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إىل  .............األئوح املعصٌهني ()
إىل  .............هي زتّاًً ًعلوين أتً العصٌص
إىل  ............زهص احلة ًاحلناى اليت سيسخ على هيدي أهً احلنًٌح
إىل  .............شًجً العصٌص
إىل  .............أذٌاذً ًاتين األعصاء
إىل  .............شًج أذيت الري كاى مبثاتح األخ الساًد يل
إىل .............كل هي أشعل مشعح يف دزًب علونا
إىل  .............األساذرج الكسام يف كلٍح العلٌم اإلسالهٍح
ٖ

شكر وعرفان
إىّ هي دًاعً العسفاى تاجلوٍلً ،زد الفضل إىل أىلوً ،تعد أى هَي اللـو سثحاًو ًذعاىل علًَّ تئجناش ىره
السسالح ،ال ٌسعين إال أى أمحد اهلل على ذٌفٍقو يل.
ًأذقدم خبالص شكسي ًاهرناًً إىل أسراذي الفاضل الدكرٌز (ذضري جاسن حالٌب الشوسي),
الري ذفضل هشكٌزاً تاإلشساف على زساليتً ,قدم يل كل الرٌجٍياخ ًاملعلٌهاخ اليت أسيود يف إثساء
هٌضٌع السسالح.
كوا ًأذقدم خبالص دعائً ًجصٌل شكسي ًذقدٌسي ًاحرتاهً إىل أسراذي ًهعلوً األسراذ
الدكرٌز

(تالسن عصٌص الصاهلً) الري اذراز يل هٌضٌع السسالح ًاعاًين تعلوو ًًقرو ًذربذو.

كوا ًأذقدم تالشكس ًاالهرناى إىل أسراذي الفاضل الدكرٌز( ضسغام كسٌن املٌسٌي) ملا قدم
يل هي ًصح ًذٌجٍوً ,أذٌجو تالشكس اجلصٌل لسواحح الشٍد فاضل الصفاز ملا قدم يل هي هعلٌهاخ علوٍح قٍوح فلو
ذالص الشكس ًاالحرتامً ,ذقدٌن أمسى آٌاخ الشكس ًالعسفاى إىل كلٍح العلٌم اإلسالهٍح ًأذص
تالركس السٍد العوٍد احملرتم ًالشكس إىل مجٍع أساذرذً احملرتهني.
ًأزفع شكسي ًاهرناًً لسئٍس ًأعضاء جلنح املناقشح احملرتهني ,الرٌي هلن الفضل علًّ تقثٌهلن قساءج
ىره السسالح ,لرقٌمييا ًذصٌٌة ىفٌاهتا.
ًاشكس أٌضا كل هي ساعدًً يف إجناش ىره السسالح ًاذص تالركس عائليت ًشهالئً إلٍين
مجٍعاً أذقدم خبالص شكسي ًعسفاًً ,كوا ال أًسى تالشكس إدازج ًهنرسيب هكرثيت العرثرني احلسٍنٍّح
ًالعثاسٍّح املقدسرني؛ ملا ٌرلٌه ًها ٌقدهٌه هي عطاءٍ ذدهحً للعلن ًالعلواء.
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مقدمة
الرحٌم
الرحمن ّ
بسم هللا ّ
صبلة والسّبلم على أشرؾ خلق هللا سٌدنا ونبٌنا األكرم محمّد
الحمد هلل ربِّ العالمٌن وال ّ
( )وعلى آله الهداة المٌامٌن المنتجبٌن واللّعن الدابم على أعدابهم أجمعٌن إلى قٌام ٌوم الدٌن.
أما بعد...
إنّ عِ ل َم الفقه من أج ّل العلوم اإلسبلمٌة قدراً ,وأعظمها نفعاً ,وأوسعها مجاالً ,وأشملها
معالجة لجمٌع جوانب حٌاة اإلنسان ,وأشدها حاجة إلى المزٌد من االهتمام ,والعناٌة المستمرة ,إذ
به ٌَعرؾ المسلم الحبل َل من الحرام ,وما ٌجب علٌه تجاه خالقه ,وماله وعلٌه فً مجتمعه الذي
ٌعٌش فٌه ,وبه ٌعرؾ حكم القضاٌا الحادثة.
فقد بٌَّن هللا تعالى دور أهل العلم والفقه ,وقرنهم بنبٌه وآله الطاهرٌن ,فقال تعالى:

﴿

...

ٌِن ٌَسْ َت ِنب ُ
طو َن ُه ِم ْن ُه ْم.)ٔ(﴾ ...
ُول َوإلى أولًِ األَم ِْر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه الَّذ َ
َولَ ْو َر ُّدوهُ إلى الرَّ س ِ
ون لِ ٌَن ِفرُو ْا َكآ َّف ًة
ان ْالم ُْإ ِم ُن َ
كما وحث هللا تعالى على التفقه فً الدٌن ,قال هللا تعالىَ ﴿ :و َما َك َ
ٌن َولٌُِن ِذرُو ْا َق ْو َم ُه ْم إذا َر َجعُو ْا إلٌه ْم لَ َعلَّ ُه ْم
َفلَ ْوالَ َن َف َر مِن ُك ِّل فِرْ َق ٍة ِّم ْن ُه ْم َطآ ِب َف ٌة لِّ ٌَ َت َف َّقهُو ْا فًِ ال ِّد ِ
ُون﴾(ٕ) ,وهذا المعنى الكرٌم ٌشمل الفقه بسابر أبوابه وفروعه ومنها باب العبادات التً
ٌَحْ َذر َ
تنظم عبلقة اإلنسان بخالقه.
وإن شرٌعة اإلسبلم الخالدة ,هً خاتمة الشرابع اإللهٌة ,لذلك تحتم أن تمتاز بالعالمٌة
واالستمرار والشمولٌة لكل جوانب الحٌاة ,فهً لم تتؤطر بزمان وال مكان معٌنٌن ,وال تختص

)ٔ( سورة النساء :اآلٌة ٖ.8
)ٕ( سورة التوبة :اآلٌة ٕٕٔ.
ٓٔ

بطبقة من الناس ,وال بخصوص قوم أو جنس ما ,فانه ( )قد بعث إلى الناس كافة ,وفً شتى
أقطار االرض ,وتمتاز الشرٌعة االسبلمٌة بؤن الحبلل فٌها حبلل إلى ٌوم القٌامة ,والحرام حرام
إلى ٌوم القٌامة ,وال ٌجوز ألحد أن ٌبدل و ٌؽٌر فً أحكام هللا مهما تكن منزلته ,ولكن من جهة
أخرى تحمل الشرٌعة اإلسبلمٌة صفة المرونة ,وقابلٌة التطوٌر فً ؼٌر مجال القطعٌات
واألصول و الضرورٌات.
فإن االجتهاد هو استنباط الحكم الشرعً الفرعً من األدلة المعتبرة ,و ان لكل واقعة حكما ً
فً الشرٌعة اإلسبلمٌة علمنا به أو لم نعلم ,واذا لم نظفر بالحكم الواقعً فإنه ٌمكننا ان نؤخذ حٌنبذ
بحكم ظاهري قطعا ً ,فإن االحكام الشرعٌة تنقسم إلى قسمٌن :أحكام واقعٌة و أحكام ظاهرٌة ,وقد
ثبت عند الفقهاء أنه ال توجد واقعة إال وٌوجد فٌها أصل عملً ,وبناء على ذلك ضمن الناحٌة
النظرٌة على االقل ٌمكن دخول األصول العملٌة فً استنباط المسابل المستحدثة باعتبارها
المرجع فً حالة فقد الدلٌل .
وللزمان و المكان تؤثٌر فً تؽٌٌر الحكم الشرعً حٌث تإدي العوامل والظروؾ الزمانٌة و
المكانٌة الى تؽٌر فً الموضوع ,أو وصفه بسبب تؽٌر العرؾ أو المبلك وؼٌر ذلك ,وان كل
حكم ٌدور مدار موضوعه ,ونسبته الٌه تشبه نسبة المعلول الى علته ,و انه اذا تؽٌر الموضوع
تؽٌر الحكم بتبعه ,وتؽٌٌر موضوع الحكم الشرعً من المسابل المهمة فً معرفة حكم المسابل
المستحدثة ,وتؽٌٌر الموضوع على أنحاء  ,فتارة تنقلب ما هٌته العرفٌة وتستحٌل الى ؼٌرها,
وأخرى تبدل بعض األوصاؾ الظاهرٌة إلى موضوع آخر ,وإن لم ٌكن مباٌنا ً له ,وثالثة تؽٌٌر
ٔٔ

بعض األوصاؾ المعنوٌة واالعتبارٌة ,وبهذا ٌتضح انما ٌقع التؽٌر والتبدل فً الحكم من ناحٌة
الموضوعات.
وأٌضا القضٌة الخارجٌة والحقٌقٌة من األمور التً تبتنً علٌها المسابل المستحدثة ,وأن أؼلب
األحكام الشرعٌة على نحو القضٌة الحقٌقٌة ال الخارجٌة ,ومن هنا ٌمكن حل كثٌر من المسابل؛
لشمول األدلة للمصادٌق المستحدثة ,وتنحل عقدتها بالتمسك باالطبلقات و العمومات مالم ٌقم دلٌل
على تقٌدها أو تخصٌصها ,وهذه قاعدة عامة ثابتة فً علم األصول.
والحج من أعظم الواجبات الدٌنٌة وأحد األركان الخمسة التً بُنً علٌها اإلسبلم فتركه ٌعد
معصٌة كبٌرة وإنكار وجوبه إنكار ضرورة من ضرورٌات الدٌن ,وهً األمور التً ٌإدي
إنكارها عادة إلى إنكار الشرٌعة اإلسبلمٌة فٌكون كفراً.
فإنه سبحانه وتعالى جعل الحج موسما ً للعبادة ,وفرصة إللتقاء المسلمٌن ,الوافدٌن إلى

األراضً المقدسة من كل فج عمٌق ,لٌتعلموا معالم دٌنهم وٌتعارفوا بٌنهم ,قال تعالى﴿ :

… َو ِ َّهللِ

ٌِن﴾(ٔ).
اس ِح ُّج ْال َب ٌْ ِ
هللا َؼنًِ ْ َعنْ ْال َعالَم َ
ت َمنْ اسْ َت َط َ
اع إلٌَ ِه َس ِبٌبلً َو َمنْ َك َف َر َفإِنَّ َّ َ
َعلَى ال َّن ِ
وقال اإلمام الباقر((( :)بنً اإلسبلم على خمس :على الصبلة ,والزكاة ,والصوم ,والحج,
والوالٌة ,ولم ٌنا ِد بشًء كما نودي بالوالٌ ِة.)ٕ())...
وفً هذا المشهد العظٌم الذي ٌحتشد فٌه ألوؾ المسلمٌن على اختبلؾ ثقافاتهم وألوانهم
ُ
ُ
ون﴾ (ٔ).
ولؽاتهم ٌتجسد فً قوله تعالى ﴿ :إِنَّ َه ِذ ِه أ َّم ُت ُك ْم أم ًَّة َوا ِح َد ًة َوأَ َنا َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُب ُد ِ

)ٔ( سورة آل عمران :اآلٌة .97
)ٕ( أصول الكافً :أبو جعفر محمّد بن ٌعقوب بن إسحاق الكلٌنً (تٖٕ9هـ) ,تحقٌق :علً أكبر الؽفاري ,نشر دار الكتب
اإلسبلمً ,طهران ,مطبعة حٌدري ,طٖ(ٖٔٙ7هـ).ٔ8/ ٕ ,
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ومن منطلق األهمٌة التً ٌحظى بها الحج فً النصوص اإلسبلمٌة والتراث اإلسبلمً ,من
الضروري أن ٌكون للفقه اإلسبلمً دوره فً االهتمام بهذه الفرٌضة العظٌمة ,وأن ٌكون للفقه
والفقهاء مساهمة تعطً هذه الفرٌضة مكانتها الطبٌعٌة ,وتبٌِّن أدلة ومبانً وأحكام مسابلها
المستحدثة.
فانطبلقا ً من تلك األهمٌة جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مبانً المسابل المستحدثة فً
الحج التً اعتمدها الفقهاء فً فتاواهم ,وقد حاولت الباحثة فً مسعاها هذا ذكر أؼلب المسابل
المستحدثة فً الحج وبٌان أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فٌها.
فرضٌة البحث:
مما ٌمٌز فرٌضة الحج عن ؼٌرها من العبادات ,كثرة المستحدثات فٌها ,وأن الحج تظهر له
مسابل جدٌدة وطاربة والسبب فً ذلك ٌرجع إلى تزاٌد عدد الحجاج فً كل عام؛ لذا اضطرت
السلطات السعودٌة التً تنظم الحج أن تقوم ببعض التؽٌرات؛ الستٌعاب المبلٌٌن من الحجاج
وحماٌتهم أٌضا ً ,فعلى سبٌل المثال ,أن الجمرات كانت عبارة عن عمود ال ٌتجاوز عرضه المتر
الواحد ,ومبلٌٌن الحجٌج ٌؤتون إلى رمً هذه الجمرات ,مما ٌسبب اإلصابات والحوادث والتدافع
الخطٌر ,فقاموا بتوسٌعها فؤصبحت اآلن جداراً كبٌراً ٌسع الكثٌر ,فضبلً عن توسعة المسعى,
وإنشاء الطوابق فً الطواؾ والمسعى ,وؼٌرها من التؽٌرات فً الموضوعات ووسابل النقل
الحدٌثة ,والهدي ...
وهذا ٌتطلب موقفا ً فقهٌا ً من العلماء فً كل عام للمكلفٌن ,من خبلل متابعتهم للتطورات التً
تحصل فً الدٌار المقدسة ,وتسعى الباحثة للوقوؾ على أحكام المستحدثات وبٌان أدلتها والمبانً
المعتمدة فٌها.
أسباب اختٌار الموضوع:
ٔ -إبراز مبدأ أصٌل من مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة وهو مبدأ شمولٌة الشرٌعة اإلسبلمٌة لما
ٌستجد وما ٌستحدث من قضاٌا ً.

)ٔ( سورة االنبٌاء :اآلٌةٕ.9
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ٕ -حاجة المكلؾ إلى معرفة أحكام مستحدثات الحج فً الطواؾ والسعً والرمً والذبح
وؼٌرها ,وذلك كونها محل ابتبلء ,وأحد سبل تحدٌد األحكام هو معرفة المبانً التً بواسطتها
ٌتعٌن فهم الدلٌل.
ٖ -الرؼبة فً االستزادة من العلم الشرعً ,والتعمق فً هذا التخصص.
ٗ -رفد المكتبة بدراسات فقهٌة حول الموضوع.
الدراسات السابقة:
إن أهم الدراسات السابقة التً عنٌت بالحج ,وبحدود علم الباحثة ٌمكن بٌانها باآلتً:
ٔ -النوازل فً الحج :أطروحة دكتوراه ,فً السعودٌةٕٓٔٓ ,م ,هذه األطروحة تطرقت إلى
آراء فقهاء أهل ال ُّس ّنة دون اإلمامٌة ,فضبلً عن أنها تناولت دراسة مسابل مستحدثة وأخرى ؼٌر
مستحدثة.
ٕ -أثر التطورات المدنٌة فً فقه الحج :رسالة ماجستٌر ,جامعة الكوفة (كلٌة الفقه),
ٕٓٔٓم ,بٌنما كان مدار بحثنا مبانً أحكام مستحدثات الحج؛ لذا أخذت الباحثة على عاتقها ذكر
ما لم ٌذكره السابقون إلؼناء البحث من جمٌع جوانبه.
الصعوبات:
تكمن صعوبة بحثً فً هذا العنوان قلة المصادر والمراجع المتعلقة بالمبانً الخاصة فً
المسابل المستحدثة ,وان كان الحج من األمور التً تحدث فٌها الفقهاء قدٌما ً وحدٌثاًّ ,إال ان مبانً
مستحدثات الحج لم أجد لها كثٌراً من المصادر مما اضطرنً السفر إلى إٌران للحصول على
مصادر تخص الموضوع ,وتوجٌه االستفتاءات إلى كثٌر من المراجع بٌن كرببلء المقدسة
والنجؾ األشرؾ ,وكذلك المراجع فً إٌرانّ ,إال أن أؼلب المراجع لم تحصل منهم اإلجابة عن
هذه االستفتاءات وبعضهم أجاب على الفتوى فقط من دون ذكر المبنى ,وعدد قلٌل منهم أجاب
على هذه االستفتاءات مشكوراً ,وقد أرفقتها فً ملحق للرسالة.
منهج البحث:
اعتمدت الباحثة فً بحثها المنهج االستقرابً االستداللً فً جمع وحصر المبانً الفقهٌة التً
اعتمدها الفقهاء فً استنباط أحكام مستحدثات الحج ,كما تجدر اإلشارة إلى أن الباحثة عرضت
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فً كل فصل آراء علماء وفقهاء اإلمامٌة حول كل مسؤلة مستحدثة ,وكذلك تخرٌج وتوثٌق اآلٌات
الكرٌمة واألحادٌث الواردة فً ثناٌا البحث وفق المنهج العلمً فً التخرٌج.
خطة البحث:
لقد جاءت الدراسة على ثبلثة فصول مسبوقة بمقدمة ومبحث تمهٌدي ,ومشفوعة بخاتمة
اشتملت على أهم ما توصلت إلٌه الباحثة من نتابج ,ثم ُّ
ثبت المصادر والمراجع ,وقد اشتملت
المقدمة على أهم أهداؾ البحث ,والدراسات السابقة ,والصعوبات التً واجهت الباحثة خبلل
بحثها مع بٌان منهجٌة البحث وخطته.
أما المبحث التمهٌدي فتضمن (اإلطار النظري لمفاهٌم البحث) وٌشمل مفهوم المبانً
واألحكام ,ومفهوم المستحدثات والمفردات ذات الصلة ,وأهمٌة الفتوى المستحدثة وتؤثٌر الزمان
والمكان علٌها ,ومفهوم الحج.
وأما الفصل األول تضمن (مبانً أحكام مستحدثات المواقٌت واإلحرام) واشتمل على أربعة
مباحث ,مبانً وأحكام مسجد الشجرة ,واإلحرام بمحاذاة المٌقات واإلحرام بالطابرة ,ومبانً
وأحكام مسجد التنعٌم ,ومبانً اإلحرام لحج التمتع من مكة المكرمة.
والفصل الثانً تضمن (مبانً أحكام مستحدثات المسجد الحرام) واشتمل على أربعة مباحث
مبانً وأ حكام الطواؾ ,والسعً ,والتظلٌل ,والتخٌٌر فً الصبلة بٌن القصر والتمام فً مكة
المكرمة.
والفصل الثالث تضمن (مبانً أحكام مستحدثات المشاعر المقدسة) واشتمل على أربعة
مباحث ,مبانً وأحكام عرفات ومزدلفة ,ورمً الجمرات فً مِنى ,والذبح فً مِنى ,والمبٌت فً
مِنى.
واختتمت الباحثة عرضها هذا بخاتمة ذكرت فٌها أهم النتابج التً توصلت إلٌها فً مسٌرتها
هذه ,ثم ُّ
ثبت المصادر والمراجع.
وأخٌراً ,فإن ما كان فً هذا العمل من جهد ٌُرضً أهل العلم وحكامه فهو من توفٌقات هللا
سبحانه وتعالى ,وان كان فٌه هفوة أو زلل أو مجانبة عن الصحة فهو من جهد الباحثة ,فالكمال له
سبحانه ولكتابه ,وعصمته لمن خصهم بها تعالى.
٘ٔ

الباحثة

المبحث التمهٌدي( :اإلطار النظري لمفاهٌم البحث)
المطلب األول :مفهوم المبانً واألحكام
ٔٙ

المطلب الثانً :مفهوم المستحدثات والمفردات ذات الصلة
المطلب الثالث :أهمٌة الفتوى المستحدثة وتأثٌر الزمان والمكان
علٌها ومفهوم الحج

المبحث التمهٌدي :اإلطار النظري لمفاهٌم البحث
توطئة:
إنّ الفقه اإلسبلمً من أؼنى المصادر الحقوقٌة فً العالم؛ أل ّنه من جهة ٌسترفد من منابع
مترعة كالقرآن الكرٌم ,واألحادٌث الكثٌرة ,واإلجماع والعقل ,ومن جهة أخرى أنّ الدٌن
اإلسبلمً تص ّدر الحكومة منذ عصر ال ّنبً األكرم ( )مما أ ّدى إلى تفعٌل روح السإال فً
مختلؾ المجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واألخبلقٌة واإلجابة عنها؛ ولذا لٌس ؼرٌبا ً
أن ٌكون الفقه اإلسبلمً ثر ٌّا ً فً أبعاده الفقهٌة.
وٌقؾ مذهب أهل البٌت ( )فً مقدمة المذاهب اإلسبلمٌة فً هذا المجال؛ ألنه فتح باب
االجتهاد مما أدى إلى أن ٌهتم فقهاء أهل البٌت ( )فً ك ّل عصر وزمان بتنقٌح المسابل
الفقهٌة ,وخاصّة المسابل المستحدثة ,والعثور على إجابات علمٌة مقنعة ومستدله ,ولهذا نرى فً
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ك ّل ٌوم كتبا ً جدٌدة وأبحاثا ً موسّعة فً هذا المجال(ٔ) ,ومنها الرسالة الحاضرة؛ لذا سنعرض فً
هذا المبحث اإلطار النظري لمستحدثات الحج ومبانٌها من خبلل أربعة مطالب:
المطلب األول :مفهوم المبانً واألحكام
أوالً :مفهوم المبنى
المبنى فً اللغة( :بنً :الباء والنون والٌاء أصل واحد ,وهو بناء الشًء بضم بعضه إلى
بعض)(ٕ)( ,وبنى فبلن بٌتا ً من البنٌان ,وابتنى داراً و َبنى بمعنىً  ,والبُنى بالضم مقصور
البناء)(ٖ) ,قال تعالىَ ... ﴿:كؤ َ َّن ُه ْم بُن ٌَانٌ َمرْ صُوصٌ ﴾(ٗ) ,والبنٌان( :الحابط ,والمرصوص :الملحق
بعضه على بعض)(٘)( ,واستعمل مجازاً فً معان كثٌرة تدور حول التؤسٌس و التنمٌة ٌقال بنى
مجده)(.)ٙ
المبنى فً االصطالح :فهو على الرؼم من االستعمال المتكرر لهذه المفردةّ ,إال أ ّنه لم ٌعثر
لها على أي تعرٌؾ فً كتب المتقدمٌن ,قال الشٌخ الكورانً( :هو الدلٌل الذي ٌلتزم الفقٌه به على
ما ٌبتنٌه لنفسه من أسس أصولٌة وفقهٌة ورجالٌة وكبلمٌة عند تعارض األدلة فً اصدار فتواه,
ولٌست بالضرورة انّ تكون موافقة لؽٌره ,وكلما كثر الفقهاء كثرت احتماالت االختبلؾ فً

)ٔ( ٌنظر :بحوث فقهٌة مهمة :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,نسل جوان للطباعة والنشر ,مطبعة نسل
جوان ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٕٕٗٔهـ).9 ,
(ٕ) معجم مقاٌس اللؽة :أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا (تٖ٘9هـ) ,المحقق :عبد السّبلم محمّد هارون ,نشر وطبع مكتبة
األعبلم اإلسبلمً( ,د .ط)ٔٗٓٗ( ,هـ).ٕ8ٔ /ٔ ,
(ٖ) مختار الصحاح :محمّد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي (تٙ99هـ) ,تحقٌق :أحمد شمس الدٌن ,نشر دار الكتب العلمٌة,
بٌروت  -لبنان ,طٔ(٘ٔٗٔهـ).ٗٔ /ٔ ,
(ٗ) سورة الصؾ :اآلٌة ٗ.
(٘) مجمع البحرٌن :فخر الدٌن بن محمّد علً بن أحمد الطرٌحً (ت ٘ٔٓ8هـ) ,نشر مإسسة البعثة ,طهران  -إٌران ,طٕ
(ٖٗٗٔهـ).ٔ9ٗ /ٔ ,
)(ٙانًعجى انىطٍط :إبزاهٍى يصطفى ،أحًذ انشٌاث ،حايذ عبذ انمادر ،يح ًّذ انُجار ،ححمٍك :يجًع انهغت انعزبٍت( ،د .ط)،
(د .ث).ٔ٘ٓ/ٔ ،
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المبنى)(ٔ) ,وعرفه الدكتور ببلسم الزاملً( :هو األساس الذي ٌعتمده األصولً أو الفقٌه استناداً
إلى دلٌل خاص ,ث ّم ٌبنً علٌه آراءه ونظرٌاته فً المسابل الفرعٌة ,أو ٌعتمده فً المسابل
األصولٌة أو االعتقادٌة)(ٕ).
ٌستعمل المبنى فً اللؽة مجازأً فً معان تدور حول التؤسٌس والتنمٌة ,فهو متجذر من
التعرٌؾ اللّؽوي من حٌث ما ٌستفٌده الفقٌه الباحث من الدلٌل وٌشٌد علٌه أدلة بنابه.

وبناء على ما تقدم ٌمكن أن نفرق بٌن المبنى والدلٌل:
أوال :الدلٌل فً اللغة( :والدلٌل :ما ٌستدل به ,والدلٌل :ال َّدال ,وقد دله على الطرٌق)(ٖ).
ثانٌاً :الدلٌل فً االصطالح( :هو ما ٌمكن ان ٌتوصل بصحٌح النظر فٌه إلى العلم بمطلوب
خبري)(ٗ).
اذاً فالدلٌل بذلك هو المصدر التشرٌعً كالقرآن وال ُس ّنة أو جزإهما كاآلٌة والخبر وكذا
اإلجماع والعقل ,أما المبنى هو ما ٌختاره وٌعتمده األصولً والفقٌه من تلك األدلة كالمبانً فً
األمر والنهً والعام والخاص والمطلق والمقٌد أو فً اإلمارات كخبر اآلحاد وظواهر األلفاظ أو
األصول العملٌة كاالستصحاب(٘).
ثانٌاً :المبانً العامة للمسائل المستحدثة

(ٔ) نظرات إلى المرجعٌة :علً محمّد قاسم الكورانً العاملً ,نشر دار الشٌرة ,بٌروت -لبنان ,طٔ(٘ٔٗٔهـ).ٖ9 ,
(ٕ) الجهد األصولً عند ّ
العبلمة الحلً :د .ببلسم عزٌز شبٌب الزاملً ,العتبة العلوٌة المقدّسة ,النجؾ األشرؾ  -العراق( ,د.
ط)ٖٕٔٗ( ,هـ).ٕٔ ,
(ٖ) لسان العرب :محمّد بن مكرم بن منظور االفرٌقً المصري (ت ٔٔ7هـ) ,نشر دار إحٌاء التراث العربً ,بٌروت  -لبنان,
طٔ(ٖٔٗٔهـ).ٕ97 / ٖ ,
(ٗ) نهاٌة الوصول إلى علم األصول :الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر الملقب ب ّ
العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق ونشر :مإسسة آل
آل البٌت ( )إلحٌاء التراث ,مطبعة ستارة ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ).89 /ٔ ,
(٘) الجهد األصولً :ببلسم عزٌز.ٔٗ ,
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هناك ضوابط ٌستخدمها الفقهاء من أجل الحصول على أحكام المسابل المستحدثة أو التً
تحتاج إلى حكم ؼٌر منصوص علٌه ,وهذه الضوابط والطرق ٌمكن ان تتمحور حول محورٌن
هما :أوال :األدلة االجتهادٌة :وهً مصدر الحكم الواقعً ,وتشمل :الكتاب وال ُّس ّنة واإلجماع و
العقل .ثانٌاً :األدلة الفقاهتٌة :وهً مصدر الحكم الظاهري ,وتشمل االستصحاب ,والبراءة,
واالحتٌاط ,والتخٌٌر(ٔ).
أوالً :الكتاب( :هو كتاب هللا َّ
عز وج َّل ,الذي أنزله على نبٌه محمّد ( )ألفاظا ً ومعانً
وأسلوباً ,واعتبره قرآنا ً مِن دون أن ٌكون للنبً ( )دخل فً انتقاء ألفاظه أو صٌاؼته)(ٕ).
وحجٌته موقوفة على تمام مقدمتٌن أوالهما( :ثبوت تواتره الموجب للقطع بصدوره ,والثانٌة:
ثبوت نسبته هلل ع ّز وج َّل ,وعقٌدة المسلمٌن قابمة على ذلك)(ٖ).
والبحث عن حج ٌّة الكتاب كؽٌره من األدلة من أهم المباحث األصولٌة والسٌما بحث ظواهر
ألفاظ الكتاب ,وحمل متشابهه على محكمه ,ورفع التعارض بٌنه و بٌن ما ثبت من ال ُّس ّنة ,ثم أن
فٌه قسما ً كبٌراً من علم األصول ٌبحث فً مفاهٌم ألفاظ وردت فً الكتاب وال ُّس ّنة من األمر و
النهً ,والعام والخاص ,والمطلق والمبٌن ,والمفهوم والمنطوق(ٗ).
س ّنة :وهو (قول النبً ( )أو فعله أو تقرٌره)(٘) ,وإنّ فقهاء اإلمامٌة عندما ثبت
ثانٌاً :ال ُّ
ثبت لدٌهم أن المعصوم من آل البٌت ٌجري قوله مجرى قول النبً ( )من كونه حجة على

)ٔ( ٌنظر :أصول الفقه :محمّد رضا المظفر (تٖٖٔ8هـ) ,منشورات مإسسة األعلمً ,بٌروت  -لبنان ,طٖ(ٖٓٗٔهـ).ٙ-٘/ٔ ,
)ٕ( األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم (تٖٕٗٔهـ) ,الناشر المجمع العالمً ألهل البٌت ( ,)قم المقدَّسة -
إٌران ,مطبعة أمٌر ,طٕ(ٔٗٔ8هـ).9ٖ ,
)ٖ( المصدر نفسه.9ٗ :
)ٗ( ٌنظر :أصول الفقه :محمّد رضا المظفر.ٗ7/ٕ ,
)٘( المصدر نفسه.٘٘/ٕ :
ٕٓ

العباد واجب االتباع لرواٌات صحت عندهم من أشهرها حدٌث الثقلٌن المتواتر عن طرٌق
الفرٌقٌن ان النبً ( )قال فً ؼٌر موقؾ(( :إنً تارك فٌكم الثقلٌن ما إن تمسكتم بهما لن
تضلوا :كتاب هللا و عترتً أهل بٌتً وأنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علًَّ الحوض))(ٔ) ,فقد توسعوا
فً اصطبلح ال ُّس ّنة إلى ما ٌشمل قول كل واحد من المعصومٌن أو فعله أو تقرٌره ,فكانت ال ُّس ّنة
باصطبلحهم( :قول المعصوم أو فعله أو تقرٌره) ,واذا ثبت ان ال ُّس ّنة بما لها من المعنى الواسع
الذي عندنا هً مصدر من مصادر التشرٌع اإلسبلمً فاذا حصل علٌها اإلنسان بنفسه بالسماع
من نفس المعصوم و مشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعً من مصدره األصلً على سبٌل الجزم و
الٌقٌن من ناحٌة السند ,كاألخذ من القرآن الكرٌم ثقل هللا األكبر ,واألبمة من آل البٌت ثقله
األصؽر(ٕ).
وأما إذا لم ٌحصل ذلك فعلٌه ان ٌرجع إلى األحادٌث التً تنقلها ال ُّس ّنة أما من طرٌق التواتر
أو من طرٌق أخبار اآلحاد فاألحادٌث لٌست هً ال ُّس ّنة بل هً الناقلة لها والحاكٌة عنها ,وان
اإلمامٌة كؽٌرهم من فقهاء المذاهب ال ٌقبلون الحدٌث إال ّ بشروط وقد قسموا الحدٌث إلى متواتر
وؼٌر متواتر ,وؼٌر متواتر إلى خبر الواحد والمستفٌض أو المشهور أو ما قطع بصحته بقرابن,
وقسموا خبر الواحد إلى صحٌح وموثق وحسن وضعٌؾ ,ولمعرفة رجال الحدٌث عندهم علم
خاص وقد ألّفوا فٌه كتبا ً ,سموه (علم الرجال) كما سموه علم المصطلح الحدٌث (علم الحدٌث) أو
(علم الدراٌة)(ٖ).
والطرٌقة العامة الستفادة الحكم من ظواهر القرآن والحدٌث هً(ٗ):

)ٔ( وسابل الشٌعة إلى تحصٌل مسابل الشرٌعة :محمّد بن الحسن الحر العاملً (تٗٓٔٔهـ) ,تحقٌق :عبد الرحٌم الربانً
الشٌرازي ,نشر دار إحٌاء التراث العربً ,بٌروت  -لبنان ,ط٘(ٖٓٗٔهـ).ٖٗ/ٕ7 ,
)ٕ( ٌنظر :أصول الفقه :محمّد رضا المظفر.٘ٙ -٘٘/ٕ ,
)ٖ( ٌنظر :مبادئ أصول الفقه :د .عبد الهادي محسن الفضلً (تٖٗٗٔهـ) ,مكتبة ابن فهد الحلً ,طٖ(ٖٔٗ7هـ).ٖ٘ ,
)ٗ( ٌنظر :المصدر نفسه.ٖ٘ :
ٕٔ

ٔ -أن ٌتؤكد فً ظهور اللّفظ فً المعنى وذلك لتطبق علٌه قاعدة الظهور ,وهً :كل ظاهر
حجة التً تثبت حجٌتها بالبداهة ,لقٌام بناء العقبلء ومسٌرتهم على األخذ بالظواهر فً مجال
التفاهم والمحاورات والشارع المقدس أحد العقبلء بل سٌدهم.
ٕ -وٌتؤكد بعد ذلك من عدم وجود ما ٌمنع من األخذ به والعمل على وفقه.
ٖ -فٌنتهً إلى تحصٌل الحكم وهو المعنى الظاهر.
ثالثاً :اإلجماع( :وهو عبارة عن اتفاق أهل الح ِّل والعقد من أمة مح ّمد (  )على أمر من
األمور ,وهو حجة...؛ ألن المعصوم سٌد أمة محمّد ( )فإذا فرض اتفاقهم دخل اإلمام ()
فٌهم)(ٔ).
وان اإلمامٌة قد جعلوه أحد األدلة على الحكم الشرعً ,ولكن من ناحٌة شكلٌة واسمٌة فقط,
مجاراة للنهج الدراسً فً أصول الفقه عند أهل ال ُّس ّنة أي انهم ال ٌعتبرونه دلٌبلً مستقبلً فً مقابل
الكتاب وال ُّس ّنة ,بل انما ٌعتبرونه إذا كان كاشفا ً عن قول المعصوم ,فالحجٌة و العصمة لٌستا
لئلجماع ,بل الحجة فً الحقٌقة هو قول المعصوم الذي ٌكشؾ عنه اإلجماع عن ما تكون له أهلٌة
هذا الكشؾ ,واإلجماع كالخبر المتواتر ,فكما ان الخبر المتواتر طرٌق موصل إلى ال ُّس ّنة ,أو رأي
المعصوم ,كذلك اإلجماع طرٌق إلى ال ُّس ّنة أٌضا ً ,والفارق بٌنهما :ان الخبر المتواتر طرٌق
لفظً ,واإلجماع طرٌق ؼٌر لفظً ,وٌنقسم اإلجماع إلى قسمٌن أوالهما :اإلجماع المحصل,
واإلجماع المنقول(ٕ).
وتلحق باإلجماع عناوٌن أربعة تقترب منه من حٌث الموضوع وهً:

)ٔ( تهذٌب الوصول إلى علم األصول :أبو منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر األسدي العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق:
محمّد حسٌن الرضوي الكشمٌري ,منشورات اإلمام علً ( – )لندن ,مطبعة ستاره ,طٔ(ٕٔٗٔهـ)ٌ + ٕٖٓ ,نظر :أصول
الفقه :محمّد رضا المظفر.8٘/ٕ ,
)ٕ( ٌنظر :أصول الفقه :محمّد رضا المظفر + 8٘/ٕ ,مبادئ أصول الفقه :عبد الهادي الفضلً.77 ,
ٕٕ

ٔ -بناء العقبلء :وٌراد به (صدور العقبلء عن سلوك معٌن تجاه واقعة ما صدوراً تلقابٌاً,
وٌتساوون فً صدورهم عن هذا السلوك على اختبلؾ فً أزمنتهم وأمكنتهم ,وتفاوت فً ثقافتهم
ومعرفتهم ,وتعدد فً نحلهم وأدٌانهم .وحجٌته فً كشفه عن مشاركة المعصوم لهم فً هذا
الصدور فٌما تمكن فٌه المشاركة ,أو إقراره لهم على ذلك فٌما لم ٌتمكن فٌه)(ٔ).
ٕـ سٌرة المتشرعة( :هً صدور فبة من الناس ٌنتظمها دٌن معٌن أو مذهب معٌن عن عمل
ما أو تركه ,فهً من نوع بناء العقبلء مع تضٌق فً نوع من ٌصدر عنهم ذلك البناء ,وحجٌة
مثل هذه السٌرة انما تكون بعد اثبات امتدادها تارٌخٌا ً إلى زمن المعصوم وإثبات مشاركته لهم فً
السلوك فٌما ٌمكن صدوره منه أو إقرارها من قبله ,ولو من قبٌل عدم ردعه عنها مع إمكان
الردع واالطبلع علٌها فٌما لم ٌمكن صدورها منه)(ٕ).
ٖـ ارتكازات المتشرعة( :ما ارتكز فً نفوس المتدٌنٌن عن حقٌقة الحكم الشرعً ,وان
االرتكاز كالسٌرة ٌكون حجة بشرطٌنٔ :ـ أن نعلم بوجوده فً زمان المعصوم ( -ٕ.)أن نعلم
بإقرار المعصوم ( )له أو عدم ردعه عنه)(ٖ).
ٗـ الشهرة( :انتشار الخبر ,أو االستناد ,أو الفتوى ,انتشاراً مستوعبا ً لجل الفقهاء أو
المحدثٌن)(ٗ) ,وتقسم الشهرة إلى ثبلثة اقسام  :الشهرة الروابٌة(٘) ,الشهرة العملٌة( ,)ٙالشهرة
الفتوابٌة

(ٔ)

)ٔ( األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٔ9ٕ ,
)ٕ( األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٔ9ٖ -ٔ9ٕ ,
)ٖ( أصول الفقه وقواعد االستنباط :فاضل الصفار ,مكتبة ابن فهد الحلً ,طٖ(ٖٔٗ7هـ).ٕٖٔ/ٕ ,
)ٗ( األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٕٕٔ ,
)٘( هو انتشار رواٌة ما ,وتداولها بٌن الرواة على نحو مستوعب فً الجملة ومقابلها الندرة والشذوذ ,األصول العامة للفقه
المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٕٖٔ ,
) (ٙهو انتشار االستناد فً مقام استنباط الحكم إلى رواٌة ما من قبل أكثر المجتهدٌن .وهذه الرواٌة قد ال تكون مستوفٌة لشرابط
القبولّ ,إال أن استناد الفقهاء إلٌها ٌكون جابراً لضعفها ,األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٕٖٔ ,
ٖٕ

رابعاً :العقل( :هو كل حكم عقلً ٌستنبط منه حكم شرعً)(ٕ) ,وقٌل( :هو كل حكم للعقل ٌوجب
القطع بالحكم الشرعً)(ٖ) ,وعرفه السٌد الصدر (تٓٓٗٔهـ)( :كل قضٌة ٌدركها العقل أو ٌمكن
ان ٌستنبط منها حكم شرعً)(ٗ)( ,وٌعد الدلٌل العقلً من المصادر التشرٌعٌة عند اإلمامٌة ,إذا
اعتقدوا ان العقل كاشؾ ومدرك لؤلحكام الشرعٌة فٌما ال نص فٌه ,والمراد من العقل هنا العقل
المجرد الذي ٌكشؾ وٌدرك المفاهٌم الكلٌة المجردة ,كادراك حسن العدل وقبح الظلم؛ لذا قالوا:
ان الحسن والقبح عقلٌان واما المفاهٌم الجزبٌة المصداقٌة ؼٌر المجردة ال ٌمكن للعقل ادراكها إال ّ
بمساعدة الحواس ,وبهذا ٌختلؾ المنهج العقلً عند االمامٌة عن المنهج العقلً عند أبً حنٌفة
وبقٌة مذاهب المسلمٌن)(٘).
ولقد قسموا مدركات العقل إلى :مستقلة وؼٌر مستقلة ,وأرادوا بالمستقلة ما تفرد العقل بإدراكه
لها دون توسط بٌان شرعً أي مقدمتٌن عقلٌتٌن ,ومثلوا له بإدراك العقل الحسن والقبح المستلزم
إل دراك حكم الشارع بهما ,مثل العدل حسن بحكم العقل وكل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم
الشرع فالعدل حسن بحكم الشرع ,وفً مقابلها ؼٌر المستقلة وهً التً ٌعتمد اإلدراك فٌها على
بٌان من الشارع وهو ما حصل من مقدمتٌن شرعٌة وعقلٌة  .كإدراكه وجوب المقدمة عند
الشارع بعد اطبلعه على وجوب ذٌها لدٌه ,مثل قطع المسافة إلى مكة ألداء الواجب الشرعً
(الحج) ,وكل مقدمة ألداء الواجب الشرعً واجبة بحكم العقل ,وكل ما هو واجب بحكم العقل هو
واجب بحكم الشرع ,أو إدراكه نهً الشارع عن الضد العام بعد اطبلعه على أٌجاب ضده ,إلى

)ٔ( هو انتشار فتوى ما بٌن الفقهاء انتشاراً ٌكاد ٌكون مستوعبا ً دون ان ٌعلم لها أي مستند ,األصول العامة للفقه المقارن :محمّد
تقً الحكٌم.ٕٔٗ ,
)ٕ( هداٌة المسترشدٌن فً شرح أصول معالم الدٌن :محمّد تقً الرازي األصفهانً (تٕٔٗ8هـ) ,تحقٌق ونشر :مإسسة النشر
اإلسبلمً ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٕٓٗٔهـ).ٗ9ٙ/ٖ ,
)ٖ( أصول الفقه :محمّد رضا المظفر.ٔٔٔ/ٕ ,
)ٗ( دروس فً علم األصول :محمّد باقر الصدر (تٓٓٗٔهـ) ,مكتبة العٌن  ,بؽداد  -العراق ,طٔ(ٖٔٗ8هـ).ٖٔٔ/ٕ ,
)٘( الجهد األصولً :ببلسم عزٌز الزاملً.ٕ7ٔ ,
ٕٗ

ما هنالك مما ذكروه من األمثلة مثل استحالة اجتماع األمر والنهً ,اإلجزاء ,اقتضاء النهً
الفساد ,وحكم العقل بان االشتؽال الٌقٌنً ٌستدعً الفراغ الٌقٌنً(ٔ).
فهذه المبلزمات العقلٌة هً كبرٌات القضاٌا العقلٌة ,التً بضمها إلى صؽرٌاتها ٌتوصل بها
إلى الحكم الشرعً ,أي ان الفقٌه متى أراد استنباط أحكام القضاٌا التً لم ٌبٌن الشارع المقدس
حكمها بنص من الكتاب والسنة ,استكشؾ حكمها الشرعً من حكم العقل(ٕ).
ثانٌاً :األدلة الفقاهتٌة (االصول العملٌة )
(هً األصول التً ٌرجع إلٌها الفقٌه عند الشك فً الحكم)(ٖ) ,وإن األصول العملٌة عبارة
عن عناصر ثانوٌة تستعمل الستنباط األحكام الشرعٌة ,إذ إنها تستعمل فً حالة عدم حصول
الفقٌه على دلٌل ٌدل على الحكم الشرعً ,و بقاء الحكم مجهوالً لدى الفقٌه فٌتجه فً هذه الحالة
إلى محاولة جدٌدة لتحدٌد موقفه العملً تجاه الحكم المجهول .أي عند الجهل بالحكم الواقعً
والٌؤس من تحصٌله ٌرجع المكلؾ إلى الحكم الظاهري ,و مرتبة األدلة الفقاهتٌة تؤتً بعد األدلة
االجتهادٌة ,و موضوعها الشك و الشبهة الحكمٌة(ٗ) أو الشبهة الموضوعٌة(٘).
واألصول العملٌة التً قررها الشارع كثٌرة ولكن بعضها ٌختص بباب أو بابٌن من أبواب
الفقه ,نظٌر أصالة الطهارة فً االشٌاء ,فانه مختص بباب الطهارة من الفقه ,وأصالة الحل فً
االشٌاء المختصة بالشك فً الحبلل و الحرام ,وأصالة الصحة المختصة بعمل عمله المكلؾ و

)ٔ( ٌنظر :األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٕٙ7 ,
)ٕ( ٌنظر :أصول الفقه :محمّد رضا المظفر.ٖٔٔ/ٕ ,
)ٖ( أصول الفقه :محمّد رضا المظفر.ٕٖٖ/ٕ ,
)ٗ( الشبهة الحكمٌة :الشك فً الحكم المتعلق بؤمر ما ,أي هو االشتباه فٌما إذا كان حكم شًء ما حبلال أم حراما ,أو واجبا أم
مستحبا ً ,طاهر أم نجس ,معجم ألفاظ الفقه الجعفري :أحمد فتح هللا ,مطبعة مطابع المدوخل – الدمام ,طٔ(٘ٔٗٔهـ).ٕٗٓ ,
)٘( الشبهة الموضوعٌة :الشك فً أن ٌكون الشًء هو بعٌنه أو شًء آخر ,أي التردد فً أن ٌكون هذا أو ٌكون ذاك ,ومثال
الشبهة الموضوعٌة االشتباه فً ثوب الصبلة طاهر أم نجس ,أو أن هذا السابل أو ذاك خمر أو خل أو ؼٌرهما ,معجم ألفاظ الفقه
الجعفري :أحمد فتح هللا + ٕٗٔ ,أو الشك فً الحكم الشرعً الذي ٌنشؤ عن اشتباه الموضوع الخارجً ,وال ٌكون الحكم فٌها إال
جزبٌاً ,معجم مصطلح األصول :هٌثم هبلل ,مراجعة وتوثٌق محمّد التونجً ,نشر دار الجبل ,طٔ(ٕٗٗٔهـ).ٔ7ٕ ,
ٕ٘

شك فً صحته ,وبعض األصول عامة تجري فً كل أبواب الفقه من دون استثناء ,والذي ٌهم
األصول هو هذا التصنٌؾ(ٔ) ,واألصول العملٌة عبارة عن :االستصحاب(ٕ) ,البراءة(ٖ),
االحتٌاط(ٗ) ,التخٌٌر(٘).
ولكل فقٌه مبنى وقد اعتمدت فً مبانً مستحدثات الحج على مبانً مشهور الفقهاء.
ثالثا ً :مفهوم األحكام
األحكام فً اللغة( :حُكم :الحاء والكاؾ والمٌم أصل واحد ,وهو المنع من الظالم)(.)ٙ
ص ِب ٌّا ً ﴾
(وال ُح ْكم :العلم والفقه؛ قال تعالىَ ... ﴿:وآ َت ٌْ َناهُ ْال ُح ْك َم َ
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أي علما ً وفقهاً ,وال ُح ْك ُم القضاء

بالعدل)(ٌ .)8بدو من كبلم اللؽوٌٌن أن الحكم له عدة معانً :وهو عل ٌم وتفقه وحكمة ,وكذلك الحكم
القضاء بالعدل.

)ٔ( ٌنظر :أصول الفقه وقواعد االستنباط :فاضل الصفار.ٔ88/ٕ ,
)ٕ( االستصحاب :كون حكم أو وصؾ ٌقٌنً الحصول فً اآلن السابق مشكوك البقاء فً اآلن البلحقٌ .نظر :فرابد األصول:
مرتضى بن محمّد أمٌن االنصاري (ٕٔٔ8هـ) ,تحقٌق :تراث الشٌخ االعظم ,مجمع الفكر اإلسبلمً ,قم -أٌران( ,د .ط),
(ٔٗٔ9هـ).ٔٓ/ٖ ,
)ٖ( البراءة :خلو الذمة من الشواؼل الشرعٌةٌ .نظر :معارج األصول :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد
الحلً الملقب بالمحقق الحلً (تٙ7ٙهـ) ,نشر مإسسة آل البٌت( ,)قم-أٌران ,مطبعة سٌد الشهداء( ,)طٔ(ٖٓٗٔهـ),
ٕٕٔ.
)ٗ( االحتٌاط :فهو الحكم بلزوم االتٌان بجمٌع محتمبلت التكالٌؾ فعبلً أو تركا ً مع اإلمكان عند الشك فٌه والعجز عن تحصٌله
باألدلة المعتبرة أوعن تحصٌل الموقؾ العملً بؤحد األصول المقررةٌ .نظر :مفتاح الوصول إلى علم األصول :أحمد كاظم
البهادلً.ٕ9ٖ /ٕ ,
)٘( التخٌٌر :هو وظٌفة ٌقصد بها رفع حٌرة المكلؾ فً مقام الجري العملً .مدخل لدراسة علم أصول الفقه :محمّد جعفر شمس
الدٌن ,دار الهادي ,بٌروت  -لبنان( ,د .ط)ٕٔٗ8( ,هـ).ٕٔ9 ,
( )ٙمعجم مقاٌس اللؽة :ابن فارس.7ٖ /ٕ ,
( )7سورة مرٌم :اآلٌة ٕٔ.
( )8لسان العرب :ابن منظور.ٗٙٓ /ٕ ,
ٕٙ

األحكام فً االصطالح :وهو (خطاب الشرع المتعلق بؤفعال المكلّفٌن باالقتضاء أو
التخٌٌر)(ٔ) ,وعرفه السٌد الصدر (تٓٓٗٔهـ) بانه( :هو التشرٌع الصادر من هللا تعالى لتنظٌم
حٌاة اإلنسان)(ٕ) ,وعرفه السٌد محمّد تقً الحكٌم (تٖٕٗٔهـ)( :االعتبار الشرعً المتعلق
بؤفعال العباد تعلقا ً مباشراً أو ؼٌر مباشر)(ٖ) .وتقسم األحكام على قسمٌن:
احدهما :األحكام التكلٌفٌة( :التً تتعلق بؤفعال اإلنسان ولها توجٌه عملً مباشر وهً على
خمسة اقسام :الوجوب والحرمة والكراهة واالستحباب واالباحة)(ٗ).
واآلخر( :األحكام الوضعٌة التً لٌس لها توجٌه عملً مباشر وكثٌراً ما تقع موضوعا ً لحكم
تكلٌفً كالزوجٌة التً تقع موضوعا ً لوجوب التفقه)(٘).
ٌبدو من كبلم الفقهاء ان األحكام فً االصطبلح هو ما شرعه هللا تعالى على لسان نبٌه
( )من األحكام  ,المرتبطة بؤفعال المكلفٌن ,من حٌث تنظٌمها وبٌان حكمها ,وما اقتضى
الشرع فعله أو تركه ,أو التخٌٌر بٌن الفعل والترك ,وتقسم إلى تكلٌفٌة ووضعٌة ,وتتضمن
التكلٌفٌة :الوجوب والحرمة والكراهٌة واالستحباب واإلباحة.

الحكم الواقعً والحكم الظاهري:
قال السٌد الصدر (تٓٓٗٔهـ)ٌ( :نقسم الحكم الشرعً إلى واقعً وظاهري .فالحكم الواقعً
هو :كل حكم لم ٌفترض فً موضوعه الشك فً حكم شرعً مسبق ,والحكم الظاهري هو :كل
حكم افترض فً موضوعه الشك فً حكم شرعً مسبق)(ٔ).

(ٔ) نهاٌة الوصولّ :
العبلمة الحلً.9ٖ /ٔ ,
(ٕ) دروس فً علم األصول :محمّد باقر الصدر.ٕٔ /ٕ ,
)ٖ( األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٕ٘ -٘ٔ ,
(ٗ) دروس فً علم األصول :محمّد باقر الصدرٌ + ٕٔ /ٕ,نظر :األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم+ ٕ٘ -٘ٔ ,
ٌ +نظر :المهذب فً أصول الفقه :فاضل الصفار ,مكتبة ابن فهد الحلً ,طٕ(ٖٔٗ8هـ).ٖٗ ,
)٘( دروس فً علم األصول :محمّد باقر الصدر.ٕٔ/ٕ ,
ٕ7

وقال السٌد محمّد تقً الحكٌم (تٖٕٗٔهـ) :فً ك ّل من الكلمتٌن – الحكم الواقعً ,الحكم
الظاهري -اصطبلحانٌ ,راد من الحكم الواقعً فً األول منهما( :الحكم المجعول من قبل الشارع
للشًء بعنوانه األولً أو الثانوي ,والمدلول علٌه باألدلة القطعٌة أو األدلة االجتهادٌة كاألمارات
والطرق الظنٌة التً قام على اعتبارها دلٌل قطعً وٌقابله الحكم الظاهري :أي الحكم المستفاد من
األدلة (الفقاهتٌة) المؤخوذ فً موضوعها الشك كالحكم المؤخوذ من االستصحاب أو البراءة أو
ؼٌرهما)(ٕ).
وٌراد من الحكم الواقعً فً االصطبلح الثانً( :الحكم المجعول من قبل الشارع والذي دلت
علٌه األدلة القطعٌة ,وٌقابله الحكم الظاهري ,وهو ما كان مدلوله لؤلدلة ؼٌر القطعٌة أمارة كانت
أو أصبلً)(ٖ).
الحكم الواقعً األولً والحكم الواقعً الثانوي:
الحكم الواقعً األولً( :وٌراد به الحكم المجعول للشًء أوالً وبالذات ,أي ببل لحاظ ما ٌطرأ
علٌه من العوارض األخر ,وأكثر األحكام الواقعٌة تكلٌفٌة ووضعٌة)(ٗ).
الحكم الواقعً الثانوي( :ما ٌجعل للشًء من األحكام بلحاظ ما ٌطرأ علٌه من عناوٌن خاصة
تقتضً تؽٌٌر حكمه األولً ,فشرب الماء مثبلً مباح بعنوانه األولً ,ولكنه بعنوان انقاذ الحٌاة
ٌكون واجباً)(٘).
ٌبدو من كبلم الفقهاء أن الحكم الواقعً هو الحكم الشرعً المطابق للواقع ,والحكم الظاهري
هو الحكم الذي ٌصل إلٌه المجتهد عبر األدلة الظنٌة ,كاألمارات مثل أخبار االحاد ,وكاألصول
العملٌة مثل االستصحاب ,البراءة ,االحتٌاط .والفرق بٌنهما أن الحكم الواقعً ثابت ال ٌختلؾ

)ٔ( دروس فً علم األصول :محمّد باقر الصدر.ٔٗ /ٕ ,
(ٕ) األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.7ٓ ,
(ٖ) المصدر نفسه.7ٓ :
(ٗ) المصدر نفسه.ٙ9 :
(٘) األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم.ٙ9 ,
ٕ8

باختبلؾ الفقهاء ,بٌنما الحكم الظاهري قد ٌختلؾ بحسب األدلة التً تتٌسر للفقٌه أو التً ٌإدي
إلٌها اجتهاده.
األحكام الشرعٌة فً باب العبادات والمعامالت:
األحكام العبادٌة( :هً األحكام التً تهتم بالجانب العبادي من الشرٌعة وتبٌن وظابؾ العبد
تجاه ربه ,وهدفها تربٌة روح اإلنسان ,وتقوٌة حالة العبودٌة فٌه ,وتلبٌة الحاجات الروحٌة
والفطرٌة ,وتكون األعمال العبادٌة مشروطة بقصد القربة ,فبل تصح من دون قصد امتثال أمر
المولى)(ٔ).
واألحكام المعامبلتٌة( :هً األحكام التً تبٌن الوظابؾ بٌن األفراد والحقوق التً تلزم
بعضهم على اآلخر فً المجاالت االقتصادٌة ,والثقافٌة ,وٌكون مبناها فً الؽالب األعراؾ
الرابجة فً المجتمع ,وافعالهم العرفٌة والعقبلبٌة ,ودور الشارع هو إمضاء ما علٌه العرؾ فً
الؽالب ,وقد ٌمنع من األمور التً ال ٌرتضٌها ,فٌعبر عنها بالنواحً الشرعٌة ,وفً ؼٌر تلك
الصورة ٌكون سكوته داللة على رضاه وإمضابه للسلوك العرفً)(ٕ).
الحكم على نحو القضٌة الخارجٌة والحكم على نحو القضٌة الحقٌقٌة:
القضٌة الخارجٌة( :هً القضٌة التً ٌكون الحكم فٌها واقعا ً على أفراد محققة الوجود بنظر
مإلؾ القضٌة ,وهذا ما ٌستوجب التحقق من وجود األفراد أوالً وقبل الحكم علٌها)(ٖ).
اما القضٌة الحقٌقٌة( :هً القضٌة التً ٌكون الحكم فٌها مجعوالً على موضوعها المقدر
الوجود )(ٗ).

