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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

  واألربعونالرابع اجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  د حممد احلسيين الشريازيالسي

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  ثامناجلزء ال

  

  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

  الثامناجلزء 



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

قطع  إىل بته نسكبل عن املدار، ما هو املشهوركفارة ك للرجال الاًل سائري التظليف: )٨ مسألة(

  .عليه مجاع اإلى دعوىعن املنتهو، ديابن اجلن إالّ ،صحاباأل

 أنه  اجلواهربل يف، دمها املستنديأ و،كثراأل إىل ةريالذخ وكنسبه املدار ماى علفارة شاة كالو

م فإ، السرائر ولةيالوس واملبسوط وةيالنها واملراسم والعمل ومجل العلم وخالفاً ملا عن املقنعة، املشهور

  . فارته دمك أن طلقواأ

  .اعليهه إطالقثرة كل، رادوا الشاةألعلهم و: قولأ

  .)١(وميل كتصدق مبد لي واحملرم الظاللى علضرب ي أن بأس ال: ث قاليخالفاً لظاهر املقنع حو

  .)٢(كنس وأصدقة  أو اميته صيفدن إ :ل فقاليعق أيب خالفاً البنو

 باب حمرمات ات السابقة يفي مجلة من الرواعليهل ديفارة فكصل الأ أما ،املشهورى علدل يو

  : اتيمن الرواى خرأ مجلة عليهدل يذا كو، سعد وةريابن املغ وصحاح ابن جعفرك، حراماإل

 خرج من فإن: قال.  دمعليهب جي: قال ، عمرتهعن حمرم ظلل يف، راشدعلي بن  أيب ةيمثل روا

  . )٣( دم لعمرته ودم حلجتهأيضاً عليهة وظلل وجب كم

ظلل :  فقال،الشمس يعلشتد ي حمرور  ألينحرام اإلشف الظالل يفك يعلشتد ي: وصحيحته

  : قلت ،للعمرة: قال ،نيدم أو دماً: فقلت له. رق دماًأو

                                                

. ١ س٢٠ص: يف اجلوامع الفقهية، املقنع )١(

. ١ س٤٨٠ ص١٥ج: ما يف احلدائقك )٢(

. ٢حرام حفارات اإلك من أبواب بقية ٧ الباب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل )٣(



٨

  . )١(نيفأرق دم: قال، حنرم باحلج وة فنحلكندخل م ونا حنرم بالعمرةإ

  .مهاريغ وحممد  وأيبريبص أيب يتيمثل روا، اتيها من الرواريغإىل 

سأله رجل عن الظالل ، )عليه السالم(عن الرضا ، عيزبح ابن ي صحعليهدل ي ف،وا شاةكوأما 

  . )٢(ذحبها مبىني و شاةيفدي أن فأمره ،مسعأنا أ ومشس أو مطر أو ىذأللمحرم من 

  ظللناكنا ذلردأ إذا  حنن:وقال(ادة يز و،)فأمر(: قبل قوله) قال من علةأو (ادة يورواه الصدوق بز

  . )٣()نايفدو

 انت الشمسك إذا يفتدي وحمملهى علظلل ياحملرم : )عليه السالم(قلت للرضا : إبراهيمحة يصحو

  . )٤(شاة: قال ،م الفداءك: قلت. نعم: قال ،ضران بهياملطر و

  . مهاريغإىل 

  .دياملقى علمن املعلوم لزوم محل املطلق و

 ظللأ يخأسألت  :جعفرعلي بن ح يمة صحيبضم،  باملطلقاتأنه استدلك فطالقمن قال باإلأما 

قدم  إذا اًيعلت يفرأ: )ثي احلديراو( بن القاسم ىقال موس. فارةك الكيعل ونعم: فقال ،نا حمرمأو

  . )٥(فارة الظلكنحر بدنة لية كم

 وال ،س حجة تصلح معارضاً للنصوص املزبورةيفعله ل وجعفرعلي بن ورده اجلواهر بأن فهم 

   الشاة من أخبارانت ك إذا معارضة ال إذ ،هيف مافى خي

                                                

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٧ الباب ٢٨٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٦ الباب ٢٨٨ ص٩ج: الوسائل )٢(

. ٣٥ح... هإتيان يف ما جيوز للمحرم ١١٨ الباب ٢٢٦ ص٢ج: الفقيه )٣(

. ٥اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٦ الباب ٢٨٧ ص٩ج: الوسائل )٤(

. ٢اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٦ الباب ٢٨٧ ص٩ج: الوسائل )٥(



٩

مجلة  أن  احلدائقبل يف، دةي بعريفارة غكبل من الشاة واأل أي  جبوازالفتوى فعليهو، باب املصداق

  .عاًيا مجعليه ك النسطالقإل، أيضاًبعد جواز البقرة ي بل ال، االستحبابى عل محل البدنة صحابمن األ

 فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم﴿: تعاىل قوله ري تفسح عمر املتقدم يفي صحورد يف ل فهو مايعق أيب ل ابنيدلأما 

ال   ماىوجع فتعاط أو ىذأفمن عرض له  :)عليه السالم( من قول الصادق )١(﴾نسٍك أو صدقٍَةأو 

، شبعهم الطعامي نيكعشرة مساى علالصدقة  وأيامام ثالثة يحاً فالصيان صحك إذا  للمحرمينبغي

  . )٢(ك واحد من ذلعليه إمناو، طعمي ولكأيذحبها في شاة كالنسو

هو ثالثة  واماًي صكدل ذلِع أو ، شاةعليههو حمرم ف ونفسهى علمن ظلل : يالرضوده يؤيو

  .)٣(أيام

  .كذل إىل نعان من الذهابميات السابقة يظهور الروا وعراض املشهورإن إ :هيفو

سألته :  قال،ريبص أيب  إىلبسنده، ايفكملا رواه ال، دةي بعري الصدوق غىان فتوكال الشهرة ل بل لو

 عليهضرب يفالرجل : قال، نعم: )عليه السالم(قال  ، حمرمةيه وا الظاللعليهضرب يعن املرأة 

  . )٤(وميل كتصدق مبد لي وةقيانت به شقك إذا نعم: قال ،هو حمرم والظالل

  . )٥(زةمح أيب علي بنبسنده عن ، مثله رواه الصدوقو

  . )٦(ريبص أيب عن،  نوادره يفيسي بن ع بن حممدأمحدمثلهما رواه و

   نياجلمع بو،  احلجةة يفيافكالصدوق  وينيلكة اليروا أن من املعلومو

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٢اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١٤ الباب ٢٩٦ ص٩ج: الوسائل )٢(

.  السطر األخري٣٦ص: فقه الرضا )٣(

. ٤ ح باب الظالل للمحرم٣٥١ ص٤ج: ايفكال )٤(

. ٣٤ حوز للمحرم يف ما جي١١٧ الباب ٢٢٦ ص٢ج: الفقيه )٥(

. ١اإلحرام ح ك من أبواب ترو٥٢ الباب ١٢٤ ص٢ج: كاملستدر )٦(



١٠

  . الشاةحوطله فاألك كن مع ذلكل،  الصناعةى هو مقتضنيالطائفت

  : هنا فروعو

 خيما عن الشك، مث اإليف اختلفان إ و،ةيالفد املختار يف و املضطرنيفرق ب ال أنه الظاهر: )األول(

  .اختاره اجلواهر و،همريغو ينياحللبو

  . عن ظاهرهميكما هو احملك، اختصاصها باملختار إىل سالر وديالس وديذهب املفو

  . عن ظاهر مجلة من القدماءىكحيا إ :قالو، خمصوصة حبال االضطرار أا  إىلذهب املستندو

  . شاةياماألاملضطر جلملة ى علو، وم شاةيل كاملختار لى عل أا هرةابن ز والصالح أيب عنو

فهم عدم  إىل ضافةباإل، يالرضو ويعل أيب ةيمثل روا، دلتهأ بعض طالقإل، األول قرباألو

  . املستندما يفك كذلى عل مجاعتمل اإلحيبل ، ةياخلصوص

لرفع و، ة مع االضطراريصال معو، انيفارة للعصكاستدل ملن قال باختصاصها باملختار بأن ال

استدل و،  املضطرثبوا يفى علات ي بعد الرواكال جمال لذلنه إ :هيفو، ث التسعي حدما يفك االضطرار

 ،فارة للمختارك عدم الاألصلف، هايفارة واردة فك املوجبة للدلةمن قال باختصاصها باالضطرار بأن األ

  . نتقم اهللا منهيمن عاد فو لون مثكي أن الحتمال، فارةكالزم الي ونه أشد الكو

 ما يفك، كثرجمبورة بعمل األأيب علي  ةيروان إ :هيف و،ي الرضوكذلكو، فةيضع يعل أيب ةيرواو

  .دهيؤي يالرضو و،املستند

راشد علي بن نص خرب  إىل ضافةباإل،  الوحدة االضطرار يفأدلةبظهور ل ياستدل من قال بالتفصو

، مسببإىل تاج حيل سبب ك أن يهو، ها حسب القاعدةيالزم العمل فار فاليما حالة االختأ. املتقدم

  .  الوحدة مطلقا يفدلةاألماعرفت من ظهور : هيفو

 بعض  ملا تقدم يف،ماكن سائر األيف أو ،ةك ميف وأ،  مىنون ذبح الشاة يفكي أن وزجي نهإ :)الثاين(

ث يع حيحة ابن بزيصحو، ةكذحبه مبيان كث يحة ابن حجر حي املقام صح يفعليهدل يو، فاراتكال

  ان كن إ و،ها مبىنيصرح ف



١١

  . ما للحج مبىن و،ةك ذبح ما للعمرة مبحوطاأل

قد و، للحج شاة و شاةة الواجب للعمرإمناو، يامفارة بتعدد األكاملشهور عدم تعدد ال: )الثالث(

 ك النسالواحد يف ىعلادة ي عدم الز يفاألصل إىل ضافة باإلعليهدل يو، اتطالقاإل إىل نسبه املستند

حة ابن يصحو، حتهيصحو، يعل أيب ةيرواو، اتطالق مجلة من اإل،همايلك  يفنياالثنى علو، الواحد

  .جعفر

  .حجاً وة شاة واحدة ملثل التمتع عمرةيفاكن القول بكممالحظة الشهرة أل بل لو ال

 طالقإل، باالختالف  أواضطراراً أو اراًيله اختيل تظلكون كي أن نيور بكم املذك احلفرق يف الو

  .املناط والفتوى والنص

  مث ارتفع،ظلل بسبب الصداع إذا ماك، وحدته و تعدد السببنيفرق ب ال أنه  الظاهركذلكو

م بالتعدد لقاعدة تعدد كث حيخالفاً لظاهر اجلواهر ح، دلة األطالق إلكذل و،ظلل بسبب املرضو

  . املسبب بتعدد السبب

رتفع ي مث ،ظلل للصداع فعالًيه فإن، الغالب تعدد السبب واًخصوص، مك حمطالقاإلن إ :هيفو

  . عادتهإ من ظلل خوفاًيف

فارة السابقة كال أن  من جهة،اضطراراً أو فر عن ظالله مث ظلل عامداًك إذا مايل فكستشينعم رمبا 

  . ىخرأفارة كب وجوب باملس إىل اج السببياحتفمقتضى ، الحق لليفكت ال

 عليهو، فارة واحدةك إىل احلج ول واحد من العمرةكاج ي احتطالق إل،تمل عدم الوجوبحين كل

  .أحوطانت كن إ ودةيفارة جدك عدم األصلف

 ه حمرم ألن،ىانته إذا ه رفععليه وجب ، فظللجل برد نازل من السماء مثالًالظل أل إىل ولو اضطر

فارة ك يفكما تك ،دةفارة واحكفت ك كرر مثل ذلك فإذا، الضرورات تقدر بقدرهاو، للمضطرإالّ 

  . أيام جل الشمس يفواحدة أل

   املضطرم داخلون يفأربان السفن الظاهر  وارونيالسواق والط ):الرابع(



١٢

 ارةيالس وارةيل حتت سقف الطيرم هلم التظلحي هو نوع من االضطرار فال وعملهم هذان إ ثيح

  .انيالصب ورافق النساءي يالذو، ليعلل الي زمكذلكو، نةيالسفو

  .  مسائل حرمة االستظاللريخأ ده مرسل العباس بن معروف املتقدم يفيؤيو

 لوضوح، ف عن احملرماتكال وحرام قصده اإلنايفي  الستظل اضطراراًيعلم احملرم بأنه : )اخلامس(

 دلة لعدم ظهور األ، بقصدهكضر ذلياناً مل يستظل عصي أنه بل لو علم،  حال االضطرارس حبرام يفيلأنه 

  . امهكحأمن  أا بل ظاهرها، حراممن مقومات اإل  أايف

  . ذاك هإحرامة ي بطل من جهة عدم مشروع،ضره االستظالليه مبا الإحرامد يق نعم لو

ن عن الصدوق كل، اراًيل اختي حرمة التظلة املباحث السابقيقد عرفت ضمن مطاو: )السادس(

لذا مل و، خرات األي قبال الرواتقوم يف الا إ :هيفو، املتقدمة يعلحة يبصحله استدل و،  املقنع جوازهيف

  . ايفكسعن اإل إالّ ه جوازهرينقل عن غي

ما  إالّ ل اجلسدك شاملة لدلةاأل إذ ،فكيخرج رأسه مل أو ارة مسقفةي سجلس يف لو ):السابع(

  .حنومها وابيبالث وتعارف ستره ببعض اجلسد

  . الظلدخول رأسه حتت و خروج بدنهيفكي ال أنه علميمنه و

 ،حنوه أو  ملرضىان رأسه مغطك إذا رمحي كذلك ،شوفاًكان رأسه مك إذا رم الظاللحيما كو

رخحدمها باآلأرتبط يمان الكما حأل .  

 ماى علة املوجبة للمشقة واحلرج الزائدة ياملراد بالضرورة املوجبة جلواز الظالل هو العرف: الثامن

 أو ،ان له خوف حصوهلاك أو ،انت حاصلةكسواء ، احنومه واملطر وه مطلق مقابلة الشمسيقتضي

  ه رينسان من غاإل إىل ةياملسر



١٣

  .كحنو ذل وسبهكه  ألناملوجبة لالضطرار أو ،ليعلل اليزمك

  .االضطرار والضرورة واحلرج و العسرأدلةو، ات املقامإطالق كل ذلكى علل يالدلو

  :من باب املثال أا فالظاهر ره الفقهاءكذ ماأما 

  .ةري الذخيكمحك ،نزول املطر ور مطلق املشقة ولو احلاصلة من حر الشمسك من ذفمنهم

 أو الربد أو ه مطلق مقابلة الشمسيقتضي زائدة مما ةديانت مشقة شدك إذا  مباكد ذليمنهم من قو

  .املستندك ،املطر

 يلاحل ونيخيما عن الشك، برد أو شدة حر أو ضعف أو بكبه لعلة الر منهم من اشترط التضررو

  .همريغ والروضةو

  . ورات فقطكر بعض املذكمنهم من ذو

  



١٤

بني به ما هو املقطوع ى عل و،املشهورى علفارة دم شاة كرأسه الة الرجل ي تغطيف: )٩ مسألة(

اً إمجاعبل ، رةكالتذ وىاملنته وما عن املسبوطكخالف  بل بال، الذخرية وكما عن املدارك ،صحاباأل

  .اجلواهر و املستندكذل بفىتأقد و. ما عن الغنيةك

يظهر من احلدائق نوع تردد  و،كتبعه املستدر و،نيكطعام مسإ حيث جعل فديته ،خالفاً للوسائل

  . مكيف احل

ر كاجلامع عدم ذ والسرائر واملهذب واملراسم واملقنعة والعمل ومجل العلم والنهاية ون عن املقنعكل

  . الفداء

ل شيء جرحت به كل: )ليه السالمع( اظمكعن ال ملرويةسناد ا رواية قرب اإل:املشهورى عليدل و

  . )١( دم ريقه حيث شئتكيعل فكمن حج

  . )٢( شاةعليهال ينبغي لبسه متعمداً ف من لبس ما: صحيحة زرارةو

 دليلنا ما: قال أن إىل ،)٣(غريه لزمه الفداء أو تالًكمحل مإذا  : قال،مرسلة الشيخ يف اخلالفو

  . الفداءعليه أن سه رأىروي فيمن غط

  .)٤(دهي  يفناًيكطعم مسي رأسه فلىغط إذا احملرم:  قال،حة احلليبياستدل الوسائل بصح

  ).رأسه(ان كم) وجهه(قد جعل و ةي هذه الرواىرو أنه  عن الوايفيكن احملكل

، ةيا ذه الرو مستدالً،ة الرجل وجههيطعام لتغط بلزوم اإلالفتوىخ ينقل عن الش أنه  احلدائقيفو

  . ك ذلانت خمتلفة يفكب يلعل نسخ التهذو: قال احلدائقو

                                                

.  السطر ما قبل األخري١٠٤ص: سنادقرب اإل )١(

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج:  الوسائل)٢(

. ٨٢ مسألة ٢٥٢ ص١ج: اخلالف )٣(

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٥ الباب ٢٨٦ ص٩ج:  الوسائل)٤(



١٥

 صدقة أو اميفارته صك أن احتمال أن ماك، ة املضطربةيمثل هذه الرواى علل االعتماد كشي: قولأ

حة عمر يمثل صح، ك ذلعليه له لبسه فينبغي من لبس ما ال أن ىعلات الدالة ي للرواكذلو، كنسأو 

  .  االستظاللة يفاملتقدم

ى علهو متخوف  وحرامراد اإلأ إذا ضياملر:  قال)عليه السالم(علي عن ، اتيما رواه اجلعفرو

 أو فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم﴿: تابهك  يف وتعاىلكفر مبا مساه اهللا تباركيل و،ابهي ثعليه وحرمينفسه من الربد فل

. )٢()١( ﴾نسٍك أو صدقٍَة

 ابهي ثرم يفحي: قال ،تجردي أن افخيون له علة كاحملرم ت :)عليه السالم(عنه ، ة الدعائمي روايفو

  .)٣(﴾نسٍك أو صدقٍَة أو فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم﴿ : مبا قال اهللايفتديو

 إىل  حمله بعد الشهرة احملققة املستندةري غ يفأيضاً ،حنوها وشمل لبس العمامةيهما  أن إطالقىبدعو

 ،داللةً واط لضعف املرسل سنداًيبل الالزم االحت،  حمل نظرأيضاً ك بذلالفتوىن كل، ورةكات املذيالروا

  .ضعف داللتها فتأمليثناء مما تة االسريثكسناد ة قرب اإليرواو، حة داللةيضعف الصحو

  :  املقام فروعيفو

لما كو، فارةك العليهون كية الرأس يمن تغط أنه حرام حبث حمرمات اإليف لما تقدمك: )األول(

  . هيفارة فك  فالمنهاس يل أنه تقدم

بل ، شفهك عليهب جي نه الألو، صل لأل،ة الرجل وجههي تغطفارة يفكال  أنه املشهور: )الثاين(

ة يجاز التغطأ أنه بي التهذخ يفين عن الشكل، فارةكه الينافيته مما يجواز تغطى علات يدلت متواتر الروا

  .دهي  يفنيكطعام مسإفارته كجعل  ومنعهنه  أليعق أيب عن ابنو، فارةك العليهلزم أن كل اراًياخت

  ح يخ بصحياستدل الش

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(

. ١٠ س٦٨ص: اجلعفريات )٢(

. احملرم على ر ما حيرمك يف ذ٣٠٥ ص١ج: الدعائم )٣(



١٦

وجهه ى علنام ي أن بأس الو: قال، دهي  يفناًيكطعم مسي وجهه فلىغط إذا احملرم:  املتقدماحلليب

  .راحلتهى عل

  . فارةك النيب ونهاي ب للتالزم العريف،احلرمةى علة يل استدل ذه الروايعق أيب أن ابنكو

ون املنت كر يتقدى علو، اعليهن االعتماد كمي ما تقدمت مضطربة املنت فالكة يالروان إ :هيفو

  . االستحبابى علبد من محلها  ال) وجهه(

وهلما أ إالّ أن ،احلليب و املبسوطخ يفيما عن الشك، فارةكة املرأة وجهها ي تغطهل يف: )الثالث(

 فارةك م الأ ،وم شاةيل كار فلي االختنيب و،املدةع ي االضطرار فشاة جلمنيهما فصل بيثانو، جعلها شاة

ما ك املسألة توقف يفيم أ، فاراتكر الك صدد ذم يفأهلا مع  تعرضوايث مل يح، كثرما هو ظاهر األك

  ؟ املسألةل يفيدلى علقف يمل نه إ :قال احلدائقو .عن ظاهر الدروس

  .  مسألة الظاللرناها يفك ذاليتد يزيحة عمربن يمثل صح، ةفارة للمطلقات املتقدمكظهر الاأل

 كيعل فكء جرحت من حجيل شكل: قال، )عليه السالم(ه يخأعن ، جعفرعلي بن رواه  ماو

  . )١(ث شئتيقه حيه دم ريف

  . ة الوجه نوع من اللبسي تغط ألن،ه دمي فينبغي ال لبس ما أن ىعلبل لعله مشمول ملا دل 

هو حمرم  و له لبسهينبغي من لبس ثوباً ال:  قال)عليه السالم(عن جعفر ، حة زرارةي صحيفف

  . هاريغإىل . )٢( دمعليهمن فعله متعمداً فو، عليهء يش  فالجاهالً أو اًي ناسكففعل ذل

                                                

.  السطر ماقبل األخري١٠٤ص: سنادقرب اإل )١(

. ٤اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٨ الباب ٢٩٠ ص٩ج: الوسائل )٢(



١٧

ن إو، حةي الصحما يفك يريفالالزم القول بالتخ، ةيالروا وحة عمري صحنيتدافع ب النه إ ثيحو

، مثلهيف االضطرار فقد تقدم وجه النظر  واري االختنيلفرق ب من اره احلليبكماذ أما ، الشاةحوطان األك

  . فتأمل

 أو ان من جهلك أما إذا ،العلممع املرأة وجهها  وة الرجل رأسهي تغطفارة يفك جتب الإمنا: )الرابع(

  . هاريغ وحة زرارةيصحك، ات املتقدمةي لبعض الرواكذلو، هريغ و احلدائقما يفك، فارةكان فال ينس

 يلقي: قال ،اًي رأسه ناسيغطيعن حمرم  )عليه السالم( اهللاأبا عبد لت أس: ز قاليرحة حيلصحو

  . )١(عليهء يش ال وليبي والقناع عن رأسه

عن احملرم  )عليه السالم( اهللاأبا عبد فقد سأل ، ح احلليبي صحفارة يفكمام عن الوت اإلكس وبل

  . )٢(ركذ إذا يبلي: )عليه السالم(قال  ،نائماً أو اًي رأسه ناسيغطي

حرم أ يعجمأقال لرجل  أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الصمد ة عبدي روا العلة يفإطالقو

 مراًأب كرجل رأي ،  احلج من قابلكيعلس يل و، بدنةكيعلس يه لفإن، كخرجه من رأسأ :صهي قميف

  . )٣(عليهء يجبهالة فال ش

  احللت يفيتأ أو حمرم أو نت حملأ و احلرم جلهالةته يفيتأء يل شك: )عليه السالم( يوالرضو

  . )٤(ءي شكيعلس ينت حمرم فلأو

  . اهللا العاملو، ات املتقدمةي بعض الروااملناط يف إىل ضافةباإل

                                                

. ٢اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٥ الباب ٢٨٦ ص٩ج: الوسائل )١(

. ٤٢ح... ثباتهإ يف ما جيوز للمحرم ١١٨ الباب ٢٢٧ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ٣اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل )٣(

١٦ س٢٩ص: فقه الرضا )٤(



١٨

فارة ك عليهالواجب  أن فالظاهر، المس رأسهيان كث يحب ذهب حتت الظالل إذا :)اخلامس(

  . وقت واحد له يفنيلي عن مشول الدلدلةصل بعد انصراف األلأل، فارتانك واحدة ال

، طيلبس املخ وة الرأسيفارتان لتغطك عليهفهل ، رأسه و جسمهيغطي جلباباً لو لبس الرجلو

 عن دلةانصراف األ و)من لبسها (أدلة طالق إل،فارة واحدةك الظاهر ،طةيلبس قلنسوة خم إذا ذاكو

  .  لهنيليمشول الدل

ملا تقدم و ،فارتان لتعدد املسببك عليهانت ك ،جسمه طاً يفيخم و،رأسهى علنعم لو لبس قلنسوة 

  .ابية لبس صنوف من الثيمن روا

ادة ي عدم الزصالةأل، فارةكفالظاهر وحدة ال، نيقلنسوت أو قلنسوة ورأسه عمامةى عللو وضع أما 

  . عرفاًنيعدان سببي ما الأبعد 

  .نيأة وجهها بسترسترت املر إذا ذاكو، نيظلل فوق رأسه مبظلت إذا ذاكو

ة يون الثانكفهل ت، ني رفع اضطرار قلنسوة واحدة فوضع قلنسوت يفيتفكيان املضطر كذا إو

صناف أة ي روا من املناط يفكتمل ذلحيان رمبا كن إو، ل عن مثلهيصراف الدلن ال،الظاهر العدم ،حمرمة

  .ابيالث

ان ك أما إذا ،فارة للصدقك الفالظاهر وجوب، الزجاجك ما حتته يكحي ان الغطاء شفافاًكذا إو

 ،م الأفارة كه اليف واملنخل فهل هو حرام وقيالساتر الرقك والزجاجكالربد  ونع احلرمي الظالل شفافاً ال

  . أقرب الثاينو، أحوط األول و،دلةمن انصراف األو، طالقمن اإل، احتماالن

ات ي الرواتقدم يف  ماطالق إلكذلو، واالضطرار  العمدنيفارة بك وجوب الفرق يف ال: )السادس(

ال إو،  باب الظالل من املناط يفكن استفادة ذلكميبل ، هاريغ وسنادة قرب اإليرواك،  املقامالواردة يف

  ملرضكفعل ذل أو ،ةيالتق أو راهكان من باب اإلكسواء ،  صورة الضطرارفارة يفكان جمال ملنع الك

  . أحوط صورة االضطرار فارة يفك فالعليه و،حنوهو



١٩

 فارة يفك جتب الكذلك،  والوجه للمرأة،ة الرأس للرجلي تغطفارة يفكما جتب الك: )السابع(

من  أو ،طالقمن جهة اإلما إ ،حرمة االرمتاس الشامل للرجل واملرأةى علملا دل ، وجهاً وارمتاسهما رأساً

  . فيلك الت يفك االشتراأدلةجهة 

  ماإطالقمة يل احلرمة بضمي دلفإن، ة ارمتاس وجههااحملرم للمرأ و،نعم احملرم للرجل ارمتاس رأسه

ما  ويالناس وفارة للجاهلك عدم اليالقاعدة تقضو، د املطلوبيفي حجه فارة ملن جرح يفكالى علدل 

  . ةي مطلق التغطالم املتقدم يفكه الي فأيتي االضطرار فيف أما ،شبهأ

 أو أن ،فارةكالعمرة  ول من احلجكلأو  ،فارة واحدة مطلقاًك عليهة فهل يرر التغطكلو : )الثامن(

ة يجل أذة أليالتغط و،فارةكة للصداع هلا يمثال التغط ،فارةكل صنف سبب كل أو ،فارةكة يل تغطكل

 للمناط يف، فارةكللعمرة و فارةكللحج  أن قربان األكن إ و،احتماالت ،ذاكه وةفاركالشمس هلا 

  . واهللا العامل، فارةكل مرة كل أن حوطان األكن إو،  عدم الزائدأصالةو، باب االستظالل

  



٢٠

ى عل الثالث منه شاة يفو، دون الثالث منه  مافارة يفكقاً فال دان صاكن إ اجلدال: )١٠ مسألة(

  : اتي مجلة من الرواكذلى علدل يو، به عتديه خالف يتحقق فياد كي ل اليبل ق، املشهور

الْحج ﴿: عز وجل قول اهللا يف، )ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن، ملحممد بن مس وح احلليبيصحك

 :قال أن إىل، )١(﴾ ال ِجدالَ ِفي الْحج وال فُسوق وأَشهر معلُومات فَمن فَرض فيِهن الْحج فَال رفَثَ

 يمن ابتلو :فقاال ليبي واهللا ستغفري ،مل جيعل اهللا له حداً: قال ،عليه بالفسوق ما يت من ابتليأرأ

  . )٢( بقرةياملخطى عل وقه شاةيرهيب دم ياملصى عل فنيجادل فوق مرتإذا  :فقال ،دالباجل

ى علزاد أن إ :فقال ، احلجسألته عن اجلدال يف، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح ابن مسلميصحو

  . )٣(ة بقرعليهاذب كال و، شاةعليه: قال ،هو صادق وادلجي ي الذ:ل لهيفق،  الدمعليه فقد وقع نيمرت

ان متعمداً متتابعات صادقاً فقد ميأحلف بثالثة إذا  :)ما السالمعليه(عن أحدمها ، ريبص أيب خربو

  . )٤( دمعليه واذباً فقد جادلك واحدة ناًيميذا حلف إو،  دمعليه وجادل

 مقام ان يفميأحلف بثالثة  إذا الرجلن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ة بن عماريح معاويصحو

  . )٥(قهيهري وحد اجلدال دم عليههو حمرم فقد جادل  وًءوال

                                                

. ١٩٧ اآلية: سورة البقرة )١(

. ١ح... احملرمى  عل يف ما جيب١١٦ الباب ٢١٢ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ٦اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١ الباب ٢٨١ ص٩ج: الوسائل )٣(

. ٤اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١ الباب ٢٨١ ص٩ج: الوسائل )٤(

. ٥اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١ الباب ٢٨١ ص٩ج: الوسائل )٥(



٢١

  اهللاىبل وواهللا ال: قولي عن احملرم )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  قال،عقوبيونس بن يموثق و

  . )١(ال: فقال ،ءي شعليههو صادق و

قال  و جادل احملرمإذاف ،اهللا وىبل واجلدال ال واهللا:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

  . )٢( دمعليه ف ثالثاًكذل

ن جادلت إو، كيعلء يش نت صادق فالأ ونيمرت أو  جادلت مرةفإن: )عليه السالم( يالرضوو

  . )٣( دم شاةكيعل فثالثاً

 عليه احلج فمن جادل يف: )عليه السالم( ىاحلسن موس أيب عن، دياحلم  بن عبدإبراهيمما خرب أ

الصادق ى عل فني عاد مرتفإن ،اذباًك أو ان صادقاًكن إ  نصف صاعنيكل مسكل، ناًيك مسنيطعام ستإ

  . )٤(اذب بقرةكالى علو، شاة

  .ةيلعله صدرت تقو، ات السابقةيقاوم الرواي ال أنه  إىلضافةباإل،  به عاملفال

  .)م السالمعليه(هله أ إىل  فالالزم رد علمه،انكف يكو

ة ي الثانيفو، منه شاة األوىل املرة يف أن فاملشهور، اذبكاجلدال ال  أما، اجلدال الصادقله يفكهذا 

  . ريبص أيب حةي صحاألولى علدل يو، ة الثالثة بدنيفو، بقرة

اذب كنت أ ونين جادلت مرتإو،  دم شاةكيعلاذب فكنت أ ون جادلت مرةإو: يوالرضو

  . )٥( بدنةكيعلاذب فكنت أ ون جادلت ثالثاًإو،  دم بقرةكيعلف

                                                

. ٨اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١ الباب ٢٨١ ص٩ج: الوسائل )١(

.احملرم على ر ما حيرمك يف ذ٣٠٤ ص١ج: الدعائم )٢(

.٦ س٢٧ص: فقه الرضا )٣(

. ١٠اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١ الباب ٢٨٢ ص٩ج: الوسائل )٤(

.٧ س٢٧ص: فقه الرضا )٥(



٢٢

  . ما عرفتكان صدرها كن إو، لهاي ذابورة بالعمل يف إبراهيمرواية : الثاينى علدل يو

هو  وجادل الرجلإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب ةي رواإطالق: الثالثى علدل يو

 يفو  املرة شاةيف أن ىعلدل  نة مايبقر، ثالث مراتى عل حبملها ،)١( جزورعليهذب متعمداً فكحمرم ف

  . املتقدمي الرضوأيضاً عليهدل يما ك،  بقرةنياملرت

 ،ةريالذخ وكه املداريلإمال و، ما عن الصدوقك أيضاًة البقرة للثالث يفاكن الظاهر كل وهذا

عليه ( عن الباقر ،ح ابن مسلميصح و،)عليه السالم(عن الصادق ، حممد بن مسلم وح احلليبيلصح

 ملا تقدم ،يما عن اجلعفك ،دي بعريغ نياذب مرتك الة الشاة يفيفاكان القول بكلوال الشهرة لو، )السالم

  .اطياذباً احتك ني املرتم بالبقرة يفكلذا فاحلو، نياملرتى عل عدم البقرة  يفنيحيمن الصح

  :  املقام فروعيفو

 ما عن السرائرك،  باطلينف أو ثبات حق إلنيميال إىل اضطر إذا فارةك ال أنه الظاهر: )األول(

خ رام األكإ وصلة الرحم و طاعة اهللاان يفك إذا مايف أو ،اعليهره كأ أو إذا ،همريغ وةريالذخ وكاراملدو

 إىل تعاون أو ،رك عن مني أو مر مبعروفأ ان يفك أو إذا ،ياجلعف والفاضل وايفكسما عن اإلكاملؤمن 

ه لسأ، )ليه السالمع(عن الصادق ، ريبص أيب حةي لصحكذلو، رشاد جاهلإ أو ،ة ضاليهدا أو ،رياخل

، خالفه مراراًي ف،عملته اهللا ماو: قوليف، تعمل اهللا الو: قول صاحبهيعمل العمل في أن ديريعن احملرم 

ان هللا ك ما ك ذلإمنا ،هيخأرام كإراد ذا أ إمنا، ال: )عليه السالم(قال ، لزم صاحب اجلدالي لزمه مايأ

  . )٢(ةيه معصيف

                                                

. ٦٨ حفارة عن خطاك يف ال٢٥ الباب ٣٣٥ ص٥ج: التهذيب )١(

. ٧ ح احلجكن أبواب ترو م٣٢ الباب ١١٠ ص٩ج: الوسائل )٢(



٢٣

ذباً مثل كان ك أو ،شرب اخلمرى علمثل احللف ، ةياملعصى عل حلفاًان كلما كة ياملراد باملعصو

، رناهكشبه مما ذأما  و،حساناإل وس من الربي متعلقها ل ألنينبغي ان نفس احللف الك أو ،اذبةكاحللف ال

 من حلف باهللا ،ريسد اي: ريقال لسد أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ايفك الورد يف  ملاكذلو

  . )٢( )١(﴾ال تجعلُوا اللّه عرضةًِ َأليماِنكُمو﴿: قولي تعاىلاهللا ن إ ،مثأمن حلف باهللا صادقاً و، فركاذباً ك

  . فارةك العليهان ك ملتعلقه ي حلف بدون رجحان شرعفإذا، هذاى علو

 اذباًك حلف فإذا، الظاهر الثاين ؟زعم احلالف أو ،ذب الواقعكال و الصدقهل املناط يف: )الثاين(

  . مرس األكانع إذا ذاكو، ءي شعليهن كيصادق مل  أنه قطعيان كو

  . ة هللايمعص النه إ ثيح، ريبص أيب حةيفلصح: األولما أ

اشف عن خبث ك ونعم هو جتر،  الواقعريغيزعمه  أن ىعلل يال دل ونه صادقفأل: الثاينوأما 

  . نفس

ون باللغة كي أن لزمي  فال،مبختلف اللغات اجلدال نيفارة بك وجوب الفرق يف الظاهر ال: )الثالث(

  . ية بدويالعرب إىل االنصراف و،دلة األطالقإل، ةيالعرب

ان ك أما إذا ،نسان آخرإان مع ك إذا ما، فارةكال و اجلدال املوجب للحرمةشترط يفي: )الرابع(

وان يامه حمأان كبل ولو ، ء لالنصرافي شعليهن كينسان مل إ قباله ون يفكي أن لف وحده بدونحي

  . مه معلَّ ألننبعث عن حلفهي

                                                

. ٢٢٤ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٤ حراهية اليمنيك الباب يف ٤٣٤ ص٧ج: ايفكال )٢(



٢٤

مع و، عيفارة واحدة عن اجلمك عليه فريفكتخلل التيمل  وزاد الصادق عن ثالث لو: )اخلامس(

  . املستندذا يف ك،ل ثالث شاةكختلله فل

ب دم ياملصى عل فنيفوق مرت :حممد وح احلليبي صح يف)عليه السالم( قوله إطالق :األولوجه و

  . قهيهري

 إىل بالنسبة ال ،ك مقام ذله يف ألن،قلاأل إىل  فهو بالنسبةثالثةات من لفظ ي بعض الروايف ا مامأ

  .كثراأل

، ديدة احتاجت ملعلول جدي علة جدان الثالث الثاينكفارة للثالث ك الىعطأإذا نه إ :وجه الثاينو

  .فارةكوجب اليالثالث  أن أدلة طالقإل

  . فركيالث ولو مل ل ثك اط التعدد يفيان االحتكن إو

فر عن كن كيمل  إذا البدنة بالثالثو، نياذب البقرة باملرتكالى علب جي  أنه إمنااملشهور: )السادس(

 عليه فاذباًكول فر لألكي مل فإذا،  البقرةنيل اثنتكفر فعن ك أو ،ل واحدة الشاةكفر فعن ك فلو ،السابق

  .نهميه بيخالف ف  الكذلن إ ليبل ق، ةث بدنة للثاليهعلاذباً فكة يفر للثانكيذا مل إو، ةي الثانبقرة يف

  : نيإشكال بكذلى علل كشأرمبا و

  . الثالث بدنة مطلق يفو  بقرة الثاين شاة ويفاألول يف أن ىعلدل  مان إ :األول

 مث ، وجوب الشاة باملرةالفتوى وون املراد من النصكن كمأ إمجاعن كيمل ن إ : اجلواهرقال يف

 ر عن السابق فتجب البقرة خاصةفّكون قد كي إالّ أن ، الثالث مث مها مع البدنة يف،نيملرت مع البقرة بايه

  . البدنةأو 

  .حممد وح احلليبي صحطالقإل ،م الأسواء ذبح شاة للمرة ،  بقرةعليه نيفوق املرتن إ :الثاين

ونه ك من فهمي ماى عل ،العدمكان حاله ك األوىل لو ذبح شاة يف ذإ، خيفى ال هما ماين فكل

  ال  ماك،  الثاينبقرة يف ووجه لشاة فال، فارةك



٢٥

  . العدمك األولصار  أن  بعد الثاينوجه لبقرة يف

فارة ك بداهلا املتقدمة يفأ إىل  االنتقالحوطفاأل، البقرة والبدنة ود الشاةجيمل  إذا :)السابع(

ون كيف، االستغفار إىل ل االنتقال الحتما، مقطوعاً بهكن ذلكين مل إو، لوحدة املناط، حنوه واالستمتاع

  . أحوطور كالبدل املذ إىل االنتقال

 بعض ما تقدم وجهه يفك ،هاريغ وبلده ومىن وةكان شاء من مكمأي  حمل الذبح: )الثامن(

  . املباحث السابقة

  . ك ذلالم يفكقد تقدم الو، خر مصرف الذبائح األيه مصرف هذه الذبائح: )التاسع(

ل ك ني حججادل يف فلو، العمرة الواحد أو التعدد احلج و الوحدةار يفياملعن  أالظاهر: )العاشر(

  .ني عمرتيف أو ،عمرة و حججادل يف إذا ذاكو،  شاتانعليهان ك حج جداالً

 وقع جداالن إذا  حصول التعدد مباعمرته حال حج واحد يف وحال حج التمتع أن تملحيرمبا و

وم ي إىل  العمرةدخل احلج يف: )آله وعليهصلى اهللا (ه لقول،  عمرتهخر يفاآل و احلجحدمها يفأ

  . دلةخالف املنصرف من األنه إ :هيفو .)١(امةيالق

 أو حلف أقل أنه  يفكلو شو . العدماألصلان ك ،م الأحلف  أنه  يفكلوش: ) عشرياحلاد(

  .الصحةى علمحل فعل نفسه  ،اذباكم أ ان صادقاًك أنه  يفكولوش .كثر عدم األاألصلان ك، ثركأ

 أو ،مجايل اجلمع من باب العلم اإلعليه فهل ،اذباًكواحدة  أو  صادقاًحلف ثالثاً أما ولو علم بأنه

   ،ضرر لقاعدة ال، اًيريخت حدمهاأ

                                                

. ٢٧ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٥ ص٨ج: الوسائل )١(



٢٦

 عن الشاة حىت تهايفاكالحتمال  ذبح بدنةي أن حوط واأل،احتماالن ،هيالم فكما تقدم الك

، كذل إىل ملاع بعض املباحث السابقة اإلقد سبق يفو، دي بعريهذا غو، رفاقاًإقل ان األك إمناو، البقرةو

  . اهللا العاملو

  



٢٧

، فارةكر له كجد من ذأمل :  اجلواهرقال يف ،م الأفارة كهل له   الفسوقاختلفوا يف: )١١ مسألة(

  .كح بذلي التصرىبل عن املنته،  االستغفارىسو هيفارة فك  الصحابل ظاهر األيبل ق

 فارة يفك ال أنه صحابظاهر األ:  احلدائققال يفو، فارةكروا للفسوق كذيمل :  املستندقال يفو

 بعض فارة يفكنه جتب الأو،  املسألةالوسائل يف واشاينكل اليمث نقل تفص،  االستغفارىالفسوق سو

  .الصور

 الّإر كذيث مل ياحلدائق حو، صحاباأل إىل  النسبةاجلواهر تبعا احلدائق يف واملستند أن الظاهرو

  يفعليهضعف االعتماد ي ،هيفارة فكة القائل باستحباب الريالم الذخك و،فارةك لل النايفىالم املنتهك

  . صحاباأل إىل فارةكنسبة عدم ال

 لون فالي فهم قلاًحيمن نفاه صر أما ،فارةكتوا عن الك سصحاباً من األريثك أن إشكالنعم ال 

عل اهللا له جيمل نه إ :ابن مسلم وح احلليبيصح إىل ستناداًنفوا ا أو تواكأم سكو، هميلإ ين نسبة النفكمي

  . )١(ليبي واهللا ستغفري، حداً

  . )٢(اهللا منه ذب فاستغفركالفسوق ال:  املقنعيفو

عليه (عن الصادق ، مان بن خالديح سلي صحيفف، عليهفارة كثبات الإات ي مجلة من الروان يفكل

  . )٣( فساد احلجثالرفو، ةالفسوق بقرو  السبابيفو،  اجلدال شاةيف: )السالم

د جين مل إو، نحرهاي بدنة عليهفمن رفث ف: هيف و)عليه السالم(ه يخأعن ، جعفرعلي بن ح يصحو

  . )٤(فعله إذا تصدق ايفارة الفسوق ك و،فشاة

                                                

. ١ح... احملرم اجتنابه على جيب  يف ما١١٦ الباب ٢١٢ ص٢ج: الفقيه )١(

. ١٠ س١٩ص: يف اجلوامع الفقهية، املقنع )٢(

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٢ الباب ٢٨٢ ص٩ج: الوسائل )٣(

. ٤االستمتاع حفارات ك من أبواب ٣ الباب ٢٥٦ ص٩ج: الوسائل )٤(



٢٨

  . )١(تصدق بهيء يالفسوق ش وفارة اجلدالكو :سنادعن نسخة من قرب اإلو

 مصغر ميف طعكتصدق ب واهللا منه فاستغفر، ذبكالفسوق الو: )عليه السالم( يالرضوو

  .)٢(طعام

 ريغ أنه  إالّ، ملن عرفتما صنعه اجلواهر تبعاًك، االستحبابى علات هو احلمل ي الروانيواجلمع ب

سناد السابقة ة قرب اإلي رواإطالقخصوصاً بعد ، هراق دمإاط بي االحتك ترينبغي لذا الو، مقطوع به

دة بعدم يورة املؤكحة املذيفارة بعد الصحكبعد عدم الي ن الكلو،  احلجل جرح يفكفارة لك الثباتهإمن 

  . واهللا العامل، هم هلاينف أو رهمكذ

  

                                                

. األول السطر ١٠٤ص: سنادقرب اإل )١(

. ٨ س٢٧ص: فقه الرضا )٢(



٢٩

  : ني مورد قلع شجرة احلرم يفاختلفوا يف: )١٢ مسألة(

، اًاعإمجون كياد كل يبل ق، هيفارة فكوجوب الى علفاملشهور  ،م الأفارة كه يهل ف أنه يف: األول

  .قربهذا هو األو

 األصل بكاستوجهه املدار و،فارةكظاهر الشرائع والنافع من عدم ال وي عن احلليك للمحخالفاً

  . جرب بعضها بالشهرة واتية بعض الروايصل بعد حججمال لأل النه إ :هيفو، اتيبعد ضعف الروا

، ها شاةري قلع صغيفو، بقرة شجر احلرم ريبك قلع يف أن  إىلفذهب مجاعة، فارةك قدر اليف: الثاين

ى عل مجاععن اخلالف اإلو، حمالً أو ان القالع حمرماًكسواء ، متهيشبه قأما  أو غصااأ قطع بعض يفو

  .حوطهذا هو األو، كذل

 أو ةريبكانت الشجرة كسواء ، فارة بقرةكال أن  إىلث ذهبيح، ي عن القاضيكخالفاً للمح

  الشجرريبك فارة البقرة يفكال أن  احلدائقيفو، متها مطلقاًيق أا املختلف وايفكسعن اإلو، ةريصغ

  ،قربهذا هو األو، حنوه وراك األري غة يفيالفد و،هاريصغو

  . أيضاً خرأقوال أ املسألة يفو

حدمها أعن ، ناأصحاب ىرو:  قال، بن القاسمىعن موس، خيمبا رواه الش: األولاستدل للقول 

 عهنز أراد نزعها فإذا،  دار الرجل شجرة من شجر احلرم مل ترتعان يفكإذا  :قال أنه ،)ما السالمعليه(

  . )١(نيكاملساى علتصدق بلحمها يفر بذبح بقرة كو

  . )٢(  اجلزلة شاةيف و، الدوحة بقرةيف: قال أنه ، عن ابن عباسيرو مة مايبضم

                                                

. ٢٤٤ح...  احملرمأفارة عن خطك يف ال٢٥ الباب ٣٨١ ص٥ج: التهذيب )١(

. ٤٢٦ ص٢٠ج: ما يف اجلواهرك )٢(



٣٠

ال  ذإ، الفقراء  إىلمةيعطاء القإب الّإون الضمان كي ال و،وجب الضمانيالتلف  أن ىعلدل  ماو

  . هريغ وح منصورياملناط املستفاد من صح إىل ضافةباإل، ه الثمنيلإدفع ي املقام  خاص يفكمال

 شهرة حمققة توجب جرب كست هنايل و،فةية ضعيالروا أن ورةكرد االستدالالت املذي: أقول

  . هية فيحج الم ابن عباس الك و،خ ممنوعي الشإمجاعو، سندها

قول  إىل فالبد من الذهاب، هاإطالقى علخ ية الشي بروايعن استدالل القاضعلم اجلواب يمنه و

 احلرم ون يفكي راكعن األ )عليه السالم( سأل الصادق ،حة منصور بن حازميلصح، املختلف وايفكساإل

  . )١( فداؤهكيعل :)عليه السالم(قال  ،فأقطعه

 مثنه عليه: قال ،ةك مبي الذراكع األقطيعن الرجل ، )عليه السالم(عنه ، حيالصح أو  املوثقيفو

  .)٢(تصدق بهي

 ىاختل أو تصدق من عضد الشجرةيو:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ة الدعائميدة برواياملؤ

  . )٣(متهي قعليهئاً من احلرم فيش

 إىل ضافةباإل، الف اجلمع العريفخنه إ هين فكل،  املوثقةنيب وخية الشي روانيما احلدائق فقد مجع بأ

  . خ للموثقةية الشيمقاومة روا

 السرائر وما عن املبسوطك، عادتهإ قربان األك احلرم انه يفكم إىل ن رد املقلوعكمأإذا ه مث إن

  ، كاملسال والدروس وىاملنته والقواعد ورةكالتذو

                                                

. ١اإلحرام حفارات ك أبواب بقية  من١٨ الباب ٣٠١ ص٩ج: الوسائل )١(

. ٢اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١٨ الباب ٣١١ ص٩ج: الوسائل )٢(

.العمل فيه ور دخول احلرمك يف ذ٣١١ ص١ج: الدعائم )٣(



٣١

 ثيحو، ماتته وجبإن عدم كمأ فإذا، ماتة الشجرةإجل فارة ألكال أن اتين املستفاد من الرواأل

  . احلرم إىل عادتهإان الالزم كله حرمة احلرم أن 

ان ك )عليه السالم( نياحلسعلي بن ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ده خرب هارون بن محزةيؤيو

   .)١(انهكدها ميعيطلب من يهو  وته قد نتف طاقةيرأو: قال، نتفها من احلرمي الطاقة من العشب ينقي

  بالنسبةكان فعل ذلك )عليه السالم(لعله و، غرسه أي عادتهإ و،صلهأان من كن النتف  أالظاهرإذ 

  .  داره احمللل نتفهيف ماإىل 

  .وز قلعهجيفارة ملا ك ال أنه  القاعدةىمقتضو، وز قلعهجي  حبث احملرمات ماقد تقدم يفه مث إن

 هه يفما تقدم وجكفارة ك عليهن كشبه مل ت أما أو انينس أو ان عن جهلك إذا القلع أن ماك

  .املباحث السابقة

 طالق إلكذلو،  والقواعدينياحللب وما عن املبسوطك ،فارةك له الأيضاًش ين قلع احلش أالظاهرو

  .  املتقدمةدلةاأل

تبعه  و الشرائعن يفكل، مةيرادا القألعلهما و، ء من الصدقةيفارة القلع شك أن نيينعم عن احللب

  . هيف قد عرفت ماو، صلفارة لألكاجلواهر عدم ال

سناد ة قرب اإليجمال لروا  فال،شياحلش وقطع الشجر ول خاص لقلعي املقام دلان يفكملا ه مث إن

  . ه دميل جرح فك أن ىعلاملطلقة الدالة 

  

                                                

. ٢٣٦ حرم احملأفارة عن خطك يف ال٢٥ الباب ٣٧٩ ص٥ج: التهذيب )١(



٣٢

قتل بعض  و،تحالكمثل اال، جلملة من احملرمات املتقدمة فارةكر املشهور كذيمل : )١٣ مسألة(

 ،نيالتده و،يلبس املرأة احلل و،لبس اخلامتو، ستر ظهر القدمي لبس ما و، املرآةالنظر يف و،هوام اجلسد

  .افوركل احملرم باليتغس و،لبس السالحو

 بعض ىل سويعدم الدل وصل لأل،حرام اإلكر من تروكذ  ماري غفارة يفك النه إ : املستنديفو

قال بوجوب دم شاة يقد و. مر  عدا ما احلاصل يفريجنبار غاال إىل إليهافة املتوقف االستناد ي الضعخباراأل

 ك املنفريدماء غونه لإلكفادة الوجوب حمتملة لإاتبة قاصرة عن كة مرسلة مضمرة ميلروا،  قلع الضرسيف

  . ىانته ،نياملتأخر ووفاقاً جلمع من القدماء العدماألقوى ف، عن قلع الضرس غالباً

 هل خراسانأ رجل من عن، ناأصحابعن عدة من ، ىسيخرب حممد بن ع إىل ةيشار بالرواأ: قولأ

  . )١(ق دماًير: تبكف ، حمرم قلع ضرسه،ءيها شيه فين عند موالكي املوسم مل مسألة وقعت يفأن 

، تبعهم اجلواهر و،اريدم مع االخت عن اجلامعو، همريغ واملهذب واملبسوط وةي النهاك بذلفىتأقد و

 املوجب ماى علرد يو، ديابن اجلن وللصدوق تبعاً، هريغ واملستندكه آخرون  ورد، الشرائعه يفيتردد فو

قل يل احلسن الصأ فقد س،حرمة قلع الضرسى علل يدل ما الكدماء حرمة اإلى علل يتقدم من عدم دل

  . )٢(بأس به نعم ال: )عليه السالم(قال  ،قلعهيه ضرسه أيؤذي عن احملرم )عليه السالم(الصادق 

ى علو، دة باملرسلةيسناد املؤة قرب اإليلروا، داًيشاة بعن القول بالكين مل يمرال األكولو مل جنوز 

  .  العدمقربان األكن إو، فارةك الحوطهذا فاأل

  :هي اختلفوا ف،بيه طيف  مبانيالتده مث إن

  العالمة  وخيالشكه يفارة فك قائل بالنيب

                                                

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١٩ الباب ٣٠٢ ص٩ج: الوسائل )١(

. ٢اإلحرام ح ك من أبواب ترو٩٥ الباب ١٨٠ ص٩ج: الوسائل )٢(
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  .هعلي مجاع اإلىعن املنتهو، هي اخلالف فيبل عن اخلالف نف، سيدرإابن  وتبهماك بعض يف

 حرامبة قبل اإليدهان الطراهة استعمال اإلكث قال بي مجله حخ يفيالشكفارة ك قائل بعدم النيبو

  .تبعه بعض آخرو،  أثره بعدهىبقيث يحب

  .احملققك املسألة  متردد يفنيبو

انت به قرحة فداواها ك حمرم يف :ة بن عماريعن معاو، خيمبارواه الش استدل القائل بالوجوب

  . )١(قهيهري شاة عليهان تعمد فكن إو، نيك طعام مسعليهان فعلها جبهالة فكن إ :لقا ،بدهن بنفسج

  : احلدائقة يفيالرواى علل كشأو

  . مام اإلىل إة اليمعاو إىل جعري) قال( ريبأن ضم: والًأ

 اجلاهل ال أن ىعل صحاباأل وخبار مع اتفاق األ،اجلاهلى علفارة كالى علبأا مشتملة : اًيثانو

  . د خاصةي الصيف إالّ عليه فارةك

  .  موردها حال الضرورة ألن،ىمتام املدعى علا قاصرة عن الداللة بأ: ثالثاًو

 ،ول املسألةأ رناه يفكما ذ  سائريفو، هيفارة فك الحوطان األكن إو، فارةك عدم القرباأل: قولأ

 إالّ أن ،)٢(ث شئتيحقه ي دم ركيعل فكء جرحت من حجيل شكل: سناد املتقدمةة قرب اإليلروا

  . واهللا العامل، ضعفأافور كل احملرم بالي تغساط يفياالحت

  

                                                

. ٣٦ حاحملرم اجتنابه على جيب  يف ما٢٤ الباب ٣٠٤ ص٥ج: التهذيب )١(

. خريقبل األ  السطر ما١٠٤ص: سنادقرب اإل )٢(
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 فاملشهور ،ظفارم األيتقل واللبس وديمثل الص، فارةكاجتمعت أسباب خمتلفة لل إذا :)١٤ مسألة(

عن و .فركيمل  أو األولر عن فّك، نيوقت أو  وقت واحد يفكسواء فعل ذل، فارةكل واحد كعن أن 

 احلدائق صرح يفو، المهمك مقطوع به يف أنه كعن املدارو، صحاب األنياملعروف ب أنه ةريالذخ

 مجاعبل اإل، إشكال ال وخالف  اجلواهر باليفو، موضع وفاق أنه هريغ وىعن املنتهو، ك بذلصحاباأل

  .عليهه يبقسم

لوجوب  معرفاًأي ، ل واحدة سبباًكون كم  القدر املسلّ ألن،ةري الذخك ذلل يفكشأن كل

 إىل تاجحيخر فمحل نظر عرف وجوبه السبب اآليرة ملا يفارة مغاكونه معرفاً لوجوب ك أما ،فارةكال

  . ىانته ،ه خفاءيبدونه فف أما ،ريفكفارة مع ختلل التك تعدد الخفاء يف باجلملة الو، ليدل

 تداخل أصالةن ما حققناه مى علما يد جداً سيهو جو: ورةك املستند بعد نقله العبارة املذقال يف

  . ىانته ،سباباأل

  .ن تعددإ وليفارة للتظلكده بوحدة اليرمبا أو

ان السبب علة كسواء ،  مسبباًيقتضيسبب كل  أن ليظاهر الدل إذ ،لك الما يفخيفى  ن الكل

 ،التداخلى علل يقام الدل إالّ إذا  عدم التداخلاألصلبل ،  تامةري التداخل غأصالة و،معرفاً أو ةيقيحق

سبب يالعمرة  ول من احلجك ل يفيالتظل أن فقد ثبت الّإو، داًيون مؤكي ل خاص فاليل سبب بدليتظلالو

  . عدم التداخلى علد يؤي كقال بأن ذليفهل ، فارة مستقلةك

ء يالش أن دلةاملستفاد من األ أن  من جهة،فارة واحدةكانت له كواحداً  عديم ان احملرك إذا نعم

  . احدةفارة وك له الواحد عرفاً

  ذا كو، فارةك تعدد الريفكختلل التإذا  أنه من املستند حىت إشكال اله مث إن
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ان ك إذا مايقول املستند بالتداخل فين هل كل، البقرة والصوم والشاةكانت املسببات خمتلفة كذا إ

، الشاة إىل بدل احللق بالنسبةك اًريحدمها خمأان ك أو ،صوم بدل البدنة ومثل صوم احللق ،أكثر وقلأ

 الشاة عليهان كام للحلق ي بالصىتأذا إو،  قصد الشاة هلما تداخلفإذا، شاة االستظاللك ناًيحدمها معأو

  . تعرض هلذه املسألةيه مل  ألن، معلومريغ ،م الأ ،لالستظالل

 ودل ، تتحقق معاًسبابانت األك إذا ما، فارة بتعدد السببك من تعدد الستثيني أن ينبغينعم 

 فإنجامع  إذا ماك، خف األفارة يفك عدم اليقتضيل ي الدلإطالق فإن، شد األفارة يفكال ىعلل يالدل

ل كمع غلبة تالزم  فارة اجلماعكفارة كجعل ال إذ ،مىنأ والمس ولقب ون نظرإو فارة اجلماعك عليه

  .فارة هلاك عدم اليقتضي ، اجلماعه يفريفارة غكعدم تعرضه لو، مور األكتل

، ةيفارة التغطكا عليهزاد ي ال وبس فقطلفارة الك عليه فإن، طيمن رأسه املخلبس  ذاإذا ما كو

 فإن، مات وسرت رجلهكان وداً فهرب من احلرمي صىرم إذا ذاكو،  اجلملةة يفي التغطكن استلزم ذلإو

مع فرض ، ىدمأقلع ضرسه مبا  أو ،بيه طيف ذا لوتدهن مباكو، فاراتكثالث  فارة واحدة الك عليه

  . صدر وحده إذا حدةى علفارة ك منهال واحد كى علن القول بأ
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ما دل يف الإ، فارةكرر الكوجب تي أنه فالظاهر املشهور، رر السبب الواحدك إذا :)١٥ مسألة(

فارة ك إالّ وجبي نه الأ و االستظالل فلما تقدم يفاملستثىن إىل بالنسبة أما ،رركعدم التى علل يالدل

 إذا مثل ما، هاي تقدم اخلالف فاته اليتيبعض صغر إىل بالنسبة إالّ نصاً واًإمجاعفارة للحج ك وللعمرة

 قاعدة تعدد عليهدل يو، نهمي منه فهو املشهور باملستثىن إىل بالنسبةوأما ، سباب االستظاللأاختلف 

جعل  و،ليما خرج بالدليف إالّ  عدم التعدداألصلث جعل يخالفاً للمستند ح، املسبب بتعدد السبب

رر كان السبب الواحد املتك إذا مايفو، ريفكمع ختلل التو د للنصوص اخلاصةيالص، أمورربعة أج اخلار

اب يلبس الثو، عي باجلمتيانباإل إالّ صلحي مة اليالق أو  امتثال املثلفإن، مةيالق أو  باملثلتالفاً مضموناًإ

  .  للنص اخلاصاملختلفة صنفاً

 ي مورد يفأيضاًصله عدم التعدد أ ىمقتض أن ،ابيالثو دي النص من الصي موردري غ يفعليهرد يو

هو أعم من  وفارةكالفاعل الى عل إالّ أن ديفي النه إ بقوله(منعه عموم النص  بعد إذ ،تالفاإل والتخلل

فالسبب ) ل للمعرفي قي الذباملعىن(سباب معرفات انت األك إذا قالي أن نكمي) تامر وأالفاعل مرة 

ثر أظهر  إذا :قال املوىلإذا  أنه كح ذليتوض ،م الأ ريفكسواء ختلل الت، ريفك للتشف عن العلة املوجبةكي

ربالء ك فظهر أثر ،املسافر إىل ربالء بالنسبةكثر عالمة لقرب ان األكو، ناراًي دريربالء فاعط للفقك

 إىل ئاً بالنسبةيزد شي مل املعرف الثاين ذإ ،ثان ناريعطاء د‘ب جي ه الفإن ثان مث ظهر أثر، ناراًي دىعطأو

اشف عن العلة، كتالف اإل أن تالف لفرضاإل إىل قال بالنسبةيذا كو، ربالءك قرب ي هعلة الصدقة اليت

 ىه املشهور هو مقتضيلإذهب  هذا فماى علو، اشفكن تعدد الإو شوف واحدكامل و،نه علة أال

  . القاعدة
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اجلملة بعض املوارد اختالفاً يف يفاختلفوام مث إ  .  

بل هو املعروف من مذهب ، ررهكفارة بتكرر الكت إىل فاملشهور ذهبوا، ي الوطيف: )ولاأل(

سواء ، عليه مجاعة اإلي بل عن الغن،ما عن االنتصاركة يمامبه اإل املنفرد و،ةريما عن الذخك صحاباأل

  .ال وأ األولر عن فّك ،جمالس متعددة أو  جملس واحدان يفك

  .تبعه املستندو، فارةكتتعدد ال ه الفإن، ريفكتخلل التيمل  إذا ماي اخلالف فيكخالفاً حمل

ه يلإمال و،  املختلفيكقواه حمو، رر دفعةكت وان مفسداً للحجك إذا مايفمحزة  عن ابن يكللمحو

  .ةري والذخكاملدار

  . دلتهماأ الم يفكل اليتفص إىل يداع فال، تقدم ما إالّ نيل للطرفيدل ث اليحو

 العام القادم متام والقضاء يفوجب اإلي يالوط أن ىعل التعدد مبا دل ركنأنعم استدل بعض من 

الزمه عدم تعدد و،  العام القادمالقضاء يف ومتاماإل إىل فارة بالنسبةكعقل تعدد الي ال أنه بيبتقر، والبدنة

تصور ي احلج من قابل الو، متام احلجإ أن ره اجلواهر منكذ ما: هيفو، عي اجلماق يفيلوحدة الس ،البدنة

  .ىانته ،خبالف البدنة، ررمهاكت

صل أ يف نه احلج من قابلكميمل  إذا ماك، نكوجب سقوط املمي فارة الكان بعض الكمإ عدم فإن

نه العتق كميمل  إذا فطار شهر رمضانإك يريالتخى علدل  مايذا فك و،خرانمران اآلسقط األيفهل  يالوط

  .  لزمه السقوطليخذ ذا الدلألو  أنه مع، خرانسقط اآليفهل 

ره كفما ذ، ي باب الوطما تقدم يفك ،الجين تعدد االإو  واحديالس الواحد وط أن مث الظاهر

 يالوطى علم ك رتب احلإمنا الشارع فإن،  ظاهر الوجهرينزع سبب تام غ والجيإل ك أن املستند من

  . هيفارة لوجب التنبكوجب تعدد الي كان ذلكولو ، الرتع والجيرر اإلكه تيواجلماع واملتعارف ف
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 وجل مرة واحدة فقطأإذا  أنه  يفإشكالما ال ك، دخال حرام مستقلإل ك أن  يفإشكال نعم ال

  .فارة للصدقك العليهجبت و

 صدق مجاع فإن،  للصدقكة ذليالظاهر تبع ،فارتانكه يفهل ف،  جملس واحد يفني مرتمىنألو و

 وجوب  يفكش  فالني اثنت جملس واحد يفوجل يفألو و، فارتانك عليهان كال إو، فارة واحدةكواحد ف

احها كانقضت مدة ن وائسةيوا ك لني جملس واحد من رجلوطئت يف لو أا ماك، ه مجاعان ألننيفارتك

  . فارتانكا عليهان ك بشبهة اًيوط حها الثاينكن وأ املنقطع

بعاض رأسه رر ألكلو أما  ،فارةكل مرة كل أن تقدم  ماىفمقتض، ل رأسهكرر حلق كلو : )الثاين(

خالفاً ملن ، ه حلق واحد ألن،خر مساًءحدمها صباحاً واآلأان كولو ، فارة واحدةكالواجب  أن فالظاهر

  . لسحلقان مع تعدد انه إ قال

 أنه منو، فارتهك ىدأقد و معرف أنه  من،احتماالن  الثاينريفك التان يفك ريفكختلله الت إذا نعم

  . األولة ء الرباىان مقتضكن إو، لثاين احوطواأل، ديحلق جد

انت ك واحداً  عمالً عرفاًعديان كان الس واحداً بأن ك فإن، المس و ألبق أو نظر إذا :)الثالث(

  . نيمكال احلك عرفت الوجه يف ماى علفارة كررت الكت الإو، فارة واحدةك عليه

فارة كرر الكمع التعدد فت أما ، واحدةفارةك عليهان كد الس يب فمع توحيرر الطكلو : )الرابع(

 ،فارةك صنف لكون لكي أن بعدي جملس واحد مل ب يفيولو اختلف صنف الط، حسب القاعدة السابقة

  . ةي واحدة للوحدة العرفةفارك عليهب فمع وحدة الس يولو مسح مواضع خمتلفة من جسده بالط

  زالة إ يفو، طيس املخ لبيفو، ظفار تعدد قلم األالم يفكتقدم ال: )اخلامس(
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  .الفسوق و، اجلداليف و،وجه املرأة و،ة رأس الرجلي تغطيفو، لي التظليفو، الشعر

 لصدق التعدد املوجب ، جملس واحدان يفكن إو ةفاركل واحد كى علشجار فأقلع عدة  لوأما 

  .لتعدد املسبب

  .تعددها هو العرف و وحدازان يفيسائر احملرمات فاملأما 

  . طالة لإليداع  فال،فاراتك اليفو  هناة تعرف مما تقدمريثكم فروع  املقايفو
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، ن له مقدر خاصكيمل  إذا وجب الشاةيوز جيال  لبس ما ولكأ أن الم يفكتقدم ال: )١٦ مسألة(

  . خالف ال وهي فإشكال ال أنه الظاهرو، عمد وان فعله عن علمكو

 أو ،قلم ظفره أو ،بطهإمن نتف :  قال)معليه السال(جعفر  أيب عن، حة زرارةي صحعليهدل يو

 اًيس ناكففعل ذل، هو حمرم ولهكأ له ينبغيل طعاماً ال كأ أو ، له لبسهينبغي  اللبس ثوباً أو ،حلق رأسه

  .)١(دم شاةفعليه من فعله متعمداً و، عليهء ي فال شجاهالًأو 

  . مظهر القد والوجه وستر الرأسيما  والقلنسوة وشمل العمامةياللبس و

  . ك بعض ذلالم يفكقد سبق الو، هو ممنوع و،عد ثوباًي ما الي اجلواهر فل يفكشأنعم 

  

                                                

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج: لالوسائ )١(
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وأما ، هيالم فك فقد مر الاملستثىن أما ،دي الصيف الإ يالناس واجلاهلى علفارة ك  ال:)١٧ مسألة(

عن و، هيخالف أجده ف  اجلواهر البل يف، صحابه فهو املشهور من مذهب األري غفارة يفكعدم ال

خالف  ل اليق و،املعروف من مذهبهم أنه ةريالذخ عن و،ه خمالفاًيعلم فن  الصحابمذهب األ أنه كاملدار

 عدم ىمث ادع، فارةك سقوط ال يفإشكال  احلدائق اليف و، املستندذا يف ك، حمققإمجاعبل هو  ه مطلقاًيف

  . هياخلالف ف

  . رفع القلموحديث  األصل إىل ضافة باإل،اتيور متواتر الرواكم املذكاحلى علدل يو: قولأ

  جبهالة فالب امراًكرجل رأي  : باب احلجيف )عليه السالم(عن الصادق ، الصمد خرب عبدك

  . )١(عليهء يش

 أو انك الفداء جبهالة كيعل فإن ،ديالص إالّ جبهالةته يتأ فداء ما كيعلس يلو: حسن عمارو

  . )٢(بعمد

 عليهء يش  فالأًخط أو  به احملرم جبهالةىتأل ما ك :)عليه السالم(عن اجلواد ، ة حتف العقوليرواو

س ي لي الذري الصغه بىتأل ما كو، ان أم بعمدك أ خبط،م بعلمأان ك  الفداء جبهالةعليه فإن ،ديالصإالّ 

  . )٣(عليهء يش ببالغ فال

  . لبسه ولهكأله  ينبغيال  لبس ما ولكأ يف، )عليه السالم(عن الباقر ، ححة زرارة املتقدمةيصو

  ان ك فإن ، دمعليهب فيه طيطعاماً ف أو ل زعفراناًكأمن : خرحه اآليصحو

                                                

. ٣اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل )١(

. ١ح... فارات الصيدك من أبواب ٣١ الباب ٢٢٦ ص٩ج: الوسائل )٢(

. ٢ حفارات الصيدك من أبواب بقية ٣ الباب ١٨٨ ص٩ج: الوسائل، و٣٣٤ص: حتف العقول )٣(



٤٢

  . )١(هيلإتوب ي وستغفر اهللاي وعليهء يش  فالاًيناس

  . عليهء يش نه الأو، حنوه واًي اجلماع ناسأخبارقد تقدم و

  . )٢(عليهء يش  فالاًيناس أو  جاهالًاباًيلبس احملرم ثإذا  :)عليه السالم(عن الباقر ، خرب الدعائمو

  احللت يفيتأ أو ،حمرم أو نت حملأ وة احلرم جلهالته يفيتأء يل شك: )عليه السالم( يوالرضو

  . )٣(ءي شكيعلس ينت حمرم فلأو

 اًيناس و أاًيهو حمرم ساه ولهكأ له ينبغي  الل طعاماًكأل من ك :اتي هو منت الروايالذ ،واملقنع

  . )٤( دمعليه فمن فعله متعمداًو، عليهء يفال ش

نة ياالستحباب بقرى علن الالزم محلها ك ل،فارةكه الريغ وبي الطيف أن اتينعم ظاهر بعض الروا

  . نيك مع اجلهالة طعام مسعليهن أو واها بدهن البنفسجا دة اليتي خرب معاو فقد تقدم يف،مجاعالنص واإل

فقال  ،نا حمرمأ ويديب فغسلت يه طيعلم بأشنان فأمل  و الغالمينأوض: قال، اديخرب احلسن بن زو

  . )٥(ءيتصدق بش: )عليه السالم(

ف من كتصدق بي :)عليه السالم(قال  ،هريظافأقلم ظفراً من ي فىنسي احملرم يف، زيح حريصحو

  . )٦(طعام

  .دم املتعري غا ظاهرة يفأ و سقوط الشعرأخبار أيضاًتقدم و

                                                

. ١حرام حفارات اإلك من أبواب بقية ٤ الباب ٢٨٤ ص٩ج: الوسائل )١(

. احملرم على ر ما حيرمك يف ذ٣٠٥ ص١ج: الدعائم )٢(

. ١٦ س٢٩ص: فقه الرضا )٣(

. ٣٠ س١٩ص: يف اجلوامع الفقيهة، املقنع )٤(

. ٤اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٤ الباب ٢٨٤ ص٩ج: الوسائل )٥(

. ٣اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ١٢ الباب ٢٩٣ ص٩ج: الوسائل )٦(



٤٣

عليه (فقال  ،ه زعفراني فصاًيل خبكأ أنه )عليه السالم(صادق ر للكذ، خرب حسن بن هارونو

ون كي مث تصدق به ،ة فاشتر بدرهم متراًكردت اخلروج من مأ وككفرغت من مناسإذا  :)السالم

  .)١(تعلم  مما الكإحرام  يفكيعلملا دخل و لتكأفارة ملا ك

  . لةيالفضى عللها حممولة ك فإن، خر املشاة ملا تقدمذا بعض النصوص األكو

 قسام اجلاهل من اجلهل باملوضوعأ نيفرق ب ما الك، الغافل وي والساهي الناس:مثل اجلاهل مث إن

  .املناط وطالق لإلكل ذلك ،اًريتقص أو  قصوراً،مك احليف أو ،حرام اإلبأنه يفأو 

حللق املضطر كما خرج يف الإ، يالناس و مثل اجلاهلأيضاًره واملضطر كامل أن  القاعدةىمقتصو

ر العمد كمثل ذ، لبعض املطلقات السابقةو، االضطرار وراهك رفع اإلدلة ألكذلو، ليرأسه وللتظل

ما  ك،لبعض املطلقات و، للنص املتقدمعليهم كح طأ الخي يذا الذك و،العامل العامد املختار إىل املنصرف

  . لتهادأ طالقضرراً إل وحرجاً وم عسراً احملرعليهان كم ملن كح ذا الك و،عرفت

ما خرج يف الإ، م لهكح  العامل العامد املختار الريغ أن الفتوى النص وىمقتضن إ :واحلاصل

  .ليبالدل

، عهميم جلمكح ه الفإن، شبه أما واملبنج وشارب املرقد واملعتوه ورانكالسوعلم حال انون يمنه و

،  الشرح يف الصيبيف وهيالم فكدم القد تقو، انون إىل هم بالنسبةريغ والعالمة وخ واحملققيما عن الشك

ء يش س ببالغ فالي لي الذري به الصغىت أل ماكو: )عليه السالم(ة السابقة عن اجلواد ي الرواقد ورد يفو

  . )٢(عليه

                                                

. ١اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٣ الباب ٢٨٣ ص٩ج: الوسائل )١(

. ٢ حفارات الصيدك من أبواب بقية ٣ الباب ١٨٨ ص٩ج: الوسائل )٢(



٤٤

ى عل ي بقفإن، قالع فوراًثناء وجب اإل األهو معذور مث رفع عذره يف وفعل احملرمات لوه مث إن

ثناء  األعذر مث يف فعله بالإذا  أنه ماك ،االستمرار وداء الشامل لالبتدلة األقطال إل،فارةكاحملرم لزمته ال

  . فارةك العليهصار معذوراً ثبتت 

 الضمان ري غ هو يفإمنافارة كمها للريغ وانيالنس ورناه من رفع اجلهلكذ ما أن هو و،ءي شيبق

ن ضمان من جهة كين مل إو لتهدأ ى الضمان مبقتضعليهان كال إو، هريتلف شجر غأ إذا ماك، يدملآل

  .  املترتبيم الشرعك هنا ترفع احلدلة األ ألنكذلو، حراماإل

  .ة الشاملة للمقام العامدلة فقد ثبت باأليدمما الضمان لآلأ

 أو ،حرامان احلرام من جهة اإلك إذا  مانيشبه بأما  وفارة للجهلك سقوط الفرق يف ال أنه ماك

  . املناط ودلة األطالق إلكذلو، من جهة احلرم

  



٤٥

  

  مقدماته و الوقوف بعرفاتالقول يف

  : ه مسائليفو

 بالو،  احلدائقما يفكاملشهور ى عل ،ةيوم الترويرم للحج حي أن ستحب للمتمتعي: )١ مسألة(

 نيموضع وفاق ب أنه كعن املسالو، رةكما عن التذك مجاعباإلو، ىاملنته وةريما عن الذخكخالف 

  .نياملسلم

  .كزة القول بوجوب ذلمح أيب ن عنكل

  : ض النصوصي اجلملة مستفالرجحان يفى علدل يو

 إن شاءة يوم الترويان كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاوي صحيفف

 عند مقام نيعتك ر مث صلّ،نة والوقاريك السكيعلو، اًي وادخل املسجد حافكيالبس ثوب واهللا فاغتسل

 ك دبر صالتتوبة مث قل يفك امل فصلّ،تزول الشمس حىت مث اقعد،  احلجريف أو )السالمعليه ( إبراهيم

 إىل تي انتهفإذا، نة والوقاريك السكيعلو مث امض، حرم باحلجأو، حرمت من الشجرةأ نيما قلت حك

  . )١( مىنتأيت حىت ةي بالتلبكبطح فارفع صوتاألى علشرفت أ والروحاء دون الردم

ما كة فاصنع يوم الترويحترم  أن أردتإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع، ريبص أيب عنو

  ، كمن أظفار وكحترم فخذ من شارب أن  أردتنيصنعت ح

                                                

. ١إحرام احلج ح من أبواب ١ الباب ٢ ص١٠ج: الوسائل )١(



٤٦

مث ائت املسجد احلرام ، كياغتسل والبس ثوب وكيبطإانتف و،  شعركان لكن إ كطل عانتأو

سر يد احلج في أرينإاللهم  :تقولو،  العونتسألهتعاىل واهللا  تدعو و،حترم أن عات قبلكه ست ري ففصلّ

  من النساءيدم ويبشر وي شعركحرم لأ: تقولو، يعل قدرت ي الذك لقدرث حبستيني حين وحلّيل

مث  ي،عل قدرت ي الذك لقدرث حبستيني حين فحلّ،خرة والدار اآلك وجهكد بذليرأاب يب والثيالطو

 أن  قدرتفإن، كيعلبالغها  و حبجة متامهاكيلب:  تقول،حرمتأ نيت حيما لبك من املسجد احلرام تليب

  . )١(ةيوم التروي من كسر لي تفمىت الإزوال الشمس و مىن إىل كون رواحكي

ما صنعت كة فاصنع يوم الترويان كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ديزيبن  عن عمرو

باً كنت راكن إو،  عند املقاماً فلبينت ماشك فإن، هل باحلجأمث ،  خلف املقامنيعتك رمث صلّ، بالشجرة

دبر  أو ضةي دبر فرحترم يف أن كواسع ل أنه واعلم، قدرت مبىنن إ ني الظهر وصلّ،كري بعك ض بفإذا

  . )٢(ار أو ليل أو نافلة

ة ك من ممىن إىل رج الناسخي:  قال،)ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

 رجوا غدوةخي أن هلم و، بعد صالة الظهركأفضل ذل و، احلجةيوم الثامن من ذيهو ال وةيوم التروي

 ،ه فضلي احلج ف يفعليه ملن قدر ياملش و،ةيوم الترويرجوا قبل خي أن بأس ال و،ليالل إىل ةيعشو

  . )٣( )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ب رسول اهللا كر قد و،أيضاًه فضل يباً فكوب ملن وجد مركالرو

                                                

. ٢اإلحرام حمن أبواب  ٢٥ الباب ٧١ ص٩ج: الوسائل )١(

. ٢اإلحرام ح من أبواب ١٥ باب ٢١ص ، و٢اإلحرام حفارات ك من أبواب بقية ٧ الباب ٢٨٨ ص٩ج: الوسائل )٢(

. يف ذكر اخلروج إىل مىن والوقوف بعرفة٣١٩ ص١ج: دعائمال )٣(



٤٧

 ة اغتسليوم الترويان ك إذا احلج إىل  املتمتع بالعمرةيف: قال أنه أيضاً )عليه السالم(ه عنه يفو

 حىت  مث جلسنيعتك رىشاء وصلن إ سبوعاًأاً فطاف يدخل املسجد احلرام حاف وهإحرام لبس ثويبو

ة كهل مأ و،ةيالتلب بهلّأالرقطاء دون الردم  إىل  صارفإذا، قاتيحرم من املأما كرم حي الظهر مث يصلي

  . )١(هلهاأ ريقام ا من غأ من كذلكو، ةكرمون للحج من محي كذلك

ان ظاهر بعضها الوجوب كن إ واتيهذه الروا و، بعضهايتأ تات اليتي من الرواك ذلريغإىل 

  .خر صارفة هلذا الظاهرات األيالروا إالّ أن ،حنوه ومراألى علالشتماهلا 

  .  عنهريجواز التأخو، وم الثامنيالى عل ميجواز التقد :ني موضعالم يفكقع الينئذ يحو

  :  مجلة من النصوصعليهدل يف ،األولما أ

 كضري ال: )عليه السالم(الصادق  عن، ةيمعاو وح احلليبيصحو، نيالدعائم املتقدم وخرب عمرك

  . )٢( عند زوال الشمسكأفضل ذل إالّ أن ،ار أو حرمتأل يبل

  . مياستحباب التقدى عل خباردل بعض األيبل 

ة متمتعة كعن املرأة تدخل م )عليه السالم(احلسن الرضا  سألت أبا: ع قاليزب أيب  خربيفف

وم يزوال الشمس : قولي )عليه السالم(ان جعفر ك: قال ، تذهب متعتها مىت،حتل أن ض قبليفتح

 عامة ،كجعلت فدا: قلتف، ةيوم التروي الصبح من ةصال: قولي )عليه السالم( ىان موسكو، ةيالترو

  دخلون ي كيموال

                                                

. ر املتعةك يف ذ٣١٩ ص١ج: الدعائم )١(

. ١رام حاإلح من أبواب ١٥ الباب ٢١ ص٩ج: الوسائل )٢(



٤٨

ة ي له روافذكرت، زوال الشمس: فقال ،رمون باحلجحيسعون مث ي وطوفوني وةيوم التروي

ها أم جتدد إحرامى عل يفه: فقلت، زالت الشمس ذهبت املتعة إذا ،ال:  فقال،عجالن بن صاحل

، تتطوع أن حتب إالّ أن ،ال: قال ،يهدا عليهف: فقلت، هاإحرامى عل يه، ال: فقال ،ها للحجإحرام

  . )١(حنرم فاتتنا املتعة أن  احلجة قبلينا هالل ذي رأفإذاحنن أما  :مث قال

 عموم ى احلجة بل مقتضي احلج قبل هالل ذإحرام مياستحباب تقدى علدل يث يل احلدي ذفإن

﴿لُوماتعم رهأَش جوهلا بعد املتعةأولو من   أشهر احلج يفميدها جواز التقري تفسورد يف وما ،)٢(﴾الْح .  

 :)عليه السالم(احلسن  أيب عن ما، نيالدعائم املتقدم و عمريخرب إىل  مضافاًعليهدل يف: الثاينوأما 

 إىل خرج و باحلجهلّأمث جواريه حل وواقع مع بعض أ بأفعال العمرة وىلة عرفة معتمراً فأتيدخل لأنه 

  . )٣(مىن

 مىن إىل رجخي أن موسع للرجلو: ث قالي حديف )عليه السالم(احلسن  أيب عن ،رينص أيب مرسلو

  . )٤(فوته املوقفي ال أنه علميث يصبح حي أن  إىلةيوم الترويمن وقت الزوال من 

 :سحاق بن عمارإخرب ك، قية والوقت ضك مسألة من دخل م تقدمت يف اليتخبارمجلة من األو

 نيب ونهيب للمتمتع ما: فقال ،ةيوم التروية كدخل ميعن املتمتع  )معليه السال(ى احلسن موس سألت أبا

  . )٥(ليالل

                                                

. ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢١ الباب ٢١٦ ص٨ج: الوسائل )١(

. ١٩٧ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ٢ ح من أبواب أقسام احلج٢٠ الباب ٢١٠ ص٨ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح يف نزول مىن١٢ الباب ١٧٦ ص٥ج: التهذيب )٤(

. ١١ حقسام احلجأ من أبواب ٢٠ الباب ٢١٢ ص٨ج: الوسائل )٥(



٤٩

 ،)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب عن، تي لنا الثقة من أهل البىرو، االستبصار وبيخرب التهذو

 بعد وبعد املغرب وبعد العصر وزوال الشمس إىل ـ ةيوم الترويد يري ـ  باملتعة باحلجهلّأ: قالأنه 

  .)١(له واسعك ك ذلنيب العشاء ما

  . ك ذلريغإىل 

س له ي ليه الذيتقدم في أن ديري يعن الذ :نيقطيبن  يعلحة ي بصحأيضاً كبل رمبا استدل لذل

ساعة  أي  إىلةية التروية عشكتخلف مبي أن ديري يعن الذو، زالت الشمسإذا  :قال ، منهوىلأوقت 

  . )٢(صبح مبىني  حىت موسع لهكذل: قال ،تخلفي أن سعهي

س حيمل  سر له ماي ما تة مىتيلة الترويرم من لحي أن بأس باملتمتع ال: بيشعبن عقوب ية يوقو

  . )٣(نيفوات املوقف

  

                                                

 يف الوقت الذي يلحق ١٦٦ ب البا٢٤٨ ص٢ج: االستبصار. ٢٤ ح للحجحرام يف اإل١١ الباب ١٧٢ ص٥ج: التهذيب )١(

. ١٤ح... نساناإل

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٢ الباب ٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٤ ح للحجحرام يف اإل١١ الباب ١٧١ ص٥ج: التهذيب )٣(



٥٠

م قبل احر باإلأيتي أن هل املستحبو،  عند الزوالحرامة لإليوم الترويأفضل أوقات : )٢ مسألة(

  : قوالأ واحتماالت ،بعد الظهر أو بعدمها أو نيالظهر

  .األولد يالس وديفعن املف

ه يبابوعلي بن  وةيالنها و والدروس واملبسوطىرة واملنتهكالتذ ولةيعن املهذب والوس و الشرائعيفو

  .الثاين

 ةيموضع من النها وواجلامع ئرالسرا وخمتصره واملصباح وةعة واملقنع واملقنياهلدا وعن الفوائدو

  .املبسوط الثالثو

  . دبر العصرن شئت يفإو،  دبر الظهروقته يف: هيعن الفقو

اخلروج بعد الصالة خمتص مبن ن إ :ب قالي التهذخ يفيفعن الش ،هريغ ومام اإلنيل بي تفصكهناو

  .)١(مبىن إالّ ةيوم الترويالعصر  و الظهريصلي أن وز لهجيمام نفسه فال ما اإلأف، مام من الناسعدا اإل

  . شدة االستحبابى علبعدم اجلواز  خيلشمحل عبارة ا أنه ى املنتهعن العالمة يفو

 اختار يف و،نهمياملشهور ب أنه وأيضاً، ني املتأخرأكثرهذا القول ذهب إىل و:  احلدائققال يف

اخلروج  وستحب له التقدميمام فاإلوأما ، بعدها أو  اخلروج قبل الصالةنيمام ب اإلري لغيري التخكاملدار

  . ىانته ،خبار جتتمع األعليهو، ديو جه و مىن يفنيقاع الفرضيإ وقبل الزوال

  . خبارن فجملة من األي قبل الظهرحرام باإلتيانل استحباب اإليما دلأ

 اللهم : فقلمىن إىل تيانتهإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا بوأقال :  قال،ة بن عماريح معاويصحك

   يتصل أن كفأسأل، كنا من املناسيعل مما مننت به يهو، مىنهذه 

                                                

. ١ ح ذيلىن يف نزول م١٢ الباب ١٧٥ ص٥ج: التهذيب )١(



٥١

مث  .ك قبضتيف وكنا عبدأ افإمن ،كائينبأى علمبا مننت به  يعلن متن أو، آل حممد ومدحمى عل

، كذل إالّ سعهي  ا الظهر اليصليمام اإل و،الفجر وخرةالعشاء اآل و ا الظهر والعصر واملغربيتصل

  . )١(مل تقدرن إ هاري بغيتصل أن كع لسموو

  . ىلاألو املسألة د املتقدم يفيزيخرب عمر بن و

صلى اهللا عليه ( ة حج النيبيفيك يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ةي املرو،لةية الطويحة معاويصحو

وا باحلج وهو قول اهللا هلّي وغتسلواي أن مر الناسأة عند زوال الشمس يوم الترويان كفلما  :)وآله وسلم

 نيه مهلّأصحاب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نيب فخرج ال)٢(﴾إبراهيمفَاتِبعوا ِملّةَ ﴿: هينبى علنزله أ يالذ

  . خلإ )٣(خرةالعشاء اآل واملغرب والعصر و الظهرى فصلتوا مىنأ حىت باحلج

 ا الظهر ي تصلكترفع صوت ونت تليبأ والوقار ونةيك السكيعل ومىن إىل مث تنهض: يوالرضو

  . )٤(صالة الفجر والعتمة ووالعشاء

أمر بالغدوة ي و،ةك احلجة بعد الظهر مبيوم السابع من ذيمام  اإلطبخيو: خر منهآ موضع يفو

  . )٥(ماممع اإل قوموا اي لوافوا الظهر مبىني مىن إىل من الغد

                                                

. ١٠ ح يف نزول مىن١٢ الباب ١٧٧ ص٥ج: التهذيب )١(

. ٩٥ اآلية: سورة آل عمران )٢(

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٢ ص٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح احلجإحرام من أبواب ٢ الباب ١٦٢ ص٢ج: كاملستدر )٤(

. ٢ ح احلجإحرام من أبواب ٤ الباب ١٦٢ ص٢ج: كاملستدر )٥(



٥٢

 ة فاغتسليوم الترويان كذا إو:  احلدائق رواه يفي الذيفالرضو،  استحبابه بعدمهاليدلوأما 

  عند املقام الظهرصلّ و،الوقار ونةيك السكيعلو، اًيادخل املسجد حافو، حرامن لإلي الذكيالبس ثوبو

  . )١( دبر الظهرن شئت يفإو،  دبر العصركإحراماعقد  و،العصرو

، األوىل املسألة ة املتقدم يفيح معاويصحك،  فجملة من النصوص،ل استحبابه بعد الظهريدلوأما 

ه حيه أصرح لتصرفإن، أيضاً املسألة كل تخرب الدعائم املتقدم يفو، توبة الظهر فقطكاملراد بامل أن مةيبضم

  . ر للعصركبالظهر من دون ذ

 ،يريالقول بالتخ األوىلف،  النصوصؤافك لت،قوالزم بأحد هذه األجي الشخص ال أن نصافهذا واإل

 استحباب اخلروج  يفشكال اإلينبغي مام فالاإلوأما ، مام اإلريغ إىل هذا بالنسبة، كه املداريلإما ذهب ك

  . كمهما هنايقين ليظهرله قبل ال

ى عل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ل بن دراجيح مجي صح،تقدم ما إىل  مضافاًعليهدل يو

  . )٢(رجخيتطلع الشمس مث  حىت صبحي وت ايبي مث  الظهر مبىنيصلي أن ماماإل

 مبىن إالّ ةيوم التروي الظهر من يصلي أن مام لإلينبغي ال:  قال)عليه السالم(عنه ، خرحه اآليصحو

  . )٣(رجخيتطلع الشمس مث  حىت صبح اي وت ايبيمث 

                                                

. ١٦ س٢٨ص: يف فقه الرضا، و٣٥٢ ص١٦ج: احلدائق )١(

. ٢ حمىن إىل  باب يف اخلروج٤٦٠ ص٤ج: ايفكال )٢(

. ٢ ح احلجإحرام من أبواب ٤ الباب ٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٥٣

وم ي الظهر يصلي أن مام لإلينبغي ال : قال،)ما السالمعليه(عن أحدمها ، ح حممد بن مسلميوصح

  )١(.طلوع الشمس إىل ت ايبيو مبىن إالّ ةيالترو

ة يوم التروي يصلي أن ماماإلى عل : قال)معليه السال( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحو

  )٢(. املسجد احلراموم النحر يفي الظهر يصلي وفيمبسجد اخل

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا ى هل صل)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،ح حممد بن مسلميصحو

  . )٣(وم عرفةي الغداة مبىن ونعم: فقال ،ةيوم التروي  الظهر مبىن)وآله وسلم

 ، الظهر مبىنين يصلأمام  لإليينبغ: قال أنه ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، وخرب الدعائم

  . )٤(دون يوم عرفة إىل عرفةغ ويىنويبيت الناس ليلة عرفة مب

وم النحر ي يصلي و،في مسجد اخلة يفيوم التروي الظهر يصلي أن ماماإلى علو: يوالرضو

  . )٥(باملسجد احلرام

  . كذل ريغإىل 

ب ية والتهذي املبسوط والنهاخ يفيالش  عنيكاحمل ، أم استحبايبمام وجويباإلى علم كهل هذا احلو

 مجاع اجلواهر اإلبل يف، نة للقول املشهوريحنوه مع وينبغي النة ين قركل،  احلدائقه يفيلإمال و، األول

  . عليهخ يممن عدا الش

 ،بعده مبىن أو ،ةك مبحرامن قبل اإلي بالظهرتيان اإلنيام بم اإلري غيريختاملختار  أن رناكفتحصل مما ذ

   حراماإلى علقدم الظهر يبأن ، قيبالتفرأو 

                                                

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٤ الباب ٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣إحرام احلج ح من أبواب ٤ الباب ٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤إحرام احلج ح من أبواب ٤ الباب ٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. الوقوف بعرفة ومىن إىل ر اخلروجك يف ذ٣١٩ ص١ج: ائمعالد )٤(

.١٦ س٧٣ص: فقه الرضا )٥(



٥٤

  . مىن ما يفتيانداً اإليكستحب له أيمام اإلو، ؤخر العصر عنهيو

  

  فوائد

عرفات  إىل  عند الذهابمىنى علالعبور  إىل تاج الشخصحي  ال اليتيام هذه األيف: )األوىل(

 أن ان رمبا احتمل السقوط من جهةكن إ و الظاهر عدم سقوط االستحباب،ثةية احلديئل النقلللوسا

  .حنوهم وق املعتاد للقوافلي هو الطركان ذلك  اليتةوقات السابقم باألكاختصاص احلاحملتمل 

  . خيفى ما الك موجب لسقوط الظهور ري احتمال املناط غفإنه يما فخيفى  ن الكل

 إىل تقدمهمي أن  لهينبغي يه هو الذفإن،  واحدريما عن غك احلاج ريمام أمد باإلاملرا: )ةيالثان(

بل ، ئمة الباطلأس املراد هنا يلو، ل واملرتل وسائر اللوازمي هلم السبئيهيو، هيلإتمعوا جي وتبعوهياملرتل ف

ن إو، م صمناصان إ ماماإل إىل كذل: )عليه السالم(قوله ك، موضوعه اعول شرعاًى علم مرتل كاحل

  .خبار األلفاظ املطلقة يفه من هذا النحو من األريغكو، )١(فطر أفطرناأ

مامتهم إ أن احلالو معليهب جيف يكف، غلب من قبل اجلائر األانوا يفكئمة فالقول بأن هؤالء األ

، مائة ونيبالناس سنة أربعبن علي ل يمساعإحج :  املؤذن قال خرب حفصما يفو،  حملهري غيف ،باطلة

 مام ال اإلفإنسر : )عليه السالم( عبد اهللا بوأفقال له ،  عن بغلته)عليه السالم( عبد اهللا أبو فسقط

  . خيفى ما الكر كذ  مانايفي ال ،)٢(قفي

  . خالف ال وإشكال بال،  احلجةية هو ثامن ذيوم التروي :)الثالثة(

  سألته مل : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ياحللبن علي  عبد اهللافعن 

                                                

. ٥ ح عنه الصائمك من أبواب ما ميس٥٧ الباب ٩٥ ص٧ج: الوسائل )١(

. ١ح الوقوف بعرفة و احلجإحرام من أبواب ٥ الباب ٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٥٥

ة من املاء كسقون من ميانوا ك ون بعرفات ماءكيه مل ألن : قال،ةيوم التروية يوم التروي يمس

  . )١(كة لذليوم التروي ي فسم،تميتم ترويول لبعض تروقيان بعضهم ك و،همير

 ءة املاكستقون من ميانوا ك ون بعرفات ماءكيه مل ألن : قال)عليه السالم(عنه ، بسند آخرو

  . )٢(ةيت الترويفسم ،تم من املاءيقول بعضهم لبعض ترويان كو

  ألنةيت الترويمس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريعن معاو، حي الصحيفو

 ن يفكيمل و، كهل وألك ارتو من املاء لإبراهيما ي: فقال، )عليه السالم( إبراهيمة يوم التروي ىتأل يجربئ

مث قال ، ت عرفةي مسكفلذل، ككاعرف مناس واعترف: فقال، املوقف إىل  بهىمث مض، ءعرفات ما وةكم

  . )٣(ت مزدلفةي فسم،املشعر احلرام إىل ازدلف: له

 ةيوم الترويان كملا  : أنهناركذي )ما السالمعليه( اهللاأبا عبد و جعفر باأمسع  أنه ،ريبص أيب عنو

عرفات فضرب  إىل باته ا مث غدا بهأ ف مىنىتأمث ، ةيت الترويفسم، ترو من املاء: براهيمل إليجربئ قال

  . ثياحلد ،)٤(خباه بنمرة

لة ي اللك تل يفى رأ)عليه السالم(  أن إبراهيمهوو،  ثالثاًنقل عن اجلمهور وجهاً أنه ىعن املنتهو

 ،ةيوم التروي يفسم ،تعاىل نفسه أهو حلم أم من اهللا  يفيرويصبح أ ف،اهيؤها ذبح الولد ري فى رأاليت

  . وم عرفةي ي فسم،تعاىلمن اهللا  أنه فعرف، أيضاً ك ذلأىلة عرفة ريانت لكفلما 

  .ةيتعدد علة التسم وعين وقوع اجلمكفمن املم، انكف يكو

  

  : فرعان

                                                

