظاهر

 تقَلُّب  قَد نرى﴿: مثل، ولعل االستلقاء كناية عن تطلب رمحة اهللا وغفرانه، فضل االستلقاءكان األ

  .)٢(﴾ِفي السماِء ِرزقُكُمو﴿، )١(﴾وجِهك ِفي السماِء

 به شيء من ىيؤد أن كان ميكن وإن ،األرض ال يف السيارة وما أشبهى والظاهر استحبابه عل

  .املستحب

  .  ال يبعد ذلك،فهل يستحب له الرجوع، مل حيصب وولو مر

  . غري معذور، أو  االستنابة ملن مل يفعله معذوراًال دليل الستحباب نعم

  

                                                

. ١٤٤  اآلية:سورة البقرة )١(

. ٢٢  اآلية:سورة الذاريات )٢(



٩٠

أراد  إذا مث، نفسه دلواً من زمزمى  علفرغين أ و،جل دخول الكعبةيستحب الغسل أل ):٧ مسألة(

 ،حذاء  حافياً بال،يدخلها بسكينة ووقارن أ و،يأخذ حبلقيت البابأن ـ  وهو مستحب مؤكدـ دخوهلا 

ى وصل،  دخلها بنعل نزع نعلهوإذا، الرخامة احلمراء هناكى عل ييصلن أ و،ال يبزق فيها وال ميتخطن أو

  .ثوبهى عل

ويستحب ، كان زحام إذا وما، النساء إىل وال يتأكد بالنسبة، خوهلا للصرورةويتأكد استحباب د

ركعتني  يمث يصل،  خرج كرب ثالثاًوإذا، ربعةركاا األأواستالمه ، ربعالبكاء فيها والصالة يف الزوايا األ

  .غري ذلك إىل ،دعيةكما يستحب مجلة من األ، بعد الرتول

ى فيها ركعتني على دخل الكعبة فصل) عليه السالم(احل رأيت العبد الص :ففي صحيح ابن عمار

مث  ،اودع فرفع يده عليه ولصق به،  بني الركن اليماين واملغريب مث قام فاستقبل احلائط،الرخامة احلمراء

  . )١(الركن الغريب مث خرجى مث أت اودع، الركن اليماين فلصق به إىل حتول

 ،لته عن دخول الكعبةأس:  قال)عليه السالم(عن أبيه  ،)عليه السالم(عن جعفر ، وخرب ابن القداح

 معصوم فيما ، واخلروج منها خروج من الذنوب،الدخول فيها دخول يف رمحة اهللا: )عليه السالم(فقال 

  . )٢( مغفور له ما سلف من ذنوبه،بقي من عمره

  .يف هذا العمل اقتضاء العصمة والغفران أن واملراد

  الداخل يف:  كان يقول: قال،)عليه السالم(جعفر أيب  عن، خالدعلي بن ومرسل 

                                                

. ٤ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٦الباب  ٣٧٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٤ الباب ٣٧٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٩١

  . )١( من الذنوبوخيرج عطالً، واهللا راض عنه  الكعبة يدخل

  غفر،يدخلها غري متكرب وال متجرب أن من دخل الكعبة بسكينة ووقار وهو :ومرسل الصدوق

  . )٢(له

 أن يدخل البيت قبل أن رةبد للصرو ال:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، عرجوخرب سعيد األ

نك قلت ومن دخله إاللهم : واياه مث قلزمث ائت كل زاوية من ،  دخلته فادخله بسكينة ووقارفإذا، يرجع

 ،الرخامة احلمراءى  بني العمودين الذين يليان الباب عل وصلّ،من عذابك يوم القيامة مينآف، كان آمناً

  .)٣(ث صليت وادع اهللاكثر الناس فاستقبل كل زاوية يف مقامك حيوإن 

  . )٤( املشعر احلرام ويدخل البيتأيط أن يستحب للصرورة :ومرسل أبان

  . قد تقدم وطي الصرورة للمشعر يف مسألة الوقوف: أقول

، أما الصرورة فيدخله: )عليه السالم( فقال ،سألته عن دخول البيت:  قال،وخرب محاد بن عثمان

  . ىكما ال خيف،  عدم تأكد االستحبابال بـواملراد ، )٥(ما من حج فالأو

وكيف صار الصرورة : قلت له،  يف حديث)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب سليمان بن مهران

   نأل:  قال،يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج

                                                

. ٢ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٤ الباب ٣٧٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٣ ح يف فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٣ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(

. ٦ حمات الطوافمقد  من أبواب٣٦ الباب ٣٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٥ الباب ٣٧١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٥ الباب ٣٧١ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٩٢

ليكرم  إليه يدخل البيت الذي دعا أن فيجب، حج بيت اهللا تعاىل إىل مدعو رضف قاضي ةالصرور

  . )١(فيه

عن دخول الكعبة واجب هو ، )عليه السالم(خي أسألت  :)عليه السالم(جعفر  علي بن وخرب

  . )٢(شاء ترك وإن شاء فعل مث إن ة، حجأولهو واجب يف :  قال،كل من قد حجى عل

  . )٣( واجبة)عليه السالم(زيارة احلسني : )عليه السالم( مثل قوله ،واملراد بالوجوب الثبوت

 املشعر أيطن أ و،يدخل الكعبة أن حب للصرورةأ: )عليه السالم(عن الصادق ،  املقنعةويف رواية

باب ى عل وإن ،حب ذلك فعل وكان مأجوراًأ وذلك سبيالً إىل  وجد فإنومن ليس بصرورة، احلرام

  . )٤(الكعبة رخام فال يزاحم الناس

 أن لكعبة فاغتسل قبلردت دخول اأإذا  :)عليه السالم(عن الصادق : ويف صحيح معاوية

من عذاب   فآمين،نك قلت ومن دخله كان آمناإاللهم : دخلت إذا وتقول، وال تدخلها حبذاء، تدخلها

ويف الثانية ، حم السجدة وىلاأل تقرأ يف ،الرخامة احلمراءى سطوانتني علركعتني بني األ ي مث تصل،النار

 ،خملوق إىل  لوفادةستعدا وأ عدأ وأ تعبأأو  يأ اللهم من: اياه وتقولتصلي يف زو، يها من القرآنآعدد 

  ، رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله

                                                

.٤ من أبواب مقدمات الطواف ح٣٥ الباب ٣٧١ ص٩ج: الوسائل )١(

.٥ من أبواب مقدمات الطواف ح٣٥ الباب ٣٧٢ ص٩ج: الوسائل )٢(

.٣ من أبواب املزار وما يناسبه ح٣٩ الباب ٣٣٩ ص١٠ج: لالوسائ )٣(

.٦ يف احلج السطر ٧٠ص: املقنعة )٤(



٩٣

 فال ختيب ،فلك وجائزتكنوا وعدادي واستعدادي رجاء رفدكإو ئيتبتعيئيت وليك يا سيدي إف

وال  ، مل آتك اليوم بعمل صاحل قدمته فإين،وال ينقصه نائل، يامن ال خييب عنه سائل، اليوم رجائي

، ه ال حجة يل وال عذر فإن،نفسيى ة علءساتيتك مقراً بالظلم واإلأولكن ، شفاعة خملوق رجوته

وتقلبين ، وتقيلين عثريت، تعطيين مسأليتن أ و،حممد وآل حممدى عل يتصل أن ،من هو كذلك لك ياأسأف

 ،لك يا عظيمأسأ، وك للعظيمرجأيا عظيم يا عظيم،  عظيم يا،  ممنوعاً وال خائباًوال تردين جمبوهاً، برغبيت

وال ، وال تبزق فيها، وال تدخلها حبذاء: )عليه السالم(قال ، نتأ إالّ لهإال ، يل الذنب العظيم تغفرأن 

  . )١(يوم فتح مكة الّإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومل يدخلها رسول اهللا ، متتحظ فيها

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخل النيب : )معليه السال(احلسن  أبو قال، إمساعيل عن ،محدأوخرب 

  . )٢(يف كل زاوية ركعتنيى  وصل،ربعيف زواياها األى الكعبة فصل

:  قال، وذكرت الصالة يف الكعبة،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، العالء أيب وخرب احلسني بن

قبل أعليها مث ى  صل)ليه وآله وسلمصلى اهللا ع( رسول اهللا  فإن،البالطة احلمراءى بني العمودين تقوم عل

  . )٣(كل ركن إىل ركان البيت وكربأى عل

ال يرد غضبك : ساجد وهو يقول و وهيف الكعبة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :وخرب ذريح

   منك يوال ينج، رمحتك الّإوال جيري من عذابك ، مكلح الّإ

                                                

.١ حمقدمات الطواف من أبواب ٣٦الباب  ٣٧٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٢ حمقدمات الطواف من أبواب ٣٦الباب  ٣٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٣ حمقدمات الطواف من أبواب ٣٦الباب  ٣٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٩٤

، ميت البالد وا تنشر، ي أموات العبادية اليت حتفهب يل يا اهلي فرجاً بالقدر، ليكإال التضرع إ

، أجليى منته إىل  اللهم ارزقين العافية،جابةتعرفين اإل وتستجيب يل يف دعائي هلي حىتإوال لكين يا 

ن إ الذي يضعينا ومن ذ، وضعتينن إ من ذا الذي يرفعين، وال متكنه من عنقي، وال تشمت يب عدوي

ليس يف  أنه هليإوقد علمت يا ، مرهأا الذي يعرض يف عبدك ويسألك عن هلكتين فمن ذأ وإن ،رفعتين

وقد ، الظلم الضعيف إىل وحيتاج، منا يعجل من خياف الفوتإ، وال يف نقمتك عجلة، حكمك ظلم

، قلين عثريتأومهلين ونفسين و، وال لنقمتك نصباً، هلي فال جتعلين للبالء غرضاًإ، هلي عن ذلكإت يا يتعال

 ووحشيت من ،ليكإضعفي وتضرعي ى فقد تر، ثر بالءإى وال تتبعين بالًء عل، ي يف حنرييد وال ترد

، عينأالضراء فى ستعني بك علأو، جرينأستجريك فأو، عذينأعوذ بك اليوم فأو، بك ينسأالناس و

سترمحك أو، ستهديك فاهدينأو، وأومن بك فآمين، كل عليك فاكفينأتوو، صريننا فستنصركأو

 إالّ وال حول وال قوة، سترزقك من فضلك الواسع فارزقينأو، يل غفرك مما تعلم فاغفرستأو، فارمحين

  . )١(باهللا العلي العظيم

  . )٢(منا مسيت الكعبة بكة لبكاء الناس فيها وحوهلاإ: قال، )عليه السالم(وعن الصادق 

  . شيء باسم واحد ملناسبتنيى  فقد يسم،ال ينايف ذلك معين آخر: أقول

  تني أ إذا يغتسلن النساءأ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، حلليبوخرب ا

                                                

  . ١ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٧ الباب ٣٧٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٨ الباب ٣٧٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٩٥

 )١(﴾الركَِّع السجوِد والْعاِكفني وطَهرا بيِتي ِللطَّاِئفني﴿:  يقولعز وجلاهللا ن إ ،نعم:  قال،البيت

  .)٢(رطهتوى ذوهو طاهر قد غسل عنه العرق واأل إالّ ال يدخل أن فينبغي للعبد

اهللا : وهو خارج من الكعبة وهو يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  مسعت: عبد اهللا بن سنانوخرب

نت الضار أك  فإن،ناءعداأوال تشمت بنا ، اللهم ال جتهد بالؤنا ربنا: مث قال، قاهلا ثالثاً كربأاهللا ، كربأ

، لقبلة ليس بينها وبينه أحد جعل الدرجة عن يساره مستقبل ا،جانب الدرجة إىل ى مث هبط فصلالنافع

  . )٣(مرتله إىل مث خرج

خذ :  قال،صنعأ كيف دخلت الكعبة إذا :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،وخرب يونس

خرجت من البيت  إذا مث، الرخامة احلمراء ى علدخلت مث امض فائت العمودين فصلّ إذا حبلقيت الباب

  . )٤(تني عن ميينك ركعفرتلت من الدرجة فصلّ

 وإن ،ليس عليهن:  قال،عن دخول النساء الكعبة )عليه السالم(سأل الصادق ، وخرب ابن سنان

  . )٥(فعلن فهو أفضل

  . )٦( منها دخول الكعبةوعد، اهللا وضع عن النساء أربعاًن إ :ةويف مرسل فضال

                                                

  .١٢٥  اآلية:سورة البقرة )١(

  . ١ حمقدمات الطواف  من أبواب٣٩ الباب ٣٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ح مقدمات الطواف  من أبواب٤٠ الباب ٣٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٢ حمقدمات الطواف  من أبواب٤٠ الباب ٣٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . ١ حمقدمات الطواف  من أبواب٤١ الباب ٣٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . ٢ حمقدمات الطواف  من أبواب٤١ الباب ٣٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٩٦

صلى اهللا عليه (هللا ما دخل رسول ا :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح هشام بن احلكم

  . )١( وبسط فيها ثوبه حتت قدميه وخلع نعليه،مرة الّإ الكعبة )وآله وسلم

 كره دخوهلا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولعله ،صنامولعل املراد باملرة عند فتح مكة حني حطم األ

لى اهللا عليه وآله ص(ومهمات الرسول ، حجة الوداع الّإأما بعد ذلك فلم حيج ، صنامقبل ذلك ملكان األ

  . فلعلها كانت السبب يف عدم دخوله هلا،  كانت كثرية حينذاك)وسلم

باب البيت فخذ ى  عل قمتفإذا، فض عليك دلواً من ماء زمزم مث ادخل البيتأ: ويف خرب معاوية

 من  فآمين،ومن دخله كان آمناً :وقد قلت،  والعبد عبدك،البيت بيتكن إ اللهم:  الباب مث قلحبلقة

سطوانة األ إىل مث أقم، رخامة احلمراء ركعتنيالى مث ادخل البيت فصل عل، جرين من سخطكآو، عذابك

يا  يا عزيز،  يا قريب يا بعيد،يا ماجد يا واحد يا أحد:  مث قل،لصق ا صدركأو، اليت حبذاء احلجر

 مث در، ء ع الدعانك مسيإ، هب يل من لدنك ذرية طيبة، نت خري الوارثنيأال تذرين فرداً و، حليم

  . )٢(كان واهللا  يرد اهللا شيئاً فإن، ذا الدعاءـلصق ا ظهرك وبطنك وتدعوف ةناسطوباأل

 لكن عن القواعد وغريه، ن غري معلوموهذا الباب اآل، خيرج من باب احلناطني أن يستحبه مث إن

 أو لعله كان يباع احلنطةو، فعل هذا املستحب أنه  خرج منه كان رجاء فإن،زاء الركن الشاميإبأنه 

  .شبه صنع هذا البابأما  أو حناطاً أن ، أواحلنوط عند هذا الباب يف زمان ورود الرواية

، ائه منهأقربصدقائه وأ إىل يهدين أ و،يشرب من ماء زمزم لكل حاجة أن يستحب أنه كما

  وكذلك 

                                                

. ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٢ الباب ٣٧٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٦ الباب ٣٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٩٧

  . مزممباء ز إليه يأتوا أن  من الذين يريدون احلجنسانيطلب اإل أن يستحب

وزمزم ،  عبد املطلبة وحفري،إمساعيلوسقيا ، ئيلزمزم ركضة جربن إ :ففي رواية معاوية

  .)١(واملصونة والسقيا وطعام طعم وشفاء سقم

  .)٢(ماء زمزم ملا شرب له: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، يف رواية الصدوقو

  .)٣(نه داًءوصرف ع، حدث به شفاًءأمن روي من ماء زمزم ن إ وروي: قال

  . )٤( يستهدي ماء زمزم وهو باملدينة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكان رسول اهللا : قال

ماء  : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،والرضوي

  . )٥(زمزم شفاء ملا شرب له

  .ملا استعمل شفاء: ويف حديث آخر

  . )٦(مان من كل خوف وحزنأ وسقم و،زمزم شفاء من كل داءماء : يروأو

ماء زمزم شفاء من كل :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال،  بن جابرإمساعيلوعن 

ماء زمزم ملا شرب :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن رسول اهللا أل، كان ناً مائكا: ظنه قالأ وداء

  .)٧(له

  ال احلاجه املستحيلة،ه املنصرف عنه فإن، من احلوائج الطبيعية،املراد مبا شرب له  أنىال خيف: أقول

   ذلك من باب االقتضاء أن الظاهر أن كما، شبه املستحيلةأو 

                                                

  . ٦ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٠ الباب ٣٥١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢٣ ح يف فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٥ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٢(

. ٢٤ ح يف فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٥ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٣(

. ٢٥ ح يف فضائل احلج٦٢  الباب١٣٥ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٤(

.  يف باب فضل الدعاء السطر ما قبل األخري٤٦ ص:فقه الرضا )٥(

.  يف باب فضل الدعاء السطر ما قبل األخري٤٦ ص:فقه الرضا )٦(

  . ٥٢ ص منقوالً عن طب األئمة٢٤٥ ص٩٦ ج:البحار )٧(



٩٨

، ه املنصرف واحملقق خارجاً فإن،ال العلة التامة، )عليه السالم(مثل استجابة الدعاء حتت قبة احلسني 

  .واالقتضاء ال العلية التامة كثريةفراء أريد األ قيل سقمونيا مسهل الصفإذا

مطار أ ماء يسيل من  ألنهدواء طبيعي أنه ال، عجازية خارقةإيف ماء زمزم خاصية  أن والظاهر

  .وملثل كل خوف وحزن، مثل ذلك ال يكون ملا شرب له أن لوضوح، اجلبال خملوطاً باملعادن

ال عند اهللا الذي ، ن املستحيل حمال عندناأل، للمستحيل شفاء حىت أنه واحتمال بعض العلماء

 احلركة اخلارقة مستحيلة أن وكما، فكما ال يعقل ذاته سبحانه ال تعقل قدرته، قدرته فوق التصور

 اليت مورعجاز واألغريها من موارد اإل، إىل قدرة اهللا تعاىل إىل لينا لكنها ليست مستحيلة بالنسبةإبالنسبة 

 واخلروج ، عند اهللاولكنه ليس حماالً، تساوي الكل واجلزء حمال عندنا أن حىت: قال، فوق قدرة البشر

مردود فهل يشك هذا العامل يف ، غري ذلك، إىل  عند اهللاوليس حماالً، عن الزمان واملكان حمال عندنا

ك ذلى  سلم االستحالة كففإذا، شبه ذلكأما  أو ،استحالة وجود شريك هللا سبحانه، أو استحالة فناء اهللا

  . ن املوجبة اجلزئية كافية يف نقض السالبة الكليةأل، يف رده

 والشبهة يف ذلك من قبيل الشبهات ،تعلق القدرة باملستحيل بديهي العدم أن  إىلضافةهذا باإل

  :وكما يقول الشاعر، للسوفسطائني

  دليل إىل ذا احتاج النهارإ    ...  ذهان شيءوليس يصح يف األ

، وبني ما يدرك استحالته كتساوي اجلزء والكل، مثل ذاته سبحانه، العقلال يدركه  وفرق بني ما

  . خرحدمها باآلأفال يقاس 

احنيازاً لتفنيد هذا الزعم املصادم  إليه  احنزنا،فهذا البحث خارج عن املقام، وكيف كان

  . للمقطوعات



٩٩

  .ن املسجدقبل اخلروج م، أي )١(يتقبله منك أن ل اهللاأواس، ساجداً خر: وعن الصدوق

 اللهم اغفر، نت ريب حقاً حقاًأ إالّ لهإوال ، اًرقّ واً سجدت لك تعبد: وعن املفيد والقاضي تقول

  .)٢(مث ترفع الرأس، نت التواب الرحيمأنك إ، وتب علي، وتقبل حسنايت، يل ذنويب

  . دلة السننأ للتسامح يف ،الفقيهى يف ذلك فتو ي ويكف:أقول

  

                                                

. ري يف وداع البيت السطر ما قبل األخ٢ ح٣٣٣ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

  . ٢٦ السطر ٦٧ ص:املقنعة )٢(



١٠٠

  :أمورفيها  ):٨ مسألة(

 أن مكنأ احتياطاً ملا ، ويتصدق به قبضة قبضة،احلاج بدرهم متراً ييشتر أن يستحب: )ولاأل(

  .  وال خالفإشكال بال ،هإحراميكون وقع عنه يف 

يستحب :  قال)عليه السالم(عن الصادق ،  ففي صحيحة معاوية،ويدل عليه مجلة من الروايات

 ،هماإحرام ملا كان منهما يف ،فيتصدقان بها بدرهم متراً يشتري ال خيرجا من مكة حىت أن للرجل واملرأة

  . )١(وملا كان منهما يف حرم اهللا

 أن خيرج أن رادأمناسكه وى قض إذا ينبغي للحاج:  قال)عليه السالم(عنه ، وصحيحة حفص

حنو  أو قملة سقطت أو لعله دخل يف حجه من حك  فيكون كفارة ملا،يبتاع بدرهم متراً فيتصدق به

  .  احلك ال مانع منه فإن،يولعل املراد احلك املدم، )٢(كذل

خترج من مكة فاشتر بدرهم متراً فتصدق به  أن ردتأإذا  :)عليه السالم(عنه ، بصري أيب وخرب

  . )٣(وما كان منك يف مكة، كإحرام ما كان حصل يف لفيكون لك، قبضة قبضة

  .أيضاًوالظاهر استحباب ذلك عن الطفل 

قل واأل، كان التمر غالياً إذا خصوصاً، زيدفيجوز األ، الدرهم من باب املثال أن هرالظا أن كما

  .كان التمر رخيصاً إذا خصوصاً

  .رز مثال فبعيدأما قيام غريه مقامه كاأل،  احتماالن،وهل يقوم الرطب مقام التمر

  ،فيه التمر يعليه شيئاً يكف أن ولو ظهر بعد التصدق

                                                

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود٢٠ الباب ٢٣٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٢ حمىن إىل  من أبواب العود٢٠ الباب ٢٣٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٢٠ الباب ٢٣٥ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



١٠١

  . فالظاهر عدم الكفاية فيه التمر يعليه شيئاً ال يكف أن ظهرذا  إأما، فالظاهر الكفاية 

بالصدقة ى مث ظهر له موجب يتأد  لو تصدق بذلك:عنهم يولذا قال الشهيدان وغريمها يف احملك

  . غري ظاهر الوجه)١( من نظرلونه ال خيأ اجلواهر فيه بإشكالو، أجزأ

، التصدق بالتمرى يريد فحو إالّ أن ،وجه المن الصدقة بدرهم غري ظاهر يما عن اجلعف أن كما

  . حدأيلتزم به  أن يف الكفارات وال يظنى الفحوى ملشوإال  ،وفيه نظر، ن الدرهم خري للفقريأل

 احلضرمي إبراهيمففي خرب ، رحام وغريهم يستحب التطوع بالطواف وصلواته عن األ):الثاين(

: فقلت،  املسجد وهو قاعد فيما بني املنرب والقربيف )عليه السالم(احلسن  أبا رجعت من مكة فأتيت: قال

فرمبا ،  عين ركعتنيسبوعاً وصلّأمكة رمبا قال يل الرجل طف عين  إىل خرجت إذا ينإ، بن رسول اهللا يا

سبوعاً أ اتيت مكة فقضيت نسكك فطف فإذا:  قال، لهأقولدر ما أ رجعت مل فإذا، شغلت عن ذلك

وعن ، وعن ولدي وزوجيت وأمي أيب عن،  الطواف وهاتني الركعتنيهذان إ اللهم :وقل ،وصل ركعتني

ين قد إ: تقول للرجل أن فال بأس، سودهمأبيضهم وأو، حرهم وعبدهم، هل بلديأوعن مجيع ، خاصيت

  .)٢(كنت صادقاً الإطفت عنك وصليت عنك 

   ين نويتك بالعملأال ، نك كنت يف ضمنهمأ عنكـ ـاملراد ب أن والظاهر

                                                

  . ٧ السطر ٦٨ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

  . ١ حمىن إىل  من أبواب العود١٧ الباب ٢٣٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٠٢

 )عليه السالم( مام ال لفظ اإل،نقص أو زاد وإن ،يقول يف دعائه الواقع أنه الظاهر أن كما، وحدك

، أراد زيادة أصدقائه يف سائر البالد وإن ،سود مل يقلهأ أو  مل يكن يف البلد عبدفإذا، ه من باب املثالفإن

 جاء بلفظ ،دأوال يكن له مل أو ،عزب أو ا امرأة أل، تكن له زوجةمل أو، رحامه فقطأكان أراد عن أو 

  .يناسب املقصود

  .مستحب أنه ملا سبق من،  عنهمأيضاً يف السعي تصح النيابة أنه والظاهر

  . احتماالن،وهل تصح يف الرمي ويف الذبح

  . يشملهإطالقذ ال إ ،من هذا القبيل  مل يشرع يف حق الغائب ألنه،أما يف طواف النساء فال

، كما تقدم وكذلك السعي، ن الطواف حمبوب ذاتاًأل، من ذكريدور شوطاً واحداً ع أن وجيوز

  . وببعض الرواياتى  بالفحو،كان معصوماً وإن ، لشخص واحدنسانيطوف اإل أن ويصح

سألته عن الرجل حيج فيجعل حجته : قال، )عليه السالم( إبراهيم أيب عن، سحاق بن عمارإوعن 

 قال ،جرهأ فينقص ذلك من :فقلت: قال، بلد آخربعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ب أو وعمرته

وهو ميت هل يدخل ذلك : قلت، ذلك مبا وصلى هي له ولصاحبه وله ما سو، ال: )عليه السالم(

، يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه أو ،يكون مسخوطاً عليه فيغفر له حىت، نعم: )عليه السالم( قال ،عليه

:  قال،كان ناصباً ينفعه ذلك وإن :قلت، نعم:  قال،ك حلقهعمل ذلن إ فيعلم هو يف مكانه: فقلت

خيفف عنه، نعم)١( .  

قد ): عليه السالم(يب جعفر الثاين قلت أل:  قال،بن القاسمى  عن موس،)رمحه اهللا ( الكليينىورو

   :)عليه السالم(فقال ، وصياء ال يطاف عنهماألن إ قيل يلفبيك أطوف عنك وعن أردت أ

                                                

. ٥النيابة يف احلج ح من أبواب ٢٥ الباب ١٣٩ ص٨ ج:الوسائل )١(



١٠٣

ذلك جائز فإن،مكنكأطف ما ى بل ،ين كنت استأذنتك يف إ : مث قلت بعد ذلك بثالث سنني

 ، مث وقع يف قليب شيء فعملت به،اهللا الطواف عنك وعن أبيك فأذنت يل يف ذلك فطفت عنكما ما شاء

 :فقال ثالث مرات ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( طفت يوماً عن رسول اهللا : قلت،وما هو :قال

رسول اهللاى اهللا على صل ، مث طفت اليوم الثالث عن ، )عليه السالم(مري املؤمنني أمث اليوم الثاين عن

، )عليه السالم(احلسني  علي بن  واخلامس عن،)عليه السالم(والرابع عن احلسني ، )عليه السالم(احلسن 

عليهما (ن حممد  واليوم السابع عن جعفر ب،)عليه السالم(الباقر بن علي جعفر حممد  أيب السادس عنو

، )عليه السالم (واليوم التاسع عن أبيك علي، )عليه السالم(ى بيك موسأواليوم الثامن عن ، )السالم

ذن واهللا تدين اهللا بالدين الذي إ :فقال، دين اهللا بواليتهمأوهؤالء الذين ، واليوم العاشر عنك يا سيدي

عليه ( فقال ،طفأورمبا مل  )عليها السالم(مة مك فاطأ ورمبا طفت عن :قلت، ال يقبل من العباد غريه

  . )١(شاء اهللا نإنت عامله أه أفضل ما  فإناستكثر من هذا :)السالم

  . قد تقدم يف الشرح يف باب النيابة ما ينفع املقام: أقول

، سحاق بن عمارإ ربففي خ، كما ذكره مجاعة، بل اجلاللةاإلى يكره احلج والعمرة عل: )الثالث(

ى كان يكره احلج والعمرة عل )عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم( عن جعفر

  . )٢(بل اجلالالتاإل

حلاق كل سفر إكما ال يبعد ، حلاق املوطوء اإو، بلحلاق سائر اجلالالت باإلإوال يبعد : أقول

  . بل كل سفر به، طاعة كالزيارة

                                                

. ٢عليهم السالم ح باب الطواف واحلج عن األئمة ٣١٤ ص٤ ج:الكايف )١(

  . ١ح ... من أبواب آداب السفر ٥٧ الباب ٣٣٠ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٠٤

يف الشبهات  :)عليه السالم(قوله  إىل ضافةباإل، ارة املشبوهةكراهة السفر بالسي ومنه يعلم

  . عتاب

عليه (جعفر  أبا سألت:  قال،فعن فضيل بن يسار، خذ لقطة احلرم ولو للتعريفأيكره : )الرابع(

  فإن:قلت، ء صاحبها فيأخذهايجي متس أبداً حىت ال: )عليه السالم( فقال ،عن لقطة احلرم )السالم

 أخذها وعرفها ومل جيد صاحبها تصدق  فإن،مثلك فليعرفها إالّ  مل يأخذهافإن : قال،ثرياً كالًكان ما

  . )١(والثواب خذاألبني  جاء صاحبها خريها  فإن،ا

عن رجل وجد ديناراً يف احلرم  )عليه السالم ( سألت العبد الصاحل:قال، محزة علي بن أيب وعن

 :)عليه السالم( قال ،بذلك ي ابتل:تلق، يأخذه أن ي له ما كان ينبغ،بئس ما صنع : قال،فأخذه

يعرفه ،قال،له باغياً م جيدله قد عرفه ف فإن:قلت : أهل بيت من ى بلده فيتصدق به عل إىل يرجع

  .)٢( جاء طالبه فهو له ضامن فإن،املسلمني

  . ىلشاء اهللا تعا ن إ اليت ستأيت يف كتاب اللقطةحكامغريها من الروايات واألإىل 

مقام ى عميقوم توجه النفس لأل أن وال يبعد، كثار منهالكعبة واإل إىل يستحب النظر: )اخلامس(

  .ويؤيده ما يأيت من خرب اخلزاز، النظر

مجلة من ذلك ى كما نص عل،  املرتبطة باهللا سبحانه مستحبمورالنظر لكل األ أن الظاهر أن كما

  . واملناطى بالفحو ويفهم البقية، يف الروايات

  وهو ، )عليه السالم(جعفر  أيب جنب إىل كنت قاعداً:  قال،ففي صحيح زرارة

                                                

  . ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٨ الباب ٣٦١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٨ الباب ٣٦١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٠٥

ه رجل من جبيلة يقال ء فجا،عبادة إليها النظرن إ أما: )عليه السالم( فقال ،مستقبل الكعبة حمتب

الكعبة تسجد لبيت ن إ :حبار كان يقولكعب األن إ :)عليه السالم(يب جعفر فقال أل، له عاصم بن عمر

صدق :  فقال،حبارفما تقول فيما قال كعب األ :)عليه السالم(جعفر  أبو  فقال،املقدس يف كل غداة

 كذبت وكذب كعب االحبار معك: )عليه السالم(جعفر  أبو فقال، حبارالقول ما قال كعب األ

عز اهللا ما خلق : )عليه السالم(قال ، حداً يقول كذبت غريهأ ما رأيته استقبل :قال زرارة، وغضب

 هلا ، منهاعز وجلاهللا ى كرم علأوال  ، بيده حنو الكعبةىومأ مث منها إليه رض أحب بقعة يف األوجل

 ثالثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو ،رضشهر احلرم يف كتابه يوم خلق السماوات واألحرم اهللا األ

  . )١( وشهر مفرد للعمرة رجب،احلجة

صل اوسي األ وهو ووهب بن مينه، اياه اليهوديةخفوكان يف  سالمحبار أظهر اإلكعب األ: أقول

، وكان كعب من حواشي عثمان ومرجع فتواه، كاذيبأ سالموا يف اإللدخأوشخص ثالث مسيحي 

كما هو ،  شديد التحامل عليه)عليه السالم( مامولذا كان اإل، ذر وغريه معه أيب كما يظهر من قصة

ال يشوبه سالم أن اإلى احتياطاً عل الكفار رمحاء بينهمى شداء علأى ولفح ،)عليهم السالم(شأم 

 والكالم يف هذا الباب، لوهيتهأ مع الذين قالوا ب)عليه السالم( أمري املؤمنني مامكما فعل اإل، فكر دخيل

  . منه ذا القدر ي نكتف،طويل

جعل حول الكعبة   وتعاىلاهللا تباركن إ :قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيح معاوية

  . )٢( وعشرون للناظرين،ربعون للمصلنيأ و،منها ستون للطائفني، عشرين ومائة رمحة

                                                

  . ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٠٦

للكعبة للحظة يف كل يوم يغفر ملن ن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويف صحيح اخلزاز

  . )١(وحبسه عنها عذر إليها حن قلبه أو طاف ا

  . ا فلم يقدرأراد زيار أي :أقول

الوالدين  إىل والنظر، الكعبة عبادة إىل النظر: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيح حريز

 وحميت عنه ،الكعبة كتبت له حسنة إىل من نظر: )عليه السالم( وقال ، عبادةماماإل إىل والنظر، عبادة

  . )٢(عشر سيئات

الكعبة مبعرفة فعرف من حقنا  إىل من نظر: قال، )المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن، وعن عبد العزيز

  . )٣(خرة الدنيا واآلوكفاه هم، غفر اهللا له ذنوبه، حرمتها والذي عرف من حقها وحرمتنا مثل

الكعبة مل يزل تكتب له  إىل من نظر: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن سيف التمار

  . )٤(بصره عنهايصرف ب  حىتة، ومتحي عنه سيئ،حسنة

املصحف  إىل والنظر، الوالدين عبادة إىل والنظر، الكعبة عبادة إىل النظرن إ :ويف مرسلة الصدوق

  . )٥( عبادة)اهللا عليه وآلهى صل(آل حممد  إىل والنظر، وجه العامل عبادة إىل  والنظر،من غري قراءة عبادة

  عن ، )يه السالمعل(عن أبيه ، )عليه السالم(عن جعفر ، إمساعيلوخرب 

                                                

  . ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٦ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٦ ح يف فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٢ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )٥(



١٠٧

  . )١(الكعبة حباً هلا يهدم اخلطايا هدماً إىل النظر: قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

يعطيه اهللا بكل نظرة  أن الكعبة إىل من ينظرى من أيسر ما يعط: قال )عليه السالم(وعن الصادق 

  . )٢(وترفع له درجة، ومتحا عنه سيئة ،حسنة

  . كان له حق عليه وإن ، يف احلرماًإنسان نسانال يزعج اإل أن يستحب: )السادس(

 سألته عن رجل يل عليه مال فغاب :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن مساعة بن مهران

وال ، تسلم عليه ال، ال: )عليه السالم( قال ،فاتقاضاه مايلأمث رأيته يطوف حول الكعبة ، عين زماناً

  . )٣(رمخيرج من احل تروعه حىت

بل هو ، غري ذلك أو  حق القصاصإنسانى كان له عل إذا ولعل ما يفهم منه من العلية يشمل ما

  . كون احلرم أمناًى مقتض

 ويدل عليه ما رواه ،كان جهة أهم إالّ إذا ،عظام الكعبةإ ينايف الظاهر كراهة كل عمل): السابع(

  . )٤(حيتيب قبالة البيت أن حد ألال ينبغي:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ابن سنان

حيتيب قبالة  أن ال جيوز للرجل : يف مرسل ابن أسباط)عليه السالم(وعليه حيمل قول الصادق 

  . )٥(الكعبة

                                                

  . ٩ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٩ الباب ٣٦٥ص ٩ ج:الوسائل )١(

  . ١٠ حمن أبواب مقدمات الطواف ٢٩  الباب٣٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٠ الباب ٣٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف٣١ الباب ٣٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤ حمقدمات الطواف من أبواب ٣١ الباب ٣٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٠٨

االحتباء يف املسجد : ويف نسخة، يكره االحتذاء:  قال)عليهم السالم(عنهم ، وروي الصدوق

  . )١(عظاماً للكعبةإ ،احلرام

عظاماً إكره االحتباء يف املسجد احلرام  ي)عليه السالم(عبد اهللا  أبا رأيت: قال، محادويف رواية 

  . )٢(للكعبة

فلعله  ،وهو حمتب مستقبل الكعبة، )عليه السالم(جعفر  أيب كنت قاعداً عند: أما رواية زرارة

  . ملسجدكان خارج ا أنه كما حيتمل، شبه ذلكأما  أو فعل ذلك لوجع يف ظهره )عليه السالم(

 ففي رواية عبد ،الظهرين ييصل أن يكره اخلروج من احلرمني بعد ارتفاع النهار قبل: )الثامن(

الظهر والعصر نودي  ييصل أن من خرج من احلرمني بعد ارتفاع النهار قبل: مسعته يقول: قال، احلميد

  . )٣(صحبك اهللاأال  :من خلفه

 ففيه ،هل يشمل مناطه صالة الصبح واملغربنيأما ، ولعله يشمل مناطه كل املشاهد املشرفة

  . احتماالن

 ومن مل يكن ،ال مثل احلائض والنفساء، خاص مبن عليه الصالة أنه  يفشكالال ينبغي اإل نعم

  . اخلروجى حنوه عل أو مضطراً

 إليه ال يوجب نقله أن  بشرط،مات يف خارج احلرم وإن ،يستحب دفن امليت يف احلرم: )التاسع(

  .  يف مسألة نقل اجلنائز،كما ذكرناه يف كتاب الطهارة ،ههانة لإ

  من دفن: يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، فعن هارون بن خارجة

                                                

. ١ ح١٩٧ الباب ٤٤٦ ص٢ ج:علل الشرائع )١(

. ٦ ح من أبواب مقدمات الطواف٣١ الباب ٣٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ حن أبواب مقدمات الطوافم ٤٣ الباب ٣٨٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٠٩

من بر  :)عليه السالم( قال ،من بر الناس وفاجرهم: فقلت، كرب يف احلرم أمن من الفزع األ

  . )١(الناس وفاجرهم

أسأله عن امليت ميوت بعرفات يدفن  )عليه السالم( إليه تبت ك:قال، سليمان علي بن وعن

  . )٢(احلرم ويدفن فهو أفضل إىل حيمل : فكتب،يهما أفضلأ ف،احلرم إىل ينقل، أو بعرفات

  .  بل هو من باب املثال،ال خصوصية لعرفات أنه ومن املعلوم

عن ، فعن القالنسي، صالة مبكةقراءة القرآن والعبادة والوكثار من ذكر اهللا يستحب اإل: )العاشر(

تسبيحة مبكة أفضل من خراج : )عليه السالم(احلسني  علي بن قال: قال، )عليه السالم(الصادق 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ى ير من ختم القرآن مبكة مل ميت حىت: وقال، العراقني ينفق يف سبيل اهللا

  . )٣(مرتله يف اجلنةى وير )وآله وسلم

  . )٤(الساجد مبكة كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللا:  قال)عليه السالم(عن الباقر  ،ويف رواية

النائم : يقول )عليه السالم(احلسني  علي بن كان: )عليه السالم(قال الصادق ، وعن القالنسي

  . )٥(مبكة كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللا

   عة بقلمبكة سبعني ركعة فقرأ يف كل ركى ومن صل: ويف رواية الصدوق

                                                

. ١ حمن أبواب مقدمات الطواف ٤٤ الباب ٣٨١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٤باب  ال٣٨١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٥ الباب ٣٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٥ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٥ الباب ٣٨٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٦ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٥ الباب ٣٨٣ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١١٠

والطاعم مبكة كالصائم ، شهيداً الّإمل ميت ، وآية الكرسي، وآية السخرة، نزلناهأنا إو، هو اهللا أحد

  . )١( واملاشي مبكة يف عبادة اهللا،وصيام يوم مبكة يعدل صيام سنة فيما سواها، فيما سواها

 إىل ن مبكة من مجعةمن ختم القرآ: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة الثمايل أيب وعن

 مجعة كانت أولجر واحلسنات من كتب له من األ، وختم يف يوم مجعة، كثرأ أو أقل من ذلك أو ،مجعة

  . )٢( فكذلكيام يف سائر األهقرأ وإن ،آخر مجعة تكون فيها إىل يف الدنيا

وماً مبكة من مرض ي: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ، وروي الراوندي يف دعواته

مكة ساعة تباعدت  حرى ومن صرب عل، كتب اهللا له من العمل الصاحل الذي كان يعمله عبادة ستني سنة

  . )٣( وتقربت منه اجلنة مسرية مائة عام،عنه النار مسرية عام

من أدرك شهر رمضان مبكة من :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا ، وعن ابن عباس

وكان له بكل يوم مغفرة ، كتب اهللا له مائة ألف شهر رمضان يف غري مكة،  صيامه وقيامه،رهآخ إىل هأول

، وبكل يوم دعوة مستجابة، وبكل يوم محالن فرس يف سبيل اهللا تعاىل، وبكل ليلة مغفرة، وشفاعة

  . )٤(وكل ليلة درجة، وكل يوم درجة، حسنةوكل ليلة ، وكل يوم حسنة، ق رقبةوكتب له بكل يوم عت

                                                

  . ٩٥ حئل احلج يف فضا٦٢ الباب ١٤٦ ص٢ ج:من ال حيضره الفقيه )١(

  . ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٥ الباب ٣٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٤٧ حمسائهاأ يف باب فضل مكة و٨٥ ص٩٦ ج:البحار )٣(

. ٤ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٨ الباب ١٤٥ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٤(



١١١

  . )١(مبكة تسعمائة نيبى صل: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، وعن حممد بن عطية

  . خبارغريها من األإىل 

عبد اهللا  أيب عن، سحاق بن عمارإفعن ، عن طريق مكةى ذاأل ماطةإيستحب : )احلادي عشر(

 حسنة مل ومن كتب له، عن طريق مكة كتب اهللا له حسنةى ذأماط أمن : قال، )عليه السالم(

  . )٢(يعذبه

  . عظم وداخل الكعبةمسجد مكة األ إىل ومن املعلوم أفضلية ذلك بالنسبة: أقول

يب عبد قلت أل: قال ي اخلثعمإمساعيلفعن ، استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف: )الثاين عشر(

عليه (ل  قا،حفظ متاعهمأ يطوفون ويتركوين أصحايبقدمنا مكة ذهب  إذا ناإ: )عليه السالم (اهللا

  . )٣(عظمهم أجراًأنت أ :)السالم

  . يكون حافظ متاعهم والطابخ هلم وما أشبه كلهم مبرتلة حافظ املتاع للمناط أن وال يبعد

حيث . جر كلهذهب املفطرون باأل:  يف حكاية مشهورة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويؤيده قوله 

   .وكانوا مل يصوموا بعضهم باخلدمةصام بعضهم وقام 

 إىل من الذهاب يكون ذلك أفضل أن وال يبعد، يستحب القعود عند املريض: )الثالث عشر(

زاملت حممد بن :  قال،ما رواه مرازم ابن حكيمى لفحو، الطواف فيه أو املسجد احلرام والصالة

 إىل فشكوت ذلك، يوحد املسجد ويدعين إىل يفلما دخلنا املدينة اعتللت فكان ميض، مصادف

   عبد اهللا أبا به خربأ ف،مصادف

                                                

. ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٨ الباب ١٤٥ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٤٧ الباب ٣٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الطواف١١ الباب ٣٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١١٢

  . )١(قعودك عنده أفضل من صالتك يف املسجد : إيلرسلأف، )عليه السالم(

وقد ، العدمى نه يكره العزم عل أبل الظاهر، العودى يعزم عل أن يستحب للحاج: )الرابع عشر(

  . ال جيعله آخر العهد به أن دعيةتقدم يف األ

وهو ينوي احلج من قابل  من خرج من مكة :)ليه السالمع(عبد اهللا  أبو قال، ويف خرب ابن سنان

  .)٢(زيد يف عمره

فقد ، ليهاإوهو ال يريد العود  من خرج من مكة : يف مرسل حسني بن عثمان)عليه السالم(وقال 

  . )٣(عذابه ىناقترب أجله ود

: انصرف قالقد حج فلما  يد بن معاويةيزن إ :يف خرب حسن بن علي، أيضاً )عليه السالم(وقال 

ماته قبل أ فنقص اهللا من عمره و،للحج والعمرة ما بقينا... فال نعود بعدها ستيناً...  مييناًذا جعلنا ناقالًإ

  . )٤(أجله

، ضرحة الشريفة يف مكةماكن املتربكة واألاستحباب زيارة مجلة من املساجد واأل: )اخلامس عشر(

  فإن،)كتاب احلاج يف مكة واملدينة( كما ذكرناه يف ،رةمن تلك الربوع الطاه وكذا يف املدينة وغريمها

  :بذكر مجلة منهما ي نكتف،ماكن املقدسة طائفة كبرية واملشاهد واملزارات يف تلك األاملساجد

  .  الشريف يف املدينةه مسجد،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم الرسول األ :١

                                                

. ٢ ح من أبواب الطواف١١ الباب ٤٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٥٧ الباب ١٠٧ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح وجوب احلج شرائطه من أبواب٥٧ الباب ١٠٧ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٥ ح من أبواب وجوب احلج وشرائطه٥٧ الباب١٠٧ ص٨ ج:الوسائل )٤(



١١٣

  .  جمهول يف املدينة،)ة والسالمعليها الصال(سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء : ٢

  . يف املدينة البقيع، )عليه السالم( احلسن ماماإل: ٣

  . يف املدينة البقيع، )عليه السالم( زين العابدين ماماإل :٤

  . يف املدينة البقيع، )عليه السالم( حممد الباقر ماماإل :٥

  . يف املدينة البقيع، )عليه السالم( جعفر الصادق ماماإل :٦

  . مكة ،ىجنة املعل ،)صلى اهللا عليه وآله (عظمالسيد عبد مناف جد الرسول األ :٧

  . مكة، ىجنة املعل ،)صلى اهللا عليه وآله (عظمالسيد عبد املطلب جد الرسول األ :٨

  . يف نفس بلدة املدينة، )صلى اهللا عليه وآله (عظمالسيد عبد اهللا والد الرسول األ :٩

  . مكة، ىجنة املعل، )عليه السالم ( أمري املؤمننيماماإلطالب والد  بوأالسيد  :١٠

، حدأشهداء  وسائر، )صلى اهللا عليه وآله (عظمعم النيب األ، السيد محزة سيد الشهداء :١١

  . املدينة

بني املدينة ، بواءأ، )صلى اهللا عليه وآله ( والدة الرسول االعظم،السيدة آمنة بنت وهب :١٢

  . ىوقيل يف جنة املعل، ومكة

  . ، جنة املعلى، مكة)عليه السالم ( امرياملؤمننيمامسد والدة اإلأالسيدة فاطمة بنت  :١٣

  .  املدينة،البقيع، )عليه السالم ( أمري املؤمننيمامم البنني زوجة اإلأالسيدة فاطمة : ١٤

  .  املدينة، البقيع،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( بن رسول اهللا إبراهيمالسيد : ١٥

 ،ىجنة املعل، )صلى اهللا عليه وآله (عظمأم املؤمنني زوجة الرسول األى سيدة خدجية الكربال: ١٦

  . مكة

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(م كلثوم بنات رسول اهللا أو، وزينب، السيدات رقية: ١٩و١٨ و١٧

  . املدينة، البقيع



١١٤

  .  املدينة،البقيع، )عليه السالم( الصادق مام بن اإلإمساعيلالسيد : ٢٠

  . فخ قريب املدينة املنورة، السيد حسني شهيد فخ :٢١

  . واسط بني مكة واملدينة ،ربذة ،الصحايب العظيم أبوذر الغفاري :٢٢

  .  املدينة،البقيع، )صلى اهللا عليه وآله (عظمالسيد عباس عم الرسول األ: ٢٣

م أ :منهن) صلى اهللا عليه وآله(عظم زوجات الرسول األ: ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٧و ٢٦و ٢٥ و٢٤

  .  املدينة، البقيع.جويرية، سودة، ميمونة، زينب، م حبيبةأ، سلمة

 ،ىجنة املعل ،)صلى اهللا عليه وآله (عظمالسيد عبد اهللا والسيد قاسم ولدا الرسول األ :٣٢ و٣١

  . مكة

  . املدينة، البقيع .عاتكة وصفية): صلى اهللا عليه وآله (عظمعمتا الرسول األ :٣٤ و٣٣

خ أمري  أوالسيد عبد اهللا بن جعفر) عليه السالم( أمري املؤمنني مامخ اإلألسيد عقيل ا :٣٦و ٣٥

  . املدينة، البقيع ،)عليه السالم (املؤمنني

  . املدينة، البقيع، )صلى اهللا عليه وآله (عظم مرضعة الرسول األ،السيدة حليمة السعدية :٣٧

  . نةاملدي، البقيع، عونظالصحايب اجلليل عثمان بن م :٣٨

  .  املدينة،جمهول، )عليه السالم ( أمرياملؤمننيمامالسيد اجلليل حمسن السقط ابن اإل :٣٩

  . املدينة،قرب املدينة املنورة حيث وقعت غزوة بدر، مقابر شهداء بدر :٤٠

  . حنوها أو بصحابة إليه  ومن ميت)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اء الرسولأقربمن  أخرىهناك مجلة 

  



١١٥

   واملزارات يف احلرمني الشريفنياملساجد

  

  .مكة، املسجد احلرام. ١

  . املدينة، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم مسجد الرسول األ. ٢

  .  مكة،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم فيه بعث الرسول األ، جبل النور وغار حراء. ٣

  . مكة ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم الرسول األى فيه اختف، غار ثور. ٤

  . مكة، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم مولد الرسول األ .٥

  .  مكة،داخل الكعبة الشريفة، )عليه السالم(املؤمنني  مريأ ماممولد اإل .٦

  .  مكة،)ليها السالمع(يف بيت خدجية ، )عليها السالم(مولد فاطمة الزهراء  .٧

  .  مكة،)عليه السالم(طالب  أيب شعب .٨

  .  مكة،سجداملداخل ، )عليه السالم( اخلليل مإبراهيمقام  .٩

  .  مكة،داخل املسجد، نبياءهاجر ومجلة من األ مهأ وفيه مدفن ،)عليه السالم( إمساعيلحجر  .١٠

  . بني مكة واملدينة، غدير خم .١١

  . املدينة، )عليها السالم(حزان لفاطمة الزهراء بيت األ .١٢

  . املدينة، مسجد الشجرة .١٣

  .  قرب املدينة، الباب)عليه السالم( أمري املؤمنني مامحيث قلع اإل ،خيرب .١٤

عظم  حيث تكلم الرسول األ،)مسجد اجلن(ـ ـكل واحد منهما يعرف بن امسجد .١٦و١٥

  . مكة، مع اجلن يف هذا املوضع) صلى اهللا عليه وآله(

 ،ناك يف فتح مكة رايته ه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حيث ركز رسول اهللا ، مسجد الراية .١٧

   وليس ، ولذا يزار حمله املهدوم،وقد هدم، وهذا املسجد يف طريق عرفات



١١٦

  . مكة، هذا مسجد اجلن كما رمبا يزعم

 ،يف يوم فتح مكة) صلى اهللا عليه وآله(عظم حيث بايع الناس الرسول األ، مسجد البيعة .١٨

  . مكة

  .  مكة،)عليه السالم (براهيمإجنبه مسجد  ىلإو ،قبيس أيب جبلى عل، مسجد بالل .١٩

  . مكة قرب مىن، مسجد اخليف .٢٠

  . مكة  قرب، جدة،) السالماعليه(منا حواء أمدفن  .٢١

  .  املدينة،الكعبة إىل ل فيه القبلة من بيت املقدسحيث حو، مسجد القبلتني .٢٢

الرسول ونصر ) عليه السالم(أمري املؤمنني يد ى  حيث فتح اهللا عل،)حزاباأل(: مسجد فتح .٢٣

  .  املدينة،حزاباألى عل) صلى اهللا عليه وآله(

  .  املدينة، عند جبل سلعك هناماماإلى حيث صل، )عليه السالم( علي ماممسجد اإل .٢٤

  .  املدينة،فيه سلمانى حيث صل) رضي اهللا عنه(مسجد سلمان  .٢٥

  .  املدينة،مامفيه اإلى حيث صل، )عليه السالم( زين العابدين ماممسجد اإل .٢٦

  .  املدينة،مامفيه اإلى حيث صل، )عليه السالم( الصادق ماممسجد اإل .٢٧

  .  املدينة،حيث صلت فيه) عليها السالم(مسجد سيدة النساء فاطمة  .٢٨

  .  املدينة، ...ىالتقوى سس علأملسجد : تعاىلنزل فيه قوله ا، مسجد قب .٢٩

   ويف العراق ،)عليه السالم(ي حيث ردت الشمس فيه لعل، مسجد رد الشمس .٣٠



١١٧

  . املدينة،  مرة ثانية)عليه السالم(ن الشمس ردت هناك لعلي  أل،يسميان ذا االسمن امسجد

  .  املدينة،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ظل الغمام النيب أحيث ، مسجد الغمامة .٣١

 ويعرفها الشيبة من ،املدينة يف ) السالممعليه(ئمة الطاهرين ماكن دور األ، أالدور املباركات .٣٢

  .  املدينة،هل املدينةأ

  . املدينة،  قرب مسجد الغمامة،مامفيه اإلى حيث صل، )عليه السالم( ي علمسجد .٣٣

  . املدينة، قرب باب الصدقة، ذر الغفاري أيب مسجد .٣٤

 كنايسكن ه) صلى اهللا عليه وآله(عظم كان الرسول األ،  زوجة الرسولإبراهيمم أمشربة  .٣٥

  .  املدينة،مع زوجته مارية

  .  املدينة،بعضه) صلى اهللا عليه وآله(عظم حيث حفر الرسول األ، خندق .٣٦

  .  مكة،)عرفات واملشعر: (املوقفان .٣٧

  . مكة، بئر زمزم .٣٨

  . مكة، الصفا واملروة. ٣٩

  . مكة، مىن. ٤٠

 ، مسجد قبا، املشاهد كلهاتيانإتدع  ال: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ففي صحيح معاوية

ومسجد ، )عليها السالم( إبراهيمم أومشربة ،  يومأولمن ى التقوى ه املسجد الذي أسس علفإن

النيب  أن وبلغنا: )عليه السالم(قال ، حزاب وهو مسجد الفتحومسجد األ، وقبور الشهداء، الفضيخ

 .الدار الم عليكم مبا صربمت فنعم عقىبس: قبور الشهداء قالى أت إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   ويا جميب دعوة املضطرين،  يا صريخ املكروبني:وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح



١١٨

 وكفيته هول عدوه يف هذا ،كما كشفت عن نبيك مهه وغمه وكربه، وكرىب ياكشف مهي وغم

  . )١(املكان

ما قول إو، الفقيهى ما فتوإو، ملساجدما مطلقات زيارة املقابر واإاالستحباب مطلقاً ى ويدل عل

  . ما غري ذلكإو، ثارهمآ إىل فسر يف ديارهم وانظر): عليه السالم( أمري املؤمنني ماماإل

 وهو اآلن مسجد يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تيان مولد رسول اهللا إ استحباب :فعن الدروس

) صلى اهللا عليه وآله( الذي كان رسول اهللا )معليها السال(تيان مرتل خدجية إ و،زقاق املولدى زقاق يسم

صلى اهللا عليه وآله ( ومل يزل رسول اهللا ، توفيتدوفيه ق، دها منهأوال وفيها ولدت ،يسكنه وخدجية

جون وقربها هناك باحل) عليها السالم(وزيارة خدجية ، يهاجر وهو اآلن مسجد  مقيماً به حىت)وسلم

صلى (نه فيها نشر النيب أو، قم ويقال للدار اليت هو ا دار احليتيان مسجد راإو، معروف بسفح اجلبل

صلى اهللا عليه وآله (تيان الغار جببل حرا الذي كان رسول اهللا إو، سالم اإلأول )اهللا عليه وآله وسلم

 عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( استتر به النيب ،تيان الغار جببل ثورإ و، يف ابتداء الوحي يقعد به)وسلم

  . )٢(ملشركنيا

  :  مالفظه)رمحه اهللا(ونقل املستند عن والده 

  .وباب الكعبة سود قدر من حائط البيت ما بني احلجر األ:حطيم

صلى اهللا عليه وآله (الرسول ى رض مبصل موضع قريب من حائط البيت منحط من األ:واملعجن

، وانوضع سجوده بشاذرتصل موقريب من حائط البيت ي، سود والركن اليماين ما بني احلجر األ)وسلم

  عالمة أيضاًموضع اليدين ى وعل، موضع السجدة حجر مدور من يشمى وعل

                                                

. ١ ح من أبواب املزار وما يناسبه١٢ الباب ٢٧٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١٠ يف كتاب احلج السطر ١٣٨ ص:الدروس )٢(



١١٩

فوقه ى  ونصب عل،أقرباملعجن  إىل  لكنه،ما بني الركن واملعجن :)عليه السالم( إبراهيمى ومصل

  .يات القرآنيةمر نقش عليه بعض اآلربيض مأحجر ن اويف شاذر

   :تياا فضل كاملإيف  أخرى ماكن شريفةأ ويف مكة :قال

، )عليها السالم (اليت هي دار الوحي ومولدة سيدة نساء العاملني) عليها السالم( دار خدجية :منها

 إىل  واقعة يف ميني من ميشي من الصفا،وهي يف سوق الصباغني الذي هو قريب سوق الصفا واملروة

  . ة التحية فيها وطلب احلوائج واملسألة وصالتيااإ ويتصلها مسجد يستحب ، وهلا قبة معروفة،املروة

صل موضع أ و،وله قبة معروفة،  وهو يف سوق الليل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مولد النيب :ومنها

  . وطلب احلاجة، ة التحية فيهوصال تيانهإ يستحب ،وعليه منارة من اخلشب، التولد شبيه جبوف ترس

 وله قبة ،يف مقابر معاله قريب بانتهاء املقابر يف سفح اجلبلوهو ) عليها السالم( قرب خدجية :ومنها

م أ )عليها السالم( وكذا زيارة آمنة ، ويستحب زيارا،صل القبة بيضاء وحيطاا صفراءأ ،معروفة

 وقربها قريب من قرب خدجية يف فوقه بقليل من ميني من يصعد من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

صلى اهللا (وعبد املطلب جد الرسول ، )عليه السالم(طالب والد أمري املؤمنني  أيب يارةوز، اجلبل إىل مكة

  .حظرية الّإ ويدور عليها حائط ليس بينه وبني اجلبل ،وقربمها فوق قرب خدجية وآمنة، )عليه وآله وسلم

 لكنه مل ،قرب عبد منافنه إ  يقولون،وهنا قرب آخر متصل باحلائط يف ميني الباب بعضم: قال أن إىل

  . ىانته ،)١(يعلم

                                                

. ٣٣ يف أفعال احلج السطر ٢٨٧ ص٢ ج:املستند )١(



١٢٠

  . يراجعه أن الطالبى  فعل،ثرية واملساجد الشريفةمجلة من املواضع األ) وفاء الوفاء(وذكر : أقول