(ٔ) منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسوي ,نشر مإسسة بستان كتاب ,طٔ(ٖٓٗٔهـ).ٕ٘ٗ ,
(ٕ) المصدر نفسه.ٕ٘ٗ :
(ٖ) المعجم األصولً :محمّد صنقور علً البحرانً ,منشورات الطٌار ,طٖ(ٕٔٗ8هـ).ٖ8ٕ ,
(ٗ) المصدر نفسه.ٖ8٘ -ٖ8ٗ :
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ٌبدو ان القضٌة الخارجٌة هً ما كان موضوعها موجود فً الخارج فعبلً بحٌث ٌمكن
اإلشارة إلٌه ,وأما القضٌة الحقٌقٌة وهً ما كان موضوعها مقدر الوجود بمعنى أنه ال ٌلزم إحراز
موضوعها خارجا ً حٌن تؤلٌؾ القضٌة بل ٌكفً تقدٌره.
المطلب الثانً :مفهوم المستحدثات والمفردات ذات الصلة
أوالً :مفهوم المستحدثات
المستحدث فً اللغة( :حدث :الحاء والدال والثاء أصل واحد ,وهو كون الشًء لم ٌكنٌ ,قال
(ٔ)
الحد َ
َث :األمر الحادث المنكر
حدث أمر بعد أن لم ٌكن)  ( ,ومستحدث مفعول من استحدثَ ,

(وحدَ ث الشً ُء حُدوثا ً من باب
الذي لٌس بمعتاد ,واستحدثت خبراً أي وجدت خبراً جدٌداً)(ٕ),
َ
قصد :تجدد حدوثه)(ٖ).
المستحدث فً االصطالح :هو (ك ّل موضوع جدٌد ٌتطلب حكما ً شرعٌا ً سواء لم ٌكن فً
السابق أو كان سابقا ً لكن تؽٌر بعض قٌوده)(ٗ) ,وقٌل ( :الواقعة الجدٌدة التً لم ٌسبق ان بحثها
الفقهاء القدامى ولم تدون فً مصنفاتهم ,وقد تناولها الفقهاء المحدثون أما فتوى مجرد ًة أو فتوى
مع الدلٌل)(٘).
وال ٌبعد المعنى االصطبلحً عن اللؽوي فإنّ الفقهاء المعاصرٌن ٌطلقونه على (المسابل
الحادثة التً لم ٌكن لها وجود من قبل ,وهذه المسابل ٌكثر السإال عن حكمها الشرعً ,فٌجد أهل
العلم فً بٌان الحكم الشرعً لها ,القابم على القواعد واألصول التً ٌقوم علٌها االجتهاد فً الفقه
اإلسبلمً)(.)ٙ

(ٔ) معجم مقاٌس اللؽة :ابن فارس.ٕ8 /ٕ ,
(ٕ) لسان العرب :ابن منظور.ٖٔ7 /ٕ ,
(ٖ) مجمع البحرٌن :الطرٌحً.ٖ7ٔ /ٔ ,
(ٗ) بحوث فقهٌة هامة :ناصر مكارم الشٌرازي.ٕٖٖ ,
(٘) المسابل المستحدثة فً المدرسة الفقهٌة النجفٌة :عباس كاشؾ الؽطاء ,مجلة بحوث ودراسات إسبلمٌة ,العدد الثانً ,السنة
األولىٕٔٗ9( ,هـ) ,النجؾ األشرؾ  -العراق.9ٓ -89 ,
( )ٙمستجدات فقهٌة فً قضاٌا الزواج والطبلق :أسامة عمر سلٌمان األشقر ,نشر دار النفابس ,طٔ(ٕٓٗٔهـ).ٕ٘ ,
ٖٓ

ٌبدو ان المعنى االصطبلحً ال ٌبعد عن المعنى اللؽوي ,وهو كل موضوع جدٌد لم ٌسبق ان
بحثه الفقهاء ,أو كان سابقا ً لكن تؽٌر بعض قٌوده ,وٌحتاج إلى حكم شرعً.
ثانٌا ً :علل ظهور المسائل المستحدثة

(ٔ)

انّ علل وعوامل ظهور المسابل المستحدثة ترتبط بالتحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة والتقدم
العلمً وحتى العوامل الطبٌعٌة واالقتصادٌة المإثرة فً إٌجاد ظروؾ جدٌدة ,ومواضٌع حدٌثة.
ٔ -جدة موضوعات األحكام :انّ بعض المواضٌع الشابعة فً هذا العصر لم ٌكن لها وجود
فً عصر التشرٌع أو لم تكن معروفة فً ذلك الوقت ,وبالتالً لم ٌصدر تجاهها حكم شرعً,
فبدون ظهور الموضوع والمعرفة العٌنٌة له فإنّ صدور حكم شرعً تجاهه ٌعتبر ؼٌر مفٌد,
وبعض هذه األسالٌب والمناهج الجدٌدة التً استدعت ظهور هذه الموضوعات والقٌود عبارة عن:
أ -جدة ماهٌة الموضوع؛ ومنها الموضوعات التً ظهرت فً الوقت الحاضر ولم ٌكن لها
وجود فً السابق أو لم تكن معروفة فً عرؾ الماضٌٌن مثل المسابل االقتصادٌة المتعلقة بالملكٌة
فً فضاء الدول ,وكذلك بعض المعادن فً أعماق األرض والمواد الكٌمٌابٌة والمنتجات التً
تنتجها المختبرات فً ظروؾ خاصة.
ب -جدة أسباب إٌجاد الموضوع؛ ان المتعارؾ خلق اإلنسان من جنسٌن مختلفٌن وفً ظروؾ
خاصة ,ولكن فً العصر الحاضر نرى ظهور عملٌة االستنساخ وخلق اإلنسان باستخدام خلٌة من
شخص واحد وفً ظروؾ متفاوتة ,وهذا األمر طرح مسابل جدٌدة ومنها ما ٌتعلق بالمسابل
االقتصادٌة من قبٌل حكم مالكٌة الوارث فً أفراد البشر.
ج -جدة الطرق إلثبات الدعاوي؛ على سبٌل المثال :المسابل المتعلقة بالنسب أو اثباته نشاهد
دعاوي وجرابم ظهرت من خبلل طرق ظنٌة واحٌانا ً قطعٌة ,أظهر حقٌقتها العلم واكتشفها,
وٌجب التحقٌق فً مجال قٌمة اثباتها الشرعً وتؤثٌرها فً الفتوى والحكم.

)ٔ( ٌنظر :موسوعة الفقه اإلسبلمً المقارن :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ومجموعة من الفضبلء ,نشر
دار اإلمام علً بن أبً طالب (( ,)د .ط)ٖٔٗ٘( ,هـ).ٙ٘ ,
ٖٔ

د -التؽٌٌر الظاهري فً الموضوعات مع تحول بعض القٌود والظروؾ؛ مثبلً صناعة اآلالت
الموسٌقٌة اإللكترونٌة أو اآلالت الجدٌدة للهو والقمار فً قوالب واشكال متفاوتة عن الماضً
ومسؤلة بٌعها وشرابها ,أو ذبح وصٌد الحٌوانات باستخدام الوسابل المتطورة المعاصرة.
هـ -تحول مبنى العرؾ والعادات للناس؛ انّ بعض الموضوعات لم تكن فً عصر صدور
الرواٌات من قبٌل نوع األموال المعتبرة فً البٌع والشراء ,أو نوع األموال القابلة لئلجارة ,مثل
بٌع وشراء أعضاء اإلنسان أو إجارة الرحم بدوافع عقبلبٌة وتحقٌق المنافع(ٔ).
ٕ -عدم توفر الظروف لصدور الحكم فً عصر التشرٌع :انّ قسما ً من المسابل لم تكن
مطروحة فً عصر صدور الرواٌات؛ ألنه لم تتوفر األرضٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة البلزمة
لجهة بٌان الحكم أو تنفٌذه .مثل المسابل االقتصادٌة من قبٌل التجارة العالمٌة وإقراض وأخذ الربح
فً قوالب المعامبلت والعقود التجارٌة بٌن البلدان اإلسبلمٌة مع ؼٌر اإلسبلمٌة ,ومسابل أخرى.
وكذلك تصرؾ الحكومة اإلسبلمٌة فً بعض ممتلكات ال ّناس لؽرض توسعة الشوارع وؼٌرها.
ٖ -انعدام وانقراض الموضوع أو متعلق الحكم :على سبٌل المثال :الحكم بتحرٌر العبد فً
بعض الموارد مثل الظهار ,القتل و ,...فً حٌن اننا نعٌش الٌوم انعدام الرق أساسا ً وقد انتفى
موضوع الحكم بشكل حقٌقً.
ٗ -ندرة الموضوع أو عدم االبتالء به :انّ بعض الموضوعات لم ٌصدر حكم فٌها ,مثل
استخراج الكثٌر من المعادن االقتصادٌة والصناعٌة التً لم تكن موجودة فً عصر التشرٌع
أساساً ,أو كانت نادرة ولٌست بذات أهمٌة ,وفً هذا العصر فان انحاء الحٌازة وطرق تملكها
ٌعتبر من المسابل المستحدثة.
٘ -التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة والتطور العلمً :تبٌن ممّا تقدم انّ التحوالت السٌاسٌة
واالجتماعٌة والتطور العلمً له دور أكٌد فً ظهور المسابل المستحدثة ,فإنها تعتبر عامبلً مإثراً

)ٔ( ٌنظر :موسوعة الفقه اإلسبلمً المقارن :ناصر مكارم الشٌرازي.ٙٙ ,
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فً ظهور الموضوعات الجدٌدة ,والكثٌر من اسالٌب الحكومة والتجارة ,والكشؾ عن الجرٌمة,
وحتى بعض شروط الصبلة والعبادة(ٔ).
ثالثا ً :المصطلحات ذات الصلة بالبحث
أوالً :المستجدات فً اللغة :هً جمع مستجد( ,وجد الشًء ٌَ ِج ُّد –بالكسرة -جد ًة ,فهو جدٌد
وهو خبلؾ القدٌم ,وجدد فبلن األمر ,واجده ,واستجده؛ إذا أحدثه ,فتجدد)(ٕ).
المستجدات فً االصطالح :وهً (المسابل الحادثة التً لم ٌكن لها وجود من قبل ,وهذه
المسابل ٌكثر السإال عن حكمها الشرعً ,فٌجد أهل العلم فً بٌان الحكم الشرعً لها ,القابم على
القواعد واألصول التً ٌقوم علٌها االجتهاد فً الفقه اإلسبلمً)(ٖ) ,وعرفها بعضهم اآلخر:
(المعامبلت الجدٌدة التً استحدثها ال ّناس ولم تكن معروفة فً عصر التشرٌع)(ٗ) ,وقٌل:
(المعامبلت التً تؽٌر موجب الحكم علٌها نتٌجة التطور الطبٌعً لعبلقات اإلنسان أو نتٌجة
لظروؾ طاربة)(٘).
ٌبدو ان المعنى االصطبلحً ال ٌبعد عن المعنى اللؽوي ,وان المستجد هو الحادث أو الجدٌد,
أي هو كل ما لم ٌكن موجود ,أو كان موجوداً بصورة ما ,ثم تجدد فً صورة ؼٌر التً كان
علٌها من قبل.
ثانٌاً :الحوادث فً اللغة :جمع حادث أو حادثة( ,وحدث الحدٌث :نقٌض القدٌم .حدث الشًء
ٌحدث حدوثا ً وحداثه وكذلك استحدثه ,واستحدثت خبراً أي وجدت خبراً جدٌداً .والحدوث كون
الشًء لم ٌكن)(.)ٙ

(ٔ) ٌنظر :موسوعة الفقه اإلسبلمً المقارن :ناصر مكارم الشٌرازي.ٙٙ ,
(ٕ) المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر :أبو العباس أحمد بن محمّد بن علً المقرئ الفٌومً (تٓ77هـ) ,نشر طلٌعة نور,
مطبعة كل وردي ,طٔ(ٖٔٗ8هـ).98 ,
(ٖ) مستجدات فقهٌة فً قضاٌا الزواج والطبلق :أسامة عمر سلٌمان األشقر.ٕ٘ ,
(ٗ) المعامبلت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسبلمً :محمّد عثمان شبٌر ,نشر دار النفابس( ,د .ط)( ,د .ت).ٔٗ,
(٘) المعامبلت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسبلمً :محمّد عثمان شبٌر.ٔٗ ,
( )ٙلسان العرب :ابن منظور.ٖٔ7 /ٕ ,
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الحوادث فً االصطالح :وهً (مطلق الوقابع واألمور من جهة كون الجمع المحلى باأللؾ
والبلم ٌفٌد العموم ,فٌشمل ك ّل حادثة ٌرجع فٌها الرعٌة إلى ربٌسهم من ؼٌر فرق بٌن كونها من
األمور السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو األمور الشرعٌة ,ومن ؼٌر فرق بٌن انّ تكون
مرتبطة بشخص خاص فً األمور الخاصة ,أو بالمجتمع من األمور العامة ,فتشمل ما كان من
قبٌل إخراج النفط وسابر المعادن وعقد االتفاقات مع الدولة ,وكذلك إمامة الحرب أو السّبلم
وتنظٌم شإون الببلد والدفاع عنها)(ٔ).
ٌبدو ان المعنى االصطبلحً ال ٌبعد عن المعنى اللؽوي ,وانهم أطلقوا الحوادث لكونها لم
تذكر فً النصوص الشرعٌة ,أو لكون داللة النصوص علٌها ؼٌر ظاهرة.
ثالثا ً :المعاصرة فً اللغة ( :ال َعصر :الدهر ,قال تعالىَ ﴿ :و ْال َعصْ ِر ,إِنَّ اإلنسان لَفًِ ُخسْ ٍر
)ٕ)

﴾

أقسم هللا تعالى به ,والعصر ساعة من ساعات النهار ,والعصران :اللٌل والنهار .وال َعصر:

اللٌلة والعصر :الٌوم)(ٖ).
المعاصرة فً االصطالح( :وهو الزمن المنسوب إلى الشخص أو الدولة أو نحو ذلك ,ومنه
عصر الرسول ( ,)وعصر األموٌٌن أو المنسوب لتطورات طبٌعٌة أو اجتماعٌة ,كعصر
الذرة أو عصر الكمبٌوتر ,أو المنسوب إلى الوقت الحاضر؛ كالعصر الحدٌث)(ٗ) ,وقٌل (هً
المسابل الفقهٌة التً وجدت فً مجاالت مختلفة فً عصرنا ,التً ٌبحث العلماء حكمها الشرعً
من المصادر الفقهٌة فً ضوء علوم العصر ومعارفه)(٘).
ٌبدو ان المعنى االصطبلحً لٌس بعٌداً عن المعنى اللؽوي فالمسابل المعاصرة هً المنسوبة
لذلك العصر الذي تضاؾ إلٌه ,وٌقصد بها المسابل التً حدثت فً العصر الحاضر.

(ٔ) فقه الدولة :فاضل الصفار ,نشر دار األنصار ,مطبعة باقري ,طٔ(ٕٔٗٙهـ).ٕ8ٖ /ٔ ,
)ٕ( سورة العصر :اآلٌة ٔ.ٕ -
(ٖ) لسان العرب :ابن منظور.ٔ78 /ٙ ,
) (4أثر الخبلؾ الفقهً فً القواعد المختلؾ فٌها :محمود إسماعٌل محمّد مشعل ,نشر دار السّبلم ,طٔ(ٕٔٗ8هـ).ٔ٘ٗ ,
(٘) المصدر نفسه.ٔ٘ٗ :
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المطلب الثالث :أهمٌة الفتوى المستحدثة وتأثٌر الزمان والمكان علٌها ومفهوم الحج
أوالً :أهمٌة البحث فً المسائل المستحدثة
هللا اإلسبلم ,)ٔ(﴾ ...وقال تعالىَ ﴿ :و َمنْ ٌَ ْب َت ِػ َؼٌ َْر اإلسبلم
ٌن عِ ْن َد َّ ِ
قال هللا تعالى ﴿ :إِنَّ ال ِّد َ
ٌن ﴾(ٕ) ,بناء على ما تضمنته اآلٌات الكرٌمة ال
دٌِنا ً َفلَنْ ٌُ ْق َب َل ِم ْن ُه َوه َُو فًِ اآلخ َِر ِة مِنْ ْال َخاسِ ِر َ
ٌصح من المسلم التدٌن بؽٌر اإلسبلم ,والتدٌن تعهد والتزام وتبعٌه ...
عن أحمد بن محمّد ,عن ابن فضال ,عن عاصم بن حمٌد عن موثقةٖ) أبً حمزة الثمالً ,عن
أبً جعفر ( )قال :خطب رسول هللا ( )فً حجة الوداع فقالٌ(( :اأٌها الناس وهللا ما من
شًء ٌقربكم من الجنة وٌباعدكم من النار إال وقد أمرتكم به وما من شًء ٌقربكم من النار
وٌباعدكم من الجنة ّإال وقد نهٌتكم عنه.)ٗ())...
وعن محمّد بن ٌعقوب ,عن أحمد بن محمّد ,عن عبد هللا الحجال ,عن أحمد بن عمر الحلبً,
عن صحٌحة(٘) أبً بصٌر ,عن أبً عبد هللا ( ... (( :)إن عندنا الجامعة ,قلت :وما الجامعة؟

(ٔ) سورة آل عمران :اآلٌة .ٔ9
(ٕ) سورة آل عمران :اآلٌة ٘.8
)ٖ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها فطحً لكنه ثقة وهو ابن فضال ٌ ,نظر :رجال النجاشً :أبو العباس أحمد بن علً بن أحمد
بن العباس النجاشً األسدي الكوفً (تٓ٘ٗهـ) ,نشر مإسسة األعلمً ,بٌروت – لبنان ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) ,9ٓ ,معجم رجال
الحدٌث وتفصٌل طبقات الرواة :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,نشر مكتبة اإلمام الخوبً ,النجؾ,
ط٘(ٖٔٗٔهـ) + 9/ٖ ,الخوبً ٕٗ + 9/النجاشً  ,ٕ89الخوبً ٓٔ + ٔ9ٗ/الخوبً ٕٕ.ٔٗ٘/
(ٗ) الكافً :الكلٌنًٌ + 7ٗ/ٕ ,نظر :عدة الداعً ونجاح الساعً :جمال الدٌن أحمد بن محمّد بن فهد الحلً ( ت ٔٗ8هـ ) ,نشر
دار الكتاب اإلسبلمً( ,د .ط)ٕٔٗ٘( ,هـ ).7ٗ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖٙٔ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٘ٗ/ٔ8 ,
النجاشً ٓ ,9الخوبً ٖ + 9/رجال الطوسً :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً(تٓٗٙهـ) ,تحقٌق :جواد القٌومً االصفهانً,
نشر مإسسة النشر اإلسبلمً ,ط٘(ٖٓٗٔهـ) ,ٖٙٓ ,الخوبً ٕٗ + 9ٔ/النجاشً ٘ ,9الخوبً ٕ + ٔ88/الخوبً ٕٕ.ٗ9/
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قال :صحٌفة ...فٌها كل حبلل وحرام ,وكل شًء ٌحتاج إلٌه الناس حتى األرش

(ٔ)

فً

الخدش.)ٕ())...
فلم ٌترك اإلسبلم شٌبا ً من أمور الدنٌا إ ّال وقد وضع له جوابا ً وهو معنى كمال الدٌن وإتمام
النعمة ,ولم ٌترك اإلنسان حابراً ٌواجه الحٌاة بما تشتمل علٌه من مصاعب ومشكبلت ,فهو الٌوم
ٌواجه المستحدثات فً ك ّل منعطؾ من حٌاته ,فؤبواب العبادات والمعامبلت زاخرة بالمستجدات,
وهذه المسابل ال ٌجوز للتابع للشرع المقدس ان ٌؤخذها من ؼٌر الشرع ومن بمثله ...والفقٌه هو
الوحٌد الذي ٌنبؽً ان ٌتصدى لهذه المسابل؛ ألنها وظٌفته وال ٌنبؽً ألحد ان ٌزاحمه ,وانّ لكل
زمان مستحدثاته ونوازله التً ال ُب َّد للفقٌه المعاصر لها التصدي لبٌان حكم هللا فٌها(ٖ) ,انّ الفقهاء
(اٌدهم هللا) ال ٌمارسون فً عملٌة االجتهاد وضع القوانٌن أو توسعة الشرٌعة بإضافة أحكام
جدٌدة إلٌها ,فان هذا ال ٌسوغ ح ّتى من رسول هللا ( )نفسه قال تعالى ﴿ :إِنْ ه َُو إِالَّ َوحْ ًٌ
(٘)
ُول إِالَّ
ُوحى﴾ (ٗ) ,وقال تعالى... ﴿ :إِ َّن َما أَ ْن َ
ت مُن ِذرُ , ﴾...وقال تعالىَ ﴿ :
ٌ َ
...و َما َعلَى الرَّ س ِ

ْال َببل ُغ ْالم ُِبٌن﴾ ( ,)ٙبل الفقهاء ٌحاولون استنباط الحكم الشرعً من األدلة بما ٌناسب الواقعة,
فالفقٌه ٌحاول ان ٌستضًء بنور الكتاب وال ُس ّنة ,وٌلتمس الدلٌل منهما ,ومار بما ٌتحفه به
اإلجماع والعقل أو األصول العملٌة(.)7
ثانٌاً :تأثٌر الزمان والمكان فً الحكم الشرعً

)ٔ( األرش :هو الذي ٌؤخذه المشتري من البابع إذا أطلع على عٌب فً المبٌعٌ ,نظر :لسان العرب :ابن منظور.9٘/ٔ ,
(ٕ) الكافً :الكلٌنً +ٕٖ9/ٔ ,مستدرك الوسابل ومستنبط المسابل :حسٌن النوري الطبرسً (ت ٕٖٓٔهـ) ,نشر مإسسة ال
البٌت إلحٌاء التراث ,بٌروت  -لبنان ,طٔ(ٔٗٓ8هـ).ٖ8٘ /ٔ8 ,
(ٖ) ٌنظر :منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسوي.ٔ8 ,
(ٗ) سورة النجم :اآلٌة ٗ.
(٘) سورة الرعد :اآلٌة .7
( )ٙسورة النور :اآلٌة ٗ٘.
(ٌ )7نظر :منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسوي.ٔ9 ,
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الزمان والمكان قد ٌطلق وٌراد به المفهوم الحقٌقً وهو الدقابق والساعات أو البقعة
الجؽرافٌة المعٌنة ,وقد ٌراد به التحوالت المختلفة التً تحدث فً ظرؾ الزمان والمكان ,وتإثر
فً تؽٌٌر الموضوع ,فتستدعً حكما ً جدٌداً وإن كان الموضوع بحسب الظاهر لم ٌحصل فٌه
تؽٌٌر ,فالتطورات والتؽٌٌرات التً تحصل فً العبلقات والروابط االقتصادٌة واالجتماعٌة
وؼٌرها تإثر فً تؽٌٌر الموضوع واقعاً ,وتكسبه حكما ً جدٌداً...والمقصود المعنى الثانً ,وال
ٌعنً ذلك استحداث فقه جدٌد ,فالمراد بالزمان والمكان جمٌع الظروؾ فً زمن النصّ  ,والعوامل
المإثرة فً تكوٌن الكبلم ,والتً ٌستمد النصّ منها داللته ,وتؤثٌر الزمان والمكان ٌمكن تصوره
بشكل واضح فً األدلة اللفظٌة لٌفسر بهما اإلطبلق والعموم اللذان هما من شإون األلفاظ ,أما
األدلة اللبٌة كاإلجماع والتواتر واألدلة العقلٌة ,فبل محل لتؤثٌرهما(ٔ).
وتؽٌٌر الحكم الشرعً بتؤثر الزمان والمكان ٌمكن أن ٌكون بؤحد العوامل التالٌة(ٕ):
ٔ -تؽٌّر أصل الحكم ,ومثاله تؽٌٌر القبلة من بٌت المقدس إلى مكة ,وهذا ال ٌحصل إال عن
طرٌق النسخ وهو خارج عن محل النزاع؛ ألن هذا ال ٌمكن بعد ختم الرسالة.
ٕ -تؽٌّر مصداق موضوع الحكم ,والؽالب هو حصول هذا التؽٌّر؛ ألن موضوع الحكم ٌتؽٌّر
تبعا ً لتؽٌّر مصداقة ,وبالتؽٌٌر فً موضوع الحكم فإن الحكم الشرعً سٌتؽٌّر قطعاً ,فاالستطاعة
هً موضوع مفروض ومقدر ٌختلؾ تحققه بحسب اختبلؾ الزمان والمكان ,فإن استطاعة أهل
مكة ؼٌر استطاعة اآلفاقً وإن ا ّتحد الزمان ,كما أنّ حداً معٌنا ً من الزاد والراحلة فً صدر
ؾ فً صدق االستطاعة ,و ٌترتب الوجوب علٌها ,لكن أضعافا ً
اإلسبلم أو العصور التً تلته كا ٍ
مضاعفة من ذلك فً زمننا ال ٌحققها ,ومثل نفقة الزوجة التً قد تتؽٌر مصادٌقها فً كل زمان؛
ألنها ؼٌر محددة شرعاً.
ٖ -التؽٌٌر بواسطة تؽٌر المبلك ,مثل تؽٌر مبلك الحكم ,وٌعتبر مبلك الحكم بمنزلة العلّة
للحكم ,مثل الترخٌص فً ترك الخضاب فً زمان اإلمام علً ( )بعد أمر النبً محمد

)ٔ( ٌنظر :منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسوي.ٕٖ9 ,
)ٕ( ٌنظر :المصدر نفسه.ٕ٘ٔ -ٕ٘ٓ :
ٖ7

( )به ,وقد استند علً ( )فً الترخٌص فً الترك إلى علة الحكم ,وهً إظهار قوة
المسلمٌن وفتوتهم حتى ال ٌطمع بهم الٌهود ,وهذه العلّة قد انتفت فً زمانه؛ لكثرة المسلمٌن بسبب
دخول أقوام كثٌرة فً اإلسبلم ,فزال الضعؾ إلى القوة.
ٗ -التؽٌٌر فً كٌفٌّة االستنباط مع ثبات الحكم والموضوع والمصداق ,بمعنى أن تؽٌر الزمان
و المكان ٌترك أثراً قهرٌا ً على فهم المستنبط للنصوص ,وٌإثر فً ظهور اللفظ ,و طرٌقة تعامل
الفقٌه معه ,وربما ٌكون هذا ناشبا ً من تؤثٌر مرور الزمان ,أو تؽٌر المكان فً اطبلعه على نكات
جدٌدة لم ٌطلع علٌها من قبل ,كما لم ٌطلع علٌها ؼٌره(ٔ).
ونخلص إلى أنّ المعرفة بالزمان والمكان من شروط االجتهاد المهمّة فً األحكام المرتبطة
بالعرؾ والمحٌط االجتماعً ,ففرق بٌن من ٌرٌد أن ٌحقق فً معنى الترتب فً األصول وبٌن
من ٌرٌد أن ٌحلل ظاهرة اجتماعٌة أو عرفٌة ,فقد ال ٌحتاج فً الحالة األُولى إال إلى التؤمل الدقٌق
فً األدلة العقلٌة والنصوص الشرعٌة ,ومجموعة من المصادر المرتبطة بالموضوع ,فً حال أنّ
المسؤلة االجتماعٌة ال ٌستطٌع أن ٌصل إلى واقع األمر فٌها ما لم ٌنزل إلى المجتمع ,ففرق بٌن
الفقٌه الذي ٌحاول أن ٌستنبط الحكم الشرعً فً ما ٌتعلق بعرض المطاؾ ,وهل هو خصوص ما
بٌن الركن والمقام ,أو أوسع من ذلك ,وكذلك بالنسبة إلى محل الذباحة ,وحدود مِنى ,أو مح ّل
الرمً فً مِنى ,بٌن من ٌنظر فً األدلة وهو جالس فً بٌته ,وبٌن من ٌمارس االستنباط بعد
تجربته للح ّج بٌن جمهور الناس من الح ّجاج ,وهو ٌشاهد التدافع الشدٌد والكثافة الهابلة من البشر
الذٌن ٌمارسون الشعابر اإللهٌّة ,فلٌس الفرق فً نوع األدلة؛ ألن األدلة والقواعد واحدة ,لكن
األوضاع الجدٌدة وضرورات الزمان والمكان تترك آثارها ببل شك على الفهم(ٕ).
ثالثا ً :مفهوم الحج

)ٔ( ٌنظر :منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسويٌ + ٕٙٙ -ٕٕ٘ ,نظر :رسالة فً تؤثٌر الزمان والمكان
على استنباط األحكام :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً( ,دٓط)( ,دٓت).ٔ٘ -8 ,
)ٕ( ٌنظر :منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسوي.ٕٙٙ ,
ٖ8

(وحجَّ ة ٌَ ُحجُه حجاً :قصده وحججت
الحج فً اللغة( :الحج كثرة القصد إلى من ٌعظم)(ٔ),
َ
فبلنا واعتمدته قصدته)(ٕ)( ,والحج الزٌارة واالتٌان ,وإنما سمًّ حاجا ً بزٌارة بٌت هللا تعالى ,قال
ت ٌ ,)ٖ( ﴾...قرأ بفتح الحاء وكسرها ,فقٌلُ :ح َّج البٌت؛ ألن
اس ِح ُّج ْال َب ٌْ ِ
تعالىَ … ﴿ :و ِ َّ ِ
هلل َعلَى ال َّن ِ
الناس ٌؤتونه كل سنةٍ)(ٗ).
الحج فً االصطالح :للحج عدة تعرٌفات منها :قول الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ) :هو(قصد
البٌت الحرام ألداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص)(٘) ,وعزفه انًحمك انحهً
(ثٙ7ٙهـ)( :اسما ً لمجموع المناسك المإداة فً المشاعر المخصوصة)( ,)ٙوقٌل :هو (قصد
لبٌت هللا تعالى بصفة مخصوصة ,فً وقت مخصوص ,بشرابط مخصوصة)(.)7

(ٔ) العٌن :أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (ت٘ٔ7هـ) ,تحقٌق :د .مهدي المخزومً -د .إبراهٌم السامرابً ,نشر
مإسسة دار الهجرة ,طٕ(ٓٔٗٔهـ).ٖٔٙ /ٔ ,
(ٕ) لسان العرب :ابن منظور.ٖٓٔ /ٕ ,
)ٖ( سورة ال عمران :اآلٌة.97
(ٗ) تاج العروس من جواهر القاموس :محمّد مرتضى الحسٌنً الواسطً الزبٌدي (ت ٕ٘ٓٔهـ) ,تحقٌق :علً شٌري ,نشر دار
الفكر بٌروت -لبنان ,مطبعة دار الفكر( ,د .ط)ٔٗٔٗ( ,هـ).ٖٔ٘ٓ /ٔ ,
(٘) المبسوط فً فقه اإلمامٌة :أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علً الطوسً (ت ٓٗٙهـ) ,صححه وعلّق علٌه :محمّد تقً
الكشفً ,نشر المكتبة المرتضوٌة إلحٌاء آثار الجعفرٌة ,مطبعة الحٌدرٌة( ,د .ط) ٖٔ87(,هـ)ٌ + ٕ9ٙ /ٔ ,نظر :الوسٌلة إلى
نٌل الفضٌلة :أبو جعفر محمّد بن علً الطوسً المعروؾ بابن حمزة الطوسً (ت ٓ٘ٙهـ) ,تحقٌق :محمّد حسون ,محمود
المرعشً  ,منشورات مكتبة آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً ,مطبعة الخٌام ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٔٗٓ8هـ)+ ٔ٘٘ ,
ٌنظر :السرابر الحاوي لتحرٌر الفتاوي :أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدرٌس الحلً (ت٘98هـ) ,تحقٌق :لجنة
التحقٌق ,نشر ومطبعة مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٕ(ٓٔٗٔهـ)ٌ + ٘ٓٙ/ٔ ,نظر:
تذكرة الفقهاء :جمال الدٌن الحسن بن ٌوسؾ بن علً بن مطهر الحلً (ت 7ٕٙهـ) ,نشر المكتبة المرتضوٌة إلحٌاء اآلثار
الجعفرٌة( ,د .ط)( ,د .ت).7 /7 ,
( )ٙشرابع اإلسبلم فً مسابل الحبلل والحرام :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد الحلً الملقب بالمحقق
الحلً ( تٙ7ٙهـ) ,تحقٌق :السٌد صادق الشٌرازي ,نشر انتشارات استقبلل ,طهران  -إٌران ,مطبعة أمٌر ,قم المقدَّسة ,طٕ
(ٔٗٓ9هـ).ٖٔٙ/ٔ ,
( )7التعرٌفات :الجرجانً.7ٖ ,
ٖ9

ٌبدو ان المعنى االصطبلحً قرٌب من المعنى اللؽوي ,ومن هذه التعرٌفات ٌتبٌن لنا ان
الحج :هو قصد بٌت هللا الحرام ,للقٌام بؤفعال مخصوصه ,فً زمن مخصوص.

الفصل األول(:مبانً أحكام مستحدثات المواقٌت واإلحرام)
المبحث األول :مبانً أحكام مستحدثات مسجد الشجرة
المبحث الثانً :مبانً أحكام مستحدثات اإلحرام بمحاذاة المٌقات
المبحث الثالث :مبانً أحكام مستحدثات مسجد التنعٌم
المبحث الرابع :مبانً أحكام مستحدثات اإلحرام لحج التمتع من مكة
المكرمة

ٓٗ

الفصل األول :مبانً أحكام مستحدثات المواقٌت واإلحرام
توطئة:
هناك أماكن خصصتها الشرٌعة اإلسبلمٌة المطهرة لئلحرام منها وٌجب أن ٌكون اإلحرام
من تلك األماكن وٌسمى كل منها مٌقاتا وقد حدثت توسعة فً تلك األماكن من السلطات السعودٌة
وان هذه المسابل محل ابتبلء كثٌر من الحجاج وان شاء هللا سنتناول تلك المواقٌت التً حدثت بها
التوسعة وحكم التوسعة فً تلك األماكن؛ لذا سنعرض فً هذا الفصل مبانً أحكام مستحدثات
المواقٌت واإلحرام من خبلل أربعة مباحث:
المبحث األول :مبانً أحكام مستحدثات مٌقات مسجد الشجرة
المطلب األول :مفهوم المٌقات وماهٌته
أوالً :مفهوم المٌقات
المٌقات فً اللغة:
المواقٌت جمع مٌقات( ,والمٌقات :الوقت المضروب للفعل ,والموضعٌ ,قال هذا مٌقات أهل
(ٔ)
وو َقت ُه ٌَقِت ُه إذ بٌن ّح َّده ,ث ّم
الشام ,للموضع الذي ٌحرمون فٌه) ( ,وتقول وقت الشًء ٌُإ ِّقتهَ ,

اتسع فٌه فاطلق على المكان فقٌل للموضع مٌقات وهو مفعال منه واصله موقات فقلبت الواو ٌاء
لكسرة المٌم)(ٕ)( ,وقد استعٌر الوقت للمكان ,ومنه مواقٌت الحج ,لمواضع اإلحرام)(ٖ).

(ٔ) الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة :أبو نصر إسماعٌل بن حمّاد الجوهري الفارابً (تٖٖ9هـ) ,تحقٌق :أحمد عبد
الؽفور العطار ,نشر دار العلم للمبلٌٌن ,بٌروت -لبنان ,طٗ(ٔٗٓ7هـ).ٕٖٓ /ٕ ,
(ٕ) لسان العرب :ابن منظور.ٔٓ8 /ٕ ,
(ٖ) المصباح المنٌر :الفٌومً.ٙ87 ,
ٔٗ

ٌبدو ممّا تقدم أن فً التعرٌؾ األول إطبلق المٌقات على الوقت والموضع ولكن التعرٌؾ
الثانً والثالث إطبلقه على الموضع أي المكان.

المٌقات فً االصطالح:
(وهً المواضع المعٌنة لئلحرام اطلقت علٌها مجازاً أو حقٌقة متشرعة)(ٔ) ,وقال الشٌخ
السبحانً( :وهً األمكنة المعٌنة – شرعا ً -لئلحرام على نحو صارت حقٌقة شرعٌة فً لسان
النبًّ (,)أو األبمة (,)أو حقٌقة متشرعة فً لسان المسلمٌن)(ٕ) ,وقٌل( :المواضع المعٌنة
المحددة التً وضعها الرسول ( )وعٌنها إلٌقاع اإلحرام منها وتنقسم على قسمٌن مواقٌت
العمرة ومواقٌت الحج)(ٖ).
ثانٌاً :ماهٌة المواقٌت :للحج مواقٌت زمانٌة تعرؾ بؤشهر الحج ,كما ان لها مواقٌت مكانٌة
وقّتها رسول هللا ( )لمن أراد الحج والعمرة ,ال ٌجوز ألحد تجاوزها من دون إحرام وهً:
 -0المواقٌت الزمانٌة :قد أشار القرآن الكرٌم إلى األشهر الخاصة بالحج بقوله سبحانه
وتعالىْ ﴿ :ال َح ُّج أَ ْش ُه ٌر مَّعْ لُو َم ٌ
ات … ﴾(ٗ) ,واألشهر صٌؽة جمع ال ٌطلق فً الحقٌقة إ ّال على

(ٔ) العروة الوثقى :محمّد كاظم الطباطبابً الٌزدي (تٖٖٔ7هـ) ,تعلٌق :عدة من الفقهاء العظام (قدس سرهم) ,تحقٌق :مإسسة
النشر اإلسبلمً ,مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن ,بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٕٓٗٔهـ).ٕٙٔ /ٗ ,
(ٕ) الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً ,نشر ومطبعة مإسسة اإلمام الصادق (,)
طٔ(ٕٔٗٙهـ).ٗٙ8 /ٕ ,
(ٖ) مصطلحات الفقه واصطبلحات األصول :علً المشكٌنً ,دفتر نشر الهادي ,مطبعة الهادي( ,د .ط)ٔٗٔ9( ,هـ).ٕ٘ٙ ,
(ٗ) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ97
ٕٗ

الثبلثة ممّا زاد(ٔ) ,وقد اختلؾ اصحابنا فً أشهر الحج ,فمنهم من قال هً شوال وذو القعدة وذو
الحجة(ٕ) ,وقٌل إلى ثمانٌة من ذي الحجة(ٖ) ,وقٌل إلى تسعة من ذي الحجة(ٗ) ,وقٌل وعشرة من
ذي الحجة(٘) ,وقٌل إلى طلوع الشمس من الٌوم العاشر من ذي الحجة( ,)ٙوقٌل إلى ٌوم النحر
قبل طلوع الفجر ,فإن طلعت فقد مضت أشهر الحج
 -9المواقٌت المكانٌة :هً (األمكنة التً ٌجب اإلحرام فٌها وهً التً وقّتها النبًّ
(( ,)7()قد اتفق الفقهاء كافة على أن رسول هللا ( )وقّت مواقٌت مكانٌة خاصة لمن أراد
أراد الدخول إلى الحرم ,من الطرق المإدٌة إلٌها ,أو ممّا ٌحاذٌها)(.)8

(ٔ) ٌنظر :مختلؾ الشٌعة فً أحكام الشرٌعة :أبو منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر االسدي المعروؾ ب ّ
العبلمة الحلً
(ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن ,بقم المق َّدسة – إٌران ,طٔ
(ٖٔٗٔهـ).ٕ8 /ٗ ,
(ٕ) ٌنظر :النهاٌة ونكتها :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (تٓٗٙهـ)  +أبو القاسم جعفر بن الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد
الحلً (تٙ7ٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر السّبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران,
طٔ(ٕٔٗٔهـ).ٗٙٗ /ٔ ,
(ٖ) الكافً فً الفقه :أبو الصبلح تقً الدٌن بن نجم الحلبً (ت ٗٗ7هـ) ,تحقٌق :الشٌخ رضا االستادي ,نشر مكتبة اإلمام أمٌر
المإمنٌن ( )العامة ,اصفهان  -إٌران( ,د .ط)( ,د .ت).ٕٓٓٔ ,
(ٗ) ٌنظر :المهذب :أبو القاسم عبد العزٌز بن تحرٌر بن عبد العزٌز بن البراج الطرابلسً القاضً (تٔٗ8هـ)  ,تحقٌق :مإسسة
سٌّد الشهداء العلمٌة ,اشراؾ :جعفر السبحانً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران( ,د.
ط)ٔٗٓٙ( ,هـ).ٕٖٔ /ٔ ,
(٘) ٌنظر :جمل العلم والعمل :علً بن الحسٌن الموسوي العلوي الشرٌؾ المرتضى (تٖٗٙهـ) ,تحقٌق :أحمد الحسٌنً ,مطبعة
اآلداب فً النجؾ األشرؾ – العراق ,ط ٔ (ٖٔ87هـ).ٕٙ ,
(ٌ )ٙنظر :السرابر :ابن إدرٌس الحلً.ٕ٘ٗ / ٔ ,
( )7المهذب :ابن البراج.ٕٔٔ /ٔ ,
( )8مستند الشٌعة فً أحكام الشرٌعة :أحمد بن محمّد مهدي النراقً (تٕ٘ٗٔهـ) ,تحقٌق :مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء
التراث ,مشهد المقدسة ,نشر مإسسة آل البٌت إلحٌاء التراث ,قم المقدَّسة  -إٌران ,مطبعة ستاره ,قم المقدَّسة  ,طٔ (ٔٗٔ7هـ),
ٔٔ .ٔ9ٕ /
ٖٗ

ثالثاً :مواقٌت اإلحرام
هناك أماكن خصصتها الشرٌعة اإلسبلمٌة المطهرة لئلحرام منها ,وٌجب أن ٌكون اإلحرام
من تلك األماكن وٌسمى ك ّل منها مٌقاتاً.
عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,ومحمد بن إسماعٌل ,عن الفضل بن شاذان ,عن ابن أبً
عمٌر وصفوان بن ٌحٌى عن صحٌحة

(ٔ)

معاوٌة بن عمار ,عن أبً عبد هللا ( )قال(( :من

تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقٌت التً وقّتها رسول هللا ( )ال تجاوزها إ ّال وأنت
محرم ,فإنه وقت ألهل العراق ولم ٌكن ٌإمب ٍذ عراق بطن العقٌق من قبل أهل العراق ,ووقت
ألهل الٌمن ٌلملم ,ووقت ألهل الطابؾ قرن المنازل ,ووقت ألهل المؽرب الجحفة ,وهً مهٌعة,
ووقت ألهل المدٌنة ذا الحُلٌفة ,ومن كان منزله خلؾ هذه المواقٌت ممّا ٌلً مكة فوقته منزله
))(ٕ) ,وسنؤتً لبٌان هذه المواقٌت:
ٔ -العقٌق :وهو وادي ,وفً ببلد العرب أربعة أعقه وهً أودٌة عادٌة شقتها السٌول ,ومنها
العقٌق الذي جاء فٌه أنك بواد مبارك ,هو الذي ببطن وادي ذي الحُلٌفة وهو األقرب منهما ,وهو

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبً ٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ ,الخوبً  + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشً ٘ ,ٕ9الطوسً ٗ ,٘ٙالخوبً
ٗٔ + ,ٖٓ9/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبً ٖٕ +ٖٔٔ/النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبً ٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً ٖ ,ٖ9الخوبً
. ٕٖ٘/ٔ9
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٖٔ8 /ٗ ,
ٗٗ

مٌقات أهل العراق ,وله أجزاء ثبلثة :المسلخ وهو اسم ألوله ,والؽمرة وهو اسم لوسطه ,وذات
عرق وهو اسم آلخره(ٔ).
ٌٕ -لملم :وهو موضع على لٌلتٌن من مكة ,وسمً مٌقات ٌلملم نسبة إلى وادي ٌلملم الذي
ٌمتد من الشرق إلى الؽرب وٌصب فً البحر االحمر ,وحالٌا ً معروفة باسم السعدٌة ,وهو مٌقات
أهل الٌمن وفٌه مسجد معاذ بن جبل(ٕ).
ٖ -قرن المنازل :جبل مطل بعرفات ,وهو مٌقات أهل الٌمن والطابؾ ,وقٌل قرن المنازل
وهو قرن الثعالب بسكون الراء مٌقات أهل نجد تلقاء مكة على ٌوم ولٌلة ,ومن قال قرْ ن
قرن بالفتح :أراد الطرٌق الذي ٌفترق منه
باإلسكان ,أراد الجبل المشرؾ على الموضع ,ومن قال َ
فانه موضع فٌه طرق مختلفة مفترقه ,ولمٌقات قرن المنازل مسجدان هما مسجد السٌل الكبٌر
ومسجد وادي محرم(ٖ).
ٗ -ال ُجحفة :قرٌة كبٌرة على طرٌق المدٌنة من مكة على أربع مراحل ,وهً مٌقات أهل
مصر والشام إن لم ٌمروا على المدٌنة ,فإن مروا بالمدٌنة فمٌقاتهم ذو الحُلٌفة ,وكان اسمها
َمهٌعة ,وإنما سمٌت الجحفة؛ ألن السٌل اجتحفها وحمل أهلها فً بعض األعوام وهً اآلن خراب
وٌحرم الناس من رابػ ,وٌوجد فً الجحفة مسجد كبٌر ,هً على ثبلث مراحل من مكة ,وبٌنها
وبٌن المدٌنة ست مراحل(ٗ).

)ٔ( ٌنظر :معجم البلدان :شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي الرومً البؽدادي (تٕٙٙهـ) ,نشر دار إحٌاء
التراث العربً ,بٌروت  -لبنان ,طٔ(ٖٔ99هـ)ٌ + ٖٔ9 -ٖٔ8/ٗ ,نظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي
(تٖٔٗٔهـ) ,نشر مإسسة الرٌان ,دار مكة للنشر والتوزٌع ,طٔ(ٕٓٗٔهـ).ٔٔ78 -ٔٔ77 ,
)ٕ( ٌنظر :معجم البلدان :الحموي ٘ + ٗٗٔ/معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي ٕ.ٔ8ٙ
(ٖ) ٌنظر :المصدر نفسهٌ + ٖٖٕ /ٗ :نظر :المصدر نفسه. ٖٔ7ٔ :
(ٗ) ٌنظر :المصر نفسهٌ + ٔٔٔ/ٕ :نظر :المصدر نفسه.ٖٖ9 :
٘ٗ

المطلب الثانً :مفهوم ذو ال ُحلٌفة (مسجد الشجرة) ومٌقات أهل المدٌنة ومن ٌمر علٌها
أوالً :مفهوم ذو ال ُحلٌفة (مسجد الشجرة)
ذو الحُلٌفة فً اللؽة ( :بالتصؽٌر والفاء -قرٌة صؽٌرة تقع بوادي العقٌق (عقٌق المدٌنة) عند
سفح الجبل ,على طرٌق المدٌنة – مكة ,وبٌنها وبٌن المدٌنة ستة أو سبعة أمٌال ,أي حوالً ثمانٌة
أو تسعة أكٌال)(ٔ).
ذو الحُلٌفة فً االصطبلح :وفٌها مسجدان :مسجد الشجرة الذي هو محرم الحاج ,ومسجد
المعرس ,وٌقع ٌسرة مسجد الشجرة ,فً الموضع الذي كان رسول هللا ( )عرس به
(التعرٌس :النزل فً آخر اللٌّل) عند ظهوره من بطن الوادي ,أي فً آخر ذي الحُلٌفة عند مصعد
البٌداء.
وتعرؾ قرٌة ذي الحُلٌفة اآلن بـ ( أبٌار علً) ,وهً وسط بٌن طرٌق المدٌنة – مكة القدٌم
الخارج من باب العنبرٌة ماراً بمحطة قطار الحجاز -الشام ,وطرٌق المدٌنة – مكة السرٌع
الخارج من مٌدان مسجد قباءٌ ,تفرع لها من ك ّل طرٌق من الطرٌقٌن المذكورٌن طرٌق خاص,
وهو مٌقات أهل المدٌنة ومن ٌمر علٌه من ؼٌرهم(ٕ).
ومسجد الشجرة :هو مسجد ذي الحُلٌفة ,وسمً منسوبا ً إلى الشجرة لشجرة كانت فٌه نزل
النبًّ ( )تحتها وصلّى عندها ,وهً شجرة برٌة من (ال َسمُر) – بفتح السٌن المهملة وضم
المٌم  -ومفرده (سمرة) – بالتاء وفتح الراء  -وهو نوع من شجر الؽضاة وٌعتبر من أجود

(ٔ) المصباح المنٌر :الفٌومً.ٔٗٙ ,
(ٕ) ٌنظر :معجم البلدانٌ :اقوت بن عبد هللا الحمويٌ + ٕ9٘/ٕ ,نظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٗ9ٗ ,
ٗٙ

أنواعه ,وعند بناء المسجد اقتلعت الشجرة وبنً فً موضعها أسطوانة المسجد الوسطى ,وكانت
مساحته قدٌما ً ٕ٘ ذراعاً ,إذ وسعت ُه الحكومة السعودٌة وجدد بناإه(ٔ).
ٌمر على طرٌقهم
ثانٌاً :ذو ال ُحلٌفة (مسجد الشجرة) مٌقات أهل المدٌنة ومن ّ
اتفق الفقهاء :على ان ذا الحُلٌفة مٌقات أهل المدٌنة ومن ٌمر على طرٌقهم ,تبعا ً للنصوص
وسٌرة الرسول (.)
وأما كونه مٌقاتا ً لمن ٌم ّر على طرٌقهم ,كالرواٌة الواردة ,عن أحمد بن مح ّمد عن الحسٌن
بن سعٌد عن صحٌحة

(ٕ)

صفوان بن ٌحٌى عن أبً الحسن الرضا ( )قال :كتبت إلٌه :إن

بعض موالٌك بالبصرة ٌحرمون ببطن العقٌق ,ولٌس بذلك الموضع ماء وال منزل وعلٌهم فً ذلك
مإونة شدٌدة ,وٌع ّجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن عقٌق بخمسة عشر مٌبلً منزل فٌه ماء
وهو منزلهم الذي ٌنزلون فٌه ,فترى أن ٌحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخ ّفته علٌهم ,فكتب:
((أن رسول هللا ( )وقّت المواقٌت ألهلها ومن أتى علٌها من ؼٌر أهلها ,وفٌها رخصه لمن
كانت به علّة ,فبل تجاوز المٌقات ّإال من علّة))(ٖ).
ذٌل الحدٌث ٌوضح وجه الترخٌص للتجاوز عن المٌقات ببل إحرام .وموضع االستشهاد
للمقام قوله(( :وقّت المواقٌت ألهلها ومن أتى علٌها من ؼٌر أهلها)) والرواٌة دالة علٌه فبل شبهه
فً الحكم(ٗ).
إن وجوب الحج على المستطٌع أمر عام شامل لجمٌع المستطٌعٌن فً أقطار العالم ,وان
وظٌفتهم حج التمتع الذي ال ُب َّد وأن ٌكون شروع عمرته من المٌقات فالبلزم عدم اختصاص

(ٔ) ٌنظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٔ٘88 ,
)ٕ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,8ٓ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً + 9/ٖ ,رجال
الطوسً :الطوسً ,ٖ٘٘ ,الخوبً ٘ + ٖٖٙ/النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبً ٓٔ.ٖٔٗ/
(ٖ) الكافً :الكلٌنً + ٖٕٖ /ٗ ,وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٕٗٓ /8 ,
(ٗ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٗ7ٔ /ٕ ,
ٗ7

المواقٌت ألهلها بل هً مٌقات لهم ولمن ٌمر على طرٌقهم ,أضؾ إلى ذلك ان جمٌع جوانب مكة
ومن ٌرٌد الدخول فٌها ال ُب َّد وان ٌمر علٌها أو على ما ٌحاذٌها(ٔ).
المطلب الثالث :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً اإلحرام من مسجد الشجرة
أوالً :أقوال الفقهاء المتقدمٌن

(ٕ)

والمتأخرٌن

(ٖ)

ومتأخري المتأخرٌن

(ٗ)

قال الشٌخ الصدوق (تٖٔ8هـ)( :ألهل المدٌنة ذا الحلٌفة وهً مسجد ال ّ
شجرة)(٘) ,وقال
الشٌخ المفٌد ( تٖٔٗهـ)( :فوقت ألهل المدٌنة مسجد الشجرة ,وهو :ذو الحلٌفة)( ,)ٙوقال
الشرٌؾ المرتضى (تٖٗٙهـ)( :مٌقات أهل المدٌنة فبل خبلؾ فً أنه مسجد الشجرة ,وهو ذو
الحلٌفة )( ,)7وقال أبو صبلح الحلبً (تٗٗ7هـ)( :ومٌقات أهل المدٌنة مسجد الشجرة وهو ذو
الحلٌفة)( ,)8وقال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :ووقت ألهل المدٌنة ,ومن حج على طرٌقهم

(ٔ) ٌنظر :هامش تفصٌل الشرٌعة فً شرح تحرٌر الوسٌلة :محمّد فاضل اللنكري ,نشر دار التعارؾ للمطبوعات ,طٕ
(ٔٗٔ8هـ).ٕٙ -ٕ٘ /ٖ ,
)ٕ( وهم أقدم فقهاء زمن الؽٌبة وأقربهم إلى عصر النص ,ابتداء من ابن أبً عقٌل العمانً (تٖٕ9هـ) وانتها ًء بالشٌخ محمّد بن
إدرٌس الحلً (ت٘98هـ) ,موسوعة اآلراء الفقهٌة  :هاشم السٌد محمّد السلمان ,نشر المإسسة اإلسبلمٌة للبحوث ,طٔ
(ٖٓٗٔهـ).ٗ9 ,
) (3وتضم نخبة من العلماء الذٌن كان لآلرابهم أضافة جوهرٌة فً الفقه االثنً عشري ,بدأت بالشٌخ جعفر بن الحسن الحلً
الملقب بالمحقق الحلً (تٙ7ٙهـ) وانتهت بالشٌخ زٌن الدٌن بن علً العاملً المعروؾ بالشهٌد الثانً (ت9ٙٙهـ) ,موسوعة
اآلراء الفقهٌة :هاشم السٌد محمّد السلمان.ٗ9 ,
) (4ابتدأت بالسٌد محمد بن علً الموسوي العاملً (تٔٓٓ9هـ) ,إلى العلماء المعاصرٌن ,موسوعة اآلراء الفقهٌة :هاشم السٌد
محمّد السلمان .ٗ9
)٘( المقنع :أبو جعفر محمّد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق (ت ٖٔ8هـ) ,تحقٌق :لجنة التحقٌق التابعة لمإسسة
اإلمام الهادي ( ,)نشر مإسسة اإلمام الهادي (علٌه اإلسبلم) ,مطبعة اعتماد( ,د .ط)ٔٗٔ٘( ,هـ).ٕٔ7 ,
) (ٙالمقنعة :أبو عبد هللا محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البؽدادي المفٌد (ت ٖٔٗهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر
نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٕ (ٓٔٗٔهـ).ٖ9ٗ ,
) (7الناصرٌات :علً بن الحسٌن الموسوي البؽدادي الشرٌؾ المرتضى (تٖٗٙهـ) ,تحقٌق :مركز البحوث والدراسات العلمٌة,
العلمٌة ,الناشر رابطة الثقافة والعبلقات اإلسبلمٌة مدٌرٌة الترجمة والنشر ,مطبعة مإسسة الهدى( ,د .ط)ٔٗٔ7( ,هـ).ٖٓ8 ,
) (8الكافً فً الفقه :أبو صبلح الحلبً.ٕٕٓ ,
ٗ8

الحلٌفة ,وهو مسجد الشجرة)(ٔ) ,وقال القاضً ابن البراج (تٔٗ8هـ)( :ذو الحلٌفة وهو مسجد
الشجرة ,وذلك مٌقات أهل المدٌنة ,ومن حج على طرٌقهم)(ٕ) ,وقال ابن زهرة الحلبً
(ت٘٘8هـ)( :لمن حج على طرٌق المدٌنة ذو الحلٌفة ,وهو مسجد الشجرة)(ٖ) ,وقال ابن إدرٌس
الحلً (ت٘98هـ)( :ووقت ألهل المدٌنة ذا الحلٌفة ,وهو مسجد الشجرة)(ٗ) ,وقال المحقق الحلً
(تٙ7ٙهـ)( :ألهل المدٌنة ذو الحلٌفة وهو مسجد الشجرة)(٘) ,وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ):
(مٌقات أهل المدٌنة ذو الحلٌفة وهو مسجد الشجرة)( ,)ٙوقال الشهٌد األول (ت789هـ)( :فؤلهل
المدٌنة ذو الحلٌفة ,وأفضله مسجد الشجرة ,واألحوط اإلحرام منه)( ,)7وقال الشهٌد الثانً
(ت٘9ٙهـ)( :ذو الحلٌفة...وبه مسجد الشجرة ,واإلحرام منه أفضل وأحوط للتؤسً)( ,)8وقال
السٌد محمد العاملً (تٔٓٓ9هـ)( :وقت ألهل المدٌنة ذا الحلٌفة وهو مسجد الشجرة)(.)9

)ٔ( المبسوط :الطوسً.ٖٕٔ/ٔ ,
)ٕ( المهذب :القاضً ابن البراج.ٕٖٔ/ٔ ,
)ٖ( ؼنٌة النزوع إلى علمً األصول والفروع :حمزة بن علً بن زهرة الحلبً (ت ٘٘8هـ) ,تحقٌق :إبراهٌم البهادري ,نشر
مإسسة اإلمام الصادق ( ,)مطبعة اعتماد ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ (ٔٗٔ7هـ).ٔ٘ٗ ,
)ٗ( السرابر :ابن إدرٌس الحلً.ٕ٘8/ٔ ,
)٘( المعتبر :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد الحلً الملقب بالمحقق الحلً (تٙ7ٙهـ) ,تحقٌق
وتصحٌح :ناصر مكارم شٌرازي ,نشر مإسسة سٌد الشهداء ( ,)قم المقدَّسة  -إٌران( ,د .ط)( ,د .ت).8ٕٓ/ٕ ,
) (ٙتذكرة الفقهاء :العبلمة الحلً.ٔ9ٔ/7 ,
) (7الدروس الشرعٌة فً فقه اإلمامٌة :شمس الدٌن محمّد بن مكً العاملً الشهٌد األول (ت78ٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر
اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٕ(ٔٗٔ7هـ).ٖٗٓ/ٔ ,
) (8الروضة البهٌة فً شرح اللمعة الدمشقٌة :زٌن الدٌن بن علً العاملً الشهٌد الثانً (ت٘9ٙهـ) ,تحقٌق :السٌد محمد كبلنتر,
كبلنتر ,الناشر :منشورات جامعة النجؾ الدٌنٌة ,مطبعة اآلداب ,النجؾ األشرؾ  -العراق( ,د .ط)( ,تٖٔ87هـ).ٕٕٗ/ٕ ,
) (9مدارك األحكام فً شرح شرابع اإلسبلم :محمّد بن علً الموسوي العاملً (ت ٔٓٓ9هـ) ,تحقٌق :مإسسة آل البٌت ()
إلحٌاء التراث مشهد المقدّسة ,نشر مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث ,قم المقدَّسة -إٌران ,مطبعة مهر ,قم المقدَّسة,
طٔ(ٓٔٗٔهـ).ٕٔٓ/7 ,
ٗ9

ٌبدو من كبلم بعض الفقهاء ان ٌكون اإلحرام من مسجد الشجرة ,وبعضهم قال اإلحرام من
ذي الحلٌفة وأفضله مسجد الشجرة.
ثانٌا ً :أقوال الفقهاء المعاصرٌن
ذهب فقهاإنا إلى ثبلثة أقوال فً المسؤلة:
 -0أقوال الفقهاء فً وجوب اإلحرام من مسجد الشجرة مع التوسعة
وقال السٌد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ)( :األحوط وجوبا ً اإلحرام فً مسجد الشجرة ال حوله
واألحوط استحبابا ً اإلحرام فً الموضع األصلً للمسجد وإن جاز اإلحرام فً المسجد مطلقا ً حتى
فً القسم المستحدث)(ٔ).
وقال السٌد السٌستانً( :األحوط وجوبا ً اإلحرام من مسجدها المعروؾ بمسجد الشجرة وعدم
كفاٌة اإلحرام من خارج المسجد ,وال ٌبعد جواز اإلحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى
األقسام المستحدثة)(ٕ).
وقال الشٌخ اللنكرانً( :األحوط وجوبا ً االقتصار فً اإلحرام على داخل مسجد الشجرة وال
ٌحرم خارجه وان كان قرٌبا ً منه)(ٖ).
وقال السٌد الخامنبً( :ال ٌجزي اإلحرام من خارج مسجد الشجرة ,نعم ٌجزي من جمٌع
انحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه)(ٗ).
وقال السٌد الروحانً( :ال ٌجوز اإلحرام من خارج المسجد محاذٌا له من الٌسار والٌمٌن ,بل
ال بد من اإلحرام من المسجد نفسه مع االمكان)(ٔ).