. ١ ح يف العلة اليت من أجلها مسي يوم التروية١٧١ الباب ٤٣٥ ص٢ج: العلل )١(

. ١١٢ ح٣٣٦ ص٢ج: احملاسن )٢(

. ١١١ ح٣٣٦ ص٢ج: احملاسن )٣(

. ٩ح... مساعيلإبراهيم وإ باب يف حج ٢٠٧ ص٤ج: ايفكال )٤(



٥٦

خذ أ ونيبطنتف اإل و العانةيطل وظفار للحج الغسل وقص األحرامد اإليريستحب ملن ي: )األول(

  :  مجلة من النصوصعليهدل يو، هريغ و احلدائق به يففىتأما ك، الشارب

،  اهللاإن شاءة يوم الترويان كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحك

  . ثياحلد ،)١(اًيادخل املسجد حاف وكيالبس ثوب وفاغتسل

ما كة فاصنع يوم الترويحترم  أن أردتإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

انتف  و، شعركان لكن إ ك واطل عانت،كظفارأمن و ك خذ من شارب،حترم أن  أردتنيصنعت ح

  . ثياحلد ،)٢( مث ائت املسجد احلرام،كياغتسل والبس ثوبو ،يكطاب

ما صنعت كة فاصنع يوم الترويان كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ديزيعن عمر بن و

  . ثياحلد ،)٣( خلف املقامنيعتكة مث صل ربالشجر

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وب بن حري أرب معارضة خبخبارقال بأن هذه األين رمبا كل

 ال وتنتف ال وتطل ال: فقال ،نة فما نصنع عند احلجيقلمنا أظفارنا باملد وانتفنا ونايطلأنا قد إ :قلت له

  . )٤(ئاًي شكحتر

 يك حملذا محله يفو، كآخر هنا وجود حمذور أو ،ان عدم اللزوميبى علمن محله بد  ن الكل

  . ف أفضليان التنظكن إو  عن اجلوازخباراإلى علاالستبصار 

                                                

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ١ الباب ٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢اإلحرام ح من أبواب ٥٢ الباب ٧١ ص٩ج: الوسائل )٢(

. ٢اإلحرام ح من أبواب ٤٦ الباب ٦٣ ص٩ج: الوسائل )٣(

. ٢اإلحرام ح من أبواب ٧ الباب ١٠ ص٩ج: الوسائل )٤(



٥٧

، ثناء احلجأ  يفكمام عن جواز ذلل األأقات مث سيان حاجاً من املكنه أ واحلج املفردى علما محله أ

 ال هما ماي فف،ما عن الوايفك، النتفوطالء ب العهد باإلي قرانكمن ى علمحله  أو ،)١(بيما عن التهذك

  .  واهللا العامل، االستحبابنايفي قرب العهد الو،  عن الظاهراألوللبعد  ،خيفى

 دي به املففىتأما ك، سبوعاًأطوف ي أن دخل املسجد احلرام للحج إذا ستحب للشخصي: )الثاين(

دل يو،  عنهميكح ماى علس يدرإابن  وديخ والسي الشرهكذين مل إ و،همريغ وديابن اجلن والصدوقو

  .األوىل املسألة املختار خرب الدعائم املتقدم يفى عل

رة جوازه كر والتذي والتحرىس واملنتهيدرإ عن ابن يكاحمل ،أم ال، حراموز الطواف بعد اإلجيهل و

ه واجلامع والقوعد عدم خمتصر ولة واملصباحيب والوسيالتهذ واملبسوط وةين عن النهاكل، راهةكمع ال

  . جوازه

 صحاب األني املشهور ب: احلدائقلذا قال يف و،نئذيهذا فاملشهور عدم رجحان الطواف حى علو

  .  باستحبابهفأفىت، ليعق أيب ن خالفهم ابنكل،  احلجإحرامت بعد يطواف بالب الأنه 

 أيتيسألته عن الرجل : ل قا،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح احلليبيصح إىل استند احملرمون

  . )٢(رمحيمل  نعم ما:  قال،تيطوف بالبيزمع باحلج أقد و، مااملسجد احلر

  سحاق إنة خرب يبقر، عليه هلذا اخلرب  محالً،راهةكن الظاهر هو القول بالكل

                                                

. ٦ ح للحجحرام يف اإل١١ الباب ١٦٨ ص٥ج: التهذيب )١(

. ٩ ح للحجحرام يف اإل١١ الباب ١٦٩ ص٥ج: التهذيب )٢(



٥٨

ت ي البىرية مث كرم باحلج من محيلته عن الرجل أس:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، بن عمار

  . )١(ال: فقال ،ءي شعليه ،رجخي أن طوف به قبلياً فيخال

 باحلج مث هلّيعن الرجل املتمتع  )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  قال،نيقطيعلي بن ح يصحو

  . )٢(بأس به ال:  قال،مىن إىل املروة قبل خروجه و الصفاني بىسعي وطوفي

  . ك ذلريغإىل 

عن  سألته:  قال،األولاحلسن  أيب عن، ديد بن سعياحلم  عبدحي بصح،ستدل للقول باجلوازيرمبا و

 ينبغي  الكذل أن ىري هو ال وهإحرامت بعد ية من عند املقام باحلج مث طاف بالبيوم الترويحرم أرجل 

  . )٣(هإحرامى عل يضمين كلو، ال :فقال ،هإحرامت ينقص طوافه بالبي

 )عليه السالم(مام قع من اإليمل  و،)ينبغي ال( :يمن جهة قول الراو الّإاجلواز ى علدل ي نه الكل

  .  من جهة الطوافحرام اإل يفشكالهو اإلو، أمر آخرى علالم منصب كبل ال، ر لهيتقر

  . عمومات استحباب الطواف إىل لعله استندو، الي فلم أجد له دل،ما القول باستحباب الطوافأ

ل بأم يرمبا قو، ة بعد هذا الطواف وجوباًي التلبددجي أنه لةي واملبسوط والوسةي عن النهايكمث احمل

  . كقولون باستحباب ذلي

  يف)عليه السالم(لقول الصادق ، القارن واملفرد إىل بعد االستحباب بالنسبةي فال ،ل حالكى علو

   عم من القرانمره باحلج األأبن احلجاج بعد اح يصح

                                                

. ٧ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح من أبواب أقسام احلج١٣ الباب ٢٠٣ ص٨ج: الوسائل )٢(

. ٦ ح من أبواب الطواف٨٣ الباب ٤٩٧ ص٩ج: الوسائل )٣(



٥٩

ى علعقد أ فنيعتكت ري وصلا طفت طوافاًلمك :مىن إىل جازته للطواف قبل اخلروجإ وفراداإلو

  . ةي بالتلبكطواف

 خبار من األكن استفادة ذلكميرمبا  أنه  إالّ،اًحي صرالًيالتمتع فلم أجد له دل إىل بالنسبةوأما 

  .مىن إىل اخلروجى عله ياملتمتع طوافه وسع والقارن و املفردمي مسألة تقدورة يفكاملذ

  . واهللا العامل، ه نظرين فكل

  



٦٠

  .ةيوم التروي  املتمتع يفإحرام استحباب  يفإشكال ال أنه قد عرفت: )٣ مسألة(

مث أراد   مفردةبعمرة دخل يالذ أو ،ااورو يكالقارن واملفرد للم إىل  بالنسبةكستحب ذليهل و

  ؟ مث أراد احلجإحراملعذر بدون  أو اناًي دخل عصيالذ أو ،احلج

ن القارن واملفرد أو، كح بذلي بل عن بعض التصر،رك بالذم خصصوا املتمتعإ كثر عن األيكاحمل

 ،هيزجيه فإن احلج أيام  يفك قبل ذليكامل أو حرم املتمتعألو  أنه خالف يف  الىعن املنتهو، كذلكسا يل

  . ىانته

ة وانتقل ك مبماًيقطار مقان من أهل األك املفرد مىت أن خباراملستفاد من األ:  احلدائق قاليفو

ن إ و،ان صرورةكن إ  احلجةيرم باحلج من أول ذحيه فإن، أراد احلج مفرداً استحباباً أو ،هميلإمه كح

 إىل رجخيه فإن، ول الشهرأبعضها مطلق من  و، احلجةيوم السابق من ذيفمن ال ان قد حج سابقاًك

  . ىانته ،ةكمن م  المنهارم حي وانةاجلعر أو ميالتنع

فقد  ث الزمانيمن حوأما .  الشرح فراجعد تقدم يففق نين احلجيقات هذيث ميمن ح أما :أقول

  . خبار واحد من األري غكتعرض لذل

 رد اجلواي أرينإ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: الرمحان بن احلجاج قال ح عبدي صحيفف

  أنإىل،  باحلجمنهاحرم أانة واجلعر إىل  احلجة فاخرجيهالل ذ، ت اهلالليرأإذا  :فقال ،ف أصنعيكف

حرمون يانة فأتون اجلعري كأصحابتأمر  أن ىعل كملحيما :  فقالتاينأم كهيان فقيسفن إ :مث قال: قال

 وقت من ي وأ: فقال،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ت رسول اهللا يهو وقت من مواق: فقلت له ،منها

 إىل مرجعهو ني حن قسم غنائمنيحرم منها حأ: فقلت له ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ت رسول اهللا يمواق

  علمت  أما :فقال: قال أن إىل، الطائف



٦١

 كولئأن إ :فقلت ،حرموا من املسجدأ إمنا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أصحابن أ

متعة  ة الك وأهل م،ةكهل مأم من أكة فصاروا كن هؤالء قطنوا مبأو، الدماءعناقهم أ  يفنيانوا متمتعك

  .ثياحلد )١(اًأيامستغبوا به يأن و تيبعض املواق إىل ةكمن مجوا رخي أن هلم فأحببت

من  )عليه السالم( اهللاأبا عبد فسألت ، ةكنت جماوراً مبك:  قال،الفضل أيب عن، ح صفوانيصحو

 مىت:  فقلت،انة من اجلعر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حرم رسول اهللا أث يمن ح: فقال ،حرمأن يأ

 فإذا كنت قد حججت قبل ذلكن إو، ومي احلجة ي من ذى مضفإذا ةنت صروركن إ :قال ،أخرج

  . )٢( من الشهر مخسيمض

أراد و ان صرورةك إذا ةك للمجاور مبينبغي: )عليه السالم(قال :  قال، املقنعةد يفيمرسل املفو

ه فإن س بصرورةيل وان جماوراًكن إو، وم من العشريحرم من أول ي ف،خارج احلرم إىل رجخي أن احلج

  . )٣( من العشري مخس متضرم يفحي و من احلرمأيضاًرج خي

 ةكنا جماورون مبأصحابن إ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،موني بن مإبراهيمح يصحو

 إىل خرجواي احلجة فليان هالل ذك إذا :قل هلم: قال ،صنعونيف يكم عليهقدمت  إذا لوينأيسهم و

  . ثياحلد ،)٤(حرموايم فليالتنع

   هو أحب فإن، ةكشهر احلج فأقام مبأ ري غمن اعتمر يفيف :موثق مساعةو

                                                

. ٥ حقسام احلجأواب أب من ٩ الباب ١٩٢ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٩ح...  باب يف حج ااورين٣٠٢ ص٤ج: ايفكال )٢(

.  السطر األخري٧٠ص: قنعةامل )٣(

. ٢٠٠ ح يف الزيادات يف فقه احلج٢٦ الباب ٤٤٦ ص٥ج: التهذيب )٤(



٦٢

، نافاوز عسجي أو اوز ذات عرقجي حىت منهاخرج ياحلج فل إىل  أشهر احلج بالعمرةتمتع يفيأن 

  . )١(اجلعرانة إىل خرجيفرد احلج فلي أن  هو أحبفإن، احلج إىل دخل متمتعاً بعمرةيف

شهر أ ري غدخلها بعمرة يف إذا ةكااور مب:  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن: خر اآلهموثقو

 أشهر احلج فإن، احلج شهر أالّإ من الشهور ك ذلريغ أو شهر رمضان أو شعبان أو  رجبيف ،احلج

انة اجلعر إىل خرجيرم فلحي أن  أشهر احلج مث أرادري غمن دخلها بعمرة يف ،ذو احلجة وذو القعدة وشوال

 عند نيعتك الريصلي وتيطوف بالبيمث  ،تيالب إىل نظري حىت ةيقطع التلبي ال وةك مأيتي مث منهام حريف

ة يعقد التلبيمث  ،لحي وقصريمث  ،نهمايطوف بياملروة ف والصفا إىل رجخيمث   ،)عليه السالم( إبراهيممقام 

  . )٢(ةيوم التروي

ور كنئذ فاحلج املذيحو ،قاتي ا من امليانتال وجب اإلإو ،متتع ة مفردة الهذه العمر أن بيبتقر

  . ةيوم التروينئذ يعقده ح وفرادإحج 

أهل و: قال، ةكة من ميوم التروي حبج التمتع حرامر اإلكبعد ذ األوىل املسألة  خرب الدعائم يفيفو

  . )٣( أهلهاريهو من غ وقام اأ من كذلكو، ةكرمون من محي كذلكة كم

  الصرورة يفريغو ، احلجةي أول شهر ذحرامستحب له اإليور الصرورة اا أن له حتققكذا و

ون كيم فيل ااور مرتلة املقالرمحان نز ح عبدي صح ألن،ليه هذا التفصيبعد في م الياملقو ،وم اخلامسيال

  الستفادة ،كذلكم يم املقكح

                                                

. ٢ح  من أبواب أقسام احلج١٠ الباب ١٩٥ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٢ح  من أبواب أقسام احلج٨ الباب ١٩٠ ص٨ج: الوسائل )٢(

. ر املتعةك يف ذ٣١٩ ص١ج: الدعائم )٣(



٦٣

  . هي من التشبك ذل

  .فراداإل و للقرانحرامت اإل وق يفرين جماوراً فهو خمكيمل  وةكم ىلإ ىأما من أت

ه فإن، خيفى ال ه ماين فكل ،الرمحن ح عبدي صحل يفيعلللت ،لي هذا التفصأيضاًهم يتمل فحين رمبا كل

  . فتأمل ،للوقت ل للخروج اليعلت

  



٦٤

 خ اهلميالشك  املضطر،مىن إىل الذهاب وةيوم التروي حرام من استحباب اإلستثىني: )٤ مسألة(

 مجلة من عليهدل يو، ح مجاعةيتصر إىل  اجلواهريف و،صحاباأل إىل  احلدائق نسبهيف و،حنومها وضياملرو

  : خباراأل

اف ضغط الناس خيضاً يمر أو اًريبك خاًيون شكيسألته عن الرجل :  قال،سحاق بن عمارإموثق ك

ح يخرج الرجل الصحيف :قلت، نعم: قال ،ةيوم التروي قبل مىن إىل رجخي ورم باحلجحيوزحامهم 

، نعم: قال ،نيوميب: قلت، نعم: قال ،وميتعجل بي: قلت. ال:  قال،كتروح بذلي اناًكلتمس مي

  . )١(ال :قال ،ك من ذلأكثر : قلت،نعم: قال ،بثالثة: قلت

 من نيومي أو ومية بيوم الترويتعجل الرجل قبل ي :)عليه السالم( احلسن يبقلت أل:  قال،أيضاًعنه و

  . )٢(بأس ال: فقال ، الناسضغاط وأجل الزحام

  .)٣(أيام من ثالثة أكثرال يتعجل ب :وقال يف خرب آخر

يتعجل الرجل قبل يوم  :)عليه السالم(قلت أليب احلسن :  قال،هأصحابعن بعض ، وعن أيب نصر

  . )٤(ال بأس:  فقال،يومني من أجل الزحام وضغاط الناس أو التروية بيوم

 أن  ال،هؤالء إىل ة بالنسبةيوم التروي اخلروج د الندب يفكاهر عدم تأ اجلوما يفكالظاهر  مث إن

ال ، مىن إىل ان اخلروجي بصدد بي هإمناهذه النصوص  أن ماك، هميلإاالستحباب مرفوع بالنسبة 

 رمحيبأنه  )عليه السالم(مام  ملا تقدم من قول اإلأيامعدم اخلروج قبل ثالثة ى علدل   مانايفي فال، حراماإل

  . ما عرفت سابقاًك،  احلجةي هالل ذىرأا إذ

  

                                                

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٣اب  الب٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣ ح احلجإحرام من أبواب ٣ الباب ٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح احلجإحرام من أبواب ٣ الباب ٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح احلجإحرام من أبواب ٣ الباب ٥ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٦٥

طلوع الفجر من  إىل لة عرفةيت ا ليبية فيوم التروي مىن إىل رجخي أن ستحب للحاجي: )٥ مسألة(

 وهو،  حمسرياد ووزجي ال  أنأيضاًستحب يو، ةياملسألة الثان ما تقدم يفك،  الغداةك هنايصلي وومهاي

 :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مكح هشام بن احليلصح، ع الشمسبعد طلو الّإ ،مزدلفة و مىننيب ادو

تطلع الشمس حىت  حمسريوز وادجي ال)١( .  

وم ي غدا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(علي  عن ،سالمعن دعائم اإلو

  . )٢(طلعت الشمس حىت ج من مىنرخيمل  و الظهر بعرفةى فصلعرفة من مىن

  . )٣(عرفة إىل طلعت الشمس فاغد و اصبحتفإذا: يالرضوو

عليه ( عبد اهللا أيب عن، هريغ وح هشام بن سامليلصح، االستحبابى علات ي حنمل الرواإمناو

  . )٤(بأس به ال:  قال،عرفات قبل طلوع الشمسإىل  مىن  التقدم منيف:  قال،)السالم

ث عمال بظاهر يح، ابن الرباج وخيعن الش إالّ فنقل اخلاليبل مل ، الشهرة احملققة إىل مضافاً

ح ابن ياق صحيون سكو، ح ابن ساملي صحإطالقدة بية املؤيولو ال الشهرة القو، مكح ابن احليصح

ن جاز اخلروج عن إو،  حمسري بعدم جواز جتاوز وادنيحي الصحنين اجلمع بكمم االستحباب ألكاحل

  . اهللا العاملو، وفق بالقواعدهو األو، مىن

  سحاق إ موثق يفف، دكمام آاإل إىل بالنسبة مىن وج منرعدم اخل مث إن

                                                

  . ٤ ح احلجإحرام من أبواب ٧ الباب ٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

.  والوقوف بعرفةمىن إىل ر اخلروجك يف ذ٣١٩ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٢ ح احلجإحرام من أبواب ٧ الباب ١٦٣ ص٢ج: كاملستدر )٣(

. ٣ ح احلجإحرامواب ب من أ٧ الباب ٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٦٦

 حىت عرفةإىل  مىن مام منرج اإلخي ال أن من السنة:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ابن عمار

  . )١(تطلع الشمس

 يبت ألقل:  قال،يد الطائياحلم خلرب عبد، قبل طلوع الفجر مىن راهة اخلروج منكالظاهر  مث إن

، صلون الغداة مبىنيانوا كال فح الرأصحابأما  :قال ،ف نصنعكينا مشاة فإ :)عليه السالم( عبد اهللا

  . )٢(قي الطرتصلوا يفحىت فامضوا نتم أوأما 

 ريغو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ة لفعل النيبيكمجلة من النصوص املتقدمة احلا إىل هذا مضافاً

ابن و الصالحوأيب  االقتصاد وة واملبسوطيما عن النهاك، الصالة مجاعةقد حرم اخلروج قبل و، كذل

  .الرباج

 مىن  بالصالة يفتيان اإلإمناو، راهة اخلروجك بل رمبا نوقش يف، خالفهمى علة يكن الشهرة احملكل

  . هكراهة ترك و استحباب فعلنيمن املعلوم عدم التالزم بو، مستحب

  

                                                

. ٢ ح احلجإحرامبواب أ من ٧ الباب ٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٧ الباب ٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٦٧

 أيب عن، ة بن عماريح معاوي صحيفف، مىن إىل ور عند التوجهستحب الدعاء باملأثي: )٦ مسألة(

، ي أملفبلغين، دعوأ إياك و أرجوإياكاللهم : فقل مىن  إىلتوجهتإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا

  . )١(ي عملصلح يلأو

 تنهذه مما منو مىن اللهم هذه: فقل مىن إىلت يانتهإذا  :)عليه السالم(عنه ، خرحه اآلي صحيفو

  . )٢(ك قبضتيفوعبدك نا أ افإمن، كائيأنبى علمبا مننت به  يعلمتن  أن كلأفأس، كنا من املناسيعلبه 

 اللهم، يأصلح عمل وي أمل فبلغين، أدعوكل و، أرجوإياكاللهم : نت متوجهأقل وو :يوالرضو

ى علها مبا مننت به يف يعلمتن  أن كأسألو، نا من املقاماتيعلما مننت به  وعليهما دللتنا و مىن هذهن إ

 يف وكنا عبدأ افإمن، ني الصاحلكوفقت عباد ن توفق لنا ماأو، ك من خلقكتريخو كأهل طاعتو كائيأول

نت ك فإن، ك هناكستحب ذليه فإن، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى عل الصالة أكثرو، كقبضت

ه قد فإنها فافعل يدمت ف  مامبىن إالّ يصلت ال أن ن استطعتإو، يلّإه أحب فإن، فيباً من مسجد اخليقر

  . )٣(اًيل سبعون ألف نبيق أو ،اًيها سبعون نبي فىصل

،  قربهكهنا و ا دفن)عليه السالم(آدم ن إ :قال أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، وةرعن عو

  . )٤(تستغفر فافعل وتسبح ويتصل وتيتب ال أن ن قدرتإو

  ى عل حمسر يواد إىل ةك مي تل اجلمرة اليتيه وبةمن العق مىن دح مث إن

                                                

. ١ ح احلجإحرامبواب أ من ٦ الباب ٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح احلجإحرامبواب أ من ٦ الباب ٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٦ الباب ١٦٢ ص٢ج: كاملستدر )٣(

. ٢ ح احلجإحرام من أبواب ٦ الباب ١٦٣ ص٢ج: كاملستدر )٤(



٦٨

 ه يفأصحاببرهة أوقع أ  ألنليق  بهي مس،اءيعاإل من احلسرة أو أنه  اجلواهريفو، غة الفاعليص

  . فعليعبة فلم كال إىل توجهواي أن اء ملا جهدوايعاإل أو احلسرة

 إىل من العقبة مىن حدو: )معليه السال( عبد اهللا أيب  عن،ثي حديف، ة بن عماريح معاوي صحيفف

  . )١( حمسريواد

 إىل من العقبة مىن حد:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب عنو، ح آخر عنهي صحيفو

  . ثياحلد ،)٢( حمسريواد

املزدلفة و مىن نيب حد ما: قال أنه )ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٣(حمسر

  

                                                

. ٣ ح احلجإحرام من أبواب ٦ الباب ٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣ ح احلجإحرام من أبواب ٦ الباب ٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. املزدلفة إىل ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٣(



٦٩

بل عن ،  اجلواهرما يفكه يده فخالف أج  بال،ب الغسل للوقوف بعرفاتستحي: )٧ مسألة(

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم( له فعل النيب الًي دليفكيو، عليه مجاع اإلكاملدار

صلى ( ة حج النيبيفيك  يف،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، لةية الطويحة معاوي صحفقد ورد يف

تهم يخبأضرب الناس  وبتهقفضرب ، راكال األي بطن عرفة حبيه ومنرة إىل نتهوااحىت  :)اهللا عليه وآله

قطع  وقد اغتسلو، شيمعه قر و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فلما زالت الشمس خرج رسول اهللا ، عندها

  . ثياحلد ،)١(ةيالتلب

 ذانأالعصر ب و الظهروم عرفة فاغتسل وصلّي زالت الشمس فإذا: ةيح معاوي صحيفو

  . )٢(نيقامتإو

 أن ىعلات دالة ي وردت مجلة من الرواإمناو، ون الغسل للوقوفكى علصرح ي الًينعم مل أجد دل

  . وم عرفةيالغسل ل

 وم اجلمعةي والغسل من اجلنابة: قوليمسعته :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ةيخرب معاوك

  . ثياحلد ،)٣( عرفةوميو، نةياملد وةك تدخل منيحو،  حترمنيح ونيديالعو

  . )٤(وم العرفة واجبيغسل و:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  خرب مساعةيفو

                                                

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٢ ص٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٩ الباب ٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب األغسال املسنونة١باب ال٩٣٦ ص٢ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح من أبواب األغسال املسنونة١ الباب٩٣٧ ص٢ج: الوسائل )٤(



٧٠

وم يو: )عليه السالم(قال ، غسال تعداد األ يف،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، مرسل الصدوقو

  . )١(عرفة

  .ةريثكات الي من الرواك ذلريغإىل 

 اهللاأبا عبد سألت :  قال،ابةيالرمحان بن س فعن عبد، باحلاجتص خي هذا الغسل ال أن والظاهر

  . )٢(نتكنما يأاغتسل : فقال ،مصار األوم عرفة يفي عن غسل )عليه السالم(

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللاخلرب ، ه عند الزوالإتيانة يدكآالظاهر  أن ماك

  . )٣(وم عرفة عند زوال الشمسيو، ىضحوم األيو الفطروم يو الغسل من اجلنابة واجلمعة: قال

  . )٤(زالت الشمس إذا وم عرفةيالغسل : )عليه السالم(عنه ،  حسن احلليبيفو

  .  فراجع،تاب الطهارةك  يفك ذلالم يفكقد تقدم الو

  

                                                

. ١ ح يف األغسال١٨ الباب ٤٤ ص١ج: الفقيه )١(

. ٣٤٢ ح الباب يف الزيادات يف فقه احلج٤٧٩ ص٥ج: التهذيب )٢(

. ١٠ح...  من أبواب األغسال املسنونة١ الباب ٩٣٩ ص٢ج: الوسائل )٣(

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ٩ الباب ١٠ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٧١

له لقو، وا مع القربةكب جي و،صحاباأل إىل  نسبهك املداريف و،ة للوقوفيالنجتب : )٨ مسألة(

عمال  األإمنا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله و،)١(﴾ِليعبدوا اللّه مخِلصني إالّ ما أُِمرواو﴿: تعاىل

  . )٢(اتيبالن

   .تاب الطهارة فراجعك ة يفيالروا وةياآلى عل الوارد شكالقد تقدم اجلواب عن اإلو

بناًء ، ه أول وقت الوقوف الواجب ألن، بأن وقتها عند حتقق الزوالصحابر بعض األكذه مث إن

  . ن الظاهر عدم لزوم الوقوف من أول الوقتكل،  الغروب هو الوقت الواجب وقوفهنيب ونهيب ما أن ىعل

عن ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ة حج النيبيفيك  الواردة يف،ة بن عماريحة معاوي صحيفف

ضرب الناس و  فضربت قبته،راكال األيعرفة حب بطن يه وةمنر إىل انتهواحىت  :)عليه السالم(الصادق 

قد و، شيمعه قر و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فلما زالت الشمس خرج رسول اهللا ،  عندهاخبيتهمأ

ذان أالعصر ب و الظهرىمث صل، اهم وأمرهم و فوعظ الناس، وقف باملسجدة حىتيقطع التلب واغتسل

  . )٣(املوقف فوقف به إىل ىمث مض، نيقامتإ وواحد

عرفات  إىل تي انتهفإذا ،عرفات إىل نت عادأ ومث تليب: ة بن عماريملعاو، ىخرأة ي روايفو

وم عرفة فاغتسل ي زالت الشمس فإذا، دون عرفة و بطن عرفة دون املوقفيهورة مبن كفاضرب خبا

  ذان أ الظهر والعصر بوصلّ

                                                

. ٥ اآلية: سورة البينة )١(

. ٧ ح من أبواب مقدمة العبادات٥ الباب ٣٤ ص١ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٢ ص٨ج: الوسائل )٣(



٧٢

 ،مسألة ووم دعاءيه فإنللدعاء  كنهما لتفرغ نفسيجتمع ب و تعجل العصرإمناو، نيقامتإ وواحد

  . )١(خلف اجلبل موقف وذات ااز إىل منرة وةيثو ووحد عرفة من بطن عرفة: قال

ما الرتول أف، راك الوقوف حتت األينبغي ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب خربو

  . )٢(سأب املوقف فال إىل تنهض وتزول الشمس حىت حتته

 ،من املاء  ترو:)عليه السالم( براهيمل إلية قال جربئيوم الترويان كملا : ريبصيب  أحةيصحو

 مسجداً عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرفة فبىن إىل به باته ا مث غداأف مىن ىتأمث ، ةيت الترويفسم

 يصليث يح،  بنمرةي هذا املسجد الذأدخل يف حىت إبراهيمعرف أثر مسجد يان كو، ضيحجار بأب

هذه عرفات فاعرف ا : عرفات فقال إىل  مث عمد به،العصر و ا الظهرى فصل،وم عرفةيمام اإل

  .)٣( عرفاتي فسمكاعترف بذنبو، ككمناس

  .ك ذلريغإىل 

 اللمعة والروضة و الدروس يفديالشهك صحاب واحد من األريعاب غي بوجوب االستفىتأرمبا و

 يف وكة واملداررين عن الذخكل، ني من عبارات املتأخر واحدريغ إىل ة نسبتهريبل عن الذخ، هريغو

 يلميالد وة واملبسوطي النهاخ يفيه والشي الفقبل عن الصدوق يف، خبار من األعليهدل ي املستند عدم ما

  اض واملستندية واحلدائق والرريالذخ وشف اللثامك وى املنتهالفاضل يف و سرائره يفي رسالته واحلليف

                                                

. ٣ حعرفات وحدودها إىل  باب يف الغدو٤٦١ ص٤ج: ايفكال )١(

. ٧ح...  احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢٤ح...  من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٣ ص٨ج: الوسائل )٣(



٧٣

 بل ،عابيظهر منه عدم وجوب االستي  ما)رمحه اهللا(ما نقله هو كواهر  صاحب اجليمعاصر و

 تايبك وساط يف واألنية عن املتقدميك العبارات احملفإن، ىقوهذا هو األو، كثرظاهر األ أنه اضيعن الر

  .املتأخرون فقد صرحوا بهوأما ، ك ذليعطيلها كاحلدائق واجلواهر 

بل مل ، الفتوى قبال النص واالجتهاد يفكبل هو ، اهرجمال الحتماالت اجلو  الكذا وبعد هذاو

  . املقداد ويكركال ونيدي عن الشهىكحيما  إالّ عابي لزوم االستة يفحينظفر بعبارة صر

  . ول الزوالأمن قاربنا عصرهم احتاطوا بالوقوف من  أو ني من املعاصرريثكنعم 

صنعه رسول   من ماأكثرست يا لفإ ،ساعة إىل ري جواز التأخ يفشكال اإلينبغي فال، انكف يكو

  . املوقف إىل  مث الذهابني والوعظ والصالتيمر والنه من األ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

القدر و، ما خرج إالّ  عدم الوجوباألصل  ألن،قال جبوازهيفقد ، ك من ذلأكثر بريأما التأخ

حنوه  وياط املعتضد بالتأسين االحتكل، وقتء ميه شيس فيأوله فل أما ،الغروب إىل ونكاخلارج لزوم ال

  . ري عدم التأخيف

عليه ( ني املؤمنري بسنده عن أم، االختصاصد يفيخ املفيستدل هلذا القول مبا رواه الشي أن نكمي نعم

 عن التاسع أخربينفحممد  اي:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا يهودي أسالة ال يف،)السالم

 بعد العصر ألن :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال النيب ،اهللا الوقوف بعرفات بعد العصر رء أمي شيأل

  الدعاء والتضرع و الوقوفميتأى علفترض اهللا ا ربه ف)عليه السالم( آدم ىساعة عص



٧٤

  .ثياحلد )١(هو موضع عرفات واهللا إىل  أحب املواضع يف

  .  عن االس)٢( الوسائلورواه يف

  . واهللا العامل، دلةحسب ظواهر األ ،آمثاًان كن إو، فارةك عليهن كي ولو أخر مل

  

                                                

). صلى اهللا عليه وآله(النيب  على لقاهاأ يف مسائل اليهودي اليت ٣٩ص: االختصاص )١(

. ٨ح...  احلجإحرام من أبواب ١٩ الباب ٢٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٧٥

 مجاعبل اإل، هيخالف أجده ف بال:  اجلواهرقال يف،  وقت الوقوف الغروبىمنته: )٩ مسألة(

  . ىانته ،متواتر أو ضيف منهما مستيكبل احمل، عليهه يبقسم

  .املختلف وى املنته عنمجاع اإلىكحو، عليه مجاع اإلى ادعأيضاً املستند يفو

  .عليه صحاب اتفاق األىك احلدائق حيفو

  .  مجلة من النصوصكذلى علدل يو

 أن ضون قبليفيانوا ك نيكاملشرن إ :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو، ة بن عماريح معاويصحك

  . )١( فأفاض بعد غروب الشمس)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فخالفهم رسول اهللا ،ب الشمسيتغ

 :قال ،ض من عرفاتي نفمىت :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،عقوبيونس بن يموثق و

 مطلع الشمس إىل أشار و،ذهبت احلمرة من ها هناإذا)٢( .  

ذهبت إذا  : قال،فاضة من عرفات اإلمىت :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال، خرموثقه اآلو

  . )٣( من جانب املشرقعيني ،ةاحلمر

 ،فاضة من عرفاتسئل عن وقت اإل أنه ،)ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، خرب الدعائمو

  . )٤(نحرهاي بدنة عليهفاض قبل غروب الشمس فأوجبت الشمس فمن إذا  :فقال

                                                

. ٢ ح يف االفاضة من عرفات١٤ الباب ١٨٦ ص٥ج: التهذيب، و٢ حفاضة من عرفات باب يف اإل٤٦٧ ص٤ج: ايفكال )١(

. ٢ح... احلجإحرام من أبواب ٢٢ الباب ٢٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ح... احلجإحرامبواب أ من ٢٢ الباب ٣٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. املزدلفة  إىلر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )٤(



٧٦

  . )١( دمكلزميض قبل الغروب فيتف أن إياكو: يعن الرضوو

 دفع من عرفة )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم(علي عن ، عن الدعائمو

  . )٢( غربت الشمسنيح

  . )٣(بي بعد املغمنهافض أتغرب الشمس مث  أن إىل: قال أن إىل، مث ائت املوقف: يوالرضو

 فحججت ، الناسريمائة خ وني سنة أربعقف للناس يفي أنه ينا نروك: قال، نيقطيعلي بن عن و

د ملا ي غم شدكفدخلنا من ذل:  قال، بن العباس واقفعبد اهللاعلي بن  بن ليمساعإ فإذا  السنةك تليف

نا أصحاببشر أفرجعت ، بغلة له أو بغلى عل واقف )عليه السالم( عبد اهللا أبو إذا  فلم نلبث،هينا نروك

 ما )عليه السالم( عبد اهللا يبل أليمساعإ لاق نايفلما أمس، هينا نروك ي الناس الذريهذا خ :فرجعت فقلت

ل يمساعإدفع و، نعم: قال لهو  بغلته)عليه السالم( عبد اهللا  فدفع أبو، سقط القرصاهللاأبا عبد ا ي تقول

 فوقف ،بغلته أو  عن بغله)عليه السالم( عبد اهللا سقط أبو حىت دي بعري فسارا غ،ثرهأى علدابته بن علي 

مل دفع  إذا ماماإلن إ :ه فقاليلإرفع رأسه و )عليه السالم( عبد اهللا  فقال له أبو،بكر حىت عليهل يمساعإ

حلق  و)عليه السالم( عبد اهللا ب أبوكر حىت تقصديل يمساعإزل ي فلم ،باملزدلفة إالّ قفي أن ن لهكي

  . )٤(به

                                                

. ٢٢ س٢٨ص: فقه الرضا )١(

. املزدلفة إىل ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٠ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٢١ س٢٨ص: فقه الرضا )٣(

. ٧ س٧٥ص: سنادقرب اإل )٤(



٧٧

الغروب املعلم ى علدالن يونس ي ين موثقكل، ي هو الغروب احلسالغروب مث الظاهر من لفظ

  . هايالقول املشهور فى علال هذا حال صالة املغرب ون حكي ف،ةيبذهاب احلمرة املشرق

  



٧٨

ما هو شأن سائر ك، أهل اخلربة إىل هايوز الرجوع فجي ،للعرفات حدود معلومة: )١٠ مسألة(

  . ات حدودهاي مجلة من الروا يفنيقد بو، املوضوعات

 عرنة وحد عرفة من بطن:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة بن عماريح معاوي صحيفف

  . )١(خلف اجلبل موقف و اازيغرة وذ وةيوثو

 ىقصأ إىل نيحد عرفات من املأزم: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،ريبص أيب عنو

  . )٢(املوقف

 ال حج راكرتلون حتت األين ي الذراك األأصحابن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: قال، عنهو

  . )٣(هلم

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ن عمارسحاق بإعن و

  . )٤( عرفة بعرفاتيارتفعوا عن واد: )وسلم

ى عل أم كيعن الوقوف بعرفات فوق اجلبل أحب ال، )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت: قال، عنهو

  . )٥(رضاألى عل: فقال ،رضاأل

 بطن يه ومنرة وراكواتق األ: ث قالي حديف، )عليه السالم( بد اهللاع أيب عن، عن ابن مهرانو

  . )٦(هيس من عرفة فال تقف فيه لفإن، ذا ااز وةيعرنة وثو

                                                

. ١ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٥ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )٥(

. ٦ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٧٩

ما الرتول أف، راك الوقوف حتت األينبغي ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

  . )١(املوقف فال بأس إىل نهضي وتزول الشمس حىت حتته

 وحد :ث قالي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عاًي مجريبصوأيب ، ة بن عماريعن معاوو

  . )٢( املوقفىقصأ إىل نيعرفات من املأزم

وراء  إىل خلف اجلبل موقف و اازيذ وةيثو وحد عرفة من بطن عرنة: )عليه السالم(قال و

  . )٣(ل منهااحلرم أفضو، ست عرفات من احلرميلو، اجلبل

،  اجلباليه ون من اهلضابادوقفت بعرفات فإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو:  قال،عن احلليبو

قفون عند ين ي الذعيني، حج هلم  الراك األأصحاب:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن

  . )٤(راكاأل

 إىل نيحد عرفات من املأزم :قالنه  أ)ما السالمعليه(بن علي عن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

  .)٥( املوقفىقصأ

  . )٦(أراكالوقوف ب و عن الرتولىنه إ :)عليه السالم(عنه و

  . )٧(ةنبطن عر إىل لها موقفك عرفات فإن: يالرضوو

  . )٨(راكاجتنبوا األ :قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيبو

                                                

. ٧ح...  احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٨ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٩ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١١ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٥(

. مىن إىل ر اخلروجك يف ذ٣٢٠ ص١ج: الدعائم )٦(

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٦٣ ص٢ج: كاملستدر )٧(

. املصدر نفسه )٨(



٨٠

  .يفكي بأحد من احلدود الوقف  لو أنه ظهريذا و: أقول

  :هذه اتي هذه الرواورة يفكلفاظ املذاألو

 عليه ي اجلبل الذيه و،فتح الراءو، أيضاًاا كإسل بيق وميسر املك و، بفتح النونيهو،  منرة:األول

  . القاموس وير النوويما عن حترك ،د املوقفي ترنيخرجت من املأزم إذا كينيعى علنصاب احلرم أ

  .  عرفة واملشعرنيق بي مض،سر الزاءك ب،مان املأز:الثاين

م زائدة يوامل، وراءه  متسع ماني اجلبلنيق بيق الضي الطر،زم وزان مسجدأ امل:ني جممع البحرقال يف

  . ىانته ،)١( عرفة واملشعر مأزمانني بيقال للموضع الذيو ،الشدة وزم القوةأنه من األك

  . ك هنانيقية وقوع مضيلعل وجه التثنو

 أو ،يزيما عن املطرك واد بعرفات ،زةمهكفتح الراء والنون  و املهملةني بضم الع،ةنرع: ثالثال

 نين مها حد عرفة والعلمي الذني العلمنيموضع بنه إ ليقو، ما عن السمعاينك مىن و عرفاتنيب واد

  . نةيرقال عير فصغرمبا تا مث إ، ن مها حد احلرميالذ

  . ةيرضكد الباء املثناة حتتها يتشد وسر الواوك وملثلثة بفتح الثاء ا،ةيثو :الرابع

  . بكبكة يفرسخ من عرفة بناحى علانت كل سوق يما قكهو  و،ذو ااز: اخلامس

  .قالوا ماى علرة مب بني موضع قر،سحابكهو بفتح اهلمزة  و،أراك: السادس

  ي أ، هذه املواضع اخلمسة جزاء الوقوف بأحدإ عدم  يفإشكال خالف وال الو

                                                

. )أزم (٧ ص٦ج: جممع البحرين )١(



٨١

معرفة عرفات ك معرفتها واملرجع يف، كذلى علان مجاع اجلواهر واملستند اإلبل يف، نيخال املأزم ما

ردع يمل  وا الفرقعليهة ية اجلاريقة العقالئي الطر ألا،أهل اخلربة إىل ماكنها من األريغ ومىن وواملشعر

 يحة ابن البختريصح إىل افاًمض. ما سبقكقات ي معرفة املمنها،  مواضعدها يفكعنها الشارع بل أ

  . مىن مقدمات نزولة يفيتاآل

لها كعرفات  :حة مسمعي صحما يفك ،لها موقفك فإن ،جزاء عرفاتأ نيفرق ب الو

  .مكسحاب احلن الالصدق املوجب إىل مضافاً، )١(موقف

  .  اهللاإن شاء أيتيما سكأفضل املوقف سفح اجلبل و

ى عل ر وجب االقتصا،ن من االستطالعكتميمل  و،احلدمن  أو من عرفة أنه  موضع يفكمث لو ش

  .ةينيقية الءالربا إىل تاجحي ينيقي الشغل ال ألن،املعلوم

 أيتي ،املصدود أم الكن من الوقوف به فهل هو كتميث مل يادة الناس عن املوقف حبيولو فرض ز

  .  اهللاإن شاء

  

                                                

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ١١ الباب ١٣ ص١٠ج: الوسائل )١(



٨٢

 عمد أو ونه عن جهلكلو عن خي فهو ال ،فاض من عرفات قبل غروب الشمس أ لو:)١١ مسألة(

  املستند واجلواهر واحلدائق يف يفى املدعمجاعل الصور باإلك ح يفيواحلج صح، اضطرار أو انينسأو 

  . اجلملة

خالف   بال: اجلواهرقال يف، هذاى علء يش ال ومكباحلما إ هوو، ون عن جهلكي أن :األول

  .ىانته ، العلماءنيموضع وفاق ب أنه رةكالتذ وىهبل عن ظاهر املنت، عليهه ي بقسممجاعبل اإل، هيأجده ف

  . مثله احلدائقو

عليه ( عبد اهللا أيب عن، كاملل ح مسمع بن عبدي صح،فارةك عدم الأصالة إىل  مضافاًعليهدل يو

ان كن إ وعليهء يش ان جاهالً فالكن إ :قال،  رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمسيف، )السالم

  .  العامد يفأيتيما سكفارة كد مطلقات اليقيح يذا الصحو، )١( بدنةعليهمتعمداً ف

، ةي باق بعديه وظن غروب الشمس أو ،ث أفاضيح إىل باملوضوع بأن ظن امتداد عرفاتما إو

 أيتي  مادخالن يفي فهل عليه و،مكاجلهل باحل الظاهر من اجلهل إذ ،حة هلمايالظاهر عدم مشول الصحو

 ه يفري غىبقي فهل ،مك اخلارج هو اجلاهل باحلألن ،أفاضمن ى علوم الدم لزى علمن املطلقات الدالة 

  ؟ من املطلقات العامد الظاهر ألن،املطلق أم ال

 ،)٢(عليهء يش  جبهالة فالب أمراًكا رجل رميأ: )عليه السالم(ده عموم قوله يؤيو، بعد الثايني ال

 بعض قد اخترنا يفو، حنوه وث الرفعي حدعموم إىل مضافاً، ما تقدمك لباسه حرم يفأ مسألة من يف

  . ليدل أو خصص بضرورة إالّ إذا ،ثاراآل ومكأعم من رفع احل أنه املسائل

                                                

  . ١ح ... احلجرامإح من أبواب ٢٣ الباب ٣٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١اإلحرام حفارات كبقية  من أبواب ٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل )٢(



٨٣

ه  ألن،همثإ ب يفير هذا الو، خرج عامداً واملوضوع ومك بأن علم احل،عمدون عن كي أن :الثاين

ة عشر يقدر صام مثانين مل إو، جربه ببدنة مع القدرةو، غروب الشمس إىل مر بالبقاءف اآليلكخالف الت

  . وماًي

، ةونه بدنكشهر ان األكن إو، هاريغ أو بدنة أنه  اخلالف يفإمناو،  أصل اجلربخالف يف اله مث إن

  .عليه مجاع اإلىة دعويبل عن الغن، املشهورنه إ  اجلواهربل يف

:  قال)معليه السال(جعفر  أيب عن، سيح ضريصحو، ح مسمع املتقدمي صحنيمكاحلى علدل يو

 مل فإن، وم النحرينحرها ي بدنة عليه: قال ،ب الشمسيتغ أن سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل

  . )١( أهلهيف أو ،قي الطريف أو ،ةكوماً مبية عشر يقدر صام مثاني

 رجل أفاض من عرفات يف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، خرب احلسن بن حمبوبو

  . )٢(وماًية عشر يبدنة صام مثانى علقدر ي  ملفإن،  بدنةعليه: قال ،لشمستغرب ا أن قبل

 :فقال ،فاضة من عرفاتسئل عن وقت اإل أنه ،)ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، عن الدعائمو

 نحرهاي بدنة عليهفمن أفاض قبل غروب الشمس ف، وجبت الشمسإذا)٣( .  

  .)٤(ا بوجوب شاةيما أفتأ نيعن الصدوقو

 خرب  يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قول النيبو، )٥(اطي واالحتمجاع لإل دماًعليه أن عن اخلالفو

   :ابن عباس

                                                

. ٣ح ... احلجإحرام من أبواب ٢٣ الباب ٣٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ٢٣ الباب ٣٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )٣(

. ٣٨٢ ص٦ج: ئقما يف احلداك )٤(

. ١٥٨تاب احلج مسألة ك ٢٦٢ ص١ج: اخلالف )٥(



٨٤

دمعليهاً فك نسكمن تر )١(.  

 املتقدم بعد استظهار يالنبوو، )٢( شاةيورو: من قولهعن اجلامع  سند هلم ماي أن نكميما و

  . كبعد ذلي ما الك، الشاة من الدم

  .)٣(لزم دميض قبل الغروب فيتف أن إياكو: يرضووال

من عرفات قبل  ال و،ض منها قبل طلوع الشمسيتف أن إياكو: ر املشعرك بعد ذأيضاًقوله و

  . )٤( الدمكلزمي ف،غروا

  . خيفى ما الك ،ن املعمول ماي واخلربنيحيتقدم من الصح تقاوم ما ن هذه الوجوه الكل

 ال أنه ىعله ي بقسممجاعبل اإل  اجلواهر عدم اخلالف يفىقد ادعو، انيون عن نسكي أن :الثالث

 ،أيضاً عليه اجلاهل املنصوص دخاله يفإن كميبل ، مجاعاجلاهل باإلك ي املستند الناسيفو، عليهء يش

  . ىانته

  الثاينم يفكان احلك فإذا، م أخف من اجلاهل املقصرك للحي الناسفإن، ةيواألولرمبا استدل له بو

 اجلاهل الم يفكالكه يالم فكن ال أن الظاهركل، األصلستدل له بيما رمبا ك،  أوىلاألول ان يفكة ءرباال

  . ظهر خمالف لهي مل ي الذمجاع هو منشأ اإلكرناه هناكذ لعل ماو، باملوضوع

 أدلة و،حنوه أو ه من ظاملرياضطره غ أو ،سواء اضطر هو بنفسه، ون عن اضطراركي أن :الرابع

  . له البدنةأدلةملا عرفت من عدم مشول ، ثار هذا املقام لرفع اآلة يفيافكطرار رفع االض

  ، نيهذه السنك اخلوف من اجلائر يفكيهل و

                                                

. ٢٩ ص١٩ج: ما يف اجلواهرك )١(

. ٢٩ ص١٩ج: راجع اجلواهر )٢(

. ٢٢ س٢٨ص: فقه الرضا )٣(

. ٢٥ س٢٨ص: فقه الرضا )٤(



٨٥

 ،الغروب إىل اف من البقاءخي ةًيوه تقك تري الواقع الذكدراة إليعرفات خف إىل ذهبي ي الذفإن

  .هو مرفوع و،خلوف من صور االضطرار عرفاً افإن، ركة ملا ذيفاكان الظاهر الكن إو، احتماالن ،م الأ

  .  أول املسألةيف ما أشرناك، صورة اخلروج عمداً حىت ع الصوري مجح يفيمث احلج صح

ل يفلدل ان واالضطراري النس صوريتصحته يفوأما ، ليفلظاهر الدل  صورة اجلهلأما صحة احلج يف

  . خالفهى علل يقم دليمل ما ية فية والشرطياجلزئ حىت ثارع اآليرفع مجي يالرفع الذ

 ،وجههى علبه  أمورأت بامله مل ي ألن، القاعدة البطالنىمقتض أن  صورة العمد مع يفتهصحوأما 

ء يمرة بالبدنة عدم لزوم ش املتقدمة اآلخبارن ظاهر األفأل، أت به أصالًي مل عليهأت به يل من مل كو

  . اجلماع أفسد حجه بمنيف شرأُما كه يلإشارة لزم اإل الإو، آخر

  . ثالثة أقسامى علفوت جزء من عرفات  أن هو و،ءي املقام ش يفيبق

ما يف، هي فإشكالهذا ال و، من وسط الوقت مثالً الّإقف يالفوت عن أول الوقت بأن مل : األول

  . موررفع هذه األى علها الدالة ألدلت ،اضطرار أو انينس أو ان عن جهلك

  بهأمورامل جزء من كتر أن  جهة منإشكاله يرد فيفرمبا ، لحق ا املقصري وأما صورة العمد

،  أول الوقوف عمداًكاً ملن تريلزم القول بوجوب احلج ثاني فعليهو، جزائهإ فساده املوجب لعدم يقتضي

  .ة عشرةي الساعة احلادوقف يف أنه ما لو فرضك

ر بطالن حج كذ  أنه بعدفإن، الصحةى عل مجاع باإلكث متسيح قد أراح صاحب املستند نفسهو

 جزء من كان البطالن بتركن إ وورةك القاعدة املذىمقتضو:  قال، الوقوف بعرفات عمداًكمن تر

  الوقوف 



٨٦

 عليهل ي والدلى، املسمكترأي ، جزائهأع يه جبمكم خصوه مبن ترأ إالّ ، عمداًياريتخالواجب اال

  . ىانته ،مجاعاإل

عليه ( قوله  ألنكذلو،  املستندإمجاع إىل حنتاج الو، حمله ري غ يفشكالهذا اإل أن ن الظاهركل

ما و ،فته احلجي مل ناففته املوقيمن مل  أن ىعل الداللة اف يفك ،)١( فاته احلجنافمن فاته املوق: )السالم

  . كه من ذليحنن ف

بل قوله ، قولون بهي هم ال و، مفوت للحجري غأيضاًفوت عرفات عمداً  أن يقتضيهذا : قالي ال

 النه  أاحلاصلو، كذلى علدل ي أيضاً )٢(حج هلم  الراك األأصحاب :)اهللا عليه وآله وسلمصلى (

  .  رأساًنيقف أحد املوكتاربنوقض  الإو،  جزء عمداًك لصحة حج تارناف مبن فاته املوقكن التمسكمي

 ،ج هلمح  الراك األأصحاب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قوله  ألن، واردريالنقض غ: نا نقولأل

 نيففرق ب،  صورة العمدري غ املشعر وحده يفكة دريفاك من أيتيل ما ي بدل،شبهه وخاص بصورة العمد

  الوالثاين، نافمن فاته املوقشمله مفهوم ي األول فإن، له عمداًك كتر و جزء من عرفات عمداًكتر

  . اليون دلكي أن نكمي فال، تهيحجو  املعلوم حتققهري غ،مجاعاإلما  إ بالصحةنيلعله مستند القائلو، شملهي

  . ول املسألةأ ه يفيالم فكوقد عرفت ال، الفوت من آخر الوقت: الثاين

قد و،  قبل غروب الشمسإليها بأن خرج من عرفات مث رجع ،الفوت من وسط الوقت :الثالث

  ح سقوط يما عن شرح املفاتكفاملشهور ، ك ذلاختلفوا يف

                                                

. ٥ ح من أبواب وجوب احلج١٧ الباب ٣٦ ص٨ج: انظر الوسائل )١(

. ١١ح ... احلجإحرامبواب  من أ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٨٧

  .  واملستند وجواكاملدار وثامشف اللك وعن الرتهةو، فارةكال

من ى علفارة كوجوب الى عل بعد اختصاص النصوص الدالة األصلاستدل القائلون بالسقوط ب

  .عد لالنصرافيمل  وأفاض قبل الغروب مبن ذهب

من كنئذ ي فهو ح،ءي شعليهن كيهذا الزمان مل  الّإقف ينه لو مل أ بك اجلواهر االستدالل لذليفو

  .هيلإ حمرم مث عاد ريقات غيجتاوز امل

اس يالقو، األصلسقط يصرافها فن الوجه الو،  النصوص املتقدمةإطالقالقائلون بالبقاء استدلوا بو

  .ور مع الفارقكاملذ

 فاضة ظاهرة يفن اإلأد بيلقوة احتمال االنصراف املؤ، لك مشنيار أحد القولياخت أن نصافواإل

 مث يذراع من حدود عرفات بقصد التخل إىل ن خرجتمل صدق أفاض ملحي لذا الو، اخلروج املتعارف

  . واهللا العامل، رجع

  



٨٨

 اجلواهر ما يفك ، السفر هو بدل عن البدنة يفي بالصوم الذتيانالظاهر جواز اإل: )١٢ مسألة(

  .ة عشرةي املسألة احلادس املتقدم يفيح ضريلصح، هاريغ وواملستند والشرائع

م أزهرة  و محزةابين ويونداالر وسالر و االقتصادخ يفيشال و اجلمل يفى عن املرتضيكرمبا حو

ح بعضهم ي مضر بعد تصررينه غكل،  هذاريغى عل السفر  االستثناء عن حرمة الصوم يفاقتصروا يف

  . تابك ك ذلري غ يفأيضاًباستثناء هذا 

ن الظاهر كل، تاب الصوم اعتبارهك  عن الدروس يفيكاحمل ، أم ال هذا الصوم التوايلعترب يفيهل و

  أن إطالق إىلمضافاً، عليهل يلعدم الدل، خر عدم الوجوبآنقله عن بعض  وح املستنديوفاقاً لتصر

  . دفعهيح يالصح

  به يفتياناإلوز جي أنه  حىت أم مطلق، السفر خاص بسفر الرجوع ذا الصوم يفتياناإلهل جواز و

   .اً مع احتاد املناطيونه بدوكبعد ي ن الكل ،األول املنصرف من النص ،عوامأة بعد كم إىل هيذهب فيسفر 

بعضه و، اًيبعضه متوالو،  احلضربعضه يفو،  السفر ببعض هذا الصوم يفأيتين أع بيوز التوزجيو

  .طالق لإل،متفرقاً

فهل ،  احلجةين من ذيوم العشريما لو مات ك،  بتمام هذا الصومتياناإلنه من كولو مات قبل مت

  .احتماالن ، أم ال،عليهوجوب مطلق القضاء ى علبناًء ، الويلى علب القضاء جي

ن من الصوم كتميضاً مل يان مركما لو ك، ه الزمانيالحظ في فال نيف متعيلكبدل عن ت أنه من

  .ني سنيبق ولو

  .حين منه قبكزمان بدون التم إىل تاجحيف مبا يلكالت أن منو

  .األول حوطاألو

صام بعضه مث  لو نعم.  سقوطها يفشكالاإل ينبغي الن من البدنة فكولو صام هذا الصوم مث مت

نه انتقل كأم بعدم مت ،الصوم إىل فيلكن عن عدم انتقال التك التميفكيفهل ،  بعدمثالً مىن هو يف ونكمت

  نقلب يال  وفيلكالت



٨٩

  .احتماالن ،ف بعديلكتال

  . الرجل واملرأةني هذا بفرق يف الو

 وجوب قويلى عل ،ه من البدنةيول أو هون كتميمل  و قبل الغروبأفاض وان احلاج طفالًكولو 

لزم ي أو ،لمبلغوا احليهم مل  وطفالأنفس األصوم  إىل فيلكنتقل التيفهل ، هيولى عل أو عليهأمثال هذا 

وم صالو،  مقدورةريبدنة غ ال ألن،سقط أصالًي أو ،ائهميأولى علب الصوم جي أو ،ما بعد البلوغانتظارهم 

 ثبت يفيمل  ماو، فيلكعدم التو  مرفوع برفع القلمنفس الصيبى علوالصوم ، عليه ليدل  الالويلى عل

  . وجوه،فيلكثبوته بعد التى علل يدل احلال ال

  . ي العبادف االستنابة يفيلك عدم حتمل التصالةأل، اةي حال احل هذا الصوم يفصح االستنابة يفيال 

  



٩٠

  املوقف ال ألن، بعض الوقتالنوم يف وركالس وغماءاإل و اجلنون يفإشكالال : )١٣ مسألة(

 كقف هناي من ،)١(حج هلم  الراك األأصحاب: )سلم وآله ويهعلصلى اهللا (ظاهر قوله و، فوت معهي

  .متام الوقت

، دهية املستمرة تؤريالسو،  هو املناط هناكاملناط هناو، الصوم نايفي النوم ال أن  إىلهذا مضافاً

 أول فصل شرائط قد تقدم يفو، بطالن احلج بوقوعها أثناء الوقوفى عل ليدل  الكذلك خواهأ وركالسو

  .  فراجع،نفع املقامي سالم من الشرح ماوجوب حجة اإل

من فاته ملفهوم ، بطليار مل ين عن اختك مل تفإن،  متام وقت املوقفمورولو استوعب هذه األ

  . وجب فوت احلجي  النيم بأن فوت أحد املوقفك احلانافاملوق

  .)٢( احلجكأدر، فقد معا جكدرأمن : )عليه السالم(قول الصادق و

علم ي بسبب شربه لدواء عليه يغمأ أو ،الغروب إىل  بأن نام قبل الظهر،اريان عن اختكن إو

بعد القول ي الان كن إو، احتماالن ، أم الي من الفوت العمدكون ذلكي فهل ،ذاكهو كحداثه ذلإ

 ظاهر يف حج هلم  الراك األأصحاب أن ىعلدل  ما و،افك نيملوقف وقوف أحد ا ألن،بصحة احلج

  .  فتدبر، مستجمع للشرائطريان غكمن  ال، ن بعرفة أصالًكيمن مل 

ن إ : الدروسث قال يفيح، اها اجلواهرك حعالم اليتلمات األك ظهر مواقع النظر يفيرنا كمبا ذو

 ،فلو استوعب بطل، الوقت جزء من والنوم يفر كالس وغماءاإل ورابع الواجبات السالمة من اجلنون

  ،خ بوقوف النائمي الشأاجتزو

                                                

. ١١ح... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسايل )١(

. ١ حبواب الوقوف باملشعرأ من ٢٧ الباب ٦٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٩١

 من عليهتفرع ي و،ونيره احللبكنأ و.الصائمنوم كون كيف، حرامة اإلياالجتزاء بنى عل أنه مبينكف 

 ال نعم. تاب احلج اعتبار العقلك أول قد عرفت سابقاً يف :قلت .يزجي قولهى علف، علمهاي ال ووقف ا

د يري إالّ أن اللهم،  املشعريارياخت أو ي االضطراركن أدرإو، عابيللجزم بالبطالن مع االستوجه 

ة يخ من االجتزاء بوقوف النائم مع فقده النياه عن الشكال وجه ملا ح أنه ماك، بطالن الوقوف ال احلج

  . ىانته ، عرفت اعتبارهااليت

ولو ال ، ة وقوفهيفاك  يفإشكال ال فالإو، ور مبلغ الشعبلغ بعدي مل ي الطفل الذري غله يفكهذا 

  .كذلكعماله أ سائر يفكيما ك ،عن شعور

بعد ي  ال،يقف الوقوف االضطراري أن ،حنومها أو نومه أو جنونه لزم ملن استوعب الوقتيهل و

  .ياريه ممن فاته االخت ألن،كالقول بذل

  . ةي مسألة آتة يفي عرفات تقكمن تريالم فك الأيتيسو

  



٩٢

ن كل، الغروب إىل وم عرفةيد ظهر يعقد عرفت وجوب الوقوف بعرفات من ب: )١٤ ةمسأل(

 ةي البقكاً بترمثان آكن إو، ىفك ىقدر املسم الّإقف يلو مل  أنه حىت،  الوقوفىن من هذا هو مسمكالر

  . عمداًكان التركإذا 

 نيه بي ال خالف فمىباملس تيانبطالن احلج بعدم اإلو، ه عمداًكبطل احلج لو تري أنه نكاملراد بالرو

 كاملدار وىاملنته ورةك التذيفو، اًيكحم واً حمققاًإمجاعو،  احلدائقما يفكسالم  علماء اإلنيبل ب، صحاباأل

  .  اجلواهرما يفك عليهه ي بقسممجاعاإل و، املستندما يفك سالمقول علماء اإلأنه 

 ، البطالنيقتضيوجهه ى عل به مورأ املكترن إ :يهو، القاعدة املعلومة إىل  مضافاًعليهدل يو

 املوقف يف: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيصح

  . )١(حج هلم  الراك األأصحاب: قالو ،ارتفعوا عن بطن عرنة

،  اجلباليه ووقفت بعرفات فادن من اهلضابإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو: قال، عنهو

قفون عند ين ي الذعيني ،حج هلم  الراك األأصحاب:  قال)سلم وهآل وعليهصلى اهللا ( رسول اهللا فإن

  . )٢(راكاأل

، وقفت بعرفات فادن من اهلضابإذا  : قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ريبص أيب عنو

 عيني، حج هلم  الراك األأصحابن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبفإن ، اجلبالياهلضاب هو

  . )٣(راكقفون عند األين يالذ

                                                

١٠ح...  احلجإحرام من أبواب ١٩ الباب ٢٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

 .١١ح...  احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

  . ١١ح...  احلجإحرام من أبواب ١٩ الباب ٢٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٩٣

  . )١(احلج عرفة: قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيباللئايل،  عن غوايلو

والوقوف ، ضةيالوقوف باملشعر فر:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مرسل ابن فضالوأما 

: تعاىلخبالف املشعر املستفاد وجوبه من قوله ،  عرف بالسنةإمنا وجوبهن  أفلعل املراد. )٢(بعرفة سنة

  . )٣(﴾فَاذْكُروا اللَّه ِعند الْمشعِر الْحراِم﴿

  ؟)٤(﴾ أَفَضتم ِمن عرفاٍتفإذا﴿: تعاىلة قوله يصدر اآل: قالي ال

  .  فتدبر،خبالف املشعر كوجوب ذلى علة ي اآلل يفيدل ال: نا نقولأل

 ني بك ذل فرق يفريغ من ،اًيدام وقت الوقوف باق ه ماكاناً تداري وقوف عرفات نسكتر  لومث

  . صح حجه و بالوقوف باملشعرأ اجتزن أصالًكتميولو مل ، ي واالضطراريارياالخت

  منه يفيكبل احمل، عليهه ي بقسممجاعبل اإل، كء من ذلي شخالف أجده يف بال:  اجلواهرقال يف

 من أوجب الوقوف فإن، بكمجاع املرادة اإلي زىنتهبل عن االنتصار وامل، تفاضةات االسجدرى علأ

  . ىانته ،فات الوقوف بعرفات لعذر إذا هيارياالجتزاء باختى علأمجع  باملشعر

ه يلإصل يمل  وهي اضطراراً بأن نسياري الوقوف االختكمن تر أن ىعل مجاع اإلى املستند دعويفو

  فارة كال  وبطل حجهي مل، لعذر آخر أو ق وقتهيلض

                                                

. ٢٤٧ ح٩٣ ص٢ج: العوايل )١(

. ١٤ح...  احلجإحرام من أبواب ١٩ الباب ٢٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٩٨ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ١٩٨ اآلية: سورة البقرة )٤(



٩٤

  .انكم به مع اإلالفجر متصالً إىل ولو، ديلة العيه لك تدارعليهب جيبل ، عليه

  : خبارر مجلة من األكذ ماى علدل يف، انكف يكو

 مام اإلك رجل أدريف:  قال،ثي حد يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحك

ن إو، أاي مجعا قبل طلوع الشمس فلكدري مث الًيقف ا قلي عرفات فأيتي أنه ظنن إ :فقال ،معجبهو و

  . )١(مت حجه قم جبمع فقديل وأاي ضوا فاليفي حىت هايأتي ال أنه ظن

ض الناس من يفي  بعد ماأيتيعن الرجل  )عليه السالم( اهللاأبا عبد  سألت :قال، ح احلليبيوصح

 املشعر  الناس يفكدريض فيفي مثقف ا يلته فيات من ل عرفأيتي حىت  مهلان يفكن إ :فقال ،عرفات

، قف باملشعر احلراميقد فاتته عرفات فل ون قدم رجلإو،  عرفاتأيتي حىت تم حجهي فال، ضوايفي أن قبل

، ض الناسيفي أن لبق و املشعر احلرام قبل طلوع الشمسكردأ إذا مت حجه فقد،  أعذر لعبدهتعاىل اهللا فإن

  . )٢( احلج من قابلعليه، جعلها عمرة مفردةي فل،عر احلرام فقد فاته احلج املشكدري مل فإن

،  الناس جبمعكعن رجل أدر )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  قال،اهللاد س بن عبيدرإخرب و

 الناس كدري أنه ظنن إ :فقال ،هاكدري أن مع قبلض الناس من جيفي أن عرفات إىل ىمضن إ يخشو

فض مع الناس يمث ل، قف جبمعيمعا فل جكدري ال أنه ن ظنإو، أت عرفاتيالشمس فلجبمع قبل طلوع 

  . )٣(مت حجه فقد

 عليهصلى اهللا (ان رسول اهللا ك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحو

  تقول  ا رسول اهللا ماي:  فقالريبكخ ي شفإذا،  سفر يف)سلم وآله

                                                

. ١ حعر من أبواب الوقوف باملش٢٢ الباب ٥٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

  . ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل) ٢(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٩٥

 مجعا قبل طلوع كدريمث  اليقف ا قلي عرفات فأيتي أنه ظنن إ :فقال ، جبمعمام اإلكدرأ رجل يف

  .)١(فقد مت حجه، هايأتي ض الناس من مجع فاليفي حىت هايأتيال  أنه ن ظنإو، أايالشمس فل

ح يها تصريس فيل ويراي االختكدراإن من كتميمن مل يانت ظاهرة فكان  واتيهذه الرواو

 ةريما عن الذخك، شمل اجلاهل القاصريما ك، كشمل ذلي ح احلليبي صح العلة يفعموم إالّ أن ،يبالناس

 خبارضة من األيعاً املستفياجلاهل مج ويالناس وم املضطركد حيؤيو:  املستند قالصرح به يفو، الدروسو

  . ىانته ، احلجك فقد أدر مجعاًكة املصرحة بأن من أدريتها اآلريغ وحةيالصح

  .ةيعذار العقالئل عذر من األكشمل يلة عموم العن إ :واحلاصل

  .  حملهري غس بعذر يفيان ليالنس أن  إىلالم احلدائق الراجعك أن نيذا تبو

ه، فعل بطل حجي عرفة فلم ين عن اضطراركمت لو أنه ، القاعدةىمقتضكات يظاهر هذه الروا نعم

  الظنك ذلار يفياملع أن ماك، ال بأس بالقول بهو، ياري الوقت االختعامد عدم الوقوف يفكون كيو

  . االحتمال أو نيقيعترب الي فال عدمهو

  

                                                

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل )١(



٩٦

 نيح إىل  بعرفات من بعد زوال الشمسياريوقت الوقوف االخت أن قد عرفت: )١٥ مسألة(

  .ةي الغروب املعلم بذهاب احلمرة املشرقنيح إىل زوال الشمسمن  أو ،الغروب

  .وم النحريطلوع الفجر من   إىل له فهو من غروب الشمسيالوقت االضطرارأما 

 املسألة الرابعة تقدم يف  ماعليهدل يو، كما عن املداركاً إمجاعبل ،  اجلواهرما يفكخالف  بال

  . خبارعشرة من األ

 اً يفيكحم واً حمققاًإمجاع ،ليعاب الليون ال استك الى مسميالواجب من الوقوف االضطرار مث إن

ة يحة معاويخصوص صحو،  النصوص املتقدمةإطالق عليه دليو،  املستندما يفكها ريغ ورةكالتذ

ه يب فجي ي الذياريالوقوف االختك يس الوقوف االضطراريهذا فلى علو، اليقف ا قليف :ةريخاأل

  . عابياالست

بل ، مهاريغ واجلواهر و به املستندفىتأما ك ،فالظاهر فساد حجه،  عمداًي االضطراركلو تره مث إن

  . صحاب من عبارات األريثك ىمقتضو، هخيض مشابع إىل األولنسبه 

،  السابقح احلليبي صح،هك به فقد ترأمور جزءاً من املكمن ترقاعدة  إىل  مضافاًعليهدل يو

  . خلإ )١( عرفاتأيتي حىت تم حجهي فال: ث قاليح

ح يذا الصح ه لعموم العلة يف،حنوها صح حجه أو  قصوراًجهالً أو اضطراراً أو اناًيه نسكنعم لو تر

  .أيضاًما تقدم سابقاً االستدالل به ك، نفسه

بعد مشول ي وال،  القاعدةىمقتض أنه من، عدمه نظر و الفساديفف،  مقصراًه جاهالًكتر ونكولو مت

 ، نفس باب احلج الوارد يفب أمراً جبهالةكا رجل رميأمن عموم و، حنوه له وتم حجهيفال: نصوص

  .أقربهذا و

  . ني املوقفكدراإ أقسام ح يفيد توضي مزنيملسألت اني هلاتأيتيسو

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل )١(



٩٧

  : أمور املقام ستحب يفي: )١٦ مسألة(

  .  املسألة السابعةما تقدم يفك، غتسل للوقوفي أن :األول

  يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاوي صحيفف، ضرب خباه بنمرةي أن :الثاين

دون و، دون املوقف،  بطن عرنةيمنرة ه و، بنمرةكرب خباعرفات فاض إىل تي فإذا: ث قاليحد

  . )١(عرفة

 نزل من عرفة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(علي عن ، عن الدعائمو

 بكمث ر: قال أن إىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه قبة رسول اهللا ي ضربت ف،منرة موضع بعرنةو، بنمرة

  . )٢(قف املوىتأحىت 

 أصبح بعد صالة نيمن ح مىن غدا مننه إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيب،عن العوايلو

  . )٣(مث راح فوقف املوقف بعرفة: قال أن إىل، وم عرفة فرتل بنمرةيالصبح 

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،ةيح معاوي صحيفف، عرفةإىل  مىن  التوجه مننيدعو حي أن :الثالث

،  اعتمدتإياكو،  صمدتإياكاللهم : إليهانت متوجه أ وعرفة فقل إىل غدوتإذا  : قال)السالم

وم ي به الي ممن تباهن جتعلينأو،  حاجيت يلين تقضأو،  رحليت يف يلكتبار أن كفاسأل،  أردتكوجهو

  . )٤(عرفات إىل نت غادأ ومث تليب، من هو أفضل مين

                                                

.  احلجإحرام من أبواب ٩ الباب ٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.  إىل مىنر اخلروجك يف ذ٣١٩ ص١ج: الدعائم )٢(

. ١٦٧ح١٦٤ ص١ج: العوايل )٣(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ٨ الباب ٩ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٩٨

اللهم : قلو، ن شئت فلبإو، ربك وعرفات إىل د أصبحت وطلعت الشمس فاغفإذا: يوالرضو

، ي جسد يف يلكتبارو،  حاجيت يليتقضو،  سؤيلينيتعطو،  ذنويبتغفر يل أن كسألأ، لتك توكيعل

  . )١(نما توجهتيأ ري للختوجهينو،  به من هو أفضل ميني ممن تباهن جتعلينأو

، ةك من ميسار اجلائيى علون كي يان الذكهو املو، سرة اجلبلي عرفات مبقف يفي أن :الرابع

  . عةياحلال مضرب خباء الش إىل هو وون القبلة خلف ظهرهكث تيح

، سرة اجلبلي مقف يف: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريعن معاو، حي الصحيفف

 فلما وقف جعل الناس، سرة اجلبلي م وقف بعرفات يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن

خفاف أس موضع يها الناس ليأ: فقال ،كففعلوا مثل ذل، جانبه فنحاها إىل قفونيخفاف ناقته فأبتدرون ي

 كفعل مثل ذلو، له موقفك هذا :قالو، املوقف إىل دهيشار بأو، له موقفكن هذا كلو،  املوقفناقيت

  . )٢( املزدلفةيف

طالب  أيب علي بن بن ني احلسبد اهللاع أيب وقفنا مع: قاال، ينيسد غالب األ ابينريوبش  بشرعنو

، هيموال وعتهيش وولده وتهي مجاعة من أهل بة عرفة من فسطاطة يفيفخرج عش،  بعرفة)ما السالمعليه(

ه تلقاء وجهه يديرفع  وتيفاستقبل الب، سرة اجلبلي مقف يفي حىت  هوناًيشمي فجعل ، خاشعاًمتذلالً

  . خلإ )٣(نيكاستطعام املسك

                                                

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ٨ الباب ١٦٣ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ١ح...  احلجإحرام أبواب  من١١ الباب ١٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ١١ الباب ١٦٣ ص٢ج: كاملستدر )٣(



٩٩

،  خرب مسمعي فف،ه املاءيسفح فيث يح سفلهأاملراد بسفحه و،  سفح اجلبلون يفكي أن :اخلامس

: قال أن  إىلفضل املوقف سفح اجلبلأو، لها موقفكعرفات :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

راكاتق األو، انتقل عن اهلضباتو)١( .  

 كأفضل ذل ولها موقفكعرفة : لقا أنه )ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٢(سفح اجلبل

عن الوقوف بعرفات فوق  )عليه السالم( إبراهيم أباسألت ، سحاقإموثق  أيضاً عليهدل يرمبا و

  . )٣(رضاألى عل: فقال ،رضاألى عل أو كيلإأحب  اجلبل

دعاء ك، ) السالمعليهم (تهيهل بأ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب الدعاء باملأثور: السادس

  . مهاريغ و)عليه السالم(ن ين العابديمام زدعاء اإلو )عليه السالم( نيمام احلساإل

نهما لتفرغ يجتمع ب و جتعل الصالةإمنا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: ة بن عماريفعن معاو

 وهجره لههلّ و اهللامحدا ف،روالوقا نةيك السكيعل و املوقفمث تأيت، مسألة ووم دعاءيه فإن،  للدعاءكنفس

 ريختو، حد مائة مرةأقل هو اهللا  أقرأو، أسبحه مائة مرة و، مائة مرةمحدا و،ربه مائة مرةك و،عليهاثن و

طان لن ي الشفإن ،طانيباهللا من الش تعوذ و،مسألة ووم دعاءيه فإناجتهد  و،حببتأ من الدعاء ما كلنفس

، الناس إىل تشتغل بالنظر أن إياك و، املوطنك ذليف كذهلي أن ه منيلإ موقف قط أحب  يفكذهلي

  ك عبدينإاللهم : ما تقولين فكيل و،كاقبل قبل نفسو

                                                

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ١١ الباب ١٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. الوقوف بعرفة ومىن إىل ر اخلروجك يف ذ٣٢٠ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٥ح ... احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٠٠

اللهم رب : ما تقولين فكيلو، قي من الفج العمكيلإ يريارحم مس و،كفد وبيخأ من جتعلين فال 

، نسة اجلن واإل شر فسق عينأادر و، احلاللكمن رزقى علوسع أ و، من النار رقبيتكلها فكاملشاعر 

 كرمك وك وجودك حبولك اسألينإاللهم : تقولو، ال تستدرجين وال ختدعين ون يبكمت اللهم ال: تقولو

 يتصل أن ،نيا أرحم الرامحيو، نيا أسرع احلاسبيو، نيا أبصر الناظريو، نيمسع السامعأا ي كمن وكفضلو

  . ذاك وذاك ن تفعل يبأو، آل حممد وحممدى عل

ضرينيها مل يتنيعطأن إ  اليتكيلإ اللهم حاجيت: السماء إىل كنت رافع رأسأ وقولما تين فكيلو 

  . من النار خالص رقبيتكأسأل، تينيعطأ ما نفعينيها مل يمنعتنن إ اليت و،ما منعتين

توفقين أن كسألأ، ك بعلميجلأ و،كدي بيتي ناص،كدي كمل وك عبدينإاللهم : ما تقولين فكيلو 

 حممداً كيها نبدللتو) عليه السالم( إبراهيم كليها خلتي أر اليتيكمناس  مينمن تسلّأو،  عينكيرضيملا 

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

بةياة طيته بعد املوت حييحأ و،طلت عمرهأ و،ت عملهي ممن رضاللهم اجعلين: تقولفيما ن كيلو ،

  . )١(الصدقة وة عرفة بالعتقيطلب عشي أن ستحبيو

عليه (علي  ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

: )عليه السالم(علي فقال ، اءينب من األيان قبلكهو دعاء من  و،وم عرفةي دعاء كعلمأال أ :)السالم

 ،تيمي وييحي ،له احلمد وك له املل، لهكيشر اهللا وحده ال إالّ له إال: فتقول:  قال،ا رسول اهللاي ىبل

ما ك احلمد أنت كاللهم ل، ريء قديل شكى علهو  و،ريده اخلي ب،وتمي  اليهو ح و،ييحي وتيميو

 كمن و حويلكب ويث تراكل وممايت ويايحم وينيد و صاليتكاللهم ل، قول القائلوني  ماريخ ونقول

  ،قويت

                                                

. ١ح ... احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٥ ص١٠ج: الوسائل )١(



١٠١

من و، لنارمن عذاب او، مرمن شتات األو، من وساوس الصدرو،  من الفقركب  أعوذاللهم اين

 كأسألو، احي به الرأيتي  من شر ماكب عوذأو، احي به الرأيتي  ماري من خك أسألينإاللهم ، عذاب القرب

  . )١( النهارريخ ولي اللريخ

 يدم ويحلم و، نوراًيبصرو ي مسعيفو،  نوراً قليباللهم اجعل يف:  ابن سنانعبد اهللا ىروو

 كنإ ،كلقاأوم يا رب ي نوراً  إيلّأعظم و، نوراًيجخمر ويمدخل ويمقام ويمقعد ويعروق ويعظامو

  . )٢(ريء قديل شكى عل

سبح اهللا  وتيت املوقف فاستقبل البيأتإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

اهللا  إالّ هل إال أن أشهد: تقولو، باهللا مائة مرة إالّ قوة اهللا ال ماشاء: تقولو، رب اهللا مائة مرةك و،مائة مرة

هو  وريده اخليب، وتمي  اليهو حو، ييحي وتيميو، تيمي وييحي، له احلمدو كله املل،  لهكيشر وحده ال

حد ثالث أقل هو اهللا : مث تقرأ، ات من أول سورة البقرةيمث تقرأ عشر آ. ر مائة مرةيء قديل شكى عل

 ِإنّ ربكُم اللّه الّذي خلَق السماواِت﴿ :ة السخرةي آأ مث تقر،منهاتفرغ  حىت ىرسكة اليتقرأ آو، مرات

مث تقرأ قل . آخرهإىل  )٣(﴾ علَى الْعرِش يغِشي اللّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا  ثُم استوىأياماَْألرض يف ِستِة و

عم ل نعمة أنكى عل عز وجلاهللا   مث حتمد،تفرغ منهماحىت  عوذ برب الناسأقل و، أعوذ برب الفلق

 حتمدو، مال و من أهلكيعلأنعم  ماى علحتمده و، منهات يحصأ ر نعمه واحدة واحدة ماكتذو، كيعل

 ،افأ بعملكت ال و، بعددىحتص  ال اليتكنعمائى عل احلمد كاللهم ل: تقولو، كأبال ماى عل تعاىلاهللا 

  حتمدهو

                                                

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ح ... احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥٤ اآلية: سورة االعراف )٣(



١٠٢

ربه كتو،  القرآن نفسه يفر بهكح ذيل تسبكحه بو تسب،  القرآنها احلمد لنفسه يفير فكة ذيل آكب

آل  وحممدى عل يتصلو،  القرآنل به نفسه يفل هلّيل لكلله بو،  القرآنرب به نفسه يفك ريبكل تكب

 ،ل اسم حتسنهكبو،  القرآن به نفسه يفىل اسم مسك بعز وجلتدعو اهللا  و،هيجتتهد ف وثر منهكت و،حممد

 كأسأل و،كسم هو لال كب، ا رمحاني، ا اهللاي كأسأل :تقولو،  آخر احلشر يفتدعوه بأمسائه اليتو

 صلوات كحبق رسولو، لهاك كانكبأر وكجبمع و،كأحاط به علم  ماوجبميع كعزت وكقدرت وكبقوت

 كبامسو، بهيخت ال أن كيعل ان حقاًك به ك من دعايم الذي العظكبامسو، ربك األكبامسو، عليهاهللا 

 تغفر يل أن ،لأس ه ماين تعطأو، ترده ال أن كيعلحقاً ان ك به ك من دعايالذ، عظمعظم األعظم األاأل

  .كع علمي مج يفع ذنويبيمج

، ل عامك  املستقبل يف الوفادة يفه يفيلإترغب و، اينالد وخرةلها من أمر اآلك كل اهللا حاجتأتسو

سع أوو،  من النارينكاللهم ف: كن من دعائكيلو،  مرةنيه سبعيلإوب تتو،  مرةنيل اهللا اجلنة سبعأتسو

 نفذ فإن. العجم وشر فسقة العرب ونسفسقة اجلن واإل  شر عينأأدرو، بي احلالل الطكمن رزق يعل

  . )١(املسألة والتضرعومتل من الدعاء  الو، آخره إىل عده من أولهأمل تغرب الشمس ف وهذا الدعاء

 ميركالل من القرآن ي والتهلريبكح والتيات احلمد والتسبيستخرج الشخص آي أن نكمي: أقول

  . اتيشف اآلكتاب كبواسطة 

  وقف باملوقف   عند ما)عليه السالم(جعفر  أبا تيرأ:  قاليسابوريعن النو

                                                

. ٤ح ... احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٧ ص١٠ج: الوسائل )١(



١٠٣

  . )١(  منهكذلى علت أحداً أقدر يفما رأ، فاضأ أن  إىلنيفما زالتا ممدودت، عايه مجيدي مد

هو  وجمامع ثوبه وتهي بلح باملوقف أخذ)عليه السالم( اهللاأبا عبد ت يرأ: قال، داودعلي بن عن و

  . )٢(تي مبا جنهذه ذميت :س الرأسك منمىنيقول باصبعه الي

ما سترت كاللهم : وم عرفةيته يمن أدع، )عليه السالم( الرضا ىموسعلي بن عن ، ديعن السو

حسان فأمت  باإلما بدأتينكو، ك عفوسعيني فلك علمما وسعينكو، تعلم  مايل غفرامل أعلم ف ما يعل

، ك باطاعترمينكأ فكتيحدان وما عرفتينكو، ك فاشفعها مبغفرتك مبعرفترمتينكما أكو، فران بالغكنعمت

ا ي ميركا يا جواد ي منه  مالو شئت عصمتين فاغفر يلكبعصمت إالّ عتصم منهأن ك مما مل أما عصمتينكو

  .)٣(رامكاإل وذا اجلالل

وال  من بر ما: قولي )ه السالمعلي(جعفر  ان أبوك:  قال)عليه السالم(عن الرضا ، يعن البزنطو

الفاجر وأما ، خرةاآل واي حوائج الدنيفف الرب أما ،ستجاب لها إالّ دعو اهللايقف جببال عرفات فيفاجر 

  . )٤(اي أمر الدنيفف

 قاعداً وحل قائماًأ و،التضرع و الدعاء واجتهد يف،مث ائت املوقف فادع بدعاء املوقف: يوالرضو

  . )٥(تغرب الشمس أن إىل

                                                

. ٣٣٩ص: قبالعن اإل، ١ح...  احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٦٤ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ٣٣٩ص: قبالعن اإل، ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٦٤ ص٢ج: كاملستدر )٢(

. ٣٣٩ صعن االقبال، ٤ح...  احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٦٤ ص٢ج: كاملستدر )٣(

.١٦٦ص: سنادقرب اإل )٤(

. ٢١ س٢٨ص: فقه الرضا )٥(



١٠٤

 وم عرفةي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خطب النيب:  قال،يالعنرب عن، عن ابن شهر آشوبو

صلى اهللا عليه وآله ( فنظر النيباء،  هذه للفقريبلإن إ ا رسول اهللاي: فقال رجل، الصدقةى علحث و

  . )١(تياشتروها فاشتر:  فقالإليها )وسلم

  . خوانالدعاء لإل: )السابع(

 موقفاً  فلم أر، املوقف بن جندب يفعبد اهللات يرأ:  قال، بن هاشمإبراهيمن ع، حي الصحيفف

فلما ، رضتبلغ األ حىت هيخدى علل يدموعه تس والسماء إىل دهيزال ماداً   ما،ان أحسن من موقفهك

 إالّ دعوت اهللا ماو: قال ،كت موقفاً قط أحسن من موقفيرأ ما حممد ا أباي: قلت انصرف الناس

ب يه بظهر الغيخمن دعا ألأنه  :خربينأ )عليه السالم( بن جعفر ىاحلسن موس أبا  ألنكذلو، خواينإل

احدة ال أدع مائة ألف ضعف مضمونة لو أن رهتكف،  مائة ألف ضعف مثلهكل و: من العرشينود

  )٢(. تستجاب أم اليأدر

 خوانهالدعاء إل ىعلاملوقف أقبل  إىل حج فصار إذا ني بن أعىسيان عك:  قالريعم أيب عن ابنو

ه ي تبث فياملوضع الذ إىل صرت إذا  حىتكتتعب بدن وكتنفق مال :قلت له: قال، ض الناسيفيحىت 

 كثقة من دعوة امللَى عل ينإ: قال ،كت نفسكتر وكخوانالدعاء إلى عل أقبلت عز وجلاهللا  إىل احلوائج

  . )٣( ي من الدعاء لنفسك شيفو، يل

  نت ك:  قال، بن جندبعبد اهللا أو ،البالد  أيب بنإبراهيمعن :  املوثقيفو

                                                

. عن املناقب، ١٠ح ... احلجإحرام من أبواب ١٤ الباب ١٦٤ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ١ح ... احلجإحرام من أبواب ١٧ الباب ٢٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ح ... احلجإحرام من أبواب ١٧ الباب ٢٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٠٥

 فإذا، هيني عىحدإان مصاباً بك وعليهب فسلمت ي بن شعإبراهيمت يفضت لقأفلما ،  املوقفيف

 كنيعى علنا واهللا مشفق أو كيني عىحدإصبت بأقد : فقلت له، ا علقة دمأكحة محراء ينه الصحيع

فلمن : فقلت، ومي اليدعوت لنفس حممد ما أبا اياهللا ال و: قال، الياء قلكقصرت من الب فلو، ىخراأل

ه بظهر يخمن دعا أل: قولي )عليه السالم( اهللاأبا عبد  مسعت فإين، خوايندعوت إل:  فقال،دعوت

 دعوي كامللو خوايننا أدعو إلأون كأ أن فأردت،  مثالهكلو: قوليا كل اهللا من السماء به ملكّ وبيالغ

  . )١(ك من دعاء امللك شلست يفو، يلنفس ي من دعائك ش يف ألين،يل

، دعويهو قائم  و املوقفيف ية بن وهب البجليت معاويرأ: قال،  أصله يفيد النرسيعن زو

 دعو هلمي وهميسمي، فاق من اآل رجاالًعديمسعته  و،حبرف واحد دعو لنفسهيته يه فما رأءفتفقدت دعا

فما ، يبن أخ اي:  فقال، عجباًكت منيلقد رأ،  اهللاكلقاسم أصلح اا أباي: فقلت له، نفر الناسحىت 

 أي يدرأ فال ،الساعةحىت  كرمقأنا أو كتدعو لنفس  الكتيرأ: فقال ،ت ميني مما رأكعجبأ يالذ

 كخوانإثار يإ وكتيعناو،  مثل هذا املوقفيف ك الدعاء لنفس يفكخطأت من حظأعجب ما أن يمراأل

 ي مسعت موالينإ، ك من ذلكثرن تعجبكت  فاليخأبن  اي :فقال. فاق اآلتدعو هلم يفحىت  كنفسى عل

   ان واهللا يفكو، )ما السالمعليه(جعفر بن حممد  ،مؤمنة ول مؤمنك موىل وكموالو

                                                

: والتهذيب. ٩ح...  يف الوقوف بعرفة٤٦٥ ص٤ج: ايفكوال. ٣ح ... احلجإحرامب  من أبوا١٧ الباب ٢٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢١ حعرفات إىل  يف الغدو١٣ الباب ١٨٥ ص٥ج



١٠٦

تقوم  أن  إىلاي منذ خلق اهللا الدنىد من مضيسو، رضد أهل األيسو، د أهل السماءيزمانه س

ذنا أصمت  الّإو قولي )معليهصلوات اهللا (من آبائه ئمة األ وني املؤمنريمأو بعد آبائه رسول اهللا، الساعة

ه املؤمن يخمن دعا أل: )ماعليهصلوات اهللا ( ني املؤمنريأم ونالته شفاعة حممد الو، ناهيت عيعم وةيمعاو

 من السماء كناداه ملو،  مائة ألف مثل ما سألتك لعبد اهللاا ي :اي من مساء الدنكب ناداه مليبظهر الغ

 إىل ينتهي حىت ل مساء تضاعفك من ينادي كذلكو،  دعوتي مأتا ألف مثل الذك ل اهللاعبدا ي :ةيالثان

 :ه اهللاينادي كفعند ذل،  دعوتي سبعمائة ألف مثل الذك لعبد اهللاا ي :كه مليناديف، السماء السابعة

 ،ءيل شك بل وسعت رمحيت، ءي شنقص رمحيتيال و، نفذ خزائيني  اليالذ ميركنا اهللا الواسع الأ يعبد

  . ثياحلد )١(ينا لنفسأ اخترت ي من الذأكثربن أخ  اي حظ يأ دعوت فيمثل الذ  ألف ألفكل

ون املوقف كو، صحابالء األؤالتزام ه إالّ أن ات،ف بعركانت مل ختصص ذلك نإ وخبارهذه األو

  .  هناكر ذلك لذيفكيقها يمن أحد مصاد

 ،اًياناً خالكدع مي ال أن ك ذلمعىنو، برحله وسد اخللل بنفسهي أن ستحب للشخصي: )الثامن(

  هذا االستحبابون العلة يفكت أن بعدي ال و،رحله أو هايون نفسه فك ل،تظهر ال حىت رضستر األيبل 

م اهللا يتعظى علدل أ كون ذلكيف، ثرمك وظهر ازدحام الناسي حىت بصاررض عن األرادة ستر األإ

أخذون يبعض الناس  أن ما هو املتعارف منك، الناسمة عدم مزامحة كون احلكت أن نكميما ك، سبحانه

  . ك ذل يفإشكالان فال كف يك و،قي ضهم يفريقع غيف، عاًي وساناًكم

                                                

  . ١ح...  احلجإحرام من أبواب ١٦ الباب ١٦٤ ص٢ج: كاملستدر )١(



١٠٧

 أو ك فسده بنفست خلالًي رأفإذا :)عليه السالم(عن الصادق ، ة بن عماريح معاوي صحيفف

  . )١( اخلاللكتسد تل أن  جيبعز وجل اهللا فإن ،كبراحلت

 ثينحيهو  و،مبىن اية من العشايعش )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل: قال، ساريد بن يوخرب سع

ى علفقه نأف الرزق كمن ذل، فأخذ ا عبد رزقه اهللا رزقاً من رزقهميأد يا سعي :هي فرغبينيو احلجى عل

أمل تر  ،ليقياملوقف ف إىل ة عرفةيقدم م عشيحىت ، خرجهم قد ضحاهم بالشمسأمث ، الهيعى علو نفسه

 ء م قد ضحاهميجي : فقال،ك جعلت فداىبل: فقلت ،حدأها يس فيفل ها خللي فكون هناك تجاًرفُ

 كفأخذ ذل يرزقته من رزق ي عبد: لهكيشر  ال وتعاىلكقول اهللا تباري ف، الفرجكشعب م تليحىت 

غفر له أ فتماس مغفريتال، شعب م هذه الفرجة حىت مث جاء م، الهيع و به نفسهىفضح، فقهنأفالرزق 

  . )٢(اء قاهلا حنواً من عشرةيشأ مع :ديسع  قال،مههأه ما يفكأ وذنبه

 نياحلسعلي بن ان ك: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال، عن حممد بن عجالنو

ة هم حاجيلإما به و،  السودانيشتريان كلقد و: قال أن  إىلدخل شهر رمضان إذا )ما السالمعليه(

  . )٣(من املال ز هلمئجواو فاض أمر بعتقهمأ فإذا ،اخلاللو  الفرجكم تل سدي م عرفات فأيتي

 الحىت ، ك السواد هناريثكخدمه لتو هلهأنسان ستصحب اإلي أن  استحبابنيثين احلديظاهر هذو

  . ةيرض املوقف خالأ ىتبق

  . فراجع، اجلواهرو  احلدائقما يفك ،تقدم  ماري سد اخللل غ معىنرمبا احتمل يفو

                                                

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ١٣ الباب ١٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ١٣ الباب ١٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ١٣ الباب ١٦٤ ص٢ج: كاملستدر )٣(



١٠٨

 أيب مد و)عليه السالم( نيث دعاء احلسي حدما تقدم يفك، هيدي اًدعو قائماً مادي أن :)التاسع(

  . هيدي )عليه السالم(جعفر 

  .نصى عله يقفا فيما مل أ اجلواهرو ر احلدائقكن ذكل

 )ى اهللا عليه وآله وسلمصل( النيب أن ىعلة الدالة يحة معاويتقدم من صح ملا، باًكوز الوقوف راجيو

  . باًكوقف را

: قال، ىسيعن محاد بن ع، ىسيعن حممد بن ع، سناد قرب اإل يفيريرواه احلم ما  الداللةمثله يفو

 إىل دهي بغلة رافعاًى عل املوقف يف )ما السالمعليه(جعفر بن حممد  )عليه السالم( اهللاأبا عبد ت يرأ

ظاهر  و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  موقف النيبان يفكو، انصرف حىت املوسمإىل و، ساريالسماء عن 

  . )١(لوذ ساعة بعد ساعة بسبابتهيهو  والسماء إىل هيفك

  . )٢(بغلتهى عل  املوقف واقفاًيف )عليه السالم( اهللاأبا عبد  ىرأ أنه ،ث عن حفصي حديفو

فعل و،  بالصدقة) وسلمصلى اهللا عليه وآله( مر النيبأما تقدم من ك، العتق والتصدق: )العاشر(

  . للعتق )عليه السالم( نياحلسعلي بن 

 ما تقدمك،  اجلملة حالة الدعاء يفصبعه يفإ بريشيو، جمامع ثوبهو تهيأخذ بلحي أن :) عشرياحلاد(

  . )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

 ن عن ابينكل،  واحدريره غكما ذك، مع الضرورة الإ اجلبلى علأ ره الوقوف يفكي: ) عشرالثاين(

  . كما حرما ذلأ سيدرإو براج

                                                

. ٢٢ص: سنادقرب اإل )١(

. ٧٥ص: سنادقرب اإل )٢(



١٠٩

 بعرفات فوق اجلبل عن الوقوف )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت: قال، عماربن سحاق إفعن 

  . )١(رضاألى عل: فقال ،رضاألى عل أم كيلإحب أ

: قال ،صنعونيف يكضاقت عرفة  إذا :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،عن مساعةو

اجلبل إىل رتفعوني)٢(.  