 وآثار بقية )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ثار رسول اهللا آحياء كل إاملسلمني ى  الالزم علمث

كما ، عظم شعائر اهللاأ ذلك من  فإن،ويهمم وذأصحاثار الطيبني من آو، )عليهم السالم(املعصومني 

وجب احلياة أثر قدم فرس جربئيل كان أ كيف و،من تعظيم الشعائر أيضاًا  فإثاريستحب زيارة تلك اآل

 أن ومن املعلوم، ثر الرسولأفقبضت قبضة من  :ي كما قال سبحانه حكاية عن السامر،يف التراب

  ).عليهم السالم(جربئيل خادم من خدامهم 

 ذلك كان بأمر  فإن،رجاع البقاع الطيبة اليت هدمها الوهابيوناملسلمني االهتمام إلى كما جيب عل

دسائس ى تسلط الضوء عل) مذكرات مستر مهفر( ومطالعة كتاب ،الكافرين حيث ضعف املسلمون

 ما يقارب نصف قرن يف حالة )عليهم السالم(وليس يؤيس من بقاء قبورهم ، الكفار يف هذا الشأن

مجل ما أفقد بنيا ب، )عليه السالم(واحلسني  )عليه السالم( علي رانا مثل ذلك يف قربأه التاريخ  فإن،االدام

  .  واهللا املستعان، بعد طول اداميكون

  

ويتساويان  ،أخرى وبالعكس تارة ،فضل من الصالة تارةأالطواف  أن الظاهر: )السادس عشر(

قام الرجل مبكة أإذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، شاموه، ومحاد، كما يف صحيح حفص، ثالثة

  . )١(فضلأقام ثالث سنني فالصالة أ وإذا ،قام سنتني خلط من هذا وهذاأ وإذا ،فضلأسنة فالطواف 

  عبد اهللا  أبا  سألت، كصحيحة حريز،هذا الصحيح حيمل مطلقات الرواياتى وعل

                                                

. ٢٠٢ ح يف الزيارات يف فقه احلج٢٦لباب  ا٤٤٧ ص٥ ج:التهذيب )١(



١٢١

الطواف :  قال،الصالة أو فضلأ جاور ا هل مكة ممنأعن الطواف لغري  )عليه السالم(

  . )١(فضل من الطوافأهل مكة والقاطنني ا  والصالة أل،فضلأللمجاورين 

جعل حول الكعبة عشرين ومائة  اهللا تعاىلن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، وصحيحة معاوية

  . )٢( وعشرون للناظرين،ربعون للمصلنيأو،  ستون للطائفني،رمحة

سألته عن املقيم :  قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، وعن البزنطي، رواية ابن راشدومثلها 

  . )٣(الصالة:  قال،الصالة أو فضل لهأ الطواف ،مبكة

هلا سبب خاص  وال ما،  وال الرواتب اليومية،ليس املراد بذلك صالة الطواف أنه والظاهر

وملا ورد من قطع الطواف ،  عن مثلهاطالقصراف اإل الن، والليايليامكالصلوات املخصوصة يف األ

  . ة الوترخلوف قضاء صال

 أيب عن، فعن ابن القداح، الطواف بعدهى يستحب اختيار الطواف قبل احلج عل: )السابع عشر(

ن احلاج ولعله أل، )٤(فضل من سبعني طوافاً بعد احلجأطواف قبل احلج :  قال)عليه السالم(عبد اهللا 

  . والستحباب االنصراف بعد احلج، قبل احلجأكثر تشوقاً

  . لالنصراف، أو  لهطالقما لشمول اإلإ، العمرة إىل وال يبعد انسحاب احلكم

، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ففي صحيح حريز، ظهار السالح باحلرمإيكره : )الثامن عشر(

   قليدخله يف جوا إالّ أن يدخل احلرم بسالح أن ال ينبغي: قال

                                                

. ٤ ح من أبواب الطواف٩ الباب ٣٩٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الطواف٩ الباب ٣٩٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ ح من أبواب الطواف٩ الباب ٣٩٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح من أبواب الطواف١٠ الباب ٣٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٢٢

  . )١(احلديد شيئاًى يعين يلف عل يغيبهو أ

 املدينة يكره أو سألته عن الرجل يريد مكة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٢(دخل مكة مل يظهره إذا ولكن، خيرج بالسالح من بلده بأن ال بأس:  فقال،خيرج معه بالسالحأن 

  .)٣(احلرم إىل ال خترجوا بالسيوف:  قال)يه السالمعل( علي عن، ربعمائةويف حديث األ

 ،كالسيف وحنوه آلة اهلجوم أو ،عم من آلة الدفاع كالدرع وانأاملراد بالسالح  أن والظاهر

  . كلهاى  السالح علطالقإل

ذكر  أنه :وملا رواه يف ج البالغة،  من تعظيم الشعائر ألنه،يستحب حتلية الكعبة: )التاسع عشر(

عظم أسلمني كان أخذته فجهزت به جيوش امل لو : فقال قوم،الكعبة وكثرته يه حلأيام عمر يف عند

ن إ :فقال، )عليه السالم(مري املؤمنني أ عمر بذلك وسئل عنه  فهم،وما تصنع الكعبة باحللي، جرلأل

مني فقسمها بني موال املسلأ ،ربعةأموال  واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى نزل علأالقرآن 

 والصدقات ، واخلمس فوضعه اهللا حيث وضعه،مستحقيهى  والفيء فقسمه عل،الورثة يف الفرائض

ومل ، ومل يتركه نسياناً، حالهى وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه اهللا عل، فجعلها اهللا حيث جعلها

  . )٤( وترك احللي حباله،تضحنالوالك الف:  فقال عمر،قره اهللا ورسولهأقره حيث أ ف،خيف عليه مكاناً

  غلب العوام عقوهلم يف عيوم أ  فإن،والفلسفة يف ذلك واضحة: أقول

                                                

  . ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٥ الباب ٣٥٨ص ٩ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٥ الباب ٣٥٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٨ السطر ٦١٦ ص:اخلصال يف حديث األربعمائة )٣(

  .  الشيخ حممد عبده٢٧٠ ح٦٢٠ ص٤ ج:ج البالغة )٤(



١٢٣

ى نبياء باملعاجز املادية كالعصوهذا هو سر بعث اهللا األ، ة الدنياأ عليه من فيعظمون ما كان

  . قامة احلجةفعلم النيب كاف إل الّإو، وحنوها

 الذين هم وقود كل أوالً وهي جلب هذه الطبقة ،همألمصلحة نبياء يبعثون فقراء فاأل أن أما

  . واهللا العامل، حركة

تيان إتتمكن من  حىت، لقطع الدم بالدواء والدعاء تعاجل احلائض نفسها أن يستحب: العشرون

ومعي أخت يل  أيب حججت مع:  قال،يقطني علي بن أخي، فعن حسني بن يقطني، التمامى  علعمالاأل

عليه (احلسن  أبا ئتا:  فقال يل أيب،يفوا احلج أن ت فجزعت جزعاً شديداً خوفاًضكة حافلما قدمنا م

 الدم  فإنتأخذ قطنة مباء اللنب فلتستدخلها أن قل له فليأمرها : فقال له،تاه فسألهأ أنه  مث ذكر،)السالم

 ،ت املناسك كلهاقطع الدم عنها وشهدنا ففأمرها ففعلت:  قال،مناسكها كلها يوتقض، سينقطع عنها

  . )١(الدم إليها وصارت يف احململ عاد فلما ارحتلت من مكة بعد احلج

  . بل يشمل كل دواء يعاجل به،احلكم ال خيص ما ذكر يف هذه الرواية أن ومن الواضح: أقول

تيان ا لوثة ويشكل معها اإل أل،أيضاًاالستحاضة  إىل هذا وال يبعد استحباب ذلك بالنسبة

  . الوجه الكاملى لباملناسك ع

 لكونه مقدمة ،مكنأن إ  فالظاهر وجوب الدواء، مريضاً كالسلس والبطننسانكان اإل إذا أما

  .من ال يتمكن من العالج إىل االستنابة منصرفى  وما دل عل،الواجب

 فهو مثل ، ال اضطراري واختياري،ما تكليفان أل،احلائض إىل الظاهر عدم الوجوب بالنسبة نعم

   دخالإ حيث جيوز للمكلف ،سفراًواً فطار حضرواإل الصوم

                                                

  . ١ حمن أبواب الطواف ٩٢ الباب ٥٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٢٤

  .مثل الطهارة الترابية واملائية ال، يهما شاءأنفسه يف 

قدمت  أو استنابت يف بعض وإن ،ة ما قطع حيضها مل تفعل حراماً وصحت حجتهاأ فعلت املرفإذا

  .مل تكن ضرورة إذا  ترك ذلكحوطاأل نعم. بعضاً جاز

أشرفت املرأة إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وية بن عمار ففي صحيح معا،أما الدعاء

، دعائهاى مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف فلتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على عل

استأثرت به يف علم  أو حد من خلقكتسميت به أل أن لك بكل اسم هو لكأسأين إاللهم : وتقول

ى نزلته علأوبكل حرف ، ىموسى نزلته علأوبكل حرف ، عظمعظم األ األلك بامسكأسأ ف،الغيب عندك

 رادتأ وإذا .ذهبت عين هذا الدمأإالّ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(حممد ى وبكل حرف أنزلته عل، ىعيس

عليه ( قال ، فعلت مثل ذلك)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسجد الرسول  أو تدخل املسجد احلرامأن 

نيب اهللا ى استأذن عل إذا هه كان مكان فإن،وهو حتت امليزاب )عليه السالم(يت مقام جربئيل وتأ: )السالم

  بدعاء الدم فيه حائض تستقبل القبلة وتدعوفذلك مقام ال تدعو اهللا:  قال،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)١(شاء اهللا تعاىل نإرأت الطهر إالّ 

، أو االستحاضةى فالالزم محل الرواية عل،  املسجدينمن املستبعد جداً دخول احلائضن إ وحيث

كما هو الظاهر من ، املراد مقابل امليزاب خارج املسجد أو ،احليض املعتاد جميئه يف العادة خوفى عل

 بان مقامنا وخروجنا قبلإمحالنا وأوكان ميعاد ، نا باملدينةأحاضت صاحبيت و:  قال،خرب عمر بن يزيد

  عليه (يب عبد اهللا  فذكرت ذلك أل،سجد وال القرب وال املنربومل تقرب امل، تطهرأن 

                                                

. ١ ح من أبواب الطواف٩٣ الباب ٥٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٢٥

 جربئيل كان جييء ويستأذن  فإن،)عليه السالم(مرها فلتغتسل ولتأت مقام جربئيل : فقال) السالم

حيال امليزاب :  فقال،ين املكانأو: فقلت: قال أن إىل ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى عل

رفعت رأسك حبذاء  إذا حبذاء القرب )عليها السالم( الباب الذي يقال له باب فاطمة خرجت من إذا الذي

،  وجتلس يف ذلك املوضع وجتلس معها نساء، وامليزاب فوق رأسك والباب من رواء ظهرك،امليزاب

اللهم إين أسألك بأنك أنت  :تقول:  قال،وأي شيء تقول: فقلت له، دعائهاى ولتدع را ولتؤمن عل

مرين فطهرت فدخلت أفصنعت صاحبيت الذي :  قال.تفعل يب كذا وكذا أن ، ليس كمثلك شيءاهللا

  . )١(خادماً هلم حاضت وصنعت كذلك فطهرت ودخلت املسجد أن مث ذكر، املسجد

 امرأة مسلمة صحبتين حىتن إ جعلت فداك :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: زدي قالتوعن األ

تذهب  أن  فخافت، فدخلها من ذلك أمر عظيم، فحرمت عليها الصالة،عامربستان بين  إىل انتهيت

وتلبس   فلتغتسل نصف النهار:قل هلا:  قال،لك كيف تصنعأسأو، ذكر ذلك لكأ أن مرتينأمتعتها ف

 فإذا زوال الشمس  وتعاهد هلا،دعت إذا تؤمن ثياباً نظافاً وجتلس يف مكان نظيف وجتلس حوهلا نساء

  : تقول،دعائها حوهلا كلما دعتى  وليؤمن النساء عل،دع ذا الدعاءزالت فمرها فلت

 وهو مرفوع خمزون ،وبكل اسم تسميت به ألحد من خلقك، لك اللهم إين أسألك بكل اسم هو

   عظماأل عظملك بامسك األأسأو، يف علم الغيب عندك

                                                

  . ٢ ح من أبواب الطواف٩٣ الباب ٥٠٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٢٦

  . هذا الدمتقطع عين أن ،جتيب أن  عليكلت به كان حقاًأس إذا الذي

  : فقل هلا فلتقل،فلتدع ذا الدعاء الثاين الإ و، انقطع الدمفإذا

ى نزلته علأ وبكل حرف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حممد ى نزلته علألك بكل حرف أسأين إاللهم 

وبكل دعوة دعاك ا ، نزلته يف كتاب من كتبكأوبكل حرف ، ىعيسى نزلته علأوبكل حرف ، ىموس

  . هذا الدمتقطع عين أن ،ملك من مالئكتك

فلتغتسل من الغد يف مثل تلك الساعة اليت اغتسلت فيها وإال ، م تر يومها شيئاًل انقطع ففإن

ذلك املرأة فارتفع   ففعلت،دعت إذا  وليؤمن النسوة، زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاءفإذا ،مسباأل

 ،ستان بين عامر عاودها الدمب إىل  فلما انتهينا،نصرفنا راجعنياقضت متعتها وحجتها و عنها الدم حىت

 وأما اآلخر ،أحببتن إول ادع باأل:  فقال،ين يف دبر صاليتءدعاال دعو دينأ :)عليه السالم(فقلت له 

  . )١(يف األمر الفظيع يرتل بك إالّ فال تدع

، ما املراد بالدم االستحاضةإو،  وأما املراد الدعاء،)حممد وآلهى عل(أما يراد به ) فلتصل: (أقول

 من احتمال كون حرمة )رمحه اهللا( ىالشيخ املرتض إليه ما ذهبى  وجيوز ذلك عل،ما املراد الصالةإو

  . العبادة للحائض تشريعية ال ذاتية

سألت :  قال،فعن احلمريي، ستار الكعبة والدعاء عندهاأيستحب التعلق ب: الواحد والعشرون

، نعم:  قال،)عليه السالم(مر رأيت صاحب هذا األ :)فرجه عجل اهللا تعاىل( املهدي مامالعمري نائب اإل

  . )٢(يل ما وعدتين جنزأاللهم : به عند بيت اهللا احلرام وهو يقول يوآخر عهد

                                                

  . ٣ ح من أبواب الطواف٩٣ الباب ٥٠٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب مقدمة الطواف٢٧ الباب ٣٦٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٢٧

: ستار الكعبة يف املستجار وهو يقولأ متعلقاً ب)صلوات اهللا عليه(رأيته :  قال،وعن حممد بن عثمان

 عدائكأاللهم انتقم يل من)١( .  

مجيع صلواته ما دام مبكة يف املسجد  ييصل أن ومن املستحبات: قال يف املستند: عشرونالثاين وال

 ،لف ركعة غريهأن صالة ركعة فيه تقابل مائة  أورد  حىت، فضله مما ال حييط به الكالم فإن،)٢(احلرام

قريب ى صلي أن  واحلجج فينبغي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولوقوع الزيادة يف املسجد بعد عصر النيب 

  . ىانته ، حبيث يقطع وقوع الصالة يف املسجد احلرام،الكعبة

 أنه  كما،ذ املنصرف عرفاً من مسجد كذا يكون مع توابعهإ ،ال يبعد عدم تأثري الزيادة: أقول

واجلمرة ى وقد ذكرنا ذلك يف الطابق الثاين من املسع، املنصرف من دار فالن ومدينة فالن وبستان فالن

  . وغريه فراجع

  .مل يستلزم الترك حمذوراً خارجياً إذا يكره ااورة مبكة أنه الظاهر: الثالث والعشرون

كما عن  صحاب واملعروف من مذهب األ،)٣(كما عن الدروس منه فهو املشهور أما املستثىن

  . )٤(املدارك

 إذا كما، ورة والتركهم من اااستلزم الترك حمذوراً كان الالزم مالحظة األ إذا نهفأل وأما املستثىن

من الذين يقومون  أو ،استلزم خالء بيت اهللا من السكان، أو سبب ذلك نزوح العلماء والفقهاء منه

وآبائهما مكة ، )عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  ومنه سكىن، بقضاء حوائج الناس

   قبل اهلجرة

                                                

. ٢ ح من أبواب مقدمة الطواف٢٧ الباب ٣٦٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢٤ س٢٨٧ ص٢ ج:املستند )٢(

. ١٣ سطر ١٣٩ ص:الدروس )٣(

  . ٢ سطر ٥١٣ ص:املدارك )٤(



١٢٨

، أو جل اهلداية والتبليغ وقت لزومهما وأل، حمل الشرك هو عبادة هللا الواحد يف،هم أمرنه كان ألإف

 ياملقام فيها يقس أن ، أوخوف ارتكاب الذنب، أو  وقلة االحترامة هي خوف املاللن فلسفة الكراهةأل

 شبه ذلكأما  أو ،كثرأاهللا  إىل  مما يوجب اقتراب اخلارج،تلك املقامات إىل ينقطع حنني النفس أو القلب

 ،)عليهم السالم( مما مل تكن موجودة فيهم  ـ منها يف الروايات ويف السنة الفقهاءكما صرح جبملةـ 

 ،كتاب احلجكما تقدم يف شرح العروة يف ، قامة يف مكة حال نذر الطاعة الذي ورد النهي عنهفحال اإل

جب هذا اخلوف يو إالّ أن كان طاعة يف نفسه وإن ه فإن،نسانوقد ال يؤديه اإل تعريض للحقنه إ حيث

  . ترجيح العدم

البقاء  أن والظاهر، كراهتهى وما دل عل، يف مكة السكىنى ومبا ذكرناه جيمع بني طائفيت ما دل عل

  . شد كراهةأسنة 

يتحول  إالّ أن ،مكة واحلرم سنة  كراهة سكىن:مجع الوسائل يف عنوان الباب بقوله أن ومنه يعلم

  .  غري ظاهر الوجهة، فتستحب ااور،ثنائهاأيف 

  :ربعةأ أمورومبا ذكرناه تبني 

  . يف ذاته راجح السكىنن إ :ولاأل

  . مبالحظة جهات ثانوية غالبة مرجوحنه إ :الثاين

  . هم من اجلهة املوجبة للكراهةأجلهة ثانوية  اً يرجح السكىننه أحيانإ :الثالث

  .شد كراهةأالبقاء سنة ن إ :الرابع

، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت: قال،فعن احلليب: مجلة من الروايات كراهة السكىنى ويدل عل

  منو﴿ :عز وجلعن قول اهللا 



١٢٩

ضربت  أن حلاد حىتإكل الظلم فيه  : فقال،)١(﴾ يِرد فيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذاٍب أَليٍم

  . )٢(مكة  فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكىن،حلاداًإيكون  أن خادمك ظلماً خشيت

،  عن الباطلنسانرمبا ينحرف اإل أنه ىللداللة عل) بظلم(و، من اللحد، حلاد االحنرافاإل :أقول

ن االحنراف قد يكون لضرورة فال يكون أل أو ، احنرف عن الباطل ألنه باحلنيفإبراهيمدين  يولذا مس

  . ظلماً

حلاد إومن يرد فيه ب: لعز وجعن قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،وعن الكناين

 أو حدأظلم  أو نفسه مبكة من سرقةى كل ظلم يظلمه الرجل عل:  فقالليمأبظلم نذقه من عذاب 

  . )٣(يسكن احلرم أن ىولذلك كان يتق، حلاداًإراه أ  فإينشيء من الظلم

، مفالظلم يف كل مكان قبيح حمروإال  ،ولذا خصص بالذكر، فظعأالظلم يف مكة واحلرم : أقول

  . كما هو واضح ،ما عداه يثبات الشيء ال ينفإو

يسكنوا  أن الفقهاء يولذلك كان يتق :خريهأقال يف  إالّ أنه ،عن الكناين مثله، ويف رواية الصدوق

  . )٤(مكة

  . )٥(يسكن احلرم أن ىولذلك كان ينه :خريهأقال يف  إالّ أنه ،ويف رواية حممد بن الفضيل مثله

   عز وجلعن قول اهللا  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:قال، روعن معاوية بن عما

                                                

. ٢٥اآلية : سورة احلج )١(

  . ١ ح من أبواب مقدمة الطواف١٦ الباب ٣٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ ح من أبواب مقدمة الطواف١٦ الباب ٣٤١ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

  . ٣٧ح... داء الكعبة وفضلهاابتيف  ٦٤ الباب ١٤٦ ص٢ ج:الفقيه )٤(

  . ٣ حمن أبواب مقدمة الطواف ١٦ الباب ٣٤١ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



١٣٠

ليمأحلاد بظلم نذقه من عذاب إومن يرد فيه ب،قال :  وضرب اخلادم من غري ذنب ،حلادإكل 

  . )١(حلادمن ذلك اإل

:  قلت،يقيم مبكة سنة أن ال ينبغي للرجل : قال)عليه السالم(عن الباقر ، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(يرفع بناًء فوق الكعبة أن حد وال ينبغي أل،يتحول عنها : قال، يصنعكيف

  . غريها إىل يتحول عنها :قال إالّ أنه ،ويف رواية عالء مثله

  . )٣(القلب ياملقام مبكة يقس أن روي :ويف مرسلة الصدوق والكليين

  .  يصري عادياً ألنه، الالئق بهن املراد قساوة القلب بعدم احترام احلرم باملقدار أالظاهر: أقول

شوق أه  فإن،فرغت من نسكك فارجعإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٤(الرجوع إىل لك

 ،غباً تزدد حباً زر :يب هريرة قال أل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  أن يهذا مثل ما رو: أقول

  . موضوعحديث  أنه ذكر بعض العامةوإن 

 أنه )عليهم السالم(ئمة  واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( روي عن النيب ):رمحه اهللا(وعن الصدوق 

يأيت   واملقيم ا يقسو قلبه حىت، خرج عنها)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن رسول اهللا  أل،يكره املقام مبكة

  . )٥(فيها ما يأيت يف غريها

                                                

  . ٤ ح من أبواب مقدمة الطواف١٦ الباب ٣٤١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب مقدمة الطواف١٦ الباب ٤٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح باب كراهية املقام يف مكة٢٣٠ ص٤ ج:الكايف. ٤٦ ح يف ابتداء الكعبة٦٤الباب  ١٦٥ ص٢ ج:الفقيه )٣(

. ٦ ح من أبواب الطواف٦ الباب ٣٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . ٧ ح يف علل احلج٦١ الباب ١٢٦ ص٢ ج:الفقيه )٥(



١٣١

حدكم نسكه فلريكب أى قض ذاإ : قال)عليه السالم(صادق عن ال، ويف مرفوعة حممد بن مجهور

  . )١(القلب ي املقام مبكة يقس فإن،راحلته وليلحق بأهله

 ذ هاجر منها حىتإ مل يبت مبكة بعد علياًن إ : قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، وعن ابن عقبة

 ي فكان يصل،بأرض قد هاجر منهايبيت  أن كان يكره : قال، ومل ذلك:قلت ، إليهعز وجلقبضه اهللا 

  . )٢(لعصر وخيرج منها ويبيت بغريهاا

 وكره ااورة ا ،يقيم مبكة سنة أن حب للرجلأال  :)عليه السالم( قال الصادق ،وعن املقنعة

  . )٣(القلب يذلك يقس: وقال

 أن مكة بعد إىل  ملا جاء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  أن ين رأيت يف التاريخأببايل : أقول

طرد من مكان نسان إذا اإل أن كما، ظهار تعففإوكأنه ، بل كان ينام خارجها، هاجر منها مل ينم فيها

  . ليهإظهر عدم االحتياج أ

 ما ،واجلمع بينها وبني ما تقدم ،فضل البقاء يف مكةى يف مجلة من الروايات ما يدل عل نعم

  . ذكرناه

 حبكأ و،دلطيبك من بأما  :قال يف مكةأنه )  عليه وآله وسلمصلى اهللا(عن النيب ، فعن الغوايل

  . )٤(سكنت غريك خرجوين منك ماأقومي  أن ولو ال ،إيل

 أن ولو ال :مكة إىل  مشرياً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، )عليه السالم( ماموعن تفسري اإل

  . )٥(وال ابتغيت عنك بدالً، ثرت عليك بلداًأخرجوين عنك ما أهلك أ

                                                

. ٩ حمن أبواب الطواف ١٦ الباب ٣٤٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ١٠ ح من أبواب الطواف١٦ الباب ٣٤٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١س ٧٠ ص:املقنعة )٣(

. ٢٦٠ ح١٨٦ ص١ ج:العوايل )٤(

. ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف١١ الباب ١٣٩ ص٢ ج:املستدرك )٥(



١٣٢

بعض  إىل اخلروج أو فضلأاملقام مبكة ، )عليه السالم(احلسن  أبا  سألت:صحيح ابن مهزياريف و

  . )١(فضلأاملقام عند بيت اهللا  : فكتب،مصاراأل

ى ير من ختم القرآن مبكة مل ميت حىت : قال)عليه السالم(احلسني  علي بن عن، ويف رواية

 وتسبيحة مبكة تعدل خراج العراقني ينفق ،مرتله من اجلنةى  وير)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

وآية ، نزلناهأنا إو ،حدأمبكة سبعني ركعة فقرأ يف كل ركعة بقل هو اهللا ى  ومن صل،يف سبيل اهللا

وصوم يوم مبكة يعدل ،  والطاعم مبكة كالصائم فيما سواها،شهيداً الإ مل ميت ،وآية الكرسي، السخرية

  . )٢(عز وجل واملاشي يف مكة يف عبادة اهللا ،واهاصيام سنة يف س

 هل بيتهمن جاور مبكة سنة غفر اهللا له ذنوبه وأل: قال، )عليه السالم(عن الباقر ، ويف حديث

ربعني ومائة أ وعصموا من كل سوء ،قد مضت ولكل من استغفر له ولعشريته وجلريته تسع سنني

  . غريها إىل ،)٣(سنة

  .من راجع كتبهمى على كما ال خيف،  الطائفتني بوجوهوقد مجع العلماء بني

ماكن املشرفة واملشاهد املعظمة من النصوص األ صاحب احلدائق استنبط كراهة سكىن مث إن

  . )٤(السابقة

٥(روريضمنافاته ملا هو كالى  ميكن دعو،ه اجلواهر بأنه استنباط قبيحورد( .  

  ،  املدينة املنورة)هم السالمعلي(ئمة األ يد اجلواهر بسكىنأورمبا : أقول

                                                

. ٢ ح الطواف من أبواب مقدمات١٦ الباب ٣٤١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ و١ حالطواف من أبواب مقدمات ٤٥ الباب ٣٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح الطواف من أبواب مقدمات١٥ الباب ٣٤٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. يف احلرام  يف حكم من جىن٣٤٦ ص١٧ ج:احلدائق )٤(

  . ٧١ ص٢٠ ج:اجلواهر )٥(



١٣٣

يدخل يف  مل ينطبق عليه عنوان ما ذكرناه من املستثىن إذا املشاهد املشرفة سكىن أن لكن الظاهر

  . مكة مناط بعض علل سكىن

،  الوفاء بالنذردلة أل،وجب صرفه يف النذر، للمسجد أو  للكعبةنذر ماالً إذا :الرابع والعشرون

 كان النذر وحنوه خاصاً بشيء  فإن،شبهأما  أو جعله شرطاً يف ضمن عقد أو عاهد أو حلف إذا وكذا

كان النذر مطلقاً يشمل كل  إذا أما، نذر لكسوة الكعبة إذا كما، وكان ذلك الشيء حباجة صرف فيه

 ،التعمري إىل نذر لتعمريها ومل حتتج إذا كما، لكن مصرفه متعذر كان خاصاً أو ،ون الكعبة وحنوهاؤش

ون الكعبة ؤشأن من ش أي صرف يف ،حنو تعدد املطلوبى بل كان عل، حنو التقييدى لنذر علومل يكن ا

  . شبه مع عدم انطباق النذر عليهمأ ومل جيز صرفه يف السادة ومن ،دلة النذر أل،وحنوها

  : القاعدة مجلة الرواياتى مقتض أنه  إىلضافةذلك باإلى ويدل عل

سألته عن رجل جعل مثن جاريته :  قال،)عليه السالم(خيه عن أ، )عليه السالم(جعفر  علي بن فعن

نفد طعامه  أو قطع به أو من قصرت به نفقتهأال  احلجر فيناديى مر منادياً يقوم عل:  فقال،هدياً للكعبة

  . )١(ينفد مثن اجلارية  حىتأوالً فأوالًيعطي  أن  ومره،فليأت فالن بن فالن

 جيعله أن فضلوكان األ، ر وحنوه استحب له العمل مبا جعلجعل الشيء هدياً بدون نذ إذا :أقول

  . كما ذكرناه يف النذر

   جعل: قال إالّ أنه ، مثله)عليه السالم(جعفر  علي بن عن،  احلمرييىولذا رو

                                                

  .  باب اهلدي١٠٨ ص:قرب اإلسناد )١(



١٣٤

همثن جاريتفقال،هو يهدي كذا وكذا ما عليه: عن رجل يقول )عليه السالم( وسألته : وزاد : 

 ليه شيءمل يكن نذر فليس عإذا)١( .  

 إمساعيلفلم يدر  يفلما كان من قابل جاء اهلد :)عليه السالم(عن الصادق ، ويف حديث كلثوم

  . )٢(طعمه احلاجأاحنره وأن  إليه عز وجلاهللا ى  فأوح، به كيف يصنع)عليه السالم(

منهم قبلوا من مصر فمات  أقوماًن إ : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال، وعن ياسني

 فأتاهم فأخربهم ،بين شيبةى ل فدلوه علأفلما قدم الوصي مكة س، بألف درهم للكعبةى رجل فأوص

بن علي جعفر حممد  أيب ىل الناس فدلوه علأفقام الرجل فس، ليناإقد برئت ذمتك ادفعه :  فقالوا،اخلرب

 إىل انظر، عبة غنية عن هذاالكن إ : فقلت،لينأفأتاين فس: )عليه السالم(جعفر  أبو قال، )عليه السالم(

هؤالء  إىل أهله فادفعها إىل ن يرجع أوعجز، ضلت راحلته أو ذهبت نفقته أو  هذا البيت فقطع بهمأمن 

هذا ضال : فقالوا، )عليه السالم(جعفر  أيب خربهم بقولأ الرجل بين شيبة فىفأت ،الذين مسيت لك

بلغته عنا هذا أوحبق كذا وكذا ملا  هذا البيتلك حبق أوحنن نس، ليس يؤخذ عنه وال علم له، مبتدع

، نك كذا وكذاألقيت بين شيبة فأخربم فزعموا : فقلت له )عليه السالم(جعفر  أبا فأتيت: قال، الكالم

تيتهم فقلت ألوك ملا ألك مبا سأسأنا أو: قال، بلغتك ما قالواأ إالّ لوين بالعظيمأمث س، علم لك نك الأو

  يديهم مث علقتها أ املسلمني لقطعت أمورلو وليت شيئاً من  أن يمن علمن إ :هلم

                                                

  .  باب اهلدي١٠٨ ص:قرب اإلسناد )١(

  . ٥ ح الطواف من أبواب مقدمات٢٢ الباب ٣٥٣ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٣٥

هؤالء سراق اهللا ن أال إ :مرت منادياً يناديأمث ، املصطبةى قمتهم علأمث ، ستار الكعبةأيف 

  . )١(فاعرفوهم

قائمنا ن إ أما :يف حديث يشبه احلديث السابق  قال)عليه السالم(الصادق ن إ ،ويف حديث آخر

  . )٢( هؤالء سراق اهللا:يديهم وطاف م وقالأخذهم فقطع ألو قد قام لقد 

 أن ماإو، املراد بين شيبة النوعي ال الشخصي أن ، أوهم مث يفعل م ذلكياملراد حيي أن ماإ: أقول

  . )عليه السالم( مامسدانة البيت قبل ظهور اإل إىل بين شيبة يعودون

  فما حكمة رجعتهم،املؤمن يف راحة أفضلن  وإ،خرة يف عذاب أشدالكافر يف اآلن إ :وال يقال

  . وينال الثاين جزاًء طفيفاً،  يسرياً عقاباًوللينال األ )عليه السالم( ماماحلياة يف زمان اإلإىل 

ء ي ووعد االنغالب يسبب كفكفة املس،كثرحسان األاحملسن باإل يوعد الغلبة يغرن إ :نه يقالأل

 لئال خيلف ،جل هاتني احلكمتني البد من التنفيذصل الوعد أل حفإذا، كثرعن التمادي يف الطغيان األ

  . الوعد

 ادفعه مبكة ليخاط به كسوة : فقالتامرأة غزالً  إيلّدفعت:  قال،هأصحابعن بعض ، وعن الربقي

عليه (جعفر  أيب ى صرت باملدينة دخلت علفلما، عرفهمأنا أو احلجبة إىل دفعهأ أن  فكرهت،للكعبة

 ،دفعه مبكة ليخاط به كسوة للكعبةأ أن مرتينأ وعطتين غزالًأامرأة ن إ جعلت فداك : فقلت له)السالم

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  وزعفراناً وخذ طني قرباشتر به عسالً : فقال،احلجبة إىل دفعهأ أن فكرهت

                                                

. ٦ حالطوافت مقدما من أبواب ٢٢ الباب ٣٥٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٩ ح الطواف من أبواب مقدمات٢٢ الباب ٣٥٥ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٣٦

ه الشيعة ليداووا بى  وفرقه عل،ل والزعفرانسواعجنه مباء السماء واجعل فيه شيئاً من الع

  . )١(مرضاهم

جاز كل شيء من ، احلجبة كانوا كما علمتن إ حيث، ملا كان النذر غري صحيح املصرف: أقول

  .)عليه السالم( مامومنها ما ذكره اإل، املصارف الشرعية

  . غريها من الرواياتإىل 

 تقدم ملا، ذلك إىل وكذلك املساجد وما، نذر املشاهد املشرفة كنذر الكعبة املعظمة أن ىوال خيف

 قرب وحنوه يف األصرف النذر وىلاألكان  وإن ،منا هو حسب القاعدةإما ورد يف باب الكعبة  أن من

  . حسب ما ذكروه يف باب الوقف، قربفاأل

 ،بل يكره ذلك، هداءمصرفها املقرر شرعاً مل يستحب اإل إىل خيف عدم وصول اهلديةه إذا مث إن

منا ال إ: قال أنه )عليه وآله وسلماهللا ى صل(عن النيب  ،)معليهم السال(ئمة عن األ، الصدوقى فقد رو

  . )٢(احلجبة دون املساكني إىل  يصري ألنه،الكعبة إىل ييستحب اهلد

 :قال، )عليه السالم( علي عن، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن الصادق ، وعن السكوين

ًاحلجبة دون  إىل  تصري ألنه،الكعبة شيئاًىل  إهديتأ ما لو كان يل واديان يسيالن ذهباً وفضة

  . )٣(املساكني

بعض  إىل كذلك احلال بالنسبة أنه كما، كان يف ذلك تقوية الباطل إذا هداءوقد حيرم اإل: أقول

  الدولة اجلائرة هي اليت ن إ ضرحة املطهرة حيثاأل

                                                

  . ١٠ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٢ الباب ٣٥٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح يف علل احلج٦١ الباب ١٢٦ ص٢ ج:الفقيه )٢(

. ٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٢٤ الباب ٣٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٣٧

  . ا جهة الضالل واالحنراف يتتصرف فيها وتقو

وساير ى واملرمى  بناء الكعبه واملسجد واملسجد النبوي الشريف واملسعجيب: اخلامس والعشرون

، كما جيب حفظها نظيفة طاهرة، ا من أعظم شعائر اهللا سبحانه أل،ادمتن إ ئمة الطاهرينمشاهد األ

 وقد ،)٢(﴾أَمناً ولناِسِإذْ جعلْنا الْبيت مثابةً ِلو﴿:  وقال،)١(﴾طَهرا بيِتي﴿: تعاىلقال ، مناً للناسأوحفظها 

  .ادمتن إ ذكر يف الوسائل واملستدرك وغريها باباً يف وجوب بناء الكعبة

  . ويستحب كسوة احلرم

 ،)٣(ليهإ من حج أولو،  من كساهأولو، البيت  من بىنأول )عليه السالم(آدم ن إ :ويف احلديث

 )عليه السالم( إبراهيمن أ و،)٤(العراق كان يبعث لكسوة البيت كل سنة من )عليه السالم(علياً ن أو

  . غري ذلك من الروايات إىل ،)٥(كسيا البيت )عليه السالم( إمساعيلو

هذا فالواجب تظافر ى وعل، صالحمل يكن لإل إذا ،كما حيرم هدم املشاهد املذكورة أشد حرمة

 يثر اليت هدمتها أيد وسائر املساجد واملآ،ذر أيب وقرب، عادة بناء البقيعإجل املسلمني جهودهم أل

  .وتفريق كلمة املسلمني، سالمهانة اإلإشارة من الكافر املستعمر بقصد إالضالل ب

ا خصصت للشعائر  فإ،مجاع بالضرورة واإل،واملشعر  كعرفات ومىن،وال ميلك شيء من املشاعر

   وجعلت مشاعر وتفصيل

                                                

. ١٢٥ية اآل: سورة البقرة )١(

. ١٢٥اآلية : سورة البقرة )٢(

. ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف١٠ الباب ٣٢٤ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب مقدمات الطواف١٠ الباب ٣٢٤ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

  . ٣ ح من أبواب مقدمات الطواف١١ الباب ٣٢٥ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



١٣٨

  . ا مينع عن الوافد والزائرها عن كل مؤخالإ وجيب ،حياء املواتإكتاب الكالم يف ذلك يف 

 من  ألنهبل ذلك مندوب،  لرفاه احلجاج والعمار،ال بأس ببنائها وصنع احلمامات وحنوها فيها نعم

  .التعاون يف اخلري والرب وخدمة احلجاج والزائرين

ه  فإن،املشاهد ومكة املكرمة أشد حرمة إىل وحيرم جعل القوانني املانعة عن ورود الزوار واحلجاج

 ذن اهللاأووقوف دون بيوت  ،يذكر فيها امسه أن ومنع ملساجد اهللا، وكفر عملي به، عن سبيل اهللاصد 

  . ييف خراا املعنو يوسع، ترفعأن 

 واحلكومات اليت تفعل ذلك ، كذلك من أشد احملرمات،خراج الناس منها باسم القانونإ أن كما

، تزاح عن احلكم، أو خترج عن العمالةن  أ فالالزم،جانبيف عصرنا احلاضر هي حكومات عميلة لأل

ترجع البالد حرة ملن شاء  حىت، مرينحد هذين األأجل كل املسلمني تظافر اجلهود ألى والواجب عل

كما كانوا قبل سيطرة الكفار وعمالئهم ، حراراًأيرجع املسلمون  وحىت، والعمل فيها ارتيادها والسكىن

قامة والبناء وطلب العلم والتجارة والسياحة والزيارة واحلج فلهم حرية السفر واإل، سالمبالد اإلى عل

مواهلم أى الناس مسلطون عل: القاعدة املشهورةى حسب مقتض، يةسالموغريها من احلريات اإل

  . )١(نفسهمأو

البالد  إىل ا بالنسبةأ إالّ ،رضيةكل الكرة األ إىل كانت لكل املسلمني بالنسبة وإن وهذه احلريات

  .لزمأ آكد و،وخصوصاً مكة واملدينة واملساجد واملشاهد، يةسالماإل

  . وهو املوفق املؤيد املستعان، ل اهللا العون والنجاةأونس

  

                                                

. ٩٩ ح٢٢٢ ص١ ج:العوايل )١(



١٣٩

 وصالة ،)مقتل(وزن ى عل أو ،عول من باب التفعيلاسم مف،  يستحب الرتول باملعرس):٩ مسألة(

زاء مسجد إوهو مكان ب، اراً أو كهنا إىل  كان وصوله ليالً،طريق املدينةى ركعتني فيه ملن رحل عل

  .يلي القبلة كما عن الدروس ما إىل الشجرة

 فالكبري )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بذي احلليفة مسجدان لرسول اهللا : سديعبد اهللا األ أبو وقال

  . وهو دون مصعد البيداء بناحية عن هذا املسجد، خر مسجد املعرس واآل،الذي حيرم الناس منه

   :ويدل عليه متواتر الروايات،  يف ذلكإشكال فال خالف وال، كيف كانو

 املدينة إىل انصرفت من مكةإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، ففي صحيح معاوية بن عمار

 ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(املدينة من مكة فائت معرس النيب  إىل نت راجعأو، ذي احلليفة إىل تهيتناف

 كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا  فإن،زل فيها قليالنا فتوبة كنت يف وقت صالة مكفإن

  . )١(ييعرس فيه ويصل

جل س أليوالعر العروس يومنه مس، جل االستراحةأصل التعريس الرتول يف آخر الليل أل: أقول

خر آري كان يف غ وإن ،لكن استعمل للرتول يف مكان لالستراحة، ما يتالقيان لالستراحة آخر الليلأ

  :قال الشاعر ،الليل

  )معرسهم فيها بشط الفرات ...   وقرب جبنب النهر من أرض كربال(

 ،مل نكن عرسنان إ : وحنن نسمع)عليه السالم(يب احلسن أل أسباط علي بن قال، ويف املوثق

فقال ، هاملعرس ليعرس في إىل مرته بالعودألك فأنه سأو، سمل يكن عر أنه القاسم بن الفضل أبو خربناأف

فيه  يتصل: )عليه السالم( قال ،ي شيء نصنعأ انصرفنا فعرسنا ففإذا:  فقال له،نعم :له )عليه السالم(

   وكان، وتضطجع

                                                

  . ١ ح من أبواب املزار١٩ الباب ٢٨٩ ص١٠ج :الوسائل )١(



١٤٠

 مر به يف غري وقت صالة  فإن: فقال حممد.بعد العتمة فيه ي يصل)عليه السالم(احلسن أبو 

يف  الّإما رخص يف هذا :  فقال،عن ذا )المعليه الس(احلسن  أبو سئل: قال، بعد العصر:  قال،مكتوبة

:  قال،يدخل وقت الصالة يقيم حىت: فقال.  فعله)عليه السالم(بن علي  احلسن  فإن،ركعيت الطواف

 أو ليمر به بلن إ : فقال،منا التعريس بالليلإو، ار يعرس فيه أو ليبه بل جعلت فداك فمن مر: فقلت له

  .  فليعرس فيه)١(ار

ليس عليك :  فقال،سئل عن الغسل يف املعرس أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ىسوخرب عي

  . )٢(اراً أو فيه وتضطجع فيه ليالً يتصل أن والتعريس هو، غسل

،  عنكىار روسالفضيل بن ين إ :)عليه السالم(ى قلت لعلي بن موس، سباطأ علي بن وخرب

: )عليه السالم( قال ،فأي شيء نصنع إليه ن عرسنا فرجعنااملعرس ومل نك إىل خربنا عنك بالرجوعأو

يصلي فيه ويقعد )عليه السالم(احلسن  أبو وقد كان، وتضطجع قليالً يتصل ،علي بن فقال حممد بن 

 ، عن ذلك)عليه السالم(احلسن  أبو سئل :فقال، قد مررت يف غري وقت صالة بعد العصر: فضال

،  بالليلمنا التعريسإو، تعرسأاراً  أو مررت به ليالًن إ :فضالعلي بن  احلسن بن:  فقال له،صل: فقال

صلى اهللا عليه وآله (ن رسول اهللا أل، اراً فعرس فيه أو مررت به ليالًن إ نعم: )عليه السالم(فقال 

  . )٣( كان يفعل ذلك)وسلم

  لنيب يف املعرس معرس ا :قال يل:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وعن معاوية

                                                

  . ٤ح) صلى اهللا عليه وآله وسلم( باب معرس النيب ٥٦٦ ص٤ ج:الكايف )١(

. ٢ ح من أبواب املزار١٩ الباب ٢٨٩ ص١٠ ج:وانظر الوسائل، ٧٤ ص٢٠ ج:كما يف اجلواهر )٢(

. ١٧ح...  يف حترمي املدينة و٥ الباب ١٦ ص٦ ج:التهذيب )٣(



١٤١

رسول اهللا ن إ ، فيهنخ فيه وصلّأبه وانزل و املدينة فمر إىل رجعت إذا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ـقمأف: )عليه السالم( قال ، مل يكن وقت صالة فإن:قلت،  فعل ذلك)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 رجعت إذا منا املعرسإ: )عليه السالم( وقال ،فصل ركعتني وامض : قال،أصحايبيقيمون  ال: قلت

  . )١(بدأت إذا املدينة ليسإىل 

ما  أو سيارة أو يكون راكباً لدابةن أ و،زيارة أو عمرة أو جيكون الراجع من ح أن وال فرق بني

  . تصليان  نعم املرأة احلائض والنفساء ال،كان راجالً أو ،شبهأ

كثار فيه من واإل،  مسجد غدير خمطريق املدينة الصالة يفى يستحب للراجع عل: وقال يف اجلواهر

، )عليه السالم(أمري املؤمنني ى  عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وهو موضع النص من رسول اهللا ،الدعاء

  . ىانته ،)٢(ن جدرانهاآل إىل  واملسجد باق:ويف الدروس

  

                                                

. ٣ ح من أبواب املزار١٩ الباب ٢٩٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٤ سطر ٧٥ ص٢٠ ج:اجلواهر )٢(



١٤٢

  . اجلواهركما يف،  عن املؤمنني فضالً، بال خالف فيه بني املسلمني،للمدينة حرم ):١٠ مسألة(

صلى اهللا عليه (دينة حرم رسول اهللا امل أن : وقد تقدم يف كتاب الصالة،ةخبار بذلك متواترواأل

 ومهان جبالن ،فتحها أو بضم الواو) وغري( إىل )عاير(ه من  وحد،مكة حرم اهللا أن كما، )وآله وسلم

  . يكتنفان املدينة من املشرق واملغرب

  . جبل مشهور يف قبلة املدينة قرب ذي احلليفة) عاير(ويقال له ) عري( أن وعن بعضهم

يفء  إىل  وتارة بظل عاير،ظل وعري إىل دينة يف الروايات تارة بظل عايراملوقد ورد حتديد حرم 

  . احلرم بني الظلني أن وهو، واملراد ما واحد، وعري

  . عض الداخلبل ب، احلرم داخلهما أن ىييد بذلك للتنبيه علولعل التق: قال يف املستند

ذ احلرم إ، ن الظل حيث يدور بدوران الشمس كان أوسع من احلرممنا قال بعض الداخل ألإ: أقول

  . بني اجلبلني فقط

 بل عن التذكرة، كما يف املستند، شهرظهر األاألى هذا احلد من احلرم حيرم قطع شجره عل مث إن

  .جيوز عند علمائنا الى بل عن املنته، املشهورأنه 

بل عن املسالك ما ، ونقل القول ا عن آخرين،  العالمة يف القواعد القول بالكراهةلكن عن

  .الكراهة هي املشهور أن ظاهره

  :ذ فيه احتماالتإ، وقد اختلفوا يف صيده هل حيرم

  .لظاهر بعض الروايات، احلرمة مطلقا

  . كما يف الشرائع،ني وسيأيت تفسري احلرم،منا يكره صيد ما بني احلرمنيإو، وعدم احلرمة مطلقاً

  ن  أويف املستند، زيد من ذلك وحرمة صيد ما بني احلرمني دون األ:وعن العالمة



١٤٣

  . ى عن صريح اخلالف وظاهر املنتهمجاعبل عليه اإل، مجع من علمائنا إىل هذا القول نسب

تياط كان االح وإن ،بني احلرمني أشبه بالكراهة احلكم يف كل من قطع الشجر والصيد حىت: أقول

  . الشهرة من حرمة قطع الشجر وحرمة الصيد بني احلرمني إىل يف اتباع ما نسب

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،ة يف املسألة هي صحيحة معاوية بن عماردفالروايات الوار، وكيف كان

عليه ( إبراهيممها مكة حرم اهللا حرن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال،)السالم

 ،ظل وعري إىل  وهو ما بني ظل عاير، ال يعضد شجرها،املدينة حرمي ما بني البتيها حرم وإن ،)لسالما

  . )١( وهو بريد، يؤكل هذا وال يؤكل ذاك،ليس صيدها كصيد مكة

وعنده ، كنت عند زياد بن عبد اهللا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،وصحيحة الصيقل

بريد يف : فقال له، من املدينة) صلى اهللا عليه وآله(م رسول اهللا ما الذي حر: د فقال زيا،ربيعة الرأي

 ،فسكت ومل جيبه، ميالأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عهد رسول اهللا ى وكان عل:  فقال لربيعة،بريد

 ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( حرم رسول اهللا :فقلت، نتأما تقول : عبد اهللا أبا فقال يا، زيادى فأقبل عل

 ، وما حرم من الشجر: قال،حاطت به احلرارأما :  وما بني البيتها؟ قلت:قال، من املدينة ما بني البتيها

:  فقال له،نا جالسأ فسأله رجل و:قال احلسن : قال صفوان وقال ابن مسكان،وعري إىل من عري: قلت

  . )٢(الثنية إىل ما بني الصورين:  قال،وما بني البتيها

                                                

  . ١ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٤٤

صلى اهللا عليه وآله (م رسول اهللا حد ما حر: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصريأيب  وقوية

  . )١(واقم والعريض والنقب من قبل مكة إىل  من املدينة من زباب)وسلم

  . )٢(الثنية إىل من الصورين : قال يف حديث آخر،وعن ابن مسكان

 : فقال،حرم رسول اهللا املدينة :)عليه السالم(هللا يب عبد اقلت أل:  قال،وعن فضل بن عبد امللك

م بريداً يف بريد عضدهانعم حر ،قال، صيدها:قلت: قال : يكذب الناس، ال)٣( .  

املدينة ما ) صلى اهللا عليه وآله(م رسول اهللا حر :قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وموثقة زرارة

  .الناضح يعود الّإ ،يعضد شجرها أو خالها يد خيتلوحرم بريداً يف بري، بني البتيها صيدها

  .حاطت به احلرارـالبيها ما  أن وروي :قال

يفء  إىل  والذي حرمه من الشجر ما بني ظل عائر،الثنية إىل ما بني الصورين أن وروي: قال

  ، )٤(كل ذاكؤكل هذا وال يؤ ي، وهو الذي حرم وليس صيدها كصيد مكة،وعري

حيرم من صيد املدينة ما صيد بني  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،نوصحيحة ابن سنا

  . )٥(احلرتني

  ما بني البيت :)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال، وصحيحة معاوية

                                                

. ٣ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٣ حمن أبواب املزار ١٧ الباب ٢٨٤ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٧ و٦ و٥ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )٤(

. ٩ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )٥(



١٤٥

  . )١(وال يعضد شجرها، ال : قال،طائر مكةكطائره : قلت، وعري حرم إىل املدينة ظل عائر

دب نبيه وائتدب أاهللا ملا ن إ :يف حديث قال )عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، وصحيحة ابن سنان

اهللا  وإن ،جاز اهللا لهأحرم املدينة ف) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  وإن ،م مكةاهللا حر وإن ،ليهإفوض 

  . )٢(فأجاز اهللا له ذلك حرم كل مسكر) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  وإن حرم اخلمر

املدينة حرم  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم( علي عن، ئموعن الدعا

  . )٣(ثور إىل ما بني عري

 ، طريها كطري مكة:فقيل له،  املدينة حرمما بني البيت: قال أنه ،)عليه السالم(وعن الصادق 

صلى (به احلرة حرم رسول اهللا حاطت أما  : قال،بتاهاوما ال: قيل له، وال يعضد شجرها، ال :قال

  . )٤( ال يهاج صيدها وال يعضد شجرها)اهللا عليه وآله وسلم

مها حر، مكة حرم اهللا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(وعن الرضوي 

  ما بني ظل عريوما بني البتيها،  ال يعضد شجرها،ما بني البتيها واملدينة حرمي، )عليه السالم( إبراهيم

  . )٥(بل يؤكل هذا وال يؤكل ذاك،  صيدها كصيد مكة وليس،ظل وعريإىل 

                                                

. ١٠ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٦ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١٣ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٦ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

). صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف ذكر دخول مدينة النيب ٢٩٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف ذكر دخول مدينة النيب ٢٩٦ ص١ ج:الدعائم )٤(

. ١٦ س٧٥ ص:فقه الرضا )٥(



١٤٦

 جبل شامخ باملدينة كان ، وقيل ككتاب،وبالراء املهملة كذباب، بالزاء املعجمة) الزباب (:أقول

 ،مةطأ أو حصن من حصون املدينة) واقم( و،حزاب يوم األ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فيه مضرب النيب 

) مرة(وزن ) حرة( مجع )احلراء( و، وكالمها من قبل مكة،موضع) النقب(و، واد كزمري) العريض(و

  .طراف املدينة كذلكأ  فإن،رض اليت فيها حجارة سوداأل

بـ ى  وتسم، يف غربيها)ىحرة ليل( يف شرقي املدينة و)حرة واقم(كما قالوا ) باحلرين(واملراد 

  .ريان جنوباً ومشاالًخأ وهناك حرتان ،)حرة العقيق(

عدم ى  بقرينة ما نص عل،الكراهةى حرمة الصيد يف حرم املدينة حممول على ما دل عل مث إن

  :الكراهة لقرائنى حرمة العضد واالختالء حممول على وما دل عل، حرمته

حرمة ما ى  وبعضها دلت عل،احلرمة مطلقاًى بعضها دلت عل ذإ،  التضارب بني الروايات:وىلاأل

 ،ليس مجعاً عرفياً ـ كما صنعه غري واحد ـ بالثانية وىلاأل  واجلمع بينهما بتخصيص، احلرين فقطبني

احلرم كبري وحمل  أن ال يستفاد من النصوص أنه ى العرف ير فإن،متنع من هذا اجلمع وىلاألذ قوة داللة إ

 ،ع عن االختالء والعضداحلرم هو موضع املن أن  بل يستفاد من الروايات، العضد واالختالء صغريحرمة

سبيل ى يكون احلكم علن أ وفالبد، عدم حرمة العضد واالختالء يف احلرم الكبريى  دل الدليل علفإذا

صولية بتخصيص ال القاعدة األ، هو املتبع واملستفاد العريف، لكون الكبري حرماً فأي معىن الإو، الكراهة

  .  املوىلمجع بني كالمي أنه مل ير العرف إذا ،اخلاص للعام

العضد  إالّ مث ال حيرم فيها، حرمية مكة لمدينة حرم مبعىنليكون  أن من املستبعد جداًنه إ :الثانية

واحلسني  ي علحرميإىل ) صلى اهللا عليه وآله( بل الظاهر ولو بالقرائن املردفة حلرم الرسول، واالختالء

  م االحترا أي ،حرمية املدينة ذا املعىن أن )عليهما السالم(



١٤٧

  . قصمه اهللا الإنه ما قصده جبار بسوء أ و،وحنوه كتخيري املسافر

صلى (يف حرم رسول اهللا  يحيرم عل :)عليه السالم(يب عبد اهللا قال أل أنه ،ما رواه يونس: الثالثة

  .)١(ال: )عليه السالم( قال ،يف حرم اهللا ي ما حيرم عل)اهللا عليه وآله وسلم

ضعف  إالّ أن كان مطلقاً وإن ه فإن، اجلواب)عليه السالم(يطلق ه لو كان شيء حراماً مل فإن

  . حرمة االختالء والعضد  ال،رادة االحترام من احلرمإيوجب تقوية جانب  ـ كما عرفت ـ املخصص

 فالقول ،رده اجلواهر وإن ،الشهرة إىل  نسب الكراهة،طالعهواسع اى املسالك عل أن وقد تقدم

  . أحوطنع كان امل وإن ،بالكراهة أشبه

ال يكون حرم  أنه لوضوح ،من شجر احلرم وخاله وكلما يستثىن الناضح يمث الظاهر استثناء عود

  .فهماويؤيده تراد، شد من حرم مكةأاملدينة 

واحتماهلا لتشبيه ، جد من يذكر الكفارةأومل ، صل لأل،ال كفارة ملن خالف أنه الظاهر أن كما

ال  أنه أما صيده فقد عرفت، ال كفارة يف قطع شجرهنه إ :واهريف اجلاً، وحرمها حبرم مكة ضعيف جد

  . حرمة فيه

، بل عليه ضرورة املسلمني،  لدخولهحرامال جيب اإل أنه  يفإشكالوال ، ال كفارة له أنه ومنه يعلم

  .  حرم مكة عليه ضروريأحكامعدم ترتب سائر  أن كما

كما ورد يف  ،اليهاج أنه  من،ة حرم مكأحكامصيده وشجره كل  إىل ينسحب أن ينبغي نعم

غري ذلك مما تقدم يف باب حمرمات  إىل ،مبا يوجب صيده إليه يشار  وال، وال يغلق عليه الباب،النص

   حراماإل

                                                

  . ٨ حسبه من أبواب املزار وما ينا١٧ الباب ٢٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(



١٤٨

 كان ،ملا صارت بالتأديب مرآة ملشية اهللا سبحانه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نفس الرسول  مث إن

 االنعكاس أولوقد يكون ، جربئيل أو ،عكاس بكالم من اهللا االنأول فقد يكون ،كل انعكاس فيها وحي

كان بدون  وإن ي وح)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فكل ما يقوله النيب ، مث يقره اهللا سبحانه يهلام خفإب

صلى اهللا ( وبني تشريعات الرسول ،)١(﴾وحي إالّ ِإنْ هو﴿: تعاىل وذا جيمع بني قوله ،كالم من اهللا

  . )وسلمعليه وآله 

  

                                                

. ٤اآلية : سورة النجم )١(



١٤٩

  فصل

  يف العمرة

  

  .فعاهلاأن يف والكالم اآل، مجالية للعمرةيف الصورة اإل، تقدم الكالم يف شرح العروة

يف  لقاحلأو ـ  والتقصري، السعيو، وركعتا الطواف،  والطواف،حرامواإل، النية: ا مثانية‘: فنقول

  .  وركعتاه،وطواف النساء ، ـغري التمتع

ه قيل  فإن،وجوب طواف النساء يف الّإ ،ونصاً ىفتو، الف يف شيء من ذلكال خنه إ :ويف اجلواهر

  . ىانته ،)١(صح ما هو املشهور من وجوبهاأل إالّ أن ، فحاهلا حال عمرة التمتع،بعدمه يف العمرة املفردة

  .فعالوقد تقدم الكالم يف كل هذه األ

  . ردةعمرة مف ىلإو، احلج إىل متمتع ا إىل تنقسم العمرةه مث إن

  

                                                

. ٤٤٩ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(



١٥٠

وهو من بعد عنه بثمانية ، املسجد احلرام يمن ليس من حاضرى عمرة التمتع جتب عل ):١ مسألة(