(ٔ) مناسك الحج :روح هللا بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ) ,تعلٌقات :االراكً ,نشر ومطبعة مكتب
األعبلم اإلسبلمً ,طٔ(ٖٔٗٔهـ).ٕٙ ,
(ٕ) مناسك الحج :علً الحسٌنً السٌستانً ,مطبعة شهٌد ,قم المقدَّسة ,طٔ(ٖٔٗٔهـ).88 ,
(ٖ) مناسك الحج :محمّد فاضل اللنكرانً ,نشر مركز الفقه االبمة االطهار ( ,)طٔ(ٕٔٗٙهـ).ٗ9 ,
(ٗ) تحرٌر المسابل :علً الحسٌنً الخامنبً ,مطبعة دار التعارؾ للمطبوعات ,طٗ(ٖٔٗٔهـ).ٖٗ٘ ,
ٓ٘

ٌبدو من كبلم الفقهاء أن ٌكون اإلحرام من خصوص مسجد الشجرة واألقسام المستحدثة منه.
 -9أقوال الفقهاء فً استحباب اإلحرام من مسجد الشجرة مع التوسعة
قال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)ٌ( :جوز اإلحرام من خارج المسجد فً المنطقة المسماة بذي
الحُلٌفة ,وان كان األحوط اإلحرام من نفس المسجد مع اإلمكان)(ٕ).
وقال السٌد السبزواري (تٗٔٗٔهـ)( :األفضل األحوط اإلحرام من مسجد الشجرة وٌصح
من خارجه المحاذي له عرفا ً ولو مع االختٌار)(ٖ).
وقال الشٌخ الخراسانً( :األحوط األفضل اإلحرام من مسجدها المعروؾ بمسجد
الشجرة)(ٗ).
وقال السٌد الحابري( :ال ٌبعد كون المٌقات منطقة ذي الحُلٌفة)(٘).
وقال السٌد صادق الشٌرازي( :ال ٌختص اإلحرام بالمسجد على االظهر ,بل ٌعم الوادي
من كل األطراؾ للمسجد خصوصا فً طرؾ مكة المكرمة إلى امتداد مٌل ,واألحوط استحبابا ً
اإلحرام من داخل المسجد)(.)ٙ
وقال الشٌخ الفٌاضٌ( :متد المٌقات إلى البٌداء بمسافة مٌل ,وٌجوز اإلحرام فً أي جزء
من هذه المسافة وإن كان اإلحرام من البٌداء أفضل وأولى وان سعة حدود هذا المٌقات طوالً

(ٔ) مناسك الحج :محمّد صادق الروحانً ,نشر مإسسة ال البٌت ( )إلحٌاء التراث ,بٌروت -لبنان ,مطبعة إسماعٌلٌان,
طٗ(ٔٗٔ9هـ).ٙٗ ,
)ٕ( مناسك الحج :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,نشر مإسسة الخوبً اإلسبلمٌة ,طٗ (ٖٗٗٔهـ),
ٔ.7ٕ /
)ٖ( مناسك الحج :عبد األعلى بن علً رضا بن عبد العلً الموسوي السبزواري (تٗٔٗٔهـ) ,نشر دار الكتاب اإلسبلمً,
بٌروت -لبنان ,طٖ(ٖٔٗٔهـ).ٖٗ ,
(ٗ) مناسك الحج :حسٌن الوحٌد الخراسانً ,نشر مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث ,بٌروت -لبنان( ,د .ط)( ,د .ت).ٙ9 ,
(٘) مناسك الحج :كاظم الحسٌنً الحابري ,نشر دار البشٌر ,قم المقدَّسة ,مطبعة شرٌعت ,قم المقدَّسة ,طٖٕٔٗ(ٙهـ).ٕ9 ,
( )ٙجامع أحكام الحج والعمرة :صادق الحسٌنً الشٌرازي ,نشر مإسسة الرسول األكرم ( , )مطبعة ردمك ,طٖ(ٕٔٗ8هـ),
ٓ.8
ٔ٘

معٌنا ً شرعا ً وهً من المسجد إلى البٌداء بمسافة مٌل ,واما عرضا ً فبل تكون معٌنا ً .نعم ٌجوز
اإلحرام من ٌمٌن المسجد أو ٌساره قرٌبا ً كان أو بعٌداً)(ٔ).
وقال الشٌخ السبحانًٌ( :ستحب اإلحرام من داخل المسجد ,ولو أحرم من خارجه صح
إحرامه أٌضاً ,وال فرق فً ذلك بٌن البناء القدٌم والجدٌد من المسجد .نعم من أراد أن ٌحرم من
خارج المسجدٌ ,حرم من ورابه أو عن ٌمٌنه أو ٌساره ,ال من أمامه)(ٕ).
 -3قول أحد الفقهاء فً وجوب اإلحرام من مسجد الشجرة األصلً
قال السٌد الحكٌمٌ( :جب اإلحرام من مسجد الشجرة القدٌم أو مما ٌحاذٌه)(ٖ).
ٌبدو من كبلم الفقهاء أن بعضهم ٌقول اإلحرام من خصوص مسجد الشجرة واألقسام المستحدثة
منه ,وبعضهم ٌقول اإلحرام من كل الوادي المسمى(بذي الحُلٌفة) واألحوط استحبابا ً من مسجد
الشجرة ,وبعضهم اآلخر ٌقول اإلحرام من مسجد الشجرة القدٌم.
ثانٌا ً :أدلة ذو الحلٌفة أو مسجد الشجرة
إنّ الرواٌات مختلفة فً هذا المقام من جهة التعبٌر بذي الحُلٌفة وبالشجرة وبمسجد الشجرة.
 -0المٌقات هو ذو ال ُحلٌفة :روي عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,ومحمد بن إسماعٌل ,عن
الفضل بن شاذان ,عن ابن أبً عمٌر ,وصفوان بن ٌحٌى ,عن صحٌحة

(ٗ)

معاوٌة بن عمار ,عن

(ٔ) مناسك الحج :مح ّمد إسحاق الفٌاض ,نشر مإسسة المٌبلنً إلحٌاء الفكر الشٌعً ,مطبعة ردمك ,طٔ(ٔٗٔ8هـ).ٔٓٙ ,
)ٕ(مناسك الحج وأحكام العمرة :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً ,نشر مإسسة اإلمام الصادق (( ,)د .ط)( ,د .ت).ٖٓ/ٔ ,
(ٖ) مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد بن محمّد علً بن أحمد بن محسن الطباطبابً الحكٌم ,نشر دار الهبلل ,طٓٔ(ٕٔٗ7هـ),
٘.7
)ٗ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبًٕٕٔ/ٕٔ ,
 +النجاشً  ,ٔ9الخوبً ٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ ,الخوبً  + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشً ٘ ,ٕ9الطوسً ٗ,٘ٙ
الخوبً ٗٔ + ٖٓ9/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبً ٖٕ +ٖٔٔ/النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبً ٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً
ٖ ,ٖ9الخوبً .ٕٖ٘/ٔ9
ٕ٘

أبً عبد هللا ( )قال(( :من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقٌت التً و ّقتها رسول هللا
( ...)ووقّت ألهل المدٌنة ذا الحُلٌفة))(ٔ).
 -9المٌقات هو الشجرة :روي عن عبد هللا بن الحسن ,عن صحٌحة(ٕ) علً بن جعفر عن
أخٌه موسى بن جعفر ((( .)قال :وقّت رسول هللا ( ... )وألهل المدٌنة ومن ٌلٌها من
الشجرة))(ٖ).
 -3ذو ال ُحلٌفة هو الشجرة :روي عن عبد هللا بن جعفر عن أحمد بن محمّد بن عٌسى ,عن
الحسن بن محبوب ,عن صحٌحة

(ٗ)

علً بن رباب قال :سؤلت ابا عبد هللا ( )عن االوقات التً

وقّتها رسول هللا ( )للناس؟ فقال(( :ان رسول هللا ( )وقّت ألهل المدٌنة الحُلٌفة وهً
الشجرة.)٘())...
ٌبدو من هذه االخبار ان ذا الحُلٌفة والشجرة انهما اسمان لمكان واحد أي هما مترادفان.

(ٔ) الكافً :الكلٌنً.ٖٔ8 /ٗ ,
)ٕ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕٓ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ٔٙ8/ٔٔ ,
النجاشً ٕٔٗ ,الخوبً ٕٔ. ٖٔٓ/
(ٖ) وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٖٔٓ /ٔٔ ,
)ٗ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٔٔ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ٔٗ٘/ٔٔ ,
النجاشً  ,79الخوبً ٖ + 8ٗ/الخوبً  + 9ٙ/ٙالنجاشً ٕٓٗ ,الفهرست :الطوسً.ٔ٘ٓ ,
(٘) وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٖٓ9 /ٔٔ ,
ٖ٘

 -4ذو ال ُحلٌفة ومسجد الشجرة واحدة :روي عن علً بن إبراهٌم عن أبٌه ,عن ابن أبً
عمٌر ,عن حماد ,عن صحٌحة

(ٔ)

الحلبً قال :قال أبو عبد هللا ( )قال ...(( :ووقّت ألهل

المدٌنة ذا الحُلٌفة وهو مسجد الشجرة ٌصلً فٌه وٌفرض الحج))(ٕ).
النتٌجة :ان ذا الحُلٌفة والشجرة هما نفس مسجد الشجرة ,بمعنى ان ذا الحُلٌفة اسم للمسجد
خاصة ولٌس بؤعم منه ,أو هو أعم منه لكن التعبد ضٌق دابرته ,فٌكون المٌقات هو خصوص
المسجد الموجود فً عهد رسول هللا (.)ٖ()
فبحسب األصل العملً (االحتٌاط) ,المسؤلة من موارد االشتؽال فبل ُب َّد وأن ٌقتصر على
المتٌقن وهو المسجد التفاق الكل على صحة اإلحرام منه واجزابه قطعا ً(ٗ).

ثالثا ً :مبانً اإلحرام من ذي الحلٌفة أو مسجد الشجرة
ٔ -إن لزوم اإلحرام من نفس المسجد ال ٌستفاد من الرواٌات إلطبلق األدلة(٘).
ٕ -ال ٌبعد أن ٌكون مسجد الشجرة اسما ً لمنطقة فٌها المسجد كما فً بلدة (مسجد سلٌمان)(.)ٙ
سلٌمان)(.)ٙ

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبً ٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبً ٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ٓٗٔ ,الخوبً + ٔ99/7
الخوبً ٕٗ. 9ٗ/
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٖٔ9 /ٗ ,
(ٖ) ٌنظر :هامش مجمع مناسك الحج والعمرة طبقا ً لفتاوي فقهاء مدرسة أهل البٌت ( :)أحمد الماحوزي ,نشر دار زٌن
العابدٌن ,طٔ(ٖٗٗٔهـ).٘ٗ ,
(ٗ) مهذب األحكام فً بٌان الحبلل والحرام :عبد األعلى بن علً رضا بن عبد العلً الموسوي السبزواري (تٗٔٗٔهـ),
كوثر ,انتشارات فجر االٌمان ,طٔ(ٕٗٗٔهـ).7 /ٖٔ ,
(٘) ٌنظر :مهذب األحكام :عبد األعلى السبزواري.7 /ٖٔ ,
(ٌ )ٙنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٕٙ /ٕ7 ,
ٗ٘

ٖ -ان نسبة المسجد إلى ذي الحُلٌفة كنسبة الجزء إلى الكل ٌصح أن ٌراد من الجزء الكل
أٌضا ً كما ٌقال :رقبة وٌراد بها تمام اإلنسان وهذا استعمال شابع كإطبلق مسجد الحرام وإرادة
مكة المكرمة فً آٌة االسراء(ٔ).
ٗ -إنّ رسول هللا ( )خرج فً العام العاشر للحج عرفت الحجّة بحجة الوداع ومعه
آالؾ من المدنٌٌن والقروٌٌن واألعراب ,ومن البعٌد أن ٌحرم الجمٌع من المسجد الذي لم تكن
مساحته أكثر من قرابة (ٓٓٙم)(ٕ).
٘ -ولو كان اإلحرام من خصوص ما كان مسجداً فً عصر الرسول ( )ألشٌر إلٌه فً
الرواٌات ,مع جرٌان السٌرة على توسٌع المساجد فً أعصارهم إذ وسع مسجد الرسول ()
فً أواخر القرن األول فؤدخلت بٌوت أزواج النبًّ ( )فً المسجد(ٖ).
 -ٙأن الرواٌات وعمل النبً ( )فً إحرامه للحج د ّل على أن ذا الحُلٌفة والشجرة هما
مسجد الشجرة نفس ُه ,لكن التعبد ضٌق دابرته ,فٌكون المٌقات هو خصوص المسجد(ٗ).
 -7قال الشٌخ الفٌاض( :ان الرواٌات وعمل النبً ( )فً احرامه للحج د ّل على ان
المٌقات لٌس المسجد وإنما منطقة ذي الحُلٌفة التً تمتد طوالً من المسجد إلى مسافة مٌل واحد
باتجاه مكة ألن مسجد الشجرة اسم للمنطقة ال اسم للمسجد ,ولهذا ٌجوز اإلحرام من أطراؾ
المسجد وخارجه ,ففً صحٌحة معاوٌة بن عمار ,عن أبً عبد هللا (...(( :)فلما انتهى إلى ذي

(ٔ) ٌنظر :مهذب األحكام :عبد األعلى السبزواري.9 /ٖٔ ,
(ٕ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٗ7ٙ /ٕ ,
(ٖ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٗ7ٙ /ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :هامش مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.٘ٗ ,
٘٘

الحُلٌفة زالت الشمس فاؼتسل ...إلى قوله وخرج حتى انتهى إلى البٌداء عند المٌل األول ...فلبى
بالحج))(ٔ) ,وال ٌتحقق اإلحرام إال بالتلبٌة)(ٕ).
 -8وقال الشٌخ الصفارٌ ( :ستفاد من األخبار الشرٌفة أن المٌقات لٌس المسجد بل المنطقة
التً فٌها المسجد وهً ذو الحُلٌفة ,فما صدق علٌها العنوان عرفا ً صح اإلحرام منه وإن كان
خارج المسجد)(ٖ).
ٌبدو من كبلم الفقهاء ان ذا الحلٌفة والشجرة هما مسجد الشجرة نفسه ,لكن التعبد ضٌق
دابرته أي هناك رواٌة قٌدت اإلطبلق أو ان الفقٌه لم ٌتوصل إلى نتٌجة نهابٌة أي بعض
الرواٌات تدل على اإلطبلق وبعضها مقٌدة فٌتمسك باالحتٌاط ألن االشتؽال الٌقٌنً ٌستدعً
الفراغ الٌقٌنً ,وبعض الفقهاء قال ٌجوز اإلحرام من خصوص المسجد والمناطق المستحدثة
منه؛ ألن األحكام تابعة للعناوٌن ,وبعض الفقهاء قال ان المٌقات لٌس المسجد بل المنطقة التً
فٌها المسجد وهً ذو الحلٌفة فما صدق علٌها العنوان عرفا ً صح اإلحرام منه إلطبلق األدلة.
وعلٌه تكون المبانً من اختصر وجوب اإلحرام من المسجد اعتمد على مبنٌٌن فعل النبً
( )من مكان المسجد ,وثانٌا ً االحتٌاط ألن االشتؽال الٌقٌنً ٌستدعً الفراغ الٌقٌنً ,أما من
وسع مكان اإلحرام إلى كل منطقة ذو الحلٌفة؛ ألن مسجد الشجرة اسم للمنطقة ال اسم للمسجد
فكل ما ٌصدق علٌه الحلٌفة ٌصح اإلحرام منه.
المبحث الثانً :مبانً أحكام مستحدثات محاذاة المٌقات
المطلب األول :مفهوم محاذاة المٌقات
أوالً :المحاذاة فً اللغة
(ح ذ ا) (حذوته أحذوه حذواً ,وحاذٌته محاذاة؛ وهً الموازاة)(ٔ).

)ٔ( الكافً :الكلٌنً.ٕٗ٘/ٗ ,
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاضٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٔ98
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕٗٔ.
٘ٙ

ثانٌاً :المحاذاة فً االصطالح
(عبارة عن أن ٌكون فً مكان إذا استقبل فٌه الكعبة الشرٌفة ٌكون ذلك المٌقات على ٌمٌنه أو
على ٌساره وٌكفً الصدق العرفً وال ٌعتبر التدقٌق العقلً كما أنها ال تعتبر فً البعد الكثٌر بل
ال ُب َّد من وحدة األفق عرفاً)(ٕ).
(وإذا كان الشخص ٌمر فً طرٌقه بموضعٌن ٌحاذي كل منهما مٌقاتا فاألحوط األولى له
اختٌار اإلحرام عند محاذاة أولهما)(ٖ).
المطلب الثانً :أقوال وأدلة ومبانً اإلحرام بمحاذاة المٌقات
ذكر الفقهاء أن اإلحرام من محاذاة المٌقات ,ال خبلؾ فٌه ,وإنما وقع الخبلؾ فً أن محاذاة
المٌقات تختص بمسجد الشجرة أو مطلق المٌقات.
والمشهور شهرة ,عظٌمة هو عمومٌة الحكم لجمٌع المواقٌت ,ومنشؤ االختبلؾ هو فهم
الخصوصٌة من الرواٌة الواردة فً محاذاة مسجد الشجرة(ٗ).
أوالً :أقوال الفقهاء فً جواز اإلحرام من محاذاة المٌقات
 -0طبقة المتق ّدمٌن
قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :فإن قطع الطرٌق بٌن المٌقاتٌن أو على طرٌق البحر بٌن
نظراً إلى ما ٌؽلب فً ظنه أنه ٌحاذي أقرب المواقٌت إلٌه فٌحرم منه)(٘).

(ٔ) المصباح المنٌر :الفٌومًٌ + ٖٕٔ ,نظر :المعجم الوسٌط :إبراهٌم مصطفى ,أحمد الزٌات ,حامد عبد القادر ,محمّد النجار,
ٔ.ٖٗٔ/
(ٕ) دلٌل الناسك :محسن الطباطبابً الحكٌم (تٖٓٔ9هـ) ,تحقٌق :محمّد القاضً الطباطبابً ,نشر مدرسة دار الحكمة ,مطبعة
جاوٌد ,طٖ(ٔٗٔٙهـ)ٌ + ٔٓ8 ,نظر :مناسك الحج :روح هللا الخمٌنًٌ + ٙٔ ,نظر :مناسك الحج :علً السٌستانً.8ٕ ,
(ٖ) مناسك الحج :علً السٌستانً.8ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :بقلم :الشٌخ حارث الداحً ,تقرٌراً ألبحاث أستاذه :حسٌن مرتضى القزوٌنً ,نشر دار الكفٌل,
طٔ(د .ت).ٕٖٙ ,
(٘) المبسوط فً فقه االمامٌة :الطوسً.ٖٖٔ /ٔ ,
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وقال ابن إدرٌس (ت٘98هـ)( :واذا حاذى اإلنسان أحد هذه المواقٌت ,أحرم من ذلك
الموضع ,إذا لم ٌجعل طرٌقه أحدها )(ٔ) ,وكبلمه أوضح من الشٌخ الطوسً.
ٌبدو من كبلمه عدم اختصاص الحكم بمحاذاة مسجد الشجرة بل ٌشمل جمٌع المواقٌت.
ّ
المتأخرٌن
 -9طبقة
قال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :ولو حج على طرٌق ال ٌفضً إلى أحد هذه المواقٌت ,قٌل:
ٌحرم إذا ؼلب على ظنه محاذاة أقرب المواقٌت إلى مكة)(ٕ).
وؼلبة الظن فً قول المحقق تعنً حصول االطمبنان أن موقفه بمستوى المٌقات المعهود
الذي ٌصح منه اإلحرام  ,أي ترتٌب األثر الشرعً على ؼلبة الظن واالطمبنان فً انطباق الحكم
على الموضوع.
وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)( :ومن حج على مٌقات وجب ان ٌحرم منه ,وان لم ٌكن من
أهله ,ولو لم ٌإد الطرٌق إلٌه أحرم عند محاذاة أقرب المواقٌت إلى مكة .)ٖ()...
وقال الشهٌد األول (ت78ٙهـ)( :ولو سلك طرٌقا ً بٌن مٌقاتٌن ,أحرم عند محاذاة المٌقات فً
بر أو بحر)(ٗ).
وقال الشهٌد الثانً (ت٘9ٙهـ)( :ولو حج على طرٌق ال ٌفضً إلى أحد المواقٌت قٌلٌ :حرم
إذا ؼلب على ظنه محاذاة أقرب المواقٌت إلى مكة ,وكذا من حج فً البحر)(٘).
ّ
ّ
المتأخرٌن والمعاصرٌن
متأخري
 -3طبقة

(ٔ) السرابر :ابن ادرٌس الحلً.ٕ٘9 ,
(ٕ) شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٔ78 ,
(ٖ) قواعد األحكام فً معرفة الحبلل والحرام :أبو منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر االسدي المعروؾ بالعبلمة الحلً
(ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق ونشر :مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة ,طٔ(ٖٔٗٔهـ).ٗٔٙ /ٔ ,
(ٗ) الدروس الشرعٌة :الشهٌد األول.ٖٗٔ /ٔ ,
(٘) مسالك االفهام إلى تنقٌح شرابع اإلسبلم :زٌن الدٌن بن علً العاملً الشهٌد الثانً (ت٘9ٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة المعارؾ
اإلسبلمٌة ,نشر مإسسة المعارؾ اإلسبلمٌة ,قم المقدَّسة  -إٌران ,مطبعة بهمن ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ).ٕٔٙ /ٕ ,
٘8

قال السٌد علً الطباطبابً (تٖٕٔٔهـ)( :ولو حج إلى طرٌق ال ٌفضً إلى أحد المواقٌت
كالبحر مثبلً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طرٌقه)(ٔ).
وقال المحقق النراقً (تٕ٘ٗٔهـ)( :وهو مٌقات من حج على طرٌق ال ٌفضً إلى أحد
المواقٌت ,ومنه طرٌق البحر .وكونها مٌقاتا ً لمن ذكر مشهور بٌن األصحاب ,بل نسبه بعضهم
إلى الشهرة العظٌمة)(ٕ).
وقال الشٌخ الجواهري (تٕٔٙٙهـ)( :ولو حج على طرٌق ال ٌفضً إلى أحد المواقٌت قٌل:
والقابل جمع من االصحاب كما فً المداركٌ ,حرم اذا ؼلب على ظنه محاذاة أقرب المواقٌت إلى
مكة ألصل البراءة)(ٖ).
وقال السٌد الٌزدي (تٖٖٔ7هـ)( :محاذاة أحد المواقٌت الخمسة ,وهً مٌقات من لم ٌمر
على أحد ها ,والدلٌل علٌه صحٌحتا ابن سنان ,وال ٌضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد
فهم المثالٌة منهما ,وعدم القول بالفصل)(ٗ).
وقال :السٌد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ)(٘) ,والسٌد السٌستانً( ,)ٙوالسٌد الحكٌم( ,)7والشٌخ
اللنكرانً( ,)8والسٌد محمد (تٕٕٗٔهـ) وصادق الشٌرازي( ,)9والسٌد الخامنبً(ٔ) ,والشٌخ

(ٔ) رٌاض المسابل فً بٌان أحكام الشرع بالدالبل :علً بن محمّد علً الطباطبابً (تٖٕٔٔهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر
اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(٘ٔٗٔهـ).ٔ9ٖ /ٙ ,
(ٕ) مستند الشٌعة :النراقً.ٔ88 -ٔ87 /ٔٔ ,
(ٖ) جواهر الكبلم فً شرح شرابع اإلسبلم :محمّد حسن النجفً الجواهري (تٕٔٙٙهـ) ,تحقٌق وتعلٌق :الشٌخ عباس القوجانً,
نشر دار الكتب اإلسبلمٌة ,طهران ,مطبعة خورشٌد ,طٖ(ٖٔٙ7هـ).ٔ٘٘ /ٔ8 ,
(ٗ) العروة الوثقى :محمّد كاظم الٌزدي.ٖٙ٘ /ٗ ,
)٘( مناسك الحج :روح هللا الخمٌنً.ٙٓ ,
) (ٙمناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.9ٔ ,
) (7مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.7ٔ ,
) (8مناسك الحج :فاضل اللنكرانً.٘ٔ ,
) (9مناسك الحج :محمّد بن المهدي الحسٌنً الشٌرازي (تٕٕٗٔهـ) ,نشر مإسسة المجتبى بٌروت -لبنان ,طٓٔ(ٕٕٗٔهـ),
ٕ٘  +جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الشٌرازي.8ٖ ,
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ناصر مكارم الشٌرازي(ٕ) ,والشٌخ محمد السند(ٖ) ,والسٌد كاظم الحابري(ٗ) ,من لم ٌمر على أحد
المواقٌت جاز له اإلحرام من محاذاة أحدها.
ٌبدو من هإالء األعبلم التصرٌح بجواز اإلحرام من محاذاة جمٌع المواقٌت بنا ًء على ان
محاذاة المواقٌت من المواقٌت ,وعند متابعة أقوال األعبلم نجد تكرار كلمة (لو حج على طرٌق ال
ٌفضً إلى أحد المواقٌت) ومعناه انه لو لم ٌمر فً رحلته إلى الحج إلى أحد المواقٌت ومر بجوار
أحد المواقٌت جاز احرامه.

ثانٌاً :أقوال الفقهاء فً اختصاص حكم المحاذاة بمسجد الشجرة
هناك بعض األعبلم خالفوا المشهور فً اختصاص حكم المحاذاة بمسجد الشجرة ,كالمحقق
األردبٌلً (تٖ99هـ)(٘) ,والمحقق البحرانً (تٔٔ8ٙهـ)( ,)ٙوالسٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)

)ٔ( مناسك الحج :علً الخامنبً.ٔ8 ,
)ٕ( مناسك الحج :ناصر مكارم الشٌرازي.ٗٓ ,
)ٖ( سند الناسكٌن :بحوث محمّد السند ,بقلم أحمد الماحوزي ,نشر دار المحجة البٌضاء ,طٔ(ٖٓٗٔهـ).ٕٔٙ ,
)ٗ( مناسك الحج :كاظم الحابري.ٖٔ ,
(٘) مجمع الفابدة والبرهان فً شرح إرشاد األذهان :أحمد بن محمّد األردبٌلً المشهور بالمحقق والمقدس األردبٌلً (تٖ99هـ),
تحقٌق اؼا مجتبى العراقً ,علً بناه االشتهاردي ,اؼا حسٌن الٌزدي االصفهانً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة
المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران( ,د .ط)( ,د .ت).ٔ8ٕ /ٙ ,
( )ٙالحدابق الناضرة فً أحكام العترة الطاهرةٌ :وسؾ بن أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن صالح بن عصفور البحرانً
(تٔٔ8ٙهـ) ,تحقٌق :محمّد تقً االٌروانً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران( ,د.
ط)( ,د .ت).ٗٔ٘ /ٔٗ ,
ٓٙ

خالؾ المشهور وقال) :محاذاة مسجد الشجرة ,فإن من أقام بالمدٌنة شهراً أو نحوه وهو ٌرٌد
الحج ,ث ّم بدا له ان ٌخرج فً ؼٌر طرٌق المدٌنة ,فإذا سار ستة أمٌال كان محاذٌا ً للمسجد ,وٌحرم
من م حل المحاذاة ,وفً التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة ؼٌره من المواقٌت ,بل عن
خصوص المورد المذكور إشكال ,بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثٌراً((ٔ) ,واستشكل
كذلك الشٌخ الوحٌد الخراسانً(ٕ) والسٌد صادق الروحانً(ٖ).
ثالثاً :أدلة ومبانً اإلحرام من محاذاة المٌقات
ُذكر خبران فً المقام ,على جواز اإلحرام من محاذاة مسجد الشجرة ,وقد وقع الكبلم أن ذكر
مسجد الشجرة هل لخصوصٌة فٌه ,أم ا ّنه من باب المثال.
ٔ -ما رواه الشٌخ الكلٌنً (تٖٕ9هـ) ,عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن
صحٌحة(ٗ)عبد هللا بن سنان عن أبً عبد هللا ( ,)قال(( :من أقام بالمدٌنة شهراً وهو ٌرٌد الحج
الحج ث ّم بدا له أن ٌخرج فً ؼٌر طرٌق أهل المدٌنة الذي ٌؤخذونه ,فلٌكن إحرامه من مسٌرة ستة
أمٌال ,فٌكون حذاء الشجرة من البٌداء ,وفً رواٌة أخرى ٌحرم من الشجرة ث ّم ٌؤخذ أي طرٌق
شاء))(٘).
ٕ -ما رواه الشٌخ الصدوق (تٖٔ8هـ) عن الحسن بن محبوب عن صحٌحة()ٙعبد هللا بن
سنان عن أبً عبد هللا ( ,)قال(( :من أقام بالمدٌنة وهو ٌرٌد الحج شهراً أو نحوه ث ّم بدا له أن

(ٔ) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٖٔ /ٕ8 ,
(ٕ) مناسك الحج :الوحٌد الخراسانً.7ٔ ,
(ٖ) مناسك الحج :محمّد صادق الروحانً.ٙٙ ,
)ٗ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,9ٓ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ 9/ٖ ,
الخوبً  + 9ٙ/ٙالنجاشً  ,ٕٓٙالخوبً ٔٔ.ٕٔ7/
(٘) الكافً :الكلٌنً.ٖٕٔ /ٗ ,
) (ٙالرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً + 9ٙ/ٙ ,رجال النجاشً :النجاشً,ٕٓٙ ,
الخوبً ٔٔ.ٕٔ7/
ٔٙ

ٌخرج فً ؼٌر طرٌق المدٌنة ,فاذا كان حذاء الشجرة والبٌداء مسٌرة ستة أمٌال فلٌحرم منها))(ٔ).
إن الفرق بٌنهما فً المتن ٌسٌر ,وعبر عنهما بصحٌحتً ابن سنان ,وداللتهما على كفاٌة
اإلحرام من محاذاة مسجد الشجرة ال كبلم فٌها ,إنما الكبلم فً القٌود والشروط المذكرة فٌهما,
وهً(ٕ):
ٔ -اإلقامة فً المدٌنة شهراً أو نحوه.
ٕ -إرادة الحج من اإلقامة.
ٖ -إرادة ؼٌر طرٌق أهل المدٌنة.
ٗ -أن ٌكون مسٌرة من ستة أمٌال ث ّم ٌحرم.
٘ -إن المحاذاة ٌنبؽً أن تكون لمسجد الشجرة دون ؼٌره ,وهذا أهم قٌد.
قال السٌّد الخوبً (قدس سره)( ,تٖٔٗٔهـ)( :الظاهر هو االقتصار على مورد
الصحٌحٌن؛ ألن الحكم على خبلؾ القاعدة ,وال نتمكن من الؽاء هذه القٌود فً كبلم اإلمام ()
التً أخذت على نحو القضٌة الحقٌقٌة الشرطٌة وحملها على مجرد المثال بعٌد جداً((ٖ).
والحكم بجواز اإلحرام من جمٌع المواقٌت ولٌس خصوص مسجد الشجرة كما ٌؤتً:
ٔ -اإلقامة فً المدٌنة شهراً أو نحوه ,فبل موضوعٌة وال خصوصٌة له ,فاإلمام ذكره من
باب المثال ,وهذا هو المتفاهم العرفً.
ٕ -إرادة الحج من أصل اإلقامة ,فهو لٌس قٌداً احترازٌاً ,بل هو من باب الؽلبة.
ٖ -إرادة ؼٌر طرٌق أهل المدٌنة ,مبنً على الحالة الؽالبة ,فمن ٌرٌد اإلحرام بالمحاذاة
عادة ,ال ٌسلك طرٌق أهل المدٌنة.
ٗ -مسٌرة ستة أمٌال ال خصوصٌة لها ,فالقضٌة خارجٌة ولٌست حقٌقٌة ,فبل ٌقال إذا كان
المسٌر أقل من ستة أمٌال أو أكثر فبل ٌجوز اإلحرام بالمحاذاة؛ ألن الستة أمٌال لٌست قضٌة

(ٔ) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٖٓ7 /ٕ ,
(ٕ) ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٕٙ7 ,
(ٖ) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٖٕ /ٕ8 ,
ٕٙ

تعبدٌة ,واآلن المدٌنة توسعت فلعل المحاذاة تتحقق بثبلثة أمٌال أو بمٌلٌن أو أقل من ذلك ,وعلٌه
القضٌة مثالٌة فً القٌود األربعة من باب المثال أو القضٌة خارجٌة ,فبل خصوصٌة لهم جمٌعا ً(ٔ).
ومشهور الفقهاء أن ذكر المسجد من باب المثال والمحاذاة عام لجمٌع المواقٌت؛ ألنّ أؼلب
الحجاج ٌسلكون مسجد الشجرة وٌؤتون لزٌارة النبًّ ( )وٌحرمون منه ,فهو أبرز من سابر
المواقٌت وأشهرها وأفضلها ,وٌفٌد االطمبنان كلمات األصحاب وفتواهم بجواز اإلحرام من
محاذاة جمٌع المواقٌت ,والنفس تسكن وتطمبن لهذه الشهرة(ٕ).
ٌبدو ان المحاذاة عامة وتتحقق من كل مٌقات ,وأما ما ذكرته الرواٌة فً مسجد الشجرة ال
خصوصٌه له ,بل هو من باب المثال ,فالرواٌة مطلقة وؼٌر مقٌدة ,وان الرواٌة أتت جوابا ً لسإال
عن اإلحرام من المحاذاة من مسجد الشجرة ,والمشهور شهرة عظٌمة هو عمومٌة الحكم لجمٌع
المواقٌت ,وعلٌه فحكم اإلحرام من أي مٌقات جابز كما هو الحال فً جوازه من مسجد الشجرة,
فالمبنى هنا هو صدق المحاذاة حاصل.

المطلب الثالث :أقوال ومبانً اإلحرام بالمحاذاة من الطائرة
ال شك ان المحاذاة تصدق من حٌث اللؽة والعرؾ كل األماكن الموازٌة والمجاورة للمٌقات
واذا صدق المحاذاة جاز اإلحرام .
ولكن هل تصدق المحاذاة على ما ٌقع فوق المواقٌت بمسافات ال تصدق عرفا ً انها محاذاة كما
الحال فً الطابرة الرتفاعها.
قال السٌد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ)(ٖ)والسٌد السٌستانً(ٗ)ٌ :شكل االكتفاء بالمحاذاة من فوق
كراكب الطابرة .وقال السٌد الحكٌم( :ال ٌكفً)(ٔ).

(ٔ) ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٕٙ9 ,
(ٕ) ٌنظر :المصدر نفسه.ٕ7ٓ :
(ٖ) ٌنظر :مناسك الحج :روح هللا الخمٌنً.ٖٙ ,
(ٗ) ٌنظر :مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٖٔ٘ ,
ٖٙ

وقال السٌد الحابري( :المنصوص فً الرواٌات المحاذاة األرضٌة .وال تستطٌع التعدي إلى
العمود الفوقً بالطابرة ,نعم لو فرضنا ان الطابرة نزلت إلى حد أصبحت على المٌقات فهذا حاله
حال الصعود على سقؾ المٌقات ,وال إشكال فً صحة اإلحرام من سقؾ المٌقات)(ٕ).
وقال الشٌخ اللنكرانً( :المحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطٌارة مع فرض إمكان
اإلحرام من المحاذاة فٌها وال ٌتصور عادة إال باإلضافة إلى مثل العقٌق الذي له مسافة طوٌلة
نسبتا ً واما بالنسبة إلى مثل مسجد الشجرة فبل ٌمكن عادة إ ّال إذا كان الطابر مثل ما ٌسمى به
(هلٌكوبتر) القادر على التوقؾ فً الفضاء بمقدار اإلحرام بل أزٌد)(ٖ).
وقال الشٌخ الفٌاض( :وصدق المحاذاة للمٌقات من الفوق بالطابرة ال ٌخلو من إشكال)(ٗ).
وقال السٌد صادق الشٌرازي( :المحاذاة خاصة بالبر والبحر دون الجو ألن اإلحرام بالمحاذاة
جواً ؼٌر متٌسر عادة ومن لم ٌحرم من المٌقات لزم علٌه ان ٌحرم محاذٌا ً للمٌقات فتحقق عنوان
المحاذاة شرط ,واألحكام تابعة للعناوٌن فٌلزم علٌه ان ٌطلب مٌقاتا ً آخر كاإلحرام من التنعٌم
مثبلً)(٘).
وقال الشٌخ بشٌر النجفً( :إن أحرزت اإلحرام فً حالة المحاذاة للمٌقات من الطابرة صح
وعلٌك كفارة التظلٌل .ولكن كٌؾ ٌمكن لئلنسان ذلك والطابرة تمر بؤقل من رمشة العٌن من
المٌقات والشخص الذي ال ٌتمكن إما أن ٌحرم قبل دخول الطابرة فً المطار بالنذر أو ٌذهب من
المطار إلى أحد المواقٌت وٌحرم منه)(.)ٙ

(ٔ) مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.7ٔ ,
(ٕ) مناسك الحج :كاظم الحابري.ٖ٘ ,
)ٖ( مناسك الحج :محمّد فاضل اللنكرانً.٘٘ ,
)ٗ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاضٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٔ99
)٘( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓٙ
) (ٙملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ بشٌر النجفًٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓ9
ٗٙ

وقال الشٌخ الصفار( :المحاذاة موضوع عرفً فإن صدقت المحاذاة بالطابرة صح اإلحرام
منها على فرض إمكان عقد النٌة ولبس ثوبً اإلحرام مع التلبٌة قبل مرور الطابرة على
المٌقات)(ٔ).
ٌبدو أن اؼلب الفقهاء ال ٌجوزون المحاذاة بالطابرة؛ ألن أحد الفقهاء ٌقول أن المنصوص
فً الرواٌات المحاذاة األرضٌة أي الرواٌات مقٌدة بالمحاذاة األرضٌة ,إ ّال إذا نزلت إلى حد
أصبحت على المٌقات حال الصعود على سقؾ المٌقات ,وبعض الفقهاء ٌقولون ان المحاذاة
خاصة بالبر والبحر والمحاذاة فوق المواقٌت ال تصدق عرفا ً محاذاة واألحكام تابعة للعناوٌن ,أي
األحكام تابعة للموضوعات ,وعلٌه فٌكون المبنى محاذاة المواقٌت من مواقٌت اإلحرام ,والمبنى
فً تحدٌد محاذاة اإلحرام هو تحدٌد العرؾ لها.

المبحث الثالث  :مبانً أحكام مستحدثات مسجد التنعٌم
المطلب األول :مفهوم أدنى الحل ّ وأدلته
أوالً :ما معنى أدنى الحل ّ :أدنى الح ّل :هو أقرب األماكن إلى حدود الحرم من خارج الحدود؛
ولهذا تعرؾ المنطقة التً تقع داخل حدود الحرم بـ (الحرم) ,لما لها من أحكام خاصة والمنطقة
التً تقع خارج الحدود بـ (الح ّل)؛ ألن هللا تعالى حلّل ما حرم داخل الحدود(ٕ) ,جعل الشارع أدنى
(ٖ)

الح ِّل مٌقاتا ً للعمرة المفردة

على نحو الرخصة(ٔ) ,وذكر الفقهاء (رضوان هللا علٌهم) أن القارن

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفارٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕ٘ٔ.
(ٕ) ٌنظر :بحوث فً الفقه المعاصر :حسن محمّد تقً الجواهري ,نشر مجمع الذخابر اإلسبلمٌة ,طٔ(ٕٔٗ9هـ).ٖٗ/ٕ ,
)ٖ( العمرة فً اللؽة :الزٌارةٌ ,نظر :مفردات ألفاظ القرآن :أبو القاسم الحسٌن بن محمّد بن المفضل المعروؾ بالراؼب
األصفهانً (تٕ٘ٗهـ) ,تحقٌق :صفوان عدنان داوودي ,نشر طلٌعة النور ,مطبعة سلٌمان زاده ,طٕ(ٕٔٗ7هـ) ,٘8ٙ ,وفً
٘ٙ

القارن أو المفرد أو المتمتع بعد تمام حجة التمتع أو من كان بمكة لٌس بحاج أو من تعدى
المواقٌت ,إذا أراد اتٌان العمرة المفردة فمٌقاته أدنى الح ّل ببل خبلؾ ,وذكر الفقهاء استحباب ان
ٌحرم المعتمر من الجعرانة أو الحدٌبٌة أو التنعٌم(ٕ).
 -0ال ُحدٌبٌة :هً قرٌة متوسطة لٌست بالكبٌرة سمٌت بببر هناك عند مسجد الشجرة التً
باٌع رسول هللا ( )تحتها ,سمٌت الحدٌبٌة بشجرة حدباء كانت فً ذلك الموضع ,وبٌن
الحدٌبٌة ومكة مرحلة ,وبٌنها وبٌن المدٌنة تسع مراحل ,واعتمر النبًّ ( )عمرة الحدٌبٌة

الشرٌعة قال الشٌخ الطوسً :عبارة عن زٌارة البٌت الحرام ألداء مناسك عنده ,وال ٌختص بزمان مخصوص ,وقال محمّد جواد
مؽنٌة :زٌارة بٌت َّ
هللا الحرام  ,ألداء مناسك خاصة ,كالطواؾ والسعً والتقصٌر .وتنقسم العمرة إلى مفردة مستقلة عن الحج,
ووقتها طوال أٌام السنة باالتفاق ,وأفضل أوقاتها عند اإلمامٌة شهر رجب وعند ؼٌرهم شهر رمضان .وإلى منضمة إلى الحج,
بحٌث ٌؤتً بها الناسك أوال ,ثم ٌؤتً بؤعمال الحج فً سفرة واحدة ,كما ٌفعل حجاج األقطار البعٌدة عن مكة المكرمة ووقتها أشهر
الحج ,وهً شوال ,وذو القعدة ,وذو الحجة باالتفاق على خبلؾ بٌن الفقهاء فً ذي الحجة :هل هو بكامله من أشهر الحج ,أو
الثلث األول منه .ولو أتى بالعمرة منضمة إلى الحج سقط وجوب المفردة عند من قال بوجوبها  .وتفترق عمرة التمتع عن العمرة
المفردة من جهات:
ٔ  -ان طواؾ النساء ٌ -ؤتً معناه  -واجب فً العمرة المفردة ,وال ٌجب فً عمرة التمتع .وقال البعض ال ٌشرع فٌها إطبلقا ً.
ٕ  -ان وقت عمرة التمتع ٌبتدئ من أول شوال إلى الٌوم التاسع من ذي الحجة ,أما العمرة المفردة فوقتها طوال أٌام السنة.
ٖ  -ان المعتمر بعمرة التمتع ٌحل بالتقصٌر فقط ,أمّا المعتمر بعمرة مفردة فهو مخٌر بٌن التقصٌر والحلقٌ .نظر :المبسوط:
الطوسً + ٕ9ٙ/ٔ ,الفقه على المذاهب الخمسة :محمّد جواد مؽنٌة (تٓٓٗٔهـ) ,مإسسة الصادق للطباعة والنشر ,مطبعة
شرٌعت ,قم المقدَّسة  -إٌران ,ط٘(ٕٔٗ7هـ) + ٕٓٔ/ٔ ,فقه اإلمام الصادق( :)محمّد جواد مؽنٌة (تٓٓٗٔهـ) ,مإسسة
أنصارٌان للطباعة والنشر ,قم المقدَّسة ,مطبعة الصدر ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٕ(ٕٔٗٔهـ).ٔٗ7/ٕ ,
)ٔ( الرخصة :فهً اإلباحة المجعولة بمبلك التخفٌؾ والتسهٌل على العباد ,ولكن فً ظروؾ خاصّة ,كحاالت االضطرار والعسر
والحرج والضرر ,ومثاله الترخٌص فً أكل المٌتة فً ظرؾ االضطرار ,وأما المراد من العزٌمة :وهً الفرٌضة والحكم
التكلٌفً اإلل زامً المجعول على موضوعة ابتداء .أي بنحو الحكم األولً ,ومثاله اٌجاب الصبلة وحرمة الرباٌ ,نظر :المعجم
األصولً :محمّد صنقور.ٕٔٙ/ٕ ,
(ٕ) ٌنظر :المبسوط :الطوسًٌ + ٖٕٔ /ٔ ,نظر :تذكرة الفقهاء :العبلمة الحلً ٌ + ٖٕٓ /ٔ ,نظر :كشؾ اللثام عن قواعد
األحكام :بهاء الدٌن محمّد بن الحسن االصفهانً المعروؾ بالفاضل الهندي (تٖٔٔ7هـ) ,تحقٌق ونشر :مإسسة النشر اإلسبلمً
التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٔٗٔٙهـ).ٕٕٔ /٘ ,
ٙٙ

ووداع المشركٌن لمضً خمس سنٌن وعشرة أشهر للهجرة النبوٌة ,وفً الحدٌبٌة كانت بٌعة
الرضوان تحت الشجرة ,وهً ؼرب مكة خارجة عن حدود الحرم بٌنها وبٌن المسجد قرابة اثنٌن
وعشرٌن كٌبلً(ٔ).
جعرانة :هً قرٌة صؽٌرة قرٌبة من المسجد الحرام ,ث ّم اتخذت عمرة اقتداء باعتمار
 -9ال ِ
الرسول ( )منها بعد ؼزوة الطابؾ ,فٌها الٌوم مسجد كبٌر وبستان صؽٌر ٌشرؾ علٌها من
الشمال الشرقً جبل اظلم ,وٌربطها بمكة طرٌق معبدة تمتد إلى وادي الزبارة ,تبعد الجعرانة أحد
عشر كٌبلً عن علمً طرٌق نجد ,وماإها ٌضرب بعذوبته المثل وٌنقل إلى مكة هداٌا ً ,وبها نزل
قلٌل(ٕ).
ؾ ,على فرسخٌن من مكة وقٌل على
 -3التن ِعٌم :موضع بمكة فً الح ّل ,وهو بٌن مكة
وسر َ
ِ
أربعة ,وسمً بذلك؛ ألن جببلً عن ٌمٌنه ٌقال له نعٌم وآخر عن شماله ٌقال له ناعم ,والوادي
نعمان ,وبالتنعٌم مساجد حول مسجد عابشة وسقاٌا على طرٌق المدٌنة(ٖ) ,وهو ما ٌعتمر منه أهل
مكة الٌوم ,فً رأس وادي التنعٌم على الثنٌة البٌضاء ,جاء فً الحدٌث انّ رسول هللا ( )أمر
عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق ان ٌردؾ عابشة فٌعمرها من التنعٌم .وقد عمر المسجد مراراً
ذكرت فً توارٌخ مكة ,وهو الٌوم عامر وهو مسجد عابشة ,اسمان لمسمى واحد ٌصلى فٌه(ٗ).
ثانٌاً :األدلة على جواز اإلحرام من أدنى الحل ّ

(ٔ) ٌنظر :معجم البلدانٌ :اقوت الحمويٌ + ٕٕ9/ٕ ,نظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٕٗ٘ ,
(ٕ) ٌنظر :المصدر نفسهٌ + ٕٔٗ/ٕ :نظر :المصدر نفسهٖ٘8 :
(ٖ) ٌنظر :معجم البلدانٌ :اقوت الحموي.ٗ9/ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٔ٘87 ,
ٙ7

ٔ -روى الحسٌن بن سعٌد ,عن صفوان بن ٌحٌى وابن أبً عمٌر ,وفضالة ,عن صحٌحة

(ٔ)

جمٌل بن دراج قال(( :سؤلت أبا عبد َّ
هللا ( :)عن المرأة الحابض إذا قدمت مكة ٌوم التروٌة
قال ( : )تمضً كما هً إلى عرفات فتجعلها حجة ث َّم تقٌم حتى تطهر فتخرج إلى التنعٌم
فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبً عمٌر  :كما صنعت عابشة))(ٕ).
أن ظاهرها وجوب اإلحرام من خصوص التنعٌم مع أن كبلمنا فً مطلق أدنى الحلّ.
والجواب أن ذكر التنعٌم لكونه أقرب األماكن من حدود الحرم وإال ّ فبل خصوصٌة لذكره(ٖ).
ٕ -وروى محمّد بن علً بن الحسٌن عن صحٌحة(ٗ) عمر بن ٌزٌد عن أبً عبد هللا ()
قال(( :من أراد أن ٌخرج من مكة لٌعتمر أحرم من ال ِجعرانة أو الحدٌبٌة أو ما أشبههما ,ومن
خرج من مكة ٌرٌد العمرة ثم دخل معتمراً لم ٌقطع التلبٌة حتى ٌنظر إلى الكعبة))(٘).
الرواٌة تشمل جمٌع مواضع الحرم لقوله ( :)أو ما أشبههما ,كما أنها مطلقة من حٌث
كون العمرة مسبوقة بالحج أم ال(.)ٙ
ٖ -وروى علً بن إبراهٌم عن أبٌه ,ومحمد بن إسماعٌل ,عن الفضل بن شاذان جمٌعاً ,عن
ابن أبً عمٌر ,عن صحٌحة(ٔ) معاوٌة بن عمار ,عن أبً عبد هللا ( )قال(( :اعتمر رسول هللا

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ٘٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٖٖٙ/٘ ,
رجال النجاشً :النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ,ٕ98
الخوبًٗٔ + ٕ9ٓ/النجاشً ٕ٘ٔ ,الخوبً ٘.ٕٕٔ/
)ٕ( تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖ9ٓ/٘ ,
)ٖ( ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبًٌ + ٖٓ8/ٕ7 ,نظر :مهذب األحكام :عبد األعلى السبزواري,
ٖٔ.ٕ7/
)ٗ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖ٘ٓ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٖٖ8/ٔ7 ,
النجاشً ٘ ,ٕ7الخوبً ٗٔ.ٙ7/
(٘) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٗ٘ٗ /ٕ ,
(ٌ )ٙنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٖٓ8/ٕ7 ,
ٙ8

هللا ( )ثبلث عمر مفترقات :عمرة فً ذي القعدة أه َّل

(ٕ)

من ُعسفان وهً عمرة الحدٌبٌة

وعمرة أه َّل من الجحفة وهً عمرة القضاء وعمرة أه َّل من ال ِجعرانة بعدما رجع من الطابؾ من
ؼزوة حنٌن))(ٖ)( .ظاهر الرواٌة جواز اإلحرام من عسفان ,وهو ٌبعد عن مكة مرحلتٌن (ٗ8كم)
تقرٌبا ً هو لٌس مٌقاتاً ,ولٌس من أدنى الح ّل)(ٗ).
ٗ -وروى حمٌد بن زٌاد ,عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة ومحمد بن
ٌحٌى ,عن عبد هللا بن محمّد ,عن علً بن الحكم جمٌعاً ,عن موثقة

(٘)

أبان ,عن أبً عبد هللا

( )قال(( :اعتمر رسول هللا ( )عمرة الحدٌبٌة وقضى الحدٌبٌة من قابل ومن الجعرانة
حٌن أقبل من الطابؾ ثبلث عمر كلهن فً ذي القعدة))(.)ٙ
(الذي ٌستفاد من صحٌحة معاوٌة بن عمار أن رسول هللا ( )أحرم من مسجد الشجرة
للعمرة ورفع صوته بالتلبٌة من ُعسفان ,وهً العمرة التً منعه المشركون من الدخول إلى مكة
وصالحهم فً الحدٌبٌة ورجع من دون إتٌان مناسك العمرة ,ث ّم فً ال ّسنة البلحقة اعتمر وأحرم
من مسجد الشجرة وأه َّل ورفع صوته بالتلبٌة من الجحفة فسمٌت بعمرة القضاء)(.)7

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ ,الخوبً + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشً ٘ ,ٕ9الطوسً ٗ,٘ٙ
الخوبًٗٔ + ٖٓ9/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ٖ ,ٖ9الخوبً .ٕٖ٘/ٔ9
(ٕ) أه َّل :رفع صوته بالتلبٌة ,عسفان :كعثمان موضع على مرحلتٌن من مكة لقاصد المدٌنةٌ ,نظر :لسان العرب :ابن منظور,
.ٔ97 /ٔ ,
(ٖ) الكافً :الكلٌنً.ٕ٘ٔ /ٗ ,
(ٗ) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٖٓ8/ٕ7 ,
)٘( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو جعفر بن سماعةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖٔٓ ,معجم رجال
الحدٌث :الخوبً + ٖٕٓ/7 ,النجاشًٔٗ ,الخوبً٘ + ٖٕٗ/النجاشً  ,ٔٔ8الخوبً٘ + ٖ7/النجاشً  + ٖٖ7النجاشً+ ٕٔ7
النجاشً ٕ ,ٕٙالخوبً ٕٔ +ٗٔٔ/النجاشً ٕٔ  ,الخوبً ٔ.ٔٔٗ/
( )ٙالكافً :الكلٌنً.ٕٕ٘ /ٗ ,
) (7المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٖٔٓ /ٕ7 ,
ٙ9

(وأ ّما ال ِجعرانة فالظاهر من الصحٌحة أنه ( )أحرم منها لظهور قوله( :وعمرة من
ال ِجعرانة) فً أن بدء العمرة كان من الجعرانة ال أنه أحرم قبل ذلك ورفع صوته بالتلبٌة من
الجعرانة كما ص ّرح بذلك فً موثقة أبان المتق ّدمة ,فالمستفاد من الموثقة جواز اإلحرام للعمرة
المفردة من ال ِجعرانة اختٌاراً وإن لم ٌكن من أهل مكة كالنبً ( )وأصحابه ,كما ٌجوز
اإلحرام من أدنى الح ّل ,ولكن إنما ٌختص ذلك بمن بدا له العمرة فً األثناء)(ٔ) .الرواٌة دلٌبلً
على جواز اإلحرام من الجعرانة.