  . )٣(قف جببال عرفاتي: يث البزنطي حدتقدم يفو

  .  واحدريره غكما ذك،  طهارةريره الوقوف بغكي: )الثالث عشر(

 صلح لهيهل  سألته عن الرجل: قال، )عليه السالم( ىه موسيخأعن ، جعفرعلي بن ح ي صحيفف

  . )٤(وضوءى لعهو و إالّ صلح لهي ال: قال ، وضوءريغى علقف بعرفات يأن 

ى علصلح الوقوف بعرفة ي ال: قال أنه )ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٥( طهارةريغ

ما عن ك، االستحبابى علبد من محلهما  ال أنه  إالّ،ان ظاهرمها الوجوبكن إ وهذان اخلربانو

ه ي ففإنالطواف  إالّ ، وضوءريغى عللها ك ك املناسيقضي أن بأس ال : ابن عمارةحي لصح،املشهور

  . )٦(فضلأالوضوء  و،صالة

 مجلة من ما تقدم يفك ،نيقامتإ وذان واحدأالعصر ب والظهر ني الصالتنيمع بجي أن :)الرابع عشر(

وقف فخطب  وم عرفةي زاغت الشمس ني ح)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن، اتيالروا

  امقأمث ، ذن باللأمث ، الناس

                                                

. ٥ح...  احلجإحرام من أبواب ١٠ الباب ١١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣ح...  احلجإحرام من أبواب ١١ الباب ١٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٦٦ص: سنادقرب اإل )٣(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٠ الباب ٢٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(

...  ومىن إىل ر اخلروجك يف ذ٣٢٠ ص١ج: الدعائم )٥(

. ١ ح من أبواب السعي١٥ الباب ٥٣٠ ص٩ج: الوسائل )٦(



١١٠

 ،)١(املوقفتى أ حىت بكمث ر، ئاًينهما شيصل بيمل و،  العصرىقام فصلأمث ،  الظهرىالصالة فصل 

  . خلإ

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما فعله رسول اهللا ك، طبخي أن مامستحب لإلي: )اخلامس عشر(

  . رد سائالي ال وحداًأسأل ي ال أن :)السادس عشر(

 :فقال له، سأل الناسي وم عرفة سائالًي )عليه السالم(حلسني اعلي بن مسع : فعن الصدوق قال

داًيون سعكي أن ومي هذا ال يف بطون احلباىل ملا يفىجريلنه إ ،ومي هذا ال اهللا تسأل يفريغأ كحيو ،ان كو

  . )٢(رد سائالًيمل  وم عرفةيان ك إذا )عليه السالم(ابوجعفر 

 حداًأحد أه يسأل في وم الي وم عرفةي :قولي )سالمما العليه( نياحلسعلي بن ان ك : املرسليفو

  .)٣(اهللاإالّ 

  . أيضاً احلرم راهة السؤال يفك اتيظهر عن بعض الروايبل 

، كاملل د بن عبديالول إىل بتكلو رنه إ ):ما السالمعليه( نياحلسعلي بن ل ليقنه إ :يفعن الزهر

، )عليه السالم(طالب  أيب علي بن صدقات ة يفيحممد بن احلنفى عل ك ليقضي ل،د ايوالول ةكان مبكو

سأهلا أف يكف، ا خالقهايسأل الدنأ أن فن آلينإ ،عز وجل اهللا ري حرم اهللا أسأل غيفأ كحيو: فقال

حممد بن ى علم له كححىت  دي قلب الولبته يفي هىلقأاهللا  أن جرم فال: ي قال الزهر،يخملوقاً مثل

  . )٤(ةياحلنف

                                                

  ...  مىن إىل ر اخلروجك يف ذ٣١٩ ص١ج: الدعائم )١(

. ٣٦ و٣٥ ح فضائل احلج من٦٢ الباب ١٣٧ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٠ الباب ١٦٦ ص٢ج: كاملستدر )٣(

. ٣ح...  احلجإحرام من أبواب ٢١ الباب ٢٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



١١١

  . عصرهاأي ، ة عرفةينة عشيالز وب التجملستحي: )السابع عشر(

خذُوا زينتكُم ِعند ﴿ :عز وجلسألته عن قول اهللا : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن زرارة

  . )٢(ة عرفةيعش: قال )١(﴾ مسِجٍد  كُلّ

عليه ( عبد اهللا أبا تي رأ: قاليكبالل امل أيب  فعن، عرفةتستحب هذه الصالة يف: )الثامن عشر(

، حدأعة بقل هو اهللا ك مائة رىفصل، حدأ بقل هو اهللا يصليان ك نواة فني خبمسىتأبعرفة  )السالم

ما  :فقال،  هذه الصالة ههناىم صلكحداً منأت يما رأ، كجعلت فدا:  فقلت،يرسكة اليآختمها بو

  . )٣( هذه الصالةىصلإالّ   نيبيوص الو شهد هذا املوضع نيب

  .  واحدريره غكما ذك،  املغفرة بعرفاتلزم حسن الظن باهللا يفي: )التاسع عشر(

 ،عظم جرماًأهل عرفات أ أي :قلت: قال، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، ونسيس بن يدرإفعن 

  . )٤(غفر لهياهللا مل  أن ظنيهو  واملنصرف من عرفات: قال

ا رسول ي :ليق: قال )عليه السالم( ني املؤمنريمأعن   بسنده،)عليهما السالم (عن جعفر بن حممدو

قال جعفر ، غفر لهيمل  أنه ظنيهو و نصرف من عرفاتي يالذ :قال ،عظم جرماًأهل عرفات أأي ، اهللا

  . )٥(عز وجلقنط من رمحة اهللا ي ي الذعيني: )ما السالمعليه(بن حممد 

                                                

. ٣١ اآلية: سورة األعراف )١(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٦ الباب ٣٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ح...  احلجإحراممن أبواب  ١٥ الباب ١٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢ح...  احلجإحرامبواب أ من ١٧ الباب ١٦٥ ص٢ج: كاملستدر )٤(

. ٦٤ صعن اجلعفريات، ٣ح...  احلجإحرام من أبواب ١٧ الباب ١٦٥ ص٢ج: كاملستدر )٥(



١١٢

 إالّ تغفر نوب ذنوب المن الذ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا قال رسول: ذا السند قالو

  . )١(بعرفات

  . وم عرفة باملأثوري ستحب الدعاء عند غروب الشمسي: )العشرون(

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ :قولي )عليه السالم( اهللاأبا عبد مسعت : قال، موني بن معبد اهللافعن 

 ك أعوذ بينإلهم ال: قال، ندفعي أن ب قبليتغ أن فلما مهت الشمس،  وقف بعرفات)عليه وآله وسلم

 ىمسأو، كاً بعفوري مستجي ظلمىمسأ، النهار وليدث باللحيمن شر ما و، مرمن تشتت األو، من الفقر

 اي، ي الباقكاً بوجهري مستجيناف الي وجهىمسأو، كاً بعزري مستج ذيلىمسأو، كمانأاً بري مستجخويف

ع ي شر مجواصرف عين، كتي عافلبسينأو، ك برمحتجللين، ىا أجود من أعطيو،  من سئلريخ

  . )٢(كخلق

 اللهم ال: فقل وم عرفةيغربت الشمس إذا  :قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

اً مستجاباً جحوم مفلحاً مني القلبينأ و،تينيبقأبداً ما أه من قابل يوارزقن، جتعله آخر العهد من هذا املوقف

وم يالاجعلين و،  احلرامكتيحجاج ب وكفد ووم أحد منيقلب به الني بأفضل ما ،مرحوماً مغفوراً يل، يل

 الرضوان والرمحة وةكالرب وريأحداً منهم من اخل تيعطأ أفضل ما عطينأو، كيعل كفد ورمكمن أ

  . )٣( هلم يفكبارو، ريثك أو ليقل أو مال أو ه من أهليلإرجع أما ي ف يلكبارو، املغفرةو

                                                

. ٦٥ صعن اجلعفريات، ٤ح...  احلجإحرام من أبواب ١٧ الباب ١٦٥ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٤ الباب ٣١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٤ الباب ٣١ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١١٣

فلما ،  باملوقف)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب باً منينت قرك: لقاعبد اهللا،  أيب ن بعن محادو

 قد أمور فبتعذبينن إ ،كابن عبد وك عبدينإاللهم : مث قال،  مبجامع ثوبهىسريده اليمهت الشمس أخذ ب

 يل  اغفرى،حق من عفأا ي، نت أهل العفوأ هل العفوأ فن تعف عينإو، كيدي نينا بأو  مينتفَسلَ

  . )١(دابته كحرو صحايبألو

  . تعاىلاهللا  ادعويو، وم عرفةيتمعوا جين  أمصار سائر األستحب للناس يفي: )العشرون والواحد(

 مام يفإ ريتمعون بغجيوم عرفة ي يف: ث قالي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن ابن سنان

  . )٢(عز وجلدعون اهللا يمصار األ

 أن بأس ال و،ةكمب إالّ عرفة ال: قال أنه )م السالمهعلي( يعلعن ، هيعن أب، جعفر أيب عنو

  . )٣(دعون اهللايوم عرفة ي األمصار تمعوا يفجي

  

                                                

. ٣٣٩ صقبالعن اإل، ١ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٣ الباب ١٦٦ ص١٠ج: كاملستدر )١(

. ١ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٥ الباب ٣٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ح...  احلجإحرام من أبواب ٢٥ الباب ٣٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١١٤

 حىت ،ك ذليف عةية للشي التقيجتزفهل ، وم الثامن عرفةيون كى عل العامة لو بىن: )١٧ مسألة(

  ؟ عنهم أم الك ذلأجزأم لو وافقوهم أ

 إىل صاحب اجلواهرو ىنكصاحب املقامع وال و) اهللارمحه( ي ذهب العالمة الطباطبائ،قوالن

  .العدمإىل  ياحملقق القمو ىخ املرتضيالش ذهب بعض آخر منهمو، جزاءاإل

هل ، ثبت العدمي أو ،ثبت عندنايمل و ثبت اهلالل عندهم إذا : رسالة متعلقة باحلج يفاألولقال 

د بعد اعيم أ، حيالعمل صح وهاريلزم غ أو ، ما عندهم من ثبوته موافقة هلمىمقتضى عللزمنا العمل ي

، اًيحاً جمزيمقتضاه صحى علون العمل كيف،  مثلهة يفيان التقي جرقرباأل ،منه مطلقاً بد ال أو ،نكالتم

  . ىانته ،أحوطن كعادة مع التمان اإلكن إو

عة ين للشكمأفلو ، طرفى عل العامة بىنو  احلجةي ذلو اشتبه اهلالل يف: بهي ما تعرقال الثاينو

املقرر  النهجى عل ني بالوقوفتيانوجب اإل: قال أن إىل، ةيوجب عملهم خالفاً للتقي أن بدون نافالوقو

 الغسل والوضوء وم الصالةكذا حكهو: قال أن  إىل،حياحلج صحو، ةيال وجبت املوافقة تقإو، شرعاً

  .  ملخصاًىانته ،الصوم ومميالتو

ة عندنا يوم الترويون كيوجه ى علم باهلالل كحو امة العينة عند قاضيلو قامت الب: قال الرابعو

 أو ،هريف بغيلكعسر التي وةيام التقكحأه من  ألن،يزجي و الوقوف معهميمامصح لإليفهل ، عرفة عندهم

مهم ك حه وجوب القضاء يفيلإ يؤميما ك،  حمل الفرض منهي املوضوع الذ لعدم ثبوا يفيزجيال 

 أن من  إيلّأحب هيقضأوماً مث يفطر أ نئل :منها  اليت، النصوصعليه دلت يالذ،  شهر رمضاند يفيبالع

، م للحرجكحلاقاً له باحلإ، جزاء هنابعد القول باإلي الو، ك ذلالماً يفكهلم  مل أجد، يضرب عنقي

  قد و القضاءاحتمال مثله يفو



١١٥

 ،هك ترينبغي اط الي فاالحتكن مع ذلكلو، ي منسوباً للعالمة الطباطبائكم بذلكاحلى عل عثرت 

  . ىانته

 طوائف من كذلى علدل ي و،ني واحد من املعاصرري وفاقاً لغ،قرب هو األيهذا القول بنظرو

  : خباراأل

نا إ :)عليه السالم(جعفر  أبا سألت، اجلارود أيب ةيرواك، املسألة خبصوصهاى علدل ي ما: األوىل

ان كو )عليه السالم(جعفر  أيب ىلعفلما دخلت ، ىضح األعوام يف األك عام من تلنا سنة يفككش

صوم يوم يوالصوم ،  الناسيضحيوم ي ىضحواأل، فطر الناسيوم يالفطر :  فقال،يضحينا أصحاببعض 

  . )١(الناس

 م يفكاحل أن فاملراد، نيوك التريغي ع اليالتشر إذ ،ان الواقعيلب  اليل شرعي ترتكذل أن من املعلومو

 أن ماك، مطلقاً ة الي حال التقيف أنه يهيمن البدو،  املراد م العامةالصوم تابع للناسو ىضحاأل والفطر

 املناقشة يفو، تابعة هلم أيضاً ةون عرفكى عل دل بااللتزام العريفي،  تابعاً هلمىضحون األك أن املعلوم

  .  حملهاري غالداللة يف

  يف)رمحه اهللا(الصدوق ن  أحىت، شكالزمنة ذا اإل األك تلعة يفيثرة ابتالء الشك كد ذليؤيمما و

 )عليه السالم( جعفر يبأ(ه ي عن أبى رو،ريعن حنان بن سد ىن رو أ بعد، باب صوم التطوعيف، هيالفق

 :قال ،عدل صوم سنةي أنه زعمونيم إ كجعلت فدا:  فقلت،وم عرفةيسألته عن صوم : قال) ةنسخ

صومهي  ال)عليه السالم( أيب انك ،لقا ،كمل جعلت فداو: قلت :مسألة ووم دعاءيوم عرفة ي ،

  ختوف أف

                                                

. ٧ح...  عنهكميس  من أبواب ما٥٧ الباب ٩٥ ص٧ج: الوسائل )١(



١١٦

وم يس بيلو، ىضحوم األيوم عرفة يون كي أن ختوفأ وأصومه أن رهكأو،  عن الدعاءضعفينين أ

ره ك إمناو، ىضحأ لفطر وال ني موفقريالعامة غن إ ):رمحه اهللا(تاب كقال مصنف هذا ال: قال، )١(صوم

  . خلإ ،ني السنأكثر يف ديوم العيون كيان كه  ألن،وم عرفةي صوم )عليه السالم(

قول باتباع ن  الناإ عليهدل يو، ي ال الوضعيفيلكم التكاحل إىل اجلارود ناظرة أيب ةيروا: قالي ال

ما ك،  آخر شهر رمضانة يفيفطر تقألو  ب القضاءجيلذا  و،عاًض وآخرهو ول شهر رمضانأ الناس يف

جب ي ف،الوضع فال أما ،ةيف ساقط بالتقيلكن التأو، امانع من االلتزام  نئذ اليحو، ةي الرواكنص بذل

 ضائر بعد عدم ري غ،ذاكهو األولالعام ك ون العام الثاينكي أن احتمالو،  العام الثاين باحلج يفتياناإل

  . ونه مطابقاً للخارجك

د اكي ء الي شي والوضعيفيلكم التك احلني بكيكالتفو، ة مطلقي الروال يفيظاهر الترت: نا نقولأل

  .  الصوم واحلجنيتالزم ب ال و خصصت الصومإمناة ينة اخلارجيالقرو، ليفهم من الدلي

 وجوب القضاء يفى علل خاص يام دليق و،عاًضو وفاًيلكة العموم تيظاهر الروان إ :واحلاصل

  .خبار األ ذا النحو يفكيكثرة التفكنا من يخصوصاً بعد ما رأ، عليهه ريوجب محل غي ال، الصوم

دخل  ومن أحرمك ،وىل أخر من احلجأمواضع ى عله يان محل ما حنن فكاز هذا احلمل لولو ج

 من ك ذلريغإىل ، جهالً أو اناًَيمن أفاض من عرفات قبل الغروب نسو، كذلكالنائب  واحلرم فمات

  .هاي نقول بصحة احلج فاليت املوارد

  ة وجوبيعدم معلوم إىل هذا مضافاً

                                                

. ١٢ ح يف صوم التطوع٢٥ الباب ٥٣ ص٢ج: الفقيه )١(



١١٧

   .ةيفطر تقأ قضاء الصوم ملن 

 خبارما تضمن القضاء من األ ذإ، لو عن مناقشةخي  ال)عليه السالم(االستدالل بقول الصادق و

 أن  إىلمضافا، ةينة خارجيمع قطع النظر عن قر،  نفسهاا يفعليهصح االعتماد ي ال،  مرسلةعليهالدالة 

مل   ما يف)لسالمعليه ا(ره كذيلذا مل  و،يحاش الراويه لدفع استيقضينه أمام بون قول اإلكالظاهر 

  . ستوحشي

  .وجوب القضاء إىل  ذهب)رمحه اهللا( أنه  مع،ةيفضلمام لألون قضاء اإلكجوز املستند  لذاو

  . )عليه السالم(مام فطار اإلإات يبأس بنقل روا الو

 كوم شي العباس يف أيب ىعلدخلت  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،فعن خالد بن عمارة

 ريا أمي: قلت له، كأيامس هذا من يلعبد اهللا  أبا اي: فقال، ىتغذيهو و من شهر رمضانه  أنعلمأنا أو

: )عليه السالم( قال ،دنأ: فقال: قال ،كفطارإب الإ يفطار إالو، كبصوم الّإ ي ما صومنياملؤمن

من شهر رمضان أنه نا واهللا أعلمأو لتكأفدنوت ف)١( .  

ة ريهو باحل وقال أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هحابأصعن رجل من ، نيعن داود بن احلصو

فسلمت ، هو واهللا من شهر رمضانو،  الصوم الناس يفكقد شو عليه دخلت ينإ :العباس أيب  زمانيف

فدنوت : قال، لكفادن ف: قال، هيدي نيواملائدة ب، ال: فقلت ،وميصمت الأ اهللاأبا عبد ا ي: فقال، عليه

تفطر : )عليه السالم( عبد اهللا يبفقال الرجل أل، كالفطر مع وكالصوم مع :وقلت: قال، لتكفأ

ضرب ي أن من  إيلحبأه يقضأوماً من شهر رمضان ويأفطر  واهللاأي  :فقال ،وماً من شهر رمضاني

  . )٢(يعنق

                                                

. ٦ ح عنه الصائمكميس  من أبواب ما٥٧ الباب ٩٥ ص٧ج: الوسائل )١(

. ٤الصائم ح  عنهكميس  من أبواب ما٥٧ الباب ٩٥ ص٧ج: الوسائل )٢(



١١٨

، ءر القضاكذيمل  )عليه السالم(مام اإلى عل األوىلة ي الروا يفيعترض الروايث مل يح أنه ىتر الأ

  .رهكة ذي الثان يفعليهث اعترض يحو

عليه (ر كقد ذو، )عليه السالم(مام اإلى علعترض ي مل يالراو إالّ أن ،ةيالثانك ىخرأ مرسلة كهناو

، )١(يضرب عنقي أن من يعلسر يأه ؤقضاو وماًي يفطارإان كف :ن ذه الصورةكل، هء قضا)السالم

  . نيب جداً احتاد املرسلتين من القركل

 الدروس ورشاداإلو املختلف وريالتحر وىاملنته والنافع واملعترب والشرائع وا ذهب اخلالفلذو

بل املنقول عنهم ، فطرأ القضاء لو عليهب جي ال ره مطلقاًكامل أن  إىليكما حك كثربل األ، الروضةو

  .احلدائق وكاملسال ورةكالتذ واملبسوطكاً ريسينفراً  الّإسوا يل هيوجوب القضاء ف

خر أات متعددة ي رواه يفيلإشارة ة وجوب القضاء عدم اإليرنا من عدم معلومكد ما ذيؤيا رمبو

  . أيضاً

 جعلت ينإ:  فقال)عليه السالم(ل الصادق أث سيح،  بن عمروميركال عن عبد، هية الفقيرواك

 أيامال و، نيدي العال يفو،  السفرم يفتص ال: فقال ،)عليه السالم(قوم القائم ي حىت أصوم أن ينفسى عل

 خالفه  يف ألن،الفطر معهو ه سلطان فالصوم معهي بلد فان يفكمن و، هي فك تشيوم الذيال الو، قيالتشر

  . )٣()٢( ﴾ال تلْقُوا ِبأَيديكُم ِإلَى التهلُكَِةو﴿: قوليث يح، عز وجل اهللا ي  يفدخوالً

 يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عندنت ك: قال أنه ،منصور أيب  بنىسيعن ع، أيضاًه ي فمارواهو

  ظر هل صام نافغالم اذهب  اي: فقال، هي فكشي يوم الذيال

                                                

. ٥ الصائم ح عنهك من أبواب ما ميس٥٧ الباب ٩٥ ص٧ج: الوسائل )١(

. ١٩٥ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ٤ك ح يف صوم يوم الش٣٦ الباب ٧٩ ص٢ج: الفقيه )٣(



١١٩

  .)١(نا معهيفدعا بالغداء فتغد، ال: فذهب مث عاد فقال ، أم الريماأل

  . ك ذلريغإىل 

،  الناسىضح ألىضحة األياجلارود تبع أيب ةي رواىمقتض أن رناكفقد حتصل مما ذ، انكف يكو

  . عن الفاعلكة ذليفاكهوم عرفاً منه املفو

الفهم  أما ، عدم التالزم عقالًيولزوم القضاء قول مبقتض  وجوب املتابعةنيالقول بعدم التالزم بو

  . شهد بالتالزميفهو  العريف

صلى اهللا عليه ( عن النيب، ديرواه العالمة والشه  ما: خصوص احلجاتباع العامة يفى علدل يمما و

  . )٢(وم تضحونيم كايضحا و،وم تفطرونيم كطرف: )وآله وسلم

 يوم الذيالى عل ىضحترتبوا آثار الفطر واأل أن بجي أنه عاًي تشرشاءنة اإلي املراد باجلملة اخلربفإن

  . ىضحأعله الناس فطراً وجي

  . رداها بضعف السنديث مل ية متلقاة بالقبول حيالروا أن ديالشه وظهر من العالمةيرمبا و

، )٣(وم حتجونيم كحج: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيبيرو ما أيضاً كذلى لعدل يمما و

  .تقدم داللتها ما و سندهاالم يفكالو،  الدروسد يفيرواه الشه

   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيبيرو ما أيضاً كذلى علدل يمما و

                                                

. ٥ك ح يف صوم يوم الش٣٦ الباب ٧٩ ص٢ج: الفقيه )١(

. ٣١ ص١٩ج: اجلواهر) ٢(

. ٣١ و٣٠ ص١٩ج: اجلواهر )٣(



١٢٠

  . تقدم السند والداللة ما ب يفيالتقر و،)١(ه الناسيعرف في يوم عرفة الذي :أيضاً

  : لماتكبأس بنقل بعض ال رها الكقبل ذو، ة عموماًيالتقى عل الدالة خباراأل: ةيالطائفة الثان

ة من العبادات ي به تقان املأيتك إذا القضاء وعادةم اإلك حاملقام الثالث يف: )رمحه اهللا(خ يقال الش

 الصالة ذن يفأما لو ك باخلصوصما إ ،ةي التقوجهى عل واجب موسع إتيان ذن الشارع يفأ إذا :فنقول

ما ك، ةيوجه التقى علمطلق العبادة  أو ،امر الصالة أوأذن بامتثاليأن كبالعموم  أو ،ةي حال التقتفاًكمت

 مث ،حنوه و،)٢(نياخلفى علاملسح  وذي النبيف إالّ ءيل شك ة يفيالتق: )عليه السالم(هو الظاهر من قوله 

 حمله  ملا تقرر يف،مرسقاطه األإو  بهجزاء املأيتإ  يفشكال اإلينبغي  خروج الوقت فالة قبليارتفعت التق

حتقق االضطرار  إذا ،يسقط بفرده االضطراري كذلك فياريسقط بفرده االختيما ك يلكمر بالاأل أن من

 إذا ةيالترابسقط مع الطهارة ي كذلكة فيسقط مع الطهارة املائيمر بالصالة األ أن ماكف، مر بهاملوجب لأل

  . ىانته ، بهأموروجه املى علوقعت 

  ا يفأمورفعال املاد األجيإة جواز ي التقأخبار أكثرمفاد  أن  التأمل يفينبغي ال:  املصباحقال يفو

 عدم وجوب ب يفير فال،  مرةريما عرفت غك، جزاءة والزمه اإليوفق مذهب العامة تقى عل عةيالشر

  ى علص نه ية مما ورد فيون متعلق التقكي أن نيمن دون فرق ب، ةيلتقعمال الواقعة حال اعادة األإ

                                                

. ٣١ ص١٩ج: جلواهرا) ١(

. ٣ح ... النهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل )٢(



١٢١

  . ىانته ،م الأاخلصوص 

مر تاب األك  يفكاملستدر ورها الوسائلكذ، ة جداًريثكة ي باب التق العامة يفخباراأل أن خيفى الو

رتاب الناظر ي الو، حنوها والصالة و باب الوضوء اخلاصة يفخبارذا األكو، رك عن املنيالنهو باملعروف

 ،الوضوءك،  مورد من موارد الفقهري غ الفقهاء يففىتأبه و، األويلف يلكة رافعة للتيالتق أن  يفإليها

  . كحنو ذل أو ةيمن حلف تقو، االقتداء باملخالف و،نيمآقول و ،تفكالتو

العمومات و، امكح األ يفمنها ريثكو ،باب الصومك  املوضوعات املوارد خاصة يفكبعض تلو

  .أحدى علة ي خفري غجزاءاإلى عل بعض املوارد ة يفية بل الشرعيالداللة العرفو، نيتشمل الطائفت

  احلجيفو، أيضاًه يجزاء ف قائلون باإلكثراأل أن قد عرفتو  خصوص الصومالم يفك وقع الإمناو

  . لمامكناه من يحسب ما را، ريثك أيضاً هذا املورد جزاء يفالقائل باإل أن قد عرفتو

اخلارج و، جزاء مطلقاً القول باإلة يفيافكالعمومات املعتضدة ببعض اخلصوصات ن إ :احلاصلو

هنا  خبارر بعض األكحنن نذو، امي باب الصن سلمنا وجوده يفإو،  املقامهو مفقود يفو، ليدل إىل تاجحي

  . وركالعموم املذ إىل ملاعاًإ

 نيصاحبها أعلم ا ح و،ل ضرورةك  يفةيالتق:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن زرارة

  . )١(ترتل به

  : قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،وزرارة عن حممد بن مسلمو

                                                

. ١هي حنال و من أبواب األمر٢٥الباب  ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل )١(



١٢٢

حله اهللا لهأفقد ، ه ابن آدميلإضطر يء يل شك ة يفيالتق)١( .  

 ن الن مليد ال: قال أنه ثي حديف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يعجمعمر األ أيب عن ابنو

  . )٢(نياخلفى علاملسح و ذي النبيف إالّ ءيل شك ة يفيالتقو، ة لهيتق

 ركشرب املس، حداًأهن ي فيتقأثالثه ال : فقال ،ةيتق ني مسح اخلف يف:قلت له:  قال،ةعن زرارو

  . )٣(متعة احلجو نيمسح اخلفو

ان كنهم مليؤمن بعمل امليء يل شكف: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن مسعدة بن صدقةو

  . )٤(ه جائزفإنن ي الدالفساد يف إىل يؤدي ة مما اليالتق

  . )٥(ل ضرورةك ة يفيالتق:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  بن ساملييحيعن و

  . )٦(يتين أهل بيد وينية ديالتق:  قال)عليه السالم( ني املؤمنريعن أمو

نت كل  الصالةكتاركة ي التقكتارن إ قلت لو : قال)عليه السالم(عن الصادق ، عن الصدوقو

  . )٧(صادقاً

  رضوان (أيب ن إ :ثي حدقال يف أنه )ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد و

                                                

. ٢ حالنهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل )١(

. ٣ حالنهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

. ٥ حالنهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٩ ص١١ج: الوسائل )٣(

. ٦ حالنهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٩ ص١١ج: الوسائل )٤(

: الوسائل )٥(

. ١ح ...  من أبواب األمر باملعروف٢٣ الباب ٣٧٣ ص٢ج: كاملستدر )٦(

. ٦ك ح يف صوم يوم الش٣٦ الباب ٨٠ ص٢ج: الفقيه )٧(



١٢٣

  . )١(ة لهيتق ن ملن اليد الو، ين آبائيد وينية من ديالتقن إ :قوليان ك )عليهاهللا 

 ،امهمك أحيف أخذون مناي ما نيام املخالفك أحسألته هل نأخذ يف:  قال،حممدعلي بن عن و

  . )٢(املداراة هلمو ةيه التقيم فكان مذهبك إذا  اهللاإن شاء ك ذلكوز لجي: تبكف

، امهمكحأ ئمة اجلور فامضوا يفأ نتم يفكإذا  :)عليه السالم(عن السجاد ، عن عطاء بن سائبو

  . )٣( خلإ مكنفسأا وال تستهزؤو

ة يون التقك إىل مضافاً، ستفاد من هذا اخلربيقد و: نيثيدن احليل هذي ذقال يف أنه ،عن اجلواهرو

ة دون ي الثانجزاء يفن افترقا بقاعدة اإلإو،  العبادةحنو الصحة يفى عل ةًيامهم تقكصحة املعاملة بأح، ناًيد

  . ىانته ،األوىل

  . اتي من متواتر الرواك ذلريغإىل 

 كفهم تر، وال من والته إىل ه العموماتمثل أحد هذ ني أحد من السالطىألق لو أنه من املعلومو

ون اخلالف كي أن ني فرق بريمن غ، ك معتذراً بذل قانوناًكتر راه العقالء مذموماً لوي الو، ةيالقانون للتق

خلصوص و، خمالف للعموم أوالً ي اخلالف املوضوعست يفية ليبل القول بأن التق، ماًكح أو موضوعاً

د عن يخفاء املذهب بع إلي هإمنا ةين التقأالقول ب أن ماك، ة ثالثاًيلتقمة اكحلو، اًيفطار ثان اإلأخبار

له علم حال بعض كذا و،  رافعان له)عليه السالم(فطار الصادق إخصوص  ولعموما  إذ،الصواب

  حاجة الو،  املقامروه يفك ذيل الذيالتفاص

                                                

). عليهم السالم (ر منازل األئمةك يف ذ٥٩ ص١ج: الدعائم )١(

. ١ ح من أبواب آداب القاضي١١ الباب ١٦٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٧ ح من أبواب صفات القاضي١ الباب ٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٢٤

ة احلرج املستفادة من قوله اعدقك، حنوه وضطرارعموم رفع االى عل الدالة خباراأل: الطائفة الثالثة

،  هذه السنةة احلج يفيفاك حرج أعظم من عدم يأ و،)١(﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿: تعاىل

  . ىخرأ سنة وجوبه يف وةريثكتعاب المع األ

ا ا ما استدلوك، ة من قبل اجلائريهو الوال و،عظم من احلجقد استدل ذه القاعدة املشهور ألو

تاب ك م يفكرفع احلى علدل ا تساملوارد امل أن يكححىت ، خرهآ إىل ول الفقهأ من الفروع من ريثك يف

  . مورداًني من مخسأكثر، احلج فقط

ال و ول،)٢(﴾ال يريد ِبكُم الْعسريسر ويريد اللَّه ِبكُم الْ﴿: تعاىلسر املستفادة من قوله يقاعدة الو

اً من أظهر ي به ثانتيانوجوب اإل وة احلجيفاكم بعدم كاحل أن هي الفقىض اخلدشات لرأشوب الذهن ببع

  .  السابقةني السنخصوصاً يف، ق العسريمصاد

ه ينفي ،ةيعلومة الفك املوقف حادث من جراء احليف نةسعة والي الشنين هذا االختالف بأالقول بو

نه أ والنقض بأصل احلج أن ماك، ني السنأكثر  يفكون ذلك من )رمحه اهللا(ما تقدم نقله عن الصدوق 

د يرألو  أنه يبل ندع، عةي الشرس عسر يفيل أنه يدعن  الافإن، خيفى ما الك حمله س يفيحنوه ل وعسر

ال إ و،سائر موارد العسرك، هي نفة يفيافكة يانت اآلكان عسراً ك وعة بهيلزام الشرإعلم يمل  مكثبات حإ

  قبال قاعدة العسر يفكتمسي مورد ل يفك يف إذ ، مورد من املواردية أل ذه القاعدكن التمسكميمل 

  . حنومها أو شرط أو جزءى علمبا دل 

                                                

. ٧٨ اآلية: سورة احلج )١(

. ١٨٥ اآلية: سورة البقرة )٢(



١٢٥

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بواب الفقه املستفادة من قوله أع ي مج ا يفكقاعدة الضرر املستمسو

ضرار ال وال ضرر)خبار من األريثك  يف)م السالمعليه(قوهلم و. )١ :وقد  إالّ ء حرمه اهللايما من ش

  .  من هذاأكثرالم ك الةطالإل حنوهاو ،)٢(هيلإأحله ملن اضطر 

صلى اهللا عليه ( ث املتواتر عن النيبياحلد إىل ع أبواب الفقه املستندةي مجة يفيقاعدة الرفع اجلارو

 ال ماو، قونيطي ا المو، عليهرهوا كأما و، انيالنسو، اخلطأ: اءيشأ تسعة ميتأرفع عن : )وآله وسلم

  . )٣(نطق بشفةيمامل   اخللق الوسوسة يفر يفكوالتف، ةريالط و،احلسدو، هيلإما اضطروا و، علموني

ة ي اآلثار الشرعيث هياملرفوع ذا احلد أن ، بعض املباحث السابقةرناه يفك ذيمن املعلوم الذو

  . مطلقاً

 صول األد يفيان هلم نوع تردكن إ و)رهمسراأقدس ( صحاباألن إ : املعاصريخ العراقيقال الش

ن كلو، األول إىل لونيميبل  ،مطلق اآلثار أو ،اآلثار الشائعة أو ،خذةابأن املرفوع هل هو خصوص املؤ

تب ك واضيالر إىل ظرناف، ةيلهم قائلون بأن املرفوع هو اآلثار الشرعكبل ، كذلكس ي الفقه لهم يفؤبنا

  . اسبكامل وهارةن واجلواهر والطيديالشه والعالمة

 اآلثار يث الرفع هي حد يفياملنفن إ :ةيتاب التقك لقد نص يف) هس سرقد(خ يهذا حربهم الشو

  . هي حمققاً لد املعىنكجعل ذلو، ة دون املؤاخذةيالشرع

                                                

. ٩٣ح٢٢٠ ص١ج: العوايل )١(

. من باب التقية٥٨ ح٤١١ ص٧٢ج: البحار )٢(

. ٩ ح باب التسعة٤١٧ ص٢ج: اخلصال )٣(



١٢٦

ثار ال املؤاخذة  برفع اآل)رمحه اهللا(قوله ى علتدل ، اسبك املخ يفيعن الش ىخرأمث نقل عبارة 

  . ىانته ،ةيثار الوضع رفع اآل به يفكتمسيزال ي  ال)رمحه اهللا( ينيستاذنا النائأان كو: مث قال. فقط

 من املعلومو. )١(لهك كتري ال لهك كدريما ال : )عليه السالم(سور املستفادة من قوله يقاعدة املو

  .املكسوراً من احلج اليه مي فى احلج املتقيسميالعرف أن 

  . تاملفصال إىل جعريع فل املوضومن أراد التبسط يف وهذا

  

  فروع

وقف و، ة عنهميوم التروي لو تسلل ،ةًية الوقوف مع العامة تقيفاكمن  املختارى علبناًء : )األول(

  : قوالن ، احلج أم الك ذليفكيفهل ، املشعر احلرام إىل ذا بالنسبةكو، وم عرفةي

  . جزاءتض لإلهو مقو يف الواقعيلكه آت بالت ألن،هو املختارو، ةيفاكال: األول

اً به أمورن مكيمل  وفق مذهبهى عل به أيتياستدل له بأن ما و، ياختاره العراق، العدم: الثاينو

ة دون ميحنو العزى علون كي إمنا، ةيبدال االضطراراأل أو ةين الثانويجعل العناون إ ملا قلنا، ون حراماًكيف

وا كلعدم ، ةياريف االختيالك بالتتياناإلو ةيعلف الفيالك التك مواردمها تروزون يفجي ال و،الرخصة

  . ىانته ،هذا خلفو، نهماي بيريلزم التخي الإو،  احلالةك تلاً به يفأمورم

                                                

. ٢٠٧ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )١(



١٢٧

 يم الثانوك احلكوز ترجي أنه رواك ذاليت خر بعض املوارد األما يفك ينيسلم التعن  الناإ: هيفو

الظاهر من بعض  إالّ أن ،المك كاان لنا هنكن إ وحنوه والوضوءكه عسر ي فيم الذكخذ باحلواأل

  . رناكة ما ذي باب التقات يفيالروا

ال  وامهمكحأ فامضوا يف ئمة اجلورأ نتم يفكإذا  :)عليه السالم(عن السجاد ، فعن عطا بن سائب

  . )١(مكاً لريان خكامنا ك أحن تعاملتم يفإو، م فتقتلواكا أنفسوتستهزؤ

  . ةيام الواقعكحاألجواز العمل بى علدل يث يل احلدي ذفإن

خالف ى علفعلهم  ومهمكون قوم سوء ظاهر حكي أن هي فىتقيما : موثقة مسعدة بن مصدقةو

  . )٢(ن جائزيفساد الد إىل يؤدي مما ال ةيان التقكعمله املؤمن منهم مليء يل شكف، فعله وم احلقكح

  .الوجوب ال  اجلواز عدم احلرمة معىنفإن

  .)٣(بن حممد املتقدمي عل خرب يف وزجي: ) السالمعليه(قوله ك، مهاريحنومها غو

  . )٤(فقد أحله اهللا له ه ابن آدميلإضطر يء يل شك ة يفيالتق: )عليه السالم(قوله و

  . ةي التقأخبارفراجع 

 أو ،رمحي أو ،اًي بالفعل ثانتيانب اإلجي فهل ،والوقت باق بعد ةيفرض ارتفاع التق لو: )الثاين(

ة يانت التقكنما يفح، الضرورات تقدر بقدرها واألوىل به أمور باملتيانمن وجوب اإل، احتماالت ،وزجي

   زالت فإذا، كذلكف يلكان التك

                                                

. ٧ حالقاضيت  من أبواب صفا١ الباب ٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٦ح... النهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٩ ص١١ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب آداب القاضي١١ الباب ١٦٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ح... النهي و من أبواب األمر٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل )٤(



١٢٨

اً ي ثانتيانون اإلكينئذ يحو، مر به فسقط األأمور باملىأت أنه منو، اريحال االخت إىل فيلكرجع الت

 أن منو، طبقهمى علوهلم بلزوم العمل ن مع قي ذهب بعض املعاصرنين القوليهذإىل و، عاً حمرماًيتشر

  . عدمه واًي ثانتيانجوز اإليف، ما تقدمكجائز  ةيل من الواقع والتقك بتياناإل

  . اهللا العامل و،عادة باإلكتري اط الياالحت إالّ أن ،املختارى علبعد قربه ي ان الكن إ وهذاو

 أو ياري الوقوف االختك لو أدرةي الثامن تقة الوقوف يفيفاكالقول بعدم ى علبناًء : )الثالث(

العاشر  إىل ؤخرهايبل  ، أم الييوم العاشر التقي ال يفيالذبح والرم وب احللقجيفهل ، ي ازياالضطرار

  . يقياحلق

ى علوأما ، حنو العامةى عل مور ذه األتيانة اإليفاك  يفإشكال فال، ةيالقول بوجوب التقى علأما 

 اطيالقول باالحتى علوأما ، يقيوم العاشر احلقي ال ا يفتيانلزوم اإل  يفإشكال  فالكالقول بعدم ذل

ن كميما مل و،  فعلريالتاخ أو اط باجلمعيه االحتين فكميفما ، نيح أحد القوليعدم ترج إىل اجلمع بالنظرو

 حسب اختالف يريالقول بالتخ أو ح أحدمهايه ترجيالفقى علو، ني احملذورنيب مران من دوران األك

  . اتيظرالن

ف لعدم يلك مسقطاً للتكون ذلكيفهل ،  ميداء احلج ابتلألة لكلو حضر م أنه علم لو: )الرابع(

بل ولو ، قي واحلج واجب مض،ةيافكة جائزة ي التق ألن،املختارى علالظاهر الوجوب  ،خلو السرب أم ال

وز جيلذا و، از العمل ا مطلقاًة جوي التقأخباراملستفاد من  إذ ،هياً فريان نذراً خمكبأن ، ان موسعاًك

  . ةي آخر الوقت عن الصالة بدون التقن يفكصل متيمل و نه لأمع العلم ب  أول الوقتة يفيالصالة تق

  ، لزم القول بعدم الوجوبية ية التقيفاك عدم ىريقول من ى عل نعم



١٢٩

 الوقوف كدراإنه من كطمئن بتميان ك إالّ إذا ، هذه الصورةيف ن من احلجك متمريالنه غ

  . يارياالخت

 كه شا ألن، هذه السنة يفعليهبعدم الوجوب : قاليفرمبا  ،صل التوافق أم الحيهل  أنه  يفكولو ش

 سرق عنه النفقة يفي أنه  يفكمن شك،  الستصحاب عدم املانععليهب جينه أب: قاليرمبا و،  االستطاعةيف

 فال، ما هو املختارك ك ذلىريمن  أما ،ةية جمزيق التىري من ال  مها عندإمناوالقوالن ، ه أم الريأثناء س

  . وجوب الذهاب واالتباع لو حصل االختالف يفإشكال

نانه ير اطميتقدى عل أما ،ياري االختكدرانه من اإلك مت يفكصورة الشى علان ي مبننيالقول أن ماك

  .أيضاً الوجوب  يفإشكال فال كبذل

  . ليسواء السب إىل ياهللا اهلادو، ليضربنا عنها خوف التطوأ ىخرأ عهنا فروو



١٣٠



١٣١

  

  

   الوقوف باملشعر احلرامالقول يف

  

  .سام ثالثةأ فله )عاًمج( و)املزدلفة( ىسميو

  .سرهاكو، هو املشهورو مي فتح امل:ه لغتانيف و،كموضع النسنه فألته باملشعر يتسمأما 

 وصفيمل و، من احلرمست ي لونه من احلرم مقابل عرفات اليتكل أو ، وصف باحلرام حلرمتهإمناو

ونه من كشعاراً بإ ك وصف أحدمها بذلنين املوقفيهذن إ واحلاصل. ونه حمل الوقوفكلعدم ، بهمىن 

  .احلرم

ح ي صحيفف ،)عليه السالم(ل يفلعله لقول جربئ،  من االزدالفي هته باملزدلفة اليتيتسموأما 

عليه (ل يجربئن إ :)عليه السالم( إبراهيمث حج ي حديف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةيمعاو

 إىل  ازدلفإبراهيما ي: مث أفاض به فقال، غربت الشمس حىت أقام به واملوقف إىل  بهى انته)السالم

  . )١(ت مزدلفةياملشعر احلرام فسم

عبد  أيب عن، ة بن عماريفعن معاو، ه عن عرفاتيلإة ازدالف الناس يوجه التسم أن رمبا احتملو

  . )٢( من عرفاتإليهام ازدلفوا  ألت مزدلفةي مسإمنا:  قال)سالمعليه ال( اهللا

                                                

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٤ الباب ٣٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٤ الباب ٣٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٣٢

، لميد بن الدياحلم فعن عبد، ني الصالتنيه بيف )عليه السالم(فلعله جلمع آدم ، ته جبمعيتسموأما 

  املغربني الصالتنيها بي مجع ف)عليه السالم( آدم  ألنعمت جيمس: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

  . )١(العشاءو

 نه إمناإ ):م السالمعليهئمة األو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب، عن الصدوق مرسالًو

  . )٢(نيقامتإو العشاء بأذان واحد و املغربنيها بيمع فجيه  ألن،ت املزدلفة مجعاًيمس

  :  املقام مسائليفو

  

                                                

. ٧ ح من أبواب الوقوف باملشعر٦ الباب ٤١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٨ ح يف علل احلج٦١ب  البا١٢٧ ص٢ج: الفقيه )٢(



١٣٣

  : أمور يهو،  املستحباتيف: )١ مسألة(

بلغ  إذا خصوصاً، اًيوقار داع ونةيكسى علمن عرفات بعد غروب الشمس ض يفي أن :)األول(

  . ضةي مستفكالنصوص بذل و، خالفري بغ،محر األبيثكال

ضون يفيانوا ك نيكاملشرن إ :)عليه السالم( عبد اهللاأبو قال : قال، ة بن عماريح معاوي صحيفف

فأفاض بعد غروب ، )آله وسلمصلى اهللا عليه و(فخالفهم رسول اهللا ، ب الشمسيتغ أن من قبل

 نةيك السكيعلو، فض مع الناسأ غربت الشمس ففإذا: )عليه السالم( عبد اهللا بوأقال و: قال، الشمس

 استغِفروا اللَّه ِمن حيثُ أَفاض الناس وثُم أَفيضوا﴿: قولي عز وجل اهللا فإن، فض باالستغفارأو، الوقارو

 زدو، يموقف اللهم ارحم: ق فقلي الطرنيميمحر عن ب األيثكال إىل تي انتهفإذا ،)١(﴾حيماللَّه غَفُور ر نّإ

صلى ( رسول اهللا فإن، صنعه الناسي يف الذي والوجإياكو .يكتقبل مناسو، يني دم يلسلّو، ي علميف

اً ريوا سريس واهللا ن اتقوكلو، بلع اإليضا إوال، ليف اخليس بوجياحلج لن إ : قال)اهللا عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا فإن، ري الس واقتصدوا يف،ال توطئوا مسلماًو، فاًيال توطئوا ضعو، اليمج

فسنة ، م بالدعةكيعلها الناس يأ: قوليو، ب برأسها مقدم الرجليصيان ك حىت قف بناقتهيان ك )وسلم

: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعتو: ة بن عماريقال معاو، تتبع) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 أفاض الناس حىت ررهاكي من النار عتقينأاللهم ،قال ،ض قد أفاض الناسيتف الأ: قلت :أخاف ينإ 

  . )٢(نسانإ عنت  يفكأشر أن أخافو، الزحام

                                                

. ١٩٩ اآلية: سورة البقرة )١(

 إحرام من أبواب ٢٢ الباب ٢٩ ص١٠ج: ر صدره يف الوسائلكذو. ٢ حفاضة من عرفات باب يف اإل٤٦٧ ص٤ج: ايفكال )٢(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١ الباب ٣٤ صر ذيله يفكذو .١ حاحلج



١٣٤

 نيالمه حك آخر قول يفيهو و، )عليه السالم( اهللاأبا عبد مسعت : قال، عن هارون بن خارجةو

  . )١( جاراًيذآ أو ،قطع رمحاًأ أو ،ظلمأُ أو ظلمأ أن كعوذ بأ ينإاللهم : أفاض

 داًيوم عرفة فسمع وراءه زجراً شديدفع  أنه ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب، عن العوايلو

الرب ن إ ،عايضس باإلي الرب لفإن، نةيكم بالسكيعلها الناس يا أي: هم قاليلإفأشار بسوطه ، بلضرباً لإلو

  . )٢( مىنىتأ حىت دهايته دافعة يفما رأ: قال، نةيكم بالسكيعلبل فل واإلياف اخلجيإس بيل

ملا دفع من  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن الصادق  ثي حديفو

ها الناس يأ: مىنيده الي بريشي وقوليهو  وب رحلهيصيرأسها ل أن حىت،  بالزمامىعرفة شنق القصو

سنته و،  املزدلفةىتأحىت ، صعدي حىت الًي هلا قلى من اجلبال أرخ جبالًىتألما كو، نةيكالس نةيكالس

  . )٣( تتبع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . بل العلة العامة، للمناط املعلوم، لياخل وبلم اإلك حزمنة يف هذه األارات يفيالس أن خيفىال و

  

ما عن ابن كوجه االستحباب ى علهذا  و،املشعر إىل ة املغرب والعشاءؤخر صالي أن :)الثاين(

ن الظاهر كل، عليه مجاع اإلى دعوريخ بل عن األ،همريغ والعالمة وواحملقق ديابن سعو سيدرإابن و محزة

  ا بالوجوبيفتأ ابن زهرةو خي الشفإنف يك ، املستندما يفك شهراأل  االستحباب هوإمناو، مجاععدم اإل

                                                

. ٣ حوقوف باملشعر من أبواب ال١ الباب ٣٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

.١٨ح١٣٢ ص١ج: العوايل )٢(

 ... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )٣(



١٣٥

  . حه منع واضيان فكن إو، كثرته عن األياكشف اللثام حكعن  بل 

ما ك، بل ثلثه، كثرما عن األك، لين ذهب ربع اللإو  أصل الرجحان يفإشكال فال، انكف يكو

 إىل  املغرب والعشاءري استحباب تأخمنها و: احلدائق فقالقد أغرب يفو، ىاملنته ورةكالتذ وريعن التحر

  . ىانته ،افةكسالم  علماء اإلإمجاعهو  وليثلث الل إىل ل بليل ربع الىل إولو، املزدلفة

:  قال،)ما السالمعليه( عن أحدمها ،ح حممد بن مسلميصح مكأصل احلى علدل يف، انكف يكو

لين ذهب ثلث اللإو،  مجعاًتأيت حىت تصل املغرب ال)١( .  

 حىت تصلهما ال: فقال ،عخرة جبم املغرب والعشاء اآلنيسألته عن اجلمع ب:  قال،موثق مساعةو

 مجعهما بأذان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن، ىمض ل ماي من اللىن مضإو، مجع إىل ىتنته

  . )٢(العصر بعرفات و الظهرنيما مجع بك، نيقامتإ وواحد

 ن ذهبإو،  مجعاتأيت حىت تصل املغرب ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح احلليبيصحو

ق ي الطرنيميعن  يانزل بطن الوادو، نيقامتإ وخرة بأذان واحد فصل ا املغرب والعشاء اآل،ليثلث الل

  . )٣(باً من املشعر احلراميقر

  . )٤( اجلمعتأيت حىت تصل املغرب ال: يوالرضو

، دلفة املزري غيف  عن الصالةيالنهى علات الدالة يفاستدلوا بظاهر هذه الروا، تباعهأخ ويالشوأما 

  ،ان واضح حاهلماريخن األكل، اطي واالحتمجاعاإلو

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٣٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٣٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ حاملشعروالوقوف ب ليلة املزدلفةيف  باب ٤٦٨ ص٤ج: ايفكال )٣(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٤ الباب ١٦٩ ص٢ج: كاملستدر )٤(



١٣٦

 عبد اهللا أيب عن، مكح هشام بن احلينة صحيبقر، الفضل إىل بد من صرفه  الخبارظاهر هذه األو 

  . )١( بعرفةىمسأ إذا  الرجل املغربيصلي أن بأس ال:  قال)عليه السالم(

 العتمة يف و املغربيصليالرجل  :)ه السالمعلي( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،خرب حممد بن مساعةو

  . )٢( الشعبصالمها يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قد فعله رسول اهللا : فقال ،املوقف

) عليه السالم( أيب عثر حممل: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح حممد بن مسلميصحوأما 

 )عليه السالم( فلعله ،هيفال داللة ف. )٣(ء باملزدلفة العشاى املغرب فصلىفرتل وصل،  عرفة واملزدلفةنيب

  . خرهاأ فوت الصالة لو آىر

سئل عن  أنه ،)ما السالمعليه( جعفر بن حممد عبد اهللا أيب عن،  الدعائمما يف أن ظهري لهكذا و

من فعل و، لين ذهب ثلث اللإو، ال: فقال ، املزدلفةيتأي أن قبل، لة املزدلفةيالعشاء ل وصالة املغرب

  . االستحبابى علمل حين أ وبد ال، )٤( دمعليه متعمداً فكذل

  . لي ثلث اللىن مضإو ريه بالتأخريغ وح حممديح صحي قد عرفت تصركمث إن

  .)٥(مض ل ماي من اللىن مضإو:  املضمر السابقيفو

   :يرو، عن اخلالفو

                                                

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٣٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٣٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٣٩ ص١٠ج: الوسائل )٣(

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )٤(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٣٩ ص١٠ج: الوسائل )٥(



١٣٧

 لينصف اللإىل)١(.  

  . اهللا العامل و،هريغ وره احملققكذن إ و،كظهر له مدريل مل يفالقول بربع الل

  

بل بعد ، نهماي بنوافل املغرب بأيتيال و، نيقامتإو  بأذان واحدني الصالتنيمع بجي أن :)الثالث(

 يكاحمل و احملققمجاع املستند باإليفو، عليه مجاع اإلكعن املدارو،  اجلواهرما يفك  بال خالف،العشاء

  .ضاًيمستف

  : ص السابقة بعضها مجلة من النصوكذلى علدل يو

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح منصور بن حازميصحو، موثق مساعةو، ح احلليبيصحك

رسول اهللا ىذا صلكه: قالو، ئاًينهما شيتصل ب الو، نيقامتإ وذان واحدأصالة املغرب والعشاء جبمع ب 

  . )٢()صلى اهللا عليه وآله وسلم(

لة ي بعد املغرب لعات اليتكعن الر )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،خرب عنبسة بن مصعبو

  . )٣(عاتكخرة أربع رصلها بعد العشاء اآل: فقال ،املزدلفة

ت املغرب جبمع يصل إذا :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال، )عليه السالم(عنه  ،خرخربه اآلو

  . )٤(عات بعدك مث صل الر،عشاءال وصل املغرب، ال: قال، عات بعد املغربك الريصلأ

فقام ،  املغرب باملزدلفة)عليه السالم( عبد اهللا أيب ت خلفيصل:  قال،ح أبان بن تغلبيصحو

  نهمايما بيع فكريمل و، خرةالعشاء اآلصلى  املغرب مث ىفصل

                                                

. ١٦١ مسألة ٢٦٣ ص١ج: اخلالف )١(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٦ الباب ٤٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٤٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ٤١ ص١٠ج: الوسائل )٤(



١٣٨

  . )١(عاتكاملغرب قام فتنفل بأربع رصلى فلما ،  بسنةكت خلفه بعد ذلي مث صل

  .توهم وجوب االتصالي ال حىت اجلوازى علدل ي هذا أن خيفىال و

عليه (ن آدم أو، ة املزدلفة مجعاًي وجه تسم ما تقدم يفني الصالتنيباب اجلمع بحاستى علدل يمما و

  . نهمايمعون بجين الناس أ ونهمايمجع ب )السالم

 )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(ملا دفع رسول اهللا : قال، )عليه السالم(علي عن  ،سالمعن دعائم اإلو

  . )٢(نيقامتإ املغرب والعشاء بأذان واحد وني الصالتنيفجمع ا ب، املزدلفة حىت من عرفات مر

مث ، نيقامتإذان واحد وأت ا املغرب والعشاء بي اجلمع صليه وت املزدلفةيتأإذا  :يوالرضو

  . )٣( للمغرب بعد العشاءكافل نويتصل

  . )٤(كوحد أو ،تكدرأن إ مام مع اإلنيقامتإ وذانأجتمع ا بالعتمة  و ا املغربوصلّ: عنهو

ذان واحد أالعشاء جبمع ب واملغربصلى أنه  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب، عن العوايلو

  . )٥(نيقامتإو

  

                                                

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٦ الباب ٤١ ص١٠ج: الوسائل )١(

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٢٣ س٢٨ص: فقه الرضا )٣(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٥ الباب ١٦٩ ص٢ج: كاملستدر )٤(

 .١٩ ح١٣٣ ص١ج: العوايل )٥(



١٣٩

ن كميبل ،  واحدرياه غك حعليه مجاعخالف بل اإل بال،  باملشعر احلرامب الوقوفجي: )٢ مسألة(

  .اتي الضرورعده من

الظاهر  و، الوقوف بعرفاتما تقدم يفك ،ا الّإتتحقق   اليهو، ه عبادة ألنة للوقوفيب النجيو

 ة مستقلةيا تتحقق بنفإ، جزاء الصالةأ  يفإليهاة احملتاج يالنكه ية فيبل الن، ة مستقلةين إىل اجهيعدم احت

  .  تامريالت لوجوب االستقالل غبعض االستدالو، ك من ذلأكثرى علل يال دل ذإ، ةية ضمنيبنو

 هيالدعاء ف و املوقفة من حصول الوقوف الواجب بالصالة يفيتظهر من بعض النصوص اآليما و

ل كة ليازكة ارتيلو عن نخي احلاج ال إذ ،رناهكد ما ذيؤيمما ، نو الوقوفيمل و املوقف أنه علمين مل إو

 بالصالة أيتي يالذ ،عمال الصالةأال اجلاهل بحكون حاله كيف، اتيعلم بعض اخلصوصين مل إو عمالهأ

ما أجاب به  إىل حاجة هذا الى علو،  بهتيان اإلنيجزاء حله عن بعض األفرض ذهو إذا ،وفقاً ملرشد

  .  هو لعدم ضرر فوت الوقوفإمنان صحة احلج أ بكعن ذل اجلواهر

 ىلإاض وياحل إىل ني املأزمني ما ب،هريدون غ هيب الوقوف فجي ي فحد املشعر الذ،انكف يكو

نقل عن و، هريغ و املستندما يفك اًإمجاع بل ،ةريما عن الذخك صحاب األنيخالف ب بال،  حمسريواد

 مىن  إىلذهب من املشعريمن  إىل  حمسر بالنسبةي ابتداء واد:ة ما ترمجتهيك امللك املناسقال يف أنه والده

 إىل منهو، رضه األينحر في منصوبة رحجاأها يق في عرض الطر يفني جبلنيهو موضوع بو، انتهاء املشعر

  . ىانته ، حمسري وادائة ذراع داخل يفممخس ونيأربع

  : ني مقامالم يفكقع اليف، ل حالكى علو

  . وراتكحدود املشعر هذه املذ أن يف: األول



١٤٠

  . ان هذه احلدود نفسهاي بيف: الثاينو

  :  عدة نصوصعليهدل يف: األولأما 

إىل   حمسريحد املزدلفة من واد: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب حةيصحك

  . )١(نيزمأامل

  . )٢( حمسريواد إىل اضياحل إىل نيحد املشعر احلرام من املأزم:  قال،ة بن عماريحة معاويصحو

، حد املزدلفة ما :ةنييم بن عكللح قال أنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح زرارةيصحو

  . )٣(اض حمسريحإىل ، بلاجل إىل ني املأزمنيب حدها ما: )عليه السالم(جعفر  بوأفقال  ،تكفس

لة ياض ليجتاوز احل الو: ث قالي حديف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح احلليبيصحو

  . )٤(املزدلفة

 نيب ما: قال ،سألته عن حد مجع: قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإخرب و

  . )٥( حمسريواد إىل نياملأزم

  . منها ىخرأ مجلة  تأيتات اليتي من الرواك ذلريغإىل 

الظاهر صحة الرجوع و، بعض املواضع ومةكم احلنعم علّ، د معلومي احلال حتدس يفيفل: الثاينوأما 

سافات  امل)ف حتجيك(تابه ك ب يفيد األذستار األكقد ذو، أهل اخلربة إىل ونه من الرجوعك لإليها

  :ذاكه

   من مجرة العقبة

                                                

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨ الباب ٤٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨ الباب ٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨ الباب ٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨ الباب ٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨لباب  ا٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٥(



١٤١

أول  إىل  حمسرية واديمن ا و،عشرون متراً وةيمثان وائةممخس و حمسر ثالثة آالفية وادياإىل 

 احلرم من جهة عرفة أربعة يعلم إىل نيول املأزمأمن و،  عشر متراًاثين وئةمناامث والفآ ثالثة نياملأزم

  . سبعون متراً واثنان وثالمثائة وآالف

 مجاع اجلواهر اإلبل يف، إشكال ال وخالف  املشعر بالري الوقوف بغيزجي فال، ل حالكى لعو

صلى اهللا عليه وآله ( قد قال النيبو، ك ذليقتضيان ك هذا املان الوقوف يفيب أن  إىل مضافاً،عليهه يبقسم

  .)١(حج له ت باملزدلفة فالي املبكمن تر :ث العوايلي حديف )وسلم

 بل ،ما صرح به مجعك، خالف بال:  املستندقال يف ،اجلبل إىل لزحام االرتفاعوز مع اجين كلو

  . مجع آخر اهكما حك مجاعباإل

 اجلامعو هيما عن الفقك، نياملأزمأي ، اجلبل إىل وز مع الزحام االرتفاعجي نعم : اجلواهرقال يفو

بل عن ، صحابالم األك يف هو مقطوع به ك املداربل يف، ه خالفايجد ف أبل ال، رةكالتذو ىاملنتهو

  . ىانته ،عليه مجاعة اإليالغن

صنعون يف يكثر الناس جبمع ك إذا ،)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل،  موثق مساعةعليهدل يو

  .)٢(نياملأزم إىل رتفعوني: قال

بل  ،كنا مل جند شاهداً لذلكل، اراًياجلبل اختى علراهة الوقوف ك إىل م ذهبواأ عن مجع يكاحملو

  .  هذا املوردري غة الوقوف يفيافكعدم ، هريغ و هذا املوثقىمتقض

  وانزل باملزدلفة : قال أنه ،)ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، فعن الدعائم

                                                

. ٧٤ ح٢١٥ ص١ج: العوايل )١(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٩ الباب ٤٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٤٢

  . )١(اضيال جتاوز اجلبل وال احلو، املشعر احلراممن باً ي قريببطن الواد

جتاوز  الو، قي الطرىنمي عن يببطن الوادزل ناف ، اجلمعتأيت حىت تصل العتمة الو: يالرضوو

  . )٢(باً من املشعريون قركاض تيال احلو، اجلبل

  . اعليهون كيال  أن اضي عدم جماوزة احلمعىن أن ماك ،علوهيال  أن  عدم جماوزة اجلبل معىنفإن

 انكو، س املوقف هو اجلبل فقطيلو :يالرضوك، كذلى علتوهم داللة بعض النصوص يرمبا  نعم

  . تيبيث يقف حي أيب

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال، )ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، الدعائمو

ى عل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقف رسول اهللا و، منحر مىن لك و،ل مزدلفةك و،ل عرفة موقفك

 فإن،  النصوصك تل اجلبل يفريههنا غاجلبل  أن ن من املعلومكل،  البناءعليه يهو اجلبل الذو، )٣(القزح

  . هريغ و املشعر شامل لهفإن، هؤستحب للصرورة وطي ياملراد هو اجلبل الذ

 جبمع فجعل الناس )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقف النيبو :ثي حد يف)رمحه اهللا( ينيلكفعن ال

  . )٤(ل هذا موقفك و وقفتينإ: هو واقف فقال ودهي بىهوأخفاف ناقته فأبتدرون ي

  . )٥(تيبيث يقف باملشعر احلرام حي )عليه السالم( أيب انك: )عليه السالم(قال الصادق و

  

                                                

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٦ الباب ١٦٩ ص٢ج: كاملستدر )٢(

... دفع من عرفةر الك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٣(

. ٤ح...  باب يف الوقوف بعرفة٤٦٣ ص٤ج: ايفكوانظر ال. ٧ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨ الباب ٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٨ ح من أبواب الوقوف باملشعر٨ الباب ٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٥(



١٤٣

  اجلواهرنسبه يف، ر صح وقوفهكس أو عليه يغمأ أو جن وأ مث نام،  الوقوفىنو لو: )٣ مسألة(

بطال ل هنا إليلد الو، النوم إىل عظم من الصوم بالنسبةأس بي الوقوف لفإن، صحابالم األكظاهر إىل 

 ياري اختريه غريغ أو  عرفاتكدرأبل لو ،  بعض الوقتته يفين قطعاً بنك الركدرأقد  أنه  مع،خواته لهأ

  . مورحد هذه األأ بول الوقت متلبساًأان من ك نإ وى،فك أيتيما ك، صح معه احلجياملشعر مما 

ما مل ك، وقت االضطرار وارين استوعب نومه متام وقت االختإ وافكة ياز النكارت أن بل الظاهر

القول و، ىفكذان املغرب أقظ بعد يمث است نام و قبل الفجرىنو ه لوفإن، أيضاً الصوم  يفكستبعد ذلي

ة بنوم ريان السيوالقول بالفرق جلر، لكنوم ال و نوم البعضنيفارق ب ه ال ألن، حملهري غة يفيفاكبعدم ال

 هو من باب إمناو، حنوه وةيل الني دلصاً يفي البعض ختص يفس النوميل إذ ، حملهري غيف، لكالبعض دون ال

ة بنوم بعض ريقد جرت السنه إ بل نقول، لكال و البعضنيه بيفرق ف فال، صالًأة يعدم ضرر النوم بالن

  . احلج إىل من ذهبى علخيفى  ما الك،  املشعرالوقت يف

  . لفوته بعض الواجبمثاًآان ك الإو، نك الركدراإة يفاكو صي من باب التخصكس ذليلو

 الدروسو،  عنهيك احملخ يفيقول الش أن ذا ظهرو، لكنوم ال و نوم البعضنيفرق ب  فالعليهو

  .راديختلو من ا  ال،متابعة اجلواهر هلما و، جزء من الوقتبلزوم عدم النوم يف

  . خوات النومأ الم يفكعلم اليله ك كمن ذلو

  



١٤٤

ى عل ني الطلوعنيب أي ،طلوع الشمس إىل طلوع الفجرالوقوف للرجل املختار بعد : )٤ مسألة(

عن  و، اجلواهرما يفك خالف بالو، ةريما عن الذخك هو املعروفو،  املستندما يفك شهرظهر األاأل

  . عليه مجاعشرحه اإلو حياملفاتو شف اللثامكو كاملدار

 يما تصل بعد هرطى علصبح أ: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةيح معاوي صحعليهدل يو

ثن أ وعز وجلاهللا  أمحد وقفت ففإذا، ث شئتين شئت حإو، باً من اجلبليشئت قرن إ الفجر فقف

ن من كيمث ل ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبى علصل و، عليهقدرت  بالئه ما والئهآر من كواذ، عليه

 شر عينأ وادر،  احلاللكرزقمن  يعلوسع أو،  من النار رقبيتكف، اللهم رب املشعر احلرام: كقول

، ل وافد جائزةكلو،  مسئولريخو،  مدعوريخو، هيلإ مطلوب رينت خأاللهم ، نسفسقة اجلن واإل

 ىمث اجعل التقو، ئيتين جتاوز عن خطأو، تقبل معذريتو،  عثريتلينيتق أن  هذا موطين يففاجعل جائزيت

  . )١(خفافهاأضع بل مو اإلىوتر ري ثبكشرق ليث يفض حأمث  .يا زاديمن الدن

  . )٢(اًريثك بعرفة وادع اهللا كوقوفكوقف ا ،  الغداة أصبحت فصلّفإذا: يوالرضو

صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا ن إ :)ما السالمعليه(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

رب ك ف،استقبل القبلةو، عليه ى املشعر احلرام فرقىتأ حىت ىب القصوكر وم النحريالفجر صلى ملا  )وسلم

  . )٣(سفر الصبح جداًأ حىت زل واقفاًيمل  و،وحدهو لههلّ واهللا

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١١ الباب ٤٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢٤ س٢٨ص: فقه الرضا )٢(

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٣(



١٤٥

صلى اهللا عليه (ة حج رسول اهللا يفيك يف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، لي الطوةيح معاويحصو

ذان أخرة باآلالعشاء  و املغربىفصل،  املشعر احلراميهو، املزدلفة إىل ىانته إذا حىت: هيفو، )وآله وسلم

رموا اجلمرة ي ال أن مرهمأل وي هاشم باللعجل ضعفاء بين و، الفجرىصل حىت قامأمث ، نيقامتإواحد و

  . خلإ )١(مىن إىل ىانته حىت فاضأضاء له النهار أفلما ، تطلع الشمس حىت مجرة العقبة

 )عليه السالم(ث حج آدم ي حديف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريثكالرمحان بن  عن عبدو

 كالعشاء تل وها املغربيفجمع ف، ليمجع ثلث الل إىل ىانتهحىت  :هيفو،  له)عليه السالم(ل يم جربئيعلتو

انفجر حىت ،  بطحاء مجعبطح يفناف،  بطحاء مجعنبطح يفي أن مرهأ مث ، املوضعك ذليف ليلة ثلث الليالل

  . ثياحلد ،)٢(بذنبهعت الشمس أن يعترف الصبح فأمره أن يقعد على اجلبل جبل مجع، وأمره إذا طل

 ت الشمسبفلما غا :)عليه السالم(عن الصادق ، )عليه السالم(ة حجه يفيك ث آخر يفي حديفو

، )٣(مىن إىل فاضأمث ، عليهلمات فتاب كاهللا ب املشعر فدعاى علصبح قام أفلما ، املشعر فبات به إىل رده

  .  املضطر يفةيت اآلخبار من األك ذلريغإىل  ،ثياحلد

عن بعض و، طلوع الشمس إىل لة النحري لياريجعل الوقت االخت  عن الدروسيكرمبا حه مث إن

  مهم كح إىل اً نظركثرظاهر األ إىل نسبة هذا القول

                                                

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٣ ص٨ج: الوسائل )١(

  . ٢١ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦١ ص٨ج: الوسائل )٢(

. ٣٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٩ ص٨ج: الوسائل )٣(



١٤٦

 منع يف ن بالغ اجلواهرك ل،فاض قبل الفجرأصح لو ين احلج أبو، ض قبل الفجر بدم شاةيجرب املف

 ومهي أو لة النحريونه لكسادسها : ه قالفإنة حيالصركعبارته ن إ :هيفو، كذلى علداللة عبارة الدروس 

  . زوال الشمس إىل للمضطرو، مطلع الشمسحىت 

 ،كاملل هشام بن عبد وناأل يفضنا من املزدلفة بلأ:  قال،ةيعطعلي بن  خبرب كستدل لذليرمبا و

 ، حجتناء حدثنا يفيش أي : هشامال يل فق،مجرة العقبة عند طلوع الفجر إىل نايتهناف ان هشام خائفاًكو

انصرف فطابت نفس و  اجلمارىقد رمو )عليه السالم( ىحلسن موس انا أبايلق ذإ كذلكنما حنن يفب

  .)١(هشام

 منازهلم صلون الفجر يفي ورمون اجلماري مىن  إىلاملتقدم من املزدلفةو :حة هشام بن سامليصحو

  . )٢(بأس  المبىن

عليه  (قال، ض الناسيفي أن مث أفاض قبل،  رجل وقف مع الناس جبمعيف :ة مسمعي رواإطالقو

  . )٣( دم شاةعليهفاض قبل طلوع الفجر فأان ك نإو، عليهء يش  فالان جاهالًكن إ :)السالم

  . مره بالرجوعأ عن )عليه السالم(مام ت اإلكس وجب الوقوف بعد الفجر ملا ه لوفإن

نة ين قركين اجلرب بالدم لو مل أب، املشهور إىل الم الدروسكسب  ملن ناألولل يالدل رد املستند قدو

ورد ، مث اإلنايفي فاضة الن صحة احلج مع اإلأ بل الثاينيورد الدل، شعر جبوازهيفاضة مل  اإلميحترى عل

   حنوه وعذر من خوف ان ذاك )عليه السالم( فلعله ، واقعةة يفيقض يعلة يات بأن روايداللة الروا

                                                

. ٣ حب رمي مجرة العقبة من أبوا١٤ الباب ٨٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٨ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٦ الباب ٤٩ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٤٧

  . ص بهيجب التخصي املضطر فريمر بغ  الختصاص ما،عم مطلقاً مما مرأا أب مة هشايرواو

فاضة من عرفات قبل  اإلأخبار ت يفكلذا سو، العدمى علدل ي ر الكن عدم الذأب ة مسمعيرواو

  . فارة فقطكر الك بذىتفكاو، غروب الشمس عن العود

  :المكورة ك الردود املذيف: أقول

 أن ديريفاملستدل ، ن وجه للشاةكيمل ، نيحد الواجبأل ين اللكيأنه لومل  ب:نيالرد ولأى علرد ي ذإ

  . الواجب من طلوع الفجرن إ :ما قال املستندكال  ،نيحد الواجبأل يقول اللي

  .كمث بذلثبات اإلإن يأفمن ، عدم االمثو ةيفاك الفاضة ظاهرة يفبأن صحة اإل: همايثانى علو

 إالّ إذا ،سوةأم فإاً ياريان اختك أنه )عليه السالم(مام مل اإلظاهر ع أن يعلة يرده رواى علرد يو

 والً أةيارياالختى عل الداللة القول يفكفالفعل ، حنوها أو ةين العمل صدر منهم تقأو ثبت اخلالف

  .بالذاتو

 يحد فردأ فلعله ،نه اضطرارأ ب،ل بالنساءيات التعجينه ال داللة لرواأة هشام بيرده رواى علو

  .ة هشاميخمصص لروا  فال،يريالتخ

  . وت عدم الوجوبكن ظاهر السأب ة مسمعيرده رواى علو

  . الغروب من اخلارج إىل س هلا ظاهر من جهة العلم بوجوب الوقوفية عرفات فليرواوأما 

 ريل غيات تعجيروا و،ات الوقوف بعد الفجريروا و،ل الضعفةيات تعجي املقام روايفن إ :احلاصلو

ن الضعفة ك ل،قف بعد الفجري أن وز لهجيما ك، ليقف بلي أن وز لهجي أنه يعطينها يباجلمع و، الضعفة

   فقط الًية وقوف املختار ليفاكى علدل ي و،األولقفون الوقوف ي م الوقوف الثاينعليهصعب يث يح



١٤٨

قف ي أن مام لإلينبغي: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ل بن دراجيعن مج، خيرواه الش ما

  . )١(وا أخرواؤشان إ أو وا عجلواؤشان إ سائر الناس و،تطلع الشمس حىت معجب

  . طلوع الفجر إىل  هويمتام الوقوف الواجب الذإ لعدم ألا ف،فارةكالى علدل  أما ما

  .  الوقوفىم مسمعليه الواجب  ألن،فارةكوالضعفة  النساءى علس يل نعم

 إذا بأس بأن تقدم النساء ال: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال، ريبص أيب حي صحيفف

  . ثياحلد ،)٢(مىن إىل نطلق نيمث ، قفن عند املشعر ساعةي ف،ليزال الل

 حوطان األكن إ و، الصناعةىبعد الفجر هو مقتض أو الًي الوقوف لني بيريالتخ أن علمي مما تقدمو

  . الثاين

  

                                                

. ١٨ ح يف نزول املزدلفة١٥ الباب ١٩٣ ص٥ج: التهذيب )١(

. ١ح...  يف باب من رخص له التعجيل١٨٦ الباب ٢٨٣ ص٢ج: الفقيه )٢(



١٤٩

 ان وقف بعرفاتكن إ ،بطل حجهيمث ومل  أبدون عذر امداًقبل الفجر عاملاً عفاض ألو : )٥ مسألة(

  . اًَإمجاعون كادت تكمة يشهرة عظ إىل نسبه اجلواهرو، كل ذلك املشهور يفى عل ،جربه بشاةو

وأما ، هي قد عرفت املناقشة فكنكل، ني الطلوعنيآمث فلما تقدم من شهرة وجوب الوقوف ب أنه أما

  . رناهكما ذى عل يعلة يرواو، ح هشاميصح وبل،  املتقدمحسن مسمعو، صلعدم بطالن احلج فلأل

استدل له و، ن عمداًك باعتبار فوات الر، ببطالن احلجالفتوى ياحلل وعن ظاهر اخلالف نعم

 أن  إىل بهتيان عدم حتقق االمتثال بدون اإلاف يفكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كن جمرد احلأ بكاملدار

  .ل خارجيدلخالل به من تثبت الصحة مع اإل

دلت  أن ما بعد، أالصحةى علرناها ك ذ اخلاصة اليتدلةمل تدل األن إ كذلكم كاحل أن معليهرد يو

  . وركد لالستدالل املذمور فال، الصحةى عل

خالفاً الحتمال ، نيظاهر آخرو، هريغ والشرائعكونه واقفاً بعرفات فهو نص مجاعة كاشتراط وأما 

  . يعل ومسمع وات السابقة هلشامي الرواطالقإل، ن وقف بعرفاتكين مل إو الصحة

ن مل إو، صحة احلجى علل ي دل الدلفإن ،ثيات من هذا احلي هلذه الرواإطالق ال أنه ن الظاهركل

  .  القاعدة فسادهىان مقتضك الّإو، قف بعرفات قلنا بهي

 ما ىبقي ف،ورة اجلهة املزبريمن غ مكه للحي متعرض فريون غكيقل من  أال:  اجلواهرلذا قال يفو

  . نه احلج حبالهأوجوب وقوف عرفة وى علدل   الفساد ممايقتضي



١٥٠

ة من يالروان إ :هيف و، بالضعفعليه طعن كن املداركل، ث مسمعي حدعليهدل ياجلرب بشاة فوأما 

  .اعليهوجه للطعن  فال ،هريغ وره احلدائقكما ذ ك،عليهقسم احلسان املعتمد 

ه ي فكيعل فكء جرحت من حجيل شك :فاراتك اليف د املتقدمةسناة قرب اإليده روايؤيرمبا و

  .حرام فعل حمرمات اإلظاهرة يفا إ قالي إالّ أن .)١(ث شئتيح قهيدم ر

مل  إذا  ما يفالفتوى و لظهور النص،شاة رجع فال أما إذا ،رجعيمل  وأفاض إذا ي هإمناالشاة  مث إن

  . ةء الرباأصالةفاملرجع عند الرجوع ، رجعي

، ني الطلوعنيب أو الًين من الوقوف ليمراحلاج أحد األى علان الواجب كلو  أنه هو و،ءي شيبق

 املشعر  يفيبق إذا تي عدم وجوب املب يفشكال اإلينبغي  فال،خبار األني اجلمع بىمقتضنه إ ما قلناك

ما كت واجب يفهل املب،  فقطني الطلوعنيالواجب هو ب أن قلنا مبقالة املشهور من أما إذا ،ني الطلوعنيب

ظاهر  إىل نسبه وما قواه املستندك، س بواجبيل أو ،كثرما عن ظاهر األ إىل نسبهو،  اجلواهرىقو

  . قوالن،تب العالمةكسائر  ورةكالتذ والشرائع والنافع

  . لة املزدلفةياض ليتجاوز احليال و :ةيحة معاويصح ويوهلما بالتأساستدل أل

 مرأ )عليه السالم( آدم  ألن،بطحأ بطح األيمل مس :)عليه السالم(دق  عن الصا،دياحلم خرب عبدو

طلعت  إذا مرهأصعد جبل مجع وي أن مرأمث ، انفجر الصبح حىت بطحناف،  بطحاء مجعنبطح يفين أ

   .)٢()عليه السالم( فأرسل اهللا ناراً من السماء فقبضت قربان آدم ،كففعل ذل، عترف بذنبهي أن الشمس

  )ه السالمعلي(بقوله و

                                                

.  السطر ما قبل األخري١٠٤ص: سنادقرب اإل )١(

.٦ من أبواب الوقوف باملشعر ح٤ الباب٣٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٥١

  . )١(ان خائفاًك إذا ليض الرجل بليفي أن بأس ال: لي مرسل مجيف

لة النحر ي ليهو، لة املزدلفةيبت ليمن مل : قال، )عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

  . )٢( بدنةعليهباملزدلفة ممن حج متعمداً ف

 من ك بذلى أت) عليه وآله وسلمصلى اهللا(ونه كعرف ينه مل أ فبيالتأس أما ،كذلى علرد ين كل

ان كاستحبابه  و وجوبه يفكش وكئاً منسيش أن ثبت إذا هفإن، املزدلفة إىل قيه طر ألن أو،كباب املنس

  .  الوجوباألصل

صلى اهللا (ان الرسول ك مثال لو، يل التأسيان دلين وجه جلركي مل ،اًيونه أمراً عادكاحتمل  إذا أما

ى علل يال دل ذإ، وبهكرى عل للقادر كن الواجب ذلكيمل ، هري مسيف بالًإباً كرا )عليه وآله وسلم

  . تهيكمنس

ى علقف ي أن ستحب للصرورةي:  قال)عليه السالم(ه  ألن،ا االستحبابهحة فظاهريالصحوأما 

ت يعم من املبأاض يعن احل عدم التجاوز أن  مع،)٣(لة املزدلفةياض لياوز احلجيال و، ه برجلهؤطي واملشعر

  . اعليهان التقدم كم املزدلفة إليف

ال و، صعود اجلبل ب االنبطاح والجي ال ذإ، وا لالستحباب أظهركف دياحلم ة عبديرواوأما 

  .االعتراف بالذنب

  . هيت فيفاضة أعم من املبعدم اإلن إ هيمفهوم املرسلة ففوأما 

 ريمرة لتأخ اآلخبارداللة األعدم و، فاضة قبل الفجر اإلفارة يفكصرح باليعلم عدم داللة ما يمنه و

  . أحوط بل هو ،رك االستحباب ملا ذ يفكش نعم ال، الوجوبى علها ي ما فتيان واإلإليها نيالصالت

                                                

. ١ حاب الوقوف باملشعرو من أب١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٣ ح٨  الباب٤٣ ص وذيله يف١ حعر من أبواب الوقوف باملش٧ الباب ٤١ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٥٢

 ةلي غروب الشمس لنيب  العذر مايالرجل ذ ووقوف املشعر للمرأة ن أ يفإشكال ال: )٦ مسألة(

عن و، ه أجدهيخالف ف النه أ  اجلواهريفو ،ه وقت لهفإن، جربان بالشاة ال و،طلوع الشمس إىل النحر

 املستند يفو، فظ عنه العلمحيل من كقول  أنه ىعن املنته و،صحاب األني بعليهجممع  أنه كاملدار

  .ك بذلصحاب احلدائق صرح األيفو، نيمجاعباإل

  : اتيور متواتر الرواكم املذكاحلى علدل يو

 فاضأمث : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نيب صفة حج العمار الواردة يفبن ة يحة معاوي صحيفف

ذان أخرة بالعشاء اآل و املغربىفصل،  املشعر احلراميهو ،املزدلفة إىل ىانته حىت أمر الناس بالدعةو

 رموا مجرة العقبةي ال أن مرهمأ و،لي هاشم باللعجل ضعفاء بين و، ا الفجرىمث قام فصل، نيقامتإواحد و

  . )١(تطلع الشمسحىت 

صلى اهللا (لعله و، هميهو ول )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه من جهة)  هاشمبين( خص إمناو: أقول

 ،ف آخرين مع القوم ضعكيمل  أو ، بهيائتس أو ،كفعل ذلي أن في ضعل ويلكمر أ )عليه وآله وسلم

  . دينه بعكل

 إذا تقدم النساءن أبأس ب ال :قولي )عليه السالم( اهللاأبا عبد مسعت : قال، ريبص أيب حةيصحو

 قصرنيمث ل، صربن ساعةيمث ،  اجلمرةنيمريف مىن  إىلنطلق نيمث ، قفن عند املشعر ساعةي ف،ليزال الل

  . )٢(ذبح عنهنيلن من كوين فإ ،ذبح عنهني أن ردني نكي إالّ أن طفنيف، ةكم إىل نطلقنيو

                                                

. ٤ح من أبواب أقسام احلج ٢ الباب ١٥٣ ص٨ج: الوسائل )١(

. ١ح...  يف باب من رخص له التعجيل١٨٦ الباب ٢٨٣ ص٢ج: الفقيه )٢(



١٥٣

: قال ،اليض ن ليفأعنا نساء فم :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال، عرجد األيح سعيصحو

صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما صنع رسول اهللا كتصنع  أن دي تر،نعم( ،قال، نعم: قلت :ن أ فض

ن ذبح عليهن كي مل فإن، ىمظ اجلمرة العتأيت حىت فض نأمث ، عمتقف ن جب حىت تفض ن ال وليبل

 نيسعي وتيطفن بالبي و وجوههنة يفكم إىل نيضميمث ، ظفارهنأقصرن من ي وأخذن من شعورهنيفل

رسول اهللا ن إ :قالو، قد فرغن من حجهنو، سبوعاًأطفن به يت فيالب إىل رجعنيمث ، املروة و الصفانيب

  . )١(سامةأرسل معهن أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 للنساء )مصلى اهللا عليه وآله وسل(رخص رسول اهللا : )عليه السالم(عنه ، ريبص أيب حيصحو

لن من كوو، ةكم إىل نيض مضي خفن احلفإن،  منازهلمصلوا الغداة يفين أو، ليضوا بالليفي أن انيوالصب

  . )٢( عنهنيضحي

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحاب عن بعض ريبص أيب أو ،ل بن دراجيحسن مجو

 رموا اجلمار يأن و، ليضوا بالليفي أن نايللنساء والصب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رخص رسول اهللا

  . )٣( منازهلمصلوا الغداة يفيأن و، ليبالل

ض يفي أن بأس ال: قال، )ما السالمعليه(عن أحدمها ، ناأصحابعن بعض ، خر حسنه اآليفو

  . )٤(ان خائفاًك إذا ،ليالرجل بالل

   امرأةأي  :قال، )ما السالمعليه(حدمها أعن ، محزة أيب علي بنعن و

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣ حملشعر من أبواب الوقوف با١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ح١٧ الباب ٥٠ ص١٠ جوالوسائل، ١٩٤ ص٥ج: التهذيب، و٤٧٤ ص٤ج:  والفروع،٤٤٥ ص١٦ج: انظر احلدائق )٣(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٤(



١٥٤

، ذبح عنهيأمر من ي ومضيم اجلمرة مث لري فل،بأس فال الًيأفاض من املشعر احلرام ل رجل خائفأو 

ذبح يمل و مىن ى أتفإن، مىن إىل رجعيمث ، املروة وبالصفا وتيطف بالبيمث ل، لق الرجلحي وتقصر املرأةو

حج قبل  ان قدكن إ صرن شاء قإو، مىن إىل ةكحلق مب إذا حمل الشعريل و،ذبح هوي أن بأس فال عنه

  . )١(كذل

  . ك ذلريغإىل 

  

  :هنا فروعو

 ري صرح غكبذلو، ك جواز ذل يفدلةصل بعد ظهور األ لأل، املقامجربان بالشاة يف النه إ :)األول(

  . اًإمجاعن عليهفارة ك ال أنه  مسألة النساء املستند يفبل يف، واحد

، ل املتقدمةية مجي رواعليهدل يو،  واحدريما صرح به غك، م النساءكان حيم الصبكح: )الثاين(

  .دلة األطالقإل، فيالضع و القادرنيان والنساء بي الصبفرق يف الو،  الضعفاءبل هم داخلون يف

 كنكل،  به الرجلأيتي مبا أيتي أن عليهب جي نيفيلكه بالتإتياناملشهور من وجوب ى علبناًء  واخلنثى

حد أ بتيان اإلنية بري خمي فهى،اخلنث إىل  بالنسبةنيفيلكاط بالتية هذا االحتيرراً عدم متامكقد عرفت م

  . نيفيلكالت

 أما ،اًيعقل أو ،ربك أو اً ملرضيجسد انكسواء ، فيل ضعكشمل ي ف املستثىنيالضع: )الثالث(

 مقابل ف يفيه ضع ألن،ف لهين مشول الضعكميان كن إو، اًإمجاع وفهو عنوان مستقل نصاً اخلائف

، طالقوان حمترم لإليح أو نسانإ أو مال أو عرضى عل أو نفسهى علشمل اخلوف يائف اخلو، عداءاأل

  واخلوف 

                                                

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(



١٥٥

  .  مىنيف أو  املشعرشمل اخلوف من أمر يفيما ك، يواملستقبلى علشمل اخلوف الفي

 الفارة بكعدم الو  اجلوازمهن يفكمه حكح، الضعفة من الرجال وصحب النساءيمن : )الرابع(

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسال الرسول إقد عرفت و، رسال املسلماتإ واحد ريأرسله غو، إشكال

  . سامة معهنأ

 ومة عدم البقاء يفكقررت احل إذا ماك، ل معذور للمناطك إىل مك احليالظاهر تعد: )اخلامس(

  . ك ذلريغأو  مىن ان هلم يفكئة امليجل السرعة أل إىل حنوه واحتاج وان معلم احلاجك إذا ذاكو، املشعر

  صحاحىحدإ و،لةيحة ابن عمار الطويظهر من صحياستثناء الضعفاء مطلق ن إ : املستنديف قال

صلى (رسال الرسول إ عليهدل يبل ،  عذر لصدق الضعفيل ذكم لكظهر مشول احلي منهاو، ريبصأيب 

  . ىانته ،سامة مع النساءأ )اهللا عليه وآله وسلم

  . سهلأمر فاأل، ني الطلوعنيب أو لياللما إ ن الواجبأقلنا ب إذا أما

 م يفعليهء يش ال أي ،كذلكمهم كره حكامل وواملضطر ياجلاهل والناس أن الظاهر: )السادس(

مال و،  واحدريما اعترف به غك، هيده فجيخالف   الي الناسيفن إ : اجلواهربل يف، فاضة قبل الفجراإل

 األول قرباألو، يم للجاهل والناسك عدم مشول احلظهراأل أن  املستندن يفكل، حلاق اجلاهلإب أيضاًهو 

   أغلباملناط يفو راهكان واالضطرار واإليوالنس رفع اخلطأ أدلةو صللأل



١٥٦

  . العمد و صورة العلمري غها املرفوعة يفريغ وفاراتكال 

ه شامل إطالق فإن، )١(عليهء يش مراً جبهالة فالأب كا رجل رميأ :)عليه السالم(خلصوص قوله و

  . رهكما تقدم ذك احلج ورد يف أنه مقام خصوصاًلل

  

                                                

. ٣اإلحرام حفارات كأبواب بقية  من ٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل )١(



١٥٧

 دي الوقوف ار الععليهوجب ، ني الطلوعنيب الو، ديلة العي الوقوف لكدري مل يالذ: )٧ مسألة(

جلواهر  ايفو، عليهمجاع اإل هريغ و املستند بل يف،خالف ال وإشكالبال ، الزوال إىل من طلوع الشمس

غروب الشمس من  إىل يد من امتداد هذا االضطراريالس إىل يا نسبه احللخالفاً مل، عليهه ي بقسممجاعاإل

  . ر صحة النسبةكنأ أنه ن عن املختلفك ل،وم النحري

قد و، غروب مشسه إىل ه من طلوع فجرهياضطرارو، ديلة العي املشعر لياختار أن عن ابن زهرةو

  . الندرة والغرابة إىل نسب هذا القول

  : اتيالروا واحد من ري غعليهدل يو

 التاسع كدريمل و قبل من عرفاتأف،  احلاج عرفات قبل طلوع الفجركدرأإذا  :حة احلسنيصحك

  . )١(عليهء يش الو، لحق الناس مبىنيول،  باملشعر احلرامالًيقف قلي فل،فاضواأوجدهم قد  و،جبمع

قف ي مجعاً فيتأيجع فريفل: قال ،مىن إىل  رجل أفاض من عرفاتتقول يف ما ،حة ابن عماريصحو

  . )٢(ان الناس قد أفاضوا من مجعكن إو، ا

مل و،  اجلمرةيرميو، مىن إىل ىانته حىت قفيفمر فلم ، رجل أفاض من عرفات، ونسيموثقة و

 اجلمرة يمريرجع فيمث ، قف بهياملشعر ف إىل رجعي: )عليه السالم(قال  ،ارتفع النهار حىت علمي

  . )٣(العقبة

ان وجد كن إو، قف ايل وأت مجعاًيل وجعريفل مىن  إىلمن أفاض من عرفات: موثقة ابن عمارو

  . )٤(الناس أفاضوا من مجع

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٤ الباب ٦٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢١ الباب ٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢١ الباب ٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١ حملشعر من أبواب الوقوف با٢١ الباب ٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٤(



١٥٨

 كمن أدر: )عليه السالم(قال  ، ال:قلت: قال  مل جعل ثالث هنايتدر :ريعم أيب مرسلة ابنو

  . )١( احلجك فقد أدرمنهائاً يش

 هذه طالق إل،دي بعريان احتماله غكل، بعد الزوالعدم بقاء الوقت  إىل ال ذهاب املشهور لو: أقول

 ،ي الشرعكدرا اإلالم يفك ال ألن:ات بقولهطالقث رد االستدالل باإليح، الم املستندكوال وجه ل، دلةاأل

  . اًياً شرعكدراإس يل أنه ىعلل يس من اخلارج دليال فلإو، ي الشرعكدرااإلى علدل ي طالقاإلن إ :هيفإذ 

  املشعر قبل الزوالكة املصرحة بأن من أدريتضة اآليات باملستفطالقد هذه اإلييما االستدالل لتقأ

، ني املوقفكدريمن مل يها فيالم فكال أن اتي الرواكظاهر تل إذ ، عن املقامجنيبأ فهو ، احلجكدرأفقد 

الوقوف  عليهوجب  قبل الظهر إىل  املشعركدريمل و  عرفات يفاألول املوقف كمن أدر أن ني بةمنافا الو

  . عمرة إىل ان تبدل حجهك الزوال إىل ال املشعرو  عرفاتكدريمن مل  أن نيبو، بعد الظهر

 كدريمل و  عرفةكدرأمن  أما ،حج له ال، الزوال إىل ال املشعر و عرفةكدريمن مل ن إ :واحلاصل

  .  الوقوفعليهفالواجب ، ه بعد الزوالكدرأنه كل، الزوال إىل املشعر

  

                                                

. ١٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٦٠ ص١٠ج: الوسائل )١(



١٥٩

  : أمور ه يفيالم فكل اليتفصو، خالف مقدار الوقوف باملشعر يف: )٨ مسألة(

، عابيعدم وجوب االست وىة املسميفاكوالظاهر ، ني الطلوعني بياري الوقوف االختيف: )األول(

 إىل خالفاً ملن ذهب، عليه مجاعرة اإلك والتذىبل عن املنته، بل لعله املشهور،  واحدري عن غيكما حك

  . وجوب الوقوف من الفجر

الواجب الوقوف من  أن صحابالم مجاعة من األك املعروف املصرح به يفن إ ليق:  اجلواهريفو

  .نك رري واجب غين منه مسماه والباقكن الركل و،طلوع الشمس إىل  حتقق طلوع الفجرنيح

 نيالصدوق ودي عن املفيكهذا هو احملو ،طلوع الشمس إىل وجوب الوقوف إىل خالفاً ملن ذهبو

  .يالس ويلميدد واليوالس

 أما ،طلوع الشمس إىل  الوقوفعليهفالواجب  مام اإلني الوقوف بى منتهخر يفآقد فصل بعض و

لة واملهذب يالوس وة واملبسوطي هذا القول عن النهايكقد ح و،كجوز له الذهاب قبل ذليه فريغ

  .اجلامع وةيالغن والعقود وظاهر اجلمل وواالقتصاد

مجلة من عليه دل يو، ىن الواجب هو املسمأب، األولمها ريغ وجلواهر للمستند وا وفاقاًقربواأل

  . الوقوف بعد صالة الغداةى علات الدالة يوالروا، ات املطلقةيالروا

وا ؤشان إ وسائر الناس، تطلع الشمس حىت قف جبمعي أن مام لإلينبغي: ل املتقدمةية مجيرواو

  . )١(وا أخرواؤن شاإو، عجلوا

                                                

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: والوسائل. ١٨ ح يف نزول املزدلفة١٥ الباب ١٩٣ ص٥ج: التهذيب )١(



١٦٠

ض من يفأ أن كيلإحب أساعة  أي :)عليه السالم( إبراهيم أبا سألت، مارسحاق بن عإخرب و

تطلع  حىت ثتك مفإن: قلت، يلإفهو أحب الساعات ، ليتطلع الشمس بقل أن قبل: قال ،مجع

  . )١(بأس ال: قال ،الشمس

 لذا جعل الوسائلو، فاضة من املشعر قبل طلوع الشمساستحباب اإلى علة تدل يبل هذه الروا

  . ليفاضة من املشعر قبل طلوع الشمس بقلون اإلكباب استحباب  : عنوان البابكملستدراو

  . )٢(مىن إىل منهافض أ فريجبل ثبى عل طلعت الشمس فإذا: ي الرضويفو

  . )٣(آثار احلوافر وريرض خفاف البع األن يفابو انفجر الصبح إذا ض من املشعريفيأنه  :يروو

ملا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(صادق عن ال، ة الدعائمي روايفو

صلى اهللا (مث رفع رسول اهللا ، سفر الصبح جداًأ حىت زل واقفاًيمل و: قال أن إىل وم النحري الفجر ىصل

  . )٤(تطلع الشمس أن قبل )عليه وآله وسلم

ك قبل الطلوع لمام، وذيدفع اإلع حىت دفوال تربح حىت تصلي ا الصبح، وال ت: ويف الرضوي

 اجلاهلية كانوا ال يفيضون من مجع حىت تطلع فإن ،تبني ضوء النهاريالشمس حني يسفر الصبح و

طلوع قبل دفع ف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فخالفهم رسول اهللا ،شرق ثبريأالشمس، ويقولون 

  . ٥الشمس

   ذا يفكه

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢٤ س٢٨ص: فقه الرضا )٢(

. ٢٥ س٢٨ص: فقه الرضا )٣(

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٤(

.٤ من أبواب الوقوف باملشعر ح١٢ الباب١٧٠ ص٢ج: املستدرك) ٥(



١٦١

  .يبعض نسخ الرضو

  :ميكحممد بن ح ةكحسن ،دلةها بعضهم من األبل عد، داتيمن املؤمجلة  إىل ضافةهذا باإل

، م فاض م من عرفات مرأ فإذا عرايبونان مع اجلمال األكيفة ياملرأة الضعو يعجمالرجل األ

 ،صلوا اي مل فإن: قلت ،همأجزأس قد صلوا ا فقد يأل :فقال، رتل م مجعاًيمل و مىن  إىلما هوك

  . )١(همأها فقد أجزيروا اهللا فكا ذانوك فإن: قال

 نافقياما فكرجعان مي: فقال ،قفا باملزدلفةي أن ن جهالي هذصاحيبن إ :ريبص أيب ةيرواو

مث ، س رأسه ساعةكفن: قال ،قد نفر الناسو وميان الك حىت حدأربمها خي مل فإن: قلت، باملشعر ساعة

قال ، ىبل: قلت ، صالماسا قد قنتا يفيلأ: قال، يلب: قلت ،ا الغداة باملزدلفةيسا قد صليأل: قال

  . )٢( حجهمامت: )عليه السالم(

 )عليه السالم(عن الصادق ، ةيح معاويفقد استدل له بصح، أما من أوجب الوقوف من الفجر

 ،)٣(ث شئتين شئت حإو، باً من اجلبليشئت قرن إ  الفجر فقفيتصل بعد ما طهرى علأصبح : قال

  . املشعريف نسانان اإلك أنه ظاهره أن مبعونة ،ثياحلد

 يفصلى ون كي أن انكمإل مره بالوقوف بعد الصالةأنة يبقر،  خالفهن ظاهراً يفكيمل ن إنه إ :هيفو

  ون ك ظهور له يف فال، ان آخركم

                                                

. ٢٨٣ ص٢ج: الفقيهو. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٥ الباب ٦٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٧ حوف باملشعر من أبواب الوق٢٥ الباب ٦٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١١ الباب ٤٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٦٢

ون الوقوف بعد كة يات الوقوف بعد الصالة أفضليبل ظاهر روا، ان من أول الفجركالوقوف 

  . الصالة

ملا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ة الدعائمي روايفف

  .)١( املشعر احلرامىأت حىت ىب القصوكر وم النحريالفجر صلى 

 نيفض حأمث : ح عماريفقد استدل بصح، طلوع الشمس إىل وجوب الوقوف إىل من ذهبوأما 

  . )٢(ري ثبكشرق لي

  . )٣(تطلع الشمس حىت  حمسريجتاوز واد الو: مكحلحة هشام بن ايصحو

بل موضع  اإلىترو: )عليه السالم(لقوله ، فظاهره عدم طلوع الشمس: األول أما :هيفو

  . رادة ظهور النهار قبل طلوع الشمسإ الظاهر فإن. )٤(خفافهاأ

  . ل املختاري دلم يفهذا مع الغض عما تقد، فسهن  ال حمسر من حدود املشعرين وادفأل: الثاينوأما 

، ماماإلى عل كوجوب ذلى عل دالة ريغا إ :هيفو، ل املتقدمةية مجيفقد استدل بروا من فصلوأما 

  . معارضة مبا عن معارضتها له قاصرة أا  إىلضافةباإل

  

 بل ال، املشهورى عل ىه املسمي فيفكيو، األول يل مما عدوه االضطراري الوقوف بالليف: )الثاين(

  .  منهني جزء مععاب وال وقوعه يفيب االستجي  فال، املستندما يفك عرفيه يفخالف 

                                                

... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )١(

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٥ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ص ١٠ج: الوسائل )٤(



١٦٣

. )١(ض عند املشعر احلرام ساعةيفيف: ريبص أيب حةي صح يف)عليه السالم( قوله عليهدل يو

  . خبار سائر األإطالق إىل ضافةباإل

ورة احملمولة ك املذحةي الصحما صرح به يفك، ليه عن زوال الليفاضة فؤخر اإلي أن األوىلنعم 

  .لعدم قائل بالوجوب، االستحبابى عل

خرج  فلو، وز اخلروج قبل طلوع الفجرجي ال، اراًي اختالًير القول جبواز الوقوف ليتقدى عل نعم

  . ث مسمعي حدما تقدم يفك،  شاةعليهعاملاً وجب 

 بل يف، املشهور ىعل أيضاً ىه املسمي فيفكي ، ثانيالوقوف بالنهار مما هو اضطرار: )الثالث(

  . هيخالف ف ال أنه املستند

لحق ي باملشعر احلرام لالًيقف قليفل: حة احلسن املتقدمةي صحيف )عليه السالم( قوله عليهدل يو

  . )٢(عليهء يش الو، والناس مبىن

  . اتي سائر الرواإطالق إىل ضافةهذا باإل

  

                                                

. ٧ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٤ الباب ٦٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٦٤

  : رها الفقهاءكذ واتي الرواما ورد يفك، أمورستحب للوقوف ي: )٩ مسألة(

  .ون متطهراًكي أن :)األول(

 مجل العلم واملراسم وايفكال وةياهلدا وما عن املقنعك، ون الوقوف بعد صالة الصبحكي أن :)الثاين(

ون كي أن الظاهر استحبابو، همريغ ورشادر واإليالتحر ورةكالتذ وىاملنته والنافع والشرائع والعملو

  ألن،ل من عرب بالفجركبل لعله ظاهر ، هيات فيظهور الرواو، تندره املسكما ذك، أيضاًبعد نافلته 

  . املنصرف عنه نافلته

 حيعن املفاتو،  وجوبهيالقاض واحلليب ودي عن السيكحقد و، ة املأثورةيدعدعو باألي أن :)الثالث(

 احلدائق فىتأ كبذلو، ن املشهور االستحبابكل كذلكهو و : املستندقال يف، لو من قوةخي ال أنه شرحهو

وامر سائر األك، مر بالدعاء عرفاًه املنصرف من األ ألن،قرباملشهور هو األ أن الظاهرو، اجلواهرو

  . ةيدعباأل

، ة الوقوفي احلاصل بنر القليبكة الذي اآلر يفكون املراد بالذكي أن نكمينه إ : اجلواهرقال يفو

  . تعاىلون عند املشعر احلرام هللا كمر بال قوة األون يفكيف

انوا كن يالذ ةين املراد ا رفض عمل أهل اجلاهلأو، ة عرفاً االستحبابيبل ظاهر اآل: أقول

  . رهم آبائهمكذكنسان له سبحانه ر اإلكال فلم أجد قوال بوجوب ذإو، رون آبائهمكذي

  ، ريبص أيب ةي رواوقد تقدم يف، مر بهد األي لتشدك ذلك ترينبغي ال نعم



١٦٥

  . )١( صالماقد قنتا يفس يلأ: )عليه السالم(قوله 

  . )٢(س قد صلوا ايلأ: ميكة حممد بن حي روايفو

  : اتيورة مجلة من الرواكاملستحبات الثالثة املذى علدل يف، انكف يكو

طهر بعد ما ى علأصبح :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حي الصح يفايفكرواه ال مثل ما

 عز وجلاهللا  محداف  وقفتفإذا، ث شئتين شئت حإو، اجلبلباً من يشئت قرن إ  الفجر فقفيتصل

ن كيمث ل، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبى عل وصلّ، عليهقدرت  بالئه ما ور من آالئهك واذعليهثن أو

 شر  عينأ وادر، احلاللكمن رزق يعلوسع أو،  من النار رقبيتك ف، املشعر احلراماللهم رب: كمن قول

 ،ل وافد جائزةكل و،ولؤ مسريخ و، مدعوريخو، هيلإ مطلوب رينت خأ اللهم ،سنفسقة اجلن واإل

 ى واجعل التقو،ئيتين تتجاوز عن خطأ و،تقبل معذريت و، عثريتلينيتق أن  هذا موطين يففاجعل جائزيت

  . )٣(خفافهاأبل مواضع  اإلىرأ وريشرق ثبيث يفض حأ مث .يا زاديمن الدن

عليه (قال ، ظاهره الدعاء عند الرتول ما )عليه السالم( الصادق عن، ثي حد يفح احلليبي صحيفو

ها ي فجتمع يل أن كسألأ ينإ اللهم ،معاللهم هذه ج: تقول ولة املزدلفةياض ليتجاوز احلي فال: )السالم

 ما تعرفين أن كيلإطلب أ و، قليب يفجتمعه يل أن ك سألتي الذري من اخلسينيتؤ  اللهم ال،ريجوامع اخل

ه قد فإن ،فافعل لةي اللك تلييحت أن ن استطعتإو . جوامع الشرينين تقأو،  هذا مرتيل يفكءايأولعرفت 

  ،  النحليدوك ي هلم دو،نيصوات املؤمنلة ألي اللكتغلق تل أبواب السماء ال أن بلغنا

                                                

. ٢ حيقف باملشعر أن  باب يف من جهل٤٧٢ ص٤ج: ايفكال )١(

. ١ حاملشعريقف ب أن  باب يف من جهل٤٧٢ ص٤ج: ايفكال )٢(

. ٤ حباملشعرليلة املزدلفة والوقوف  باب يف ٤٦٩ ص٤ج: ايفكال )٣(



١٦٦

لة ي اللكحط تلي ف،مكب لياستج أن يعل يتم حقيدأ ينتم عبادأ ومكنا ربأ: قول اهللا جل شأنهي

  . )١(غفر لهي أن غفر ملن أراديو، ط عنه ذنوبهحين  أن أرادعم

  :اتيمضمون الروا أنه ظاهره و،هي الفققال الصدوق يفو

رب و، املقام ونكرب الرو، اللهم رب املشعر احلرام: قل و،غسلى علنت أ وكن وقوفكيول

درأ أو،  احلاللكمن رزق يعلوسع أو،  من النار رقبيتكف،  املعلوماتيامرب األو، زمزم وسوداحلجر األ

،  مدعوريخو، هيلإ مطلوب رينت خأاللهم ، العجم وشر فسقة العربو، نس شر فسقة اجلن واإلعين

، تقبل معذريتو،  عثريتلينيتق أن هذا  موطين يف فاجعل جائزيت،ل وافد جائزةكلو، ولؤ مسريخو

  بأفضل ما منجحاً مستجاباً يل مفلحاًتقلبين و،يا زادي من الدنىجتعل التقوو، ئيتيتتجاوز عن خطو

 طلعت الشمس فإذا: قال أن إىل اًريثك وادع اهللا . احلرامكتيحجاج بو، كفد ورجع أحد به مني

  . )٢(له التوبة سبع مراتأواس،  سبع مراتك بذنوبعز وجلفاعترف هللا 

  . )٣(اًريثك بعرفة وادع اهللا كوقوفكوقف ا ، صبحت فصل الغداةأ فإذا: ي الرضويفو

  . )٤(لة املزدلفةيالعتمة ل و العشاءنيال بأس بالغسل بو: )نسخة( موضع آخر منه يفو

  أفضتم من  إذا : للحاجتعاىلقال اهللا  :)عليه السالم(مام  اإلري تفسيفو

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٠ الباب ٤٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. عن الوقوف باملشعر احلرام احلديث  احلجك يف سياق مناس٢١٣ الباب ٣٢٦ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ٢٤ س٢٨ص: فقه الرضا )٣(

. ٢٨ ـ ٢٧ س٧٥ص: فقه الرضا )٤(



١٦٧

د يسى علالصالة  و،نعمائه وروا اهللا عند املشعر احلرام بآالئهكفاذ، املزدلفة إىل تميمضو، عرفات

  . )١(نهيم لدكما هداكروا اهللا كواذ، ائهيصفأد يس يعلى علو، ائهينبأ

صلى  ملا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

 لهرب اهللا وهلّكف، استقبل القبلة وعليه ى املشعر احلرام فرقىأت حىت ىب القصوكوم النحر ريالفجر 

  . )٢(سفر جداًأ حىت عليه زل واقفاًيمل و، دهوحو

ج من حياملراد بالصرورة من مل و، طأ الصرورة املشعر برجلهي أن :من مستحبات الوقوف: )الرابع(

لة املشعر ي لته يفيون مبكين أو، هريغ وخيره الشكما ذك،  قزحىسمي كاملراد باملشعر جبل هناو، قبل

  . همنياملشهور بى عل كل ذلك ،قي الطرنيمي عن يببطن الواد

 يني احللبى لفتو، الصرورةريلغ حىت يبعد استحباب الوطي ن الكل،  النصوصكذلى علدل يو

، كالصالح بذل أيب ىسالم لفتو حجة اإلد يفك آين الوطأو،  السننأدلة مة التسامح يفي بضم،كبذل

  . به ريالتحر وه واجلامعي الفقىه براحلته لفتوؤطيب كن الراأو

وانزل ببطن :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ورة حسن احلليبكذام املكحصل األأى علدل يو

  ستحب يو، باً من املشعري قرقي الطرنيميعن  يالواد

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٠ الباب ١٦٩ ص٢ج: كاملستدر )١(

 ... ر الدفع عن عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٢(



١٦٨

  . )١(طأه برجلهي واملشعر احلرامى علقف ي أن للصرورة

طأ ي أن ستحب للصرورةي: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، عثمانبن عن أبان و

  . )٢(تيدخل البين أو، ماملشعر احلرا

 يف صار وطيك :قلت له: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ثي حدمان بن مهران يفيعن سلو

  . )٣( حببوحة اجلنةي وطكستوجب بذليل: فقال ،الصرورة واجباًى علاملشعر 

  . املراد بالوجوب الثبوتو

، قرب املشعر احلرامب ية ببطن الوادوانزل باملزدلف: قال، )عليه السالم(عنه ، ة الدعائمي روايفو

  . )٤(اضيال احل وجتاوز اجلبل وال

  .)٥(يعن نسخة من الرضو ب منهيقرو

ل عرفة ك: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

هو و، القزحى عل )لمصلى اهللا عليه وآله وس(وقف رسول اهللا و، منحر مىن لكو، ل مزدلفةك و،موقف

  . )٦( البناءعليه ياجلبل الذ

صه هذا يد من ختصي ملا عن املفخالفاً، دلة األطالق إل،انيالصب وم عام للنساءكن احل أمث الظاهر

  . ينه اعتباركل، لعل وجهه عدم ارتفاع املرأةو، ل ظاهريس له دليلو، املستحب بالرجال دون النساء

                                                

. ١ح  من أبواب الوقوف باملشعر٧ الباب ٤١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ح  من أبواب الوقوف باملشعر٧ الباب ٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ حاحلرام  من أبواب الوقوف باملشعر٧ الباب ٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

 ... ر الدفع عن عرفةك يف ذ٣٢١ ص١ج: الدعائم )٤(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٦ الباب ١٦٩ ص٢ج: كاملستدر )٥(

 ... ر الدفع من عرفةك يف ذ٣٢٢ ص١ج: الدعائم )٦(



١٦٩

  . مطلقةخبارن األكل، ث االعتبار حسنيحهو من و: شف اللثامك قال يف

ما عن ك، بكالرجل مقابل املر أن  من، احتماالن، االستحباباف يفك بالنعل يهل الوطو

 قزح فإن، أيضاًنسب أولعله ، وىلأهذا  أن كش الو، املنصرف الرجل اردة أن منو، كاملدار وكاملسال

طأ ي أن ستحبيما ك، هين فاستحب وططايان مظهر من مظاهر الشك كلعل هنا و،طانياسم للش

  . املسجد هبل إىل الداخل

 :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، الرمحان  ملا رواه عبد،فاضةبعد اإل قامة باملشعرره اإلكي: )اخلامس(

 فاضةم عند املشعر بعد اإليقي أن رهكأنه)١( .  