وهو فرض من كان ،  العمرة جزء من احلج فإن، من كل جانبعشر ميالً باثين، أو ربعني ميالًأو

، دة وذو احلجةقعوذو ال يف أشهر احلج اليت هي شوال إالّ ولذا ال تصح، كما تقدم الكالم فيه، كذلك

  . احلجى  العمرة علميهي عليه من تقد ماى املستطيع بالتمتع على أت إذا وال جتب املفردة

 كما تقدم الكالم فيه يف ،يأيت بعد احلج بعمرة مفردة أن وجب، فراداإل إىل لو انقلبت حجته نعم

  . شبهأما  أو حليض أو متأخراً إالّ مكة إىل لعدم وصوله، باب االنقالب

بل ، اًحجعمرة التمتع يقصر را يفرغ املتمتع من سع أنه إذا  وال خالف يفإشكالال ه إنمث 

هل  أنه منا اخلالف يفإ و،هلا أوالنية أن باعتبار،  التقصري سادس أفعال العمرة فإن،ات عليه متواترةمجاعاإل

  .التقصري أم ال إىل ضافةهل جيوز احللق باإل أنه ويف، حيلق عوض التقصري أن جيوز

بل هو من ، روايات متواترة، مجاعما عرفت من اإل إىل ضافةأما التقصري فيدل عليه باإل: فنقول

  . ضروريات الفقه

 أن طواف املتمتع: مسعته يقول:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ففي خرب عبد اهللا بن سنان

  . )١(حلأذلك فقد  فعل فإذا،  بني الصفا واملروة ويقصر من شعرهىيطوف بالكعبة ويسع

                                                

. ٣ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٥١

 لك ر من شعرك وحلّمث ائت مرتلك وقص : قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب عمر بن يزيد

  . )١(كل شيء

  . )٢(التقصري إالّ ليس يف املتعة: )عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح معاوية بن عمار

ظفاره وأخذ من أعن متمتع قرض ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، )٣(وخرب عبد اهللا بن سنان

  .  ليس كل أحد جيد جلماً،بأس ال : قال،شعره مبشقص

، تقصر أن عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وموثق احلليب

 فقال ،هل عليها شيء، ظافريهاأسناا وقرضت بأقروا فقرضت ب إىل هوتأيغلبها  أن فلما ختوفت

  .)٤( ليس كل أحد جيد املقاريض،ال: )عليه السالم(

للعمرة أتيت  يين ملا قضيت نسكإجعلت فداك : قلت له، )عليه السالم(عن الصادق ، وحسنته

ين ملا أردت ذلك منها ومل تكن قصرت إ :قلت:  قال،عليك بدنة :)عليه السالم( قال ،قصرأومل  يأهل

، ة عليك بدن، رمحها اهللا كانت أفقه منك: فقال،سنااأ بشعارهاأامتنعت فلما غلبتها قرضت بعض 

  . )٥(وليس عليها شيء

  . ويف حسن حفص ومجيل وغريمها

                                                

  . ٢ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب التقصري٤ الباب ٥٤٢ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

.  عن معاوية بن عمار١ ح من التقصري٢ الباب٥٤٠ ص٩ ج: ويف الوسائل،٤٥١ ص٢٠ ج:كذا يف اجلواهر )٣(

. ٤ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . ٢ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤٠ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٥٢

 قال ،وال يقصر من بعض يف حمرم يقصر من بعض، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيحهم

  . )١(جيزيه: )عليه السالم(

، كان مبقدار شعرة وإن يء قليل من التقصريمما يستفاد منها كفاية ش، غريها من الروايات ىلإ

 وقال ،الالزم مقدار ثالث شعرات بأن قال بعض الفقهاء وإن ،منلةكفاية األى ويدل عليه ما دل عل

أغلب الذين ذكروا الرأس  أن كما، طالقاملطلقني أرادوا اإل أن الظاهر إالّ أن ،كثر من ذلكأبعضهم ب

  . رادوا املثالما أشبه أ وظفرواحلاجب واللحية واإل

 ،أوالً طالق لإل،استحبايب أنه هرظكان األ وإن ،خذ من أكثر من شعرة األحوطاأل أن شك ال نعم

نه ممنوع ذلك قبل السعي مما وأل، وحدة املناط فيهما ثانياًى العرف ير أن ولكفاية بعض الظفر بضميمة

  . تقصري ثالثاً أنه يؤيد

ن كل أل، يزيل بالنورة وشبهها أو يقصر أو حيرق أو لقحي أو ينتف أن ال فرق بني أنه والظاهر

  .ذلك تقصري

 واحللق هو أمر ،غريه قصرياً أو ن التقصري جعل الشعر أل،احللق ليس تقصرياً أن ما يف املستند منو

، زالة الشعرإن املفهوم شرعاً من التقصري أل، ما ينبغيى ليس عل،  ولغةً وبينهما فرق ظاهر عرفاً،آخر

حلق بعض ، أو ضرب النورة حلق أن  يفنسانفهل يشك اإل، زالة شعر الرأسإملفهوم من احللق ا أن كما

فتقصر  :يف صحيح معاوية وحسنه، )عليه السالم(وهذا هو املتبادر من قول الصادق ، الشارب تقصري

  . بق منها حلجكأظفارك وأمن شاربك وقلم  من شعرك من جوانبه وحليتك وخذ

  ، منا هو من باب الكمالإو،  يف هذا اخلرب واجباًفليس ما، وكيف كان

                                                

. ١ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤٠ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٥٣

وغريه مما ، وقد عرفت كفاية أخذ املرأة بعض شعرها، ال جيب ذلك أنه ى علمجاعبل الظاهر اإل

  .الندبى يوجب محل هذا الصحيح عل

ى بناًء علنه إ وقد قلنا هناك،  مىنأعمالوقد تقدم الكالم يف مجلة من فروع احللق والتقصري يف 

 جزء من احللق تقصري أولن أل، ىشهور من حرمة احللق للمتمتع ووجوب التقصري معيناً لو حلق كفامل

  .  وفيه ما عرفت،خالفاً للمستند واجلواهر حيث قاال بالتباين بني احللق والتقصري، مجع إليه كما ذهب

  .هذا متام الكالم يف وجوب التقصري

م ال أ ، كما عن اخلالف ووالد العالمة، عن التقصريدالًهل جيوز احللق للمتمتع ب أنه الكالم يف يبق

 وما بعد ثالثني يوماً فال ،قلاحل يجوزف يوماً يفصل بني ما قبل ثالثني، أو كما عن املشهور، جيوز احللق

وجب عليه احللق يف احلج كالصرورة وامللبد والعاقص فال جيوز له احللق يف  إذا يفصل بني ماأو  ،جيوز

   غريهم فيجوز؟وبني، العمرة

  . عدمهحوطكان األ وإن ،جيوز له احللق أنه قربكان األ وإن ،احتماالت

 مجلة من الروايات الدالة ، ومناط احللق يف العمرة املفردة،مطلقات احللق إىل ضافةويدل عليه باإل

 تقصري الجيوز احللق بعد ال أنه عد وب، احللق تقصري أن أولبضميمة، حل من كل شيءأقصر  ذاإ أنه ىعل

  . معه جداً

، نت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه وحليتكأ فرغت من سعيك وفإذا: ففي صحيحة معاوية

حللت من كل شيء حيل منه أ فعلت ذلك فقد فإذا، بق منها حلجكأ و،ظفاركأوقلم ، وخذ من شاربك

  . )١(حرمت منهأاحملرم و

                                                

. ٤ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٥٤

ظاهره جواز  أن  كما،حرمة حلق الرأس فيدخل فيه ،حالل من كل شيءحصول اإلى نه دال علإف

  .غريها أو ىطراف شعر الرأس باملوسأأخذ 

  . ويف صحيحته الثانية مثله

ويقصر  :قال أن إىل طواف املتمتع:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ويف خرب عبد اهللا بن سنان

  . )١(حلأ فعل ذلك فقد فإذا، من شعره

  .)٢(مث ائت مرتلك فقصر من شعرك وحل لك كل شيء: ل قا)عليه السالم(عنه ، ويف خرب عمر

وقد ، مث تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك ومن حليتك :)عليه السالم(ويف الرضوي 

  . )٣(حرمت منهأحللت من كل شيء أ

  :أمور فقد استدل ب،ما القائل باملنعأ

  . مرفوع بالدليلنه إ :وفيه، استصحاب بقاء التحرمي: ولاأل

 هلبدت أو حرمت فعقصت شعر رأسكأإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، صحيح معاوية: ينالثا

نت مل تفعل فجائز لك التقصري واحللق يف احلج وليس أ وإن ،وليس لك التقصري، فقد وجب عليك احللق

  . التقصري إالّ يف املتعة

رادته نفي وجوب إ فيحتمل ،ذ هو يف قبال وجوب احللق يف احلج للعاقص وامللبدإ، جمملنه إ :وفيه

  . املتمتع إىل احللق بالنسبة

ال جيب  أنه ن يراد بهأل  حمتمل،)٤(التقصري إالّ وليس يف املتعة: )عليه السالم(قوله ن إ :واحلاصل

   أنه ن يراد به وحيتمل أل،سواء لبد وعقص أم ال، عليه احللق

                                                

  . ٢ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح من أبواب التقصري١ الباب ٥٣٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣٤ س٢٧ ص:فقه الرضا )٣(

  . ٢ ح من أبواب التقصري٤ الباب ٥٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٥٥

 أنه ىن خيصص الروايات السابقة الدالة عل فيسقط عن االستدالل وال يصلح أل،ال جيوز عليه احللق

  . حيل له كل شيء

سأله عن رجل عقص شعر رأسه ، مثل صحيح العيص، من حلق عليه شاة أن ىما دل عل: الثالث

عليه : )عليه السالم(نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن واحل؟ قال؟ ى وهو متمتع مث قدم مكة فقض

  . )١(دم شاة

عليه :  قال،يقصر فحلق رأسه أن عن املتمتع أراد، )عليه السالم(دق سئل الصا، بصري أيب وخرب

  . )٢(حيلق أن رأسه حني يريدى على  كان يوم النحر أمر املوسفإذا، دم يهريقه

 أن  ما تثبت الكفارة بدونحراموقد تقدم يف كفارات اإل، مثاإلى ال داللة فيه علنه إ :أوالًوفيه 

  . غري ذلك، إىل مثجل اإلالشيخ والشيخة واحلامل واملرضع ليس ألى د علامل أن كما، يكون الفاعل آمثاً

ذ حسب ظاهره مل يصنع املعتمر ما إ، غري مربوط باملقام أو ما جمملإصحيح العيص ن إ :وثانياً

يكون حل  أن واحتمال، محله عليه الوسائل وإن ، ظاهره التقصري ال احللقفقصر ذ قولهإ، يوجب الشاة

يكون التدهني قبل التقصري  أن احتمال أن كما، حرامذ ليس من حمرمات اإلإ، باً لذلك بعيدالعقاص موج

  . حل له كل شيءات إطالقوعليه فال يقاوم ،  الظاهرخالف

 مما مجاعاإل يالعامد الذي حك  وظاهر يف غري،نه ضعيف سنداًأما قاله اجلواهر ب إىل هذا مضافاً

   وصحيح صل لأل،عليهعدم وجوب الشاة ى عدا املاتن عل

                                                

  . ٤ ح من أبواب التقصري٤ الباب ٥٤٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ حمن أبواب التقصري ٤ الباب ٥٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٥٦

  . ىانته ،)١(ضرب من الندبى  فال بد من محله عل،تينياآلمجيل ومرسله 

 ال ،خاص بالعامل العامد أنه فالظاهر، احلالقى لو سلمنا القول حبرمة احللق ووجوب الشاة عله مث إن

  .اجلاهل والناسي واملضطر

، )٢(مراً جبهالة فال شيء عليهأ ركب ئمرميا اأ :)عليه السالم(وقوله ،  أدلة الرفعطالقإل: أوالً

  . وغري ذلك مما تقدم مكرراً يف باب الكفارات

كان ن إ : قال،يف متمتع حلق رأسه مبكة، )عليه السالم(عن الصادق ، لصحيح مجيل: وثانياً

د تعم وإن ، شهور احلج بثالثني يوماً فليس عليه شيءأول يف كان متمتعاً وإن ، فليس عليه شيءجاهالً

  . )٣( عليه دماً يهريقه فإن،بعد الثالثني يوماً اليت يوفر فيه الشعر للحج

كان  وإن ، فليس عليه شيءجاهالً أو كان ناسياًن إ :)عليهما السالم( عن أحدمها، ومرسله

  . )٤(عفاه شهراًأكان قد ن إ  شهور احلج فليس عليه شيءأولمتمتعاً يف 

لكن ، لعدم توفري الشعر يكون ذلك أن  فال يبعد،احلالقى عل ما ذكر يف الروايتني من الدم ماأ

وعن املفيد منهما ، عن الشيخني وجوبه نعم، من مل يوفرى  وعدم الكفارة عل،املشهور بينهم عدم وجوبه

  . وحمل املسألة هناك، وجوب الدم

إىل ن ا ناظرماإما  أل،فال يثبت اتني الروايتني وجوب الدم باحللق مكان التقصري، وكيف كان

ال مدخلية للشهر  ذإبقرينة ذكر الشهر ، وهذا غري بعيد، وجوب التوفري إىل ناظران، أو السعياحللق قبل 

  . ذلكى يف ما سو

  

                                                

. ٤٥٤ ص٢٠ ج:اجلواهر )١(

  . ٣حرام حاإل  من أبواب تروك٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب التقصري٤ الباب ٥٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح من أبواب التقصري٤ الباب ٥٤١ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٥٧

كما ،  وال خالفإشكالبال ،  باحلج سهواً صحت متعتهأهلّ لو ترك التقصري حىت ):٢ مسألة(

 سأله، )عليه السالم(عن الصادق ، اوية وحسنهوذلك لصحيحة مع، اعترف بعدم اخلالف فيه يف اجلواهر

يستغفر اهللا وال شيء عليه ومتت :  قال،دخل يف احلج يقصر حىت أن ي بالعمرة ونسعن رجل أهلّ

  . وظاهر هذا اخلرب عدم دم عليه. )١(عمرته

حرم باحلج فال شيء عليه ويستغفر أ التقصري حىت ينسوإن  : قال،سالمومثله خرب دعائم اإل

  . )٢(اهللا

  .دريس والقواعدإعن سالر وابن  يوهذا هو احملك

سحاق بن إوقواه يف اجلواهر لرواية ، لكن عن الشيخ وابن زهرة وابن الرباج وابن محزة عليه دم

عليه ( فقال ،يهل باحلج يقصر حىت أن ي عن الرجل يتمتع فنس)عليه السالم( إبراهيم أبا لأس أنه ،عمار

  .خبارالسابقة األطالقه خمصص إل فإن.)٣(عليه دم يهريقه: )السالم

  ال يشملال شيء عليهذ إ،  يف تلكطالقلقوة اإل، الفضيلةى سحاق علإ محل رواية قربلكن األ

سئل هل  أن أحد يف الدار بعد ال : لوقال أنه ىتر الأ، عادة فهي كالنص يف عدم الكفارةالكفارة واإلإالّ 

  .كاملناقض ؤي ر،فيها زيد:  مث قال،فيها زيد وعمرو

، ولهما األأحوطقوالن ، بلمطلق يشمل البقر واإل أو ، به شاة لالنصراف القولى وهل الدم عل

  .ولشارة األنقل عن الغنية واملهذب واإل وإن ،كما عن ابن محزة، وأظهرمها الثاين

  ولو

                                                

. ١ ح من أبواب التقصري٦ الباب ٥٤٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .  يف ذكر املتعة٣١٧ ص١ ج:الدعائم )٢(

. ٢ ح من أبواب التقصري٦ الباب ٥٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٥٨

 ركب أمراً جبهالة ئأميا امر: )عليه السالم(لقوله ، نه ال شيء عليه أ فالظاهر، ترك التقصري جهالً

  . )١(فال شيء عليه

  .كان مل يقصر أنه قصر واحلال أنه زعم ومثله لو

كما  ،ينقلب حجة مفردة أنه  فاملشهور، باحلجأهلّ أما لو كان تركه التقصري عاملاً عامداً حىت

 الدروس وتبعه العالمة يف التلخيص والشهيد يف، دريسإخالفاً ملا عن ابن  .الشهرة حمكي الدروسى ادع

  . هالله باحلجإفقالوا ببطالن 

 مث لىبى طاف وسع إذا املتمتع:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب خرب: ولاألى ويدل عل

  . )٢(يقصر وليس له متعة أن يقصر فليس له أن باحلج قبل

 أن  قبل باحلجعن رجل متمتع طاف مث أهلّ )عليه السالم(سألته :  قال،وخرب العالء بن الفضيل

  . )٣(بطلت متعته وهي حجة مبتولة:  قال،يقصر

محزة  جرب الشهرة خصوصاً بعد عمل الشيخ وابين إالّ أن ،كانتا ضعيفة سنداً وإن والروايتان

 مل  ألنه،دريسإلو ال ذلك لزم القول مبقالة ابن  أنه كان وإن ،وسعيد والعالمة وغريهم كاف يف االعتماد

  . هالله باحلجإح يتحلل من عمرته فكيف يص

وجب  إذا تيان بالتمتع ثانياً القاعدة وجوب اإلى انقلب حجة مبتولة كان مقتضفإذا، وكيف كان

 ،مزيد من التأمل إىل واملسألة حباجة، ات أدلة وجوا تشملهإطالقف،  مل يؤد تكليفه ألنه،عليه حج التمتع

  . واهللا العامل

  ه باحملرمني يف ترك املخيط يستحب للمتمتع بعد التقصري التشبيه مث إن

                                                

. ٣حرام ح من أبواب تروك اإل٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٥٤ الباب ٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٥٤ الباب ٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٥٩

واملراد بأهل مكة ،  احلجاج هناك تواجدأيامهل مكة التشبه باحملرمني يف وكذا يستحب أل، وغريه

والقرينة ، انإطالقهل له  األ فإن،طالق النصوذلك إل، مل يكونوا من أهل مكة وإن الذين هم هناك

  . املقامية تعني املراد يف كل مكان

 ينبغي للمتمتع بالعمرة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن غري واحد، يفعن حفص البختر

  . )١(ال يلبس قميصاً وليتشبه باحملرمني أن أحلّ إذا احلجإىل 

  . )٢(ن يتشبهأو:  روايته بلفظ)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الصدوق

يلبسوا  أن هل مكةينبغي أل ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن معاوية بن عمار

  . )٣(يأخذهم بذلك أن ينبغي للسلطان: وقال، اًربيتشبهوا باحملرمني شعثاً غن أ و،القميص

ال يلبس قميصاً ويتشبه  أن أحل إذا ينبغي للمتمتع: )عليه السالم(قال :  قال،وعن املفيد يف املقنعة

  . )٤( احلجأيامهل مكة وكذلك ينبغي أل، باحملرمني

  .موركان من احملتمل مشوله لكل األ وإن ،شبهأال جيامع وما  أنه ال، ن املراد التظاهر ألظاهروا

وكذا ال ، حاج حيث ال،  فال يشمل مثل يوم عرفة، تواجد احلجاجأيام احلج أياماملراد ب أن كما

 أيامل ما مثأ، كان احملتمل مشول النص هلما وإن ،القاصدين قليلونن إ حيث،  شوالأوليشمل مثل 

  . هلاى فالظاهر عدم مشول النص والفتو، رجب للعمرة

                                                

. ١ ح من أبواب التقصري٧ الباب ٥٤٥ ص٩ ج:ئلالوسا )١(

  . ٩ ح يف تقصري املتمتع١٢٠ الباب ٢٣٨ ص٢ ج:الفقيه )٢(

  . ٢ ح من أبواب التقصري٧ الباب ٥٤٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ١٥ س٧٠ ص:املقنعة )٤(



١٦٠

عليه (ورواية الرضوي  ،)١( )عليه السالم(عن الصادق ، وقريب من عبارة املقنعة رواية الدعائم

  .)٢( )السالم

ال جيب عليهم فال يكون للسلطان  أنه ذ من الضرورةإ، ذلكى واملراد بأخذ السلطان حتريضه عل

  .جياب عليهماإل

، أحلّ إذا احملرم إىل كذلك بالنسبة أنه كما، ن املراد بأهل مكة أعم من النساء والرجال أوالظاهر

، وجه له بعد االشتراك يف التكليف ال، واحتمال خصوص الرجال بقرينة لبس القميص الذي هو للرجال

  .طفالاأل إىل بالنسبة ومنه يعلم استحباب ذلك حىت

  

                                                

  .  يف ذكر املتعة٣١٧ ص١ ج:الدعائم )١(

  . ٣١ س٧٤ ص:فقه الرضا )٢(



١٦١

وقد تقدم ، وجيب يف العمرة املفردة، متع طواف النساء وصالتهليس يف عمرة الت ):٣ مسألة(

  .الكالم يف كلتا املسألتني يف حبث طواف النساء

، وجيوز تأخريها احلجى تقدميها عل جيوز  والعمرة املفردة،احلجى عمرة التمتع تتقدم عل أن كما

  .فراد والقرانوقد تقدم الكالم يف ذلك يف مسألة حج اإل

وقد تقدم الكالم يف ، خبالف العمرة املفردة، تيان ما معاًشتبكة مع احلج يلزم اإلوعمرة التمتع م

خبالف ، وذي احلجة وذي القعدة شوال :يف أشهر احلج إالّ وال تصح عمرة التمتع، ذلك يف الشرح

  . كال احلكمنيى  بقسميه علمجاعبل اإل،  وال خالفإشكالا تصح يف كل السنة بال  فإ،العمرة املفردة

وال ،  وبعد رجب يف رمضان أفضل، بالعمرة املفردة يف رجب أفضلتياناإل أن  يفإشكالال  نعم

  : إذ،ينايف ذلك كراهة السفر يف شهر رمضان

  . فطارال يالزم العمرة السفر املوجب لإل: والأ

  . حيث ال كراهة، من املمكن السفر بعد القدر: وثانياً

كان بعد الكسر  وإن ،فكل له فضل من جهة، املتعارضني بني املستحبني ةال منافا: وثالثاً

  . كما قرر يف حمله ، التخيري أو واالنكسار البد من ترجيح أحدمها

  :  مجلة من الروايات،فضيلة العمرة يف رجبى فيدل عل، وكيف كان

  . )١(احلج يف الفضل يا تلإ: )عليهم السالم(عنهم ، مثل مرسل الشيخ

                                                

. ٥٥٥ ص:عن مصباح املتهجد. ١٦ ح من العمرة٣ب  البا٢٤١ ص١٠ ج:الوسائل )١(



١٦٢

وأفضل ، شهور السنة شاء أي املعتمر يعتمر يف: )عليه السالم(لصادق عن ا، وصحيح معاوية

  . )١(العمرة عمرة رجب

، عمرة يف شهر رجب، العمرة أفضل أي )عليه السالم(سئل ، )عليه السالم(عنه ، خروصحيحه اآل

  . )٢(بل يف رجب أفضل، ال: )عليه السالم( قال ،عمرة يف شهر رمضانأو 

  . )٣(وأفضل العمرة عمرة رجب:  قال،)عليه السالم(اقر عن الب، وصحيح زرارة

وأفضل العمرة ، شهر شئت أي اعتمر يف:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(عمرة رجب

،  احلجاخللق مبرتلةى العمرة واجبة عل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن معاوية بن عمار

 وأفضل العمرة عمرة ،منا نزلت العمرة باملدينةإ و،)٥(﴾الْعمرةَ ِللَِّه وأَِتموا الْحجو﴿: يقول ىلن اهللا تعاأل

  . )٦(رجب

يوم خلق  شهر يف كتابهملا حرم اهللا األ: يف حديث )عليه السالم(عن الباقر ، وعن زرارة

 شوال: )عليه السالم(عبد اهللا بو  أقال، وشهر مفرد للعمرة،  ثالثة أشهر متوالية،رضالسماوات واأل

  . )٧(ورجب احلجة وذو القعدة وذو

   فعاهلا يف شعبانأوقع باقي  وإن  بالعمرة يف رجبهلّأن إ أنه مث الظاهر

                                                

. ١٣ ح من أبواب العمرة٣ الباب ٢٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح من أبواب العمرة٣ الباب ٢٣٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح من أبواب العمرة٣ الباب ٢٣٩ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.  يف ذكر العمرة املفردة٣٣٤ ص١ ج:الدعائم )٤(

. ١٩٦اآلية : رةسورة البق )٥(

. ٢٢٣ ح٨٨ ص١ ج:وتفسري العياشي، ١ ح١٤٤ الباب ٤٠٨ ص٢ ج:علل الشرائع )٦(

. ٩ ح يف أشهر احلج١٠ الباب ٤٠٣ ص١٠ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٧(



١٦٣

  . كانت رجبية وطاف يف رجب ىأهل يف مجاد بأن  انعكساذإ أنه كما، كانت رجبية

 أو ين كنت أخرج الليلةإ :يف حديث )عليه السالم(عن الصادق ، أيوب اخلزاز أيب ففي صحيح

ا فيما أهللت إبنية  أي : هلاأقولف، عمرتنا شعبانيةن إ أبه أي :م فروةأفتقول ، الليلتني يبقيان من رجب

  . ما وقع خارج رجب يف شعبان إىل  واملراد أا كذلك بالنسبة،)١(حللتأوليس فيما 

أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة  إذا :)عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح ابن سنان

  . )٢(فعمرتك رجبية

واملستحبات ال تقيد بعضها . هللتأ: )عليه السالم( قوله طالقإل، واليوم واللية من باب املثال

  . بعضاً

حل يف غريه أهل بالعمرة يف رجب وأإذا  :الفراءى يف خرب عيس، )عليه السالم(وقال الصادق 

  . )٣(طاف يف رجب فعمرته لرجبأ و يف غري رجبهلأ وإذا، كانت عمرته لرجب

كلما كان منها يف  أنه نعم ال شك، يقع ولو التقصري يف رجب أن  كفايةولعل املستفاد عرفاً

  . كثر كان أفضلأرجب 

عن اخلروج ، )عليه السالم(جعفر  إىل أيب حديد علي بن  فقد كتب،رمضان عمرة إىل أما بالنسبة

سألت :  قرأه خبطهكتاباً إليه  فكتب،الشهر ويتم صومه يينقض قيم حىتي أو ،يف شهر رمضان أفضل

   ،العمرة أفضل أي رمحك اهللا عن

                                                

. ١٠ ح من أبواب العمرة٣ الباب ٢٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب العمرة٣ الباب ٢٣٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ١١ ح من أبواب العمرة٣ الباب ٢٤٠ ص١٠ ج:ائلالوس )٣(



١٦٤

  . )١(عمرة شهر رمضان أفضل يرمحك اهللا

منا إ:  قال،عمرة يف شهر رمضان تعدل حجة أن بلغنا، )عليه السالم( قال للصادق ،وخرب الوليد

 يف شهر رمضان  اعتمري: فقال هلا)ى اهللا عليه وآله وسلمصل(كان ذلك يف امرأة وعدها رسول اهللا 

  . )٢( فهي لك حجة،أفضل

 ،)عليه السالم(، إىل علي )عليهم السالم (ئمةبسند األ، ما رواه اجلعفريات إىل شارةإكأا : أقول

ه  عمرة في فإن،اعتمري يف شهر رمضان: م معقل أل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال

  .)٣(تعدل حجة

 أراد نقل منشأ ماماإل أن بل الظاهر، ذلك خاص بتلك املرأة أن ىوال داللة يف رواية الوليد عل

  . رواييت احلديد والوليدإطالق طالقاإلى كما يدل عل، ذلك

  . عمرة رجب أفضل من عمرة رمضان أن ال شك يفه مث إن

  

                                                

  . ٢ ح من أبواب العمرة٤ الباب ٢٤٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح من أبواب العمرة٤ الباب ٢٤١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  .  باب فضل احلج والعمرة٦٧ ص:اجلعفريات )٣(



١٦٥

كان يف وقت منها ال تصح فيه ، أو شهر احلجأ مل يكن يفن إ حرم بالعمرة املفردةأمن  ):٤ مسألة(

 حيث، يبدهلا بعمرة التمتع أن ال يصح له أنه  يفإشكال فال ،حيث ال يلحق باحلج مثل يوم عرفة، املتعة

  . فال مشروعية،ال وقت هلانه إ

 ويكون ،ا التمتع يينو أن  فله، وكان الوقت صاحلاً،شهر احلجأه ا يف إحرامكان ن إ وأما

اجلواهر عدم ى وادع، رسال املسلماتإرسله املستند أوقد ، إشكال عمرة التمتع بال أحكامذ هلا حينئ

  :ويدل عليه مجلة من الروايات، اخلالف فيه

من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، مثل صحيحة عمر بن يزيد

يف  إالّ  وليس تكون متعة، احلج كانت عمرته متعةيدركه أن  إىلقامأ وإن ،عمرته كان له ذلك يفيقض

  . )١(أشهر احلج

:  قال،شهر احلجأسألته عن املعتمر يف ، )عليه السالم(عن الصادق ، وصحيحة يعقوب بن شعيب

هي متعة)٢( .  

 أن  إىلقام اأمن دخل بعمرة يف أشهر احلج مث :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

  . )٣(انصرف فال شيء عليه وهي عمرة مفردة وإن ،و متمتعحيج فه

 وإن ، انصرف فلم حيج فهي عمرة مفردة فإنمن اعتمر يف أشهر احلج:  قال)عليه السالم(وعنه 

  . )٤(حج فهو متمتع

                                                

  . ٥ حاب العمرة من أبو٧ الباب ٢٤٧ ص١٠ ج: وانظر الوسائل،٤٦٠ ص٢٠ ج:كما يف اجلواهر )١(

  . ٤ حمن أبواب العمرة ٧ الباب ٢٤٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

  .  يف ذكر املتعة٣١٨ ص١ ج:الدعائم )٣(

.  يف ذكر العمرة املفردة٣٣٤ ص١ ج:الدعائم )٤(



١٦٦

  . من اعتمر في أشهر الحج فلیتمتع: بن القاسمى ففي مرسل موس، بل الظاهر استحباب ذلك له

هالل ذي الحجة  إلى من دخل مكة بعمرة فأقام: )علیه السالم(عبد هللا  أبي عن، یدوصحیح عمر بن یز

  . )١(یحج مع الناسى یخرج حت أن فلیس له

یدركه ّ إال أن ،شاءى أهله مت إلى یخرج أن من اعتمر عمرة مفردة فله: )علیه السالم(عنه ، وصحیحه االخر

  . )٢(ترویةخروج الناس یوم ال

حمل ى الخروج یوم الترویة یدل على ما دل عل أن كما، الكراهةى  صحیح عمر عل حملوهذه الروایة توجب

  . من ادرك یوم الترویة غیر تامى فما عن القاضي من وجوب الحج عل، الكراهةى صحیحه الثاني عل

  . )٣(أهله إلى بالعمرة المفردة ثم یرجعال بأس :  قال)علیه السالم(عن الصادق ، ففي صحیح ابن سنان

ال : )علیه السالم(بالده؟ قال  إلى ًسأله عن رجل خرج في اشهر الحج معتمرا ثم رجع، في خبر الیمانيو

 خرج قبل الترویة )علیه السالم(بن علي  الحسین  فإن،حج من عامه ذلك وافراد الحج فلیس علیه دم أن بأس

ًوقد كان دخل معتمرا، بیوم
)٤( .  

  . )٥()یةخرج یوم الترو: (رواه أنه وعن التهذیب

                                                

  . ٦ ح من أبواب العمرة٧ الباب ٢٤٧ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٩ ح من أبواب العمرة٧ الباب ٢٤٨ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب العمرة٧ الباب ٢٤٦ ص١٠ ج:وسائلال )٣(

  . ٣ ح باب العمرة املبتولة يف أشهر احلج٥٣٥ ص٤ ج:الكايف )٤(

  . ١٦٢ ح يف الزيادات يف احلج٢٦ باب ٤٣٦ ص٥ ج:التهذيب )٥(



١٦٧

ن إ : فقال،ين افترق املتمتع واملعتمرأمن : )عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل،وصحيح معاوية

 يف ذي )عليه السالم(وقد اعتمر احلسني ، فرغ منها ذهب حيث شاء إذا  واملعتمر،املتمتع مرتبط باحلج

أس بالعمرة يف ذي احلجة ملن ال وال ب، مىن إىل والناس يروحون، العراق إىل احلجة مث راح يوم التروية

  . )١(يريد احلج

 إىل ومرة خرج يوم التروية يف سفره، مرة خرج قبل يوم التروية،  فعل ذلك مرتنيماملعل اإل: أقول

ى تألكنه  احلج يكان املقتض أنه ما يراد بهإ ،بدل حجه عمرةحاديث أنه ما يف بعض األ أن كما، العراق

  كانا يسافران)عليهما السالم( احلسن واحلسني  فإن،حيحة معاوية مرة سابقةاملراد يف ص أن ، أوبالعمرة

شيعتهما ، أو  لزيارة أبيهماأيضاًالعراق  إىل ولعلهما كانا يسافران، كما يظهر من الروايات، الشامإىل 

 إىل جميئهيف زمن  إالّ العراق إىل )عليه السالم(مل خيرج احلسني  أنه ىذ ال دليل علإ، يف الكوفة وغريها

  . كربالء مل يضر إىل )عليه السالم(لو كان صحيح معاوية يف خروجه  وحىت، كربالء

 ،)عليه السالم(ال وجه الحتمال الضرورة يف خروج احلسني  أنه ومنه يعلم: قال يف اجلواهر

  .)معليه السال( عليه بفعل احلسني  من الفرق مستدالً)عليه السالم(ضرورة كون االستدالل مبا ذكره 

 ،بدون فاصلة عمرة بقصد احلج بني املفردة وبني احلج ،باحلج بعد املفردةى أت أنه إذا مث الظاهر

ولذا قال ، بل ظهورها باالنقالب بنفسه، دلة األطالق إل، ولو مل ينوها كذلكمتتعاًانقلب نفس عمرته 

   ا مل ينو وإن ،يقاع حج التمتع بعدهاإصحيحة عمر جواز ى مقتض: املستند

                                                

  . ٣ ح من أبواب العمرة٧ الباب ٢٤٦ ص٤ ج:الوسائل )١(



١٦٨

  .  فيه نظر، باالنقالب قهراًنه مل جيد قائالًإالنية و إىل حيتاجنه إ :فقول اجلواهر، التمتع

 إذا منا االنقالبإو، صلمل ينقلب لأل، فرادقصد حج اإل، أو حلجه بقصد القران يساق اهلد إذا نعم

  . قصد حج التمتع

من :  قال)عليه السالم(ادق عن الص، موثق مساعة، يؤيد ما ذكرناه من االنقالب القهري أو ويدل

احلج فهو  إىل هو أقام وإن ،بالده فال بأس بذلك إىل يعتمر ويرجع أن  ومن نيته،حج معتمراً يف شوال

ومن ، احلج فهي متعة إىل فمن اعتمر فيهن فأقام، احلجة القعدة وذو ن أشهر احلج شوال وذوأل، متمتع

احلج فليس  إىل قبله فأقام أو اعتمر يف شهر رمضان  وإن،احلج فهي عمرة إىل بالده ومل يقم إىل رجع

 احلج فليخرج منها حىت إىل يتمتع يف أشهر احلج بالعمرة أن  هو أحب فإن،منا هو فرد العمرةإو، مبتمتع

 يفرد احلج فليخرج أن هو أحب وإن ،احلج إىل يتجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بعمرة أو جتاوز ذات عرق

  . )١(امنه يباجلعرانة فيلإىل 

دخل املعتمر مكة غري متمتع فطاف بالبيت إذا  : قال)عليه السالم(عن الباقر ، ويف حسنة جنية

، شاءن إ  فليلحق بأهله)عليه السالم( إبراهيم الركعتني خلف مقامى بني الصفا واملروة وصلى وسع

تدخل العمرة املفردة يف املتعة دخلت يف احلج ومل  إالّ أن ،منا نزلت العمرة املفردة واملتعةإ: وقال

  . )٢(احلج

  ،  ووجوده يف املفردة،قد تقدم عدم طواف النساء يف املتعة أنه ىمث ال خيف

                                                

. ٢ حج من أبواب أقسام احل١٠ الباب ١٩٥ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح من أبواب العمرة٥ الباب ٢٤٣ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٦٩

يأيت بطواف  أن  ولو جعلها مفردة قبل،به من طواف النساءى املفردة مل يضره ما أتبعد فلو حج 

  . ليهإومل حيتج ى النساء كف

 ومل تكن ، النساء فجعله متعة فراراً من الكفارة جاز فجامع قبل طواف،ه املفردةؤولو كان بنا

املفردة  ولو كان الواجب عليه ،بعدم قصد املتعةى فالكفارة وطواف النساء وصالته مراع، عليه كفارة

م ال كما عن أ ، فهل يصح االنقالب كما هو ظاهر املستند،نيابة أو شرط أو مقيدة بعدم املتعة بنذر

  .هر الثاين احتماالن والظا،املسالك

  . دلتهأ طالقإل ي، قلب املفردة متتعاً كان عليه اهلدوإذا

حيج فال  يقيم حىت أن له ومن اعتمر مبتولة يف أشهر احلج مث بدا: )عليه السالم(وما يف الرضوي 

  .فراديقصد حبجه حج اإل أن يصح أنه يراد بذلك ما تقدم من إالّ أن ، ضعيف،)١(هدي عليه

  .صل بعد عدم الدليل لأل،املفردة إىل عة مل يصح انقالبهه املتؤولو كان بنا

ى وال دليل عل، مت ما عليهأ  ألنه، مل يضره عدم طواف النساء،احلجى  مث مل يقدر علولو عمر متتعاً

  . يأيت بطواف النساء بعد ذلك أن وجوب

يل الكالم  فال نط،ويف تتمة الكتاب مجلة من املسائل املرتبطة بالعمرة، وقد تقدم يف الشرح

  . واهللا املوفق املستعان، عاداإب

                                                

.  السطر األخري٧٥ ص:فقه الرضا )١(



١٧٠



١٧١

  

  

  فصل

  نافراد والقريف حج اإل

  

،  من ما تقدم يف بيان املواقيت،حيرم باحلج من حيث يصح له أن :فراد للمختارما صورة حج اإلأ

مث ، مناسكه ا يفيقض مىن إىل مث يذهب، املشعر فيقف به إىل مث يفيض، عرفات فيقف ا إىل مث ميضي

، بني الصفا واملروةى ويسع، ركعتني ي فيطوف بالبيت ويصل،بعد املبيت أو مكة يف ذلك اليوم أيتي

  . ركعتني يويصل، ويطوف طواف النساء

وقد تقدم تفصيلها يف حج ، ى نصاً وفتو،يف اجلواهر عدم اخلالف يف شيء من ذلكى وقد ادع

  .التمتع

هذا احلج  ي ومس،وجبت عليه إذا يتاخلالف اآل ى عل،و قبلهأاملفرد عمرة مفردة بعد احلج ى وعل

  .وعدم ارتباطه ا، النفصاله عن العمرة فراداًإ

وهذا هو ، بالقران ي ولذا مس،هإحرامعند  ييتميز عنه بسياق اهلد إالّ أنه ،فرادوالقران كاإل

  .كما سيأيت شاذ إالّ بل مل خيالف فيه، املشهور

  :الكيفية متواتر النصوصى ويدل عل

يف القارن ال يكون قران  :قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  صحيح معاوية بن عمارففي

   إبراهيموعليه طواف بالبيت ور كعتان عند مقام  ي،بسياق اهلد الإ



١٧٢

 ما املفرد للحج فعليه طوافأ و، وطواف بعد احلج وهو طواف النساء،بني الصفا واملروة يوسع

  . )١(بني الصفا واملروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ي وسعإبراهيم بالبيت وركعتان عند مقام

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

 يوسع، وصالة ركعتني خلف املقام وعليه طواف بالبيت ي،بسياق اهلد الإفضل منه أنسك املفرد ليس ب

 إالّ أن ميا رجل قرن بني احلج والعمرة فال يصلحأ: وقال، وطواف بالبيت بعد احلج، فا واملروةبني الص

 يمل يسق اهلد وإن ،يدميها ن يطعنها يف سنامها حبديدة حىت أشعار واإل،شعره وقلدهأقد  ييسوق اهلد

  . )٢(فليجعلها متعة

 هكذا وجدناه يف النسخ اليت : واملروةيقرن بني الصفايف احلدائق عن الوايف بعد نقل هذا اخلرب 

ولعل الصواب يقرن بني ، ن بني الصفا واملروةالقرل ذ ال معىنإ، ي من الراويكون ومهاً أن  ويشبه،رأيناها

 ،تيان ما مجيعاً مقدما للحجيكون يف نيته اإل أن  ويكون معناه،خر احلديثآ كما قاله يف ،احلج والعمرة

ه  فإن،احلج إىل جيمعهما يف نية واحدة ويتمتع بالعمرة بأن  وليس املراد،خرآلال بأحدمها مفرداً دون ا

  . يالتمتع وليس فيه سياق هد

يشترط يف نية  بأن ميا رجل قرن بني احلج والعمرةأو: ن بينهما يف قولهاويف التهذيب فسر القر

  . ىنتها ،يت كما يشعر به احلديث اآل،)٣(ةمل يتم له جيعله عمرة مبتولن إ احلج

                                                

  . ٢ و١ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٤٩ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٥٣ ح يف ضروب احلج٤  الباب٤٢ ص٥ ج:تهذيبال )٢(

  . املصدر نفسه )٣(



١٧٣

الذي يقرن   فيكون املعىن،فيه متعلقة بنسك وىلاأل )بني(ن إ يقال فيه وأحسن ما: ويف اجلواهر

  . ىنتهي، ابسياق اهلد الإحبجه نسكه ما بني الصفا واملروة وغريمها نسك املفرد ال يفضل عليه 

، نيولحتمالني األما يف االى  كما ال خيف،ه ال اختصاص بالصفا واملروة فإن،ما فيهى ولكن ال خيف

  . هلهأ إىل رد علمه وىلاألف

ه يعل ي،القارن الذي يسوق اهلد:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح فضيل بن يسار

  . )١(مل يكن حجة فعمرةن إ ربهى يشترط عل أن وينبغي له، بني الصفا واملروة يطوافان بالبيت وسع

املفرد باحلج عليه طواف بالبيت :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حسنه أو وصحيح معاوية

 وليس عليه ،بني الصفا واملروة وطواف الزيارة وهي طواف النساء ي وسعإبراهيموركعتان عند مقام 

  . )٢(ضحيةأوال  يهد

  . ضحية عدم تأكد استحباااملراد بعدم األ أن الظاهر: أقول

بني  يوعليه طوافان بالبيت وسع، بسياق اهلدي الّإ ال يكون القارن قارناً: وصحيح ابن حازم

  .)٣(وهو طواف النساء وطواف بعد احلج ،الصفا واملروة

  . خبارغري ذلك من األإىل 

  

                                                

  . ٣ حم احلج من أبواب أقسا٢ الباب ١٥٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ١٣ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٦ ص٨ ج:الوسائل )٢(

  . ١٢ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٦ ص٨ ج:الوسائل )٣(



١٧٤

  مسائل

 كما يف ،شهرصح األاألى عل يبسياق اهلد الإيتميز عنه  ال، القارن كاملفرد أن  قد عرفت:وىلاأل

 مجاعذلك كله اإلى ويدل عل:  هذا منه ما لفظهأمورعد ذكر بل ذكر يف املقصد الثالث ب، املستند

  . خلإ ،القطعي بل الضرورة

ويظهر من العالمة يف التذكرة ، وكذا عن الشهيد يف الدروس، ويف اجلواهر وفاقاً للمشهور

 يلعق أيب ابن إالّ ،مجعأ عند علمائنا ه باحلج هدياًإحرامالقارن هو الذي يسوق عند :  قال ألنه،مجاعاإل

  . سرهمأهو مذهب العامة بو ، واحدإحرامه جعله عبارة عمن قرن بني احلج والعمرة يف فإن

سياق  أن ذكر أن الدروس بعد ي قال الشهيد يف حمك،فقد يظهر املخالفة من مجاعة، وكيف كان

  .املشهورى  عل: به القارن عن املفردزيتمي ياهلد

 فهو ،حيل من احلج  فال يتحلل منهما حىت،عمرةالقارن من ساق ومجع بني احلج وال: وقال احلسن

 ولالقارن عنده يكفيه سعيه األ وإن ،وتأخري التحلل وتعدد السعي ييف سوق اهلد إالّ عنده مبثابة املتمتع

  .عن سعيه يف طواف الزيارة

 ،نه جيمع بينهماأوصرح ابن اجلنيد ب، وظاهره وظاهر الصدوقني اجلمع بني النسكني بنية واحدة

 حراممل يسق جدد اإل وإن ،عرفات وال يتحلل إىل ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل اخلروج فإن

  .قصر وإن بعد الطواف وال حتل له النساء

  . يأيت باحلج للسياق ال حيل حىت أنه  القارن كاملتمتع غري:وقال اجلعفي

د ساق مل يصح له  كان ق فإن،مل يكن ساق إذا مت افعال العمرةأمنا يتحلل من إ :ويف اخلالف

  . ىانته ، وحكاه الفاضالن ساكتني عليه،املتمتع السائق قارن أن وظاهره،  عندناالتمتع ويكون قارناً



١٧٥

ى بن اجلنيد واجلعفي موافقون علاعقيل و أيب بناالشيخ والصدوقني و أن ويظهر من هذا الكالم

عن سكوت الفاضلني ترددهم  ي بل يظهر من احملك،اختلفوا يف بعض اخلصوصيات وإن ،خالف املشهور

  .يف املسألة

  :أموريستدل هلم  أن وما ميكن

ى عل أن زيد يفأفراد ليس ب حج القران واإل أن أعمالا كالصرحية يف فإ،خبار السابقةاأل: ولاأل

البيان  بأن  والقول،م البيانولو كان هلما عمرة مستقلة لز، واحد يالقارن واملفرد طوافني بالبيت وسع

ى خبار الدالة علحد مما تقدم من األأكل ى وهو بيان وجوب العمرة عيناً عل، مكان آخر إىل موكول

  .  ولذا بينت العمرة يف حج التمتع،خبار يف مقام بيان كل ما جيبهذه األ بأن مردود، ذلك

نت وملا بي، يت ثالث طوافاتاآلى عل وإن ،احلج والعمرةبينت ا بينت كيفية املتعة ملا إ: واحلاصل

  . طوافني الّإفراد مل تبني كيفية القران واإل

وقد شبك ، العمرة دخلت يف احلج أن  من،خبار الواردة يف حجة الوداعما دل من األ: الثاين

فراد الذي ال يتحلل من يراد بذلك القران واإل أن ه البد فإن،صابعهأ بني )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ما التمتع فليس لعمرته دخول يف أو،  مستقلإحرامل واحد منهما وليس لك، خربتمام اآل إالّ حدمهاأ

كثر أكيف وجيوز الفصل بشهر و، بينهما فصل دقيقة مل يصدق الدخول حقيقة أن  ولو فرض،حجه

  . حرام من مجيع ما حرمه اإلويكون حمالً

عليه وآله صلى اهللا ( النيب إحراممن راجعها عدم ى على أخبار حجة الوداع الذي ال خيف: الثالث

  اهللا عليهى صل( النيب  فإن،تيانه اإوعدم   بالعمرة)وسلم



١٧٦

عرفات  إىل مث ذهب ،ىوسعى مكة فطاف وصلى وأت ي أحرم باحلج وساق اهلد) وآله وسلم

كان يوم الثالث  قام ا حىتأف، مىن إىل مكة يوم العاشر وزار البيت ورجع إىل مث رجع، واملزدلفة ومىن

  . املدينة إىل رجع  ومل يدخل مكة حىت،بطحاأل إىل اجلمار وجاءى مث رم، يق التشرأياممن آخر 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(املدينة مرض  إىل رجوعه ذ بعدإ ، وال بعداًمل يعتمر قبالً أنه ومنه يعلم

  . وتويف

ىل  إىانته  اجلمار ونفر حىتىمث رم:  عمار الطويلة يف ذيل رواية)عليه السالم(قال الصادق 

بطح وبعث  باألقامأ ف،وأرجع حبجة ك حبجة وعمرة معاًؤيا رسول اهللا ترجع نسا: فقالت عايشة، بطحاأل

هلت بعمرة مث جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتني عند أ ف،التنعيم إىل بكر أيب معها عبد الرمحان بن

فارحتل من يومه ومل يدخل  )اهللا عليه وآلهى صل(تت النيب أ مث ، وسعت بني الصفا واملروةإبراهيممقام 

  . احلديث ،)١(املسجد احلرام ومل يطف بالبيت

، إبراهيم علي بن عن ي املرو،كصحيح أبان بن عثمان، نبياءخبار املتضمنة حلج األبعض األ: الرابع

صلى (بل مثل حج النيب ، نيإحرامه مل يتضمن  فإن،يف كيفية حج آدم وغريه، )عليه السالم(عن الصادق 

  . تقريباً)يه وآله وسلماهللا عل

   : يف صحيحة احلليب)عليه السالم( كقوله ،خرخبار األبعض األ: اخلامس

                                                

  . ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٠ ص٨ ج:الوسائل )١(



١٧٧

ييسوق اهلد إالّ أن أميا رجل قرن بني احلج والعمرة فال يصلح له)احلديث ،)١ .  

  . )٢(نكر عليه عثمانأ و،لبيك حبجة وعمرة معاً:  قال)عليه السالم(علياً ن إ :واملرسل

ين قرنت بني إ:  فقال، وهو خلف املقام)عليه السالم(جعفر  إىل أيب جاء رجل: قال، رةوخرب زرا

 أبو فأخذ، ال:  قال،يهل سقت اهلد: قال، نعم:  فقال،هل طفت بالبيت : فقال له،حجة وعمرة

  .)٣(حللت واهللاأ :مث قال،  بشعره)عليه السالم(جعفر 

  . فكل حج مقترن بعمرتهوإال  ،التداخلالّ  إ للقران بني احلج والعمرةه ال معىنفإن

: فبعضهم يقول، عن االختالف يف احلج )عليه السالم(ل عن الصادق أ س،وخرب فضل بن عياض

 خرج :وقال بعضهم،  بالعمرةهالً م:وقال بعضهم،  باحلجهالًم) صلى اهللا عليه وآله(خرج رسول اهللا 

ا أ عز وجلعلم اهللا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،عز وجلمر اهللا أ ينتظر :وقال بعضهم، قارناً

فلما طاف ، متهليكون مجيع ذلك سنة أل، حجة ال حيج بعدها فجمع اهللا له ذلك كله يف سفرة واحدة

 ال، هديهى فهو حمبوس عل يمن كان معه هد الّإجيعلها عمرة  أن أمره جربئيل بالبيت وبالصفا واملروة 

ى وكان خرج عل،  فجمعت له العمرة واحلج،)٤(﴾حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه﴿: عز وجل لقوله ،حيل

   وهو يف ذلك ينتظر، ن العرب كانت ال تعرف احلجأل، ولخروج العرب األ

                                                

  . ٢ ح من أبواب أقسام احلج٥ الباب ١٨٣ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح من أبواب أقسام اإل١٧ الباب ٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب أقسام احلج١٨ الباب ٢٠٩ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٤(



١٧٨

يرون  وكانوا ال، سالمما غريه اإل إالّ ،أمر جاهليتهمى الناس عل:  يقول)عليه السالم(وهو ، أمر اهللا

  . )١(جالعمرة يف أشهر احل

منا كان يف الوقت الذي أمرهم بفسخ إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وهذا الكالم من رسول اهللا 

   .يعين يف أشهر احلج، صابعهأوشبك بني ، يوم القيامة إىل دخلت العمرة يف احلج: فقال، احلج

 من دين أهل اجلاهلية ضيعوا كل شيءن إ : قال، فيعتد بشيء من اجلاهلية:قلت: وقال فضيل

  . )٢(م متسكوا ا ومل يضيعوها فإ،اخلتان والتزويج واحلجإالّ ) عليه السالم( إبراهيم

  .اختالفهاى  علقوالهذا غاية ما يقال يف بيان هذه األ

ال يكون :  قال، فبأن صحيح ابن احلازم املتقدم صرح بثالثة طوافات:ولما عن األ، أواجلواب

بني الصفا واملروة وطواف بعد احلج وهو  يوعليه طوافان بالبيت وسع يدبسياق اهل إالّ القارن قارناً

ما دل  إىل مضافاً، مع العمرة ال، بيان احلج فقطى الطوافني على وذا حيمل ما ورد عل، طواف النساء

وقد تقدم مجلة من ، عمرة التمتع كافية عن العمرة الواجبةن أ و،كل أحدى  علوجوب العمرة عيناًى عل

 منا بني يف أخبار التمتع العمرة للصوقها باحلج مبعىنإو، وجوب العمرة يف شرح العروةى دلة الدالة علاأل

  . احلج إىل ا لبيان التمتع بالعمرةأو، شهر احلجأ يف عدم جواز التفكيك بينهما

ن عياض باكما تقدم يف رواية ، فبأن املراد بدخول العمرة يف احلج دخوهلا يف وقته: ما عن الثاينأو

   وشبك ،يوم القيامة إىل دخلت العمرة يف احلج: فقال

                                                

  . ٣ ح١٥٣ باب ٤١٤ ص٢ ج:العلل )١(

  . املصدر نفسه )٢(



١٧٩

حيث كانوا ال يرون العمرة ، كان رداً ملا زعمه أهل اجلاهلية، أو يعين يف أشهر احلج، بني أصابعه

  . كما صرح بذلك اخلرب املذكور، يف أشهر احلج

 ،ملتعة دخلت يف احلجان إ : يف حديث)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ذلك حسن جنيةى ويدل عل

  . )١(ومل تدخل العمرة املفردة يف احلج

، سالم كان حجة اإل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الذي أتاه النيب  أن نه مل يعلمأفب: ما عن الثالثأو

  .  وعشرين حجة كما وردت يف الروايةاً حج قبل ذلك مخس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه إ بل

ومل يعلمهم ، كان الالزم عليهم العمرة،  قبل ذلكسالمن مل يأتوا حبجة اإله الذيأصحابن إ :يقال ال

  . فلو مل تكن العمرة داخلة يف حجهم كان الالزم بيان ذلك، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

 كان )عليه السالم(مري املؤمنني أوغري  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(غري النيب  أن مل يعلم: نا نقولأل

بعد ى لعله أت )عليه السالم(مري املؤمنني أ و،توا بالعمرةأ فكلهم متتعوا و،م حج القران التابع للسياقهل

تيانه بسورة إحني  أو  لفعله له حال كونه يف مكة،صالًأاحلج عليه كان غري واجب ، أو ذلك بالعمرة

 مل يكن )عليه السالم( والوصي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(احلج الذي فعله النيب  أن ومما يؤيد، ةءالربا

  .فرادال القران واإل فاقي والتمتع فرض اآل،فاقياًآما كانا أياً إسالم

 عن ، عن عكرمة، عن الصدوق يف اخلصال،رسله يف اجلواهر يف باب العمرةأما  إىل هذا مضافاً

  . )٢(ربعاً رابعتها مع حجتهأ اعتمر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه ،ابن عباس

                                                

. ٥ ح من أبواب العمرة٥الباب  ٢٤٣ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١١ ح باب األربعة٢٠٠ ص١ ج:اخلصال )٢(



١٨٠

 بعد ،يالزم عدم وجوبه  للعمرة ال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تيان النيب إعدم ن إ :واحلاصل

 مل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه  كما ال يالزم دخوهلا يف احلج بعد وضوح،الروايات الصراح بوجوا

كفاية احلج ى  يرمنى عل الّإيستقيم  وهذا ال ، طواف قبل الوقوف وطواف بعد مىن،طوافني الّإيطف 

  . حد بذلكأظن التزام أ وال ،عن العمرة

  عن،ذ يف خرب ابن عمارإ ،تعدد القائل به وإن عليك ضعفهى  لكن ال خيف:وهلذا قال يف اجلواهر

  . )١(يباحلج مفرداً وساق اهلد لىبأنه  ، الوارد يف حجة الوداع)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

حرم أ باحلج وساق مائة بدنة وهلّأ : الوارد فيها،أيضاً) لسالمعليه ا( عنه ،ويف صحيح احلليب

  .)٢(الناس كلهم باحلج ال ينوون عمرة وال يدرون ما املتعة

 ،باحلج مفرداً له عن العمرة  لىب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه هلما أو خصوصاً،ومها كالصرحيني

صلى (ه  فإن، يف عدم اعتماره يف تلك احلجة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وال ينايف ظهور نصوص حجه 

حني قدومه ليس  السعي وحينئذ فما فعله من الطواف و، كان يعتمر عمرات متفرقة)اهللا عليه وآله وسلم

 مل  ألنه،هإحرامى هو عل ي وبق، وجعل ما فعلوه للحج عمرة،حاللمر غريه باإلأ إالّ أنه ،للحج إالّ هو

  . ىانته ،حمله ياهلديبلغ  حالل حىتيكن يسوغ له اإل

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ذ ما بعده مل يعلم عمرته إ ،ن مراده بالعمرات ما قبل ذلك احلجأوك

  . بل املعلوم من التواريخ عدمه

                                                

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٣ الباب ١٥٧ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٨١

مكان إ إىل  مضافاً، عمرة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه لعله مل يشرع قبل نبينا أفب: ما عن الرابعأو

 بل الظاهر من مجلة من ،انتا وال تالزم بني عمرم وذكر ذلك يف رواي،)سالمعليهم ال (نبياءعمرة األ

 فراجع ،كان كحج التمتع ملكان الذبحأنه ) عليه السالم( إبراهيم و)عليه السالم(روايات حج آدم 

  . )١(هاأحكامنواع احلج ومجلة من أكتاب الوسائل باب كيفة 

 أن ذ الظاهرإ ،شيءى العمرة ليست فيها داللة علفروايات القران بني احلج و: ما عن اخلامسأو

  . بالعمرة فقط أو تيان باحلج فقطاإل أو  قبال الفصل بينهما،يكون املراد بالقران املقارنة ال التداخل

 فال يكون حجة ،ا مروية عن طرق اجلمهورأوعن العالمة يف املختلف اجلواب عن املرسلة ب

  . علينا

نسك القارن كنسك املفرد ليس أفضل منه  بأن نه صرحأيح احلليب بويف احلدائق اجلواب عن صح

ى ه ال ينطبق عل فإنميا رجل قرن بني احلج والعمرةأ فسر قوله وحينئذ فبأي معىن ي،بسياق اهلد الإ

ه  فإن،بالتحلل من احلج إالّ احلج وعدم التحلل منهاى عقيل من وجوب تقدمي العمرة عل أيب بنامذهب 

  . ىانته ،فراد اإلذا يف حجليس شيء من ه

يسوق  إالّ أن ذ ليس القرانإ ،ال يصلح القران جبمع احلج والعمرة أنه يراد بهنه إ :ويف اجلواهر