المطلب الثانً :التشكٌك فً مٌقات التنعٌم
أوالً :التشكٌك فً مٌقات التنعٌم الحالً
نقرأ فً كتب المإرخٌن الجؽرافٌٌن إلى أن التنعٌم الذي هو حدود الحرم وموضع اإلحرام
ؼٌر الموضع المعروؾ حالٌا ً الذي فٌه المسجد المسمى بمسجد عابشة.
قال أبو إسحاق الخراسانً (تٕ٘8هـ)) :والتنعٌم وراء القبر (قبر مٌمونة) بثبلثة أمٌال قبل
مسجد عابشة ,وهو موضع الشجرة ,وفٌه مسجد وأبٌار ,ومنه ٌحرم من أراد أن ٌعتمر((ٕ).
وقال الفاسً (تٕٖ8هـ)) :التنعٌم من الح ّل بٌن مكة و َس ِرؾ على فرسخٌن من مكة ,وقٌل:
على أربعة أمٌال؛ وسمٌت بذلك؛ ألن جببلً عن ٌمٌنها ٌقال له :نعٌم ,وآخر عن شمالها ٌقال له:
ناعم ,والوادي :نعمان ,)ٖ((...وقٌل) :أبعد من أدنى الح ّل إلى مكة بقلٌل ولٌس بطرؾ الح ّل((ٔ).

(ٔ) المصدر نفسه.ٖٔٓ /ٕ7 :
)ٕ( المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزٌرة :أبو إسحاق إبراهٌم بن إسحاق الحربً الخراسانً (ت ٕ٘8هـ) ,نشر المملكة
العربٌة السعودٌة( ,د .ط)ٔٗٓٔ( ,هـ).ٗٙ7 ,
(ٖ) شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام :أبو الطٌب تقً الدٌن ,محمّد بن أحمد بن علً ,المكً الحسنً الفاسً (ت ٕٖ8هـ) ,نشر دار
دار الكتب العلمٌة ,طٔ (ٕٔٗٔهـ)ٌ + ٖ8ٓ/ٔ ,نظر :هداٌة الناسكٌن :د .عبد الهادي محسن الفضلً (تٖٗٗٔهـ) ,نشر دار
التعارؾ للمطبوعات بٌروت -لبنان ,طٔ (ٔٔٗٔهـ).9ٔ -9ٓ ,
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وقال عاتق الببلدي (تٖٔٗٔهـ)) :إن العمرة كانت فً هذا المكان (ٌعنً عند موقع مٌمونة)
وان المكٌٌن ٌعتقدون ا ّنه حدود الحرم ,ث ّم ؼٌرت العمرة عندما اختل األمن خوفا ً على الحجاج
والمعتمرٌن((ٕ).
إن هذه النصوص وأمثالها ,تستدعٌنا إلى مزٌد من البحث والدراسة لتحدٌد الموضع الذي
ٌحرم منه فً التنعٌم(ٖ).
ثانٌاً :جواب التشكٌك من الناحٌة الفقهٌة
إنّ األقوال المتقدمة فً اإلحرام من التنعٌم وان كانت مختلفة اختبلؾ ؼٌر ٌسٌر ّإال ان هذا
االختبلؾ بٌن المإرخٌن والجؽرافٌٌن ال ٌجٌز لنا رفع الٌد عن موضع اإلحرام من التنعٌم ,لعدم
حجٌة هذه األقوال ,أو هً أما أخبار آحاد ؼٌر معتبرة وأما متعارضة ,وحتى أقوال ذوي الخبرة
فهً ساقطة بالتعارض ,وأما السٌرة المتلقاة من المسلمٌن فً اإلحرام من مسجد التنعٌم الحالً
الذي ٌبعد  ٙكم عن المسجد أو حدود مكة القدٌمة ,وهذا خٌر دلٌل على بطبلن التشكٌك ,وهذه
السٌرة المتلقاة ٌداً بٌد ,وفً زمن المعصومٌن ( )تفٌد العلم فً معرفة مٌقات التنعٌم الذي وقته
رسول هللا ( )ولو كان هناك تؽٌر فً أي زمان لنقل إلٌنا(ٗ).

)ٔ( فتح الباري شرح صحٌح البخاري :أبو الفضل أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً الشافعً (تٕ٘8هـ) ,قام بإخراجه وصححه
واشرؾ على طبعه :محب الدٌن الخطٌب ,نشر دار المعرفة بٌروت – لبنان( ,د .ط)( ,د.ت) + ٕٕ٘/ٗ ,أوجز المسالك إلى
موطؤ مالك :محمّد زكرٌا بن محمّد ٌحٌى بن إسماعٌل الكاندهلوي (تٕٓٗٔهـ) ,تحقٌق :تقً الدٌن الندوي ,نشر دار القلم دمشق-
سورٌا( ,د .ط)( ,د ,ت).ٖٗ/7 ,
)ٕ( على طرٌق الهجرة :عاتق بن ؼٌث الببلدي (تٖٔٗٔهـ) ,نشر دار النفابس ,طٕ (د .ت).ٔٓ ,
(ٖ) ٌنظر :هداٌة الناسكٌن :عبد الهادي الفضلً.9ٕ -9ٔ ,
)ٗ( ٌنظر :بحوث فً الفقه المعاصر :حسن الجواهري.ٗ7 -ٗٙ/ٕ ,
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وذكر ؼٌر واحد من األصحاب االكتفاء فً معرفة هذه المواقٌت بالشٌاع المفٌد للظن الؽالب,
الشٌاع الموجود عند المسلمٌن هو المرجع فً تحدٌد المٌقات ,ال قول المإرخ والجؽرافً,
خصوصا ً مع التعارض(ٔ).
المطلب الثالث :أقوال ومبانً الفقهاء فً اإلحرام من مسجد التنعٌم
قال الشٌخ الفٌاض( :إن وظٌفة من كان داخل مكة وأراد اإلحرام للعمرة المفردة كفاٌة عقد
اإلحرام من أدنى الحلّ ,فما عُلم من وقوع توسعة المسجد فً التنعٌم فً الحرم باتجاه امتداد داخل
مكة ,فبل ٌجوز اإلحرام من ذلك الجزء ألنه واقع فً الحرم ولٌس الحلّ ,والواجب الذي دلت علٌه
األدلة هو اإلحرام من أدنى الحلّ ,كما احرمت زوجة النبً (  )عابشة بؤمر النبً ( )
من ذلك المكان قبل التوسعة وكان واقعا ً على حدود الحرم خارجه)(ٕ).
وقال السٌد صادق الشٌرازيٌ( :جوز اإلحرام من مسجد التنعٌم بعد توسعته لوجوه :األول:
ألطبلق األدلة حٌث لم ٌرد فً النصوص ما ٌظهر منه لزوم اإلحرام من التنعٌم ,كما فً صحٌحة
جمٌل بن الدراج ,قال(( :سؤلت أبا عبد هللا ( )عن المرأة الحابض إذا قدمت مكة ٌوم التروٌة ؟
قال تمضً كما هً إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقٌم حتى تطهر فتخرج إلى التنعٌم فتحرم
فتجعلها عمرة))(ٖ) ,وكما فً خبر إبراهٌم بن إسحاق(( :فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى
الجعرانة أو إلى التنعٌم فلتعتمر))(ٗ) ,حٌث ان المسجدٌة لٌست بشرط وانما التنعٌم هو المهم.
الثانً :لتبعٌة األحكام للعناوٌن ,فكل ما ٌنطبق علٌه عنوان التنعٌم ٌصح اإلحرام منه .الثالث :حال
هذا المسجد حال سابر المساجد فً اكتساب عنوان المسجدٌة لكل ما ٌنظم إلٌها من مساحات
فتنطبق على تلك المساحات ما للمسجد من أحكام)(٘).

(ٔ) ٌنظر :المصدر نفسه.ٗ7 -ٗٙ/ٕ :
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاضٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٔ98
)ٖ( تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖ9ٓ/٘ ,
)ٗ( وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٗ٘٘/ٖٔ ,
)٘( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕ٘ٓ.
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وقال الشٌخ بشٌر النجفً( :ان المٌقات تمام وادي التنعٌم ال خصوص المسجد فعلٌه ان ٌخرج
من الوادي محرما ً بدون االستظبلل ملبٌا ً واذا خرج من الوادي فقد دخل مكة  .فعلٌه ان ٌقطع
التلبٌة وٌجوز ان ٌركب السٌارة المسقفة فً داخل مكة فقط)(ٔ).
وقال الشٌخ فاضل الصفار( :المستفاد من األدلة أن الضابطة فً مٌقات اإلحرام هو تمام
وادي التنعٌم ال خصوص المسجد ,فلو توسع المسجد ولم تتجاوز التوسعة حدود الوادي فبل اشكال
فً اإلحرام منها ,ولو دخلت فً مكة عرفا ً وجب اإلحرام من المنطقة الخارجة منها ,الن الداخل
فٌها ٌكون داخبلً فً الحرم وال ٌجوز اإلحرام االمن خارجه)(ٕ).
ٌبدو من كبلم الفقهاء أن المستفاد من الرواٌات أن المٌقات تمام وادي التنعٌم ال خصوص
المسجد أي إطبلق الرواٌات ,وإذا حصلت توسعة فً مسجد التنعٌم وكانت داخل مكة فبل ٌجوز
اإلحرام من ذلك الجزء ألنه واقع فً الحرم المكً ولٌس الحلّ ,وعلٌه المبنى األحكام تابعة
للموضوعات إال اذا ورد نهً ,وبما ان حكم اإلحرام من مسجد التنعٌم هو الجواز قدٌما ً وحدٌثا ً
وكل ما ٌصدق علٌه التنعٌم عرفاً؛ ألن التنعٌم هو الوادي والمسجد جزء منه ,نعم التوسعة الداخلة
فً الحرم ال ٌجوز وال ٌصح اإلحرام منها بالدلٌل.

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ بشٌر النجفًٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓ8
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕٗٔ.
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المبحث الرابع :مبانً أحكام مستحدثات اإلحرام لحج التمتع من مكة المكرمة
ٌنقسم الحج إلى أنواع ثبلثة :تمتع و ِقران وإفراد ,والتمتع فرض البعٌد عن مكة(ٔ) ,واإلفراد
وال ِقران فرض أهل مكة وما قرب منها(ٕ) ,حج التمتع هو النوع األفضل من أنواع الحج وهو
الذي نزل به القرآن الكرٌم وجرت به ال ُّس ّنة المعصومٌة وهو مإلؾ من جزبٌن مترابطٌن هما –
عمرة التمتع

(ٖ)

وحجته -والعمرة ٌإتى بها قبل الحج وٌتحلل بعد تمام مناسك العمرة ح ّتى ٌجًء

ٌوم التروٌة فٌحرم بالحج وٌذهب إلى عرفات وٌتم مناسك الحج(ٗ).
المطلب األول :مفهوم اإلحرام واعمال حج التمتع واالحرام من مكة المكرمة
أوالً :مفهوم اإلحرام
اإلحرام فً اللغة:
(من (حرم) الحاء والراء والمٌم ,وهو المنع والتشدٌد ,فالحرام :ضد الحبلل)(٘)( .واحرم
الشخص :نوى الدخول فً حج أو عمرة ,ومعناه أدخل نفسه فً شًء حرم علٌه ما كان حبلالً

(ٔ) التمتع فرض من لم ٌكن من حاضري المسجد الحرام وهو من كان بٌنه وبٌن المسجد أكثر من اثنً عشر مٌبلً من أربع
جهاتٌ ,نظر :المبسوط :الطوسً.ٖٓٙ /ٔ ,
(ٕ) ال ِقران واإلفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام ,وهو ك ّل من كان بٌنه وبٌن المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنً
عشر مٌبلً فما دونهٌ ,نظر :المبسوط  :الطوسً.ٖٓٙ /ٔ ,
(ٖ) التمتع :االنتفاع والتلذذ ,وهذا الحاج ٌتحلل بٌن عمرته وحجه ,فٌجوز له االنتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه اإلحرام مع ارتباط
عمرته بحجهٌ ,نظر :مستند الشٌعة :النراقً.ٕٓ7 /ٔٔ ,
(ٗ) ٌنظر :بشرى الفقاهة :محمّد أمٌن المامقانً( ,د .ط)( ,د .ت).8ٙ /ٕ ,
(٘) معجم مقاٌس اللؽة :ابن فارس.ٗ٘ /ٕ ,
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له)(ٔ)( ,واالحرام مصدر أحرم الرجل  ...واالحرام توطٌن النفس على اجتناب المحرمات من
الصٌد والطٌب والنساء ولبس المخٌط وأمثال ذلك)

(ٕ)

اإلحرام فً االصطالح:
واما معناه ومفاده باالصطبلح فقد اختلفت كلمات الفقهاء فً حقٌقة اإلحرام على أقوال:
القول األول :إن اإلحرام عبارة عن أٌقاع التلبٌة المقارنة لنٌة الحج أو العمرة فً الموضع
المعٌن(ٖ) ,بل األكثر ,بل نقل علٌه اإلجماع فً كثٌر من الكتب(ٗ).
القول الثانً :ا ّنه عبارة عن النٌة(٘).
القول الثالث :عبارة عن النٌة والتلبٌة(.)ٙ
القول الرابع :ا ّنه مركب من النٌة والتلبٌة ولبس الثوبٌن(.)7
القول الخامس :عبارة عن توطٌن النفس على ترك المنهٌات المعهودة إلى أن ٌؤتً بالمحل(.)8
بالمحل(.)8
القول السادس :ا ّنه الحالة الحاصلة للشخص من التزام ترك المحرمات أو نٌة ترك
المحرمات(ٔ).

(ٔ) المصباح المنٌر :الفٌومً.ٖٔ8 -ٖٔ7 ,
(ٕ) مجمع البحرٌن :الطرٌحً.ٖ9ٗ /ٔ ,
(ٖ) ٌنظر :تهذٌب األحكام فً شرح المقنعة للشٌخ المفٌد :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (ت ٓٗٙهـ) ,تحقٌق وتعلٌق :السٌّد
حسن الموسوي الخرسان ,نشر دار الكتب اإلسبلمٌة ,طهران  -إٌران ,مطبعة خورشٌد ,طٗ (ٖ٘ٔٙهـ)+ 8ٗ -8ٖ / ٘ ,
ٌنظر :االستبصار فٌما اختلؾ من األخبار :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (تٓٗٙهـ) ,تحقٌق وتعلٌق :حسن الموسوي
الخرسان ,مطبعة خورشٌد ,طٗ (ٖٖٔٙهـ).7ٔ9 /ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :الخبلؾ :الطوسً + ٕ89 /ٕ ,وٌنظر :جواهر الفقه :القاضً عبد العزٌز بن البراج الطرابلسً (تٔٗ8هـ) ,نشر
مإسسة النشر اإلسبلمً لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,مطبعة مإسسة النشر اإلسبلمً ,طٔ (ٔٔٗٔهـ).ٗٔ ,
(٘) ٌنظر :المبسوط :الطوسًٌ + ٖٔٗ /ٔ ,نظر :مسالك االفهام :الشهٌد الثانً.ٕٖٔ /ٕ ,
(ٌ )ٙنظر :السرابر :ابن ادرٌس الحلً.ٕ٘9 /ٔ ,
(ٌ )7نظر :مختلؾ الشٌعةّ :
العبلمة الحلً.ٗ9 /ٗ ,
(ٌ )8نظر :اللمعة الدمشقٌة :محمّد بن جمال الدٌن مكً العاملً الشهٌد األول (ت 78ٙهـ) ,منشورات دار الفكر ,قم المقدَّسة -
إٌران ,مطبعة قدس ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٔٔٗٔهـ).٘8 ,
٘7

القول السابع :اإلحرام إنما هو عبارة عن التلبٌة الموجبة للدخول فً الحرمة أو عما ٌترتب
على التلبٌة ,فبل ٌضر عدم العزم من األول على استمرار الترك فإن هذه التروك مترتبة على
اإلحرام ولٌست دخٌله فً حقٌقته ,والعزم على اتٌان المحرمات ال ٌضر بإحرامه لخروج العزم
على الترك عن حقٌقة اإلحرام ,لو كان بعض هذه األمور موجبا ً لبطبلن اإلحرام كالجماع
واالستمناء وكان عازما ً على ارتكابه من األول بطل احرامه ,ال ألجل ان اإلحرام هو العزم على
ترك المحرمات ,بل ألنه لم ٌقصد الحج واإلحرام الصحٌح ,وبتعبٌر آخر :ان بقٌة المحرمات
محرمات تكلٌفٌة ,واما الجماع واالستمناء فٌجتمع فٌهما الحكمان التكلٌفً – وهو الحرمة-
والوضعً وهو البطبلن(ٕ).
ثانٌاً :أعمال حج التمتع

()3

تبدأ العبادة الثانٌة لحج التمتع بؤول الواجبات فٌها ,وهو اإلحرام ,وال ٌختلؾ أحرامها عن
أحرام العمرة من حٌث الكٌفٌة والواجبات والمحرمات والمستحبات .وإنما االختبلؾ فً أمور:
األمر األول :النٌة ,وهً ان ٌقصد االتٌان بحج التمتع بعنوان  ,فلو نوى ؼٌره أو تردد فً
نٌته  ,لم ٌصح حجه.
األمر الثانً :أن ٌكون مجموع العمرة والحج فً أشهر الحج  ,فلو أتى بجزء من العمرة قبل
دخول شوال لم تصح العمرة.
األمر الثالث :أن ٌكون الحج والعمرة فً سنة واحدة  ,فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى ال ّسنة
القادمة لم ٌصح التمتع  ,وال فرق فً ذلك بٌن ان ٌقٌم فً مكة السّنة القادمة وأن ٌرجع إلى أهله
ثم ٌعود إلٌها  ,كما ال فرق بٌن أن ٌح ّل من أحرامه بالتقصٌر وأن ٌبقى مُحرما ً إلى السّنة القادمة.
األمر الرابع :أن ٌكون أحرام حجه من نفس مكة مع االختٌار.

(ٔ) ٌنظر :فقه الصادق :محمّد صادق الحسٌنً الروحانً ,نشر أٌٌن دانش ,قم المق َّدسة  -إٌران ,مطبعة دانش ,طٔ(ٖ٘ٗٔهـ),
٘ٔ.ٗٔ -ٗٓ /
(ٕ) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :السٌّد الخوبً.ٖ8ٙ /ٕ7 ,
)ٖ( فقه الحج :محمّد مهدي نجؾ( ,د .ط)( ,د .ت).ٕ97 ,
7ٙ

األمر الخامس :أن ٌإدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد ,عن شخص واحد فلو استإجر
اثنان لحج التمتع عن مٌت أو حً أحدهما لعمرته واالخر لحجه  ,لم ٌصح ذلك  ,وكذلك لو حج
شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم ٌصح  ,والمشهور استحباب اإلحرام للحج ٌوم
التروٌة(ٔ)(ٕ).
ثالثاً :اإلحرام لحج التمتع من مكة المكرمة
ال اشكال ,وال خبلؾ عند اإلمامٌة ,بل المجمع علٌه بٌنهم فً أن المتمتع بالعمرة إلى الحج
حٌنما ٌرٌد اإلحرام للحج بعد أن دخل مكة المكرمة واعتمر بعمرة التمتع وأحل علٌه أن ٌحرم من
مكة ,ث ّم ٌخرج إلى عرفات .وقد اجمع علماإنا كافة على ان مٌقات حج التمتع مكة(ٖ).
(وأن ٌحرم بالحج له من بطن مكة ,وأفضله المسجد ,وأفضله المقام ,ث ّم تحت المٌزاب)(ٗ).
وٌستدل على هذا الحكم عبر النصوص الروابٌة فقد روي عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه,
عن ابن أبً عمٌر ,عن داود ,عن صحٌحة(٘) حماد قال :سالت أبا عبد هللا ( )عن أهل مكة
()ٙ
ص ْنع
ص َن َع ُ
أٌتمتعون؟ قال(( :لٌس لهم متعة قلت :فالقاطن بها  ,قال :إذا قام بها سنة أو سنتٌن َ

أهل مكة ,قلت :فان مكث الشهر؟ قالٌ :تمتع ,قلت :من أٌن؟ قال ٌخرج من الحرم ,قلت :أٌن ٌهل

(ٔ) وهو الٌوم الثامن من ذي الحجة ,وسمً بذلك؛ ألن الحاج كان ٌتروى من الماء لعرفة من مكة ,اذ لم ٌكن بها ماء آنذاك,
ٌنظر :لسان العرب :ابن منظور.ٕٖٔ /ٗ ,
(ٕ) مختلؾ الشٌعةّ :
العبلمة الحلً.97 /ٗ ,
(ٖ) ٌنظر :تذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلًٌ +ٔ9ٖ /7 ,نظر :منتهى المطلب :جمال الدٌن الحسن بن ٌوسؾ بن علً المطهر
ّ
بالعبلمة الحلً (ت 7ٕٙهـ) ,مإسسة الطبع والنشر فً االستانة الرضوٌة المق َّدسة ,طٔ(ٕٔٗٔهـ)ٌ + ٙٙ7 /ٕ,نظر:
المعروؾ
الحدابق الناضرة :البحرانً.ٖ٘9 /ٔٗ ,
(ٗ) شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٔ7ٗ /ٔ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ٖ٘ٔ +النجاشً  ,ٖٔ9الخوبً
.ٕٖٙ/7
( )ٙاقام به وتوطنه فهو قاطنٌ ,نظر :الصحاح :الجوهري.8ٙ /ٕ ,
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بالحج؟ قال :من مكة نحواً ممّا ٌقول الناس))(ٔ) ,وهنا أراد اإلمام ( )من مكة التً ٌحددها
الناس ,أي التً ٌنطبق علٌها اسم مكة بحسب العرؾ السابد.
وروي أٌضا ً عن أبً علً االشعري ,وعن محمّد بن عبد الجبار ,وعن صفوان بن ٌحٌى,
وعن صحٌحة

(ٕ)

عمر بن حرٌث الصٌرفً قال (( :قلت ألبً عبد هللا ( :)من أٌن أهل بالحج

؟ قال :ان شبت من رحلك ,وان شبت من الكعبة ,وان شبت من الطرٌق))(ٖ).
(وحٌث ان السإال والجواب كانا فً مكة فٌعلم ان المراد بالرحل رحلة الملتقى فً مكة ,كما
أن المراد من الطرٌق أزقة مكة وشوارعها وطرقها )(ٗ)( ,وأفضل مواضعها المسجد لئلجماع,
ولكونه أشرؾ األماكن ,وأفضل مواضع المسجد :المقام أو الحجر مخٌراً بٌنهما )(٘)( ,او التخٌٌر
التخٌٌر بٌن المقام وتحت المٌزاب الذي هو بعض من الحجر)(( ,)ٙفداللة الرواٌة على أصل
الحكم ظاهراً ,بل ٌظهر منها مفروؼٌة اعتبار كون اعتبار الحج من مكة والسإال إ ّنما هو ناشا
عن احتمال خصوص بعض المواضع والجواب دال على العموم وعدم االختصاص)(.)7
المطلب الثانً :أقوال الفقهاء فً اإلحرام لحج التمتع من مكة المكرمة
هل منطقة مكة التً ٌجب اإلحرام منها محددة بمنطقة معٌنة وهً التً كانت فً عهد رسول
هللا ( )واالبمة ( ,)أي تحدٌد المكان أمر توقٌفً أم هو تابع لبلسم أي ك ّل ما ٌصدق علٌه
مكة وبحسب تسمٌة العرؾ بكل زمان هو مكة وٌجوز اإلحرام منه ,ثمة اختبلؾ فالبعض ٌقول

(ٔ) الكافً :الكلٌنً.ٖٓٓ /ٗ ,
)ٕ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٕٙ٘/ٕٕ ,رجال الطوسً :الطوسً,
ٔ +ٖ9رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ9ٖ ,الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً .ٕ78
)ٖ( وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٖٖ9 /ٔٔ ,
)ٗ( المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٔ87 /ٕ8 ,
)٘( فقه الصادق :محمّد صادق الروحانً.ٕٙٓ /ٔٗ ,
) (ٙالدروس الشرعٌة :الشهٌد األول.ٖٗٔ /ٔ ,
) (7تفصٌل الشرٌعة :محمّد فاضل اللنكرانً.ٖٗٔ/ٕ ,
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ٌجب اإلحرام من مكة المتعارفة فً عهد رسول هللا ( )وبعضهم اآلخر قال :كل ما ٌصدق
علٌه اسم مكة وكما ٌؤتً:
أوالً :طبقة المتق ّدمٌن
قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :وأفضل المواضع التً ٌحرم منها المسجد الحرام من عند
المقام ,فان أحرم من ؼٌر المسجد جاز)(ٔ).
وقال سبلر الدٌلمً (تٗٗ8هـ) أو (تٖٗٙهـ)( :من لٌس من أهل الحرم على ضربٌن
محرم بالحج خاصة ,ومحرم بحج افضى إلٌه من عمرة تمتع بها ,فاألول ال ٌحرم إ ّال من
المٌقات ,والثانً ٌحرم من تحت المٌزاب)(ٕ) ,وٌحرم من تحت المٌزاب ظاهراً فً اللزوم ّإال ا ّنه
ٌحمل على االستحباب إذ ال دلٌل على لزوم اإلحرام من تحت المٌزاب(ٖ) ,وٌبدو من كبلم
المراسم انه حدد مكان اإلحرام من البٌت.
وقال القاضً ابن البراج (تٔٗ8هـ)( :ث ّم عقد النٌة لؤلحرام بالحج وصار إلى عند المقام,
وهو افضل المواضع التً ٌعقد اإلحرام منها)(ٗ).
وقال ابن حمزة الطوسً (تٓ٘ٙهـ)( :وٌجوز له اإلحرام من داخل مكة ,واألفضل ان ٌحرم
من عند المقام ث ّم من المسجد الحرام)(٘).
وقال ابن إدرٌس الحلً (ت ٘98هـ)( :ومن أحرم من ؼٌر المسجد كان أٌضا ً جابزاً؛ ألن
مٌقاته مكة جمٌعاً)(.)ٙ

(ٔ) المبسوط :الطوسً.ٗ89 /ٔ ,
(ٕ) المراسم العلوٌة فً األحكام النبوٌة :أبو ٌعلى حمزة بن عبد العزٌز سبلر الدٌلمً (تٖٗٙهـ) ,تحقٌق :محسن الحسٌنً
االمٌنً , ,نشر المعا ونٌة الثقافٌة للمجمع العالمً ألهل البٌت( ,)مطبعة امٌر ,قم المقدَّسة ,طٔ(ٗٔٗٔهـ).ٔٓ7 ,
)ٖ( ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٖٔ٘-ٖٔٗ ,
(ٗ) المهذب :القاضً ابن البراج.ٕٗٗ /ٔ ,
(٘) الوسٌلة إلى نٌل الفضٌلة :ابن حمزة الطوسً.ٔ7ٙ ,
( )ٙالسرابر :ابن ادرٌس الحلً.ٖٙ٘ /ٕ ,
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ٌبدو ان المصادر الفقهٌة القدٌمة لم تفصل بٌن مكة القدٌمة ومكة المستحدثة ,وان كلمات
األعبلم ذكرت اإلحرام من مكة دون تفصٌل.
ثانٌاً :طبقة المتأخرٌن
قال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :وأن ٌحرم بالحج له من بطن مكة ,وأفضلها المسجد,
وأفضله المقام ,ث ّم تحت المٌزاب)(ٔ).
وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)( :وٌحرم من مكة ,واألفضل أن تكون من تحت المٌزاب,
وٌجوز أن ٌحرم من أي موضع شاء من مكة وال نعلم فٌه خبلفاً)(ٕ).
وقال الشهٌد الثانً (ت٘9ٙهـ)( :فٌجوز اإلحرام من داخل سورها مطلقاً)(ٖ).
ٌبدو ان المتؤخرٌن قد صرّح بعضهم بجواز اإلحرام من جمٌع مواضع مكة.
ثالثاً :طبقة متأخري المتأخرٌن والمعاصرٌن
قال السٌد محمّد العاملً (تٔٓٓ9هـ)( :المراد ببطن مكة ما دخل عن شًء من بنابها ,وقد
أجمع العلماء كافة على ان مٌقات حج التمتع مكة)(ٗ).
وقال الشٌخ البحرانً (تٔٔ8ٙهـ)( :الظاهر ا ّنه ال خبلؾ فً ان احرام الحج من مكة وانها
مٌقات حج التمتع ,وان أي موضع احرم فٌه منها فهو مجزئ)(٘).
ٌبدو ان متؤخري المتؤخرٌن قد صرح بعضهم بجواز اإلحرام من أي موضع فً مكة.
ذهب فقهاؤنا المعاصرون إلى قولٌن فً المسألة:
 -0اإلحرام من مكة مطلقا ً

(ٔ) شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٔٗ7 /ٔ ,
(ٕ) منتهى المطلب :العبلمة الحلً.7ٔٗ /ٕ ,
(ٖ) مسالك االفهام :الشهٌد الثانً.ٔ9٘ /ٕ ,
(ٗ) مدارك األحكام :محمّد بن علً العاملً.ٕٔ7 /7 ,
(٘) الحدابق الناضرة :البحرانً.ٖٙٓ /ٔٙ ,
ٓ8

قال السٌد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ)( :محل اإلحرام للحج مدٌنة مكة فً أي موضع منها حتى
األمكنة الجدٌدة فٌها لكن ٌستحب أن ٌكون فً مقام إبراهٌم ( )أو حجر إسماعٌل ( .)ٔ()) 
وقال السٌد السٌستانً( :المحبلت المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدٌنة المقدسة فً العصر
الحاضر جاز اإلحرام منها على االظهر ّإال ما كان خارجا ً منها من الحرم)(ٕ).
وقال السٌدان محمّد (تٕٕٗٔهـ) وصادق الشٌرازيٌ( :حرم لحج التمتع من مكة ,وٌجوز
من المناطق المستحدثة منها واألفضل له ان ٌحرم من المسجد الحرام)(ٖ).
وقال الشٌخ الخراسانً( :أن ٌحرم للحج من مكة من أي موضع شاء والظاهر عدم االقتصار
على مكة القدٌمة المحددة بذي طوى وعقبة المدنٌٌن وان كان احوط ,واالفضل اإلحرام من مقام
إبراهٌم أو حجر إسماعٌل (.)ٗ())
وقال السٌد الخامنبًٌ( :جزي اإلحرام من أي موضع من مكة المكرمة حتى القسم المستحدث
منها ,ولكن األحوط أن ٌحرم من األمكنة القدٌمة)(٘).

وقال الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي( :اإلحرام من المنزل وال فرق بٌن مكة القدٌمة ومكة
الموسعة)(. )ٙ

(ٔ) مناسك الحج :روح هللا الخمٌنً.ٔ98 ,
(ٕ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.9ٖ ,
(ٖ) مناسك الحج :محمّد الشٌرازي + ٙٔ ,جامع أحكام الحج والعمرة  :صادق الشٌرازي.ٔ7ٔ ,
(ٗ) مناسك الحج :وحٌد الخراسانً.ٔ٘ٔ ,
(٘) مناسك الحج :علً الحسٌنً الخامنبً ,نشر مكتب الوكٌل الشرعً العام لئلمام الخامنبً ,بٌروت – لبنان ,طبعة جدٌدة
(ٕٖٗٔهـ).ٗٔ ,
( )ٙمناسك الحج :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,نشر مدرسة اإلمام علً بن أبً طالب ( ,)طٔ
(ٔٗٔٙهـ).ٕٔ9 ,
ٔ8

وقال الشٌخ اللنكرانً( :محل اإلحرام لحج التمتع هو مكة فً أي موضع منها وان كان فً
احٌابها الجدٌدة)(ٔ).
 -9اإلحرام من مكة القدٌمة
قال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :األحوط وجوبا ً أن ٌحرم من مكة القدٌمة)(ٕ).
وقال المٌرزا التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ)ٌ( :حرم للحج من مكة القدٌمة من أي موضع شاء
وٌستحب له اإلحرام من المسجد الحرام فً مقام إبراهٌم أو حجر إسماعٌل (.)ٖ()
وقال السٌد صادق الروحانً( :ان ٌحرم الحج من مكة القدٌمة من أي موضع شاء وٌستحب له
اإلحرام من المسجد الحرام فً مقام إبراهٌم أو حجر إسماعٌل (.)ٗ()
ٌبدو ان أؼلب الفقهاء ٌجوزون اإلحرام لحج التمتع من مكة المكرمة مطلقا ً (القدٌمة
والجدٌدة) ,وبعضهم ٌجوز اإلحرام من مكة القدٌمة فقط.

المطلب الثالث  :أدلة ومبانً اإلحرام من مكة المكرمة
إنّ ج ّل الفقهاء والمتؤخرٌن ومتؤخري المتؤخرٌن والمعاصرٌن ذهبوا إلى جواز اإلحرام من
جمٌع مواضع مكة.
أوالً :أدلة ومبانً اإلحرام من مكة القدٌمة والجدٌدة

(ٔ) مناسك الحج :محمّد فاضل اللنكرانً.ٔ7ٙ ,
)ٕ( المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٕ8/ٕ7 ,
(ٖ) مناسك الحج :جواد بن علً التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ) ,طٔ(ٗٔٗٔهـ ).ٔ7٘ ,
(ٗ) مناسك الحج :محمّد صادق الروحانً.ٔٗ8 ,
ٕ8

هناك طابفة من الرواٌات دلت على جواز اإلحرام مطلقاً ,ببل تفصٌل بٌن مكة القدٌمة ومكة
الجدٌدة.
روي عن أبً علً األشعري ,عن محمّد بن عبد الجبار ,عن صفوان بن ٌحٌى ,عن
صحٌحة(ٔ)أبً أحمد عمرو بن حرٌث الصٌرفً ,قال(( :قلت ألبً عبد هللا ( )من أٌن أه ّل
بالحج؟ فقال :ان شبت من رحلك ,وان شبت من الكعبة وان شبت من الطرٌق))(ٕ).
ومنها :عن موسى بن القاسم عن ابن أبً عمٌر عن حمّاد عن صحٌحة

(ٖ)

الحلبً قال سالت:

أبا عبد هللا ((( )ألهل مكة أن ٌتمتعوا فقال ال لٌس ألهل مكة أن ٌتمتعوا قال :قلت فالقاطنون
بها قال :إذا اقاموا سنة أو سنتٌن صنعوا كما ٌصنع أهل مكة فاذا أقاموا شهراً فإن لهم أن ٌتمتعوا
قلت :من أٌن؟ قالٌ :خرجون من الحرم قلت :من أٌن ٌهلون بالحج؟ فقال :من مكة نحواً ممّا ٌقول
الناس))(ٗ).
وروي عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,عن ابن أبً عمٌر عن حماد عن صحٌحة

(٘)

الحلبً

األخرى قال :سالت أبا عبد هللا ( )عن الرجل ٌتمتع بالعمرة إلى الحج ٌرٌد الخروج إلى
الطابؾ قالٌ (( :هل بالحج من مكة وما احب له ان ٌخرج منها اال محرما ً وال ٌتجاوز الطابؾ
انها قرٌبة من مكة)) (.)ٙ

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٕٙ٘/ٕٕ ,رجال الطوسً :الطوسً,
ٔ +ٖ9رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ9ٖ ,الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً .ٕ78
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٗ٘٘ /ٗ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + ٖٔٔ/ٕٖ ,النجاشً ٓٗٔ ,الخوبً +ٔ99/7الخوبًٕٗ.9ٗ/
(ٗ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖ٘ /٘ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبًٕٕٔ/ٕٔ ,
 +النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ٓٗٔ ,الخوبً+ ٔ99/7
الخوبً ٕٗ.9ٗ/
( )ٙالكافً :الكلٌنً.ٖٗٗ /٘ ,
ٖ8

وكذلك رواٌة أخرى عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,عن ابن أبً عمٌر ,عن داود عن
صحٌحة(ٔ) حمّاد قال :سؤلت أبا عبد هللا ( )عن أهل مكة أٌتمتعون؟ قال (( :لٌس لهم متعة
ص ْنع أهل مكة ,قلت :فان مكث الشهر قال:
ص َن َع ُ
قلت :فالقاطن بها قال :إذا اقام بها سنة أو سنتٌن َ
ٌتمتع ,قلت :من أٌن؟ قالٌ :خرج من الحرم ,قلت :من أٌن ٌهل بالحج؟ قال :من مكة نحواً ممّا
ٌقول ال ّناس))(ٕ).
ك ّل هذه الرواٌات صحٌحة سنداً تدل على حجٌة األطبلق وصرٌحة فً جواز اإلحرام من أي
موضع من مكة ولم تفصل بٌن مكة القدٌمة ومكة الحدٌثة وهذا إلطبلق األدلة ,وعلٌه المبنى جوز
اإلحرام لحج التمتع لكل ما صدق علٌه مكة عرفا ً وعد جزءاً منها وكان داخل الحرم ,وأٌضا ً
األحكام تابعة للموضوعات أي العناوٌن.

ثانٌا ً :أدلة ومبانً اإلحرام من مكة القدٌمة
ان الس ٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) خالؾ فً المسؤلة وقال بؤن اإلحرام لحج التمتع ٌنبؽً أن
ٌكون من مكة القدٌمة ,واستدل على ذلك برواٌة علً بن إبراهٌم عن أبٌه ,عن محمد بن
إسماعٌل ,عن الفضل بن شاذان ,عن صفوان بن ٌحٌى ,وابن أبً عمٌر ,وصفوان عن
صحٌحة

(ٖ)

معاوٌة بن عمار قال :قال أبو عبد هللا ( )الواردة فً وقت قطع التلبٌة لمن دخل

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبًٕٕٔ/ٕٔ ,
 +النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ٖ٘ٔ  +النجاشً ٓٗٔ,
الخوبً.ٔ99/7
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٖٓٓ/ٗ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ ,الخوبً + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشً ٘ ,ٕ9الطوسً ٗ,٘ٙ
الخوبًٗٔ + ,ٖٓ9/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ +ٖٔٔ/النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبً ٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً ٖ,ٖ9
الخوبً .ٕٖ٘/ٔ9
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مكة(( :إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بٌوت مكة فاقطع التلبٌة ,وحد بٌوت مكة التً
كانت قبل الٌوم عقبة المدنٌٌن ,فإن ال ّناس قد أحدثوا بمكة مالم ٌكن ,فاقطع التلبٌة ,وعلٌك بالتكبٌر
والتهلٌل والتحمٌد والثناء على هللا ع ّز وج ّل بما استطعت))(ٔ).
وقال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :األحوط وجوبا ً أن ٌحرم من مكة القدٌمة وال ٌكفً
باإلحرام من المحبلت المستحدثة المتصلة بمكة المكرمة ,وذلك لما ٌستفاد من صحٌحة معاوٌة بن
عمار الواردة فً قطع التلبٌة أنّ العبرة فٌما ٌترتب على مكة من األحكام بمكة القدٌمة ,وال عبرة
بما أحدث الناس بمكة وبما ألحقوا بها)(ٕ).
إذن الرواٌة قد حددت مكة ,فإن مكة الٌوم ؼٌر التً كانت فً زمن النبًّ ( ,)وأما ما
زاد على ذلك فقد أحدثه ال ّناس ,وعلٌه ,فٌنبؽً ان نستمر بالتلبٌة حٌن الدخول إلى مكة إلى ان
تصل إلى عقبة المدنٌٌن فعند ذلك تقطع التلبٌة ,أي عند ذلك دخلت مكة ,وعلٌه المبنى التعبد
واإلحرام لحج التمتع على ما عٌنه النبً محمّد ( ,)وصدق مكة على مكة القدٌمة إلقرار
الشرع بها.
فالصحٌحة واردة فً قطع التلبٌة ,اال ا ّنه ٌستفاد منها تحدٌد مكة القدٌمة ,وان أحكام مكة هً
خاصة بالقسم القدٌم فً عهد النبًّ ( )وما ورد من نصوص فً جواز اإلحرام من مكة
مطلقا ً فصحٌحة معاوٌة صالحة لتقٌٌدها من ناحٌة الموضع من مكة .والنتٌجة :ان اإلحرام ال
ٌصح ّإال من مكة القدٌمة(ٖ).
وٌصح االستدالل فً هذه الرواٌة إذا كان تحدٌد مكة تحدٌد توقٌفً من النبًّ ( )والحال
لٌس كذلك الن تحدٌدها عرفً ألنها من الموضوعات ولٌس من األحكام ,والموضوعات ٌحددها
العرؾ.

(ٔ) الكافً :الكلٌنً.ٖ99/ٗ ,
)ٕ( المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٕ9/ٕ8 ,
)ٖ( ٌنظر :دراسات فً فقه الحج  :حسٌن القزوٌنً.ٖٔ9 ,
٘8

وهناك رأي آخر :ب ٌّن كون العنوان المؤخوذ كموضوع ,هل هو بنحو القضٌة الخارجٌة
الشخصٌة الجزبٌة ,أو هو بنحو القضٌة الحقٌقة ,فان كان من قبٌل األول فبل مجال بالتعٌن ان
المٌقات مكة القدٌمة ,كما هو الحال فً بقٌة المشاعر كمِنى وعرفات والمزدلفة ,وان كان بالنحو
الثانً فتتسع بحسب صدق العنوان ,كما هو الحال فً أحكام المسجد الحرام والمسجد النبوي
خاصة ,ومع التردد فً انها مؤخوذة باي نحو تصل النوبة إلى األصل العملً من تعٌٌن مكة
القدٌمة باعتبار ان ذلك هو القدر المتٌقن(ٔ).
لكن الصحٌح عدم وصول النوبة إلى الشك وكون مكة هً القدٌمة ,والوجه فً ذلك :ان مكة
حٌث اتخذت مٌقاتا ً ومقتضاه التوقٌت المستلزم للتحدٌد والتعٌٌن كما هو الشؤن فً ك ّل المواقٌت
والمشاعر كعرفات ومِنى والمزدلفة ,ومن ث ّم ٌكون الحد هً مكة فً عهد النبًّ ( )ال فً
عهد االبمة ( ,)وٌشهد لذلك بوضوح ما ورد فً قطع التلبٌة حٌث ان قطع التلبٌة بنحو العزٌمة
مؤخوذ فً موضوعة كؽاٌة الوصول إلى مكة وهو نحو من التوقٌت ومع ذلك لم تكن بنحو
القضٌة الحقٌقة بل بنحو القضٌة الخارجٌة كما تشٌر إلٌه صحٌحة معاوٌة ,فان تحدٌده ابتدا ًء وان
كان لؽاٌة التلبٌةّ ,إال ا ّنه ( )أخذ بعد ذلك فً بٌان حد مكة فً نفسه مستقبلً عن وقوعها ؼاٌة
للتلبٌة ,كما ٌشهد بذلك التعلٌل ولفظ (الحد) وهذا دال على كونها مٌقات بهذا الحد ,ومما ٌإٌد بل
ٌدل على ان عنوان مكة مؤخوذ فً لسان األدلة على نحو القضٌة الخارجٌة ان للحرم حد ثابت ال
ٌتؽٌر ,فاذا كانت مكة تتوسع بتوسع العنوان والعمران فبل ُب َّد وان ٌتوسع حرمها ,إذ أن الحرم
مضاؾ إلى مكة المكرمة وإلى المسجد والبٌت ,فااللتزام بتوسع مكة ٌستلزم منه االلتزام بتوسع
الحرم وال قابل به(ٕ).
ٌبدو ان الحكم تابع للتسمٌة الواردة فً األدلة وهل ان التسمٌة على نحو القضٌة الخارجٌة
المحددة من جمٌع أطرافها فهنا ٌكون الحكم حسب التحدٌد والتقٌد باإلحرام من مكة القدٌمة أو ان

(ٔ) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٕ9 ,
(ٕ) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٖٓ ,
8ٙ

التسمٌة على نحو القضٌة الحقٌقٌة وكلما تحقق االسم وانطبق المسمى صدق المراد ,وٌبدو أن هذا
التحدٌد على نحو القضٌة الحقٌقٌة ال على نحو القضٌة الخارجٌة ,فكل ما دخل فً مكة من أحٌاء
فهو منها وٌصدق االسم عرفا ً وشرعا ً اال ما كان خارجا عن حدود الحرم.
وأما إذا حصل شك ولم ٌحصل ٌقٌن بؤحدهما فٌجب الرجوع إلى األصول العملٌة وبما انه
توجد حالة سابقة متٌقن منها فٌجب الرجوع إلى االستصحاب فنستصحب الحالة السابقة وٌجب
اإلحرام من مكة القدٌمة فقط.

الفصل الثانً( :مبانً أحكام مستحدثات المسجد الحرام)
المبحث األول :مبانً أحكام مستحدثات الطواف
المبحث الثانً :مبانً أحكام مستحدثات السعً
المبحث الثالث :مبانً أحكام مستحدثات التظلٌل
المبحث الرابع :مبانً أحكام مستحدثات التخٌٌر فً الصالة بٌن
القصر والتمام فً مكة المكرمة
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الفصل الثانً  :مبانً أحكام مستحدثات المسجد الحرام
توطئة:
لقد اختار هللا موقعا ً وسطا ً فً هذه الدنٌا لٌإدي المسلمون فٌها مناسكهم فً ك ّل فصل من فصول السّنة,
فهً لٌست من اشد بقاع األرض حراً ,ولٌست باردة ,وهً ؼٌر جافة وال رطبة ,وال هً َش َفا وال ساحل,
ولٌست كثٌرة االمطار وال قاحلة جداً ,وهً مٌزات تجعلها تصلح كعاصمة إسبلمٌة ,وتصلح ان ٌجتمع فٌها
المسلمون.
أما موقعها من الكرة األرضٌة فهً تقع على خط الطول( ٖٓ ) ٖ8 /وعرضها (ٖٓ )ٕٔ /تقرٌباً ,وفً
الجنوب من الحجاز على (ٓ )ٗٙكٌبلً جنوب المدٌنة ,و (ٖ )7كٌبلً شرق جدة ,و ( )98كٌبلً ؼرب الطابؾ,
أما حدود حرمها فهً :فً الشمال عمرة التنعٌم المشهورة على رأس ثنٌة ذات الحنظل أو الثنٌة البٌضاء وهً
أقرب الحدود إلى المسجد الحرام ومن الؽرب قرب الحدٌبٌة على مسافة  ٔ8كٌبلً تقرٌباً ,ومن الشرق طرؾ
عرفه من بطن نمرة ,أما الجنوب إضاءة لبن(ٔ).
ومن اسماء مكة فً القرآن الكرٌم :مكة ,قال تعالىَ ﴿ :وه َُو الَّذِي َكؾَّ أٌ ِد ٌَ ُه ْم َع ْن ُك ْم َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َع ْن ُه ْم ِب َب ْط ِن َم َّك َة
مِنْ َبعْ ِد أَنْ أَ ْظ َف َر ُك ْم َعلٌَ ِْه ْم ,)ٕ(﴾...وسمٌت مكة ألنها تنقص الذنوب وتفنٌها ,وتمك الجبابرة أي تملكهم وتذهب
نخوتهم.

(ٔ) ٌنظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٔٙ٘٘ ,
(ٕ) سورة الفتح :اآلٌة ٕٗ.
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اركا ً  ,)ٔ(﴾...وبكة أي دق عنقه ,وتبك اعناق
بكة ,قال تعالى﴿ :إِنَّ أو َل َب ٌْ ٍ
اس لَلَّذِي ِب َب َّك َة ُم َب َ
ت وُ ضِ َع لِل َّن ِ
الجبابرة ,فلم ٌقصدها جبار إ ّال قصمه هللا.
وأم القرى ,والبلد االمٌن ,وحرم هللا اآلمن ...إلى ؼٌر ذلك من األسماء(ٕ)؛ نذا طخخبٍٍ يباًَ أحكاو
يظخحذثاث انًظجذ انحزاو يٍ خالل أربعت يباحث.

المبحث األول :مبانً أحكام مستحدثات الطواف
المطلب األول :مفهوم الطواف وشروطه
أوالً :الطواف فً اللغة
طاؾَّ ,
طاؾ حول الكعبة وبها طوفا ً وطوافا ً وطوفاناً,
الطواؾ :الدوران,
طواؾ :مصدر
َ
َ
وهو من مناسك الحج(ٖ).
ثانٌاً :الطواف فً االصطالح
وهو الطواؾ حول الكعبة زادها هللا شرفاً ,طوافا ً معدودة بشرابط معٌنة ,وهو عباده خاصة
مستقلة مشروطة بقصد التقرب ,وشروط عبادٌة عامة ,وشروط خاصة ,وهو مع ذلك جزء من
ك ّل حج وعمرة(ٗ).
ٌبدو إنّ الطواؾ اصطبلحا ً ال ٌخرج عن معناه اللؽوي ,وهو عبادة ٌتقرب بها إلى هللا تعالى,
بشروط وممٌزات خاصة.
ثالثاً :شروط الطواف( ,)0أؼلب علماء اإلمامٌة ذكرت هذه الشروط:

(ٔ) سورة آل عمران :اآلٌة .9ٙ
(ٕ) ٌنظر :دلٌل الحاج إلى مكة والمدٌنة :مرتضى الحسٌنً المٌبلنً ,نشر دار جواد االبمة ,بٌروت – لبنان ,طٖٔٗ7( 7هـ),
.ٔ7
(ٖ) ٌنظر :لسان العرب :ابن منظورٌ + ٗ8٘ /٘ ,نظر:القاموس المحٌط :أبو طاهر مجد الدٌن محمّد بن ٌعقوب الفٌروزابادي
(ت 8ٔ7هـ) ,نشر الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب( ,د .ط)ٔٗٓٓ( ,هـ).ٗٓٙ /ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :كشؾ اللثام :الفاضل الهندي +ٖٗٔ /٘ ,مصطلحات الفقه :علً المشكٌنً.ٖٙٓ ,
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ٔ -النٌة
ٕ -الطهارة من الحدث األكبر واألصؽر.
ٖ -طهارة البدن واللباس من الخبث.
ٗ -الختان للرجال.
٘ -ستر العورة.
 -ٙأن ال ٌكون اللباس مؽصوبا ً -7 ,المواالة.
المطلب الثانً :أقوال وأدلة ومبانً الطواف بٌن البٌت والمقام وخارجه
أوالً :أقوال الفقهاء فً تحدٌد الطواف بٌن البٌت والمقام
من المسابل المهمة واإلبتبلبٌة فً زماننا هً مسؤلة تحدٌد المطاؾ والمساحة التً ٌجوز
للطابؾ ان ٌطوؾ فٌها ,وذلك لكثرة الزحام وصعوبة اإلتٌان بالطواؾ بٌن البٌت والمقام ,خاصة
النساء والعجزة.
 -0طبقة المتقدمٌن
قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :وٌنبؽً أن ٌكون طوافه فٌما بٌن المقام والبٌت وال ٌجوزه,
فإن جاز المقام وتباعد عنه لم ٌصح طوافه)(ٕ).
وقال ابن البراج (تٔٗ8هـ)( :أن ٌكون طوافه بٌن المقام والبٌت وال ٌطوؾ من داخل
الحجر)(ٖ).
وقال ابن حمزة الطوسً (تٓ٘ٙهـ)( :أن ٌطوؾ سبعة اشواط ,وأن ٌطوؾ بٌن المقام
والبٌت .)ٗ() ...

(ٔ) ٌنظر :اللمعة الدمشقٌة :الشهٌد األول + ٙٓ ,تعالٌق مبسوطة على مناسك الحج :محمّد إسحاق الفٌاض ,نشر ابن المإلؾ,
مطبعة أمٌر ,طٔ(.ٖٔ٘ -ٕ89 /ٔٓ ,)ٔٗٔ8
(ٕ) المبسوط :الطوسً.ٖ٘ٙ /ٔ ,
(ٖ) المهذب :ابن البراج الطرابلسً.ٕٖٖ /ٔ ,
(ٗ) الوسٌلة :ابن حمزة الطوسً.ٔ7ٕ /ٔ ,
ٓ9

وقال ابن زهرة الحلبً (ت٘٘8هـ)( :النٌة ومقارنتها واستمرار حكمها ...وأن ٌكون البٌت
عن ٌسار الطابؾ ,وأن ٌكون خارج الحجر وأن ٌكون بٌن البٌت والمقام .فمن ترك شٌبا ً من ذلك
لم ٌجزه الطواؾ بدلٌل اإلجماع الماضً ذكره وطرٌقة االحتٌاط ,والٌقٌن لبراءة الذمة)(ٔ).
وقال ابن إدرٌس الحلً (ت٘98هـ)( :وٌنبؽً ان ٌكون الطواؾ بالبٌت ,فٌما بٌن مقام
إبراهٌم ( )والبٌتٌ ,خرج المقام فً طوافه ,وٌدخل الحجر فً طوافه ,وٌجعل الكعبة على
شماله ,فمتى خل بهذه الكٌفٌة ,أو بشًء منها ,بطل طوافه)(ٕ).
 -9طبقة المتأخرٌن
قال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :وأن ٌدخل الحجر فً الطواؾ ,وأن ٌكمله سبعاً ,وأن ٌكون
بٌن البٌت والمقام)(ٖ).
وقال ابن سعٌد الحلً (تٙ89هـ) أو (تٓٙ9هـ)( :وافتتاحه بالحجر وختمه به ,والطواؾ
سبعة أشواط بٌن المقام والبٌت ,متطهراً بثوب طاهر)(ٗ).
وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)ٌ( :جب عندنا أن ٌكون الطواؾ بٌن البٌت والمقام وٌدخل
الحجر فً طوافه ,فلو طاؾ فً المسجد خلؾ المقام ,لم ٌصح طوافه؛ ألنه خرج بالتباعد عن
القدر الواجب ,فلم ٌكن مجزباً)(٘).
 -3طبقة متأخري المتأخرٌن

(ٔ) ؼنٌة النزوع :ابن زهرة الحلبً.ٔ7ٕ /ٔ ,
(ٕ) السرابر :ابن ادرٌس الحلً.٘7ٕ /ٔ ,
(ٖ) شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٔ99 /ٔ ,
(ٗ) الجامع للشرابعٌ :حٌى بن سعٌد الحلً (ت ٓٙ9هـ) ,تحقٌق :جمع من الفضبلء ,اشراؾ :جعفر السبحانً ,نشر مإسسة
الشهداء العلمٌة ,المطبعة العلمٌة ,قم المقدَّسة  -إٌران( ,د .ط)ٔٗٓ٘( ,هـ).ٔ97 /ٔ ,
(٘) تذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلً.9ٕ /8 ,
ٔ9

قال السٌد محمّد العاملً (تٔٓٓ9هـ)( :وأما أ ّنه ٌعتبر كون الطواؾ واقعا ً بٌن البٌت
والمقام ,بمعنى كونه فً المحل الخارج عن جمٌع البٌت الداخل عن جمٌع المقام ,فهو المعروؾ
من مذهب األصحاب)(ٔ).
وقال الشٌخ البحرانً (تٔٔ8ٙهـ)( :وبالجملة ,فإن ظاهر كبلم األكثر هو تحرٌم الخروج
عن الحد المتقدم مطلقاً ,عمبلً برواٌة محمّد بن مسلم المتقدمة)(ٕ).
وقال المحقق النراقً (تٕ٘ٗٔهـ)( :ومنها :إخراج المقام عن الطواؾ ,بؤن ٌكون الطواؾ
بٌن البٌت والمقام ,مراعٌا ً قدر ما بٌنهما من جمٌع الجهات ,على المشهور بٌن األصحاب ,بل
قٌل :كاد أن ٌكون إجماعاً ,وعن الؽنٌة اإلجماع علٌه)(ٖ).
وقال الشٌخ الجواهري (تٕٔٙٙهـ)( :وعلى ك ّل حال فبل خبلؾ معتد به أجده فً وجوب
المطاؾ بٌنه وبٌن البٌت) (ٗ).
ومن خبلل ما تقدم ذكره نخلص ان أقوال المتقدمٌن والمتؤخرٌن فإنهم حددوا المطاؾ بٌن
البٌت والمقام ,وبعدم إجزاء الطواؾ خارجه ,وان جملة من متؤخري المتؤخرٌن نسبوا هذا القول
– أي لزوم الطواؾ بٌن البٌت والمقام – إلى المشهور ,بل ادعى بعضهم اإلجماع علٌه.
ثانٌاً :أقوال الفقهاء فً تحدٌد الطواف خارج المقام
ٌوجد فً مقابل المشهور قول بجواز اإلتٌان بالطواؾ خارج المقام ,وقد نسب العبلمة الحلً
(ت7ٕٙهـ) هذا القول إلى ابن الجنٌد (تٖٔ8هـ) ولكن بقٌد الضرورة ,قال) :المشهور أ ّنه ال
ٌجوز إدخال المقام فً الطواؾ .وقال ابن الجنٌد (تٖٔ8هـ)ٌ :طوؾ الطابؾ بٌن المقام والبٌت
اآلن ,وقدره من ك ّل جانب ,فإن اضطر أن ٌطوؾ خارج المقام أجزأه لنا :قوله ((( )خذوا

(ٔ) مدارك األحكام :محمّد بن علً العاملً.ٖٔٓ /8 ,
(ٕ) الحدابق الناضرة :البحرانً.ٔٔٔ /ٔٙ ,
(ٖ) مستند الشٌعة :النراقً.7٘ /ٕٔ ,
(ٗ) جواهر الكبلم :الجواهري.ٕ9٘ /ٔ9 ,
ٕ9

عنً مناسككم))(ٔ) ,وإنما طاؾ كما قلناه .احتج بما رواه أبان عن صحٌحة(ٕ)محمّد بن علً
الحلبً قال :سؤلت أبا عبد هللا ( )عن الطواؾ خلؾ المقام ,قال (( :ما أحب ذلك وما أرى به
بؤساً ,فبل تفعله إال أن ال تجد منه بداً))(ٖ))(ٗ).
(وقد نسب القول بجواز اإلتٌان بالطواؾ خارج المقام أٌضا ً إلى الصدوق (قدس سره) فانه لم
ٌصرح فً الفقٌه بجواز الطواؾ خارج الح ِّد حتى ٌنسب إلٌه الخبلؾ بنحو الجزم وإنما ذكر
موثقة الحلبً – التً مقتضاها جواز اإلتٌان بالطواؾ خارج المقام – فً كتاب من ال ٌحضره
الفقٌه(٘) ,فإذا ضممنا إلى ذلك ما ذكره فً مقدمة الفقٌه( :بل قصدت إلى إٌراد ما افتً به وأحكم
بصحته وأعتقد فٌه ا ّنه حجه فً ما بٌنً وبٌن ربً)(.)ٙ
فٌمكن أن ٌفهم من ذكر الرواٌة فً كتابه أن الصدوق ٌرى جواز الطواؾ خارج المقام)(.)7
ث ّم ان جمعا ً من األعبلم لم ٌتعرضوا أساسا ً إلى مسؤلة اشتراط وجوب اإلتٌان بالطواؾ بٌن
البٌت والمقام منهم :الشٌخ المفٌد (تٖٔٗهـ)( ,)8والسٌد المرتضى (تٖٗٙهـ)( ,)9وأبو صبلح
ّ
وسبلر الدٌلمً (تٖٗٙهـ)(ٔٔ).
الحلبً (تٗٗ7هـ)(ٓٔ),

(ٔ) سنن البٌهقً الكبرى :أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى البٌهقً (تٗ٘8هـ) ,تحقٌق :محمّد عبد القادر عطا ,نشر
دار الكتب العلمٌة ,طٖ(ٕٗٗٔهـ).ٕٔ٘ /٘ ,
)ٕ(انزواٌت صحٍحت؛ ألٌ جًٍع رواحها ثماةٌُ ،ظز :رجال انُجاشً :انُجاشً ،ٕٔ ،يعجى رجال انحذٌث :انخىئً+ ٔٔٗ/ٔ ،
انخىئًٕٗ.9ٗ/
(ٖ) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٖ99 /ٕ ,
(ٗ) مختلؾ الشٌعةّ :
العبلمة الحلً.ٔ8ٖ /ٗ ,
(٘) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٖ99 /ٕ ,
( )ٙالمصدر نفسه.ٖ /ٔ :
)ٌ (7نظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً ,طٔ(ٕٖٗٔهـ).ٔٙٓ ,
) (8المقنعة :المفٌد.ٗٓٓ ,
) (9االنتصار :الشرٌؾ المرتضى.ٕ٘٘ ,
)ٓٔ( الكافً فً الفقه :أبو صبلح الحلبً.ٔ9ٗ ,
)ٔٔ( المراسٌمّ :
سبلر الدٌلمً.ٔٓ9 ,
ٖ9

ثالثا ً :أقوال الفقهاء المعاصرٌن فً الطواف بٌن البٌت والمقام
ذهب فقهاإنا إلى قولٌن فً المسؤلة :
 -0جواز الطواف بٌن البٌت والمقام وخلف المقام
ذهب المٌرزا جواد التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ) فً قوله( :الظاهر كفاٌة الطواؾ فً الزابد على
هذا المقدار ,وال سٌما لمن ال ٌقدر على الطواؾ فً الحد المذكور أو ا ّنه حرج علٌه ,ورعاٌة
االحتٌاط مع التمكن أولى)(ٔ).
وقال السٌّد السٌستانً( :ال ٌبعد جواز الطواؾ فً الزابد على كراهٌة ,وال سٌما لمن ال ٌقدر
أو ا ّنه حرج علٌه ورعاٌة االحتٌاط مع التمكن أولى)(ٕ).
وقال الشٌخ الخراسانً( :األ حوط ان ٌكون بٌن البٌت والمقام ولكن االقوى كفاٌة الطواؾ فً
الزابد على كراهٌة للمتمكن الذي ال حرج علٌه أو من ال ٌقدر على الطواؾ فً ذلك الحد أو ا ّنه
حرج علٌه فٌجوز له الطواؾ خلؾ المقام من دون كراهٌة) (ٖ).
وقال السٌّد مح ّمد الشٌرازي (تٕٕٗٔهـ)( :األحوط استحبابا ً أن ال ٌجعل اإلنسان مقام
إبراهٌم ( )داخل المطاؾ ,مراعٌا ً بذلك القدر من البعد فً جمٌع الجوانب)(ٗ).
وقال الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي( :جواز الطواؾ فً المسجد الحرام كله ,وان كان
األفضل ان ال ٌترك االحتٌاطٌ ,عنً ا ّنه اذ لم ٌكن الطواؾ فً الفاصلة المذكورة صعباً ,ان ال
ٌخرج من ذلك الحد)(٘).