ان كن إو، هريغ وماملإل ،ليفاضة من املشعر قبل طلوع الشمس بقلمن املستحب اإل: )السادس(

  .مام اإلريغ إىل د بالنسبةكآ

  . مهاريغو، )٣(ميكة بن حيخرب معاوو، )٢(سحاقإمام فلموثقة  اإلري غيفأما 

صلى اهللا (ن رسول اهللا كل، )٤(ض بعد طلوع الشمسيفيأنه  :لية مجيمام فقد دل روا اإليفوأما 

 ني الطائفتنيلعل اجلمع ب و،يوالرضو ة الدعائمي رواما يفك، فاض قبل طلوع الشمسأ )عليه وآله وسلم

فضل له ان األكذهبوا قبل طلوع الشمس  أما إذا ،تأخريمام مالحظة ذهاب الناس ف لإلينبغيأنه 

  . الذهاب

  

                                                

. ١ح  من أبواب الوقوف باملشعر١٢ الباب ٤٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ح  من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ح  من أبواب الوقوف باملشعر١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣  من أبواب الوقوف باملشعرح١٥ الباب ٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



١٧٠

 بال، اليقف لي أن عليهلزم ، اراً وني الطلوعنيالوقوف بى علقدر ي نه الألو علم ب: )١٠ مسألة(

 ضافةباإل، رسال املسلماتإرسال بعضهم املسألة إه من جهة يخالف ف ال أنه ىن دعوكميبل ، إشكال

  . القاعدةىمقتض أنه إىل

 ني الوقوف بعليهوجب ، الًيفاته الوقوف ل أن بعد، الوقوف اراًى علقدر ي نه الأعلم ب ولو

ى عللفجر بعد ا وليون وقوف اللكرون يممن حىت ، اًياً قطعإمجاعبل ، خالف ال وإشكال بال، نيالطلوع

  .يريل التخيسب

  .خالف ال وإشكال بال، قف اراًي أن وجب ني الطلوعنيب الو الًيقف ليولو مل 

ه  ألنكذلو،  املستندما يفك، اًإمجاعوقات الثالثة عاملاً عامداً بطل حجه  األ الوقوف يفكمن ترو

 املزدلفة فقد كفاتتإذا  :حهمايصح أو ينية احللبيولروا، وجب البطالني االمتثال كتر أن  قاعدةىمقتض

  .)٢( احلجكدرأ املشعر قبل الزوال فقد كدرأمن ضة املصرحة بأن يمفهوم املستفو، )١( احلجكفات

  . ني املوقفكدراإقسام أ ه يفيالم فك الأيتيفس، عذر أو انينس أو ها عن جهلكمن ترو

 مقام يييام العمل التقيح حجه لقص،  بالبدل مثالىأتو، ةيوقات الثالثة لعذر التق األكتر لوه مث إن

  .  مرةريرناه غكما ذك، يالعمل الواقع

 تاجحي ،اختيار ريغ أو اراًي اخت،بعضاً أو الًك،  املوقفكدراإعدم  وكدراإ الم يفكل اليتفص مث إن

 من يواضطرار، الغروب إىل  من الظهرياري لعرفة اختفإن، شرحها واحدة واحدة وقسامر األكذإىل 

 تهياري اختخمتلف يفو،  اراًياضطرارو، ني الطلوعني بياريللمشعر اختو، الفجر  إىلالغروب

  صورو، حدها فقط مخسةأ كدراإ فصور عليهو، وقاتأفهذه مخسة ، ديلة العيته لياضطرارو

                                                

. ٢ح  من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٤ و١٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٦٠ ص١٠ ج:انظر الوسائل )٢(



١٧١

 ، عشرة صورةىحدإفهذه ،  ثالث صور املشعر عرفة يفلضرب صوريت،  ستةمنها ني اثنكدراإ

  : عشرة صورة اثنيتفهذه ، هما أصالًي ألكدرا صورة عدم اإلإليهاضاف ي

 د الثايني اخلالف عنه الشهىنف و،املشهور الصحةو،  عرفة خاصةياري اختكدري أن )األوىل(

 ،حي واملفاتكاملدار وى ملا عن املنته خالفاً، عن بعضهممجاعة اإلياكح حي بل عن شرح املفات،هريغو

  .  املسألةرة التردد يفكعن التذو، فاختاروا عدم الصحة

 يف قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا يب أعن، حهيصح أو ،ىيحيحلسنة حممد بن ، األولاألقوى و

،  دخوهلاني حونوا مبىنكير الناس مل يأمل : فقال ، مىنىأت حىت بت ايمل و، قف باملزدلفةيرجل مل 

  . )١(بأس ال: قال ، قد فاتهكذلن إ :قلت، رجعي: قال ،كه جهل ذلفإن: قلت

  . )٢(بيب منه التهذيقرو ،ايفكذا رواه الك

 لبث معهم جبمعيمل و، من أفاض من عرفات مع الناس :)عليه السالم(عنه ، زيحة حريصحو

  . )٣( بدنةعليه فمستخفاًأو  متعمداً مىن  إىلىمضو

رب كج األاحل : احلسنةخبار بعض األيف ماو، )٤(احلج عرفةن إ :ياشتهر من النبو ده مايؤيو

  . )٥( اجلماريورم املوقف بعرفة

  مناطاً صور اجلهل  أو اًإطالقورة تشمل كات املذيالروا أن خيفى وال

                                                

. ٥ حيقف باملشعر أن  باب يف من جهل٤٧٣ ص٤ج: ايفكال )١(

. ٣٠ ح يف تفصيل فرائض احلج٢٣ الباب ٢٩٣ ص٥ج: التهذيب )٢(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٦ الباب ٦٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢٤٧ ح٩٣ ص٢ج: العوايل )٤(

. ٩ح...  احلجإحرام من أبواب ١٩ الباب ٢٥ ص١٠ج: ائلالوس )٥(



١٧٢

  .هاريغ وةيالتق وراهكاالضطرار واإل والغفلة وانيالنس و،مكباحلو باملوضوع

  . عليهء يش فال ب أمراً جبهالةكا رجل رميأ: )عليه السالم(قوله ، أيضاً كذلى علدل يو

ة حممد يمبا تقدم من رواو، وجب البطالني االمتثال كن ترأفقد استدل هلم ب، من تبعه وأما العالمة

ر كالذو جزاء بدون املرور ا مفهومه عدم اإلفإن، همأجزأها يروا اهللا فكانوا قد ذك فإن: ميكبن ح

  .ا

  . )١( احلجك املزدلقة فقد فاتكفاتإذا  :حيبعموم الصحو

  .)٢(الوقوف باملشعر فريضة، وبعرفة سنة :وباملرسل

  . )٣( احلجكدرأ مجعاً فقد كدرأمن ن إ :اتيومبفهوم مجلة من الروا

ى علمل حيح ي والصح،رفع املفهومياملنطوق و، تقاوم النص القاعدة ال إذ ،خيفى ال ل ماك اليفو

ه ير اهللا فكنما ذي القرآن بر يفكذيمل  أنه سنةراد باملرسل يو، دلة األنيمجعاً ب شبه أما ومالكفوت ال

  .  وجوبه يفإشكال ال فالإو، رعاملش

  .حنوه أو  العذر من جهلي ذالم يفكهذا متام ال

، صحابالم مجلة من األك إطالقو، زيحة حريه لصحيلإالعامد فرمبا احتمل الصحه بالنسبة أما 

االجتزاء ى علل يعدم الدلو،  بهأمور باملهإتيانلعدم ، ه بطالن حجب يفي الرينبغيال نه إ : املستندن يفكل

 ،صحة احلجى عل البدنة الى علا دلت أالقول بو، جزاءاإلى علز دالة يحة حريصحن إ :هين فكل، صالًأ

املسألة و، لك مشكالقول بذل إالّ أن ،ل العدميان دليفعدم الب، انهيان احلج واجباً لزم بك لونه إ :هيف

   التتبع إىل حباجة

                                                

. ١ح  من أبواب الوقوف باملشعر٢٥ الباب ٦٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٤ ح احلجإحرام من أبواب ٢٥ الباب ٢٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ح  من أبواب الوقوف باملشعر٢٥ الباب ٦٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٧٣

  . اهللا سبحانه العاملو ،التأملو

بل عن ، حيما عن املفاتكاملشهور ى عل يزجي هذا الو،  عرفة خاصةي اضطراركدري أن :)ةيالثان(

 مجاع اجلواهر عن مجاعة اإليفو، ه خالفاًيعرف ف أة الريعن الذخو،  واحداً جمز قوالًريغ أنه الدروس

  . عليه

  .  الصحةايفكسالم اإلك إطالق  إىلنسبو، ح وجود اخلالفيالم املفاتكظاهر : أقول

: مث قال، أيضاً  الثاين الصحة يفاألول رناه من االستدالل للصحة يفكذ  ماى املستند مقتضيفو

  . لشذوذ القول ا هنا ،والوجه عدم الصحة

 إىل ورة الواضحة استنادهاك املذي رد بعض الدعاو،اتي الرواإطالقهذا فال وجه لطرح ى علو

  . ديكاط األيان خالف االحتكن إو، دي بعرية غيافكالقول بالف، االستظهارات

ونه كاملشهور من ى علبناًء  ،ديلة العيلأي ،  فقطاألول املشعر ي اضطراركدري أن :)الثالثة(

  . ةريما عن الذخك القول بالعدمو، د الثاينيما عن الشهك  القول بالصحةنيه بيقد اختلفوا ف و،اًياضطرار

 ياريه مشوب باالخت ألن،وىلأق يفهذا بطر،  املشعر بالنهاري اضطراركدراإ بصحة: ولاستدل لأل

  . ظهراألى عل يارياخت أنه بل قد تقدم ،حنومها واملضطر وتفاء به للمرأةكلال

  . لعدم الصحةي به املقتضأمور باملتيانبعدم اإل: استدل للثاينو

 إطالقره املستند من معارضته بك ذما أما ، املزدلفةكدراإ احلج بكدراإ طالق الصحة إلقربواأل

حج هلم  الراك األأصحاب إذ ، له وجهاًىرأ فال راك األأصحابم عن ك صدد من خالف احل يف

  . عناد وعمد



١٧٤

   :حة احلليبيلصح، ال فالظاهر عدم الصحةإو،  عرفات عامداًكتريمل  إذا صح احلجي إمنا نعم

 عرفات من أيتي حىت  جهلان يفكن إ :فقال ،ض الناس من عرفاتيفي بعد ما أيتيعن الرجل 

ن إو،  عرفاتأيتي حىت تم حجهي ضوا فاليفي أن  املشعر قبل الناس يفكدريض فيفيمث ، قف ايلته فيل

 املشعر كدرأ إذا ،مت حجه عذر لعبده فقدأ تعاىل اهللا فإن، قف باملشعر احلراميقد فاتته عرفات فل وقدم

جعلها يفقد فاته احلج فل،  املشعر احلرامكدري مل فإن، ض الناسيفين  أقبلو، احلرام قبل طلوع الشمس

  . )١( احلج من قابلعليهو، عمرة مفردة

  ادعاه املستند،اًإمجاعح يحجه صح و، خاصةني الطلوعنيب  املشعرياري اختكدري أن :)الرابعة(

  . كذلى علات الدالة ي لبعض الرواكذلو، هريغو

قف ا ي عرفات فأيتي أنه ظنن إ :فقال ،هو جبمعو مام اإلكدرأ رجل يف :ح ابن عماريمثل صح

قم جبمع يل وأايفال  ضوايفي حىت هايأتي ال أنه ن ظنإ و،أاي مجعاً قبل طلوع الشمس فلكدريمث ، الًيقل

  . )٢(مت حجه فقد

  . هريح غيومثل هذا الصح

لعدم االمتثال املوجب ، صحة حجه عدم قرب األفإن،  عرفات عمداًكتر إذا نعم الالزم استثناء ما

ز الشاملة للمقام يحة حريمن صح، األوىل الصوره تقدم يف ه من جهة مايناقش فيان رمبا كن إو، للبطالن

  .  فتأمل،املرسل و مزدلفةكفاتإذا  :حيعموم صحو، مناطاً

                                                

. ٢ح أبواب الوقوف باملشعر من٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٢ الباب ٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٧٥

باطل  عرفة عمداً فحجه كان ترك فإن،  خاصةي املشعر النهاري اضطراركدري أن :)اخلامسة(

 د الثاينيالشه واحلليب وديالس وايفكسفالصدوق واإل، ه خالفي عرفة عمداً ففكمل تر أما إذا ،ما تقدمك

عن   بل،املشهور فقالوا بالبطالن إىل  خالفاً للمنسوب،الصحة أيضاً األولد يبل ظاهر الشه كاملدارو

  . عليه مجاعاملختلف اإل وحيالتنق وةيالغن

  : اتيالروا جلملة من األول قربواأل

تزول  أن وم النحر قبلي املوقف جبمع كدرأمن  :)عليه السالم(عن الصادق ، ليح مجيصحك

  . )١( احلجكدرأفقد  الشمس

 دتزول الشمس فق أن درك املشعر احلرام يوم النحر قبلأمن : سحاق بن عمارإوحسنه، وصحيح 

  .)٢(درك احلجأ

  . )٣( املوقفتدركأ د الزوال فقتدركأإذا  :وصحيح معاوية

درك أتزول الشمس فقد  أن ه مخسة من الناس قبليدرك املشعر احلرام وعلأمن : اقإسحوموثق 

  .)٤(احلج

وم يزوال الشمس من  إىل له احلجو، زوال الشمس من عرفة إىل املتمتع له املتعة: ليح مجيصحو

  . )٥(النحر

   ني الناس باملوقفك مل أدرينإ: فقال رجل مبىن  جاءنا:ةريح ابن املغيصحو

                                                

. ٢ح... نسانه اإلكدرأ  يف الوقت الذي مىت١٢٤ الباب ٢٤٣ ص٢ج: الفقيه )١(

. ٣ح... نسانه اإلكدرأ  يف الوقت الذي مىت١٢٤ الباب ٢٤٣ ص٢ج: الفقيه) ٢(

. ١٥الوقوف باملشعر ح أبواب  من٢٣ الباب ٦٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(

.١١الوقوف باملشعر ح من أبواب ٢٣ الباب ٦٠ ص١٠ج: الوسائل )٤(

  .١٥أقسام احلج ح من أبواب ٢٠ الباب ٢١٣ ص٨ج: الوسائل) ٥(



١٧٦

 ىعلسحاق إ فدخل ،بهجيفلم  سحاق بن عمارإسئل و، كحج ل فال: ةري بن املغعبد اهللاله  فقال

وم يتزول الشمس  أن  مزدلفة فوقف ا قبلكدرأإذا  :فقال ،كفسأله عن ذل )عليه السالم(احلسن أيب 

  . )١( احلجكدرأالنحر فقد 

وم ي عن رجل عرض له سلطان فأخذ، )عليه السالم(ن احلس سألت أبا، ونسيل بن يموثق الفضو

لحق ي: قال ،صنعيف يك لهي سبىوم النحر خليان كفلما ، ة فحبسهكم إىل عرف فبعثي أن عرفة قبل

قال  ،صنعيف يكوم النفر ي عنه ى خلفإن: قلت، عليهء يش ال وذبحي ويرميو مىن  إىلنصرفيجبمع مث 

ت يطف بالبياحلج فل إىل ة متمتعاً بالعمرةكان دخل مكن إ ،هذا مصدود عن احلج: )عليه السالم(

 الو  ذبحعليهس ية مفرداً للحج فلكان دخل مكن إو، ذبح شاةي ولق رأسهحيو، سبوعاًأ سعي وسبوعاًأ

  . )٢(حلق رأسه

تزول  أن  مزدلفة فوقف ا قبلكدرأإذا  :)عليه السالم(اظم كعن ال، انكح ابن مسيصحو

عدم وجدان  و، عنهمايكما حى علن يدي الشهثاينو، نيرواه فخر الد ،)٣( احلجكدرأفقد ، الشمس

 زمام مثل تب يفكضر بعد فقد بعض الي هم اليلإ وصلت صول اليت األث يفيه احلدريغكاجلواهر 

  . )نة العلميمد(

 فقد منهائاً ي شكدرأمن  :قال ، ال:قلت: قال ، مل جعل ثالث هنايتدر :ريعم أيب مرسلة ابنو

  . )٤( احلجكدرأ

                                                

. ٢٦ ح يف تفصيل فرائض احلج٢٣ الباب ٢٩١ ص٥ج: التهذيب )١(

. ٢ حالصد وحصار من أبواب اإل٣الباب  ٣٠٧ص ٩ج:  والوسائل،٣٧١ ص٤ج: ايفكال، و٤٦٥ ص٥ج: التهذيب )٢(

. ٤٤ ص١٩ج: ما يف اجلواهرك )٣(

. ١٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٦٠ ص١٠ج: الوسائل )٤(



١٧٧

  .)١( احلجكدرأتزول الشمس فقد  أن وم النحر من قبلي املوقف جبمع كدرأمن  :ليح مجيصحو

  . )٢(خرحه اآليحنوه صحو

  :قال ،اختار هو قول املشهور أن بعد ،راديإلو عن خي مبا ال اتيقد أجاب املستند عن هذه الرواو

  . هيالم فكال و، ي االضطراركدراإ املوقف بكدراإى عل الإفلعدم داللتها ، ةريحة ابن املغيصحأما 

 أن ىعلنة ظاهرة يقر ، مخسةعليهو: )عليه السالم( قوله  ألن،هايفال داللة ف، حة هشاميصحوأما 

  . ه الناسيون فكي يه الوقت الذ ألن،ه قبل طلوع الشمسكدراإاملراد 

بل الظاهر من ،  هنا)عليه السالم(بقوله ه يلإة املشار يفلعدم معلوم، ريعم أيب مرسلة ابنوأما 

ون املراد كيف، ثي احلدمل جعل املقام ثالثا مبىن يتدرأ :هاي ففإن، مىن إىل شارةإنه إ ىخر األتهمرسل

  .  الوقوف مبىنأيام

 ،ون قبل الطلوعكي ي اللحوق بالناس الذلحق جبمعي :ن الظاهر من قولهفأل، ليموثقة الفضوأما 

  . )رمحه اهللا(المه كآخر إىل 

ان عن عدم كال ؤالسو، الؤجاب عن نفس السأمام اإل أن ة ظاهرة يفريحة ابن املغيصحن إ :هيفو

  . تزول الشمس أن قبل ه املشعركدراإ احلج بكدري :مام قال اإلكلذمع و، ني الطلوعنيب  املشعركدراإ

  ألن،سكالعى علنة يقر )عليه السالم(مام الم اإلكبل  ،رهك ملا ذةنيها قريس فيل، حة هشاميصحو

 ما الك،  من ساعة بعد طلوع الشمسأكثر إىل  املشعر من احلجاج يفريثكثرة احلجاج توجب بقاء ك

   ك ذلآىل حاج ركى علخيفى 

                                                

. ٢ح... هكدرأ  يف الوقت الذي مىت١٢٤ الباب ٢٤٣ ص٢ج: الفقيه )١(

٨ح...  من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٧٨

  .انكامل

 فمرسلته عليه و، احلجكدراإب مىن عمالربط أل ال إذ ، املشعروقات الثالثة يف األاملرسلة ظاهرة يفو

  . ه املرسلةة عن هذيجنبأ ىخراأل

 قد عرفت كنأمع ، بالناس  وقته الاملراد به اللحوق يف ، اللحوق بنفس مجعاملوثقة ظاهرة يفو

  . أيضاًوجود الناس بعد الشمس 

  . اتيات املشهور املعارضة هلذه الرواي روافالعمدة النظر يف هذاى علو

 ،ض الناس من عرفاتيفيا  بعد مأيتيعن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: حيمثل الصح

 أن قبل  املشعر الناس يفكدريض فيفيمث ، قف ايلته في عرفات من لأيتي حىت  مهلان يفكن إ :فقال

 تعاىل اهللا فإن، قف باملشعر احلرامين قدم وقد فاتته عرفات فلإو،  عرفاتأيتي حىت تم حجهي فال، ضوايفي

 كدري مل فإن، ض الناسيفي أن قبلو م قبل طلوع الشمس املشعر احلراكأدر إذا قد مت حجهو، عذر لعبدهأ

  . )١( احلج من قابلعليهو جعلها عمرة مفردةياملشعر احلرام فقد فاته احلج ف

فقال  ،عاًي مجنافعن مفرد احلج فاته املوق، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : قال، زيح حريصحو

، علها عمرةجي وس له حجيوم النحر فلي من  طلعت الشمسفإن، وم النحريطلوع الشمس إىل : له

  . )٢( احلج من قابلعليهو

 فإن، املروة وبالصفا وتيطوف بالبي: قال ،صنعيف يك: ادة قولهيمع ز، خرحه اآليمثله صحو

  . )٣(ءي شس هو مع الناس يفي ل،ث شاءيح ن شاء ذهبإو،  مع الناسشاء أقام مبىن

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: ائلالوس )١(

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(



١٧٩

 إىل عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة )عليه السالم(جعفر  سألت أبا :نيس بن أعيح ضريصحو

 طوفيو، ةكدخل مي نية حيقطع التلبي وهإحرامى علم يقي: فقال، وم النحري الإة كبلغ ميفلم ، احلج

، هإحرامربه عند ى علهذا ملن اشترط : قالو، شاءن إ أهله إىل نصرفيو، املروة و الصفاني بىسعيو

  . )١(ن قابل احلج معليهن اشترط فكي مل فإن

 ، احلجكفقد أدر  الناسكأدر إذا يعن الذ )عليه السالم(احلسن  سألت أبا :خرب حممد بن سنانو

 كن أدرإو، ال عمرة له و احلجكفقد أدر، الناس باملشعر احلرام قبل طلوع الشمسو،  مجعاًىأتإذا  :فقال

 رجعي أن ن شاءإ و،أقام ةكم مبيقي أن  شاءفإن، ال حج لهو،  عمرة مفردةيفه مجعاً بعد طلوع الشمس

  .)٢( احلج من قابلعليه وأهله رجعإىل 

ة كعن رجل دخل م )عليه السالم(احلسن  سألت أبا :)عليه السالم( عبد اهللا أيب سحاق بنإ يقوو

 طلعت فإذا، وم النحريطلوع الشمس من  إىل ومهيله : فقال ،ناففوته املوقي أن يفخش، مفرداً للحج

 ني بيسعيو تيطوف بالبية فكميأيت : فقال ،هإحرامصنع بيف يك: فقلت، ه حجس ليالشمس فل

 إىل ن شاء رجعإو، ةكشاء أقام مبن إ :فقال ،صنع بعدي فما كصنع ذل إذا :فقلت له، املروة والصفا

  . )٣( احلج من قابلعليهو أهله إىل  شاء رجعفإن، ءي شس معهم يفيلو الناس مبىن

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ٥٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢٢ ح يف تفصيل فرائض احلج٢٣ الباب ٢٩٠ ص٥ج: التهذيب )٣(



١٨٠

 كه الرجل أدركأدر إذا يعن احلد الذ )عليه السالم(احلسن  أبا سألت :ليخرب حممد بن الفضو

أت ي مل فإن، عمرة له ال و احلجكفقد أدر، الناس باملشعر قبل طلوع الشمسو  مجعاًىأتإذا  :قال ،احلج

 احلج من عليهو، ن شاء رجعإو  شاء أقامفإن، الحج لهو  عمرة مفردةيفه، تطلع الشمس حىت مجعاً

  . )١(قابل

 الوقوف بعرفة وفاته وففاته احلج، حرم حبجةأ رجل يف، )عليه السالم(علي عن ، اتيخرب اجلعفرو

  . )٢( احلج من قابلعليه و،جعلها عمرةيل : فقال، الغداة مبزدلفةيصليأن 

 مجعاً ى عرفات قبل طلوع الفجر مث أتىأتإذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

مل  و الناسكن أدرإ و،جعلها عمرةي فل،قد طلعت الشمس فقد فاته احلج وس قد أفاضوافأصاب النا

  . )٣(ض الناس من املشعر احلراميتف حىت فوت احلجيال  و، احلجكضوا فقد أدريفي

 الغداة يصلي أن  الوقوف بعرفة وفاتهكدريمن أحرم باحلج فلم :  قال)عليه السالم(عنه و

  . )٤( احلج من قابلعليه وجعلها عمرةي فل،باملزدلفة فقد فاته احلج

ة ي والروا، متواترةك بذلخباراأل أن د مني مبا عن املفكتلى عل خبارقد رجح اجلواهر هذه األو

ح هذه النصوص ي ترجمنهاعلم يه فإن ،هري غإمجاع يكمسعت من حم ما إىل مضافاً:  قال،جزاء نادرةباإل

  . ىانته ،السابقةى عل

                                                

. ٢٤ ح يف تفصيل فرائض احلج٢٣ الباب ٢٩١ ص٥ج: التهذيب )١(

.  السطر األخري٦٩ص: اجلعفريات )٢(

. ر فوات احلجك يف ذ٣٣٧ ص١ج: الدعائم )٣(

. ر فوات احلجك يف ذ٣٣٨ ص١ج: الدعائم )٤(



١٨١

  .ورةكمن االستدالالت املذ أي ةيام عدم متىنت ترأو

 لةي الفضكدراإى عل املشهور تارة أخبارنه محل أ بني الطائفتنيمجع ب أنه خي عن الشيكاحمل أن ماك

املشعر  إىل  عرفات مث جاءكصها مبن أدري بتخصىخرأتارة و، سالمتسقط عنه حجة اإل أن الثواب دونو

  .هيال مجعك ما يفخيفى  ال ،قبل الزوال

  .اًريخأنه توقف ك ل، املشهورريقول غ إىل ائق مالواحلد

من جهة  حدمها العدم مرجح أل وهماية سنديحج ونيلتا الطائفتك اجلمع بعد داللة ىمقتضو

اهللا  و،عمرة مفردة إىل لهيلتبد و،ة احلجيفاك املوجب ليري التخ،حنومها وةيمن جهة التق ال وةيالشهرة روا

  . سبحانه العامل

 ىتضقخذ مب بل الالزم األ،ن له احلجكي عمداً مل كفعل ذلإذا  أنه  يفشكالإل اينبغي نعم ال

  . القاعدة

  . كذلكهو  و،يضرور أنه  املستنديف و، احلج به واضحكدر و،نيياري االختكدري أن :)السادسة(

نه أ و املشعريلية ليفاكقد تقدم قوة  و، املشعر خاصةيلي عرفة مع لياري اختكدري أن :)السابعة(

 صح احلج بالي ويلي املشعر الليرارط اضكدراإان من ك الّإ فهو وك قلنا بذلفإذا ،يري التخيأحد فرد

  .  املشعريره اضطرايلإانضم  إذا فيك عرفة وحده فياري اختكدراإة يفاك ملا تقدم من ،إشكال

  بل بال، والوجه الصحة، النهار املشعر يفي اضطراركدراإ مع ة عرفياري اختكدري أن :)الثامنة(

ف يكل واحد منهما فكة يفاك ملا تقدم من ،رةكالتذ وىما عن املنتهك اتفاقاً و،حيما عن التنقكخالف 

  . باجتماعهما

 مجاع اإلعليه املستند بل يف،  والوجه الصحة،لة املشعري عرفة من لي اضطراركدري أن :)التاسعة(

  ،لة املشعر فقطي لكدراإة يفاك ملا تقدم من كذلو، ظاهراً



١٨٢

  .  عرفةيان مع اضطرارك إذا فيكف 

 ح باليحجه صحو، ني الطلوعني املشعر بياري عرفة مع اختي اضطراركدري أن :)العاشرة(

ان مع ك إذا ف مبايكف،  املشعر وحدهياري ملا تقدم من صحة اخت،مجاع اإلى دعوعليهبل ، إشكال

  . هريغ

ما ك، حيحجه صح و،يشعر النهار امليمع اضطرار  عرفةي اضطراركدري أن :)ة عشرةياحلاد(

 ي اضطراركدرأ إذا ف مبايكف،  املشعر خاصةي ملا تقدم من صحة احلج مع اضطراركذلو، عن املشهور

  . أيضاًعرفة 

ل يلعدم الدل، اًإمجاعحجه باطل و، ال اضطراراًو اراًي ال اخت،اً منهمايأ كدري ال أن :)ة عشرةيالثان(

 أو  معذوراً،عن جهل أو انكعن علم . ات املتقدمة البطالنيروابعض الو،  القاعدةىمقتضو، بالصحة

 رفع أدلة وال مراً جبهالةأب ك رئا امرميأال  و، بالعذروىلأفاهللا  ك قبال ذلنفع يفي الو،  معذورريغ

  . ما هو واضح ك،العسر واحلرج وواالضطرار راهكاإل

قد و، الصحةى علل يدل الدل إالّ إذا ، القاعدة البطالنىفمقتض، وقات عمداً بعض األكتر أما لو

  . ل صورة صورةكر ك بذطالةاإل إىل حاجة  فال، بعض الصوررناه يفك مما ذك ذلالم يفكظهر ال

  



١٨٣

  يفىقد ادعو، ال خالف وإشكال بال،  حتلل بعمرة مفردةحراممن فاته احلج بعد اإل: )١١ مسألة(

، يك العلماء احملقق واحملإمجاع املستند بيفو، ليهع مجاع اإلىبل عن املنته، هياجلواهر عدم اخلالف ف

  : اتي الرواكقد تواتر بذلو، ةكأعمال مو عمال مىنأك كة املناسيتسقط عنه بقو

 ات ابن سنانيرواو، سيحة ضريصحو، سحاقإة يرواو، زي حرحيتيصحو، ليموثقة الفضك

  . املسائل السابقةاملتقدمات يف، حة احلليبيصح و،ليالفضو

 احلج من عليهو، حل بعمرةيفل، فاته احلج متمتع قدم و أو مفرد أو ا قارنميأ :ن عمارحة ابيصحو

  .)١(قابل

م مع الناس حراماً يقي: قال ،ن طافكيمل و، ففاته احلج، حاجاًرجل جاء  :ىخرحته األيصحو

 احلج من يهعل وحلأو، املروة و الصفاني بىسعو تي انقضت طاف بالبفإذا، هايعمرة ف الو، قي التشرأيام

  . )٢(حرمأث يرم من ححي، قابل

، الوقوف بعرفةو حرم حبجة ففاته احلجأ رجل يف، )عليه السالم( إىل علي بسنده، اتياجلعفرو

  . )٣( احلج من قابلعليهو، جعلها عمرةيل :)عليه السالم(فقال  ، الغداة مبزدلفةيلصي أن وفاته

أت يفلم ، احلج إىل عمرة متتع او حرم حبجةأمن : قال، )عليه السالم(عن الباقر ، خرب الدعائمو

ث يله ححي أن ان اشترطك فإنعلها عمرة جي و،لحيو املروة وبالصفاو تيطف بالبيفل، وم النحري الّإة كم

  س يلو، حبسه فهو عمرة

                                                

. ١ ح يف ما جاء فيمن فاته احلج١٨٧ الباب ٢٨٤ ص٢ج: الفقيه )١(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. خري السطر األ٦٩ص: اجلعفريات )٣(



١٨٤

  . )١( احلج من قابلعليهشترط فين مل إو، ءي شعليه

 حراماً قم مع الناس مبىنين طاف فلكيمل  وهيل فقد دخ ومن فاته احلج: )عليه السالم( يالرضوو

 احلج عليهو، املروة و الصفاني بىسع وق طافي التشرأيام انقضت فإذا، هايعمرة ف ه الفإن، قي التشرأيام

  .)٢(من قابل

  . اتيها من الرواريغإىل 

  وجوب يفكفال ش الّإو، الوضوحى علحالة إطواف النساء  ور الصالةكعدم ذ أن خيفى الو

ه يفو، وت النصكث قال بعدم الوجوب لسيح،  اجلواهرىخالفاً لفتو، عمال العمرة املفردةأل ك بتياناإل

  . نظر واضح

  

  :  املقام فروعيفو

 ، عن البالديقصأ أو ،ما لو سجن سجناً مؤبداًك، أيضاً بالعمرة تياناإلى علقدر يلومل : )األول(

 ال أنه  إىلضافة باإلحرام اإلالبقاء يف و،ال بالعمرةو لف باحلجكي ه ال ألن،اًيتحلل تلقائيفهل ، شبهأما أو 

ن إ بيستني أو ،احملصور واملصدودكتحلل ي أن عليهب جي أو ،حرج و هو عسر، العدماألصلف، عليهل يدل

  . شملهيدلتهما أات بعض إطالقبل ، واحلصر  باب الصديف  للمناط، الوسطقربواأل،  احتماالت،نكمأ

 ماك، ظهر االستنابةصالته فاأل أو  طواف النساءعليه يبقو، عمال العمرة مثالأفعل بعض  لو نعم

  . ة لنفسهي بالبقىأت واستناب ،األولالطواف ك،  الوسطعمال يفبعض األى علقدر يلو مل أنه 

                                                

. ر فوات احلجك يف ذ٣٣٨ ص١ج: الدعائم )١(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٣ الباب ١٧١ ص٢ج: كاملستدر )٢(



١٨٥

 ىما عن املنتهك، مل احلجكيل العام القادم إىل هإحرامى عل ىبقي أن ق لهحي قالوا ال: )الثاين(

  .نناي به خالفاًيجد فأمل :  اجلواهربل قال يف،  به املستندفىتأو، ديوالشه رةكوالتذ

 ، عدم صحة البقاءاألصلو،  نفس العاميف  لزوم حتلله عن احلجدلةن ظاهر األأ بكاستدل لذلو

 أيتيما س ك،باالنقالب أو ،ون قلباً بالقصدكين أب بالقصدما إ ،حرامفه العمرة ذا اإليلكنه صار توأل

  . حرامصح احلج ذا اإلي فال ،هيم فالكال

 عدم نايفي ال  لزوم التحللفإن، تحلليمل  إذا  العام القابلقال بصحة احلج به يفين رمبا كل وهذا

ه يفال داللة ف، رفاقمن باب اإل أنه بل املنصرف، لزوم التحلل جرباًى علل يدل ال أنه  إىلضافةباإل، التحلل

طف طواف يمل إذا  أنه ىعل الدالة دلةبل ظاهر األ، المكبقاء أول ال عدم صحة الأصالةو، اللزومى عل

ف يلكورة تريصو،  باقحرامنفس اإل أن ،أيتيما س كطوف طواف النساءي حىت مل حتل له النساء النساء

ن كين صرب مل أن بكمأ أما إذا ،ن احلج بهكميمل  إذا  هوإمنا ،ل باالنقالبيولو قحىت  حرامالعمرة ذا اإل

  . االنقالبى علل يدل

حتلل ى علدل  مثل ما،  االستصحابنايفي فال، رفاقإدلة أنه املنصرف من األن إ :احلاصلو

  هنايبق إذا كذلكو، بل وجب، هحجتم ي أن ان لهك فرض دفع الصدو لحيمل ن إنه إ ثيح، املصدود

  .  فتأمل،أقربهذا فهذا االحتمال ى علو، متام اإلعليهوجب  العام القادمإىل 

لزم ي أو ،ةريالذخ والدروسو ما عن القواعدك ، العمرةإحرام إىل حرامنقلب اإليهل : )الثالث(

  ، احتماالن ى،املنته ورةكالتذ وريما عن التحرك،  قلبهعليه



١٨٦

 مبوت ى تنقلب فراد فحاله حال اجلماعة اليت،القلبإىل  اجي عدم االحتأصالة ب:ولاستدل لأل

ونه كى علباق ما إ قصد القلب فهويمل ن إ هفإن ،قلب بعد انتفاء املوضوع للمعىن نه الأب و،مام مثالاإل

  . القلب إىل حاجة  باق فالريغما إو ،ان احلجكمإال وجه له بعد عدم  و، احلجإحرام

 بعض مبا يفو، )١(اتيعمال بالن األإمنا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بقوله :استدل للثاينو

  .ياري الفعل االختالظاهر يف علهاجيات من لفظ يالروا

 املوضوع ىن انتفإو، ال بأس جبعل الشارع املخرج القلبو، لي قبال الدلوجه له يف  الاألصلو

ور بعد عدم كصل املذ لأل،األول القول قرباأل إالّ أن ،لذا اختار املستند القول الثاينو،  املصدودما يفك

عليه (واستدل له بقوله ، ه اجلواهريلإ مال يهذا هو الذو ،فعال العمرةأان بيتاإلى عل إالّ )اجلعل(داللة 

  . )٢(حج له  عمرة مفردة واليفه :يبعلو ليابن فضو  حممدأخبار يف، )السالم

 إىل عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة، )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال، سيحة ضري صحيفو

 طوفيو، ةكدخل مي نية حيقطع التلبي وهإحرامى علم يقي: فقال ،وم النحري إالّ ةكبلغ ميفلم ، احلج

هذا ملن : قالو، شاءن  إهلهأ إىل نصرفيو، ذبح شاتهيو، لق رأسهحيو،  الصفا واملروةني بىسعيو

  . )٣( احلج من قابلعليهشترط في مل فإن، هإحرامربه عند ى علاشترط 

                                                

. ١٩ح١١ ص٢ج: العوايل )١(

. ٤ و٣ ح٢٣ الباب ٦٧ ص١٠ج: الوسائل انظر )٢(

  هكدرأ يف الوقت الذي ١٢٣ الباب ٢٤٣ ص٢ج: ويف الفقيه. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٥ح... نساناإل



١٨٧

   ،)١(حل أةاملرو و الصفاني بىسعو، تي انقضت طاف بالبفإذا: ةيح معاويصحو

  . نو القلبين لو إو فعال املزبورةتزاء باألج ظاهرها االفإن، ك ذلريغإىل 

  . ل النجاةيسب اط بالقلبين االحتكل: أقول

فظن   الوقتان اشتبه يفكن أ ب،الوقت باق أن  لهنيبعد متامها تبو عمال العمرةألو فعل : )الرابع(

 ءي شعليهون كي أن بال، عمال احلجأة ي ببقأيتي أنه فالظاهر ،مثال وماًيالثامن تاسعاً من جهة تقدم العامة 

  . عليهء يش مراً جبهالة فالأب ك رئل امرك بقاعدة ياملنتف، ريالتقص وفارة احللقكاحتمال إالّ 

 عليهانت عمرة واجبة ك ذاإ أو ،فرادواإل عن عمرة القران نفع هذه العمرةيهل : )اخلامس(

  . احتماالن،  حملهما قرر يفك لعمرة واجبانا واحلجن إ ثيح، لالستطاعة

 ما صرح به يفك، سالم عن عمرة اإليزجي فال، ث الفواتيواجبة من حا إ : اجلواهرقال يف

  . ىانته ،أيضاًه ي ظهور النصوص فىن دعوكميبل ، أيضاًه ريبل هو ظاهر غ، الدروس

 ، القصدك بذلأمل تنش إذا  مايفكي فال، ها بقصدهاؤنشاإ ك تلأدلةن ظاهر أب ستدل لهي أن نكميو

  . اتيعمال بالن األألن

 ىعلل يدل ال إذ ،كتلى علهذه قابلة االنطباق و،  الواجب عمرة مطلقة ألن،ةيفاكأما احتمال ال

ة انقالب عمرة يفاكد اليرمبا تؤو، اطينه خالف االحتكل لو من وجهخي ان الكن إ هذاو ،هذه خاصةأن 

  ضاق وقتها  إذا التمتع حجاً

                                                

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ج: الوسائل )١(



١٨٨

  . صلح االنطباق إذا ةي النة يفيعدم اخلصوصى علدل ينه إ ثيح،  حملهما قرر يفك

ما ك، قي التشرأيام عمال العمرة فوراً يفأعمل ي أن وز لهجيهذا الشخص  أن الظاهر: )السادس(

 ى اجلواهر عند فتوبل يف، هريغ و املستندك بذلفىتأما ك، قي التشرأيامما بعد  إىل ؤخرهاي أن وز لهجي

ه يجده فأخالف  بال: قال، فعال العمرةأ بأيتيمث  قي التشرأيامانقضاء إىل  مبىنقامة احملقق باستحباب اإل

  . هنا

  .كمر بذلات من األي بعض الروا فلما عرفت يف،أما وجه االستحباب

جواز ى عل،  الداللةد يفي من املقىقوأ ي ه اليتدلةطالق سائر األوجه عدم الوجوب فإلوأما 

  .  عدم الوجوبصحابان هذا هو سبب فهم األكو،  فوراًنتيااإل

 ني بالطوافىه قد أت ألن،ةيفاكفالظاهر ال، مث أفعال احلج فعال مىنأ بىلو جهل املسألة فأت: )السابع(

ه ري تقصء يفيش الو، ىفكق ي التطبوقعت من باب االشتباه يفا إ ثيحو، ري والتقصيالسع ونيوالصالت

  .ما تقدمك ئامرأي  طالق اجلهل املعفو عنه إله صدر عن ألن، مىنيف

نه االستنابة كمأن إ الإ و،نه الرجوع رجعك أمفإن ،عمل جهالً أي بلده بدون إىل ولو جاء

  . تعاىل اهللا إن شاء،  بابه يفأيتيما سكم احملصور كمه حكان حكن إ و،استناب

ان كو، اً مستقراً من قبل هذه السنة وجوبعليهان احلج واجباً كإذا  أنه  القاعدةىمقتض: )الثامن(

نه كل،  هذه السنةان وجوب احلج يفكذا إو، العام القابل إىل  له االستطاعةيان بقكذا إو، اناًيه عصكتر

مع  أنه  لوضوح، القابل احلج يفعليهب جي هذه الصور الثالث يف، سبب بنفسه فوت احلج عمداً

   إىل مع استمرار االستطاعةو،  لهال رافع و ذمتهاالستقرار السابق ثبت احلج يف



١٨٩

ان ك  فوت احلجونه السبب يفكمع  و،ل وجوب احلجيشمله دليد ي العام اجلديبعد هذا العام فف

ت االستطاعة يال بقو،  سابقاًعليهن مستقراً كين مل إ و بهتيان اإلعليهب جي يالعاصو،  احلجكاً بتريعاص

ن مل تبق إ و القضاءعليهب جينه إ ثيح، ذهبيمل و  هذه السنةفحاله حال من استطاع يف، مستمرة

  : خالف القاعدةى عل ني املقام نصيف إالّ أن ،استطاعته

  املشترط فالني القابل ب يفعليه وجوب احلج ث فصل يفيح، س السابقةيحة ضريصح: األوىل

  . جبي املشترط فري غنيبو، بجي

ن إ :فقال،  رجلعليهدخل  إذ )ليه السالمع( عبد اهللا أيب نت معك: قال، يخرب داود الرق: الثاين

 أن معليه ىأر: قال، ةينسأل اهللا العاف :)عليه السالم(فقال  ،فام احلج وقد وم النحري قدموا اًقوم

 حىت قامواأن إو، بالدهم إىل انصرفوان إ م احلج من قابلعليه ولقحي ول واحد منهم دم شاةكق يهري

م احلج من عليهس ياعتمروا فل وحرمواأف، ةكهل مأت يبعض مواق إىل امث خرجو ةكق مبي التشرأيام يمتض

 يت اآلنيبو،  احلج من قابلعليهجب ي بعمرة فتيانبلده بدون اإل إىل  املنصرفنيث فصل بيح، )١(قابل

  . بجي بالعمرة فال

ب جي بلده فال إىل  املنصرفنيل بية التفصي هذه الرواىمقتضن إ :ث قاليح،  املستنديف أما ما

  . هيحنن ف  ماالماً يفكس هو ي فل،جبيه فريغو، عليه كاالستدرا

   يفو،  القابل وجوب احلج يفقوال يففقد اختلفت األ، انكف يكو

                                                

: والوسائل. ١ ح باب يف من فاته احلج٤٧٥ ص٤ج: ايفكوال. ٣٧ ح يف تفصيل فرائض احلج٢٣ الباب ٢٩٥ ص٥ج: هذيبالت )١(

. ٥ حبواب الوقوف باملشعرأ من ٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ج



١٩٠

قد عمل و، تها سنداًيس حلجيحة ضريالظاهر وجوب العمل حسب صحو ،نيثين احلدي هذريتفس

، ث حبسهيله ححيحرام أن  اإلن شرط يف مستأنس هلا مبا ورد يفيو، صراحتها داللةو، هريغ وخيا الش

 إىل صرافهان ال،ربط هلا باحلج املندوب ال أا ماك، ةياألولد عن القاعدة يرفع اليحة يبسبب هذه الصحو

  . جارةه حسب اإلفإنجار يربط هلا حبج االست  الكذلكو، حنومها والنذر وسالمحجة اإل

، قاعدتهى عل ا مبينعليهن محله هلا  أالظاهرو،  لهوجه ة اليالتقى علمحل احلدائق هلا  أن علميمنه و

  . هينه هنا بدون وجه وجكل

 ث جعلت احللق بدون عمرة مفردةيح،  السابقةدلةخمالفة لأل، فة السندي ضعيفه، ة داوديأما روا

  . هلهاأ إىل لزم رد علمهاي مما ،كدريمن مل ى عل

ل اهللا أنس:  صدرهايف )عليه السالم( قوله نةي بقر،دي بعريهو غو، ةيالتقى علمحلها   اجلواهريفو

  . اهللا سبحانه العاملو، فتأمل، ةيالعاف

ما ك ،بجيال  وأ، خيالشو نيما عن الصدوقك، هذا الشخصى علواجب  يدهل اهل: )التاسع(

   . احتماالت،بجي سق فاليمل  إذا ماو، جبيذا ساق ف إ مانيفصل بي أو ،عن املشهور

ة مل يعن جار، سحاق بن عمارإموثق و، ية الرقيرواو، سيح ضريمن صحمبا تقدم : ولاستدل لأل

هو و، كقضت املناس حىت زوجها وهلهاأعلم ي أن تيهلها فحاضت فاستحأ وض خرجت مع زوجهاحت

عليه (فقال ، ذاك وذاكمر ان من األك :هلهاأل فقال ،وفةكال إىل رجعت وواقعها زوجها وكتلى عل

  . )١(ا احلج من قابلعليهو، ا سوق بدنةعليه: )السالم

                                                

. ١ح...  باب نادر٤٥٠ ص٤ج: ايفكال )١(



١٩١

ى علس يحة ضريوجب محل صحأمما ، كات عن ذلي الرواأكثرخلو و، األصلب: للثاينو

  . دهاييحة لتقيتصلح الصح فال، العدمى عل الداللة حة يفي من الصحى أقو ألا،االستحباب

 ال أن نكمي :نداملست لذا قالو، ربط هلا باملقام املوثقة الو، فقد عرفت ضعفها ية الرقيأما روا

زت ا من يخر متأ موربل أل،  املورد من فوات احلجنيبو نهاي بكملا هو القدر املشتر ون وجوب البدنةكي

  . ىانته ،مهاريغ وحرام اإلالوقاع يف وك باملناستياناإل

 أنه  إىلصرافهن ال،ذبح شاتهي: )عليه السالم(فقد استدل له بأنه ظاهر قوله : القول الثالثوأما 

  .عليه يد عدم اهلاألصلأما من سواه ف. يدان معه اهلك

 أو ،اً تربعاًيهدان ساق كسواء ، ان خالف املشهوركن إ وبأس به حسب الصناعة هذا القول الو

  . يد ساق معه اهلان حجه قراناًك

 ه يفيلإ ى أت،عليهان ممن وجب كو،  قابلاحلج يف إىل أيتي أن قدر هذا الشخصيمل ا ذإ: )العاشر(

  . رفووجوب ال الإ ة للقابليخصوص ال إذ ،ملستقبلا

  . القابله يفكتعمد تر إذا كذلك أنه علميمنه و

 سقط عنه البدنةيو، كسقط عنه ذلي احلج من قابل فهل عليهولو جامع قبل عرفات ممن وجب 

 كدراعنه بعدم اإل فسقوطها،  باجلماععليهام ثبتت كحاأل أن من، احتماالن ،لكب الجي أو ،قيالتفرو

 العمرة م اامع يفكمه حك فح، باحلجأيتي ال  علم اهللا سبحانهيف أنه من و،ل مفقوديدل إىل تاجحي

  .  الثاينقربواأل، األول حوطاأل، املفردة



١٩٢

مل ، كدرا عدم اإل يفاألولحجه ك صار حجه الثاين أن اتفق هلذا الشخص إذا :) عشرياحلاد(

  . خيفىما ال ك، حج عن الثاينو األولعن حج  ال، صل لأل،حج واحد الّإ عليهب جي

  



١٩٣

 ال وإشكال  بال، اجلمارى املشعر التقاط حصونه يفكستحب للحاج حال ي: )١٢ مسألة(

  . ضاًياً مستفيكحم واً حمققاًإمجاع املستند يفو، هيخالف ف بال  اجلواهريفو، خالف

ن إو، مار من مجع اجلىخذ حص: )عليه السالم(عن الصادق ، يربعو  ابن عماريحي صحيفف

  . )١(كجزأأ  مبىنكخذته من رحلأ

: )عليه السالم(قال  ، ا اجلمارىرمي  اليتىسأله عن احلص، )عليه السالم(عنه ، ة زرارةيرواو

من مىنكتؤخذ بعد ذلو، تؤخذ من مجع )٢(.  

يامأ ثالثة  ثالث مجرات يفيرمي أن عليهان ك  الثالث عشريبقن إ ه ألن،سبعون حصاةا مث إ ،

الم كل الي تفصأيتيما سك، مجرة العقبةى علد يوم العي ات يفي سبع حصيرميو، نيعشر ووم واحداًيل ك

  . هيف

  .مهاري لغتبعاً، ره املستند واجلواهركما ذك، حنوه وخذ الزائد حذراً من سقوط بعضهاأوز جي نعم

ما ك،  الفضلعر يف هو بعد املشي الذحله مبىنرأخذ الناقص من يلو أخذ أقل جاز ف أنه ماك

  . ة زرارة املتقدمةيستفاد من رواي

 هو ي حمسر الذيوادك، مهاريخذها من غأوز جي أنه ،ظهر منهميما ك خالف ال وإشكال اله مث إن

  . وا من احلرمكلزوم ى عل العامة واخلاصة الدالة دلة األطالقإل، هريغ ومىن و املشعرنيب

  .  حمسريخذ من وادد من األأظهر نوع ترد أنه ى عن املنتهىكحي نعم

                                                

. ٢ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٤ الباب ٧١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢الوقوف باملشعر ح من أبواب ١٨ الباب ٥٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



١٩٤

لذا و، دلة األطالقإل، ه لهريمعها غجي أن جوزيف، خذ هلاون هو اآلكي أن رطتشي ال أنه مث الظاهر

ومة كجتمع احل أن )ينيستوعب احلج عشرة مالي يكل(تابنا ك رناه يفكما ذك ان من املستحسنك

  . ن صعباً أصبح اآلياء اجلمع الذتجشم عني ساً فاليكل حاج كأخذ يل اسيكأ جتعلها يف واتياحلص

 كذلو، جدهأخالف  بال  املستندبل يف،  اجلمار من احلرمىون حصكنهم لزوم ياملشهور ب مث إن

  : اتيجلملة من الروا

ن إو، كأجزأخذته من احلرم أن إ  اجلمارىحص: )عليه السالم(عن الصادق ، حة زرارةيصحك

  . )١(ىباحلص الإ ترم اجلمار ال: )عليه السالم(قال و: قال، كزجيمل   احلرمريخذته من غأ

من املسجد  إالّ ،ع احلرمي من مجىخذ احلصأوز جي: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، موثقة حنانو

  . )٢(فيمسجد اخلو احلرام

،  من خارج احلرم،نيأخذ من موضعي ال: قال ، اجلمارىخذ حصأ ينبغين يأمن : زيمرسلة حرو

  . )٣(ال بأس بأخذه من سائر احلرمو، ر اجلماىمن حصو

  . )٤(ث شئت من احلرميفخذ من ح،  حصاةكن سقطت منإو: )عليه السالم( يالرضوو

ون من كت أن حببتأن إ و،فعلت  به من مزدلفةي ترمي الذكتأخذ حصا أن حببتأ فإن: املقنعو

  . )٥( سعةت يفنأف  مبىنكرحل

                                                

. ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٤ الباب ٧١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٩ الباب ٥٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٩ الباب ٥٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣ س٢٩ص: فقه الرضا )٤(

. ١٣ س٢٣ص: من اجلوامع الفقيهة ،املقنع )٥(
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 دلة األطالقإلو، سوريلقاعدة امل، ان آخركم أي لها منحص، لها من احلرمين حتصكميمث لو مل 

  . الشرطى علمة عند عدم القدرة كاحمل

  : أمورهنا و

،  املوثقةرمها يفكلذ، فيمسجد اخلو مسجد احلرام، نيخذ احلصاة من املسجدأوز جي ال: )األول(

  ما ألن،جاز الإو، راجهخإستحب يهما زائداً ي فىن احلصكيمل  إذا مايف أنه والظاهر، هذا هو املشهورو

  .ليرناه هو املنصرف من الدلكذ

،  بهيز الرمجيمل ، هيلإاج املسجد يرح خارجهما مع احتطُو  منهماحلصىخرج اأإذا  أنه ماك

  .مناطاً أو اًَإطالق لشمول النص له

  بل عن الصدوق،ني املسجدىسو ستثن القدماءيمل : قال الدروس ،مهاريخذه من غأوز جيهل و

ن عن اجلامع والنافع كل، عليه مجاع اإلىرة واملنتهكعن التذو، اجلواز ابن محزة ويل واحل واحلليبخيالشو

  . استثناء سائر املساجد القواعد ووالشرائع

رة م مع وضوح وجود مساجد عا،املرسلةو  املوثقةمبفهوم احلصر يف واألصلاستدل للقول باجلواز ب

  .اتي زمن صدور الرويف

  .منعيه جزء املسجد ف ألن،نه وقفللقول باملنع بأو

 لو أنه احتمال إىل ضافةباإل،  والفارق النص، وقفاًىن احلصكيما لو يف األولبعد قوة القول يال و

خبالف ، تناوهلمايل واحد ك  ألن،رضهمالزم خلومها عن احلصاة الالزمة أل، نيخراج عن املسجدجاز اإل

  .ديدة عن متناول اليسائر املساجد البع

 أو ،هيرجع هل بطل رمأ وىفلو رم، نيخرج عن املسجدأ أو ، سائر املساجدلنا باحلرمة يفولو ق

  . رجع مثلهأرجع ولو يمل  وىرمإذا 

  ن مل نقلإ و، عرفاًك ذل الظاهر يفي للنه،ني من املسجديوالظاهر بطالن الرم
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  .  عن ضدهي النهيقتضيء يبأن االمر بالش 

القول بعدم ى عل املغصوب املتوقف بطالنه ى باحلصيلرمفحاله حال ا،  سائر املساجدأما يف

  . يمر والنهاجتماع األ

عادها أ أما إذا ،عدهايمل  إذا ماي هو فإمنا، ني من املسجديظاهر النه أن ىدعي أن نكمن املم نعم

اش ل فريل تبديفهو من قب، مروز األجي ه الريأخذه بغ ل مايتبد أن ماك ،ه نظريفو، فاملنصرف عدم احلرمة

  .املسجد املوقوف بفرش آخر

ب ك رئل امرك:  لقاعدة،ن به بأسكي مل ىفرم ني املسجدىنه حص أأو، حرام أنه ولو جهل

  .  املغصوبالصالة يف إىل روه بالنسبةك مما ذ،هاريغو مراً جبهالةأ

 ،ديتأخذ من دار ز ال: قال إذا ماك للصدق فهو ،مهماك حن يفيادة املسجديز أن مث الظاهر

  .د دارهيع زفوس

ن كي مل فإذا، ها فصار جزءاًي فيمث ألق ن جزءاًكي بأن مل ،ن حدثإو ان جزءاًكواملراد حبصامها ما

ث يحب خرج وجددأإذا  أنه ماك، ليشمله الدليعد قمامة مل يرخام املسجد مبا ى علان زائداً كجزءاً بأن 

  . ل عن مثلهيصراف الدلن ال،ن به بأسكيمل ، صار اخلارج قمامة

 بشرط،  به للصدقيصح الرمي ى احلصعليهصدق ي ي الذي االصطناعىن احلص أالظاهر: )الثاين(

 ث لوي حبىحص أنه ان من ذرات اخلشب فزعمك إذا ماك، ون الصدق من باب االشتباه عرفاًكي الأن 

  .  قطعاًيفكي ه الفإنقته عرف عدم الصدق يحقى علاطلع 

خالف   اجلواهر بال يف،حاًياً صحي به رمي مرمريغأي  ،راًك بىون احلصكي أن شترطي: )الثالث(

 حي واملفاتك املداريفو، ة واجلواهرياً عن اخلالف والغنيكحم واً حمققاًإمجاع املستند يفو، ننايه بيجده فأ

  ه يعلم ف أال شرحهو



١٩٧

  .صحاب األنيخالفاً ب

  . ي قد رميجلمار الذ اىأخذ من حصيال و :ةيمرسلة النهاو، ز املتقدمةي مرسلة حرعليهدل يو

  . )١( اجلمارىأخذ من حصيال و: ىعلاأل ة عبدي روايفو

  . )٢( بهيرم ء قدي بشىترم من احلص وال: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٣(يرم  قديال تأخذ من الذو: )عليه السالم( يالرضوو

 )عليه السالم( عبد اهللا أبا اي: قال، )ه السالمعلي( نياحلس ل ابن عباسأس:  قال،ي الرضويفو

عليه ( نيفقال له احلس ،ذاك وذاكها يا مل نزل نرمفإن،  منه اجلمارىرمي ي الذى عن احلصخربينأ

، السماء إىل  فرفعهك املؤمن التقمه امللي رمفإذا، طانيش وكوحتتها مل الّإس من مجرة يلنه إ :)السالم

  .)٤(تي مارمكستإب: طانيشقال له ال افرك الىذا رمإو

 ابن  ألن،ةياتكسإانت ك )عليه السالم(مام جابة اإلإو، اًيالسماء معنو إىل املراد الرفع أن فالظاهر

 ما هو الشأن يفك، السنة القادمة إىل حنوها ورجلوتوزع باأل ات تنتشريحلصا أن تحملين كيمل  عباس

 ىعلمحله  و،ما هو ظاهركرمون يفار ال كال إذ ،نافقافر املكاملراد بالو، ه القمامةيان جتتمع فكل مك

  . ديسالم بعفار قبل اإلكال أو افرك اليفرض رم

صراف ن ال،كذلى عل نص مجاعة منهم ،حي الصحي خاص بالرمي باملرميهل عدم جواز الرمو

  هل و، اًيه ثاني صح رم باطالًيان الرمك فإذا، هيلإ دلةاأل

                                                

. ٢ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٥ الباب ٧٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٣ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٤ س٢٩ص: فقه الرضا )٣(

. ٢٧ س٧٣ص: فقه الرضا )٤(



١٩٨

 كتل إىل من االنصرافو، طالقمن اإل، احتماالن ،ل سنةكام ل السنة أم عكعدم اجلواز خاص بتل

  .األول حوطواأل، السنة

  .دي من جدي لزم الرم،نيمث تب املوضوع أو مك باحل جهالًي باملرميولو رم

  . العدماألصلان ك ،اًيان مرمكهل  أنه  يفكولو ش

  .هيصح رمي عدمها فاألصلان كصابة  اإل يفكش ولو

  .ارتهك بكزل بذلي  احلاج ملري غىولو رم

  .الزائد إىل ارة بالنسبةك زائداً مل تزل البىرم لو أنه ماك

من قرب و،  الصالةما ورد يفك، جددم األأمن ، احتماالن ، العامةيارة برمكهل تزول البو

  .طالقاإل

 حوطان األكن إ وأقربعدم الصحة هنا و، وم التاسع لثبوت الشهر عندهميرموه  إذا  ماذا يفكو

  .  بهيالرمعدم 

 اً جداًريون صغكي ال أن لزميما ك ،مهاريغ و املدر واخلرقيفكي  فالى،ون حصكي أن لزمي: الرابع

  . كل ذلك منصرفة عن دلة األ ألن،اً جداًريبك الو

  . احلجرري بغي عن الرميحة زرارة النهي صحيفو

   .ما تقدم كاًيعي طبىن حصكيمل  إذا ضري قة اليصدق االسم حقإذا ه مث إن

 يك للمح خالفاً، فاملشهور عدم اشتراط الطهارة،اتي اشتراط طهارة احلصاختلفوا يف: )اخلامس(

  .  الدعائم يفأيتيقول مشترط الطهارة ما ى عل و،األصلاملشهور ى علدل ي و،عن بعضهم من اشتراطها

  )١(فاياغسله غسال نظو: )عليه السالم( قال ،ي احلدائق عن الرضومارواه يفو

 الدروس تبعا  يف ولذا عد،أيضاًافة ظالنى علدل ي ف،لالستحباب إالّ صلحي  اليرضون الكل

  ون كت أن السرائر والقواعد من مجلة املستحبات وللمبسوط

                                                

. ٢٨ص:  عن فقه الرضا،٤٧٥ ص١٦ج: احلدائق )١(



١٩٩

 كفهم ذل أو ،ظفروا بهيمل  ة النجاسة فلعله ظفر مبايراهكرة من كعن التذ ما أما ،طاهرة مغسولة

  . يمن الرضو

 : رخوةً، اجلملةلوان يفأون ذات كبأن ت: ون برشاًكت أن استحباب واحد بريصرح غ: )السادس(

ن أب:  ملتقطة،ها نقطيف:  منقطة،حلكلون الك: ةيحلك ،انكها يأ :منلة بقدر األ،ون صلبةكت ن الأب

  . رض منفصلةل واحدة مأخوذة من األكون كت

  : اتيد الرواوجو إىل ضافة باإل،ة للتسامحيافكله ك ك باستحباب ذلالفتوى أن خيفى الو

خذ : قال و،منهاره الصم ك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مكفعن حسنة هشام بن احل

  . )١(الربش

ال تأخذها  و،منلةون مثل األكي اجلمار ىحص:  قال)عليه السالم( عن الرضا ،يخرب البزنطو

تدفعها بظفر  واماإلى علعها تض و، ختذفها خذفا،ة منقطةيحلكخذها  و،ال محراء وضاءيال ب وسوداء

  . )٢( سنادح عن قرب اإليت بسند صحيقد رو و،السبابة

  . )٣(منلةة مثل رأس األيحلكون منقطة كتو: )عليه السالم( يعن الرضوو

 منهال حصاة ك،  اجلمار التقاطاًىتلتقط حص: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

فعله يما ك، سر من احلجارةكت أن رهكي و، منقطة،ةيحلك أو اقون زركت أن ستحبيو، منلةبقدر األ

  . )٤(كضرية مل يقنانت ك و مل تغسلهافإناغسلها و،  من الناسريثك

                                                

. ١ حأبواب الوقوف باملشعر من ٢٠ الباب ٥٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٤ سطر ١٥٨ص: سنادقرب اإل )٢(

. خريقبل األ  السطر ما٢٨ص: فقه الرضا )٣(

. ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٣ ص١ج: الدعائم )٤(



٢٠٠

عليه (قال الصادق ، ريبص أيب  خربيفف، يسر للرمكن تأ وسورةك بامليراهة الرمكمث الظاهر 

  . )١(ئاًيسر منهن شكت الو ىالتقط احلص: )السالم

  . مبثلها فارموا: قالو،  أمر بالتقاطها)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبن إ :ةي روايفو

  .صفةى عل صفة ميتقدى علل يدل ه ال ألن،يريبعض خت و بعض الصفاتنيب مرلو دار األه مث إن

ف يلكالت أن من، احتماالن ، الصفاتي ذيعادة رمإ الصفات فهل تستحب ي ذري بغىولو رم

  .هيلإحبهما أتار خي تعاىلاهللا  أن  احتمالمنو، ىانته

نائباً  أو الًيون أصكي أن نيب الو، قسام احلجأ نيورة بك استحباب الصفات املذفرق يف الو

  . طالقلإل

  

                                                

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٠ الباب ٥٤ ص١٠ج: الوسائل )١(



٢٠١

 حمسر استحب له يواد إىل  وصلفإذا، مىن إىل ات عن املشعر توجهيالتقط احلص إذا :)١٣ مسألة(

 الدراجة وارةيب السك لراأيضاًستحب يلعله و، ب دابتهكلرا اكرحيو، يهرول املاشي ف،هي فيالسع

  .حنومهاو

  بالكل ذلك، ي السعكدرا اهلرولة استحب له الرجوع إلكنه لو ترأو، ستحب له الدعاءيذا كو

  : اتيا مجلة من الرواعليهدل يو، إشكالال  وخالف

م يهو واد عظو، سر حميمررت بوادإذا  :قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ةيح معاوي صحيفف

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن ،جتاوزه حىت هي ف فاسع،أقرب مىن  إىلهو و،مىن ومع جنيب

ت كما تري فري خب واخلفين،جب دعويتأ و،واقبل توبيت ي،هدم عاللهم سلّ: قال و،هي ناقته فكحر

  . )١(يبعد

 رسول فإن، هي ف حمسر فاسعيمررت بوادإذا  :قال، )عليه السالم(عنه ، ىعلاأل ة عبدي روايفو

  . )٢(هي فى سع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

  . )٣(ئة خطوةا حمسر مي وادة يفكاحلر: قال، )عليه السالم(احلسن  أيب  عن،ليمساعإعن و

  . )٤(ة ذراعائم :ث آخري حديفو

  . )٥(ئة ذراعام  حمسر قدري وادة يفكاحلر: قال، ديزيعن عمر بن و

 ، حمسري وادت يفيهل سع :لبعض ولده )عليه السالم(قال الصادق :  قال،هريغ وعن حفصو

  : فقال له ابنه، ىسعي حىت رجعي أن  فأمره،ال: فقال

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٣ الباب ٤٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٣ الباب ٤٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٣ الباب ٤٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٣ الباب ٤٧ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٥ حمن أبواب الوقوف باملشعر ١٣الباب  ٤٧ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢٠٢

  . )١(له سل الناس: فقال، ال أعرفه

 )عليه السالم( عبد اهللا بوأ حمسر فأمره يمر رجل بواد: قال، ناأصحابعن بعض ، عن احلجالو

  . )٢(ىسعيرجع في أن ةكم إىل بعد االنصراف

 ك راحلتك فحرباًكنت راكن إو، ة خطوةائه مقدار ميفاسع ف: اتي هو منت الرواي املقنع الذيفو

  . )٣(ةك مبى املسعما قلت يفك، رمكعز األنت األأ كنإ، جتاوز عما تعلم ووارحم رب اغفر: قلو، الًيقل

 يكخالفاً للمح، طالقلإل، همريغ والعامدو يالناس وجاهلاستحباب الرجوع عام لل أن مث الظاهر

  .أنه من باب املثالكو، يث خصه بالناسيح النافع عن

  .خيفى ما الك،  اهلرولةنايفي هو الو، وقار ونةيك بسري السستحب القصد يفيو

  . ره املستندكذا ذ ك،االستغفارر وكض بالذيفيو

  

                                                

. ١ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٤ الباب ٤٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٤ الباب ٤٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٨ س٢٢ ص وانظر،١٣ س٢٣ص: املقنع )٣(



٢٠٣

  .مستحبات وها واجباتي فعليهن اك، مىن إىل وصل احلاج إذا :)١٤ ـ مسألة(

ل ي جربئألن :فقال ،كسئل عن ذل أنه ،)عليه السالم(عن الرضا ،  خرب العلل ملا يف،ت مبىنيمسو

ان ولده كعل اهللا مجي أن فتمىن، شئت  ماكربى عل متن :)عليه السالم( براهيم إلكهنا قال )عليه السالم(

  . )١(اهللا مناهأمره بذحبه فداًء له فأعطاه ي بشاًكل يمساعإ

 :)عليه السالم( قال )عليه السالم(فارق آدم ي أن ملا أراد )عليه السالم(ل يجربئن إ :عن ابن عباسو

  . )٢()عليه السالم(ة آدم يمن ألك بذليفسم،  اجلنةمتىنأ

  . استحب له الدعاء باملرسوم مىن  إىل هبطفإذا:  الشرائعقال يفه مث إن

  . ك املدارما اعترف به يفك، ك ذلدعاء مأثور يف ىعلقف أمل :  اجلواهرقال يفو

فقد ورد ، نه قصد دعاًء خاصاً أ ال،ورد من أصل الدعاء ما لعل مراد الشرائع باملرسوم: أقول

  . استحباب مطلق الدعاء

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسعت رسول اهللا : قال، )عليه السالم(علي عن ، اتي اجلعفريفف

، ه الدماءيهرقون فيفالثج ، العجو وم الثجيها الناس هذا يأ: قوليهو و، ى األضحوميطب للناس خيهو و

 فو، عز وجلاهللا  إىل فعجوا، هيالعج الدعاء فو، ل ذنبكفارة لكول قطرة أانت كته يفمن صدقت ن

دث نفسه حي ا العليهة مصر ريبكصاحب  الّإنصرف من هذا املوضع أحد ي ده الي نفس حممد بيالذ

  . )٣(عنهاقالع باإل

  .  مثله)٤( عن الدعائميروو

                                                

. ٢ ح١٧٢ الباب ٤٣٥ ص٢ج: العلل )١(

.  يف القول يف نزول مىن١٠٠ ص١٩ج: ما يف اجلواهرك )٢(

. ١٥ س٤٦ص: اجلعفريات )٣(

. ر صالة العيدينك يف ذ١٨٤ ص١ج: عائمالد )٤(



٢٠٤

  : وم النحر ثالثةي مىن كمناس مث إن

  .  مجرة العقبةيرم: األول

  . الذبح: الثاين

  . احللق: الثالث

  يفيهو،  أوالإليهاوصل ، مىن إىل ةكنسان من مإ جاء فإذا، ةك طرف م مجرة يفيفه: األولأما 

 ت وحدهايبقو، احلائط ول التليزأوم فقد يال أما ،دارانت سابقاً متصلة بتل وجكقد و، قيسار الطري

 ىخبالف الوسط، ةكم إىل  اجلمرات الثالثأقرب يهو، ى بالقصوىتسمو،  ارتفاع اهلواءطولت يفو

  .األوىلو

 ىرة واملنتهك بل عن التذ،ما ادعاه بعضهمك، خالف ال وإشكال وم النحر واجب بالي ها يفيرمو

  . عليه مجاعة اإلريوالذخ

 حمققاً عند مجاعون اإلكي أن بعدي ال: ح قالي عن شرح املفاتمجاعنقل اإل أن  املستند بعديفو

،  مسنونيالرمن إ :ث قاليتبه حك بعض خ يفيمن توهم خالفه هو الش إذ كذلكهو و، قيالتحق

  .ونه فرضاً من القرآنك قبال أراد السنة يف أنه ظاهرهو

  : اتيها متواتر الروايوجوب رمى علدل يو

 عند  اليتىمث ائت اجلمرة القصو،  اجلمارىصحخذ : )عليه السالم(عن الصادق ، ةيحسن معاوك

  . )١(العقبة فارمها

رجل خائف أفاض من املشعر  أو امرأةأي  :)ما السالمعليه(حدمها أعن ، محزة أيب علي بنخرب و

  . )٢(ذبح عنهيأمر من يمض وليم اجلمر مث لريبأس فل فال، الًيل

                                                

. ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٣ الباب ٧٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٠٥

ض ن ي معنا نساء فأفجعلت فداك: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل، عرجد األيسعح يصحو

  . ثياحلد )١( اجلمرةنيمري فى اجلمرة العظمتأيت حىت فض نأمث : قال أن إىل نعم: قال ،ليبل

حة السمان يصح وة زرارةيروا وصحاح ابن عمارك ،ةيتاآل وات السابقةيها من الرواريغإىل 

صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا  أن ان من املقطوع بهك أن سوة بعداأل إىل ضافة باإل،هاريغو عرجواأل

وارم مجرة العقبة : )عليه السالم( قال ،يده الرضويؤي و،تا الدعائمي رواعليهدل يما ك،  رماها)وسلم

  . )٢(اتيوم النحر بسبع حصي يف

 مجرة العقبة يه وى،ربكوم النحر اجلمرة الي يرمي:  قال)عليه السالم( عن الصادق ،الدعائمو

  . )٣(وقت االنصراف من مزدلفة

  

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣٦ س٢٨ص: فقه الرضا )٢(

. ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٤ ص١ج: الدعائم )٣(



٢٠٦

  .مستحبات و واجباتيللرم: )١٥ مسألة(

  : أمور يالواجبات فهأما 

ِليعبدوا  إالّ ما أُِمرواو﴿: تعاىل قوله عليهدل ي و،ةيبن الإون عبادة كت ال وا عبادةفإ ،ةيالن: )األول(

ِلصنيخم اللَّهينالد ١(﴾ لَه( .  

  . )٢(اتيعمال بالناأل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله و

  .هاريغ واةكز ومخس وصالة و من طهارة خمتلف العبادات املختلفة،رناه يفكمها مما ذريغو

  .هاريغ وينيالتع واخللوص والوجه والم حول القربةك املباحث الك تلما تقدم يفك

وجه ى علان ك فإن ،ستة ة أوي مثانى ولو خالف بأن نو،الًيتفص أو مجاالًإة العدد يوالظاهر لزوم ن

  . دي من جدي بالرمتيانلزم اإل وفسدأال إو، ضريق مل ي التطب يفأاخلط

  . حمققاً واًيكاً حمإمجاع بل ،خالف ال وإشكال بال، اتيون العدد سبع حصك: )الثاين(

 إمجاع اجلواهر يف و، اتفاق اخلاصة والعامة احلدائقيفو، سالم علماء اإلإمجاع املستند بيفو

  .نياملسلم

  : اتي مجلة من الرواعليهدل يو

  . )٣(اتيوم النحر بسبع حصي وارم مجرة العقبة يف: يمثل الرضو

 ست يدي  يففإذا يرمأذهبت  :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال، ريبص أيب  خربيفو

  . )٤(كيخذ واحدة من حتت رجل: فقال ،اتيحص

فوقعت ، اتي اجلمرة بست حصىرجل رم: قلت له: قال، )عليه السالم(عنه ، ىعلاأل ة عبديرواو

  ، شاء من ساعتهن إ دهايعي: قال ى،واحدة من احلص

                                                

. ٥ اآلية: سورة البينة )١(

. ١٩ ح١١ ص٢ج: العوايل )٢(

. ٣٦ س٢٨ص: فقه الرضا )٣(

. ٢ حمىن إىل  من أبواب العود٧ الباب ٢١٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٠٧

  . )١( اجلمارىأخذ من حصيال و، يأراد الرم إذا  الغدنن شاء مإو

ن يعشر وىحدإخذ أ رجل قال يف أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحو

   .)٢(ل واحدة حبصاةكم ريجع فلريفل: قال ،تهن نقصتيأدر من يفزاد واحدة فلم ،  اىفرم حصاة

قد  وبثالث األوىل يمريعود في: قال ، بسبع سبعنيتريخبأربع واأل األوىل ى رجل رمقال يفو: قال

  . ثي احلد،)٣(فرغ

  .اتيم من الضروركوحدة احل إالّ أن وم النحري ري غ يفيم الرانت يفكن إ واتيبعض هذه الرواو

 خمتلف ما قرر يفكدها يلزم جتد، اتي بعض احلصة يفي النكتر فلو، ماًكة حيمث الالزم استدامة الن

  . أبواب العبادات

  .ةيعرف هو النيمل  إذا هي هو وليفالناو، ك ذلورد يف  ماأيتيما ك هو ىرم إذا أما الطفل

  .املنوب عنه وة النائبيه ني فحوطفاألب يستني يالذو

  . هو النائب عنهيفالناو، حنوه وعليه ىاملغمأما 

 ن حاجةكتاب مل تك بعض مباحث ال يفمور مثل هذه األابة يفيالم حول النكث قد فصلنا اليحو

  . رار هناكالتإىل 

، اًإمجاعاملستند  يف و، اجلواهرما يفك ال خالف وإشكالبال ، اًي رمىسميها مبا ؤلقاإ: )الثالث(

 اً يفيصدق رمي ان مباك إالّ إذا  املوجب لالمتثاليصدق الرمي ال أنه عليهدل يو، هريغ وى املنتهما يفك

  . زجيطرحه مل  إذا ماك ي صدق الرم يفكش  فلوعليهو، العرف واللغة

                                                

. ٣ حمىن إىل  من أبواب العود٧ الباب ٢١٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ حمىن إىل العود من أبواب ٧ الباب ٢١٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ حمىن إىل  من أبواب العود٦ الباب ٢١٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٢٠٨

ه ياً بقسمإمجاع اجلواهر يف و،اً قطعاًي رمىسمي ه ال ألن،تهيفاك عدم  يفلاكشإحنوه فال  وأما الوضع

  . عليه

، القوس للصدقكلة وز باآلجي بل ،ده مباشرةيون بكي أن ي الرمشترط يفي ال أنه الظاهر: )الرابع(

، كتري ة الرياط ولو للسياالحت إالّ أن ،برجله أو رماه بفمه إذا ذاكو، كد من ذليز اشتراط األ يفكالشو

 اجلمار ىخذ حص: ريبص أيب ةيلرواو، شائع املتعارفال إىل صراف املطلقن اليزجي النه إ  املستندن يفكل

ة من باب يالرواو، ياالنصراف بدو إذ ،ن نظريمرال األك ن يفكل ،)١(منيوارم بال ىسري الكديب

  .هايداللة ف فال املتعارف

  . ىرم حىت اعليهنة وضغط ك ماجعلها يف إذا حنوه ما و بالفميمثل الرمو

صبها مل يفلومل :  املستنديفو ، اجلواهرما يفك خالف ال والإشكب اجلمرة بال يصي أن :اخلامس

  . افة العلماءك نيه بيخالف ف  ال: احلدائقيفو، اًإمجاعز جي

ت حبصاة فوقعت ي رمفإن: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ة بن عماريحة معاوي صحعليهدل يو

  . )٢(ااكعد مأ حممل فيف

ه ك فحرريصاب عنق بعأ أو ،اجلمرة إىل يفنفضه فرمنسان إأصاب ثوب إذا  أنه علميمنه و

  . زجي مل كشبه ذلأما  أو ،فأصاب

   يصاب بدفع الرامأ إذ ذاك وى،فكقه ي طرئاً يفي فصادف شىرم لو نعم

                                                

. ٢ ح من أبواب رمي مجرة العقبة١٢ الباب ٧٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٦ الباب ٧٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٠٩

  .  للصدق،ء فارتفعتيش أو حصاةى علان وقع و

اجلمار ى علعت  مث وقمجالً أو نساناًإصابت أن إو: ةيح معاوي صح يف)عليه السالم(قال الصادق 

  . )١(كأجزأ

ن إو، اجلمرة مل جتزهى علة يحصاة فارتفعت الثانى علوقعت  فلو: قول اجلواهر أن علميمنه و

  . ه نظري فى،انته ،هي رمى خلروجه عن مسم،صابة عن فعلهانت اإلك

  . للصدقىفكبل لو أصاب طرفها طرف اجلمرة ، ل اجلمرةكل احلصاة لكصابة إلزم ي اله مث إن

  . للصدقىفكصابة فلو التصقت ا لزم وقوعها بعد اإلي الأنه  ماك

 حول اجلمرة ما بين ذا لوك و، للصدقىفكاحلصاة امللتصقة  إىل  فوصلت الثاينىرم إذا ذاكو

 ىفكذا لو حنت من اجلمرة فأصابت احلصاة داخلها كو،  للصدقبين  ماي رمىفكامتها خوجب ضأ

  . أيضاً

 إالّ سبحي ا دفعة واحدة مل ىرم فلو، اتيتتالحق احلص  أنقال مجع بوجوب: )السادس(

  .هيما عن السرائر عدم اخلالف فك  املستندبل يف، واحدة

 قربان األكن إ و،مجاعله اإليلعل دل:  املستندن يفك ل،ةريبالس و بأنه املنصرفكواستدل لذل

سواء و، متالحقة أو دفعة يان الرمك سواء ،صابتهاإوالسبعة  يرمل صور ك ة يفيفاكحسب الصناعة ال

  . يان بدوكانصراف التالحق لو و، طالق لإلكذلو، متالحقة أو صابة دفعةانت اإلك

   مىني باليون الرمك الو،  عدم اشتراط املواالة يفشكال اإلينبغي اله مث إن

                                                

.  من أبواب رمي مجرة العقبة٦ الباب ٧٢ ص١٠ج: الوسائل )١(



٢١٠

، هاوسطأ أو أسفلها أو مرةاجلى علصابة أإ و،باطنها أو ديبظاهر ال، فكال أو نامل باألى،سريالأو 

  . اهللا العاملو، االستحبابى عل السابقة حممول ريبص أيب ةي روايف ماو، صل بعد الصدق لأل،ك ذلريغإىل 

 يخر الذان اآلكامل ال، يها الراميمريرض ففاالعتبار باأل، ان اجلمرةكر ميغ أنه فرض لوه مث إن

  . هيلإانتقلت اجلمرة 

  



٢١١

  : أمور ي الرمستحب يفي: )١٦ مسألة(

 ىاً فتوإمجاعراجح  أنه  املستنديفو،  اجلواهرما يفك املشهورى علالطهارة من احلدث : )األول(

م قالوا بعدم فإ، ديابن اجلن وىاملرتض ودي خالفاً ملا عن املف،ظهرشهر األاألى عل احلدائق يفو، نصاًو

  . طهرى عل الّإ يجواز الرم

 )عليه السالم(عن الصادق ، بن عمارة يفعن معاو، حبابت االسخبار األني اجلمع بىمقتض: أقول

  . )١(طهرى عل اجلمار يترم أن ستحبيو: ث قالي حديف

قال  ، طهرريغى عل اجلمار يعن رم )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  قال،د بن مسعوديعن محو

، كضري طهر مل ريغى علنهما يطفت بن إ ،طانيمثل الصفا واملروة ح اناجلمار عند: )عليه السالم(

  . )٢(عليهأنت قادر  وفال تدعه  إيلّالطهر أحبو

 ،ه صالةي ففإن، الطواف إالّ  وضوءريغى عللها ك ك املناسيقضي أن بأس ال :ح ابن عماريصحو

  . )٣(والوضوء أفضل

ى عل ىمن رمو، طهرى عل الّإترم اجلمار  وال: قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

  . )٤(عليهء يش  طهر فالريغ

  . )٥(وضوءى عل اجلمار يرمي أن ستحبيو: )عليه السالم( يالرضوو

                                                

. ٣ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٢ الباب ٧٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

 من أبواب رمي ٢ الباب ٧٠ ص١٠ج: ويف الوسائل. ٣ حغري طهر على  يف رمي اجلمار١٧٤ الباب ٢٥٨ ص٢ج: االستبصار )٢(

. ٥ حمجرة العقبة

. ١ ح من أبواب الوضوء٥ الباب ٢٦٢ ص١ج: الوسائل )٣(

. جلمارر اك يف ذ٣٢٤ ص١ج: الدعائم )٤(

. ١٤ س٧٥ص: فقه الرضا )٥(



٢١٢

  . االستحبابى علوجوب الطهر ى علات الدالة يات حتمل الروايذه الرواو

 الّإترم اجلمار  ال:  فقال،عن اجلمار )عليه السالم(جعفر  سألت أبا، ح ابن مسلمي صحيفف

  . )١(طهرى علنت أو

  . )٢(نت طاهرأو الّإترم اجلمار  وال: قال، )عليه السالم(احلسن  أيب  عن،يطخرب الواسو

انت قد كإذا  أنه ماك، ما هو واضحكوضوء  إىل تجحي غسل اجلنابة مل ان مغتسالًكإذا ه مث إن

 ، استحب هلم الغسل،الغسل إىل انت مستحاضة حباجةك أو ،تاًيمس م  أو،النفاس أو ضينظفت من احل

  . طهر ون بالكيبدونه إذ 

  . املكه بدون طهر  ألن،بعد استحباب الغسل ملثل قاتل الوزغي بل ال

زالة العرق بعد فهم العموم منه إى علدل   من ماأيتيملا س ـ  النظافةمبعىن ـ زالة الوسخإ: )الثاين(

ذُوا زينتكُم خ﴿ :تعاىل قوله  للمناط يف،حنوهو حرامف لباس اإليبعد استحباب تنظي بل ال، لوحدة املناط

  . )٣(﴾ِعند كُلِّ مسِجٍد

  .  السابع عشر من مستحبات الوقوف بعرفاتة زرارة يفيتقدم من روا ده مايؤيو

  . اديع مطلق األ ملا ورد يف،ك استحباب ذلشبهة يف د فاليع أنه جلأل أما ،يجل الرمهذا أل

  ن الصادق ع، ح احلليبي لصح،صحاب به بعض األفىتأما ك، الغسل: )الثالث(

                                                

. ١ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٢ الباب ٦٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٢ الباب ٧٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣١ اآلية: عرافسورة األ )٣(



٢١٣

 ،فأما السنة فال، رمبا فعلته: )عليه السالم(قال  ، اجلمارىرم إذا سألته عن الغسل، )عليه السالم(

  . )١(ن من احلر والعرقكول

 ،رمبا اغتسلت: فقال ، اجلماريرمي أن أراد إذا عن الغسل، )عليه السالم( عنه ،خرحه اآليصحو

  . )٢(فأما من السنة فال

  . )٣( اجلمارياستحب الغسل لرمأنه  ،)عليه السالم(ن الصادق  ع،عن الدعائمو

  . )٤(توضاً أو اغتسل مىن تيتأ فإذا: )عليه السالم( يوالرضو

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب وريمل  أنه نيحي الصح السنة يفياملراد من نف أن الظاهرو

  .ره اجلواهركما ذ ك، نفسهان هو راجحاً يفكن إو

  . املرتل إىل عند الرجوعو، ل حصاةك يعند رم و،يرادة الرمإالدعاء عند : )رابعال(

 اجلمار مث ائت اجلمرة ىخذ حص: قال، )عليه السالم( عن الصادق ،ة بن عماريح معاوي صحيفف

اللهم : كدي  يفىتقول واحلصو، عالهاأترمها من  ال و عند العقبة فارمها من قبل وجهها اليتىالقصو

 أاللهم ادر ،ربكأاهللا : ل حصاةكتقول مع  وي مث ترم،ي عمل وارفعهن يفحصهن يلأ فايتيصهؤالء ح

اً ي وسع مقبوالًعمالًو، اللهم اجعله حجاً مربوراً، كيسنة نبى علو، كتابك بقاًي اللهم تصد،طاني الشعين

 فإذا ،شر ذراعاًمخسة ع أو ، اجلمرة قدر عشرة أذرعنيب وكنيما بين فكيل و.ذنباً مغفوراًو، وراًكمش

  اللهم :  فقليرجعت من الرمو كت رحليأت

                                                

. ٢ ح من أبواب رمي العقبة٢ الباب ٦٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب رمي العقبة٢لباب  ا٧٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٣ ص١ج: الدعائم )٣(

. ٢ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٢ الباب ١٧٢ ص٢ج: كاملستدر )٤(



٢١٤

  . )١(رينعم النص و،نعم املوىلو،  فنعم الرب،لتك توكيعلو،  وثقتكب

 وقف بعد ،هايل حصاة ترمكرب مع كو: ثي حد قال يف)عليه السالم( عن الصادق ،عن الدعائمو

  . )٢( من مىنكرحل إىل  مث ارجع،ك وادع مبا قسم ليالفراغ من الرم

  . )٣(ل حصاةك مع ريبكالت: املقنع وي الرضويفو

ة يحة معاوي لصح،مخس عشرة ذراعاً أو ذرعأ اجلمرة عشرة نيب ونهيون بكي أن :)اخلامس(

  . املتقدمة

 اجلمرة نيب وكنيون بكي و، مستقبل القبلةي وسط الوادتقف يف: )عليه السالم( ي الرضويفو

  . ثياحلد ،)٤(مخس عشرة خطوة أو عشر خطوات

  . ن فقطيمرخصوص األ  ال،مخس عشرة إىل ن من عشرةيمر األنياملستحب ب أن الظاهرو

  .  املسافة دون العاجزك من تليالقادر للرم إىل  هو بالنسبةإمنااملستحب  مث إن

خالفاً ، اًإمجاعون كي أن ادكبل ، املشهورى عله مستحب فإن، ذف باملعجماتاخل: )السادس(

  . ما قالوا ك،بينه غركل، عليه مجاع اإلىد دعويبل عن الس، وجباهأنتصار والسرائر ف عن االيكللمح

                                                

. ١ ح من أبواب رمي العقبة٣ الباب ٧٠ ص١٠ج: الوسائل) ١(

. ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٣ ص١ج: الدعائم )٢(

. ١٥ س٢٣ص: نعواملق. ١ س٢٩ص: فقه الرضا )٣(

. خري السطر األ٢٨ص: فقه الرضا )٤(



٢١٥

 ىحص:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، يح البزنطياستحبابه صحى علفقد دل ، انكف يكو

فهن خذفاً ة منقطة ختذيحلكخذها ، محراء ال وضاءيب الو تأخذها سوداء الو، منلةون مثل األكاجلمار ت

 ،قةقنة الشهرة احملي بقر،االستحبابى علث حممول يواحلد، )١(تدفعها بظفر السبابة واماإلى عل تضعها

  . ه من املستحباتيما فو

  .الوجوب إىل ه مالفإن،  استحبابه احلدائق يفشكالعلم عدم وجه إليومنه 

 منها كثرأما ك، همريغ وأقوال أهل اللغةإىل حاجة  فال، ثي احلدر يفك اخلذف هو ما ذمعىنو

  .املستند واجلواهر

 املسألة السابقة  املتقدم يفريبص أيب لداللة خرب، مىني بالي والرمىسريات باليخذ احلصأ ):السابع(

  . ما تقدمكها ريغ وبل، ىسري باليجوز الرمي فعليهو، عليه

ر حة ابن عمايلداللة صح ،رواكما ذ ك،اعليهاً ي ال عال،ها من قبل وجههايرمي أن :)الثامن(

  . )٢(عالهاأال ترمها من و: ي الرضويفو، عليهاملتقدمة 

  .)٣(اجلمرةى علأ من يرمي الو: )عليه السالم(عن الصادق ،  الدعائميفو

  . )٤( املقنع يفكذلكو

 أنه ماك، طالق لإلكل ذلك ،سفلهاأمن و عالهاأمن و، طراف اجلمرةأل ك من يوز الرمجيه مث إن

، دي دار زان يفك أنه د طابقاً صدقيرفعت دار ز إذا هفإن ، للصدقمنها اين الطابق الفوق يفيوز الرمجي

  مر املوىلأان كولو 

                                                

. ١٤ س١٥٨ص: سنادقرب اإل )١(

. ١ س٢٩ص: فقه الرضا )٢(

. ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٣ ص١ج: الدعائم )٣(

. ١٤ س٢٣ص: املقنع )٤(



٢١٦

  . د قبل بناء هذا الطابقي دار زونه يفكب 

طباق أ بل ويف، ةيطباق فوقانأ ها يفريغ والوقوف و والطوافي صحة السععلم الوجه يفيمنه و

  . )ستوعب احلجي يكل(تاب ك رناه يفكما ذ ك،ةيحتتان

دل يو،  مجع من الفقهاءكبذل  قال، فهما مستحبان،ها راجالًيرمي واجلمرة إىل يشمي أن :)التاسع(

  : اتي مجلة من الرواعليه

: )م السالمعليه(عن آبائه ، )عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن ح ي صحيفف

صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان رسول اهللا ك( اًيش اجلمار مايرمي)١( .  