 كما حكاه العالمة يف ، واحدإحرامن الذي هو اجلمع بينهما باال كما يصنعه العامة من القر ي،اهلد

  . ىانته ،يةماملك من معلومات مذهب اإلبل لعل ذ، عقيل منا أيب  وعن أبن،التذكرة عن العامة

                                                

.  من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٤٩ ص٨ ج:الوسائل )١(



١٨٢

 ،)١(مجع اهللا ذلك كله يف سفره :)عليه السالم(املراد بقوله  أن  فالظاهر،ما رواية ابن عياضأو

فادة إ بل اجلمع هو ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تيانه إعم من أيريد به احلج والعمرة والقران وغريه 

  . خلإتيان جربئيل إ اجلمع ب)عليه السالم(لذا فسر  و،مراًأما إ وتياناًإما إ حكاماأل

ى  ودل الدليل عل،وجوب احلجى  دل الدليل عل:دلة التداخل نقولأذ قد ثبت عدم متامية إو

تيان كل واحد منهما إ فالالزم القول ب،خبار وقد بني كيفية كل واحد منهما يف األ،وجوب العمرة

  . الكيفية املبينةى  علمستقالً

 ي ظاهر اجلواهر كمحك،م الأحجهما على فراد هل جيوز تقدمي عمرة القران واإل: لثانيةاملسألة ا

  .املدارك ي وتنظر يف وجوب التأخري حمك،كشف اللثام جواز التقدمي

. فراد والقران عنهماتأخري العمرة يف حج اإلى  االتفاق علصحابظاهر األ أن لكن عن الرياض

 وعن املدارك قد قطع ،مجاع بل عن املصابيح التصريح باإل،كذلى  علمجاعوغريه اإلى وعن املنته

شكل يف أ لكن ،القارن واملفرد تأخري العمرة عن احلجى جيب علأنه ) عليهم رضوان اهللا( صحاباأل

فراد  ولعله أخذه من ظاهر العبارات اليت تعرض فيها لصورة اإل،نا مل نتحققهأ املصابيح بإمجاعاجلواهر يف 

 ول باعتبار تقدمي العمرة يف األ،مهت ذلك لكنها يف بيان الفرق بينه وبني التمتعأو وإن اأ إالّ ،والقران

 فتامل ،قراناً أو فراداًإكل من وجبا عليه ولو ى املراد اعتبار تأخري العمرة عن احلج عل أن  ال،خبالفهما

  . ىانته ،جداً

   ما ذكرهى املدعاعمج بعد اإل، فغاية ما يستدل للقول بلزوم التأخري،وكيف كان

  

                                                

. ٣ ح١٥٣ باب ٤١٤ ص٢ ج:العلل )١(



١٨٣

 :)عليه السالم( عن الصادق ،نا وغريهمأصحابمرسلة الشيخ عن  بأن :يف احلدائق يف رد املدارك

فاتته عمرة املتعة اعتمر بعد احلج إذا املتمتع،جاز  وإن حملها املوظف هلا بعد احلج أن  ظاهرها فإن

  والتجاوز،النقلى عية جيب الوقوف ا عل والوظائف الشر،بعد احملرم كما دل عجز اخلرب إىل اتأخريه

  . ى انته،دليل إىل غريه حيتاجإىل 

 زيد منأى واخلرب ال يدل عل ،ىوكربى غرص منظور فيه مجاع اإل فإن،ما يف الدليلنيى لكن ال خيف

حملها املوظف بعد  أن ى وذلك ال يدل عل،املتمتع تكليفه كذا يف مفروض عدم متكنه من تقدمي العمرةأن 

  .جاحل

 أو  بل مها امران مفروضان شاء تقدمي هذا،تأخريها أو  عدم اشتراط تقدميهاقربهذا فاألى وعل

عليه (مري املؤمنني أعن  ي ويؤيده املرو،دلة الوجوبأ إطالقذلك عدم التوقيف بعد ى  ويدل عل،تلك

  . )١(يهما بدأمتأمرمت باحلج والعمرة فال تبالوا بأ : يف الفقيه)السالم

 كتاباً طالق ضرورة اقتضاء ما مسعته من اإل:ال يف اجلواهر بعد املناقشة يف وجوب الترتيبولذا ق

   .يهما شاءأخمري يف تقدمي  أنه  بل صريح املرسل،وسنةً

 عن رجل ،)عليه السالم( سأل الصادق ، بن عمر اليماينإبراهيمما ما استدل به لذلك من خرب أو

فرد احلج فليس أحج من عامه ذلك و وإن ،ال بأس:  قال،بالده  إىلشهر احلج معتمراً مث خرجأخرج يف 

  .  واهللا العامل،شعارإكان ال خيلو عن  وإن ،مريناأل أي وحنوه فال داللة فيه لتقدمي، )٢(عليه دم

   فراد وقوعها يف أشهر احلجن واإلاهل يشترط يف عمرة القر: )املسألة الثالثة(

                                                

. ٢٤ ح يف نوادر احلج١١٢ الباب ٣١٠ ص٢ ج:الفقيه )١(

  . ٢ ح من أبواب العمرة٧ الباب ٢٤٦ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٨٤

اخللق كافية يف ى ا مفروضة علأذلك بل مطلقات العمرة وى علدليل لعدم  ، الظاهر العدم،م الأ

 السنة صاحلة للعمرة أيام من كون مجيع صحابمراد األ أن  بل الظاهر،شهرهأجواز وقوعها يف غري 

  . املبتولة أعم من العمرة املفردة الواجبة واملندوبة

وقات السنة صاحلة للعمرة مجيع أبأن ) عليهم رضوان اهللا( صحاب األح قد صر:قال يف احلدائق

  . خبار مث استشهد بعدة من األ،فضلها رجبأن أ و،املبتولة

شهور السنة  أي املعتمر يعتمر يف:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وية بن عماراكصحيح مع

  . )١(فضل العمرة عمرة رجبأ و،شاء

 خبالف ،شهر احلجأرته وحجه يف يكون جمموع عم أن  الثاين:وقال يف املستند يف شرائط التمتع

، أيضاًاشترط كون أصل احلج فيها  وإن ،يكون فيهما أن  عمرما ال يشترط فإن،خريينالقسمني األ

  . ىانته

 ،العمرة الواجبة يف غري أشهر احلج أي جيوز وقوعها أنه  وال خالف يف:قال يف اجلواهر مازجاً

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا لتأ س: وصحيح عبد الرمحان،ض السامل عن املعار وسنةًدلة كتاباًطالق األإل

 ،صحتها  ال يدل التوقيف لكن مبعىن،)٢( فحسنمن رأسهى مكن املوسأإذا  : قال،عن املعتمر بعد احلج

  . شكال فيه ملنافاته للفورية واستحسنهاإل  وعن املدارك،احملرم إىل مث نقل عن الشهيد جواز تأخريها

اد من جواز تأخري القارن واملفرد طواف احلج طول ذي احلجة بعد الرجوع من رمبا يستف: أقول

  ).رمحه اهللا(ما ذكره الشهيد  ،مىن

ما القارن واملفرد فيجوز هلما التأخري طول أ :مكة إىل قال يف املستند يف باب الطواف بعد الرجوع

  ذي احلجة 

                                                

  . ١٣ حالعمرة من أبواب ٣ الباب ٢٤٠ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.٢ حالعمرةمن أبواب  ٨ الباب ٢٤٩ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٨٥

ات وصحيحيت ابن عمار طالقاإلصل و واألاحلج أشهر : لقوله سبحانه،بال خالف كما قيل

 جواز التأخري واختصاص املقيدات  إالّ أن إطالقآخر الشهر إىل مل يصرحا بالتأخري وإن  ومها،املتقدمتني

  . ىانته ،ثبات املطلوبإ املركب كاف يف مجاعباملتمتع سيما بضميمة اإل

من الغد وال  أو م النحريو:  قال،يزور البيت  هي عن املتمتع مىت،وما تقدم من صحيحة ابن عمار

  . )١( واملفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما،يؤخر

ن  أيؤخر وموسع للمفرد أن ه يكره للمتمتع فإنتزور يومك أن وال تؤخر :خرىويف األ

  . )٢(يؤخر

 وكيف كان فكون ، لعدم معلومية وجوب الفور ذا القدر، ما عن الدروسقربهذا فاألى وعل

 احلج من  فإن،حلة يستفاد من ختصيصهم التمتع بوقوع حجه وعمرته يف أشهر احلجمجيع السنة صا

 من أيضاًيستفاد  أنه  كما،العمرة إالّ الفارقى  فال يبق، يشترط وقوعه يف أشهر احلجأيضاًفراد القران واإل

  .فرادعدم اشتراطهم وقوع العمرة يف أشهر احلج يف باب حج القران واإل

 وقوع إطالق و،خبار ككون العمرة مفروضة بال تقييدد من مواضع من األاملستفا أن واحلاصل

دخلت  : فقال،شهر احلج كرواية ابن عياض املتقدمةأ وختصيص عمرة املتمتع ب،العمرة يف مجيع السنة

  .  احلديثشهر احلجأصابعه يعين يف أيوم القيامة وشبك بني  إىل العمرة يف احلج

   كعدم اشتراط وقوع عمرما يف ،حابصوكذا من مواضع من كالم األ

                                                

  . ٨ حزيارة البيت من أبواب ١  الباب٢٠٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١ حزيارة البيت من أبواب ١  الباب٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٨٦

 ، السنةأيام صحة العمرة املبتولة يف مجيع إطالق و،شهرهأ وختصيص عمرة التمتع ب،أشهر احلج

  .  السنةأيامتيان بالعمرة املفردة يف مجيع  هو صحة اإل،كاملستند وغريه تصريح بعضهم إىل مضافاً

هذا فلو استطاع للعمرة يف ى  وعل،ك يف الشرححتقيق ذل  كما تقدم،نعم جتب الفورية فيها كاحلج

ع هلما فهل له تأخري استطا وإن ،تيان ايف وجوب اإل إشكالغري أشهر احلج ومل يستطع للحج فال 

دلة الفورية اليت هي أ ليس املستفاد من  ألنه ال يبعد القول باجلواز، احتماالن، الأمبان احلج إ إىل العمرة

  . املرتل عليه كذلك أن  كما،كثر من الفورية يف العامأ الترتيل هلا مبرتلة احلج

 كما ،جتديد العمرة إىل  مل حيتج، مث استطاع للحج،اعتمر الستطاعته هلا قبل سنني أنه مث لو فرض

 بأن مع استطاعته هلماى عص  ومثل ذلك ما لو،استطاع للعمرة مل جيب جتديد العمرة لو انعكس وحج مث

  . واهللا العامل، خرحدمها دون اآلأفعل 

 عدم اشتراط وقوع احلج والعمرة صحابخبار وكالم األمن األ قدمتيستفاد مما : )املسألة الرابعة(

  . هذا الشرط بالتمتع خبار خصصوام كاأل فإ،فراد والقران يف عام واحديف اإل

خالف  ا ال وهو مم،يأيت باحلج والعمرة يف عام واحد أن الثالث: قال يف احلدائق يف شرائط التمتع

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( منها ما تكاثر نقله من قوله ،خبار ويدل عليه مجلة من األ،فيه بينهم

 صابعهأدخلت العمرة يف احلج هكذا وشبك بني،يب  قلت أل: قال، مث استدل برواية معاوية بن عمار

فرغ  إذا  واملعتمر،املتمتع مرتبط باحلجن إ : فقال،ين افترق املتمتع واملعتمرأ من :)عليه السالم(عبد اهللا 

  منها ذهب 



١٨٧

  .ى انته، احلديث)١(حيث شاء

ن قيد التمتع بذلكوكذا يستفاد عدم هذا الشرط من كل م .  

 حيث وجب عليهما ذلك ،التمتع اختياراً إىل هل جيوز للقارن واملفرد العدول: )املسألة اخلامسة(

 وعن الشيخ يف املبسوط واخلالف ، عليهمجاعاإلى  بل عن الغنية دعو، اختار املشهور الثاين، قوالن،م الأ

  . ولوابن سعيد يف اجلامع األ

ليس : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،عرج كخرب سعيد األ،استدل للمشهور مبتواتر الروايات

كُن أَهلُه حاِضِري ذِلك ِلمن لَم ي﴿ : يقول اهللا تعاىل،هل مكة متعةال ألو مرو هلهل سرف وال ألأل

  . )٣()٢(﴾الْمسِجِد الْحراِم

عز يتمتعوا لقول اهللا  أن ال يصلح:  فقال،احلج إىل يتمتعوا بالعمرة أن هل مكةأل :يوصحيحة عل

  . )٥()٤(﴾ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم﴿ :وجل

ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد ﴿ :كتابه يف عز وجل قول اهللا ،وصحيحة زرارة

 ذات عرق ،ربعني ميالًأهله دون مثانية وأ كل من كان ،هل مكة ليس هلم متعةأيعين :  قال،)٦(﴾الْحراِم

  .)٧( وكل من كان وراء ذلك فعليه املتعة،يةوعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن يدخل يف هذه اآل

   غري ذلك مما تقدم مجلة منها يفإىل 

                                                

  . ٣ ح من أبواب العمرة٧ الباب ٢٤٦ ص١٠ ج:سائلالو )١(

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٢(

. ٦ ح من أبواب أقسام احلج٦  الباب١٨٧ ص٨ ج:الوسائل )٣(

.١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٤(

. ٢ ح من أبواب أقسام احلج٦  الباب١٨٦ ص٨ ج:الوسائل )٥(

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٦(

  . ٣ ح من أبواب أقسام احلج٦ الباب ١٨٧ ص٨ ج:الوسائل )٧(



١٨٨

  . قسام احلج يف الشرحأ فصل أول

  :واستدل للقول الثاين بوجوه

دفع النصوص  إىل  وفيه مضافاً،لهب وال ينافيه زيادة العمرة ق،فراداملتمتع قد جاء حبج اإلن إ :ولاأل

  . الفارق النية أن لذلك

دخلت العمرة يف  :كصحيحة احلليب ،عموم حج التمتع لكل أحدى ات ما دل علإطالق: الثاين

ن اهللا أل، يتمتع إالّ أن حدفليس أل، ية اآل)١(﴾فَمن تمتع﴿: يقول ن اهللا تعاىلأل، يوم القيامة إىل احلج

  . )٢()اهللا عليه وآلهى صل(من رسول اهللا  نزل ذلك يف كتابه وجرت به السنةأ

  .)٣()اهللا عليه وآلهى صل(ب اهللا وسنة نبيه نا النعد بكتاإمن حج فليتمتع : وصحيحة ابن عمار

 ىلإ ،)٤(لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك إذا ناإ ، غري املتعةال نعلم حجاً :أخرىويف 

  . ذلك غري

  . فرادفرض غري البعيد القران واإل أن ىدل عل الالزم تقييد هذه املطلقات مبان إ :وفيه

ال أس، عنيأ وعبد الرمحان بن ،كصحيح عبد الرمحان بن احلجاج، مجلة من النصوص: الثالث

مصار مث رجع فمر ببعض املواقيت بعض األ إىل عن رجل من أهل مكة خرج، )عليه السالم(الكاظم 

 ،ذلك ليس لهن إ ،زعمأما :  فقال،يتمتع أن لهأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اليت وقت رسول اهللا 

  هالل باحلج أحب واإل

                                                

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )١(

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

. ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٣ الباب ١٧٥ ص٨ ج:الوسائل )٣(

. ٧ ح من أبواب أقسام احلج٣ الباب ١٧٣ ص٨ ج:الوسائل )٤(



١٨٩

جعلت : فقال له،  ليلة من شهر رمضانأول وذلك ،)عليه السالم(جعفر  أبا ورأيت من سأل، يلّإ

يكون خروجي يف  أن وأرجو: قال له، شاء اهللا نإتصوم :  قال،أصوم باملدينة أن  نويتين قدإفداك 

 ،صنعأعن أبيك فكيف  أو حج عنكأ أن  قد نويت:فقال له، شاء اهللا نإخترج :  فقال،عشر من شوال

 وزيارتك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بزيارة رسول اهللا  ي علرمبا من اهللا تعاىلن إ : فقال له،متتع: فقال له

عن ، أو خواينإورمبا حججت عن ، ورمبا حججت عن أبيك، ورمبا حججت عنك، والسالم عليك

، ا يهلأمبكة وين مقيم إ: يقول له، ت فرد عليه القول ثالث مرا،متتع:  فقال له،صنعأنفسي فكيف 

  .  احلديث،)١( متتع:فيقول

 إىل يتمتع بالعمرة أن سألته عن ااور مبكة أله:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ورواية مساعة

  .)٢(شاءن إ فيليب هضرأمهل  إىل خيرج، نعم : قال،احلج

 العدول السعيوللمفرد بعد دخول مكة والطواف  أن ذلك الروايات الواردة يفى وكذا يدل عل

  . املتعةإىل 

 ،املفرد للحج يف الفضل يعن الذي يل )عليه السالم(جعفر  أبا  سألت: قال،كصحيحة زرارة

ركعتني ى  طاف بالبيت وصلفإذاشهر احلج أيهل باحلج يف  : فقال، وما املتعة:فقلت، املتعة :فقال

  .)٣(هل باحلجأ التروية  كان يومفإذا ،حلأبني الصفا واملروة قصر وى خلف املقام وسع

  . وحنوها غريها

   ذ الكالم فعالًإ، خص من العدولأمورد الروايات املذكور ن إ :واجلواب

                                                

. ١ ح من أبواب أقسام احلج٧ الباب ١٨٩ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب أقسام احلج٨ الباب ١٩٠ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب أقسام احلج٥ الباب ١٨٣ ص٨ ج:الوسائل )٣(



١٩٠

خر  ومورد الروايات األ،مصاربعض األ إىل  من خرجولومورد الروايات األ، يف العدول اختيارياً

  . فرادالعدول بعد الشروع يف حج اإل

  :االثيف املقام مسائل ثن إ :واحلاصل

  . املشهورى ه جيوز له التمتع عل فإن،مصار مث رجعاأل إىل  من خرج من أهل مكة:وىلاأل

  . التمتع إىل مكة عدلى تأفرد احلج مث ملا أمن : الثانية

 للروايات  وال داللة، وحمل البحث هي املسألة الثالثة،راد التمتع من أهل مكة ابتداًءأمن : الثالثة

  . يانول بل موردها املسألتان األ،هذهى الث علاملذكورة يف الدليل الث

 خيرج بأن لكن، ن بالتمتعافراد والقرتيان من وظيفته اإلإجواز ى مت رواية مساعة دلت علن إ نعم

  .ميقات وحيرم منهإىل 

 ،وأما ما أجاب عنه صاحب املستند واجلواهر من كون ما ذكروه من الروايات يف احلج املندوب

خص الختصاصها بالواجب خبالف ما أوهي  ي للمحكفرادتعيني القران واإلى  علمعارضتها ملا دلأو 

اجلواز مطلقا مبا ى  فيجب ختصيص ما دل عل،ا أعم من الواجب واملستحب فإ،ذكروه يف دليلهم الثالث

  . دل عدم اجلواز يف احلج الواجب

خص من أ و،واجب واملندوبذ الروايات املذكورة يف دليلهم الثالث أعم من الإ ،ما فيهى فال خيف

 أو امليقات أو إىل مصر إىل  من جهة كون موردها من خرج،فراد والقرانتعيني اإلى الروايات الدالة عل

العروة ى قسام احلج من شرحنا علأ وقد تقدم شطر من الكالم يف ذلك يف املسألة الثانية من فصل ،عدل

  . فراجع



١٩١

  .بتدائيمنا هو يف العدول االإهذا  أن ىمث ال خيف

عدم جوازه ى الدالة علدلة األ ملا سيأيت من ،ما العدول بعد الشروع فال جيوز من القران قطعاًأ

  . تيةيف املسألة اآل كما سيأيت قوىاأل وهو ،فراد املشهور اجلواز ومن اإل،مطلقاً

  



١٩٢

تأخر مع  كخوف احليض امل،التمتع اضطراراً إىل فرادهل جيوز العدول عن القران واإل ):١ مسألة(

  .م الأ ،حنو ذلك أو ،ذهاب الرفقة أو ،خوف عدو بعده أو ،تطهر أن  إىلمكان تأخري العمرةإعدم 

 بل عن ،صحابمذهب األ أنه بل عن املدارك، يف احلدائق واجلواهر وعن الذخرية عدم اخلالف فيه

تبعهم املستند واجلواهر  لكن عن ظاهر التبيان واالقتصاد والغنية والسرائر و،االتفاق صرحياًى بعض دعو

  . عدم ذلك

 ومن ذلك يعلم ما يف ،ما فرضهما من دون استثناءإبل يف اجلواهر لعله ظاهر كل من قال 

  . ىانته ،االتفاق ونفي اخلالف احملكيني

 وقد يكون االضطرار يف انقالب احلج عمرة ،احلجى قد يكون االضطرار يف تقدمي العمرة عل: أقول

  .ثانياً للحج حراممث اإل

القارن واملفرد جيوز هلما  أن  ملا عرفت يف املسألة الثانية من،ما االضطرار بتقدمي العمرة فال وجه لهأ

  .  وقد عرفت اخلدشة فيهى املدعمجاعاإل إالّ  لعدم معني لتأخريها،احلج وتأخريها عنهى تقدمي العمرة عل

مرنا أ فقد ،فراد ثانياًاإل أو نامث يأيت بالقر أوالً بل يأيت بالعمرة ،ال يوجب االنقالبنه إ :واحلاصل

  . ال بأس بهيهما بدأناأباحلج والعمرة وب

  حىت،يتمكن من العمرة بعد ذلك ال أنه حرم للحج مث علمأ كما لو ،ما االضطرار باالنقالبأو

 فال ،فرادإيتم احلج الذي شرع فيه حج  أن  وبني،يقلب احلج عمرة مث يأيت بالعمرةأن مره بني أدار 

 كما صرح به غري واحد يف جواز عدول صحابخالف بني األ ه ال فإن، يف جواز القلبأيضاً إشكال

 وذلك ،فعاهلا مث حيرم للحج ثانياًأه للعمرة ويأيت بإحرام فيجعل ،املتعة إىل  ودخول مكةحراماملفرد بعد اإل

  جلملة من النصوص 



١٩٣

  .تيةاليت تأيت بعضها يف املسألة اآل

  . املختارى ن مل جيز العدول علاج الذي شرع فيه حج القركان احلوإن 

 القول إطالقاملشهور  إىل  الظاهر من املنسوب: فنقول،يقع حمل الكالم أن وهذا هو الذي ينبغي

  :أمور وغاية ما يستدل له ، فيشمل هذه الصورة،جبواز العدول يف صورة االضطرار

  .  وفيه ما عرفت،مجاع اإل:ولاأل

وارد عليها مما  العمومات ال أن ذ لو فرضإ ،جنبية عن املقامأا أنت خبري بأ و،وماتالعم: الثاين

قسام بتداء بكل واحد من األمنا تفيد جواز االإالعمومات  إالّ أن ،عدم جواز عدول القارنى دل عل

  . ن العدول خالف لألصلأ ولذا كان املشتهر بينهم ،ما جواز العدول فالأ ،الثالثة

 إذا  الضرورة فإن،فراد مع الضرورةحج اإل إىل جواز عدول املتمعى ما دل على وفح: الثالث

  . أوىل تكون مسوغة للعكس ناملفضول فأل إىل فضلكانت مسوغة للعدول عن األ

  . بل مسلمة العدم بعد ورود الدليل بعدم جواز عدول القارن،ليست مسلمةى الفحون إ :وفيه

جواز العدول من ى  متواتر الروايات الدالة عل،جواز العدولصل عدم أرناه بعد توالدليل ملا اخ

  . القارن

صلى اهللا عليه وآله ( يف كيفية حج النيب )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ففي صحيح معاوية

ن إ : مث قال،عليه ثىنأ فحمد اهللا ،الناس بوجههى قبل علأاملروة ى فلما فرغ من سعيه وهو عل :)وسلم

 ولو استقبلت من ،حيل أن مر من مل يسق منكم هدياًآ أن  يأمرين،خلفه إىل  بيدهىومأ و،هذا جربئيل

   ما استدبرت لصنعت يمرأ



١٩٤

  . )١(يبلغ اهلدي حمله حيل حىت أن لسائق يوال ينبغ ياهلدسقت  ولكين ،مرتكمأمثل ما 

 عليه وآله صلى اهللا(ملا كان رسول اهللا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويف صحيح احلليب

حل أ ف، بهعز وجلمر اهللا أ وهو شيء ، وجيعلوها عمرةاحيلو أن  فأمرهم، عند املروة قام خطيباً)وسلم

مري ما استدبرت لفعلت كما أ لو كنت استقبلت من :)صلى اهللا عليه وآله(  وقال رسول اهللا،النساء

ال تحِلقُوا رؤسكُم حتى و﴿: يقولاهللا ن إ ،جل اهلدي الذي معهأحيل من  أن  ومل يكن يستطيع،مرتكمأ

ِحلَّهم يدلُغَ الْهب٢(﴾ي()٣( .  

 عند املروة بعد فراغه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ى  علةنزلت املتع:  قال،ومرسل الصدوق

 أن امر من مل يسق هديآ أن  يأمرين،خلفه إىل شار بيدهأ و،يها الناس هذا جربئيلأ:  فقال،عن السعي

  ولكن سقت اهلدي وليس لسائق اهلدي،مرتكمأمري ما استدبرت لفعلت كما أ ولو استقبلت من ،حيل

  . )٤(يبلغ اهلدي حمله حيل حىتأن 

 حيل حىت أن فلم يكن له ي كان ساق اهلد)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه ولو ال :ومرسل العيون

ما استدبرت لفعلت كما  يمرأ لو استقبلت من :ل ولذلك قا،مر الناسأحمله لفعل كما  ييبلغ اهلد

  . )٥(يبلغ اهلدي حمله حيل حىت أن يوليس لسائق اهلد ي ولكين سقت اهلد،مرتكمأ

                                                

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٢(

  . ١٤ حقسام احلج من أبواب أ٢ الباب ١٥٧ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ١٥ح) صلى اهللا عليه وآله ( حج النيبت يف نك٦٣ الباب ١٥٣ ص٢ ج:الفقيه )٤(

  .  يف علة تشريع احلج١١٨ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا )٥(



١٩٥

دخلت العمرة يف :  قال،)صلى اهللا عليه وآله(، عنه )عليه السالم(عن الصادق ، ومرسل الطربسي

ما استدبرت ما سقت  يمرأو استقبلت من ل:  مث قال، وشبك أصابعه،يوم القيامة إىل احلج هكذا

ى  ومن ساق منكم هدياً فليقم عل، من مل يسق اهلدي فليحل وليجعلها عمرة:ىمر مناديه فنادأمث  ي،اهلد

  . )١(هإحرام

يا أيها  :فقال)... صلى اهللا عليه وآله(عنه  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويف صحيح معاوية

من ساق  الإ ،حيلوا أن مر الناسآ أن عز وجل يأمرين عن اهللا ،خلفه إىل ر بيدهشاأ و،الناس هذا جربئيل

سنا تقطر من وورؤ مىن إىل  يا رسول اهللا خنرج:رجل فقال إليه  فقام،مر اهللا بهأفأمرهم مبا  ،ياهلد

ما  ييها الناس لو استقبلت من أمرأ:  فقال، يأمرنا بشيء ويصنع هو غريه: وقال آخرون،النساء

 ييبلغ اهلد حىت يفال حيل من ساق اهلد يسقت اهلد  ولكين،تدبرت صنعت كما صنع الناساس

  . )٢(حمله

 مث دخل مكة باحلج مفرداً  عن رجل لىب)عليه السالم( سأل الصادق ،وصحيحة معاوية بن عمار

 فال يكون ساق اهلدي إالّ أن فليحل وليجعلها متعة:  قال،بني الصفا واملروةى فطاف بالبيت وسع

  .خبارغري ذلك من األ إىل .)٣(حمله ييبلغ اهلد حيل حىت أن يستطيع

مت مل يتمكن بعد ذلك ألو  أنه آى وحينئذ فلو قرن يف احلج مث ر،ال وجه للعدول أنه وذا كله تبني

 وحينئذ فلو مل يكن متكن من قبل للعمرة وال متكن من ،له العدول بل جيب عليه التمام من العمرة مل جيز

  . صالًأبعد مل جتب عليه العمرة 

                                                

. ٣٣ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٨ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح من أبواب أقسام احلج٣ الباب ١٧١ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٢٢ الباب ٣٢ ص٩ ج:ئلالوسا )٣(



١٩٦

  . عنه يقض الإ فعلها و فإن،متكن بعد ذلك وجبت عليه أو ن كان متكنإو

 ، احلاصلة من عدول كل من العمرة املفردة والتمتع،ربعنيصور العدول احملتملة األ أن ىمث ال خيف

فيما  إالّ صلخالف األى عل كلها ،بعده أو ما قبل الشروعإ ،خراآل إىل ،فرادوحج التمتع والقران واإل

  . م مستحباًأ واجباً كان ،غريه أو يكون لنفسه أن  من غري فرق بني،دل الدليل

ما قبل الشروع فليس أ ،ثناءمنا هو العدول يف األإصل  العدول املخالف لأل،نعم يف املستحب

  . كما هو واضح، عدوالً

  



١٩٧

  :أمورفراد والقران يشترط يف حج اإل ):٢ مسألة(

  . وقد سبق دليله يف حج التمتع، النية بال خالف: ولاأل

غري ذلك ، إىل من كون الوقوفني يوم عرفة والعيد، شهر احلج بالكيفية املعلومةأيقعا يف  أن :الثاين

  .نيمجاعويف املستند باإل، االتفاق عليهى بل عن املعترب دعو، بال خالف، عمالمن األ

 الروايات الواردة يف كيفية ،)١(﴾الْحج أَشهر معلُومات﴿ :قوله تعاىل إىل ذلك مضافاًى ويدل عل

  . تذكر أن كثر منأوهي ، احلج

فعاله يف أويأيت ب حيرم باحلج يف هذه السنة مثالً أن فال يصح، يكونا يف سنة واحدة أن :الثالث

  .السنة الثانية

ومل يرد من الشارع ما جيوز ، ةالعبادات توقيفي أن  إىلويدل عليه مضافاً،  فيهإشكالنه ال أوهذا ك

 لزوم كون مجيع خصوصياته يف شهر معلوماتأاحلج : ظاهر قوله تعاىل أن ىلإو، هذه الكيفية

فوات احلج ى  مجلة من النصوص الدالة عل،شهر خالف ذلكه يف غري األإحرام فكون بعض ،شهراأل

  . بفوت الوقوفني

طلوع الشمس من يوم إىل  : فقال له، مجيعاًعن رجل مفرد للحج فاته املوقفان، كصحيحة حريز

  . )٢(وعليه احلج من قابل،  من يوم النحر فليس له حج وجيعلها عمرةس طلعت الشم فإن،النحر

بني ى يطوف بالبيت ويسع:  قال، كيف يصنع: قلت:قال، خرهاآزاد يف  إالّ أنه ،خرىومثلها األ

شاء ذهب حيث شاء ليس من الناس  وإن ،مع الناس م مبىنقاأشاء  وإن قام مبكةأشاء  وإن ،الصفا واملروة

  . )٣(يف شيء

                                                

. ١٩٧  اآلية:سورة البقرة )١(

. ١ح  من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ٤ح  من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



١٩٨

  .)١(سحاق بن عبد اهللاإومبضموا رواية 

  . حرامخبار املذكورة يف مسألة من فاته احلج بعد اإلـأغري ذلك من الإىل 

  .شاء اهللا نإكما يأيت ، القارن كاملفرد أن ومن املعلوم

فما ، صلهأيبطل من  أنه  وال،يصري بنفسه كذلك أنه ال، ا عمرةجيعله أنه خبارظاهر هذه األ مث إن

  . يف اجلواهر وعن الدروس منظور فيه

  إىل، وعن املبسوط زيادة شرط رابع وهو احلج يف سنة:فرادقال يف اجلواهر يف بيان شروط حج اإل

يقول  أن  ميكن: قلت،تقلبه عمرة يف صورة الفوا إىل  فال حيتاج،العمرة إىل فاته احلج انقلب  لو:قالأن 

  .  فتأملى، انته،جبوازه حينئذ

فقد عرفت يف شرائط حج التمتع عدم ، فراد وعمرما يف سنة واحدةما وقوع حج القران واإلأ

  . عدمهى بل الدليل عل، دليل عليه

من شرحنا ، يف امليقات السابع حيرم الشخص هلما من امليقات الذي عرفت الكالم فيه أن :الرابع

  .  فراجع،ةروالعى عل

لعدم ، يكونا عن واحد أن وال، باحلج والعمرة واحداً يتيكون اآل أن ال يشترط يف هذينه مث إن

  . االرتباط بني حجهما وعمرما

تيان نائبني احلج إكان يف ، فلو مات من تكليفه القران مثالً، نعم رمبا يشك يف التقارن بينهما

  .  تركهحوط فاألإشكال ،حلج وذاك يف العمرةيشرع هذا يف ا بأن ،والعمرة له معاً

  

                                                

  . ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٨ ص١٠ ج:الوسائل )١(



١٩٩

  بل املشهور،كما يف املستند شهراألى فراد علن وشروطه كحج اإلافعال حج القرأ ):٣ مسألة(

  . وىلوقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة األ،  عليهمجاعاإل ي بل رمبا ادع،كما يف اجلواهر

 للشيخ يف  خالفاً،التقليد أو شعاراإل أو ،ه بني التلبيةإحرامالقارن يتخري يف عقد  أن املشهور مث إن

 محزة والرباج وللشيخ يف بعض كتبه وابين ،بالتلبية إالّ حراموابن ادريس فلم يعقد اإل بعض كتبه

  . عن التلبيةزفاشترطوا العقد ما بالعج

شياء أ ثالثة حراميوجب اإل:  قال)عليه السالم(عن الصادق ،  لصحيح معاوية،املشهور قوىاألو

  . )١(كثري مل يتكلم بقليل وال وإن ،حرمأفقد   فعل شيئاً من هذه الثالثةفإذا، شعار والتقليدالتلبية واإل

، حرامشعر وقلد وهلل وجب عليه اإلأ إذا  ألنه،حراميتهيأ لإل بداً حىتأوال يشعر : وخرب مجيل

  . )٢(وهي مبرتلة التلبية

  . )٣()عليه السالم(دق عن الصا، وحنوه صحيح حريز

مل يتكلم  وإن ،حرمأشعر بدنه فقد أمن : )عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح عمر بن يزيد

  . )٤(كثري بقليل وال

                                                

  . ٢١ و٢٠ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:ائلالوس )١(

  . ٧ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ١٩ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٢١ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )٤(



٢٠٠

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ﴿: تعاىليف قوله ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف رواية معاوية

جالْح قال،)١(﴾فيِهن  :إالّ وال فرض، فقد فرض احلج ي ذلك فعلأ ف،شعار والتقليدالفريضة التلبية واإل 

  . )٢(﴾الْحج أَشهر معلُومات﴿: تعاىليف هذه الشهور اليت قال اهللا 

 :ففيه، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( والتأسي بالنيب مجاعمن اإل دريسإوابن  ما ما استدل به الشيخأ

  .االستحبابى  عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(صحاح توجب محل فعل الرسول  وال،إمجاعال نه إ

 اجلمع بني الصحاح وبني ىنه مقتضأخر الذي استدل له بال وجه للقول اآل أنه وبذلك يعرف

  .ذ هو مجع تربعيإ، التأسي

وبدوا ال  ، بالنياتعمالا األ فإمن،النية إىل شعار والتقليد يف احتياج اإلشكالال ينبغي اإله مث إن

  . حرامحترم عليه حمرمات اإل،  فعلهما فهو حمرموإذا، ينعقد احلج

، التقليد أو شعارمن اإل، مرينحد األأبني التلبية وبني   يف استحباب اجلمعشكالوال ينبغي اإل

 يحد شقأبى  أت ألنه،مل يكن واجباً أن  بعد،دلة الثاينأ طالقوذلك إل،  كان الثاين مستحباًأيهما بدأوب

  . الواجب قبله

تبعاً ، كما اعترف بعدم الدليل املستند، حدمها بعد التلبيةأيكون  أن استحبابى نعم ال دليل عل

  . للمدارك

يف خرب الدعائم  إالّ أن ، بضميمة التسامحصحاباألى لكن الظاهر االستحباب من جهة فتو

 يكان اهلد إذا ،دلتهماأ طالق إل،بيةوكليهما مع التل شعارالتقليد واإلاستحباب الظاهر  أن كما، العكس

  . بالًإ

                                                

. ١٩٧  اآلية:سورة البقرة )١(

  . ٢ ح من أبواب أقسام احلج١١ الباب ١٩٦ ص٨ ج:ائلالوس )٢(



٢٠١

  . حدمها كان الثاين مستحباًأو لو مجع بني التلبية: القواعد يولذا قال حمك

ليحرم مث يشعرها فالوقت  إىل ىانتهإذا  :)عليه السالم(قال الصادق ، خرب الفضيل بن يسارففي 

  . )١(ويقلدها

 ،صنع اأين قد اشتريت بدنة فكيف إ: )عليه السالم(قال للصادق  أنه ،ويف خرب يونس بن يعقوب

ها خنأمث والبس ثوبيك ، فض عليك من املاءأ ف،تأيت مسجد الشجرة انطلق حىت: )عليه السالم(قال 

مين شعرها من اجلانب األأف إليها مث اخرج، مث افرض بعد صالتك، مث ادخل املسجد فصلّ، مستقبل القبلة

  . )٢(من سنامها

،  قطرة تقطر من دمهاأولن أل، شعار البدنإمنا استحسنوا إ: )عليه السالم( قال ،ابرويف خرب ج

  . )٣(يغفر اهللا له

سأل ما بال البدن  أنه ،)عليه السالم( علي  عن،)عليهم السالم(ئمة  بسند األ،وعن اجلعفريات

رادت املاء مل أ وإذا، علهضلت عرفها صاحبها بنإذا  :)عليه السالم( قال ،وما باهلا تقلد النعال، تشعر

ضرب  أو ،مين من السنامضرب جانبها األ إذا ،ما ما يشعر فال يتسمنها شيطانأو، متنع من الشرب

  . )٤(مث تضرب بالشفرة، عوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيمأ : تقولأ،جز أيسراأل

    وتنحر،تشعر البدنة وهي باركة:  قال)عليه السالم( عن الصادق ،وعن معاوية

                                                

  . ١٣ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ١٩٩ ص٨ ج:الوسائل )٢(

  . ١٥ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٧٣ ص:اجلعفريات )٤(



٢٠٢

  . )١(مين وتشعر من شق سنامها األ،وهي قائمة

إذا  : قال،سأل عمن ساق بدنة كيف يصنعنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الدعائم

، مين حبديدة سنامها من اجلانب األفليشعر طعن، ه يف امليقاتإحرامانصرف عن املكان الذي يعقد فيه 

 ي عل وكان،هل بالتلبيةأ حرم من الشجرةأن إ البيداء إىل  صارفإذا، يسيل دمها وجيلل ويسوقها حىت

  . )٢( جيلل بدنه ويتصدق جبالهلا)صلوات اهللا عليه(

 ،ومل يشعره قلدهي ومل يف رجل ساق هدياً، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ويف خرب ابن عمار

  . )٣( ما اكثر ما ال يشعر وال يقلد وال جيلل، عنهأجزأقد : قال

، نه بعد حنره يتصدق بهأو، جعل اجلل عليه أي ،جاللعلم استحباب اإل خبارومن هذه األ

  . ينفذ يف السنام وال حس له ألنه، للحيوانكثرياًى ذأشعار ال يوجب واإل

عن ، كما ورد يف صحيح مجيل ،فالوإال  ،مل يكن كثرياً إذا منا هوإ مينشعار من األواستحباب اإل

شعر أمث  شعر اليمىنأكانت البدن كثرية قام فيما بني اثنني مث إذا  : قال)عليه السالم(الصادق 

  . احلديث ،)٤(ىاليسر

تشعرها  أن ردتأكانت بدن كثرية فإذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيح حريز

  . )٥(يسروهذه من الشق األ، مينفيشعر هذه من الشق األ، دخل الرجل بني كل بدنتني

  بال كلها قدمت هذه اآل أن ن يعرف الرائي أرولعل الس

                                                

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج١١الباب  ١٩ ص٢ ج:املستدرك )١(

  . شعار يف ذكر التقليد واإل٣٠١ ص١ ج:الدعائم )٢(

. ١٠ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٧ حمن أبواب أقسام احلج ١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )٤(

. ١٩ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )٥(



٢٠٣

  . من حاج واحد هللا تعاىل

،  ففي صحيح زرارة،بل يقلدون الغنم والبقر، شعارإغنماً فليس له  أو كان بقراً إذا ،ىاهلد مث إن

ويقلدون ، منا تركه الناس حديثاًإ و،كان الناس يقلدون الغنم والبقر:  قال)عليه السالم( جعفر يبأعن 

  . )١(سري أو يطخب

قران  دخلت باألفإذا: قال، شعار البقرةإجواز  )عليه السالم(عن رواية الرضوي  لكن الظاهر

  النيب فإن،تقلدها وحترمها من حيث حترم، بقرة أو من حيث أمرت بدنة يتسوق معك اهلد أن وجب

وسال الدم عنها  مينا األشعر صفحة سنامهأببدنة وى فأت احلليفة يبذى صل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

اهللا : وتقول، مل يكن هلا سنام ففي موضع سنامها وإن ، كانت بقرةوإذا: قال أن إىل مث قلدها بنعلني

وتصدق ، ذحبتها إذا  وترتع اجللة والنعل،رحت إذا وجتللها بأي ثوب شئت :قال أن إىل، كربأ

  .)٢(بذلك

وال بأس ، فيهاى تكون النعل خلقة قد صلن أ و،دمهايلطخ صفحة سنامها بنه إ :مجاعة قالوا مث إن

  . الفقيهى بذلك للتسامح بفتو

  

                                                

. ٩ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:ائلالوس )١(

  ٨ ح من أبواب أقسام احلج١١ الباب ١٩ ص٢ ج:املستدرك )٢(



٢٠٤

جاز هلما ،  الطواف املندوب قبل الوقوف بعرفاتارادأ و،مكة دخل القارن واملفرد إذا ):٤ مسألة(

تع نه جائز للمتم أبل الظاهر، تفاق عليهاال وكشف اللثام حيضابل عن اإل، كما يف اجلواهر، بال خالف

  .شهر املنعاأل إىل نسب وإن ،أيضاً

مما تقدم يف استحباب   وغريهالطواف بالبيت صالةمثل ،  أدلة الطواف املستحبطالقوذلك إل

  . الطواف

سأله عن املفرد للحج هل يطوف بالبيت ، )عليه السالم(عن الصادق ، وخلصوص صحيحة معاوية

 ،والقارن بتلك املرتلة،  وجيدد التلبية بعد الركعتني،اءش ما نعم: )عليه السالم(قال ، بعد طواف الفريضة

  .)١(وال بأس به،  من الطواف بالتلبيةحالأيعقدان ما 

وحدة املناط  إالّ أن ، بعرفاتقدم طوافه الواجب قبل الوقوف إذا ما إالّ كان ال يشمل وإن هفإن

  . طالق منهاإل ةيف استفاد يتكف

: )عليه السالم( قال ،ل يأيت املسجد احلرام فيطوف بالبيتسألته عن الرج، حلليباوما يف حسن 

نعم ما مل حيرم)حنوه أو الكراهةى البد من محله عل ،)٢ .  

ى مث ير، عن رجل حيرم باحلج من مكة )عليه السالم(احلسن  أبا  سألت،سحاق بن عمارإملوثق 

لـ نفي ) ال( أن  ظاهره فإن.)٣(ال: )عليه السالم( قال ،خيرج عليه شيء أن فيطوف قبل، البيت خالياً

عليه شيءلـ نفي  أنه  اليطوف .  

حرم يوم التروية عند املقام أسألته عن رجل ، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، وخرب عبد احلميد

، ال:  فقال،هإحرامينقض طوافه بالبيت أ ،ال ينبغي أنه ىه وهو ال يرإحراممث طاف بالبيت بعد ، باحلج

  . )٤(هإحرامى عل يولكن ميض

                                                

  . ٢ ح من أبواب أقسام احلج١٦ الباب ٢٠٦ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٩ ح للحجحرام يف اإل١١ الباب ١٦٩ ص٥ ج:التهذيب )٢(

. ٧ح  من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٤ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٦ ح من أبواب الطواف٨٣ الباب ٤٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٠٥

 ملبل ، الوقوفنيى طواف الواجب عل يقدم القارن واملفرد أن جواز  الطوافأحكاموقد تقدم يف 

فقال بعدم جواز تقدمي ، دريس املشهورإ وقد خالف ابن ،أيضاًاملتمتع  إىل عد جواز ذلك بالنسبهبنست

وجوب ى عل مجاع واإل،ع التأخريم الصحةى  علمجاعصل واالحتياط واإلباأل، الطواف للقارن واملفرد

  . التأخري

قدموا  إذا ،يف هوالء الذين يفردون احلج:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، نةيذأوبصحيح ابن 

بال حج وال ، مىن إىل خيرج حىت فال يزال حيل ويعقد، واحرمأ لبوا وإذا ،حلواأمكة وطافوا بالبيت 

  . )١(عمرة

عمرة يف :  فقال،ما أفضل ما حج الناس: قلت له، )عليه السالم(ر جعف أيب عن، وصحيح زرارة

:  فقال،وكيف يتمتع: قلت، املتعة:  قال،هذا يما الذي يل: فقلت، رجب وحجة مفردة يف عامها

أن وهو حمتبس وليس له، حل من كل شيءأوى مكة طاف وسعى  أتفإذا، باحلج يأيت الوقت فيليب 

: قلت، ييسوق اهلد أن  والقران،القران:  قال،هذا يفما الذي يل: تقل، حيج خيرج من مكة حىت

 وحجته ةاحلج فعمرته تام إىل  أقام مبكة فإن،ويذهب حيث شاء، عمرة مفردة:  قال،هذا يفما الذي يل

 قدموا مكة وطافوا فإذاما يفعل الناس اليوم يفردون احلج : قال، هذا يفما الذي يل: قلت، ناقصة مكية

  . )٢(بال حج وال عمرة مىن إىل خيرج فال يزال حيل ويعقد حىت، واحرمأ لبوا وإذا، حلواأيت بالب

املقدم الذي كان  ييلنه إ : قال)عليه السالم(  ألنه،خرية الكراهةظاهر الرواية األن إ :وفيه

  ، وىلوعليه فيحمل الرواية األ، تيةوجلملة من الروايات اآل، صحيحاً

                                                

  . ١٨ ح من أبواب أقسام احلج٣ الباب ١٧٦ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٢٢ ح يف ضروب احلج٤ الباب ٣١ ص٥ ج:التهذيب )٢(



٢٠٦

أما سائر ، اجلوازى  عليدل ملن طاف مما، مر بالتلبيةما سيأيت من األ إىل ضافةاإلهذا ب. أيضاًعليها 

ى  علمجاعاإلى  الشيخ ادع فإن،وجوب التأخريى ه علإمجاعخصوصاً ، دريس فواضحة املنعإأدلة ابن 

  . جوازه

ى عل تمتعقدم امل، أو طاف طوافاً ندباً وأ، الوقوفنيى طوافهما عل  واملفردنقدم القاره إذا مث إن

بقاء  التلبية بعد الطواف لإلفالالزم،  فهل حيل بالطواف لو ال التلبية، ندباًطاف طوافاً وأ ،احتمال سبق

  :ربعةأ أقوالفيه ، حراماإلى عل

الف اخلوية املبسوط والنها عن يك كما ح،حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن: ولاأل

به ى ن الفتويبل عن الشهيد، س يف التنقيح البأ عنهى ونف،يناالثوالشهيدين يف اللمعتني واملسالك واحملقق 

  . رض منتفواملعا، اهرظودليله ، مشهور

، فردللقارن وامل إالّ هنا واضمل يتعر  طواف املتمتعتقدمي جواز ىل إشهور حيث مل يذهب امل:أقول

  . يهمام ف هو الكالفالكالم فيهوإال 

  . كما عن التهذيب والروض والذخرية،  القارنحصول التحلل للمفرد خاصة دون: الثاين

  . يدل عليه كالمهما الن إ :لكن يف املستند، واملفيدى تضعن املر  كما، عكس ذلك:الثالث

ى بل حك، قق والعالمة وولدهواحمل يكما عن احلل، ةبالني إالّ حالل مطلقال اإلو عدم حص:الرابع

  .خريناملتأ إىل  التنقيح نسبتهعن اجلواهر

كما صرح به ، حيث مل يظهر مستنده الثالثالقول  إالّ ،من الرواياتمتسك كل فريق جبملة  وقد

  . واحد غري

   مثل صحيحة، سبق ما إىل ضافةفهي باإل، لة املسأأما الروايات الواردة يف



٢٠٧

  .  وغريها،عداونصوص حجة الو، معاوية بن عمار

 : فقال،صنعأريد جوار مكة كيف أين إ: )عليه السالم( اهللا يب عبدقلت أل، جصحيح ابن احلجا

 حرم منها باحلجأ فةاجلعران إىل خرجاف،  هالل ذي احلجةرأيت اهلاللإذا،إذا صنعأ كيف : فقلت له 

عشر ن إ ،تقيم عشرة ال تأيت البيت:  قال،طوف بالبيتأيوم التروية وال  إىل قيم اأ ،دخلت مكة

أليس : فقلت،  فطف بالبيت واسع بني الصفا واملروةدخلت إذا  ولكن،جورهالبيت ليس مبن إ الكثري

كلما : مث قال، نك تعقد بالتلبيةإ:  قال،حلأفقد  ا واملروةفبني الصى كل من طاف بالبيت وسع

  . )١(طوافك بالتلبيةى وصليت ركعتني فاعقد عل طفت طوافاً

 بني ىلحج بالبيت ويسعرجل يفرد فيطوف ل: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، بصري أيب وخرب

  . )٢(يقصر فال متعة له أن قبلى بعد ما سع كان لىبن إ : قال،جيعلها عمرة أن مث يبدو له، الصفا واملروة

فرد احلج فلما دخل أسألته عن رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح معاوية بن عمار

عليه ( قال ،مفرد أنه مث ذكر بعد ما قصر، ه وهم يقصرون فقصر معهمأصحابى مث أت، مكة طاف بالبيت

  . )٣(فليجدد التلبيةى صل إذا ،ليس عليه شيء: )السالم

وهم ، نا جماورون مبكةأصحابن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل،  بن ميمونإبراهيموخرب 

التنعيم  إىل كان هالل ذي احلجة فليخرجوا إذا :قل هلم:  قال،يسألوين لو قدمت عليهم كيف يصنعون

  ، فليحرموا وليطوفوا البيت

                                                

  . ١ ح من أبواب أقسام احلج١٦ الباب ٢٠٦ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٩ ح احلج من أبواب أقسام٥ الباب ١٨٥ ص٨ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب التقصري١١ الباب ٥٤٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٠٨

  .احلديث ،)١(طوافكل وبني الصفا واملروة مث يطوفوا فيعقدوا التلبية عند 

، حلأمن طاف بالبيت وبالصفا واملروة :  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت، وموثق زرارة

  . )٢(كره أو أحب

ما طاف بني هذين احلجرين الصفا : )عليه السالم(احلسن  أيب عن، ومرسل يونس بن يعقوب

  . )٣(يسائق اهلد الإ ،حل الإحد أواملروة 

ين قرنت بني إ :فقال،  وهو خلف املقام)عليه السالم(جعفر  إىل أيب جاء رجل: وصحيح زرارة

 أبو فأخذ، ال:  قال،يهل سقت اهلد: فقال، نعم:  قال،هل طفت بالبيت:  فقال له،احلج والعمرة

  . )٤(حللت واهللاأ:  بشعره وقال)يه السالمعل(جعفر 

باحلج مفرداً فقدم مكة  عن رجل لىب، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وحسن معاوية بن عمار

:  فقال،بني الصفا واملروةى وسع، )عليه السالم( إبراهيمعند مقام  ركعتنيى وصل، وطاف بالبيت

يهلديكون ساق ا إالّ أن ،وليحل وليجعلها متعة)٥( .  