(ٔ) مناسك الحج :جواد التبرٌزي.ٔ٘ٓ ,
(ٕ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٔ٘ٙ ,
(ٖ) مناسك الحج :الوحٌد الخراسانً.ٕٔ8 -ٕٔ7 ,
(ٗ) مناسك الحج :محمّد الشٌرازي.٘ٔ ,
(٘) مناسك الحج :ناصر مكارم الشٌرازي.98 ,
ٗ9

وقال السٌد الخامنبً( :األقوى عدم اشتراط ذلك سٌما إذا منعه الزحام ,نعم األولى الطواؾ
داخل المطاؾ فٌما إذا لم ٌمنعه الزحام منه)(ٔ).
وقال الشٌخ الفٌاض( :الظاهر كفاٌة الطواؾ فً مساحة أكبر من تلك المساحة ,والمعٌار فً
تحدٌدها إنما هو بصدق الطواؾ حول الكعبة الشرٌفة عرفا ً وان كان من خلؾ المقام)(ٕ)( ,ومع
كثرة ال ّناس والزحام تتوسع رقعة الطواؾ إلى المدرجات وهكذا)(ٖ).
ٌ -9جب الطواف بٌن البٌت والمقام
أما السٌّد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ) فقد ذهب إلى القولٌ( :جب أن ٌكون الطواؾ بٌن الكعبة
ومقام إبراهٌم ( )من جمٌع الجهات)(ٗ).
وقال السٌّد الحكٌم( :ال ٌتجاوز فً المطاؾ عن مقدار ما بٌن البٌت ومقام إبراهٌم ( )وهو
ثبلثة عشر متراً تقرٌبا ً – من جمٌع الجهات)(٘)( ,ومع التعذر ٌستنٌب ولكنه احتاط مإخراً بالجمع
بالجمع بٌن الطواؾ خلؾ المقام واالستنابة)(.)ٙ
ٌبدو ان بعض الفقهاء ٌجوزون الطواؾ خلؾ المقام ولكن على كراهٌة ,والسٌما لمن ال ٌقدر
أو انه حرج علٌه ,وان كان األفضل ان ال ٌترك االحتٌاط االستحبابً مع التمكن من الطواؾ بٌن
البٌت والمقام ,وبعضهم قال :ان الطواؾ فً الكعبة ؼٌر محدد بحد ,بل العبرة بصدق الطواؾ
حول البٌت عرفا ً وإن كان خلؾ المقام ,وبعضهم قال :وجوب الطواؾ بٌن البٌت والمقام ومع
التعذر ٌستنٌب.

(ٔ) مناسك الحج :علً الخامنبً.99 ,
(ٕ) مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٔٙٔ ,
(ٖ) الحبوة فً مناسك الحج والعمرة :مرتضى علً الباشا ,ط٘(ٖٖٗٔهـ).ٖ٘ٔ ,
(ٗ) مناسك الحج  :روح هللا الخمٌنً.ٕٔٗ ,
(٘) مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.ٔ٘9 ,
( )ٙمنتقى مسابل الحج والعمرة :هانً البنا( ,د .ط)( ,د .ت).ٙٓ ,
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راتعا :أدلة ومثاني وجىب الطىاف تين الثيث والمقام
 -0اإلجماع على لزوم اإلتٌان بالطواؾ بٌن البٌت والمقام ,وا ّنه ؼٌر تام ,لوجود كثٌر من
الفقهاء المتقدمٌن لم ٌتعرضوا إلى المسؤلة ,وان عدد المخالفٌن لٌس بالقلٌل(ٔ).
( -9أنّ الطواؾ بٌن البٌت والمقام طرٌقة االحتٌاط ,ونحن نحتاج إلى الٌقٌن ببراءة الذمة,
األمر الذي ال ٌحصل إال بإٌقاع الطواؾ فً هذا اإلطار المحدد)(ٕ) ,وممن تمسك بدلٌل االحتٌاط
السٌّد ابن زهرة فً الؽنٌة(ٖ)( .وهذا الوجه قد تعرض النتقادات؛ فإن جرٌان أصالة االشتؽال إنما
ك فً المكلؾ به ال فً التكلٌؾ الشامل ألصل الحكم ولقٌده وشرطه ,وبالتالً
ٌكون فً مورد الش ّ
فالقضٌة تابعة لمدى داللة النصوص ,وهل هً بحٌث تفسح فً المجال لسرٌان الشك إلى مرحلة
ك فً ضوء ما تنتجه إنما هو فً دابرة التكلٌؾ والتً هً مجرى البراءة)(ٗ).
المكلؾ به أم أنّ الش ّ
البراءة)(ٗ).
 -3رواٌة محمّد بن مسلم ,عن محمّد بن أحمد ,عن محمّد بن عٌسى ,عن ٌاسٌن الضرٌر
عن حرٌز بن عبد هللا عن حسنة(٘)محمّد بن مسلم قال(( :سؤلته عن حد الطواؾ بالبٌت الذي من
خرج عنه لم ٌكن طابفا ً بالبٌت؟ قال :كان ال ّناس على عهد رسول هللا (ٌ )طوفون بالبٌت
والمقام ,وأنتم الٌوم تطوفون ما بٌن المقام وبٌن البٌت ,فكان الحد موضوع المقام الٌوم ,فمن جازه
فلٌس بطابؾ ,والحد قبل الٌوم واحد قدر ما بٌن المقام وبٌن البٌت من نواحً البٌت كلها ,فمن
طاؾ فتباعد من نواحٌه أبعد من مقدار ذلك كان طابفا ً بؽٌر البٌت ,بمنزلة من طاؾ بالمسجد؛

)ٔ( ٌنظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر محمّد كامل حب هللا ,نشر االنتشارات العربً ,بٌروت – لبنان ,طٔ(ٕٓٔٓم).ٖ9 ,
)ٕ( المصدر نفسه.ٕٗ :
(ٖ) ؼنٌة النزوع :ابن زهرة الحلبً.ٔ7ٕ /ٔ ,
)ٗ( بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٕٗ ,
)٘( الرواٌة حسنة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاة ما عدا ٌاسٌن الضرٌر لم ٌوثق ولكن حسنه الشٌخ الصدوقٌ ,نظر :رجال النجاشً:
النجاشً + ٖ77 ,النجاشً ٖٕٖ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً + 9ٔ/ٔ8 ,النجاشً ٖٖٗ ,الفهرست :أبو جعفر محمّد بن
الحسن الطوسً (تٓٗٙهـ) ,نشر مإسسة نشر الفقاهة ,مطبعة مإسسة النشر اإلسبلمً ,طٔ (ٔٗٔ7هـ) ,ٕٙٙ,الخوبًٕٕٔٔ/
 +النجاشًٕٗٔ ,الخوبً٘ + ٕٖٓ/النجاشً .ٖٓ9
9ٙ

ألنه طاؾ فً ؼٌر حد وال طواؾ له))(ٔ) .قد دلت الرواٌة بوضوح على ان الطواؾ خارج المقام
ال ٌجوز ,وان من طاؾ خارجه فطوافه باطل ,فداللتها على مذهب المشهور تامة ,والمشكلة هً
من ناحٌتٌن من ناحٌة ٌاسٌن الضرٌر حٌث لم ٌوثق ومن ناحٌة أنها مضمرة إذ أن محمد بن مسلم
قال (سؤلته) ولم ٌذكر مرجع الضمٌر ,والمهم هو األول – ٌاسٌن الضرٌر -دون الثانً أي
االضمار ألن محمد بن مسلم من أجبلء ومشاهٌر األصحاب ٌورث الوثوق برجوع الضمٌر إلى
اإلمام ()؛ ألنّ الؽالبٌة الساحقة من رواٌات محمد بن مسلم إنما هً عنه ( ,)فإن احتمال
أن تكون هذه الرواٌة المضمرة عن ؼٌر اإلمام ( )مع ندرة لو لم نقل انعدام رواٌاته عن ؼٌره
( )هو احتمال منعدم عملٌا ً(ٕ).
وأما السند نقبلً عن الشٌخ الكلٌنً (تٖٕ9هـ) ال ؼبار علٌه ,والجمٌع ثقات إ ّال ٌاسٌن
الضرٌر ,وقد عرفه النجاشً (تٓ٘ٗهـ) من دون توثٌق وقال( :الزٌات البصري ,لقى أبا الحسن
( )لما كان بالبصرة وروى عنه ,وصنؾ هذا الكتاب المنسوب إلٌه)(ٖ) .وقال الشٌخ الطوسً
(تٓٗٙهـ)( :له كتاب ,وللصدوق إلٌه طرٌق حسنه)(ٗ) ,ولم ٌذكر له توثٌق .فالرواٌة حسنة,
وعلى فرض الضعؾ فعمل المشهور جابر لضعفها ,لذهاب المشهور إلى االفتاء بمضمونها
ولٌس فً المقام رواٌة سواها(٘) ,كما أشار لذلك السٌد علً الطباطبابً (تٖٕٔٔهـ)(,)ٙ
والمحقق النراقً (تٕ٘ٗٔهـ)( ,)7والشٌخ الجواهري (تٕٔٙٙهـ)(ٔ) ,وأحمد الخوانساري
الخوانساري (ت٘ٓٗٔهـ)(ٕ).

(ٔ) الكافً :الكلٌنً.ٖٗٔ /ٗ ,
)ٕ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانًٌ +ٔٙٔ ,نظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٗٗ ,
(ٖ) رجال النجاشً :النجاشً.ٖٗ٘ ,
(ٗ) الفهرست :الطوسً.ٕٙ7 ,
(٘) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٖٔٓ /ٗ ,
) (ٙرٌاض المسابل :علً الطباطبابً.ٖ٘ٙ /ٙ ,
) (7مستند الشٌعة :النراقً.7٘/ٕٔ ,
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ٌبدو أن التعبد الشرعً أي الرواٌة (الدلٌل اللفظً) قٌدت الطواؾ بٌن البٌت والمقام بحسب
الحكم األولً.
خامسا ً :أدلة ومبانً جواز الطواف خارج المقام
وأما من قال بجواز الطواؾ خارج المقام فقد استدل برواٌة واحدة هً عن محمّد بن علً بن
الحسٌن بإسناده عن أبان ,عن صحٌحة(ٖ)محمّد بن علً الحلبً قال :سؤلت أبا عبد هللا ( )عن
الطواؾ خلؾ المقام ,قال(( :ما أحب ذلك وما أرى به بؤساً ,فبل تفعله إال أن ال تجد منه بداً))(ٗ).
هذه الرواٌة تدل على جواز الطواؾ خارج الح ِّد المذكور وعدم التقٌُّد به ولكن على كراهة,
وترتفع هذه الكراهة إذا كانت هناك ضرورة فإنه ( )قال( :ما أحب ذلك) أي الطواؾ خلؾ
المقام ,وقال( :وما أرى به بؤساً) وهذا واضح فً الجواز ,ثم قال (( :)فبل تفعله) ٌعنً وان لم
ٌكن به بؤس ولكن ال أحبه – أي هو مكروه – فنفسر (ال أحبه) بالكراهة لوجود قرٌنة فً
خصوص المورد وهً قوله (( :)وما أرى به بؤساً) .إذن قال ( :)هو مكروه (إال ّ أن ال
تجد منه بداً) أي فٌجوز ببل كراهة(٘).
وعند البحث فً سندها فقد وصفها جمع من األعبلم بالصحٌحة كالسٌد محسن الحكٌم
(تٖٓٔ9هـ)( ,)ٙوالسٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)(ٔ) ,والسٌد محمّد الروحانً (تٔٗٔ8هـ)(ٕ),
وجمعا ً اخر من األعبلم وصفها بالموثوقة كالسٌد صادق الروحانً(ٖ).

)ٔ( جواهر الكبلم :الجواهري.ٕ9ٙ/ٔ9 ,
)ٕ( جامع المدارك :أحمد الخوانساري (ت٘ٓٗٔهـ) ,تحقٌق وتعلٌق :علً أكبر الؽفاري ,الناشر مكتبة الصدوق ,طهران -
إٌران ,طٕ (٘ٓٗٔهـ).ٗ9٘/ٕ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖ٘ٓ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٖٖ8/ٔ7 ,
النجاشًٕٔ ,الخوبًٔ + ٔٔٗ/الخوبًٕٗ.9ٗ/
(ٗ) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٖ99 /ٕ ,
)٘( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٕٔٙ ,
( )ٙدلٌل الناسك :محسن الحكٌم.ٕٖ٘ /ٔ ,
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وٌمكن االعتماد علٌه وتوثٌقه لؤلمور التالٌة :ما ذكره الكشً (تٖٓ٘هـ) فً حق أبان فقد
جعله من أصحاب اإلجماع(ٗ) ,ان ألبان رواٌات كثٌرة فً الكتب االربعة ,وأصحاب الرجال قد
سكتوا عنه ولم ٌضعفوه ,فسكوتهم عنه ٌفٌد االطمبنان بوثاقته ,روى جمع من االجبلء عنه فً
الكتب األربعة وؼٌرها ,وعلى جمٌع التقادٌر سواء كانت الرواٌة موثقة أو صحٌحة فهً معتبرة
ببل اشكال(٘)ٌ .بدو ان التعبد الشرعً جواز الطواؾ خلؾ المقام لصدق الطواؾ؛ ألن المبنى عدم
التعارض بٌن المثبتات
ت
والرأي الراجح هو جواز الطواؾ خلؾ المقام إلطبلق قوله تعالىَ … ﴿ :و ْل ٌَ َّط َّوفُوا ِب ْال َب ٌْ ِ
ٌِق ﴾ ( ,)ٙفالطواؾ فً الكعبة ؼٌر محدد بحد ,والعبرة الطواؾ حول البٌت عرفاً ,وإذ نشك
ْال َعت ِ
أن ذمتنا هل اشتؽلت بالطواؾ المقٌَّد بٌن البٌت والمقام فنجري أصالة البراءة عنه.

المطلة الثالث :أقىال وأدلة ومثاني الفقهاء في الطىاف في الطاتق العلىي
أوالً :أقوال الفقهاء المعاصرٌن فً الطواف فً الطابق العلوي
ذهب فقهاإنا إلى ثبلثة أقوال فً المسؤلة:
ٔ -عدم جواز الطواف من الطابق العلوي

(ٔ) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٗٙ /ٕ9 ,
(ٕ) المرتقى إلى الفقه األرقى :تقرٌرات أبحاث محمّد الحسٌنً الروحانً (تٔٗٔ8هـ) ,للسٌد عبد الصاحب الحكٌم ,مطبعة
مإسسة الجلٌل الثقافٌة ,طٔ(ٔٗٔ9هـ).ٗ٘ٙ /ٕ ,
(ٖ) فقه الصادق :محمّد صادق الروحانً.ٗٙ /ٔ7 ,
(ٗ) ٌنظر :أختٌار معرفة الرجال المعروؾ ب( رجال الكشً) :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً(ت ٓٗٙهـ) ,تحقٌق :جواد
القٌومً االصفهانً ,طبع ونشر مإسسة النشر اإلسبلمً ,طٔ(ٕٔٗ7هـ).ٕ77 ,
)٘( ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٕٕ7 ,
) (ٙسورة الحج :اآلٌة .ٕ9
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قال السٌد الخامنبً( :األحوط وجوبا ً أن ٌطوؾ بنفسه فً الطابق العلوي وٌستنٌب أٌضا ً من
ٌطوؾ عنه فً صحن المسجد الحرام)(ٔ)( ,فإن تمكن من صبلة الطواؾ بنفسه فً صحن المسجد
الحرام فبها ,وإال صلّى فً الطابق العلوي واستناب أٌضا ً للصبلة فً صحن المسجد)(ٕ).
أ ما السٌد السٌستانً فقال( :إذا كان الطابق الثانً أعلى من الكعبة المشرفة لم ٌجز)(ٖ)( ,
فواجبه االستنابة ,وإن كان األحوط استحبابا ً ضم اإلطافة من الطابق الثانً إلٌها ,ومع الشك
فاألحوط لزوما ً الجمع بٌن األمرٌن)(ٗ).
أما السٌد الحكٌم فقال( :مع تعذر الطواؾ بالمطاؾ ٌجمع على األحوط وجوبا ً بٌن الطواؾ
خارج المطاؾ واالستنابة ,ومع إمكان االنتظار ٌجب علٌه االنتظار .أما الصبلة فالبلزم كونها
قرب المقام مع اإلمكان ,والبلزم اختٌار األقرب فاألقرب)(٘).
أما السٌد الحابري فقال( :اذا كان الطابؾ فً هذا المطاؾ أكثر ارتفاعا ً من سطح الكعبة ال
ٌخلو من اشكال)(.)ٙ
أما الشٌخ الفٌاض فقال( :ال ٌجوز الطواؾ من الطابق الثانً من المسجد وال ٌصدق علٌه
الطواؾ حول البٌت عرفاً) (.)7
ٌبدو من كبلم الفقهاء عدم جواز الطواؾ فً الطابق الثانً؛ ألنه أعلى من الكعبة المشرفة,
وال ٌصدق علٌه الطواؾ حول البٌت عرفاً.
ٕ -جواز الطواف من الطابق العلوي اضطراراً

(ٔ) مناسك الحج :علً الخامنبً.ٔٙ٘ ,
(ٕ) الحبوة فً مناسك الحج والعمرة :مرتضى باشا.ٖ٘ٗ ,
(ٖ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٖٔ7 ,
(ٗ) الحبوة فً مناسك الحج والعمرة :مرتضى باشا.ٖ٘ٗ ,
)٘( مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.7٘ ,
( )ٙمسابل فً الحج والعمرة :كاظم الحسٌنً الحابري ,نشر دار البشٌر ,قم المقدَّسة ,مطبعة شرٌعت ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٗ
(ٖ٘ٗٔهـ).9ٓ ,
( )7مناسك الحج :إسحاق الفٌاض. ٔ78 ,
ٓٓٔ

أما الشٌخ السبحانً فقال( :ال ٌصح الطواؾ أعلى من سطح الكعبة إال اضطراراً ,كما هو
الحال فً العجزة والمعوقٌن حٌث ال ٌسمح لهم الطواؾ فً أرض المسجد .ومع ذلك ,لو أمكن
هإالء االستنابة فاألحوط ذلك ,ولكن ٌجب علٌهم صبلة الطواؾ عند المقام ,إال إذا كانت الصبلة
عنده أمراً حرجٌا ً علٌهم ,فتجوز إقامتها فً الطابق العلوي على نحو ٌقع المقام أمامهم)(ٔ).
ٖ -جواز الطواف من الطابق العلوي
قال السٌد محمّد الشٌرازي (تٕٕٗٔهـ)ٌ ( :جوز الطواؾ من الطابق الثانً ومن السطح
اختٌاراً) (ٕ).
اما السٌّد صادق الشٌرازي فقالٌ( :جوز الطواؾ فً الطابق الثانً من المسجد الحرام أو
فوق السطح مع العسر وصدق الطواؾ حول الكعبة ,كما إذا امتؤل المسجد الحرام بالطابفٌن)(ٖ).
ثانٌا ً  :أدلة ومبانً الطواف من الطوابق
ان البلزم فً الطواؾ أن ٌكون طوافا ً حول الكعبة المشرفة لقوله تعالى﴿َ … :و ْل ٌَ َّط َّوفُوا
ٌِق﴾ (ٗ) ,وهكذا دلت الرواٌات ,وعلٌه فلو فرض أن الكعبة كانت أعلى من الطابق
ِب ْال َب ٌْ ِ
ت ْال َعت ِ
الثانً بحٌث ان الذي ٌطوؾ فٌه ٌكون طابفا ً حول الكعبة المشرفة فٌجزي ذلك من دون محذور
ولكن بشرط اتصال خط الطابفٌن اتصاال عرفٌا ً ال دقٌا ً فإنه إذا لم ٌكن هناك اتصال فٌمكن أن
ٌقال انه ال ٌصدق عرفا ً ان هذا ٌطوؾ حول الكعبة فاتصال الخط وعدمه له تؤثٌر فً هذا المجال,
أما إذا فرض ان جدار الكعبة كان أخفض من الطابق الثانً أو كان ذا ارتفاع قلٌل فبل ٌجوز
حٌنبذ الطواؾ فٌه إذن المسالة من هذه الناحٌة ترتبط بهذه القضٌة ,ولعل الذي ٌصعد فً الطابق
الثانً قد ال ٌحرز ان جدار الكعبة أعلى فٌشكل آنذاك الطواؾ فٌه ,أما إذا فرض ا ّنه صعد
شخص ونظر بواسطة بعض الوسابل الحدٌثة وثبت له ان جدار الكعبة أعلى من الطابق الثانً فبل

)ٔ( مناسك الحج :جعفر السبحانً. 8ٖ ,
(ٕ) مناسك الحج :محمّد الشٌرازي.٘ٔ ,
(ٖ) جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الشٌرازي.ٕٔٗ ,
)ٗ( سورة الحج :اآلٌة .ٕ9
ٔٓٔ

مشكلة آنذاك ,والفقٌه احٌانا قد ٌحٌل القضٌة إلى المكلؾ من باب عدم احرازه لذلك – أي الرتفاع
جدار الكعبة – فالمسؤلة لٌست تقلٌدٌة وان هذا الموضوع من الموضوعات العرفٌة فاذا ثبت ا ّنه
أعلى فبل مشكلة(ٔ).
وٌستفاد من قوله ((( :)كان طابفا ً بؽٌر البٌت بمنزلة من طاؾ بالمسجد ألنه طاؾ فً
ؼٌر حدود وال طواؾ له))(ٕ) ,عدم صحة الطواؾ من الطابق الثانً ,مضافا ً إلى عدم صدق
الطواؾ بالبٌت عرفا ً لوجود األ عمدة الكثٌرة والجدران والقبب الحابلة بٌنه وبٌن البٌت ,والطواؾ
هو ما كان بالبٌت كما تنص علٌه اآلٌة والرواٌات البٌانٌة ال حول البٌت ,والباء لئللصاق ,وتقٌٌد
الجواز باتصال الصفوؾ هو بحكم االلصاق بالنسبة للطابق األرضً ,اما الطابق العلوي فبل
ٌتحقق ا اللصاق باتصال الصفوؾ وعلٌه ال ٌصدق الطواؾ بالكعبة ,نعم هو طواؾ حولها
والواجب – كما ظاهر اآلٌة والرواٌات -الطواؾ بها ال حولها ,لكن لو استحدث طابقا مبلصق
للكعبة فبل اشكال فٌه لصدق الطواؾ بالبٌت(ٖ).
وال ٌخفى ان القبلة من تخوم األرض إلى عنان السماء كما تدل علٌه الرواٌات ,اما البٌت فهو
البنٌة المخصوصة المحسوسة ,وجعله من تخوم األرض إلى عنان السماء – مع عدم اإلشارة إلٌه
فً الرواٌات – أشبه بالقٌاس(ٗ).
وقال الشٌخ الفٌاض( :الطواؾ ال ُب َّد أن ٌكون حول الكعبة ,وال ٌجوز الطواؾ فً مطاؾ
مرتفعا ً عن سطح الكعبة ,وحٌث ان الطابق الثانً كان مرتفعا ً عن سطح البٌت ,فبل ٌكفً الطواؾ
فٌه حتى مع الشك به ,وكذلك الدور الثانً من المجسر الحدٌدي السابق  .ومع الشك ال ٌجوز
االكتفاء بذلك الطواؾ ألن بعد العلم بالتكلٌؾ فالعقل ٌحكم بلزوم االمتثال الٌقٌنً؛ ألن االشتؽال
الٌقٌنً ٌستلزم الفراغ الٌقٌنً ,وال فرق فً عدم صحة الطواؾ إذا كان الطواؾ فً مطاؾ أعلى

(ٔ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً ,طٔ(ٕٖٗٔهـ).ٔٙ9 ,
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٖٗٔ/ٗ ,
)ٖ( ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٕ8ٖ -ٕ8ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٕ8ٖ-ٕ8ٕ ,
ٕٓٔ

من سطح الكعبة بٌن العالم والجاهل والمضطر والمختار ,فاذا لم ٌتمكن المضطر من الطواؾ
حول الكعبة استنابة ؼٌره للطواؾ حوله)(ٔ).
وقال السٌد صادق الشٌرازي( :اذا امتؤل المسجد بالطابفٌن صح الطواؾ فً الطابق العلوي
وذلك لتحقق عنوان الطواؾ مع االمتبلء وهكذا األمر بالنسبة إلى المجسر)(ٕ).
وقال الشٌخ الصفار( :الظاهر جواز الطواؾ فً الطوابق العلوٌة وكذلك السفلٌة ,ببل فرق
بٌن المختار والمضطر والجاهل والعامد لسببٌن :األول :ألن المعٌار صدق الطواؾ عرفا ً وال
موضوعٌة للبناء الشرٌؾ للكعبة ,وهو صادق فٌها بشهادة صحة الحمل وعدم صحة السلب ,وفً
التارٌخ ما ٌشهد على أنه لم ٌكن على كٌفٌة واحدة.
الثانً :داللة األخبار المعتبرة على أن الكعبة من تخوم األرض إلى عنان السماء ,فإن طاؾ
تحت األرض أو فً الطوابق المرتفعة صح)(ٖ).
ٌبدو من كبلم بعض الفقهاء ال ُب َّد أن ٌكون الطواؾ بالبٌت العتٌق ,وال ٌجوز الطواؾ فً
مطاؾ مرتفعا ً عن سطح الكعبة ,لعدم صدق الطواؾ بالبٌت عرفا ً ,أي شك فً صدق العنوان
(الطواؾ) ,وبعض الفقهاء ٌجوز الطواؾ من الطوابق العلوٌة لصدق الطواؾ عرفا ً وال
موضوعٌة للبناء الشرٌؾ ,وكذلك أطبلق الرواٌة أن الكعبة من تخوم األرض إلى عنان السماء.

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاض  ٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٔ99
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي 7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓٙ
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار  ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕ٘ٔ.
ٖٓٔ

المبحث الثانً :مبانً أحكام مستحدثات السعً
المطلب األول :مفهوم السعً وصفته ومشروعٌته
أوالً :مفهوم السعً
السعً فً اللغة( :سعى ٌسعى سعٌاً .سعى إذا عدا ,وسعى إذا مشى ,وسعى إذا عمل
(ٔ)
هللا.)ٕ(﴾...
والسعً القصد)  .قال تعالىَ ...﴿ :فاسْ َع ْوا إلى ِذ ْك ِر َّ ِ

السعً فً االصطالح( :عبادة خاصة مجعولة من الشارع تؤسٌسا ً أو إمضاء ,تعبد هللا به
عباده وجعله مذلة للجبارٌن ,فهو ٌحتاج إلى نٌة التقرب واإلخبلص وسابر شروط العبادة العامة,
وإلى شروط خاصة ,وهو جزء ركنً من ك ّل حج وعمره واجبا ً كان أو مندوباًٌ ,جب أن ٌكون

(ٔ) لسان العرب :ابن منظورٌ + ٖٗ7 /ٗ ,نظر :المصباح المنٌر :الفٌومً.ٕ78 ,
(ٕ) سورة الجمعة :اآلٌة .9
ٗٓٔ

سبعة أ شواط كالطواؾ ,من الصفا إلى المروة شوط ,ومن المروة إلى الصفا شوط ,وهكذا وٌجب
أن ٌكون البدأ من الصفا واالنتهاء بالمروة)(ٔ)ٌ .بدو أن المعنى االصطبلحً قرٌب من المعنى
اللّؽوي وهو قطع المسافة بٌن جبلً الصفا والمروة ,سبع مرات بنٌة التقرب واإلخبلص.
ثانٌاً :صفة السعً بٌن الصفا والمروة
السعً بٌن الصفا والمروة من واجبات الحج والعمرة وال خبلؾ بٌن المسلمٌن وهو من
األركان فلو تركه الحاج عمداً بطل حجه ح ّتى مع الجهل بالحكم أو الموضوع(ٕ).
وإ ّنه إذا فرغ من طوافه ,وصلى ركعتً الطواؾ ,خرج إلى جبل الصفا من الباب الذي
ٌقابل الحجر األسود بسكٌنة ووقار فٌؤتً الصفا ,فٌرقى علٌه ح ّتى ٌرى الكعبة ث ّم ٌستقبلها وٌحمد
هللا وٌثنً علٌه ,وٌتذكر آالء هللا ونعمه ,فٌكبر هللا ع ّز وجلّ ,ث ّم ٌنزل من الصفا متجها ً إلى
المروة ,وٌعد هذا شوطا ً واحداً ,والعود إلى الصفا شوطا ً آخر ,وهكذا ح ّتى ٌكمل سبعة أشواط,
هللا  )ٗ(﴾...ولما
فٌختم السعً على جبل المروة(ٖ) .لقوله تعالى ﴿ :إِنَّ ال َّ
ص َفا َو ْال َمرْ َو َة مِنْ َش َعاب ِِر َّ ِ
أثر عن النبًّ ( )ا ّنه قال)) :ابدأ بما بدأ هللا به))(٘) .قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :السعً
بٌن الصفا والمروة ركن ,ال ٌتم الحج ّإال به ,فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل
له النساء ح ّتى ٌؤتً به)(.)ٙ
ثالثاً :مشروعٌة السعً بٌن الصفا والمروة

(ٔ) مصطلحات الفقه :علً المشكٌنً.ٖٓ٘ -ٖٓٗ ,
)ٕ( ٌُظز :فمه انحج :يح ًّذ يهذي َجف.ٕ8٘ ،
(ٖ) الخبلؾ :الطوسًٖٕ9 /ٕ ,
(ٗ) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ٘8
(٘) صحٌح مسلم :مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري (تٕٔٙهـ) ,تحقٌق :أبو قتٌبة نظر بن محمّد الفارٌابً ,نشر دار طٌبة,
طٔ(ٕٔٗ7هـ).888 /ٕ ,
( )ٙالخبلؾ :الطوسً.ٖٕ8 /ٕ ,
٘ٓٔ

ان السعً واجب فً العمرة ووجوبه بنحو الركنٌة بمعنى ا ّنه ٌبطل العمل إذا ترك عمداً
الوجه األول :سٌرة المسلمٌن القطعٌة قد جرت على االتٌان به بنحو اللزوم ومثل هذه السٌرة
ال نحتمل ان أحداً ٌشك فٌها كما ال نحتمل انها متجددة فً عصرنا بل هً ممتدة إلى الزمن
السالؾ فٌحصل آنذاك االطمبنان بكونها متلقاة من معدن العصمة والطهارة(ٔ).
الوجه الثانً :الرواٌات الكثٌرة الواردة فً أحكام السعً والتً ٌستفاد منها بشكل واضح ا ّنه
واجب ,نذكر منها على سبٌل المثال ,مثل الرواٌة الواردة عن ٌعقوب بن ٌزٌد ,عن ابن أبً
عمٌر ,عن صحٌحة

معاوٌة بن عمار قال :قال أبو عبد هللا ((( :)من ترك السعً متعمداً

(ٕ)

فعلٌه الحج من قابل))(ٖ).
المطلب الثانً :توسعة المسعى األرضً
(ٗ)

ان الصفا والمروة

جببلن معروفان ,فالصفا جزء من جبل أبً قبٌس ,وٌقع فً طرؾ

المسعى الجنوبً ,والمروة جزء من جبل قعٌقعان(٘) ,وٌقع فً طرؾ المسعى الشمالً.
وقد خص هللا سبحانه وتعالى المبدأ والمنتهى بعبلمتٌن طبٌعٌتٌن ؼٌر متؽٌرتٌن عبر العصور
والقرون؛ لكً ال ٌطرأ التؽٌٌر على تلك الفرٌضة ,من جهة المبدأ والمنتهى.
ذكر إبراهٌم رفعت باشا أن طول المسعى (٘ٓٗم) وعرضه تارة عشرة أمتار وتارة اثنا
عشر متراً)(ٔ).

)ٔ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔ٘8 ,
)ٕ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً +ٖٗٔ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + ٖٔٔ/ٕٖ ,النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
(ٖ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٗ7ٔ /٘ ,
)ٗ( الصفا ً
لؽة :جمع صفاةٍ ,وهً الحجر الصلد الضخم األملس الذي ال ٌنبت شٌباً ,والمروة :حجارة بٌضٌ براقة ٌقدح منها النار,
النار ,والجمع مروٌ  ,ثم صار علمٌن لجبلٌن فً مكة مشهورٌنٌ ,نظر :القاموس المحٌط :الفٌروزآبادي.ٗ7٘ -ٗٗٔ/ٖ ,
)٘( هو الجبل الضخم المشرؾ على المسجد الحرام من الشمال والشمال الؽربًٌ ,سمى الٌوم بجبل قرن ,مشرفا ً على وادي ذي
طوى ؼرباً .سمً بذلك؛ ألن قطورا وجرهم لما تحاربوا قعقعت األسلحة فٌهٌ ,نظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي,
ٔ.ٖٔ9
ٔٓٙ

وأما فً الوقت الحاضر فإن عرضه ٌبلػ (ٕٓ متراً) وٌبلػ طوله من الداخل (٘ ٖ9ٗ,متراً),
وأما ارتفاع الطبقة األولى فهو (ٕٔ متراً) والطبقة الثانٌة ( 9أمتار).
ك ا ّنه لم ٌطرأ على المسعى أي تطور فً جانب الطول ,لما عرفت من أن الجبلٌن
ال ش َّ
الشامخٌن ثابتٌن فً مكانهما ,إنما الكبلم فً جانب العرض فهل المسعى فً عصر الرسول
( )كان محدوداً بهذا العرض المعٌن ,أو كان أوسع من الموجود حالٌا ً(ٕ).
ومن خصوصٌات المسعى فً العصور السابقة قال األزرقً (تٖٕٕهـ)( :ذرع ما بٌن
الركن األسود إلى الصفا فصار (ٕ )ٕٙذراعا ً و ( )ٔ8اصبعاً ,وذرع ما بٌن المقام إلى باب
المسجد الذي ٌخرج منه إلى الصفا فكان (٘ )ٔٙٗ,ذراعاً ,وذرع ما بٌن باب المسجد الذي ٌخرج
منه إلى الصفا إلى وسط الصفا فكان (٘ )ٕٔٔ,ذراعاً ,وذرع ما بٌن العلم على باب المسجد إلى
المروة فكان (٘ )٘ٓٓ,ذراعاً ,وذرع ما بٌن الصفا والمروة فكان (٘ )7ٙٙ,ذراعاً ,وذرع ما
بٌن العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذابه على باب دار العباس بن عبد المطلب
وبٌنهما عرض المسعى فكان ٘ ٖ٘,ذراعاً)(ٖ).
وقال الجواهري (تٕٔٙٙهـ)( :حكى جماعة من المإرخٌن حصول التؽٌر فً المسعى فً
أٌام المهدي العباسً وأٌام الجراكسة على وجه ٌقتضً دخول المسعى فً المسجد الحرام ,وان
هذا الموجود اآلن مسعى مستجد ,ومن هنا أشكل الحال على بعض ال ّناس باعتبار عدم إجزاء
السعً فً ؼٌر الوادي الذي سعى فٌه رسول هللا ( )كما ا ّنه أشكل علٌه إلحاق أحكام المسجد

)ٔ( مرآة الحرمٌن فً الرحبلت الحجازٌة والحج ومشاعره الدٌنٌة :إبراهٌم رفعت باشا ,مطبعة دار الكتب المصرٌة بالقاهرة -
مصر ,طٔ(ٖٗٗٔهـ).ٖٕٔ/ٔ ,
)ٌ (9نظر :رسالة حول توسعة المسعى :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً ,نشر ومطبعة مإسسة اإلمام الصادق ( ,)طٔ
(ٕٔٗ9هـ)ٌ + ٔٓ -9 ,نظر :توسعة المسعى عزٌمة ال رخصة :عبد الوهاب إبراهٌم أبو سلٌمان ,مإسسة الفرقان للتراث
اإلسبلمً ,طٔ(ٕٔٗ9هـ).ٕ9 ,
(ٖ) أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار :أبو الولٌد محمّد بن عبد هللا بن أحمد األزرقً (تٖٕٕهـ) ,تحقٌق :رشوي الصالح  ,نشر
دار األندلس ,بٌروت – لبنان ,طٖ (ٖٓٗٔهـ).ٔٔ9 -ٔٔ8 ,
ٔٓ7

لما دخل منه فٌه .ولكن العمل المستمر من سابر ال ّناس فً جمٌع هذه االعصار ٌقتضً خبلفه,
وٌمكن أن ٌكون المسعى عرٌضا ً قد أدخلوا بعضه وأبقوا بعضه)(ٔ).
والنتٌجة :أنّ التؽٌر حصل فً أٌام المهدي العباسً ,وأن التضٌٌق قد حصل فً جهة المسجد
بمعنى أن الساعً إذا وقؾ على الصفا متجها ً إلى المروة فإن المسجد الحرام ٌقع على ٌساره ,وأما
الجانب الشرقً فعلى ٌمٌنه ,فالتؽٌر على جانبه األٌسر ,وان المكان الذي ٌسعى فٌه اآلن بعض من
المسعى الذي سعى فٌه رسول هللا (.)ٕ( )
وبذلك ٌعلم مفاد ما رواه موسى بن القاسم ,عن إبراهٌم بن أبً سماك ,عن موثقة

(ٖ)

معاوٌة

بن عمار ,عن أبً عبد هللا ( )قال(( :انحدر من الصفا ماشٌا ً إلى المروة وعلٌك السكٌنة
(ٗ)

والوقار ح ّتى تؤتً المنارة وهً على طرؾ المسعى فؤسعى ملء فروجك

وقل( :بسم هللا وهللا

أكبر وصلّى هللا على محمّد وآله) ,وقل( :اللهم اؼفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت األعز
األكرم) ح ّتى تبلػ المنارة األخرى ,قال :وكان المسعى أوسع مما هو الٌوم ,ولكن الناس ضٌقوه,
ث ّم امش وعلٌك السكٌنة والوقار ,فاصعد علٌها ح ّتى ٌبدو لك البٌت فاصنع علٌها كما صنعت على
الصفا ,ثم طؾ بٌنهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ,ثم قصر.)٘( ))..
ّ
العبلمة (ت7ٕٙهـ) فً التذكرة( ,)ٙوفً المنتهى( ,)7وفً الحدابق(ٔ) ,وفً
وقد نقله
الرٌاض(ٕ) ,إال أنهم لم ٌعلقوا على الحدٌث بشًء اال صاحب الحدابق الذي قال( :ان المفهوم من

)ٔ( جواهر الكبلم :الجواهري.ٕٕٗ /ٔ9 ,
(ٕ) ٌنظر :رسالة حول توسعة المسعى :جعفر السبحانًٌ +ٔٗ ,نظر :توسعة المسعى عزٌمة ال رخصة :عبد الوهاب إبراهٌم أبو
سلٌمان.ٖٗ ,
)ٖ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو إبراهٌم بن أبً سماكٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖ8ٙ ,معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + ٔٙ8/ٔ,النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
(ٗ) ٌعنً أسرع فً مسٌرك ,لسان العرب :ابن منظور.ٖ8 /7 ,
(٘) وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٗ8ٕ/ٖٔ ,
( )ٙتذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلً.ٖٔ٘ /8 ,
( )7منتهى المطلبّ :
العبلمة الحلً.ٗٔٔ /ٔٓ ,
ٔٓ8

األخبار ان األمر أوسع من ذلك ,فان السعً على اإلبل الذي دلت علٌه األخبار ,وان النبًّ
( )كان ٌسعى على ناقته ال ٌتفق فٌه هذا التضٌق ,من جعل عقبه ٌلصقه بالصفا فً االبتداء
وأصابعه ٌلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود ,فضبلً عن ركوب الدرج ,بل ٌكفً فٌه األمر
العرفً ,فإنه ٌصدق بالقرب من الصفا والمروة)(ٖ).
فهذا ٌعرب عن أنّ ال ّناس قد بنو أبنٌة طول المسعى المبلصق بالمسجد فضٌقوا المسعى ,كما
أشار إلٌه اإلمام الصادق ( .)وقام المهدي العباسً بتهدٌم البٌوت وجعل أرضها جزءاً من
المسجد الحرام  ,وهذا ٌدل على أنّ التوسعة كانت من جانب المسجد ,وإن السعودٌٌن قاموا
بتوسعة المسعى فً الجانب الشرقً ال فً جانب المسجد ,وثمة عدة قرابن ووجوه تدل على ان
الصفا والمروة أوسع من المسعى القدٌم والجدٌد(ٗ).
الوجه األول :امتداد أكتاؾ وأضلع المروة إلى ما هو أبعد من المسعى الجدٌد .وكذلك الحال
فً الصفا أٌضاً ,وإن كان األمر فً المروة أوضح ,إ ّال أ ّنه من المقطوع به إن امتداد أضلع
وأكتاؾ الصفا أكثر سعة من المروة وذلك؛ ألن الصفا كما ذكرته المصادر القدٌمة أرفع – بكثٌر-
من المروة(٘).
وثمة شواهد كثٌرة لهذا الوجه:
أوالً :إنّ المسعى بحسب الصور والرسومات القدٌمة المنتشرة بشٌوع متقوس ,ولٌس بنحو
الطرٌق المستقٌم ,فعند ذروة التقوس ٌكون الساعً لٌس خلؾ الصفا الموجود وإنما مبتعد عنه
بكثٌر بحٌث ٌستؽرق المسعى الجدٌد وزٌادة .

(ٔ) الحدابق الناضرة :البحرانً.ٕ7ٔ /ٔٙ ,
(ٕ) رٌاض المسابل :علً الطبطبابً.9ٗ /7 ,
(ٖ) الحدابق الناضرة :البحرانً.ٕ7ٔ /ٔٙ ,
(ٗ) ٌنظر :رسالة حول توسعة المسعى :جعفر السبحانً.ٔ7 -ٔٙ ,
(٘) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزيٌ + ٖٗٙ ,نظر :تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي :أبو العلى محمّد
عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفوري (تٖٖ٘ٔهـ) ,أشرؾ على مراجعة أصوله وتصحٌحه :عبد الوهاب عبد اللطٌؾ ,نشر
دار الفكر( ,د .ط)( ,د .ت).ٙٓٓ /ٖ ,
ٔٓ9

ثانٌاً :الوقوؾ على شهادة العشرات من أهل مكة ,وفٌهم من المإمنٌن ومن سابر المسلمٌن,
ومن المختصٌن باآلثار ,على امتداد الصفا والمروة بسعة ضاربه لكل المساحة الموجودة بٌن
المسعى والبناء المرتفع الجدٌد على جبل أبً قبٌس.
ثالثاً :شهادة بعض الشٌبة المسنٌن أن الدكاكٌن التً كانت على جبل الصفا تزٌد عن خمسٌن
دكان ,وشهادة جملة من المسلمٌن الثقات الذٌن كانت بٌوتهم ومحبلتهم التجارٌة فً أحد جوانب
المسعى ,وبعضهم على أحد الجبلٌن ,أن سعة الصفا والمروة أكثر من المسعى الجدٌد.
رابعاً :شهادة العدٌد من الذٌن شاركوا فً بناء الساحة وتبلٌطها وفتح الممر بٌن الحرم والجبل
الذي علٌه القصر بسعة الصفا على ما ٌزٌد على المسعى الجدٌد.
خامساً :ان تربة جبل الصفا والمروة جٌلوجٌا ً تختلؾ عن جبل أبً قبٌس ,وكذلك تربة المروة
تختلؾ عن جبل قعٌقعان ,فقد تم إنزال جسات فً عمق األرض لفحص التربة ,فكانت مطابقة
لتربة الصفا والمروة ال ألبً قبٌس وقعٌقعان(ٔ).
الوجه الثانً :كثٌر من الرواٌات تذكر وجود بقعة تسمى الحزورة وتقع بٌن الصفا والمروة
وفٌها سوق ومنحر ,ففً صحٌحة

(ٕ)

معاوٌة بن عمار عن أبً عبد هللا ( )ا ّنه قال(( :ومن

ساق هدٌا ً فً عمرة فلٌنحر قبل أن ٌحلق رأسه ,قال :ومن ساق هدٌا ً وهو معتمر نحر هدٌة عند
المنحر وهو بٌن الصفا والمروة وهً الحزورة))(ٖ).
وقال األزرقً( :الحزورة وهً كانت سوق مكة ,كانت بفناء دار أم هانً ابنة أبً طالب التً
كانت عند الحناطٌن ,فدخلت فً المسجد الحرام ,وقال بعض المكٌٌن :بل كانت الحزورة فً

(ٔ) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزيٌ + ٖٗ8 ,نظر :رسالة حول توسعة المسعى :جعفر السبحانً-ٕٖ ,
ٕٗ.ٕ٘ -
)ٕ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖ9ٖ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9 ,
(ٖ) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٕٗ٘ /ٕ ,
ٓٔٔ

موضع السقاٌة التً عملت الخٌزران بفناء دار األرقم ,وقال بعضهم :كانت بحذاء الردم فً
الوادي ,واألولى أنها كانت عند الحناطٌن أثبت وأشهر عن أهل مكة)(ٔ).
وقد نصت صحٌحة معاوٌة بن عمار أن الحزورة واقعة بٌن الصفا والمروة وهً محل نحر
المعتمرٌن ,وال ُب َّد وأن تكون الحزورة كمنحر للهداٌا ال تقل على أقل تقدٌر عن عشرٌن متراً,
وبما أن السعً ال ُب َّد وأن ٌكون ما بعد الحزورة فٌضاؾ عشرٌن متراً أخرى ,سٌما مع ضمٌمة
أن الرواٌات قد دلت على أن السعً على اإلبل والدواب كان بنحو جماعً ,ومنه ٌعرؾ أن
مساحة السعً آنذاك تزٌد بكثٌر عما علٌه اآلن(ٕ).
الوجه الثالث :ان السعً ٌكون فً الوادي الذي بٌنهما كما تشٌر إلٌه الرواٌات عن علً بن
إبراهٌم ,عن أبٌه ,عن ابن أبً عمٌر ,ومحمد بن إسماعٌل ,عن الفضل ابن شاذان ,عن صفوان
بن ٌحٌى ,عن ابن أبً عمٌر ,عن صحٌحة

(ٖ)

معاوٌة بن عمار عن أبً عبد هللا ((( :)ث ّم

اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول هللا ( )وهو الباب الذي ٌقابل الحجر
األسود حٌث تقطع الوادي وعلٌك السكنٌة والوقار .)ٗ())...
وعن أحمد بن محمّد عن الحسن بن سعٌد ,عن الحسن ,عن زرعه ,عن موثقة(٘) سماعه قال:
((سؤلته عن السعً بٌن الصفا والمروة ,قال إذا انتهٌت إلى الدار التً على ٌمٌنك عند أول الوادي

(ٔ) مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٖٗ9 ,
(ٕ) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٖ٘ٓ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ ,الخوبً + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشً ٘ ,ٕ9الطوسً ٗ,٘ٙ
الخوبًٗٔ + ,ٖٓ9/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ +ٖٔٔ/النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبً ٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً ٖ,ٖ9
الخوبً .ٕٖ٘/ٔ9
(ٗ) الكافً :الكلٌنً.ٖٗٔ /ٗ ,
)٘( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو سماعةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,9ٓ ,معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + 9/ٖ ,النجاشً ,٘8رجال الطوسً :الطوسًٖ٘٘ ,الخوبً٘ + ٖٖٙ/النجاشًٖ +ٔ7النجاشًٓ ,ٔ9الخوبً. ٖٓ8/9
ٔٔٔ

(ٔ)

فاسع ح ّتى تنتهً إلى أول زقاق

عن ٌمٌنك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهٌت إلٌه

فكؾ عن السعً وامش مشٌا وإذا جبت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا
انتهٌت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفؾ عن السعً وامش مشٌا ً
.)ٕ())...
فالصفا والمروة جببلن ولٌسا تلعتٌن أو هضبتٌن ,والشاهد علٌه ان بٌنهما وا ٍد هو محل
السعً ,وال ٌطلق الوادي على ما بٌن الهضبتٌن أو التلعتٌن أو ما سعته (ٓٗ متراً) بل ٌقال له
ممر ,ومنه تعرؾ ان موضع السعً أوسع ممّا هو علٌه اآلن بكثٌر جداً(ٖ).
ٌبدو أنه لم ٌطرأ على المسعى أي تطور فً جانب الطول لوجود الجبلٌن الشامخٌن ثابتٌن فً
مكانهما ,انما الكبلم فً جانب العرض والقرابن والشواهد دلت أنَّ الصفا والمروة أوسع مما هو
علٌه فً المسعى القدٌم والجدٌد.

(ٔ) الطرٌق والسبٌل ٌ ,نظر :المصباح المنٌر :الفٌومً.ٕٖ٘ ,
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٖٗٗ /ٗ ,
(ٖ) ٌنظر :مجمع مناسك الحج والعمرة :أحمد الماحوزي.ٖ٘ٔ ,
ٕٔٔ

المطلب الثالث :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً السعً بٌن الصفا والمروة
ذهب فقهاإنا إلى ثبلثة أقوال فً المسؤلة
أوالً :السعً فً الطابق العلوي
 -0أقوال الفقهاء فً عدم جواز السعً من الطابق العلوي
قال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :ان كان بٌن نفس الجبلٌن بناء الطابق بحٌث ٌقع شًء
منهما فً جداره النهابً من الطرفٌن ٌجوز وإ ّال فبل)(ٔ).
وقال السٌد السٌستانً( :ال ٌجوز السعً فً الطابق الثانً ,لعدم ظهور جبل المروة فً
المسعى وٌترتب على بطبلنه وجوب تداركه بنفسه أو بنابب بحسب الموارد ,وإ ّال فخروجه عن
إحرامه محل إشكال)(ٕ).
وقال السٌد الخامنبً( :ال ٌصلح السعً فً الطابق العلوي مالم ٌحرز كونه واقعا ً بٌن الجبلٌن
ال فوقهما ,ومن ال ٌتمكن من السعً إ ّال فً الطابق العلوي ال ٌجزٌه ,بل علٌه ان ٌستنٌب من
ٌسعى عنه فً الطابق األول)(ٖ).
وقال الشٌخ اللنكرانً( :لو بنً الطرٌق بٌن الصفا والمروة على شكل طوابق وكانت جمٌع
الطوابق بٌن الجبلٌن جاز السعً من أي طبقة وإن كان األحوط السعً من نفس الطرٌق
المتعارؾ األول)(ٗ).
وقال الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازيٌ( :شكل السعً فً الطابق العلوي المبنً فوق المسعى
الٌوم إ ّال أ ن تكون هناك ضرورة شدٌدة ,ولم ٌمكن االتٌان بالسعً فً الطابق السفلً ,ففً هذه
الصورة ٌجوز السعً فً الطابق العلوي)(ٔ).