ان ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، سالمعن دعائم اإلو

  .)٢(عليهء يش  فالإليهاب كمن رو، اًي اجلمار ماشيرمي

 أن ي فحدثت نفس،بكري ويشمي  مبىن)عليه السالم( عبد اهللا أبا تي رأ:قال عنبسة بن مصعبو

 من رجخيان ك )عليه السالم( نياحلسعلي بن ن إ :ث فقالي هو باحلدينأابتد ف،عليهدخلت  إذا أسأله

 إىل تي انتهفإذا،  مرتلهيتآ حىت بكرأنفس من مرتله فأوم ي المرتيل و، اجلماريأراد رم إذا اًيمرتله ماش

  .)٣( اجلمرةيرمأ حىت تيمرتله مش

،  اجلمرةيرمي حىت وم النحري بعد  مبىنيشمي )عليه السالم(جعفر  أبا تيرأ: اريمهزعلي بن قال و

  . )٤( املسجد مبىنياذحيباً بعد ما كراه راأنت ك و،باًكنصرف رايمث 

  فوق املسجد  )عليه السالم(جعفر  نزل أبو : مرسل احلسن بن صاحليفو

                                                

. ١ ح من أبواب رمي العقبة٩ الباب ٧٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

 .ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٤ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٢ ح من أبواب رمي العقبة٩ الباب ٧٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب رمي العقبة٩ الباب ٧٥ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢١٧

:  فقلت له،)عليه السالم( نياحلسعلي بن  اجلمرة عند مضرب يتوجه لرم حىت  عن دابتهالًي قلمبىن

،  هاشممضرب بينو )عليه السالم( نيبن احلس يعلهذا مضرب ن إ :فقال ، مل ترتل ههناكاجعلت فد

  . )١( هاشم منازل بين يفيمشأ أن حبأ إمناو

  . أيضاًاً يوالظاهر استحباب الرجوع ماش

صلى اهللا عليه وآله (ان رسول اهللا ك: قال، )عليه السالم( إىل علي سنادهإ ب،اتي اجلعفريفف

  . )٢(اًيجائو:  نسخة ويف،راجعاً واً ذاهباًي اجلمار ماشيرمي )وسلم

ان من باب ك )م السالمعليه(فعله بعضهم يان ك يق الذي بعض الطروب يفكالر أن علميمنه و

 ابياإل و الذهاب:حوال الثالثة األ استحبابه يفيات املشي ظاهر روا ألن،شبهأما  أو التعب أو اجلواز

  . يعند الرمو

ن إ : اجلماري رميف )م السالمعليه(حدهم أاملرسل عن ك، اتيا بعض الرولوجه يفا علميمنه و

  . )٣(راحلتهى علباً ك اجلمار راى رم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  . )٤(باًك اجلمار راى رم)عليه السالم( جعفر الثاين أبا ىرأنه إ :أمحدح يصحو

 حىت بكهو را و اجلمارىرم )عليه السالم( الثايناحلسن  أبا ىرأنه إ ،جنران أيب بناح يصحو

  .)٥(لهاكرماها 

   عليهصلى اهللا ( رسول اهللا ي رمأخبار تناقض يف الو

                                                

. ٥ ح من أبواب رمي العقبة٩ الباب ٧٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٨ س٦٤ص: اجلعفريات )٢(

. ٢ ح من أبواب رمي العقبة٨ الباب ٧٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١ ح من أبواب رمي العقبة٨ الباب ٧٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٣ ح من أبواب رمي العقبة٨ الباب ٧٤ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢١٨

 أنه انك مل، حجة الوداعباً يفكان راك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه  الظاهرفإن، )سلم وآلهو

  . وجههميالناس لى علون مسلطاً كي أن بجي والقائد ،قائد

س يلو، ناقة لهى عل اجلمرة العقبة يرميان ك) صلى اهللا عليه وآله(نه إ :يرواه الراوند ده مايؤيو

  .)١(كيلإ كيلإ الو، ال طرد وه ضربيدي نيب

  . اًيها ماشيرمي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان ك احلالة فك تلري غيفأما 

  .رحمل نظ، وب أفضلكالسرائر بأن الر و املبسوطىفتو أن علميمنه و

ه يدي ني بكذا إذ ،ثرة املشاةك ويجواز املشى عل مجاعلوال اإل أنه شف اللثام منكره كما ذأما 

م عليه(ئمة ان فعل األكن ليمرلو ال األ ذإ، هيف ماخيفى فال ، وبك لوجب الر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

وجب اجلمع ي مما )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل( عمله  يفنيتيبل قد عرفت ورود روا، ةيافك حجة )السالم

  . وبك والرين من املشيمرال األكقل عن جواز ي نهما مبا اليب

 استدل به ي الذ،)٢(مكك مناسعين خذوا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله  أن  إىلضافةهذا باإل

  أننيأمن و، موضوعهال يتكفل م ك احلفإن، كمنس أنه ثبت إذا الوجوبى علدل ي إمنا، شف اللثامك

 نيماماً للمسلمإ وعاًان مشرك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن، كاجلمرة منس إىل الذهاب

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(املتبع منه و، )٣(﴾ أَنا بشرإمنا﴿: تعاىلقال ، اًينساناً عادإ ونهمياً بيوقاض

سامة أجعل و، خذ افالواجب األ،  اهللامرأ الصالة ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شرع : فمثال، عاتهيتشر

  اً باعتبارهريأم

                                                

. ٢ ح من أبواب رمي مجرة العقبة٧ الباب ١٧٢ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ٧٣ ح٢١٥ ص١ج: العوايل )٢(

. ٦ اآلية: سورة فصلت )٣(



٢١٩

سامة أعل جي أن  مثالً)عليه السالم(علي ى علب جيان كفهل ، ماماًإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( 

   . مؤذنا لهبالالً أو ،شهيجى علاً ريمأ

 عليه وآله صلى اهللا(ما قال ك، يذائكم الكنة باحلي حسب الب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ىقضو

صلى اهللا عليه وآله ( مهكان الالزم اتباع حكفهل  ،)١(انمينات واأليالببم كني بيقضأ إمنا: )وسلم

ة فهل كم إىل نةيذا من املدك ب دابةكرو .نةيذب البك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هر بعده ظ إذا )وسلم

   .ك الدابة هناكمثل تلى علوب كستحب الري

وحي  إالّ ِإنْ هو﴿: تعاىللقوله ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(م أفعاله ي من تقسرناهكذ  مانايفيال و

سوة من أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ونه كى علدل يمل )  باملاءائتين(: مثل حىت مشلن إ هفإن ،)٢(﴾يوحى

عمر كرأة عمرها ان من املستحب التزوج بامكال إو، ةيام الشرعكحاأل إىل سوة منصرفةاأل إذ ،هذه اجلهة

  .ك ذلريغإىل ، ذاكعمرها  و تزوج ا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه  ألن،أم سلمة مثالً

اته ي عاديف حىت سوةأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ونه كدفعاً لتوهم  ،هيلإحملنا أل يهذا مبحث طوو

  . باعتباره بشر)مصلى اهللا عليه وآله وسل( الصادرة منه مورواأل، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . اءين خرج منها أشكونه أسوة لك األصل  :واحلاصل

 يف )عليه السالم( قوله عليهدل يو، ره املستندكما ذك، قف عند مجرة العقبةي ال أن :)العاشر(

  ، ينياألول نيوتقف عند اجلمرت : قال،يحة البزنطيصح

                                                

. ١ح ... مكيفية احلكبواب أ ن م٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ اآلية: سورة النجم )٢(



٢٢٠

  .)١(تقف عند مجرة العقبة وال

  .)٢(تقف عندها الو :)عليه السالم( ي الرضويفو

  . يمعنو له سر وأ ،قيالطرى علوا كلعل السر و

، خبالف سائر اجلمار، ون مستدبراً للقبلةكيف، ياستقبال مجرة العقبة حال الرم: ) عشرياحلاد(

  .ما هو املشهورك، ستقبل القبلةي وستقبلهاي ي الرامفإن

 هلا مستدبر  رماها مستقبالً)آله وسلمصلى اهللا عليه و( النيب أن  من:خيعن الش  ماعليهدل يو

  .)٣(عبةكال

 كفك  يفىاحلصو، نت مستقبل القبلةأ وتقولو :)عليه السالم( ي الرضويف  ماك ذلنايفي الو

 من قبل يترم و واحدةمنهامث تتناول ، ي عمل وارفعهن يفكحصهن عندأ فايتياللهم هذه حص: ىسريال

 يالرمو، ة الدعاء مستقبالًء قراني بةال منافا ذإ. )٤(ل حصاةك رب عندكت و،عالهاأترمها من  الو، وجهها

.مستدبراً

.)٥(كنيميعن اجعلهن و :ي خرب البزنطيف  ماك ذلنايفي ما الك

  . ما هو واضحكن يمر األني بةال منافا ذإ ،)٦(كنيميل مجرة عن كجتعل : ليمساعإح يصحو

عليه (عن الصادق ، سالمفعن دعائم اإل، املزدلفةء من ي مبجرد ايون الرمكي أن :) عشرالثاين(

   آله وعليهصلى اهللا (قبل رسول اهللا أملا : قال، )السالم

                                                

. ٣ حمن أبواب رمي مجرة العقبة ١٠ الباب ٧٦ ص١٠ج:  والوسائل،١٥ س١٥٨ص: سنادقرب اإل )١(

. ٣ س٢٩ص: فقه الرضا )٢(

. ر نزول مىنك يف ذ٣٦٩ ص١ح:املبسوط )٣(

. خري السطر األ٢٨ص: فقه الرضا )٤(

. ٣ حمي العقبة من أبواب ر١٠ الباب ٧٦ ص١٠ج: الوسائل )٥(

. ٥ ح من أبواب رمي العقبة١٠ الباب ٧٦ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٢٢١

 كذلكو ، مىنىمث أت، اتيوم النحر فرماها بسبع حصيمجرة العقبة ى عل من املزدلفة مر )سلمو

  . )١(لهو أفض و،وم عند زوال الشمسيل ك، ق الثالث مجراتي التشرأيام ى مث رم،السنة

  

                                                

.ر رمي اجلمارك يف ذ٣٢٣ ص١ج: الدعائم )١(



٢٢٢

 املتمتع بالى علهو واجب و، يداهل :ديوم العي مىن  من واجباتالواجب الثاين: )١٧ مسألة(

 إمجاع ىعن املنتهو، هي بقسممجاع اجلواهر باإليفو، نيمجاع املستند باإليف وبل، خالف ال وإشكال

  . عليه نياملسلم

فَمن لَم ى هد فَما استيسر ِمن الْ  الْحج إىل مرِةفَمن تمتع ِبالْع﴿: تعاىلقوله ، تابك من العليهدل يو

رجعتم ِتلْك عشرةٌ كاِملَةٌ ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري  إذا سبعٍة و   ِفي الْحجأياميِجد فَِصيام ثَالثَِة 

. )١(﴾الْمسِجِد الْحراِم

  : اتيمن السنة متواتر الرواو

 فقلت ،يد اهلعليهو :قال أن  إىل،املتضمن صفة التمتع )عليه السالم(عن الباقر ، ح زرارةيصحك

  . )٢(خسه شاةأ و،وسطه بقرةأ و،أفضله بدنة: قال ،يدما اهلو

ضر حي حىت ةكشهر احلج مث أقام مبأ من متتع يف: )عليه السالم(عن الصادق ، عرجد األيخرب سعو

 حجة ي هإمنا ، دمعليهس يفل ضر احلجحية كمث جاوز م شهر احلجأ ري غتع يفن متإو،  شاةعليهاحلج ف

  . )٣(مفردة

تمتع ي أو ، جمرد احلجعليه ،ميعن املعتمر املق )عليه السالم(احلسن  أبا  سألت:قال، سحاقإخرب و

  . )٤(يد اهلعليهب جي ن متمتعاً الكيذا مل إو :قال أن إىل  إيلّالتمتع أحب :فقال ى،خرأمرة 

   ، طوافعليهاملفرد للحج فوأما : )عليه السالم(قال ، حة ابن عماريصحو

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٠ الباب ١٠١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١١ ح من أبواب الذبح١باب  ال٨٧ ص١٠ج: والوسائل. ١ي ح باب من جيب عليه اهلد٤٨٧ ص٤ج: ايفكال )٣(

. ٣ ح يف الذبح١٦ باب ١٠٠ ص٥ج: التهذيب )٤(



٢٢٣

  .)١(ةيال أضح ويهد عليهس يلو: قال أن إىل

  . ىخرحته األيحنوها صحو

 فَما   الْحج إىل فَمن تمتع ِبالْعمرِة﴿: قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٣( شاة فما فوقها،عز وجلما قال اهللا ك ،)٢(﴾يهدن الْاستيسر ِم

  .)٤( املتعةه الشاة يفيجتزو :ثي حدقال يف، )عليه السالم(ه يعن أب، يوعن الرضو

 يدوجوب اهلى علمفهوماً  أو مما تدل منطوقاً ،منها مجلة يتأ تات اليتيها من الرواريغإىل 

  .للمتمتع

 طالق وإل،اإمجاع مندوباً أو ون حجه واجباًك نيملتمتع باى عل يد وجوب اهلفرق يف وال

  . سنةً وتاباًكالنصوص 

 ال وإشكال  بال،فراداًإ أو انك  قراناً،متنفالً أو ان مفترضاًكسواء ، هريغى عل يدب اهلجي اله مث إن

  . مقطوع بهريخالفه غ و،من سالر الّإ عليه مجاعبل ظاهرهم اإل، خالف

 :فقال ، رجب رجل اعتمر يفيف، )عليه السالم(عن الصادق ، بن القاسمص يح العي صحما يفأما 

ها ريرم من غحي حىت ةكن خرج من مإو، يد اهلعليهفقد وجب ،  حاجاًمنهارج خي حىت ةكأقام مبن إ

  . رادته حج التمتعإمثل ، رناهك ما ذنايفي حممل الى علفالالزم محله ، )٥(يهد عليهس يفل

 أو رم باحلج من خارج وجوباًحي أن عليهان كجربان من  يدهذا اهلن إ لي قرمباو:  احلدائققال يف

  رم حي حىت  خرجفإن، ةكفأحرم من م، استحباباً

                                                

.١ من أبواب أقسام احلج ح٢ الباب١٤٩ ص٨ج: وسائلال )١(

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ر املتعةك يف ذ٣١٨ ص١ج: الدعائم )٣(

. ٣٠ س٧٥ص: فقه الرضا )٤(

. ٢ح  من أبواب الذبح١ الباب ٨٥ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢٢٤

 مجلة من يفن إ :)قال أن إىل( ،اتيورد به روا ه قدفإن، هيبعد ف وال، يهد عليهس يفل، من موقفه

 هلّيم فيالتنع وانةاجلعر إىل  احلجةيول ذأج من رخيه فإن، فراداًإأراد احلج  إذا ةكااور مب أن خباراأل

عقد احلج من  ومن خرج أن ىعلة دلت يوهذه الروا، احلج إىل رجخي وةيوم التروي إىل ىبقي وباحلج

ث أخل يح، جرباناً حلجه يد اهلعليهف ةكحرم من مأرج وخيمن مل و، ي هدعليهس يفل ةكخارج م

ة يالتقى علاحلمل و، خبارورة بعض األك حنو الصورة املذيف يداهلى علدل يو، ةكخارج م إىل باخلروج

  . ىانته ى،ما نقله املنتهك، تباعهأفة ويحن أيب ه مذهب ألن،دي بعري غأيضاً

  . ورةك االحتماالت املذقد تبعه اجلواهر يفو

  . االستحبابى عل املستند محل اخلرب يفو

 ،مةي عظةاملشهور شهرى عل ،هريغ أو اًيكونه مك نياملتمتع بى عل يد وجوب اهلفرق يف اله مث إن

  . تبهك بعض خ يفيعن الش الإ هي اخلالف فكحي اجلواهر مل بل يف

متتع ن إ يدهو وجوب اهل و، ثالثاً الدروس عن احملقق قوالًد يفي نقل الشه:قال احلدائق: أقول

  . التمتع إىل عدل إذا ابتداًء

خ فقد استدل له يالش أما ،املتمتعى عل يد اهلأدلةات إطالق :املشهورى علدل يف، انكف يكو

 إىل شارةرجوع اإلى عل بناًء ،)١(﴾ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم﴿ :ةميركة اليباآل

النصوص  إىل ضافةباإل، التمتع إىل ظاهره الرجوع إذ خالف الظاهرنه إ :هيف و،التمتع إىل  اليداهل

  . ةميركلة اياملفسرة لآل

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(



٢٢٥

 ،ةك أهل معيني :)عليه السالم(فقال  ،ةيعن اآل )عليه السالم(ث سئل الباقر يح، ح زرارةيصحك

. )١(ةعم متعليهس يل

ة كمألهل  الو هل مرال أل ورفسهل س أليل: )عليه السالم(عن الصادق ، عرجد األيخرب سعو

  .)٢(  احلرام املسجدين أهله حاضركي ملن مل كذل: تعاىلقول اهللا ي ،متعة

 ،طالقد عن اإليوجه لرفع ال ال ذإ، دلة األإطالقخالف نه إ :هيفف ،القول الثالثوأما 

  .جمال له بعد انتفاء املوضوع االستصحاب الو

  . طالقلإل يد اهلعليهن كيحنوه مل  وق الوقتيفراد لضاإل إىل هذا فلو متتع ابتداًء مث عدلى علو

  

                                                

. ٣ حقسام احلجأ من أبواب ٦ الباب ١٨٧ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٦ حقسام احلجأ من أبواب ٦ الباب ١٨٧ ص٨ج: الوسائل )٢(



٢٢٦

أمره ي أو عنه يهدي أن نيب اريان مواله باخلك، ذن موالهإاً بكمملوان املتمتع كلو : )١٨ مسألة(

 عدم خالف ى اجلواهر دعويفو، صحاب اتفاق األعليه احلدائق يفو، ال خالف وإشكال بال، بالصوم

  . عليه مجاع اإلكح املداريصر وىعن ظاهر املنتهو، هيمعتد به ف

، تمتعي أن هكعن رجل أمر مملو، )السالمعليه ( عبد اهللا أبا سأل رجل: ليح مجي صحعليهدل يو

  . )١(ت فاذبح عنهئن شإو، صميفمره فل :قال

 ،تمتعي أن يكأمرت مملو: قلت )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت  :خلف أيب د بنيح سعيصحو

  . )٢(صمين شئت فمره فلإو، شئت فاذبح عنهن إ :قال

  مثل ماعليه: فقال ،ك عن املتمتع اململوسئل ،)ما السالمعليه(عن أحدمها ، ح ابن مسلميصحو

  . )٣(صومما إو ةيما ضح، إاحلرى عل

  . اميمث الص ةيب ابتداًء الضحجي أنه يف ال،  أصل الوجوبواملراد يف

احلج  إىل تمتع بالعمرةيه كعن رجل أمر مملو، )عليه السالم( سئل الصادق ،خرب حسن العطارو

  . )٥(﴾)٤(ٍء  شي عبداً مملُوكاً ال يقِْدر على﴿: قولي عز وجلهللا ان إ ،ال: فقال ،ذبح عنهي أن عليهأ

 فأمرته فتمتع يخرجته معأعن غالم ، )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت، محزة أيب علي بنأما خرب 

  اليتمياذهبت األ :)عليه السالم(فقال  ،صوم بعد النفري أن فله، ذبح عنهأومل  ةيوم التروي باحلج مث أهلّ

  نت كأال  ،تعاىلقال اهللا 

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٢ الباب ٨٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الذبح٢ الباب ٨٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب الذبح٢ الباب ٩٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٧٥ اآلية: سورة النحل )٤(

. ٣ ح من أبواب الذبح٢ الباب ٨٩ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢٢٧

، نةي فاذهب فاذبح عنه شاة مسريما طلبت اخلك: فقال ،ريطلبت اخل: قلت، فرد احلجي أن مرتهأ

  .)١(ريخوم النفر األي كان ذلكو

ة يما عن اك، ضرب من الندبى عل أو ،ي الشافعى عن فتوىكحيما ك، ةيالتقى علفالالزم محله 

 تايبك خ يفي به الشفىتأما كجوب والى علن محله ك أمى املدعمجاعواإل  احملققةولو ال الشهرة، خيالش

  . ث السابقةيحاد عن األخص مطلقاًأه  ألن،خباراأل

  .صل الذبح عنه لألاملوىلى علب جي مل ،الصومى عل كقدر اململويمل  لوه مث إن

حث الشرح صحة  بعض مبارنا يفكقد ذو،  الصومعليهب جيمل و، ىفكنسان إولو تربع عنه 

  .العدمى علل ي دلكان هناك إالّ إذا ،ل حق مايلك التربع يف

 ، منعه يفحق للموىل  وال، الواجبيه أحد شق ألن، الصومعليه عن الذبح وجب ولو امتنع املوىل

  .ة اخلالقي معصطاعة للمخلوق يف اله ألن

 املوىلى علوال ، امي صعليه سيز فلي ممريان غك إالّ إذا ، صومهىفك بالغ ري غكان اململوكولو 

  .صل لأل،الذبح

، امي الصعليهان ك الإو، طالقلإل يد اهلعليه ف،نكمتو يد قبل ذهاب وقت اهلكعتق اململوأولو 

  . ه نظريفو، سالم حجه عن حجة اإليزجي بزمان ك املستند حدد ذلن يفكل

، سراء احلربأ بعض أقسام يفسالم نه اإلي به أحسن حلّ ألن،د الزميام العبكر أحكذ أن خيفى مث ال

  . تاب االقتصادك و،تاب اجلهادك  يفك ذلالم يفكرنا طرفاً من الكقد ذو

  

                                                

. ٤ ح من أبواب الذبح٢ الباب ٨٩ ص١٠ج: الوسائل )١(



٢٢٨

ظهر من يما ك، خالف ال وإشكالبال ،  الذبحالقربة واخللوص يف وةيجتب الن: )١٩ مسألة(

  .وراتكاملذ إىل  حمتاجةيه وه عبادة ألن،لمامك

 اجلواهر بال بل يف، أيضاً إشكالبنائبه بال و، اًإمجاعو نصاًالنحر بنفسه  أو وز للحاج الذبحجيو

  .عليه مجاع اإلىعن بعض دعوو، صحابالم األك مقطوع به يف أنه ةري والذخكعن املدارو، خالف

 ان فاعالًكن إو، ه عمله والذابح آلة ألن،الذابح ال ليصة األي الذبح نابة يفي صورة النوالالزم يف

 أو ةيضحأ أو نذر أو قةيذحبها عقي  الذابح بأن الشاة اليتخبارإعدم ى علة ريجرت الس  ولذا،اريتباالخ

  .هاريغ أو فارةك أو يهد

ان ك إذا ماك، ةيالنى علص متوقفاً يان التشخك ذاإة احلاج ين إىل ضافةة الذابح باإليالالزم ن نعم

ه يتاج فحي هذا ال و،له أنه ذابحة اليبن الّإ مثال ديون هذا الذبح لزك نيعي ه الفإن، فرادأ عن عدة الًيكو

  .صل بدواحي ينيلتعا  إذ،القربة

ة ين  بعد تعذرينوينه إ ثيح،  للطفلالويلك ،عقلي ان ذاحباً عمن الك إذا أيضاًته يالالزم ن أن ماك

  . كل املناسك إىل الطفل بالنسبة

، ة عند الذبحيقصد الني  أنبد ال، توالها عنه الذابحي أن وزجيو :مراد الشرائع أن رنا ظهركمبا ذو

  . ذبح الذابح عنهي أن تهين ول احلاجيكة الذابح بدون توية نيفاكرادته إجداً  داملستبعفمن  الّإو

 ما اعترف به يفك، هيون خالف فكيال أن ينبغي يالم الشرائع هو الذك فسرناه به يهذا الذو

  .عليه مجاع اإلىبل عن بعض دعو،  واحدرينقله عن غو اجلواهر

م كأخذ من ماله احلايذبح فيال  أن أراد إذا ماك، ي والعاصعليه ىة املغمي الن تويلثل الطفل يفمو

ة ي النتوىليث يح، يكزي ال ومس مالهخي  الي الذي باب العاصروا يفكما ذك ،ذبح عنهيو يالشرع

  . مكاحلا



٢٢٩

 ةي النار يفياملع س هويلذ  إ،اًيهد فارة الكنواها  إذا ماك، ضري ة الضد من الذابح الين أن مث الظاهر

، كذلكه فنواه يهدم فظنه كاحلا إىل هايدؤيل ولعمر ماالً ديزى أعط إذا ماكفهو ، ته اخلالفين تضرحىت 

  .  نواه صاحب املاليونه مخساً الذكضر بي ه الفإن

ته مخساً يفت نك، ل التقلباتك  يفك عاماً عن املالالًيكان وكلو أنه تاب اخلمسك تقدم يف نعم

 عن يالذابح بالقاض ال ة احلاجيرناه من نكذ نقض مايال و، كان اخلمس عن املالكن إو، كة املالين نع

  . ي هو عمل عن احليه الذيحنن ف خبالف ما، تية امليال موضوع لن ذإ، ت صالتهيامل

ى ل املعلم مجاعة فاشترك وفلو، الذابح عن مجاعة إىل  بالنسبةينيشترط التعي ال أنه مث الظاهر

 أن  بعديني عدم لزوم التعصالةأل، هذه لفالنو هذه لفالن أن ينوي أن شترطيمل ، ذحبها عنهم ودهمبعد

قصد بعضها و، اةينسان عدة شإعطاه أإذا  أنه ماك، يني التعحوطان األكن إو، كذلى علتدل   الدلةاأل

هذه و فارةك هذه لليني تعال الذابح يف وتج ال احلاجحيمل ، ك ذلريغو اًيهدبعضها و بعضها نذراًو فارةك

  . ليرناه من الدلك ملا ذكذلو، للنذر

  : اتيابة مجلة من الروايصحة النى علدل يه مث إن

  . )١( عنهنيضحيان من ك وضي خفن احلفإن: ثي حديف، ريبص أيب مثل خرب

ر رجل خائف أفاض من املشع أو امرأةأي  ):ما السالمعليه(حدمها أعن ، محزة أيب علي بنخرب و

  . )٢(ذبح عنهيأمر من يض ولميم اجلمرة مث ريبأس فل  فالالًيل

                                                

. ٣ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ حالوقوف باملشعر من أبواب ١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٣٠

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رخص رسول اهللا : )عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب خربو

  . )١(ذبح عنهميلوا من ك وتيزوروا البي أن رادواأ فإذا ،ليمع بلضوا من جيفي أن الضعفاء وللنساء

، وم النحريعرفه ي فلاً ضاالًيهدوجد الرجل إذا  :قال، )عليه السالم(صادق عن ال، ةية معاويرواو

  . )٢(ة الثالثيذحبها عن صاحبها عشيمث ، وم الثالثيالو وم الثاينيالو

 ،ابة مطلقاًَيجواز النى عل ،ينية القطعريوالس مجاعنة اإليولو بقر ات الدالةيها من الرواريغإىل 

  . )عليه السالم( يعل عن )اهللا عليه وآله وسلمصلى (ده حنر رسول اهللا يؤيو

ل كل قاعدة ىما هو مقتضك،  بأسكن بذلكيه مل ينس أو لكة املوي تسمل لو غلط يفيكالو مث إن

  . قي التطب يفأقاعدة اخلطو، ىنو  مائامر

 ئطخية يسألت عن التضح، )عليه السالم(ه يعن أخ، )ما السالمعليه(جعفر علي بن حة ي صحيفف

 أي )٣(ىنو  له ماإمنا، نعم: فقال ،ةي عن صاحب الضحيزجيأ،  صاحبهاري غيسميحبها فذي يالذ

  . مساه مانواه دون ما

سأله عن ي)  فرجهتعاىلعجل اهللا (صاحب الزمان  إىل تبك، يري بن جعفر احلمعبد اهللاخرب و

  اسم الرجلينس يداهلفلما أراد حنر ، اً مبىنيهدنحر عنه ي أن سألهو، اً لرجل غائبيهد ىرجل اشتر

 عن أجزأقد و، كبأس بذل ال: اجلواب ، عن الرجل أم اليزجي أ،كر بعد ذلكمث ذ، يدحنر اهلو

  . )٤(صاحبه

                                                

. ٦ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ح... ك يهل أو يعطبي  باب يف اهلد٤٩٤ ص٤ج: ايفكال )٢(

. ١٩٩ الباب ٢٩٦ ص٢ج: والفقيه. ١ح ...  من أبواب الذبح٢٩ الباب ١٢٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح الذبح من أبواب٢٩ الباب ١٢٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٣١

ذحبها عن  ولكللمو أا قصدي أن  شاة بدونى فاشتر،ذحبهايو  عنه شاةيشتري أن لهكو لو نعم

  .قيب التطس من باب االشتباه يفيه ل ألن،لكنفسه مل تقع عن املو

 ه من باب االشتباه يف ألن،يفكيذحبها عن نفسه  وفاشتبه كذحبها عن املاليعطاه شاة لأأما إذا 

  . قيالتطب

  



٢٣٢

 نيخالف ب ال أنه  احلدائق الظاهربل يف، املشهورى عل مبىن يدذبح اهلب جي: )٢٠ مسألة(

 مجاعح اإليح املفاتيصرو ةريالذخ وك واملدارىاملنته ورةكظاهر التذ:  املستندقال يفو، هي فصحاباأل

  .ى انته،كذلكهو و، عليه

  : اتي مجلة من الرواعليهدل يو

ن إ :فقال ، العشرة يفكه ميد رجل قدم  يف،)عليه السالم(عن الصادق ، يرخك الإبراهيمخرب ك

أو  ان قد أشعرهكن إ و،شاءن إ ةكنحره مبيس بواجب فليان لكن إو، مبىن إالّ نحرهي اً واجباً فاليهدان ك

  . )١(ىضحوم األي الإنحره ي قلده فال

  . )٢(مبىن إالّ ذبح الو، بلمن اإل الإ يهد ال: )عليه السالم(عن الصادق ، ىعلاأل خرب عبدو

  . )٣(لها منحركمىن  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قول النيبو

ن ، إنحرهي فجده رجل آخريه فيهدضل ي الرجل يف :)عليه السالم(عن الصادق ، ح منصوريصحو

  . )٤(ز عن صاحبهجيمل  مىن ري غان حنره يفكن إو،  ضل عنهي عن صاحبه الذأجزأ فقد ان حنره مبىنك

دل ياق ينة السيهو بقر إذ ،ىعلاأل بعد الغض عن ضعف داللة خرب عبد أنه خيفى ن الكل وهذا

 ان يفك أنه  إىلضافةباإل ،من باب مفهوم اللقب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قول النيبو، ةيفضلاألى عل

  ن يضعف داللة اخلرب وبل، ان النحر هو منحر مىنكم أن قبال من زعم

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦ ح من أبواب الذبح٤ الباب ٩٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ حفارات الصيدك من أبواب ٣٥ الباب ١٣٢ ص٢ج: املستدرك )٣(

. ٢ ح من أبواب الذبح٢٨ الباب ١٢٧ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٣٣

  . ةيفضلاألى علات السابقة حبمل السابقة ي الروانيب ونهاين اجلمع بكميمعارضة مبا  أا ،نيخراآل

ت يالبزار  حىت ذبح مبىني أن ي رجل نسيف، )عليه السالم(عن الصادق ، ح ابن عماري صحيفف

  . )١(قد أجزأ عنه، بأس ال: قال ،ة فذبحك مبىفاشتر

 ذحبت كنأ كيعلروا كنأة كأهل من إ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل، ة بن عماريحسن معاوو

  . )٢(لها منحركة كمن إ :)عليه السالم(فقال ، ةك مبك مرتل يفكيهد

:  فقال)عليه السالم( عبد اهللاأيب  ىعل يان الثوريدخل سف: قال، ديد بن سعياحلم عن عبدو

 بلغين و:قال أن إىل، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ها النيبياء خالفت في صنعت أشكنأ  بلغين، اهللاكأصلح

وأما : )عليه السالم(قال  أن إىل قد فعلت: )عليه السالم(قال  ،ك دارحنرت يف وت املنحرك تركنأ

ث ي فح،لها منحركة كم:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا  رسولفإن، ي دار يفيحنر و املنحريكتر

  . )٣(كأحنرت أجز

، اء صنعتهاي ثالثة أشكيعلروا كنأة كأهل من إ كجعلت فدا:  قالريأبابصن إ :ىخرأة ي روايفو

  . )٤(لها منحركة كمن إ :)عليه السالم(قال  ،ةك مبكيهد ذحبت كنأ كيعلروا كنأو: قال أن إىل

  ة خالف يالتقى علة كث النحر مبيمحل أحاد أن نيث تبيحادألمن هذه او

                                                

. ٥ حاب الذبح من أبو٤٩ الباب ١٤٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الذبح٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ حبواب الذبحأ من ٣ الباب ١٧٣ ص٢ج: كاملستدر )٣(

. ٤ ح من أبواب الذبح٣ الباب ١٧٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٣٤

ون كره احلدائق من كذ ماى علمحلها  أن ماك ، واحد من الفقهاءريا غعليهن محلها إو، الظاهر

قلت : قال، بيوثق شعمبن استشهد له إو، ه خالف الظاهر ألن،دي سدريان للعمرة غكما يداملراد باهل

  . ثياحلد ،)١(ةكمب: )عليه السالم(قال  ،حنرهاأن ي بدنة فأة العمرسقت يف :)معليه السال( عبد اهللا يبأل

، ه باملنحريهدهو معتمر حنر و اًيهدمن ساق و: ثي حديف )عليه السالم(عنه ، ةيح معاويصحو

  .)٢(املروة و الصفانيهو بو

 ني الطائفتنياجلمع بإىل  ستنادهم اولوال، ى املدعمجاعالشهرة احملققة واإل إالّ  املقامبق يفيفلم 

 إالّ  املقام يفىبقي فال وركبعد االستناد املذ أما ،ناًيمتع ان القول مبقالة املشهوركل، رناهكذ ببعض ما

  .  جداًالًك خبالف املشهور مشالفتوىان كن إو، ل النجاةيهو سب واطياالحت

 ينبغي واالضطرار ال ،مراً جبهالةأب ك رئا امرميأ :ثيحلد ،ان واجلهلي صورة النسيف نعم

  . اهللا سبحانه العاملو، ةيفاك ال يفشكالاإل

  

                                                

. ٣ ح من أبواب الذبح٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ح  من أبواب الذبح٤ الباب ٩٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٣٥

 بعد ،ةيفاكعدم ال و، حال الضرورةعن مجاعة يف الواحد يدة اهليفاك اختلفوا يف: )٢١ مسألة(

  .اري حال االختة يفيفاكعدم الى علاتفاقهم 

، عليه مجاعاخلالف اإلبل عن موضع من ، هري اجلواهر وغما صرح به يفك، ةيفاكفاملشهور عدم ال

 نياملشهور ب إىل  احلدائق نسبهيف و،اميالص إىل فهيلكامل انتقل تك يهدى علقدر احلاج ي مل فإذا

  .نياملتأخر

  . ةيفاكال إىل  واحدريذهب غو

، موضع من اخلالفو، ة واملبسوط واجلمل واالقتصادي عن النهايكخالفاً للمح:  املستندقال يف

  . ريثكتبعه  ولي ق،نيعن سبعو ةوعن سبع ورة عن مخسة الواحد عند الضريجزيف

  . مطلقاًريثك للواحد عند الضرورة عن اليجزي ف:ىظاهر املنتهو املختلف ويعن القاضو

  . انوا من أهل خوان واحدك إذا بدنة عن سبعة أو  بقرةي فتجز:عن موضع من اخلالفو

  .تيهل بانوا من أك إذا  بقرة عن مخسةيجزي ف:د والصدوقيعن املفو

  . مطلقاًكذلكف: يلميعن الدو

هل خوان أانوا من ك إذا  عند الضرورةةسبع وجزاء الواحد عن مخسةإ ب الشرائع قوالً يفىكحو

  .واحد

  .نيدي بشرط القنيعن سبعو ةجزاء واحد عن سبعإقول ب : النافعيفو

  :اتي متواتر الرواعليهدل ي و، اجلملةة يفيفاك القول بالقربواأل

عن قوم غلت ، )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،الرمحان بن احلجاج بدح عي صحيفف

 همري مسقد اجتمعوا يف و،ت واحديسوا بأهل بيوهم مترافقون ول، هم متمتعون ويضاحم األعليه

  :فقال ،ذحبوا بقرةي أن هلمأ ،مضرم واحدو



٢٣٦

  من ضرورة الّإ كحب ذلأال)١( .  

عليه (فسئل أبوجعفر ، ناريبلغت البدنة مائة د حىت  سنة مبىن عزت البدن: قال،وحسن محران

 ،يم جتزك عن :قلت، خف فهو أفضل ما :قال ،مكقلت ، هايوا فكاشتر: فقال ،كعن ذل )السالم

  . )٢(نيعن سبع :قال

ان معه كأما  :فقال ،اًيهدد جي متمتع مل :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل، د بن جهميعن زو

  . )٣( ذا الدرهموينكشرأقول ي به قومه فأيتي درهم

 إذا ة عن مخسة مبىن البقريجتز : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحو

  . )٤(انوا أهل خوان واحدك

اجتمعوا  إذا  عن سبعيالبقرة جتز والبدنة : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

  . )٥(همريمن غ وت واحدي بمن أهل

، )عليه السالم(علي عن ، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، وينكة السيرواو

اجلزور و، ني نفر متفرقة عن سبعي واملسنة جتز،ت واحدي عن ثالثة من أهل بيالبقرة اجلذعة جتز: قال

  . )٦(نيعن عشرة متفرق

   ك جعلنا فدا:قلنا له:  قاال،)عليه السالم(ن الرضا ع، سباطأوابن  ةعن سوادو

                                                

. ١٠ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١١ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٣ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٦ حح من أبواب الذب١٨ الباب ١١٤ ص١٠ج: الوسائل )٥(

. ٧ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٤ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٢٣٧

  . )١(نيعن سبعو، نعم: فقال ، شاةا يفكشتري أن ني اثنيجزيفأ، ةكمبعلينا  يضاحعزت األ

 عن يجتز: فقال ، ايضحيعن البقرة ، )عليه السالم( عبد اهللاأبا  عقوبيونس بن يسأل و

  .)٢(سبعة

جزت شاة أ يضاحذا عزت األإو، نياجلزور عن عشرة متفرق  أنيورو: قالو، ايفك الرواه يف

  . )٣(نيعن سبع

انوا من أهل ك إذا ةعن سبع: يورو،  البقرة عن مخسةيوجتز: )عليه السالم( ي الرضويفو

وجد يمل  إذا ،ني عن سبعيشاة جتزن إ :يروو، عن واحد إالّ يجتز الا إ :يورو، ت واحديب

  . )٤(مبىن

 )عليه السالم( عبد اهللا أبو فإذافنظرنا ،  مبىنيضاح فعزت األا مجاعة مبىننك:  قال،خرب سوادةو

: فقال، نايعلفلما فرغ أقبل ، فوقفنا ننظر، داًياساً شدكسبه مكاميساومه وي وع غنميقطى علواقف 

سيتكم قد تعجبتم من مماكظنأ، عليه السالم(فقال ، نعم: فقلنا(: مأجورال وحممود املغبون الن إ  ،

فاجتمعوا فاشتروا جزوراً  :قال، نايعل قد عزت يضاحاألن إ ، اهللاكلحصأ نعم :قلنا ،م حاجةكلأ

، مكنيما بيفاجتمعوا فاشتروا شاة واذحبوها ف: قال، ك فال تبلغ نفقتنا ذل:قلنا، مكنيما بيروها فحناف

  . )٥(نيعن سبعو نعم: قال ، عن سبعةي جتز:قلنا

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم( إىل علي سنادهإب، اتيعن اجلعفرو

ني عن ثالثة متمتعيالبقرة جتز)٦( .  

                                                

. ٩ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٩ حضاحي يف األ١٩٩ الباب ٢٩٤ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ١١ حضاحي يف األ١٩٩ الباب ٢٩٤ ص٢ج: الفقيه )٣(

. ٣٠ س٢٨ص: فقه الرضا )٤(

. ٤١ ح يف الذبح١٦ الباب ٢٠٩ ص٥ج: التهذيب )٥(

. ٥ س٧٤ص: اجلعفريات )٦(



٢٣٨

ة ملن مل يضح األ يفكرخص االشترانه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، سالمعن دعائم اإلو

  . )١(دهجي

ح داللة ووضو، سناد بعضهاأة يج بعد ح،دها حبال الضرورةيمقى علات حتمل مطلقها يهذه الرواو

 ،عدم النفقة أو ةيضحانت من جهة عدم األك سواء ، حال الضرورة يفكد لزوم االشترايفيمما ، منهامجلة 

 واجلمع ،وجه هلا  السائر احملامل اليت أو ،ة املندوبةيضح األيف أا ىعل لتجشم محلها يداع  الكبعد ذلو

 ها مطلقةريغ و، حال الضرورةورات يفك املذفإن ،املشهور واضح  إىلات القول املنسوبي روانيب ونهايب

  . وراتكدها باملذييلزم تقي

 يفأما  :قال ،هم البقرةيعن النفر جتز )عليه السالم (اهللاأبا عبد سألت : قال، ح احلليبي صحيفف

  . )٢( فنعمىضح األيفوأما ، فال يداهل

عن واحد  الإالبقرة  وجتوز البدنة ال :الق )ما السالمعليه(عن أحدمها ، ح ابن مسلميصحو

  . )٣(مبىن

 يال جتزو، ةمصار عن سبع األالبدنة يف و البقرةيجتز: )عليه السالم(عن الصادق ، خرب احلليبو

  .)٤(عن واحد الّإ مبىن

رناه كذ د مايؤيو، امي والصك االشتراني واحتاط اجلواهر باجلمع ب،جزاءان ظاهر احلدائق اإلكلذا و

  . نعام الثالثة األنيب الو، ثرمك واءك قلة الشرني حال الضرورة بفرق يف  فالعليه و،سوريل امليدل

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٥ ص١ج: الدعائم )١(

. ٣ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب الذبح١٨ الباب ١١٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٣٩

ضروب من ى عل فمحمول ،بلسنان اإلأ نيب ونعام األنيل بيات من التفصي بعض الرواما يفوأما 

  . واهللا العامل، كذلى علة يخارج وةيلوجود قرائن داخل، الفضل

  :  املقام فروعمث يف

ى علن قدروا إ و، املندوبوان الواحد للمتعدد يفية احليفاك خالف يف ال وإشكال ال: )ألولا(

  . اتي جلملة من الرواكذلو، كفوق ذل

 ،نيبشك ىضحوم األيذبح ي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان رسول اهللا ك: ة ابن سناني روايفف

  . )١(متهأد من جيخر عمن مل واآل حدمها عن نفسهأ

نا ك فاشترىضح سفر فحضر األ يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نا مع النيبك : قال،عباسعن ابن و

  . ك ذلريغ ىلإ ،)٢(عشرة ور اجلزيف و البقرةيف

، ني سبعك اشترا يفمجاعرة اإلك التذىدعوو،  سبعةك اشترا يفمجاع اإلى املنتهىدعو أن علميمنه و

  . كعداد فوق ذلأ  يفكاوز االشترجيه فإن الّإو ، هو من باب املثالإمنا

فالالزم ، الواجب يد اهل حالة االضطرار يف يفكاخترناه من جواز االشترا ماى علبناًء  ):الثاين(

ل ي لدلكذلو، ذاكه و ثالثةكز اشتراجي مل كاثنان من االشترا لو قدر مثال، نك بأقل عدد ممكد ذلييتق

وجوب واحد  إىل أقربه  ألن،األولار ي اختبقرة لزمى علثالثة  وشاةى علاثنان  ولو قدر، ضروراتال

  . لواحد

                                                

. ٣ ح من أبواب الذبح١٠  الباب١٠١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٦ الباب ١٧٥ ص٢ج: املستدرك )٢(



٢٤٠

، إشكال وال، هيخالف فال  أنه ظاهرهمو ي،دجل اهلن أليات الديع مستثنيب بجي ال  ):الثالث(

ن ي د استثنائها يفى اجلواهر بفحوواستدل له يف ، هو موضوع الصوميالذ ،دجي ال أنه  لصدقكوذل

  . ال بأس بهو، خلالقا ني د نظر الشارع من هو أهم يفياملخلوق الذ

عليه (عن الرضا  ،املنجرب بعدم اخلالف ،سباطأعلي بن مرسل   : اجلملة يفعليهدل يبل ، دهيؤيو

قال  ة، بدنيشتري وئاًيابه شيع من ثيبي أن لهأ ،ابيبته ثي عيفو احلج إىل عن رجل متمتع بالعمرة، )السالم

  . )١(ئاًيابه شيأخذ من ثيال  وصومي ،ن به املؤمنيتزيهذا  ال: )عليه السالم(

سوة بعد كون له فضول من الكيعن املتمتع ، )عليه السالم(احلسن  أبا سألت، يح البزنطيصحو

 سوةكبد من  ال: فقال ،عليهب جيون ممن كية درهم هل ائ الفضول مك تلى فتسو،هيلإتاج حي يالذ

ة ائسوة مبكء ي شيأو: فقال ،سوةكه بعد هذا الفضل من اليلإتاج حيما  وسوةك: قلت له، نفقةو

  . )٣()٢( رجعتم إذا سبعٍة ِفي الْحج وأيامفَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة ﴿: هذا ممن قال اهللا، درهم

ال ، ل االمتنانيسبى علع ي عدم الب ألن،ةيفاكفالظاهر ال، يد اهلىاشتر واتيلو باع املستثنه مث إن

  .  به اجلواهرفىتأو  عن الدروسيكاحمل هذا هوو، نهي دىعطأا لو باعها ومكفهو ، ةميالعز

   امي به الصأموربل امل،  بهأمورس مبيه ل ألن،جزاءرمبا احتمل عدم اإلو

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح٥٧ الباب ١٧١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٩٦ اآلية: ةسورة البقر )٢(

  يف الزيادات يف فقه احلج٢٦ الباب ٤٨٦ ص٥ج: والتهذيب. ١ ح من أبواب الذبح٥٧ الباب ١٧١ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣٨١ح



٢٤١

  . ان رفعه امتناناًك إمنا و، بهأمورمنه إ :هيفو، أت بهيمل و

فالظاهر ، يدوجد نفس اهلو  أ،املستقل يدمثن اهل بعد الذبح وجد ويد اهل يفكلو اشتر: )الرابع(

  . أحوطان كن إو، فيلك التىدأه  ألن،عدم الوجوب

ن من ك متفإن ؛املك يهداً ذبح حيصرال  وضمناً  العليهشترط يان نائباً ومل كلو: )اخلامس(

 ه يفكن جاز اشتراكتمين مل إو، عليهاملعوز  والزائد له أن من روهك ملا ذ،ولو من نفسه وجب املكال

  . ان نائباً تربعاًك إذا اذكو، يداهل

  



٢٤٢

خالفاً ،  عن صاحبهيزجي أنه فاملشهور، مبىنحبه ذنسان فإفوجده  يدضل اهل لو: )٢٢ مسألة(

د جيمل  أنه  اجلواهرن يفكل، املشهور أنه ك بل عن املسال،جزاءث قاال بعدم اإليح  النافعيكحم وللشرائع

  . خبارخالف األنه إ :هيفو، األصل باستدل للمحققو، نيتابك ال احملقق يفريهذا القول لغ

ه فوجده رجل آخر يهد رجل ضل يف، )عليه السالم(عن الصادق ، ح منصور بن حازمي صحيفف

مل  مىن ري غان حنره يفكن إو،  ضل عنهي عن صاحبه الذأجزأفقد  مىن ان حنره يفكن إ :فقال ،نحرهيف

  . )١(ز عن صاحبهجي

وم يعرفه ياً ضاال فليهدوجد الرجل إذا  :)ما السالميهعل(حدمها أعن ، ح حممد بن مسلميصحو

ة عن يفاك ظاهره الفإن. )٢(وم الثالثية يذحبه عن صاحبه عشيوم الثالث مث ي والوم الثاينيالنحر وال

  . صاحبه

اً ضاال يهدوجد الرجل إذا  :قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريرواه معاو ماو

  . )٣(ة الثالثيها عش عن صاحباذحبهيمث ، وم الثالثيوال وم الثاينيالو حروم النيعرفه يفل

د له جي مل فإن، ف به عراً ضاالًيهدمن وجد : قال، )عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

  . )٤( النحر عن صاحبهأيامطالباً حنره آخر 

د يي املوجب لتق،ابن مسلمح ي صحد به يفيي للتق،ون الذبح عن صاحبهكمث الظاهر لزوم قصد 

  ما  كـ طبقواأنه لذا أك و، لهطالقسلم اإلن إ ح ابن حازمي صحإطالق

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح٢٨ الباب ١٢٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ح... كيهل أو يعطبي  باب اهلد٤٦٤ ص٤ج: ايفكال )٢(

. ٢ ح من أبواب الذبح٢٤ الباب ١٧٦ ص٢ج: كاملستدر )٣(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم )٤(



٢٤٣

  . ة الذبح مطلقاًيفاكعدم ى عل ـ اضيعن ظاهر الر

 إالّ إذا ،ان ضامناًكما أشبه  أو ةقيعق أنه ىنو أو ،نويمل  الذبح لنفسه أو أن ىنو فلو، هذاى علو

 أنه ينوي أن ه بشرائطه صحكمتل و احلللو وجده يفنه إ شف اللثامك  يفلذا قالو، هكصح له متلو، هكمتل

  .عن نفسه

  : قوالن ،فه قبل ذحبهيب تعرجيهل و

  . ح ابن مسلمي صحبه يف مرلظاهر األ، شف اللثامك وةيعن النها، الوجوب: األول

جب محل وي مما ،ح منصوري صحطالقإل، تبعه اجلواهرو، ىما عن املنتهك، عدم الوجوب: الثاين

  .االستحبابى علح ابن مسلم ي صحف يفيالتعر

  . ة والدعائميده خرب معاويؤيو،  الصناعةيه مقتض ألناألول قربواأل

 ف الي عدم التعران آمثاً يفكف ي حنره بدون التعرفإذا، يف واجب خارجيالتعر أن مث الظاهر

نة لفهم يصلح قريهذا و، قد حصلو، هريذبح غ أو هكبذبح مالما إ وان للذبحي احل ألن،ك للمالضامناً

  . عن النصف واجباً مستقالًيون التعرك

ما ك،  احلجةية ذي بقتمل وجوب ذحبه يفحيو، م اللقطةك حان يفك، عمداً أو ه جهالًحبذيولو مل 

  .أقربهذا و ،كان يف حكم اللقطة احلجة  خرج ذوفإذا، د الذبحجي من مل الشأن يف هو

مل ، نحرهي فليري بعآىمن ر :ده هذاجي أن قبل هكمال قال إذا ماك،  لذحبهكة املاليولو علم برضا

  .  املقاموال مصلحة يف، كجل مصلحة املالأل فيالتعر أن لوضوح، إشكال بال فيالتعر إىل تجحي

قلنا  إالّ إذا اللهم، هاؤجزإل كشية كفلو ذحبه مب،  النصما يفك، ون الذبح مبىنكي أن مث الالزم

  هل و، ة مطلقاًكمب يدة ذبح اهليفاكته من باب يفاكب



٢٤٤

فالالزم ، ك الظاهر نعم لوحدة املال،ةك مهمنحرن إ ثيح،  العمرةيف يداهل إىل مكنسحب احلي

  .ةكحنره مب

 ري بغىه أت ألن،كالظاهر ذل ،ضمنيفهل  حلرما خارج ة يفكمأو  مىن مذحبهالذي  يدولو ذبح اهل

  . فهيلكت

 كتري فكعلم املالي ل،بعد وجوبه بعدهيف مل يالذبح قبل التعرولو قلنا جبواز :  قالكاملدار مث إن

 خصوصاً مع القول ىما ترك أنه من ،ما قاله اجلواهرك، ة العلةيعدم متامو، صله نظر لأليفو، اًينالذبح ثا

  .ىانته ،اعيالضمبجرد جزاء عن صاحبها باإل

، ىفك أيامعرفه ثالثة  إذا نه أال ،ديثالث الع إىل فالالزم عدم ذحبه، ديوم العيقبل  يدولو وجد اهل

  . عصرهبالعشيةواملراد ، ة الثالثيوقت ذحبه عش أن ظاهر النص ذإ

  ذحبه يفيد الودعجيولو مل ،  الثالثذحبه يفيودعه من ي أن فالالزم  وجده السفريولو أراد الذ

 ،الذبح قبل الثالث أو داعي اإلاً له يفيون السفر ضروركلزم ي الو، سوريل امليان بقائه لدلكمإآخر وقت 

 وم الثالثي الذا وجده يفإو، ما هو الغالبك اً طبعاًيان باقكما لو  إىل وم الثالث منصرفيل الذبح يدلإذ 

  . الثالثةي ذحبه عشىفك الثاينأو 

 أيتيس ملا،  احلجةي ذأيام ذحبه يف ،ثالً م باملسألة الثالث جهالًذحبه يفيذا وجده بعد الثالث أومل إو

  .  احلجةيآخر ذ إىل داد زمان الذبحمن امت

  .م اللقطةك حان يفك كعلم ذليمل  أما إذا ،ضال يهد أنه علم إذا وز له ذحبهجي ه إمنامث إن

 انيمع احتمال جر، علم بأنه نذر إذا ذاكو، فارة فالظاهر جواز ذحبه لوحدة املناطكولو علم بأنه 

ب ذحبها جيفارة ك أو ،كعلم بأنه نذر لذحبه هنا  إالّ إذاوقت لذحبهما ه ال ألن،ماعليهم اللقطة كح

  ال  أنه والظاهر، كهنا

  

  



٢٤٥

خالف  أنه  إالّ،أمث الذابحيومل ، ىفكه ولو بدون رضاه ريفلو ذحبه غ، ه مبجرد وجدانهيون ولكي

  . اطياالحت

، ك واملدارك املساللذا قال به يفو، هداء للحمه لوحدة املناطبعد وجوب الصدقة واإلي اله مث إن

  . كم املالكه ح ألن،لكب األجي الو

 خال عن ،ك املاللهما يفيهداء والتصدق من جهة ظهور دل اإل اجلواهر يفإشكال أن علميمنه و

  . الوجه

  .ف الواجديلكله تكهذا ، ال دافع له وصل لأل،ل الواجد منهك جواز أ يفإشكال ال نعم

ات يالروا  جلملة من، عنهيفكيو ،كفه بذليلكسقط تي أنه فالظاهر، ضاعهأ يصاحبه الذأما 

  . ور ولو باملناطكم املذك احلمنهااملستفاد 

  شاة ملتعة فسرقت منهى رجل اشتريف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ىسيمرسل حممد بن عك

  . )١(جزأت عنهأ رحله فضاعت فقد ان أوثقها يفكن إ :فقال ،تكهلأو 

 صارت يف و وقمطتهاكتيضحأت ياشترإذا  :قال )عليه السالم(عن عبد صاحل ، يعلوخرب 

  . )٢(حمله يد فقد بلغ اهلكرحل

سرقت  أو ة فماتتي أضحىعن رجل اشتر، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ةيح معاويصحو

  . )٣(ءي شعليهس يشتر فلين مل إو، فضلأبدهلا فهو أن إو، بأس ال: )عليه السالم(قال  ،ذحبهاي أن قبل

 عبد اهللا أبا ائت:  أيبفقال يل ، فسرقتشاة مبىن أيب  يلىاشتر: قالعبد اهللا،  بن اهيمإبرمرسل و

  :فقال ،ته فأخربتهي فأت،ك فاسأله عن ذل)عليه السالم(

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب الذبح٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: ئلالوسا )٢(

. ١ ح من أبواب الذبح٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٢٤٦

 ك شاة أفضل من شات مبىنيما ضح)١( .  

  . حنوه واءيشبه شائبة ريمل  أنه  أو،سفهأة يفضللعل وجه األ: أقول

: قال ، منهك فهلبشاًك ىعن رجل اشتر، )عليه السالم( اهللاأبا عبد  سألت، ريبص أيب أما خرب

انه آخرك ميشتري ،عليه السالم(قال  ،األول مث وجد انه آخرك مى اشترفإن: قلت( :انا كن إ

  .)٢( معهاألول ذبح ريخان قذ ذبح األكن إو، ن شاء ذحبهإو، بع اآلخري ولاألولذبح ي فلني قائمنيعيمج

 سأل ،ح احلليبي صحيف ماى علمل حي أو ،ات السابقةينة الروايبقر، الندبى عل فالالزم محله

 حىت دهاجي  فال،قلدهاي أو شعرهاي أن مث تضل قبل،  البدنةيشتريعن الرجل ، )عليه السالم(الصادق 

ن إو، شاء حنرهان إ ،شعرها فهو من مالهأن كيمل  نإ :)عليه السالم(فقال  ،هيهدد جي ونحريف مىن أيتي

  . )٣(شعرها حنرهاأان كن إو، شاء باعها

 ،طين عن تفركيمل  إذا خاص مبا أو ،حنومها عن صاحبه مطلق وجزاء الضال واملسروقإمث هل 

  :احتماالن

  . ىفكرحله  إىل وصلإذا  أنه ىعلدل  خصوصاً ما ات النصوصإطالقمن 

صلحان ي ن الين اخلربي هذ ألن،األول قرباأل إالّ أن ،يعلخرب و، ىسيمن مرسل حممد بن عو

  . فرطيمل  إذا ة مبايفاكدا الي قكاملستدر وان الوسائلكن إو، طلق املشهورأذا كو، د املطلقاتييلتق

ة بعد شرائها فقد يضح من فاتته األكذلكو: يمن الرضوو، حنوه وكمن لفظ اهلال علميه مث إن

   أن ،من املناط و،ة بلوغ الرحليفاكمن و، )٤(جزأت عنهأ

                                                

. ٣ ح من أبواب الذبح٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الذبح٣٢ الباب ١٣٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الذبح٣٢ الباب ١٣٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢٣ س٧٢ص: رضافقه ال )٤(



٢٤٧

 ريغ أو ليذهب به الس أو غصب إذا ماك، م الضالل والسرقةكوم حبكحم يدسام عطب اهلقأل ك

  . كذل

 وأعلم هل وجده واجد يمل  أو ،لهكأ أو السارق باعه أن علم إذا كاملالى علء يش ال أنه علميمنه و

  .ذا فعل به ر وجدانه مايتقدى علنه أو ،ال

 يهده  ألن،فين بعد التعركل، الظاهر نعم ،هك ذحبه عن ماليفكيمث ندم فهل  ولو سرقه السارق

  . للذبح

، اشتراه للتجارة مثال أما إذا ،اًيهدقصده  إذا ماي هو فإمنا كة املسروق والضال عن املاليفاك مث إن

  . يهدان للك خاصة مبا دلة واأل،صل لأل،ف عنهكيسرق مل  أو فضلّ

  



٢٤٨

ن املخرج كيمل  و، تلفاًكورث هنايمل  إذا مىن من يدخراج حلم اهلإالراجح عدم : )٢٣ مسألة(

  . لهىعطي ي الذريالفق

  . عليه مجاعح اإليبل عن املفات، وجديه يخالف ف بال أنه  املستنديفف  منهاملستثىنأما 

هذا مذهب  كبل عن املدار، ة عن املشهورريما نقله الذخك، ميل التحريسبى عل كمث هل ذل

 شرح يك حمبل نسبه يف،  واحدريه غيلإما ذهب كراهة كل اليبسى عل أو ،ه خمالفاًيعلم فن  الصحاباأل

استحباب و مىن من يدء من اهليخراج شإراهة ك صحاب األنياملشهور ب:  قال،املشهور إىل حياملفات

ى عل كثرحممولة عند األ أا  إالّ:فقال، ي النهأخبارر مجلة من كمث ذ، هيلعله مما الخالف فو، صرفه ا

   .ىانته ،راهةكال

  . راهةك اجلواز مع الاألصلف، ميالتحرى علاملنع ى عل لعدم داللة ما استدل به ،راهةك القربواأل

: فقال، رج من احلرمخيأسألته عن اللحم  ،)ما السالمعليه(عن أحدمها ، ح ابن مسلمي صحيفف

أيامالسنام بعد ثالثة  إالّ ءيرج عنه شخي ال)ىهو موضع فتو ي الذر احلرم ال مىنكذنه إ :هيفو، )١ 

  . ميالقائل بالتحر

 عليهرد يو. )٢(يدئاً من حلم اهلين شجختر ال: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، ةيح معاويصحو

  . سابقهى علورد  ما

ل كأي أن له و،تهيتزود احلاج من أضحي ال: )ما السالمعليه(عن أحدمها ، محزة أيب علي بنخرب و

 ه يف ألن،بل الداللة، ه ضعف السنديفو، )٣(هايه فيلإتب ك مسألة شهاب هذهو: قال ،هاأيام  مبىنمنها

   ميوال قائل بالتحر، ةياألضح

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٤٢ الباب ١٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الذبح٤٢ الباب ١٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب الذبح٤٢ الباب ١٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٢٤٩

  .ال الصدقة ا خارج احلرم،  عن التزودي أنه  إىلمضافاً، ها فتأمليف

، السنام إالّ هاأيام منهال كأي أن لهو، تهيتزود احلاج من أضحي ال: يعلة ي الضعف روامثله يفو

  . ه دواءفإن

باجللد والسنام : )عليه السالم(فقال  ،ء منه من احلرميرج شخيأ يدعن اهل :سحاقإموثقة و

عليه (قال  ،ئاًياملضمون ش يدرج من اهلخي ال: قال كيبلغنا عن أبنه إ :قلت، نتفع بهيء يوالش

 :هيفو. )١(م من احلرمء من اللحيرج بشخيال و: أمحده يف وزاد، نتفع بهيء يرج بالشخيبل : )السالم

  .ر احلرم ال مىنكذ أنه ما تقدم من

خراج حلوم إسأله عن ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حسنه أو ح ابن مسلميد اجلواز صحيؤيو

وم يفأما ال، هيلإ حلاجة الناس ،ءي بشمنهارج خي ال ا نقولنك: )عليه السالم(فقال  ، من مىنيضاحاأل

  . )٢(خراجهإ بثر الناس فال بأسكفقد 

  . راهة عرفاًكنة اليهو قرو، ةيماً عن مصلحة ثانوكان حك أنه ه ظاهر يففإن

 ،بعد ثالثة مىن  منيضاحخراج حلوم األإ الناس عن يا ننهنك :ةي مرسلة النها الداللةمثله يفو

 خراج اجللدإس بال بأو، خراجهإبأس ب  الناس فالقلّ و اللحمثركوم فقد يالوأما ، ثرة الناسكو لقلة اللحم

  . خراج اللحمإوز جي الو، السنام من احلرمو

 من )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا ى: قال، )عليه السالم(عن الباقر ، خرب الدعائمو

  . )٣(بأس به وم فاليفأما ال، ومئذي من أجل حاجة الناس ،أيام فوق ثالثه يضاحادخار حلوم األ

                                                

. ٦ ح من أبواب الذبح٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ حاب الذبح من أبو٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٦٧٤ح١٨٦ ص٢ج: الدعائم )٣(



٢٥٠

: قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، خر خربه اآلاق واحد يفي سعهما يف مجأيضاًراهة كد اليؤيو

خراج السنام للدواءإال بأس ب و،ءيمن حلمه بش مىن رج منخي أن س لهيلفاً يهدى هدأ أو ىمن ضح .  

  تلفاً بالكأورث هنا إذا خراجوز اإلجيه فإن،  املستثىنالم يفكال أما ، منه املستثىنالم يفكله الكهذا 

  . سراف شامل لهل حرمة اإلي فدل، منصرفة عن مثلهدلةاأل إذ ،راهة قطعاًك

ما صرح به ك،  خارجهايف الّإن مصرف له كيمل  إذا  القطع باجلوازينبغي:  اجلواهرلذا قال يفو

 ي لالنصراف القطع، تامري غصحابلمات األكو اتي الرواإطالقواحتمال ،  املنعإطالقاً له من يمستثن

  . عن مثله

ل يدل ه ال ألن،خراجهإ ريوز للفقجي أنه ماك، اج الناسيخراجه عند عدم احتإى علدل ي قد تقدم ماو

ذا قال كو، كاملال إىل خراج بالنسبة عدم اإلالفتوىاملنصرف من النص و إذ ،كوجوب صرفه له هناى عل

 ىبقي ف،هريغ إىل ل املنعيدلاق يسن النيك من املسان قد اشتراه مثالًك إذا  القطع باجلوازينبغي:  اجلواهريف

  . بي التهذما جزم به يفك، معارض  بالاألصل

ه ؤأوجب بقا إذا رناهكذ ماى علو،  منه اللحمىواملشتر هيلإى هدخراج املؤمن املإجواز  علميمنه و

ع يبي أن وز لهجيو، سراف من اإلاًيب تفادجيبل ، علب اللحمي أن حد من الناسأل أو التلف جاز للدولة

  .  احلج واحلجاجأمور ل صرف مثنه يفضفان األكن إو، باملعل

 ي هإمناخراج  حرمة اإل ألن،نكمأن إ رجاعهإ فالالزم ،خرجأو خراجقلنا بعدم جواز اإل لوه مث إن

   ،رجاعه جاز صرفهإن كمين مل إو، كصرف هناي أن جلأل



٢٥١

  .  عدم الضماناألصل و،لهكون حراماً أكي خراج النه باإلأل

ل كؤي ما إىل بالنسبة نعم أنه الظاهر ،رهكي أو  اللحمريخراج غإرم حيهل  أنه الم يفك اليبق

 املستند من استغراب فما يف، ة للحم بنفسهيخصوص ال أنه  لوضوح،معاءاأل وطرافالشحم واألك

  .  ظاهر الوجهريغ، هريد وغي به الشهفىتأ ي الذميالتحر

فما عن  ،قلنا بوجوبه إذا ،ثالثاًأم يالتقس وجوب  حال اللحم يفمورن حال هذه األ أمث الظاهر

 ال إذ ،ظاهر الوجهغري  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  لفعل النيبكع ذلي من وجوب التصدق جبمكاملسال

 أن  بعد،ي وجب من باب التأس)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ثبت فعل النيبن إ نعم. ة للصدقةيخصوص

  .)١(مكك مناسا عينخذو: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال 

ل ي دلى مقتضكره اجلواهر بأن ذلكه ماذي فف، الوجوبيقتضي  بأنه العليه كمناقشة املدارأما 

  .  معلوم الوجه من الفعلريمشوله لغى عل بناًء يالتأس

  .االستحباب أو وجه الوجوبى عل أنه علميمل و، كمنس أنه علم مراده ما: أقول

  . كنتفع به هناي ال ماو واجللد  السنام:اءيثة أش ثالري غالم يفكله متام الكهذا 

شمله ي ال أنه والظاهر، اتيتقدم من الروا  ماعليهدل يو، خراجهإ  يفشكال اإلينبغي أما السنام فال

املنع ى علدل   أخص مطلقاً مماعليهدل   ما ألن،خراجهإله لنفسه وكخذه أحق له يف، ثالثاًأم يل التقسيدل

  . ميالتقسى علدل  ماو خراجعن اإل

                                                

. ٧٣ح٢١٥ ص١ج: العوايل )١(



٢٥٢

 )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت  :ةيح معاويلصح، أيضاًخذه لنفسه أوز جي أنه فالظاهر، اجللدوأما 

 رسول ى: قالو، نيال تعطه اجلزارو، تي الب تنتفع به يفىجتعله مصل وتصدق به: فقال ،هابعن اإل

  .)١(تصدق اي أن مرأ و،نيئدها اجلزارقال وجلودها و جالهلاىعطي أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

صلح ملن ي هل يضاحسألته عن جلود األ: قال، )عليه السالم(ه يخأعن ، جعفرعلي بن ح يصحو

  . )٢(تصدق بثمنهاي إالّ أن ،علها جراباجي أن صلحي ال: قال ،علها جراباجي أن ىضح

ء يرج شخيأ :يدثق السابق عن اهلنة املوي بقر،راهةكالى علاب حممول ر عن اجلين النه أوالظاهر

  . )٣(نتفع بهيء يباجللد والسنام والش: فقال ،منه عن احلرم

  . عليه داللة خرب الدعائم أيتيو

  . املرتبطة بالعبادةمورحنوه من األو ىة جعله مصليالظاهر أفضل، نعم

، ف نفسه مصرنه صرف يفألو، صلاجلواز لأل، احتماالن هي ف،ه اجلزار أجرةؤعطاإوز جيهل و

  . هريه لغؤعطاإحق له ي أخذه فكق للمالحينه وأل

خراج السنام للدواء إبأس ب الو: قال أنه )عليه السالم(عن الصادق ، سالمده خرب دعائم اإليؤيو

 ىعطيوال بأس بأن ، تصدق باجللدي أن ستحبيو، نتفع بهيء يواجللد والصوف والشعر والعصب والش

  . )٤(جرتهأ جالهلا يف وحلومها ويداجلازر من جلود اهل

   رخص يفو، تهيضحأئاً من يع الرجل شيبي أن ىنه إ :)عليه السالم(عنه و

                                                

. ٥ ح من أبواب الذبح٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب الذبح٤٣ الباب ١٥١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٦ ح من أبواب الذبح٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

.٣٢٨ ص١ج: الدعائم )٤(



٢٥٣

  . )١( من سلخهاك ذليعطي أن يفو، الصوف واالنتفاع باجللد

 فهو ،ن تصدق بهإو،  به املتاعيشتريو، ةيضحنتفع جبلد األيو: )عليه السالم( يعن الرضوو

  .)٢(ىمصل وبجعل منه جرايدبغ في وأفضل

 يصراف النهن ال،هي فشكال اإلينبغي فال ،ريه فق ألنصدقة أو ،ةيهده مؤمن  ألنه اجلزارؤعطاإأما 

ح ياملنع لصحو، ه منعيف و، النصطالقث منع إليح، خالفاً للمستند، لذا قال باجلواز مجاعةو، عن مثله

  . أحوط كان ذلكن إو، قد عرفت اجلواب عنهو، ةيمعاو

، فهيلك تىدأه قد  ألن،ه منهؤللمؤمن جاز اشترا أو ريعطاه للفقأإذا  أنه  يفشكال اإليبغني اله مث إن

  .عدم جواز االشتراءى علل يال دلو

 أن وز لنفسهجي النه إ ن قلناإو، انشاءيعاله ما جي أن  جاز هلما،املؤمن أو ريعطاه للفقألو  أنه ماك

  .عله جراباًجي

 ،ما أشبه أو نعالً أو عله ثوباًجي أن ق لهحيفهل ، وز جعله جراباجي قلنا بأنه الو، خذه لنفسهأولو 

ل يوالتفص، حنوه مما له ارتباط باهللا سبحانه وى الالزم جعله مصل ألنواملنع، صلاجلواز لأل، احتماالت

  . جوزيه فري غنيبو، وزجي النعل فالكهانة إه ي ما فنيب

خراجه لنفسه ملنفعة مرجوة له إالظاهر جواز ف، الدم والعظم والروثك كنتفع به هناي ال ماوأما 

  فرض  إالّ إذا ، عن مثلهدلةصل بعد انصراف األ لأل،هايف

                                                

. ٢٧٥ح١٨٦ ص٢ج: الدعائم )١(

. ٢٤ س٧٢ص: فقه الرضا )٢(



٢٥٤

ة ي من رواعليهدل ي قد تقدم ماو، حنوه وم اللحمك حبعد دخوله يفي فال، حدأل كانتفاع 

  . الدعائم

 ان النصك مل،ق اوالظاهر استحباب التصد، حة السابقة اجلالل والقالئدي الصحر يفكقد ذه مث إن

  . واهللا سبحانه العامل، يدن من اهلكن مل تإو

  



٢٥٥

  :  أقوال،النحر أو  وقت الذبحيف: )٢٤ مسألة(

، ياتفاقنه إ ليقو، ناأصحاب نيه خالفاً بيعلم ف أة الريعن الذخو، انكموم النحر مع اإلينه إ :األول

  . العامةأكثرو قول علمائنا نهإ كعن املدارو، هي فصحاب األنيخالف ب النه إ  احلدائقيفو

ل ين حتصكمي ي الذ،وم النحريى عله مي عدم جواز تقدونه مبعىنكاملسلم منه  أن  اجلواهرن يفكل

  . ما ادعاه بعضهمك عليه مجاعاإل

 أنه يليردبعن األو .ون بعده قضاًءكيو، ق فحسبي التشرأيام يف أنه  من،ما عن السرائر: الثاين

  .  بعدهأيامثالثة و وم النحري ان مبىنكن مل أنه صحابظاهر األ: قال

خمتصره و  عن املصباحيكهذا القول هو احملو، وم العاشري احلجة من الي ذأيامطول نه إ :الثالث

  . عليه مجاع اإلىة دعويبل عن الغن، مهاريغ و به الشرائع واملستندفىتأو، ةيالغن وة واملبسوطيوالنها

  . ما عن ظاهر املهذبك، جة احليه عن ذريوز تأخجينه إ :الرابع

ن ألو ،)١(مكك مناسخذوا عين: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بعد قوله يبالتأس: ولاستدل لأل

وم يه يهد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قد ذبح و، عةيها اتباع صاحب الشريفالالزم ف، ةيفيالعبادات توق

  : اتيجبملة من الرواو، النحر

 :فقال ، العشرة يفكه ميد رجل قدم يف، )عليه السالم( عبد اهللايب  أعن، يرخك الإبراهيمفعن 

 س بواجب يان لكن إو، مبىن الّإنحره ي اً واجباً فاليهدان كإذا  

                                                

. ٧٣ح٢١٥ ص١ج: العوايل )١(



٢٥٦

  . )١(ىضحوم األي إالّ نحرهي قلده فال أو ان قد أشعرهكن إو، شاءن إ ةكنحره مبيفل

 شعرهأان قد ك فإن العشر ه يفيددخل ذا إ :قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة مسمعيرواو

  . )٢( العشرقدم يف إذا ةكنحره مبيقلده فليمل  وشعرهيان مل كن إو، وم النحر مبىني إالّ نحرهيقلده فال أو 

 الثالثة عمال مىنأ نيب بيات الترتيرواو، مىن إىل ل الضعفاءيات تعجيظهر من رواي هو كذلكو

  . وم النحري  يفري اجلمرة والتقصيرم أن مع وضوح

 إىل ضافةباإل، ريجواز التأخى علات تدل يها بعد ورود روايداللة ف الا إ :أوالً لكالى علرد يو

  . األول القول أدلةى علرد يت أخر قد إشكاال

  : اتي جبملة من الروااستدل للثاين

: فقال ،م هو مبىنك ىضحسألته عن األ: قال، )عليه السالم(ه يعن أخ، جعفرعلي بن ح يصحك

 أيامأربعة ،عليه السالم(فقال  ، مينري غ يفىضحسألته عن األو(:  أيامثالثة ،فما تقول يف: فقلت 

  . )٣(نعم: قال ،وم الثالثي ال يفيضحي أن  أله،نيومي بىضحرجل مسافر قدم بعد األ

، أيامأربعة :  فقال، مبىنىضحسألته عن األ: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، موثق عمارو

  .أيامثالثة : فقال ، سائر البلدان يفىضحعن األو

وم الثالث ي ال يفيضحي نيومي بىضحهله بعد األأ إىل  قدمرجالً أن ولو: قالو :هي الفقوزاد يف

  . )٤(هي قدم فيالذ

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب الذبح٤ الباب ٩٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الذبح٦ الباب ٩٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١ ح النحرأيام يف ١٩٧ الباب ٢٩١ ص٢ج: فقيهال )٤(



٢٥٧

 :قال ، عن النحر)عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  قال،هي والفقايفك الة يفيب املرويلكة يرواو

 وم واحدي البلدان فيفوأما ، أيام فثالثة مبىنأما)١( .  

، وم النحريومان بعد ي ىضحاأل: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح حممد بن مسلميصحو

  . )٢(مصاروم واحد باأليو

 ثالثة النحر مبىن :قوليمسعته : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حة منصور بن حازميصحو

صوم صام ي أن فمن أراد، وميمصار والنحر باأل، يام الثالثة األيمتض حىت صميفمن أراد الصوم مل ، امأي

  . )٣(من الغد

:  قال،)عليه السالم(علي عن ، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، اثيوخرب غ

وهلاأأفضلها و، أيام ثالثة ىضحاأل)٤( .  

  بعده يفنيومي ووم النحرية يضحاأل: قاال ،)ما السالمعليه(لصادق عن الباقر وا، عن الدعائمو

  . )٥(قي التشرأيامآخر إىل  مىن يفو، مصاراأل

، وم الثالثي ةيشذحبه عينه أو، اًيهد مسألة من وجد  املتقدمة يفخبارورة األك املذخبارد األيؤيو

  . األولدفع القول ي خبارذه األو

  . تقدم  بعض ماح به يفيللتصرو، خبار األني مجعاً ب، أفضلاألولوم ي الن الذبح يف أالظاهر نعم

                                                

. ٢ ح النحرأيام يف ١٩٧ الباب ٢٩١ ص٢ج: والفقيه. ١ ح النحرأيام باب يف ٤٨٦ ص٤ج: ايفكال )١(

. ٧ ح من أبواب الذبح٦ الباب ٩٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب الذبح٦ الباب ٩٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب الذبح٦ الباب ٩٤ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٦٦١ ح١٨٢ ص٢ج: الدعائم )٥(



٢٥٨

تاب ك الإطالقبو،  عن املعارض اخلايلاألصلبو،  املتقدمةمجاع اإلىبدعو: استدل للقول الثالثو

  . )١( احلجةيآخر ذ إىل جزاءاإلى علمبا دل و،  املتقدمةيرخكة اليمبفهوم رواو، والسنة

لف الثمن خي: قال ،د الغنمجيال  ود الثمنجيمن يف، )عليه السالم( عن الصادق، زيمثل حسن حر

 إىل كاحلجة أخر ذل  ذوى مضفإن،  عنهيزجيهو  وتذبح عنهو،  لهيشتريأمر من ي وةكعند بعض أهل م

  .  احلجةيقابل من ذ

احلج  إىل عن رجل متتع بالعمرة، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : قال، ة النضر بن قرواشيرواو

 أن  لهينبغيفما ، اميضعف عن الصيهو و، هو موسر حسن احلالو، دهجي فطلبه فلم ك النسعليهفوجب 

 ي ذذبح عنه يفيلو، أهله إىل يد املضيريان كن إ ،ةكذحبه مبيمن  إىل كدفع مثن النسي: قال ،صنعي

 ال: قال ،كبعد ذلصابه أو اًك احلجة نسي ذصب يفيذبح عنه فلم يمن  إىل ه دفعهفإن: قلت، احلجة

  . )٢(قابل إىل خرهأولو ،  احلجةي ذيف إالّ ذبح عنهي

 ،دةيات مقطالق واإل،دلة مرفوع باألاألصلو،  مقطوع العدممجاعاإلن إ :هذا القولى علرد يو

بل ، ات القول الثالثيتعارضان روا تان ظاهرمها االضطرار فاليوالروا، هايداللة ف  اليرخكة اليرواو

 أن دجيعن رجل متتع فلم  )ما السالمعليه(سأل أحدمها ، ريبص أيب خصوصاًَ بعد موثق، انهميمع بجي

 أيام فإن، صوميبل : )عليه السالم(قال  ،صومي أو ذبحي شاة نوم النفر وجد مثيان ك إذا  حىتيهدي

  .)٣(مضت الذبح قد

  نه أو، ةكالنفر من م، وم النفريون املراد بكي أن احتمالو

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٤٤ الباب ١٥٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب الذبح٤٤ الباب ١٥٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب الذبح٤٤ الباب ١٥٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٢٥٩

  . نيخالف الظاهر مرت، احلجة يان بعد ذك

  .ما ظهر جوابهك، اتطالقاإل واألصل  هويل القول الرابع الذيظهر دل مبا تقدمو

  .أيضاًهو الظاهر من اجلواهر و، هو القول الثالثاألقوى  فعليهو

 سرعفضل األون األكيهل و،  احلجةية ذي ذبح بقي لعذر شرعيام هذه األذبح يفيمل  مث لو

  .رياخل إىل واالستباق،  من جهة مسارعة املغفرةك ذلبعدي ال ،سرعفاأل

ما اختاره ك،  احلجةي ذأيامة ي بقن الواجب ذحبه يفكل، ما اخترناهى علذبح عمداً أمث يولو مل 

 احلجة يل ذك أن الفتوى املستفاد من النص و ألن،فيالصوم ضع إىل تبدله وواحتمال سقوطه، اجلواهر

  . راًاضطراما إو اراًياختما إ ،أيام

وقتها ينه عبادة موقتة مل ألو، ما تقدمك، اًإمجاع عدم صحة الذبح قبل العاشر  يفإشكال ال نعم

 املصدود واحملصور ولو قبل ك من ذلستثىنين كل، شهر سائر األوقتها يفيما مل ك، الشارع ذا الوقت

  . ماً مقدماًويثبت عندهم  إذا ، التاسع مثالًذحبه يفيه فإن ةي تقان يفكمن و،  احلجةيذ

 ،العاشر واقعاًإىل  مىن عمالأ ريوجب تأخ،  املوقف فقطة حتصل مبوافقتهم يفيانت التقك إذا أما

ة ية القاضي التقأدلة لظواهر فالظاهر عدم لزوم الثاين،  العاشرذبح يف وةي التاسع تقنه من ذبح يفكمأولو 

  . يية العمل التقيفاكب

  . طالق لإل، الذبحأيام ايليسائر لو، لة العاشري لبح املضطر يف جواز ذ يفشكال اإلينبغي اله مث إن

 لي اخلائف بالليرمي أن بأس ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح ابن سنانيخلصوص صحو

  . )١(ليض بالليفي ويضحيو

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٧ الباب ٩٦ ص١٠ج: الوسائل )١(



٢٦٠

  أنبأس ال أنه  اخلائفيف ):السالمعليه ( عبد اهللا أيب  عن،حممد بن مسلمو، ح زرارةيصحو

  .)١(لي بالليضحي

، ال  أو،اتطالق لإل،جازه الدروسأما ك ، املتوسطةايلي اللاملختار يف إىل  بالنسبةكوز ذلجيهل و

،  احلدائقما يفكقف والت أو ،نيحيملفهوم الصحو، النهار إىل  املعلوماتيامصراف األن ال،ىما عن املنتهك

  .ك ذللعدم نص وارد يف

 إىل  بالنسبةي هإمناحتان ي والصح، الشموليام ظاهر األ ألن،األول قربان األكن إو ،احتماالت

  . واهللا سبحانه العامل،  الثاينحوطان األكن إو، ديلة العيل

  

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح٧ الباب ٩٧ ص١٠ج: الوسائل )١(



٢٦١

 ذو و اجلاموسك ذل مبا يف،الغنم وبلهو البقر واإلو، جنس خاص يد اهلالواجب يف: )٢٥ مسألة(

 املستند بل يف، جناس الثالثةد األنه من أحوك لزوم خالف يف ال وإشكال الو، املعز وبل من اإلنيالسنام

 ،اتيتاب ومتواتر الرواك العليهدل ي و،اتيمن الضرور أنه بل الظاهر، عليهمه ي بقسمجاعواجلواهر اإل

، نعاممة األي ىسمي حنوه ال والغزال إذ ، الثالثة ظاهر يف)١(﴾ ما رزقَهم ِمن بهيمِة على﴿: تعاىل قوله فإن

  .  واجلرادكالسم أو ريبله مثل الط

وما : قلت، يد اهلعليهو: قال ، املتمتعيف )عليه السالم(جعفر  أيب عن، حة زرارةي صحيفو

  . )٢(أخسه شاةو، أوسطه بقرةو، أفضله بدنة: )عليه السالم(فقال  ،يداهل

  . )٣(بل والبقراإل: )عليه السالم(فقال  ، احلج يفياحضسألته عن األ :ريبص أيب ةي روايفو

ذبح  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن: )عليه السالم(عن الصادق ، ةية معاوي روايفو

  . )٤(حنر بدنةو، بقرة  بقرةنيمهات املؤمنأعن 

  . ةيتات اآليها من الرواريغإىل 

 ان من البدنكن إ كيهد مث اشتر: قال، )عليه السالم( عن الصادق ،ةية معاويروا أن علميمنه و

، ساًي مل جتد فتفإن،  فموجاء من الضأن مل جتد فحالًفإن،  فحالًناًيبشاً مسكال فاجعله إو، من البقرةأو 

  عظم شعائر  و،كيعلسر يفما ت  مل جتدفإن

                                                

. ٢٨ اآلية: احلجسورة  )١(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٠ الباب ١٠١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب الذبح٩ الباب ١٠١ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح من أبواب الذبح٨ الباب ٩٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٦٢

  . فضلألسر من فاقد الصفات ايء تيل شكبل ، وانيسر من احليء تيل شكراد ا ي  ال،)١(اهللا

 إالّ ذبح ملن عندهيمل  وذبح لنفسهي مل )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(ه فإن، يالتأس إىل ضافةهذا باإل

 وارد بعد ريقنا غيرد من طري سنده بأنه مل  يفشكالواإل. )٢(مكك مناسخذوا عين: قد قالو، الثالثة

ى علدل  ما إىل ضافةباإل، فضعف سنده منجرب، ونه مسلماً عندهمك أو ،الفتوىتب ك اشتهاره يف

  . الثالثةى علقدر ي ام ملن مليوجوب الص

 فإن، احلج إىل استمتعت بالعمرةن إ :قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب ةي روايفف

 ،)٣(امي الصكيعل مل تقدر ففإن، شاةوأما  بقرةوأما  جزورما إ ،يدسر من اهليفما است يد اهلكيعل

  . ثياحلد

 ما ورد عليهدل يو، هريغ و به اجلواهرفىتأما ك، نكمت ه ماأكثر و،للقادر واحد يدأقل اهل مث إن

  . )٤(املائةمتام  إىل )عليه السالم(علي ل و بدنة لنفسهنيست و حنر ستاً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه  من

  .)٥(دهيلها بكحنرها  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه  ):رمحه اهللا(ة الصدوق ي روايفو

  . ة لهيخصوص ال )ما السالمعليه(ا ة هلمائعدد امل أن من املعلومو

  

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٨ الباب ٩٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

 .٧٣ ح٢١٥ ص١ج: العوايل )٢(

. ١٠ ح من أبواب الذبح١٠ الباب ١٠٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٦ و٤ ح من أبواب الذبح١٠ الباب ١٠١ ص١٠ج: انظر الوسائل )٤(

. ١٥ح ... نبياءحج األكت يف  ن٦٣ الباب ١٥٣ ص٢ج: الفقيه )٥(



٢٦٣

 بالإ يدان اهلكن إ : املستندقال يف، يد اهل العلماء لزوم سن خاص يفنياملشهور ب: )٢٦ مسألة(

 ما يفكعلم يه يخالف ف بال، ه اجلذعي فيزجي ناًأان ضكن إ و،اًيون ثنكي أن بجي، معزاً أو اًبقرأو 

 أنه والظاهر، تفاق واالعليه مجاعشرحه اإل وحي املفاتيفو، صحابمذهب األ أنه ك املداريفو، ةريالذخ

  . ىانته ، متام املطلوبمنهاثبت ي  فالخباراألوأما ، اطي باالحتةه املعتضدي فهو احلجة فكذلك

وجب اجلزم باشتراط ي قوال اله من األريغ وره املستندكما ذو، اتي من الرواأيتيما  أن خيفىال و

 فضل ماواأل ،من جهة السن ن الثالثةي العناوعليهصدق ي الواجب ما أن نقيبل املت، يد اهلسن خاص يف

  . سنان فمحل نظروجوب هذه األ أما ،عمارروه من األكذ

 س يفيلو،  تامةري داللتها غما تأيتكات ي الروافإن، اطي بعضها باالحته يفريغ ومته املستندألذا و

ات يواملتعرض املستدل استدل ذه الروا، سنانلألتعرضوا ي منهم مل ريثك إذ ،الشهرة إالّ قولباب األ

  .فة الداللةيالضع

  منذ زمان النيبمور من أشهر األكون ذلكي أن وجب سن خاص لزم لو أنه  إىلضافةهذا باإل

سنان ات لألي الروا داللة يفينيلزم تع و،يتوفر الدواع وثرة احلجاجكث يح، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

مة يبضم، شارةإال  وكذلى علات ي الروارد يفيمل  أنه  مع،هريغ أو قول البائعى علد اخلاصة من االعتما

عدوا  إالّ إذا ،بقارغنام واألاأل وبال اآلأصحاب حىت عرفها عامة الناسيورة ال كسنان املذاأل أن وضوح

فلو ، مورن من أصعب األيريثكسنان للحجاج ال األكئة مثل تلي أن ىعل، ما أشبه أو داال وزمنةأ

لزم ي أو قل سناً باألىتفكينه هل أو، فقدوها إذا فيلكة حول التريثكات يانت واجبة لزم ورود رواك

   ،الصوم أم ال



٢٦٤

لها ك حنرها ئة اليتاباله املآان ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  أن استبعاد إىل ضافةهذا باإل

  .ذا السن

 أيتيما سك، ورةكن املذي بعض العناو يفينياللغو وقهاء الفني بريبك االختالف الكذل إىل ضافي

  .ك ذلالم يفكبعض ال

 الفقهاء ىد عن فتويان رفع الكن إو، ورةكسنان املذة األي مع أفضل،اتطالق فاملرجع اإلعليهو

  . نكمأم مهما ك احلاط يفيفالالزم االحت، لكمش

  :ي املسألة هات الواردة يفيالروا مث إن

 :قوليان ك أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، )عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن، صيحة العيصح

واجلزعة من الضأن، ة من املعزيالثنو، ة من البقريوالثن، بل من اإل الثينيزجي)١( .  