، حلأمن طاف بالبيت وبالصفا واملروة :  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت، وموثق زرارة

  . )٦(شعره وقلدهأو يساق اهلد أو ،من اعتمر يف عامه ذلك إالّ ،كرهأ أو أحب

                                                

  . ٤ ح من أبواب أقسام احلج٩ الباب ١٩٢ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ح من أبواب أقسام احلج٥ الباب ١٨٤ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٦ ح من أبواب أقسام احلج٥ الباب ١٨٤ ص٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٧ ح أبواب أقسام احلج من٥ الباب ١٨٤ ص٨ ج:الوسائل )٤(

  . ٤ ح من أبواب أقسام احلج٥ الباب ١٨٤ ص٨ ج:الوسائل )٥(

  . ٢ ح يف وجوه احلج١١٠ الباب ٢٠٣ ص٢ ج:الفقيه )٦(



٢٠٩

 :الق أن إىل  ال ختفيف ألنه،احلج إىل مروا بالتمتعأم إ: )عليه السالم( عن الرضا ،وخرب الفضل

أن فلو ال التمتع مل يكن للحاج، حلأ طاف بالبيت إذا ن احملرمأل، ال يكون الطواف حمظوراًن أو 

  . )١(داء احلجأوخرج منه قبل ، هإحرامفسد أحل وأطاف  إذا  ألنه،يطوف

 أنه عنكى ابن الرباج رون إ :)عليه السالم(ى موس علي بن يب احلسنقلت أل، وخرب صفوان

فيفسخ ذلك  بني الصفا واملروةى وسع مث يدخل مكة وطاف بالبيت سبعاً ل باحلجعن الرجل يه سألك

حيل وجيعلها  أن وله، ال: قد سألين عن ذلك وقلت له: )عليه السالم(فقال . ال: فقلت له، وجيعلها متعة

 أبا له الفضل يا: فقال، الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساجى دخل عل أنه يبأبى خر عهدآ و،متعة

فقال له الفضل ، نا متمتعأ، نا مفردأما  :يبأ له فقال، نا مفردأنت مفرد باحلج وأ، سوةأاحلسن لنا بك 

سفيان  إىل فذهب ا حممد بن جعفر، نعم: يبأفقال له ، متتع فقد طفت بالبيتأ أن ناآل يفل: بن الربيع

مشبعاً ، ل بن الربيع كذا وكذا قال لفض)عليه السالم(بن جعفر ى موسن إ :فقال هلم، هأصحاب وةبن عيين

  . )٢(يبأى ا عل

الركعتني عند ى باحلج مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت وصل ومن لىب: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٣(ييكون ساق اهلد إالّ أن ،حيل وجيعلها متعة أن فجائز، بني الصفا واملروةى وسع، إبراهيممقام 

    بتلكنوالقار، ء بعد طواف الفريضةويطوف املفرد ما شا: أيضاًوفيه 

                                                

  . ٢٧ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٥ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٢٢ الباب ٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١٣ س٧٤ ص:فقه الرضا )٣(



٢١٠

  . ال من الطواف بالتلبيةخاملرتلة ما 

  فإن،خري منها الرضوي األ،وغريه تبعاً للمحقق، ما اخترناهى خبار تدل علن مجلة من هذه األإف

مل  حاللمل يقصد اإلن إ أنه ىكما يدل عل، حيل مبجرد الطواف أنه ال، حاللق له اإلحياملفرد  أن ظاهره

  . جتديد التلبية إىل ل بدون حاجةحي

 هل أنه ،)عليه السالم( ظاهر سؤال ابن الرباج عن الرضا  فإن،أيضاًذلك ى وخرب صفوان يدل عل

فقال ، العمرة إىل  جيب عليه فسخ احلج،ذلك مطلق يشمل القارن واملفرد، هالل باحلجطاف بعد اإلإذا 

حالال قهراً إالطواف ليس  أن ىمما يدل عل حالله اإلل: )عليه السالم( بل قال ،ال جيب:  لهماماإل

عليه ( الرضا مام مث نقل اإل، وجوب التلبية بعد الطواف)عليه السالم(ومل يذكر ، منا حيل بالنيةإبل 

 الكاظم  فإن، الفضل)عليه السالم(بوه أ فىتأهو مثل ما   البن الرباجمامكره اإل ما ذ أن للسائل )السالم

ي انفسخ ، أ ومل يقل له وجب عليك التمتعطفت أن تتمتع بعد أن لك: قال للفضل )عليه السالم(

  . حجك يلزم عليك التلبيةى ردت البقاء علأذا إ كما مل يقل له ،حجك

  فإنوليحل وليجعلها: حيث قال،  حسن معاوية، عليهواجب أنه ال، له الفسخ أنه ىويدل عل

 أن ىومرسل يونس وصحيح زرارة وموثقته وغريها تدل علوهذا احلسن ، ذلك يكون بالنية أن ظاهره

عليه ( قال  ألنه،بصري أيب بل هو ظاهر خرب، طاف ومل يلب وإن حمله ييبلغ اهلد حىت القارن مل حيل

  .جيعله متعة أن كان مل يلب فلهن إ ومفهومه. فال متعة له كان لىبن إ :)السالم

مل يبطل  أنه فليجدد التلبيةى ذا صلإ: هر قوله ظا فإن،وميكن استفادة ذلك من صحيح معاوية

  العمرة ، إىل حجه



٢١١

  .مبجرد الطواف

 .ساق أو من اعتمر الإحل أن من طاف إ :فادتاأحيث ، ا زرارةتموثق الإوال يعارض ما ذكرناه 

ن إ :فادأحيث ، خرب الفضل الإو .ساق إالّ إذا حلأمن طاف ن إ :فادتأحيث ، صحيحة زرارةوإال 

  .املتعة إىل بالطواف ينقلب أن فظاهره .مكانه املتعةإمن جهة  واف احلاجمكان طإ

وذلك بقرينة الروايات ، ي ال االنقالب القهر،ذ املوثقان يلزم تقييدمها بالنيةإ ،ىويف الكل ما ال خيف

  . السابقة اليت ظاهرها النية

ظاهر ن إ يقال أو ،بصري السابقة وغريها أيب مبثل ذلك بقرينة رواية، وجياب عن الصحيحة

، حللتأ: )عليه السالم( مام ولذا قال له اإل،بعمرتهى وقد أت الرجل قصد العمرة واحلج أن ،الصحيحة

  . حاللوجوب أخذ الشعر لتتميم اإل إىل شارةإ بشعره مامخذ اإلأولعل 

رفت يف كما ع، أيضاًمكان الطواف لو ال التمتع لكان باإل أنه  إىلضافةلفضل فريد باإلاوأما خرب 

  . بقرينة تلك الروايات السابقة،هإحرامى عل مل ينو البقاء إذا يقيد مبا أن بد ال أنه ،النصوص السابقة

  . بعد الطواف كيداً التلبيةأاالحتياط  إالّ أن ،هذا كله حسب القواعد

ولو  ،يكون بعضها صادراً عن التقية أن صعوبة اجلمع بني الروايات مما ال يستبعدى ال خيف أنه كما

  . واهللا سبحانه العامل، مزيد من التتبع والتأمل إىل  واملسألة حباجة،الذي ذكره صاحب احلدائق باملعىن

 هما ساق إىل ضافةالقارن واملفرد باإلى عل يعدم اهلد، قسام احلجأ أحكامقد عرفت يف ه مث إن

 إىل بالنسبةى ص والفتاوات النصوإطالقكما تقدم ، ناالقر ياً كثرية عن هدأحكام كما عرفت ،القارن

  . املفرد واستحباب التضحية للقارن



٢١٢

دخال إوال ، ال جيوز القران بني احلج والعمرة بنية واحدة أنه من، أما ما ذكره هنا الشرائع وغريه

  . ىانته ،سنة واحدةى وال نية حجتني وال عمرتني عل خراآلى حدمها علأ

نية  إىل تاجوالعمل املستقل حي، خرمل مستقل عن اآلذ كل عإ، قامة دليلإ إىل حيتاج فكله ظاهر ال

  . مستقلة

كان من باب  وإن ، منهماولصح األ،  كان من باب اخلطأ يف التطبيق فإن،رثأك أو اثننيى ولو نو

  . مل يشرع هكذا حكم ألنه،التقييد بطال

حج التمتع ى ون إذا كما،  منهما ومل يقصدهوللكن مل يدر األ كان من باب اخلطأ يف التطبيقوإن 

منهما  أي ولو كان يصح، العمرة فتصحى النطباق نيته عل، أوالًه يأيت بالعمرة  فإن،حرمأو وعمرته معاً

ا أصالة ركعتني ال يعلم  يينو أن ذ هو مثلإ، يمل يكن متيز منو إذا إشكالى عل، حدمها بالنيةأاختار 

ى انقالب ما أتى  ال دليل عله فإن،اقع كلتامها عليهحدامها وكان يف الوإ ومل ينو ما يطابق ،فريضة أو لةناف

  .ال هذه الصالة وال تلك مل ينو هذا الشخصو،  بالنياتعمالن األأل، يف ما بعدها أو ثناء الصالةأبه يف 

نف الذكر مبا ال خيلو من كالم الشرائع اآلى بعض ما ذكرناه شرحاً عل وقد فصل صاحب اجلواهر

  . واهللا سبحانه العامل املستعان، هالطالب مراجعتى فعل، فوائد

  



٢١٣

  فصل

  يف الصد واحلصر

  

  : وفيه مطلبان

  .  يف املصدود:ولاملطلب األ

  :وفيه مسائل

  

فعال احلج بعد التلبس أمتام إعن  وما يف معناه  العدوهمن منع :املراد باملصدود يف املقام ):١ مسألة(

  .به

  . من منعه املرض خاصة:واملراد باحملصور

  .صد وحصرأ بأن كم ما لو اجتمعاح وسيأيت

وعن ، صحاباتفاقي بني األ أنه ىبل عن ظاهر املنته، ما ذكرنا ال خالف فيه وكون املراد ما

  . عليهمجاعاإلى بل عن مجع دعو. ووردت به نصوصهم، ناأصحاب أيالذي استقر عليه ر أنه املسالك

عليه (عبد اهللا  أبا مسعت: قال ،ففي صحيح معاوية بن عمار: ذلك مجلة من النصوصى ويدل عل

واملصدود هو الذي رده املشركون ، احملصور هو املريض :وقال، احملصور غري املصدود:  يقول)السالم

واحملصور ال حتل ،  واملصدود حتل له النساء، ليس من مرض)اهللا عليه وآلهى صل(كما ردوا رسول اهللا 

  . )١(له

                                                

. ١ ححصار والصد من أبواب اإل١ الباب ٣٠٣ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢١٤

صلوات (بن علي  احلسني فإن : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خروصحيحه اآل

فخرج يف ، ةنذلك وهو باملدي) عليه السالم(وبلغ علياً ،  خرج معتمراً فمرض يف الطريق)اهللا عليهما

عليه ( علي فدعا، اشتكي رأسي:  فقال،يا بين ما تشتكي: فقال، فأدركه بالسقيا وهو مريض ا، طلبه

 أرايت حني برأ :قلت، من وجعه اعتمر ئفلما بر، املدينة إىل  وحلق رأسه وردهفنحرها،  ببدنة)السالم

يطوف بالبيت وبالصفا  حىت ال حتل له النساء:  قال،حل له النساء العمرة إىل خيرج أن من وجعه قبل

 اء حني رجع من احلديبية حلت له النس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فما بال رسول اهللا : قلت، وباملروة

عليه ( واحلسني ، مصدوداً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان النيب ،ليسا سواء:  قال،ومل يطف بالبيت

  . )١( حمصوراً)السالم

مها  خربين عن احملصور واملصدودأ: قلت، يف حديث )عليه السالم(عن الرضا ، وصحيح البزنطي

  . غري ذلكإىل . )٢(ال:  فقال،سواء

 تابعة ملا جعله حكامذ األإ، ال يهمنا قول اللغويني رق بني الصد واحلصرمث بعد ورود النص بالف

  . مل يبني الشارع املوضوع يف ما يالتفسري اللغو إىل منا حنتاجإو، موضوعاً الشارع

 فَما  أُحِصرتم فإنالْعمرةَ ِللَِّه وأَِتموا الْحجو﴿: تعاىلوهي قوله ، ية املباركةالكالم يف اآلى يبق، نعم

عن بعض العامة  ي احملك فإن،ية اآل)٣(﴾ال تحِلقُوا رؤسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه واستيسر ِمن الْهدِي

  نزوهلاى اتفاق املفسرين عل

                                                

  . ٣ ححصار والصد من أبواب اإل١ الباب ٣٠٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ححصار والصد من أبواب اإل١ الباب ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٣(



٢١٥

 ودعواه من ،لعدم معلومية ذلك، هذا االتفاقى ولكن ال ميكن االعتماد عل،  يف حصر احلديبية

من أهل  أنه نه من قبيل تفسري اللغوي فيسمع من بابأوالقول ب، غري مسموعة ت عدالتهبعض مل يثب

 من ،من بعض املتأخرين عنه  وغريه)رمحه اهللا(ى شيخنا املرتض إليه ما ذهب إىل يرد عليه مضافاً، اخلربة

ال يدخل  وحنومهامثل التفسري وشأن الرتول ن إ ،كنا ناقشنا فيه وإن ،اعتبار العدد والعدالة يف حنو ذلك

 من أهل  ألنهكان حمدثاًإذا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب  سمع ما رواه الفاسقيوال ، يف ذلك

  . اخلربة

 و أعدو أو معناه منعكم خوفن إ أحدمها، فيه قوالن: قال يةيف ذيل هذه اآل، يف جممع البيان نعم

، )عليهم السالم(ئمتنا أوهو املروي عن ، ا وعطةوجماهد وقتاد عن ابن عباس، فامتنعتم لذلك مرض

  . ىانته ،)١( عن مالك،منعكم حابس قاهر أن معناهن إ والثاين

  فإن: قال قوم، فيه خالفحصرمتأن إف:  يف تفسري)رمحه اهللا(ويف التبيان لشيخنا الطوسي 

منعكم ن إ ، وقال آخرون،فامتنعتم لذلك، بوجه من الوجوه هالك أو مرض و أعدو أو منعكم خوف

، خبارناأ وهو املروي يف ،عن ابن عباس يهو املرووعطا و  قول جماهد وقتادة:ولفاأل، حابس قاهر

  .ىانته ،)٢(خبارناأملا روي يف  أقوى ولفاأل، نسأمالك بن  إليه ذهب: والثاين

   أن من  ال ملا ذكره اجلواهر، الصدأحكامى ية علتج ذه اآلحن ولذا

                                                

  . ١٥١ ص٢ جزء ١جملد: جممع البيان )١(

. ١٥٥ ص٢ ج:التبيان )٢(



٢١٦

 الصد هو نقل النيسابوري اتفاق املفسرين أحكاممسائل من ى ية علآل باصحابسبب احتجاج األ

  . نزوهلا يف حصر احلدبيةى عل

 من غري ،جراء حكم كل واحد منهماإجاز ، وصد حصرأ بأن فلو اجتمع السببان، وكيف كان

 قطال إل،م الأ السابق منهما يف صورة التعاقب أحكامسواء عمل ببعض ، فرق بني التعاقب واالقتران

  .وفاقاً جلماعة كما يف املستند، أدلة كل واحد منهما

لعدم جمال للثاين بعد  حبكم السابق، أو  لزيادة التحلل بهخذ حبكم الصد مطلقاًواحتمال لزوم األ

وملا يقصر ، حصار بعد ذبح املصدوداإل أو ،نه لو عرض الصد بعد بعث احملصورأالتفصيل ب، أو ولاأل

 سببية كل واحد منهما إطالقذ إ، ال وجه له ويف اجلواهر، لشهيدكما عن ا رجح جانب السابق

عدم الصد يف ، أو صالأثر السابق أعدم ترتيب ، أو ه من غري دليل مقيد باشتراط عدم املسبوقيةحكامأل

  . طالق كاف يف احلكم باإل،صورة احلصر

 كما، لعدم املوضوع قخذ بالالح مل يكن جمال لأل،حراممل يبق أثر لإل لو حتلل بالسابق حىت نعم

 مث اتفق، وقد حرم عليه النساء بلده إىل حصر فرجعأكما لو ، لو مل يصدق املوضوع من وجه آخرأنه 

  . ى كما ال خيف، املصدودأحكام مل يكن لريتب ،حال بني البلد ومكة عدوأن 

يض يف  فيصح التبع،احملرمى اجتمعا عل إذا هماأحكامخف من خذ باألجيوز األ أنه مث الظاهر

 كل أحكاماالرتباط بني بعض ى وال دليل عل، هماأحكامن كل منهما سبب لكل واحد من أل، حكاماأل

  . خرمنهما بالبعض اآل

  



٢١٧

 ومتعة ،متتعاً أو قراناً أو  مفرداً كان احلج،العمرة أو  احلجإحرامتلبس املكلف ب إذا ):٢ مسألة(

كتاباً وسنة ، متاموجب اإل، عن الغري أو ن النفس ع، واجبني كانا أم مندوبني،مفردة أو كانت العمرة

م قبله أم بعده أحرم عن امليقات أه سواء إحرام صد بعد  فإنوحينئذ،  كما تقدم يف الشرح،اًإمجاعو

، لزم بعد حبيث مل يستلزم العسر واحلرج الرافعني للتكليفأ كان له طريق آخر ولو  فإن،بالنذر وحنوه

مكان املسري منه إعدم ، أو ما بعدم طريق آخرإ، مل ميكن له املسري وإن ،قةه ليس مصدوداً حقي فإنكهسلو

  حل،غري ذلك، أو ليهاإعدم رفقة له مع احتياجه  أو لقصور نفقته، هلذا الشخص خاصة، أو عموماً

بل عن التذكرة ،  كما عن الذخرية، بال خالف يعرف،حرام من كل شيء حرم عليه باإلحيث صد

  .  بقسميه عليهمجاع يف اجلواهر اإلبل،  عليهمجاعاإل

  :ذلك مجلة من النصوصى ويدل عل

  .وىلاملتقدمني يف املسألة األ، كصحيحي ابن عمار

حنر ،  حني صده املشركون يوم احلديبية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :ويف ثالثة له

  . )١(املدينة إىل حل ورجعأو

املصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأيت :  قال)ه السالمعلي(جعفر  أيب عن، وموثقة زرارة

  . احلديث ،)٢(واحملصور يبعث ديه، النساء

 ويقصر من ، مبكانهه هديه الذي ساقواملصدود بالعدو ينحر: )عليه السالم(قال ، ومرسلة املقنعة

  ، وليس عليه اجتناب النساء،وحيل شعر رأسه

                                                

. ٣ و١ ححصار والصد من أبواب اإل١ الباب ٣٠٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٥ ححصار والصد من أبواب اإل١ الباب ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢١٨

  . )١(سنة أو سواء كانت حجته فريضة 

 فما بال رسول اهللا : قيل،يف طريق احلج )عليه السالم(يف حديث مرض احلسني ، وخرب الدعائم

ليسا سواء :  قال،ت حني رجع من احلديبية حل له النساء ومل يطف بالبي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . )٢( حمصرا)عليه السالم(واحلسني ،  مصدوداً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان رسول اهللا 

حرم أصد رجل عن احلج وقد  وإن ،حيج من قابل وال يقرب النساء حىت :يف احملصور والرضوي

  . )٣(وليس كاحملصور،  مصدود ألنهوال بأس مبواقعة النساء، فعليه احلج من قابل

حني  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وأما خرب محران

 ما احملصورأف، النسك ييقض حىت ومل جيب عليه احللق، صرف منهانامث حل وحنر أحلديبية قصر وصد با

  . بالعموم إالّ حلية النساءى  فال يدل عل،)٤(ا يكون عليه التقصريفإمن

  

                                                

. ٩ س٧٠ ص:املقنعة )١(

  . ٣٣٦ ص١ ج:الدعائم )٢(

  .  يف ذكر الصد واإلحصار٣٣ س٢٩ ص:فقه الرضا )٣(

. ١ ح والصدحصار من أبواب اإل٦ الباب ٣٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢١٩

حيصل التحلل ، أو به الإفال يقع التحلل ، حنره أو يذبح اهلدى هل يتوقف التحلل عل ):٣ مسألة(

بل ، كثرمذهب األ أنه بل عن املدارك والذخرية وغريمها، ولهو األ غري واحد إليه هبالذي ذ، بدونه

  . مالكاً إالّ مجع عليه أكثر العلماءأقد ى  بل عن املنته،املشهور إىل نسبه بعض

  .يسقوط اهلد إىل  فذهبوا،ووافقهم صاحب املستند، هوعلي بن بابوي دريسإوخالف يف ذلك ابن 

 بعد ما عرفت من التبيان، يةاآل، يباهلد إالّ عليه قبل استصحاب عدم التحلل ويدل ،ولواحلق األ

ار بخ واأل،عم من الصد واحلصرأا مأب ،)عليهم السالم(ئمة وجممع البيان من ورود الرواية عن األ

  . املتقدمة

لذي بدنتهما يف املكان ان ااحملصور واملضطر ينحر: )عليه السالم(قال الصادق ، ومرسل الصدوق

  . وغري ذلك مما سيأيت. )١(يضطران فيه

ن الشك يف ما االستصحاب فألأ، دلة للمشهورة بعد ضعف األءصل الرباأ ب:استدل للقول الثاين

 أما لو توسطه ذلك فلم ، الذي ال يتوسطه صدحرامه هو اإلؤبقا  املتيقنحرامذ اإلإ، حرامصل بقاء اإلأ

  . ي يف املقتضمن الشكنه إ أخرىوبعبارة ، هؤيتيقن بقا

وقول ، باملرض حصار باحلصراختصاص اإلى طباق اللغويني علإل، ية فال تشمل الصدوأما اآل

 فإذا﴿: وقوله سبحانه، أيضاًال يثبت مشوهلا للصد ، ية يف حصر احلديبيةمجاعة من املفسرين برتول اآل

متية ال خيصصها به يف ذيل اآل)٢(﴾أَِمن  

                                                

  . ٢ ح يف احملصور واملصدود٢١٠ الباب ٣٠٥ ص٢ ج:الفقيه )١(

. ١٩٦  االية:سورة البقرة )٢(



٢٢٠

، عموماً مل يفد أيضاًحكم املصدود ى لو دلت عل أنه مع، أيضاًريض من يف امللتحقق األ، أيضاً 

  . لعدم صراحتها يف الوجوب

توقف ى وعل، أوالًالوجوب ى  عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فلعدم داللة فعل النيب ، خباروأما األ

  . خبار املتقدمة مع ذكر حنره بعد احلل يف بعض األ،ثانياً التحليل عليه

  : واجلواب

ليس من الشك يف  أنه ،ييف الشك يف املقتض املختار حجيته حىت أن  إىل فمضافاً،ما االستصحابأ

مكن أل املناقشة مثل هذهى عل لو بين و،برافع إالّ  مما يدومحراماإل أن خبارن املستفاد من األأل، ياملقتض

  . طلقاًخرة يسقط االستصحاب موباأل ي،الشك يف املقتض إىل رجاع مجيع االستصحاباتإ

فلم يعلم املراد ، من استصحاب حال العقل من معارضة االستصحاب مبثله وأما ما ذكره يف املستند

ريد غريها فليس هناك أ وإن ،ة مل يكن هلا جمال مع االستصحابءريد باالستصحاب الرباأذ لو إ، منه

  . حراماستصحاب معارض الستصحاب اإل

خبار بل يكفي ورود األ، ثبات نزوهلا يف حصر احلديبيةإ  إىلنا ال حنتاجأ فقد عرفت ،يةوأما اآل

طباق اللغويني بعد ذلك إ و،بذلك كما تقدم شهادة جممع البيان والتبيان، بكوا أعم من الصد واحلصر

قال ،  باحلصر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف بعض الروايات تسمية صد النيب  أن  إىلمضافاً، غري مضر

  فنحرنا بالبدنة عن سبعة ،  باحلديبية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل اهللا حصرنا مع رسوأ: جابر



٢٢١

ذ إ، الوجوب فساقط جداًى وأما عدم داللتها عل، )١()صلى اهللا عليه وآله وسلم(بأمر رسول اهللا 

ما يف موضع نصب إو، فعليه ما استيسر : تقديره،ضع رفعوما يف م إيفما استيسر من اهلد: قوله

لكثرة  أوىلوالرفع : قال يف جممع البيان، العربية إىل أقرب ولكان األ وإن ،وا ما استيسر فاهد:تقديره

  . ى انته)٣(،)٢(﴾ ِفي الْحجأيامفَِصيام ثَالثَِة ، أيامفَِعدةٌ ِمن ، فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم﴿: نظائره كقوله

الوجوب رده يف ى  عل)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(فالقول بعدم داللة فعل النيب ، خبارما األأو

  .من اهللا تعاىل ليهإنزل أبوضوح الضعف خصوصاً بعد ظهوره يف امتثال ما ، اجلواهر

، بذلك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الوجوب أمر النيب ى الدال عل أن لكن الذي يقرب يف النظر

ذكر قصة ،  تفسري سورة الفتح الواردة يف،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب املروية عن، ففي صحيحة ابن سنان

، احنروا بدنكم: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقال رسول اهللا : )عليه السالم(قال  أن ، إىلاحلديبية بطوهلا

  .مر الوجوبوظاهر األ. احلديث ،)٤(وسكمؤواحلقوا ر

 ورواية جابر، خرشعارات يف الروايات األوبعض اإل، مرسل الصدوق املتقدم إىل هذا مضافاً

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مر رسول اهللا أب: حيث قال، املتقدمة

  إطالقيد ما ذكره بأصاحب املستند  مث إن

                                                

  . ٢١٧ ص١ ج:العوايل )١(

  . ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٢(

. ١٥١ ص اجلزء الثاين١ ج:جممع البيان )٣(

. ٣١٤ ص٢ ج:تفسري القمي )٤(



٢٢٢

  .  هلما من هذه اجلهةإطالقذ ال إ، ما فيهخيفى وال  ،والرضوي وىل صحيحة ابن عمار األ

املدارك والذخرية كما ال وجه لتردد ، وال وجه خلالفه، ن املتعني هو قول املشهورأ وذا كله ظهر

  . ما حكي عنهما  ىعل

  



٢٢٣

  :أقوالفيه  ،م الأ ،كان خارج احلرام وإن يف حمل الصد يهل يكفي ذبح اهلد ):٤ مسألة(

نسبه يف  ،وال جيب عليه البعث ،كان خارج احلرم وإن حنره يف حمل صده أو  ذبح املصدود:ولاأل

  . ىظاهر النصوص والفتاو إىل اجلواهر

 يوهو احملك، ويذبح يوم النحر حمله ييبلغ اهلد ه حىتإحرامى على احملصور ويبقنفاذه كإ :الثاين

ية أعم  بعد ضم ما تقدم من كون اآل،)١(﴾حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه﴿واستدل له بعموم ، الصالح أيب عن

  . من احلصر والصد

وهو احملكي عن ، ها يف حملهوعدمه فينحر، رساهلا فيجبإمكان إبني   التفصيل يف البدنة:الثالث

صلى (كما فعل النيب ، مع االضطرار رسالية وبداهة عدم لزوم اإل والدليل عليه اجلمع بني اآل،سكايفاإل

  .صورة االضطرارى حبمل فعله عل، )اهللا عليه وآله وسلم

ان واحملصور واملضطر ينحران بدنتيهما يف املكان الذي يضطر: قال، ذلك مرسل املقنعى ويدل عل

 حني رد املشركون بدنته وأبوا،  ذلك يوم احلديبية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقد فعل رسول اهللا ، فيه

  . )٢(يبلغ املنحر فأمر ا فنحرت مكانهأن 

مكنه البعث ومل أو فيمن ساق هدياً الصالح أيب ما عن حني ذكر حنو، محدي ما عن األ:الرابع

  . وعدبل ما يقع فيه ال، يعني يوم النحر

  .وللحاج وللمعتمر، العموم للسائق وغريهى لكن نص فيها عل، وعن الغنية حنوه

  . وعن اجلامع قريب منه

                                                

  . ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )١(

  . ٢٩ س٢٠ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٢(



٢٢٤

 والتحريرى اخلالف واملنته إىل  نسبه يف اجلواهر،وبني البعث التخيري بني الذبح يف مكانه: اخلامس

ذبح ى وبني ما دل عل يةع بني اآلوكأنه للجم، أوىلويف الثاين ، البعث أفضلن إول بل يف األ، والتذكرة

  . يف موضع الصد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

حمله  بأن والقول، حمله إىل لزوم بعث اهلدي، ية بعد استفادة عمومها للمصدودظاهر اآلن إ :أقول

  أيبعن، لكن الالزم ارتكابه بقرينة موثقة زرارة، خالف الظاهر لذي يصد فيهااملوضع  يف املصدود

  . )١(يرجع صاحبه ويذبح حيث صد املصدود :)عليه السالم(جعفر 

  . )٢(ينحر هديه الذي ساقه مبكانه وواملصدود بالعد: ومرسلة املقنعة

صل حج أباء الكفار إ يكون املراد أن وأما مرسل املقنع فال يبعد، قوالوذا يرفع اليد عن سائر األ

  . بائهم بلوغ البدنة املنحرإعن ذلك بذكر ى فواكت، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

تعني الذبح يف مكان ى ية بعد داللة املوثقة واملرسلة علذ اآلإ، وأما التخيري فال يستقيم له وجه

يف تفسري   ولذا نسب يف جممع البيان، فتكونان كاملقيد هلا،رسال يف الصداإلى ال تتم داللتها عل، الصد

  . مذهبنا إىل يف مكانه ية ذبح املصدوداآل

  

                                                

  ٥ ححصار والصد من أبواب اإل١الباب  ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٩ س٧٠ ص:املقنعة )٢(



٢٢٥

 عن اخلالف واملبسوط والغنية وغريها ي احملك،م الأمكان خمصوص  وهل للذبح زمان ):٥ مسألة(

جيوز التحلل يف  أنه وعن العالمة والشهيد، ية بذلكبل عن الشيخ وابن زهرة تفسري اآل، توقيته بيوم النحر

  . واجلواهر بعهما احلدائق وت،ذ ال زمان وال مكان خمصوصنيإ، بل يف بلده، احلل واحلرام

وأما ذحبه يف غري حمل الصد كما ، عدم البعثى ظاهر النص والفتو أن  املكان فقد عرفتامأ: أقول

ومرسلي املقنع ، ذ ظاهر موثقة زرارةإ، كما ذكره الشهيد ففيه نظر لو صد يف البيداء مث يذبح يف بلده

  فالتعميم حيتاج،وأمره تعني الذبح يف مكان الصد )م وآله وسل اهللا عليه ىصل(واملقنعة كظاهر فعل النيب 

  . فقول العالمة والشهيد وتابعيهما حمل منقاشة، دليل مفقودإىل 

ية ال  اآل فإن، لذلكنا مل جند دليالًأ إالّ ،كان توقيته بيوم النحر وإن ما الزمان فاملنقول عمن تقدمأو

وما يف اجلواهر من داللة مضمر مساعة ، ف الظاهراملراد باحملل اسم الزمان خالن إ والقول، دليل فيها

منا هي يف إ،  ورواها الشيخ عن زرعة)رمحه اهللا(مضمر مساعة اليت رواها الصدوق ن إ :ففيه، ذلكى عل

 أن  إىلهأصحابكان مع  إذا فليبعث ديه:  قال،حصر يف احلجأسألته عن رجل : قال، احلصر ال الصد

  . خلإ )١(يوم النحر وحمله مىن، حمله ييبلغ اهلد

  .صح عدمهولكن األ، أحوطيوم النحر  إىل جعل يف اجلواهر التأخري نعم

  . يوم النحر إىل وعدم لزوم البقاء، يف مكان الصد  لزوم الذبحقربفاأل ،وكيف كان

  

                                                

.١١٦ يف زيادات يف فقه احلج ح٢٦ الباب٤٢٣ ص٥ج: ويف التهذيب. ٣١ س٢٠ ص:املقنع، من اجلوامع الفقهية )١(



٢٢٦

بن سعيد  كما عن الشيخ وابن محزة وحيىي، يهل جيب نية التحلل عند ذبح اهلد ):٦ مسألة(

  . قوالن، كما يف املستند واجلواهر،أم ال، ائق وغريهموالفاضل واحلد

  :أموراستدل القائلون باالشتراط ب

  . )١( بالنياتعمالاأل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله : ولاأل

  . يلزم النية عند اخلروج ما يلزم النية عند الدخولفك، حرامكاإلنه إ :الثاين

 إالّ حدهاأ إىل ك ال ينصرفكان كذل والفعل مىت، وجوه متعددةى يقع عل الذبح أن :الثالث

  .بقصده

  . ما فيهاى والوجوه الثالثة ال خيف، اشتراط التحلل بنيتهى لعدم دليل عل، القول الثاين قوىاألو

كسائر ، ال ربط له بنية التحلل إالّ أنه ،كان صحيحاً وإن  بالنياتعمالكون األفألن : ولأما األ

  . تالوغريه من احملل  نية التحلل بالتقصريفهل جيب،  احملللةعمالاأل

  . شبه املصادرة أنه فهو قياس مع: وأما الثاين

طاعة أمر إفالالزم قصد ، ن اشتراك الفعل يوجب قصد اخلصوصية ال قصد الغايةفأل: وأما الثالث

  . الذبح بذلكوال يلزم قصد غاية ، العقيقة مثالً أو ضحيةمر األذحباً أل، أو  مطلقاًال ذحباً، الذبح به

  

                                                

  . ٦ ح من أبواب مقدمة العبادات٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل )١(



٢٢٧

مر ثالث اختلف أوهنا ، النيةى وعدم توقفه عل، الذبحى قد عرفت توقف التحلل عل ):٧ مسألة(

ى توقفه عل إىل خرونآو .كما عن املقنعة واملراسم، التقصريى توقف التحلل عل إىل  فذهب بعض،فيه

 واملنسوب .كما عن الشهيدين، احدمها خمرياً بينهمأى توقفه عل إىل وثالث .احللق كما عن الغنية والكايف

  .  أربعةأقوالففي املسألة ، شيء منهماى عل كثر كما عن الشيخ والشرائع والنافع عدم توقفهاألإىل 

صلى اهللا (رسول اهللا  أن ىحيث دلت عل، يف املسألة الثانية )١(برواية محران املتقدمة: ولاستدل لأل

  .صرفنامث  وحنر حلأقصر و، حني صد باحلديبية )عليه وآله وسلم

،  الذي ساقه مبكانههينحر هدي واملصدود بالعدو :حيث قال فيها، ومبرسلة املفيد يف املقنعة املتقدمة

  .وحيل ويقصر من شعر رأسه

  . ليهإ يستصحب حرامفاإل، سقطهأالصد  أن ومل يظهر صالةأوبثبوت التقصري 

 الطويلة اليت تقدم يف املسألة الثالثة )معليه السال(عبد اهللا  أيب عن، بصحيحة ابن سنان: وللثاين

  . )٢(سكموحلقوا رؤأو، احنروا بدنكم :بعضها وفيها

النيب  أن ىدلت عل، من كون مستند احللق رواية عامية، واجلواهر وتبعه املستند، وأما ما يف احلدائق

  .  ذكرناهااليت نه ذهول عن هذه الصحيحةأفك،  حلق يوم احلديبية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ى يف املنته)رمحه اهللا(العالمة  أن وذلك، املدارك غري واردى  احلدائق علإشكال أن وذا يظهر

  رده ومل يرده يف املدارك مبا، تردد بني احللق والتقصري

                                                

. ١ ححصار والصد من أبواب اإل٦ الباب ٣٠٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٣١٤ ص٢ ج:تفسري القمي. ٩ س٧٠ ص:املقنعة )٢(



٢٢٨

لصاحب املدارك رد الوجه  وىلاأل بأن شكل عليهأف، خبارناأمن عدم ثبوت احللق يف ،  احلدائق

  . خبارناأه يف الثاين بعدم ثبوت

عن رجل حبسه سلطان  )عليه السالم(احلسن  أبا سأل،  خرب الفضل بن يونسأيضاًورمبا يدل عليه 

، مىن إىل يلحق جبمع مث ينصرف: )عليه السالم( قال ،سبيلهى فلما كان يوم النحر خل، يوم عرفة مبكة

كان ن إ عن احلج هذا مصدود:  قال،عنه يوم الثاينى  خل فإن: قال،ويرمي ويذبح وال شيء عليه

 ،)١(وحيلق رأسه ويذبح شاة، سبوعاًأوليسع ، سبوعاًأاحلج فليطف بالبيت  إىل  بالعمرةدخل مكة متمتعاً

  . احلديث

، محزة علي بن عن، حدمها صحيح البزنطيأ ،يف املقام صحيحني متخالفني أن الكالم يفى يبق نعم

فهل فرق : قلت، ال:  قال، الفرق من السنة:)ه السالمعلي(يب عبد اهللا  قلت أل:قال، بصري أيب عن

صلى اهللا عليه وآله (كيف فرق رسول اهللا : قلت، نعم:  قال،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

يفرق كما  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(من أصابه ما أصاب رسول اهللا :  قال، وليس من السنة)وسلم

وإال  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقد أصاب سنة رسول اهللا  )عليه وآله وسلمصلى اهللا (فرق رسول اهللا 

وقد ، حني صد عن البيت )هللا عليه وآله وسلمى صل( رسول اهللان إ : قال،فكيف ذلك: قلت. فال

 رسولَه لَقَد صدق اللَّه﴿: ذ يقولإ، خربك ا يف كتابهأيا اليت ؤالر راه اهللا تعاىلأحرم أو يكان ساق اهلد

رامالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قيا ِبالْحؤنْإ الر كُمسؤر لِّقنيحم آِمنني شاَء اللَّهو رينقَصفعلم رسول  ،)٢(﴾م

  اهللا عليهى صل( اهللا

                                                

  . ٢٦٩ ح يف الزيادات يف فقه احلج٢٦ الباب ٤٦٥ ص٥ ج:التهذيب )١(

. ٢٧  اآلية:سورة الفتح )٢(



٢٢٩

حرم أرأسه حني ى فمن مث وفر ذلك الشعر الذي عل، راهأسيويف له مبا  اهللا تعاىلأن  ) وآله وسلم

من قبله  فلما حلقه مل يعد يف توفري الشعر وال كان ذلك، حيث وعده اهللا تعاىل  حللقه يف احلرمنتظاراًا

  . )١()صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صابه ما أصاب رسول اهللا أمن : )عليه السالم(ن الظاهر من قوله إف

  .حيج أن  إىلتأخري احللق ،آخرهإىل 

  لظهوره)٢( النسكييقض ومل جيب عليه احللق حىت: اليت فيها،  ذلك رواية محران املتقدمةويؤيد

  . املناسكى وقض حج يف فتح مكة أن  إىل مل حيلق)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه يف

  :ولنذكر مجلة منها، الذي تقدم بعضها، صحيح ابن سنان الوارد يف تفسري سورة الفتح: ثانيهما

عز اهللا  أن ،وهذا الفتح العظيم كان سبب نزول هذه السورة:  قال)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن

يدخل املسجد احلرام ويطوف وحيلق مع  أن  يف النوم)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أمر رسول اهللا وجل

، ساقوا البدنحرموا بالعمرة وأ فلما نزلوا ذا احلليفة، فخرجوا، ه وأمرهم باخلروجأصحابخرب أف، احمللقني

حرموا من ذي أو، هإحرامشعرها عند أو،  ستة وستني بدنة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وساق رسول اهللا 

  . مشعرات جملالت يقد ساق من ساق منهم اهلد، احلليفة ملبني بالعمرة

احنروا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقال رسول اهللا : )عليه السالم(قال  أن  إىلوساق القصة

   كيف ننحر وحنلق: وقالوا فامتنعواوسكم، حلقوا رؤأو، بدنكم

                                                

. ٥ ح من أبواب آداب احلمام٦٢ الباب ٤١٨ ص١ ج:الوسائل )١(

. ١ ححصار والصد من أبواب اإل٦ الباب ٣٠٩ ص٩ ج:لوسائلا )٢(



٢٣٠

 من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فاغتم رسول اهللا ، ومل نطف بالبيت ومل نسع بني الصفا واملروة

فنحر ، احنر واحلق: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا : فقالت، م سلمةأ إىل ذلك وشكا ذلك

 فقال رسول ،خبث يقني وشك وارتيابى فنحر القوم عل، وحلق )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(رسول اهللا 

يا رسول : وقال قوم مل يسوقوا البدن، لقنيرحم اهللا احمل:  تعظيماً للبدن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

 )وسلمصلى اهللا عليه وآله (فقال رسول اهللا ،  مل جيب عليه احللقن من مل يسق هدياًأل، اهللا واملقصرين

اهللا رحم :  فقال،واملقصرين يا رسول اهللا: قالوا، يرحم اهللا احمللقني الذين مل يسوقوا اهلد: ثانياً

  . رأسه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حلق رسول اهللا ى نه يدل علإف.  احلديث)١(املقصرين

  . من جهات يصحيح البزنطى  علورمبا يشكل

ى كما ال خيف، مع ورود بعض الروايات بذلك، سنةعدم كون الفرق من الى  تضمنه عل:وىلاأل

  . من راجع هذا البابى عل

 أن مع، حرامواإل ي بعد سوق اهلد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تضمنه كون رؤيا النيب : الثانية

  . خر كون الرؤيا قبل ذلكاملستفاد من الروايات األ

كما يف الرواية ، احللق مع احمللقنيى ت علذ الرؤيا دلإ، تعليل عدم احللق بالرؤيا مشكلن إ :الثالثة

  . نرأسه اآلى ذلك احللق هو شعره الذي عل أن ال، الثانية

  . احللقى التقصري وما دل على ما دل عل، باجلمع بني الطائفتني: واستدل للقول الثالث

  . خبار املتقدمةكثر األأ إطالقصل وباأل: وللرابع

                                                

. ٣١٤ ـ ٣٠٩ ص٢ ج:تفسري القمي )١(



٢٣١

 كل من إطالقو ، مرفوعان بالدليلطالقصل واإلذ األإ، ثالث يف النظر هو القول القربواأل: أقول

  . خرىالتقصري يقيد بالطائفة األ أو يني يف تعيني احللقولالطائفتني األ

جام أف :املتضمن لقصة احلديبية) عليهما السالم (عن جعفر بن حممد، ائمعيف خرب الد نعم

وانصرف ،  اليت ساقها وقصر وانصرفوحنر البدن، ذلك إىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول 

يقصر ، فرضهما مجيعاً أو العمرة أو فرض احلج أن وهذا حكم من صد عن البيت من بعد، املسلمون

ال تحِلقُوا رؤسكُم حتى يبلُغَ الْهدي و﴿: ن اهللا يقولأل يكان معه هدن إ وال حيلق وينصرف

ِحلَّه١(﴾م()٢( .  

خره اجتهاداً من صاحب آيكون  أن مع احتمال، ى ابن سنان كما ال خيفلكنه ال يقاوم صحيح

  . العامل واهللا تعاىل، الدعائم

  

                                                

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )١(

. اإلحصار و يف ذكر الصد٣٣٥ ص١ ج:الدعائم )٢(



٢٣٢

صالة أل، خراآلى فيجوز تقدمي واحد منهما عل، ال ترتيب بني الذبح واحللق أنه الظاهر ):٨ مسألة(

 أخرىوالتقصري ، انكصحيح ابن سن، تقدمي النحر مرةى واشتمال الروايات عل، ة عن اخلصوصيةءالربا

  . كخرب محران

  



٢٣٣

يفصل يف ، أو عليه مطلقاًى يبق، أو هل يسقط احلج والعمرة عن املصدود مطلقاً ):٩ مسألة(

  .املسألة

، ومل جيب االتيان ما ثانياً، لو كانا مندوبني سقطا احلج والعمرةن إ: بيان ذلك، املتعني الثالث

  . الوجوب بالشروعى  وال دليل عل،صالة عدم الوجوبأل، ىهعن ظاهر التذكرة واملنت ي احملكمجاعباإل

ى حممول عل، )١(فعليه احلج من قابل، حرمأعن احلج وقد  صد رجلوإن  :وما يف الرضوي

  .تقرارسصورة اال

 سنة أولن كان هذه أب الّإو، تيان مالزم اإل،  كانا مستقراً من قبل ذلك فإن،ولو كانا واجبني

  . فال الإو، بعد ذلك لزما إىل  االستطاعة بقيت فإن،استطاعته

  

                                                

  . ٣٣ س٢٩ ص:فقه الرضا )١(



٢٣٤

العمرة واجباً عليه  أو فيما كان احلج، أوالًبه ى تأمبثل ما  تيان ثانياًمنا جيب اإلإ ):١٠ مسألة(

  .االنقالب بالصدى وعدم دليل عل، ولصالة بقاء التكليف األأل، وجوباً مستقراً

لزم تباع حال ، الستمرار االستطاعة، ثانياًتيان بل كان وجوب اإل، أما لو كان غري مستقر عليه

 مث بقيت االستطاعة، فاقياًآفيما كان ، اليت استطاع فيها عن حج التمتع وىلاألفلو صد يف سنة ، التكليف

تيان مبثل ما  الفقهاء وجوب اإلإطالقو، مرينحد األألزم عليه  ،فراداإل أو صار ممن فرضه القران أن إىل

  . ىصورة كما ال خيفيف غري هذه ال، صد عنه

  



٢٣٥

بني كون  من غري فرق، كما تقدم، فال صد غري ما صد فيه لو كان له مسلك آخر ):١١ مسألة(

أو ، بريني أو حبريني أو ن كانا جوينيأ كول للطريق األمشااً، مساوياً أو أقصر أو الطريق الثاين أطول

  . مثالًجوياً  أو خر حبرياًواآل، حدمها برياًأن كان أك غري مشابه

فال ميكن التمسك ، يف صدق املصدود للشك، غري ذلك مل يتحلل أو الفوات منه لبعده يولو خش

 إىل  وصل فإن،وحينئذ لزم سلوك ذلك الطريق،  من قبيل التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية ألنه،بدليله

فيما كان الواجب ، مة عليهولو بدون العمرة املتقد تيان باحلج متكن من اإل فإنمل يصلوإن ، احلج فهو

ذلك عن ى كف، ويأيت بالعمرة بعد ذلك، لشمول أدلة االنقالب له فراداًإانقلبت عمرته ، عليه التمتع

، تيان بالعمرةويتمكن من اإل مكة املكرمة إىل يصل أن ماإف، تيان باحلجمل يتمكن من اإل وإن ،فرضه

  . ذلكى دلة الدالة علمن األ لة فوت املوفقنيملا تقدم يف مسأ، ويتحلل ا تيانوحينئذ يلزم اإل

: فقال، يوم النحر إالّ فلم يبلغ مكة، احلج إىل  بالعمرةعن رجل خرج متمتعاً: كصحيحة ضريس

وحيلق رأسه ، بني الصفا واملروةى ويطوف ويسع، ه ويقطع التلبية حني يدخل مكةإحرامى يقيم عل

  . خبارر األوغريها من سائ، )١(شاءن إ أهله إىل وينصرف

  . ففيه احتماالت، وال يتمكن من ذلك مكة إىل ال يصل أن ماإو

   نعم: قال اختاره يف اجلواهر،  كاملصدود ألنه،يتحلل مكانه أن :ولاأل

                                                

  . ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٢٣٦

لعجزه عن ، موضع املنعى سو  مصدود وال طريق له ألنه،جاز له التحلل لو قصرت نفقته بسلوكه

  .شاءن إ بلده إىل حلل ويرجعتغريه في

، بل من مصاديق من قصرت نفقته،  ليس من مصاديق املصدودألنه، هإحرامى على يبق أن :لثاينا

  . كون هذا كاملصدودى وال دليل عل

  .يف منت الواقع باحلج اًأمور مل يكن م ألنه،من أصل هإحرامعن بطالن  يكشف ذلك أن :الثالث

  . عرفاً لصدق كونه مصدوداً، ولهو األ قوىاألو

حرم من مسجد  أكما لو،  بدون صدحرامبعد اإل حتماالت فيمن قصرت نفقتهاال يأيت نعم

من  وال يبعد القول بتحلله، يتمكن من الذهاب أصال مل يكن أنه حىت، مثان مثالمث غلت األ الشجرة

 )١(﴾ةَالْعمر وأَِتموا الْحجو﴿: تعاىلقوله  إالّ متامذ ليس دليل وجوب اإلإ، حيث فقد النفقة ومل يتمكن

  . مجاعواإل

منصرف  مجاعواإل، ملفروض الكالم يةفال تشمل اآل، التكليف بغري املقدور حمال أن ومن املعلوم

 عسر وحرج كما حراماإلى والبقاء عل، احملصر فهو قياس أو وأما كونه كاملصدود، عن مثل ذلك قطعاً

بني  دليل التالزمى متوقف عل حراموكشف ذلك عن بطالن اإل، واالستنابة ال دليل عليها، ىال خيف

  . وال دليل عليه، االبتداء واالستدامة

  :ملرسل املقنع املتقدم، جريان حكم املضطر عليه قربولكن األ، هذا

                                                

. ١٩٦  اآلية:ةسورة البقر )١(



٢٣٧

صلى اهللا (وقد فعل رسول اهللا ، واملضطر ينحران بدنتيهما يف املكان الذي يضطران فيه احملصور

  . خلإ )١(املشركون بدنتهحني رد ، ذلك يوم احلديبية )عليه وآله وسلم

احملصور واملضطر ينحران بدنتهما يف املكان الذي : )عليه السالم(قال الصادق ، ومرسل الصدوق

  . )٢(يضطران فيه

عن الشهيد  يولعله لذا كان احملك، من أظهر مصاديق املضطر ن الشخص يف مفروض املسألةإف

  .فاد النفقةعند العلم بن  التحللى م نصوا علأ) ه اهللارمح(

  . يف املسألة الثامنة عشرة بقية الكالم يف ذلك وسيأيت

 تيان بالتمتعالذي ال يتمكن من اإل يعدل املتمتع أن القواعدى مقتض أن فقد عرفت، وكيف كان

الفوات منه لبعده مل  يولو خش: فما يف املستند من قوله، وحتلل به  مل يتمكن اعتمر فإن،فراداإلإىل 

كما هو شأن ، مث يتحلل بالعمرة املفردة يتحقق الفوات أن  إىلق الصد والرد بل يسلكهيتحلل لعدم صد

ذ ليس التحلل بالعمرة إ، ال وجه له. ىانته، فراداإل إىل  ايعدل من العمرة املتمتع، أو من فاته احلج

  .فراداإل إىل املفردة يف عرض العدول

 يولو خش): رمحه اهللا (ر عند قول املصنفمما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره اجلواه أنه كما

  . يتحقق مث يتحلل بعمرة وصرب حىت الفوات مل يتحلل

  

                                                

  . ٢٩ س٢٠ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )١(

. ٢ ح يف احملصور واملصدود٢١٠ الباب ٣٠٥ ص٢ ج:الفقيه )٢(



٢٣٨

املشركون  سيصده أنه فلو علم، كنفسهما يف احلكم، نفاد النفقة أو هل العلم بالصد ):١٢ مسألة(

،  الصد فعالًامأحكجراء إجاز له ، ابتعد عنه فرسخاً أنه واحلال، بعد ما سار عن الشجرة مخسني فرسخاً

، وقت الصد والنفاد إىل بل يلزم السري، أم ال، بنفاد النفقة بعد سري مسافة وكذلك يف جهة العلم

ظاهر أدلة الصد واالضطرار فعليتهما ال جمرد  أن ومن، ال فائدة يف هذا السري والتأخري أنه من، احتماالن

  . قوىوالثاين هو األ، الشأنية

الضطرار حيصل  اإذ، حبيث ال يتمكن من الرجوع، ينفد حىت يسري أن لزميف مسألة النفقة ال ي نعم

  . قبل ذلك

  



٢٣٩

 خرآ يهد إىل وال يفتقر، ما ساقه يف التحللى كف، حصرأ أو لو ساق هدياً مث صد ):١٣ مسألة(

 دوالعالمة يف القواع وذهب الصدوقان واحملقق يف النافع،  عليهمجاعاإلى بل عن الغنية دعو، املشهورى عل

ية ومجلة من طالق اآلإل، ولاأل قوىاألو، لزوم هدي آخر للتحلل إىل والشهيد الثاين وبعض آخر

  . النصوص

 قال ،حصرأمث  يرجل ساق اهلد: قلت، يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كخرب رفاعة

  . )١(ا خرجمثل م ال ولكن يدخل يف:  قال،يتمتع من قابل: قلت، يبعث ديه: )عليه السالم(

، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وصحيح حممد بن مسلم ،)٢(أيضاً )عليه السالم(عنه ، وصحيحه

هل يتمتع : قلت، يبعث ديه: قال، وقد قال واشترط فحلين حيث حبستين القارن حيصر :ما قاالأ

  . )٣(ال ولكن يدخل يف مثل ما خرج منه:  قال،من قابل

 معتمراً وقد ساق بدنة )عليه السالم(خرج احلسني : )عليه السالم(ادق عن الص، وصحيح رفاعة

  . )٤(اخلرب جاء فضرب الباب مث أقبل حىت، فحلق شعر رأسه وحنرها ربسمفالسقيا  إىل ىانته حىت

عليه (عن الصادق ، كرواية الدعائم،  ما ساقه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حنر النيب ى وما دل عل

   ذلك إىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(م رسول اهللا جاأف: )السالم

                                                

  . ٢ ححصار والصد من أبواب اإل٤ الباب ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ١ ححصار والصد من أبواب اإل٤ الباب ٣٠٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ححصار والصدن أبواب اإل م٤ الباب ٣٠٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٢ ححصار والصد من أبواب اإل٦ الباب ٣٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٤٠

  . )١(وانصرف املسلمون وحنر البدن اليت ساقها وقصر وانصرف

 ه حىتإحرامى قام علأكان ساق هدياً ن إ ،احملصور باملرض: )عليه السالم(قال ، ومرسل املقنعة

ويقصر من شعر رأسه ، ساقه مبكانهواملصدود بالعدو ينحر هديه الذي : قال أن إىل، حمله ييبلغ اهلد

  . )٢(وحيل

حني رد ، ذلك يوم احلديبية )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقد فعل رسول اهللا : ومرسل املقنع

  . غري ذلكإىل ، )٣(رت مكانهحفأمر ا فن، يبلغ املنحر أن بواأو، املشركون بدنته

  .آخر يهد إىل ياجوعدم االحت، الذي ساقه يكفاية اهلدى ن ظاهرها كما ترإف

ن أ و،فالالزم التفصيل بينهما، ا واردة يف احملصور ألكوا يف املصدودم بعد واملناقشة يف الروايات

رواية ن أ و،فحلين: قوله، أي ملكان االشتراط واحد يال داللة فيهما الحتمال االكتفاء د ينيولاأل

  . واهية جداً، شعاره ما ساقهإالحتمال عدم ،  ال داللة فيها)عليه السالم(احلسني 

صلى اهللا عليه وآله (حنر النيب ى ما دل علن إ ،عدم القول بالتفصيل إىل مضافاً: ولذ يرد األإ

  . فليست عامة الروايات يف احملصور، ومرسل املقنعة يف املصدود، ما ساقه )وسلم

، وجب لرفع اليد عن الظهوروجمرد االحتمال غري م، كون االشتراط سبباًى ال دليل علنه إ :والثاين

  . تيانه يف السنة الثانية مبثل ما خرج ملكان االشتراطإيكون لزوم  أن كاحتمال

                                                

  .  يف ذكر الصد واإلحصار٣٣٥ ص١ ج:الدعائم )١(

. ٨ س٧٠ ص:املقنعة )٢(

  . ٢٩ س٢٠ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٣(



٢٤١

  . شعار وحنوهوالسياق كالنص يف اإل، )عليه السالم(سياقه ى الرواية اشتملت علن إ :والثالث

  :أمورب ياستدل للقائلني بلزوم تعدد اهلد

وال ، حصر بعث هدياً مع هديهأف  قرن الرجل احلج والعمرةافإذ: عن فقه الرضا ياحملك: ولاأل

وال يقرب النساء ، وعليه احلج من قابل، مرتله إىل حل وانصرفأ بلغ حمله فإذا، حمله ييبلغ اهلد حيل حىت

 وال بأس مبواقعته النساء، حرم فعليه احلج من قابلأصد رجل عن احلج وقد وإن ، حيج من قابل حىت

  . )١(خلإ

 أن هذا ال ميكنن ، إتقدير الصحةى وعدم متكن مقاومته ملا تقدم عل، ضعفه إىل مضافاً: وفيه

كما هو ظاهر ذكر ، مفصل بني الصد واحلصر يوالرضو، م قالوا بذلك مطلقاً أل،يكون مدركاً هلم

  . معارض بنفس الرضوي أنه ىعل، دون الصد يف احلصريني اهلد

يبعث هدياً مع  أن مل يكن عليه، العمرة فأصابه حصرومن قرن احلج و: عنه، ففي املستدرك

  . )٢(ذ برأ احلج والعمرةإوعليه ، حلأ حمله ي بلغ اهلدفإذا، حمله ييبلغ اهلد وال حيل حىت، هديه

،  آخروالصد واحلصر هدياً، فالسوق يقتضي هدياً، تعدد السبب يقتضي تعدد املسببن إ :الثاين

،  يف ما كان ساق هدياًكون الصد واحلصر سبباً مستقالًى  دليل علالنه إ :وفيه، صل عدم التداخلواأل

  املصدود أن دلةبل ظاهر األ

                                                

  . ٣٢ س٢٩ ص:فقه الرضا )١(

. ٤ ححصار والصد من أبواب اإل٢ باب ١٤٥ ص٢ ج:املستدرك )٢(



٢٤٢

  . كما عرفت، منا ينحر ويبعث هديه الذي ساقهإ،  واحملصور

  .ىوفيه ما ال خيف، ما يتحلل بهى ال يصدق عل ياهلدن إ :الثالث

  .  بدون الثاينحراماإلى ضعف منه استصحاب البقاء علأو

، أم ال، حج القران مثال أو كما لو نذر السوق، ال فرق بني كون السوق واجباً بنذر أنه الظاهرمث 

  .عدم كفاية مثلهى لعدم دليل عل

 أو دلة حنر بدنة مستقلةن ظاهر األأل، الظاهر عدم كفاية البدنة اليت هي للكفارة عن ذلك أن كما

  . فيكون حال الكفارة حال بدنة الغري، مسوقة

 ولحيث قال األ، ي ما عن الشهيد يف الدروس وصاحب اجلواهرإطالق يف شكاليظهر اإلوذا 

ال :  قال ألنه،وظاهر الثاين القول بالتداخل مطلقاً، شبههما أو كفارة أو وجب بنذرن إ بعدم التداخل

  .دلةعليه الذي يندرج فيما مسعته من األ يمدخلية للنذر وحنوه بعد صدق اسم اهلد

، آخر للتحلل يلكن يستحب هد السياق كافياً ييكون هد أن  احتمالةعن العالم ياحملك مث إن

  . مع التعارض يشكل ذلك إالّ أنه يف القول باالستحبابى ولو ال تعارض الرضوي كف

  



٢٤٣

  :أقوالففيه ، وعجز عن مثنه ياحملصور هد أو لو مل يكن مع املصدود ):١٤ مسألة(

وابن محزة  وابن الرباج عن الشيخ يوهذا هو احملك، لله ومل يتحإحرامى على يبقنه إ :ولاأل

  . صحاباملعروف من مذهب األ إىل بل نسب، وعامة املتأخرين وسالر

  . عن ابن اجلنيد يوهو احملك، يتحلل بدون الدم مبجرد النيةنه إ :الثاين

  . أيضاًالقواعد  إىل ورمبا نسب، يف املختلف ) رمحه اهللا (كما عن العالمة، التوقف: الثالث

  .اختاره يف الوسائل واحلدائق، البدل يف احلصر دون الصد إىل الرجوع: الرابع

مر فيه فاأل، وصاحب املستند يكاحللي وأيب عل، يف املصدود يوأما من قال باستحباب أصل اهلد

  .كان له مندوحة يف املقام، من توقف يف الوجوب كاملدارك والذخرية أن كما، واضح

ومل يثبت له ، يمنا تعلق باهلدإالتحلل ى  الدال علالنص بأن ونولتدل األفقد اس، وكيف كان

عن  ي احملكمجاعواإل، حيصل احمللل الشرعي أن  إىلحراماإلى وجب البقاء عل انتفت البدلية ومىت، بدل

عدم احللق الذي هو ى ا دالة عل فإيةوظاهر اآل، وقاعدة االحتياط، حرامواستصحاب بقاء اإل، الغنية

  .باهلدي إالّ حاللاية عن عدم اإلكن

مبا   قول القائل جئين فإن،ي ممن مل يتيسر له اهلد ألنهيةوبظاهر اآل، واستدل للثاين بالعسر واحلرج

  .تيسر مل يكن تكليف يلو مل أنه ،استيسر

  . ووجه التوقف الدليالن من الطرفني

  :جبملة من الروايات: واستدل للرابع

  فبعث  حصر الرجلأإذا  :قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، كخرب زرارة



٢٤٤

أو ، يصوم، أو حصر فيهأيف املكان الذي  ه يذبح فإن،فحلق رأسه ينحر أن  رأسه قبلذاهأ مث هدي

  . )١(يطعم ستة مساكني

 ه رأسه قبلذاأف، فبعث ديه حصر الرجلأإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خروخربه اآل

، ستة مساكنيى يتصدق عل، أو يصوم، أو حصر فيهأه يذبح شاة يف املكان الذي  فإن،هينحر هديأن 

  . )٢( مسكنيللك والصدقة نصف صاع، أياموالصوم ثالثة 

، يومل يسق اهلد يف احملصور: قالنه إ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسنه أو وصحيح معاوية

  . )٣(صام ي مل جيد مثن هد فإن،ينسك ويرجع: قال

، ينسك ويرجع: قالي، يف احملصور ومل يسق اهلد :أيضاً )عليه السالم(عنه ، خروصحيحه اآل

  . )٤(يصوم:  قال، مل جيد هدياًفإن:  قيل

، عن عامر بن عبد اهللا بن جزاعة،  صاحلىرو أنه ،البن حمبوب عن كتاب املشيخة، وما عن اجلامع

: فقال: قال، فاعتل يف بعض الطريق وهو حمرم خرج معتمراًيف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

فإذا،  مل يقدر صام مثانية عشر يوماً فإن،وال يقرب النساء، رحله إىل ينحر بدنة وحيلق رأسه ويرجع 

 يعتمر أن فليس عليه د اشترطقكان  وإن ،هإحرامربه يف ى كان مل يشترط علن إ اعتمر  من وجعهئبر

  . غري ذلك، إىل فيعتمر يشاءإالّ أن 

                                                

. ١ ححصار والصد من أبواب اإل٥ الباب ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ححصار والصد من أبواب اإل٥ الباب ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ححصار والصد من أبواب اإل٧ الباب ٣١٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ححصار والصد من أبواب اإل٧ الباب ٣١٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٤٥

فببعض  أما يف احملصور، مصدوداً كان أم حمصوراً، وهو التحلل مطلقاً، واملتعني قول خامس: أقول

م مل يكونوا أمع  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أصحابوأما يف املصدود فلتحلل ، هذه الروايات

  . املسألة السابقةيف  كما يدل عليه صحيح ابن سنان املتقدمي،  هدأصحابمجيعاً 

،  معلوم العدممجاعواإل، مطلقاً ي باهلدن النص ليس داالًأل، ولال وجه للقول األ أنه وذا يظهر

ثبت هلا ظهور ن إ ية مع القول الثاينوظاهر اآل، واالحتياط ال جمال له، واالستصحاب ال يصادم الدليل

  . من هذه اجلهة

يني صولاملشهور بني األى علي، رفعان احلكم الوضعاحلرج ال ي وذ العسرإ: وال للقول الثاين

ال تنايف بني  أنه ىعل، كما حقق يف حمله، يفال يفيد احلكم النوع يشخص أنه  إىلمضافاً، املتأخرين

فال يصادم ، يف احملصور عدم شيء آخرى ية ال يدل علوظاهر اآل، ووجوب البدل وجوب التحلل للعسر

  .البدل فيهى ما دل عل

  . لتوقف بعد ورود الدليلوال وجه ل

كما هو الظاهر من ، هإحرامفال وجه لبقاء ، التحللى لوجود الدليل يف املصدود عل: وال للرابع

  . مع سكوته عن املصدود ختصيص القائل البدل باحملصور

  .ممنوعى وكربى فصغر،  عن هذه الرواياتصحاب األإعراضوأما القول ب

  :الكالم يف أمرين يبق

  . والكالم فيه من جهتني، صوريف احمل: ولاأل

ن خربي زرارة ال ربط هلما باملقام وذلك أل. مثانية عشر يوماً ال غري أنه قربواأل،  يف البدل:وىلاأل

والن مطلقان ألاو، وخرب اجلامع  معاويةصحيحاى فيبق، نامها تبعاً للجواهرإمنا ذكرو، ىكما ال خيف

  ى مقتض أنه  إىلمضافاً، فيقيدان بالثالث



٢٤٦

يف املسالك  إليه ولذا مال، يف من فقد الفداء وغريه مثانية عشر يوماً بدل البدنة ثبت من كون ما

  . واملدارك

ومقتضاه قيامه مقامها  ،هذا الصوم بدل البدنة أن الظاهر من صحيحي معاوية وخرب اجلامع: الثانية

قامة ال يف الصوم يف حمل اإليكون  أن واالحتياط، كما ال يتحلل قبل البدنة، فال يتحلل قبل الصوم

  . السفر

 الرسول أصحابذ حلق إ، والظاهر من صحيح ابن سنان عدم وجوب بدل، يف املصدود: الثاين

صلى اهللا عليه (ذلك حماورته ى  كما يدل عل،سهم يف مكام ذاك بدون بطوءو رؤ)اهللا عليه وآلهى صل(