(ٔ) صراط النجاة :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,تعلٌق :جواد التبرٌزي ,نشر دفتر نشر بركزٌده,
مطبعة سلٌمان الفارسً ,طٔ(ٔٗٔٙهـ).ٕٕ9 /ٔ ,
(ٕ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٖٙ7 ,
(ٖ) مناسك الحج :علً الخامنبً.ٔٓ٘ ,
(ٗ) مناسك الحج :محمد فاضل اللنكرانً.ٔ٘٘ -ٔ٘ٗ ,
ٖٔٔ

 -9أقوال الفقهاء فً جواز السعً من الطابق العلوي
ذهب السٌدان محمّد الشٌرازي (تٕٕٗٔهـ) وصادق الشٌرازي إلى القول( :ال بؤس بالسعً
فً الطابق الثانً أو السطح ,ح ّتى فً صورة االختٌار)(ٕ).
أما الشٌخ الفٌاض فقد قالٌ( :جزي السعً بٌنهما من الطابق العلوي)(ٖ).
ثانٌاً :السعً فً التوسعة العرضٌة
قال السٌد السٌستانً( :إذا ثبت للناسك – ولو من خبلل فتاوى بعض الفقهاء – توفر شهادة
الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلً الصفا والمروة إلى الممر الجدٌد أجزأه
السعً فٌه .وإن لم ٌثبت له ذلك ولم ٌمكنه السعً من الممر األصلً ذهابا ً وإٌابا ً – لتخصٌصه
لئلٌاب فقط – جاز له البدء من المقدار األصلً من الصفا ث ّم االتجاه ٌمٌنا ً إلى الممر الجدٌد
وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ,وال ٌضره عدم استقبالها عند التوجه إلٌها ,واما مع تمكنه
من السعً فً الممر األصلً ذهابا ً وإٌابا ً فاألحوط لزوما ً تعٌنه وعدم اإلجتزاء بالسعً على النحو
المتقدم)(ٗ).
وقال السٌد الحكٌم( :إ ذا فرضت الحكومة السعودٌة السعً بنحو معٌن بحٌث ال ٌتٌسر السعً
ذهابا ً واٌابا ً على الوضع السابق جاز السعً فً التوسعة الجدٌدة واألحوط وجوبا ً االقتصار فً
ذلك على ماعد الخمسة امتار من التوسعة الجدٌدة  ,وأما إذا تٌسر السعً على النحو الذي كان
سابقا ً فبل ٌجوز السعً فً التوسعة إ ّال لمن ٌقطع بتحقق السعً بٌن الصفا والمروة عرفا ً ,علما ً انا
عن قناعة تامة بؤن السعً بٌن الصفا والمروة ٌتحقق فً التوسعة الجدٌدة عدا الخمسة أمتار على
األحوط وجوباً)(٘).

(ٔ) مناسك الحج :ناصر مكارم الشٌرازي.ٔٔ9 ,
(ٕ) مناسك الحج :محمّد الشٌرازي + ٘7 ,جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الشٌرازي.ٔٙٗ ,
(ٖ) مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٔ8ٗ ,
(ٗ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕٕٔ ,
(٘) مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.ٔ98 ,
ٗٔٔ

ثالثاً :السعً فً السرداب:
قال السٌد السٌستانً( :ما كان تحت الممر األصلً ٌجوز السعً فٌه)(ٔ).
وقال السٌد الحكٌم( :ال مانع من السعً فً السرداب (القبو)إذا صدق علٌه عرفا ً السعً بٌن
الجبلٌن)(ٕ).
وقال السٌد الحابري( :إن ك ّنا نحتمل كون السعً بٌنهما سعٌا ً بٌن الجبلٌن ,أي :كانت األرض
فً زمن التشرٌع نازلة إلى هذا الح ّد ,جاز السعً بٌنهما)(ٖ).
وقال الشٌخ الفٌاض( :إذا كان السعً هناك بٌن الجبلٌن كما هو كذلك ومستوعبا ًلواقع المسافة
ولم ٌكن اقصر من ذلك جاز ,وإ ّال فبل)(ٗ).
رابعاً :أدلة ومبانً السعً فً التوسعة الجدٌدة
الحكم من هذه الناحٌة ٌرتبط بمدى امتداد الصفا والمروة فإن البلزم أن ٌكون السعً ما بٌنهما
فإذا فرض انا احرزنا ارتفاع الصفا إلى الطابق العلوي بحٌث كان الصفا أعلى من الطابق العلوي
ولو بمقدار أقل من شبر فٌكفً ,وهكذا بالنسبة إلى المروة فٌكفً وٌصدق ا ّنه طواؾ بٌن الصفا
والمروة ,أما إذا كان اخفض من ذلك أو كانا مساوٌٌن له فبل ٌصدق العنوان المذكور.
وهكذا األمر من ناحٌة الطابق األسفل فالكبلم هو الكبلم فاذا ثبت ان جذور الجبلٌن موجودة
فً الطابق ما تحت األرضً فٌكفً آنذاك الطواؾ ما بٌنهما ,والفقٌه احٌانا ٌتوقؾ أو ٌحٌل
المسؤلة على المكلؾ نتٌجة عدم احرازه الرتفاع الجبلٌن عن الطابق العلوي وعدم احراز امتدادها
إلى الطابق ما تحت األرضً ,وإذا فرض ان المكلؾ احرز ذلك فبل مشكلة(٘).

(ٔ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕٔٓ ,
(ٕ) مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.ٔ98 ,
(ٖ) مسابل فً الحج والعمرة :كاظم الحابري.ٖٖٔ ,
)ٗ( مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕٓٗ ,
)٘( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔٙ9 ,
٘ٔٔ

وكذلك بالنسبة إلى السعً بالنسبة إلى المسعى الجدٌد فإنه إذا احرز كونه بٌن الصفا والمروة
كفى السعً فٌه ,إذا لم ٌحرز فبل ٌكفً السعً فٌه وتبقى المسؤلة مرتبطة بمراجعة أهل الخبرة أو
القرابن إلى أن ٌحصل احراز لبلمتداد بحٌث ٌصدق السعً بٌن الجبلٌن.
وا ّنا إذا شككنا هل ان الصفا والمروة ممتدان بحٌث ٌصدق السعً فً المسعى الجدٌد ا ّنه
سعً بٌن الصفا والمروة ,فنجري البراءة عن تعٌن السعً فً المقدار المتٌقن فنقول :ان ذمتنا قد
اشتؽلت بالسعً بٌن الصفا والمروة ,والمسعى القدٌم ٌكفً ببل اشكال فانه سعً بٌن الصفا
والمروة ولكن نشك هل هو متعٌن أو ا ّنه ٌكفً السعً فً المقدار الجدٌد ان المورد هو الدوران
بٌن التعٌٌن والتخٌٌر حٌث ان فً التعٌن كلفة زابدة فتنفى تلك الكلفة بسبب عدم العلم بها
بالبراءة(ٔ).
إنّ النصوص أمرتنا بعنوان السعً بٌن الصفا والمروة وتارة نفهم من هذا التكلٌؾ ان
الواجب هو العنوان ال ان هذا العنوان قد اشتؽلت به الذمة ,وإنما هو قد أخذ بنحو المشٌرٌة وكؤنه
ٌراد ان ٌقال (ٌلزم ان ٌكون السعً فً هذا المقدار من األرض) فالواجب هو السعً فً هذا
المقدار من األرض وعنوان (بٌن الصفا والمروة) افاد كمشٌر إلى هذا المقدار من األرض ال ان
الذمة اشتؽلت به ,واخرى نبنً على ان الذمة اشتؽلت بهذا العنوان ولٌس المعنون.
فاذا فرض انها اشتؽلت بالمعنون فحٌث انا ال ندري سعته وضٌقه فٌمكن حٌنب ٍذ ان نقول :ان
الذمة قد اشتؽلت بالجامع – ٌعنً اشتؽلت بالسعً فً مقدار من األرض – اما خصوص هذا
المقدار فهو شًء ٌشك فً اشتؽال الذمة به فنجري البراءة عنه ,وهذا إذا فرض ان الذمة لم
تشتؽل بالعنوان بل اشتؽلت بالمعنون.
أما إذا فرض انها اشتؽلت بالعنوان فبل ُب َّد من احراز ذلك العنوان إذ ال ٌوجد معه وضٌق فً
دابرة التكلٌؾ وإنما دابرة التكلٌؾ محددة وهً السعً بٌن الصفا والمروة ؼاٌته ان المكلؾ ال

(ٔ) ٌنظر :المصدر نفسه.ٔٙ9 ,
ٔٔٙ

ٌدري هل ٌحصل االمتثال –أي امتثال هذا العنوان -بالسعً فً المسعى الجدٌد أو ال؟ ا ّنه شك
فً تحقق االمتثال فٌكون آنذاك مجرى لبلشتؽال(ٔ).
وهذا بخبلفه بنا ًء على تعلق التكلٌؾ بالمعنون فإن دابرة المكلؾ به مرددة بٌن السعة والضٌق
فٌنفى الضٌق بالبراءة ,اما بنا ًء على التعلق بالعنوان فبل ٌوجد تردد فً دابرة التكلٌؾ بٌن السعة
والضٌق فإذا استظهرنا عرفا ً اشتؽال الذمة بعنوان السعً بٌن الصفا والمروة فلٌزم الجزء
باالمتثال وال ٌكفً السعً فً المنطقة المشكوكة(ٕ).
وإذا منعت السلطة السعً فً القدٌم أما بشكل كامل أو فً خصوص الذهاب أو فً
خصوص اإلٌاب فماذا نصع؟ ان القاعدة األولٌة تقتضً سقوط وجوب الحج؛ ألن بعض أجزابه
ال ٌمكن اإلتٌان بها وحٌث ا ّنه ترابطً فٌلزم سقوط وجوب المركب بالكامل – ولكن فً
خصوص باب الحج حٌث ال تحتمل سقوط أصل الحج فان هذا بحسب ارتكاز المتشرعة لٌس
بمقبول وهكذا سقوط السعً من األساس فٌكون المناسب آنذاك اإلتٌان بالمقدار الممكن(ٖ).
وقال السٌد صادق الشٌرازيٌ( :صح السعً فً كل ما جاء فً مفروض السإال وذلك ال
طبلق أدلة السعً وعدم وجود ما ٌصلح للتقٌد أو االنصراؾ)(ٗ).
وقال الشٌخ فاضل الصفار( :الواجب فً السعً ان ٌكون بٌن الصفا والمروة ,وهما جببلن
هللا َف َمنْ َح َّج ْال َبٌ َ
ْت أَ ِو اعْ َت َم َر َفبلَ ُج َنا َح
معروفان بمكة قال تعالى ﴿ :إِنَّ ال َّ
ص َفا َو ْال َمرْ َو َة مِن َش َعآب ِِر ّ ِ
ؾ ِب ِه َما  ,)٘(﴾ ...فالمدار فً صحة السعً أن ٌكون بٌن الجبلٌن ببل فرق بٌن
َعلَ ٌْ ِه أَن ٌَ َّط َّو َ

(ٔ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔ7ٓ ,
(ٕ) ٌنظر :المصدر نفسه.ٔ7ٓ :
(ٖ) ٌنظر :المصدر نفسه.ٔ7ٓ :
)ٗ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي 7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓ7
)٘( سورة البقرة :اآلٌة .ٔ٘8
ٔٔ7

الطابق األرضً أو السرداب أو كان فً الطابق العلوي ,فٌجوز السعً فً التوسعة الجدٌدة إذا
وقعت بٌن الجبلٌن)(ٔ).
ٌبدو ان المبنى فً السعً ما صدق أنه بٌن الصفا والمروة حقٌقة جاز السعً فٌه ,والفقٌه
احٌانا ٌتوقؾ أو ٌحٌل المسؤلة على المكلؾ نتٌجة عدم احرازه الرتفاع الجبلٌن عن الطابق العلوي
وعدم احراز امتدادها إلى الطابق ما تحت األرضً ,وتبقى المسؤلة مرتبطة بمراجعة أهل الخبرة
أو القرابن إلى أن ٌحصل احراز لبلمتداد بحٌث ٌصدق السعً بٌن الجبلٌن ,هذا بالنسبة للفقهاء
الذٌن ال ٌجوزون السعً فً الطوابق أو التوسعة العرضٌة ,وأما من ٌجوز السعً فً الطوابق
العلوٌة فالمبنى ما صدق علٌه السعً بٌن الصفا والمروة ولو عرفا ً جاز الطواؾ فٌه إلطبلق أدلة
السعً وعدم وجود ما ٌصلح للتقٌد.

المبحث الثالث :مبانً أحكام مستحدثات التظلٌل
عندما ٌحرم الحاج تترتب على إحرامه تروك اإلحرام ,هً مجموعة من األمور التً تحرّم
على المحرم ما دام محرماً ,وٌجب علٌه اجتنابها ,وٌترتب على فعلها الكفارة ,وتنقسم هذه التروك

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٔٙ
ٔٔ8

إلى ما ٌشترك فٌ ه الرجل والمرأة كالصٌد و  ....وما تختص بالمرأة كالنقاب و  ....وما ٌختص
به الرجل كالتظلٌل و .)ٔ(....
قال الشٌخ المفٌد (تٖٔٗهـ)( :فاذا أحرم بما ذكرناه فلٌكشؾ ظبلل محمله إذا كان له ظبلل,
وال ٌجلس تحته .ولٌجتنب النساء ,وشم الطٌب ,وأكل طعام فٌه طٌب .وال ٌلبس قمٌصاً .وال ٌؽط
رأسه .وال ٌحك جسده ,وال رأسه حكا ً ٌدمٌه .وال ٌرم بشًء من شعره .وال ٌلق القملة عن بدنه.
وال ٌنظر وجهه فً مرآة .وال ٌرتمس فً الماء .ولٌتجنب الصٌد والجدال وهو :قول القابل :وهللا
ما كان كذا ,ووهللا لٌكونن كذا .ولٌتجنب الكذب واشباهه قال هللا ع ّز وج ّلْ ﴿ :ال َح ُّج أَ ْش ُه ٌر
ٌِهنَّ ْال َح َّج َفبل َر َف َ
َمعْ لُو َم ٌ
ث َوال فُس َ
ُوق َوال ِج َدا َل ٌ ,)ٕ( ﴾...عنً الكذب وؼٌره من
ات َف َمنْ َف َر َ
ضف ِ
معاصً هللا عز وجل والجدال هو :الٌمٌن على ما بٌّناه)(ٖ).
المطلب األول :مفهوم التظلٌل وأدلته
أوال :مفهوم التظلٌل
التظلٌل فً اللغةِّ :
ٌل ,وظِ ُّل الج ّنةِ,
الظ ُّل( :ض ُّد ال َّ
ضحِّ ,وهو أع ُّم من الفًء ,فإنه ٌقال :ظِ ُّل اللَّ ِ
وٌقال لك ّل موضع لم تصل إلٌه ال ّ
شمس :ظِ ل ْ ,وال ٌقال الفً ُء َّإال لما زال عنه الشمس)(ٗ),
بالظ ِّل واسْ َت َظ َّل ِّ
ِّ
ُّ
واسْ َت َظ َّل الرج ُل ْ
والظلَّة
بالظ ِّل مال إلٌه و َق َعد فٌه ومكان َظلٌِ ٌل ذو ظِ ل,
اك َتنَّ
ُّ
الحرِّ والبرد ,وتظلٌل
وال ِم َظلَّة سوا ٌء وهو ما ٌُسْ َت َظ ُّل به من الشمس
والظلَّة الشًء ٌُسْ َتتر به من َ
اسم الجمع :تظلٌبلت وتظالٌل .وتظلل ٌتظلل تظلٌبلً ,اذ جعل نفسه فً الظل ,وهذا ممنوع على
المحرم فً الحج(٘).

(ٔ) ٌنظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللاٌ + 9٘ ,نظر :الوجٌز فً مناسك الحج :محمّد تقً المدرسً ,نشر انتشارات
مدرسً ,طٔ (٘ٔٗٔهـ).77 ,
(ٕ) سورة البقرة :اآلٌة.ٔ97
(ٖ) المقنعة :المفٌد.98 -97 ,
)ٗ( مفردات ألفاظ القرآن :الراؼب االصفهانً.ٖ٘٘ ,
)٘( ٌنظر :لسان العرب :ابن منظورٌ + ٘ٔٗ -ٖ٘ٔ/٘ ,نظر :القاموس المحٌط :الفٌروزابادي.ٖٔ8/ٖ ,
ٔٔ9

التضلٌل فً االصطالح :لم ٌتضح المراد من االستظبلل دقٌقا ً فً كلمات الفقهاء ,وإنما
اقتصروا بالمثال له بالركوب فً المحمل والهودج ونحوهما ,وزاد المتؤخرون الركوب فً
السٌارة والطابرة ...قال الجواهري (تٕٔٙٙهـ)( :وتظلٌل الرجل المحرم علٌه سابراً بؤن ٌجلس
فً محمل أو قبة أو كنٌسة أو عمارٌة مظللة أو نحو ذلك على المشهور نقبل فً الدروس

(ٔ)

وؼٌرها ,بل عن االنتصار(ٕ) والخبلؾ(ٖ) والمنتهى(ٗ) والتذكرة(٘)اإلجماع علٌه)( .)ٙوٌرى السٌد
السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) :أن المراد من االستظبلل التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو
المطر ونحو ذلك ,فالتظلٌل المنهً عنه مؤخوذ من الظلة وهً شًء ٌستتر به من الحر والبرد
كما فً اللؽة فاالستظل األخذ فً مفهومه االستتار من شًء سواء كان شمسا ً أو ؼٌرها(.)7

وقوى السٌد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ) جواز االستظبلل باللٌل( ,)8وربما ٌظهر من بعض الفقهاء
الفقهاء ذلك أٌضا ,لتعلٌلهم حرمة االستظبلل بكونه منافٌا ً لئلضحاء الذي هو البروز للشمس(.)9
ثانٌاً :أدلة حرمة التظلٌل للرجل المحرم

)ٔ( الدروس الشرعٌة :الشهٌد األول.ٖ77/ٔ ,
)ٕ( اإلنتصار :الشرٌؾ المرتضى.ٕٗ٘ ,
)ٖ( الخبلؾ :الطوسً.ٖٔ8/ٕ ,
)ٗ( منتهى المطلب :العبلمة الحلً.79ٔ/ٕ ,
)٘( تذكرة الفقهاء :العبلمة الحلً.ٖٖ7/ٔ ,
) (ٙجواهر الكبلم :الجواهري.ٖ9ٗ/ٔ8 ,
)ٌ (7نظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٗ97/ٕ8 ,
)ٌ (8نظر :تحرٌر الوسٌلة :روح هللا بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخمٌنً (ت ٔٗٓ9هـ) ,الناشر دار الكتب العلمٌة ,مطبعة
اآلداب فً النجؾ األشرؾ  -العراق ,طٕ(ٖٓٔ9هـ).ٕٗ7/ٔ ,
)ٌ (9نظر :الموسوعة الفقهٌة المٌسرة :محمّد علً االنصاري ,الناشر مجمع الفكر اإلسبلمً ,مطبعة مإسسة الهادي ,طٔ
(ٔٗٔ8هـ).ٖٖٗ/ٕ ,
ٕٓٔ

المشهور بٌن الفقهاء ,مما ال خبلؾ فٌه(ٔ) ,بل ممّا ادعً علٌه اإلجماع(ٕ) ,حرمة التظلٌل
للرجل المحْ رم بالجملة.
الرواٌة األولى :عن الحسٌن بن سعٌد عن صفوان عن العبلء عن صحٌحة(ٖ)محمّد بن مسلم
عن أحدهما ( )قال( :سالته عن المحرم ٌركب القبة(ٗ)؟ فقال :ال ,قلت :فالمرأة المحْ رمة؟ قال:
قال :نعم)(٘).

الرواٌة الثانٌة :عن موسى بن القاسم عن صفوان عن صحٌحة( )ٙهشام بن سالم قال :سؤلت
أبا عبد هللا ( )عن المحرم ٌركب فً الكنٌسة( )7فقال( :ال وهو للنساء جابز)(.)8

(ٔ) ٌنظر :مختلؾ الشٌعةّ :
العبلمة الحلً +ٔٓ8 /ٗ ,الدروس الشرعٌة :الشهٌد األول + ٖ77 /ٔ ,مدارك األحكام :محمّد
العاملً + ٖٕٙ /7 ,الحدابق الناضرة :البحرانً + ٗ7ٓ /ٔ٘ ,جواهر الكبلم :الجواهري.ٖ9ٗ /ٔ8 ,
(ٕ) الخبلؾ :الطوسً + ٖٔ9 /ٕ ,تذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلً + ٖٗٓ /7 ,مستند الشٌعة :النراقً + ٕ٘ /ٕٔ ,جواهر
الكبلم :الجواهري.ٖ9ٗ /ٔ8 ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,٘8 ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ٘٘,معجم رجال
رجال الحدٌث :الخوبً + ٖٖٙ/٘ ,النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/النجاشً + ٕ87النجاشً.ٖٓ9
(ٗ) القبة :بالضم والتشدٌد :البناء من شعر ونحوه ,والجمع قبب ,والمراد قبة الهودجٌ ,نظر :مجمع البحرٌن :الطرٌحً.ٕٔٗ9 ,
(٘) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖٕٔ /٘ ,
) (ٙالرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,النجاشًٖ ,ٔ9معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٖٔٗ/ٔٓ ,النجاشً .ٗٔٙ
( )7الكنٌسة :هودجٌ ,ؽرز فً المحمل أو فً الرحل قضبان ,وٌلقى علٌه ثوب ٌستظل به الراكب وٌستتر بهٌ ,نظر :المصباح
المنٌر :الفٌومً.ٖ٘٘ ,
( )8تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖٕٔ /٘ ,
ٕٔٔ

الرواٌة الثالثة :عن الحسٌن بن سعٌد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن صحٌحة(ٔ) الحلبً
قال :سؤلت أبا عبد هللا ( )عن المحرم ٌركب فً القبة؟ قال( :ما ٌعجبنً إ ّال أن ٌكون مرٌضا ً
قلت :فالنساء؟ قال :نعم((ٕ).
الرواٌة الرابعة :عن علً بن إبراهٌم عن أبٌه عن صحٌحة(ٖ) عبد هللا بن المؽٌرة سؤلت أبا
الحسن ( )عن الظبلل للمحرم ,فقال) :اضح لمن أحرمت له(ٗ) ,قلت :إنً محرور وان الحر
ٌشتد علً ,فقال :أما علمت ان الشمس تؽرب بذنوب المحرمٌن((٘).

الرواٌة الخامسة :عن سعد عن أبً جعفر عن محمّد بن أبً عمٌر عن صحٌحة( )ٙجمٌل بن
دراج عن أبً عبد هللا ( ) :)ال بؤس بالظبلل للنساء وقد رخص فٌه للرجال)(.)7
الرواٌة السادسة :عن عبد هللا بن جعفر الحمٌري فً قرب االسناد عن أحمد بن محمّد عن
صحٌحة(ٔ) البٌزنطً عن اإلمام الرضا ( )قال :قال ابو حنٌفة :أٌش فرق ما بٌن ظبلل المحرم
المحرم والخِباء(ٕ)؟ فقال أبو عبد هللا (( :)ان ال ُّس ّنة ال تقاس)(ٖ).

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر ,:رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ٘٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٖٖٙ/٘ ,
رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٓٙ ,الخوبًٔٔ + ٕٔ7/الخوبًٕٗ + ٖ٘/الخوبًٕٗ.9ٗ/
(ٕ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖٕٔ /٘ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
 +النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/النجاشً.ٕٓ7
(ٗ) اض َح :البروز للشمسٌ ,نظر :لسان العرب :ابن منظور.ٖٗٗ ,٘ ,
(٘) الكافً :الكلٌنً ٗ.ٖ٘ٓ /
) (ٙالرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ7ٙ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ٔ78/ٕٕ ,
ٕٕ +ٔ78/الخوبًٕٕ + 87/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشًٕ٘ٔ ,الخوبً٘.ٕٕٔ/
( )7تهذٌب األحكام :الطوسً ٘.ٖٕٔ /
ٕٕٔ

الرواٌة السابعة :أحمد بن محمّد عن علً بن الحكم عن صحٌحة(ٗ) إسماعٌل بن عبد الخالق
سؤلت أبا عبد هللا ( )هل ٌستتر المحرم من الشمس؟ قال( :ال إ ّال أن ٌكون شٌخا ً كبٌراً ,أو قال
ذا علة)(٘).

الرواٌة الثامنة :عن موسى بن القاسم عن صحٌحة( )ٙعلً بن جعفر قال :سؤلت اخً ()
اظلل وأنا محرم؟ فقال :نعم وعلٌك الكفارة قال( :فرأٌت علٌا ً إذا قدم مكة ٌنحر بدنه لكفارة
الظل)(.)7
الرواٌة التاسعة :عن الحسٌن بن سعٌد عن حماد عن صحٌحة

()8

عبد هللا بن المؽٌرة قلت

ألبً الحسن األول ( )أظلل وأنا محرم؟ قال( :ال  ,قلت :فؤظلل وأكفر؟ قال :ال ,قلت :فإن

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٕٔٔ ,النجاشً ,9ٓ:معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + 9/ٖ ,الخوبًٕٗ.7ٖ/
(ٕ) الخِباء :بٌت من وبر أو شعر أو صوؾ والخِباء المنزلٌ ,نظر :المعجم الوسٌط :إبراهٌم مصطفى  -أحمد الزٌات -حامد عبد
القادر -محمّد النجار.ٗٗٗ/ٔ,
(ٖ) وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٕٖ٘ /ٕٔ ,
)ٗ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,9ٓ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ 9/ٖ ,
النجاشً ٕ ,ٕٙالخوبًٕٔ + ٗٔٔ/النجاشً.ٕ9
(٘) الكافً :الكلٌنً.ٖ٘ٔ /ٗ ,
) (ٙالرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,النجاشً ٕٔٗ.
( )7تهذٌب األحكام :الطوسًٖٖٗ /٘ ,
) (8الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ٘٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٖٖٙ/٘ ,
رجال النجاشً :النجاشً + ٔٗٓ ,الخوبً.ٔ99/7
ٖٕٔ

مرضت؟ قال :ظلل وكفر ,ث ّم قال :أما علمت أن رسول هللا ( )قال :ما من حاج ٌضحى ملبٌا ً
ح ّتى تؽٌب الشمس إ ّال ؼابت ذنوبه معها)(ٔ).
والرواٌات تضمنت بعضها المنع عن ركوب الرجل القبة والكنٌسة وهما مركبان ٌومبذ ,لها
سقؾ نظٌر السٌارة والقطار ,وتضمنت بعضها المنع من التظلٌل والتستر من الشمس إ ّال من علة
أو مرض ,وتضمنت بعضها المنع من استتار المحرم من الشمس ,وتضمنت بعضها باإلضحاء
وهو اعتزال الظل ,أو البروز والتكشؾ أمام العوارض الجوٌة المإذٌة ,وتضمن بعضها اشكال
بعض فقهاء ال ُّس ّنة على بعض االبمة ( )وجوابهم ودفاعهم عن حكم تحرٌم االستظبلل
بالمتحرك دون الساكن بانه حكم تعبدي مؤثور عن رسول هللا (.)ٕ()
ثالثاً :أدلة جواز التظلٌل للرجل المحرم
وقد ٌستدل على العدم أي عدم الحرمة كما هو المنسوب إلى ابن الجنٌد (تٖٔ8هـ) وؼٌره
بالوجوه الثبلثة:
الوجه األول :صحٌحة الحلبً المتقدمة (ما ٌعجبنً إال أن ٌكون مرٌضاً) بعد ما سبل عن
ركوب المحرم فً القبةٌ ,دل على الكراهة فتحمل بقٌة الرواٌات الناهٌة على ذلك ,إنّ التعبٌر
صالح لؤلثنٌن ,فكما ٌصح االستعمال فً موارد الكراهة ٌصح االستعمال فً موارد التحرٌم,
ومعه فبل ٌكون منافٌا ً للرواٌات الظاهرة فً التحرٌم(ٖ).

(ٔ) من ال ٌحضره الفقٌه :أبو جعفر محمّد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق (تٖٔ8هـ) ,تحقٌق :علً اكبر الؽفاري,
مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,طٕ(د .ت) + ٖٖ٘-ٖٕ٘ /ٕ ,علل الشرابع :أبو جعفر
محمّد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌة القمً الصدوق (تٖٔ8هـ) ,قدم له :محمّد صادق بحر العلوم ,نشر المكتبة الحٌدرٌة,
طٔ(ٕ٘ٗٔهـ).ٕٗ٘/ٔ ,
(ٕ) ٌنظر :بشرى الفقاهة :محمّد أمٌن المامقانً.ٕ8ٗ /ٔٔ ,
(ٖ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانًٌ + ٖٔ٘ ,نظر بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللاٌ +ٔٓ9 ,نظر :أبحاث فقهٌة:
فقهٌة :حسٌن مرتضى القزوٌنً ,مكتبة العبلمة ابن فهد الحلً ,مطبعة النجؾ األشرؾ -العراق ,طٔ(ٕٖٗٔهـ).ٖ٘ ,
ٕٗٔ

الوجه الثانً :صحٌحة جمٌل بن دراج المتقدمة حٌث جاء فٌها (ال بؤس بالظبلل للنساء وقد
رخص فٌه للرجال) بدعوى ان التظلٌل مباح ومرخص للرجال فتحمل الرواٌات األخرى على
الكراهة ,إنّ صٌاؼة التعبٌر ٌفهم منها ا ّنه رخص فً الحاالت ؼٌر الطبٌعٌة أي فً حالة العذر
ّ
وإال لكان ٌعبر هكذا (ال بؤس بالظبلل للنساء والرجال) ببل حاجة أن ٌعبر (وقد رخص فٌه
للرجال ,إذن هذه الرخصة طاربة بسبب العنوان الثانوي ودلت رواٌات ان من اضطر جاز له أن
ٌظلل مع التكفٌر)(ٔ).
الوجه الثالث :صحٌحة علً بن جعفر سؤلت أخً ( )أظلل وأنا محرم؟ فقال ((:نعم
وعلٌك الكفارة ,قال :فرأٌت علٌا ً إذا قدم مكة ٌنحر بدنه لكفارة الظل))(ٕ) ,بدعوى اإلمام ()
جوز له التظلٌل ؼاٌته مع الكفارة .
الرواٌة قضٌة فً (واقعة شخصٌة) ال تعرؾ مبلبساتها وظروفها فعلً بن جعفر ( )سؤل
أخاه اإلمام موسى (( )مثلً وانت تعرؾ حالً انت أخً هل أظلل وأنا محرم)؟ لعل
المقصود هو هذا واإلمام ( )قال نعم ولكن مع الكفارة ,وال ٌمكن التمسك بالرواٌة إلثبات
الرخصة فً الحاالت العادٌة ,فإنّ ذلك ٌتم إذا كان السإال عن شخص كلً مجهول الحال كؤن
ٌعبر هكذا (شخص محرم هل ٌجوز له ان ٌظلل) فإذا أجاب اإلمام ( )باإلٌجاب مع الكفارة
ٌمكن التمسك بفكرة ترك االستفصال ,أما بعد ما كان علً بن جعفر ٌسؤل عن حال نفسه فبل
ٌمكن التمسك بالرواٌة إلثبات الرخصة فً الحاالت العادٌة(ٖ).
المطلب الثانً :أقوال وأدلة ومبانً مستحدثات التظلٌل
أوال :حرمة التظلٌل للراكب والراجل

(ٔ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٖٔ٘ ,
)ٕ( تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖٖٗ /٘ ,
(ٖ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانًٌ + ٖٔ٘ ,نظر بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٔٔٔ ,
ٕ٘ٔ

ان القدر المتٌقن من داللة النصوص هو الراكب ,وإنما الكبلم فً الراجل ,والذي ٌظهر ان
الحكم شامل له أٌضاً ,كما ٌصرح بعض الفقهاء(ٔ).
(والمناسب التعمٌم باعتبار أن بعض رواٌات المسؤلة وان اختصت بالراكب كرواٌة القبة
والكنٌسة إ ّال ان البعض اآلخر من الرواٌات ٌوجد فٌه إطبلق ٌمكن التمسك به إلثبات التعمٌم من
قبٌل صحٌحة عبد هللا بن المؽٌرة (قلت ألبً الحسن األول ( ,)أظلل وأنا محرم؟ قال :ال) (ٕ),
ا ّنه ( )لم ٌستفصل بٌن كون السابل راكبا ً أو ماشٌا ً فٌدل ذلك على التعمٌم ومن قبٌل صحٌحة
إسماعٌل بن عبد الخالق (سؤلت أبا عبد هللا ( )هل ٌستتر المحرم من الشمس؟ فقال :ال ,إ ّال أن
ٌكون شٌخا ً كبٌراً)(ٖ) ,فإ نه لو كان ٌجوز التظلٌل للماشً لكان من المناسب ان ٌقول له (نعم إذا
كان ماشٌا ً وال إذا كان راكبا) ان اإلطبلق فً مقام الجواب بكلمة (ال) ٌدل على عمومٌة
الحكم)(ٗ).
ثانٌاً :أقوال ومبانً الفقهاء فً التظلٌل للثوابت
القدر المتٌقن من حرمة االستظبلل بما إذا كان الظل سابراً معه ,كالمحمل والقبة والكنٌسة
والشمسٌة للماشٌن وأما إذا كان الظل ثابتا ً كالعبور من تحت الجسور وداخل النفق وؼٌرها
فالظاهر عدم المنع ,قال بها أؼلب الفقهاء :السٌد الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ)(٘) ,والسٌد السٌستانً(,)ٙ
والشٌخ وحٌد الخراسانً( ,)7والشٌخ الفٌاض(ٔ) ,والسٌد الحكٌم(ٕ) ,والسٌدان محمّد (تٕٕٗٔهـ)

(ٔ) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً + ٗ9ٗ /ٕ8 ,مهذب األحكام :عبد األعلى السبزواري/ٔٗ ,
ٕٓٓ  +الفقه :محمّد الحسٌنً الشٌرازي ,نشر دار العلوم ,طٕ (ٔٗٓ8هـ)ٌ + ٘ٓ /ٖٗ ,نظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب
هللا.ٔٗٗ ,
(ٕ) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٖٕ٘ /ٕ ,
(ٖ) الكافً :الكلٌنً.ٖ٘ٔ /ٗ ,
(ٗ) تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانًٌ + ٖٔ7 ,نظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٔٗ٘ ,
)٘( مناسك الحج :روح هللا الخمٌنً.ٔٓ8 ,
) (ٙمناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٔٗٔ ,
) (7مناسك الحج :وحٌد الخراسانً.ٔٓ9 ,
ٕٔٙ

(تٕٕٗٔهـ) وصادق الشٌرازي(ٖ) ,والسٌد الحابري(ٗ) ,والشٌخ السبحانً(٘) ,للسٌرة القطعٌة
وانصراؾ الرواٌات عن هذه األصناؾ:
ٌٔ -جوز للمحرم أن ٌسٌر فً ظل األجسام الثابتة ؼٌر المتحركة كالسقوؾ واألشجار
والجدران والجسور واألنفاق وتحت السحاب المانع من الشمس ,والوجه فً ذلك هو السٌرة
القطعٌة ,فإن المحرمٌن ٌمرون أثناء إحرامهم تحت السقوؾ وال ٌحتمل أنهم ال ٌدخلون الزقاق
الذي فٌه سقؾ أو ٌبتعدون عن الشجرة فً المكان الذي فٌه شجرة ,أو إذا كان هناك سحاب فبل
ٌسٌرون فً ذلك الٌوم ,أن السٌرة على خبلؾ ذلك جزماً ,وإال لكان ذلك ظاهرة ملفتة لؤلنظار
تستدعً النقل ,وعدم نقلها ٌدل على أن المسلمٌن كانوا ٌسٌرون فً ظل هذه االشٌاء ,هذا كله لو
سلمنا وجود إطبلق فً رواٌات حرمة التظلٌل ولو من قبٌل (أضح لمن أحرمت له) ,احتجنا آنذاك
إلى التمسك بالسٌرة ,أما إذا لم ٌكن هناك إطبلق كفانا فً الجواز بعد عدم اإلطبلق التمسك
بالبراءة(.)ٙ
ٕ -ان المهم فً الباب هو التظلٌل واالستظبلل ,وهما من األمور القصدٌة فالعبور من تحت
القناطر والجسور لتوقؾ استمرار السٌر علٌه ,ال ٌعد مصداقا ً لبلستظبلل ,خصوصا ً إذا كان
الطرٌق منحصراً به كما هو الحال فً زماننا(.)7
ٖ -القول بالمنع ٌبلزم عدم جواز اإلحرام فً المسجد الحرام للحج ,الستلزامه العبور تحت
السقوؾ المشٌدة عصر العثمانٌٌن والسعودٌٌن(.)8

)ٔ( مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٔ٘ٓ ,
)ٕ( مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.ٔٓ9 ,
)ٖ( مناسك الحج :محمّد الشٌرازي + ٖٗ ,جامع أحكام الحج والعمرة.ٕٖٔ ,
)ٗ( مناسك الحج :كاظم الحابري.ٙٓ ,
)٘( مناسك الحج :جعفر السبحانً.ٙٗ ,
)ٌ (ٙنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٖٔ7 ,
(ٌ )7نظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً + ٘ٔٓ -٘ٓ9 /ٖ ,بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٔٗ7 ,
)ٌ (8نظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.٘ٔٓ -٘ٓ9/ٖ,
ٕٔ7

ٗ -ان القارن والمفرد ٌحرمان للعمرة من المسجد الحرام ببل اشكال وال ٌنفك ذلك عن عبور
المظبلت(ٔ).

ثالثاً :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً السفٌنة والقطار والطائرة ووسائل النقل الحدٌثة
وقع الكبلم فً بعض الصور مثل السفٌنة التً ربما ٌقضً فٌها اإلنسان أٌاما ً بلٌالٌها ٌبٌت
فٌها أو كالقطار الذي ٌمضً مسافات بعٌدة بحٌث ٌواصل سٌره أٌاما ً ولٌالً عدة ,فهل ان المحرم
فً حال مسٌر فٌحرم علٌه التظلٌل أم فً حال نزول فالسفٌنة والقطار صارا بالنسبة إلٌه أشبه
بالمنزل الذي ٌستقر فٌه(ٕ) ,قال أؼلب الفقهاء ال ٌجوز

(ٖ)

وقال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) :إنّ

مقتضى اإلطبلق حرمة التظلٌل فً جمٌع الحاالت ,خرج من هذا اإلطبلق خصوص حال النزول
فً الخباء والوصول إلى المنزل ,أما ؼٌره كالسفٌنة فٌبقى داخبلً تحت اإلطبلق؛ األمر الذي
ٌقتضً الحرمة(ٗ).

)ٔ( ٌنظر :المصدر نفسه.٘ٔٓ -٘ٓ9/ٖ :
(ٕ) ٌنظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٕٔ8 ,
)ٖ( ٌنظر :مناسك الحج :روح هللا الخمٌنً + 9ٙ ,مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً + ٔٗٓ,مناسك الحج :وحٌد
الخراسانً + ٔٓ9 ,مناسك الحج :علً الخامنبً + ٕ9 ,مناسك الحج :محمد الشٌرازي + ٖٗ ,مناسك الحج :صادق الشٌرازي,
ٕٕٔ  +مناسك الحج :كاظم الحابري + ٙٓ ,مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٔ٘ٔ ,
(ٗ) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٗ9ٖ /ٕ8 ,
ٕٔ8

وظاهر صحٌحة البزنطً مطلق ال ِخباء ح ّتى لو كان فً الطرٌق وهذا معناه ان العبرة بحال
النزول ,والنتٌجة :حرمة التظلٌل فً مثل القطار أو السفٌنة أو الطابرة ...إذا لم ٌلزم منه العسر
والحرج أو االضطرار(ٔ).
رابعاً :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً المصعد الكهربائً
المعروؾ بٌن فقهاء اإلمامٌة حرمة التظلٌل باألجسام المتحركة على الرجل المحرم ,من قبٌل
التظلٌل بالمظلة وسقؾ السٌارة والطابرة ونحوها حال التنقل من منطقة إلى أخرى ,ولكن وقع
االختبلؾ فً حرمة التظلٌل بما ٌتحرك عمودٌا ً كالمصعد ,وقال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :ال
بؤس به فإذن الممنوع هو التظلٌل حال سٌره فً السفر ال حال النزول والصعود)(ٕ) ,وبناءاً على
مكان ولو لبلستراحة
رأٌه (قدس سره) من أن مكة منزل بتمامها ,أو أن المحرم إذا نزل فً
ٍ
القصٌرة فٌجوز له التظلٌل فً ذلك المكان باعتبار أنه نحو من المنزل أٌضاًٌ ,كون صعود
المصعد الكهربابً شٌبا ً جابزاً ,باعتبار أنه إما أن ٌكون فً مكة ومكة منزل ,أو فً الطرٌق
والنزول فً الطرٌق ٌعد منزالً أٌضاً ,فلو كان فً الطرٌق أثناء النزول مصعد كهربابً جاز
ركوبه(ٖ) .وذهب السٌد السٌستانً إلى جواز ركوبه(ٗ) ,وقال السٌد الحكٌم( :الظاهر جوازه)(٘),
وهناك من ذهب إلى التفصٌل فً المسؤلة كالسٌد كاظم الحابري والشٌخ محمّد أمٌن زٌن الدٌن
(تٔٗٔ9هـ) فإذا كان الموضع الذي جعل فٌه المصعد الكهربابً من العمارة مستوراً عن
الشمس وعن الحر والبرد والمطر ,فٌجوز للمحرم الوقوؾ والصعود والهبوط فٌه ,وإذا كان
الموضع بارزاً للشمس وللحر والبرد ,وصدق على الواقؾ فً المصعد أنه متظلل بسقفه عن

(ٔ) ٌنظر :بحوث فً فقه الحج :حٌدر حب هللا.ٕٔ8 ,
)ٕ( صراط النجاة :أبو القاسم الخوبً.ٕٕ٘/ٔ ,
)ٖ( ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٗ99 /ٕ8 ,
)ٗ( مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٖٔٗ ,
)٘( مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.ٔٔٓ ,
ٕٔ9

الشمس ,أو عن الحر أو البرد ,أو عن المطر فً أوقات المطر ,لم ٌجز للمحرم الوقوؾ فٌه فً
تلك الساعات ,ولزمته الكفارة إذا وقؾ واستظ ّل به(ٔ(.
وقال الشٌخ االٌروانًٌ :مكن الحكم بالجواز لوجهٌن :األول :التمسك بفكرة القصور فً
المقتضً ,بمعنى أنه لو رجعنا إلى رواٌات المسؤلة فاستفادة الحرمة منها لذلك شًء صعب,
والوجه فً ذلك؛ أن مستند حرمة التظلٌل أحد أمور ثبلثة هً أما رواٌات القبة والكنٌسة ,أو
الرواٌات التً ٌسؤل فٌها الراوي اإلمام ( )وٌقول (أظلل وأنا محرم فقال :ال)أي أن الراوي
ٌسؤل واإلمام ٌقول (ال) ,انه فً مثل الرواٌات المذكورة ال ٌمكن التمسك باإلطبلق الن التمسك
باإلطبلق ٌتوقؾ على وجود مفهوم فً كبلم اإلمام ( )حتى ٌتمسك بإطبلقه ,ورواٌات القبة
التمسك بها صعب ,باعتبار أنها تنهى عن ركوب القبة ,وإذا أردنا أن نلؽً خصوصٌة القبة
فنتعدى إلى مثل السٌارة ونقول أن السٌارة هً نحو من القبة عرفاً ,أما مثل المصعد الكهربابً
الذي ٌكون الصعود فٌه عمودٌا ً فشمول رواٌات القبة له شًء مشكل(ٕ).
أما مثل المصعد الكهربابً فهو لٌس قبة ولٌس تظلٌبلً بالقبة ,وال ٌستفاد من الرواٌة أن كل
تظلٌل محرم وإنما التظلٌل فً القبة محرم .فالجزم بعدم خصوصٌة القبة وأن ذلك ٌشمل حتى مثل
المصعد الكهربابً شًء صعب ,وعلى هذا األساس مقتضً التحرٌم قاصر فنرجع إلى البراءة(ٖ).
والوجه الثانً :إن المصعد الكهربابً هو ٌشمل عادة على سقؾ ثابت ولٌس بمتحرك من
ناحٌة األعلى ,ففً القمة ٌوجد سقؾ من بناء أو ؼٌره ولكنه ثابت ,والمصعد ٌتحرك تحته,
وبالتالً ال ٌكون هناك محذور ,إما ألن هذا تظلٌل تحت السقؾ الثابت ,أو ألنه تظلٌل فً التحرك
ولكنه تحت الثابت فٌكون شٌبا ً جابزاً ,فان التحرك والصعود فٌه ٌكون وجوده كالعدم ,نظٌر من

)ٔ( ٌنظر :مناسك الحج :كاظم الحابريٌ + ٙٔ ,نظر :كلمة التقوى :محمّد أمٌن زٌن الدٌن (تٔٗٔ9هـ) ,نشر وطبع مإسسة
إسماعٌلٌان ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ).ٖٖٗ/ٖ ,
)ٕ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔٗ٘ ,
)ٖ( ٌنظر :المصدر نفسه.ٔٗ٘ :
ٖٓٔ

ٌصعد إلى الطابق األعلى برجلٌه ومعه مظلة قد رفعها على رأسه وكل ذلك داخل البناء ,أن حمل
المظلة فً مثل ذلك ٌكون وجوده كالعدم فبل محذور فٌه.
وهذا ٌتم فً المصاعد الكهربابٌة التً تكون من هذا القبٌل أي التً ٌكون فٌها سقؾ ثابت كما
هو الؽالب وأما المصاعد التً ال ٌوجد فٌها سقؾ ثابت فً األعلى فبل ٌتم آنذاك هذا الوجه ,وٌبقى
األمر منحصراً بالوجه األول(ٔ).

المطلب الثالث :أقوال ومبانً الفقهاء فً التظلٌل فً األحٌاء المستحدثة من مكة المكرمة
أوال :أقوال الفقهاء
قال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :ال بؤس بالتظلٌل تحت السقوؾ للمحرم بعد وصولة إلى
مكة وان كان بعد لم ٌتخذ بٌتا ً ,كما ال بؤس به حال الذهاب و اإلٌاب فً المكان الذي ٌنزل فٌه
محرم )(ٕ) ,وقد سبل السٌد لو وصل الحاج إلى منزله فً مكة الجدٌدة (كالعزٌزٌة )هل ٌجوز له
التظلٌل إلى المسجد الحرام؟ قال(:ال ٌجوز التظلٌل من حدود العزٌزٌة إلى حدود مكة القدٌمة)(ٖ).
وقال المٌرزا جواد التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ)( :اال حوط ترك التظلٌل حتى فً مكة القدٌمة)(ٗ).

)ٔ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔٗ٘,
)ٕ( مناسك الحج :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,نشر مإسسة الخوبً اإلسبلمٌة ,طٗ(ٖٗٗٔهـ),
٘ٔٔ.ٔٔٙ -
)ٖ( صراط النجاة :أبو القاسم الخوبً.ٔٙٓ/ٖ ,
)ٗ( المصدر نفسه.ٔ٘8/ٖ :
ٖٔٔ

وقال الشٌخ الخراسانًٌ( :جوز التظلٌل فً المنزل مطلقا ً ولوكان فً حال السٌرـ ذاهبا ً وإٌابا ً
ـ سواء اكان الظل ساكنا ً أو سابراً .فبل باس باالستظبلل بالسٌارات المسقفه بعد وصوله إلى
مكة)(ٔ).
وسبل الشٌخ الفٌاض إذا سكن الحاج فً األحٌاء و المناطق الجدٌدة فً مكة المكرمة التً
تكون قرٌبة من ِمنى أو ؼٌرها ونزل فً هذه المنازل وأرد الذهاب إلى بٌت هللا الحرام لتؤدٌة
مناسك الطواؾ وؼٌره ,فهل ٌجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب فً سٌارة مسقفه إلى الحرم قبل
اإلحبلل من إحرامه؟ قالٌ :جوز(ٕ).
وقال السٌد الخامنبًٌ( :جوز التظلٌل داخل مكة المعظمة الحالٌة لمن أحرم بالحج من المسجد
الحرام أو أحرم بالعمرة مالم ٌخرج منها ,فمكة كسابر المنازل للمحرم ٌجوز التنقل داخلها
مستظلبلً بسٌارة مسقوفة أو تحت المظلة)(ٖ).
وقال السٌد محمّد (تٕٕٗٔهـ) وصادق الشٌرازيٌ :جوز االستظبلل حتى بمثل الشمسٌة
(المظلة ) بعد دخول مكة المكرمة وال فرق بٌن مكة الجدٌدة والقدٌمة(ٗ).
وسبل السٌد السٌستانً إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء إلى منزله المعٌن لسكناه قبل أن
ٌحل من إحرامه فهل ٌجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام ألداء
نسكه؟ قال :ال ٌجوز له ذلك على األحوط لزوما ً(٘).
ٌبدو من أقوال الفقهاء هناك من ٌقول فً جواز االستظبلل فً مكة القدٌمة ,وهناك من ٌجوز
االستظبلل فً مكة دون فرق بٌن مكة القدٌمة والجدٌدة ,وهناك من ٌحتاط فً االستظبلل فً مكة
المكرمة.

)ٔ( مناسك الحج :وحٌد الخراسانً.ٔٔٓ ,
)ٕ( مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٖٔ٘ ,
)ٖ( مناسك الحج :علً الخامنبً.ٕ9 ,
)ٗ( مناسك الحج :محمّد الشٌرازي + ٖٗ ,جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الشٌرازي.ٕٖٔ ,
)٘( مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٔٗٗ ,
ٕٖٔ

ثانٌاً :أدلة ومبانً الفقهاء
إذا وصل المحرم إلى مكة القدٌمة أو مكة الجدٌدة جاز له التظلٌلٌ ,عنً من شقة السكن إذا
كانت داخل مكة إلى البٌت ,فٌجوز له ان ٌركب سٌارة مسقوفه مثبلً أو ٌمسك مظلة وهو ٌطوؾ
فً المسجد الحرام أو ٌخرج إلى األسواق ,وهل التظلٌل تحت الظل الثابت أو التظلٌل تحت الظل
المتحرك؟
قال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :ان المستفاد من الرواٌات ان التظلٌل للمحرم هو ما كان
فً الطرٌق إلى مكة ,فؤثناء السٌر إلى مكة ٌحرم التظلٌل فمن وصل مكة ال ٌصدق علٌه عنوان
السٌر إلى مكة بل ٌصدق علٌه ا ّنه دخل منزله ,فان الداخل فٌها للحج ال ٌجوز له الخروج بل هو
محتبس ومرتهن للحج ,هذا كله مضافا ً إلى السٌرة القطعٌة .بل الظاهر عدم الفرق بٌن االستظبلل
بالمظلة ونحوها ,وبٌن االستظبلل بالظل الثابت كظل العمارات والسقوؾ ونحوها)(ٔ) .وٌقصد
السٌد الخوبً مكة القدٌمة كما تقدم فً الصفحة السابقة.
وق ال الشٌخ الفٌاض ٌ( :جوز التظلٌل بسقؾ السٌارة وؼٌرها للمحرم بعد وصوله إلى مكة ببل
فرق بٌن مكة القدٌمة والمناطق المستحدثة منها؛ ألن الرواٌات تدل على ان حرمة التظلٌل انما
هً حٌن السٌر إلى مكة أو المشاعر المقدسة  .وٌجوز االستظبلل عند النزول والوصول  ,وهذه
المسؤلة كانت محل استؽراب علماء العامة ألن االبمة ( )كانوا ٌجوزون االستظبلل بالخباء
عند النزول وتوقؾ السٌر وال ٌجوزون االستظبلل حال السٌر ,ففً صحٌحة البٌزنطً ان أبا
حنٌفة النعمان سؤل اإلمام الصادق ( )مستؽرباً :أٌش الفرق بٌن ظبلل المحرم المحرم
والخباء؟ أي لماذا منعتم ظل السابر وجوزتم ظل النازل وال فرق بٌنهما .فؤجاب اإلمام (:)
(ان ال ُّس ّنة ال ُتقاس)(ٕ))(ٖ).

(ٔ) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٗ99 /ٕ8 ,
)ٕ( وسابل الشٌعٌة :الحر العاملً.ٕٖ٘/ٕٔ ,
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاض  ٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕٔٓ.
ٖٖٔ

وقال السٌد صادق الشٌرازيٌ( :جوز التضلٌل فً المناطق المذكورة فً مفروض السإال,
وذلك لصحة إطبلق اسم مكة على تلك المناطق المستحدثة إطبلقا ً حقٌقٌا ً فٌشملهما حكم مكة
وتنطبق علٌها جمٌع أحكام مكة المكرمة)(ٔ).
وقال الشٌخ االٌروانً :ان جمٌع ما ذكره السٌد الخوبً (تٖٗٔٔهـ) ال نعرؾ له وجها ً فمن
أٌن له ان رواٌات حرمة التظلٌل مختصة بالطرٌق إلى مكة ,ومن أٌن له ان مكة بعرضها
العرٌض منزل ,وتحلٌله ا ّنه محتبس فٌها هو لو تم فإنما ٌتم فً خصوص من حج حج التمتع دون
من أراد حج اإلفراد وأتى بالعمرة المفردة من المٌقات ,وال ٌوجد فً الرواٌات ان التظلٌل فً
المنزل جابز ,كما ال ٌوجد فً الرواٌات أن مكة منزل(ٕ).
نعم ٌوجد فً الرواٌات الفرق بٌن الخباء أي الذي ٌجوز فٌه التظلٌل وبٌن التظلٌل فً مثل
القبة ,ان هذا ٌستفاد ا ّنه فً الخباء الذي هو منزل ٌستفاد جواز التظلٌل ,ولكن ال ٌفهم ان مكة
بعرضها العرٌض منزل ,واٌضا ً من أٌن له االطبلق والتمسك بإطبلق رواٌات المنزل فانه ال
ٌوجد رواٌات فً المنزل ح ّتى نتمسك بإطبلقها ,وعلٌه فالمناسب تعمٌم حرمة التظلٌل بالظل
المتحرك فً جمٌع هذه الموارد(ٖ).
ٌبدو أن مبانً بعض الفقهاء فً جواز االستظبلل فً مكة القدٌمة والجدٌدة له ارتباط فً
مبانً مسؤلة أحرام المتمتع من مكة القدٌمة والجدٌدة ,فالفقٌه الذي ٌجوز اإلحرام من مكة القدٌمة
والجدٌدة من دون الفرق بٌنهما وذلك ال طبلق األدلةٌ ,جوز االستظبلل من مكة من دون فرق
بٌن مكة القدٌمة والجدٌدة ,والفقٌه الذي ال ٌجوز اإلحرام إ ّال من مكة القدٌمة لوجود تحدٌد شرعً
لمكة المكرمة من الرواٌاتٌ ,جوز االستظبلل فً مكة القدٌمة فقط .

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي  7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓٙ
(ٕ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٖٔ8 ,
(ٖ) ٌنظر :المصدر نفسه.ٖٔ8 :
ٖٗٔ

المبحث الرابع :مبانً أحكام مستحدثات التخٌٌر فً الصالة بٌن القصر والتمام فً مكة
المطلب األول :مفهوم وشروط قصر الصالة
أوالً :مفهوم قصر الصالة
ص َر فبلن الصبلة ٌقصرها قصراً
قصر الصالة فً اللغة :قصر ٌقصُر ٌقصِ ر فهو قاصر ,وق َ
صرُوا مِنْ الصَّبلةِ ,)ٔ(﴾...وهو ان تصلً
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم ُج َنا ٌح أَنْ َت ْق ُ
فً السفر .قال تعالىَ ...﴿ :فلٌَ َ
الظهر والعصر والعشاء األخرة ركعتٌن ركعتٌن ,فؤما العشاء األولى وصبلة الصبح فبل قصر
فٌهما(ٕ).
قصر الصالة فً االصطالح( :أن ٌقصر المسافر صلواته الرباعٌة فٌصلٌها ركعتٌن ولو
صبلها تماما ً كانت فاسدة إ ّال فً بعض الموارد بل محرمة تشرٌعا ً إذا تعمد إلٌه ,وانه ٌجب علٌه
ترك الصوم فٌه مطلقا ً واجبا ً أو مندوبا ً إ ّال فً بعض االوقات)(ٖ).
ثانٌاً :شروط قصر الصلوات الرباعٌة

()4

 -0ان ٌكون السفر مسافة ,وهً ثمانٌة فراسخ شرعٌة امتدادٌة ذهابا ً أو إٌابا ً أو ملفقه منهما.