  . يدم اهلكونه حكر كمل تذا إ :ه أوالًيفو

 أقل كذل أن يف ظهورهى علبناًء :  اجلواهرلذا قال يفو، قلة األيفاكعدم ى علتدل  الا إ :اًيثانو

  . ياز

 إالّ عزمل من ايزجي الو،  من الضأن اجلذعيزجي :)عليه السالم(عن الصادق ، حة ابن سنانيصحو

  .)٢(الثين

  . يزجيلفظة  إىل هما بالنسبةين ثانكل، ن املتقدمانشكاال اإل:هيفو

قال ، )عليه السالم(ه يعن أب، )لسالمعليه ا( عبد اهللا أيب عن،  خرب سلمةشكال اإلمثلهما يفو

ان ثقب كن أب،  به بأساىري اخلرم ال و،ذن األ يفميره التشركي )عليه السالم(علي ان ك: )عليه السالم(

  . )٣(من الضأن اجلذعو، من املعز الثينو،  من البدن الثينيزجي :قوليان كو،  موضع املواسميف

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ حأبواب الذبح من ١١ الباب ١٠٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٩ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٢٦٥

  . وجب ضعف الداللةيمما ) راهةكال(  وجود لفظ،ما تقدم إىل مضافاً: هيفو

 سنان الغنم يفأ من يزجي ما أدىن :)عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ة محاد بن عثمانيأما روا

 ألن :قال ،ومل: قلت، وز اجلذع من املعزجي ال: قال ،فاملعز: قلت، اجلذع من الضأن: فقال ،يداهل

  . )١(لقحي اجلذع من املعز ال ولقحياجلذع من الضأن 

  . راهة أشبهكالى علفحمله 

   .مك احلل هذا لالختالف يفيعل تيفأ الّإو، داباآل إىل أقربه فإن، ليعلمن جهة الت: أوال

ما عليه(عن أحدمها ، رواه حممد بن مسلم هو ماو، ث آخري حدة يفيضحر األكه ذ ألن:اًيثانو

 من  والثين،يزجيواجلذع من الضأن : قال أن إىل اقرن: فقال ،ةيضحسأل عن األ أنه )السالم

  . )٢(املعز

 فضلأهما يأبل والبقر من اإل )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : قال، رواه احلليب هو ماو، ثان خربو

سناا أ يأ بكضري البقر فالأما  :فقال ،سنااأسألته عن و ،رحامذوات األ: قال ، اىضحيأن 

  . )٣( فما فوقالثينالّ  إصلحي بل فالاإلوأما ، تيضح

ر اخلطبة كذ، ووم االضحي )عليه السالم( ني املؤمنري خطب أم: قال،رواه الصدوق، خرب ثالثو

  . )٤(يزجي واجلذع من الضأن ، عنهيزجي ه الفإنم جبذع من املعز ك منىمن ضحو :هايقول في اليت

                                                

. ٤ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢٥ ح يف الذبح١٦ الباب ٢٠٥ ص٥ج: التهذيب )٢(

. ٥ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣١ حدين يف صالة العي٧٩ الباب ٣٢٩ ص١ج: الفقيه )٤(



٢٦٦

  يفيزجيو :ث قالي حديف، )معليه السال( عبد اهللا أيب عن، ةياجلواب عن خرب معاو علميمنه و

  . )١( جذع من املعزيزجي الو، املتعة اجلذع من الضأن

عن الصادق ، ث الدعائمي حدردافهما يفإاالستحباب  إىل أقربم كاحل أن رناه منكذ د مايؤيو

، ثينمن املعز الو، من البقر املسنو، بل الثينا من اإليوالضحا يد اهل يفيزجي يالذ: قال، )عليه السالم(

لقح يال  ولقحي اجلذع من الضأن  ألنكذلو،  الضأنري اجلذع من غيزجيال و،  من الضأن اجلذعيزجيو

  .)٢(هرياجلذع من غ

  . ه اختالفيالبقر وقع ف أن د االستحبابيؤيما ك

 مسنها يفوتبيعها أسنان البقر : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  خرب حممد بن محرانيفف

  . )٣(ءالذبح سوا

ة من يالثن :)عليه السالم(ص قوله يالعحديث  نما تقدم يفيب، ث احلليبي حد تقدم يفكذلكو

  . )٤(البقر

ة فقط يضحر األكذو، ةيضحناً لأليره قركذو، اتي بعض الروايف يدر اهلكعدم ذن إ :واحلاصل

اختالف  و،ينيتع اللة ية فضيضح األالسن يف أن  مع،مهماك حيتساوى علدل يمما ، اتي بعض الروايف

  .ينيل التعيسبى علم كون احلكد عدم يلها تؤك، راهةكشبه الي ات مبايل الروايعلتو،  البقرات يفيالروا

وجب يورة مما كسنان املذ األيني تع يفينيأقوال الفقهاء واللغوو اتياختالف الروا إىل ضافةهذا باإل

  . ينيل التعيسبى علم كون احلكضعف 

                                                

. ٦ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٦ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٧ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١ ح من أبواب الذبح١١ الباب ١٠٢ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٦٧

 مت له مخس يهو الذو، الثين الإ من البدن يضاح األ يفيزجي النه إ : املرسلةة الصدوقي روايفف

 من يزجيو، ةي الثاندخل يفو  له سنةيهو الذو،  من املعز والبقر الثينيزجيو،  السادسةدخل يفو نيسن

  . )١(الضأن اجلذع لسنة

، له سنة الغنم ما وقر الب يف الثينريتفس: )عليه السالم(عن الرضا  يرو أنه ،شف اللثامكعن و

  . ةي الثاندخل يفو

  من البدنيضاح األوز يفجي وال : الوسائلك مستدرما يف ك،)عليه السالم( ي الفقه الرضويفو

  . )٢(من الضأن اجلذع لستةو،  الثايندخل يفيو  متت له سنةيهو الذو، الثينإالّ 

 مت له يهو الذو، الثين إالّ ن البدن ميضاح األوز يفجي ال :اتي هو متون الروايالذ  املقنعيفو

،  السادسةدخل يفو ني مت له مخس سنيهو الذو، البقر الثين و من املعزيزجيو، ةي الثاندخل يفو سنة

  . )٣( من الضأن اجلذع لستةيزجيو

 ،اعداًص أشهر فةهو ابن سبع و اجلذع من الضأنكهرق الدم مما معأمث : ي بعض نسخ الرضويفو

 الثينو،  الستةدخل يفو نيمل مخس سنك بل مامن اإلو، عداًصا عشر شهراً فهو الثين وز من املعوالثين

  . )٤(وم من السنة الرابعةيأول و نيمل ثالث سنكاست إذا من البقر

                                                

. ١١ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٤ ص٢ج: الفقيه )١(

. ٢ ح من أبواب الذبح٩ الباب ١٧٤ ص٢ج: كراملستد )٢(

. ١٩ س٢٣ص: املقنع )٣(

.٣ ح من أبواب الذبح٩ الباب ١١٤ ص٢ج: كاملستدر )٤(



٢٦٨

 خالف  السادسة بالدخل يف ونيمل له مخس سنكبل ما  من اإل فالثين،ينياللغو وأما أقوال الفقهاء

  . ما عن شرحهك اًإمجاع و،حيما عن املفاتك

  .املعروف عند أهل اللغةنه إ : اجلواهريفو

هو املطابق و،  الثالثةدخل يف ما أنه شهراأل أن  الوايفيف أن  املستند من البقر والغنم يفوالثين

 ك املدارن يفكلو، رةكموضع من التذ وري والتحرى املنتهخ والفاضل يفيبه قال الشو، للصحاح والقاموس

  .الشرائع وبه صرح السرائرو، ةي الثاندخل يف ما أنه املشهور أن شرحه وحية واملفاتريوالذخ

  . قطعهم إىل شف اللثام نسبتهك بل يف، صحابالم األك املشهور يف هذا هون إ : اجلواهريفو

  . لمامكظهر ملن راجع يما ك،  من املعز الثينقوال أخر يفأ كهناو

 نه أأو، سنة أو، سبعة أشهر أو، مل له ستة أشهرك ما نهإ ،ه أقوال أربعةياجلذع من الضأن ففوأما 

  .ة أشهريمل مثانك فما ني هرمنيان بكذا إو،  أشهرة فما بلغ سبعني شابنيان بكإذا 

  ماىعطأاط يرد االحتي مل و ول،قوالسناً من هذه األى عل األىعطأاط ينسان االحتراد اإل أفلو

  .وانات الثالثةي احليسامأ عليهصدق 

  . ك ذلأيضاً ني السناميبل ذ اجلاموس واإلاط يفياالحتأن  والظاهر

  



٢٦٩

 ال وإشكال بال ، اجلملة الناقص يفيزجي فال، ون تاماًكي أن يد اهلشترط يفي: )٢٧ مسألة(

  . عليه مجاع اإلىبل عن بعضهم دعو، خالف

يه عل( هي عن أخ،)ما السالمعليه(جعفر علي بن حة ي صحيه، ات الواردة ذا الصدديوالروا

: قال ، عنهيزجيهل ، بعد شرائها الّإعلم ية عوراء فلم يضح األيشتريعن الرجل  سأله أنه ،)السالم

ون ناقصاًكي أن وزجي ه الفإن، اً واجباًيهدون كي إالّ أن ،نعم)١( .  

م عليه(عن آبائه ، )عليه السالم (هيعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، وينكعن الس، ايفك اليروو

ال  وال باخلرقاءو ال بالعجفاء و بالعرجاءيتضح ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب: قال ،)السالم

  . )٢(اءبال بالعضو ذاءباحل

اء ذير، واجلدذا ثقب مستأالشيء يف  أو ذنفاء املهزولة، واخلرقاء املخروقة األجالع: أقول

  .ن الداخلضباء املكسورة القر والع،ذاأاملقطوعة 

ال : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا ،ا التهذيب والفقيهه روا،خرى لهأرواية ويف 

اء، وال ذاء، وال باجلرق وال بالعجفاء وال باخل، وال بالعوراء بني عورها،بني عرجها  بالعرجاتضح

  .)٣(باءضبالع

 أو ذناء املثقوبة األواخلرق .اجلذاء بدل اجلدعاء و،اءقاخلر بدل اجلرباء: هي الفقيفو

  . ذناأل أو نفاجلدعاء املقطوعة األ و،املشقوقة

  صلى (أمرنا رسول اهللا : قال ،)عليه السالم(علي عن ، هيب والفقية التهذي روايفو

                                                

. ١ ح من أبواب الذبح٢١ الباب ١١٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٢ي ح باب يف ما يستحب من اهلد٤٩١ ص٤ج: ايفكال )٢(

.٦ يف األضاحي ح١٩٩ الباب ٢٩٣ ص٢ج:  والفقيه،٥٥ يف الذبح ح١٦ الباب ٢١٣ ص٥ج: التهذيب )٣(



٢٧٠

 املقابلة والشرقاء وانا عن اخلرقاءو، ذناأل ونينستشرف الع أن يضاح األ يف)سلم وآله وعليهاهللا 

  . )١(املدابرةو

وقة قوالشرقاء مش، نيستبي حىت هيلإنظر يحاجبه لى علده يوضع  إذا ءياستشرف الش:  الوايفعنو

، قبالهإ أقبل به فهو فإن،  معلقاكفتل ذليمث  ذاأ شق املقابلة واملدابرة الشاة اليتو، نيذن طوال باثنتاأل

  . مدابرة والشاة مقابلة و،دبارةقبالة واإل اإليذن هاجللدة املعلقة من األ و،دبارهإن أدبر به فإو

، ةيضح سلمت األنيالع وذن سلمت األفإذا: )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، عن ج البالغةو

  . )٢(كاملنس إىل رجلها انت عضباء جتركلو و

  . )٣(يفال جتز، كاملنس إىل جتر رجلها أو ،انت عضباء القرنكن إو: هي مرسل الفقيفو

صابه مرض أ فنيهو مس واًيهدى هدأعن رجل ، )عليه السالم(  الصادقلسأ، ةيح معاويصحو

  .)٤( عنهأجزأقد  وذحبهي: قال ،يهو ح ورحسر فبلغ املنكنافنه يت عأوانفق

انت كن إ :)عليه السالم(فقال  ،سرتكناف اًيهدى هدأعن رجل ، أيضاً )عليه السالم(سأل و

ن مضموناً كين مل إو، ل منهاكأي أن لهو، ناًيمي أو جزاًء أو ان نذراًكاملضمون ما و، ااك معليهمضمونة ف

   .)٥(ءي شعليهس يل

                                                

. ٥ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٣ ص٢ج: والفقيه. ٥٤ يف الذبح ١٦الباب  ٢١٣ ص٥ج: التهذيب )١(

. ٦ ح من أبواب الذبح٢١ الباب ١٢٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

.٣١ ح يف صالة العيدين٧٧٩ الباب ٣٣٠ ص١ج: الفقيه) ٣(

.١ ح من أبواب الذبح٢٦اب  الب١٢٥ ص١٠ج: الوسائل) ٤(

. ٢ ح من أبواب الذبح٢٥ الباب ١٢٣ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢٧١

 أو ،ذنانت مشقوقة األك إذا يضاحسأل عن األ ،)ما السالمعليه(عن أحدمها ، رينص أيب ةيرواو

  . )١( مقطوعاً فال بأسمنهان كيما مل : فقال ،مثقوبة بسمة

عليه (فقال  ،ذنون مشقوقة األكة تيعن الضح )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، حسن احلليبو

  . )٢(صلحيان شقاً فال كن إو، مساً فال بأس وان شقهاكن إ :)السالم

 به ىر أال و،اخلرم وذن األ يفميره التشركي )عليه السالم(علي ان ك :حفص أيب خرب سلمة بنو

  . )٣( مواضع الوسمان ثقب يفك إذا بأساً

، لد ناقصاًان وكسواء ،  العرف ناقصاً يفىسميناقص  أي ةيفاكح ابن جعفر عدم ي صحيمقتضو

ات من ي بعض الروا ناقصاً ملا تقدم يفىسميدناه مبا ي قإمنا و،كنقص بعد ذل أو ،رجل بال ولد إذا ما مثل

  . نيد بالبييالتق

: الفق، باًي خط)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نا رسول اهللا يقام ف:  قال،ة براء بن عازبي روايفو

عرجهانيالعرجاء الب و، مرضهانيضة البياملرو،  عورهاني العوراء البى،ضح األجتوز يف أربع ال  ،

  . سر النون والقاف املخك بي النق ألن،مخ هلا هلزاهلا ال أي يتنق ال معىنو، )٤(يتنق  الة اليتريبكالو

  . ليعدم البأس بالعرج القلى علات الدالة يقد تقدم بعض الرواو

  :)عليه السالم(فقال  ،ل عن العرجاءئسنه إ ،)عليه السالم(علي  عن ،الدعائمة ي روايفو

                                                

. ١ حمن أبواب الذبح ٢٣ الباب ١٢١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ج من أبواب الذبح٢٣ الباب ١٢١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ ج من أبواب الذبح٢٣ الباب ١٢١ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١٤٠ ص١٩ج: اجلواهر) ٤(



٢٧٢

 اًنين العرج بكيمل  إذا بأس  فالكبلغت املنسإذا)١( .  

مقطوعة أي  اجلدعاء و،اهلرمة و عن اجلدعاءىنه إ :)عليه السالم( عنه ى،خرأة ي روايفو

  . )٢(ذناأل

 ني والعرجاء الب،سور القرنكامل ةي عن األضحىنه إ :)سالمعليه ال(عنه ، ىخرأة ي روايفو

  .)٣(ةلمذان املصطاآل  واملقطوعة، هزاهلانياملهزولة الب و،عرجها

ن مل إ واهلرمة و،ن ناقصةكن مل تإوة ضعلم من مجلة من الروايات السابقة عدم كفاية املري أنه كما

  . ربكشدة ال  واهلرم،ضةيال مر ون ناقصةكت

 أن ى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(علي عن ، اتية اجلعفريا رويفو

  .)٤(ضةي مبريضحي

ة براء بن ي روا تقدمت يف اليتيه و،اعتبار أربع صفاتى علوقع اتفاق العلماء نه إ بل عن العالمة

  . ك واملدارى عن املنتهمجاعما نقل اإلك، ك ذل املستند نقل عدم اخلالف عن مجع يف بل يف،عازب

سورة كفقد فسر العضباء مب ،كفايتهى عل للنص ،سر قرنه اخلارجكان ك من الناقصة ما ستثىني نعم

  . القرن الداخل

حاً يان القرن الداخل صحكإذا  :)عليه السالم(قال  ،سر قراكية يضح األيف، ليح مجي صحيفو

  . )٥(يزجيفهو 

 حاً فاليان القرن الداخل صحك إذا ،سور القرنكامل أو لقرن املقطوع ايف :خرحه اآلي صحيفو

  . )٦(بأس

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٦ ص١ج: الدعائم )١(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٦٦٨ح١٨٤ ص٢ج: الدعائم )٣(

.١٨ س٧٢ص: اجلعفريات )٤(

.١ من أبواب الذبح ح٢٢ الباب١٢٠ ص١٠ج: الوسائل )٥(

.٣ من أبواب الذبح ح٢٢ الباب١٢١ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٢٧٣

، ريبص أيب ةي روا ملا تقدم يفكذلو، راهةكبعد الين مل إو، بأس به فتلها ال وثقبها وذنشق األ مث إن

  . ناقصاًىسمي نه الألو

ما عن و، ناقص  أنه لصدق،ةيفاكفالظاهر عدم ال، بال ذنب خلقة أو قرن بال أو ذن أان بالكذا إو

، ذنب له ال جزاء ماإما عن العالمة من و، ذن له خلقةأال و قرن ال جزاء ماإ بصحاب من قطع األكاملدار

 عدم طالقإل، ه منعيفف، جزاء املزبوراتإى عل إمجاعن كيمل ن إ : اجلواهرلذا قال يفو،  ظاهر الوجهريغ

  . ناقصاً يدون اهلكجواز 

 ال إذ ،ة هلايل نقل من وجود نوع من الشاة اليما ك، ذاكوان هيان نوع من احلك إالّ إذا :أقول

  .كذل إىل ) اهللامارمحه(لعل نظرمها و، حينئذ ناقصاً ىسمي

عد ناقصاً يه  ألن،ته توقفيفاك يفف، انت ذات مخسة أرجلك إذا ماك، ةانت زائدة خلقكولو 

  .دي مفريغ، لك األدة يفايبل له ز، س بناقص عضواًيل أنه ة من جهةيفاكواحتمال ال، عرفاً

 ان حلمه الكن إو، قدم هللا سبحانهي يوان الذيمال احلك ون املقصودكي أن د احتمالما بعك

تجنب يف) سنا (ىسمي عشب مسهل  يفىاه ترعيبعض الشن إ قاليما ك،  علفاً ضاراًيه رع ألن،لكؤي

  .ضياملرات ي روا للمناط يف،ةيفاك فالظاهر عدم ال،انكف يكو. ل حلمهكاحلاج أ

  .ياجلالل للمناط القطع و املوطوءيزجي ذا الكو

 أو س به مرضيواالن ل، صابه ما أوجب ابتعاد رجله بعضها عن بعضأن أفحج بأان كلو أما 

  .من انصراف النقص عن مثلهو، عد ناقصاً عرفاًي أنه من، احتماالن هي فف،سرك

ف سواء قطعت كيمل  الإو، رفتما عك ىفك ، نوعاً خلقةكذلكان ك فإن، ةيانت بدون لكولو 

  .عد ناقصاًيه  ألن،كذلكان هذا الفرد ك أو ،تهيل

عد ناقصاً ي ث اليحب، دينبت له صوف جد إالّ إذا ،كذلكاحتماالن  ي،فكيفهل  ولو قطع صوفه

  .عرفاً

  . ة للنقصيفاكان مقطوع الضرع فالظاهر عدم الكولو 



٢٧٤

 ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا :قال، )عليه السالم(علي عن ، ة الدعائمي روايفو

 ا اجلرباء اليت و، حلمات الضرعيه وطباءاجلذاء املقطوعة األو، ال باجلرباء و باجلذاءىضحي

  . ك املستدرما يفك الدعائم  ما يفى انته،)١(اجلرب

  .عليهدل يما  أيتيسو،  الناقص عنهأدلةصراف ن ال،فالظاهر عدم البأس به، سنانهأأما الساقط 

  .عليهالنقص  و لعدم صدق املرض،ةيفاكفالظاهر ال، حنوها وانت مشوهة لالحتراق بناركلو و

ن يلعدم صدق العناو، ن به بأسكيمل ، كحنو ذل أو ب املوت لسقوطه من مرتفعيان قركلو و

  .عليهاملمنوعة 

، صراف املرض عن مثلهن الأجزأال إو، زجيمل ، ان مرضاً ضاراًك فإن،  رأسهان به دوار يفكلو و

 أو ،خالق األءيس أو ، للحملىنثة األيعدم صالح أو ،ساقط الشهوة أو ىأعم أو ان أصمكمثله لو و

  .حنوه عنه و النقصأدلة بعد انصراف ،طالق لإلكل ذلك، كشبه ذل

فالظاهر عدم ، حنومها وةيلكال وة للسانية جراجيان مقطوعاً بعض أجزائه الباطن بعملكولو 

ال فالقرن الداخل إو، لكس املناط األيل إذ ،لكؤي  اجلزء مما الكان ذلكن إو، ء لصدق النقصجزااإل

  .النكؤي  الأيضاًة يواخلص

ال إو، يفكي  الناقص العليهصدق إذا  أنه الظاهر ، أم اليفكيفهل ، شح بعض جلدهكأما إذا 

  .اًيافكان ك

  : أمور املقام ت يفيبق

، نوثةأورة وك ذنيان ذا آلتك ولو ،لصدق النقص، ةيفاك عدم الفالظاهر رهكقطع ذ إذا :)األول(

  . ةيفاكوالظاهر ال، له عضو زائد  ماالم يفكه هو اليالم فكفال

  ىاملنته ورةكبل عن ظاهر التذ، ةيفاكفاملشهور عدم ال، اًيان خصكأما لو 

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٦ ص١ج: الدعائم )١(



٢٧٥

، جزاء مطلقاًاإل احتمال ثالث بكهناو، هريتعذر غ إذا هؤجزاإ واحد رين عن غكل، عليه مجاعاإل

  . راهتهكما عن احلسن ك

عن الرجل  )عليه السالم(اظم كل الئس، احلجاج الرمحان بن ح عبديصح: األولى علدل يو

هل  ي،د اهلوز يفجي ال بوب اياخلص أن علمين كيمل و، بوب جميهو خص إذا فلما ذحبه، يد اهليشتري

  . )١(عليهقوة له به  ون الكي أن  إالّ،هيزجي ال: )عليه السالم(قال  ،دهيعيم أه يزجي

: )عليه السالم(قال  ،ي باخلصىضحيأ: )ما السالمعليه( أحدمها لسأ، ح ابن مسلميصحو

ال)٢( .  

  .  عن الناقصيما تقدم من النه إىل ضافةهذا باإل

ذا  إل ناقصكبل الظاهر القول بصحة ، رسويل امليبدل ودلة األإطالقستدل له بيف: أما القول الثاين

، دلة األطالقإل، همريغ واملستند والدروس وصباح واجلامعاإل وةيالغن وةيما عن النهاك، املكتعذر ال

  .سوريل امليدلو

انهكمإد صورة ياملنصرف من القن إ :هيفو ،دينه مقأ بطالق اإلورد.  

مك ثبوت احلاف يفكهو و، سور عرفاًيمنه إ :هيفو ،سوريم أنه علمي سور بأنه الي املورد.   

  . )٣(كيعلسر يد فما تجي مل فإن :حة ابن عماريصح إىل ضافةهذا باإل

   ،ناً للمتعةي مساشتر فحالً :)عليه السالم(عن الصادق ، ىخرحته األيصحو

                                                

. ٣ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٨ ح يف الذبح١٦ الباب ٢٠٤ ص٥ج: التهذيب )٣(



٢٧٦

  .)١(يدسر من اهلي مل جتد فما استفإن: قال أن إىل

  . الرمحان السابق ح عبديصح وبل

اً يجده خصيبش فك اليشتريعن الرجل ، )ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن، الرمحان ح عبديصحو

  . )٢(انهكشتر ميان صاحبه موسراً فلكن إ :قال ،جمبوبا

، ون ناقصاًكي ال أن وجبي مما ، بنظر العرف واحدءاملوجوو أنه عليهدل يف ،ما االحتمال الثالثأ

عليه ( عبد اهللا أيب عن، ليبحة احلينة صحيبقر، راهةكالى علة حممولة يات الناهيوالروا، شمله املطلقاتيف

 نيبش السمكال: قالو،  من الضأنيضل من اخلصفنة أيانت مسك إذا النعجة من الضأن: قال، )السالم

من   إيلّحبأ ىنثاأل: فقال ى،نثعن األو يسألته عن اخلص: قالو، ىنثمن األو، ي من اخلصريخ

  . )٣(ياخلص

  . )٤(مكدون اللحم فدونينتم تركن إ :فقال ، بهيضحي ي عن اخلصلسأ، نصرأيب ة ابن ي روايفو

نتم كن إ :فقال ،ي باخلصىضحيأل ئس )عليه السالم( اهللاأبا عبد ن إ :ريكب أيب ة ابني روايفو

  . )٥(مكيعل أو مكدون اللحم فدونيتر

 أن إىل ،ناث األيضاحاألو يدأفضل اهل: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

   ،مث املوجوء، ء أفضليل شكور من كذوالفحل من ال: لقا

                                                

. ٧ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٥ ص١٠ج: ئلالوسا )٣(

. ٦ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٦ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ١١ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٦ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢٧٧

  .  القول الثايناط يفيان االحتكن إو، هذا القول هو حسب الصناعةو، )١(يمث اخلص

جزاء إ عدم إطالقاً بك متساألولث اختار القول يح، الم اجلواهرك  يفشكالظهر اإليمنه و

  . الناقص

س بناقص نقصاً يه لفإن،  واحدريره غكما ذك، ارياالخت حال والظاهر صحته يف، املوجوء: )الثاين(

  . )٢(﴾فَما استيسر ِمن الْهدِي﴿: تعاىلشمله قوله ي ف،الفتوى النص و الناقص يفإطالقشمله يث ي حب،ناًيب

 مل جتد فإن، ناً للمتعةي مساشتر فحالً: )عليه السالم(عن الصادق ، ةيح معاوي صحعليهدل يو

  . )٣(يدسر من اهلي مل جتد فما استفإن،  مل جتد فنعجةفإن، مل جتد فمن فحولة املعز فإن، فموجوًء

 ،ي باخلصىضحي أن وزجيال و: املأمون إىل تابهك يف )عليه السالم(عن الرضا ، شاذانن اب ربخو

  .)٤(وز املوجاءجي و،ه ناقصألن

واملوجوء ،  من املوجوءريالفحل من الضأن خ: )ما السالمعليه(حدمها أعن ، ح ابن مسلميصحو

  .)٥( من املعزريوالنعجة خ،  من النعجةريخ

  . أيضاً كذلى علث الدعائم الدال يقد تقدم حدو

  ه هو  ألن،العرف إىل مرجعهو، مهزوالً يدون اهلكي ال أن شترطي: )الثالث(

                                                

.ير اهلدك يف ذ٣٢٦ ص١ج: الدعائم )١(

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ٧ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١٠ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٦ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ١ ح من أبواب الذبح١٢ الباب ١٠٧ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٢٧٨

، د اهلزاليون مرادهم شدكي أن بجي و،هريغو  اختاره املستنديهذا هو الذو، المكه اليلإ ىامللق

 نيالب: )عليه السالم(قوله ، ة الدعائمي رواقد تقدم يفو،  بقول مطلق مهزوالًىتسم ا الفإ الّإو

  . )١(هزاهلا

 السرائر واملهذب وةيالنها وما عن املبسوطك، تها شحميلكى علس ي املهزولة مبا لريأما تفس

، يضاحت األ سنة فعزيحججت بأهل: قال،  خبرب الفضل مستدالً،النافع والقواعد واجلامع والشرائعو

ته يتأف، ت ما من اهلزالي ملا رأ،دةيهاا ندمت ندامة شدأت يلقأفلما ،  بغالءنيت شاتيطلقت فاشترناف

  . )٢(جزأتأء من الشحم فقد يتهما شيلكى علان كن إ :فقال ،كخربته بذلأف

  . مضمرة وة السندي نقرية غيالروان إ :ه أوالًيفف

 ظهور اهلزال بعد الذبح ال أن  منأيتي ملا ،هيسلي أن أراد )عليه السالم(مام اإل أن الظاهر :اًيثانو

  . ب االستبدالجوي

  . نك عند عدم التمسريما است إطالق ملا تقدم من ،يفكي االضطرار ىلدنه إ :ثالثاًو

  .دة اهلزالية املهزولة الشديفاك عدم  يفإشكال ال وخالف فال، انكف يكو

 ةنيمس أو ،ةنيمهزولة فظهرت مس أو ،مهزولة أا الذبح مث ظهرت بعد، نةياشتراها مس لو همث إن

 ،لك الخالف يف ال وإشكال  بال،فكيلو اشتراها مهزولة فظهرت مهزولة مل  أما ،ىفك ةنيفظهرت مس

  . يهعل والنص حجة ،نةيظنها مهزولة فظهرت مس ما لوية فيفاكقال بعدم النه إ ثي حمن العماين الّإ

                                                

. ٦٦٨ ح١٨٤ ص٢ج: الدعائم )١(

. ٣ ح من أبواب الذبح١٦ الباب ١١٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٧٩

، )ما السالمعليه(عن أحدمها ، ح ابن مسلميصح :قساماأل وامكحرناه من األكذ ماى علدل يو

 ىاشترن إ :قال أن إىل  واألذننيم العي عظنيفحل مس قرنأ :)عليه السالم(فقال  ،ةيضحسأل عن األ

اهللا عليه وآله صلى (رسول اهللا ن إ :قالو، عنه زجينة فخرجت مهزولة مل يمس أا ينويهو و ةيأضح

دوا من جي مل فإذا،  سوادنظر يفيو،  سوادل يفكأي ، فحلنيم مسيقرن عظأبش ك بيضحيان ك )وسلم

  . )١(بالعذر ئاً فاهللا أوىلي شكذل

 النه إ ،اهي وقعت ثناي اهلرم الذيف :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ص بن القاسميح العيصحو

  فالناً فوجدته مهزوالًيته مسين اشترإو، كأجزأناً ي فوجدته مسالًت مهزوين شرإو، يضاح األبأس به يف

  . )٢(يجتز

نة فقد ي الرجل البدن مهزولة فوجدها مسىاشترإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيصحو

  . )٣( عنهيجتز ه الفإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإن ،أجزأت عنه

 أجزأ نيمس أنه ىريهو  واًيهد الرجل ىن اشترإو :)ه السالمعلي(عن الصادق ، ح املنصوريصحو

هو  ون اشتراهإو،  عنهأجزأناً يمهزول فوجده مس أنه ىريهو و اًيهد ىن اشترإ و،ناًيه مسدجين مل إو عنه

  . )٤(عنه زجيمهزول مل  أنه علمي

  ةيأضح أو اًيهد ىمن اشتر:  قال)عليه السالم(علي عن ، سالموعن دعائم اإل

                                                

 ١١٠ص، و٢ ح من أبواب الذبح١٣ الباب ١٠٧ ص١٠ج: والوسائل. ٢٥ ح يف الذبح١٦ الباب ٢٠٥ ص٥ج: التهذيب )١(

. ١ ح من أبواب الذبح١٦الباب 

. ٦ ح من أبواب الذبح١٦ الباب ١١١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٦ الباب ١١١ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح من أبواب الذبح١٦ الباب ١١٠ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٨٠

نة فقد يعجفاء فوجدها مس أا ىريهو  واشتراها إذا كذلكو، جزت عنهأنة فقد يمس أا ىري 

  )١(جزأت عنهأ

  . )٢(نةيستحب السميو، ال عجف وبين عكيمل  إذا  اهلرمةرخص يفأنه  :)عليه السالم(عنه و

 يزجي فاء فال الرجل البدنة عجىاشترإذا  :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم،  مرسل الصدوقيفو

  . )٣(كالتمتع مثل ذل يهد يفو، جزت عنهأنة فوجدها عجفاء ي اشتراها مسفإذا، عنه

دلة بعض األطالق إل،جزاءعدم اإلى علفاجلواهر ، ظهر اهلزال قبل الذبح إذا مايم اختلفوا فمث إ 

 أنه علميهو و :منصور حةيجزاء مبفهوم صحد مطلق عدم اإليلتق، جزاءاإلى علاملستند و، السابقة

هو  أقربن كيمل ن إ حوطفاأل، المه نظراًك  يفنكل،  صدرهاإطالق إىل  مضافاً،ز عنهجيمهزول مل 

  . ظهر اهلزال قبل الذبح إذا جزاءعدم اإل

 ققحيمل  إذا يفكي ال أنه ماك،  مهزولريغ أو ونه مهزوالًك اف يفكهل اخلربة أقول  أن مث الظاهر

   . أم الان مهزوالًكهل  أنه كعلم بعد ذليمل و

انصراف و، واحلرج ة للعسريفاكال، ة احتماالتيفاك اليفف، نة فصارت مهزولةيولو اشترها مس

 طالقة إليفاكفال قلد أو  ما لو أشعرنيل بي والتفص، بعد منع االنصرافطالقلإل عدمها و، عن مثلهدلةاأل

 قربهذا االحتمال هو األ و، املقامأدلة طالقفالعدم إل مهاري غنيب و، املقامأدلةا عليهترد   الأدلتها اليت

  . حوطاألو

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٨ ص١ج: الدعائم )١(

. ٦٦٨ ح١٨٤ ص٢ج: الدعائم )٢(

. ٢٧ ح يف األضاحي١٩٩ب ا الب٢٩٧ ص٢ج: الفقيه )٣(



٢٨١

، ذحبهيمل  أو  ذحبهى،فكنقد الثمن ن إ أنه فالظاهر، تامة فجاءت ناقصة أا ىعل ىلو اشتر: الرابع

 خ يفيالشك،  اختاره بعض الفقهاءيهذا هو الذو، ف الناقصكيمل  ولهينقد الثمن وجب تبدين مل إو

 ذا الشرائعكو، هريغ و عن العالمةيكخالفاً للمح، هو الظاهر من احلدائقو، بعض من تبعهو، تبهكبعض 

  . كثراأل إىل بل نسبه اجلواهر، ذبح وة ولو نقديفاك فقالوا بعدم ال،تبعهم اجلواهرو

علم يمل  واًيهد ىمن اشتر: )عليه السالم(عن الصادق ، احلليبح عمران يصح: األولى علدل يو

  . )١( مث علم به فقد متنقد مثنهي حىت باًيبه ع

 أو ب عوريان به عك واًيهد ى رجل اشتريف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةيح معاويصحو

 ىاشترو، ن نقد مثنه ردهكين مل إو،  عنهأجزأان نقد الثمن فقد كن إ :)عليه السالم(فقال  ،هريغ

  . )٢(هريغ

، باًيعلم به عيمل و اًيهد ىمن اشتر: قالنه  أ،)عليه السالم(عن الصادق ، دمها خرب الدعائميؤيو

ده رين نقد الثمن فلكين مل إو، هيزجي :)عليه السالم(قال  ،بي املعآىقبضه ر وفلما نقد الثمن

  . )٣(ستبدليول

فالالزم ،  استدل به للقول الثايني الذ،بية العيفاك أخص مطلقاً من مطلقات عدم خبارهذه األو

  .عمطلقات املنى علها ميتقد

  . راجعهي أن الطالبى عل ف،ل حول هذا املوضوعيالم مجكللحدائق و

                                                

. ٣ ح من أبواب الذبح٢٤ الباب ١٢٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب الذبح٢٤ الباب ١٢٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. يره اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم )٣(



٢٨٢

  .ل حالكى علام لتاط االستبدال باياالحت أن كش ال نعم

من املناط ، احتماالن ،حنوه أو ان ضار اللحم ملرضك أو جلل أو يان حراماً لوطك إذا يفكيهل و

 أنه  إىلضافةباإل، دي بعريهذا غو، ن النص مكمن انصراف مثل ذلو، ه املنة بعدم ضرر احلاجيامللحوظ ف

  .أحوط

منه  و، منه قصد القربةىمتش إذا ى،فكولو بعد الذبح  ناقصة فظهرت تامة أا ىعل ىولو اشتر

  . ةيفاكالم اجلواهر من عدم الك يف علم ماي

 نع يف املأدلةصراف ن ال،قلده أو  أشعرهيه الذيهدنقص  إذا ةيفاك ال يفشكال اإلينبغي اله مث إن

  .تقدم  ماما تقدم مثله يفك، دلةات األإطالقشمله يف، املقام عن مثله

ب كا رجل رميأ: )عليه السالم(لقوله ، يفكيفهل ،  الناقصىفاشتر، ولو جهل اشتراط التمام

 انتهاء نيفصل بي أو ،دلة األطالقإل ،يفكي ال أو ،ةيفاك الظاهره العريف إذ .عليهء يش أمراً جبهالة فال

 حوطان األكن إو، بعده الثالثو، األولبعد ي ال، احتماالت ،يفكي ه فالري غنيبو، يفكي الذبح فوقت

  .الثاين

 أن علم إذا ذاك و،ما تقدمكان عن جهل فك أنه  علمفإن، له ذبح الناقصيكو أن  للحاجنيلو تبو

  .  فتأمل،فقطل يكبعد ضمان الوي الو، ه احتماالنيفف الإو، ل علم بالنقص بعد نقد الثمنيكالو

  



٢٨٣

  : أمور يد اهلستحب يفي: )٢٨ مسألة(

ال  وخالف  المنها مجلة يفو،  سواديف تبعر ويمتش وكترب و تنظر،ناًيون مسكي أن :)األول(

  .  متعددةأخبارا عليهدل يو، مجاع اإلعليهبل ، إشكال

ه وآله صلى اهللا علي(ان رسول اهللا ك: )ما السالمعليه(عن أحدمها ، ابن مسلم حي صحيفف

  . )١( سوادنظر يفي سواد ول يفكأيم يقرن عظأبش ك بيضحي )وسلم

ى عل: قال ،بنهاذبح يإبراهيم أن ن أراد يأ، )عليه السالم(جعفر  سألت أبا، خرحه اآليصحو

ان ك وأملح: )عليه السالم(فقال  ،ن نزليأو ان لونهك  ماإبراهيمبش كسألته عن و، ىاجلمرة الوسط

  سوادل يفكأي و سواد يفيشميان كو، ن من مسجد مىنمياجلبل األى عل السماء نزل به من و،أقرن

  . )٢( سوادبول يفي وبعري ونظريو

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان رسول اهللا ك: )عليه السالم(عن الصادق ، ح ابن سنانيصحو

  . )٣( سواد يفيشمي و سوادنظر يفي ،فحل قرنأبش ك بيضحي

 مل فإن، قرن فحلأبش أسود ك بضح: قولي )عليه السالم(من مسع عنه  حدثين، حسن احلليبو

  . )٤( سوادنظر يفيو  سوادشرب يفيو  سوادل يفكأيقرن فحل أجتد أسود ف

  بش ك أمر ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه إ :ىرة واملنتهكالتذ وة املبسوطي روايفو

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح١٣ الباب ١٠٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦ ح من أبواب الذبح١٣ الباب ١٠٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب الذبح١٣ الباب ١٠٧ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٥ ح من أبواب الذبح١٣ الباب ١٠٨ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٨٤

  .ى به فضحفأيت،  سواد يفكربي و، سوادنظر يفيو،  سوادطأ يفيقرن أ

 ،ميون هلا ظل عظكيث ي حب،ة عن عظم اجلثةيناك واحد الريره غكذ  ماك ذلالظاهر من معىنو

  .خضرارد اإلي النبات شدرتع يفيل معناه يقو، ل معناه سواد هذه املواضعيقو

  . )م السالمعليه(ت ية عن أهل البي الثالثة مرواملعاينن إ :يعن الراوندو

  . حسن احلليبما يفك، سود األنيبو، ثيحاد بعض األما تقدم يفك، ملح األنيب لونه  يفريخيه مث إن

أنه كو، عرايبما عن ابن األك اضيد البيض الشديبه باألريتفس أما ،اضيب وه سواديف ملح ماواأل

  .فهو خالف املتبادر منه، اضي البلح يفملاكون كي

  .السمن قدم الثاين و اللوننيب مردار األ ولو

  . القرنريبكقرن ألواملراد با

 تعاىله  ألن،اهللا سبحانه أحسن إىل مجل األميتقدو، ما مجالأ إىل ضافةباإل القرن واللون مث إن

وجب يالسواد  و،وانيالقرن مبرتلة مدخنة جسم احل ذإ، واني حلم احلة يفيهلما مدخل، ب اجلمالحيل يمج

  .  العلمما ثبت يفك، فظ احلرارةحيه  ألن،رفاه اجلسم

خالفاً ملا عن ، عليه مجاع اإلىبل عن املنته، املشهورى علف به مما عر يدون اهلكي أن :)اينالث(

ون كي أن املراد بهو، ك فقالوا بوجوب ذل،ةيالغن وصباح واملهذبة واملبسوط واإلي والنهانيبيظاهر التهذ

  . ة عرفةيحضر بعرفات عشأقد 

ف مبا عر إالّ ىضحي ال: )عليه السالم(ادق  عن الص،ريبص أيب خرب، وركالرجحان املذى علدل يو

  . )١(به

، مكدون اللحم فدونينتم تركن إ :قال ، بهىضحي يسأل عن اخلص: قال، نصر أيب ح ابنيصحو

  . )٢(ف بهمبا قد عر الّإ ىضحي ال: قالو

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح١٧ الباب ١١٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب الذبح١٧ الباب ١١٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٨٥

 ي هإمنا يهدس له ي من مل توقف له بدنة بعرفة ليروو: )عليه السالم( ي الرضوبل يف

  .)١(ةيضح

عن  خلرب الدعائم ، مىن إىلضافةباإل ،املشعر و عرفةكل املناسكان ساقه ك إذا رجح حضورهيبل 

 عيني ،ف بهعري أن يد أمر من ساق اهل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(الباقر 

  . )٢(لهاك كاملناس ووقفه بعرفةي

  . ةية القطعريالس ونة الشهرة احملققةيبقر ،االستحبابى عل حممولة خبارهذه األو

عليه (قال  ،عرف اي شاة مل ىعمن اشتر، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ساريد بن يخرب سعو

  . )٣(عرفيف ا أم مل  عر،بأس ا ال: )السالم

  .هيف ماخيفى   فال،ةيان اجلملة اخلربك مل،االستحبابى عل نياألولن يأما محل املستند اخلرب

عبد  يبقلت أل، ديح سعي لصح،هريغ وره اجلواهركما ذك، ف بهعر أنه ة قول البائعيفاكمث الظاهر 

 ،كيعلذبون كي م الإ: فقال ، عرف ا أم الي ولسنا ندر، النعم مبىنينا نشترإ: )عليه السالم( اهللا

  . )٤(ضح ا

قف احلاج يما ك، ضاقت فالوقوف حوهلا فإذا،  نفس عرفاتوان يفين املراد وقوف احل أالظاهرو

ان كوان ا ين مرور احلكمأ فإذا،  هناكذلك،  ولو املرور اىفكنه كميذا مل إ و،ضاقت إذا حوهلا

ام البدل يلق، هايحضاره اضطرارإ االستحباب  يفيفكيا هياريحضاره عرفات اختإن كميذا مل إو، أفضل

  .مقام املبدل منه

   فإن، ة اللحميمه ألاألولقدم ، هذا واألولب  املستحنيمر بولو دار األ

                                                

. ٢ ح من أبواب الذبح١٥ الباب ١٧٥ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٨ ص١ج: الدعائم )٢(

. ٤ ح من أبواب الذبح١٧ الباب ١١٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح من أبواب الذبح١٧ الباب ١١٢ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٨٦

  . طعام الطعامإب حياهللا 

، ورةكاملعز الذ و الضأنيفو، ناثالبقر اإل والبدن يهد فضل يفن األأ واحد بريصرح غ: الثالث

، البقر وبلرحام من اإلأفضل البدن ذوات األ: ةيح معاوي صحيف، )عليه السالم( لقول الصادق كذلو

  . )١(ا من الغنم الفحولةيالضحا و،ورة من البدنك الذيقد جتزو

مل جتدوا  إذا  البلدانالبقر يف وبلورة اإلكجتوز ذ: )عليه السالم(عنه ، ح ابن سناني صحيفو

  . )٢(ناث أفضلاإلو، تنااإل

 ، ماىضحي أن هما أفضلي أ،البقر وبلعن اإل )عليه السالم(الصادق سأل ، ح احلليبي صحيفو

  . )٣(رحاماألذوات : قال

 بل احلج اإل يفيضاحأفضل األ: فقال ،يضاحعن األ )عليه السالم(سأله ، ريبص أيب  خربيفو

  . )٤(ال مجل و بثورىضحيال و،ذوات االرحام: قالو، البقرو

  . بشكالفحل من ال يهدقد تقدم و

 يزجيو، اًعيبل والبقر مجرحام من اإلأفضل البدن ذوات األو: )عليه السالم( ي الرضويفو

  . )٥(بل الفحولةا من اإليأفضل الضحاو، البدن وورة من البقركالذ

، بلناث من اإل اإليضاحواأل يدأفضل اهل: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

مث ، ور من املعزكمث الذ، ور من الضأنكمث الذ، منهاور كمث الذ، نات من البقرمث اإل، منهاور كمث الذ

  ناث مث اإل، اث من الضأنناإل

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٩ الباب ٩٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢الذبح ح من أبواب ٩الباب  ٩٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥الذبح ح من أبواب ٩ الباب ١٠٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤الذبح ح من أبواب ٩ الباب ١٠٠ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٢٢ س٧٢ص: فقه الرضا )٥(



٢٨٧

  .)١(من املعز

  .  السنن للتسامح يف،البأس بالعمل بهو

ث قال بعدم يح، ةي النهايكخالفاً حمل، املشهور ما هوك، بالثور واجلمل يهدره التكي: )الرابع(

 ضار بعد ظهور ريها غية فير التضحكذو،  املتقدمةريبص أيب حةية صحياملرجوحى علدل يو، اجلواز

  .ليخرج بالدل ما إىل بالنسبة إالّ ،نيمك وحدة احلبواب املختلفة يفت األايروا

  .  لوحدة جنسهما،م البقرك حاجلاموس يف مث إن

  يفيزجيم كَاجلاموس عن : )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبك، انيرعلي بن حة ي صحيفو

  . )٢(ةع فعن سبىنثأان كن إو، راً فعن واحدكان ذكن إ :فجاء اجلواب ،ةيالتضح

  . ما هو واضحك، ةيضح األ يف:واملراد بالسبع

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(علي عن ، اتي خرب اجلعفريفو

 ةيضح األ يفعيني،  عن سبعيزجياجلاموس)٣( .  

واستدل ، كتبعه املستدرو، ة والبخايتيجزاء اجلبلإ عدم : عنوان البابيف  الوسائليف: )اخلامس(

ِمن الْمعِز اثْنيِن ِمن الضأِْن اثْنيِن و﴿: ةي بعض اخلوارج عن هذه اآلسألين: قال، ي مبا عن داود الرقكلذل

ما  وكحل اهللا من ذلأ ي ما الذ،)٤(﴾ِمن الْبقَِر اثْنيِنوِمن الِْإِبِل اثْنيِن و...  قُلْ آلذَّكَريِن حرم أَِم الْأُنثَييِن

  نا حاجأو، )عليه السالم( عبد اهللا أيب ىعل فدخلت ،ءيه شي فين عندكيفلم  ، حرميالذ

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٦ ص١ج: الدعائم )١(

. ١الذبح ح من أبواب ١٥ الباب ١١٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤ س٧٢ص: اجلعفريات )٣(

. ١٤٤و ١٤٣ اآلية: نعامسورة األ )٤(



٢٨٨

 أن حرمو، ةيهلواملعز األ  الضأنة مبىنيضح األحل يفأ عز وجلاهللا ن إ :فقال ،انكخربته مبا أ ف

بل ة اإليضح األحل يفأ تعاىل اهللا فإن، نيثنامن البقر و نيثنابل من اإلو: قولهوأما  ،ةي باجلبلىضحي

 الرجل إىل صرفتناف ،ةيلبحرم اجلو،  اىضحي أن ةيهلحل البقر األأو، ها البخايتيحرم فو، العراب

  . )١(بل من احلجازء محلته اإلي هذا ش:فقال، خربته ذا اجلوابأف

  يفعيني : آخرهيف و،باً منهيقر )عليه السالم(عن الصادق ، عن صفوان اجلمال، ث آخري حديفو

ماماً إهراق أبوه من الدماء ما اختذت  أال ما لونه إ  أما:فقال، خربتهأ فلما انصرفت : قاليضاحألا

  . )٢(هريغ

  :لكن مشيم مبثل هذكثبات احلإ أن خيفى الو

  . لي فهو أشبه بالتأو،ريهما من التفسي ورد في الذكة خالف ذليظاهر اآل أن من جهة: أوالً

  . ئاًيعلمه شي أن فحامه بدونإلعله أراد و، ي مقام جواب اخلارجن يفاك )عليه السالم(نه إ :اًينثاو

 خصوصاً مع تعارف ،نعام الثالثة مطلق أقسام األ يفىالفتاو وةريثكات اليات الروان إطالقإ :ثالثاًو

 ،ةيلقال حبرمة اجلبي أن  إالّاللهم، راهة ماكثبات الإمر ة األيغا. نيتينع عن العمل بظاهر الروامي البخايت

، يفكت بل فال اإلإطالق خالف املنصرف من البخايتو، يد اهل يفيفكي  فال،د احملرمي من الصألا

  . التأمل والتتبع إىل املسألة حباجةو

صدق يمل  إالّ إذا ،البقرة واجلاموس و، الضأن واملعزنيب بأس باملتولد ال أنه الظاهر: )السادس(

    ذئبنيب و،بقرة و محارنيب املتولد أما ، جوازهتأمل يفياالسم ف

                                                

. ٥الذبح ح من أبواب ٨ الباب ٩٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦الذبح ح من أبواب ٨ الباب ٩٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٢٨٩

مع الصدق فالظاهر  أما ،صدق االسميمل  إذا تهيفاك عدم  يفشكال اإلينبغي فال، شاة مثالو

  . تأملى علة يفاكال

: قال )عليه السالم( ي ملا عن الرضو،بشاًكل بدنة كذبح مع ي أن الظاهر استحباب: )السابع(

صلى اهللا عليه وآله(ذبح رسول اهللا و( بشاكدنة ل بك مع)١( .  

 أو ،عيعل اجلمجي أن خمتار يف أنه الظاهر ،ال أو ل الوجوبك ال يفينويذبح املتعدد  إذا مث هل

سواء جعل الواجب ،  مستحباًكثراأل أو ع باستثناء الواحديعل اجلمجين أو،  واجباًكثراأل أو ،الواحد

  .ريخاأل أو الوسط أو األول

ان ك صورة ما يف حىت ،كثراأل وقل األني بيري التخشكالإتاب عن ك بعض مباحث القد أجبنا يفو

  . م املنفصلكمن ال

  

                                                

. ٣٤ س٧٥ص: فقه الرضا )١(



٢٩٠

  : أمورالذبح  و النحرستحب يفي: )٢٩ مسألة(

ما ك، نيمرال األك الخالف يف وإشكال بال،  بواجبكس ذليلو، بل قائمةنحر اإلي أن :)األول(

  .همريغ ورة واملستند واجلواهرك والتذى املنتهكصرح بذل

 ، صف واحدقائمات يفأي  ،)١(﴾فَاذْكُروا اسم اللَِّه علَيها صواف﴿: تعاىل قوله كذل ىعلدل يو

افإذاوجبت جنو   سقطتأي .  

 ، تصف لتنحرني حكذل:  قال﴾فَاذْكُروا اسم اللَِّه﴿: عز وجل قول اهللا  يف،ح ابن سنانيصحو

  . )٢(بةكالر إىل  اخلفنيب ها مايديتربط 

 تنحرها: قال ،نحر البدنةيف يك )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ناينكالصباح ال أيب حيصحو

  .)٣(نيمي قائمة من قبل اليهو

  . )٤(دهي بىسريدها الينحر بدنه معقولة يو )عليه السالم( عبد اهللا أبا تيرأ: ةجيخد قال أبوو

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل قربن  إذان البدنك: قال، )عليه السالم(علي عن ، اتية اجلعفري روايفو

  . )٥(ثالث قوائم معقوالت ىبن عل قر)عليه وآله وسلم

مشر عن  و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه يلإفلما قربن  :قال )عليه السالم(عنه ، ىخرأة ي روايفو

  . )٦(لكفأم اقتطع كمن شاء من: فلما وجبت جنوا قال، إليهاده يتاهن بأه يلإأخذ احلربة ازدلفن  وجبته

                                                

. ٣٦ اآلية: احلجسورة  )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٣٥ الباب ١٣٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢الذبح ح من أبواب ٣٥ الباب ١٣٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٣الذبح ح من أبواب ٣٥ الباب ١٣٥ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٩ س٧٣ص: اجلعفريات )٥(

. ١٣ س٧٣ص: اجلعفريات )٦(



٢٩١

تنحر  و، تصف للنحرنياصطفافها ح، صواف :)عليه السالم(عن الصادق ، ة الدعائمي روايفو

 حنر كذلكو: قال، رضاأل إىل سقطت أي  وجبت جنوافإذا، ثالث قوائمى علمعقولة قائمة 

  . )١(تذبح وجعالغنم فتض وما البقرأ ف،اماًيه من البدن قيهد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

سأل أخاه عن ، )ما السالمعليه(جعفر علي بن رواه  فهو ما، كعدم وجوب ذلى علدل يأما ما 

  . )٢(ةكن شاء بارإ ون شاء قائمةإو، عقلهاي:  قال،ةكأوبار  قائمة،نحرهايف يكالبدنة 

طلق أو، باطهآ إىل خفافهأ فشد ريالبعوأما : ة محراني روامبا يفو، ركذ الظاهر جواز الربط مباو

  .)٣(هيرجل

 ديتاب الصك  يفأيتيما سى عل كتوقف ذلي ،قاعداً وذحبهما قائماً و،وز ذحبه مضطجعاًجيهل و

  . تعاىل اهللا ءشا نإ ،الذباحةو

ره كما ذ ك،ن للطاعنمياجلانب األ ال ه املنصرف ألن،وانين للحميطعنها من اجلانب األي أن :)الثاين(

  .األولمر  األتقدم يف  ماعليهدل يو،  املسلماترسالإ له نيمرسل،  واحدريغ

ان ك ن الوقوف مستقبالًك متفإن الذابح أما ،وان مستقبل القبلةيون احلكي أن من الواضح وجوبو

  . )الذباحة وديتاب الصك ( يفأيتيما ك،  مستحباًكذل

  . يخالف للتأس ال وإشكال بال، النحر بنفسه و الذبحتوىلي أن :الثالث

، كتيضحأ  وال النصراينيهودي الكذبح لي ال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، احلليبة ي روايفف

   ي للذيجهت وجهو: تقول و،انت امرأة فلتذبح لنفسهاك فإن

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٥ ص١ج: الدعائم )١(

. ٥الذبح ح من أبواب ٣٥ الباب ١٣٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ ححيل الذبح من غري املذبح ال أنه  يف٣ الباب ٢٥٥ ص١٦ج: الوسائل )٣(



٢٩٢

  . )١(كل وكاللهم من، فاً مسلماًيحن رضاأل وفطر السماوات

صلى اهللا عليه وآله ( حنر رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ة محاد بن عثماني روايفو

  . )٢(نيثالث و سبعاً)عليه السالم(علي حنر و، ني وستده ثالثاًيب )وسلم

  ماكذلى علدل يو، )عليه السالم(علي  حنر ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه املراد أن الظاهر: أقول

عليه (علي فجعل ل، ة بدنةائ ساق معه م)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ان النيبك: رواه الصدوق قال

عليه (علي ان كو: قال أن إىل، دهيلها بكحنرها  و،نيست ولنفسه ستاً و،نيثالث و أربعاًمنها )السالم

صلى اهللا عليه وآله ( ذبح رسول اهللا ينا الذأ ويم مثلكيمن ف: فقال الصحابةى علفتخر ي )السالم

  . )٣(دهيه بيهد )وسلم

 أن  فالظاهر،نيثالث وسبع بعضها من يف و،نيثالث وعأربات من ي بعض الروار يفكذ ماوأما 

  .أحدمها اشتباه

  الفضلكه تر ألن،)عليه السالم(علي  عدم ذبح نايفي ال، نسان بنفسهلة ذبح اإليرناه من فضكذ ماو

  . فضلاألإىل 

 قال رسول اهللا ،ديبن ز فعن بشر، ذبح بنفسهين مل إو حتهيشهد بنفسه ذبح ذبي أن :)الرابع(

غفر ي منها أول قطرة فإن ،كحتيذبح ذب يهداش: )ا السالمعليه( لفاطمة )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(

  . )٤( عامةنيهذا للمسلمو: قال أن إىل كيعلئة يل خطكو كيعلل ذنب كاهللا ا 

  ،  الذبح بنفسهتوىلين كيمل  إذا ،د الذابحيده مع يضع ي أن :)اخلامس(

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٣٦ الباب ١٣٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣الذبح ح من أبواب ٣٦ الباب ١٣٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٥ حنبياء يف حج األ٦٣ الباب ١٥٣ ص٢ج: الفقيه )٣(

. ٤الذبح ح من أبواب ٣٦ الباب ١٣٦ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٩٣

قبض ي مث د الصيبي  يفنيكضع السي )عليه السالم( نياحلسبن علي ان ك، ةيح معاوي صحيفف

  . )١(ذبحيه الرجل فيديى عل

ته يضحأذحبه و أو هيهد حنر يلي أن ستحب للمرءي:  قال)عليه السالم(عن الصادق ،  الدعائميفو

 نحري حىت عليهقم قائماً يستطع فلي مل فإن ،د اجلازريده مع ين كيقدر فلي مل فإن، كذلى علقدر ن إ دهيب

  . )٢(كرب اهللا عند ذلكيو

 بأن )عليه السالم( نياحلسعلي بن ة ير رواكن ذ أل به املستند بعدكما استش أن ظهريمن هذا و

  . به فتواأ ما ة يفحية الدعائم صري روافإن ،وجه له  الى،ة أخص من املدعيالروا

د يده مع يضع ي نأمث ، ذبح هوي أن ،مراتب االستحباب ثالث أن فقد علمت، انكف يكو

  . ضرحي نأمث ، اجلازر

عن الصادق ، حة صفواني صحيفو، ما تقدمكالنحر  أو دعو عند الذبحي وربكي أن :)السادس(

 فطر ي للذيوجهت وجه: قلو، اذحبه أو  فاستقبل به القبلة واحنرهكيهدت ياشترإذا  :)عليه السالم(

 ني هللا رب العاملممايت ويايحم ويكنس وصاليتن إ ،نيكنا من املشر أما وفاً مسلماًيحن رضاأل والسماوات

 .اللهم تقبل مين، ربكأاهللا و، بسم اهللا، كل وكاللهم من، نينا من املسلمأ ومرتأ كبذلو،  لهكيشر ال

  . )٣(نيكمث أمر الس

  اللهم تقبل من، بسم اهللا:حتهيذبى عل قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبن إ :ة الغوايلي روايفو

  . )٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم(مة حممد أمن و، آل حممد وحممد

                                                

. ٤ ح من أقسام احلج١٧ الباب ٢٠٨ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٣٢٥ ص١ج: الدعائم )٢(

. ١ من الذبح ح٣٧الباب  ١٣٧ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١٥٨ ح٢٤٠ ص١ج: العوايل )٤(



٢٩٤

 بسم اهللا ،كيلإ وكل وكبو: كمنحة ي الصح بعد قوله يف)عليه السالم( ية الرضوي روايفو

صلى اهللا (حممد و، كميلك ىموسو، كلي خلإبراهيمما تقبلت من ك  مينتقبل، ربكاهللا ا، ميالرمحن الرح

  . )١(متوت حىت تنخعها ال واعليه نيكمر السأمث  ).معليهصلى اهللا ( كبي حب)عليه وآله وسلم

 ع من اليمج وصدقائهأته وينسان عن أهل بذبح اإلي أن ون من املستحبكي أن بعدي ال: )السابع(

  . ي للتأس،مةد من األجي

ن مل بشاً عمك ىضحوم األي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ذبح رسول اهللا  :حة ابن سناني صحيفف

  . )٢(متهأد من جي

عمن مل  واللهم هذا عين: قالو، بشاًك ذبح )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه إ :ةية النهاي روايفو

  . ميتأضح من يعمن مل  وهذا عين :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال و ذبح آخر و.يتي من أهل بضحي

 فرغت فإذا:  قال)عليه السالم( يضو الرملا يف ي،د بعد ذبح اهلنيعتكستحب صالة ري: )الثامن(

  . )٣(كسل حاجت و،وادع اهللا، نيعتك ر وصلّكمن الذبح فائت رحل

  

                                                

. ٢٨ س٢٨ص: فقه الرضا )١(

. ٣الذبح ح من أبواب ١٠ الباب ١٠١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥الذبح ح من أبواب ٥٣ الباب ١٨١ ص٢ج: كاملستدر )٣(



٢٩٥

  : ه قوالنيف ،يدل من اهلكب األجيهل : )٣٠ مسألة(

الشرائع  وي واحلل،المهاك ظاهر  يفالعماين و الصدوق،يكما حكه يلإذهب ، الوجوب: األول

  . شف اللثام واملستندك وةريالذخ وكاملدار وكاملسال وسوالدرو  والقواعدىواملختلف واملنته

  . االستحبابصحابظاهر األ: قال أنه بل عن الدروس، مجاعة وخي اختاره الش،االستحباب: الثاين

  .قربهذا هو األو

قوله  و،)١(﴾فَكُلُوا ِمنها وأَطِْعموا الْباِئس الْفَقري﴿: تعاىل قوله مر يف بظاهر األ:األولاستدل للقول 

  .)٢(﴾الْمعترفَكُلُوا ِمنها وأَطِْعموا الْقاِنع و﴿ :تعاىل

  : اتيببعض الرواو

ما ك، طعمأل وكحنرت ف أو ذحبتإذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، حة ابن عماريمثل صح

، تهيعطأقنع مبا ي يالقانع الذ: )معليه السال(فقال  ،﴾أَطِْعموا الْقاِنع و الْمعترفَكُلُوا ِمنها و﴿: قال اهللا

  . )٣(ريالبائس الفق و،هيدي  يفكسألي ي والسائل الذ،كيعتري يواملعتر الذ

  . يسأمة التيبضم، هيهدل من كأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  أن ىعلدل  مباو

صلى اهللا ( رسول اهللان إ: ما قاالأ )م السالمعليه(عن الباقر والصادق ، حة اجلماعةي صحيفف

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فأمر ا رسول اهللا ، ل بدنة بضعةكؤخذ من ين  أ أمر)عليه وآله وسلم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ان النيبكقد و، ا من املرقيحسو )عليه السالم(علي  ول هوك فأ،فطبخت

  . )٤(هيهد ه يفكشرأ

                                                

. ٢٨ اآلية: سورة احلج )١(

. ٣٦ اآلية: سورة احلج )٢(

. ١الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٢٩٦

 ان يفك) صلى اهللا عليه وآله( فعل الرسول  ألن،التمتع وم القرانكوحدة حى عل ن هذا بناًءكل

  .القران

ى عله يداللة ف فال،  مقام توهم دفع احلظرمر يفاأل أن ،وراتكاالستدالل باملذى علرد يو

ل كتنعون من أميانوا ك ينية واجلاهليمم املاضاألن إ :مها قالواريغ واملقداد وشافك الفإن، الوجوب

  . خبار مجلة من األكد ذليؤيو، مةه األ عن هذرجفرفع اهللا احل، همكنسائ

 فال من نقصان احلج يهدل ك :ثي حديف )عليه السالم(عن الصادق ، الرمحان مثل خرب عبد

  . )١(لكمن متام احلج ف يهدل كو، ل منهكتأ

واملضمون ، ان مضموناًكن إ :فقال ،سركنافاً يهدى هدأسألته عن رجل :  قال،يخرب البخترو

 مل فإن، نيك هو للمساإمنا، ال: فقال ،ل منهكأيأ:  قلت،هؤ فداعليه ف،جزاء أو  نذرعيني نيمي ان يفكما 

  . )٢(ل منهكأي: )عليه السالم(قال  ،ل منهكأيأ:  قلت،ءي شعليهس ين مضموناً فلكي

ال و، ةيل احملرم من الفدكأي ال: قوليان ك، )عليه السالم( إىل علي بسنده، سنادعن قرب اإلو

  . )٣(ك ذلىل مما سوكأيو، ديجزاء الص الو، اتفاركال

 :قال أن إىل س بواجباتيم من اهللا ليتعالربع أ : قال)عليه السالم(علي عن ، اتيخرب اجلعفرو

لكأيمن شاء مل  و،تهيضحأل من ك أء فمن شا،لوا منهاكف)٤( .  

  . ةينة اآليبقر ،يدة اهليضح املراد باأل:أقول

                                                

. ٤الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

 .١٦الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ س٧١ص: دسناقرب اإل )٣(

. ١١ س١٧٨ص: اجلعفريات )٤(



٢٩٧

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعد نقل قصة الرسول  ،)عليه السالم(لصادق عن ا،  خرب الدعائميفو

صلى اهللا عليه وآله (ا اقتداًء برسول اهللا ياهلدا وايل من الضحاكستحب األيف :هيهدل بعض كأمن 

  .هاريغإىل  .)١()وسلم

بعض ما تقدم ك، ليبل مىن  إىلذهنب إذا النساءى علل كاأل ر وجوبكد عدم الوجوب عدم ذيؤيو

  . ثهيحادأ

  .أحوطبل هو ، لك األينبغي نعم

 ني القائلأدلة عنوان الباب ناش عن عدم وضوح داللة  يفكن توقف الوسائل واملستدر أوالظاهر

  . بالوجوب عندمها

  

  

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٨ ص١ج: الدعائم )١(



٢٩٨

  . بثلثه يهدي و،تصدق بثلثهيو، هله ثلثهأل هو وكأي ،ثالثاً يدم اهليستحب تقسي: )٣١ مسألة(

بل ، كثراأل إىل نسبته شف اللثامك بل يف، ىخرأح يصر وت ظاهر مجاعةيثلالتن إ : اجلواهرقال يف

  . )م السالمعليه( امع عنهم حنوه يفو، عندنانه إ انيعن التب

 فإن، ن للمقاماات القريلذا استدل املشهور برواو، القران والتمتع يهد  الظاهر وحدة بايب:أقول

 : قال،قويفموثق العقرك ،ةيفيك الكتلى علما تمتع قدال يهدهو  ناالقر يهد أن دلةاملنصرف من األ

 :قلت، ةكمب :)عليه السالم(قال  ،حنرهاأن يأ العمرة بدنة ف سقت يف:)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل

  . )١(تصدق بثلثو، هد ثلثاًأ و،ل ثلثاًك :)عليه السالم(قال  ، منهايعطأء ي شيفأ

 يدم حاجاً فلقق كاملل سعد بن عبدن إ :)عليه السالم( عبد اهللا بوأقال ، ف التماريح سيصحو

طعم أو، طعم القانع واملعتر ثلثاًأو،  ثلثاكهلأطعم أ : أيبفقال ،صنع بهأف يكاً فيهد سقت ينإفقال أيب 

ه من يلإرسلت  أقنع ماي يالقانع الذ: قالو، نعم: فقال ،ال هم السؤنيك املسا:فقلت،  ثلثاًنيكاملسا

  . )٢(كسألي  فالكيعتري من القانع غىنأهو و، ك من ذلأكثر يبتغيواملعتر ، فوقهاالبضعة فما 

علي بن ان ك :قال ،يضاحعن حلوم األ )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،الصباح أيب خربو

، الالسؤى علثلث و، اماريجى علتصدقان بثلث ي) عليه السالم(جعفر  بوأو )عليه السالم( نياحلس

  . )٣(تيهل البانه ألكسميلث ثو

                                                

. ١٨الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٣الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٢٩٩

 يالقانع الذ :)عليه السالم(قال ، ةي اآلري تفسيف )عليه السالم(عن الصادق ، ة احلليبي روايفو

  . )١(سألي  ممن الك رحليعتري يواملعتر الذ،  مبا أويتىضريسأل في

  .  املقامة الواردة يفريثكات اليها من الرواريغإىل 

القسمة  أما  اجلواهريف و،ثالث من األىسمي  مباأيتي أن بل جيوز، مي التقس يفمقدر وجوباً اله مث إن

  .  بوجواثالثاً فلم أعرف قوالًأ

 أن ،ىضح اً تطوعاً أويهدى هدأ ملن ينبغي :)عليه السالم(عن الصادق ، سالم دعائم اإليفو

، تصدقي ويهديو طعمي ول ما أحبكأي ،تي توقك ذلس يفيل و،تصدقي مث ،تهيضحأه ويهدل من كأي

  . )٢(نيتيوقرأ اآل، عز وجلقال اهللا 

ف يك ف،أحداً احتمله بل مل أجد، مقطوع به أنه  إىلضافةباإل، ل الثلثكعدم وجوب أى علدل يو

 ضافةباإل، همايهدال ثلث كأيمل  )عليه السالم(علي و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  أن ،بالقول به

بل قد تقدم ،  الثلثكله بنفسه من ذلك أكالزم ذلي الو، هلل الثلث لألتقدم جع  بعض مايف أنه إىل

  .ل أصالًكعدم وجوب األ

ما  أل،تاكان واجباً مل تسكولو ، ك من ذلنيتياآل خلو، هداءعدم وجوب أصل اإلى علدل يما ك

نة ية ولو بقرياآلبل ظاهر ، املعتر و القانعري الفقيطعام قسمإقل أحد بلزوم يمل  أنه ماك، اني مقام البيف

طعموا القانع أن املراد  أفالظاهر، ل وقتك المها يفكضر حيه ال فإن، طعام من حضر منهماإاخلارج 

  . خرل اآلياملعتر فقط وجب حتص أو حضر القانع فقط إذا قل أحد بأنهيلذا مل و، من حضر منهما واملعتر

                                                

. ١١ س١١٠ ص١٧، جالد الرابع: بيانجممع ال )١(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٨ ص١ج: الدعائم )٢(



٣٠٠

مل  إذا عائلته وله بنفسهكله ك أالظاهر عدم جواز أن ماك، رينفاق للفقالظاهر وجوب اإل نعم

  .ةيسوا مصداقاً لآلينئذ ليم ح أل، النفقة لهانوا واجيبكو ونوا فقراءكي

فالواجب ، هيلإله صايإن كمي ري فقكان هناك إذا ري الفقريله لغكعطائه إ الظاهر عدم جواز كذلكو

  . احلك الريالفقمها مثل ريغ أو معتراً أو انكقانعاً ،  اجلملة يفريطعام البائس الفقإ

 يالقانع الذ: قال، ةميركة الي اآلري تفسيف، )عليه السالم(عن الصادق ، الرمحان  موثقة عبديفف

  . )١( لتطعمهكاملعتر املار بو،  شدقهيلويال  ولحكيال  وسخطيال  وتهي مبا أعطىرضي

هو الغالب  ان ماي صدد بيفة ية الثاني اآلإمناو، ةيان مصداقاً لآلك اًريان بائساً فقكإذا  أنه لوضوح

  .املعتر عند الذبح ومن حضور القانع

 ، واجبريللفق ،بعضاً معتداً به أو الًكه ءعطاإن إو، ل البعض مستحبكأن إ :رناهكفتحصل مما ذ

 أن ماك، اًريه فقيلإى هدون املكي أن ة بدونيهدله كه ؤعطاإال و، بعائلته وله بنفسهكله كوز له أجي فال

  . تحبهداء بعضه مسإ

 فإذا، بعضهى هدأ إذا  ماه يفيلإى هدشترط تعدد املي ما الك، ري الفقدشترط تعدي ال أنه والظاهر

عد من يه فإن، بدله إالّ إذا ،فقد فعل حراماً، تلفهأ أو ،باعه أو ،ري الفقريغإىل  لهكهداه أ أو لهكله كأ

  . لي بعدم التبدىفاحلرام مراع، ل االمتثاليتبد

ما نقله اجلواهر من ك، ضمنيمل  ـ القول بالوجوبى عل ـ لكأيمل إذا  أنه  يفإشكال اله مث إن

   ضمانه ألنكذلو، أيضاً هو به فىتأو،  واحدريح غيتصر

                                                

. ١٢الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٤ ص١٠ج: الوسائل )١(



٣٠١

  .حدتلف حقاً أليه مل  ألن،وجه له ه الريلغو،  لهمعىن  لنفسه ال

ن جرح ل مكى علالشاة ى علدل ي قد تقدم ماو،  حجهه جرح يف ألنعليهاحتمال وجوب شاة و

  .ة عن مثل املقامي بعد انصراف الروا، تامريغ،  حجهيف

 ال ومثإ عليهن كيمل ، وانيفتلف احل، ال مؤمن ورين فقكيمل إذا  أنه  يفشكال اإلينبغي ما الك

  . وجب الضمانيط يتفر ال و،مثوجب اإلي ريتقص ال إذ ،ضمان

ه حق  ألنأنهكو،  الضمان يفإشكال ال أنه  اجلواهريفف، تلف حىت منعه عنه أو ان فباعهك أما لو

، ةي عدم احلقاألصل  ألن،حق أو مكفهل هو ح، ه تأملين فكل، حنوه وديالى علل يشمله دليف، ريالغ

ل يمن قب أنه لقرب احتمال،  واضحريهو ملصلحة الفقراء غ إذ القول بأنه حقو، مكاحلى عله أمر زائد فإن

تته النار أ مىن ب يفنه ملا قرأو، )عليه السالم( قصة آدم  تقدم يفماك، لهك النار فتأان تأيتك يالقربان الذ

  .فهو واجب زائد ريعطاء الفقإأما وجوب  . النفسح من شةيالوقاو، وفائدته التجاوز عن املال، لتهكفأ

  .ما تقدمكل االمتثال يوان آخر من باب تبديبل الالزم ذبح ح،  الضمانحوطن األكل

 قد تقدم إذ ،ريه للفقؤعطاإب جيان ك ياملقدار الذ إالّ ضمني ال أنه اهرفالظ، قلنا بالضمان مث إن

  .ىفك ري للفقمنهال كأ ما ىسو ما أو لهاكعطاها أ فإذا،  واجبةرية غيداهلأن 

من عدم وجوب و، لكعرفت من عدم وجوب األ  بعد ما،فالظاهر جوازه، ولو باع مبقدار حصته

  .  فتأمل،للمؤمن وريل للفقكعطاء الإ

 إىل وال، ة القربةين إىل حتتاج  فال،اتيالتعبد ال، اتيه من باب التوصليخوأل وكن األ أ الظاهرمث

  . ةيهد أو ونه صدقةكة ين

  .ة بطلية للتربعين املنافيمن العناو ما أشبه أو الصلح أو ه من باب اخلمسءعطاإ ىنو لو نعم

   ريغ أو ومةكاحل أن عطاء من جهةاإلى علقدر يولو مل 



٣٠٢

  . صل لأل،ضمان فال، تحق أخذه قهراًاملس

عن ،  خرب الدعائميفف، ل أعم منهي املنصرف من الدل ألن، املرقيل حبسكمث الظاهر حصول األ

 يوحس ـ ما تقدم كـ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى هدأ :ثي حديف )عليه السالم(علي 

صلى اهللا (قال  و،هيهد  يفينكشرأان ك و،ه فحسوت منمرينأ و، من املرق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . )١(ل من اللحمكأ من املرق فقد يمن حس: )عليه وآله وسلم

  .ل من اللحمك األحوطنعم األ

  . طالقلإل، مطبوخاً أو اًيعطائه نإ أو لهك أنيفرق ب الو

 يف ك بذلفىتأقد و، افر واملؤمن واملخالفكال و املسلمني عدم الفرق بطالقظاهر اإل مث إن

منع  األوىلو: مث قال، ةيعطاء احلرورإجواز ى علو، كعطاء املشرإراهة كعدم ى علدل  ده مبايأو، اجلواهر

  . جمهول احلال أو  املستضعفىعطي بل ،املعلوم نصبه

، رواه هارون بن خارجة ما، راهة مع وجود املؤمنكان الظاهر الكولو ، د عدم احلرمةيؤيو: أقول

: قلت، ةيحته احلروريطعم من ذبيان ك )عليه السالم( نياحلسعلي بن ن إ :)عليه السالم(عن الصادق 

  . )٢(نعم: قال ،ةيم حرورأعلم يهو و

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٨ ص١ج: الدعائم )١(

. ٨الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٠٣

  . ظاهررياملندوب غى علمحل الوسائل له و

  قربة ألا،ةيضح األن مكطعم املشري أن رهكنه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، رواه الدعائم ماو

  . )١(عز وجلاهللا إىل 

  .  فتأمل،)٢()عليه السالم(عنه ، عن ابن سنان رواه الوسائل ما ب عنهيقرو

  

                                                

. ٦٧٤ح١٨٦ ص٢ج: الدعائم )١(

. ٩الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٠٤

، الصومى علمقدم  أنه فقد تقدم، الناقص يدن من اهلكمت واملكال يدفقد اهل إذا :)٣٢ مسألة(

  .اتي من بعض الرواك ذلريغو، سوريل امليدلو، يدسر من اهلياست مالصدق 

  .عليهالصوم مع القدرة  إىل  االنتقالخالف يف ال والإشك فال، مثنه ويدذا فقد اهلإو

شهد ي اجلواهر يف و،عليه مجاعة اإليبل عن ظاهر الغن  فاملشهور،ن من مثنهكمتو يدفقد اهلأما إذا 

مل  إذا  احلجةيه طول ذيشتريند من علفه خي: س والشرائعيدرإابن يف صار املخالف حن ال، التتبعمجاعلإل

 خرب عليهدل يو، ما هو واضح ك ـنسانإلفه عند خي أن  إىلتجحيال مل إو، جة احليآخر ذ إىل بق هوي

 ك ذلنيده حجي مل فإن ،العام القابل إىل خرهأال إو،  احلجة ذحبهي ذ وجده النائب يففإذا ـ يتالنصر اآل

  . صام بدله

 ظاهر فإن، ائعس والشريدرإ هو ما قاله احملققان ابن ،ة لوال النصكة املباريظاهر اآل أن خيفىال و

ن كل،  وقتهده يفجيمل  أنه )١(﴾رجعتم إذا سبعٍة ِفي الْحج وأيامفَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة ﴿ :تعاىلقوله 

  . ال مثناً وناًيده عجيون املراد مل كي أن الالزم

 ،د الغنمجيوال  مند الثجي متمتع يف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حهيصح أو ،زي حسن حريفف

 ىمضأ فإذا،  عنهيزجيهو و، ذبح عنهيو  لهيشتريأمر من يو، ةكهل مألف الثمن عند بعض خي: قال

  . )٢( احلجةيقابل من ذ إىل كخر ذلأذو احلجة 

   احلجة حسب يآخر ذ إىل ديوم العي القابل من ذحبه يفي أنه الظاهر: أقول

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٤٤ الباب ١٥٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٠٥

آخر الشهر  إىل ريمل نقل جبواز التأخن إ ، آخر الشهرىلإف الإو، الذبح أيام ن يفكمتن إ نكالتم

  . اراًياخت

ن كمي فال، الفتوى و فهو خالف املنساق من النص، احلجةي أول ذذحبه يفي أن له أن أما احتمال

  . ك النص لذلإطالق بكالتمس

 يروبأن املو،  املنجرب بالشهرة،خرب نصر بن قرواش أيضاًور كم املذكاحلى علدل يف، انكف يكو

عن  )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  قال،مجاع اإلأصحابهو من و، نصر أيب  بن حممد بنأمحد عن

ضعف يهو و، هو موسر حسن احلال و،دهجيفطلبه فلم  ك النسعليهفوجب ، احلج إىل رجل متتع بالعمرة

ان كن إ ذحبهيمن إىل  ةك مبكدفع مثن النسي: )عليه السالم(فقال  ،صنعي أن  لهينبغيفما ، اميعن الص

 ي ذصب يفيذحبه منه فلم يمن  إىل ه دفعهفإن: فقلت،  احلجةي ذذبح عنه يفيلو، أهله إىل يد املضيري

  . )١( احلجةي ذيف الإذبح عنه ي ال: قال ،كأصابه بعد ذل واًكاحلجة نس

ى علقدر ي  من اليفنه إ :قالي فال، عم من عدم القدرة شرعاًأام يه من الضعف من الصيف ماو

  . اميالص

فخلف الثمن عند رجل من  ،يدمل جتد اهل ويدن وجدت مثن اهلإو: )عليه السالم( يالرضوو

قابل  إىل  أخرهاكشتر ليمل  و مضت ذو احلجةفإن، كذبح عني احلجة وي ذ يفك ذليشتري، ةكأهل م

  . )٢( الذبحأياما فإ ، احلجةيذ

سأل أحدمها ، ايفك ال يفي املروريبص أيب خلرب، داعيام واإلي الصني بيريتمل التخحيرمبا  وهذاو

   حىت يهدي د ماجيعن رجل متتع فلم  ،)ما السالمعليه(

                                                

. ٢الذبح ح من أبواب ٤٤ الباب ١٥٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣٣ س٢٨ص: فقه الرضا )٢(



٣٠٦

 الذبح أيام فإن ،صوميبل : )عليه السالم(قال  ،صومي أو ذبحيأ، وجد مثن شاة وم النفريان كذا إ

  . )١(قد مضت

د جي أومل ،د الغنمجيمل  ون وجد الثمنمو:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ده خرب الدعائميؤيو

  . )٢(الصوم إالّ عليهس يون آخر النفر فلكي حىت الثمن

ة يموافقاً لظاهر اآل و،ايفك الان يفك أن  بعد، واردري بقصور السند غاألول اخلرب  يفشكالاإلو

تعلق يف، يهد سنته ه يفنظر أوسط ما وجد بي أن هوو، أضاف شقاً ثالثاً أنه  إالّ،ديقاله ابن اجلن، يريبالتخ

ما ورد ك، ان بثمنهك  اللحمنين بعكي مل فإذا، ري املقصود نفع الفقفإن، سوريل امليلعله لدلو، منه به بدالً

  . انيعاأل األويلالواجب  أن مع، الفطرة واةكالز و اخلمسعطاء الثمن يفإ

نار ينا بدي فاشتريضاح األ يفة فأصابنا غالءكمبكنا :  قال،عبد اهللارواه  ما، رهكذ د مايؤيرمبا و

عليه (احلسن  أيب  إىل رقعةياركفوقع هشام امل، ريثكال  وليوجد بقليمث مل ، ةمث بلغت سبع، نيناريمث بد

 والثالث  والثايناألولالثمن  إىل انظروا: )عليه السالم(فوقع  ،نامل جند بعدأو نايفأخربه مبا اشتر، )السالم

  . )٣(مجعوا مث تصدقوا مبثل ثلثهأف

 ني بيري القول بالتخفإن انكف يك و،ةكمب: نة قولهيبقر، ةيضحاأل إىل بالنسبة أنه ن ظاهرهكلو

  . اتباع املشهورحوطاأل إالّ أن ،داً صناعةين بعكين مل إو نيمراأل

،  احلجةية آخر ذكزور مي الثمن ملن يعطي أن جوزيف، اًيقيون طركي إمناف الثمن يختل مث إن

  ة الشهري بقصود الذبح يفاملق أن لوضوح

                                                

. ٩ ح باب يف صوم املتمتع٥٠٩ ص٤ج: ايفكال )١(

. ر املتعةك ذ يف٣١٨ ص١ج: الدعائم )٢(

. ١٤٤الذبح ح يف ١٦ الباب ٢٣٨ ص٥ج: التهذيب )٣(



٣٠٧

هذا هو و،  ما أمره بهفعليسنان بأنه ي االطمون املخلف عنده ثقة مبعىنكي أن الالزمو، انكف يك 

ونه ك إىل فالحاجة، هيلإون مطمئناً كي أن يفكيم بأنه عليه اجلواهر إشكالف، ونه ثقهكظاهر اشتراطهم 

  .  ظاهر الوجهريغ، ثقة

 يت العام اآلقدم الذبح يفيفهل ،  احلجةيل ذك وان يفيوجد احلي اله  أنعلمن إ أنه هوو، ءي شيبق

 أن منو،  الصومدم بدل ق العام الثاينالذبح يف أن  النص السابقىمقتض أن من، احتماالن ،الصومأو 

  .  الثاينقربواأل،  هذا العام لوجوده يفان حمتمالًك إذا  ماالنص يف

، امي الصأدلةصوم لظاهر يه فإن، م الثاينا العده يفجين كل، نآلد الثمن اجي ان الكإذا  أنه علميمنه و

  .ال علم باملناطو، عليه وارد ريوالنص السابق غ

 ،تهيفاكو الثاين  العاملزوم ذحبه يف فالظاهر، ذبحين من الذبح هذا العام فلم كمت وولو أودع

  .لمناطل

بعد يال و، احتماالن ،الصوم إىل بدلي أو ،ذاكه و الثالثذبح يفي فهل  العام الثاينذبح يفيلو مل 

  .  من باب املثالالعام الثاين أن لظهور، األول

ان كن إو، ه فهو ضامنري غ ذبح يففإذا،  احلجةي ذري غ الذبح يفيفكي فال، ل حالكى علو

  .يمبخالفة الودع سقط عن احلاجي ال أنه الظاهر

ذبح ين أالتزم الذابح ب إذا داعية لإليصوصخ فال، ان الذابح متربعاًكن إو، مث املناط ذبح شاة عنه

  .عنه

الذبح  أن  املقام يفد عدم الذبح مبىنيؤيو،  حمل الذبحالم يفكم الدقد تقو، مبىنعنه اط ذحبه يواالحت

  .ةكون الذبح مبكي ف،ونه مبىنكوجه ل ال، حد مبىن أث اليح  احلجةية ذيبق

  قوةً،هيث له املال فيح،  بلدهدفعه يفيحنوه ل ون من االستقراضكمت وداعين له مال لإلكيمل  مث إن

  ،فعالًأو 



٣٠٨

 ،كما عن املسالك ،ء دون مثن املثليع شيبى عل كن توقف ذلإو، ه قادر ألن،فالظاهر الوجوب 

  .حرجاً وعسراً أو ،ن ضرراً مرفوعاًكيمل إذا 

فهل ، ك ذلريغ أو ،ني أميعدم ودع أو ، وجهي بأكلعدم مال له هنا، ةكنه الذبح مبكميولو مل 

 عدم الوجوب بعد تعذر أصالةمن  و،سوريل امليمن دل، احتماالن ، بلدهيف أو قي الطرصح الذبح يفي

  .  احلجةي شهر ذري غن الذبح يفكمأبأن ، تعذر الزمان إذا ذاكو، أقربهذا و، الصوم إىل نتقلي ف،انكامل

ة كقدمت الشر، ك ذلالم يفكالما تقدم ك، حة واحدةي ذب الفقراء يفكقلنا بصحة اشترا لوه مث إن

  .السنة القابلة إىل ريالتأخى علما تقدم ك، الصومى عل

 حة يفينه الذبح لرخص الذبكبأن أم ،ك االشترانيبو  هذه السنة احلجة يفية ذي بقنيدار بأما إذا 

  يفكشتريفهل ، كبل الالزم االشترا هاينه االستقالل فكمي فال قي التشرأيامخبالف ،  احلجة مثالًيآخر ذ

،  الذبحأيام احلجة ي ذأيامل كقلنا بأن ن إ ،الظاهر االستقالل ، احلجةية ذي بقستقل يفي أو ،هاأيام

ة ي بقنه من االستقالل يفك الشامل لصورة متك االشتراأدلة طالق إلكذلو، كمل نقل بذلن إ كواالشترا

  . اهللا العاملو،  احلجةي ذأيام

  



٣٠٩

 إذا ةسبع و احلجثالثة يف، أيامعن بدله املتقدم صام عشرة و يدعجز عن اهل إذا :)٣٣ مسألة(

ون كي أن بجيما ك، اًإمجاع وسنةً وتاباًك، خالف ال وإشكال بال ،ان له رجوعك إذا ،أهله إىل رجع

  . نصاً واًإمجاعبل ، خالف ال وإشكال بال،  احلجةي شهر ذصوم الثالثة يف

 ،يدد اهلجيعن املتمتع مل  )عليه السالم( اهللا أبا عبدسألت :  قالى،حة رفاعة بن موسي صحيفف

: قال ،ةيوم الترويه قدم فإن: قلت، وم عرفةيو ةيوم الترويو ومية بيصوم قبل التروي: )عليه السالم(قال 

قي بعد التشرأيامصوم ثالثة ي ،قال ، مجالهعليهقم يمل : قلت :صوم احلصبةي ،ما  و:قلت: قال

هل أنا إ، وم عرفة مسافري س هو يفيلأ، نعم: قال ،هو مسافر وصومي: قلت، وم نفرهي: قال ،احلصبة

  . )٢( احلجةي ذقول يفي ،)١(﴾ ِفي الْحجأيامفَِصيام ثَالثَِة ﴿: عز وجللقول اهللا ، كت نقول ذليب

: قال ،ايهدد جيسألته عن متمتع مل :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ة بن عماريح معاويصحو

وم عرفةيو ةيوم الترويو ةيوماً قبل التروي احلج  يفأيام ثالثة صومي ،قال ،كن فاته ذلإ و:قلت: قال :

بعدهنيومي وومي الكصوم ذليو، لة احلصبةيتسحر لي  ،صومها يفي مجاله أعليهقم ي مل فإن: قلت 

  . )٣(أهله إىل ن شاء رجعإو، قي الطرشاء صامها يفن إ :قال ،قيالطر

    يفأيامثالثة : تعاىلعن قول اهللا ، ال عنهؤ بعد الس،يلبجلحة اي صحيفو

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(

١الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣١٠

  . )١(له من أشهر احلجكاحلجة  ذو: قولي )عليه السالم(ان جعفر ك: احلج

س له يلو،  دم شاةعليه هالل احملرم فهلّي حىت  احلجةي ذصم يفيمن مل : حة منصوري صحيفو

  . )٢(ذحبه مبىنيو، صوم

  . هاريغإىل 

ن إ و القعدةيمثل ذ  احلجةيقبل ذ ال، صح صوم الثالثةي ال أنه خالف يف ال وإشكال اله مث إن

 إذا الطواف للنساءك،  احلجك بعض مناسعليه ين بقإ ومثل احملرم  احلجةيبعد ذ الو، هيحرم للعمرة فأ

  .ما أشبه وهينس

  : اتي بعض الروانيمكال احلكى علدل يو

عليه ( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريعن معاو، ه الصدوقروا مثل ماو، حة منصور املتقدميمثل صح

 حىت أيامصوم ثالثة ي ال: قال ،يهدس معه مثن يل و القعدةي ذعن رجل دخل متمتعاً يف، )السالم

  . ثياحلد ،)٣(تحول الشهري

  .)٤( )عليه السالم( يب منه الرضويقرو

 ةيالنها وديابن سع ويالقاضعن و،  الشرائعما يفك،  احلجةي الصوم من أول ذميوز تقدجيو

 إىل  نسبتهريخ األبل يف، تبعهم اجلواهر واملستندو، همريغ والنافع واملهذب والقواعد وبيالتهذو

 الثالثة املتصلة ون الصوم يفكوجوب ى عل مجاعان والسرائر اإلين عن التبكل، حيما عن التنقك، املشهور

  .ك ذلة الظاهرة يفيتات اآليأنه للرواكو، اًاري اخلالف عن وجوبه اختيعن اخلالف نفو، بالنحر

من مل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حهيصح أو ، ملوثقة زرارة،نين املشهور هو املتعكل

  ب أحو يدد اهلجي

                                                

. ٤الذبح ح من أبواب ٥١ الباب ١٦٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٤٧ الباب ١٥٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

...).يصوم ثالثة أيام حىت يتحول: ( وفيه١٥ س٢٤ص: عن املقنع. ٢الذبح ح من أبواب ٥٤ الباب ١٦٩ ص١٠ج: الوسائل )٣(

.٢١ س٧٥ص: فقه الرضا )٤(



٣١١

  . )١(بأس ول العشر فالأ  يفيامصوم الثالثة األين أ

  .)٢( العشرولأ  يفأيامقدم الثالثة ي أن حبأف: هيفو،  اآلخرومثله خربه

  . )٣(شهر احلجأله من كذو احلجة  :ةي اآلري تفس املتقدم يفيحة البجلي صحيفو

دخل  إذا  شاءصوم مىتي أن لهو: ث قالي حديف، )عليه السالم(عن الصادق ، ة الدعائميرواو

  . )٤(ول العشر فحسنأ  يفيامن قدم الصوم الثالثة األإ و،احلج

نقل و،  بعد التلبس باملتعة: قال، الشرائعكما صرح بذلك، ملتعةون قد تلبس باكي أن شترطيهل و

الالزم تلبسه أو . عليه مجاع املستند اإليف وبل، عليهه ي بقسممجاع اإل:قالو قرره اجلواهر و،هريعن غ

بل عن السرائر ، ة التلبس بالعمرةيفاكخالفاً للمشهور منهم من ، نيديما عن النافع والشهك، باحلج

رم حين مل إو، صومي أن  احلجة جازي جاء شهر ذفإذا، ط التلبس باملتعة أصالًرشتي الأو . هعلي مجاعاإل

  .احتماالت ،بالعمرة

  . له بالصومستبدي حىت عليه يهد ن تلبس به فالكيمل  إذا  بأنه:استدل لوجوب التلبس باحلج

  . ان احلج واجباًك إذا  مباكن ذلكمي: ه أوالًيفو

  . دفعهي طالقاإل واألصلن إ :اًيثانو

  .ةيوم التروي باحلج حرام مع استحباب اإل،ةيوم قبل الترويمر بصوم األى علضة الدالة ياملستف: ثالثاًو

تلبس يمل  إذا ماية مثل هذا الصوم فيفاك عدم أصالة ب:واستدل لوجوب التلبس ولو بالعمرة

  بظاهر و،  املنقولمجاعباإلو، بالعمرة

                                                

. ٨الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١الذبح ح  من أبواب٥٤ الباب ١٦٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤الذبح ح من أبواب ٥١ الباب ١٦٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ر املتعةك يف ذ٣١٨ ص١ج: الدعائم )٤(



٣١٢

 أيامع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهدِي فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة فَمن تمت﴿ :ةميركة الياآل

و جٍةِفي الْحعبةٌ كاِملَةٌ إذا سرشع ِتلْك متعجالبدل بعد التمتع أن  ظاهرهافإن ،)١(﴾ر.  