  .  معهم)وآله وسلم

  ألنه،ينحر بدنته ويتحلل أنه قد عرفت، ت نفقته يف الطريقمن نفد أن  وهو،الكالم يف شيء يبق

  .)عليه السالم(ورواية الصادق ، من املضطر الوارد يف مرسلة املقنع

،  فيه احتماالن، أم ال كاملصدود، مل يتمكن من البدنة فهل جيب عليه الصوم كاحملصورفإن

  . اهللا العاملو، حلاق باملصدود وجهكان لإل وإن ،حلاقه باحملصورإ حوطواأل

  



٢٤٧

كلها يف الصد بعد الصد  أدلة ذإ ،إشكال الب حراماإلعن يتحقق الصد باملنع  ال ):١٥ مسألة(

 عن مجيع حراميف حتقق الصد يف احلج والعمرة حبصول املانع بعد اإل إشكالال  وكذلك ،حراماإل

  . لئكالم فيه يقع يف ضمن مساسك فالعن بعض املنا الصد ما حتققأ و،عمالاأل

عن و، ستندكما يف امل، يب يف حتقق الصد بذلكر فال، وقفني مجيعاًعن امل صد  لو:)وىلاأل(

  . االتفاق عليهى وعن بعض دعو، عدم اخلالف يف ذلكى الذخرية كاجلواهر دعو

 عن رجل حبسه سلطان يوم ،)عليه السالم(احلسن  أبا سأل، ويدل عليه موثقة الفضل بن يونس

وال ، ويرمي ويذبح مىن إىل ع مث ينصرفميلحق جب:  قال،سبيلهى وم النحر خل يفلما كان،  مبكةةعرف

 كان دخل مكة متمتعاًن إ ،هذا مصدود عن احلج:  قال،عنه يوم الثاينى  خل فإن:قال، شيء عليه

كان دخل مكة  وإن ،وحيلق رأسه ويذبح شاة، وليسع أسبوعاً، فليطف بالبيت أسبوعاً احلج إىل بالعمرة

  . )١(اً للحج فليس عليه ذبح وال حلقمفرد

طلق عنه أمث ، احلج إىل وهو متمتع بالعمرة،  حبسه سلطان جائر مبكةرجالً أن ولو: والرضوي

يوم ى خل وإن ،وال شيء عليه، ويذبح وحيلق مىن إىل مث ينصرف، يلحق الناس جبمع أن فعليه، ليلة النحر

فليس عليه ذبح وال  احلج إىل ن دخل مكة متمتعاً بالعمرةكان إ ،فهو مصدود من احلج النحر بعد الزوال

  .)٢(شيء عليه

   واملصدود بالعدو ينحر هديه الذي :بل وعموم مرسل املقنعة

                                                

  . ٢٦٩ ح يف زيادات يف فقه احلج٢٦ الباب ٤٦٥ ص٥ ج:التهذيب )١(

. ٣٤  سطر٢٩ ص:فقه الرضا )٢(



٢٤٨

  . )١( ويقصر من شعر رأسه وحيل،ساقه مبكانه

  . )٢(املصدود يذبح حيث صد:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب زرارة

املصدود هو الذي يرده املشركون كما ردوا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما صحيح معاويةأو

  .  ملكان التشبيه فال وجه الستدالل املستند به،فال داللة فيه، )٣()صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

كان املوقف ن إ خربل يأيت باملوقف اآل، لو صد عن أحد املوقفني مل يكن عليه بأس: )الثانية(

، بل وموثق الفضل املتقدم، دراك احلجإكفاية درك املشعر يف ى ويدل عليه ما دل عل، ملصدود عنه عرفةا

  .والرضوي خصوصاً

دلة  ملا تقدم من األ،ه يصح حجه فإن،خر مث صد عن املوقف اآلول باملوقف األتياًآوكذا لو كان 

، وغريها يواخلثعم وحممد بن حيىي كروايات حريز ،مبوقف عرفةى تأ إذا صحة حج من فاته املشعرى عل

  . درك املشعرأ إذا  صحة حجه مع فوت عرفةمجاعاإل يولذا كان املشهور بل رمبا ادع

ن إ  واجلواهرولذا قال يف املستند، الكالم هنا هو الكالم يف ما سبق يف املوقفنين إ :واحلاصل

  .  نقل االتفاق عليهولبل يف األ، احلكم هنا كما سبق

رمبا ادعي  ول ففي األ،م الأ من االستنابة يتمكن أن ماإ ف،ومناسكه مجيعاً لو صد عن مىن: )الثالثة(

 ويف ،ترددى بذلك يف املستند عل فىتأ و، وعدم جريان حكم املصدود عليه،عدم اخلالف يف الكفاية

  واستدل ، احلدائق واجلواهر جزماً

                                                

. ٩ س٧٠ ص:املقنعة )١(

  . ٥ ح من أبواب اإلحصار والصد١ الباب ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد١ الباب ٣٠٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٤٩

 وال املردود ،صدق عليه املصدود من احلجمكاا ال يإو مع ثبوت االستنابة فيها بأن ولله يف األ

  . عنه

وال يفهم خصوصية من ، ورد يف املريض االستنابة يف الرمي أن من، لكن يف املسألة تأمال: أقول

واملبيت مل يعلم ركنيته بعد عدم صدق الصد ، للمختار والذبح يقبل النيابة حىت، وحيلق هو بنفسه، املورد

 وقول الصادق ،)١(﴾فَِإنْ أُحِصرتم﴿: تعاىلفيشمله قوله ، يف اجلملةالصد صادق  أن ومن، يف اجلملة

  . )٢(بدنتهما يف املكان الذي يضطران فيه احملصور واملضطر ينحران : يف مرسلة الصدوق)عليه السالم(

 فيأيت حيث صد ويرجع صاحبه املصدود يذبح:  يف خرب زرارة)عليه السالم(جعفر  أيب وقول

  .)٣(النساء

  .)٤(ويقصر من شعر رأسه وحيل، واملصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مبكانه :ومرسل املقنعة

  .وغريها. )٥(يف املكان الذي يضطران فيه بدنتيهماواحملصور واملضطر يذحبان  :ومرسل املقنع

 يكن مل وإن ،ولكن خيدشه صدق الرد يف اجلملة :بعد ذكر الدليل املتقدم، ولذا قال يف املستند

  . ىانته ،مردوداً عن احلج فتأمل

عدم اخلصوصية ى ودعو ،ال يوجب انسحاب احلكم يف غريه د االستنابة يف الرمي يف املريضووور

  .مدعيهاى عل

   لكن كفاية، مل يكن ركناً وإن واملبيت

                                                

  . ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )١(

. ٢ ح يف احملصور واملصدود٢١٠ الباب ٣٠٥ص ٢ ج:الفقيه )٢(

. ٥ ح من أبواب اإلحصار والصد١ الباب ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩ س٧٠ ص:املقنعة )٤(

. ٢٩ س٢٠ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٥(



٢٥٠

  . فتأمل، ليس حبكم املصدود أنه قرب لكن األ، الكالمأولاحلج بدونه يف مسألتنا 

 ما لو مل ميكن االستنابةأ :ال يف احلدائققفقد ، وهو فيما مل يتمكن من االستنابة: ويف الثاين

ه عموم ما دل ولافيتن وجواز التحلل لصدق الصد، صلمتسكاً باأل هإحرامى  الحتمال البقاء عل،إشكالف

  . وتبعه يف املستند واجلواهر، قربولعله األ، مع الصد جواز التحللى عل

  . وعن بعض اجلزم به، هإحرامى احتمال البقاء عل، دارك وغريمهاعن املسالك وامل نعم

 لشمول العمومات ،مل يتمكن من االستنابةن إ  هو جريان حكم املصدود عليهقربواأل: أقول

  . صل مرتفع بالدليلواأل، مبا ال دليل عليه من االستنابة وحنوها  وال وجه لرفع اليد عنها،له املتقدمة

، أو بعضاً أو الرمي مجيعاً أو ،كما لو صد عن احللق، ن بعض مناسك مىنلو صد ع: )الرابعة(

  .م الأعليه حكم الصد ى فهل جير، الذبح

ما مسعت عن الفقهاء يف عدم جريان حكم الصد مع متكن ى لكن مقتض، مل أر من تعرض له

  .ذلك يف املقاموية أولاالستنابة 

 ، بعد عدم صدق الصد عليه ألنه، يف الكفايةالشكغي اإلنفال يب مكان االستنابةإأما مع  :أقول

 )عليهما السالم(حدمها أعن ، محزة علي بن أيب بسنده عن، يينليشمله ما رواه الك، دلة عنهالنصراف األ

 فلريم اجلمرة مث ليمض وليأمر من ،فال بأس فاض من املشعر احلرام ليالًأرجل خائف  أو امرأةأي  :قال

  . )١(وحيلق الرجل وتقصر املرأة ،عنه يذبح

  : )عليه السالم(فقال :  قال،عنهى عن رجل يطاف به ويرم، صحيح حريزو

                                                

  . ٤ح ...  باب من تعجل من املزدلفة٤٧٤ ص٤ ج:الكايف )١(



٢٥١

كان ال يستطيع إذا نعم)واستصحاب عدم انقالب ، وية املصدود عن اخلائفأولبعد فهم ، )١

رة لو قيل بوجوب مباش ،بنفسه، أو رفع االضطرار الشامل ملن صد عن الذبح مطلقاً إىل مضافاً، التكليف

، أو عن االستنابة بعضاً مطلقاً حىت أو مجيعاً يوملن صد عن الرم، وملن صد عن احللق والتقصري ،الذبح

  .بنفسه

بل رمبا استفيد بعض ما تقدم من صحيح ابن ، حكم ما لو مل يتمكن عن االستنابة أيضاًوذا ظهر 

يزور البيت   النساء حىتال حيل له:  قال،هلهأ إىل يرجع طواف النساء حىت يعن رجل نس، عمار

رمي اجلمار  ينس وإن ،عنه ييقض أن ما مادام حياً فال يصلحأف،  مات فليقض عنه وليه فإن،ويطوف

  . )٢(والطواف فريضة سنة ي الرم،فليسا بسواء

صلى اهللا عليه ( من سنن النيب  ألنه،كان حياً وإن ه عنهؤجاز قضا رمي اجلمار ينسن إ يعين: أقول

  . وليس من فرائض القرآن، )وآله وسلم

 فىتأو  قرب يف احلدائق،م الأفهو هل مصدود  ، مىنأعمالبعد  لو صد عن دخول مكة: )اخلامسة(

ى تأ  فإن،فعال مىنأب تيانويف اجلواهر ولو صد عن مكة خاصة بعد اإل، دصلصدق ال، يف املستند بالتحلل

 فيف الّإو، هح به يف الروضة صح حج كما صر،ولو باالستنابة يف متام ذي احلجة السعيبالطواف و

رة صوظاهر التب، يوالدروس وحواشي الكركى املبسوط والسرائر والقواعد والتذكرة والتحرير واملنته

 حرامن احمللل لإلأل، ه بالنسبة للنساء والطيب والصيدإحرامى على بق، هاضعن بع يكما حك، والتلخيص

  ،  شرع يف الثاينفإذا، السعيفعال يوم النحر والطوافني وأتيان باإل، أو صورللمصدود واحمل يما اهلدإ

                                                

  . ٣ حواف من أبواب الط٤٧ الباب ٤٥٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٥٢

 ،حينئذ يجواز التحلل باهلدى لعدم الدليل عل، كماليوم النحر تعني عليه اإل مبناسك مىنى تأو

  . مث رجح التحلل، بباقي املناسك يأيت أن  إىلهإحراميف ى فيبق

 يف عدم إشكال فال ،احلجة بنفسهتيان بالطواف والسعي يف بقية ذي أما لو متكن من اإل: أقول

 واملختلف يكما عن احلل، ذ جيوز التأخري يف املتمتع اختياراًإ ، جلواز التأخري بال شبهة،الصد حينئذ

  . احلليب وهشام بن سامل  لصحيحيت،كثر املتأخرينأو واملفاتيح وشرحه

،  التشريقأيام بيذه خرته حىتأرمبا  : قال،صبحأ حىت يزور البيت أن ي عن رجل نس:وىلاأل

  . )١(لكن ال يقرب النساء والطيب

نك ال تقرب النساء وال أ إالّ ، التشريقأياميذهب  أن  إىلأخرت زيارة البيتن إ ال بأس: والثانية

  .)٢الطيب

احلج أشهر : يةويف القارن واملفرد جيوز مع االختيار بال خالف لآل، أوىلفالتأخري مع العذر 

، مكة إىل مما تقدم يف الرجوع  وصحيحة ابن عمار وغريها،لزوم التقدميى  عل وعدم دليل،معلومات

  عن املتمتع مىت:وقوله، يؤخر أن وموسع للمفرد، يؤخر أن ه يكره للمتمتعفإن :)عليه السالم(كقوله 

  . ليسا بسواء موسع عليهما واملفرد والقارن، من الغد وال يؤخر أو يوم النحر:  قال،يزور البيت

  فالظاهر صدق املصدود، يأيت بنفسه أن ما لو متكن من االستنابة فقط بدونأو

                                                

  . ٦ ح يف وقت طواف الزيارة٢٠٠ الباب ٢٩١ ص٢ ج:االستبصار )١(

.٣ ح من أبواب زيارة البيت١ الباب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٢٥٣

ولو باالستنابة مل يظهر  فما تقدم عن الروضة من الكفاية، كفاية االستنابةى وعدم دليل عل،  عليه

 إىل يرجع زيارة البيت حىت يعمن نس :بعموم العلة يف صحيحة هشام يتمسك له إالّ أن اللهم، وجهه

 إالّ ،الوارد يف النسيان يبل واملناط يف صحيح عل، )١(مناسكهى كان قد قض إذا ال يضره: فقال ،هلهأ

مل  وإن ،بل هو كذلك حينئذ، ال خيلو عن قرب وعليه فما ذكره الشهيد، العلةى مل يشتمل علأنه 

  .  فتأمل،يتمكن من االستنابة

جلملة من ى كف ،بعد مىن الصداحتمل  أو فيما علم ،السعيلو قدم بنفسه الطوافني و نعم

  . )٢(الروايات

 وأمها سيان قدمت :  فقال،وسعيه يف احلج عن املتمتع يقدم طوافه، كصحيحة مجيل وابن بكري

  . خرتأ

بني الصفا واملروة قبل ى مث يطوف ويسع  باحلجهلّأعن الرجل املتمتع ، يقطني علي بن وصحيحة

  .)٣(ال بأس:  قال،مىن إىل خروجه

  . ري ذلك مما تقدمغإىل 

 يفيتحلل د: م ال؟ قال يف اجلواهر أخرآفهل عليه ذبح ، لو صد بعد ذحبه أنه يف املقامى بق

وخصوصاً ، كما يف كشف اللثام ، مىنأعمالتيان ببعد اإل مكة إىل حني صد عن الوصولأي  ،حينئذ

  . ىانته ،كما جزم به يف املدارك، ذي احلجة يبعد مض

   مناإ ىن الظاهر من النص والفتوأل،  عدم الوجوبلكن ال يبعد: قولأ

                                                

. ٤ ح من أبواب زيارة البيت١ الباب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ ج:الوسائل )٣(



٢٥٤

  .آخر يه هديقد ذحبه فال جيب عل أنه واملفروض، واحد يهو هد

مل يكن ، آخر ذي احلجة إىل ولو  متكن من ذلك فإن،لو منع عن دخول مكة أنه فتحصل

قبل ى  وسعن طافويك إالّ أن ،ىيطوف ويسع أن ، إىلحمرماً عليه الثالثة الباقية ي وبق،مصدوداً

مل يتمكن يكون  وإن ، االستنابةحوطاأل إالّ أن ،شيء آخر أي ولو مل يتمكن حتلل بدون، الوقوف

  . فيلزم عليه احلج من قابل، مصدوداً

من  أنه فقد عرفت من املسألة الثالثة واخلامسة، ومكة مجيعاً لو صد عن مناسك مىن: )السادسة(

  . مصاديق املصدود

، ثام ذلكلواملدارك وكشف ال ى وعن التذكرة واملنته،واجلواهر واملستند قبذلك احلدائ فىتأوقد 

 املوقفنيى ولو مل يدرك سو:  قال، فيهشكالاإل لكن عن القواعد، جود الوجهنيأوجعله يف املسالك 

ويتحلل مبا ، امكنن إ والذبح يحيلق ويستنيب يف الرم أنه ما فيه كاحتمال املسالكى  وال خيف،إشكالف

  . ىانته ،يأيت باملناسك حىت طيب والنساء والصيدعدا ال

وبعض  مناسك مكة، أو وبعض مناسك مكة وقد ظهر مما تقدم حكم ما لو صد عن مناسك مىن

  . اًأحيان نه يصدق الصد بذلكأو ،مناسك مىن

 يف متامية إشكال كان الصد عن طواف النساء فال  فإن،لو صد عن بعض مناسك مكة: )السابعة(

عليه (ومفهوم قول الصادق ، ترك طواف النساء نسياناًى ومناط ما دل عل،  االضطرارلرفع، حجه

والعلة يف ، )١(فال حج له، فمن ترك الطواف الواجب متعمداً، ركان احلجأالطواف من : )السالم

   :صحيحة اخلزاز

                                                

  .  يف ذكر الطواف٣١٢ ص١ ج:الدعائم  وانظر،١٥ ح الطوافأحكام يف ٢٠٩ ص٩٦ ج:كما يف البحار )١(



٢٥٥

ال : يقولطرق وهو أف، يقيم عليها أن اجلمال ويأىب، ومل تطف طواف النساء، امرأة معنا حائض

  ، )١(قد مت حجها يضمت: فقال  مث رفع رأسهوال يقيم عليها مجاهلا، اأصحاتتخلف عن  أن تستطيع

عليه (احلسن ، أبا يقطني علي بن سأل، بكون ترك الطواف عن جهل ما فيه بطالن احلج وبل

وجه ى ن علكان إ :)عليه السالم( قال ،يطوف بالبيت طواف الفريضة أن عن رجل جهل، )السالم

  .)٢(وعليه بدنة، جهالة يف احلج أعاد

 ولو متكن من االستنابة، زيارة البيت ييف من نس بل وعموم العلة يف صحيحة العلة املتقدمة الواردة

  . استنابة الناسيى  ملناط ما دل عل،استناب

ول ومش، انصراف أدلة الصد عن مثله، وعدم جريان حكم الصد واحلاصل يف وجه عدم البطالن

تارك طواف النساء  أن ى عن املسالك وغريه علمجاعيف املستند نقل اإل بل، املؤيدة مبا ذكر، أدلة الرفع له

  . لعدم متامية ما استدل به لذلك كان فيه تأمل وإن ،عمداً ال شيء عليه

أما االستنابة فللمناط ، استناب وحلت له النساء  متكن حينئذ من االستنابة فإن،وكيف كان

ولو كان  تيان الذبحإب املصدودى وقد عرفت حلية النساء عل ما مصدودإنه فأل وأما حلية النساء، قدماملت

 ظاهر العلة يف صحيحة اخلزازى بل مقتض، ما غري مصدود يكفيه االستنابة يف احلليةإو، ذلك يف مىن

  .احللية مع عدم االستنابة

كما متسك به ، ثارمثل هذا القسم من اآل يرفع حىت املختار من كون حديث الرفع إىل هذا مضافاً

  . الفقهاء ملثل ذلك يف موارد عديدة من الفقه

                                                

. ١٣ ح من أبواب الطواف٨٤ الباب ٥٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ١ حأبواب الطواف من ٥٦ الباب ٤٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٥٦

  .ىكما ال خيف أوىل بل ،يظهر حال الصد عن صالة طواف النساء ومما ذكرنا

تيان غالب  إل،حاله حال الصد عن طواف النساء أن فالظاهر، كان الصد عن طواف الزيارةوإن 

  .أيضاًف يف هذا الطوا ما تقدم فيه

واملناط املستفاد من نسيان السعي يف ، فكذلك لبعض ما تقدم، كان الصد عن السعيوإن 

يطاف  :)عليه السالم( فقال ،يطوف بني الصفا واملروة أن يرجل نس : كصحيحة حممد،الروايات

  . )١(عنه

 إىل من العود عال يتحقق الصد باملن: ففي اجلواهر مازجاً، مىن إىل لو صد عن الرجوع: )الثامنة(

وحينئذ فيحكم ،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه، الثالث واملبيت ا لرمي اجلمار مىن

  . ىانته ،ففي القابل الإو، مكانيف الرمي يف تلك السنة مع اإل بصحه احلج ويستنيب

املستند  فىتأ وبذلك ، كالم احلدائق،صحاب عن مجاعة من األمجاعوقريب منه مع حكاية اإل

  . أيضاً

ليس مبثابة  أنه فلما يستفاد من أدلة وجوب املبيت من، أما عدم جريان حكم الصد عليه: أقول

  . القول باستحباب أصل املبيت بل عن الشيخ يف التبيان، سائر واجبات احلج

  . )٢(فعليك دم  بت بغريها فإن،مبىن إالّ ال تبت ليايل التشريق: ففي صحيح ابن عمار

  اهللا عليه ى صل(ذن رسول اهللا أو، مرسلة النهاية الواردة يف علل املناسكويف 

                                                

. ٣ ح من أبواب السعي٨باب ال ٥٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٨ حمىن إىل  من أبواب العود١ الباب ٢٠٨ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٢٥٧

  . )١(من أجل سقاية احلاج يبيت مبكة ليايل مىن أن للعباس )وآله وسلم

ليس :  قال،عن رجل فاتته ليلة من ليايل مىن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، وعن العيص

  . )٢(ساءأوقد ، عليه شيء

 ،من شغل ليلة املبيت مبىن فاتين: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال، سعيد بن يساروعن 

  . غري ذلك إىل ،)٣(ال بأس: فقال

، شكالالترك التعمدي يوجب اإل أن فلما يستفاد من بعض النصوص من، وأما عدم رمي اجلمار

وعليه احلج ، تعمداً مل حتل له النساءمن ترك رمي اجلمار م:  يف خرب جبلة)عليه السالم(كقول الصادق 

 إىل هذا مضافاً، يعيد أن خرج ليس عليه جهله حىت أو يالرم يمن نس أن وما يستفاد من، من قابل

  . بعد عدم صدق الصد دلة الرفعأ

:  يف خرب عمر بن يزيد)عليه السالم(كقول الصادق ، دلةفلما يستفاد من بعض األ، ما االستنابةأو

 عنه ى مل حيج رم فإن،يرميها من قابل أن  التشريق فعليهأيام يمتض بعضها حىت أو  اجلمارغفل رميأمن 

  إالّ أيامه ال يكون رمي اجلمار فإن،عنه ييرم استعان برجل من املسلمني  مل يكن له ويل فإن،وليه

  . )٤(التشريق

   الفداء ملنى ما يدل عل إطالقملا تقدم يف املبيت من ،  الفداءحوطمث األ

                                                

  . ١ح... ذن للعباسأ يف العلة اليت من أجلها ٢٠٧ الباب ٤٥١ ص٢ ج:كما يف الشرائع )١(

. ٧ حمىن إىل  من أبواب العود١ الباب ٢٠٧ ص١٠ ج:الوسائل )٢(

. ١٢ حمىن إىل  من أبواب العود١ الباب ٢٠٨ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

. ٤ىن حم إىل  من أبواب العود٣ الباب ٢١٣ ص١٠ ج:الوسائل )٤(



٢٥٨

  . عادةنطيل باإل ال وحيث تقدم الكالم يف ذلك، مل يبت

 صد عن اجلمار، أو لكن مل يصد عن اجلمار، عن مجيعها أو لو صد عن بعض ليايل مىن: )التاسعة(

  . كل حالى وال يتحقق الصد عل، لكل حكمه أن فالظاهر، ومل يصد عن املبيت

، فراداًإكانت أم   متتعاً،حرم للعمرةأ كان  فيما،عمالعن األ أو لو صد عن دخول مكة: )العاشرة(

بل ذلك هو ،  كما يظهر من احلدائق واجلواهر واملستند،إشكالبال  عليه حكم املصدود قطعاًى جر

  .  كان معتمراً ألنه،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مورد روايات صد رسول 

صلى اهللا عليه وآله (ول اهللا خرج رس: قال أنه )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، فعن الدعائم

  . احلديث ،)١(ه أزيد من ألف رجل يريد العمرةأصحابومعه   عام احلديبية)وسلم

 عز وجلاهللا ن إ :يف سبب نزول سورة الفتح، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيح ابن سنان

 مع وحيلق،  ويطوفيدخل املسجد احلرام أن ، يف النوم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أمر رسول اهللا 

 ،)٢(حرموا بالعمرة وساقوا البدنأاحلليفة   فخرجوا فلما نزلوا ذا،ه وأمرهم باخلروجأصحابفأخرب ، احمللقني

  . احلديث

وخرج يف رجب مث صد مبا يرتفع  فرادحرم باإلأففيما لو ، يقيد ذلك بصدق الصد أن ينبغي نعم

  حرم ألو  أنه كما، مل يكن صداً،  مثالًأيامبعد عشرة 

                                                

  . حصار يف ذكر الصد واإل٣٣٤ ص١ ج:الدعائم )١(

  . ٣٠٩ ص٢ ج:تفسري القمي )٢(



٢٥٩

عليه  يمل يكن ذلك صداً جير، وصد مبا يرتفع قبل فوات وقتها،  ذي احلجةأولباملتعة وخرج 

  . متام العمرة واحلجبعده وقت إلى كان زمن الصد مبا ال يبق إالّ إذا ،حكمه

 السعي، أو ركعتيه أو كما لو صد عن الطواف، فعال العمرةألو صد عن بعض : )احلادية عشرة(

  .م الأ فهل يتحقق الصد بذلك ،طواف النساء يف العمرة املفردةو ، أالتقصريأو 

استناب ، ولو منع من الطواف خاصة: قال أنه فعن املدارك، لو صد عن الطواف أنه تفصيل ذلك

وحيتمل قوياً جواز ، االستنابةى عل أو يقدر عليه أن  إىلهإحرامى على  ومع التعذر يبق،مكانفيه مع اإل

، وكذا الكالم يف السعي، حراماإلى احلرج الالزم من بقائه عل يللعموم ونف، واتالتحلل مع خوف الف

  .ىانته ،وطواف النساء يف املفردة

  .ساكتان عن هذه املسألة واجلواهر واملستند، وتوقف احلدائق يف احلكم

 ملا، عليه حكم املصدود يمكان االستنابة ال جيرإمع  أنه وهو، والذي يقرب يف النظر التفصيل

  . ولزوم االستنابة، من عدم البأس مبثل هذا النحو من الترك يستفاد من مجلة من النصوص

ى كان علإذا  : قال،هلهأ إىل رجع حىت يطوف بالبيت أن جهل رجل :ففي صحيحة ابن يقطني

  . )١(أعاد احلج وعليه بدنة جهة اجلهالة

  .عادة والبدنةتلزم اإلجهة اجلهالة مل ى الترك لو مل يكن عل أن ن املفهوم منهاإف

   ي عمن نس،وصحيحة هشام، محزة علي بن أيب وقريب منها رواية

                                                

. ٩١ ح يف الطواف٩ الباب ١٢٧ ص٥ ج:التهذيبوانظر . ١ ح من أبواب الطواف٥٦ الباب ٤٦٦ ص٩ ج:انظر الوسائل )١(



٢٦٠

  . )١(مناسكهى كان قد قض إذا ال يضره: فقال، أهله إىل يرجع حىت زيارة البيت

  . كان مورد السؤال خاصاً بالنسيان وإن ،ن ظاهر التعليل العمومإف

:  قال،وواقع النساء كيف يصنع دم بالدهق حىت طواف الفريضة يعن رجل نس، وصحيحة علي

د ووكل ،كان تركه يف عمرة بعث به يف عمرة وإن ،بعث به يف حج كان تركه يف حجن إ ي،يبعث 

  .)٢(عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه

ما حنن  إىل عن موردها وهو النسيانى فمع عدم فهم اخلصوصية يتعد، هذه االستنابةى ومقتض

  .الطواف عن املريضى عل دلة الدالةاط املستفاد من األبل واملن. فيه

يسقط الطواف ، أو عليه حكم املصدود يفهل جير مكااإ ومع عدم ،مكان االستنابةإهذا كله مع 

ه إحرامينقلب ، أو يتمكن يف سعة الوقت أن  إىلحمرماًى يبق، أو فعالمن األ يويأيت مبا بق بأدلة الرفع

ن أل،  وال يبعد الثاين، احتماالت،حرم متتعاًأعرفات فيما لو  إىل فيذهب، الطوافلعدم متكنه من ، فراداًإ

  . أدلة الصد منصرفة عن هذا

  .  فتأمل، لشمول أدلة العدول له،حرم لعمرة التمتعأ إذا فراد فيمااإل إىل ال يبعد العدول نعم

 للمناط املستفاد فيمن ،نمكان متك أي تيان ما يففال يبعد القول باإل ولو صد عن صالة الطواف

  . وال يتحقق حكم الصد، نسيهما

يف غري املكان املعني  تيان مامع استفادة جواز اإل، أدلة امليسور بضميمة أدلة الرفعن إ :واحلاصل

  ،  قاضية بالكفاية،خبار النسيانأابتداًء من  هلما

                                                

  . ٤ ح من أبواب زيارة البيت١ الباب ٢٠١ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب الطواف٥٨ الباب ٤٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦١

من ، فيه وجهني أن الكوعن املس،  ففي املستند واجلواهر حتقق الصد به،ولو صد عن السعي

  .ىيف التحلل وعدم التصريح بذلك يف النص والفتو  النص وعدم مدخلية الطوافإطالق

ى على فيبق، فعاهلاأفراد بالشروع يف بعض إعمرة  املعتمرى عدم صدق الصد عل يوعن الكرك

  . ىانته ،بالباقي يأيت أن  إىلهإحرام

  .وتقدم كالم املدارك يف املقام

عليه (عبد اهللا  أبو قال: قال، ملفهوم صحيح معاوية بن عمار، لبطالن بذلكوالظاهر عدم ا

بعد عدم  أدلة رفع االضطرار إىل  مضافاً،)١(فعليه احلج من قابل، من ترك السعي متعمداً: )السالم

  . صدق الصد

 )سالمعليه ال(كقول الصادق ، من أدلة النسيان  للمناط املستفاد،ولو متكن من االستنابة استناب

عليه ( فقال ،أهله إىل يرجع يطوف بني الصفا واملروة حىت أن يسألته عن رجل نس:  قال،يف خرب احلشام

  . وغري ذلك مما مر. )٢(يطاف عنه: )السالم

  .فقد عرفت حكمه مما تقدم، ولو صد عن طواف النساء يف العمرة املفردة

 يوبق، مل يكن مصدوداً،  من التقصريوحبس حبيث ال يتمكن غلت يداه بأن ،ولو صد عن التقصري

  . يقصر ه حىتإحرامى عل

                                                

  . ٢ ح من أبواب السعي٧ الباب ٥٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب السعي٨ ب البا٥٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٢

وعمرة   احلجإحرامجيوز للمصدود يف  أنه ىعل، نص يف احلدائق واملستند واجلواهر ):١٦ مسألة(

 بل عن ،كما هو شأن من فاته احلج، يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة أن  إىلهإحرامى التمتع البقاء عل

  .فضلاأل أنه الشهيد

ظاهر  إىل بل نسبه يف احلدائق، يحتلل دوإال  ،مكنأن إ فعال العمرةأكمال إجيب عليه ه  إنمث

رادة إالظاهر  إالّ أن أفاد الوجوب وإن ىحالل يف النص والفتواإل بأن واستدل له يف اجلواهر، صحاباأل

  . ىانته ،رظ يف مقام توهم احل ألنه،باحة منهاإل

املبينة  أو مرة بالتحلل النصوص املتقدمة اآلر لظواه،لزوم التحلللكن الذي يقرب يف النظر : أقول

ر ظمر يف مقام توهم احلوكون األ، جواز البقاءى وعدم دليل عل، التأسي إىل مضافاً، لوظيفة املصدود

اليت يتمكن معها من   وجمرد كون البقاء عسراً ليس من القرينة الصارفة،قرينة مفقودة يف املقام إىل حمتاج

بعد كون  مسرح هلا يف املقام ة الء والربا،االستحباب ال يقاوم الدليل أن كما، عن الظاهر  اليدرفع

  . رد فيهاا من الشارع يلزم اتباع املقدار الوةاً متلقاأمورالعبادات 

حالل فيبعث اإل يشاء أن  إىل والبقاء كذلك،وطنه حمرماً إىل ال جيوز الرجوع أنه ومبا ذكرنا ظهر

  .  فتأمل،كذلك سننيى بقي أو ياهلد

  



٢٦٣

جلواز ، أعم من البدنة والبقرة والشاة، الظاهر كون اهلدي الذي يذحبه املصدود ):١٧ مسألة(

وكذا يف ، اخلصوصيةى النحر ال يدل عل أو من لفظ البدنة خباروما يف بعض األ، سوق كل واحد منها

  .احملصور

اهللا عليه ى صل(حصرنا مع رسول اهللا أ: ال جابر قىرو، ذلك يف اجلملة ما عن الغوايلى ويدل عل

  . )١()عليه وآله وسلمى صل(بأمر رسول اهللا ،  والبقرة عن سبعة،فنحرنا بالبدنة عن سبعة،  باحلديبية)وآله

حرم مث أصابه أاحلج و إىل  بالتمتع بالعمرةحرامعقد الرجل اإلإذا  :إبراهيم علي بن وعن تفسري

ويبعث ، حصر فيهأيقيم يف مكانه الذي ه  فإن،ميضي أن وال يستطيع، مكة إىل يبلغ أن قبل علة يف طريقه

  . )٢(بد منها  ال،كان فقرياً فشاة وإن ،كان بني ذلك فبقرة وإن ،كان غنياً فبدنةن إ ،ده هدياًنمن ع

، نواعأثالثة ى  واهلدي يكون عل،)٣(﴾فَما استيسر ِمن الْهدِي﴿: تعاىلعند قوله ، ويف جممع البيان

  . )٤( )عليه السالم( علي عن ي وهو املرو،يسرها شاةأ و،شاة أو بقرة أو جزور

  . )٥(ما استيسر شاةن إ :)عليه السالم( علي روي عن، ويف البيان

  .ا أعم من احلصر والصدأوقد تقدم ، ذلكى ية داللة علففي اآل، كل حالى وعل

لزوم ذبح ما  ين الدليل يعطأل، ىعلوال باأل دىن باألمل جيز تبديله ال، لو ساق هدياً أنه مث الظاهر

الشراء  إىل مات ما ساقه واحتاج أو ،هءوأراد هناك شرا يفيمن مل يسق اهلد منا تظهر الثمرةإو ،ساقه

  . ثانياً

  

                                                

. ٧٩ ح٢١٦ ص١ ج:العوايل )١(

. ٦٨ ص١ ج:تفسري القمي )٢(

. ١٩٦  اآلية:سورة البقرة )٣(

. ١٥١ ص اجلزء الثاين١جملد : جممع البيان )٤(

. ١٥٦ ص٢ ج:التبيان )٥(



٢٦٤

إذا حبس بدين أو مبظلمة أخرى، فإن كان قادراً على إجناء نفسه فلم يفعل مل يكن ): ١٨مسألة (

  .ف وال إشكال، كما يف اجلواهرمصدوداً، بال خال

  .وبذلك أفىت يف املستند واحلدائق، حاكياً له عن تصريح مجلة من األصحاب

 فال يصدق عليه الصد املأخود ، من السريوالوجه يف ذلك أنه بالقدرة على ذلك يكون متمكناً

  .شرعاً موضوعاً لألحكام املتقدمة

  .وداًنعم لو عجز عن أدائه حتلل باهلدي، لكونه مصد

الذي حكم فيه بالصد مبطلق ) عليه السالم(ويدل عليه خرب الفضل بن يونس، عن أيب احلسن 

  .)١ (حبس السلطان

 منعكم خوف أو عدو أو مرض، وهو :فإن أحصرمت:  يف تفسري قوله تعاىل،بل يف جممع البيان

  .)٢()عليهم السالم(املروي عن أئمتنا 

 وهو املروي يف ،)دو أو مرض أو هالك بوجه من الوجوهفإن منعكم خوف أو ع(: ويف التبيان

  .)٣(أخبارنا

وذا يتبني أن ما ورد يف مجلة من الروايات من ذكر العدو، إمنا هو من باب أحد املصاديق، لكونه 

): عليه السالم( هذا مضافاً إىل عموم قوله ،)صلى اهللا عليه وآله(أظهرها، أو لبيان مورد صد رسول اهللا 

ر واملضطراحملصو)وغريه،، كما تقدم ملا حنن فيه)٤ .  

  

  

                                                

.٢ من أبواب اإلحصار والصد ح٣ الباب٣٠٧ ص٩ج: الوسائل )١(

.١٥١ اجلزء الثاين ص١الد: جممع البيان )٢(

. ١٥٥ ص٢ ج:التبيان )٣(

.٢ من أبواب اإلحصار والصد ح١ الباب٣٠٣ ص٩ج: وسائلال )٤(



٢٦٥

  .مث هل غري املريض والصد بالعدو داخل يف حكم الصد أو احلصر، أو له حكم مستقل، احتماالت

إن حصر الصد فيما ذكروه يف موضع النظر، فقد عد من األسباب فناء : قال يف حمكي املسالك

 مع الشرط قطعاً، وال معه يف وجه، لرواية محران، النفقة وفوات الوقت وضيقه، والضالل عن الطريق

هو حل حيث : حلين حيث حبستين، فقال: حني سأله عن الذي يقول) عليه السالم(عن الصادق 

ويف إحلاق أحكام هؤالء باملصدود أو باحملصور، أو استقالهلم نظر،  .)١(أو مل يقل:  قال،حبسه اهللا تعاىل

حصر السبب فيهما وعدم التعرض حلكم غريمها، وميكن ترجيح من مشاة كل منهما، والشك يف 

  .جانب احلصر ألنه أشق، وبه تيقن الرباءة، انتهى

 أن األحكام اخلاصة للمحصور واملصدود ال جتري على هؤالء، لعدم انطباق أحد والظاهر: أقول

ا مما تقدم يف كالم الشهيد العنوانني باملعىن املأخوذ هلما يف الروايات على هؤالء، وجمرد األشقية وحنوه

ترجيح استحساين ال ميكن اتباعه، فالالزم ترتب األحكام املترتبة يف اآلية والروايات الشاملة مبوضوعاا 

هلم عليهم، فإن اآلية كما عرفت عن جممع البيان والتبيان عامة تشمل هؤالء، واألخبار اليت رتبت احلكم 

  .على املضطر تشملهم

 ،دةر يف اجلواهر، من أم يبقون على اإلحرام إىل اإلتيان بالنسك ولو العمرة املفأن ماوذا يظهر 

  .ال وجه له

  .هذا كله فيما كان حمبوساً حبق

   على مال غري قادر على دفعه، أو مظلمة مدعاة جوراً وال  ظلماًأما لو كان حمبوساً

                                                

.٤ من أبواب اإلحرام ح٢٣ الباب٣٤ ص٩ج: الوسائل )١(



٢٦٦

  .ق موثقة الفضل املتقدمةيتمكن من إجناء نفسه، فال إشكال يف كونه مصدوداً أيضاً، إلطال

  .فىت احلدائق واملستند واجلواهر، وحكي عن غري واحد أيضاًأوذا 

  :ولو قدر على دفع املال، أو إجناء نفسه من املظلمة، ففي املقام احتماالت

 على مث إن الظاهر حتقق الصد باحلبس ظلماً: جريان حكم املصدود عليه، قال يف اجلواهر: األول

على دفعه، لإلطالق، واحلكم على احملبوس عند السلطان بأنه مصدود فيما مسعته من خرب مال وإن قدر 

 لألصل وغريه، واألمر باإلمتام بعد حتقق اسم ،الفضل، وألنه ال جيب عليه بذله وإن كان غري جمحف

 يف الصد ال يقتضي البذل مقدمة، ولذا جزم به الفاضل يف القواعد من غري إشارة إىل خالف، بل حكاه

  .املسالك عن ظاهر مجاعة أيضاً، انتهى

واحملبوس ظلماً ملطالبة مال غري قادر عليه، أو :  عليه، قال يف املستندهعدم جريان حكم: الثاين

موجب صرفه إلتالفه مصدود، وملطالبة ما يقدر عليه قليالً أو كثرياً غري مصدود، وإن مل نقل بوجوب 

  .دم وجوب البذل ألجر نفي الضرر أمر آخر الضرر، فإن الصد أمر، وعةدفعه ألدل

التفصيل بني املال احف وغري احف، وهذا هو األقرب، لصدق الصد مع اإلجحاف : الثالث

والشاهد الرجوع إىل العرف، فإن من أراد الذهاب من كربالء املقدسة إىل النجف األشرف، . دون غريه

 بإعطاء نصف دينار له، ال  ظامل مينع عن الذهاب إالوجد هناكوكان املتعارف أخذ نصف دينار منه، مث 

 أنه مصدود، خبالف ما إذا أراد الظامل يكون الشخص املثري بذلك ممنوعاً عن النجف، وال يصدق عرفاً

  .منه مائة ألف دينار، فإنه يصدق عرفاً أنه مصدود، وأن الظامل صده عن النجف

ة للواجب الذي هو إمتام احلج والعمرة هللا، واهللا  لكونه مقدم،مث إن بذل املال غري احف واجب

  .العامل

  



٢٦٧

وعدم التحلل ملا  فلجواز الصرب املشهورى ما عل ـ إفات احلج حىت صرب املصدود إذا ):١٩ مسألة(

كما لو صد عن ، املختار ففيما كانت املدة قصريةى ما علإو، باحةمر بالتحلل لإلعرفت من كون األ

 متكن من دخول مكة بعد  فإن ـصرب عصياناً أو اليوم العاشر فصرب حىتيوم التاسع  مناسك احلج

 بل ،وتبعه اجلواهر واحلدائق، كما يف الشرايع، حتلل بعمرة مفردة، كان فيها وارتفع الصد أو الفوات

  .حيث أوجب الدم، خالفاً خلالف الشيخ، وال دم عليه، مجاعظاهر املستند احتمال اإل

  .ويف احلدائق،  كما عن املسالك واملدارك،حتلل من العمرة باهلدي، مل يتمكن من العمرةوإن 

 ،فللبحث فيه جمالوإال ،  عليهمجاع ثبت اإل فإن:شكل يف املستند يف صورة التمكن قالأو

  . ىانته ،الستصحاب جواز التحلل وصدق املصدود من احلج

، امه خلوف الطريق فهو مصدودوملا يتحلل وتعذر العود يف ع بلده إىل لو صابر أنه بل عن الدروس

بعدم صدق اسم  شكل عليهما يف اجلواهرأ وإن ،وتبعه املدارك، فله التحلل بالذبح والتقصري يف بلده

  . مثله عرفاًى الصد عل

  . دلةمن األ دراك املوقفإفلما تقدم يف مسألة عدم ، فيما متكن منها ما التحلل بعمرة مفردةأ: أقول

طلوع الشمس يوم إىل  : فقال له،فاته املوقفان مجيعاً د للحجعن رجل مفر :كصحيحة حريز

  .)١(وعليه احلج من قابل،  طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج وجيعلها عمرة فإن،النحر من مىن

  .  العمرة فيهاأعمالمع زيادة بيان ، )٢(ىخروقريب منها صحيحته األ

                                                

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

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٨ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٢٦٨

:  فقال،يوم النحر الإفلم يبلغ مكة ، احلج  إىلبالعمرة عن رجل خرج متمتعاً :وصحيحة ضريس

وحيلق رأسه، بني الصفا واملروةى ويطوف ويسع، ويقطع التلبية حني يدخل مكة، هإحرامى يقيم عل ،

  .)١(شاءن إ هلهأ إىل وينصرف

  . غري ذلكإىل 

، شرةيف املسأله اخلامسة ع، املؤيد مبوثقة الفضل املتقدمة، هذا بعد انصراف أدلة الصد عن مثله

  .  ال ينايف وجوب العمرة،)٢(هذا مصدود: )عليه السالم(وقوله ، لزوم العمرةى الدالة عل

ويظهر من ، ولحيث اختار املشهور األ، يف وجوب العمرة وعدمها الكالم يف املقامن إ :واحلاصل

  . قول املشهورى  واملوثقة دالة عل،املستند الثاين

،  وال بأس بااللتزام بذلك،فرادالتمتع واإلبني التفصيل ى  علدلت املوثقة أن الكالم يفى يبق نعم

: )عليه السالم(قوله  بأن مردود، املورد إىل عنهاى فال يتعد، املوثقة فيمن حبسه السلطان بأن والقول

هذا مصدودنه ال خصوصية للموردأو، العمومى  دليل عل .  

، يال خلرب داود الرق، ا نقول بذلك للموثقةكنل، خيشوفاقاً لل، وجوب الدم يف املتمتع وذا يظهر

، قدم اليوم قوم قد فام احلج: فقال ذ دخل عليه رجلإ مبىن )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت مع: قال

وعليهم احلج من ، يهريق كل واحد منهم دم شاة وحيلق أن عليهمى أر: قال، نسأل اهللا العافية: فقال

   التشريق مبكة أيام يمتض قاموا حىتأ وإن ،مبالده إىل انصرفوان إ ،قابل

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٣ الباب ٣٠٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٩

  .)١(فليس عليهم احلج من قابل، حرموا واعتمرواأف بعض مواقيت أهل مكة إىل مث خرجوا

فراد حرم لإلأ وإن ،حرم للتمتعأكان ن  إه املصدود فيه والذبحإحراماملختار االعتمار بن إ :فتحصل

 ياهلد أن  ملعلومية،ذبح هديه حرم بالقرانأكان  وإن ،امتهأحرم باملفردة أكان  وإن ،مل يكن عليه ذبح

 ما طالق إل،فال يبعد القول بانقالا حجاً مفرداً بعد ضيق وقتها احرم بالعمرة للتمتع وإن ،واجب الذبح

  . حد املتعةى دل عل

  .)٢(يوم التروية إىل وحد املتعة :وفيها، يقطني علي بن كصحيحة

  .)٣(يوم الترويةىل  إمنا املتعةإ :سحاقإوخرب 

زوال الشمس من يوم  إىل  وله احلج،زوال الشمس من يوم عرفة إىل املتمتع له املتعة :وصحيحته

   .)٤(النحر

لعدم فائدة يف ، املفردة إىل ولو مل نقل باالنقالب، مما تقدم يف مسألة ضيق وقت املتعة غري ذلكإىل 

بعد  املتعةى ذ ال يبقإ، مر التحلل بالصداألى قصأف، يف هذه الصورة االنقالبى وعدم دليل عل، ذلك

  .هذا كله فيما متكن من العمرة، ذلك بدليل التحديد املذكور

  . يم قالوا حتلل من العمرة باهلدأفقد عرفت  ولو مل يتمكن من العمرة

ى ل دل علمنا الدليإو، يف هذه الصورة ليهاإاالنقالب ، أو العمرة إىل العدولى ال دليل علنه إ :وفيه

  . يف صورة التمكن من احلج االنقالب

   مث، العمرة إىل بدون االنقالب، دوكان حكمه حكم املصد هذاى وعل

                                                

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١١ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٩ ح من أبواب أقسام احلج٢١ ب البا٢١٥ ص٨ ج:الوسائل )٣(

. ١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٣ ص٨ ج:الوسائل )٤(



٢٧٠

  . بلده فعل حمرماً إىل فلو رجع، جراء حكم املصدود يف حمل الصدإنك قد عرفت لزوم إ

  .تام اجلواهر غري إشكالو، الصد يبقن إ يتحلل هناك مبا كان يتحلل يف حمل الصد نعم

  . واهللا العامل، كما عرفت موثقة الفضلى  عمل مبقتض،مل يبقوإن 

  



٢٧١

 فيه ، أم ال،ظنه أو ولو مع رجاء زوال املانع، ل بالصد مطلقاًاإلحال هل جيوز ):٢٠ مسألة(

  . قوالن

 ظاهرن إ ويف احلدائق، ى النص والفتوإطالقظاهر  إىل بل رمبا نسب، اجلواز مطلقاً: ولاأل

  . كما صرح به غري واحد منهم فيما ظن انكشاف العدو قبل الفوات التحللجواز  اجلماعة

غلب ا ذإ :ويف اجلواهر عند قول احملقق، صحابمن مذهب األ املعروف إىل وعن الذخرية نسبته

بل ال أجد   كما يف القواعد وغريها:قال. ىانته ،قبل الفوات جاز له التحلل ظنه انكشاف العدوى عل

  .  عمن كان يرجوهفضالً  بهفيه خالفاً معتداً

مل يسوغ نه إ حيث، عن الشهيد الثاين يوهو احملك، مر مدار رجاء الزوال وعدمهدوران األ: الثاين

كان يظهر من آخر كالمه  وإن ،وتبعه املدارك، زوال العذر قبل خروج الوقت املصدودى رج إذا التحلل

  .وتبعهما املستند، ويةولاأل

  . باالطمينانى املسم يمر مدار العلم العاد دوران األوهو، وهناك احتمال ثالث

  . املصدود حكمه كذا أن ىدلة علبعموم األ: ولواستدل لأل

  . ى النص والفتوإطالقاملتقني من ى صل علباالقتصار فيما خالف األ: واستدل للثاين

، ازاً عقالئياًحرإ حراز املوضوعإذ الالزم يف ترتب احلكم إ، هو االحتمال الثالث قوىاألو: أقول

بعدم  مع االطمينان الإالصد املأخوذ يف الدليل ال يصدق  أن ومن املعلوم،  االطمينانالذي أقل مرتبته

 بل تسمية غريه صداً، بل املراد الصد املانع، ناماًآشئت قلت ليس املراد بالصد وقوعه  وإن ،االنكشاف

   صد إالّ إذا ، زيارة عرفةفالناً مصدود عن أن ال يصدق أنه ىتر الأ، يف غري حمله



٢٧٢

  . مل يصدق الصد وارتفع حبيث يتمكن من الزيارة ما لو صد يف يومأ، حبيث مل يتمكن منها عنه

يف ذلك  إليه ال يتمكن من الوصول مبا إالّ ال يتحقق، الصد عن الشيء يف زمان معنين إ :واحلاصل

، بعد ذلك حبيث يتمكن من احلج النكشاف صورة اصالًأال تشمل ، الصدى دلة املشتملة علفاأل، الزمان

 خالف،  واجلهل والظن وحنوها يف موضوع الصد الذي هو من املوضوعات احلقيقيةدخال العلمإبل 

  .حكام يف موضوعات األمورالقاعدة املسلمة من عدم مدخلية هذه األ

والصفات ، الواقعيفاحلكم دائر مدار الصد ، املوضوع إىل لكونه طريقاً منا ذكرنا حنن االطمينانإو

من الرجاء  هذا املوضوع إىل الشارع مل جيعل طريقاً خاصاًن إ وحيث، النفسانية من العلم وحنوه طرق

أراد  ولعل من قيد بالرجاء، سائر املوضوعات إىل ذلك هو الطريق إىل كان الطريق، والظن وحنومها

  . عن االطمينان بالعدم أخرىذ عدم الرجا عبارة إ، ذلك

ظهور ى الذي ميكن دعو قد يشك يف صورة العلم نعم: قول اجلواهريف هر وجه النظر ومنه يظ

  .حلاقها متجهاًإولو ال ذلك لكان ،  يف خالفهاصحابكلمات األ

 الصد إالّ ذ النص مل يتضمنإ، يف مقابلة النص كذلك ما جعله من قول الشهيد اجتهاداً أن كما

  . بتحققه الواقعي إالّ الذي ال يتحقق

  



٢٧٣

وفاقاً للحدائق واملستند ، عليه حكم املصدودى  جر،مث صد عمرته أو فسد حجهألو  ):٢١ مسألة(

ى وعدم مقيد يدل عل،  أدلة الصدطالقوذلك إل، عدم اخلالف فيهى خري دعوبل يف األ، واجلواهر

، تهدلمن البدنة واحلج من قابل أل فساد اإلأحكامعليه ى  وكذلك جير،ه باحلج الصحيحأحكاماختصاص 

 ، وفاقاً ملن تقدم،اختصاص ذلك باحلج الذي ال يصد فيهى واستصحاب احلكم وعدم ما يدل عل

  . بعد كون االنصراف بدوياً، طالقاحلج الذي يتمه مدفوع باإل إىل واحتمال االختصاص لالنصراف

، احنومه أو حجة النذر، أو  املستقرة من قبلسالملو كان حجه حجة اإل أنه الكالم يفى يبق نعم

ال  ن هذا احلج الذي قد صد فيهأل، ول ال يبعد األ،أم يكفي حج واحد، فهل جيب عليه حجان آخران

فيجب حج ثالث ، كما دل عليه النص، حج عقوبة واحلج الذي يأيت بعد ذلك، سالميكفي عن حجة اإل

  . حنومها أو النذري أو يسالمعن اإل

  .غري تام احدةفما عن املبسوط من وجوب حجة و، قوىوهذا هو األ

ظاهر دليل  أن من،  احتماالن،والنذري وحنومها يسالمحجه اإل، أو وهل يقدم حجة العقوبة

وحيتمل التخيري لعدم مرجح ميكن ، سالمومن فورية حجة اإل، العقوبة لزوم كوا يف السنة التالية

  . ليه من قبلعمستقرة  سالمهذا كله فيما كانت حجة اإل، االعتماد عليه

، مل تبق االستطاعة إذا ،سالممل يكن عليه حج ثالث لإل، من االستطاعة وىلاألو حج يف السنة ما لأ

  . وما كان واجباً قد صد عنه، لعدم ما يوجبها

بعد ، لعدم االستطاعة منها زماناً، سالمكان الالزم القول بتأخري حجة اإل، لو بقيت االستطاعة نعم

   وهو حج ، بواجب مقدمفرض كون الزمان مشغوالً



٢٧٤

  .العقوبة

الصد  أن ملا قد عرفت من، حج ثان الإمل جيب عليه ،  حج الندبأوالً يت بهمث لو كان احلج اآل

  . ىنصاً وفتو، االتفاق عليهى بل يف احلدائق دعو، بنفسه ال يوجب حجاً

، ىتونصاً وف، فسادن العمرة كاحلج يف الصد واإلأل، ق يف ما ذكرنا العمرة واحلجال يفره مث إن

  .طالقفراد والعمرة املتمتع ا واملفردة لإل حج القران والتمتع واإلال يفرق أنه كما

  ؟أم ال فساد اإلأحكامعليه ى  فهل جير،فسدأولو صد مث 

دلة الذي ال فرق فيه  األطالقإل، أيضاًفسد جاز التحلل أولو صد ف: قال، ولرجح يف اجلواهر األ

والدم ، فسادوحينئذ فعليه البدنة لإل، كما عرفته سابقاً، دم والتأخروال بني التق، فساد وعدمهبني اإل

  . ىانته ،للتحلل والقضاء

كون ذلك قبل ى خصوصاً بعد اشتماله عل، غريه إىل فسادالنصراف دليل اإل: وحيتمل الثاين

  .ول األحوطاأل أن وال ريب، املوقف

وانكشف العدو يف وقت يتسع ، لو حتلل املصدود قبل الفوات أنه وهو،  شيءيف املقام يبق

ى وال دليل عل، مستمراً أو ،فيما كان احلج واجباً مستقراً، إشكالبال  تيان بهوجب اإل، الستيناف احلج

ن أل، وال وجه للقول بأنه يكشف انكشاف العدو عن عدم متامية حتلله، يف هذه السنة السقوط املطلق

 دائرة حكامواأل، منا ختيل ذلكإو،  عن احلج واقعاًوهذا مل يكن مصدوداً، التحلل للمصدود عن احلج

كما  ،كانت دائرة مدار الواقع وإن حكامألاذ إ  ملنع ذلك،ال العلم واجلهل والظن وحنوها، مدار الواقع

 ،مع العلم باالنكشاف مبجرد الصد حىت  جواز التحللإطالقالقائل ب يف رد صاحب اجلواهر ليهإشرنا أ

 احلصر هو احلصر العريف أن كما،  الصد هو الصد العريف الصادق ملثل املقامالظاهر من أدلةإالّ أن 

  .صح بعد ذلك مع بقاء املوسم وإن ،املأيوسى الصادق عل

  عرفت هذا إذا 



٢٧٥

وهو بعد ، كشف العدو يف وقت يتسع لالستينافنامث ، فسد حجهأبعد ما  قلنا لو حتلل املصدود

، سالمحجة اإل، أو به حج العقوبة يتاآل فهل هذا احلج، لككان استقر عليه احلج قبل ذ، أو مستطيع

وقد ، كون احلج من قابل  تضمنت،فسدأمن ى عل وجوب احلجى دلة املشتملة علن األأل، الظاهر الثاين

  . ياًإسالميت به يف هذه السنة فيكون اآل،  والثانية عقوبة بالنص،سالملإل وىلاألاحلجة  أن عرفت

  . وحج العقوبة بعده،  ال قضاء عنه لسنتهإسالمحج  فهو حينئذ:  بقولهيف اجلواهر فىتأوذا 

 فهو كمن أبطل ،للقضاء فيما يأيت به يف وقته ذ ال معىنإ، به يف هذه السنة ليس قضاًء يتاحلج اآلو

  .يف الوقت أخرىبصالة ى تأصالته مث 

 فهل يأيت، لوقت باقوا كشف العدونامث ، وحتلل فسده مث صدأو،  مندوباًولولو كان احلج األ

ومن ، كون احلج يف قابلى الدال عل  من ظاهر النص،احتماالن، أم القابل باحلج العقويب يف هذا العام

واحتمال اختصاص  :ورجحه يف اجلواهر قائالً، متام الفاسدإالذي يلزم عليه  املتعارف إىل انصرافه

يف صورة الصد اليت  ظهور النصوص بعد ،لظاهر النصوص واضح الضعف مشروعية القضاء يف القابل

  .ىاحلج من قابل انته أن طلق فيهاأولذا . متام الفاسدإجيب فيها 

  . االحتياطى فال يترك مقتض، واالنصراف غري معلوم، ن ظاهر القيد اخلصوصيةأل، لكنه حمل تأمل

  



٢٧٦

  . فالكالم يف ذلك من جهتني، بالقتال إالّ لو مل يندفع العدو ):٢٢ مسألة(

، مع القتال لو مل ميكن رفعهم حىت: فنقول، هؤالء وعدمهى  يف جريان حكم املصدود عل:)وىلاأل(

مدة يفوت  إىل لكن حيتاج ذلك مكن رفعهمأ وكذا لو ، يف جريان حكم املصدود عليهمإشكالفال 

، يكون مصدوداً فمع عدم ظن الغلبة: قال يف املستند، وهو متلبس باحلج ال العمرة، احلج بالقتال معهم