(ٔ) سورة النساء :اآلٌةٔٓٔ.
(ٕ) ٌنظر :لسان العرب :ابن منظور.ٕ8٘/7 ,
(ٖ) مصطلحات الفقه :علً المشكٌنً.ٖٓ٘ ,
)ٗ( ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبًٌ + ٔ9ٓ -ٔ٘ٔ -ٔٗ9 -9ٗ -89 -7ٓ -ٗ9 -ٗ /ٕ7 ,نظر:
تحرٌر المسابل :علً الحسٌنً الخامنبً.ٕٖٓ -ٕٕ9 ,
ٖ٘ٔ

 -9قصد قطع المسافة من حٌن الخروج إلى السفر ,فبل قصر مع عدمه.
 -3استمرار القصد إلى قطع المسافة ,فلو عدل عنه قبل الوصول إلى اربعة فراسخ أو تردد
فٌه لم ٌجر علٌهم حكم السفر.
 -4عدم قصده قطع المسافة فً أثناء مروره على وطنه أو بقصد اإلقامة عشرة أٌام فصاعداً
فً المكان الذي ٌسافر إلٌه.
 -5أن ال ٌكون المسافر من الذٌن بٌوتهم معهم ,كبعض أهل البوادي.
 -6أن ال ٌتخذ السفر عمبلً كالسابق والمبلح وأمثالهم.
 -7أن ٌكون السفر جابزاً له شرعا ً وعدم كون سفره معصٌة سواء كان السفر نفسه حراما ً
كالفرار من الزحؾ أو كان العرض والؽاٌة من السفر حراما ً كالسفر لقطع الطرٌق ,فبل ٌجري
علٌه حكم السفر.
 -8أن ٌصل من خروجه من منزله إلى حد الترخٌص ,والمراد به المكان الذي ال ٌسمع فٌه
أذان البلد ,وأن ٌتورى فٌه جدرانه(ٔ).
المطلب الثانً :أقوال الفقهاء فً التخٌٌر فً الصالة بٌن القصر والتمام فً مكة المكرمة
من األمور المختصة بمكة المكرمة تخٌٌر الصبلة وهً من األماكن األربعة التً ٌتخٌر فٌها
المصلً بٌن القصر والتمام ,وهً مكة المعظمة والمدٌنة المنورة ,ومسجد الكوفة ,وحرم اإلمام
الحسٌن ( ,)فللمسافر أن ٌُتم صبلته فً هذه المواضع بل هو أفضل وان كان التقصٌر جابز.
أوال :طبقة المتقدمٌن والمتأخرٌن
قال الشٌخ الطوسً (ٓٗٙهـ)ٌ( :ستحب اإلتمام فً أربعة مواضع :مكة والمدٌنة ومسجد
الكوفة ,والحابر على ساكنه السّبلم)(ٕ).

(ٔ) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبًٌ + ٔ9ٓ -ٔ٘ٔ -ٔٗ9 -9ٗ -89 -7ٓ -ٗ9 -ٗ /ٕ7 ,نظر:
تحرٌر المسابل :علً الحسٌنً الخامنبً.ٕٖٓ -ٕٕ9 ,
(ٕ) الخبلؾ :الطوسًٌ + ٘7ٙ /ٔ ,نظر :النهاٌة ونكتها :الطوسً  +المحقق الحلً.ٖ٘9 /ٔ ,
ٖٔٙ

وقال ابن إدرٌس الحلً (ت٘98هـ)( :وٌستحب اإلتمام فً أربعة مواطن فً السفر ,فً نفس
المسجد الحرام ,وفً نفس مسجد المدٌنة ,وفً مسجد الكوفة ,والحابر على متضمنه السّبلم,
والمراد بالحابر ما دار سور المشهد والمسجد علٌه ,دون ما دار سور البلد علٌه؛ ألن ذلك هو
الحابر حقٌقة)(ٔ).
وقال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :فً أحد المواطن األربعة :مكة والمدٌنة والمسجد الجامع
بالكوفة والحابر فإنه مخٌر ,واإلتمام أفضل)(ٕ) .
وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)( :إ ّال فً أربعة مواطن :مسجد مكة ومسجد النبً ()
بالمدٌنة وجامع الكوفة ,والحابر على ساكنه السّبلم ,عند أكثر علمابنا فإنهم قالوا اإلتمام فً هذه
المواضع أفضل وان اجاز القصر)(ٖ).
وقال الشهٌد األول (ت78ٙهـ)( :فٌتعٌن القصر إ ّال فً مسجدي مكة والمدٌنة ومسجد الكوفة
والحابر على مشرفه السّبلم فٌتخٌر ,واإلتمام أفضل)(ٗ).
ثانٌاً :طبقة المعاصرٌن
قد انشا فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة بعد عهد النبًّ ( )واالبمة ( )العدٌد من
األحٌاء الجدٌد فهل التخٌٌر ٌشمل األحٌاء الجدٌدة أم ٌختص بمكة القدٌمة؟
ذهب السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,والمٌرزا جواد التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ)ٌ( :تخٌر المسافر
بٌن القصر والتمام فً األماكن األربعة الشرٌفة ,وهً المسجد الحرام ومسجد النبًّ ()
ومسجد الكوفة وحرم الحسٌن ( ,)والتمام أفضل ,والقصر أحوط ,والظاهر الحاق تمام بلدتً

(ٔ) السرابر :ابن ادرٌس الحلً.ٕ8ٔ /ٔ ,
(ٕ) شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٖٔٓ /ٔ ,
(ٖ) تذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلً.ٖ٘٘ /ٗ ,
(ٗ) اللمعة الدمشقٌة :الشهٌد األولٌ + ٖ9 ,نظر :مسالك االفهام :الشهٌد الثانً.ٖٗ7 /ٔ ,
ٖٔ7

مكة والمدٌنة القدٌمة بالمسجدٌن دون الكوفة وكرببلء ,وفً تحدٌد الحرم الشرٌؾ إشكال,
والظاهر جواز اإلتمام فً تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن)(ٔ).
(وازدادت حدود مكة والمدٌنة المنورة وأتسع عمرانها ,فهل التخٌٌر فً الصبلة ٌشمل
التوسٌع؟ ال ٌتسع التخٌٌر لمثل ذلك التوسع بل ٌقتصر على المسمى القدٌم بها المشهود به من أهل
الخبرة)(ٕ).
وقال :السٌّد السٌستانً(ٖ) ,والسٌد محمّد (تٕٕٗٔهـ) وصادق الشٌرازي(ٗ) ,والشٌخ ناصر
مكارم الشٌرازي(٘) ,والسٌد الخامنبً( :)ٙمخٌر فً مكة والمدٌنة ببل فرق بٌن القدٌمة واألحٌاء
الجدٌدة.
وقال الشٌخ الخراسانً (:فً تمام مكة والمدٌنة القدٌمتٌن واألحوط االقتصار على المسجدٌن
بالسعة التً كانا علٌها زمن االبمة)(.)7
وقال السٌد الحكٌم (:مخٌر فً مكة والمدٌنة وٌختص بما كان منهما أٌام النبًّ ()
واالبمة ( )إلى أٌام الجواد (.)8())

(ٔ) منهاج الصالحٌن :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,نشر مإسسة آل البٌت ( ,)مطبعة مهر ,قم
المقدَّسة  -إٌران ,طٔٗٔٓ(ٕ8هـ) + ٕ٘٘ -ٕ٘ٗ /ٔ ,منهاج الصالحٌن :جواد بن علً التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ) ,نشر مإسسة
فدك ,قم المقدَّسة  -إٌران( ,د .ط)ٕٔٗٙ( ,هـ).ٕٖٔ -ٕٕٔ /ٔ ,
(ٕ) صراط النجاة :أبو القاسم الخوبً.ٕٕٓ /ٔ ,
(ٖ) ٌنظر :منهاج الصالحٌن :علً الحسٌنً السٌستانً ,نشر دار البذرة ,طبعة مصحّحة ومن ّقحه (ٖٓٗٔهـ).ٕ8٘/ٔ ,
(ٗ) ٌنظر :مناسك الحج :محمّد الشٌرزاي + 8ٖ ,جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الشٌرازي.ٕٕٔ ,
(٘) الفتاوي الجدٌدة :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,اعداد وتنظٌم :أبو القاسم علٌان ,وكاظم الخاقانً,
نشر مدرسة اإلمام علً( ,)مطبعة سلٌما نزاده ,قم المقدَّسة  -إٌران ,طٕ(ٕٔٗ7هـ).ٕٙ / ٔ ,
(ٌ )ٙنظر :مناسك الحج :علً الخامنبً.ٔ87 ,
( )7منهاج الصالحٌن :حسٌن الوحٌد الخراسانً ,نشر مدرسة اإلمام باقر العلوم (( ,)د .ط)ٕٔٗ7( ,هـ).ٕ8ٖ/ٕ ,
( )8الفتاوى اسبلة وأجوبة :محمّد سعٌد بن محمّد علً بن أحمد بن محسن الطباطبابً الحكٌم ,نشر دار الهبلل ,مطبعة ستاره,
طٕ(ٕ٘ٗٔهـ).89 /ٔ ,
ٖٔ8

المطلب الثالث :أدلة ومبانً التخٌٌر فً الصالة بٌن القصر والتمام فً مكة المكرمة
ٔ -عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,عن إسماعٌل بن مرار ,عن ٌونس ,عن صحٌحة

(ٔ)

علً

بن ٌقطٌن قال :سؤلت أبا إبراهٌم ( )عن التقصٌر بمكة فقال(( :أتم ولٌس بواجب ّإال أنً أحب
لك ما أحب لنفسً))(ٕ).
ٕ -عن محمّد بن ٌحٌى ,عن أحمد بن محمّد ,عن علً بن الحكم ,عن موثقة

(ٖ)

الحسٌن بن

المختار عن أبً إبراهٌم ( )قال :قلت له :إنا إذا دخلنا مكة والمدٌنة نتم أو نقصر؟ قال(( :إن
قصرت فذاك وان أتممت فهو خٌر ٌزداد))(ٗ).
ٖ -عن محمّد بن أحمد بن ٌحٌى عن الحسن بن علً بن النعمان عن أبً عبد هللا البرقً عن
(٘)

علً بن مهزٌار وأبً علً بن راشد عن صحٌحة

حماد بن عٌسى عن أبً عبد هللا ( )ا ّنه

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/الخوبًٗ + 9ٙ/النجاشً + ٕٗ7النجاشًٔ ,ٕٙرجال الطوسً :الطوسً ٓ,ٖ9
الخوبًٖٔ.ٕٕٗ/
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٕ٘ٗ /ٗ ,
)ٖ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو الحسٌن بن المختار ٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً+ ٖٖ7 ,
النجاشًٓ ,9معجم رجال الحدٌث :الخوبً + 9/ٖ ,النجاشً ٕ ,ٕٙالخوبًٕٔ + ٗٔٔ/النجاشًٗ٘.
(ٗ) الكافً :الكلٌنً.ٕ٘ٗ /ٗ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖٖٕ ,النجاشً + ٙ8معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٕٖ7/ٕٕ ,النجاشً ٕٕٗ  +الخوبً٘ + ٖ.9/النجاشً.ٖٔ9
ٖٔ9

قال(( :من مخزون علم هللا تعالى اإلتمام فً أربعة مواطن حرم هللا وحرم رسوله ( )وحرم
أمٌر المإمنٌن ( )وحرم الحسٌن (.)ٔ()))
والذي ٌظهر من مجموع الرواٌات ثبوت التخٌٌر ,بل كون التمام أفضل فالصحٌح ما علٌه
المشهور من ثبوت التخٌٌر فً هذه المواطن وان كان التمام هو األفضل(ٕ).
واختلؾ األعبلم فً شمول األحٌاء الجدٌدة أم ٌختص بمكة القدٌمة ,فقال الشٌخ الفٌاض( :ان
الحكم بالتخٌٌر بن القصر والتمام موضوعه فً أدلة الرواٌات هو مكة ,وبما ان اسم كل مدٌنة
ٌنطبق علٌها سعة وضٌقا ً فمهما توسعت فهذه سعة فً المصداق ٌنطبق علٌها عنوان الحكم.
فاألحكام المنطبقة على عنوان مدٌنة ٌنطق على اجزاءها المستحدثة أٌضا ً لصدق االسم علٌها)(ٖ).
وقال السٌد صادق الشٌرازي( :سبب إلحاق مكة القدٌمة بالجدٌدة من حٌث أحكام القصر
والتمام فلصحة إطبلق اسم مكة على تلك المناطق المستحدثة إطبلقا ً حقٌقٌا ً فٌشملها حكم مكة
وتنطبق علٌها جمٌع أحكام مكة المكرمة)

(ٗ)

وقال الشٌخ فاضل الصفار( :ال فرق فً التخٌٌر بٌن القصر والتمام بٌن مكة القدٌمة
والجدٌدة ,ال طبلق األدلة ,وفهم عدم الخصوصٌة للقدٌمة)(٘).
ٌبدو ان الفقٌه الذي ٌجوز اإلحرام من مكة القدٌمة فقط لوجود تحدٌد شرعً لمكة المكرمة
من الرواٌات ,فانه ٌجوز التخٌٌر فً الصبلة بٌن القصر والتمام فً مكة القدٌمة فقط .والفقٌه الذي
ٌجوز اإلحرام من مكة القدٌمة واألحٌاء المستحدثة إلطبلق الرواٌات وعدم الفصل بٌن مكة

(ٔ) االستبصار :الطوسً.ٖٖ٘ /ٕ ,
(ٕ) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبًٌ + ٗٓ٘ /ٕٓ ,نظر :صبلة المسافر :محمّد حسٌن االصفهانً (ت
ٖٔٔٙهـ) ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران ,مطبعة مإسسة النشر اإلسبلمً,
طٕ(ٔٗٓ9هـ).ٔ7ٔ ,
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاضٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕٔٓ.
)ٗ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي 7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓٙ
)٘( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٔ7
ٓٗٔ

القدٌمة والجدٌدةٌ ,جوز التخٌٌر فً الصبلة بٌن القصر والتمام فً مكة القدٌمة واألحٌاء
المستحدثة.

الفصل الثالث( :مبانً أحكام مستحدثات المشاعر المقدسة)
المبحث األول :مبانً أحكام مستحدثات عرفات والمشعر الحرام (مزدلفة)
المبحث الثانً :مبانً أحكام مستحدثات رمً الجمرات
المبحث الثالث :مبانً أحكام مستحدثات الذبح فً مِنى
المبحث الرابع :مبانً أحكام مستحدثات المبٌت فً مِنى

ٔٗٔ

الفصل الثالث  :مبانً أحكام مستحدثات المشاعر المقدسة
توطئة:
لقد مرت المشاعر المقدسة بمراحل عدة من التؽٌرات واالستحداث (كطرو التؽٌرات على
الجمرات فً زمننا الحالً ,فإن الجمرات الٌوم لٌست كما كانت من قبل ,فقد زٌد فٌها طوالً
وعرضا ً لؽرض التسهٌل على الحجاج ودفعا لمخاطر الضٌق واالختناق .أذن الجمرات الموجودة
فً زماننا لم تكن بهذا الشكل جزما فً زمن المعصومٌن ( ,)وكذلك ان السلطات المحلٌة
منعت الذبح فً مِنى ونقلت المسالخ خارج مِنى ,وتحدٌداً فً وادي محسر فً المزدلفة ,ثم بعد
ذلك نقلت المسالخ من وادي محسر إلى وادي معٌصم .إذن ال توجد مسالخ فً مِنى فً الوقت
الحاضر وال ٌوجد ذبح فً مِنى ,ونحو ذلك ) مما أثار تساإالت على المستوى الفقهً فً كٌفٌة
التعامل مع تلك المتؽٌرات .وسوؾ نحاول إلقاء الضوء على المبانً واإلجابات الفقهٌة المطروحة
فً المقام من قبل مراجعنا العظام أعزهم هللا تعالى من خبلل أربعة مباحث:
المبحث األول :مبانً أحكام مستحدثات عرفات والمشعر الحرام (مزدلفة)
المطلب األول :مفهوم عرفات والوقوف بها وأقوال وأدلة ومبانً ثبوت رؤٌة هالل ذي
الحجة عند العامة
أوالً :مفهوم عرفات
عرفات فً اللغة( :ع ر ؾ) عرفته عِ ً
رفة  -بالكسر -وعرفاناً :علمته بحاسة من الحواس
الخمس ,والمعرفة :اسم منه ,واعترؾ بالشًء :أقر به على نفسه ,وسمً عرفة ألن الناس
ٌتعارفون به ,وقٌل :ألن جبرٌل ( ,)طاؾ بإبراهٌم ( ,)فكان ٌرٌه المشاهد فٌقول له:

ٕٗٔ

أعرفت؟ فٌقول إبراهٌم ( :)عرفت ,وٌوم عرفة :تاسع ذي الحجة ,وعرفات :موضع وقوؾ
الحجٌج(ٔ).
عرفات فً االصطالح( :هً أرض فسٌحة محاطة بقوس من الجبال تبعد عن مكة المكرمة
بما ٌقرب من اثنٌن وعشرٌن كٌلو متراً ,وهً أبعد نقاط الوادي الذي ٌتصل بمكة ٌقصدها الحاج,
وقد ح ّدوها ببطن عرفة

(ٕ)

وثوٌّة

(ٖ)

(ٗ)

ونمرة

وذي المجاز(٘) ,والظاهر ان معناها المصطلح علٌه

فً الشرع والعرؾ والمشهور بٌن المسلمٌن أحد معانٌها اللؽوٌة بل الظاهر كونه كذلك قبل
ظهور اإلسبلم ,وهً بذلك المعنى موضوع ألحكام فً باب الحج ,نظٌر ان الوقوؾ بها ٌوم
عرفة من الزوال إلى الؽروب من أهم أفعال الحج وأجزابه)(.)ٙ
ثانٌاً :الوقوف بعرفات
اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا فرغ من عمرته وأحل من إحرامها وجب علٌه اإلتٌان بالحج
مبتدبا ً باإلحرام للحج من مكة المكرمة واألفضل من المسجد الحرام وثانً أعماله الوقوؾ
بعرفات مقرونا ً بالنٌة المشتملة على تعلق القصد بالوقوؾ بعنوان حج التمتع ,وال شبهة فً
وجوب الوقوؾ بل هو من الواضحات بل الضرورٌات(.)7

(ٔ) ٌنظر :لسان العرب :ابن منظورٌ + ٔٔ9/ٙ ,نظر :المصباح المنٌر :الفٌومً.ٗٓ7 ,
(ٕ) بطن عرفة وادي بحذاء عرفات ٌؤخذ أعلى مساقط مٌاهه من الثنٌة شرق مكة بحوالً سبعٌن كٌبلً ,وهً طرٌق قدٌم إلى
الطابؾ ,معجم معالم المجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٖٔٔ9 ,
(ٖ) ثوٌة :من حدود عرفة ولٌس منها ,معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٖٔٓ٘ ,
(ٗ) نمره :ناحٌة بعرفة نزل بها النبًّ ( ,)وقٌل :الحرم من طرٌق الطابؾ على طرؾ عرفة من نمرة أحد عشر مٌبلً ,وقٌل
الجبل الذي علٌه انصباب الحرم عن ٌمٌنك إذا خرجت من المؤزمٌن ترٌد الموقؾ ,معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي,
ٓ.ٔ77
(٘) ذي المجاز :موضع عند عرفات وٌقال بمنى كان ٌقام به سوق العرب فً الجاهلٌة ,معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث
الببلدي.ٖٔٓ٘ ,
( )ٙمصطلحات الفقه :علً المشكٌنً.ٖ7ٗ -ٖ7ٖ ,
(ٌ )7نظر :تفصٌل الشرٌعة فً شرح تحرٌر الوسٌلة :محمّد الفاضل اللنكرانًٌ + ٔ8/ٗ ,نظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة
الؽراء :جعفر السبحانً.ٖ٘ٓ /ٗ ,
ٖٗٔ

ثالثاً :مبدأ الوقوف بعرفات ومنتهاه
إنّ الوقوؾ بعرفات محدد بحدٌن :له مبدأ ومنتهى ,والمبدأ له أقوال ثبلثة:
أوالً :ما هو مشهور ,وهو وجوب الوقوؾ من الزوال إلى الؽروب على وجه استٌعاب
الوقت.
ثانٌاً :استٌعاب الوقت كذلك إ ّال بمقدار الوضوء والؽسل وإقامة الظهرٌن فً خارج عرفات.
ثالثا :مسمى الوقوؾ بٌن الزوال والمؽرب(ٔ).
ان المبدأ هو الزوال ,وأما المنتهى فهو ؼروب الشمس أو الؽروب الشرعً وقد تضافرت
الرواٌات علٌه ,فبل خبلؾ بٌنهم فً ا ّنه ٌجب الوقوؾ فٌها إلى ؼروب الشمس من ٌوم عرفة وقد
ادعً علٌه اإلجماع(ٕ).
رابعاً :أقوال وأدلة ومبانً ثبوت هالل ذي الحجة عند قاضً العامة
إن االختبلؾ فً إعبلن ثبوت بداٌات األشهر الهجرٌة راجع إلى االختبلؾ فً المبانً
الفقهٌة فإذا ثبت هبلل ذي الحجة عند قاضً أهل السنة وحكم على طبقه ولم ٌثبت عند الشٌعة,
فهل نذهب إلى عرفات فً الٌوم الذي ثبت عندهم أو فً الٌوم الذي ثبت عندنا ؟ إن المسؤلة ال
ترتبط بالوقوؾ بعرفات فحسب ,بل تشمل الوقوؾ فً المزدلفة وكذلك اإلتٌان بؤعمال منى و
سابر أعمال الحج كالطواؾ والسعً .ان هذه األعمال كلها مرتبطة بهذه المسؤلة فهً فً ؼاٌة
األهمٌة.

(ٔ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانًٌ + ٖ٘ٔ /ٗ ,نظر :فقه الصادق :صادق الروحانً.ٕٓ٘ /ٔ7 ,
(ٕ) ٌنظر :منتهى المطلبّ :
العبلمة الحلً + 7ٕٓ /ٕ ,كشؾ اللثام :فاضل الهندي + ٙ8 /ٙ ,الحدابق الناضرة :البحرانً/ٔٙ ,
ٓ + ٖ8مستند الشٌعة :النراقً.ٕٔٙ /ٕٔ ,
ٗٗٔ

إنّ المسؤلة لها فرضان :تارة نحتمل المطابقة للواقع ,أي ان ما حكم به قاضً العامة محتمل
الصحة ,ؼاٌة األمر نحن لم نر الهبلل ,و أخرى نعلم بالخبلؾ ونجزم بؤن حكمهم ال ٌطابق
الواقع ,كما إذا ثبت عندنا الهبلل بعد لٌلتٌن من ثبوته عندهم.
و ال ُب َّد أن نشٌر إلى أن المسؤلة لم ٌتعرض إلٌها القدماء من أصحابنا ,بل وال المتؤخرون
كالمحقق الحلً ,بل وال صاحب المدارك وال صاحب الحدابق ,وال نجد هذه المسؤلة مبوبة فً
كتب الفقهاء(ٔ).
و قال السٌد السٌستانً ( :و بالجملة إننا لم نجد فً من تقدم على الشهٌد الثانً (ت٘9ٙهـ)
من طرح هذه المسؤلة أصبل ,وأما هو (قدس سره ) فقد تعرض لها على سبٌل االفتراض والتقدٌر
فً باب أحكام المصدود من المسالك ,و حكم بعدم اإلجزاء ,ثم لم نجد من تعرض لها من بعده
إلى القرن الثالث عشر حٌث طرحها بعض فقهابه ,كالمحقق القمً (تٖٕٔٔهـ) فً جامع
الشتات والمحقق آؼا محمود علً بن الوحٌد البهبهانً (تٕٔٔٙهـ) فً مقامع الفضل ,و قد حكم
األول بعدم اإلجزاء بٌنما أفتى الثانً باإلجزاء ,و تعرض لذلك صاحب الجواهر ولم ٌستبعد
اإلجزاء وقال أنه وجده منسوبا ً إلى السٌد بحر العلوم (قدس سره)( ,تٕٕٔٔهـ) ,إ ّال ا ّنه بنفسه
احتاط فً تجاه العباد ,قاببلً :إنه ال ٌجزي الوقوؾ معهم على األحوط إن لم ٌكن أقوى .وأمضاه
الشٌخ األعظم األنصاري (تٕٔٔ8هـ)  ,و السٌد المٌرزا الشٌرازي (تٕٖٔٔهـ) ,وحكم بعدم
اإلجزاء أٌضا كل من السٌد حسٌن الكوهكمري (تٕٖٔ7هـ) ,والشٌخ زٌن العابدٌن المازندرانً
(تٖٔٓ9هـ) ومن المتؤخرٌن المحقق النابٌنً (قدس سره)( ,تٖ٘٘ٔهـ))(ٕ).
ٌبدو ان هذه المسؤلة لم ٌتعرض لها أحد من القدماء و أما المتؤخرون ,فالشهٌد الثانً هو أول
من تعرض لها.
0ـ احتمال الموافقة

)ٔ(ٌُظز :حمزٌزاث بحث انحج :بالز االٌزواًٌَُ + 7ٔ ،ظز :دراطاث فً فمه انحج :حظٍٍ انمشوًٌُ.ٔ7ٙ ،
)ٕ(هايش يُاطك انحج ويهحماحها :عهً انظٍظخاًَ. ٕٕ7-ٕٕٙ ،
٘ٗٔ

وهً إذا ثبت هبلل ذي الحجة عند قاضً العامة ولم ٌثبت عندنا ّإال ا ّنه نحتمل مطابقة حكمه
للواقع ,فهل نذهب معهم إلى الوقؾ فً الٌوم الذي ثبت عندهم ,أم نذهب فً الٌوم الذي ثبت عندنا
؟ والصحٌح هو القول بإجزاء الوقوؾ معهم بل وجوبه فٌما إذا احتملنا مطابقة حكم قاضً العامة
للواقع ,وذلك لؤلدلة التالٌة:
الدلٌل األول :عمومات التقٌة
نذكر بعضا ً من تلك الرواٌات الدالة على وجوب التقٌة وهً :عن الحسٌن بن محمّد بن
عامر ,عن عبد هللا بن عامر ,عن بن أبً عمٌر ,عن صحٌحة(ٔ) أبان بن عثمان ,عن اإلمام
الصادق ( )أنه قال (( :ال دٌن لمن ال تقٌة له ,وال إٌمان لمن ال ورع له ))(ٕ).
وعن أحمد بن محمّد ,عن صحٌحة(ٖ) معمر بن خبلد قال :سؤلت أبا الحسن ( )عن القٌام
للوالة ,فقال :قال أبو جعفر ( (( :)التقٌة من دٌنً و دٌن أبابً وال إٌمان لمن ال تقٌة له))(ٗ).
وؼٌرها من الرواٌات التً دلت على وجوب التقٌة ,أنه ٌستفاد من هذه الرواٌة وما شاكلها جواز
ترتٌب اآلثار فً حالة التقٌة ٌعنً ترتب علٌها أثار أنه ٌوم عرفه وآثار الوقوؾ الواقعً أي
اإلجزاء وقال السٌد الحكٌم (تٖٓٔ9هـ) ( :أ ّنه إذا حكم القاضً للمخالفٌن بثبوت الهبلل نفذ
حكمه و جاز ترتٌب اآلثار علٌه )(٘).

)ٔ(انزواٌت صحٍحت؛ ألٌ جًٍع رواحها ثماةٌُ ،ظز :رجال انُجاشً :انُجاشً ،ٙٙ ،يعجى رجال انحذٌث :انخىئً+ 8ٖ/7 ،
رجال انطىطً :انطىطً ،ٖٙ٘ ،انخىئًٖٕ + ٖٔٔ/انُجاشًٕٔ ،انخىئًٔ.ٔٔٗ/
)ٕ(وطائم انشٍعت :انحز انعانًً.ٕٔٓ/ٔٙ ،
)ٖ(انزواٌت صحٍحت؛ ألٌ جًٍع رواحها ثماةٌُ ،ظز :رجال انُجاشً :انُجاشً ،9ٓ،يعجى رجال انحذٌث :انخىئً+ 9/ٖ ،
انُجاشًٖٓٗ.
)ٗ( الكافً :الكلٌنً.ٕٔ9/ٕ ,
)٘(دنٍم انُاطك :يحظٍ انحكٍى.ٖٖ٘ ،
ٔٗٙ

وقال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ( :فبل خبلؾ وال إشكال فً وجوب المتابعة ومخالفتهم
محرمة ,واألخبار فً ذلك بلؽت فوق حد التواتر )(ٔ).
وقال أٌضا ً ( :ان الوقوؾ فً عرفات فً الصورة المفروضة ,مما كثر االبتبلء به قرٌب
مابتً سنة فً زمن االبمة ( ,)ولم نر ولم نعهد فً طول هذه المدة أمرهم ( )بالوقوؾ فً
الٌوم اآلخر وحكمهم بعدم اإلجزاء ,فٌعلم أن الوقوؾ معهم مجزئ )(ٕ).
والحاصل :إنّ الحدٌث المذكور وما شاكله جعل التقٌّة من الدٌن وحٌث أن التقٌة ال تتحقق إال
بالفعل الم َّتقى به وإال فمن دون اإلتٌان به ال ٌكون المورد مصداقا ً للتقٌة فبالتالً الذي ٌكون من
الدٌن هو الفعل الم َّتقى به وإذا صار الفعل الم َّتقى به من الدٌن فبلزمه اإلجزاء إذ كٌؾ ٌكون من
الدٌن وال ٌكون مجزٌاً ,والظاهر أن السٌد الحكٌم (تٖٓٔ9هـ) ٌقصد من (نفوذ حكمه) الحكم
التكلٌفً وهو الوجوب ,ومن (ترتٌب اآلثار علٌه) الحكم الوضعً وهو الصحة واإلجزاء(ٖ).
الدلٌل الثانً  :سٌرة المتشرعة
أن فترة وجود األبمة ( )إلى عصر الؽٌبة تعدل حوالً قرنٌن وطٌلة هذه الفترة ٌبعد أنه
لم ٌحصل احتمال المخالفة بٌننا وبٌنهم ,وإذا قبلنا بهذا المطلب نضم إلٌه مقدمة أخرى وهً أنه لم
ٌعهد من األبمة ( )ومن أصحابهم عدم اإلجزاء بالوقوؾ معهم بحٌث كانوا ٌقفون فً الٌوم
الثانً مثبلً أو كانوا ٌقفون الموقؾ االضطراري للمشعر الحرام إجتزا ًء به عن موقؾ عرفة بكبل
نحوٌة وعن موقؾ المشعر األختٌاري إن هذه ظاهرة لو كانت لبانت ولتناقلتها األحادٌث
والتارٌخ ,بٌنما لم ٌصل إلٌنا شًء من هذا القبٌل ,مما ٌكشؾ عن إجزاء الوقوؾ معهم فً حالة
ما لو ثبت الهبلل عندهم ولم ٌثبت عندنا ,وقد تمسك بهذه السٌرة ؼٌر واحد من الفقهاء(ٗ).

)ٔ(انًعخًذ فً شزح انعزوة انىثمى :أبى انماطى انخىئً.ٔ9٘/ٕ9 ،
)ٕ( المصدر نفسه.ٔ9ٙ/ٕ9 :
)ٖ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.7ٕ ,
)ٗ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانًٌ + 7ٗ ,نظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٖ8٘/ٗ ,
ٔٗ7

فقال السٌد الحكٌم (تٖٓٔ9هـ) ( :وٌقتضٌه السٌرة القطعٌة فً زمن االبمة ( )على
متابعتهم فً المواقؾ من دون تعرض لشًء من ذلك )(ٔ).
وقال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ... ( :فالسٌرة القطعٌة دلٌل قطعً على اإلجزاء والصحة
)(ٕ) .النتٌجة :دلت سٌرة المتشرعة على جواز وإجزاء الوقوؾ مع العامة فً المواقؾ.
الدلٌل الثالث :صحٌحة أبً الجارود
دلت الرواٌة على لزوم متابعة العامة فً وقوفهم فً الٌوم الذي ثبت عندهم والرواٌة هً عن
العباس ,عن عبد هللا بن المؽٌرة ,عن صحٌحة(ٖ)أبً الجارود قال :سؤلت أبا جعفر ( :)إنا
شككنا فً عام من تلك األعوام فً األضحى ,فلما دخلت على أبً جعفر ( )وكان بعض
أصحابنا ٌضحً ,فقال (( :الفطر ٌوم ٌفطر الناس ,واألضحى ٌوم ٌضحى الناس ,والصوم ٌوم
ٌصوم الناس ))(ٗ).
توضٌح الرواٌة :أن اإلمام ( )أراد من أتباعه أن ٌكونوا مع الناس فالمدار على ما علٌه
الطابع العام فً الفطر وفً األضحى وفً الصوم وهو قد ابتدأ بذلك قبل أن ٌسؤله أبو الجارود
عن هذه المسؤلة فٌظهر من اإلمام ( )أنه كان حرٌصا ً على أن ٌكون موقؾ الشٌعة وتصرفهم
على طبق ما علٌه السلطة أو الطابع العام للناس وهم ٌمثلون الطابع العام للناس(٘).
ولكن قد اشكل على هذه الصحٌحة تارة من حٌث السند وأخرى من حٌث الداللة ,أما من
حٌث السند فقد اشكل علٌها من ناحٌة وجود أبً الجارود ,ولكن الشٌخ المفٌد وثقه فً الرسالة

)ٔ( دلٌل الناسك :محسن الحكٌم.ٖٖ٘ ,
)ٕ( المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٔ9ٙ/ٕ9 ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٕٙ9 ,النجاشً + ٕٓ7النجاشً  ,ٔٙ7معجم
رجال الحدٌث :الخوبً.ٖٖٕ/8 ,
)ٗ( تهذٌب األحكام :الطوسً.ٖٔ7/ٗ ,
)٘( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.7ٗ ,
ٔٗ8

العددٌة(ٔ) ,وقال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ( :فالظاهر انه ثقة ,ال ألجل أن له أصبلً ,وال لرواٌة
األجبلء عنه  ...بل لشهادة الشٌخ المفٌد فً الرسالة العددٌة بؤنه من األعبلم الرإساء المؤخوذ
عنهم الحبلل والحرام والفتٌا واألحكام الذٌن ال ٌطعن علٌهم وال طرٌق إلى ذم واحد منهم )(ٕ).
وأما من حٌث الداللة ,فقد اشكل بؤن الصحٌحة ذكرت الفطر واألضحى والصوم لكن لم تذكر
ٌوم عرفه ,والجواب :انه ال خصوصٌة للفطر واألضحى وصٌام أول ٌوم من شهر رمضان وانما
ذكرت ألنها محل أبتبلء المسلمٌن ,واإلمام ( )أراد أن ٌعطً قاعدة عامة لجمٌع المناسبات
الدٌنٌة التً تتوقؾ على ثبوت الهبلل ,والقاعدة هً لزوم اتباع العامة فً المناسبات الدٌنٌة ألجل
التقٌة .واألضحى هو الٌوم العاشر من ذي الحجة وٌوم عرفه هو ٌوم التاسع منه ,فإذا ضحٌنا
معهم فبالمبلزمة العرفٌة كان الوقوؾ فً عرفه أٌضا ً معهم(ٖ).
فالنتٌجة :دلت صحٌحة أبً الجارود على جواز الوقوؾ مع العامة فً المواقؾ.
 -9العلم بالمخالفة
قد أشكل جمع فً صحة الوقوؾ مع العامة فً صورة العلم بمخالفة قاضٌهم للواقع وأجزابه
عن الواقع  .قال السٌد الحكٌم (تٖٓٔ9هـ) ( :أما مع العلم بالخبلؾ فالسٌرة فً مثله ؼٌر ثابتة,
وخبر أبً الجارود ٌختص بٌوم الشك ,فبل ٌشمل المقام ,فلم ٌبق إال ّ عمومات التقٌة ,واقتضاإها
لئلجزاء ٌتوقؾ على بنابهم على صحة حكم الحاكم مع العلم بالخبلؾ ,كما هو الظاهر .وحٌنبذ إذا
اقتضت التقٌة التقدٌم فهو ,وإال  -كما هو الؽالب – فالبلزم االتٌان بها فً زمان ٌصح فٌه االتٌان
بمقتضى مذهبنا ,عمبل باألدلة األولٌة من ؼٌر مزاحم )(ٗ).

)ٔ( ٌنظر :المصدر نفسه.7٘ :
)ٕ( معجم رجال الحدٌث :أبو القاسم الخوبً.ٖٖ٘/8 ,
)ٖ( ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٔ9ٓ ,
)ٗ( دلٌل الناسك :محسن الحكٌم.ٖ٘ٗ -ٖٖ٘ ,
ٔٗ9

وقال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ( :ما إذا فرض العلم بالخبلؾ فبل سٌرة على االكتفاء
بالوقوؾ معهم وال نص فً المقام ,وأما أدلة التقٌة فقد عرفت انها ال تفً باإلجزاء ,وإنما مفادها
وجوب التقٌة بعنوانها وجوبا ً تكلٌفٌاً ,ولو فرضنا داللتها على اإلجزاء فإنما ٌتم فً فرض الشك ال
فً مورد القطع بالخبلؾ ,فان العامة ال ٌرون نفوذ حكم حاكمهم حتى عند القطع بالخبلؾ )(ٔ),
فقد تبع السٌد الحكٌم فً هذه المسؤلة.
وقال الشٌخ االٌروانً( :إن حالة الجزم بالمخالفة هً حالة نادرة فً حد نفسها فعلى هذا
األساس ال ٌمكن أن نجزم أو نطمبن بؤن مثل هذه الحالة قد حصلت طٌلة مابتً سن ٍة ولو مرة
واحدة أو مرتٌن ورؼم ذلك لم ٌؤمر األبمة ( )باالحتٌاط ,فلذلك ال ٌمكن التمسك بالسٌرة ,وأما
بالنسبة إلى رواٌة أبً الجارود فهً وإن وردت فً مورد الشك وقد فرض أبو الجارود الشك
ولكن ٌمكن أن ٌدعى أن ما أفاده اإلمام ( )بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وهو شامل
لحالة الجزم بالخبلؾ أٌضاً ,فهو ٌرٌد أن ٌتساٌر الشٌعة مع الموقؾ الرسمً للناس ال أن ذلك
ٌختص بحالة الشك فهذا ٌتبلءم مع مناسبات الحكم والموضوع)(ٕ).
(وأما بالنسبة إلى عمومات التقٌة إنه حتى لو فرض أن رأٌهم هو عدم لزوم متابعة القاضً
فً حال الجزم بالخبلؾ ولكن مع ذلك ٌمكن ع ّد الوقوؾ معهم مصداقا ً من مصادٌق التقٌة فإنهم
ٌتابعون القضاة عادة فً هذا المجال ولٌس لهم تشتت فً الموقؾ حتى وإن كانت فتواهم تجوز
المخالفة فً حالة الجزم بالخبلؾ ولكن عمبلً ال ٌصنعون ذلك فالذي ال ٌقؾ فً ذلك الٌوم وٌقؾ
فً الٌوم اآلخر ٌكون معروفا ً بؤنه من الشٌعة)(ٖ).
المطلب الثانً :حدود عرفات وأقوال ومبانً الفقهاء فً حدودها

)ٔ( المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٔ98/ٕ9 ,
)ٕ( تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.78 ,
)ٖ( تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانًٌ + 78 ,نظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً+ ٖ88-ٖ87/ٗ ,
ٌنظر :تفصٌل الشرٌعة فً شرح تحرٌر الوسٌلة :فاضل اللنكرانً.ٔٓ9 -ٔٓ8/٘ ,
ٓ٘ٔ

أوالً :حدود عرفات
لعرفات حدود معلومة ٌجوز الرجوع فٌها إلى أهل الخبرة ,وقد بٌن فً جملة من الرواٌات
ٔ -عن محمّد بن ٌعقوب ,عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,وعن محمّد بن الفضل عن ابن
أبً عمٌر ,وصفوان بن ٌحٌى ,عن صحٌحة

(ٔ)

معاوٌة بن عمار عن أبً عبد هللا ( )قال:

((وحد عرفة من بطن عرفة وثوٌه ونمره وذي المجاز وخلؾ الجبل موقؾ))(ٕ).
ٕ -عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعٌل ,عن علً بن النعمان ,عن ابن مسكان ,عن
صحٌحة(ٖ)أبً بصٌر عن أبً عبد هللا ((( :)حد عرفات من المؤزمٌن

(ٗ)

إلى أقصى

الموقؾ))(٘).
ٖ -عن موسى بن القاسم ,عن ابن جبلة ,عن موثقة

()ٙ

إسحاق بن عمار ,عن أبً الحسن

( )قال :قال رسول هللا ((( :)ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات))(.)7

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖٙٔ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٘ٗ/ٔ8 ,
النجاشًٕٕ٘ ,الخوبًٕٔ + ٕٕٔ/النجاشً ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/الخوبً + ٔٗٓ/ٔ8رجال الطوسً :الطوسً,ٖٙ٘ ,
الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشًٖ ,ٔ9الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٕٗٙ/ٗ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,9ٓ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ 9/ٖ ,
رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ,الخوبً + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشًٖ + ٕٙالنجاشً ,ٕٓٙالخوبًٔٔ + ٖٗ7/الخوبًٕٕ.ٗ9/
(ٗ) المؤزمٌن :طرٌق ٌؤتً المزدلفة من جهة عرفة ,إذا أفضٌت معه كنت فً المزدلفة وهو طرٌق ضٌق بٌن جبلٌن ٌسمٌان
االخشبٌن ,وهو موضع بمكة بٌن المشعر الحرام وعرفة ,معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٔٗ9ٕ ,
(٘) الكافً :الكلٌنً.ٕٗٙ/ٗ ,
) (ٙالرواٌة صحٌحة ؛ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً8ٖ/ٕٕ ,
 +النجاشً.ٙ9
) (7تهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ8ٓ/٘ ,
ٔ٘ٔ

ٗ -عن موسى بن القاسم ,عن صفوان ,عن صحٌحة

(ٔ)

إسحاق بن عمار قال :سؤلت أبا

إبراهٌم ( )عن الوقوؾ بعرفات فوق الجبل أحب ألٌك أم على األرض؟ ((فقال :على
األرض))(ٕ).
٘ -عن سعٌد بن عبد هللا ,عن محمّد بن الحسٌن بن أبً الخطاب ,عن أبً بصٌر ,عن محمّد
بن سماعه الصٌرفً عن موثقة
(ٗ)

االراك

(ٖ)

سماعه بن مهران ,عن أبً عبد هللا ( )قال(( :واتق

ونمره وهً بطن عرفة وثوٌه وذا المجاز فانه لٌس من عرفه فبل تقؾ فٌه))(٘).

 -ٙعن أحمد بن محمّد بن الحسٌن بن علً بن الصلت ,عن زرعة ,عن سماعة بن مهران,
عن موثقة()ٙأبً بصٌر ,عن أبً عبد هللا ( )قال(( :ال ٌنبؽً الوقوؾ تحت االراك ,فؤما
النزول تحته ح ّتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقؾ فبل بؤس ))(.)7
(والمرجع فً معرفتها كمعرفة عرفات والمشعر ومِنى وؼٌرها من األماكن إلى أهل الخبرة؛
ألنها الطرٌقة العقبلبٌة الجارٌة علٌها الفرق ولم ٌردع عنها الشارع بل أكدها فً مواضع ,ث ّم لو

)ٔ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو ابن جبلةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,النجاشًٖ,ٔ9
معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٖٔٗ/ٔٓ ,النجاشً.ٙ9
(ٕ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ8ٓ/٘ ,
)ٖ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو سماعة بن مهرانٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ7ٗ ,الفهرست:
الطوسً ,ٖٓ8 ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً + 7ٙ/9 ,النجاشً + ٖٔ9الخوبًٕٕ + ٗ9/النجاشًٖٗٔ ,الخوبً ٔٗٙ/ٔ7
 +النجاشًٓ.ٔ9
)ٗ( اآلراك :وادي االراك ,قرب مكة ,وقٌل :موضع من نمرة ,فً موضع من عرفة وقٌل هو من مواقؾ عرفة ,وبعضه من جهة
جهة الشام ,وبعضه من جهة الٌمن ,واآلراك فً األصل شجر معروؾ ,وهو اٌضا ً شجر مجتمع ٌستظل به .معجم معالم الحجاز:
عاتق بن ؼٌث الببلدي ٗ.8
(٘) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ8ٓ/٘ ,
) (ٙالرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو سماعة بن مهرانٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ 7ٖ/ٖ ,
رجال النجاشً :النجاشً + ٔ7ٖ ,النجاشًٓ + ٔ9الخوبًٕٕ.ٗ9/
( )7تهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ8ٔ/٘ ,
ٕ٘ٔ

شك فً موضع ا ّنه من عرفة أو من الحد ولم ٌتمكن من االستطبلع وجب االقتصار على المعلوم؛
ألن الشؽل الٌقٌنً ٌحتاج إلى البراءة الٌقٌنٌة)(ٔ).
(والمرجع فً معرفة عرفات – لو لم تظهر حدودها من النصوص اآلتٌة -هو العرؾ ومع
الشك ال ُب َّد من االقتصار على المتٌقن)(ٕ).
ثانٌاً :أقوال ومبانً الفقهاء فً حدود عرفات
ُسبل السٌد السٌستانً هل التحدٌدات الموجودة للمشاعر المق ّدسة معتبرة ٌمكن االعتماد علٌها؟
قال( :اذا كانت قدٌمة مؤخوذة ٌداً عن ٌد فهً معتبرة مالم ٌحصل االطمبنان بخطبها)(ٖ).
وسبل أٌضا ً خصصت أماكن إلقامة حجاج ك ّل بلد فً عرفات وال ٌدري هل هً داخل الحد
المطلوب للمكث فٌه شرعا ً أو ال؟
وقال السٌّد السٌستانً( :اذا كانت داخل الحدود المعلنة واألعبلم المرسومة للمشاعر المق ّدسة
المؤخوذة ٌداً عن ٌد ٌجتزأ بالوقوؾ فٌها ,وأما مع الشك فً ذلك فبل ُب َّد من الفحص والتثبت ح ّتى
لو كان الشك من جهة عدم االطمبنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مؤخوذة ٌداً عن ٌد ,فضبلً
عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقٌة(ٗ))(٘).
وقال الشٌخ الفٌاض( :ال تتصور الشبهة المفهومٌة

()ٙ

فً حدود عرفات ,ألنها عٌنت فً

الرواٌات ,فالشبهة فً المقام مصداقٌة وال ُب َّد أوالً من الفحص للتؤكد من دخول مكان الوقوؾ

(ٔ) الفقه :محمّد بن مهدي الحسٌنً الشٌرازي (تٕٕٗٔهـ)ٌ + 8ٔ /ٗٗ ,نظر :مهذب األحكام :عبد األعلى السبزواري/ٔٗ ,
.ٔٙٙ
(ٕ) فقه الصادق :صادق الروحانً.ٕٔٔ /ٔ77 ,
(ٖ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕٕٕ ,
(ٗ ) الشبهة المصداقٌة :هو الشك فً مصداقٌة فرد لطبٌعة ما على انّ ٌكون منشؤ الشك هو اشتباه األمور الخارجٌة ال انّ ٌكون
منشاإه اجمال المفهوم للطبٌعة ,المعجم األصولً :محمّد صنقور.ٕٓٔ /ٕ ,
(٘) مناسك الحج وملحقاته :علً السٌستانً.ٕٕٕ ,
( )ٙالشبهة المفهومٌة :هو الشك الناشا من اجمال مفهوم من المفاهٌم الواقعة موضوعا ً أو متعلقا ً لحكم شرعً ,كما لو وقع الشك
الشك فٌما هو المراد من مفهوم الفقٌر الواقع موضوعا ً لوجوب الصدقة ,المعجم األصولً :محمّد صنقور.ٕٕٓ /ٕ ,
ٖ٘ٔ

ضمن عرفات وإال فبل ُب َّد من االحتٌاط والوقوؾ فً مكان متٌقن فٌه ا ّنه من عرفات ,وأما الحدود
المنصوبة فالظاهر ا ّنه ال ٌعتمد علٌها)(ٔ).
وقال الشٌخ الفٌاض( :كل ما ٌحصل للمكلؾ فٌه االطمبنان بكونه فً حدود المشاعر جاز له
االعتماد علٌه ,والظاهر من عدم وجود معارضة عند أهل تلك المشاعر للحدود المنصوبة انها
متسالم علٌها جٌبلً بعد جٌل ,ومع ذلك فاألحوط تجاوزها بمقدار معٌن لٌحصل االطمبنان بالوجود
فعبلً فً حدود المشعر ,لو حصل شك فً دقتها فإن االشتؽال الٌقٌنً ٌستلزم الفراغ الٌقٌنً)(ٕ).
وقال السٌد صادق الشٌرازي( :إذا كانت تلك العبلمات مفٌدة للعلم أو االطمبنان أمكن
االعتماد علٌها ,وذلك ألنها من الموضوعات الخارجٌة والعلم فٌها طرٌقً والعلم الطرٌقً حجٌته
ذاتٌة)(ٖ).
وقال الشٌخ بشٌر النجفً( :اذا حصل االطمبنان بها فٌجوز االعتماد علٌها)(ٗ).
وقال الشٌخ محمّد سند( :العبلمات المنصوبة معتبرة مالم ٌعلم بخطؤها وتؽٌٌرها كما هو
الحال فً الفاصل بٌن مزدلفة ومِنى ووادي محسّر بٌنهما)(٘).
وقال الشٌخ فاضل الصفارٌ( :صح االعتماد على العبلمات المنصوبة لتحدٌد المشاعر إذا
كانت موضوعة من قبل الثقات من أهل الخبرة ,وٌكفً الشهرة والشٌاع فً حدودها ,وعلى
فرض الشك فؤصل الصحة ٌفٌد صحة اعتبارها)(.)ٙ
المطلب الثالث :مفهوم المشعر الحرام وأقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً حدودها
أوالً :مفهوم المشعر الحرام
المشعر الحرام فً اللغة:

(ٔ) مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕٕٖ ,
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاض ٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٖٕٓ.
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي 7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓ7
)ٗ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ بشٌر النجفًٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٖٕٔ.
(٘) استفتاءات الحج والعمرة :محمّد سند ,نشر دار الكوخ ,مطبعة طاهر ,طٔ(ٖٔٗ7هـ).ٗ8 ,
) (ٙملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٔ9
ٗ٘ٔ

(المشعر المعلم والمتعبد من متعبداته .والمشاعر :المعالم التً ندب هللا إلٌها وأمر بالقٌام
علٌها .والشعٌرة والشعارة والمشعر :كالشعار ,وشعابر الحج مناسكه ,واحدتها شعٌرة)(ٔ)  ,وقوله
هللا عِ ْن َد ْال َم ْش َع ِر ْال َح َر ِام .)ٕ(﴾...
تعالىَ ... ﴿ :ف ْاذ ُكرُوا َّ َ
المشعر الحرام فً االصطالح:
(وهو عبارة عن مقدار محدود من المسٌل والوادي الذي ٌمتد من عرفات إلى مكة المعظمة
طوله ٌقرب من أربعة كٌلو مرات ونصؾ ,وهو واقع بٌن عرفات ومِنى ,وح ّده من طرؾ مِنى
وادي ُمح ِّسر(ٖ) ومن طرؾ عرفات المؤزمان ,وٌطلق علٌه المزدلفة وجمع أٌضاً.
ث ّم ان المشعر من أعظم شعابر هللا كالصفا والمروة ,قد عٌّنه تعالى مكانا ً لعبادته ,وأوجب
الوقوؾ فٌه مقداراً من لٌلة العٌد وفٌما بٌن الطلوعٌن منه ,وجعل ذلك من أقوى أركان الحج بل
لٌس فً أجزابه األربعة عشر ركنا ً أقوى منه وذكر األصحاب ان لوقوؾ المشعر ثبلثة أوقات,
وقتا ً اختٌارٌا ً وهو ما بٌن الطلوعٌن من ٌوم النحر ,ووقتٌن اضطرارٌٌن ,أحدهما لٌلة العٌد لمن
له عذر ,والثانً من طلوع الشمس إلى الزوال من ٌوم العٌد)(ٗ).
ثانٌاً :الوقوف بالمشعر بٌن الطلوعٌن
إذا ؼربت الشمس وزالت الحمرة من جانب الشرق فً عرفات تجب اإلفاضة منها إلى
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم ُج َنا ٌح أَنْ َت ْب َت ُؽوا َفضْ بلً مِنْ َر ِّب ُك ْم َفإِ َذا أَ َفضْ ُت ْم مِنْ َع َر َفا ٍ
ت
المشعر الحرام قال تعالى ﴿ :لٌَ َ
هللا عِ ْن َد ْال َم ْش َع ِر ْال َح َر ِام َو ْاذ ُكرُوهُ َك َما َه َدا ُك ْم َوإِنْ ُكن ُت ْم مِنْ َق ْبلِ ِه لَمِنْ الضَّالٌِّ َن﴾ (٘).
َف ْاذ ُكرُوا َّ َ

(ٔ) لسان العرب :ابن منظور.9ٗ /٘ ,
(ٕ) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ98
(ٖ) وادي محسّر :وهو موضع ما بٌن مكة وعرفة ,وقٌل :بٌن مِنى وعرفة ,وقٌل :بٌن مزدلفة ومنى ,وهو وادي صؽٌر ٌمر بٌن
مِنى ومزدلفة ,لٌس به زراعة وال عمران ,وله عبلمات هناك منصوبة ,معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي.ٔ٘ٔٗ ,
(ٗ) مصطلحات الفقه :علً المشكٌنً.ٗ9ٖ ,
(٘) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ98
٘٘ٔ

ْس َعلَ ٌْ ُك ْم ُج َنا ٌح  ﴾...لقد كان التعامل االقتصادي بكافة ألوانه محظوراً
أما قوله تعالى ﴿ :لٌَ َ
فً موسم الحج عند الجاهلٌن ,وكانوا ٌعتقدون ببطبلن الحج إذا اقترن بالنشاط االقتصادي ,فاآلٌة
تعلن بطبلن هذا الحكم الجاهلً وتإكد ا ّنه ال مانع من التعامل االقتصادي والتجاري فً موسم
الحج(ٔ) ,وقولهَ ... ﴿ :فإِ َذا أَ َفضْ ُت ْم مِنْ َع َر َفا ٍ
ت ﴾ ...بمعنى إذا اندفعتم من عرفات إلى المزدلفة.
فاآلٌة (تدل على وجوب الوقوؾ فً المشعر ,وذلك ألن ذكر هللا سبحانه الدال علٌه قوله
هللا ﴾ ...ال ٌكون ّإال بالكون فٌه سواء أكان ساكنا ً أو متحركاً)(ٕ).
تعالىَ ... ﴿ :ف ْاذ ُكرُوا َّ َ
أما حد المشعر مكانا ً ففً الرواٌة الواردة :عن الحسٌن بن سعٌد ,عن فضاله بن أٌوب ,عن
صحٌحة

(ٖ)

معاوٌة بن عمار قال(( :حد المشعر الحرام من المؤزمٌن إلى الحٌاض إلى وادي

ُمح ِّسر ,وإنما سمٌت المزدلفة ألنهم ازدلفوا إلٌها من عرفات))(ٗ).
وٌظهر من الرواٌة عن حماد بن عٌسى ,عن حرٌز ,وابن أذٌنه ,عن صحٌحة(٘) زرارة ,عن
عن أبً جعفر ( )ا ّنه قال للحكم بن عتٌبة :ما حد المزدلفة؟ فسكت ,فقال أبو جعفر (:)
((حدها ما بٌن المؤزمٌن إلى الجبل إلى حٌاض ُمح ِّسر))(.)ٙ
والوقوؾ بعد الفجر إلى طلوع الشمس ,اختلفت كلمات األصحاب فً منتهى الوقوؾ ,ولكن
المشهور هو ان المنتهى هو طلوع الشمس(.)7

)ٔ( ٌنظر :األمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,نشر مإسسة األعلمً,
طٔ(ٕٔٗ8هـ).ٗ8ٖ /ٔ,
(ٕ) ٌنظر :االمثل :ناصر مكارم الشٌرازي.ٗ8ٖ /ٔ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,٘8 ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ٘٘ ,معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + ٖٖٙ/٘ ,النجاشً  ,ٕ98الخوبًٗٔ + ٕ9ٓ/النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
(ٗ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ9ٓ/٘ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٔٗٓ,النجاشًٕٗٔ ,معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٕٖٓ/٘ ,الخوبًٗٔ + ٕٔ/النجاشًٕ.ٔ7
( )ٙتهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ9ٓ/٘ ,
) (7الدروس :الشهٌد األول.ٕٖٗ /ٔ ,
ٔ٘ٙ

ثالثاً :أقوال ومبانً الفقهاء فً حدود المشعر الحرام (مزدلفة)
قال السٌد السٌستانً( :التحدٌدات الموجود للمشاعر المقدسة حكمها حكم حدود عرفات التً
ذكرناها ,إذا كانت مؤخوذة ٌداً عن ٌد فهً معتبرة ما لم ٌحصل االطمبنان بخطبها)(ٔ).
وقال الشٌخ الفٌاض( :كل ما ٌحصل للمكلؾ فٌه االطمبنان بكونه فً حدود المشاعر جاز له
االعتماد علٌه ,والظاهر من عدم وجود معارضة عند أهل تلك المشاعر للحدود المنصوبة انها
متسالم علٌها جٌبلً بعد جٌل ,ومع ذلك فاألحوط تجاوزها بمقدار معٌن لٌحصل االطمبنان بالوجود
فعبلً فً حدود المشعر ,لو حصل شك فً دقتها فإن االشتؽال الٌقٌنً ٌستلزم الفراغ الٌقٌنً)(ٕ).
وقال السٌد صادق الشٌرازي( :إذا كانت تلك العبلمات مفٌدة للعلم أو االطمبنان أمكن
االعتماد علٌها ,وذلك ألنها من الموضوعات الخارجٌة والعلم فٌها طرٌقً والعلم الطرٌقً حجٌته
ذاتٌة)(ٖ) .وقال الشٌخ بشٌر النجفً( :إذا حصل االطمبنان بها فٌجوز االعتماد علٌها)(ٗ).
ٌبدو ان حدود مزدلفة حكمها حكم حدود عرفات التً مر ذكرها ,إذا كانت مؤخوذة ٌداً عن
ٌداً فهً معتبرة ,وإذا حصل االطمبنان بالحدود جاز االعتماد علٌها ,وإذا حصل الشك ال ُب َّد من
الفحص والتؤكد فإن االشتؽال الٌقٌنً ٌستلزم الفراغ الٌقٌنً.