، س حبجةي املنقول لمجاعواإل، ةيفاك ال عدم أصل يفالو. طالقواإل األصل ب:ستدل للثالثيو

  .مجاع املسألة اإللذا جعل املستند العمدة يفو، داللة شعار الإها ية فيواآل

د ا عن يرفع الي حىت اتي الرواطالققوة إل الو، ةيلظهور اآل،  هذا االحتماليف ماخيفى  ن الكل

  . ظاهرها

 كذلو،  بالنذركقبل ذل أو أحرم من الشجرة  إذاماك، ةكن مبكيصح الصوم ولو مل ي أنه مث الظاهر

  .دلة األطالقإل

 ،الصوم إىل تجحيمل  وى،فك يدفذبح اهل يداهلى هداست أو ىاستعط أو اقترضإذا  أنه مث الظاهر

  . ذبحيف من مل يلك الصوم تألن

  

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(



٣١٣

   : ثالثةأمورفهنا ،  احلجة بعد التلبس باملتعةي ذون الصوم يفكحتقق وجوب  إذا :)٣٣ مسألة(

  . مبرتلة املتصلة أو ، الثالثة متصلةيامون األكت أن :األول

الثالث  أو  عشر الثاينون يفكي أن مع جواز، ديوم العي يف وال، قي التشرأيام ون يفكي ال أن :الثاين

  . خرج من مين إذا عشر

  . اراًي احلجة اختيآخر ذ إىل هاريوز تأخجينه إ :الثالث

عن ، سحاقإ موثقة عليهدل يو، مجاع مجاعة اإلعليه ي فقد ادع،هو وجوب املتابعةو: األولأما 

  .)١(م متفرقةايال تصم الثالثة األ: )عليه السالم(الصادق 

  . )٢(سناد قرب اإل يفيح املرويحنوها الصحو

، وم الثالثيتابع الي  النيوميصام املتمتع إذا  :)عليه السالم( قال ،يالفضل الواسطعلي بن ة يرواو

 اجلمال عليهقم يمل  وقدري مل فإن،  متتابعاتأيامة ثالثة كصم مبي فل، احلج يفأيامام ثالثة ي صفقد فاته

  . )٣( متتابعاتأيامأهله صام عشرة ى علقدم  إذا ،قي الطرصمها يفيفل

   . بعضهاأيتيما س ك،كذلى علات الدالة يها من الرواريغإىل 

ما ك، قي بالثالث بعد التشرأيتيه فإن، عرفةو ةي الترويوميصام  إذا  ماك من ذلستثىنيه مث إن

فاشترطوا ، يني واحللبي عن القاضيك خالفاً للمح،عليه مجاعه اإلريغ وسيدرإبل عن ابن ، هواملشهور

  . ديون الثالث العكفاشترطوا اجلهل ب، ني عن بعض املتأخريكللمحو، وركق املذي التفرالضرورة يف

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٥٣ الباب ١٦٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

  . ١٨ س١٧٤ص: سنادقرب اإل )٢(

. ٤الذبح ح من أبواب ٥٢ الباب ١٦٧ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣١٤

 ثاينو يكركما اعترف به الك، كخالف ذلى عل وىالفت النص وإطالقو:  اجلواهرقال يف

  .نيديالشه

 أن  بعد النفر ملن خافوماًي عن ابن محزة واملختلف جواز صوم السابع والثامن مث يكحه مث إن

  .وم عرفة عن الدعاءيضعفه صوم ي

  : اتي مجلة من الرواعليهدل يو، ه املشهوريلإذهب   هو ماقربواأل

عليه (قال  ،وم عرفةي وةيوم الترويمن صام يف، )عليه السالم(صادق عن ال، الرمحان مثل خرب عبد

  . )١( آخروماًيصوم ي أن هيزجي: )السالم

، ة متمتعاًيوم الترويسألته عن رجل قدم :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،زرق األىيحيموثق و

  . )٢(قي التشرأياموماً بعد ي صومي: )عليه السالم(قال  ،وم عرفةيو ةيوم الترويفصام  يهدس له يلو

  .)٣( )عليه السالم( إبراهيم أيب عن، بسند حسن تهي رواعن الصدوقو

  . اتي هو نص الرواي الذ،)٤(الم املقنعكمثلها و

 أيامام ملا بعد ي أخر الصمنهاوم يفاته  إذا نهأو، ديفضل صوم الثالثة قبل العاأل أن كش نعم ال

  .  املسألة السابقةيف، ة املتقدميح معاويلصح، قيالتشر

 ةيوم التروي دخل يفيسأله عن متمتع ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ص بن القاسميح العيصحو

صبح يلة احلصبة فيتسحر ليو، وم عرفةي الو، ومي الكصوم ذلي فال: )عليه السالم(قال  ،يهدس معه يلو

  . )٥( بعدهنيوميصوم ي و،وم النفريهو و، صائماً

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٥٢ الباب ١٦٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢الذبح ح من أبواب ٥٢ الباب ١٦٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٦ ح يف ما جيب من الصوم٢٠٨ الباب ٣٠٤ ص٢ج: الفقيه )٣(

. ١٤ س٢٤ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )٤(

. ٥الذبح ح من أبواب ٥٢ الباب ١٦٨ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٣١٥

  يفأيامام ثالثة يص يعلا ي: قولي )عليه السالم( اهللاأبا عبد  مسعت : قالى،سي محاد بن عحيصحو

 ،لة النفري لعيني، لة احلصبةيتسحر لي فلكفمن فاته ذل، وم عرفةيو ةيوم الترويو ةيم الترووياحلج قبل 

  . )١(رجع إذا سبعةو،  بعدهنيوميو، صبح صائماًيو

  .هاريغ و املتقدمةية الواسطيرواو

 األوىلنهما حبمل الطائفة ياجلمع ب أما ،الفضلى علة ي محل الثانيقتضي ني الطائفتنياجلمع بإالّ أن 

 أنه ماك، هيلإ ريجمال للمص فال، شاهد فهو مجع بال، ديوم العيون الثالث كاجلهل بى عل أو الضرورةى عل

  .  املربوطة باملقامري غاتيبعض الروا الإالثامن بدون التاسع  وة صوم السابعيافكشاهد ل ال

وال ، ةكعرفة مب ال ووم عاشوراءي تصم يف ال:  خرب زرارةيف )ما السالمعليه( نيمثل قول الصادق

  . )٢(مصار مصر من األوال يف، ك وطنيف وال، نةي املديف

ن إ :)عليه السالم(قال  ،وم عرفةيعن صوم  )عليه السالم(جعفر  ث سأل أبايح، خرب ابن مسلمو

 عن كضعفي أن تين خشإو، مسألة فصمه ووم دعاءيه فإن ، من الدعاءكنعميمل ن إ  فحسنعليه يقو

  . )٣(تصمه الدعاء فال

  .  صوم الثالثة املشروط به يف التوايلاغتفار الفصل به يفى علدل ي  الك ذلفإن ،ك ذلريغإىل 

 إذا ماك عقالً أو ،اضتح إذا ماك ان صوم الثالث شرعاًكمإ الصائم بعدم ئلو فوج أنه مث الظاهر

 حوطفاأل  احلجةيان بعد ذك أما إذا ، احلجةي ذان يفك إذا ، الثالث بعد الصحةرؤخي أن جاز، مرض

  التوايلأدلةوانصراف ،  عدم القضاءصالةأل، ةيفاكبعد الي ان الكن إو، أهله إىل وصل إذا قضاء الثالثة

  عن 

                                                

. ٣الذبح ح من أبواب ٥٣ الباب ١٦٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦ حالصوم املندوبأبواب  من ٢١ الباب ٣٤١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤ حالصوم املندوبأبواب  من ٢٣ الباب ٣٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣١٦

  .كمثل ذل

  . الثالثيفد ي من علم بالعما يفك،  الثالثحنوه يف وملرضن علم باإو نيومية صوم يفاكبعد يال و

 كلظاهر تل، نعم: ليق ،قي التشرأيامالثالث بعد  إىل فهل جتب املبادرة، دي قبل العنيوميصام  إذا مث

ات من ي الرواكتل إذ ، الثاينقربواأل،  احلجةيل ذك  صحة الصوم يفأدلة طالقإل،  ال:ليقو، اتيالروا

  . رشادلإلا إ ثيح، وم عرفةيو ومهاي وةيات الصوم قبل التروي روامثل، باب املثال

  . حنوه وان الفصل ملرضكما ي فكذلك أنه ماك،  املبادرةحوطاأل نعم

 دأج ال:  اجلواهربل يف، هذا هو املشهورو، عرفة مثالك وم واحدينفع صوم ي ال أنه علميمما تقدم و

 األول بعد الصوم من أفطر الثاينن إ :ن عن االقتصادكل، عالتتابى علدل   ماطالق إلكذل و،ه خالفاًيف

، ات السابقةي الرواأنه للمناط يفكو،  سفراًران العذك إالّ إذا لةيذا الوسكو، بىن عذر أو ضيح أو ملرض

فصام ،  شهران متتابعانعليهان كعمن ، )عليه السالم(سأل الصادق ،  بن خالدسليمان خرب واملناط يف

 ماى عل بينيبل : فقال ،لهكد صومه يعيم أصومه ى عل بينيأ ئ برفإذا، وماً مث مرضين يعشر ومخسةً

  . )١(ءي شعليهغلب اهللا  ماى علس يلو، عليه عز وجلهذا مما غلب اهللا : مث قال، ان صامك

القول  إالّ أن ،داًين بعكين مل إ وهذاو، غلب ماات يم من سائر رواكوجه استفادة احل علميمنه و

 ما ال، ان العذر مفاجئاًك إذا د القائل به مبايين الالزم تقكل، خالفه إىل ل بعد ذهاب املشهورك مشكبذل

، قاًيان وقته ضك إالّ إذا غلب مال ي دلدراجه يفن الوجه مع سعة وقته ال ذإ، كعلم العذر قبل ذلإذا 

  . ارهيبسوء اخت كن ذلكيمل و

                                                

. ١٢ ح من أبواب بقية الصوم الواجب٣ الباب ٢٧٤ ص٧ج: الوسائل )١(



٣١٧

بل عن اخلالف ، قي التشرأيام ،ةًيبق أو الًك الصومناف ياملشهور عدم جواز است: )٣٤ مسألة(

ما كق ي التشرأيامبعد  و بعد النفريوم الباقيصوم الينه أو، املنع عن صومهاى علملا دل و، عليه مجاعاإل

  . ق بقول مطلق الشامل للمقامي التشرأياماملنع عن صوم ى علملا دل و، اتهيتقدم بعض روا

مجل ى عل يل بن ورقاء اخلزاعي بعث بد)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( النيبن إ :مرسل الصدوقك

 شرب ولك أأياما فإ، تصوموا الأال  : مىنأيام الناس  يفيناديط يتخلل الفساطي أن أمرهو، زرقأ

  . مالعبة الرجل مع أهلهأي ، )١(بعالو

صم يفل: قال ،اًيهدد جيعن رجل متتع فلم ، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ح ابن سنانيصحو

ر كذو ،)٢(أهله إىل رجع إذا ةسبعو، صومهاي حىت ةكم مبيقين كلو، قي التشرأيام منهاس يل، أيامثالثة 

  .ل بن ورقاءيث بديحد

: قال ،اًيهدد جيمل  وعن رجل متتع، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، مان بن خالديح سليصحو

أيامصوم ثالثة ي ،عليه السالم(قال  ،قيتشر الأيامها يأف: قلت له( :صومهاي حىت ةكم مبيقين كلو ،ال، 

 رجع إذا أيامصم عشرة يفل، ةكستطع املقام مبيمل و، هأصحاب عليهقم ي مل فإن، أهله إىل عجر إذا ةسبعو

  . ل بن ورقاءيث بدير حدكمث ذ، )٣(أهلهإىل 

، ي قاعد قدام)عليه السالم(احلسن وأبو ، يصلأ نت قائماًك:  قال،الرمحان بن احلجاج خرب عبدو

  فقال  فسلم فجلس:  قال،يه عباد البصرءفجا، علم أنا الأو

                                                

. ١ح ... املتمتعى  يف ما جيب من الصوم عل٢٠٨ الباب ٣٠٢ ص٢ج: الفقيه )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٥١ الباب ١٦٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢الذبح ح من أبواب ٥١ الباب ١٦٤ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣١٨

عز  قال اهللا  اليتيامصوم األي: قال ،يهدن له كيمل  و رجل متتعتقول يف ما، احلسن أبا اي: له

ة يترووم اليقبل : )عليه السالم(قال  ،ي هأيام يأو:  فقال له عباد،همايلإ يصغأقال فجعلت ، وجل

. ك بعد ذلنيميو وحة احلصبةيصوم صبي: قال ،كن فاته ذلإ و: قال،وم عرفةيو ةيوم الترويو وميب

 أيامصوم ي: قال  قالءي شيفأ: )عليه السالم(قال  ، بن احلسنعبد اهللاما قال كأفال تقول : قال

 الًيأمر بد ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول اهللا ن إ :قوليان ك )عليه السالم( جعفراًن إ :قال، قيالتشر

فَِصيام ﴿:  قالتعاىلاهللا ن إ احلسن أبا اي: قال، حدأ منصوي شرب فال ولكأ أيامهذه ن إ يناديأن 

له من كاحلجة  ذو: قولي )عليه السالم(ان جعفر ك: قال، ﴾رجعتم إذا سبعٍة ِفي الْحج وأيامثَالثَِة 

  . )١(أشهر احلج

 مصار فالباألأما  :فقال ،قي التشرأيامعن صوم  )عليه السالم( عبد اهللا سأل أبا، خرب املقنعو

  . ما تقدمكل ي لبد)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أمر رسول اهللا ىمث رو، )٢( فالمبىنوأما ، بأس

 إىل ة، العقدي ذعن رجل دخل متمتعاً يف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريسئل معاوو

 أياممضت  إذا صومهاي :)عليه السالم(قال  ،د املقاميريان ك إذا صومهاي  مىتيامفالسبعة األ: قالن أ

  .)٣(قيالتشر

صوم ي: قال ، بهيشتري ن معه ماكيمل  ووم عرفةيه يهدعمن ضاع مثن ، سأله محاد بن عثمانو

  . )٤(وم احلصبةي أوهلا ،أيامثالثة 

                                                

. ١١٨الذبح ح من أبواب ١٦ الباب ٢٣٠ ص١٠ج: التهذيب )١(

. ١٤ س٢٤ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )٢(

. ١٥ س٢٤ص:  واملقنع،٣الذبح ح من أبواب ٤٥ الباب ١٧٩ص ٢ج: كاملستدر )٣(

. ١٧ س٢٤ص:  واملقنع،٤الذبح ح من أبواب ٤٥ الباب ١٧٩ ص٢ج: كاملستدر )٤(



٣١٩

  .)١(ما تقدمك الًي بد)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا قصة أمر رسول، ايل اللئ دررىروو

ما ك مجاع اإلىبل دعو،  العمل اةشهر إىل ضافةباإل، اثرهاكت إىل ث املستندةيحادقوة هذه األو

م عليه(أهله  إىل ،قي التشرأيام باحة صوم الثالثة يفإلفتواه ب يعل أبو هيلإاستند  وجب رد مايعرفت 

  . ةيلتقاى علمحله  أو )السالم

 جائز ك ذلفإن، قي التشرأيامصمها ي احلج فل يف اليتيامام الثالثة األيمن فاته ص: سحاقإ خرب يفف

  . )٢(له

 أن  من جهة، الشهر القادمق يفي التشرأيام األولراد باخلرب ي أن انكمإمع ، )٣(حنوه خرب القداحو

  .  احلجةيبانقضاء ذ الإون كي فوت الثالثة ال

ه  ألن، الثالث عشريف أو  عشر الثاينان نفره يفكسواء ، وم النفريون من كيالصوم  أن مث الظاهر

 حرام ال مىن فاخلارج من، ان مبىنكق ملن ي التشرأياماحملرم صوم  أن فقد عرفت،  مىنأيام ىقد انقض

 س يفي من لفإن،  مىنن يفكيمن مل ك، كان خارجاً قبل ذلك أو ،ومي نفس الان خرج يفكسواء ، عليه

 لة الثاينيتسحر لي ف،عليه مجاعبل عن الروضة اإل، بل املشهور، كثرما عن األك،  الصومعليهرم حي المىن 

  . صبح صائماًيون كيو، الثالث عشر أو عشر

، بأس مصار فالباألأما  :فقال ،هايام في عن الص)عليه السالم( سأل الصادق، ةيحة معاوي صحيفف

  . )٤( فالمبىنوأما 

  م عليه(عنهم ، هيرواه الفق ما وم النفريصحة الصوم ى علدل ي، انكف يكو

                                                

. ٥الذبح ح من أبواب ٤٥ الباب ١٨٠ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ٥الذبح ح من أبواب ٥١ الباب ١٦٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٦الذبح ح أبواب  من٥١ الباب ١٦٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١، حروهكامل و من أبواب الصوم احملرم٢  الباب٣٨٥ ص٧ج: الوسائل )٤(



٣٢٠

  . )١(أصبح صائماًو، لة النفري ليهو، لة احلصبةيتسحر لي: )السالم

 يلخ واحليالش وني عن الصدوقيكهذا هو احملو، عليهخر الدالة ات األيقد تقدم بعض الرواو

عليه (عن الصادق ، حة رفاعةي لصح،قيتشر الأيامما بعد  إىل  الصومريفضل تأخان األكن إ و،همريغو

 ، مجالهعليهم يقي ال: قلت له، قي بعد التشرأيامصوم ثالثة ي: قال ،ةيوم التروي قدم فإن: هايفو، )السالم

  . )٢(نيوميبعده  ووم احلصبةيصوم ي: قال

  . )٣(قي التشرأياممضت  إذا صومهاي: ةيث معاوي حدقد تقدم يفو

  

                                                

. ١ح ...  يف ما جيب من الصوم٢٠٨ الباب ٣٠٢ ص٢ج: الفقيه )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣الذبح ح من أبواب ٤٥ الباب ١٧٩ ص٢ج: كاملستدر )٣(



٣٢١

 ال أنه  اجلواهر بل يف،املشهورى عل احلجة يآخر ذ إىل  الثالثةيام األري تأخوزجي: )٣٥ مسألة(

  .  العامةأكثرو قول علمائنا أنه كعن املدار، هيخالف ف

  . جتب املبادرة أنه اجلامع وعن املبسوط، نعم

 ريغ، ديفاته قبل الع إذا وجوب املبادرةمن  كثرظاهر األ إىل شف اللثامكما نسبه  أن علميمنه و

قد تقدم و، اتمجاعمعاقد اإل وى اجلواهر عدم وجوب املبادرة ظاهر النصوص والفتاوبل يف، ظاهر الوجه

  . له وقت هذا الصومك احلجة يذ أن ىعلات الدالة يمجلة من الروا

 واخر فال العشر األ يفيامصوم الثالثة األي أن فأحب يدد مثن اهلجيمن مل : حة زرارةي صحيفو

  . )١(كبأس بذل

، ديام الثالثة قبل العيصى علات الدالة يفقد استدل جبملة من الروا، أما من قال بوجوب املبادرة

  . ظاهرها الوجوبن إ ثيح، قي التشرأيامام بعد يصو

ن إ يامالصوم الثالثة األ: قال، )ما السالمعليه(حدمها أعن ، خصوص خرب حممد بن مسلمو

 صومها يفي الو،  أهلهصومها يفي حىت ؤخرهاي فلكذل ىعلقدر ين مل إو، وم عرفةيصامها فآخرها 

  . )٢(السفر

ذا  أن  مسألة يفدلةرناه من األكن ما ذكل، ينيان التعكن إ وات السابقةيظاهر الروان إ :هيفو

  . لةيالفض إىل يني ظاهرها التعات اليتيوجب صرف الرواي ،له وقت هلذا الصومكاحلجة 

                                                

. ١٣الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٨ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. ١٠الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٢٢

 أن الظاهرو،  السفرعدم لزوم صومها يفى علخ يلها الشفقد مح، ة حممد بن مسلميرواوأما 

قول بعدم ي املبسوط الحىت  إذ ،الثالثة قبل عرفة إىل ال،  احلجةي ذأصل الصوم يف إىل ،كشارة بذلاإل

  .قيامها بعد التشريص

  . خيفىما ال  ك،نه أحسن من الطرحكل، ان خالف الظاهركن إو رناهكما ذو

ذا محلها ك و، خمالفة للعامةخباره جعل سائر األ ألن،ه موافق للعامةمضمون أن ظاهر املستندن كل

م عليه(هلها أ إىل فالالزم ردها ك ذل يفك ولوش، احلدائقعليهقرره و، ةيالتقى علالمه ك يك حم يفالوايف

  . )السالم

  أوون عن جهلكيمع حصول العذر بأن  الإ ،ةك ميف أو مىن الواجب صوم الثالثة يف أن مث الظاهر

، صامها عند أهله الإ و،شاءن إ قي الطرصومها يفيه فإن، شبهأما  أو لعدم بقاء الرفقة اضطرار أو انينس

  : اتي مجلة من الروانيمكاحلى علدل يو، صحابظاهر األ إىل ك املستند نسبة ذلبل يف

، قيلتشر بعد اأيامصوم ثالثة ي: قال ،ةيوم الترويه قدم فإن: قلت، حة رفاعةي صحتقدم يف مثل ما

، وم نفرهي: قال ،ما احلصبةو: قلت، نيوميبعده  ووم احلصبةيصوم ي: قال ، مجالهعليهقم يمل : قلت

  . )١(وم عرفة مسافراًيس هو يلأنعم : قال ،لو مسافر وصومي: قلت

قم ي مل فإن:  قلت، بعدهنيومي وومي الكصوم ذلي ولة احلصبةيتسحر لي: ةيحة معاوي صحيفو

  . )٢(أهله إىل رجع إذا ن شاءإ و،قي الطرشاء صامها يفن إ :قال ،قي الطرصومها يفيله أ مجاعليه

  اًيهدد جيمل  و عن رجل متتع)عليه السالم( اهللاأبا عبد  سألت ،مانيحة سلي صحيفو

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤الذبح ح من أبواب ٤٦ الباب ١٥٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٢٣

ستطع املقام يمل  وهأصحاب عليهقم ي مل فإن، أهله إىل رجع إذا ةسبع وةك مبأيامصوم ثالثة ي:  قال

  . )١(أهله إىل رجع إذا أيامصم عشرة ي فلةكمب

 فاته صوم فإن ):م السالمعليه(ئمة األو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيب،ة الصدوقي روايفو

 فاته صوم فإن،  من بعدنيوميصام  ووأصبح صائماً، لة النفري ليه ولة احلصبةي تسحر ليامهذه الثالثة األ

ن شاء صام العشرة إو، شاءن إ قي الطر صام هذه الثالثة يف،س له مقاميلو رجخي حىت يامهذه الثالثة األ

ام ثالثة يمن جهل صو: قال أن إىل ن شاء صامها متتابعةإو، ومي بالسبعة و الثالثةنيفصل بيو،  أهلهيف

 إىل جع رفإذا، شاءن إ نةيباملد أو قي الطرقم صامها يفين مل إو، أقام مجالهن إ ةكصامها مب،  احلج يفأيام

  . )٢(يام األبعةأهله صام الس

 للمطلقات،  احلجةي ذ أهله يفيف أو  السفرامه يفيتعمد عدم الصوم صح صإذا  أنه بل الظاهر

  . ة حممد بن مسلم املتقدمة فقد عرفت وجههايروا أما ،اًيان عاصكن إ و،للمناطو

  

                                                

. ٧الذبح ح من أبواب ٥٦ الباب ١٥٦ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ح ... املتمتع على جيب من الصوم  يف ما٢٠٨ الباب ٣٠٢ ص٢ ج:الفقيه )٢(



٣٢٤

،  أهلهيف أو قي الطرصوم يفي أن وز لهجي أنه فالظاهر،  لعذرمىن وةك مصم يفيمل  إذا :)٣٦ مسألة(

 طالق إلكذلو، اختاره بعض آخر و،ةريالذخ ودياملف وبي التهذخ يفيما عن الشك ،ن خرج ذو احلجةإو

 ةريثك اليامانت تستغرق األكسفار السابقة األ أن مع وضوح، ةيحة معاويصحك، ات السابقةيبعض الروا

 ك ذلفإن، احلجة خرج ذو إذا عدم سقوط الصومى لعدل  تقدم مما د مايقيذا و،  احلجةيبعد ذإىل 

  .  الصوم بدون العذركتر إذا خاص مبا

 نيتع و،احلجة سقط عنه الصوم مطلقاً خرج ذوإذا  أنه  من املشهور منيكما ح أن نيذا تبو

، ناعلمائ إىل كبل نسبه املدار،  احلجةية سقوطه خبروج ذيروا إىل  استناداً، القابل يفمبىن يد اهلعليه

  . ظاهر الوجهريغ، عليه مجاعشرحه اإل وحياملفات وعن اخلالفو

،  احلجةيصورة عدم خروج ذى علهل  األات الصوم يفي حبمل رواني الطائفتنيمجع اجلواهر بأما 

  . فهو خالف الظاهر قطعاً

  . اهللا العاملو، يداهل إىل فهيلكه بدون العذر انتقل تكان ترك إذا نعم

  :  املقام أمران يفيبق

 ،حنوه أو ام عن جهليه للصكان ترك و،ورد أهله حىت صمي مل ينسان الذهذا اإلى علهل  :األول

 ذحبه يفي أن فهل له يدبدله باهلي أن عليهان كذا إو، اًريخم يدام باهليبدل الصي أن له  أو،ناًيصوم متعيأن 

  . يت العام اآلحلج يف أشهر ايف ذحبهي أن عليهبل ، كس له ذليل أو ،هذا العام بعد أشهر احلج

 أو يهد فهل الذبح ،خرج أشهر احلجو صم عمداًيمل  إذا ، الذبحعليهان كإذا  أنه يف: الثاين

  فارة ك ىخرأ شاة عليهفهل ، اًيهدونه كر يتقدى علو، فارةك



٣٢٥

  .أم ال

نه كل، مبسوطه وخية الشيما عن اك، امي الصنيب ويد اهلني بريخم أنه  فالظاهراألول أما :فنقول

  . ناًييوجوب الدم تعى عله ريغ و الدروسد يفين الشهكل،  احلدائقما يفك الصومى علرجح الشاة 

مثل ، الدمى علدل   مانيبو، ما تقدمكام يالصى علدل   ماني اجلمع بيريالتخى علدل ي: أقول

ى عل  اليتمياصوم الثالثة األي أن يرجل نس  عن)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، ح عمران احلليبيصح

  . )١(بعث بدمي: )عليه السالم( قال ،قدم أهلهي حىت يدد اهلجيمل  إذا املتمتع

 هالل هلّي حىت  احلجةي ذصم يفيمن مل  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح ابن حازميصحو

  . )٢(س له صوميلو،  دم شاةعليهاحملرم ف

 بل لعله ظاهر الصدوق يف، كتبعه املستدرو، ب عنوانه للبا به الوسائل يففىتأ ي هو الذيريالتخو

د جيمل إذا  :يورو: قالو، )٣( أهلهيف وأق ي الطرن له مقام صام يفكين مل إو: ه قال ألن،أيضاًاملقنع 

  . )٤(بعث بدمي أن عليهقدم أهله في حىت يداملتمتع اهل

،  العام الثاينيف احلج أيام أو ، هذا العامذحبه يف إىل بالنسبة أما ،جواز بعثه بدم إىل هذا بالنسبة

 ، العام الثاينتمل وجوب الذبح يفحين كل،  هذا العام جواز ذحبه يفيقتضي مهاريغ ونيحي الصحإطالقف

  . ك به املدار أفىتيهذا هو الذ و،هأيام ونه يفكفالالزم ، يهدهذا  و احلجأيامه ألن

                                                

. ٣الذبح ح من أبواب ٤٧ الباب ١٦٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٤٧ الباب ١٥٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١١ س٢٤ص: املقنع )٣(

. ١٤ ص٢٤ص: املقنع )٤(



٣٢٦

 مقدم طالقاإلن إ :قالين رمبا كل، لثاين العام اذحبه يفيداع املال عند من إيى علدل  ده مايؤيو

 ، أشهر احلجري غما يفإتياوز جيث يح، فاتاه إذا صالته وفحاله حال قضاء الطواف، هذه الوجوهى عل

  . هك ترينبغي  أشهر احلج الةط مبراعايان االحتكل

 ظاهر بل عن، هيجده فأخالف  بال: ره اجلواقال يفو ي،هد أنه ر الشرائعك فقد ذ،الثاينوأما 

ونه كل تمحياً يهدونه كتمل حيما كشف اللثام كن عن كل، عليه مجاع اخلالف اإليكح حميصر وكاملدار

  .بهذامل وةيذا عن النهاكو،  أظهريبل ه، فارةك

  فالمجاعان هو اإلكن إ فارةكونه كدون  يدون الذبح هو اهلك ن املستند يفكل: املستنديف و

 ري بوجوب الدم من غيل منهم احلصحابطلق طائفة من األأو،  نظريهعل خبار داللة األيفف الّإو، المك

  . ىانته ،األول بكثرن صرح األكلو، فارةك أو اًيهدونه كى علص يتنص

مة يبضم، يهد عليهس يفل  احلجةيخرج شهر ذإذا  أنه ىعلدل  فارة ماكونه كن وجه أك: أقول

  . واهللا العامل، نيفالقول به متع، يهد أنه ت املقامايظاهر روا إالّ أن . دمعليه فاًك نسكمن تر: يالنبو

 فعن املبسوط ،م الأ فارةًك ىخرأهل جتب معه شاة  أنه اً اختلفوا يفيهدونه ك بنيالقائل مث إن

  . عليهل يصل بعد عدم الدل لأل،قربهذا هو األو،  الثاينكثرعن األو، األول واجلامع ىاملنتهو

د العدم يؤي و،فيضعنه إ :هيفو، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يمبا تقدم من النبو: ولاستدل لأل

  . اطيبأس باالحت نعم ال، ثراكى عل خبار األعدم التعرض له يف



٣٢٧

داء مل أث ال يحو، عليهء ي عدم شاألصلف، اميالصى علال و يداهلى عل قدر احلاج اليلو مل ه مث إن

  .هي ولىعلن قضاء كي

 ولو قدر التوايل، سوريل امليلدل، امها متفرقاتيوم فالظاهر جواز ص الص يفالتوايلى علقدر يلو مل و

  . ما هو واضحك، هي فيلاالتوى علقدر ي ي الوقت الذجاء ا يف، أيام دون أيام يف

  



٣٢٨

 إىل كنسبه املدار، يد اهلعليهب جيمل ،  احلجةي ذيف يدصام الثالثة مث وجد اهل لو: )٣٧ مسألة(

  .عليه مجاععن اخلالف اإلو، شهراأل إىل  املستنديفو، كثراأل

عن متمتع صام ثالثة  )عليه السالم( سأل الصادق ،خرب محاد املنجرب مبا عرفتو، صل لألكذلو

  . )١(امهيه صأأجز: )عليه السالم(قال  ،وم خرج من مىنياً يهد احلج مث أصاب  يفأيام

مث ، اًيهدمث أصاب   احلج يفأيام  صام املتمتع ثالثةفإن:  قال،اتي هو نص الروايالذ،  املقنعيفو

  . )٢(ءي شعليهس يلو، امهيه صأجزأ دفق مىن خرج من

د ما جيعن رجل متتع فلم  )ما السالمعليه(حدمها أسأل ، ريبص أيب خبرب  اجلواهراستدل له يفو

 الذبح قد أيام فإن، صوميبل : قال ،صومي أو ذبحيأ، وم النفر وجد شاةيان ك إذا  حىتيهدي

 قد بـفاملراد ، ةعبمال السك عيني صوميأو : ن قولهأو، أيامصام ثالثة  قد أنه ىعلبناًء . )٣(مضت

  .ه الذبحي فني تعي الوقت الذيمض أي مضت

  . ه واجد ألن،يد وجوب اهليعن القاض وهذا

 أن فلما، اًيهد به يشتري س معه مايل وعن رجل متتع، )عليه السالم(سأل الصادق ، خلرب عقبةو

 ،أهله إىل رجع إذا أيام ةصوم سبعي وكدع ذلي أو نحرهي اًيهد يشتري أ،سري احلج  يفأيام ثالثة صام

  . )٤( صامه نافلةيامه الذيون صكي و،نحرهياً فيهد يشتري: قال

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٤٥ الباب ١٥٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٣ س٢٤ص: املقنع )٢(

. ٣الذبح ح من أبواب ٤٤ الباب ١٥٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢الذبح ح من أبواب ٤٥ الباب ١٥٤ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٣٢٩

قال ، أفضل يداهل إىل  فاالنتقالعليهو، نة اخلرب السابقيبقر االستحبابى علن هذا اخلرب حممول كل

  . واحدريما صرح به غك، خالف بال:  املستنديف

تب كمجلة من و، السرائر وما عن اخلالفك، جمرد التلبس بالصوم يدسقاط اهلإ  يفيفكيهل و

 نيمن وحدة املناط ب، احتماالن ،كثرما عن األك، مال الثالثةكإبد من  ال أو ،نافرت العركو العالمة

،  احلجةي ذوجده يفإذا  أنه منو، الثالثوم يان بعد عصر ك إذا ها خصوصاًيالدخول فو مال الثالثةكإ

  . حتت العمومي الباقىبقيو، خرج منه صورة صوم الثالثة،  صومعليهن كيمل 

  . الثاينحوطن األكل، لو من قوةخيال  أنه  املستندبل يف، نس بالذهنآ األولو

  .فضلأاملبدل  وه بدل ألن،رج ذو احلجةخيمل  وصام السبعة لو يدبعد استحباب اهليال و

م معلق ك احل ألني،دفالظاهر وجوب اهل ، اعتقادهأ خطني واجد فصام مث تبريغ أنه ولو ظن

  . ة ذات وجهيفاكانت الك نإو، باالعتقاد بالواقع ال

  



٣٣٠

 ةريما عن الذخك، خالف ال وإشكالبال ، أهله إىل  بعد وصولهالسبعةصوم ي: )٣٨ مسألة(

ات يض الروايمستف و،ةكة املباري ظاهر اآلعليهدل يو، عليهه ي بقسممجاع اجلواهر اإلبل يف، هريغو

  .هاريغ وصفوان ومانيسل وانكابن مس وابن سنان وابن عمار ومثل صحاح محاد، هاريغ واملتقدمة

ه يعرف فن  الرةكالتذ وىبل عن املنته، املشهور عدم االشتراط ،قوالن ،ها املواالةيشترط فيهل و

  .خالفا

  .ة فأوجبوا املواال،املختلف واحلليب والعماين وزهرةد وابن ي عن املفيكخالفاً للمح

عليه (احلسن  أبا لسأنه إ ،سحاقإخصوص خرب و، دلة األإطالقو، صل لألاألول قربواأل

صمها : )عليه السالم(فقال  ،بغداد إىل  حاجةيف فرغ حىت ةعبصم السيمل  ووفةكقدم ال أنه ،)السالم

   .)١(نعم: قال ،فرقهاأ: فقلت، ببغداد

  يفأيامثالثة  الإفرق يل صوم ك: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللاده حسن يؤيو

  . )٢(نيميفارة الك

 علة ريلغ أو ن فرقه لعلةإو، صل املتمتع صومهي:  قال)عليه السالم(عن الصادق ،  الدعائميفو

   .)٣(عز وجلما قال اهللا ى عل بالعدة ىأت إذا هأجزأ

  . ون الثالثة متصلةك من لزوم ىخرته األينة روايرادة السبعه بقرإره  ظاهفإن

:  قال،)عليه السالم( ىه موسيعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن خبرب : استدل للقول الثاين

   أو،ةي أنصومها متوال،ةسبعو  احلج يفأيامسألته عن صوم ثالثة 

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٥٥ الباب ١٧٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٠ الباب ٢٨٠ ص٧ج: الوسائل )٢(

. ر املتعةك يف ذ٣١٨ ص١ج: الدعائم )٣(



٣٣١

  .)١(هايتفرق ف  والسبعة ال،نهايتفرق ب تصوم الثالثة ال: قال ،نهاينفرق ب 

  احلج ال يفيامالثالثة األ ويام األةعبالس: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، دي بن زنيخرب احلسو

  . )٢(نيمي ال يفيام مبرتلة الثالثة األي هإمنا، تفرق

  .دلة األنيمجعاً ب، ما قاله اجلواهرك، راهةكضرب من الى علا مالالزم محلهو

 صوم يفي أن لزمي ما الك ،صلأهله لأل إىل  مبجرد الرجوعةعبصوم الس إىل  املبادرةجتب اله مث إن

 نيق بيوالظاهر عدم اعتبار التفر، سحاق املتقدمإخرب و صل لأل،بلد آخر بعد الرجوع أي بل يف، بلده

  . ةك مصام يف إالّ إذا والسبعة الثالثة

  . مهاريغ و العالمة واجلواهريهعلقد نص و، دلة األإطالق وصل فلأل، منهأما املستثىن

، علمائنا إىل  نسبتهىعن املنتهو، هيخالف أجده ف  اجلواهر البل يف، املشهورى عل ف،املستثىنوأما 

  . )٣(بعةالس و الثالثةنيمع بجي ال: )عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن خلرب 

جل وصول بعد مدة ألوالسبعة  ، احلجةي ذثة يفالثال أن جلالفصل أل أن ظاهر اخلربن إ :هين فكل

مل  إذا :قال أنه ىبل نقل احلدائق عن املنته ،وجوب الفصلى علل ي فال دلكبدون ذل أما ،البلد إىل الناس

 الثالثة نيق بي التفرعليهب جي ه الفإن،  شهريمض أو وطنه إىل بعد وصول الناس الإ الثالثة يامصم األي

  . والسبعة

                                                

. ٢الذبح ح من أبواب ٥٥ الباب ١٧٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب بقية الصوم الواجب١٠ الباب ٢٨٠ ص٧ج: الوسائل )٢(

. ٢الذبح ح من أبواب ٥٥ الباب ١٧٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣٣٢

 أو ،اميه عصر ثالث الصيلإوصل  وأهله إىل مث سافر، ق مثالًي التشرأيامصام الثالثة بعد ا إذه مث إن

 فقول اجلواهر ،قيالتفر إىل ة حاجةي فأ،رجعتم إذا ةسبعو  احلج يفأيام ثالثة عليهفقد صدق ، ل رابعهيل

  . ظهر وجههي مل ،قيه التفريظاهر اآلن إ

  . ما عداهيف ال ،أيتيما س ك،ما أشبه أو شهر صورة فصل  هو يفإمناق يالتفر: واحلاصل

  



٣٣٣

، شهرى علزد يمل   ما، صامك مث بعد ذل،أهله إىل ة انتظر مقدار وصولهكقام مبأإذا  :)٣٩ مسألة(

ما هو ك، ةعبصوم السي أن  فصل شهر يفىفك من شهر أكثرستغرق يأهله  إىل ان الوصولكن إو

  . املستندما يف ك،المهمك مقطوع به يفنه إ ليقو، وجديخالف  ة بالريبل عن الذخ، املشهور

  : اتي مجلة من الرواعليهدل يو

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، ة بن عماريحة معاويمثل صح

 فإن: قال، هلهأ إىل رجع إذا ةسبعو،  احلج يفأيامصم ثالثة ي فلاًيهدد جيان متمتعاً فلم كمن : )وسلم

، هلهأ يف وأ قي الطرن له مقام صام يفكين مل إو، ةك مبأيامان له مقام بعد احلج صام ثالثة ك وكه ذلفات

  . )١(مث صام، شهراً أو هلهأ إىل هريام بقدر سي الصكتري بعةم السوصي أن رادأ وةكان له مقام مبكن إو

م يقي أن له ه بداك نسىض فلما ق،أيامفصام الثالثة  يهديد ما جيرجل متتع فلم  :ريبص أيب حيصحو

  . )٢(ياماألالسبعة صم يم دخلوا بلدهم فلأ ظن فإذا، نتظر منهل أهل بلدهي: قال ،ة سنةكمب

م قد أ ظن فإذاهله، أ مث جياور ينظر مقدم يامصام الثالثه األ إذا يف املقيم :وصحيح ابن أيب نصر

  .  )٣(يامدخلوا فليصم السبعة األ

 أو ،أهله إىل هريام بقدر مسي الصكصوم السبع ترين  أة فأرادكان له مقام مبك فإن:  املقنعيفو

  . )٤(شهراً مث صام

                                                

. ٢ ح٥٠ وذيله يف باب ، من أبواب الذبح٤٧ الباب ١٦٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٥٠ وذيله يف باب ،٣الذبح ح من أبواب ٥٠ الباب ١٦٣ ص١٠ج: وسائلال )٢(

. ٢ ح٥٠ وذيله يف باب ،١الذبح ح من أبواب ٥٠ الباب ١٦٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٩ س٢٤ص: املقنع )٤(



٣٣٤

سأله  أن بعد، )عليه السالم(قال الصادق :  قال،هلهأ إىل رواه الصدوق ب رد علم ماجي كبذلو

   .)١(قي التشرأياممضت  إذا صومهاي:  فقال،أراد املقام إذا يام األةعبعن الس ةيمعاو

 ك جانب تلن الشهرة يفكلو مل تو، ه بعد جداًي فف،د هذهيات تقي الروكأما قول اجلواهر بأن تل

  . ةينة هذه الروايبقر، حبابتاالسى علان الالزم محلها كات ليالروا

رادما إبد من   ال،هلاأل إىل من قال مبدة الوصولو، من قال بلزوم فصل شهر أن علمي مما تقدمو

  .نيحد الفردأر كذ

هل و، ةعبام السي صته يفيفاكفالظاهر ،  ساعات بالطائرةنسان يفصل اإليث يح امي هذه األيفو

 إذا  اريسيان هو ك أو ، اريان السك إذا األولالظاهر  ،ةيلته النقليوس أو ارةيالس أو االعتبار بالطائرة

 إىل  بالنسبةكذلك أنه ماك، اًخارج ريون قائمة مقام السكحظت لتاملدة لو أن  الظاهرفإن، أراد الرجوع

  . ةيعاد أو عةيبدابة سر أو ،اًي بالرجوع مشمي الزمان القدخمتلف املدن يف

أيامانقضاء  أو قامةاإلى علعزم يوم ي أو ،ةكوم دخول مي أنه  الشهر منأ مبدم اختلفوا يفمث إ 

قد  إذ ، من معهريسي أو ،ان أراد الرجوعكن إ ،ريسيوم يمن  أنه ظهرن األكل ،ك ذلريغ أو قيالتشر

ان زمان كسر ياذا مل و، أهله إىل امه بعد الوصوليان صكان سار ك فإذا، ريبدل عن مدة الس أنه عرفت

  . قام الشهر بدله،اًريثكان الزمان كن إو، هلهأ إىل وصول من معه

ومه ي مثل ىلإ من وسط الشهر فأن بدإو .وماًيعشرون  و هو تسعة شهر هاليليفكي أنه الظاهرو

  . من الشهر القادم

  

                                                

. ١ ح يف ما جيب من الصوم٢٠٨ الباب ٣٠٢ ص٢ج: الفقيه )١(



٣٣٥

  الثالثة،هيصوم عنه ولي أن  وجب،ن منهك الصوم بعد التمعليهلو مات من وجب : )٤٠ مسألة(

 تبعه الوايفو، خالفاً ملا عن الصدوق، آخرون وخي اختاره الشيهذا هو الذو، ظهراألى عل بعةدون الس

ل كث قالوا بوجوب صوم يح، نيآخر وسيدرإملا عن ابن و،  عنهما من عدم الوجوب مطلقاًيك احمليف

  .الويلى علالعشرة 

سأل عن رجل متتع ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حسنه أو حة احلليبي صح:األولى علدل يو

 أن هله قبلأ إىل رجع أن  احلجة مث مات بعدي ذ يفأيامفصام ثالثة  يهدن له كيمل  واحلج إىل بالعمرة

  . )١( قضاًءعليه ىأر ما: قال ، عنهيقضي أن هيولى علأ ،يام األةعبصوم السي

   . أم ال،قضيمل  ونكسواء مت،  عدم القضاءإطالقى علة تدل ي الرواإطالقو، مثله عبارة املقنعو

ه قضاء الثالثة يولى علن كيمل ، كحنو ذل وضيح وثة ملرضالن من الثكتميمل إذا  أنه علميمنه و

  .ه القضاءيولى علان كمها صيمل  وثةالن من الثكمت أما إذا ،أيضاً

م عليه(من قوهلم ، هي احلدائق مبرسلة الفقفقد استدل له يف، القائل بعدم الوجوب مطلقاًأما 

ان كلذا و. )٢(ه القضاءيولى علس ي فلةصوم السبعي وأهله إىل رجعي أن ذا مات قبلإو: )السالم

بد  املرسلة مطلقة الن إ :هيفو، اشاينك التبعهو، االستحبابى علالقضاء ى علة الدالة يالصدوق محل الروا

من مل ى علداللة هلا  فال، صام الثالثة أنه ظاهر املرسلةن إ :قالي أن نكميبل ، ة احلليبيرواى علمن محلها 

  .القاعدة إىل  الثالثةفاملرجع يف، صم الثالثةي

عليه ( د اهللاعب أيب عن، ة بن عماريحة معاويفقد استدل بصح، القائل بالوجوب مطلقاًوأما 

  ن كيمل  ومن مات :قال )السالم

                                                

. ٢ حالذبح من أبواب ٤٨ الباب ١٦١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤الذبح ح من أبواب ٤٨ الباب ١٦١ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٣٦

  . )١(هيصم عنه وليملتعة فل يهدله 

  . )٢(هيملتعة صام عنه ول يهدن له كيمل  ومن مات: )عليه السالم(قال ، مبرسل املقنعةو

 أن موت قبلياً فيهدد جي  املتمتع اليف:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٣(هيصوم عنه ولي: قال ،صومي

  .ةي املقنع عن معاوة الصدوق يفيمثله رواو

قدر من يمل  إذا د احلسنة مباييتق أما ،دها باحلسنة السابقةييبد من تق مطلقات الا إ لك اليفو

 ىدعوو، للسبعة و القضاء مطلقاً للثالثةلى العلماء عإمجاع ى املنته العالمة يفىنة دعويام بقريالص

 املقام بعد ما عرفت  يفإمجاع أي هفإن،  ظاهر الوجهريفع ،ما صنعه اجلواهر كى،طباق الفتاوإ يمريالص

  .  املسألةة يفير الشهرة القوكنأاض يصاحب الر أن  حىت،من االختالف

مات بعد ن إ الويلى عل من عدم القضاء ،قوال املستند أظهر األما جعلهيعلم وجه النظر فيمنه و

 ظاهر ري غشقه الثاين إالّ أن ،ان تاماًكن إو األول شقه فإن، مات قبلهن إ لعشرةقضاء ا و،صوم الثالثة

  . الوجه

  .أنه لذا جعله الشرائع أشبهكو، املشهور إىل نسب  هو ماحوطاأل أن  يفإشكال ال نعم

نعه الصوم مث ميعورض مبا  إذا ذاكو، لوحدة املناط، كذلكم كان احلك ، مث ماتجن لوه مث إن

  . مات

  فالواجب ،  دون بعضةالعشر أو  الثالثةن من بعض الصوم يفكمتإن ه إنمث 

                                                

. ٣الذبح ح من أبواب ٤٨ الباب ١٦١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦الذبح ح من أبواب ٤٨ الباب ١٦٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ر املتعةك يف ذ٣١٨ ص١ج: الدعائم )٣(



٣٣٧

 إذا حىت، أهله إىل ن من الصوم قبل مقدار وصولهكمتإذا  أنه ماك. سوريل املين لدلك مت ماعليه

  .وركل املذي لنفس الدلكذلك، اميفالواجب الص أهله إىل ن منه بعد مقدار وصولهكتميه مل كتر

ما إو، تي باب قضاء املروه يفكما ذى علرب كالولد األما إ عليهوجوب القضاء   يفواملراد بالويل

  .األول كل هنانة ماينس بالذهن ولو بقران األكن إو،  الثاينيقتضي طالقاإلو، اثهريمب األوىل

 ولو تربع ،هريه لغيعطي أن صحيف، من باب التوصل أنه لوضوح،  بنفسهصوم الويلي أن شترطي الو

  .ىفك متربع به

 دام هو يف ام عنه ماي من الصن الويلكتمي  ال،الويلى علصم مما صار يمل  ونه الصومكان أمكولو 

قد تقدم و ،اتهي حال حصوم عنه يفي أن انكمإمع احتمال ، فالالزم الصوم عنه بعد مماته، صلاة لألياحل

  .تاب الصومك  يفيمسألة الصوم عن احل

 ،ة احلاجك من ترىعطيفهل  الّإ و،ةكانت له تركن إ تهك من تريعطأ مات حىت صم الويليولو مل 

لعل و، بالذات ووالًأف احلاج يلكت أنه منو، تياملى علء يش  فالالويل إىل مكمن انتقال احل، احتماالن

  . ن للقاتل عاقلةكيمل  إذا ده مايؤي و، الثاينقرباأل

بأن سافر من عندهم سفرة ، أهله إىل ن وصلإو،  السفريف ةالسبعصح صوم ي ال أنه مث الظاهر

 هلا من هذه إطالق ال،  بغدادة الصوم يفيرواو.  السفر عدم صحة الصوم يفأدلةات طالقإل، ةريقص

  . هلا من جهة سائر شرائط الصومإطالق ما الك، اجلهة

  .ماعليهان متعذراً ك إالّ إذا ،سقط عنه الصوميخة مل يش أو خاًيان احلاج شكولو 

  .لوحدة املناط ، باب رمضانما يفك صح صومه مع شرب املاء،  العطاشيان من ذكإذا  أنه ماك

  . يني متريصومه شرع أن تابك هذا الرر يفكت أن  بعد،زاً صح صومهي ممان احلاج طفالًكولو 

  ذاإنفسه ى عل أو ،هيولى علفهل الصوم ،  الشاةكلميمل  وزي ممريان غكما لوأ



٣٣٨

 ذاإذا كو، ث رفع القلميحلدو، نياألول صل يفلأل، لثالثبعد اي الو، احتماالت ،صوم ال أو ،ربك 

  .نيجن بعد املوقف

قوله و .األصل وطالقلإل،  املوقتةريسائر الواجبات غكبل هو ، لي هذا الصوم التعجشترط يفي الو

  يفأيامثالثة  قبال هنا يف) ذاإ(  ألن)ذا طلعت الشمس فأتينإ(: ليس من قبي ل)١(﴾ِإذا رجعتم﴿: تعاىل

  . احلجس يفيلالسبعة  أن  أياحلج

 ،سوريل امليلدل،  احلج صام يف، احلجهو يفو كرجع بأن علم ذل إذا ةعبقدر من صوم السيولو مل 

  .رجع من باب تعدد املطلوب إذا  جعل وقتهإمناو، بدل عن الشاة أنه بعد وضوح

، ىفطر عصأ فإذا، عليهثة ام الثالي صنيفقد عرفت تع،  احلجةيآخر ذ إىل أيامان له ثالثة كاذا و

  .حنوه وق الوقت لظن املوتي مع ضةعبفطر السأ إذا ذاكو، صل لألعليهفارة كن الظاهر عدم الكل

ه حق  ألن، واحدريما صرح به غك، تهكخراجه من ترإفالواجب ، يد اهلعليهمات من إذا ه مث إن

جعله املستند  و،اثاًري عوده مكرفعن املدا ةكولو قصرت التر، ةكخراجه من الترإ أدلةشمله يف، مايل

  . )٤(مكمرتأذا إو، )٣(كدري ما الو، )٢(سوري اجلواهر وجب اجلزء لقاعدة املن يفكل، أظهر

  .واحد يهد  مجاعة يفكتقدم من اشترا  ماللمناط يف وبل: أقول

ود من بعض املقص أو ل املقصودكه  ألن،كبعد ذلي  ال،كن االشتراكميمل ن إ  به حلماًيشتريهل و

  . سوريل امليشمله دليف، يداهل

                                                

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٢٠٥ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )٢(

. ٢٠٧ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )٣(

. ٢٠٦ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )٤(



٣٣٩

ه  ألن،سوريل املين وجه الصدقة دلأكو، اثاً وجهانريعوده م  التصدق به أويف أن كعن املسالو

  .فيضعنه إ : قال، املسألةالصدقة قول يف أن  اجلواهر بعد نقلن يفكل، رينوع من نفع الفق

 إىل نتقليمل و فالظاهر الصرب، اًي عقالئنه توقع أحدمها توقعاًكل، مثنه وال يهدن له كيولو مل 

  .هيوجود مناطه ف أو ،لصدق الوجدان،  به املستندما أفىتك، الصوم

صل تساب ألكلعدم لزوم اال م الأ ، واجده عرفاً ألنبجي فهل ،جلهتساب ألكن من االكولو مت

  .األول حوطان األكن إو، الظاهر الثاين، جزائهأف بيكاحلج ف

  . ان بدون منةكن إو،  واجب قطعاًريانه فغكمإهاب مع ياالستأما 

  



٣٤٠

 ،بدهلا نص خبصوصهى علن كيد ومل جيمل  وفارةك أو  نذر بدنة يفعليهمن وجب : )٤١ مسألة(

، القواعد والسرائر والنافع وة واملبسوطيما عن النهاك، اهي سبع شعليهان ك ،تقدم ماى علفداء النعامة ك

  .  مرتلهيف أو ةكوماً مبية عشر يدها صام مثانجيمل ن إ أنه نياألولعن و، اجلواهر و الشرائعيفو

 بدنة عليهون كي الرجل يف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يخرب داود الرق :مكاحلى علدل يو

 يف أو ةكوماً مبية عشر يقدر صام مثاني مل فإن، اهيد بدنة فسبع شجيمل إذا  :قال ، فداءواجبة يف

  . )١(مرتله

بدنة  يعل:  رجل فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبىأتنه إ :)رمحه اهللا( ابن عباس  عنيروو

  . ذحبهنياه فيبتاع سبع شي أن )صلى اهللا عليه وآله( فأمره النيب ،هايوال أجدها فاشتر، هلا نا موسرأو

 أتاه رجل أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النيب، )عليه السالم( إىل علي بسنده، اتي اجلعفريفو

صلى (فقال رسول اهللا  ،اعليهبدنة ولست أقدر  يعلن  إ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ا رسول اهللا ي: فقال

  . )٢(اهياا سبع شكاجعل م: )اهللا عليه وآله وسلم

  .  من عرفتى بعد اعتضادها بفتوخبارالظاهر لزوم العمل ذه األو

 ،من النص، احتماالن ،ن منهاكتمي ماإىل  أو ،الصوم إىل لنتقيفهل ، ن من سبعكتميمل إذا ه مث إن

  .سوريل امليمن دلو

   البقرةى علالبدنة تطلق ن إ قلنا ذإو

                                                

.١الذبح ح من أبواب ٥٦ الباب ١٧١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ س٧٣ص: اجلعفريات )٢(



٣٤١

  . أيضاًعن البقرة  اة بدالًيانت الش ك،فاراتك حبث الما تقدم يف ك،ن انصرافكيمل و

عليه (علي  عن ،)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، وينكده ما رواه السيؤيو

  . )١(بل بدنة من اإلون عىنكي إالّ أن  عنه بقرةيزجي: قال ،بدنة يعل قولي الرجل يف  قال)السالم

ه أشبه  ألنل نظرك اليفف، اةيعن سبع ش ة البدنةيفاك و،سكة البدنة عن البقرة والعيفاكأما 

  . اس واالستحسانيبالق

ن مراعاة كمي  فال،اتي زمن الروامة يفي القيتساونه باعتبار  أ ال،ن السبع عدد خاص أمث الظاهر

  . صةينق وادةيمة البدنة زيق

                                                

. ٢الذبح ح من أبواب ٥٩ الباب ١٧٢ ص١٠ج: الوسائل )١(



٣٤٢



٣٤٣

  

  

  فصل

  ناالقر يهد يف

  

  : ه مسائليفو

ربط ي بأن مل ،دهقلّيمل  وشعرهينه مل كل، ناجل حج القراً أليهدنسان  اإلىاشتر إذا :)١ مسألة(

  .راتم سائر املنذوكوماً حبكان حمكن ا نذره شخصاً للقرفإن، حجه به

ن كيمل  أو، عليهق نذره ي اشتراه قاصداً تطبإمناو، اًين النذر شخصكيمل و،  مطلقاًكن نذر ذلإو

 شرب اللنب وليالتبد وتالف باإل،كه تصرف املاليفله التصرف ف، هكمل يد اهلكان ذلك ،نذر أصالً

 يلك النذر النكيمل  أن  بعد،صل لألكذلو، لزم حنرهي الو، وبهكر وان له نتاجهكو، أخذ الصوفو

ربطه باحلج سبباً للخروج عن  وديالتقل وشعارن السوق قبل اإلكيمل  و،بالذبح إالّ عليهوجب انطباقه ي

 شعار سائقه بدون اإلكعدم خروجه عن ملى عل مجاع اإلك املسالىبل ادع، عليهحجره  أو هكمل

  . ديالتقلو

ال التصرف و، بدالهإوز له جي الو، هبد من حنر  بأن ربط حجه به فال،قلده أو ان أشعرهك إذا نعم

 تِحلُّوا ال﴿: تعاىل لقوله كذلو، ه خالفاًيأجد ف  اجلواهر اليفو،  بالربطنيه ع ألن،نع من حنرهميه مبا يف

اللَِّه و عاِئرش رامالْح رهالَ الش  



٣٤٤

و يدالَ الْهوالقالئد ويهدلحالل لإحنوه  وليالتبد أن من املعلومو، )١(﴾الَ الْقَالِئد.  

 أن  البدنة مث تضل قبليشتريعن الرجل ، )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، ح احلليبيولصح

ن إ ، مالهيشعرها فهأن كيمل ن إ :قال ،هيهدد جي ونحري ف مىنأيتي حىت دهاجي قلدها فالي أو شعرهاي

 ريغ ومسناأل إىل شاءن إ يدل اهليوز تبدجيلذا  و،)٢(شعرها حنرهاأان كن إو، ن شاء باعهاإو شاء حنرها

  . مسناأل

 ىرجل اشتر: قال له أنه ثي حديف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاوي صحيفف

 أو  شاة قاليوال أدر: قال، األوىل اشتراها باع فإذاها يشتري: قال ، أمسن منهايشتري أن شاة مث أراد

  .)٣( بقرة

  . ة لهيخصوص ال فالإو، ؤال السلفظ األمسن ورد يفو

 خرج عن كه بذل ألن،حسنباأل حىت لهيصح تبدي ال أنه فالظاهر، قلده أو ذا أشعره إ ماما يفأ

  . ىالفتو وليشمله الدليما ك، ةيقدرته الشرع

 أو انكواجباً  ،يدباع ما عطب من اهلي الو: )عليه السالم(عن الصادق ،  خرب الدعائميف أما ما

بلغ ي أن عطب قبلي يد سأل عن اهل:نة صدر اخلربيبقر، قلد وأ أشعر يفاملراد به الذ. )٤( واجبريغ

  . ثياحلد، )٥( قلد ا بدملطخ النعل اليتينحر مث ي: )عليه السالم(قال  ،حمله

                                                

. ٢ اآلية: سورة املائدة )١(

. ١الذبح ح من أبواب ٣٢ الباب ١٣١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١الذبح ح من أبواب ٢٠ الباب ١١٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم )٤(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم  عن١الذبح ح من أبواب ٢١ الباب ١٧٦ ص٢ج: كاملستدر )٥(



٣٤٥

  .ديالتقل وشعار وجب باإليالذ ال، حنوه وفاملراد بالواجب املنذور

 إحرام ان ساقه يفكن إو، عبةكنحره بفناء الي أو هذحبي العمرة إحرام يف يدان ساق اهلك مث إن

  .عليه مجاع اإلكعن املدارو، هيخالف ف ال أنه  اجلواهربل يف، املشهورى عل حنره مبىن أو احلج ذحبه

 ،االستحبابى علفهو حممول ، عليهل يدل ه ال ألن،عبةكون بفناء الكي أن شترطي ال أنه الظاهرو

) احلزورة (الذبح يف أن ماك، ة مطلقاًك مالنحر يف أو الواجب الذبح إمناو، الفتوىللتسامح من جهة 

  . مستحب) قسورة(وزن ى عل

 كيعلروا كنأة كل مأهن إ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال، ة بن عماريحة معاوي صحيفف

  . )١(لها منحركة كمن إ :)عليه السالم(فقال  ،ةك مبك مرتل يفكيهد ذحبت كنأ

قال  ،حنرهاأن ي العمرة بدنة فأسقت يف :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،بيوخرب شع

  . )٢(ةكمب: )عليه السالم(

 ان أشعرهك فإن،  العشره يفيددخل إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب مسمع

  .)٣( العشرقدم يف إذا ةكه مبنحريقلده فليمل  وشعرهيان مل كن إو، وم ننحر مبىني الإنحره ي قلده فالو

 عبد اهللا بوأقال : قال ، مىن يفيالذبح الذى على علاأل ة عبديات حتمل رواينة هذه الروايبقرو

  . )٤(مبىن إالّ ال ذبح و،بلمن اإل الإ يهد ال :)عليه السالم(

                                                

. ٢الذبح ح من أبواب ٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣الذبح ح من أبواب ٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥الذبح ح من أبواب ٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٦الذبح ح من أبواب ٤ الباب ٩٢ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٣٤٦

اً يهد ساق من :)عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال:قال، االستحبابى علة يحة معاويما حتمل صحك

 املروة و الصفانيهو ب و، املنحره يفيهدهو معتمر حنر  واًيهدمن ساق و، لقحي أن نحره قبلي عمرة فليف

  . )١( باحلزورةيهو

  .فاراتك باب ال يفك ذلالم يفكقد تقدم بعض الو

 ال فالإو، كن الذبح هناكمأ إذا ماي فكوجب ذلي إمنا،  احلرورة وجوب الذبح يفىريمن  مث إن

  . ةكل مك ة الذبح يفيفاك هة يفشب

  

                                                

. ٤الذبح ح من أبواب ٤ الباب ٩٣ ص١٠ج: الوسائل )١(



٣٤٧

 بأن ،ان مضموناً اشتغلت به الذمةك إالّ إذا ،قامة بدلهإن مل جتب االقر يهد كلو هل: )٢ مسألة(

، صحاب األنيهذا هو املشهور بو، قامة بدلهإب جيه فإن، ان جزاًءك إذا ذاكو، عليهحملفاً  أو ان منذوراًك

ه ممن عدا يجده فأخالف  بال  اجلواهريفو، ىفتو وه نصاًيفخالف  ال أنه الظاهرن إ  احلدائقبل يف

  .ياحلل

  : اتي مجلة من الروا، املضمونري غيفو  املضمونيفأي ، نيمكال احلكى علدل يو

 أو قلدي يالذ يدسألته عن اهل:  قال)ما السالمعليه(عن أحدمها ، حة حممد بن مسلميصحك

 عليهنذراً ف أو ان جزاًءكن إو، هري غعليهس يوعاً فلان تطكن إ :)عليه السالم(قال  ،عطبيشعر مث ي

  . )١(بدله

اً يهدى هدأسألته عن رجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريح معاويصحو

 أن له و،ناًيمي أو جزاًء أو ان نذراًكواملضمون ما ، ااك معليهان مضمونة فكن إ :فقال ،سرتكناف

  . )٢(ءي شعليهس ي فل مضموناًنكي مل فإن، منهال كأي

، بلغ املنحري أن عطب قبلأ إذا يدسألته عن اهل:  قال)عليه السالم(عنه ، خرحه اآلي صحيفو

، بلغيمل   بلغ املنحر أو، عنهأقد أجزو، ل منهكأيول نحرهيان تطوعاً فلكن إ :قال ، عن صاحبهيزجيأ

  . )٣(انهك معليهو، بلغيمل  أو  بلغ املنحر،منهل كأي أن هيس علي فلان مضموناًكن إو،  فداءعليهس يفل

  . كذلى عل مما تدل  تأيتات اليتي من الرواك ذلريغإىل 

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٢٥ الباب ١٢٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢الذبح ح من أبواب ٢٥ الباب ١٢٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣الذبح ح من أبواب ٢٥ الباب ١٢٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣٤٨

ات املطلقة ياً ببعض الرواك متس، املضمونري غ من وجوب البدل يفما عن احلليب أن علميومنه 

  . دةيات املقيدها ذه الرواييوجه له بعد لزوم تق ة اليتاآل

ون الواجب كي حىت اًيلكس يل ذإ، ن له بدلهكي مل نيالعى عل نيميان النذر والكإذا  أنه مث الظاهر

 إىل  منصرفنيمي النذر والها يفريغ وات املتقدمةي الرواإطالق و، به اجلواهرفىتأما ك، حيه فرد صحيف

  . خيفى ما الك، يلكال

، )١(هريغ أو طوعاًصاحبه تى علبدل  فال، دخل احلرم فعطب إذا ءيل شك: زية حريرواوأما 

 واحد ريلذا محله غو، قاوم املطلقات املتقدمةي ال أنه  إالّ،خص من جهة دخوله احلرمأانت كن إ ويفه

لعل و، نع من الوصولميحنوه مما  وسركالك املوت من العطب ريرادة غإى عل أو، العجز عن البدلى عل

  . مهاريغ أو سرك أو ل نقص من دبركى علطلق يالعطب  إذ ،هذا أوىل

ون كي أن اقيالس يهد  يفيفكينه أ واحد بريصرح غه مث إن، فهو خالف الظاهر: األولأما 

ساقه نذراً  أن نذر بعد أو ،نذر أو فارةك عليهانت ك إذا ماك،  بعديأومن ذ،  قبليمستحقاً من ذ

 ،فارةك مثالً  بدنةليهعوجبت  أو ،لو نذر نذراً منصرفاً عنه أما ،شملهينذراً مطلقاً  أو ،يدخاصاً ذا اهل

بعده  ال، ونه واجباً قبل السوقكى علدل يهم باملستحق ريتعبو، اً عنهياق جمزيالس يهدون كي فال

  . حنوها وفارةكب

                                                

. ٦الذبح ح من أبواب ٢٥ الباب ١٢٤ ص١٠ج: الوسائل )١(



٣٤٩

صالة  أو ام رمضانينذر ص إذا ماك، د الواجبيكه من تأ ألن،مانع أما نذره بعد السوق فال

  . ةيوميال

 أن ماك، هريغ وفتشمل املستحق،  مطلقةدلةاألن  أ صحة سوق املستحقيف فالسر، انكف يكو

  . فارةك أو عليهحملوفاً  أو ان منذوراًكما  أنه ة يفحي املقام صرات اخلاصة يفيالروا

  



٣٥٠

 ،ة ومىنكمكحمل الذبح  إىل ده عن الوصوليتقل أو شعارهإاق بعد يالس يهدلو عجز : )٣ مسألة(

 أو لعدم وجود املستحق نه صرفهكمين مل إو، رفه مصصرف يفيو انك املك ذلذبح يفي أو نحري أن صح

ما ك، خالف ال وإشكال بال، ىفك ويهد أنه ىعلدل  م مبا علّ،عالم اإلعالمهم حملظور يفإانه كمإلعدم 

  : اتي مجلة من الرواعليهدل يو،  اجلواهر يفكصرح بذل

قدر ي ضع ال موفعطب يف يدرجل ساق اهل: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل، حة حفصيصحك

 أنه علم من مر بهي لعليهضعه يتاباً كتب كي ونحرهي: قال ،يهد أنه علمي الو عليهتصدق به يمن ى عل

  . )١(ةصدق

عرض  أو ،بلغ حملهاي أن سر قبلكنافرجل ساق بدنة أي  :)عليه السالم(عنه ، حة احلليبيوصح

 أا ا علم من مري حىت  قلدت به بدمليتلطخ نعلها ايمث ل، كذلى علقدر ن إ نحرهاي فلكهال أو هلا موت

بتاع ي أن عليه فإن،  مضموناًكهل أو سرك انيالذ يدان اهلكن إو، أرادن إ ل من حلمهاكأي ف،تيكقد ذ

 ن مضموناًكين مل إو، هريغ أو  نذر يفكيعلء الواجب يالش واملضمون هو، كهل أو سرك انيان الذكم

  . )٢(تطوعي أن شاءي إالّ أن ،هانكه ميعلس يء تطوع به فلي هو شإمناو

تبلغ  أن سرت قبلكنافعن رجل ساق بدنة ، )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، محزةعلي بن خرب و

 حىت  قلدت الطخ نعلها اليتي وكذلى علقدر ن إ هايكذي: قال ،كهال أو عرض هلا موت أو ،حملها

  . )٣(دراأن إ ل من حلمهاكأيت فيكقد ذ أا ا علم من مري

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٣١ الباب ١٣٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤الذبح ح من أبواب ٣١ الباب ١٣٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣الذبح ح من أبواب ٣١ الباب ١٣٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣٥١

ء يش ه فاليهداً تطوعاً فعطب يهدل من ساق ك:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، زية حريرواو

ان من كما و، عليهال بدل و، ضرب به صفحة سنامهي الدم فغمسها يفيد النعل فيأخذ تقلي ونحرهي، عليه

  . )١( البدلعليه وكنذر فعطب فعل مثل ذل أو ديجزاء ص

  موضع الفعطب يف يدرجل ساق اهل: )عليه السالم( عبد اهللا يب ألقلت، خرب عمر بن حفصو

علم ي لعليهضعه ي وتاباًكتب كي ونحرهي: قال ،يهد أنه علمه منيال و، عليهتصدق به يمن ى علقدر ي

  . )٢(صدقة أنه به من مر

نحر مث ي: قال، بلغ حملهي أن عطب قبلي يد اهليف  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

  نذرانت يفك فإن، حبأن إ منهال كأيف يهد أنه علم من مر اي لكتريا بدم مث   قلدلطخ النعل اليتي

ل مما تطوع كأيو، جزت عنهأفقد  انت تطوعاًكن إ و،ااك ميشتري أن عليهو  مضمونةيجزاء فهأو 

  . )٣( واجبريغو  أانك واجباً يدعطب من اهل باع ماي الو، عليهل من الواجب كأيال و، به

  .تاب الذبائحك ما حقق يفك، انكفما يكعلم اجتاه القبلة ذحبه يمل إذا ه مث إن

لذا و، انيقيما طرأ الستفادة العرف ،تابةكال وة للنعليخصوص فال، املهم وضع العالمة أن ماك

  . )٤(به علم من مريل: ة عمري روايف )عليه السالم(قال 

  .طالقصل واإل لأل،اًريفق أو اًيون غنكي أن نير بل املاك جواز أفرق يف الو

   ولو مل ،علم بدون الوضع إالّ إذا ،كالظاهر ذل ،هل وضع العالمة واجبو

                                                

. ٥الذبح ح من أبواب ٣١ الباب ١٣١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦الذبح ح من أبواب ٣١ الباب ١٣١ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ير اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم )٣(

. ٦الذبح ح من أبواب ٣١ الباب ١٣١ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٣٥٢

  .صلفالظاهر عدم الضمان لأل، ضعي

ال  أنه منو، دلة األإطالقمن ، احتماالن ،فهل الواجب الذبح، نسانإ كر من هنامي نه الأولو علم ب

  .وانيجل راحة احلون الذبح ألكي إالّ أن همالل،  الذبحفائدة يف

ن كميمل  إذا الذبحى عل الذبح تدل أدلة وةيفاكال و،فالظاهر الوجوب، رسال املعطوبإن كمأن إو

  .رسالاإل

  .أخذيمل  إذا احتمل الفساد إذا بل وجب، ن أخذ اللحم بعد الذبح جازكمأإذا  أنه الظاهرو

  . مقدمة للواجب وجب أ،ربي حىت وانين عالج احلكمأولو 

 وضع العالمة و ما تقدم من الذبحني بري خت،هريغ أو سركاق بيالس يهدعطب إذا  أنه مث الظاهر

ب جين مضموناً مل كين مل إو، أيضاًمضموناً وجب بدله  يدان اهلك فإذا، تصدق بثمنهي وعهيبي أن نيبو

حة حممد بن ي صحنيبو، لسابقة النصوص اني اجلمع بىهو مقتضو،  اجلواهريريختار هذا التخاو، بدله

 نيستعي وعه صاحبهيبيعطب أ أو سركأصابه  إذا الواجب يدعن اهل )م السالمعليه(حدمها أعن ، مسلم

  . )١(اً آخريهد يهدي وتصدق بثمنهي وعهيبي: قال ،آخر يهد بثمنه يف

  بثمنه يفنيستعي وعه صاحبهيبيعطب أ أو سركأصابه  إذا الواجب يدسألته عن اهل، حسنة احلليبو

  . )٢( آخراًيهد يهدي وتصدقي وعهيبي: )عليه السالم(قال  ،يهد

  : ني أمرني بريمضموناً خت يدان اهلك فإن، هذاى علو

                                                

 ٢١٧ ص٥ج: التهذيب، و٢الذبح حأبواب  من ٢٧ الباب ١٢٦ ص١٠ج: يف الوسائل، و٢٠٢ ص١٩ج: ما يف اجلواهرك )١(

). ا آخري باعه فليصدق بثمنه وليهد هد فإنيبيعه ال( :)عليه السالم(عنه : فقد قال فيه ٧٣١ح

. ١الذبح ح من أبواب ٢٧ الباب ١٢٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٥٣

  . بدلهيعطي ومهعلّي وذحبهي أن :األول

  . بدلهيعطي وتصدق بثمنهي وعهيبي أن :الثاين

 حةي الصح ألن،والتصدق بثمنهعه يس له بيل وعلمهي وذحبهي أن عليهان ك مضمون ريان غكن إو

ب جي يهدل كال فإو، ونه مضموناًكاملنصرف من الواجب و، الواجب يد اهل مها يفإمنااحلسنة و

  . ديشعار والتقلباإل

  .مهاريغ وواحلدائق فراجع اجلواهر ،لمامك من ريثك  يفشكالعلم اإلي رناكمما ذو

ب جيف يكل بأنه كستشي ال أنه ماك، طب أقسام العنيسور بك الن فرق يفكيمل  رناهكذ ماى علو

 نيمع بجيما ك، ه تعبد حسب النص ألن،االستحبابى علحمل الصدقة ي ف، الصدقة والبدلنياجلمع ب

  .  أوون الواو مبعىنكي أن تملحي و، املضمون ما ذحبه يفاملبدل منه يف والبدل

 الو، ان مضموناًكن إ لهيدتب والتصدق بثمنه وعهيوجب ب، حنره أو ذحبهى علقدر يمل إن ه مث إن

ذحبه  إذا لهكوز أجيان كن إ و،ريذا باعه فمصرف الصدقة الفقإو، ن مضموناًكيمل  إذا ليالتبد إىل حاجة

  . ري الفقمنها املنصرف فإن، ل خبالف الصدقةك األ يفطالق لإلكذل و،أيضاً للغين

ن كميمل  إذا مايشأنه ف وهكتريو  أ،ب ذحبهجيفهل ، لهكضر أيمرضاً  ضاًيوان مريصار احلإذا ه مث إن

 ما يفك، فداءكه أالثج و وث بأمره سبحانه بالعجي احلدما يفك الذبح له شأن أن من، احتماالن ،عيالب

جل أل أنه كل ذلكاملنصرف من  أن منو. هراق الدماءإب حين اهللا إو ،)عليه السالم( إبراهيمقصة 

  .عي التشرإطالق نايفي م الجل اللحونه ألك  ألن،األول قربواأل، اللحم

وان املفترس يعلم بأن احل إذا ذاكو، مصرف للحمه نه الأن علم بإو،  مىنب الذبح يفجيذا كو

  . عطب إذا ذحبهي عند ما أو ، مىنيف يدل حلم اهلكأي

   ب يفجي ال أنه فالظاهر، ب بدلهجيث يح وان مضموناًيان احلكإذا ه مث إن



٣٥٤

 إىل وانصراف البدل، ك ذلريغإىل ، حنوها وجاز بدله بقرة الإب انكو عطب فإذا، بدله املماثلة

  . مكنعام الثالثة حم صحة األأدلة إطالقف، يل بدوثاملما

من و، احتماالن من االنصراف، والصدقة ء بهيوز اشتراء شجي أو ، الثمننيوهل الالزم التصدق بع

  .ثاينبعد الي ان الكن إو األول حوطاألو، اًي بدوونهكعدم استبعاد 

  .دلة األإطالقو صل لأل،ب استرجاعهجي مل يلو باعه فصح عند املشترو

  . حنومها أو صلح أو ل ولو بة مشروطةيبل املراد مطلق التبد، عية للبيخصوص ال أنه الظاهرو

، بالعروض جاز إالّ نكمي مل فإذا، كن ذلكمأ إذا مايفهو ف، له بالنقديقلنا بوجوب تبد لوه مث إن

 إىل فاملراد وصول النقد، دقله بالنيقلنا بوجوب تبدإذا  أنه ماك، من باب تعدد املطلوب أنه لوضوح

  .دل العروض بالنقديله بالعروض مث تبيوز تبدجي عليهو، ريالفق

ذا باعه فهل الالزم إو، عه بعد الذبح للمناطيبي أن وزجي كذلك، التصدق بثمنه وعهيوز بجيما كو

 ،ريطلب من الفقيان هو ك إذا أحذه أو ،ريطلب من الفقيه ملن ؤطاعأوز جي أو ، مثنهنيالتصدق بع

  .  واهللا العامل،بعد الثايني ان الكن إو، األول حوطواأل، احتماالن

  



٣٥٥

 مل ،اًيلكن منذوراً نذراً كيمل  وطي تفرريان من غك فإن، اقيالس يهدسرق   لو:)٤ مسألة(

  . عليه مجاع باإل مشعراًصحاباأل إىل دائققد نسبه احلو، الضمانى علل يصل بعد عدم دلضمن لألي

 ىسأله عن رجل اشتر، )عليه السالم(عن الصادق ، ةيح معاوي صحكذل إىل ضافة باإلعليهدل يو

 عليهس يشتر فلين مل إو، ن أبدهلا فهو أفضلإ و،بأس ال: قال ،ذحبهاي أن سرقت قبل أو ة فماتتيأضح

  . )١(ءيش

 بعض املباحث السابقة قد تقدم يفو، اتي الروا يفريثكما هو ك، يهدة لليضحمشول األى علبناًء 

  . منهامجلة 

 قمطتها أو كتيضحأت ياشترإذا  :)عليه السالم(اظم كعن ال، يعلخرب  :عليهدل يده بل يؤيو

  . )٢(حمله يد فقد بلغ اهلك رحلصارت يفو

 ائت:  أيب فقال يل، فسرقتىنشاة مب أيب  يلىاشتر:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا بن إبراهيمة يرواو

 شاة أفضل من  مبىنيضح ما: فقال ،خربتهأته فيتأف، ك فاسأله عن ذل)عليه السالم( عبد اهللاأبا 

  . )٣(كشات

  . السمعة واية خلوصها عن شائبة الريفضللعل وجه األو

  . )٤( رحله فقد بلغ حملهقمطه يف وهيهد الرجل ىاشترإذا  :يورو،  املقنععن الصدوق يفو

  ت أجزأفقد ، ة بعد شرائهايضح من فاتته األكذلكو: )عليه السالم( يالرضوو

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤الذبح ح أبواب  من٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣الذبح ح من أبواب ٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )٣(

.  السطر األخري٢٣ص: املقنع )٤(



٣٥٦

  . عنه

  .)١(هأتة رجل أجزين سرقت أضحإو: )عليه السالم(قال و

  . فهيلكؤد تيه مل  ألن،جزاءأفرط فالظاهر عدم اإلأما إذا 

 ،تكهل أو منهة فسرقت ي شاة ضحى رجل اشتر يف،)عليه السالم( عن الصادق ،أمحدملرسل و

  . )٢( رحله فضاعت فقد أجزأت عنهان أوثقها يفكن إ :)عليه السالم(فقال 

 لبعض من لذا اختار اجلواهر الضمان تبعاًو، ب ذحبهجياق يالس يهدمع عطب  أن ملا تقدم منو

جوز ي فنيتعي  النذر الري غاق يفيالس يهد  ألن،عدم الضمانبث قال يح، يكركخالفاً لل، نقل عنه

  .طيوجه لضمانه مع التفر فال، ف شاءيكه يتصرف فال

 يه و املتعةة يفيالرواو،  موضوعهيقد انتفو، ان الذبحكف يلك السابقة بأن التدلةردت األ قدو

ل ذبح ما عطب من يدلو، قلد أو ث أشعريح، خبالف املقام،  الذبح ما اشتراه يفنيعيال  ذإ، القاعدةى عل

  .نه تالفةي املقام عيفو، نه موجودةي عكناه ذإ، داً للضمانيس مؤيل يداهل

ما ك ،ضرار بهوز له اإلجي لذا الو، د السائقيمانة بأ يد اهل ألن،الضماناألقوى  أن ن الظاهركل

عن  نسان فذحبه الإوجده  إذا تهيفاك الضمان عدم ديؤيو، وبكالر و مسألة شرب اللنب يفأيتيس

  . ما تقدمك ،صاحبه

شعار ان النذر جمرد اإلك إالّ إذا ،رؤد النذيه مل  ألن،فكياً مل يلكذراً ان منذوراً نكإذا ه مث إن

  .ديوالتقل

، نيالدك الذمة رجع الواجب يفيسرقته  أو ه بأنه بعطبى املنتهقد قطع العالمة يف أنه كعن املدارو

  ن ك ل، خالفاًك ذلعلم يفي النه إ قالو

                                                

. ٢٤ ـ ٢٣ س٧٢ص: فقه الرضا )١(

. ٢الذبح ح من أبواب ٣٠ الباب ١٢٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٥٧

ر عدم يرة والتحركاجلامع والتذ ولةيساملبسوط والو وةيب والنهايشف اللثام عن التهذكعن 

  .  املتعةه يف ألن، مرتبط باملقامرياملرسل غن إ :هيفو،  املتقدمأمحدنه ملرسل أكو، الضمان

 املوضوع قد  ألن،فالظاهر عدم الضمان، بل هذه اإلني بأن نذر ع،اًيشخص ان النذرك إذا ،نعم

  .ضمان طه فالياملفروض عدم تفرو، ىانتف

  . السرقة قبل الذبحك الذبح مث السرقة بعد

  . )١( عنهأه فسرق منه أجزيهدمن حنر : قال أنه )عليه السالم(عن الصادق ، فعن الدعائم

  

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٨ ص١ج: الدعائم )١(



٣٥٨

 فإن، األولقلده مث وجد  وأشعره وقام بدلهأف، قلده أو  أشعرهيه الذيهدضاع  لو: )٥ ـ مسألة(

  . واحدري غكما صرح بذلك ،األولذبح ي أن عليه فان ذبح الثاينك

 أن  البدنة مث تضل قبليشتريعن الرجل ، )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت  :ح احلليبي لصحكذلو

  من مالهين أشعرها فهكيمل ن إ :فقال ،هيهد جدينحر فيف مىن أيتي حىت دهاجي فال ،قلدهاي أو شعرهاي

  .)١(ان أشعرها حنرهاكن إ و،ن شاء باعهاإو شاء حنرهان إ

 عن ىكحيما ك ،فه فخرج عن عهدتهيلكه امتثل ت ألن باستحباب حنرهجمال للقول معه الو

  . حيل الصريقاوم الدلي  اله وجه استحساين ألن،املختلف

 ى عن رجل اشتر)عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ريبص أيب  خبرباألولستشهد لندبة ذبح يرمبا و

 نيعاً قائميانا مجكن إ :قال ،األولد  مث وجى اشترفإن، انه آخرك ميشتري: قال ، منهكبشاً فهلك

  .)٢( معهاألول ذبح ريخان قذ ذبح األكن إو، ن شاء ذحبهإو خرع اآليبي و،األولذبح ي

  .األولى علحممول ، ة السندير حجيتقدى عله ألن

، ةي اآل)٣(﴾ال تِحلُّوا شعاِئر اللَِّه﴿: تعاىللقوله ،  ذحبهما،ه احتماالتيفف، ن ذبح الثاينكين مل إو

، ةي عن الشعائراألول فسقط ه صار بدالً ألنذبح الثاينو، حصل سقط البدل إذا ه ألناألولذبح و

  . شعارعلل وجوب الذبح باإلنه إ ثيح حيشهد له الصحيو، األول قربواأل

  ه يهدمن ضل : قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق ، رواه الدعائم ده مايؤيما ك

                                                

. ١الذبح ح  من أبواب٣٢ الباب ١٣١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢الذبح ح من أبواب ٣٢ الباب ١٣٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ اآلية: سورة املائدة )٣(



٣٥٩

  . )١(اريوجبه فهو باخلين مل إو، عاًي حنرمها مجان أوجب الثاينك فإن، دهاً مث وجيهدانه ك مىفاشتر

ان مؤسراً كإذا  :قال ، البدنة تضل صاحبهايف، )عليه السالم(علي عن ، اتيرواه اجلعفر ماو

  . ثياحلد ،)٢(عاًيها حنرمها مجميان وجدها بعد حتركن إو، ااك مىاشتر

ذبح يه فإن، حدمهاأأشعر  إذا ماو، همايأ  ذبحتار يفخيه فإن، هاشعريمل  إذا م ماكظهر حي مما تقدمو

  .ان النذركب ذحبه ملجيه فإناً ي املشعر منذوراً نذراً شخصريان غك إالّ إذا ،شعرهيمل  ما ال املشعر

 أو شعارإان كن إ ذحبهي أن بجيه فإن، قد ذحبه واجدهو األولوجد  إذا م الثاينكون حكيذا كو

  . ب ذحبهجي مل الّإ و،نذر

 منو،  وقتهىقد انقض أنه من، احتماالن ، احلجةي ذأياموجده بعد  إذا دهجيذبح ما جيب مث هل 

  . أقرب واالحتمال الثاين، من شعائر اهللاأنه 

  

                                                

. ير اهلدك يف ذ٣٢٧ ص١ج: الدعائم )١(

. ١٦ س٧٣ص: اجلعفريات  عن،٢الذبح ح من أبواب ٢٧ الباب ١٧٦ ص٢ج: كاملستدر )٢(



٣٦٠

 ،نواع االستفادة منهأسائر و، عليهاحلمل  وشرب لبنه واقيالس يهدوب كوز رجي: )٦ مسألة(

ه ريعن غو، موضع وفاق أنه كعن املدارو، خالف ال وإشكال  بال،بولده ال وبه ضري ال أن شرطى عل

  . عليه مجاعاإل

  .نوم الواجب املض عدم اجلواز يفايفكسنعم عن اإل

وجه لعدم   فال، احملجوركلاملكب ذحبه جي إمناو هكمل أنه ما تقدم من إىل ضافة باإل،عليهدل يو

  : اتي مجلة من الروا،كء من ذليجواز ش

 نإ ،)١(﴾ أَجٍل مسمى لَكُم فيها مناِفع ِإىل﴿: تعاىل قوله  يف،ريبصوأيب ، ناينكلالصباح ا أيب خربك

  . )٢(هاكنهي ان هلا لنب حلبها حالباً الكن إو، عنف اي أن ريبها من غكظهرها ر إىل احتاج

دها ضر بوليمل   فاحلبها ماكتجت بدنتنن إ : قال)عليه السالم(عنه ، مان بن خالدي سلحيصحو

 إذا )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :قال و،نعم: قال ،يأشرب من لبنها وأسق: قلت، عاًيرمها مجحنامث 

معه  وتكهل أو ن ضلت راحلة الرجلإو: قال، بدنهى عل محلهم يشون قد جهدهم املشمي ناساً ىرأ

  . )٣(هيهدى علب كريفل يهد

 ساق البدن إذا )عليه السالم(ي علان ك:  قال)السالمعليه ( عبد اهللاأبا ن إ : قال،زيح حريصحو

  . )٤(مثقل ال و مضرريبها غكمعه بدنة ر ون ضلت راحلة رجلإو، بدنهى علاملشاة محلهم  مرو

                                                

. ٣٣ اآلية: سورة احلج )١(

. ٥الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٦الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٣٦١

 لب البدنحي )عليه السالم(ي علان ك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح منصوريصحو

  . )١( مضرريا غعليهمل حيو

احتاج ن إ هيهدب كريعن الرجل ، )عليه السالم(سأل الصادق  أنه ،بين شععقوب بيح يصحو

  . )٢(متعب ال و جمهدريبها غكري: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : فقال ،هيلإ

: )عليه السالم(قال  ،لبهاحيأعن البدنة تنتج ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح ابن مسلميصحو

عاًيرمها مجحنامث  ، مضر بالولدرياحلبها غ ،ن إ يسقيو، نعم: )عليه السالم(قال ، نشرب من لبنها: قلت

  . )٣(شاء

، عظمهاي يداهل:  قالها منافعيم فكلة ي آري تفسيف) عليه السالم(عن الصادق ، خرب الدعائمو

  . )٤(ها بهكنهيال  ان هلا لنب حلبها حالباًكن إو، اعليهعنف ي أن ريبها من غكظهرها ر إىل  احتاجفإذا

بها احملرم كريالبدن : قال، ةي اآلري تفس يف)عليه السالم(عن الصادق ، إبراهيمعلي بن  ريعن تفسو

وم ي إىل شرب من لبنهايان هلا لنب كن إو، اعليهال معنف  وا  مضرري غ،هيرم فحي يمن موضعها الذ

  . )٥(النحر

بل عن ،  النصطالقإل،  مضمونريغ أو ركذ  مامضمونا يف يدون اهلك نيفرق ب ال أنه مث الظاهر

  خالفاً ملن مل ، ةريثك ى فتاوإطالقنقله عن  أنه اضيالر

                                                

. ٤الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٧الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. شعاراإل ور التقليدك يف ذ٣٠١ ص١ج: الدعائم )٤(

. ٩ س٨٤ ص٢ج: تفسري القمي )٥(



٣٦٢

  .  املضمونريغ إىل  منصرفطالقواإل،  عدم جواز التصرفصالةأل،  املضمونزها يفجي

بال البدنة تقلد  سأل ما أنه ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، وينكمحل خرب الس املضمونى علو

رم ظهرها فإنه حيشعار اإلوأما ، فها صاحبها بنعلهعري وبدنة أا فعريالنعل فأما  :فقال ،تشعر وعلالن

  .)١(مهانتسي أن طانيع الشيستطي فال، ث أشعرهايصاحبها من حى عل

ونه ك االنصراف بعد تعارف ىوال وجه لدعو،  جواز التصرفاألصل إذ ،خيفىال  ل ماك اليفو 

 لذا جعل اجلواهر قول املانع اجتهاداً يفو، صاحبهى عل طان اليالشى علظاهرها حرمته ة يوالروا، مضمونا

  . تإشكاال بعدة وينكة السيرواى علل كاحلدائق أش أن ماك، مقابلة النصوص

 الإو، اًيهدم األكان ك، قصده معها ومعها  بطنها حال السوق أوان يفكن إ الولد أن مث الظاهر

ان كو، طالقأراد املفهوم من اللفظ حال اإل وونه محالًك  حالطلق يفأ إالّ إذا ،اًيهدون كي ال وان لهك

  .كذلى عل والنص بذبح الولد حممول ، والولدي هاملفهوم عرفاً

 إذا اًيهدونه كى علاجلامع  وريالتحر وبيالتهذ وة واملبسوطياه عن النهاكح وما أطلقه اجلواهرو

 احتمالو، اًيهدون الولد كوجه ل ال فالإو، صورة استثنائه قصداًرادم عدم إبد من  ال،  بطنهماان يفك

  .املتعارف إىل ه منصرففإن، ة له من هذه اجلهإطالق النص ال ذإ، وجه له ة اليرادة شرعإبأنه 

 أن ان من احملتملكن إو، أيضاً يهد أنه فالظاهر،  بطنهاالولد يفعقد نامث  قلدها أو شعرهاألو أما 

 م الوانات تابع لألي احلالولد يف ذإ، فحاهلا حال اللنب ركنطفة الذ أما ،حنوه ولنبون حاله حال الكي

  .  حملهما حقق يفك، بلأل

                                                

. ٨الذبح ح من أبواب ٣٤ الباب ١٣٤ ص١٠ج: الوسائل )١(



٣٦٣

 احتمالو، ائهمافي جواز استىه مقتض ألن،وبكجرة للرأخذ األواللنب ع يوز له بجي أنه مث الظاهر

بوله  إىل ذا احلال بالنسبةكو،  ظاهررياب جماناً غكراإل ووبكالر وشراب حمجور بالشرب واإلكملأنه 

  . وضحأ له يلذا ولده م يفكبل احل،  لهيولده الذ ووروثه

  . أيضاًالولد  يهدصح يولذا  ،هنا يد اهلشترط عمر خاص يفي ال أنه مث الظاهر

  .ممة األيبضم الّإ نيه اجلنيهد جعل ةيفاك عدم  يفإشكال ال نعم

 ،صحابمجلة من األ إىل  احلدائق ناسباً لهيف وكارفعن املد،  الصوف والشعر والوبرالم يفكالأما 

 إالّ ،زالتهإز جيمل  و تبعهينيان موجوداً عند التعكن إ أنه ،اه اجلواهركما حك، صحاباأل إىل نسبهيمل و

، الولدكان ك يني ولو جتدد بعد التع،هيس له التصرف فيلو، الفقراءى علتصدق به يو، لهيزيضربه فيأن 

حاهلا حال اللنب  ذإ، ان مضموناًكولو، هي جواز التصرف فه يفريغ و املتجددنيرق بن الظاهر عدم الفكل

  .مه باملناطكستفاد من حيف

  . جوزيه فري غنيب و،وزجي فال ونم املضنيب فرق اجلواهرو

قلنا جبواز االنتفاع و، وانياحلى علقطعها لثقل  إذا تهاي لالم يفكذا الكو، خالف املناطنه إ :هيفو

  . ا

، فاًيلكضرار حرام ت فاإلعليهو، ضرار اشتراط االنتفاع بعدم اإلالفتوى و النصقد تقدم يفه إنمث 

شمله يف، تالف حلق اهللاإ أنه من، احتماالن ،أيضاًون موجباً للضمان كيهل و،  واحدريما صرح به غك

خذت أد مايالى عل ،أنه لذا كو،  عدم الضمانأصالةمن و، صحاباأل قد صرح بالضمان مجاعة منو  



٣٦٤

 معلوم ريغ ديل اليدل إذ ،بعد الثايني ان الكن إو، األول اط يفيواالحت، هي اجلواهر فل يفكشأ

  . هيملا حنن ف الشمول

ان الضمان كن إو ،مثال نهيجهاض جنإ أو دهيسر كب، ضراراً عمداًإضره أ إذا مايعلم احلال فيمنه و

  .اط واضحيوجه االحتو ،بعيد ريجهاضه غإ ذا يفكو أوجب نقص حلمه إذا مايف

 حىت هكدري مل فإذا، رمحي ال حىت ه بعد النحر فوراًكدراإفالالزم ، أيضاًنه يجن يدقصد باهل ولو

  .جهاضان حاله حال اإلكحرم 

ان كن إو، لحي حىت  البطن يفنيشعار اجلنإجل د أليوم العي الذبح عن ريب تأخجي ال أنه والظاهر

  . ريفضل التأخان األكن إو، دلة األطالق إلكذل، الصار حال حىت لو أخره أشعر أنه علم

ضرار  حرمة اإلفاملسألة داخلة يف هريغ أما ،ىهد الولد امليف هو إمناضرار بالولد عدم جواز اإل مث إن

  . اهللا العاملو، وان بقول مطلقيباحل

  



٣٦٥

 حوطاأل أن امك، كحنو ذل أو نذراً أو فارةًكان ك إذا يدل من اهلك عدم األحوطاأل: )٧ مسألة(

ات ي الرواني اجلواز مجعاً بة الصناعىن مقتضأ و،أجرةر عطائها اجلزاإعدم و، جالهلا وعدم أخذ جلدها

ان كن إ و، العدماط يفيان االحتكاملنع  إىل املشهور ذهبوان إ ثين حك ل،ات اوزةيالروا وةيالناه

  .ارف الضمانة بعد تعي اآلطالق إل،خفأاملضمون  يدل حلم اهلكأ اط يفياالحت

 يهد ريواجب غ يهدل كل من كعدم جواز األى عل مجاعرة من اإلكالتذ وىعن املنته ما أما

 ظاهر إمجاع أنه  إىلمضافاً، لمامك ملن راجع كظهر ذليما ك،  املسألة يفإمجاع النه إ هيفف، التمتع

 يهد  املسألة يفالم يفكض القد تقدم بعو،  املنقولمجاعة اإلين قلنا حبجإ و،س مثله حبجةيلو، االستناد

  . التمتع

  .اجلوازى علتدل   مامنهاو، املنعى علتدل   مامنها،  املقام طائفتانات يفيفالروا، انكف يكو

د يعن فداء الص )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : قال، ح احلليبي صحي فه،الطائفة املانعةأما 

  . )١(تصدق بالفداءي وتهي من أضحكلأي: )عليه السالم(قال  ،ل صاحبه من حلمهكأي

 ىجتعله مصل أو تصدق به: فقال ،هابسأله عن اإل، )عليه السالم(عن الصادق ، ةيح معاويصحو

  جالهلايعطي أن )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ى: قالو، نياجلزار هال تعطو، تي البتنتفع به يف

  . )٢(تصدق اي أن أمرو، نيقالئدها اجلزار وجلودهاو

   عليهصلى اهللا ( رسول اهللا ى: )عليه السالم(قال ، يحسن حفص البخترو

                                                

. ١٦ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٥ ص٢ج: يف الفقيه، و١٥الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٥الذبح ح من أبواب ٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: لالوسائ )٢(



٣٦٦

  . )١(ئاًيجالهلا ش ويد اجلزار من جلود اهلىعطي أن )آلهو

 يهدل ك: قال ،ل منهكؤي ما يدسألته عن اهل:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، يخرب البصرو

  . )٢(لكم احلج فمن متا يهدل كو، ل منهكتأ من نقصان احلج فال

، ان مضموناًكن إ :قال ،سركنافاً يهدى هدعن رجل أ )عليه السالم(سأله ، ريبص أيب خربو

 ،نيك هو للمساإمنا، ال: قال ،ل منهكأيأ :قلت، هؤ فداعليهجزاء ف أو نذر أو نيمي ان يفك املضمون ماو

  . )٣( منهلكأي: قال ،ل منهكأي: قلت، ءي شعليهس ين مضموناً فلكي مل فإن

طالب  أيب بن يعلن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، يالبخترأيب  خربو

 ىل مما سوكأيو، ديال جزاء الص وفاراتكال ال وةيل احملرم من الفدياك ال: قوليان ك )عليه السالم(

  . )٤(كذل

ن إو، عليهء يش تطوعاً فال يدل الرجل من اهلكأإذا  :)عليه السالم(عن جعفر ، وينكالس خربو

  . )٥(لكمة ما أي قعليهان واجباً فك

  . )٦(ل منه غرمك أفإن، عطب إذا ل منهكؤي املضمون ال يداهلن إ :زية حري روايفو

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٤٣ الباب ١٥١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٦الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢٧الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٧ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٥الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: ئلالوسا )٥(

. ٢٦الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٧ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٣٦٧

مجلة  إىل ضافةباإل ي،د باب اهل يفكذلى علات الدالة يفقد تقدم بعض الرو، الطائفة اوزةوأما 

  :اتي من الرواىخرأ

  . )١( مضمونريغ أو انك مضموناً، ل منهكأيأنه  :ي رو،يفاكفعن ال

  . )٢(جزاًء أو انكنذراً  يهدل كل من كؤي: )عليه السالم(عن الصادق ، كاملل خرب عبدو

 النساء وانميون جزاء األك تسأله عن البدنة اليت، )عليه السالم(عن الصادق ، ريخرب جعفر بن بشو

  . )٣(ل البدنكمن ل كؤي: قال ،ل منهاكؤيه ريلغو

  . )٤( مضمونريغ أو انكمضموناً  يدل اهلكل من كؤي:  قال)عليه السالم(عنه ، اخلرب اآلخرو

 فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً﴿: تابهك قال اهللا يف:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ديزي عمر بن خربو

ال   ماىجع فتعاطو أو ىذأ فمن عرض له ،)٥(﴾نسٍك أو دقٍَةص أو ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍمأو 

، عهم من الطعامبشي نيكعشرة مساى علالصدقة و، أيامام ثالثة يفالص حاًيان صحك إذا  للمحرمينبغي

  . )٦(كواحد من ذلعليه  إمناو، طعمي ولكأيذحبها في شاة كالنسو

   ةيضحدفع األي أن لرجلوز لجي إمنا: )م السالمعليه(عنهم ، هية الفقيرواو

                                                

. ٨ حذيل... ي ل من اهلدك يف األ٥٠٠ ص٤ج: الكايف )١(

. ١٠الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٧الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٦الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: ائلالوس )٤(

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )٥(

. ٢اإلحرام حفارات كمن أبواب بقية ١٤ الباب ٢٩٦ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٣٦٨

  . )١(طعمي اجللد ال و،﴾أَطِْعموافَكُلُوا ِمنها و﴿ :قولي عز وجل اهللا  ألن،سلخها جبلدهايمن إىل 

: قال ،خها جبلدهالسية من يضح األيعطيعن الرجل ، )عليه السالم(اظم كسأل ال، خرب صفوانو

عز وجلقال اهللا ، بأس به ال :﴿ها وواأَطِْعفَكُلُوا ِمنكل وال يعطمؤواجللد ال ي ،﴾م.  