  . ىانته ،يثبت له حكم الصدأو 

 ولو ظن الغلبة مبعىن، فال مدخلية للظنوإال ، من باب كونه طريقاً عقالئياً ذكر الظن أن والظاهر

وأما وجوب :  قال،هأحكاموعدم ثبوت  بعدم صدق الصد فىتأففي املستند ، قيام الطريق العقالئي عليها

  . ىانته ،مر آخر غري مسألة الصدفهو أ، عدم جوازه حينئذ أو جوازه أو القتال

لو حكم الشارع بعدم  أنه ىتر الأ، يصدق الصد عرفاً ذ مع عدم جواز القتال شرعاًإ، وفيه نظر

مصدود عن  أنه صدق عرفاً، النجف االشرف إىل مث منع زيداً مسلم عن الرواح، جواز قتل املسلم

  .يتمكن من قتله والذهاب أنه كان يقطع وإن ،الزيارة

بالقتال مل  إالّ لو مل يندفع العدو : قال يف اجلواهر عند قول الشرائع،م الأهل جيوز القتال ): انيةالث(

ويف ، بل يف املسالك االتفاق عليه، جده فيهأبال خالف  :العطب أو الظن السالمةى سواء غلب عل، جيب

  . ىانته ،صحاباملدارك هو مقطوع به يف كالم األ

 إذا ،بال شبهة  هو من قسم الدفاع اجلائزولاألى  فعل،ونوا مهامجني أم اليك أن ماإاملانعون : أقول

  .مل يكن العدو يتركهم لو رجعوا

، وهو عدم كون العدو مهامجاً،  ودخل يف القسم الثاين، كان يتركهم لو رجعوا مل يكن دفاعاًوإذا

    منماإ لتهكان مقات  كان كافراً فإن،مسلماً، أو يكون العدو كافراً أن ماإوحينئذ ف
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ما من باب النهي عن إكانت  كان مسلماً وإن ،من باب حماربة قطاع الطريق، أو  باب اجلهاد

  .من باب قطاع الطريق، أو املنكر

 له ،لسبلالذين منهم مانعو ا وحماربة قطاع الطريق والنهي عن املنكر من اجلهاد كالًن إ وحيث

  .بابه إىل حالة ذلكإ وىلاأل ف،البسط إىل  والكالم فيه حمتاج،مقام خاص

حنو ذلك من احملرمات اليت يستلزمها  أو قتل الصيد أو املخيط أو يف جواز لبس املغفر أن كما

  .  حمل آخر سيأيت،وعدمه القتال

  



٢٧٨

لصدق ، دائه وجبأ مل يكن املال جمحفاً ومتكن من  فإن،باملال إالّ لو مل يندفع العدو ):٢٣ مسألة(

  .بالدفع إالّ  احلج الذي ال يتمكن منهاالستطاعة الواجب معها

 ، كما تقدم يف شرائط االستطاعة،من ختلية السرب ال تنايف مع الدفع باملالى وما يف النص والفتو

  .فهو من قبيل أخذ احلكومة الظاملة بعض الرسوم

ب يف وعدم الوجو، لعدم التمكني يف الثاين، دائه مل جيبأمل يتمكن من ، أو فاًحكان املال جموإن 

 يوال جير، ال يكون مصدوداً وىلففي الصورة األ، كما عرفت وجه ذلك يف شرائط االستطاعة، ولاأل

  . عليه حكمه يجير وويف الثانية يكون مصدوداً، عليه حكمه

 لصدق االستطاعة ووجوب ،ببذل مال غري متضرر به وجب مكن رفع املانعألو : قال يف املستند

ما مر يف  دائه وعدمهأفالكالم يف وجوب  به كان مما يتضرر وإن ،داًومل يكن مصدو، مقدمة الواجب

  . ىانته ،داءمكان األإولكنه ليس مصدوداً مع ، حبث االستطاعة

  . خصوصاً بعض مراتبه، داء كما تقدممكن األأ وإن ،اف موجب لصدق الصدحجاإلن إ :وفيه
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  املطلب الثاين يف احملصور

  :وفيه مسائل

  

بعد معلومية  البحث اللغوي إىل وال حاجة، كما عرفت ور هو املمنوع باملرضاحملص ):١ مسألة(

  . وصحة كل من ارد واملزيد،  املترتبةحكاماأل

ال نه إ  ويف احلدائق، وال خالف يف وجوب اهلدي يف احملصور وتوقف التحلل عليهإشكالال ه مث إن

 ويف املستند ال ، بقسميه عليهمجاعاإل بل ، ويف اجلواهر عدم اخلالف فيه، فيهصحابخالف بني األ

  .  عليه مستفيضمجاعخالف فيه ونقل اإل

  .تية ومستفيض الروايات اآل،ية املتقدمة فيدل عليه اآل،وكيف كان

لاأقوى عل، وجواز ذحبه يف موضع احلصر م اختلفوا يف وجوب بعث اهلديمث إ:  

وابن محزة وابن الرباج وابن  صالحيب الأو وهو احملكي عن الشيخ، يوجوب بعث اهلد: )ولاأل(

 وعن الغنية ، غري واحد عليه الشهرةى ويف اجلواهر حك،كثراأل إىل  بل يف املستند نسبته،دريس وغريهمإ

    وحمل: قالوا، عليهمجاعاإل



٢٨٠

  . كان معتمراًن إ  ومكة،كان حاجاًن إ مىن ياهلد

 :ولزوم البعث يف اجلملة عليهوتوقف التحلل  يوجوب اهلد عينأ،  الثالثةحكاماألى ويدل عل

 أن وحمله، هأصحابكان مع  إذا فليبعث ديه:  قال،حصر يف احلجأسألته عن رجل : قال، مضمرة زرعة

يعدهم  أن ا عليه فإمن،كان يف عمرة حنر مبكة وإن ،كان يف احلج إذا يوم النحر وحمله مىن، حمله ييبلغ اهلد

  .)١(تعاىلشاء اهللا  نإمل يضره  اختلفوا يف امليعاد وإن ،افقد وف  كان ذلك اليومفإذا، لذلك يوماً

  . )٢(وحنوه مضمر مساعة

 ويرجع صاحبه ،حيث صد املصدود يذبح: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وموثقة زرارة

ن إ أرأيت: قلت، حل هذا يف مكانهأ ي بلغ اهلدفإذا، واحملصور يبعث ديه فيعدهم يوماً، فيأيت النساء

ن اآل فليعد وليس عليه شيء وليمسك:  قال،النساءى تأحل فأوقد ، ومل يذحبوا عنه دوا عليه درامههر

  . )٣(بعث إذا عن النساء

حصر فبعث أعن رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، وصحيحة معاوية بن عمار

 كان يوم النحر وإذا، وم النحري ي كان يف حج فمحل اهلد فإن،ه ميعاداًأصحابيواعد : فقال، يباهلد

فلينتظر مقدار دخول  كان يف عمرة وإن ،مناسكه ييقض  وال جيب عليه احللق حىتفليقصر من رأسه

  . احلديث ،)٤(حلأ كان تلك الساعة قصر وفإذا، والساعة اليت يعدهم فيها، ه مكةأصحاب

                                                

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٢ الباب ٣٠٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٣١ س٢٠ ص:املقنع )٢(

  . ٥ حمن أبواب اإلحصار والصد ١الباب  ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٢الباب  ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٨١

  . دلة القول الثاينأويأيت بقيته يف 

 )عليه السالم( علي بينما: قال، )عليهما السالم(عن أبيه ، ن حممدعن جعفر ب، وخرب اجلعفريات

 فإذافعدل ، ورب الكعبة) عليه السالم(عبد اهللا  أيب ناقة: فقال، ة معقولةأبصر ناقذ إ، يف طريق مكة

فحجم وعصب رأسه  )عليه السالم(فأمر به ، دثار حمرم حمموم عليه )عليهما السالم(بن علي احلسني 

  . )١(ةدنوساق عنه ب

تكون البدنة ملكان ن أ و،الحتماله عدم التحلل، ىاملطلب ما ال خيفى لكن يف داللته عل: أقول

  .  فتأمل،االحتجام والعصابة

:  قال،يفبعث باهلد حصرأسأل عن رجل  أنه ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، وخرب الدعائم

 كان يف عمرة فلينظر مقدار  وإن ،وم النحرفمحل اهلدي ي كان يف احلجن إ ،ه ميعاداًأصحابيواعد

  . احلديث ،)٢(فيقصر وحيل، والساعة اليت يعدهم فيها، ه مكةأصحابدخول 

  .ويأيت بقيته يف أدلة القول الثاين

فمحل  كان يف احلجن إ ،ه ميعاداًأصحابتواعد ، يرسل باهلدأحصر فأ إذا والرجل: والرضوي

 ،املناسك ييقض حىت، وال جيب عليه احللق، فليقصر من رأسه ر كان يوم النحوإذا ،يوم النحر ياهلد

وسيأيت ، خلإ )٣(حلأ كان تلك الساعة قصر وفإذا، ه مكةأصحابكان عمرة فينظر مقدار دخول وإن 

  .متامه

   يبعث هدياً مع أن  مل يكن عليه،فأصابه حصر ومن قرن احلج والعمرة :ويف موضع آخر

                                                

  . ٦٨ ص:عفرياتاجل )١(

  .  يف ذكر الصد واإلحصار٣٣٥ ص١ ج:الدعائم )٢(

  . ٥ س٧٥ ص:فقه الرضا )٣(



٢٨٢

  . )١( احلج والعمرةأبر إذا وعليه، حلأ بلغ اهلدي حمله فإذا، حمله ييبلغ اهلد وال حيل حىت، هديه

 مث ،حرمأاحلج و إىل  بالتمتع بالعمرةحرامعقد الرجل اإلإذا  : يف تفسريهإبراهيم علي بن وعن

، ه يقيم يف مكانه الذي أحصر فيه فإني،ميض أن  وال يستطيع،مكة إىل يبلغ أن قبل أصابه علة يف طريقه

، كان فقرياً فشاة البد منها وإن ،كان بني ذلك فبقرة وإن ،كان غنياً فبدنةن إ  عنده هدياً،ويبعث من

  . )٢(هإحرامى  علوال يزال مقيماً

 ،حصرأمث  يرجل ساق اهلد: قلت له:  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وخرب رفاعة

  . )٣(يبعث ديه: قال

  :ويدل عليه مجلة من النصوص، )٤(ذحبه يف مكان احلصرينه إ :عن املقنع: )الثاين(

حرم أ كان مرض يف الطريق بعد ما فإن :)عليه السالم( قال ،كذيل صحيحة ابن عمار املتقدمة

 ، فعليه العمرة واجبةئ برفإذاكان يف عمرة  وإن ،أقام مكانهن إ ةأهله رجع وحنر بدن إىل فأراد الرجوع

 ردوا الدراهم عليه ومل  فإن،هله وأقام ففاته احلج كان عليه احلج من قابلأ  إىلكان عليه احلج فرجعوإن 

  . )٥(أيضاً ولكن يبعث من قابل وميسك ،حل مل يكن عليه شيءأجيدوا هدياً ينحرونه وقد 

                                                

  . ٥ س٧٥ ص:فقه الرضا )١(

  . ٦٨ ص١ ج:تفسري القمي )٢(

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٤الباب  ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٣١س ٢٠ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )٤(

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٢اب الب ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٨٣

 فمرض يف الطريق فبلغ ، خرج معتمراً)عليهما السالم(بن علي احلسني ن إ :)عليه السالم(وقال 

يا بين ما :  فقال،دركه بالسقيا وهو مريضأ فخرج يف طلبه ف،ذلك وهو باملدينة) المعليه الس(علياً 

 فلما ،املدينة إىل  ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده)عليه السالم( علي فدعا ي،رأس يشتكأ:  فقال،تشتكي

: ل قا،العمرة حل له النساء إىل خيرج أن  من وجعه قبلئأرأيت حني بر:  قلت من وجعه اعتمرئبر

يطوف بالبيت وبالصفا واملروة ال حيل له النساء حىت .صلى اهللا عليه وآله (فما بال رسول اهللا : قلت

صلى اهللا ( كان النيب ،ليسا سواًء:  قال، حني رجع من احلديبية حلت له النساء ومل يطف بالبيت)وسلم

  . )١( حمصوراً)عليه السالم( واحلسني ، مصدوداً)عليه وآله وسلم

 ،رجع وحنر بدنة أهله إىل  فأراد الرجوع،حرمأبعد ما  مرض يف الطريقوإن  :ل خرب الدعائموذي

عليهما (بن علي  احلسني  فإن،فعليه العمرة كان يف عمرة وإن ،فعليه احلج من قابل  كان يف حجفإن

 دركهأيف طلبه ففخرج ،  وهو يف املدينة)عليه السالم(فبلغ علياً ، فمرض يف الطريق خرج معتمراً )السالم

،  ببدنة)عليه السالم( علي فدعا ي،شتكي رأسأ:  فقال،ييا بين ما تشتك: فقال، وهو مريض بالسقيا

  . )٢( من وجعه اعتمرئفلما بر، املدينة إىل فنحرها وحلق رأسه ورده

، أهله وحنر بدنة إىل أهله رجع إىل راد الرجوعأف، حرمأ بعد ما كان مريضاًوإن  :وذيل الرضوي

    فعليهأبر إذا ،كان يف عمرة إذا أ،يرب أقام مكانه حىتأو 

                                                

  . ٣ ح باب اإلحصار والصد٣٦٩ ص٤ ج:الكايف )١(

  .  يف ذكر الصد واإلحصار٣٣٥ ص١ ج:الدعائم )٢(



٢٨٤

احلسني ن إ : قال أيب، عليه احلج من قابل فإنأقام ففاته احلج أو كان عليه احلج وإن ،العمرة واجبة

 من وجعه ئفلما بر:  ـقوله إىل وساق كما يف الدعائم، ـ خرج معتمراً )عليه السالم(بن علي 

:  قلت،يطوف بالبيت والصفا العمرة عند الربء ملا حل له النساء حىت إىل  خيرجولو مل: قال، اعتمر

صلى (النيب ن إ :قال، حلت له النساء  رجع من احلديبيةثحي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فما بال النيب 

  . )١(وهذا حمصوراً وليسا سواًء، كان مصدوداً )اهللا عليه وآله وسلم

 )عليه السالم(خرج احلسني :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ىوصحيحة رفاعة بن موس

جاء  قبل حىتأمث ،  فربسم فحلق شعر رأسه وحنرها مكانه،السقيا إىل ىانته  حىتةمعتمراً وقد ساق بدن

كب أوكانوا قد محوا املاء ف، ابين ورب الكعبة افتحوا له الباب: )عليه السالم( علي فقال، فضرب الباب

  . )٢(مث اعتمر بعد، ربعليه فش

هما يف املكان الذي نتبد احملصور واملضطر ينحران: )عليه السالم( قال الصادق ،ومرسلة الصدوق

  . )٣(فيهن ايضطر

 وقد فعل رسول ،يذحبان بدنتيهما يف املكان الذي يضطران فيه واحملصور واملضطر :ومرسلة املقنع

  . احلديث ،)٤(احلديبيةذلك يوم  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

                                                

  . ٦ س٧٥ ص:فقه الرضا )١(

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٦الباب  ٣٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح يف احملصور واملصدود٢١٠ الباب ٣٠٥ ص٢ ج:الفقيه )٣(

  . ٢٩ س٢٠ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٤(



٢٨٥

: قال ي،قال يف احملصور ومل يسق اهلدنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيحة ابن عمار

صام ي مل جيد مثن هد فإن،ينسك ويرجع)١(.  

 مع ،حصرأمن التخيري بني البعث والذبح حيث  يف واملدارك والذخريةما عن اإلسكا): الثالث(

  . خباربني الطائفتني املتقدمني من األمجعاً ، وية البعثأول

ويذبح يف حمل ، فيبعث يف احلج الواجب، والديلمي من التفصيل ما عن ظاهر املفيد: )الرابع(

ن إ احملصور باملرض: )عليه السالم(قال ،  بشهادة مرسل املقنعة،مجعاً بني النصوص، احلصر يف التطوع

املناسك من  ييقض حىت مث حيل وال يقرب النساء، دي حملهيبلغ اهل ه حىتإحرامى  أقام علكان ساق هدياً

  فإن،حرم منهأحل مما كان أوقد  ه ينحر هديه فإنفأما حجة التطوع، سالم حجة اإلكان إذا  هذا،قابل

  . احلديث ،)٢(شاء ال وإن شاء حج من قابل

فيذبح مكانه مجعاً  ه وبني غري،فيبعث ما عن اجلعفي من التفصيل بني ما لو ساق اهلدي: )اخلامس(

  . بشهادة صحيحة ابن عمار املتقدمة يف ذيل القول الثاين، بني الطائفتني

 وبني غريه فال ،التفصيل بني املضطر الذي ال يتمكن من التأخري فيجوز له الذبح مكانه: )السادس(

  . البعث إالّ جيور

ذاه أمث  ر الرجل فبعث ديهحصأإذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ويدل عليه رواية زرارة

   ه يذبح يف املكان الذي فإنينحر فحلق رأسه أن رأسه قبل

                                                

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٧الباب  ٣١٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٨ س٧٠ ص:املقنعة )٢(



٢٨٦

  . )١(يطعم ستة مساكني أو ،يصوم، أو حصر فيهأ

 ه رأسه قبلذاأف، حصر الرجل فبعث ديهأإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خروخربه اآل

، ستة مساكنيى يتصدق عل، أو يصوم أو ،حصر فيهأذي ه يذبح شاة يف املكان ال فإن،ينحر هديهأن 

  . )٢(لكل مسكني والصدقة نصف صاع، أياموالصوم ثالثة 

 إبراهيم علي بن وما تقدم عن .ومرسلة املقنع املتقدمتان يف ذيل الدليل الثاين بل ومرسلة الصدوق

  .وليف ذيل دليل القول األ

جواز الذبح مكانه ، أي النظر هو القول الثالث إىل ربقواأل، دلتهاأمع   يف املسألةقوالهذه هي األ

  .رسالواإل

  . كل منهماإطالقتقيد  حىت دلة الكثريةتقاوم األ ن املرسلة الأل، وال يرد عليه دليل القول الرابع

 أن صريح يف لقول الثاينااملتقدمة يف ذيل ى ذ صحيح رفاعة بن موسإ ،وال دليل القول اخلامس

  . ومع ذلك حنره مكانه ي ساق معه اهلد)معليه السال(احلسني 

 ،)عليه السالم(جميء أمري املؤمنني ى ال تنايف بني هذه الصحيحة وغريها مما دل عل ه أنىوال خيف

  .مكان التعدد يف القصةإل

 وال تعرض هلما لوجوب ،مث مل يتمكن يفيمن بعث اهلدن اذ اخلربإ ،وال دليل القول السادس

 ،جواز ذلك للمحصور ابتداًءى احملصور تدالن على تان بقرينة عطف املضطر عل واملرسل،ابتداًء البعث

  . فهما خلالف مقصوده أدل

  وخرب ، كصحيحة معاوية، مجلة من الروايات أن وهو ،يف املقام شيء يبق

                                                

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٥الباب  ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٥الباب  ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٨٧

كلها ، وبعضها يف دليل القول الثاين، ولالدعائم والرضوي اليت ذكرنا بعضها يف دليل القول األ

 ،بقول مطلق  صدورها تتضمن حكم احلصر فإن، وغريهحرامبعد اإل  املرض يف الطريقمفصلة بني

فيما  كما مل يتعرض لذلك أحد، ذا التفصيلهل  لكنا مل نعرف وجهاً،حراموذيوهلا تتضمن احلصر بعد اإل

  . هو العامل  واهللا تعاىل،علمأ

  



٢٨٨

بشرب ،  يتمكن من رفع احلصرمل إذا نفسهى ه علأحكامجراء إ منا جيوز للمحصورإ ):٢ مسألة(

متكن من رفع الصد  إذا املصدود أن  كما،لعدم صدق احلصر، فالظاهر وجوب ذلكوإال  ،دواء وحنوه

  .بشيء لزم

 متامواخلارج منها الذي ال يتمكن من اإل، فراد احلج والعمرة تشمل مجيع األاممتإأدلة ن إ :واحلاصل

  . يه فالكما يف ما حنن ف أما املتمكن، صد أو حبصر

  



٢٨٩

كان  وإن ،وبني ذحبه مبكانه ختري احملصور بني بعث هديه املختار أن قد تبني مما تقدم ):٣ مسألة(

 كما يدل ، ومكة يف العمرة،يف احلج وحينئذ فلو بعث فلذحبه مكان خمصوص وهو مىن، ولفضل األاأل

  .تيةخبار اآلعليه بعض األ

ويدل عليه ، صحاباأل ىلإكما نسبه يف اجلواهر  ،ففي احلج يوم النحر، وهكذا له زمان خمصوص

  .)١(كان يف احلج إذا يوم النحر وحمله مىن :مضمرة زرعة

  . )٢(يوم النحر ي كان يف احلج فمحل اهلدفإن : وصحيحة معاوية،مضمرة مساعةو

  . )٣(كان يف احلج فمحل اهلدي يوم النحرن إ :وخرب الدعائم

  . )٤(وحنوه الرضوي

 ،القيل إىل  ونسبه الشهيد،اجلواهر إليه  ومال، التشريقأيام نهأن القواعد القول ب ولكن ع،هذا

 لكنه خالف ،حيث جيوز الذبح للحاج إىل  فيجوز بعد ذلك،حد املصاديقأولعله لفهم كونه من باب 

  .ول هو القول األقرب فاأل، واملفروض فقده يف املقام،بدليلإالّ  إليه  فال يصار،الظاهر

كان يف عمرة حنر وإن  :ة ويدل عليه مضمر زرع،ويف العمرة امليعاد الذي جيعلونه، حلجهذا يف ا

  .  وحنوه مضمر مساعة،يعدهم لذلك يوماً أن ا عليه فإمن،مبكة

  ، ه مكةأصحابكان يف عمرة فلينتظر مقدار دخول وإن  :وصحيحة معاوية

                                                

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٢الباب  ٣٠٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٢الباب  ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. اإلحصار و يف ذكر الصد٣٣٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

. ٦ س٧٥ ص:فقه الرضا )٤(



٢٩٠

  .)١(حلأ كان تلك الساعة قصر وفإذا ،والساعة اليت يعدهم فيها

  . وحنوها خرب الدعائم والرضوي

 وأما ،نه ال جيوز له التحلل قبل ذلكأ و، كلزوم تعني اليوم،مث الظاهر لزوم تعني الساعة يف العمرة

  .يف احلج فال يلزم تعني الساعة لعدم الدليل عليه

  . بعد العلم العادي بذحبهم يف مىن إالّ ال جيوز له التحلل أنه والظاهر

 ليس يف مقام بيان جواز ،)٢( كان يوم النحر فليقصر من رأسهوإذا: معاويةوما يف صحيحة 

  .م مل يذحبوه بعدأولو علم  التقصري

فالبيوت احلادثة ،  من غري فرق بني مكة القدمية واجلديدة،مجيع مكة حمل الذبح يف العمرة مث إن

  .جيوز الذبح فيها

 كما ال فرق ، ولو كانت يف غري أشهر احلج،هوال فرق يف احلكم املذكور بني عمرة التمتع وغري

  . فراديف احلج بني التمتع والقران واإل

  

                                                

. ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٢الباب  ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ حاإلحصار والصد من أبواب ٢الباب  ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٩١

  ملا تقدم يف مجلة من الروايات من التصريح بالتقصري،حلق أو حمله قصر يبلغ اهلد إذا ):٤ مسألة(

  . حالل الشامل له وللحلقاإلأو 

  .فهوم منه جوازهامل، )١(وال جيب عليه احللق :وقد تقدم يف صحيحة معاوية

ومن املعلوم عدم الفرق يف ذلك بني ، حلقأنه ) عليه السالم(ويف بعض روايات حصر احلسني 

  . الذبح يف احملل وغريه

  .  فاملتعني هلن التقصري،نعم جواز احللق خاص بالرجال دون النساء

  

                                                

. ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٢الباب  ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٩٢

حيج   حىتةنساء خاصمن ال إالّ ،احملرمى علحرم حل من كل شيء أبلغ اهلدي حمله  إذا ):٥ مسألة(

  . كان تطوعاًن إ يطاف عنه طواف النساء أو ،كان واجباًن إ يف القابل

 بل ،علمائنا إىل نسبتهى  بل عن املنته،بال خالف معتد به أجده يف شيء من ذلك: قال يف اجلواهر

، لك وهو كذ،منه واملستثىن كل من املستثىنى عل مجاعالنصوص واإل إىل يف كشف اللثام نسبته ذلك

  .ىانته

  . املستثىنى  علمجاعويف املستند اإل

 أن  من وجعه قبلئبرن إ أرأيت:  قلت،صحيحة ابن عمار، املستثىنى  فيدل عل،وكيف كان

  . )١(وبالصفا واملروة يطوف بالبيت ال حيل له النساء حىت:  قال،العمرة حل له النساء إىل خيرج

:  وقال،احملصور غري املصدود :قالأنه ) معليه السال(عبد اهللا  أيب عن ،خرىوصحيحة األ

صلى اهللا عليه وآله ( واملصدود هو الذي يرده املشركون كما ردوا رسول اهللا ،احملصور هو املريض

  . )٢(ساءنواحملصور ال حتل له ال،  واملصدود حتل له النساء، ليس من مرض)وسلم

 : قال،النساءى تأحل وأذحبوا عنه وقد ردوا عليه درامهه ومل ين إ رأيتأ : قلت،وموثقة زرارة

بعث إذا ن عن النساء وليمسك اآل،فليعد وليس عليه شيء)٣( .  

  . )٤(وىلوقريب منها يف صحيحة ابن عمار األ

                                                

  . ٣ ح باب احملصور والصد ذيل٣٦٩ ص٤ ج:الكايف )١(

. ١ ح من أبواب اإلحصار والصد١الباب  ٣٠٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب اإلحصار والصد١الباب  ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٣ ح من أبواب اإلحصار والصد١الباب  ٣٠٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٩٣

  . )١(يطوف بالبيت والصفا العمرة عند الربء ملا حل له النساء حىت إىل ولو مل خيرج: والرضوي

 لكن ،املناسك من قابل ييقض مث حيل وال يقرب النساء حىت :)معليه السال( قال ،ومرسلة املقنعة

حرم أحل مما كان أوقد  :)عليه السالم(ه قال  فإن أما حجة التطوع، كما تقدمسالمخصصه حبجة اإل

  . خلإ )٢(منه

  . )٣(حيج من قابل وال يقرب النساء حىت:  من الرضويويف موضع آخر

  . )٤(يطوف بالبيت والصفا واملروة حىتال حيل له النساء : ويف الدعائم

  . من النساء حىت حيل من كل شيء مبجرد احلصر أنه نعم يف بعض الروايات

عن حمرم انكسرت  )عليه السالم(حلسن  اباأ سألت : قال،نصر أيب محد بن حممد بنأففي صحيح 

النساء والثياب من :  قلت،هو حالل من كل شيء : قال،ي شيء عليهأشيء تكون حاله و أي ساقه

  .)٥(احملرمى نعم من مجيع ما حيرم عل:  فقال،والطيب

 مجاعولكن ال ميكن العمل ذه الصحيحة يف احلج الواجب بعد معارضتها للروايات الكثرية واإل

  . خالفه يف ما نعلم الذي مل يظهر من أحدى املدع

                                                

. ٩ س٧٥ ص:فقه الرضا )١(

  . ٩ و٨ س٧٠ ص:املقنعة )٢(

. ٣٣ س٢٩ ص:فقه الرضا )٣(

  .  يف ذكر الصد واإلحصار٣٣٦ ص١ ج:الدعائم )٤(

  . ٤ ح من أبواب اإلحصار والصد١الباب  ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٩٤

  .املندوبى  حلمها علسيأيت نعم

وإن  :ج الواجب باحلج من قابل وحلهن به صحيحة ابن عمارتوقف حلهن له يف احلى ويدل عل

  . )١( كان عليه احلج من قابل،ففاته احلج قامأهله وأ إىل كان عليه احلج فرجع

  . )٢(ه عليه احلج من قابلفإن :والرضوي

  .)٣( كان يف حج فعليه احلج من قابلفإن :وخرب الدعائم

  :أمور ،طواف النساء استنابةً  بالطواف عنهتوقف حلهن له يف احلج املندوبى ويدل عل

عن اخلالف  ياحملك أن ،مجاعما يف هذا اإل إىل مضافاً: وفيه، ى الذي ادعاه يف املنتهمجاعاإل: ولاأل

  . احتاد الواجب واملندوب يف احلكم والغنية والتحرير واجلامع والسرائر والكايف

 ،حترمي النساء ضرر عظيم منفيى  والبقاء عل،راكهالستد احلج املندوب ال جيب العود فيهن إ :الثاين

ال يرفع اليد ، السواءى خبار للواجب واملندوب علبعد مشول األن إ :وفيه، فاكتفي يف احلل باالستنابة

  . عنها ذا الوجه االعتباري

 همإحراى قام علأ كان ساق هدياًن إ احملصور باملرض: )عليه السالم(قال ، مرسلة املقنعة: الثالث

كان حجة  إذا هذا، يقضي املناسك من قابل  وال يقرب النساء حىت،مث حيل حمله ييبلغ اهلد حىت

  ه ينحر  فإن فأما حجة التطوع،سالماإل

                                                

. ١ حار والصد من أبواب اإلحص٢الباب  ٣٠٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧ س٧٥ ص:فقه الرضا )٢(

.  يف ذكر الصد واإلحصار٣٣٥ ص١ ج:الدعائم )٣(



٢٩٥

  . )١(شاء ال جيب عليه احلج وإن  شاء حج من قابل فإن،حرم منهأحل مما كان أهديه وقد 

 إىل ما حكم املشهور به من االحتياجى علتقدير التمامية من جهة السند ال يدل ى علنه إ :وفيه

  .ةاالستنابة يف احللي

وجوب ى خبار الدالة عل األطالق إل،احتاد احلكم يف الواجب واملندوب إىل املستند ذهب مث إن

  .احلج من قابل من غري دليل خمرج حلج الندب

ما إوالالزم : املشهورى  املذكور علشكالفقال بعد اإل، مرينلزوم أحد األ إىل واحلدائق ذهب

وفيه ما تقدم من . مستحباً أو تيان به واجباً كان احلجباإل إالّ خبار فال يتحلل هذه األإطالقالعمل ب

ما محل إ و،)احلج ليس واجباً فال جيب العود الستدراكه أن من( الذي ذكره مجع املتأخرين شكالاإل

 تيان بطواف النساء الم وجوب اإل والقول بالسقوط يف املستحب وعد،احلج خاصةى خبار علهذه األ

 ويؤيده ، ويؤيده املرسلة اليت تقدم نقلها عن شيخنا املفيد يف املقنعة،قرب ولعله األ،بنفسه وال باالستنابة

ه ظاهر يف كون احلج  فإن، وعليه احلج من قابلأوالًحتج من قابل بعد قوله  قوله يف كتاب الفقه حىت

  . ىانته ،واجباً مستقراً

 املشهورى شكل علأ و،عنه يعن املفيد واملراسم وصاحب املدارك يف احملك ي احملكوهذا هو

أدلة جواز االستنابة يف طواف النساء  بأن ورده اجلواهر، القائلني بالنيابة يف الطواف بعدم دليل عليه

  . كافية يف املقام

   تنابةذ لو شرعت االسإ ، وجواب اجلواهر غري تام،يراد املدارك واردإلكن : أقول

                                                

  . ٨ س٧٠ ص:املقنعة )١(



٢٩٦

  .  حيث تقولون بشرعيتها يف املندوب دون الواجب،فما هو الفرق بني الواجب واملندوب

  : يف املسألة ثالثةقوالاأل أن  فقد عرفت من مجيع ذلك،وكيف كان

نه يلزم عليه احلج من قابل يف أ و،املشهور من الفرق بني الوجب واملندوب إىل املنسوب: ولاأل

  . في االستنابة فيه دون الثاين بل يك،ولاأل

  .  فيجوز يف كل منهما االستنابة واحلج بنفسه،احتاد الواجب واملندوب يف احلكم: الثاين

 ويف املندوب ال جيب عليه شيء ال االستنابة وال ،تيان يف الواجب باحلج من قابللزوم اإل: الثالث

  .احلج من قابل

 وبني ،لزوم احلج عليه من قابلى الدالة علخري مجعاً بني النصوص هو القول األ  يف النظرقربواأل

 أنه ى عل،والشاهد للجمع هو مرسلة املقنعة ،وىلاألوموثقة زرارة املتقدمة يف املسألة  يصحيح البزنط

  . منا هو يف مورد وجوب احلج يف نفسهإلزوم احلج عليه من قابل ى ما دل علن إ يقال أن ميكن

قام ففاته احلج كان عليه أهله وأ إىل  عليه احلج فرجعكانوإن  :نه قالأما صحيح ابن عمار فأل

  . احلج من قابل

  .  كما عرفت يف كالم احلدائق،وأما الرضوي فهو حنوه

  .مر فيه سهلاأل إالّ أن كان مطلقاً وإن وأما الدعائم فهو

مرين منه ومن يكفي أحد األ أو ،هل احمللل للنساء له احلج من قابل فقط، باحلج يتاآل مث إن

  .  احتماالت، الثالثة منهما ومن االستنابةمورأحد األ أو ،الطواف والسعي

   ،صحيحة ابن عمار والرضوي والدعائم: فلظاهر الروايات الثالث: ولأما األ



٢٩٧

واملراسم  عن القواعد والنافع والنهاية واملبسوط واملهذب والوسيلة يالشرائع واحملكى وهو مقتض

  . والتلخيص رشاد والتبصرةاإلوالتذكره وى واملنته صباحواإل

والصفا ، يطوف بالبيت ال حيل له النساء حىت :فلظاهر ذيل صحيحة ابن عمار: ما الثاينأو

  . فيجمع بينه وبني الروايات الثالث بالتخيري، خلإ واملروة

 ولذا كان احملكي ،جواز االستنابة يف طواف النساءى فللجمع بني ذلك وما دل عل: وأما الثالث

 ال حيللن :م قالواأ وغريهم ابن زهرة يف الغنية والعالمة يف التحريرومجاعة كالشيخ يف اخلالف عن 

  .يطاف عنه أو يطوف هلن من قابل للمحصور حىت

 بل ، ذيل صحيحة ابن عمار ليس يف مقام بيان التكليف الكايف فإن،ولهو القول األ قوىاألولكن 

  . أوالً كما صرح بذلك ،اية عن احلج من قابل فالطواف والسعي كف،صدرها إىل لالشارة

 بعد صراحة النصوص ،جواز االستنابة يف طواف النساء ال يصلح التمسك به يف املقامى وما دل عل

  . ي ربط بني لزوم احلج وبني كفاية طواف النساءأ و،يف لزوم احلج

  . هر له وجه مل يظ،كما عن الكايف، القول بكفاية احلج عنه يف القابل أن ومنه يعلم

حيج يف  حىت احلج لو كان واجباً عليه مل حيل له النساء أن ا تقدمفقد حتصل مم، وكيف كان

يف  االستنابة عن نفسه، أو طوافه، أو شيء من حج نفسه إىل كان مندوباً حللن بال احتياج وإن ،القابل

  .  فتأمل،طواف أو حج

  :يف املقام أمرانى بق

   هل خيتص حبجة، حلج من قابل يف الواجبما ذكر من لزوم ان إ :ولاأل



٢٩٨

حلقوا غري أف  فصل مجاعة يف املسألة،وحنو ذلك وأخويه والنيايب ي والنذريسالمأم يعم اإل، سالماإل

، الواجب مطلقاً حمكوم حبكم واحدقوى أن األلكن ، حكامباملندوب فيما ذكروه من األ يسالماإل

  . صراف ال وجه لهوالقول باالن، هريوغ  صحيح ابن عمارطالقإل

حصر أمث حج ف عن من كمل فيه شرط االستطاعة ال يبعد القول بانصراف الصحيح وغريه نعم

ذ ما تضمنه من إ، مع عدم كون احلج مستقراً عليه من قبل ذلك، ومل يتمكن بعد ذلك من احلج، فرجع

 سالمرائط حجة اإل من ش فإن،حصر مل يكن عليه احلجأ من  فإن، ال يشمل املقامعليه احلجلفظة 

ويف السنة الثانية ليس ، لعدم الصحة اليت هي من الشرائط، ليس عليه احلج وىلفهو يف السنة األ، الصحة

وهذا خبالف من استقر عليه ، حنومها من سائر الشرائط أو لعدم التمكن من الزاد والراحلة، عليه احلج

  .  عليه احلج فإن،حصر فيهاأاليت  وىلاألبعد السنة  يبق أو ،احلج من قبل

  .دلةلعموم األ، فرادال فرق يف ما ذكر بني القران والتمتع واإله مث إن

ه يف يجيب عل، االستقرار من قبل كذلك أو ،االستطاعة أو ،واحلج البذيل مع البذل يف السنة الثانية

  . كان كاملندوبوإال ، السنة الثانية

   .حصر يف جهاتأالكالم يف املعتمر الذي : الثاين

لصراحة مجلة من النصوص ،  والظاهر لزوم قضائه يف حلية النساء، يف العمرة الواجبة املفردة:وىلاأل

  . وغريها يف ذلك )عليه السالم(املتقدمة املتضمنة لقصة احلسني 

ومن ،  من كوا مندوبة فال جتب،عادة العمرة أم الإ هل جتب ،يف العمرة املفردة املندوبة: الثانية

تيان به من كان عليه لزم اإلن إ والرضوي صرحا يف احلج بأنه  صحيح ابن عمار فإن،ليل الدإطالق

  ، طلقا وجوب العمرةأويف العمرة ، قابل



٢٩٩

 يف ال  ومرسلة املقنعة يف احلج، يف العمرةطالقاإلى وذلك دليل عل، الدعائم مطلق فيهما أن كما

  . العمرة

لكن قوة داللة روايات عمرة ، ن احلج والعمرةوموثقة زرارة مطلقان يشمال صحيح البزنطي نعم

بني مطلقات وجوب العمرة  يقاع التعارضإتحبة مانعة عن سكوا كانت مى عل )عليه السالم(احلسني 

  . واملوثقة  الصحيحإطالقو

 الال الطواف عنه للنساء و، وهي احملللة للنساء فقط، تيان بالعمرة ثانياً لزوم اإلقربفاأل هذاى وعل

  .  فتأمل، كما عرفت عدم الدليل هلما يف مسأله احلج، لعدم الدليل هلما يف املقام،ابةالني

 وما دل ،ا داخلة يف احلج أل،الظاهر مشول أدلة احلج هلا، يف عمرة التمتع واجبة ومندوبة: الثالثة

اجب وبه حتل تيان باحلج يف الو وعليه فيكون الالزم اإل،العمرة املفردة إىل  العمرة منصرفةحكمعلى 

 ولكن عن الشهيد يف الدروس حل النساء ،وال يلزم شيء يف املندوب وحتل النساء مبجرد احلصر، النساء

  . شيء آخر إىل للمحصور فيها من غري احتياج

  .الترددأو  إليه امليل يوعن الشهيد الثاين يف املسالك واحملقق الشيخ عل

،  موثقة زرارةإطالقبل وب،  صحيح البزنطيالقإط وب،نه ال طواف للنساء فيهاأواستدل لذلك ب

ه نطواف النساء ليس ذكر من إ  وحيث،طال احلدائق واملستند واجلواهر الكالم يف هذا اخلصوصأوقد 

 قرب فاأل،مستقل يف احلكم أنه  ال،احلج إىل شارةإ أنه صحيح معاوية الذي قد عرفت الّإ يف الروايات

  .العدم

تيان حبج التمتع يف العام  فال ينبغي ترك االحتياط باإل،رفني مشكلكال من الط أن لكن االنصاف

  . واهللا العامل، بعد عمرا حتل له النساء أي وبذلك، القابل
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  فروع

احلج ى فكما يتوقف حل النساء للرجال عل،  للمناطةم املذكوراحكاملرأة كالرجل يف األ: ولاأل

 الظاهر  فإن،ذلكى  فكذلك يتوقف حل الرجال للمرأة عل،االعتمار كذلك مطلقاً أو ،ثانياً يف الواجب

  . رأةامل أو  وال خصوصية للرجل،حرام اإلأحكامدلة كون ذلك من من األ

الويل  أن ى للمناط وما دل عل،والصبية حكم الرجل واملرأة يف مجيع ما تقدم حكم الصيب: الثاين

  . يصنع به ما يصنع باحملرم

والعقد  ي من الوط،مجيع جهاا كون النساء حمرمة ،دلةساء يف األ النإطالقالظاهر من : الثالث

  فإن،خبارتبادرها من األى كما رمبا يدع،  ال الوطي فقط،والشهادة وغريها والقبلة واللمس والنظر

  .  فتأمل،به ال يعتىن ياالنصراف لو كان فهو بدو

كموثقة ، خباريف بعض األ من ترتيله مرتلة اجلماع ،إشكال يف كون االستمناء من ذلك نعم

:  قال،مىنأ ما تقول يف حمرم عبث بذكره ف:قلت:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإ

بدنة واحلج من قابل،وهو حمرم أهلهى تأمن ى عليه مثل ما على رأ )وقريب منه صحيحة البجلي. )١.  

 حىت، يف املوضوع ي يستلزم التساووالتساوي يف حكم ال، الظاهر من النساء غري ذلك أن ومن

  .قربوهذا هو األ، املشبهى  املشبه به علأحكاميترتب مجيع 

  . ن االستمناء حرام بذاتهإف الإو، شدة احلرمة إىل منا ينفع بالنسبةإالكالم يف ذلك  أن ىوال خيف

                                                

  . ١ ح من أبواب كفارات االستمتاع١٥الباب  ٢٧٢ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٠١

وضعي و ، أفال يترتب عليه كفارة وحنوها تكليفي فقط هل وجوب االجتناب عن النساء: الرابع

، وجوب احلج يف القابل حىت، فيكون حال حال احملرم الذي يرتكب هذا احملرم يف الكفارة وغريها أيضاً

  . تكليف مستقل أنه ال حرامدلة بقاء حكم اإلن الظاهر من األأل، ال يبعد الثاين، احتماالن

ل احلج احلصر عامة تشم دلةأن أل، عليه التكليفى جر يلو حصر يف احلج احلصر: اخلامس

ه  فإن،جل احلصرأل يت بهأ وكذا لو صد يف احلج امل،جل احلصر املتقدمبه أل واحلج الذي يأيت ياالبتدائ

  . حكامغري ذلك من األ، إىل عليه حكم الصد فتحل له النساء يجير

، أو مستمراً، أو  كان احلج مستقراً،فيها جل الصدأل به صد يف احلج املايت بأن وكذا العكس

  .  ال الواقع قبالً، فعالًيالحظ حكم الواقعنه إ :واحلاصل ،حصر فيهأ

 ظاهر ،ما بعد ذلك إىل أم جيوز تأخريه، تيان باحلج احلصري يف العامل القابلهل جيب اإل: السادس

خصوصاً ، لزم عليه بعد ذلك لو مل يأت به يف القابل نعم. صحيح معاوية وغريه وجوب احلج يف القابل

  .  والثاينول الواجب ال يفوت بفوات العام األ فإن،ون ذلك يف الواجبما اخترناه من كى عل

وعدم  دلة األطالق إل، العدمقربكان األ وإن ، احتماالن،هل جيب الفور يف العمرة أم ال: السابع

  . الفوريةى دليل عل

، يف صورة العجز عنه مطلق حىت، عمرته، أو حجه من قابلى هل توقف حل النساء عل: الثامن

  ، عن ظاهر النهاية يكما حك، االستنابة عنهى  يكفوال



٣٠٢

أم خيتص ، يف مجلة من كتبهما  واحملقق والعالمة،صباحواملبسوط واملهذب والوسيلة واملراسم واإل

وعن ظاهر اخلالف والغنية ، كما عن القواعد، تيان نيابة عنه وبدونه حتل باإل،مكان ذلكإبصورة 

  .أقوال، من غري تقييد بصورة العجز تيان نيابة عنه مطلقاًاحلل باإل ائروالتحرير والكايف واجلامع والسر

عن ،  كصحيح احلليب،حصر أو ال يتمكن ملرضملن  لزوم االستنابةى ملا دل عل، الثاين قوىاألو

 مر يعذره اهللا تعاىلأ، أو حصر أو  حال بينه وبني احلج مرضكان مؤسراًوإن  :)عليه السالم(الصادق 

  . )١(مال له حيج من ماله صرورة ال أن ليه ع فإن،فيه

  . العروة يف املسألة الثانية والسبعني فراجعى  يف شرحنا علوقد تقدم الكالم يف ذلك مفصالً

عدم   بضميمة،اله من لزوم احلرج لواالستدالل لذلك مبا يف املستند إىل ال حنتاج أنه وذا يظهر

يقن تاملى االقتصار عل إىل مضافاً، نيابة يف لزوم االستنابة أو الطواف بنفسه أو حالل بدون احلجقائل باإل

ثبات إ ال ينفع يف  وعدم القائل،احلرج رفع التكليف مطلقاًى مقتض بأن يناقش يك، صلفيما خيالف األ

 ،صل يف غري حمله بعد ورود الدليل املذكور باألولاالستدالل للقول األ أن  كما،صلحكم خمالف لأل

  .  يف قبال الدليل غري تامطالق اإل فإن،دلة النيابةأ إطالق هو يلثالث الذااً حال الدليل وقد عرفت سابق

  احلصر يلزم ى مع ورود مثل هذا الصحيح الناص عل أن رمبا يتوهمه مث إن

                                                

. ٢ ح من أبواب وجوب احلج٢٤الباب  ٤٤ ص٨ ج:الوسائل )١(



٣٠٣

 فال حيتاج ،ى ومتكن من االستنابة لزم وكفحرامحصر بعد اإلأفلو ، االستتابة يف نفس تلك السنة

  . نة الثانيةاحلج يف السإىل 

عليه ( ويؤيده خلو روايات حصر احلسني ،حرامالظاهر من هذا الصحيح احلصر قبل اإلن إ :وفيه

  .  وغريها من االستنابة)السالم

  



٣٠٤

مل  ،مل يذبح هديه أنه  وبعد ذلك تبني،حل وقت املواعدةأمثنه مث  أو بعث هديه إذا ):٦ مسألة(

 جلملة ، كما يف اجلواهر واملستند،إشكال بال خالف وال ،علهوال كفارة فيما فإمث يضر ذلك بتحلله وال 

يف  وصحيحة معاوية بن عمار املتقدمات، وموثقة زرارة،  ومضمرة مساعةة،كموثقة زرع، من النصوص

  . مساك عنهاحملرم اإلى مساك عما جيب عل واإل،يلزم بعث اهلدي من قابله مث إن. وىلاملسألة األ

  :ويف املقام فروع

فهل له ،  لو بعثه مث مل يذحبوا،يف مكانه ياهلد املختار من جواز ذبح احملصورى بناًء عل: )ولاأل(

  :احتماالن، أم يلزم عليه البعث، بعد ذلك الذبح يف مكانه

  .ظاهر هذه النصوص لزوم البعث أن من

  .البعث ليس رافعاً ملوضوع جواز الذبح يف مكانه أن ومن

 ،جاز له الذبح يف مكانه، علم بعدم الذبح يف مكانه حىت يكان بقن إ نهأوحيتمل التفصيل و

 لزم ،غريه بعد مضيه عن ذلك املكان أو هلهأ إىل كان رجع وإن ،لشمول دليل جواز الذبح يف مكانه له

  .  البعث مطلقاًحوط واأل،البعث

، مساك ملوثقة زرارةاملشهور وجوب اإل،  قوالن،مساك بعد البعث أم الهل جيب اإل: )الثاين(

  .وصحيحة معاوية

 املختلف فأفىت يوتبعه العالمة يف حمك،  ليس مبحرم ألنهمساكدريس عدم وجوب اإلإوعن ابن 

 ن ظاهر املسالك ومجاعة امليل إ:بل يف احلدائق .ية والروايتنيول مجعاً بني القاعدة األ،مساكباستحباب اإل

وظاهر شرائعه والفاضل املقداد وغريهم من  ق بل حكاه يف اجلواهر واملستند عن نافع احملق،هذا القولإىل 

  .املتأخرين

  ومها واردان ، االستحبابى ذ ال قرينة حلمل اخلربين علإ ،ولهو القول األ قوىاأللكن 



٣٠٥

ذ احلكم إصل وجوبه األ أن فالظاهروإال ، مساكصل عدم لزوم اإلاأل أن لو سلم، صلاألى عل

  . لزم القول ا  ولو ال ظاهر النص من عدم الكفارة، يبلغمل أنه واملفروض، بلوغ اهلدي حملهى معلق عل

 ،حال الذبح إىل  ولوازمهحرامبقاء اإل، خبارية واألالقاعدة املستفادة من اآلى مقتضن إ :واحلاصل

صل األى الباقي على فيبق، ال تترتب اللوازم يف صورة التخلف يف امليعاد أنه ىمر دل الدليل علاألى منته

  . صل ليس يف حملهفقاً لألا موحرامثبات كون عدم اإلإ من  وما تكلفه املستند،يناملعتضد باخلرب

، أقوال ، املبعوث معهإحرامحني  أو ،حني البعث أو ،مساك حني االنكشاف اإلأهل مبد: )الثالث(

 ليهم احلدائقإ كما نسبه صحابالثاين األ ىلإ و، ال اختياراً اجلواهر لكن احتياطاًولاأل إىل ذهب

منا ورد الدليل إو، حرامنك قد عرفت بقاء اإل أل،ولاأل قوىاأل و،الثالث املدارك ىلإو، جلواهر واملستندوا

: موثقة زرارة تضمنت أن  إىلمضافاً، صلاألى الباقي على فيبق، مبا فعله حال اجلهل بعدم البأس

بعث إذا ن عن النساءوليمسك اآل)١( .  

بعث هو  إذا ن معىن أل،مها حال العملوظاهر، طلقمساك بقول موصحيحة معاوية تضمنت اإل

 البدل عبارة  فإن، ال العكس،لتقدم ذلك ناآلى بعث عل إذا والالزم محل، لزم التناقضوإال  ناآل معىن

مسك عن أ: لعبده لو قال املوىل أنه ىتر الأ ،مساكليمسك عموم لزوم اإل ومعىن، عن املبدل منه أخرى

ن  بل أل،التحقيق خالفه بأن يقال حىت، مر للفورن األوليس ذلك أل، زمنة كان ظاهره استيعاب األ،كذا

  . زمنة من احلاليكون كالنهي يف استيعاب األ النهي إىل مساك وحنوه مما يرجعاإل

                                                

  . ٥ حاإلحصار والصد من أبواب ١الباب  ٣٠٤ ص٩ ج:الوسائل )١(
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يف  ميسك و، واالن فرعه،صل هو األذا بعثإ ن مستنده كون أالظاهرف: وأما القول الثاين

  . حال البعث وهو باملتيقن منهخذ فالالزم األ، الصحيحة جممل

 وقال يف ،ولذا شدد النكري عليه يف احلدائق، دليل له  فلم يظهر من قائله ذكر:لقول الثالث اوأما

  . خالفهى  علمجاعميكن حتصيل اإل: راهاجلو

ن احلكم أل، نكشاف يف مجيع اخلصوصياتحال قبل اال االنكشاف يكون احلال بعد: )الرابع(

  . فاعه يرتفع حكمهفبارت، حال اجلهل

بعدها ولو  أو فرق يف وجوب البعث بعد االنكشاف بني كون ذلك يف تلك السنة ال: )اخلامس(

  . ى نصاً وفتوطالق لإل،بسنني

 وال ، ذبح هو بنفسه،مبكة يف العمرة أو ،يف احلج وهو حاضر مبىن لو انكشف احلال: )السادس(

منا املناط الذبح إو، يال لزوم البعث حكم تسهيلي أن ن املستفاد من الدليلأل، يلزم البعث بعد ذلك

  . هناك

 حرامن اإل أل،لزم البعث ثالثاً، أيضاًمسك وبعد ذلك تبني عدم الذبح ألو بعث ثانياً و: )السابع(

  . يف لزوم البعث ثالثاً وجهانن إ  ويف املستند،بالذبح إالّ ال يرتفع باق

 ،وال يلزم بعثه بنفسه مر بالذبح هناكاأل ييكف أو ،مثناً أو هل يلزم البعث عيناً: )الثامن(

  إيلابعث: ولذا لو قال زيد لعمرو، مرالبعث صادق باأل أن ومن معلومية،  من ظاهر الدليل،احتماالت

  . مرهأامتثل  أنه  صدق،عطاء دينار لهإمر عمرو شخصاً أ مث ،بدينار

  .  ال يصدق البعث عرفاً ألنه،ليهإستناد ذبح شخص عنه بدون االى فال يكف ، إليهيلزم االستناد نعم



٣٠٧

تيان وقت إباملواعدة و أنه ظاهر موثقة زرارة أن وهو، هنا شيء يبق: قال يف احلدائق: )التاسع(

ى متوقف عل احلل من النساء أن صحابظاهر األن إ  وهو مشكل حيث،من النساء الوعد حيل حىت

  . ىانته ،كان مستحباًن إ نائبه أو ،عليهى كان احلج واجباً ملضن إ  كما تقدم بنفسه،الطواف

  :جابوا عن ذلك بوجوهأوقد : أقول

  .السعيياهن بعد الطواف وإتيانه إتيان النساء إ بلعل املراد: ما عن الوايف حيث قال: ولاأل

  . النساء بعد املوعدى تأنه أ و،حالل هذا يف موضعهإن ظاهر اخلرب ألى  ما ال خيف:وفيه

 بتوهم حلهن له ،اخلطأ واجلهلى تيان النساء علإحيمل  إالّ أن  اللهم:دائق بقولهما يف احل: الثاين

من حيث   يعينليس عليه شيء :)عليه السالم( ويكون قوله ،حرام كما يف سائر حمرمات اإل،باملواعدة

 ءن عن النسانه بعد العلم بذلك فليمسك اآلأ و، احلجأحكامه معذور كما يف غري موضع من  فإناجلهل

  . ىانته ،بعثإذا 

  . ذ الظاهر كون العلم بعدم الذبح ال حبرمة النساءإ ،من كونه خالف الظاهرى  ما ال خيف:وفيه

عدم  قوىاأل أن عمرة التمتع اليت قد عرفتى محله عل وىلاأل ولعل :ما يف اجلواهر بقوله: الثالث

  .الطواف إىل احتياج حل النساء فيها

  .ع وقوع اخلالف يف ذلكختصيص بفرد نادر منه إ :وفيه

 ملا ،م عمرةأحجاً كان ، هذا خمصوص باملستحب أن  وهو،املختار وجه رابعى والذي ينبغي عل

وشاهد ، لزوم احلج ثانياًى وبني ما دل عل ياجلمع بني هذه املوثقة وصحيحة البزنطى مقتض أنه تقدم من

  . فراجع املسألة اخلامسة ،اجلمع مرسلة املقنعة



٣٠٨

مساك عن مطلق الالزم اإل أن  مع،مساك عن النساءموثقة زرارة تضمنت اإل أن و وه،شيء يبق

 تىأ: الذي قال  مطابقة اجلواب لسؤال الراوي)عليه السالم( مامرادة اإلإوجه ذلك  أن والظاهر، شياءاأل

  . مساك يف صحيحة ابن عمار اإل)عليه السالم(طلق أولذا ، النساء

 ، بني الرجل واملرأةحكاموع السابقة عدم الفرق يف هذه األقد عرفت يف بعض الفر: )العاشر(

،  مبا هو هوحرام اإلأحكام من حكام لفهم كون مثل هذه األ،منا هو مورد ال خصوصية لهإوذكر الرجل 

  . ال خصوصية للرجل واملرأة فيها

، لو أحصر الصيب لزم على الويل البعث، وحاله يف سائر الفروع حال الكبري): احلادي عشر(

  .للمناط املذكور

يوم  كان للحج فمحله مىنن إ  من كونه،أوالًهو حال املبعوث  ياًنحال املبعوث ثا: )عشرالثاين (

  . ولن ظاهر الدليل كون هذا املبعوث كاألأل، كان عمرة فمحله مكة وإن ،النحر

دلته كما أ طالقإل ، ما خيالفه كالغنم جاز البعث ثانياً، كالبقرة شيئاًأوالًلو بعث : )الثالث عشر(

  . شاء اهللا نإسيأيت 

  



٣٠٩

ويف ،  التحق يف العمرة املفردة مطلقاً،مث زال العارض ومل يتحلل مثنه أو لو بعث هديه ):٧ مسألة(

بال ، حتلل بعمرة مفردةوإال ، الوجه الصحيحى أحدمها عل أو درك املوقفنيـ بأن ،مل يفت وقتهن إ احلج

تصريح  إىل ويف احلدائق نسبة ذلك، تند يف ما قبل االستثناءوكذا املس، كما يف اجلواهر خالف

  .صحاباأل

 وأدلة احلصر ال تشمل ،وهو واجب لنسكمتام اإ من كونه متمكناً إىل  مضافاً،ذلكى ويدل عل

   :)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيح زرارة، متام حبكم سياقهاا فيمن ال يتمكن من اإل أل،مثل هذا

 أإذا قدم  فإن،يدرك الناس أنه ظنن إ  فليمضةفاق ووجد يف نفسه خفأ فإذا ،ديهحصر بعث 

 ، من مجيع املناسك وينحر هديه وال شيء عليهرغيف ه حىتإحرامى فليقم عل يينحر اهلد أن مكة قبل

 يينته أن  مات وهو حمرم قبل فإن: قلت،العمرة أو  عليه احلج من قابل فإنقدم مكة وقد حنر هديهوإن 

  .)١(منا هو شيء عليهإويعتمر  سالمكان حجة اإل إذا حيج عنه:  قال،مكةإىل 

  :والكالم يف ذلك يتحقق يف ضمن مسائل

 ،شك مل جيب أو دراك فلو تيقن عدم اإل،دراكمنا هو يف صورة ظن اإلإ وجوب الذهاب :وىلاأل

  . كما صرح بذلك يف الصحيح

  . صل واملناط لأل،وجد خفةن إ لذهابال فرق بني بعث اهلدي وعدمه يف لزوم ا: الثانية

 كان ،فاقأيف مكانه مث  ي لو ذبح اهلد،يف مكانه ياملختار من جوار ذبح اهلدى بناًء عل: الثالثة

    كان احلج واجباً فورياً عليه فإن،ما تقدمى  علوجوب الذهاب مبنياً

                                                

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٣ الباب ٣٠٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣١٠

غري  أو  احلج مستحباًبأن كان الّإ و،مثاهلما لزم الذهابأ أو يالنذر الفور أو سالمكحجة اإل

مل يلزم ، تيان ا فوراً كما اخترناعدم لزوم اإلى  عليت ا عمرة ولو مستحبة بناًءأكان امل أو فوري

  .الذهاب

  .  وأما احلج غري الفوري والعمرة فال يلزم التعجيل،صالًأفال يلزم  ستحىبأما يف احلج امل

 قدم ومل ينحر كما  فإن، آخرإحرام دون ولاأله إحرام قدم مكة ب،لو ظن عدم حنر اهلدي: الرابعة