: ما قال اهللاكطعم، أرت فكل وحن أو ذحبتإذا  :)عليه السالم(ورواية معاوية، عن الصادق 

﴿ها وفَكُلُوا ِمنرتعالْم و وا الْقاِنعأَطِْعم )٢( )٣( .  

 ريغ أو انكموناً مض، لهك يدل من اهلكأي:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ياهلكخرب الو

  . )٤(مضمون

رج خي ال: قال أنه )عليه السالم( كيبلغنا عن أب: )عليه السالم(اظم كعن ال، سحاقإة ي روايفو

  . )٥(نتفع بهيء يرج بالشخيبل  : قال،ئاًياملضمون ش يدمن اهل

 أو نيك للمساذراًنان ك ما أو ،راهةكالى عل األوىلالطائفة لتحمل ات املوجبة يها من الرواريغإىل 

  . ك ذلريغ

 ،لوال الشهرة  اجلواهر يفكذل إىل مالو، عطاء اجلزار اجللدإراهة ك إىل سيدرإلذا ذهب ابن و

 إىل ما ذهباأما ك، نسانل اإلكم أك فعنونا الباب بباب ح، املسألة يفكاملستدر ووتوقف الوسائل

  . اهللا سبحانه العاملو، زارعطاء اجلأراهة ك باب : فقاال،عطاء اجللد للجزارإ راهة يفكال

  

                                                

.٨ من أبواب الذبح ح٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: الوسائل.  ١٢ ح يف علل احلج ذيل٦١ الباب ١٢٩ ص٢ج: الفقيه )١(

. ٣٦ اآلية: سورة احلج )٢(

. ١الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٢ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٦الذبح ح من أبواب ٤٠ الباب ١٤٣ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٦الذبح ح من أبواب ٤٣ الباب ١٥٢ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٣٦٩

  فصل

  ةيضح األيف

  

  : ها مسائليفو

اجلمع و، ةيوزن عطى علة يالضح و،اءيد اليتشد وسرهاك وة بضم اهلمزةيضحاأل: )١ مسألة(

  احلجةيد عاشر ذيوم العي ذبح يفي اسم ملا ،يرطأك يضحأواجلمع ، رطاةأكضحاة أ و،ايعطاكا يضحا

  .اهللا سبحانه إىل ان الذبح بعنوان القربةك إذا ،هريغ أو  احلج يف،حباًمست أو انك  واجباًَ،ما بعدهو

ث تشرق ي ذا االسم حىذه املناسبة مسو، انه نور الشمسكجاء م وذهب إذا ظلهى ضح: لقاي

  . الشمسعليهه تشرق  ألن،دان ذا االسمي ساحة املاملقتول يفيسمى لذا و. ة الشمسيالضحى عل

لعله أراد شدة و،  عنه القول بوجوبهيكث حيح، ايفكسمن اإلإالّ  اًإمجاع مستحبة يهو

نه ‘ :نعم قال املستند، هياً بقسمإمجاع اًدكؤ ممستحبة استحباباًا إ : اجلواهرلذا قال يفو، االستحباب

  . نيمجاعرجح باإلي

، الالحق و السابقمجاعفهو حمجوج باإل،  بالوجوب قائالًايفكسان اإلك فإن، انكف يكو

  .ةية القعطريالسو ضرورةالو

  واجبة ا إ قال بعضه مث إن



٣٧٠

فَصلِّ ﴿: تعاىلاستدلوا بقوله  و، من خصائصهعليهن وجوا أو، )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ى عل

و كبِلررح١(﴾ان( .  

  . )٢(مكيعلتب كيمل  والنحر يعلتب ك: )صلى اهللا عليه وآله( يالنبوو

ة يالرواو، النحر إىل دي صالة العد يفيرفع ال أنه اتناي رواة يفي اآلريتفسإذ  ، نظرنيليال الدلك يفو

قول بوجوب ي بل القائل ، النحر)صلى اهللا عليه وآله( عليهس بواجب يه ل ألن،االستحبابى علحممولة 

مجلة من  بل ورد يف،  الصالةد يفية هو رفع الي الروالعل املراد بالنحر يفو، هاريغ أو  بدنةعليهة يضحاأل

  . كات ذليالروا

 كفصل لرب تعاىل قوله قول يفي )عليه السالم( اهللاأبا عبد مسعت :  قال،ديزيفعن عمر بن 

  . )٣(ك حذاء وجهكيديهو رفع و: واحنر

  . )٤( مثله)عليه السالم(عنه ،  بن سنانعبد اهللاعن و

 استقبل عيني ،ذاكده هيل بفقا ، واحنرك فصل لرب:)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: ليعن مجو

  . )٥( افتتاح الصالةه حذاء وجهه القبلة يفيديب

  .)٦(ات الصالةريبك تن يفيديعبارة عن رفع النه إ :ىخرأة ي روايفو

  . اتيها من الرواريغإىل 

  : ة متواترةيضح باستحباب األخبار فاأل،انكف يكو

                                                

. ٢ اآلية: وثركسورة ال )١(

. ٢٢٠ ص١٩ج: اجلواهر) ٢(

. ١٦رام حاإلحبرية كبواب تأ من ٩ الباب ٧٢٨ ص٤ج: الوسائل )٣(

. ٤اإلحرام حبرية كبواب تأ من ٩ الباب ٧٢٥ ص٤ج: الوسائل )٤(

. ١٧اإلحرام حبرية كبواب تأ من ٩ الباب ٧٢٨ ص٤ج: الوسائل )٥(

. ١٤اإلحرام حبرية كبواب تأ من ٩ الباب ٧٢٧ ص٤ج: الوسائل )٦(



٣٧١

اجب  أوىضحسأل عن األ:  قال)معليه السال( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللاح ي صحيفف

  . )١(هكشاء ترن إ الهيلعوأما ، دعهي لنفسه فالأما  :)عليه السالم(فقال  ،هاليع ومن وجد لنفسهى عل

من وجد من ى علة واجبة يضحاأل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح حممد بن مسلميصحو

  . )٢( سنةيه وريبك وريصغ

  . ان دون البلوغكمن  رياملراد بالصغ أن الظاهرو

هو : فقال ى،ضحسأله عن األ رجالًن ، إ)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ليخرب العالء بن الفضو

ن إو، شئت فعلتن إ :قال ،الي الع يفىفما تر: فقال له السائل، دجيمن مل  الإل مسلم كى علواجب 

  . )٣(تدعه نت فالأوأما ، شئت مل تفعل

اللهم : قالو، دهي ذبح واحداً ب،نيبشك ب)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ىحض:  قال،هيعن الفقو

: قال، ميتأضح من يعمن مل  و اللهم هذا عين:قال وخرذبح اآلو، يتيضح من أهل بيعمن مل  وهذا عين

بش كل سنة بك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا يضحي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمكو

نا من أما  وفاً مسلماًيحن، رضاأل و فطر السماواتي للذيجهت وجه وبسم اهللا: قوليو ذحبهي

عن هذا اللهم : يقولو، كل وكاللهم من، ني هللا رب العاملممايت ويايحم ويكنس وصاليتن إ ،نيكاملشر

  .)٤( آخر عن نفسهبشاًكذبح ي وذحبهي مث ،كينب

   و ظاهره

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٦٠ الباب ١٧٣ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣الذبح ح من أبواب ٦٠ الباب ١٧٣ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥الذبح ح من أبواب ٦٠ الباب ١٧٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٣ ص٢ج: الفقيه )٤(



٣٧٢

ة يضحاستحباب األى علدل ي ف، بعد موته)لى اهللا عليه وآلهص(ذحبه عنه يان ك )عليه السالم(نه إ

  .تيعن امل

   .)١( البطن عمن يفىضحي ال: )عليه السالم(قال و: قال

  . )٢( عن نسائه البقرة)صلى اهللا عليه وآله(ذبح رسول اهللا و: قال

 ىضحضر األحي : فقالت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل تءأم سلمة جان إ :هي الفق يفيروو

 ،ين مقضيه دفإن ياستقرض :)صلى اهللا عليه وآله(قال  ،يضحأة فأستقرض ويضح مثن األيس عنديلو

  . )٣(ة عند أول قطرة من دمهايضحغفر لصاحب األيو

  الستدانواةيضح األلو علم الناس ما يف:  قال)عليه السالم(اً يعلن إ :ح بن هاينيعن شرو

  . )٤(ة عند أول قطرة تقطر من دمهايضحغفر لصاحب األينه إو، ضحواو

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ :)م السالمعليه(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، وينكعن السو

  . )٥(عموهم من اللحمطم فأكنيك لتشبع مساىضح جعل األإمنا:  قال)عليه وآله وسلم

 :)عليه السالم(فقال  ،ةيضحما علة األ :قلت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب خربو

 قال ، بيه بالغيتقي من عز وجلعلم اهللا ي ل،رضاألى علول قطرة تقطر من دمها أغفر لصاحبها عند يأن

  لَن ينالَ اللَّه لُحومها و ﴿: عز وجلاهللا 

                                                

. ٢١ي حضاح يف األ١٩٩ الباب ٢٩٦ ص٢ج: الفقيه )١(

. ١٨ حضاحي يف األ١٩٩ الباب ٢٩٥ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ٤١ حضائل احلج يف ف٦٢ الباب ١٣٨ ص٢ج: الفقيه )٣(

. ٢ حبواب احلجأ من ٦٤ الباب ١٧٧ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ١٠الذبح حبواب أ من ٦٠ الباب ١٧٤ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٣٧٣

 قربان ل وردياهللا قربان هابف قبل يكانظر :  مث قال،)١(﴾ ِمنكُم لِكن ينالُه التقْوى و،ال ِدماؤها

  . )٢(ليقاب

  . لياً دون قابيان متقكل ي هاب ألن أي:أقول

:  فقال،ةيضحسألته عن األ:  قال)عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم( جعفر نب يعلخرب و

أو أنموجوءاً من الض أو  فمن فحولة املعزناًيبشاً مسك مل جتد فإن، ناًي مس فحالً،قرنأملح أبش كضح ب 

 ، فصاعداًضح بثين: قولي )عليه السالم(علي ان كو: قال، نةي مل جتد فنعجة من الضأن مسفإن، املعز

 فطر ي للذيوجهوجهت : قلو، تذبح أن دي ترني فاستقبل القبلة حنينيالع ونيذنم األياشتره سلو

 هللا رب ممايت ويايحم ويكنس وصاليتن إ ،نيكنا من املشرأما  وفاً مسلماًيحن رضاأل والسماوات

 يبسم اهللا الذ، اللهم تقبل مين، كل وكاللهم من، نينا من املسلمأ ومرتأ كبذل و لهكيشر ال، نيالعامل

  . )٣(طعمأل وكمث  .تهيهل بأى عل وحممدى علصلى اهللا و، ربكأاهللا  و،هو إالّ لهإال 

ى علم ياكاا مطفإم اكياضحأاستنقوا :  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، هيعن الفقو

  . )٤(الصراط

صلى اهللا عليه (رسول ن إ): عليهم السالم( عن آبائه، )عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

ن عنده كيمن مل  و،عظم شعائر اهللايانت عنده سعة فلكها الناس من يأ: وم النحر فقاليطب خ )وآله

  . )٥(وسعها الّإلف نفساً كي  اهللا الفإن، سعة

                                                

. ٣٧ اآلية: سورة احلج )١(

. ١١الذبح حبواب أ من ٦٠ الباب ١٧٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٢الذبح حبواب أ من ٦٠ الباب ١٧٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٤٠ ح يف فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٨ ص٢ج: يهالفق )٤(

. ٦٥٦ ح١٨١ ص٢ج: الدعائم )٥(



٣٧٤

ا فاطمة ي:  فقالى،حضوم أي  يف)ا السالمعليه(فاطمة ى علدخل  أنه ،)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  بلحمهاىؤتينه إ  أما،كل ذنب هو لكفارة لك منهاقطر يول قطرة أن إ أما ،ككسن يهد فاشيقوم

ع  فسم، ضعفاًني سبعكتضعف ل و،كزاني متوضع يف حىت منهاء يل شكو صوفها وعظامها وقراو

قال  ،عام أو )صلى اهللا عليه وآله(ء خص به آل حممد ي هذا شيمأ ونتأ بأيب: فقال،  املقدادكذل

  . )١( عامنيبل للمسلم :)صلى اهللا عليه وآله(

ده يجعل يستطع فلي مل فإن، دهيته بيضحأ ذبح يلي أن استحب للرجلنه إ :)عليه السالم(عنه و

  . )٢(ذبحي حىت ر اهللاكذيا عليه قم قائماًيستطع فلي مل فإن، مع الذابح

  . اتيها من الرواريغإىل 

  

                                                

. ٦٥٩ ح١٨٢ ص٢ج: الدعائم )١(

. ٦٦٣ ح١٨٣ ص٢ج: الدعائم )٢(



٣٧٥

بل ، هداء الثلثإ والتصدق بالثلث ول الثلثك بأ،ةيضحت األيب تثلحستي أنه الظاهر: )٢ مسألة(

 ولو تصدق :ن عن املبسوطكل، لكاستحباب األى عل العلماء إمجاع كبل عن املدار، هذا هو املشهور

  .ان أفضلكع يباجلم

 منهالوا كتم فيذا ضحإو:  خطبة له يف)عليه السالم( ني املؤمنريمأ قول :املشهورى لعدل يو

  . )١(نعاممة األيم من كما رزقى علوا اهللا محداو ،طعموا واهدواأو

ى عل يضاحتصدقان بثلث األيانا كما إ: )عليه السالم(الباقر و )عليه السالم(عن السجاد و

  .)٢(تيهل البان ثلثاً ألكسمي و،نيكاملساى علبثلث  و،انرياجل

 :لذا قال و،)٣(﴾لَو كانَ ِبِهم خصاصةٌ أَنفُِسِهم و ؤِثرونَ علىيو﴿: تعاىلقوله  إىل نظريخ يلعل الشو

  . بأس به الو، فضلأالتصدق ن إ

  .ماًكشرع حي ال ووجب الذبحيالنذر  إذ ،ال نذره أوي أن نيل بك جواز األفرق يف اله مث إن

ان النذر منصرفاً ك إذا ما إىل لعله ناظر، منهال كأي أن س لهينذر فلإذا  أنه عن املبسوط من امو

  .وجه له فال الإ و،التصدق بهإىل 

، ونه حراماً فواضحكعدم  أما ،لكل الكأ إذا ةيضح األىدأقد  أنه  مبعىن،عيل اجلمكوز أجيمث هل 

  .احتماالن ، عدمهااألصلف احلرمةى علل يال دل ذإ

  . ف آخريلكالعطاء ت وفيلك الذبح ت،نافيلكما تأمن 

  .عطاءالعلة اإل أن ىعلا تدل فإ، عمالً وات قوالًيمن ظاهر الرواو

   صل لأل،لكالتصدق بال و،لكهداء الإ و،لكل الكله أو: لذا قال املستندو، األولالظاهر و

                                                

. ٢٣الذبح حبواب أ من ٤٠ الباب ١٤٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٣الذبح حبواب أ من ٤٠ الباب ١٤٤ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٩ اآلية: شرسورة احل )٣(



٣٧٦

ما مسعته عن ك ، بالذبحكل خروجها عن املال استبعاد يفو:  اجلواهر من قولهظهر ما يفيبه و

عدم االستبعاد ن إ :هيفو، كامللى علت ين بقإو ك ذلوجوب صرفها يف أو ،انت مندوبةكن إو، ىاملنته

  . اليون دلكي ال

  : ني استثناء صورت يفشكال اإلينبغي ال نعم

 عياجلموز صرف جي ه الفإن، ولو باالنصراف، شمل العطاءيان منذوراً نذراً خاصاً ك إذا ما: األوىل

  . نثاًحع يون صرفه اجلمكيف، نذر خالفه أنه جلأل

 الذبح أدلةات إطالق فإن، هيان ال أحد فك مان يفك إذا ماك، ه مقدوراً لهرين غكيذا مل  إ ما:ةيالثان

  .مةكنئذ حميح

  .كف بذليلك التيدأ ت يفشكال اإلينبغي فال عيهداء اجلمإ أو عيالصدقة باجلمأما 

، ن أفضلكمأ لو يان الدقكن إو،  مثل املقامه املنصرف منه يف ألن،يبيلتقرث ايمث املراد بالتثل

ان جعل ك، ما أشبه والقلب وجزاء مثل الرأسث األيمن ح  الثالثي تساون الدقة يفكمي ث اليحو

  . ف االستحبايبيلكاً للتيثلث مؤد أي ورات يفكاملذ

ل كعطاء إث بي فضل التثليؤدي ف،ل رأس مع ثلثكعل جي أن فضلفاأل، ذبح ثالثة مثالً إذا نعم

  . ل ثلثكشبه مع أما  والقلب وأسثالثاً وجعل الرأل شاة كم ي تقسحوطان األكن إو، شاة جلهة

، ف الذبح فقطيلكنئذ تي حىد أنه قدأو، عيع اجلميظهر جواز بيع يل اجلمكمن جواز أ مما تقدمو

صح واأل:  اجلواهريفو، د بوجوايي تقريع حلمها من غي عدم جواز بصحابطلق األأ أنه كن عن املداركل

  .  فتأمل،صحاب مراد األكلعل ذلو، ة الواجبةيضحباألاملنع اختصاص 

  . قبال احلرمةيف ال، فيلكداء التأ ان اجلواز مبعىني صدد بونه مرادهم أم يفكوجه : أقول

   الواجب يد اهلما يفكفاحلال ،  ا فسرقها سارقىضح ولو



٣٧٧

  . ةيافكالى علات الدالة يدم بعض الروققد تو

  للفقراءنيعطاء بدل الثلثإفالظاهر استحباب ، مع عائلته أو سواء بنفسه، عيل اجلمكلو أه مث إن

  . فته البدليفات املبدل منه مل  إذا ه ألن،حنوهمو

ان بعنوان كوأما إذا  ى،فك هلما ىعطأ واألولان بعنوان بدل ك فإن،  آخرواناًيذبح ح إذا نعم

  . حنو االستحبابى عل ذمته  يفاألول بدل ي بق،تقلةة مسيضحأ

  .دلة األطالقإل، مرقاً أو مطبوخاً وحده أو اًيثالث بالعطاء ن مصلحة األي تأدفرق يف اله مث إن

 صالةأل، شبهأما  أو صدقة أو نذرك ،رخمر آأجل وان أليذبح حبة يضح األيؤدي ال أنه والظاهر

  . عدم التداخل

 ان قصده صرفه يفكنه كة ليضحذبح بعنوان األ إذا ماك، عنوان له ال خرآلء ايان الشك إذا نعم

  .  واهللا العامل،لعدم التزاحم، ىفك راجع من السفر مثالًنه إ ثيح، نيطعام املتوقعإ أو زواج ولده

مل  إذا كن ذلكل،  النص املتقدمما ورد يفك ،طفالعن األ حىت ةيضحمث الظاهر استحباب األ

  .ما هو واضحكثرته كلوجب تلف اللحم ي

خالف ى علن سبباً لتضرر الطفل تضرراً كيمل  إذا  عن الطفل من مالهيضحي أن وز للموىلجيهل و

عارض مصلحة الطفل ي ه ال ألنالظاهر اجلواز ،ه مثالًيعر أو  له أوجب جوعهىضح إذا  مثالً،مصلحته

 أو احلج أو ارةيالز أو جلماعةا إىل هحضارإان ك إذا ماك،  سائر املستحباتذا يفكو، مر الشارع بهأبعد 

  . بذل ماله إىل شبه حباجةأما 

 السابقة دلة األإطالق بل لعل ،ك لوحدة املال،ري حال الصغك ذلحال انون يفن إ مث الظاهر

   ،ان انون له عقل الذبحك إذا ،واملستحب مباشرما، شملهي



٣٧٨

د يدمها مع ي وضعا ،قدراين مل إو.  باملناطشملهما ولويف،  الذبحأدلة طالقإل، للذبح بنفسهما

  .يد مسألة اهلما تقدم يفك، اجلزار

 هو بنفسه ىضح، تاًيم أو اًيح،  راضريغ أو اًيراض، باًيقر أو باًي غر،رية عن الغيستحب التضحيو

  .دلة األطالق إلكل ذلك ،لنفسه أم ال

ة يتضح و،متهأعن و) ليهم السالمع( تهيهل بأ عن )صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول يقد تقدم تضحو

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مام عن الرسول اإل

  . لي الدلطالق إل،قصد القربة إذا افركة اليتصح تضح أنه الظاهرو

  الوسائلقد عقد يفو،  جواز الدعاء لهما ورد يفك، افركة عن اليتصح التضح أنه الظاهر أن ماك

ه طلب  ألن،افركفهو طلب الغفران لل املمنوع منه أما ،باًيان قرك إذا خصوصاً، كه باباً جلواز ذلريغو

دخل ي أن نسان من اهللاطلب اإل إذا ماك، دبأة ءساإبل هو نوع ،  من اهللا سبحانهينبغي مثله الو، احملال

قدرته  أن بعد وضوح،  حملهري غافر اجلنة يفكدخال الإى علوالقول بأن اهللا سبحانه قادر ، مياملؤمن اجلح

عل جي أن فهو مثل،  علوهاان يفكم إافر سافلة فالكنة الي طفإن،  القدرةيف  ال،تتعلق باحملال  الاىلتع

  . قةي احلقبدون االنقالب يف، اضاًيالسواد ب

نه يقلب موازي أن انكمان موجباً إلكاره ي اخت ألن،ؤمني أن اتهي حانه يفكمإ نايفي هذا الو

، ءيانه جتنب قتل بركم‘ان بكارة يسائق الس أن ماك، رينفسه اخلى علت فعل فقد فوي مل فإذا، ةيالنفس

  . ينفسه طهارة عدم القتل العمدى علت فقد فو  قتله عمداًفإذا

  ِإنَّ اللَّه ال يغِفر﴿: فهذا حبث مفصل مربوط بقوله سبحانه، انكف يكو



٣٧٩

  .)١(﴾يشرك ِبِه أن 

ئة استقبال يعة احلمار عدم يمثل اقتضاء طب، فرانافر عدم الغكعة اليالقتضاء طب وأوعد  أنه هلو

خالف و، ميكاهللا سبحانه حو، مةك خالف احلكان ذلكال إو، مراء العلماء واألإضافةضافته إعدم و، له

  . الظاهر الثاين ، حقهمة حمال يفكاحل

 سبب ضرراً يفي نه الأو، ف باملخالفيكف، افركال إىل هداء اللحمإعرف جواز يمما تقدم و

  .روهكنه مكل، ةي للحرور)عليه السالم(مام عطاء اإلإقد تقدم و، ةيضحاأل

 أن مع ،عداءعطائه لألإ ب)عليه السالم( نياحلسو، ةيعطاء املاء ملعاوإ ب)عليه السالم(علي فعل أما 

نما يعطاء املاء بإستحب يف يكقال ياس بأن يق فال،  احلجة يفى أقوكون ذلكفل ،ل واحدي من قبنيالباب

   .عطاء اللحمإه ركي

  

                                                

. ٤٨ اآلية: سورة النساء )١(



٣٨٠

 يفو، النحر ومي أوهلا ،أيامأربعة  مىن ة يفيضحوقت األ أن خالف يف ال وإشكال ال: )٣ مسألة(

 ةي الغن يفمجاع اإلعليه ىقد ادعو، عليهه ي بقسممجاع اجلواهر اإلبل يف، أيامها ثالثة ريغ ومصارسائر األ

  . املستندما يفك، مهاريغ وىاملنتهو

 ، احلجةية ذيحة بقي عن التضنيتكان امعون ساك بأن ، فقطايبجيعقد االالى عل مجاعهل اإلو

ى عل مجاعبعد وضوح اإل ،السليب وايبجي اإلالعقدينال كى عل أو ،ورةك املذيام األنه الذبح يفكميمل ن إ

  :احتماالن ، احلجة قبل النحريأول ذ إىل العدم بالنسبة

 يهو، هاري غهلا مفهوم عدم الصحة يفو، ورةكذ امليامرت األكلها ذكة يتالنصوص اآل أن من

  . يامة األي بقة يفيتصح التضح فال، إشكال هم بالإمجاعمستند 

 من ريثكظهر من يما ك، قة واحدةيحق يداهل وةيضح األ ألن،ان القول بالصحةكمإمن و

 ية ذي بقد يفجيملن مل  يد صح اهلفإذا ،أيتيما س كةيضحمقام األ يدم اهلقويلذا و، ىالفتاو واتيالروا

ال بأس به و،  مل أجد من تعرض لهينأ إالّ ،ب جداًيهذا االحتمال قرو، كذلكة يضحصحت األ احلجة

 يآخر ذ إىل ن طالإو، رهخأ نيلكاآل أو الذابح أو وانيفقد احل أو ن له مالكي مل فإذا، بقصد الرجاء

  .يدل اهلمث، ةيت احلجة من السنة اآلي ذنه القضاء يفكميبل لعله ، احلجة

   :اتيربعة متواتر الروااأل أو  الثالثةيام األونه يفكى علدل يف، انكف يكو

م هو ك ىضحسألته عن األ، )عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن حة يصحك

 مسافر تقول يف ما :فقلت، ثالثة :فقال ، مىنري غيف ىضحسألته عن األو، أيامأربعة  :فقال ،مبىن

  وم ي ال يفيضحي أن لهأ، نيومي بىضحبعد األقدم 



٣٨١

  . )١(نعم :قال ،الثالث

رادته إ مع احتمال ،خرات األيطابق الرواي ل،ديوم العي بعد وم الثايني المراده قدومه يف أن الظاهرو

ن رده إو، اشف اللثام استظهارهكما عن ك ، الثالثةقدر يفي ماً خاصاً مبن الكون حكيف، رابع النحر

  . هريغ وهراجلوا

عن  و،أيامأربعة  :فقال ، مبىنىضحسألته عن األ، )عليه السالم(عن الصادق ، يموثقة الساباطو

  . )٢(أيامثالثة  :فقال ، سائر البلدان يفىضحاأل

 : قال)عليه السالم(علي عن ، )عليه السالم (هيعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، اثيخرب غو

وهلاأا أفضلهو، أيام ثالثة ىضحاأل)ك ذلريغإىل  ،)٣ .  

 فثالثة مبىنأما  :فقال ،عن النحر )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، يسدب األيلك خرب يف أما ما

  . )٤(وم واحدي البلدان فيفوأما ، أيام

، وم النحريومان بعد ي ىضحاأل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  خرب حممد بن مسلميفو

  . )٥(ارمصوم واحد باأليو

 عن الصادق ،نة خرب منصوري بقر،هري غوم واحد يفي و،ك هناأيامحرمة الصوم ثالثة  فاملراد ما

النحر و، يام الثالثة األيضمي حىت صميفمن أراد الصوم مل ، أيام ثالثة النحر مبىن:  قال)عليه السالم(

  .)٦(صوم صام من الغدي أن فمن أراد، وميمصار باأل

                                                

. ١الذبح حبواب أ من ٦ الباب ٩٤ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢الذبح حبواب أ من ٦ الباب ٩٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤الذبح حبواب أ من ٦ الباب ٩٦ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٦الذبح حبواب أ من ٦ الباب ٩٦ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٧الذبح حبواب أ من ٦ الباب ٩٦ ص١٠ج: الوسائل )٥(

. ٥الذبح حبواب أ من ٦ الباب ٩٥ ص١٠ج: الوسائل )٦(



٣٨٢

وم يقد تقدم جواز صوم و، املتعارف ما هوك، هيف ان نفرك إذا وم الرابع عشري الوم يفاملراد بالصو 

  . احلصبة

،  املضطرريد لغيلة العي باستثناء ل،ربعةاأل أو  الثالثةيام متام ساعات األصح الذبح يفي أنه مث الظاهر

ون كبلزوم  وجه للقول  فال،ليالل ول النهاركشمل يحنوه  وومي الفإن،  املتقدمةدلة األطالق إلكذلو

 ارتفعت الشمس إذا الوقت أن ما عن املبسوط منك،  النهارن وقت خاص ميف أو ، النهار يفكذل

  .  والدروسىعن املنته ب منهيقر و،اخلطبتان بعدهاو دين صالة العكمي  مقدار ماىمضو

، موثقة مساعة كذل مستندهم يفو، عهم ضرباً من الندبيرادة مجإالظاهر  إالّ أن : اجلواهرقال يف

 نت يفك فإذا: قلت، مامانصرف اإلإذا  :قال ،ذبحي مىت: قلت له، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

  . )١(استقبلت الشمسإذا  :فقال ، م مجاعةيصلأمام فإها يس فيأرض ل

عليه ( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللارواه  ملا، ديلة العي ل يفيضحي أن صح لهيأما املضطر ف

  . )٢(ضيفي ويضحي ولي اخلائف بالليرمي أن بأس ال:  قال)السالم

 يضحي أن بأس ال أنه  اخلائفيف: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حة حممد بن مسلميصحو

  . )٣(ليبالل

 أو امرأةأي  : قال،) السالمماعليه(عن أحدمها ، محزة أيب نب يعلمن خرب املستفاد بل لعله هو 

  م ري فل،ل فال بأسيل خائف أفاض من املشعر احلرام بلرج

                                                

. ٦ ح من أبواب صالة العيد٢ الباب ٩٦ ص٥ج: الوسائل )١(

. ١ حبواب رمي مجرة العقبةأ من ١٤ الباب ٨٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

.٤ من أبواب رمي مجرة العقبة ح١٤ الباب ٨٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣٨٣

  . )١(لق الرجلحي وتقصر املرأة و،ذبح عنهيأمر من يول، ضمياجلمرة مث 

اراً ياخت كن القول جبواز ذلكميبل ، ذبح عنهيب ليستنينسان من اإلما ال جيد اً ريثك أنه مةيبضم

  . مصاحبها وللمرأة

 الو ،ليفض ن بلأ: قال ،ءمعنا نسا: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال، عرجد األيفعن سع

ن عليهن كي مل فإن،  اجلمرةنيمري فىاجلمرة العظمتأيت  حىت  مث أفض ن،تقض ن جبمع حىت تفض ن

  . )٢(ةكم إىل نيضميظفارهن مث أقصرن من ي وأخذن من شعورهنيذبح فل

املصطحب هلن  أن من املعلومو، سامة مع النساءأ )صلى اهللا عليه وآله(رسال الرسول إقد تقدم و

  . عمال مثلهنفعل األي

 أو ان املدخر الذابحكسواء ، ك ذل يفشكال اإلينبغي بل ال، ةيضحوز ادخار حلم اإلجيه مث إن

صلى اهللا عليه ( سبق عن الرسول ي الذيالنهو، املنعى علدل ي صل بعد عدم مالأل، املؤمن أو ريالفق

  . اتيظهر من الروايما ك، ةيحة وقتان ملصلك )وآله

ل حلم كأن الأن  )صلى اهللا عليه وآله(أمرنا رسول اهللا :  قال،ينصار األعبد اهللافعن جابر بن 

  . )٣( هلناأ إىل يد وندخر ولكنأ أن ذن لناأمث ، أيام بعد ثالثة يضاحاأل

  . لثوم الثايال إىل ىبقي تم فالي حىت نفاقجل اإلان ألك يالنه أن ظاهرهو

                                                

. ٢ حبواب رمي مجرة العقبةأ من ١ الباب ٦٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ حبواب رمي مجرة العقبةأ من ١ الباب ٦٧ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢الذبح ح من أبواب ٤١ الباب ١٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٣٨٤

 ى:  قال)عليه السالم(عن الصادق  الصباح وأيب ،)عليه السالم(عن الباقر  ريخرب حنان بن سدو

لوا من حلوم ك: فقال ،ذن اأمث ، أيام بعد ثالثة يضاحعن حلوم األ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . )١( وادخرواك بعد ذليضاحاأل

حتبس حلوم  أن ى )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك: )معليه السال(عن الباقر ، ح ابن مسلميصحو

  . )٢(بأس به وم فاليفأما ال، من أجل احلاجة أيام فوق ثالثة يضاحاأل

 فوق الثالثة يضاحعن حبس حلوم األ )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت ، ل بن دراجيح مجيصحو

 الناس  ألنك عن ذلى إمنا )ى اهللا عليه وآلهصل(رسول اهللا ن إ ،ومي الكبأس بذل ال: فقال ، مبىنأيام

  . )٣(بأس وم فاليما الأف، نيمئذ جمهودويانوا ك

 بعد ثالثة يضاح عن خروج حلوم األينا ننهك: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، مرسل الصدوقو

  . )٤(هخراجإبأس ب  فال،قل الناس وثر اللحمكوم فقد يفأما ال، ثرة الناسكو  لقلة اللحمأيام

 ، من مىنيضاحخراج حلوم األإسألته عن ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ح ابن مسلميصحو

بأس  فال ثر الناسكوم فقد ي فأما ال،هيلإء حلاجة الناس ي شمنهارج خي  نقول الانك :)عليه السالم(فقال 

  . )٥(خراجهإب

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٤١ الباب ١٤٨ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤الذبح ح من أبواب ٤١ الباب ١٤٨ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٥الذبح ح من أبواب ٤١ الباب ١٤٩ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١٥ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٥ ص١٠ج: الفقيه )٤(

. ٥الذبح ح من أبواب ٤٢ الباب ١٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٣٨٥

دخار ره االكانت احلاجة كلما كف،  حاجة الناسي النهمة يفكاحل أن خبارالظاهر من هذه األو

 يفف ليما قكحتمال النسخ ا أما ،رهكين حاجة مل كلما مل تكو، هريغأو  مىن ان يفك، أيامفوق ثالثة 

  .ة البعديغا

تزود احلاج من حلم ي ال: ) السالمماعليه(عن أحدمها ، محزة أيب علي بنهذا هو املراد من خرب و

  .)١(هايه فيلإتب كقال هذه مسألة شهاب و، هاامأي  مبىنمنهال كأي أن لهو ،ةيضحأ

 أن رهكي : فقال،تبعهم الشرائع وبيالتهذ واملبسوط وةيما عن النهاك، راهة مطلقاًكفالقول بال

  .  ظاهر الوجهريغ ، مىنرج به منخي

ل كف، اج الناسي حال احتدخار يفراهة االك نيبو، ثي استحباب التثلني بةمنافا ال أنه مث الظاهر

ء من اللحم فوق ي عنده شيبقن إ نهميث اللحم بن ثلّي واملؤمن الذريالفق و عنده اللحم من احلاجمن

  . الثالثة وزعه

عليه (عن جده ، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(بن علي د ي خرب زظهر الوجه يفي مما تقدمو

 عن ،م عن ثالثكتي :)ه وآلهصلى اهللا علي( قال رسول اهللا : قال)عليه السالم(علي عن ، )السالم

 ،لوا وادخرواكف الأ، أيام من بعد ثالثة يضاحم عن خروج حلوم األكتيو، فزوروها الأارة القبور يز

نبذ يو، يشرب بالعشي ونبذ بالغداةي ي الذعيني، ر حرامكل مسكو، بذواناف الأذ يم عن النبكتيو

  . )٢(فهو حرام ذا غالإو، شرب بالغداةيو يبالعش

                                                

. ٣الذبح ح من أبواب ٤٢ الباب ١٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٧الذبح ح من أبواب ٤١ الباب ١٤٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٨٦

  يفيلعل وجه النهو،  اللحم يفيعرفت وجه النه بل قد، س نسخاًيم لكاحل أن الظاهر: أقول

ان ك ذي عن النبيالنه أن ماك، زوايجأفلما صارت هلم أموات مسلمون ، فاراًكانوا كموتاهم  أن ارةيالز

  . بحانه العاملواهللا س، زيجأفلما ارتفع هذا اخلطر  ،هاميعند أول حتر اط عن شرب اخلمريجل االحتأل

  



٣٨٧

ان اجلمع كن إو، ال خالف وإشكال بال، ة املندوبهيضحالواجب عن األ يد اهليزجي: )٤ مسألة(

، ةمية ال العزيفاك الجزاء الظاهر يفة اإليان لفظ الرواك أن ة بعدي التضحأدلةات طالقإل، نهما أفضليب

، ما وجبي فاألولن كل، حبالواجب هو املست أن ان من احملتمل عدم االستحباب من جهةك الإو

 إطالقنة يد بقري بعريهذا االحتمال غ وخصوصاً، بعده و مثل الوضوء قبل الوقت،بجيما مل ي فالثاينو

  . اتي الروا يفنيال القسمكى علة يضحاأل

ما كه فإن، )صلى اهللا عليه وآله(ما فعله الرسول ك، نهما استحباب تعدد الذبحيد اجلمع بيؤيو

 ،يني االرتباطري ولو غكثراأل وقل األني بيريان التخكمإما تقدم من  ك،ع الوجوبيم باجلينوي أن صحي

  .  بالبعض االستحبابينوي أن صحي كذلك

عليه ( عن الباقر ،ح ابن مسلمي صح،جزاء الواجب عن املستحبإى علدل يف، انكف يكو

  . )١(هيهدة يضح األه يفيزجي: )السالم

  .)٢(ةيضحعن األ يد اهليزجي:  قال)السالمعليه (عن الصادق ، ح احلليبيصحو

  . العمرة املفردة أو التمتع أو ناان للقركسواء ، يدقسام اهلأل كهما شامل لإطالقو

 نيفرق ب وال،  العدماألصلو ،ليلعدم الدل، إشكال بال الواجب يد عن اهليفكت ة اليضحاأل مث إن

  . مندوب أو  حج واجبيف يدون اهلكيأن 

                                                

. ٢الذبح ح من أبواب ٦٠ الباب ١٧٣ ص١٠ج: ائلالوس )١(

. ٢٨ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٧ ص٢ج: الفقيه )٢(



٣٨٨

 عليه ما استحب  يفيفكي  فال،ريهو عن الغ إذ ،ةيضح عن األيفكي فال، ايبي احلج النيف يدأما اهل

 إالّ أن ، عنهمايفكت  الأيضاً يه و،ةيضح عن األيفكي حنومها ال واملنذور وفارةكال أن ماك، بنفسه

  . ان عبادةكا  إذةينبال إالّ ىؤدي نذر اللا إذ ،نواهما  وةيضحاألى عل االنطباق ون نذراً مطلقاً قابلَكي

 نيفمن االثن، مثاا أخذ الوسط بالنسبةأتلفت خ افإن، ة تصدق بثمنهايضحنسان األإد جيمل  مث لو

 ما اعترف به يفك، كل ذلك خالف يف ال وإشكال بال ،ربع الربعمن األو، من الثالث الثلثو، النصف

 يقتضي املناط كذلكو، أيضاً كلشمل ذيالمهم كن مناط ك ل،ربع ربعهامن األ ريغ إىل اجلواهر بالنسبة

  . كشبه ذل أما أو لكاآل أو د الذابحجيمل  إذا التصدق

، نيناريمث بد، نارينا بدي فاشتريضاح األصابنا غالء يفأة فكنا مبك:  قال، بن عمرعبد اهللا خرب يفف

 مبا )المعليه الس(احلسن  أيب  إىلياركع هشام املفوقّ، ريثكال  وليوجد بقليمث مل ، مث بلغت سبعة

مجعوا مث أف، والثالث الثاين واألولالثمن  إىل انظروا: )عليه السالم(فوقع ، نا مل جند بعدأو، ناياشتر

  . )١(تصدقوا مبثل ثلثه

  .هيهدي أو لهكأيان ك مة مقدار ماي من القستثىني ال أنه مث الظاهر

ن الذبح لفائدة أو، سوريامل أنه من:  احتماالن، املذبوحرين غكيمل  إذا عطاء اللحمإصح يهل و

 ،ثي احلدما يف ك،راقة الدماءإب حي اهللا  ألن،املطلوب الذبح أن منو، نه نوع من التصدقأو، اللحم

  . أقرب األولو

  مث ،  الصومعليهد فجيمن مل ل يدلو، صللأل يد اهل يفيفكي ال نعم

                                                

. ١٤٤الذبح ح يف ١٦ الباب ٢٣٨ ص٥ج: التهذيب )١(



٣٨٩

 إذ ،ريخالظاهر األ ،يامل األكأو   أراد الذبحيوم الذيال أو األولوم يم بالي مجع القهل االعتبار يف

  .نياألول بالفتوى و النصإطالقد ييوجه لتق ال

  .الفضلى عل النص حممول  ألن،م جازي القىحدإ يعطي أن لو أراد أنه الظاهر أن ماك

  . العدل إىل أقربه  ألن، واحدريها لفقؤاطع إ ال،الفقراءى علمة يم القيفضل تقساأل مث إن

ن املال هللا أ وفيكف، ان املال له لعدلكلونه إ :)عليه السالم( نيملؤمنا ريمأمام قد قال األو

 بعد وضوح احتاد ،ه فالبدل مثل املبدليهد حلم )صلى اهللا عليه وآله(م رسول اهللا يلتقسو، )١(سبحانه

  . ما خرجيف إالّ ،ةيضحاأل ويدام اهلكحأ

ما كف، ه بدل ألن،أيضاً ملؤمن غينعطاء ان من احملتمل اإلكن إو، ريعطاء للفقظاهر التصدق اإلو

  .أقرب األولن كل، مةي من القىعطي من اللحم ىعطي

  .سوريمة جاز من باب امليالق عطاء بعضإولو أراد 

  . ةيف عن التضحكي مل ،نتفع بهياً ليوان حيه احلءعطاإ ريولو طلب الفق

  

                                                

. ٢ ح من أبواب جهاد العدو٣٩ الباب ٨٠ ص١١ج: الوسائل )١(



٣٩٠

 عن، ليخرب حممد بن الفضىل  إك ذلاستندوا يفو، هيربي ة مبايره التضحكي أنه املشهور: )٥ مسألة(

فلما أخذته ،  بهيضح ألنيبش مسك يان عندك، ك جعلت فدا:قلت، )عليه السالم(احلسن أيب 

ئاً ي شنيترب  ال،تفعل أن كنت أحب لك ما: فقال يل ، ذحبتهمث إينرققت  وفرمحته  إيلّضجعته نظرأو

  . )١(من هذا مث تذحبه

 ،)٢(نيء من الدواجي بشىضحي ال :)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب عن، هية الفقي روايفو

  . مهاريغ والشاة واحلمامكحنوها  و الدارف يفيلوان األيالدواجن احلو

حب  أال: )عليه السالم( قال ، ايضحي لنيالشات وعلف الشاةيالرجل : يالصحار أيب ةيرواو

  . )٣(ذحبهي ومنها شتريو نيدخل سوق املسلمي الوقت فلكان ذلك إذا نكلو: قال أن إىل كذل

ان كولو  راهة ذبح املرىبكالظاهر  أن ماك، األوىلة يراهة للرواك الد يفك آ ذبح املرىبتويل مث إن

  . لي الدل للمناط يف،ديذحبه لز إذا ذاكو، ذحبه ود اشتراهي العيف ودي غنم زريبيان ك إذا ماك، ريللغ

ان ك ةًوراث أو صلحاً أو جعالةً أو  أخذه هبةًفإذا الّإو،  املصداقالفتوى و النصاملراد باالشتراء يفو

  . مقابل املرىباملراد يف أن الظاهر إذ ،م االشتراءك حيف

ها لعموم ريغ والنذر وقةيالعق وفارةكال ويداهلكة يضح األريراهة شاملة لغكون الكت أن بعدي الو

  . املناط

  .صل لأل، اللحمكبسبب ذل رهكي الو، روهكالعمل م مث إن

  ن عنده كيلو مل و

                                                

. ١الذبح ح من أبواب ٦١ الباب ١٧٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٢٤ ح يف األضاحي١٩٩ الباب ٢٩٦ ص٢ج: الفقيه )٢(

. ٢ ح من أبواب الذبائح٤٠ الباب ٣٠٨ ص١٦ج: الوسائل )٣(



٣٩١

، هكتري وصوم عاشوراءي أن ماك ،لةيل منهما فضكل أو ،كالتر أو ،فضل الذبحفهل األ، ال املرىبإ

ب يفعله ذو، ةيمأ  الصوم ابتعاد عن التشبه ببينكترن إ بل من جهة، يالنه ومرال من باب اجتماع األ

  .احتماالت ،للنفس

  .ك ذلريغ والشعار وطعاماإل و الشحك من ترك ذليف ملا ،ون الفعل أفضلكي أن بعدي ان الكن إو

لة ي فهذه ح،لوجود املناط، ذحبهيه فيشتريعه مث يبي أن هيربي ذبح ما راهة يفك الك ترنفع يفي الو

 ،صالأره ين مل إو هك ملته يفيترب حىت شملي أو ،ته بنفسهي تربهيربيهل الظاهر من و، ةية صوريشرع

  . خصاملباشرة بنفسه فاأل إىل هيربيمن انصراف  و،عمحسان فاألبعد اإلة ءسااإلك أنه  من،احتماالن

 أو ،حنوه وعطاء اجلزار جلدهإ مثل ، املقام يفأيتي يد باب اهلام السابقة يفكحمجلة من األ مث إن

ها من ريغ وةوركة الذيفضلأ إىل ذا بالنسبةك و،خذ سنامه دواًءأ أو ،تي البه يفريغ وىخذه للمصلأ

ه  ألن املقامالم يفكل اليتفص إىل حاجة  فال،ليخرج بالدل ما إالّ ني لظهور وحدة الباب،املتقدمةام كحاأل

  . عادةل اإليمن قب

 وصاف املشروطة يفة األيضح األشترط يفيال و، ريثكة الواحدة عن اليضحة األيفاكعلم يمنه و

  . عليه مجاع املستند اإلبل يف، لثالثةنعام ا األرية بغيصح التضحي نه الأو، ةيفضلل األيسبى عل الإ يداهل

  . حنوه وة بالدجاجيه املتقدمة استحباب التضحية الفقيستفاد من رواي ال أنه علميمنه و

 ال :ةي ملرسلة النها، احلجةي العشر من ذ يفيشتريما يف الّإذبح ي ال أن األوىل : املستنديفو

   .بأس به ال وى،انته ، العشر يفيشتريمبا  إالّ يضحي

  ن إو،  احتماالن،ةيضح من حلم األفارةك ال يفنيكطعام املساإصح يمث هل 



٣٩٢

ملا رواه ، خذه حصة لنفسهأ يطعام من اللحم الذان اإلك إذا مايفحىت ،  العدمحوطان األك

 :)عليه السالم(ه يبأعن ، )عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، اديز أيب ل بنيمساعإ عن ،الصدوق وينيلكال

ه  ألن،ال:  قال،يضاح من حلوم األنيميفارة الك  يفنيكطعم املسايل هل ئس )عليه السالم( اًيعلن إ

  . )١(عز وجلقربان هللا 

  .فاراتكتاب الكحمل املسألة  و،قد عنون الوسائل الباب بعدم اجلوازو

  . ظاهرريهنا غ إىل يدم اهلك سحب حفإن، اعليهقدر يمل  إذا ةيضحام بدل األيص ال أنه الظاهرو

 فال س املنذوريه ل ألنهرية بغيف التضحكيصل املنذور مل حيمل  وهاريغ أو ة شاةيضحألو نذر ه مث إن

  . ان من باب تعدد املطلوبك  نذره قصداًقصد يف إالّ إذا ، املقامسور يفيل امليال جمال لدل و، عنهيفكي

  . همايأذبح البقرة جاز له  وبلل من اإلكل لم الشاينذر بدنة مبعناها اللغو لو نعم

، )عليه السالم(علي عن ، )عليه السالم(ه يبأ عن ،)عليه السالم(عن جعفر ، وينك السىقد روو

  . )٢(بل بدنة من اإلون عىنكي إالّ أن ، عنه بقرةيجتز:  قال،بدنة يعلقول ي الرجل يف قال

 ملا كذلو، تهين جهة توجب مرجوحكمل تن إ ةيضح شراء األسة يفكستحب املماي أنه مث الظاهر

   )عليه السالم( اهللاأبا عبد مسعت :  قال،ديزي بن نيرواه حس

                                                

. ١ح ... طعامإجيوز   العلة اليت من أجلها ال١٨٠ الباب ٤٣٨ ص٢ج: ويف العلل. ٩ح...  باب النوادر٤٦١ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٢الذبح ح من أبواب ٥٩ الباب ١٧٢ ص١٠ج: الوسائل )٢(



٣٩٣

شد أ كس الناس ببدنكنت بعرفة متاأ ومسأ ك عجب الناس من:فةيحن أبو قد قال لهو ،قولي

 أبو  فقال، مايلغنب يفأ أن هللا من الرضا ماو: )عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو:  قال،ونكياس كم

خمرج لنا  جئتنا مبا ال الإء ي بشكؤيما جن و،ريثك ال ولي هذا من الرضا قلهللا يف ما و،واهللا ال: فةيحن

  .)١(منه

ل يدل ال و،طالق لإل، فالظاهر بقاء استحباا،مث وجدها ة فتصدق بثمنهايضحد األجيلومل ه مث إن

  .  املقاموجب سقوط املبدل منه يفيالبدل  أن ىعل

                                                

. ٢الذبح ح من أبواب ١٩ الباب ١١٨ ص١٠ج: ائلالوس )١(



٣٩٤



٣٩٥

  

  

  فصل

  

  .ل البدليسبى عل ريالتقص أو احللق : مىنباتالواجب الثالث من واج

  : ه مسائليفو

بل عن ،  مىنن يفيوركن املذيمرحد األأ وجوب صحاب األنياملشهور املعروف ب: )١ مسألة(

ى علواجب  أنه  املستنديفو، مندوب أنه اني التبخ يفيقول شاذ للش الإ ،مجعأقول علمائنا نه إ العالمة

  . النصوص ونيمجاعاحلاج باإل

  . ونه مندوباًك إىل  الذهابنيخيبل عن الش، انيجممع الب وةيالنها واني عن التبياملرو: أقول

ال إو،  مقابل فرض اهللا سبحانهيف) صلى اهللا عليه وآله(ونه سنة الرسول كرادوا ألعلهم : أقول

، ي للتأس، ضعف القول باالستحبابب يفير ال:  اجلواهرلذا قال يفو، ةريثك كذلى عل دلةفاأل

 مرة ماالنصوص اآلو، مهارينهما لغي بيرينصوص التخ و،الصرورةو امللبدى عللنصوص وجوب احللق و

حالل معلق اإل أن ىعلدل  ماو، طاف قبلهما إذا فارةكالى عل والدالة ،ةك مىأت أو نفر حىت ينسإذا 

 واؤجا إذا  النساءريتقص ىعلات الدالة يما تقدم بعض الرواك ،منهالة مج أيتي مما سك ذلريغ إىل ،ماعليه

  عليه (عن الصادق ، عرجد األية سعيمثل روا، ليبل مىن إىل



٣٩٦

 إىل نيضمي وظفارهنأقصرن من ي وأخذن من شعورهنين ذبح فلعليهن كي مل فإن ):السالم

  . )١(ةكم

 الحالص أيب ما عنك ،قي التشرأيامآخر  إىل هريبل له تأخ، وم النحريه إتيانلزم ي ال أنه مث الظاهر

  .تبعهم املستندو، رةكالتذ وىاملنتهو

  . وم النحري ونه يفك بوجوب : فقالوا،كهم املداريلإما نسبه ك،  عن املشهوريكخالفاً للمح

، )٢(لق رأسهحيوم النحر ي )صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا ك: ية النصري برواكاستدلوا لذلو

، النساء إالّ ءيل شكل حيق مل له لوال احلفإن ،نساءال إالّ وم النحريء للحاج يل شكة يملا دل حلو

  .ه خمتلف عند العلماءي فكوكقاعه بعده مشيإ أما ،عليهوم النحر متفق يقاعه يإ فإن،  االشتغالصالةألو

 ماك،  فعله من باب االحنصار)صلى اهللا عليه وآله( أنه علمي فلم يالتأس أما ،خيفى ال ل ماك اليفو

، ةية شأنياحلل و،ةيضعف الروا إىل ضافةهذا باإل، هين منحصراً فكيمل  ن النهار فعله ميالوقت الذأن 

  أوله بقولهنيهللا سبحانه بفا،  الرباءة ال االشتغالاألصلو، بعد احللق إالّ وم النحر فعالًي ة يفيحل لذا الو

﴿ِحلَّهم يدلُغَ الْهبى يتسيل أنه علمين مل أب،  اجلملةت يف به مما له وقى أتفمىت،  آخرهنيبيمل و، )٣(﴾ح 

وم يقاعه يإبل احتاط ب، فت اجلواهريمل  نه لذاأكو، المهك يك حمما استدل به العالمة يفك، أجزأله  قتاًو

  . النحر

                                                

. ٢ حبواب الوقوف باملشعرأ من ١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١٢ حالتقصري و من أبواب احللق١ الباب ١٨٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١٩٦ اآلية: سورة البقرة )٣(



٣٩٧

  .هريغ وديث سعي حدما تقدم يفك، ديلة العي به لأيتياملضطر  أن مث الظاهر

  .اراً أو الًي به لأيتي أن يفكيو، ديوم العيمن  الإ به أيتي املختار فالأما 

 إذا ذاكو، ان مضطراًك إذا كجازته بعد ذلإبد له من  د اليعل وقته ار العجيمن  أن خيفى ال وهذا

  . كسقط عنه بذلينه مل كل رهظ ن يفىن عصإ وهفإن، أت به اره عمداًيمل 

  



٣٩٨

فضل األ إالّ أن ،ملبداً أو ان صرورةكن إو، ريالتقص و احللقني بريالرجل خم أن قرباأل: )٢ مسألة(

 عسالً وهو من أخذ صمغاً وملبداً أو ه،ان أول حجكأي ، ان صرورةك إذا خصوصاً،  احللقمطلقاً

  .تسخي أو قملي رأسه لئال جعله يفو

 بعض خ يفيخالفاً للش، تابه اجلملك خ يفيمنهم الش و،املشهور إىل قد نسب هذا القول احلدائقو

 فقال بوجوب ، عقص شعرهيوزاد بعضهم الذ، ماعليه بوجوب احللق :لوافقا، نيرخجلملة آو، تبهك

  . أيضاً عليهاحللق 

س املراد يل أنه  بعد وضوح،)١(﴾مقَصرينمحلِّقني رؤسكُم و﴿ :ةميركة الياخترناه اآل ماى علدل يو

  . )يه وآلهصلى اهللا عل(انوا صرورة مع رسول اهللا كم أمة ي بضم،يريبل التخ، ما اجلمع

وم ي )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، زيح حريصحو

  . )٢(نياملقصرو: قال ،ا رسول اهللاين ياملقصر و:لي ق،نيمرت ني اغفر للمحلقمالله: ةيبياحلد

ن يللمقصرو، رات ثالث مني للمحلق)صلى اهللا عليه وآله(استغفر رسول اهللا : ة الصدوقيرواو

  . )٣(مرة

، حلقأ: فقال ،حنلق أو دخلنا بعمرة نقصر: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،ة سامليرواو

  . ن مرة واحدةياملقصرى علو،  ثالث مراتنياحمللقى عل ترحم )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا فإن

                                                

. ٢٧ اآلية: سورة الفتح )١(

. ٦ حالتقصري و احللق من أبواب٧ الباب ١٨٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٤٧ ح يف فضائل احلج٦٢ الباب ١٣٩ ص٢ج: الفقيه )٣(



٣٩٩

ن إو، لقحي أن  للصرورةينبغي:  قال)معليه السال( عبد اهللا أيب عن، ة بن عماريحة معاويصحو

س له يلو،  احللقعليه فإنعقصه  أو  لبد شعرهفإذا، ن شاء حلقإو  شاء قصرفإن ان قد حجك

  . )١(ريالتقص

  . ة قطعاًيفضلاألى عل دال عليه قبال  يفينبغي:  لفظفإن

صلى ( رسول اهللا  ألن،رياحللق أفضل من التقص:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ة الدعائميرواو

  . )٢(ةيبي عمرة احلديفو،  حجة الوداع حلق رأسه يف)اهللا عليه وآله

ن ياملقصرى عل )صلى اهللا عليه وآله(حم الرسول رث نقل تي حديف، )عليه السالم(علي عن ، عنهو

عليه (قال مث  ،ةكة املباريمث تال اآل يزجي ريالتقص وفاحللق أفضل: )عليه السالم(قال ،  الرابعةيف

  . )٣(لضهو أف و باحللقأفبد: )السالم

ى علو، ني مرتنياحمللقى علترحم نه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن الرسول ، ة الغوايلي روايفو

  .)٤(ن مرةياملقصر

هم أكثرانوا ك، ني املرت)صلى اهللا عليه وآله(مع رسول اهللا  ن حجواي الذنياملسلمن إ ثيحو

 ،ميك للقرآن احلتبعاً )صلى اهللا عليه وآله( أردف الرسول كمع ذلو، لعاقصوا هم امللبديف وصرورة

عرفت  ما إىل ضافة باإل،ةيفضلاألى علات الواردة حبلقهم حممولة يفالروا، ديي تقري باحللق من غريالتقص

  . اتي نفس الروامن بعض شواهد االستحباب يف

                                                

. ١ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٥ ص١٠ج: الوسائل )١(

. التقصري ور احللقك يف ذ٣٢٩ ص١ج: الدعائم )٢(

. التقصري ور احللقك يف ذ٣٣٠ ص١ج: الدعائم )٣(

. ٢٠ ح١٣٣ ص١ج: وايلغال )٤(



٤٠٠

  .  ظاهر الوجهريغ، اتي من الرواأيتيا سد املطلقات مبييه بتقريغ وقول اجلواهر أن ،علميمنه و

من لبد : ح احلليبي صح يف)عليه السالم(لقول الصادق ، أحوطق هلم لاحل أن  يفكش ال نعم

احللق و ، شاء حلقنإو شاء قصرن إ ريلبد ختيمن مل و،  احللقعليهو، قصري أن عليهس يعقصه فل أو شعره

  . )١(فضلأ

 عليهفقد وجب ، العمرة و احلجلبده يف أو  الرجل رأسهعقصإذا  :ح هشام بن ساملي صحيفو

  . )٢(احللق

رجل و، ج قبلهاحيمل  ورجل حج بدءاًو، رجل لبد: رثالثة نفى علب احللق جي: ديسع أيب  خربيفو

  . )٣(عقص رأسه

 ملن قد حج حجة ري التقصإمنا ،قصري ال ولق رأسهحي أن الصرورةى عل: ريبص أيب  خربيفو

  . )٤(سالماإل

  . نيخر اآلنيبو  الصرورةني مفرقاً ب،الثالثة إىل تقدم بالنسبة حسنته ماو ةيحة معاوي صحيفو

،  احللقكيعلفقد وجب  لبدته أو كأسر أحرمت فعقصت شعرإذا  :ىخرحته األي صحيفو

 إالّ  املتعةس يفيلو،  احلجاحللق يف وري التقصك لرينت مل تفعل فمخأن إو، ري التقصكس ليلو

  . )٥(ريالتقص

                                                

. ١٥ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٨ ص١٠ج: لالوسائ )١(

. ٢ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٥ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٣ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٥ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٦ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ٨ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٦ ص١٠ج: الوسائل )٥(



٤٠١

  . )١(قصري أن س للصرورةيل: دبن خال ركخرب بو

 :)عليه السالم(فقال  ،احللقى علقدر ي عن رجل برأسه قروح ال، خرب عمار :د االستحبابيؤيو

بد له من احللق ج فالحيان مل كن إو، جز شعرهيان قد حج قبلها فكن إ)ب جي  جز الشعر الفإن، )٢

قوة ى علمل حين أو فالبد، عليهحلق  ان الصرورة مضطراً الك إذا أنه ماك،  الصرورةريغى عل

  . االستحباب

الصرورة واجباً ى علف صار احللق يك، )عليه السالم(ث سأله يح، مان بن مهرانية سلي رواما يفو

لَتدخلُن ﴿ :عز وجلتسمع قول اهللا  الأ ،نيمن مومساً بسمة اآلك بذلريصيل: قال ،دون من قد حج

  العلة موجودة يففإن ،)٤()٣(مقَصرين ال تخافُونَنني محلِّقني رؤسكُم وشاَء اللَّه آِم نْإ د الْحرامالْمسِج

  . ريالتقصى علث قدم سبحانه يح، ة احللقيفضل ألي هإمناو، همايلك

  . رائحة الندبمنهاستشم ينه إ :لذا قال اجلواهرو

وم كه حم ألن،أيضاً الصيب إىل ان الالزم القول به بالنسبةك، لالرجى علقلنا بوجوب احللق  مث لو

  .مرفوع عنه القلمنه إ :قاليفال ، هاريغ وشف الرأسك واالستظاللك، بواب سائر األما يفك، مهكحب

أما ، فيلكسقط عنه التي ال أنه لوضوح، ري التقصعليهفالالزم ، اًإطالقرأسه ى علشعر له  من الأما 

 لعدم ، حقه هذا الواجبسقط يفيفهل ،  لهظفرإ الو صالًأال رأسه شعر و جسمهى علس يمن ل

   .احتماالن ،سوريل امليلدل ظفره مثالًإ أو جسمه أو رأسهى عل ىاملوس رمي أو، املوضوع

                                                

١٠ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٧ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٦ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢٧ اآلية: سورة الفتح )٣(

. ١٤ حالتقصري و من أبواب احللق٧ الباب ١٨٧ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٤٠٢

ما ك، وجوباً  استحباباً الةاملختون والدى على املوس واان أمركلذا و، أقرب األولان كن إو

  .روهكذ

 املنصرف  ألن،كالظاهر ذل ،م الصرورةكوجبان ارتفاع حيحنوه  وجاريستحج اال وهل العمرةو

  .حة هشامي صحقران العمرة باحلج يفإتقدم من  ده مايؤيو.  أصالًج قبالًحيمنه من مل 

  الكه بعد ذل ألن،الظاهر نعم ،م الصرورةكوجب ارتفاع حي كفهل ذل هو طفل وحجأما إذا 

  .زيمم ري حجه غنيان حكن إو،  صرورةىسمي

  .  احلج الثاينس بصرورة يفيه ل ألن،حنوه و جبماعاألولفساد حجه إم كضر بارتفاع احلي الو

ان املنوب كن إو،  حلقعليهن كي مل ابةًي الصرورة نري حج غفإذا،  فاعل احلجاملناط يف أن الظاهرو

،  الصرورةرين غابة عين حج الصرورة نأس بكلو انع أنه ماك،  النائب صرورةىسمي ه ال ألن، حاجريغ

  .  احللقعليهان ك

 م حلقه يفك حكرفع ذلي  ال، عمرة التمتععمداً يف أو نه لو حلق رأسه جهالًأ بإشكال اله مث إن

  .املتمتعى علحلق  ال إذ ،احلج

حنوه  و لصلعالًيشعر رأسه قلكان ن إو،  حلق البعضيفكي  فال،لك القالظاهر من احللق حلو

  . إشكال  بالعليه  حلق ماىفك

 يفف، لبده أو عقصه ما ـ لبد بعض شعره فقط وأعقص  إذا ـ لو حلق العاقص وامللبد نعم

ان كن إو، األول قربألاو، دلة األإطالقمن  و،لبد ما وعقص مة حلق ماكاحل أن من، ة احتماالنيافكال

  . الثاينحوطاأل

 أو ،النورة والنتفو ولو باحلرق ،انك ف مايك زالة الشعرإب أو ، فقطىصل باملوسحيهل احللق و

 أقربان الثالث كن إو، تاحتماال ،ننة املتعارفة اآلكواملا حصل باجلزيف، لي الطوزالة أغلب الشعر يفإب

ن املفهوم عرفاً من احللق ة مثل النورة فأليفاك أما ،نة ناعمة توجب صدق احللق عرفاًكانت املاكإذا 

  ، ىاملوس إىل ان انصرافكولو ، زالةاإل



٤٠٣

  .وىلأ وأحوط ىان احللق باملوسكن إو ،يفهو بدو

 ،لي من هذا القبىخرأمادة  أو ان أحدمهاك إذا يفكي أو ،العسل ود خاص بالصمغيهل التلبو

ص ياملراد بالتعق و،)لبد(ه من فإن،  لصدق املادةكذلو، العسل من باب املثال وغفالصم، طالقالظاهر اإل

  . طيربط الشعر باخل

 قصري أن س لهيالعمرة فل و احلجط يفيعقصه خب أو ذا لبد الرجل رأسهاو:  املقنعقال الصدوق يف

  . )١(خلإ  احللقعليهو

 أن مةكلعل احل و،طي له حل اخليفكي ال أنه فالظاهر، العاقصى علقلنا بوجوب احللق  لوه مث إن

  .زالة الوسخزالة شعره إلإفالالزم ، أكثرتسخ شعره يالعاقص 

ن إ واحللق واجب أو ،حرامد والعقص من قبل اإليبلان التك إذا هما خاص مبايهل واجب احللق فو

  . من االنصرافو، طالقمن اإل، احتماالن ،وميد بيانا قبل العكاحرم ولو  أن فعلهما بعد

  

                                                

. ٣٠ س٢٣ص:  الفقيةمن اجلوامع، املقنع )١(



٤٠٤

،  عبادةي هعمال احلج اليتأف سائر يرد ردافهما إل، عبادةريالتقص واحللق أن الظاهر: )٣ مسألة(

القربة  وةيهما الني فالالزم فعليهو، جزاء احلجأة يمت لعباديقأ  اليتدلةاألا سائر مشملهيو، فهما مثلها

  . لف دون احلالقكامل  احلاج هو ألن،هريان احلالق غك إذا ،احلالق فاعلها احلاج ال و،واخللوص

  .عمالهأوسائر   طوافه هو يفينويما ك، هي ولينويعقل ي  الي الذري الصغ الصيبنعم يف

مت أ إذا ريعادة التقصإبل الالزم ، ايفكية مل ي فعلهما بدون النفإذا، ةيهما النيالواجب فن إ ثيحو

  . )٢(سوريامل و)١(كدري ال ماة من باب يته بالنيجاء ببق الّإ و،ةياحللق بدون الن

  

                                                

. ٢٠٧ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )١(

. ٢٠٥ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )٢(



٤٠٥

 ىقد ادعو، خالف ال وإشكال ن حلق بالعليهس يفل، ري حق النساء التقص يفنيتعي: )٤ مسألة(

ر ي والتحرىعن املنته و، العلماءنيموضع وفاق ب أنه ك املداربل يف، ة واجلواهرريخعدم اخلالف الذ

  . عليه مجاعشرحه اإل وحياملفات وواملختلف

 النساء مجعةى علس يل: )عليه السالم(علي ته لي وص يف)صلى اهللا عليه وآله(  قول النيبعليهدل يو

  . )١(حلق ال و،استالم احلجر وال: قال أن إىل

  . )٢(ريهن التقصيزجي و،النساء حلقى علس يل: )عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيحصو

 :)عليه السالم(فقال  ،عن النساء ثي حديف )عليه السالم( اهللاأبا عبد  لسأ، عرجد األيخرب سعو

ظفارهنأقصرن من ي وأخذن من شعورهنين ذبح فلعليهن كيمل ن إ)٣( .  

لق حي و،تقصر املرأةو: ث قالي حد يف) السالمماعليه(أحدمها عن ، محزة أيب علي بنخرب و

  . )٤(كان قد حج قبل ذلكن إ ن شاء قصرإو، الرجل

 إمنا ،قلال احلو: قال أن إىل ذانأالنساء ى علس يل:  قال)عليه السالم(عن الباقر ، خرب جابرو

  . )٥(قصرن من شعورهني

طراف أخذت من أها إحرامحلت املرأة من إذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

  . )٦(قرون رأسها

                                                

. ٤ ح من أبواب احللق والتقصري٨ الباب ١٨٩ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٣ ح من أبواب احللق والتقصري٨ الباب ١٨٩ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب احللق والتقصري٨ الباب ١٨٨ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح من أبواب احللق والتقصري٨ الباب ١٨٨ ص١٠ج: وسائلال )٤(

. ٣ ح من أبواب التقصري٥ الباب ٥٤٣ ص٩ج: الوسائل )٥(

. ر احللق والتقصريك يف ذ٣٢٩ ص١ج: الدعائم )٦(



٤٠٦

ن عليه إمناو، النساء من حلقى علس يل:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، عن الغوايلو

  . )١(ريالتقص

  .ريقوم مقام التقصي  فال،كون حلقهن من النسك عدم  يفإشكال اله مث إن

 رسول ى أنه ورد من مباو، نه تشبهأ بكاستدلوا لذلو، ضرورة ن بالعليهه ميظاهر املشهور حترو

 ري غا يفعليهالظاهر عدم حرمته :  اجلواهرن يفكل، )٢(حتلق املرأة رأسها أن )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ني شهرة بكون هناكت إالّ أن اللهم، ل معتربي دلةصل السامل عن معارضلأل،  للجزعياملصاب املقتض

  . ىانته ،لح جابراً لنحو املرسل املزبور تصصحاباأل

  ال ومل تشبه بالرجال إذا هي فإشكال فال، طرافهأحلق بعض  و رأسها بقصر الشعرينيأما تز

وا كتسل ال: تعاىللقوله و،  مشمولة لذم املتشبهات بالرجاليتشبه بأحدمها فه أما إذا ،صلفار لألكبال

  . حلرمة نظراى علاللتهما د ن يفك ل،)٣(يعدائأ كمسال

ان أقل كولو ، دلة األطالق إلى، املسمريالتقص ول من احللقك  يفيفكي أنه  واحدريصرح غه مث إن

هن ولو مثل يزجيو: ث قاليح،  خالفاً لظاهر الشرائع،أيتيما سك  احللق يفكل ذلكستشيو، منلةمن األ

لعل مستندمها توقف و، ون القبضةد  ماري التقصها يفيزجي الا إ :ث قاليح، يعل أيب ملا عنو، منلةاأل

  . كذلى علالصدق 

                                                

. ٢٣٧ح١٨٠ ص١ج: العوايل )١(

. ٢٣٦ ص١٩ج: اجلواهر) ٢(

. ١٨٢ص: لمة اهللا، وك٥٥ص: انظر نوادر الراوندي )٣(



٤٠٧

صلح يه فإن. )١(منلةأقصر املرأة من شعرها لعمرا قدر ت: ريعم أيب مرسلة ابن إىل ضافةباإل

 اجلواهر نسبة قدر يفو، كثراأل إىل ما نسبه املستندك، االستحبابى علنه حممول كل، مستنداً للشرائع

  .النافع والقواعد ولة واجلامعيالوس واملبسوط وةيالنها وبيالتهذ إىل منلةاأل

عن الصادق ، حسن احلليب إىل ضافةباإل، اتطالقاالستحباب قوة اإلى عل له كثروجه محل األو

 : قلت:قال،  بدنةكيعل: قال ،مل أقصر ويت أهليتأ للعمرة يكت نسيقض  ملاينإ:  قال)عليه السالم(

رمحها اهللا : فقال ،سنااأ فلما غلبتها قرضت بعض شعرها ب،تن قصرت امتنعكمل ت ومنهاردت أ ملا ينإ

  . )٢(ءيا شعليهس يل و بدنةكيعل ،كفقه منأانت ك

ان كن إو، ىفكته بقصده يلو حلق الرجل حل أو ،حاللحلقت رأسها بقصد اإلإذا  أا مث الظاهر

 ريلزوم قصد التقصى علل ي دلوال، س حراماًي لاألولحلق اجلزء  أن ةيفاكوجه ال، ل احللق حراماًكفعل 

 مل يتحقق األوللو كف بعد اجلزء  أنه س حراماًيفعل أول جزء منه ل أن ىعلدل يو،  مقابل احللقيف

  .احملرم

  . حراماًاألولان من اجلزء كجزاء سائر األانضم إليه حلق  إذا :قلتن إ

 أنه رناه منك ذيولذا الذ، ةياللح أو حلق الرأس أنه عليهصدق ي ول ماأ احملرم إمنا و،الك: قلت

  . حاللول اجلزء قبل وقت اإلأوز هلما حلق جي ال، ريول جزء من احللق التقصأ

  تحقق بأخذ بعض يما ك، زالة شعر سائر البدنإ بريمث الظاهر حتقق التقص

                                                

. ٣ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤١ ص٩ج: سائلالو )١(

. ٢ ح من أبواب التقصري٣ الباب ٥٤٠ ص٩ج: الوسائل )٢(



٤٠٨

  .إشكالال  وخالف  بالريغبال أو زالته بنفسهإ نيفرق ب الو، ظافراأل

  . حالل صدد اإلن يفقصر مي أو لقحي أن وز للمحرمجيو

  .مثاإلى علعانة ه من اإل ألن،حاللل له اإلحي وز فعله مبن الجي نعم ال

 من ك ذلريغ أو ،رأسهى علء يوضع ش أو ،ريق السي طررأسه يفى علخذ مظلة أوز له جي ذا الكو

  .ماحرحمرمات اإل

عاد أمث ، دهمي ع له قصر يفنكميمل  أما إذا ،خرأد يوم العي إىل هرين له تأخكمأن إ ،ةي بالتقىاملبتلو

م ك احلكن تركيمل  أن بعد، يم الواقعكل احليدلو ةيل التقي دلني للجمع بكذل و،ديوم العي  يفريالتقص

  .كتري اط الين االحتكل، ةية ما عمله تقيفاكمن احملتمل و. ةي تقيالواقع

  . مجرة العقبة والذبحي رمذا يفكو 

ح يخلصوص صحو، اتطالق لإل،هاريغ وسناناأل وراضاملق ودي احلدني بري التقصفرق يف الو

  . املتقدم)١(عرجاأل

، ة احلسني لروا،نمية من القرن األي بالناصأبدي أن  احللقستحب يفي و: املستندقال يفه مث إن

  . اثية غي لروا)٣(نيالعظم إىل لقحين أو، )٢(حة ابن عماريصحو

  . ااطالقة هنا إليظافر آتألخذ اأمستحبات  ول مستحبات احللقك أن الظاهرو: أقول

 ، هذا املقاميف ديوم العي يام األكصادفت تل إذا ياماأل إىل راهاما بالنسبةكء ينعم الظاهر عدم جم

  ،  احلمامروهة يفكالصالة املك ،ئها هنايمع احتمال جم

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب احللق والتقصري١٠ الباب ١٩٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٢ حلق والتقصري من أبواب احل١٠ الباب ١٩٠ ص١٠ج: الوسائل )٣(



٤٠٩

ما ك، نوان راجح لعك مصادفة الترمبعىن أو ، احلزازةمبعىن أو ،ة الثوابيقلأ مبعىنما إ ،نافاةال مذ إ

  . ةيمأ صادف عدم التشبه ببينيه كترن إ ثي ح،وم عاشوراءي باب صوم روا يفكذ

 بالنسبة يرين قلنا بالتخكل حدهاأانت ك أو ،حد الثالثةأن كمل ت إذا ل تقصرك املشىاخلنث مث إن

 ،ن مقدمةيمرال األكا عليهجب ام فهل الوعليهقلنا بوجوب احللق  لو أما ،ما استظهرناه ك،أيضاًهم يلإ

  .  احتماالن، احللق الحتمال احلرمة يفريالتقصأو 

 واضح ري غ،النساء معاً وف الرجاليلكلفة بتكوا مك أن تابك بعض مباحث هذا القد تقدم يفو

  . نيفيلكأخذ بأحد التت أن  فلها،ليالدل

  



٤١٠

ب جي ال أو ،يعالس وت لطوف احلجيارة البيزى عل ريالتقص أو  احللقميب تقدجيهل : )٥ مسألة(

  :  قوالن،ريللتقص مىن  إىلرجعيمث  ىسعي وطوفيت فيزور البي أن وزجيبل 

 يفو، هيخالف ف أنه الكشف اللثام ك يفو، هيجده فأخالف  بال  اجلواهربل يف، للمشهور: األول

  . عليه االتفاق صحاب احلدائق ظاهر األيفو، تيارة البيزى علهما مي وجوب تقدب يفير  الكاملدار

صاحب و: قال ،نقل املستندى عل ،ةريهم الذخيلإنسبه  ماى عل ،نيالم آخرك ىهو مقتض: الثاينو

، كصرحوا بوجوب ذلي السرائر مل  يفين مجاعة منهم احللإو،  الوجوب يفككة بنفسه شريالذخ

بعض  ـ تيارة البيزى علهما ميعدم وجوب تقد أي ـ جعله و،خره عنها أتفوا بوجوب الدم لوكوا

  . صحاب األعليهخروج عما  نه الأاً بريخأن صرح إو، خبارالظاهر من األ نا هوخيمشا

 الإ و،اً فهوإمجاع مت فإن :المهك يك حميف ه قال ألن،عدم الوجوب إىل لياض امليظهر من الريو

  . صحاب األعليهخروج عما  ن الكل، فظاهر بعض النصوص عدم الوجوب

 ،تي حلق مث زار الب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه فإن، ي فقد استدل للمشهور بالتأس،انكف يكو

  : خبارجبملة من األو، ة املستمرةريبالسو

ة كم إىل نطلقني وقصرنيمث : )عليه السالم( مثل قوله ،)مث( لفظى علات املشتملة يمثل الروا

  . )١(طفنيف

   نيضميمث ، ظفارهنأقصرن من يو، أخذن من شعورهنيفل: ةية ثاني روايفو

                                                

. ٧ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥١ ص١٠ج: الوسائل )١(



٤١١

  . )١(نيسعي وتيطفن بالبيو،  وجوههنة يفكم إىل

  . )٢(املروة وبالصفا وتيطف بالبيلق الرجل مث لحي وتقصر املرأةو:  ثالثةيفو

احلسن  سألت أبا، نيقطيحة ابن يصحك، ريالتقصى علعادة ملن قدم الطواف اإلى علدل  مثل ماو

طافت وسعت من  وتيزارت البىت  حمل تقصر وذحبت وبةقعن املرأة رمت مجرة الع ) السالمعليه(

طوف يمث ، طوف للحجيو قصري، بأس به ال: قال ،كفعل ذل إذا ما حال الرجلو، حاهلا ما، ليالل

  . )٣(ءيل شكحل من أمث قد ، ارةيللز

عليه (جعفر  أيب عن، ح ابن مسلميصحك، من خالفى علوجوب الشاة ى علدل  مثل ماو

 فإن، ينبغي  الكذل أن هو علم وتيان زار البكن إ :فقال ،لقحي أن ت قبلي رجل زار البيف، )السالم

  . )٤( دم شاةعليه

  .الوجوبى علح داللته ضتيخرب ى علطلع أ مل :ةريفقد قال صاحب الذخ،  املشهورريأما غ

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ليح مجيبصح ما استدلوا لعدم الوجوبك

حلقت : قال بعضهمو، ذبحأ أن ا رسول اهللا حلقت قبلي: فقال بعضهم، وم النحريناس أ أتاه )عليه وآله

 الإؤخروه ي أن ان هلمكئاً يش ال و،خروهأ إالّ هقدموي أن  هلمينبغيان كئاً يوا شكتري فلم ،يرمأ أن قبل

  . )٥( حرجال: فقال ،قدموه

                                                

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب الوقوف باملشعر١٧ الباب ٥٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ١ حالتقصري و من أبواب احللق٤ الباب ١٨٣ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ١التقصري ح و من أبواب احللق١٥ الباب ١٩٧ ص١٠ج: الوسائل )٤(

. ١ح... ك  يف تقدمي املناس٢٠٥ الباب ٣٠١ ص٢ج: الفقيه )٥(



٤١٢

 ،لقحي أن ت قبليزور البيل عن الرج )عليه السالم(سألت الصادق ، حسنته وخرحه اآليصحو

وم يناس أ أتاه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :مث قال، اًيون ناسكي إالّ أن ينبغي ال: فقال

  . حة السابقةير تتمة الصحكذو. )١(النحر

 ملا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :ية البزنطيروا و،أيضاًحة حممد بن محران يوحنوه صح

 حلقنا من قبل و،ينرم أن ا رسول اهللا ذحبنا من قبلي: فقالوا، نيوم النحر أتاه طوائف من املسلمي انك

 الإؤخروه ي أن  هلمينبغيء مما يش ال و،أخروه إالّ قدموهي أن  هلمينبغيء مما يبق شي فلم ،نذبحأن 

  . )٢(حرج ال حرج ال: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا  ،قدموه

ان ك الإو، بنفسه مىن عمالأقدم ي مل )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ظهريات ي الروامن هذهو

  . ري والتأخمي التقدقعوا يفياملسلمون اتبعوه فلم 

مل حي و،ةكلقه مبحي: )عليه السالم(قال  ،لق رأسهحيمل  وتي رجل زار البيف، ريبص أيب ةيرواو

  . )٣(ءي شعليهس يلو، مىن إىل شعره

 مسألة  يفأيتيما سك ، مىن إىلاخلروجى عل الطواف ميجواز تقدى علة الدالة يت اآلخبارأل اكذلكو

 )عليه السالم( قوله فإن، راهة الطواف قبل احللقك يقتضي ني الطائفتنيواجلمع ب،  الطوافريوجوب تأخ

قبل  ات ماالقإط إىل ضافةباإل، راهةك الظاهر يف ،)٤(اًيون ناسكي إالّ أن ينبغي ال: ليح مجي صحيف

   حىت ال، الثالثة مىن عمالأ ريتأخ وميها بأن ظاهرها تقديناقش فيان رمبا كن إو، حيالصح

                                                

. ٢التقصري ح و من أبواب احللق٢ الباب ١٨١ ص١٠ج: الوسائل )١(

. ٦الذبح ح من أبواب ٣٩ الباب ١٤٠ ص١٠ج: الوسائل )٢(

. ٧ حالتقصري و أبواب احللق من٦ الباب ١٨٥ ص١٠ج: الوسائل )٣(

. ٢ حالتقصري و من أبواب احللق٢ الباب ١٨١ ص١٠ج: الوسائل )٤(



٤١٣

الم الرسول ك إطالقحسنته  وح ابن مسلميظاهر صحن إ :هين فكل، يالسع والطواف إىل بالنسبة

  .)صلى اهللا عليه وآله(

دل  ومة مباكحم) مث(ات يرواو، ليلدلة مرفوعان باري والسين التأسأ املشهور بأدلة قد نوقش يفو

  . بيعدم لزوم الترتى عل

ل له حيف كيف الإ و،طوف للنساءي أنه بل ظاهرها، عادة اإل ظاهرة يفري غنيقطيحة ابن يصحو

 الفتوىن كل وهذا، حبابتاالسى عللزم محل خرب الشاة يذا و، طف طواف النساءيمل  ء مايل شك

ولو ، وركب املذيفالالزم الترت،  املشهورري غأدلة  عرفت من املناقشة يفل بعد ماكاراً مشي اختكجبواز ذل

  . ل النجاةي هو سبياط الذيباب االحتمن 

من  واملضطر و واجلاهلي الناسعادة يفاإل إىل اجيعدم االحتو،  صحته يفشكال اإلينبغي ال نعم

ب ك رئا امرميأ: )عليه السالم(قوله  إىل ضافةباإل،  العامل العامدحة ابن مسلم يفيلظهور صح، شبهأ

  . )١(عليهء يش أمراً جبهالة فال

  : أمور املقام  يفيبق

، ه قوالنيف ،فارة شاة أم الك عليهفهل ،  عامداًريالتقصى علت يارة البيقدم زإذا  أنه يف: )األول(

ع قط إىل بل نسبه احلدائق، هيجده فأخالف   اجلواهر باليفو، كوجوب ذل إىل املشهور ذهبوا

ر كتوا عن ذك عنهم سيكما حى علن يآخر وايفكة واليالغن واملراسم واملقنعةن إ :هين فكل، صحاباأل

  .جبوها أون هلايركالذا أن رادي إالّ أن اللهم، الشاة

عدم الوجوب  إىل  املشهور ذهبواريغ و،حة ابن مسلميواستدل املشهور للوجوب مبا تقدم من صح

  حة ي للصحمحالً

                                                

. ٣ك اإلحرام ح من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ج: الوسائل )١(



٤١٤

 عليهس يلو: ريبص أيب ةي روا يف)عليه السالم(خصوصاً قوله ، نة ما تقدمي بقرحبابتاالسى عل

  .  الذبحيقتضياط ياالحت أن خيفى ن الك ل،)١(ءيش

 :هي ف،ريعادة الطواف بعد التقصإ عليهب جيفهل ، اًي ناسريالتقصى علقدم الطواف  إذا :)الثاين(

  .هاريغ وك املدارما اعترف به يفك، خالفاًه يأجد ف ال  اجلواهربل يف، الوجوب: األول ،قوالن

 يكح و،هي وجود اخلالف فيري عن املختلف والصميكظاهر الشرائع واحملن إ  املستندن يفكل

  .اختاره املستند بنفسهو، أيضاًاخلالف عن الصدوق 

 إىل كبل عن الدروس نسبة ذل،  الطوافمي تعمد تقدعادة يفبل ظاهر من قال بعدم وجوب اإل

  .وىلأق ي بطري الناسعادة يفقول بعدم اإلي أنه ،ظاهرهم

نه إ : أوالًعليهد ريف، مي من تعمد التقدعادة يفوجوب اإلى عل مجاعن من اإليدي الشهعن ثاين ماأما 

  يفمجاعاإلى عل كداللة لذل  العامد فال يفمجاعر وجود اإليتقدى علنه إ :اًيثانو. ما عرفتك إمجاع ال

ظهر من ي و،عادةجودمها اإلأ وجهان ي الناسيفو: ك املسالقال يف  بنفسهد الثايني بل الشه،يالناس

  . عادةن احتاط باإلإ وعادةعدم اإل إىل لياحلدائق امل

 دلة أل،عادةاإل إىل اجيفالظاهر االحت، ما هو املشهورك بي قلنا بوجوب الترتفإن، انكف يكو

  .  ملا تقدمعادةاإل إىل حاجة له  فاليالناس أما ، العامدب يفيالترت

 ريالتقصى عله ميحلاقه بتقدإ يفن إ  اجلواهريفف، يالرم أو الذبحى علقدم الطواف   لو):الثالث(

  . ك واملدارك املسالما يفك، كأجودمها ذل، وجهان

  :)عليه السالم(قوله و، حسنته وحة ابن مسلمي صحىمقتض أن قد عرفت: أقول

                                                

. ٧ حالتقصري و من أبواب احللق٦ الباب ١٨٥ ص١٠ج: الوسائل )١(



٤١٥

 عليهء يش ب أمراً جبهالة فالك رئا امرميأ، شبه أما أو مضطراً أو اًيناس أو ان جاهالًك لو أنه ،

  .شاة  وال،عادةإ عليهن كيمل 

ى علقدمه  إذا  مباهريتنظو،  عدم الشاةاألصلف، بيقلنا بوجوب الترت وان عاملاً عامداًكأما إذا 

ما  ك،لهما قبريبأن قلنا بصحة التقص، الذبح ويحاً قبل الرمياً صحري قصر تقصفإذا، وجه له  الريالتقص

ق لاحل والذبحى عل طوافه مين تقدكيمل  ،عمال الثالثة ملىن األنيب بي مسألة الترته يفيالم فك الأيتيس

  . وجب الشاةيبأن ، ضاراً

 ليمجو ح ابن مسلمي صحإطالقى علتوقف ي ف،عدمه بعدمها وعادة للطوافأما وجوب اإل

ب ي الترتأدلة ىعادة مبقتضان الالزم اإلك طالقإلن مل نقل باإو، عادة إ فالطالق قلنا باإلفإن، مهاريغو

ان كن إو، األول حسب الصناعة قربواأل، ه املشهوريلإما ذهب ك،  الطوافنيبو مىن عمالأ نيب

  .  الثاينحوطاأل

من ، ميالوقوف حملذور له التقدى علن قدم الطواف كيمل  إذا مايله فكالم كهذا ال أن خيفى مث ال

  . عدم الشاةو ةيفاك ال يفإشكالفال  الإو ، اهللاإن شاء أيتيا سم كشبهأما  أو ضيخوف ح

  .رم أصالًيم من مل كات السبع مث قدم الطواف حي بعض احلصىم من رمكحن إ مث الظاهر

  . هريغ وما صرح به احلدائقك ، الطوافميحال تقد  مىنعمال الثالثة يفاألى عل يعس الميحال تقدو



٤١٦



٤١٧

  

  احملتويات



٤١٨



٤١٩

  

  ٧...........................................ة التظلیل ـ كفار٨مسألة 

  ١٤...................................... ـ كفارة تغطیة الرأس٩مسألة 

  ١٨.......................................... ـ كفارة الجدال١٠مسألة 

  ٢٥......................................... ـ كفارة الفسوق١١مسألة 

  ٢٧...................................... ـ كفارة قلع الشجرة١٢مسألة 

  ٣٠.........................................دماءـ كفارة اإل ١٣مسألة 

  ٣٢..................................جتمعت األسباب اا إذ ـ١٤مسألة 

  ٣٤.................................. ـ تكرار المسبب الواحد١٥مسألة 

  ٣٨................................ ـ أكل ولبس ما ال یجوز١٦مسألة 

  ٣٩......................... ـ ال كفارة على الجاهل والناسي١٧مسألة 

  ٤٣.........................................القول في الوقوف بعرفات

  ٤٣....................................... الحجإحرام ـ دعاء ١مسألة 

  ٤٨................................. الحجإحرام ـ جواز تأخیر ٢مسألة 

  ٥٨..................................... القارن والمفردإحرام ـ ٣مسألة 

  ٦٢.............. یوم الترویةحرام ـ المستثنون من استحباب اإل٤مسألة 



٤٢٠

  ٦٣...................وم الترویة ـ استحباب الخروج إلى منى ی٥مسألة 

  ٦٥............................... ـ استحباب الدعاء بالمأثور٦مسألة 

  ٦٧........................ ـ استحباب الغسل للوقوف بعرفات٧مسألة 

  ٦٩................................. ـ أول وقت الوقوف بعرفة٨مسألة 

  ٧٣............................ ـ الغروب منتهى وقت الوقوف٩مسألة 

  ٧٦......................................... ـ حدود عرفات١٠مسألة 

  ٨٠..................... ـ لو أفاض من عرفات قبل الغروب١١مسألة 

  ٨٦..........................دنةبم بدل ال الصوإتیان ـ جواز ١٢مسألة 

  ٨٨........................فو ـ الجنون في بعض وقت الوق١٣مسألة 

  ٩٠..................................... ـ لو لم یقف نسیانا١٤مسألة 

  ٩٤.......................ف االختیاري واالضطراريو ـ الوق١٥مسألة 

  ٩٥..................................... ـ مستحبات الوقوف١٦مسألة 

  ١١٢................................. ـ االختالف في الموقف١٧مسألة 

  ١٢٤.............................................................فروع

  ١٢٨........................................ف بالمشعروالقول في الوق

  ١٣٠.............................مشعر ـ مستحبات الوقوف بال١مسألة 

  ١٣٦....................................... ـ الوقوف بالمشعر٢مسألة 

  ١٤٠...............................النوم بعد النیة أو  ـ الجنون٣مسألة 

  ١٤١........................................ ـ اختیاري الوقوف٤مسألة 

  ١٤٦.................................... ـ لو أفاض قبل الفجر٥مسألة 

  ١٤٩........................................ ـ وقوف المضطر٦مسألة 

  ١٥٤.................................... ـ من لم یدرك المشعر٧مسألة 



٤٢١

  ١٥٦................................. ـ مقدار الوقوف بالمشعر٨مسألة 

  ١٦١................................المشعر ـ مستحبات وقوف ٩مسألة 

  ١٦٧.................................... ـ ترك الوقوف عمدا١٠مسألة 

  ١٨٠.................................. ـ من أحرم وفاته الحج١١مسألة 

  ١٩٠............................لتقاط الحصى في المشعرا ـ ١٢مسألة 

  ١٩٨...................... محسري ـ استحباب السعي في واد١٣مسألة 

  ٢٠٠..................................... ـ الواجبات في منى١٤مسألة 

  ٢٠٣........................................ ـ واجبات الرمي١٥مسألة 

  ٢٠٨......................................مستحبات الرمي ـ ١٦مسألة 

  ٢١٩...................................جوب الهدي بمنى ـ و١٧مسألة 

  ٢٢٣..................... ـ المولى بالخیار بین الهدي والصوم١٨مسألة 

  ٢٢٥................................. ـ وجوب النیة في الذبح١٩مسألة 

  ٢٢٩.................................... ـ وجوب الذبح بمنى٢٠مسألة 

  ٢٣٢................................... ـ الذبح في غیر منى٢١مسألة 

  ٢٣٩........................ ـ ذبح الهدي الضال عن صاحبه٢٢مسألة 

  ٢٤٥............................ ـ إخراج لحم الهدي من منى٢٣مسألة 

  ٢٥٢.................................... الذبح والنحر ـ وقت٢٤مسألة 

  ٢٥٨................................... ـ وجوب جنس خاص٢٥مسألة 

  ٢٦٠...................................... ـ لزوم سن خاص٢٦مسألة 

  ٢٦٦......................................... ـ تمامیة الهدي٢٧مسألة 

  ٢٨٠................................. ـ االستحباب في الهدي٢٨مسألة 

  ٢٨٧...................................... ـ مستحبات النحر٢٩مسألة 



٤٢٢

  ٢٩٤........................... ـ األقوال في األكل من الهدي٣٠مسألة 

  ٢٩٥...................................... ـ في تثلیث الهدي٣١مسألة 

  ٣٠١...........................وجد ثمنهو الهدي  ـ لو لم یجد٣٢مسألة 

  ٣٠٦............................. ـ لو عجز عن الهدي صام٣٣مسألة 

  ٣٠٨..................... ـ فروع التوالي في صیام بدل الهدي٣٤مسألة 

  ٣١٢.....................ق التشریأیام ـ عدم جواز الصوم في ٣٥مسألة 

  ٣١٩.......................لم یصم في مكة ومنى لعذر إذا  ـ٣٦مسألة 

  ٣٢٣......................... ـ لو صام الثالثة ثم وجد الهدي٣٧مسألة 

  ٣٢٥......................د وصوله إلى أهله ـ صوم سبعة بع٣٨مسألة 

  ٣٢٨..................... ـ اعتبار التفریق بین الثالثة والسبعة٣٩مسألة 

  ٣٣٠........................ ـ لو مات من وجب علیه الصوم٤٠مسألة 

  ٣٣٥.................................. ـ بدل البدنة سبع شیاة٤١مسألة 

  

  نافي هدي القر فصل

  ٣٦٢ ـ ٣٣٧

  ٣٣٧..............................نا ـ لو اشترى هدیا لحج القر١مسألة 

  ٣٤١.....................................نا ـ لو هلك هدي القر٢مسألة 

  ٣٤٤............................لو عجز الهدي عن الوصول ـ ٣مسألة 

  ٣٤٩................................... ـ لو سرق هدي السیاق٤مسألة 

  ٣٥٢.......................... ـ لو اشترى بدل الضائع ثم وجده٥مسألة 

  ٣٥٤........................اقی ـ جواز االستفادة من هدي الس٦مسألة 



٤٢٣

  ٣٥٩............................. ـ هل یجوز األكل من الهدي٧مسألة 

  

  في األضحیة فصل

  ٣٨٨ ـ ٣٦٣

  ٣٦٣............................... استحباب األضحیةأخبار ـ ١مسألة 

  ٣٦٩.........................................وع األضحیة ـ فر٢مسألة 

  ٣٧٤.........................................وقت األضحیة  ـ٣مسألة 

  ٣٨١...................... ـ یجزي الهدي الواجب عن األضحیة٤مسألة 

  ٣٨٤.................................یهب ـ یكره التضحیة بما یر٥مسألة 

  

  في الواجب الثالث فصل

  ٤٠٩ ـ ٣٨٩

  ٣٨٩.......................................... ـ الواجب الثالث١مسألة 

  ٣٩٢............................ ـ التخییر بین الحلق والتقصیر٢مسألة 

  ٣٩٨.............................حلق ـ لزوم النیة والقربة في ال٣مسألة 

  ٣٩٩......................................... ـ التقصیر للنساء٤مسألة 

  ٤٠٤.................. ـ هل یجب تقدیم الحلق على زیارة البیت٥مسألة 

  

  ٤١٧........................................................المحتویات

  

  