كان مل جيب اهلدي لو  وإن ، والالزم حنر هديه حينئذ،عمرةً وإن حجاًن إ بسائر املناسك ظنه فهو ويأيت

ن مل يكن وقت إف قدم وقد حنر وإن ،طالق الصحيح بنحر هديه وذلك إل،كان مل حيصر كالعمرة املفردة

كان وقت للحج وكان فورياً فالظاهر  وإن ، ومثله عمرة التمتع،ينئذ يف عدم لزومه حإشكالللحج فال 

  . تيان به له ثانياً واإلحراملزوم اإل

  .فال يتصور بقاء وقت للحج، كما عرفت يوم النحر احلج يحمل هد: يقال ال

 وقد ،عمرة التمتع فيكون هديه لذلك أو  للعمرة املفردةوله األإحراميكون  أن ميكن: نا نقولأل

  .حمله مكة وال يوم خاص لذلك أن فتعر

   .حيج من قابل أنه  ظاهر الصحيح:قلتن إ

 اليت كان ن الصحيح يف مقام بيان الصورة أ بل الظاهر،هو منصرف عن هذه الصورة قطعاً: قلت

  .القابل إىل  احلجئرجأ ولذا ، للحج وكان النحر يوم النحرحراماإل

 والصحيح ال ،صل لأل،بعداً أو تيان به فعالًني اإل ختري ب،كان وقت للحج ومل يكن فورياًوإن 

  .يدفعه

صل  لأل،خر وعدمهآ إحرامتيان به ب ختري بني اإل،كان وقت للحج ولكنه مل يكن واجباً أصالًوإن 

 عرفت يف املسألة اخلامسة من امنا هو يف احلج الواجب ملإتيان به لزوم اإلى  والصحيح الدال عل،أيضاً

  .احلج املندوب بعد رفع احلصرتيان بعدم وجوب اإل

  . هذا كله يف احلج



٣١١

 إحرامتيان ا ثانياً ب كانت واجبة فورية لزم اإل فإن،العمرة املفردة أوالًحرم له أكان الذي ن إ وأما

فقد ، كانت غري واجبة وإن ،بعداً أو تيان ا حاالًختري بني اإل، كانت واجبة غري فورية وإن ،جديد

  . تيان ا ثانياًامسة عدم لزوم اإلعرفت يف املسألة اخل

تيان ال اإل، تيان ا ثانياًيراد به اإل العمرةأو  : وقوله يف الصحيح،أيضاًا غري فورية أكما عرفت 

  .تيانتيان ال يف خصوصية اإليف أصل اإل احلجى فيكون عطفاً عل، ا يف القابل

وكذا ، قيداً للحج) من قابل(هر كون ذ الظاإ ،)الواو(نسخة ى وكذا عل) وأ(نسخة ى هذا عل

  . )العمرة(مث عطف عليه ) احلج(بعد ) من قابل(جعل 

متام إعمل بتكليفه من  مكة ومل ينحر هديه إىل ىتأ فإذا ،حرم له عمرة التمتعأن كان الذي إو

 إىل حرامه ذلكإللحج ذهب ب إالّ مل يكن له وقت وإن ،كان له وقتن إ بعد ذلك تيان باحلجالعمرة واإل

مل يكن واجباً  وإن ،ىبعمرة مفردة بعده وكفى تأ كان التمتع واجباً  فإن،فراداًإاملوقف وانقلبت حجته 

  .أخرىوال يلزم عمرة ، أمت حجه

بل احتطنا يف ، تيان بعمرة بدل ذلكفقد استشكلنا سابقاً يف كفاية اإل، وقد حنر هديه مكةى تأوإن 

 إىل رجاءراد اإلأن إ أنه كما، إشكالفال ، له وقت حج التمتع كان  فإنوحينئذ، تيان باحلجوجوب اإل

  .  فيهإشكالكذلك ال  ،فيما مل يكن واجباً فورياً ،سواء كان له وقت احلج أم ال، السنة املقبلة

، تيان باحلج أصالمكان اإلإفمع عدم ، وكان احلج فورياً، مل يكن له وقت حج التمتعن إ وأما

السنة  إىل يرجئه، أو باحلج مث يعتمر بعده  فهل يأيت،مكانه بدون العمرةإوأما مع ، إشكالفكذلك ال 

 حرام اإلئينش بأن ،فراد ملن ليس له وقت قلنا جبواز حج اإل فإن املناط هو تلك املسألة،تية ليتمتعاآل

  فراد ابتداًءلإل



٣١٢

  .فال الإو،  قلنا به هنا

هذه ى ومقتض، يةولالقواعد األ ىاجلمع بني مقتضى عل ما ذكرناه من الفروع مبين مث إن

  . الصحيحة

يتحلل بعمرة  أن  يلزم عليه،وقد فاته احلج لو التحقأنه إىل  صحابذهب مجع من األ: اخلامسة

  : واستدل لذلك بأمرين،ذبح عنه أم ال، مفردة

،  بالعطف بالواونه عليه احلج من قابل والعمرةإف: بعض النسخى  بناًء عل،صحيح زرارة: ولاأل

  . ملراد بالعمرة عمرة التحللفا

  .لزم عليه التحلل بعمرة مفردة من فاته احلج أن ىمطلقات ما دل عل: الثاين

ى  علدلة الدالةوذلك لأل، العمرة إىل وعن الشهيدين وغريمها احتمال التحلل من دون احتياج

النصراف ،  للمفروضواخلدش فيها بعدم مشوهلا: قال، عهم املستندبوت، حمله يحصول التحلل ببلوغ اهلد

، وجريان مثله يف أدلة وجوب التحلل بالعمره ثانياً، أوالً مردود باملنع ،غريه إىل ها حبكم التبادرإطالق

 احلجى بعض نسخها العاطف للعمرة على االستدالل لوجوب العمرة بالصحيحة املتقدمة عل أن كما

بعد اختالف النسخ وأكثرية العطف  أن  مع،املراد تلك العمرة أن ىبعدم داللته عل مردود ،بلفظة واو

  . ىانته ،الستدالللبأو ال يصلح 

 إىل مضافاً، ال تشمل ما حنن فيه من احملصور العمرة إىل االنقالبى دلة الدالة علذ األإ، وهو جيد

النسخة املشهورة العاطفة للعمرة ى  عل،يف مقام البيان يف صحيح زرارة )عليه السالم( مامسكوت اإل

  .  للحجوهو الذي يقتضيه ذيل الصحيح املتضمن للعمرة مقابالً ،بأو

  . واهللا العامل، حمله شاملة ملا حنن فيه يأدلة التحلل ببلوغ اهلدن إ :واحلاصل

  الوجوب ى الفصل بني العمرتني بناًء على ما دل عل أن الظاهر: السادسة



٣١٣

مثل هذه العمرة  ني الكاملتني اليكون الفصل بني العمرت أن لقوة احتمال، ال يشمل ما حنن فيه

 فىتأولذا ، احلج إىل دلة ال تشمل العمرة املنقلبةاأل أن  كماة،ا ليست عمرة حقيق أل،احملصور فيها

فما عن الشيخ يف ، بأنه من غري تربص وضحه اجلواهرأ و،الشرائع وغريه بقضاء العمرة عند زوال العذر

  . غري تام، ن كون القضاء يف الشهر الداخلم، وادريس والرباج بناء محزةأو بعض كتبه

 الذي شرع حرام كان اإل فإن،فعاللو مات بعد رفع احلصر حني كونه قاصداً لتمام األ: السابعة

صل م غريه لألأ، كما صرح به يف الصحيح ياًإسالم سواء كان ،هؤوجب قضا، فيه واجباً مستقراً عليه

  .منا هو شيء عليهإ: يف الصحيح )عليه السالم(وقوله ، والعموم

 كما لو كان يف ،واجباً غري مستقر، أو كان مستحباً من أصله بأن ،مل يكن واجباً مستقراًوإن 

 أنه  إىل مضافاً،والقضاء فرعه، داءلعدم التكليف باأل،  مل جيب عليه القضاء،من االستطاعة وىلاألالسنة 

  . ليس شيئاً عليه

 عليه من عدم جواز مالمسة حرامحكم اإلى  فهل يبق،لزوجةا أو لو مات الزوج حمصوراً: الثامنة

  . احتماالن،أم ال، الطالق حرمة اللمسى بناًء عل، خر لهاآل

  . منا ذكرناه هنا ملناسبة املوت يف حال احلصرإو، حرام اإلأحكاموهذا يف احلقيقة من 

م يسقط أ، املختارى بناًء عل، ذحبه هناك، أو  فهل جيب البعث عنه،لو مات قبل البعث: التاسعة

 ، لتعني احليوان للذبح فيه دون الثاينول فيجب يف األ،وغريه أم يفصل بني ما لو كان ساق، ذلك

  . خريكان ال يبعد األ وإن ،احتماالت

  



٣١٤

صل واأل، فلعدم الدليل عليه ما عدم لزومه يف غريهأو، فلما عرفت ما لزوم الذبح يف مورد السوقأ

  . رث عن ذلكالوا أو ة ذمة الوصيءبرا

 أم يفصل بني ما ،م ال مطلقاأ، فهل يتعني ذحبه مطلقاً، يبلغ حمله أن لو بعث مث مات قبل: العاشرة

  . احتماالت،فال يتعني لعدم دليل عليه حينئذ وبني ما لو كان مثناً، رسالفيتعني لتعينه باإل لو كان هدياً

م أ ، مع كونه حبكم احملرم قبله،د الذبحبع حرام فهل خيرج امليت عن اإل،كل تقديرى مث لو ذبح عل

ى ن عموم ما دل علأل،  الثاينقربكان األ وإن ، احتماالن،الكافور إليه فال يقرب هإحرامى على يبق

بعد املوت خلروجه عن  يكفاية اهلدى  وال دليل عل،شامل له  حمرماً ماتمن عدم تقريب الكافور يف

  . حراماإل

 آخر ي فهل يلزم هد،حصر ثانياًأ وجد يف نفسه خفة فذهب مث لو بعث هديه مث: احلادية عشرة

فاقة لو كانت ن اإل أل،الثاين قوىاأل ،حصار واحد وقد بعثهاإل ين هدأم ال يلزم أل،  آخرحصاراًإلكونه 

  . واحد يهد الإ فال يلزم ،كان عود احلصر موجباً له يرافعة للهد

ن إ آخر ي آخر لزم هدإحرامفذهب ب  مث وجد خفة،حلأحصر فبعث فنحر وألو ذهب ف نعم

ومثله لو ، دلة األإطالق لكونه هو املستفاد من ،ن تعدد السبب يوجب تعدد املسببأل، أيضاًحصر فيه أ

  . آخر يه يلزم عليه هد فإن،فصد ثانياً  مث ارتفع فذهب،صد فذبح، أو ختاراملى بناءاً عل ذبح مكانه

م أالتحلل ى على فهل يبق، املختار مث ارتفع فوراًى  علحصر فظنه مستمراً فذبحألو : الثانية عشرة

عطاء إ آخر وإحرامنشاء إ حوط واأل، احتماالن، فيلزم الكفارة ملا صنعه،حراميكشف ذلك عن بقاء اإل

   الكفارة ملا فعله مما له الكفارة حىت



٣١٥

  . بياًحتياط بالكفارة استحباكان ا وإن ،يف مثل هذه الصورة من اجلهل

 هذا النحو إطالقى  كما هو مقتض،مني يطمئن بفعله هناكأيكون البعث مع  أن يلزم: رالثالثة عش

  . وامرمن األ

ن أل، صديقه بفعل ذلك إىل يكتب اخلط أن يفيكف، رسالالظاهر عدم لزوم اإل: الرابعة عشر

  . واهللا العامل،  بقرينة بعث الدراهم،املستفاد كون املناط الذبح هناك

  



٣١٦

النهاية واملبسوط  يوفاقاً حملك، قارناً الّإ حصر القارن فتحلل مل حيج يف القابلأ إذا ):٨ مسألة(

  . املشهور إىل  ويف احلدائق نسبته،كثر كما يف اجلواهربل األ، والتهذيب واملهذب واجلامع

عليه (جعفر  أيب  عن،وصحيحة حممد بن مسلم، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، لصحيحة رفاعة

هل : قلت، يبعث ديه: قال ،حيث حبستين القارن حيصر وقد قال واشترط فحلين: ما قاالأ )السالم

  . )١(ولكن يدخل فيما خرج منه، ال:  قال،يتمتع من قابل

يبعث :  قال،حصرأمث  ي رجل ساق اهلد:قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وخرب رفاعة

  . )٢(ولكن يدخل يف مثل ما خرج منه، ال:  قال،هل يستمتع من قابل: قلت، ديه

  .شاء حيرم مبا أن وجعل له، منع ذلك أنه دريسإعن ابن   ولكن،هذا

تيان بذلك تعني عليه نوع وجب عليه اإلن إ نهأو، التفصيلى وعن العالمة يف املختلف واملنته

  .تيان مبثل ما خرج منهفضل اإلاأل أن  غري،ختريوإال ، النوع

وعليه محل ، من كان فرضه القران يكون املراد يف النص أن ه احتمل فإن، اللثاموحنوه عن كشف

  .والقاضي واجلامع كالم الشيخ

 لو كان مستحباً مل ولن احلج األ أمرغاية األ،  النصوصطالقإل، هو قول املشهور قوىاألولكن 

  .كما اختاره يف اجلواهر ،تيان بالقرانفالالزم عليه اإل لو أراد احلج أنه ماأو، يلزم احلج ثانياً

  من عدم ، أصلهى فهو مبين عل، دريسإما ما ذكره ابن أو

                                                

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٤ الباب ٣٠٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٤ الباب ٣٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣١٧

فهم ى عل  مبين)رمحه اهللا(ما ذكره العالمة  أن كما، وهو غري تام عندنا، حادالعمل بروايات اآل

 ذ اخلربإ، وهو غري مستقيم، أصل التخيريى بقاء غري مورد وجوب القران علإو، االختصاص من الروايات

  . صلالصحيح دافع لأل

باحلج يف هذه ى تأ أنه فرضأو  ،مكانهإلو فرض  ،هل هذا احلكم جار يف القران االضطراريه مث إن

قد يشك ، نعم:  قال يف اجلواهر،م الأ ،من تكليفه التمتع مث استطاع يف السنة الثانية يف، السنة مستحباً

، خالفه إىل  النسباق النصوص املزبورة،للحصر مث حتأ أو مث صد، فيمن فرضه التمتع وقرن للضرورة

  . ىانته ،صولاألى مقتضى على فيبق

 فال ،ذلك حكم احلج مبا هو هو أن  وحنوهلكن يدخل فيما خرج منهوالظاهر من ذيل الروايات 

االختصاص بالقران  قوىاأل لكن اجلواهر جعل ، كما قواه بعض،فراديفرق يف ذلك التمتع والقران واإل

  .هقواعدى مقتضى ه علوجعل غري

  وذلك،املختار من جواز الذبح مكان احلصرى بناًء عل، وهل حكم هذه السنة حكم السنة املقبلة

ذلك حكم  أن ن املستفاد من النص أل، ال يبعد القول بذلك،فذبح مث ارتفع احلصر وذهب حصرأبأن 

  .أيضاًولذا لو حج بعد سنتني ال يبعد القول بذلك  ،احلج الثاين

 ملا عرفت من احتمال العموم يف ذيل ،ول ال يبعد األ،أم ال أيضاً ينسحب احلكم يف العمرة وهل

  . واهللا العامل، الروايات

  



٣١٨

ووجب ، ساغ له ذلكى ذحلق رأسه أل إىل احتاجن إ ،حمله ياحملصور قبل بلوغ اهلد ):٩ مسألة(

  . وتبعه يف احلدائق،التصريح بهى  كما عن املنته،عليه الفداء

ذاه رأسه أحصر الرجل فبعث ديه مث إذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ك لرواية زرارةوذل

، )١(يطعم ستة مساكني أو ،يصوم أو ،حصر فيهأه يذبح يف املكان الذي  فإن،ينحر فحلق رأسه أن قبل

  . كذا عن الشيخ

أحصر الرجل فبعث ديه إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، عن زرارة،وعنه وعن الكليين

ستة ى يتصدق عل أو يصوم أو حصر فيهأه يذبح شاة يف املكان الذي  فإن،ينحر هديه أن ه رأسه قبلذاأف

  . )٢( والصدقة نصف صاع لكل مسكنيأيام والصوم ثالثة ،مساكني

قروح حلق شعره وأحل ولبس  أو كان يف رأسه وجعوإن  : يف تفسريهإبراهيم علي بن وعن

  . )٣(نسك وهو الدم يعين شاة أو عشرة مساكنيى  ويتصدق علأياميصوم ستة  أن ماإ ف،ابه ويفديثي

ال تحِلقُوا رؤسكُم حتى  وفَِإنْ أُحِصرتم فَما استيسر ِمن الْهدِي﴿: تعاىليف تفسري قوله  ويف التبيان

كُمكانَ ِمن نفَم ِحلَّهم يدلُغَ الْهبٍكيسن قٍَة أَودص ِصياٍم أَو ةٌ ِمنيأِْسِه فَِفدر ِمن ِبِه أَذى ريضاً أَو٤(﴾ م( 

   ى ورو، يعرف بكعب بن عجزةإنسانية نزلت يف هذه اآل أن ناأصحاب ىرو: يةاآل

                                                

  . ١١٥ ح يف زيادات يف فقه احلج٢٦ الباب ٤٢٣ ص٥ ج:التهذيب )١(

. ٦ ح يف احملصور واملصدود٣٧٠ ص٤ ج:ايفالك )٢(

  . ٦٨ ص١ ج:تفسري القمي )٣(

. ١٩٦ اآلية :سورة البقرة )٤(



٣١٩

ى  لكنها حممولة عل،يةزل اهللا فيه هذه اآلنأ فكان قد قمل رأسه أنه  التأويل يفأصحاب أيضاًذلك 

 ،أيامالصيام ثالثة  أن ناأصحاب فالذي رواه نسك أو صدقة أو ففدية من صيام: وقوله .ىذيع األمج

  . )١( والنسك شاة، وروي عشرة مساكني،صدقة ستة مساكنيأو 

  . فيهإشكال فأصل احلكم ال ،وكيف كان

  . مسكني نصف صاعل لك،ستة مساكنيى والصدقة عل، الصوم ثالثةقوى أن األ أن كما

منا جيوز له احللق ذه إ و،حمله يببلوغ اهلد إالّ ال يتحلل أنه ظاهر احلدائق أن ا الكالم يفمنإو

كان ال يبعد ول وإن  األحوط واأل،يتحلل بذلك أنه إبراهيم علي بن  وظاهر ما عرفت عن،الكفارة

  . العامل اهللا و، فيكون معناها جواز التحلل بذلك، كناية عن التحللاية كون ظاهر اآل أل،الثاين

  

                                                

. ١٥٨ ص٢ ج:التبيان )١(



٣٢٠

  .احتماالن، م الأهل العلم باحلصر كاحلصر يف جواز البعث والتحلل  ):١٠ مسألة(

  .احلصر فالعلم به غري كافى  مترتبة علحكاماأل أن من

  .احلكم لكونه حيصر واقعاً وهو متحقق يف صورة العلم أن ومن

  . ولاأل قوىاأللكن 

رسال اإل أن ملا عرفت من، حيصر قبل حنره أنه ا علممثنه فيم أو يبعث هديه أن علم جاز له إذا نعم

  .  فتأمل،رسال بعد احلصرفال جيب خصوص اإل، طريقي

  



٣٢١

  .غريهوإال  ،ساق هدياًن إ ،الذي يبعثه هو الذي ساقه ياهلد ):١١ مسألة(

لصراحة ، إشكال بال ،وهدياً للتحلل هدياً للسوق، يبعث هديني أن وال يلزم يف صورة السوق

  .صوص يف ذلكمجلة الن

  . كان قد اختلف يف املصدود كما عرفت وإن ،وال خالف هنا

  



٣٢٢

وهو الصوم مثانية عشر ، بدله إىل فالظاهر الرجوع، يلو مل يتمكن احملصور من اهلد ):١٢ مسألة(

  .  فراجع، املصدودأحكامملا عرفت يف املسألة الرابعة عشرة من ، يوماً

  



٣٢٣

املانع  يتحقق باملرض أنه  كما،إشكالبال ، حراماملانع عن اإلال يتحقق احلصر باملرض  ):٣ مسألة(

فالكالم فيه يقع يف ضمن ، عمالما احلصر عن بعض األأو،  بال شبهةحرام بعد اإلعمالعن مجيع األ

  :مسائل

عليه حكم احملصور ى جر، مرض فلم يتمكن من حضورمها بأن ،حصر عن املوقفنيأ لو :وىلاأل

ى بناًء عل، يةبل واآل،  مما تقدم يف املسألة اخلامسة،ومرسل املقنعة وغريمها يكصحيح البزنط، اتطالقلإل

  . ا عامة تشمل الصد واحلصرأمن   املصدودأحكامما عرفت يف 

  . حد املوقفنيأكفاية ى ملا دل عل،  مل جير عليه حكم احملصور،حصر عن أحد املوقفنيألو : الثانية

فاق يف أمث ، تيان مىنإى فلم يقدر عل، كما لو مرض يف املشعر، ومناسكه حصر عن مىنأ لو :الثالثة

 متكن من  فإن،ومل يتمكن من الرجوع لقضاء رمي اجلمار وحنوه، مكة إىل وذهبوا به، اليوم الرابع

وهو الفارق بني ما ، استنابة املريضى ملا دل عل، فالظاهر عدم صدق احلصر، االستنابة يف الذبح والرمي

وحينئذ فيستنيب ، االستنابة يف املصدودى حيث مل يرد دليل عل، صد عن مناسك مىنوبني ال حنن فيه

  .  له يشمل املقامإطالقال  لزوم كونه يف مىنى وما دل عل، لعمومات احللق، وحيلق رأسه مكانه

 يف :بصري أيب كرواية، خبار ملا يستفاد من بعض األ،بعث مىن إىل لو متكن من بعث شعره نعم

وحنوها ، )١(وليس عليه شيء، مىن إىل وحيمل شعره، حيلقه مبكة: قال، ومل حيلق رأسه يترجل زار الب

  .غريها

  ، مل يتمكن من االستنابةوإن 

                                                

. ٧ ح من أبواب احللق والتقصري٦ الباب ١٨٥ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣٢٤

  .  وجهان،م الأعليه حكمه  يففي كونه حمصوراً جير

وإال ،  يف عدم احلصرإشكالفال ،  متكن من االستنابة فإن،حصر عن بعض مناسك مىنألو : الرابعة

  . عدم صدقه أيضاًاهر فالظ

 ىيف بقية ذي احلجة كف تيان ا متكن من اإل فإن،فعال مكة بعد مىنأحصر عن مجيع ألو : اخلامسة

لبعض النصوص ، أيضاًى قبل ذلك كف السعيبالطواف وى تأولو كان ، ذلكى  ملا دل عل،إشكالبال 

  . يف حكم املصدودةاملتقدم

  . للمريضموريف هذه األ االستنابةى  دل علملا، أيضاًى ولو متكن من االستنابة كف

بل عرفت ، كان ال يبعد عدم صدقه وإن ،ففي صدق احلصر احتماالن، ولو مل ميكن مجيع ذلك

  .  فتأمل،مشول العلة يف صحيح هشام له  املصدودأحكاميف 

متكن من  وإن  فال يبعد صدق احلصر،ومناسكه ومكة ومناسكها حصر عن مىنألو : السادسة

  . وحينئذ فريسل هديه ويتحلل، نابةاالست

ولو مل يتمكن ، ذلك يف املريضى  للدليل عل،استناب حصر عن بعض مناسك مكةألو : السابعة

  . من االستنابة مل يصدق احلصر

 فقد عرفت ،بعض لياليها، أو املبيت يف مجيع لياليها، أو  مىنأعمالحصر عن بعض ألو : الثامنة

  . ولذا مل نطل ههنا، كما عرفت حال سائر املسائل، من مسائل الصد شرةحكمها يف املسألة اخلامسة ع

 جبوار االستنابة يف املريض كما ال عمالورود الدليل يف كثري من األ يزيد احلكم هنا سهولة نعم

  . هو العامل واهللا تعاىل، ىخيف

  



٣٢٥

ى تكليفه من البعث عليأيت مبا هو  أن بل يلزم، هإحرامى ال جيوز للمحصور البقاء عل ):١٤ مسألة(

 ال جيوز التخطي عن الطريقة املشروعة اليت ورد  ألنه،املختارى الذبح يف مكانه ختيرياً عل، أو املشهور

  . ال جيوز له البقاء أنه بل قد عرفت يف املصدود، طبقهاى الدليل عل

  



٣٢٦

 ، وبقر وغنمإبل ،ثالثة ياهلد أن ، املصدودأحكاممن  تقدم يف املسألة السابعة عشرة ):١٥ مسألة(

  . رساهلاإيها شاء وأفيجوز للمحصور شراء 

  



٣٢٧

 ولو ،يفوت يوم النحر يصرب وال يبعث هديه حىت أن ال جيوز للمحصور يف احلج ):١٦ مسألة(

  . فاته من يبعث معه  ومثله لو صرب املعتمر حىت،املختار يذبح هديه يف مكانهى صرب فعل

  . الصدأحكاملة الثامنة عشرة من وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك يف املسأ

فسد حجه باجلماع أ وما لو ،باالطمينان من بقاء احلصر إالّ لتا عدم جواز التحللأكما تقدم مس

  .حصر فراجعأمث 

  . ثرنا تركهاآذكرها موجب للتطويل ن إ لكن حيث، يف املقام فروعاً كثرية أن ىوال خيف



٣٢٨

  

  



٣٢٩

  

  فصل

  

ه يوماً بعينه أصحابتطوعاً ويواعد  ييبعث د أن احلج إىل يستحب ملن ال يذهب ):١ مسألة(

  . وحيل يف يوم العبد، مث ليتجنب ما يتجنبه احملرم من النساء والثياب والطيب وغريها،شعاره وتقليدهإل

، دوق وابن الرباج واحملقق والعالمة والشهيد الثاينصبه الشيخ وال فىتأمما  وهذا احلكم يف اجلملة

  .لوسائل واحلدائق واجلواهر املدارك واأصحابو

  .كثر العلماءأ عمل ا ،رة مشهورة صحيحة السندفخبار متظاهذه األ أن بل عن املختلف

فتوا أ يف كتبهم وصحابا قد وردت يف النصوص الصحيحة وذكرها أكثر األأ وعن املسالك

  .ىانته ،مبضموا

  . املشهور إىل بل عن بعض نسبته

وقد رده العالمة يف املختلف والشهيد يف ، أصلهى  بناًء عل،ملخالفةا دريسإنعم احملكي عن ابن 

  .املسالك وغريمها

  :احلكم مجلة من النصوصى  فيدل عل،وكيف كان

 ي عن الرجل يرسل باهلد)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،كصحيحة معاوية بن عمار

   ن كافإذا ، فيقلدونهأصحابيواعد :  قال،تطوعاً وليس بواجب



٣٣٠

  . )١(جزأ عنهأر ح كان يوم النفإذا، رحيوم الن إىل تلك الساعة اجتنب ما جيتنبه احملرم

 عن رجل بعث ديه مع قوم سياق ،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ي وصحيحة احللب

 واعدهم لذياحملرم يف اليوم اى حيرم عليه ما حيرم عل:  فقال،وواعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم وحيرمون

  إىلعليه وهو حيتاج سريوا يف املؤبطأه يف امليعاد ويخلفوا علأن إ  أرأيت:قلت، يبلغ اهلدي حمله فيه حىت

  . )٢(حيل يف اليوم الذي وعدهم فيه أن ليس عليه جناح:  قال،حيل هو يف اليوم الذي واعدهمأن 

يقلد ويشعر يف  أن لذي بعث معهمراد بعث ببدنة وأمر اأبا ن إ :قال، وصحيحة هارون بن خارجة

 :وهو باحلرية فقلت )عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب  فبعثين،تلبس الثياب أن ال ينبغي لك:  فقلت،يوم كذا

فليلبس الثياب ، مر:  فقال،جعفر أيب يدع الثياب ملكان أن نه ال يستطيعإو، مراد فعل كذا وكذاأبا ن إ

  . )٣(ثيابولينحر بقرة يوم النحر من لبسه ال

عليه (ابن عباس وعلياً ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيحة عبد اهللا بن سنان

ما أصحاق واعد اففق من اآلأما من  بعثا وإن ،انردمث يتج،  كانا يبعثان ديهما من املدينة)السالم

 وجيتنبان ،من كل ما ميسك عنه احملرم حريوم الن إىل  مث ميسكان يومئذ،مها يوماً معلوماًإشعارمها وبتقليد

  . )٤(معتمراً أو من كان حاجاً الإ ال يليب إالّ أنه ،كل ما جيتنبه احملرم

    عن رجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،الصباح الكناين أيب ورواية

                                                

  . ٥ ح من أبواب اإلحصار والصد٩ الباب ٣١٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٤ ح من أبواب اإلحصار والصد٩اب  الب٣١٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد١٠ الباب ٣١٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ١١٩ ح يف الزيادات٢٦ الباب٤٢٤ ص٥ ج:والتهذيب. ٣ ح من أبواب اإلحصار والصد٩ الباب٣١٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣٣١

م عليه ما حيرم حير :  فقال،وحيرمون فيه  يقلدون فيه هديهموواعدهم يوماً، مع قوم يبعث د

وا يف ؤبطأخلفوا يف ميعادهم وأأفرأيت :  قلت،حمله ييبلغ اهلد يف اليوم الذي واعدهم حىت احملرمى عل

  . )١(وحيل يف اليوم الذي واعدهم، ال:  قال، عليه جناح يف اليوم الذي واعدهم،السري

 كان يبعث ديه مث ميسك )معليه السال(علياً ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ورواية سلمة

  . )٢( ويواعدهم يوماً ينحر فيحل،ال يليب أنه غري، عما ميسك عنه احملرم

، حيج كل سنة أن ما مينع أحدكم: )عليه السالم(قال الصادق ، ومرسل الصدوق يف الفقيه

 ويأمره، ضحيةأيبعث معه بثمن  أن خوهأخرج  إذا حدكمأما يقدر أ:  فقال،موالناأال يبلغ ذلك : فقيل

فال يزال يف  ،املسجدى تأويأ و  كان يوم عرفة لبس ثيابهفإذا، ويذبح عنه  بالبيتسبوعاًأيطوف عنه أن 

  . )٣(تغرب الشمس الدعاء حىت

 عن رجل بعث )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس:  قال،سامةأعن زيد بن ، وعن العياشي يف تفسريه

احملرم ى حيرم عليه ما حيرم عل:  قال،قلدون فيه هديهم وحيرمون فيه فواعدهم يوم ي،مع قوم يساق يد

 ،وا يف السريؤبطأو، اختلفوا يف ميعادهمن إ رأيتأ: قلت، حمله ييبلغ اهلد يف اليوم الذي واعدهم حىت

  . )٤(ال:  قال،حيل يف اليوم الذي واعدهم أن عليه جناح

                                                

  . ١ ح من أبواب اإلحصار والصد٩ الباب ٣١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب اإلحصار والصد٩ الباب ٣١٢ ص٩ ج:ائلالوس )٢(

. ٢ح...  يف الرجل يبعث باهلدي٢١١ الباب ٣٠٦ ص٢ ج:الفقيه )٣(

  . ٢٢٨ ح٨٩ ص١ ج:تفسري العياشي )٤(



٣٣٢

ه أصحاب يواعد ،يتطوع أن منا يريدإ،  بواجبوليس تطوعاً يأرسل د إذا والرجل: والرضوي

اجتنب ما جيتنب   كانت تلك الساعةفإذا ،يقلدوه يف تلك الساعة أن مرهمأ ي،ساعة يوم كذا وكذا

  . )١( عنهأجز أ كان يوم النحرفإذار حيكون يوم الن حىت، احملرم

  

                                                

  . ١٠ س٧٥ ص:فقه الرضا )١(



٣٣٣

 فعن الشيخ والقاضي ،م الأ حرامهل جتب الكفارة بفعل حمرمات اإل أنه اختلفوا يف ):٢ مسألة(

كما عن العالمة القول باستحباب   ويف الشرائع،لزوم الكفارة بفعل احملرمات وتبعهما احلدائق واجلواهر

  .الكفارة

فيترتب عليه ما يترتب عليه من ، حمكوم حبكم احملرم أنه ن الظاهر من النصوص أل،ولاأل قوىاألو

بالكفارة  )عليه السالم( مامون بن خارجة أمر اإل وقد عرفت يف صحيح هار،بفعل احملرمات الكفارة

  . للبس املخيط

االجتناب عن ى منا تدل علإو، خبار عن حكم الكفارة وسكوت األ،صلباأل: واستدل للقول الثاين

فليس وإال ، االستحبابى  وصحيح هارون حممول عل،وبني الكفارة وال تالزم بني االجتناب، احملرمات

  . رةكفارة لبس املخيط البق

  الكفارة واحلرمة كاف بعد ظهور النصوصني والتالزم الشرعي ب،صل مرفوع بالدليلاألن إ :وفيه

 ،وال مانع من كون الكفارة يف املقام بقرة، ةخبار ليست ساكتفاأل، جل كونه كاحملرمهذا أل أن يف

  . فتأمل

  



٣٣٤

  .كراهتهما أو  عليهحراماختلفوا يف حترمي حمرمات اإل ):٣ مسألة(

 حرام حترمي حمرمات اإل،واحلدائق واجلواهر  املداركأصحابكما اختاره ، عن الشيخ وغريه يكفاحمل

  .عليه

  .)١(االستحباب، والشهيد الثاين والعالمة  كاحملققصحابوعن مجلة من األ

  .يف ذلك  لصراحة النصوص السابقة،ولاأل قوىاألو

ال صارف عن نه إ وحيث، من االستبعاد ليهم احلدائقإما نسبه  إالّ ، للقول الثاينوجهاً رأومل 

  . فتأمل ،فالالزم القول به ،خبارظاهر هذه األ

  

                                                

  .أي استحباب تركها )١(



٣٣٥

 نسبة املغايرة بل يف الثاين، ذلك احلدائق واجلواهرى كما نص عل، يف املقام حكمان ):٤ مسألة(

  . غري واحدإىل 

  . غري مرسل الفقيه ،ما يف النصوص املتقدمة: ولاأل

  .يهما يف مرسل الفق: والثاين

  :مرينأحد أفاملستحب للمكلف 

عن حمرمات  وجيتنب من يوم املواعدة ،شعارهإ أو ه تقليدهأصحابويواعد ، يرسل هدياً أن ماإ

  .حمله يوم النحر ييبلغ اهلد حىت حراماإل

سبوعا ويذبح عنه مث يلبس ثيابه يف أيطوف عنه  أن ويأمره، ضحيته مع شخصأيرسل مثن  أن ماإو

  . الغروب إىل املسجد ويدعو إىل ويذهب، يوم عرفة ويتهيأ

، ن املراد بلبس الثيابأ والظاهر ،وال الكفارة بارتكاا، ال جيب اجتناب احملرمات: ويف الثاين

  .كما يف احلدائق ،واجلمعة  يف العيدنساناليت يلبسها اإل الثياب احلسنة

قال بعد ذكر  ،ني غري تامفما عن املسالك من اجلمع بني احلكم ،ىال خيف والفارق بني احلكمني

فق من أمن أراد ذلك وهو يف  أن ،خبارما اجتمع من األى وحاصل هذه العبارة عل :املرسلة املذكورة

 حضر ذلك فإذا، تقليده أو شعارهويواعده يوماً إل، هأصحابمثنه مع بعض  أو يبعث هدياً أن فاقاآل

 كان يوم عرفة اشتغل فإذا، لكن ال يليب، همإحرافيكون ذلك مبرتلة  ،اجتنب ما جيتنبه احملرم، الوقت

  . يوم النحر إىل هإحرامى على ويبق ،كما يفعله من حضرها، املغرب استحباباً إىل بالدعاء من الزوال

وتبعها املصنف وغريه من  ي،خبار وردت ببعث اهلدأكثر األ: ما ذكرهى  علمث قال تفريعاً

ى فيجوز بعث الثمن خصوصاً فيمن ال يقدر عل، متعنيولكنه غري ، فضلأ أنه وال شكى  الفتاوأصحاب

وقد ورد بعث الثمن يف اخلرب الذي ذكرناه ، من قرب الّإ للبعث النعم ال يصلح ي باق فإن،بعث بدنة

  .ىانته ،يف الفقيه  )رمحه اهللا( وذكره الصدوق

  



٣٣٦

  : فروعولللحكم األ ):٥ مسألة(

  . وصرح به غري واحد ،ورواية سلمة، مسكانكما صرح به يف صحيح ابن ، ال تلبية له: ولاأل

كما عن املسالك وصرح به  ،فيشمل النعم الثالثة ،يف احلج ييف املقام هو از ياملراد باهلد: الثاين

  .ىوما يف صحيحة هارون من بعث البدن ال يكون مقيداً كما ال خيف، احلدائق واجلواهر

منا إفاق رسال من اآلاإل أن فما يف احلدائق من ،همبني أهل املدينة وغري وال فرق يف احلكم املذكور

يف  يفلو خص اهلد، ىلضعفها عن الوصول كما ال خيف، يتم يف البدن خاصة دون غريها من البقر والغنم

رسال الغنم إزمنة اليت ميكن خصوصاً يف هذه األ، حمل منع ، بالبدن لكان جيداًصحابوكالم األ خباراأل

  . وحنوها بالسيارة

لكن ال ،  وقبله وبعده، املرسل معهمإحراميف يوم  شعارهإ أو خبار جواز تقليدهظاهر األ: لثالثا

ذلك  أن ن املنساق من النصأل، وال تأخريه عن يوم النحر، امليقاتى يبعد عدم صحة تقدمي ذلك عل

 هصرحيأن   كما،يف امليقات  إالشعار والتقليددراك هذا الشخص ثواب احملرم الذي ال يتمكن من اإلإل

 أيب ورواية لداللة صحيح احلليب، ما جواز تاخريه عن امليقات فال يبعد القول بعدمهأ و،ذحبه يوم النحر

  . سامةأالصباح وخرب 

ومن حيث الزمان مقيد من وجه ، مقيد بامليقات شعار والتقليد من حيث املكانهذا فاإلى وعل

ن املنساق من النص أل، عدم تأخريه عن يوم عرفةبل ال يبعد القول ب، عن يوم النحر عدم جواز تأخريه

ومطلق من وجه عدم لزوم كونه يف يوم معني ، قبل عرفة إالّ شعارهم الذي ال يتحقق إلهشعارإتقارن 

  . ذي احلجةأول بل جيوز من ،قبل ذلك

  . شعار ومكانههذا يف زمان اإل



٣٣٧

كما صرح به ، وص املتقدمة كما صرح به يف مجلة من النص،فهو يوم النحر، ما زمان النحرأو

املطلق ن إ :وفيه،  بعض الرواياتطالقإل، لك حيث احتمل أفضليه ذلكاخالفاً للمس، اجلواهر واحلدائق

  . املقيدى حيمل عل

هذا فما عن  ى  وعل،وصرح به اجلواهر، كما هو الظاهر من ذكر يوم النحر ، فهو مىن،وأما مكانه

  .  حمل نظر،ايف ما ذكرناهمما ين املسالك ويف احلدائق واجلواهر

 من عدم ذكره يف ، احتماالن،أم ال يكما جيوز ذلك يف سائر اهلد، التجليل يهل يكف: الرابع

ولذا مل يذكر التجليل ، ما الفرد الشائعأمرين هنا من باب ذكر األ أن الظاهر أن ومن، نصوص الباب

  . ول األحوطكان األ وإن ،يبعد الثاين ال، خبار اهلديأيف أكثر 

 من، فما عن الشهيد يف املسالك،  للتصريح بذلك يف النصوص،شعار وحنوهبد من اإل ال: اخلامس

 لعدم ،الوظيفة به وجه يففي تأد شعار وال تقليدإحنره من غري  أو مواعدم لذحبهى لو اقتصر علأنه 

املرسل كما عرفت ن إ :فيه، خبارذكر يف غريه من األ وإن )ي مرسلة الصدوقأ(ذكره يف اخلرب السابق 

  . ا حنن فيهمب فال ربط له ،لبيان حكم آخر

فيمن ، شعار وحنوهورواية سلمة عدم لزوم اإل نعم استفاد يف احلدائق من صحيح ابن مسكان

  .  فتأمل، وال بأس به،رسال فيحرم من حني اإل، لتفصيل الصحيحة وعدم تعرض الرواية،رسل من املدينةأ

 ، وكشف الرأس وغري ذلكحرامابن خارجة اشتراط لبس ثويب اإل الظاهر من صحيح :السادس

وقد صرح بذلك ، حراميكون يئة احملرم ويترك تروك اإل أن  فالالزممث يتجردان: )عليه السالم(لقوله 

   :لكن عن املسالك، اجلواهر واحلدائق



٣٣٨

 أن  من غريحراموك اإلوميكن االجتزاء باحتناب تر. وقت املواعدة بالذبح إىل حرامويلبس ثويب اإل

ستر العورة وجلس يف بيته ى وتظهر الفائدة فيما لو اقتصر عل، ن ذلك هو مدلول النص أل،يلبس ثوبيه

  . ىانته ،وكذلك كشف الرأس وحنوه، بد من نزعها أما الثياب املخيطة فال.  وحنو ذلك،عارياً

  يف صحيح ابن مسكانبل واستثناء التلبية، ما عرفت من تصريح صحيح هارون بذلك: وفيه

  . ورواية سلمة دليل العموم

ى ن املستفاد من النص والفتو أل،الظاهر عدم الفرق يف هذا احلكم بني الرجل واملرأة: السابع

  . كان يف بعض النصوص لفظ الرجل وإن ،العموم

ها أحكامغري ذلك من ، إىل مكان كشف الرجل الرأس املرأة كشف الوجهى فيلزم عل هذاى وعل

واستفادة ، منا ورد يف احلجإن الدليل أل،  وأما فعل الويل ذلك عن الصيب فال يبعد عدم مشروعيته،اصةاخل

  .  فتأملة،خبار بعيدمن هذه األ للصىب العموم حىت

 ،أم ال، فهل يكون حاله حال احملرم يف اجتناب الكافور وحنوه، لو مات يف هذا احلال: الثامن

  .  فتأمل، لظهور النصوص يف كونه حبكم احملرم،ولكان ال يبعد األ وإن ،احتماالن

  . لكاستبعاً للم،  كما صرح به احلدائق واجلواهر،يلزم النية يف هذه العبادة: التاسع

وأما مصرفه :  قال يف اجلواهر،مكانه عادةإلعدم ، كل قطعاًاأل ليس يمصرف هذا اهلد: العاشر

 الفقراء واملساكني همصرف أن ذكر أن لك هنا بعدففي املسا،  منه فيهكلريب يف سقوط األ الذي ال

  هداءوميكن اعتبار اإل:  قال،بتلك البقعة



٣٣٩

صالة أل، القران غري الواجب بنذر وشبهه ي واالكتفاء بالذبح خاصة كهد،مكاما والصدقة إل

  . ىانته ،خالية من بيان مصرفهى  والنصوص والفتاو،الذبحى ة مما زاد علءالربا

  .  بعض النصوص يف مسألة اهلديطالق إل، الثاينوطحلكن األ: أقول

ن أل، يهذا اهلد إىل بتكليفهما بالنسبةفهل يعمل ، صد من بعث معه أو حصرألو : احلادي عشر

خمتار ى وعل، احلصر وما اخترناه جيوز ذحبه يف حمل الصدى فعل، نفسه يكهد أنه صاملنساق من الن

ن التكليف الذبح يف أل، مكنأ بل يلزم بعثه مهما ، أم ال،صراملشهور يف مسألة احلصر يلزم بعثه يف احل

  .خيلو ثانيهما من قرب ال،  احتماالن،باالضطرار إالّ فال يرفع اليد عنه مىن

يوم  إىل هإحرامى على  أم يبق،فهل يتحلل الباعث حينئذ، وحينئذ فلو ذبح يف املكان املضطر فيه

  . يوم النحر إىل حراماإل أن بعض النصوص املتقدمة منملا يف ،  الثاينحوطاأل،  احتماالن،النحر

  . حني ميرض وال يتمكن من الذهاب يلو مرض اهلدي عمل مبا يعمل مبطلق اهلد: الثاين عشر

شعاره إى واعدوا عل بأن ،ول كانت املخالفة من جهة األ فإن،لو خولف يف امليعاد: الثالث عشر

 حرام يف عدم حرمة حمرمات اإلإشكالال  أنه فالظاهر،  اليوموا ومل يشعروه ذلكؤبطأ فيوم اخلميس مثالً

 ،خلإ )١(حيل أن  إىلوهو حيتاج: وقوله ،وصحيح احلليب سامةأو بل هو صريح رواية الكناين، عليه حينئذ

  .شعار وحنوهبل اإل، ذ ليس جمرد املواعدة موجبة للتحرميإ، غري دخيل يف املطلب

   وحتلل هنا بدون، مل يذحبوه يوم النحر بأن ،خركانت املخالفة من جهة اآلوإن 

                                                

  . ٤ ح من أبواب اإلحصار والصد٩ الباب ٣١٣ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٤٠

 وهو مطلق ،جزائه يوم النحرإب راحة صحيحة معاوية وغريهاصل، أيضاً إشكالفال ، علمه بذلك

  .وما مل يذبح يشمل ما لو ذبح عنه

كون ى ن النصوص دلت علأل، ول ال يبعد األ،م الأفهل جيوز له التحلل ، ولو علم بعدم ذحبهم

 ن رواية سلمة تضمنت ما ظاهره كون التحليلأل، كان رمبا يقال بالثاين وإن ،يوم النحرإىل  حرامغاية اإل

، يتيقن ذبح هديه أن  إىلالصرب وعليه فال يلزم يف يوم النحر، ولاأل قوىاألولكن مع ذلك ، بعقب الذبح

  .  الصبحأولبل يتحلل من 

  .  وحنوه غريه،)١(يوم النحر إىل مث ميسكان يومئذ :ففي صحيح بن مسكان

 ظاهر ،م يتعني بعث العنيأ، من امليقات مثال يهل جيوز بعث الثمن ليشتري اهلد: الرابع عشر

 ،هدياً  إيلابعث :ولذا لوقال من يف مكة لصديقه، لصدق البعث ولكان ال يبعد األ وإن ،النصوص الثاين

  . ليهإويذهب به  ت مثالبه هدياً من امليقا ييرسل أحداً بثمن يشتر أن جواز فهم العرف منه

حراز إينبغي : قال يف اجلواهر، يما يشترط يف مطلق اهلد يهل يشترط يف هذا اهلد: اخلامس عشر

  . ى النص والفتوطالقعدم اعتبارها إل قوىاأللكن  .ىانته ،الشرائط اليت مسعتها من السن وغريه

 بل ،يأخذه أن كان لهوإال ، تعنيشعر وقلد أ  فإن،رسل مث جتدد له املسري بنفسهألو : السادس عشر

  . اجلواز يف صورة ذهابه بنفسهى ذ ال دليل علإ ،رساله كما كانإنه ال جيوز له أميكن القول ب

  الظاهر التفصيل ، ميتاً أو  حياً،هل جيوز هذا العمل عن الغري: السابع عشر

                                                

  . ٣ ح من أبواب اإلحصار والصد٩ الباب ٣١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٤١

عن ، أو عن الغري بال استنادما أ،  يصري حينئذ فعل نفسهألنه ، إليهمع االستناد ينه جيوز عن احلأو

  . منا قلنا جبواز احلج عن امليت ملكان النصإ و،امليت فال دليل عليه

، ذحبها يوم النحري أن ويلزم،  لصحيح هارون،لو لبس الثياب كان كفارته بقرة: الثامن عشر

  .  فتأمل،كفارة ككفارة سائر احملرمني ال وجه له بأن والقول

 أم ،أيضاً فهل جيوز له البعث ،لكرب وحنوه فاستناب هو من احلج بنفسهلو مل يتمكن : التاسع عشر

  اللهم، كان له نائب حلج نفسه فال جمال هلذا العملفإذا، مكان نفسه أنه ن الظاهر العدم ألحوط األ،ال

  .  النصوص وعدم االنصرافإطالقيقال بإالّ أن 

 فلو كان ممن جيوز له دخول احلرم بال ،حيرم أن ال يشترط يف املبعوث معه أنه الظاهر: العشرون

وما يف بعضها من تقليده ، دلة األطالق إل، مل يكن بذلك بأس يف هذا احلكم،ومل حيرمى عص أو ،إحرام

 جاز له البعث ،اعتمر أو متتعاً أو فراداًإنه لو حج أ ولذا نقول ب،يستفاد منه اخلصوصية مع تقليد هديه ال

  . واهللا العامل، معه

  



٣٤٢

  :للحكم الثاين الذي تضمنته مرسلة الصدوق فروع ):٦ مسألة(

رسال  وال جيب بالشروع فيه باإل،حرام وال حيرم عليه حمرمات اإل،ليس هلذا العمل تلبية: ولاأل

رسل مثن أ فلو ،استحبايب ال جيب متامه بالشروع فيهى ن احلكم كما يستفاد من النص والفتوأل، تتميمه

  . ذلك تيان املسجد وغريإ وؤ جيب التهي يف ذلك ملهل ضحيه مث بدااأل

وال يلزم الصالة هلذا ، حراممقارناً لإلوال يلزم كون طوافه ، املبعوث معه حمرماًكون ال يلزم : الثاين

  . طالقلإل ،ضحيته يف مىنأ وال ذبح ، وال السعي،الطواف

  .  املنصرف من النصنه أل،يضاح العيد كسائر األأيامضحيته يف أال يبعد القول بلزوم ذبح : الثالث

  ، طالق لإل،هداءطعام الفقري واإلإيشترط يف ذلك  ال: الرابع

 أنه  ال،بعث الثمن للتسهيل أن ن املستفاد من النص أل،ضحيةرسال نفس األإجيوز : اخلامس

  . خصوصية يف املطلب

   .منا هو من الظهر كوقت عرفاتإتيان املسجد يوم عرفة إن استحباب  أالظاهر: السادس

كان يوم عرفة يف مكة يوم اخلميس ويف  بأن ،لو اختلف يوم النحر وعرفة يف البلدان: السابع

 فعل حوطواأل،  احتماالن،بلده أو  فهل احلكم يدور مدار مكة،ربعاء كما هو ممكنخراسان يوم األ

 عينأ ،م السابقاحلك إىل بالنسبة يوم حنر مكة إىل  وتأخري التحلل،هذا احلكم إىل ذلك يف يومني بالنسبة

  . يرسال اهلدإ



٣٤٣

فما عن ،  للحدائق واجلواهروفاقاً، ثياب العيد واجلمعة، الظاهر من الثياب أن تقد عرف: الثامن

  .  منظور فيهحراميراد بذلك ثياب اإل أن املسالك من احتمال

  . خر رجاءاًآجلس يف مكان ، كان يف مكان ال مسجد فيه أنه لو فرض: التاسع

  . واهللا العاملى كما ال خيف، غريه أو بتغيري بعض فروع املسألة السابقة هنا يأيت: العاشر

 واهللا املوفق ،)كتاب احلج(خري من  وهو اجلزء األ،يراده يف هذا الكتابإردنا أهذا آخر ما 

  . املستعان

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي



٣٤٤



٣٤٥

  

  احملتويات

  فصل

  د العود من مكةع مىن بأحكاميف 

  ٦٧ ـ ٧

  ١٣................................ ـ الكفارة لمن لم یبت بمنى١سألة م

  ٢٢........................... ـ وجوب الرمي في الیوم الثالث٢مسألة 

  ٣٠..................................قل من العددأ ـ لو رمى ٣مسألة 

  ٣٤........................... ـ لو نسي رمي جمرة أو الجمار٤مسألة 

  ٣٨................................... ـ لو نسي رمي الجمار٥مسألة 

  ٤١................................... ـ الرمي عن ذي العذر٦مسألة 

  ٤٥...............قری التشأیام بمنى نسانقامة اإلإ ـ استحباب ٧مسألة 

  ٥٠....................... ـ تخییر الحاج بین النفور من منى ٨مسألة 

  ٥٥.......................... ـ هل المراد باتقاء النساء وطیهن٩مسألة 

  ٥٩..................... ـ لو اضطر إلى الخروج قبل الزوال١٠مسألة 

  ٦٤............................... ـ مستحبات مسجد الخیف١١مسألة 



٣٤٦

  

  فصل

  يف توابع مرتبطة مبكة املكرمة

  ١٤٨ ـ ٦٩

  ٦٩..............................جرم والتجأ إلى الحرمأ ـ من ١مسألة 

  ٧٢..................................... ـ باب على دور مكة٢لة مسأ

  ٧٧............................................. ـ لقطة الحرم٣مسألة 

  ٨١........وعدمه) صلى هللا علیه وآله( ـ وجوب زیارة الرسول ٤مسألة 

  ٨٣................................ ـ استحباب العود إلى مكة٥مسألة 

  ٨٧............................. ـ االستلقاء في وادي محصب٦مسألة 

  ٩٠.................................. ـ استحباب دخول الكعبة٧مسألة 

  ١٠٠............................رحام ـ التطوع بالطواف عن األ٨مسألة 

  ١١٢.....................................................فن ونحوهالمد

  ١١٥................................................المساجد والمزارات

  ١٣٩................................ ـ یستحب النزول بالمعرس٩مسألة 

  ١٤٢.................................... ـ تحدید حرم المدینة١٠مسألة 

  

  يف العمرة فصل

  ١٧٠ ـ ١٤٩

  ١٥٠............................................ ـ عمرة التمتع١مسألة 

  ١٥٧.................................. ـ لو ترك التقصیر جهال٢مسألة 

  ١٦١...................... ـ لیس في عمرة التمتع طواف النساء٣مسألة 



٣٤٧

  ١٦٥...........................شهر الحجأدة في  ـ العمرة المفر٤مسألة 

  

  نافراد والقريف حج اإل فصل

  ٢١٢ ـ ١٧١

  ١٧٤.....................................................مسائل خمس

  ١٩٢............................. ـ جواز العدول في االضطرار١مسألة 

  ١٩٧................................فرادن واإلا ـ كیفیة حج القر٢مسألة 

  ١٩٩............................هإحرام ـ تخییر القارن في عقد ٣مسألة 

  ٢٠٤............................. ـ تقویم الطواف للقارن والمفرد٤مسألة 

  

  يف الصد واحلصر فصل

  ٣٢٨  ـ٢١٣

  ٢١٣..................................... ـ المراد من المصدود١مسألة 

  ٢١٧...............................تمام الحج والعمرةإ ـ وجوب ٢مسألة 

  ٢١٩...........................ديه ـ توقف التحلل على ذبح ال٣مسألة 

  ٢٢٣................................... ـ محل ذبح هدي الصد٤مسألة 

  ٢٢٥.............................. ـ لزوم الزمان والمكان للذبح٥مسألة 

  ٢٢٦.............................. ـ نیة التحلل عند ذبح الهدي٦مسألة 

  ٢٢٧........................لتقصیر ـ هل یتوقف التحلل على ا٧مسألة 

  ٢٣٢.......................... ـ عدم الترتیب بین الذبح والحلق٨مسألة 



٣٤٨

  ٢٣٣....................... ـ سقوط الحج والعمرة عن المصدود٩مسألة 

  ٢٣٤.................................... وثانیاأوال ـ الوجوب ١٠مسألة 

  ٢٣٥.........................د لو كان له مسلك آخرص ـ ال ١١مسألة 

  ٢٣٨.................................... ـ ال تعدد في الهدي١٢مسألة 

  ٢٣٩.................................. ـ لو ساق هدیا ثم صد١٣مسألة 

  ٢٤٣..............ن مع المصدود والمحصور هدي ـ لو لم یك١٤مسألة 

  ٢٤٧................................. ـ جملة من اقسام الصد١٥مسألة 

  ٢٦٢......................هإحرام ـ جواز ابقاء المصدود على ١٦مسألة 

  ٢٦٣............................. ـ المراد من البدنة أو النحر١٧مسألة 

  ٢٦٤..............................حبس بدین أو مظلمة إذا  ـ١٨مسألة 

  ٢٦٧....................ر المصدود حتى فات الحجصب إذا  ـ١٩مسألة 

  ٢٧١..................مع رجاء زوال العذرحالل بالصد  ـ اإل٢٠مسألة 

  ٢٧٣...................................فسد حجه وصدأ ـ لو ٢١مسألة 

  ٢٧٦...........................بالقتالّ إال  ـ لو لم یندفع العدو٢٢مسألة 

  ٢٧٨...........................بالمالّ إال  ـ لو لم یندفع العدو٢٣مسألة 

  ٢٧٩......................................المطلب الثاني في المحصور

  ٢٧٩..............................ه ـ هل یبعث المحصور هدی١مسألة 

  ٢٨٨........................... ـ لو لم یتمكن من رفع الحصر٢مسألة 

  ٢٨٩....................رسالـ المحصور مخیر بین الذبح واإل ٣مسألة 

  ٢٩١..................................... ـ لو بلغ الهدي محله٤مسألة 

  ٢٩٢........................النساءّ إال  ـ االحالل من كل شيء٥مسألة 

  ٣٠٠.............................................................فروع



٣٤٩

  ٣٠٤...........................مساك بعد البعث ـ هل یجب اإل٦مسألة 

  ٣٠٩........................... ـ لو بعث هدیه ثم زال العارض٧مسألة 

  ٣١٦................................أحصر القارن فتحلل إذا  ـ٨مسألة 

  ٣١٨........................ قبل بلوغ الهدي محله ـ المحصور٩مسألة 

  ٣٢٠................................. ـ العلم بالحصر وعدمه١٠مسألة 

  ٣٢١......................................... ـ لو ساق هدیا١١مسألة 

  ٣٢٢..................... ـ لو لم یتمكن المحصور من الهدي١٢مسألة 

  ٣٢٣........................... ـ عدم تحقق الحصر بالمرض١٣مسألة 

  ٣٢٥............... للمحصورحرام ـ عدم جواز البقاء على اإل١٤مسألة 

  ٣٢٦................................ ـ الهدي للمحصور ثالثة١٥مسألة 

  ٣٢٧.......................... ـ عدم جواز الصبر للمحصور١٦لة مسأ

  

  فصل

  ٣٤٢ ـ ٣٢٩

  ٣٢٩.............................ه هدینسان ـ یستحب بعث اإل١مسألة 

  ٣٣٣........................ ـ هل تجب الكفارة بفعل المحرمات٢مسألة 

  ٣٣٤.................................حرام ـ تحریم محرمات اإل٣مسألة 

  ٣٣٥....................................... ـ في المقام حكمان٤مسألة 

  ٣٣٦............................ق ـ فروع بعث الهدي من اآلفا٥مسألة 

  ٣٤٢...............................ي الهديقفا ـ فروع بعث اآل٦مسألة 

  ٣٤٥........................................................المحتویات