(ٔ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕٕٕ ,
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاض ٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٖٕٓ.
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي 7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓ7
)ٗ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ بشٌر النجفًٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٖٕٔ.
ٔ٘7

المبحث الثانً :مبانً أحكام مستحدثات رمً الجمرات
ِمنى(ٔ) موضع أداء شعابر الحج ومبٌت الحجاج حٌث أن فٌها موقع رمً الجمرات والتً تتم
بٌن شروق وؼروب الشمس فً تلك األٌام من الحج وٌذبح فٌها الهدي .تإوي منى سنوٌا ً ما ٌزٌد
عن ملٌونٌن من الحجاج ,فضبلً عن ؼٌرهم من العاملٌن ومقدمٌن الخدمات المختلفة.
المطلب األول :مفهوم ومشروعٌة رمً الجمرات
أوالً :مفهوم رمً الجمرات
رمً الجمرات فً اللغة( :رمً من رمى ٌرمً رمٌا ً فهو رام ,رمٌت الشًء من ٌدي أي
ألقٌته)(ٕ) .والجمرة جمع جمرات وجمار ومنه جمار المناسك للحج ,وهً األحجار الصؽار,
وجم َّر القوم على األمر تجمٌراً :تجمعوا علٌه ,وتطلق على المواضع التً ٌرمى فٌها حصٌات
َ
الجمار فً مِنى ,إما ألنها ترمى بالجمار ,وإما ألنها مجمع الحصى بمِنى ,فكل كومه من الحصى
جمرة ,وإما الجتماع الحجٌج عندها(ٖ).

)ٔ( مِنى فً اللؽة :ومِنىَ ,كإلى ,وقد تكرر ذكرها فً الحدٌث :اسم موضع بمكة ,على فرسخ واختلؾ فً وجه التسمٌة ,فقٌل:
سمٌت مِنى لما ٌمِنى به من الدماء ,أي ٌراق .وقٌل :سمٌت بذلك؛ ألن جبرابٌل لما أراد مفارقة آدم ( )قال له :تمن ,قال:
اتمنى الجنة .فسمٌت مِنى ألمنٌة آدم ( )بها .وقٌل :سمٌت بذلك؛ ألن جبرابٌل أتى إبراهٌم ( )فقال له :تمن ٌا إبراهٌم,
فكانت تسمى مِنى ,فسماها ال ّناس مِنىٌ ,نظر :مجمع البحرٌن :الطرٌحً .ٔ7ٕ8/ٖ ,ومِنى فً االصطبلح :أحد مشاعر الحج
وأقربها إلى مكةٌ ,نزله الحاج ٌوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ,وٌقٌم فٌه إلى الٌوم الثانً عشر أو الثالث عشر وبه
الجمرات الثبلث التً ٌرجمها الحاج .ومسجد الخٌؾ ومسجد المرسبلت ومسجد الكبش ,ومسجد الكوثر ,وهو الٌوم من أحٌاء مكة
فٌه عمارات ترتفع عدة طوابق .وحدها طوالً من ناحٌة مكة العقبة ومن ناحٌة المشعر وادي محسّر وأما عرضا ً فلٌس لها حدود
واضحة ,والمرجع فً تعٌٌنها أهل الخبرة عن البلد ,وٌجب على الحاج فً مِنى أن ٌقوم بثبلثة واجبات فً نهار ٌوم العٌد وهً:
ٔ -رمً جمرة العقبة -ٕ .الذبح أو النحر -ٖ .الحلق أو التقصٌرٌ ,نظر :معجم معالم الحجاز :عاتق بن ؼٌث الببلدي+ ٔٙ7ٓ ,
ٌنظر :مرآة الحرمٌن :إبراهٌم رفعت باشا.ٖٕٕ/ٔ ,
(ٕ) لسان العرب :ابن منظور.ٔ9ٕ /ٗ ,
(ٖ) ٌنظر :تاج العروس :مرتضى الزبٌديٌ + ٕٕٙ7/ٔ ,نظر :مجمع البحرٌن :الطرٌحً.ٖٓ9 /ٔ ,
ٔ٘8

ٌبدو مما تقدم أن هناك اختبلؾ عند اللؽوٌٌن فً الجمرة ,قٌل :الجمرة الحصاة ,وسمٌت بذلك
ألنها المحل الذي ٌرمى فٌه بالحصى ,وقٌل :الجمرة من التجمر ,بمعنى التجمع ألن الحصى
ٌتجمع فٌها ,أو الجتماع الحجٌج.
رمً الجمرات فً االصطالح( :وهو رمً حصٌات معدودة إلى مواضع معٌنة فً أٌام
معلومات وهو عمل عبادي معٌن مخترع فً الشرٌعة اإلسبلمٌة تعبد هللا به عبادة ,فؤمر بذلك فً
بدء األمر آدم ( )ث ّم جعلها ُس ّنة فً خلقه اعبلنا لوجوب مخالفة العبد للشٌطان وأتباعه وحثا ً له
إلى كفره بالطاؼوت واشٌاعه)(ٔ)ٌ( .نبؽً للحاج انّ ٌفٌض من المزدلفة عند شروق الشمس من
ٌوم العٌد متوجها ً إلى مِنى بالسكٌنة والوقار ,ذاكراً هللا ,مستؽفراً داعٌاً ,فإذا مر بوادي محسّر –
وهو وا ٍد عظٌم بٌن جمع ومِنى ,وهو إلى مِنى أقرب – فٌسرع المسٌر فٌه ح ّتى ٌتجاوزه ,فإذا
وصل مِنى ٌوم العٌد توجه ألداء أول عمل ٌجب علٌه ,أال وهو رمً جمرة العقبة وهو رابع
الواجبات من أعمال حج التمتع)(ٕ)ٌ ,بدو أن المعنى اللؽوي قرٌب من المعنى االصطبلحً وهو
رمً الحصى فً زمان مخصوص ,ومكان مخصوص ,وعدد مخصوص.
ثانيا :مشروعية رمي الجمرات
 -0أقوال الفقهاء المتقدمٌن والمتأخرٌن:
قال الشٌخ الصدوق (تٖٔ8هـ)( :واقصد إلى جمرة القصوى وهً جمرة العقبة فارمها بسبع
حصٌات)(ٖ).
وقال الشٌخ المفٌد (تٖٔٗهـ) ( :ث ّم ٌؤتً الجمرة القصوى التً عند العقبة فلٌقم من قبل
وجهها ...وٌؤخذ لرمٌه سبع حصٌات)(ٗ).

(ٔ) مصطلحات الفقه :علً المشكٌنً.ٕ77 ,
(ٕ) فقه الحج :محمّد مهدي نجؾ.ٖٕٗ -ٖٕٖ ,
(ٖ) المقنع :الصدوق.ٕ7ٕ / ٔ ,
(ٗ) المقنعة :المفٌد.ٗٔ7 /ٔ ,
ٔ٘9

وقال الشرٌؾ المرتضى (تٖٗٙهـ)( :ومما ظن انفراد اإلمامٌة به وهو مذهب الشافعً
القول بؤن رمً الجمار ال ٌجوز إال باألحجار خاصة)(ٔ).
وقال أبو صبلح الحلبً (تٗٗ7هـ)( :وأما رمً الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم
دون المسجد الحرامٌ ,رمً منها ٌوم النحر جمرة العقبة)(ٕ).
وقال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :وٌنبؽً انّ ٌرمً ٌوم النحر الجمرة القصوى بسبع
حصٌات)(ٖ) .وقال أٌضاً( :وعلٌه بمِنى ٌوم النحر ثبلثة مناسك ,أوله رمً الجمرة الكبرى)(ٗ).
وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)( :وال نعلم خبلفا فً وجوب رمً جمرة العقبة)(٘).
ٌظهز يٍ األصحاب نشوو انزيً واتفاقهم على وجوبه وال لائم يُهى باطخحبابه.
 -9أدلة وجوب رمً الجمرات:
ٔ -الرواٌات الواردة فً وجوب الرمً:
أ -عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه ,عن ابن أبً عمٌر ,عن صحٌحة

()ٙ

معاوٌة بن عمار ,عن

أبً عبد هللا ( )قال(( :خذ حصى الجمار ث ّم ابت الجمرة القصوى التً عند العقبة فارمها من
قبل وجهها وال ترمها من اعبلها .)7())...

(ٔ) االنتصار :علً بن الحسٌن الموسوي البؽدادي الشرٌؾ المرتضى (ت ٖٗٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر
مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المقدَّسة  -إٌران( ,د .ط)ٔٗٔ٘( ,هـ).ٕ٘ٓ /ٔ ,
(ٕ) الكافً فً الفقه :أبو الصبلح الحلبً.ٔ98 /ٔ ,
(ٖ) النهاٌة فً مجرد الفقه والفتاوى :أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علً الطوسً (ت ٓٗٙهـ) ,انتشارات قدس محمّدي ,قم
المقدَّسة  -إٌران( ,د .ط)( ,د .ت).ٕ٘ٗ /ٔ ,
(ٗ) المبسوط :الطوسً.ٖٙ8 /ٔ ,
)٘( تذكرة الفقهاء :العبلمة الحلً.ٕٔٗ/8 ,
) (ٙالرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ٕٕٔ/ٕٔ ,
ٕٔ +ٕٕٔ/النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشًٖ,ٖ9
الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
( )7الكافً :الكلٌنً.ٗ78 /ٗ ,
ٓٔٙ

فقوله( :فارمها من قبل وجهها) انّ ٌكون مستدبراً للقبلة ومستقببلً للجمرة ,بخبلؾ ما إذا
رماها من اعبلها ٌكون على العكس وجمٌع أفعال الحج ٌستحب انّ ٌكون مستقبل القبلة من
الوقوؾ بالموقفٌن ورمً الجمار اال رمً جمرة العقبة ٌوم النحر فحسب(ٔ) .الرواٌة ظاهرة
بالوجوب.
ب -عن محمّد بن علً بن الحسٌن بؤسناد عن وهب بن حفص ,عن موثقة(ٕ)أبً بصٌر قال:
سؤلت أبا عبد هللا ( )عن الذي ٌنبؽً له انّ ٌرمً بلٌل ,من هو؟ قال(( :الحاطبة والمملوك
الذي ال ٌملك من أمره شٌباً ,والخابؾ والمدٌن والمرٌض الذي ال ٌستطٌع انّ ٌرمً ٌحمل إلى
الجمار ,فإن قدر على انّ ٌرمً ّ
وإال فبل فؤرم عنه وهو حاضر))(ٖ) .فاألمر بحمل المرٌض إلى
الجمار حٌن ٌرمً بنفسه أو ٌُرمى عنه ,أٌة بالوجوب(ٗ).
ٌٕ -دل على وجوبه التسالم وقطع األصحاب وهو مما ال خبلؾ فٌه بٌن المسلمٌن(٘).
ٖ -السٌرة العملٌة القطعٌة من قبل المتشرعة على االتٌان برمً الجمرات على نحو
اللزوم(.)ٙ
واستدل السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) بؤدلة أخرى على وجوب الرمً(:)7
ٔ( -جواز اإلفاضة لٌبلً والرمً لٌبلً لطوابؾ خاصة للنساء ولكبار السن ,فان الترخٌص لهم
لٌبلً ٌكشؾ عن ثبوت أصل الوجوب فً النهار.
ٌٕ -ستفاد الوجوب من اطبلق رمً الجمار فانه ٌشمل العقبة كاإلطبلق الوارد فً رواٌة
محمّد بن ٌعقوب ,عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه عن ابن أبً عمٌر ,عن صحٌحة

(ٔ)

عمر بن

(ٔ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٔٗ /٘ ,
)ٕ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو وهب بن حفصٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖ٘ٓ ,رجال
الطوسً :الطوسً ,ٖٗ9 ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٖٖ8/ٔ7 ,النجاشً ٖٔٗ ,الخوبًٕٓ + ٕٕٗ/الخوبًٕٕ.ٗ9/
(ٖ) من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٗ7ٙ /ٕ ,
(ٗ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٔٗ /٘ ,
(٘) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٕٓ /ٕ9 ,
( )ٙمصباح الناسك فً شرح المناسك :تقً الطباطبابً القمً (تٖٔٗ7هـ) ,نشر محبلتً ,طٔ(ٕ٘ٗٔهـ).ٕ8ٔ /ٕ ,
)ٌ (7نظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٕٔ -ٕٕٓ /ٕ9 ,
ٔٔٙ

اذٌنة عن أبً عبد هللا ( )قال...(( :وسؤلته عن قول هللا ّ
عز وجلّ( :الحج األكبر((ٕ) ,فقال
الحج األكبر :الموقؾ بعرفة ورمً الجمار.)ٖ())...
ٖ -ما دل على وجوب االستنابة عمن ال ٌتمكن منه كالمرٌض والمؽمى علٌه والكسٌر
والمبطون فإنه لو لم ٌكن واجبا ً ال تجب االستنابة قطعاً.
ٌٗ -ستفاد الوجوب ممّا دل على انّ الرمً ال ُب َّد أن ٌكون بحصى الحرم.
٘ -ما دل على لزوم اصابه الجمرة عند الرمً ,إذ لو لم ٌكن واجبا ً ال موجب لئلصابة.
المطلب الثانً :شروط رمً الجمرات
شروط رمً الجمرات هً كما ٌلً(ٗ):
 -0نٌة القربة
قال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :ومناسكه بها ٌوم النحر ثبلثة وهً :رمً جمرة العقبة ,ث ّم
الذبح ,ث ّم الحلق .أما األول :فالواجب فٌه :النٌة)(٘).
 -9أن ٌكون الرمً بسبع حصٌات ,وال ٌجزي األقل من ذلك ,كما ال ٌجزي رمً ؼٌرها من
األجسام.
قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :فان كان قد رمى من الجمرة األولى أقل من أربع حصٌات
وأتم الجمرتٌن االخٌرتٌن فلٌعد على الثبلث الجمرات ,وان كان قد رمى من الثانٌة ثبلثا ً فلٌعد

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖٙٔ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٘ٗ/ٔ8 ,
النجاشًٕٕ٘ ,الخوبًٕٔ +ٕٕٔ/النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ+ ٖٔٔ/
الخوبًٗٔ.ٕٔ/
(ٕ) سورة التوبة :اآلٌة ٖ.
(ٖ) الكافً :الكلٌنً.ٕٙٗ /ٗ ,
(ٗ) فقه الحج :محمّد مهدي نجؾٌ + ٖٕ7 ,نظر :مصباح الناسك :تقً القمً.ٕ8ٔ -ٕ8ٓ/ٕ ,
(٘) شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٔ9ٕ /ٔ ,
ٕٔٙ

علٌها وعلى الثالثة ,وان كان قدر ما هما بؤربع ورمى الثالثة بسبع فلٌتمها وال ٌعٌد على
الثالثة)(ٔ).
 -3أن ٌكون رمً الحصٌات واحدة بعد واحدة ,فبل ٌجزي رمً اثنٌن أو أكثر مرة واحدة.
قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :اذا رمى سبع حصٌات دفعة واحدة لم ٌعتد بؤكثر من واحدة
سواء وقعت علٌها مجتمعة أو متفرقة)(ٕ).
 -4أن تصل الحصٌات إلى الجمرة ,انّ ٌكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمً فبل ٌجزي
وضعها علٌها .قال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :والظاهر جواز اإلجتزاء بما إذا رمً فبلقت
الحصاة فً طرٌقها شٌبا ً ث ّم اصابت الجمرة ,نعم ,إذا كان ما القته الحصاة صلبا فطفرت منه
فؤصابت الجمرة ,لم ٌجزي ذلك)(ٖ).
 -5أن ٌكون الرمً بٌن طلوع الشمس وؼروبها(ٗ).
قال ّ
العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)( :أول وقت الرمً فً هذه األٌام كلها من طلوع الشمس إلى
ؼروبها ,قاله أكثر علمابنا)(٘).
وٌجزي للنساء وسابر من رخص لهم اإلفاضة من المشعر فً اللٌل بان ٌرموا باللٌل – لٌلة
العٌد -لكن ٌجب علٌهم تؤخٌر الذبح والنحر إلى ٌومه ,واألحوط تؤخٌر التقصٌر أٌضاً ,وٌؤتون بعد
ذلك بؤعمال الحج(.)ٙ
ٌ -6جب الترتٌب فً رمً الجمار الثبلثة(.)7
ّ
العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)ٌ( :جب الترتٌب بٌن الجمار الثبلث ,فلو نكس فبدأ بجمرة
قال
العقبة ث ّم الوسطى ث ّم األولى ,أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى

(ٔ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٕٙ٘ /٘ ,
(ٕ) الخبلؾ :الطوسً.ٖٕ٘ /ٕ ,
(ٖ) كتاب الحج :أبو القاسم الخوبً.ٔ89 /٘ ,
(ٗ) فقه الحج :محمّد مهدي نجؾٌ + ٖٕ9 ,نظر :مصباح الناسك :تقً القمً.ٕ8ٕ /ٕ ,
(٘) تذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلً.ٖٙٓ /8 ,
(ٌ +)ٙنظر فقه الحج :محمّد مهدي نجؾ :ٖٕ9 ,مصباح الناسك :تقً القمً.ٕ8ٕ /ٕ ,
( )7فقه الحج :محمّد مهدي نجؾ.ٖٖٓ ٖٕ9 ,
ٖٔٙ

الثبلث ,لم ٌجزٌه إ ّال األولى .ولو رمى جمرة العقبة ث ّم األولى ث ّم الوسطى ,أعاد على جمرة العقبة
خاصة .وبالجملة ٌعٌد على ما ٌحصل به الترتٌب عند علمابنا)(ٔ).
المطلب الثالث :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً رمً الجمرات المستحدثة
أوال :أقوال الفقهاء
ذهب فقهاإنا إلى قولٌن فً المسؤلة:
 -0من ال ٌجوز الرمً فً الجزء المستحدث
قال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) والشٌخ الخراسانً( :اذا زٌد على الجمرة فً ارتفاعها
فاألحوط أن ٌرمً المقدار الذي كان سابقاً .فإن لم ٌتمكن من ذلك رمى المقدار الزابد بنفسه
واستناب شخصا ً آخر لرمً المقدار المزٌد علٌه ,وال فرق فً ذلك بٌن العالم والجاهل
والناسً)(ٕ).
وقال السٌّد السٌستانً( :ال ٌجزي على األحوط فإذا لم ٌتمكن من رمً المقدار األصلً
للزحام وؼٌره ,فاألحوط أن ٌرمً المقدار الزابد بنفسه وٌستنٌب ؼٌره لرمً المقدار األصلً)(ٖ).
األصلً)(ٖ).
وقال السٌّد الحكٌم( :إذا زٌدت الجمرة فً ارتفاعها بإضافة البناء علٌها أشكل االجتزاء برمً
الزٌادة ,بل األحوط وجوبا ً االقتصار فً الرمً على المقدار السابق ,نعم ال بؤس بارتفاع موقؾ
الرامً)(ٗ).
 -9من ٌجوز الرمً فً الجزء المستحدث.

(ٔ) تذكرة الفقهاءّ :
العبلمة الحلً.ٖٕٙ /8 ,
(ٕ) مناسك الحج :أبو القاسم الخوبً + ٔٙ٘ ,مناسك الحج :الوحٌد الخرسانً.ٔٙٔ ,
(ٖ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٗٗ8 ,
(ٗ) مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد الحكٌم.ٕ٘7 ,
ٗٔٙ

قال السٌّد الخامنبًٌ( :جوز رمً الجمرة مع طلٌها باإلسمنت كما ٌجوز رمً القسم
المستحدث من الجمرة فٌما إذا عد عرفا ً جزءاً منها ,والظاهر جواز الرمً من الطابق العلوي
وان كان األحوط الرمً من المكان المتعارؾ علٌه سابقاً)(ٔ).
وقال السٌد صادق الروحانً( :اذا زٌد على الجمرة فً ارتفاعها ففً اإلجتزاء برمً المقدار
الزابد اشكال ,االظهر اإلجتزاء واألحوط أن ٌرمً المقدار الذي كان سابقا ً فإن لم ٌتمكن من ذلك
رمى المقدار الزابد بنفسه واستناب شخصا ً آخر لرمً المقدار المزٌد علٌه ,وال فرق فً ذلك بٌن
العالم والجاهل والناسً)(ٕ).
وقال الشٌخ الفٌاضٌ( :جوز رمً الجمرة من الطابق الثانً)(ٖ).
وقال الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي( :ال مانع ظاهراً من الرمً فً الطابق العلوي للجمار
الذي بنً مإخراً ,وذلك عند الزحام)(ٗ).

ثانٌاً :أدلة ومبانً رمً الجمرات المستحدثة
 -0أدلة ومبانً عدم جواز رمً الجزء المستحدث
قال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :إنّ الجمرة الموجود فً زمن النبًّ ( )واالبمة ()
ال ٌمكن بقاإها إلى ٌوم القٌامة وال رٌب فً ؼٌرها وتبدٌلها ,فشخص تلك الجمرة الموجود فً
زمانهم ( )ال ٌلزم رمٌها جزماً ,لعدم إمكان بقابها إلى آخر الدنٌا ,مع انّ الدٌن باق إلى ٌوم

(ٔ) مناسك الحج :علً الخامنبً.ٗٗ ,
(ٕ) مناسك الحج :محمّد صادق الروحانً.ٔٗ7 ,
(ٖ) مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕٔ٘ ,
(ٗ) مناسك الحج :ناصر مكارم الشٌرازي.ٔٗٙ ,
٘ٔٙ

القٌامة وقٌام الساعة ,فبل ُب َّد من تنفٌذ هذا الحكم اإلسبلمً ,ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنٌت
فً مكانها جمرة أخرى أو رممت أو طلٌت بالجص والسمنت بحٌث ٌعد ذلك جزء منها عرفا ً ال
بؤس برمٌها ,وال ٌمنع الجص ونحو من صدق وصول الحصى إلى الجمرة)(ٔ).
(ولكن إذا فرض ا ّنه بنً على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السابقة الموجودة فً
زمانهم ( ) كما فً زماننا هذا ,فبل ٌجتز عن ٌرمً المقدار الزابد المرتفع ,لعدم وجود هذا
المقدار فً زمانهم فلم نحرز جواز االكتفاء برمً هذا المقدار ,فتبدل المواد ال ٌضر فً الجمرة,
إذ ال ٌلزم رمً الجمرة الموجودة فً زمان النبًّ ( )واالبمة ( )فإن ذلك ال ٌمكن بقاإه
إلى زماننا؛ لعروض الخراب والتؽٌٌر والتبدٌل على الجمرة قطعا ً فً طٌلة هذه القرون ,اال انّ
البلزم رمً مقدار الجمرة الموجود فً الزمان السابق ,وان تؽٌرات وتبدلت بحٌث كانت الزٌادة
جزءاً من الجمرة عرفاً ,وأما إذا زٌدت علٌها فً ارتفاعها بان بنو علٌها فصارت أعلى من
السابق أو زٌد فً بعض جوانبها بناء آخر فبل ٌجتزئ برمً هذا المقدار الزابد واألحوط لمن ال
ٌتمكن من رمً نفس الجمرة القدٌمة انّ ٌرمً بنفسه المقدار الزابد المرتفع وٌستنٌب شخصا ً آخر
لرمً الجمرة القدٌمة المزٌد علٌها)(ٕ).
وما ٌمكن أن ٌقال فً عدم جواز رمً المقدار الزابد للجمرة التً كانت فً زمن المعصوم
( :)أوالً( :إنّ مقتضى االستصحاب عدم اإلجزاء ,فعند رمً الجزء الزابد نشك فً اصابة
الجمرة فٌستصحب عدمها)(ٖ).
ثانٌاً( :إنّ االشتؽال الٌقٌنً ٌستدعً الفراغ الٌقٌنً فان الذمة ٌقٌنا ً قد اشتؽلت برمً الجمرة,
وال ٌعلم بفراؼها إذا رمى المقدار الزابد -كمن رمى من الطابق الثانً والثالث -بٌنما إذا رمى من

)ٔ( المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٕ8 -ٕٕ7 /ٕ9 ,
(ٕ) المصدر نفسه.ٕٕ8 -ٕٕ7 /ٕ9 :
(ٖ) دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٕ٘8 ,
ٔٙٙ

الطابق األرضً فنجزم بفراغ الذمة ألن هذا هو القدر المتٌقن والذي كان فً زمن المعصوم
(.)ٔ())
ثالثاً( :انّ المورد من موارد دوران األمر بٌن التعٌٌن والتخٌٌر والمقام ٌقتضً التعٌٌن ,فإن
المكلؾ ٌشك هل ٌتعٌن علٌه أن ٌرمً من الطابق األول أي القدر الذي كان فً زمن المعصوم
( ,)وهل ٌتعٌن علٌه أن ٌرمً فً وسط الجمرة دون أطرافها ,أم هو مخٌر بٌن ذلك وبٌن أن
ٌرمً من الطابق الثانً والثبلث ومن طرفٌها .انّ األصل هو التعٌٌن؛ ألن معه ٌحصل العلم
بفراغ الذمة ,وأما التخٌٌر فهو بحاجه إلى دلٌل)(ٕ).
 -9أدلة ومبانً جواز رمً الجزء المستحدث
فقد أجاز الشٌخ الفٌاض الرمً على المقدار الزابد ,وان كان كبلمه حول الزٌادة الطولٌة إ ّال
ا ّنه ال خصوصٌة للطول وٌمكن انّ نطبقه على الزٌادة العرضٌة وحاصل ما أفاده:
أوالً :أن الجمرة الموجودة فً زمن المعصومٌن ( )لم تبق جزماً ,بل الجمرة الموجودة
قبل سنٌن ؼٌر باقٌة؛ ألنها دفنت تحت األرض ,وبنٌت علٌها بناٌة حدٌثة بارتفاع عدة أمتار باسم
الجمرة ,فالموجود اآلن لٌست القدٌمة جزما ً.
ثانٌاً :انّ الرواٌات لم تحدد الجمرة من حٌث الطول والعرض ,كً ٌقال بعدم كفاٌة
رمً المقدار الزابد علٌها.
ثالثاً :ا ّنه ال موضوعٌة للجمرة التً كانت زمن المعصوم ( ,)وإال ّ فبلزمه سقوط هذا
الحكم عن المسلمٌن.
رابعاً :انّ رمً الجمرة لٌس إال ّ أنه رمز وشعار لئلسبلم ,فالمقصود هو ضرب الشٌطان
والجمرة رمز له ,والمقدار الزابد عن الجمرة القدٌمة ال ٌضر برمزٌتها(ٖ).

(ٔ) المصدر نفسه.ٕ٘8 :
(ٕ) المصدر نفسه.ٕ٘8 :
(ٖ) ٌنظر :تعالٌق مبسوطة :إسحاق الفٌاض.ٗ9ٕ -ٗ9ٔ /ٔٓ ,
ٔٙ7

ٌبدو من ك ّل هذا هً جواز رمً الجمرة المستحدثة من اسفلها إلى اعبلها.
وقال السٌد صا دق الشٌرازيٌ( :صح الرمً وٌجزي فً كل ما جاء فً مفروض السإال,
وذلك إلطبلق أدلة الرمً وعدم وجود ما ٌصلح للتقٌٌد أو االنصراؾ ,وال تصل النوبة إلى
االحتٌاط مع وجود الدلٌل االجتهادي)(ٔ).
وقال الشٌخ فاضل الصفار( :المستفاد من األدلة أن الشاخص المنصوب لرمً الجمرات ال
موضوعٌة له; الختبلفها بحسب األزمنة ,ولٌس حقٌقة شرعٌة وضع حدودها الشرع ,وال
متشرعٌه استفادها الفقهاء من األدلة حتى ٌتقٌد بها ,فالموضوعٌة للمكان الذي ٌرمز إلى ظهور
الشٌطان إلبراهٌم الخلٌل ( )فرماه وجرت به ال ُّس ّنة ,وعلٌه فإذا اختلفت أبعاد الشاخص طوالً
أو عرضا ً أو ارتفاعا ً بالمقدار المتعارؾ الذي ٌصدق علٌه العنوان صح الرمً وال فرق فً ذلك
بٌن الطوابق)(ٕ).
ٌبدو أن الشارع لم ٌحدد الجمرة من حٌث الطول والعرض ,وهذا ٌعنً ا ّنه أوكل األمر إلى
العرؾ ,والصحٌح هو جواز رمً الجمرة فً جمٌع مواضعها ,وذلك لصدق اسم الجمرة على
الجمٌع عرفاً.
المبحث الثالث  :مبانً أحكام مستحدثات الذبح فً مِنى
إنّ الهدي واجب على المتمتع دون المفرد نعم ٌشتركان فً الرمً والحلق ,أما وجوبه على
المتمتع فهو من ضرورٌات فقه الحج ببل خبلؾ فً ذلك ,لظاهر قول هللا تعالىَ ﴿:ف َمن َت َم َّت َع
ِب ْال ُعم َْر ِة إلى ْال َح ِّج َف َما اسْ َت ٌْ َس َر م َِن ْال َه ْديِ َف َمن لَّ ْم ٌَ ِج ْد َفصِ ٌَا ُم َثبل َث ِة أٌ ٍام فًِ ْال َح ِّج َو َس ْب َع ٍة إذا َر َجعْ ُت ْم
هللا َشدٌِ ُد
ك َع َش َرةٌ َكا ِملَ ٌة َذلِ َ
ت ِْل َ
هللا َواعْ لَمُو ْا أَنَّ ّ َ
ك لِ َمن لَّ ْم ٌَ ُكنْ أهل ُه َحاضِ ِري ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام َوا َّتقُو ْا ّ َ
ب ﴾(ٖ) ,وٌدل على الوجوب ؼٌر واحد من الرواٌات(ٔ) ,وإنّ المتمتع ٌؤتً بعمرته فً أشهر
ْال ِع َقا ِ

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓٙ
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٔٙ
(ٖ) سورة البقرة اآلٌة.ٔ9ٙ :
ٔٙ8

الحج فاذا اتى بها فٌها واحرم بعدها بالحج ٌكون حجه بحج تمتع وٌجب علٌه الهدي ,بخبلؾ من
أعتمر فً ؼٌر أشهر الحج كشهر رجب وبقً فً مكة ح ّتى ٌحج ٌكون حجه فٌها حج أفراد فبل
ٌجب فٌه الهدي(ٕ).
المطلب األول :وجوب الذبح بمِنى
إنّ المعروؾ والمشهور انّ محل الذبح هو مِنى وهذا متفق علٌه وال خبلؾ فٌه ,وهو
الخامس من واجبات حج التمتع ,وٌعتبر فٌه قصد القربة ,واالٌقاع فً النهار وال ٌجزٌه الذبح أو
النحر فً اللٌل.
أوالً :أقوال الفقهاء المتقدمٌن والمتأخرٌن ومتأخري المتأخرٌن
قال الشٌخ الطوسً (تٓٗٙهـ)( :وال ٌجوز أن ٌذبح الهدي الواجب فً الحج إ ّال بمِنى)(ٖ).
وقال أٌضاً( :وعلٌه بمِنى ٌوم النحر ثبلث مناسك :أولها رمً الجمرة الكبرى ,والثانً الذبح,
والثالث الحلق أو التقصٌر)(ٗ).
وقال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :والنٌة شرط فً الذبح ,وٌجوز أن ٌتوالها عنه الذابح,
وٌجب ذبحه بمِنى)(٘).

(ٔ) منها :عن موسى بن القاسم ,عن صفوان بن ٌحٌى ,عن ح ّماد بن عٌسى ,وابن أبً عمٌر ,عن عمر بن اذٌنه ,عن
صحٌحة(ٔ) زرارة بن أعٌن ,قال سؤلت أبا جعفر ( )عن الذي ٌلً المفرد للحج فً الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال
ٌ(( :هل بالحج فً أشهر الحج فإذا طاؾ بالبٌت وصلّى ركعتٌن خلؾ المقام وسعى بٌن الصفا والمروة قصر وأح ّل فاذا كان ٌوم
التروٌة أهل بالحج ونسك المناسك وعلٌه الهدى فقلت وما الهدى فقال أفضله بدنه وأوسطه بقرة وأخفضه شاه)) ,تهذٌب األحكام:
الطوسً ,ٖٙ /٘ ,الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,النجاشًٖ ,ٔ9معجم رجال
الحدٌث :الخوبً + ٖٔٗ/ٔٓ ,النجاشً  ,ٖٔ9الخوبً + ٕٖٙ/7رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/الخوبً
ٗٔ + ٕٔ/النجاشًٕ.ٔ7
(ٕ) ٌنظر :الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانًٌ + ٗ9 /٘ ,نظر :الذبح خارج مِنى بٌن الواقع الحالً والدلٌل
الفقهً :محمود المقدس الؽرٌفً( ,د .ط)( ,د .ت).ٖٔ ,
)ٖ( النهاٌة :الطوسً.ٕ٘ٙ ,
)ٗ( المبسوط :الطوسً.ٖٙ8 /ٔ ,
)٘( شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٔ9ٖ /ٔ ,
ٔٙ9

وقال العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ)( :نحر هدي التمتع ٌجب بمِنى .ذهب إلٌه علماإنا ,وقال
أكثر الجمهور :انه مستحب وان الواجب نحره بالحرم وقال بعض الشافعٌة :لو ذبحه فً الحل
وفرقه فً الحرم أجزأه لنا .ما رواه الجمهور عن النبً ( )أنه قالِ (( :منى كلها منحر))
والتخصٌص بالذكر ٌدل على التخصٌص فً الحكم)(ٔ).
وقال أٌضاًٌ( :جب النحر أو الذبح فً هدي التمتع بمِنى  ,عند علمابنا)(ٕ).
وقال العاملً (تٔٓٓ9هـ)( :هذا الحكم مقطوع به فً كبلم األصحاب ,وأسنده العبلمة فً
التذكرة والمنتهى إلى علمابنا مإذنا بدعوى اإلجماع علٌه)(ٖ).
ٌبدو من كبلم الفقهاء المتقدمٌن والمتؤخرٌن ومتؤخري المتؤخرٌن وجوب الذبح فً مِنى.

ثانٌاً :األدلة على وجوب ذبح الهدي بمِنى
 -0للقطع به عند األصحاب ,وللسٌرة القطعٌة المستمرة من زمن النبً محمّد ( )إلى
زماننا ,بؤن الذبح ٌنبؽً أن ٌقع فً مِنى(ٗ).
هلل َفإِنْ أُحْ صِ رْ ُت ْم َف َما
ٌ -9دل علٌه من الكتاب العزٌز قوله تعالىَ ﴿ :وأَ ِتمُّوا ْال َح َّج َو ْال ُعم َْر َة ِ َّ ِ
ي َم ِحلَّ ُه.)٘(﴾...
ُوس ُك ْم َح َّتى ٌَ ْبل ُ َػ ا ْل َه ْد ُ
اسْ َت ٌْ َس َر مِنْ ْال َه ْديِ َوال َتحْ لِقُوا ُرء َ
إال انّ اآلٌة لم تحدد محل الهدي ,ومن هنا قال السٌّد الخوبً ال ُب َّد أن نظم إلى اآلٌة موثقة

(ٔ)

زرعة المفسرة لآلٌة الكرٌمة عن الحسٌن بن سعٌد عن الحسن عن زرعة قال :سؤلته عن رجل

)ٔ( منتهى المطلب :العبلمة الحلً.7ٖ8 /ٕ ,
)ٕ( تذكرة الفقهاء :العبلمة الحلً.ٕٕ٘ /8 ,
)ٖ( مدارك األحكام :محمّد بن علً العاملً.ٔ9 /8 ,
)ٗ( ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :الخوبً.ٕٖ7 /ٕ9 ,
(٘) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ9ٙ
ٓٔ7

احصر فً الحج قال(( :فلٌبعث بهدٌة إذا كان مع أصحابه ومحله ان ٌبلػ الهدي محله ,ومحله
مِنى ٌوم النحر إذا كان فً الحج  ,)ٕ())...فهذه الرواٌة فسرت المقصود من اآلٌة الشرٌفة ,وان
محل الهدي هو مِنى.
 -3الرواٌة الواردة عن سعٌد بن عبد هللا عن أبً جعفر عن الحسٌن بن سعٌد وٌعقوب بن
ٌزٌد عن محمّد بن أبً عمٌر عن حفص بن البختري عن صحٌحة

(ٖ)

منصور بن حازم عن أبً

عبد هللا ( )فً رجل ٌضل هدٌة فٌجده رجل آخر فٌنحره قال(( :ان كان نحره بمِنى فقد اجزأ
عن صاحبه الذي ضل عنه ,وان كان نحره فً ؼٌر مِنى لم ٌجز عن صاحبه .)ٗ())...ان
االستدالل بهذا الحدٌث ,وهو كون محل الذبح مِنى ,تام فً ذاته ,إ ّال انه ال أطبلق له حال العذر
عن الذبح فً مِنى ,فمع العذر نتمسك بإطبلقات الذبح إلثبات وجوب الذبح ولو كان فً مكان
آخر(٘).
ٗ -ان المسؤلة عامة البلوى وفً مثلها ٌلزم أن ٌكون حكمها واضحاً ,وال نحتمل أن ٌكون
منى بعد اتفاق األصحاب على لزوم الذبح فٌها ,وذلك
ذلك الحكم الواضح هو جواز الذبح فً ؼٌر ِ
ٌورث االطمبنان للفقٌه بؤن ذلك الحكم الواضح شرعا ً هو ما علٌه األصحاب(.)ٙ
المطلب الثانً  :تعذر الذبح فً مِنى

)ٔ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو زرعةٌ ,نظر :رجال الطوسً :الطوسً + ٖ٘٘ ,معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٕ٘ٔ/٘ ,النجاشًٖ.ٔ7
(ٕ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٕٖٗ /٘ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ7ٗ ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٓ8 ,معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + ٕٔٙ/9 ,الخوبًٕٕ + 87/الطوسًٖ٘٘  +النجاشً ٖٔٗ  +النجاشًٕٖٔ  +النجاشًٕٖٔ +
النجاشً٘.ٖ9
(ٗ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٕٔ9/٘ ,
)٘( محل الذبح فً الحج :كاظم الحابري ,مجلة فقه أهل البٌت( ,)العدد الثامن والعشرون ,السّنة السابعةٕٖٔٗ( ,هـ) ,قم
المقدَّسة – إٌران.ٔ٘7 ,
)ٌ (ٙنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٕٕ٘ ,
ٔٔ7

إذا تعذر الذبح فً مِنى – كما هو حالنا فً زماننا هذا حٌث منعت السلطات الذبح فً مِنى
ونقلوا المسالخ إلى أماكن أخرى خارجها -فما هً وظٌفة المكلؾ حٌث ال ٌتمكن من الذبح فٌها؟
اوالً :الذبح فً وادي ُمحسر
أن الذبح فً وادي ُمح ِّسر إذا تعذر فً مِنى ٌمكن ان ٌستدل علٌه بموثقة(ٔ) سماعة عن سعد
بن عبد هللا عن محمّد بن الحسٌن بن أبً الخطاب عن أحمد بن محمّد بن أبً نصر عن محمّد بن
سماعة الصٌرفًّ عن سماعة بن مهران قال :قلت ألبً عبد هللا ((( :)إذا كثر ال ّناس بمِنى
وضاقت علٌهم كٌؾ ٌصنعون؟ فقالٌ :رتفعون إلى وادي ُمح ِّسر .)ٕ())...
إنّ التعبٌر (ضاقت علٌهم) ٌنطبق على زماننا ألن السلطات منعت الذبح فً مِنى وال توجد
مسالخ فٌها منذ عدة عقود ,فمنع السلطات من مصادٌق ضٌق المكان – فؤنهم نقلوا المسالخ إلى
وادي ُمح ِّسر بل إلى وادي المعٌصم(ٖ).
وترد إشكاالت على االستدالل بهذه الموثقة
اإلشكال األول :انّ الظاهر من الرواٌة ا ّنها واردة فً المبٌت فً مِنى إذا ضاقت بالناس,
فٌرتفع الحجاج حٌنب ٍذ إلى وادي ُمح ِّسر ,وأما التعدي من المبٌت إلى الذبح فٌحتاج إلى دلٌل.
وقال الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي( :هذا االستدالل ضعٌؾ جداً ألن ظاهر الرواٌة انها
واردة فً مورد الوقوؾ فً مِنى ال مطلق ما ٌإتى به فً مِنى ,وحٌنبذ قٌاس األضحٌة على
الوقوؾ قٌاس مع الفارق ,فان الوقوؾ قابم بمِنى نفسها ,فانه ال معنى للوقوؾ فً ؼٌره ,فعند
التعذر ٌرتفع الحاج بمقتضى هذه الرواٌة إلى وادي ُمح ِّسر ,واما األضحٌة فقد عرفت ا ّنه قد تتفق
فً ؼٌر مِنى أٌضاً ,فقٌاسها على الوقوؾ قٌاس مع الفارق وهو ؼٌر جابز عندنا)(ٗ).

)ٔ( الرواٌة موثقة؛ ألن سماعه بن مهران واقفً لكنه ثقةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٔ7ٗ ,النجاشً + ٖٔ9معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + ٔ7/ٖ ,النجاشًٖٗٔ ,الخوبً + ٔٗٙ/ٔ7النجاشًٓ.ٔ9
(ٕ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٔ8ٓ /٘ ,
(ٖ) ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.9ٖ ,
(ٗ) بحوث فقهٌة مهمة :ناصر مكارم الشٌرازي.ٕ8 /ٔ ,
ٕٔ7

(المستدل بالرواٌة ال ٌرٌد أن ٌقول بالتعدي من مورد إلى مورد ,وذلك ألنه ال خصوصٌة
للمبٌت أو الوقوؾ بمِنى ,وإنما هما من أعمال مِنى والموثقة تشمل جمٌع أعمال مِنى ,فإذا ضاقت
مِنى من حٌث المبٌت ٌرتفع الحجاج إلى وادي ُمح ِّسر ,وكذلك ال مانع من الذهاب إلى وادي
ُمح ِّسر إذا ضاقت مِنى من ناحٌة الهدي أٌضا ً وذلك؛ ألن المبٌت والذبح معا ً من أعمال مِنى ,ولم
تقٌد الموثقة بعمل دون عمل فتشمل الجمٌع ألن الرواٌة مطلقة)(ٔ).
اإلشكال الثانً( :نحن ح ّتى لو قلنا ا ّنه ٌجوز الذبح فً وادي ُمح ِّسر فاآلن ال أحد ٌذبح فً
وادي ُمح ِّسر وال فً مِنى ,وإنما نقلت المسالخ إلى وادي المعٌصم ,فبل ٌوجد ذبح فً وادي
ُمح ِّسر)(ٕ).
ثانٌاً :الذبح فً مكة
وٌستدل على جواز الذبح فً مكة فً حال تعذره فً مِنى بالرواٌة الواردة عن علً بن
إبراهٌم ,عن أبٌه ,عن ابن أبً عمٌر ,عن صحٌحة(ٖ) معاوٌة بن عمار قال :قلت ألبً عبد هللا
((( :)انّ أهل مكة انكروا علٌك هدٌك فً منزلك بمكة فقال :إن مكة كلها منحر))(ٗ) ,وكذلك
صحٌحته األخرى ,عن أبً علً األشعري ,عن محمّد بن عبد الجبار ,عن صفوان بن ٌحٌى عن
صحٌحة

(٘)

معاوٌة بن عمار عن أبً عبد هللا ( )فً رجل نسً أن ٌذبح بمِنى ح ّتى زار البٌت

فاشترى بمكة ث ّم ذبح ,قال(( :ال بؤس قد اجزأ عنه))(.)ٙ

(ٔ) دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.9ٙ ,
(ٕ) دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.9ٙ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
(ٗ) الكافً :الكلٌنً.ٗ88 /ٗ :
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٕٗ/ٕ ,رجال الطوسً :الطوسً,ٖ9ٔ,
الخوبً + ٕٔٙ/ٔ7رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ9ٖ ,الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
( )ٙالكافً :الكلٌنً.٘ٓ٘ /ٗ ,
ٖٔ7

فقال السٌد صادق الروحانً( :اال انّ اإلنصاؾ انّ منع داللتها على جواز الذبح بمكة
مكابرة ,سٌما األول فإنه وان كان فً مورد خاص اال انّ عموم التعلٌل ٌشهد بذلك فاألظهر
بحسب النصوص جواز الذبح بمكة ولكن لعدم افتاء األصحاب به ٌنبؽً رعاٌة االحتٌاط بالذبح
بمِنى)(ٔ).
وٌظهر من بعض األعبلم أٌضا ً إذا تعذر الذبح فً مِنى قال ( :ال ٌبعد اإلجزاء بالذبح فً
وادي معٌصم إذا لم ٌكن خارجا ً عن الحرم واألحوط األولى مع اإلمكان الذبح فً مكة المكرمة,
اال ممّا كان خارجا ً منها عن الحرم)(ٕ) .فهو ٌرى الذبح فً مكة أولى من الذبح فً وادي معٌصم.
وٌوجد ما ٌصلح لتقٌٌد صحٌحتً معاوٌة بن عمار بالهدي المستحب:
ٔ -عن محمّد بن ٌحٌى ,عن أحمد بن محمّد ,عن ابن فضال ,عن ٌونس بن ٌعقوب ,عن
موثقة

(ٖ)

شعٌب العقرقوفً قال :قلت ألبً عبد هللا ()) :)سقت فً العمرة بدن فؤٌن أنحرها؟

قال :بمكة(((ٗ).
ٕ -وعن أبً علً اال شعري ,عن الحسن بن علً الكوفً ,عن علً بن مهزٌار ,عن فضاله
بن أٌوب ,عن صحٌحة

(٘)

معاوٌة بن عمار قال :قال أبو عبد هللا ()) :)من ساق هدٌا ً فً

عمرة فلٌنحره قبل ان ٌحلق ,ومن ساق هدٌا ً وهو معتمر نحر هدٌه فً المنحر ,وهو بٌن الصفا
والمروة وهً بالحزورة(((.)ٙ

(ٔ) فقه الصادق :محمّد صادق الروحانً.ٖ7 /ٔ8 ,
(ٕ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕٖٗ ,
)ٖ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها فطحً لكنه ثقة وهو ابن فضالٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖٖ7 ,النجاشً,9ٓ :
معجم رجال الحدٌث :الخوبً + 9/ٖ ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ٘ٗ,الخوبًٕٗ + 9/النجاشً + ٕٗ7النجاشًٔ.ٔ9
(ٗ) الكافً :الكلٌنً.ٗ88 /ٗ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٕٗ/ٕ ,رجال النجاشً :النجاشً,٘ٓ ,
الخوبً + ٕ7/ٙالنجاشًٕٕٗ  +النجاشً + ٕ98النجاشًٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
( )ٙالكافً :الكلٌنً.ٖ٘9 /ٗ ,
ٗٔ7

ٖ -عن محمّد بن ٌعقوب ,عن عدة من أصحابنا ,عن سهل بن زٌاد ,وأحمد بن محمّد جمٌعا ً
عن الحسن بن محبوب ,عن موثقة

(ٔ)

إبراهٌم الكرخً ,عن أبً عبد هللا ( )) )فً رجل قدم

بهدٌه مكة فً العشر ,فقال :ان كان هدٌا ً واجبا فبل ٌنحر ّإال بمِنى ,وان كان لٌس بواجب فلٌنحره
بمكة ان شاء(((ٕ).
داللة الرواٌة األولى والثانٌة إذ لم تمنع الذبح فً مكة للهدي الواجب وإنما اجازت فٌها للهدي
المستحب وإثبات الشًء ال ٌنفً ما عداه .وأما موثقة الكرخً دلت على وجوب الذبح فً مِنى إذا
كان هدٌا ً واجبا ً وجواز ذبحه فً مكة ان كان هدٌا ً مستحباً ,وهً تصلح لتقٌٌد صحٌحتً معاوٌة
بن عمار المتقدمتٌن(ٖ).وتبٌن أن ال دلٌل على لزوم الذبح فً مكة فً حال تعذره فً مِنى.
ثالثاً :الذبح فً أي مكان شاء
إنّ الذبح إذا تعذر فً مِنى مطلقا ً -أي فً أٌام التشرٌق وما بعدها ح ّتى نهاٌة ذي الحجة -
فٌمكن للحاج أن ٌذبح فً أي مكان شاء .وأما إذا أمكن الحاج أن ٌذبح فً مِنى بعد أٌام التشرٌق
فٌجب علٌه االنتظار إلى ذلك الوقت لٌذبح فٌه(ٗ).
واستدل السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) أنه ٌوجد عندنا نحوان من األدلة ( :األول :ما د ّل على
لزوم الهدي وأنه واجب على المتمتع وهذا ٌوجد له اطبلق فإنه لم ٌخصص بحالة دون أخرى,
والثانً :ما د ّل على أن الذبح ٌلزم أن ٌكون فً منى)(٘).
أما بالنسبة إلى النحو األول من األدلة فقد ذكر آٌتٌن كرٌمتٌن ورواٌة:

)ٔ( الرواٌة موثقة؛ ألن رواتها ثقاة إال سهل بن زٌادٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٖٙٔ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً,
 + ٘ٗ/ٔ8النجاشًٕ ,ٔ8رجال الطوسً :الطوسً ,ٖ87 ,الخوبً + ٖ٘ٗ/9النجاشًٓ ,9الخوبًٖ + 9/رجال الطوسًٖٖٗ,
الخوبً + 9ٙ/ٙرجال الطوسً ,ٔٙ7الخوبًٔ.ٔ77/
(ٕ) الكافً :الكلٌنً.ٗ88 /ٗ ,
(ٖ) ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.98 -97 ,
(ٗ) ٌنظر :المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٖ9 /ٕ9 ,
(٘) تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔ98 ,
٘ٔ7

قال تعالى ﴿ :فإذا أمنتم َف َمن َت َم َّت َع ِب ْال ُعم َْر ِة إلى ْال َح ِّج َف َما اسْ َت ٌْ َس َر م َِن ْال َه ْديِ ,)ٔ(﴾...دلّت على
أن المتمتع إذا لم ٌكن محصوراً فٌلزمه ما استٌسر من الهدي وهً مطلقة لم تعٌن مكانا ً(ٕ).
هللا َعلَ ٌْ َها
هللا َل ُك ْم فٌِ َها َخ ٌْ ٌر َف ْاذ ُكرُوا اسْ َم َّ ِ
وقال تعالىَ ﴿ :و ْالب ُْد َن َج َع ْل َنا َها لَ ُك ْم مِنْ َش َعاب ِِر َّ ِ
ص َواؾَّ َفإِ َذا َو َج َب ْ
ت ُج ُنو ُب َها َف ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْط ِعمُوا ْال َقان َِع َو ْالمُعْ َترَّ .)ٖ(﴾...
َ
وقال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)ٌ( :دل على وجوب الهدي حٌث جعل هللا تعالى الب ُْدن من
شعابر هللا واعبلم دٌنه ,فمقتضى هذه االطبلقات وجوب أصل الذبح)(ٗ).
وكذلك صحٌحة

(٘)

زرارة دلّت على أصل وجوب الهدي عن موسى بن القاسم عن صفوان

بن ٌحٌى ,عن ح ّماد بن عٌسى ,وابن أبً عمٌر ,عن عمر بن أذٌنة عن زرارة بن أعٌن ,عن أبً
عبد هللا ( )فً المتمتع قال(( :وعلٌه الهدي قلت :وما الهدي؟ فقال :أفضله بدنه ,واوسطه
بقره ,واخفضه شاه))( .)ٙوهذه األدلة الثبلثة  -اآلٌتان والصحٌحة  -دلّت على أصل وجوب الهدي
مطلقا ً من دون تقٌٌد بمِنى(.)7
ومما د ّل على لزوم أٌقاع الذبح فً مِنى فقد ذكر رواٌتٌن ,صحٌحة( )8منصور بن حازم ,عن
سعٌد بن عبد هللا ,عن أبً جعفر ,عن الحسٌن بن سعٌد وٌعقوب بن ٌزٌد ,عن محمّد بن أبً

(ٔ) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ9ٙ
)ٕ( ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔ98 ,
(ٖ) سورة الحج :اآلٌة .ٖٙ
(ٗ) كتاب الحج :أبو القاسم الخوبً.ٕٔٔ /ٔ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,النجاشًٖ ,ٔ9معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٖٔٗ/ٔٓ ,النجاشً  ,ٖٔ9الخوبً + ٕٖٙ/7رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/الخوبًٕٗٔٔ/
 +النجاشًٕ.ٔ7
( )ٙتهذٌب األحكام :الطوسً.ٖٙ /٘ ,
(ٌ )7نظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔ98 ,
) (8الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ7ٗ ,رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٓ8 ,معجم
رجال الحدٌث :الخوبً + 7ٙ/9 ,الخوبًٕٕ + 87/رجال الطوسً + ٖ٘٘ ,النجاشً ٖٔٗ  +النجاشًٕٖٔ  +النجاشًٕٖٔ
 +النجاشً٘.ٖ9
ٔ7ٙ

عمٌر ,عن حفص بن البختري ,عن منصور بن حازم ,عن أبً عبد هللا ( )فقال(( :إن كان
نحره بمِنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ,وإن كان نحره فً ؼٌر مِنى لم ٌجز عن
صاحبه))(ٔ) .وهً قد دلّت على لزم الذبح فً مِنى ,ولكن ال ٌوجد فٌها اطبلق.
وكذلك موثقة

(ٕ)

زرعة عن الحسٌن بعد سعٌد ,عن الحسن ,عن زرعة قال :سؤلته عن رجل

احصر فً الحج قال ((:فلٌبعث بهدٌه إذا كان مع أصحابه ومحله أن ٌبلػ الهدي محله ,ومحله
مِنى ٌوم النحر إذا كان فً الحج)) (ٖ) ,حٌث حددت ثبلثة قٌود الزمان والمكان ونوع العبادة أي
فً (مِنى ,وٌوم النحر ,وإذا كان فً الحج) ,وهً دالة على إجزاء النحر فً مِنى فً الجملة.
وقال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ان صحٌحة منصور وموثقة زرعة المفسرة لآلٌة الشرٌفة:
(ال ٌدالن على التقٌٌد المطلق ,بل ؼاٌة ما ٌدالن علٌه إنما هو التقٌٌد فً الجملة ,فإن الرواٌة
المتقدمة المفسرة لآلٌة الشرٌفة لم تكن فً مقام بٌان وجوب الذبح على إطبلقه ح ّتى فً مورد
العذر ,وإنما هً فً مقام بٌان انّ المحصور إذا بعث بهدٌه ٌجوز له الحلق إذا بلػ الهدي محله,
وكذلك صحٌحة منصور بن حازم فإن السإال والجواب فٌه ؼٌر ناظرٌن إلى الشرطٌة المطلقة
وإنما هما ناظران إلى من ض ّل هدٌه ونحره َمن وجده ,فؤجاب ( )ا ّنه إذا نحره من وجده بمِنى
أجزء عن صاحبه ,وإن نحره فً ؼٌر مِنى لم ٌجز عن صاحبه ,فؽاٌة ما ٌستفاد من ذلك
االشتراط فً الجملة)(ٗ).
والخبلصة :إنه مادام ٌوجد لدٌنا دلٌبلن أحدهما ٌدل على لزوم الهدي ,واآلخر ٌد ّل على أن
هذا الهدي ٌلزم ذبحه فً منى ,وهذا النحو الثانً حٌث إنه ال اطبلق فٌه فنتمسك فً حالة عدم

(ٔ) تهذٌب األحكام :الطوسً.ٕٔ9/٘ ,
)ٕ( الرواٌة موثقة؛ ألن أحد رواتها واقفً لكنه ثقة وهو زرعةٌ ,نظر :رجال الطوسً :الطوسً + ٖ٘٘,معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٕ٘ٔ/٘ ,النجاشًٖ.ٔ7
(ٖ) وسابل الشٌعة :الحر العاملً.ٔ8ٕ/ٖٔ ,
(ٗ) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :أبو القاسم الخوبً.ٕٗٓ /ٕ9 ,
ٔ77

القدرة على الذبح فً مِنى بإطبلق الدلٌل األول ,وتكون النتٌجة هً أنه ٌجب الهدي وٌجزي ذبحه
فً أي مكان شاء(ٔ).
رابعاً :سقوط وجوب الذبح
سقوط الذبح ووجوب الصوم لقوله تعالىَ ﴿ :ف َمنْ َت َم َّت َع ِب ْال ُعم َْر ِة إلى ْال َح ِّج َف َما اسْ َت ٌْ َس َر مِنْ
ك َع َش َرةٌ َكا ِملَ ٌة.)ٕ( ﴾...
ْال َه ْديِ َف َمنْ لَ ْم ٌَ ِج ْد َفصِ ٌَا ُم َثبل َث ِة أٌ ٍام فًِ ْال َح ِّج َو َس ْب َع ٍة إذا َر َجعْ ُت ْم ت ِْل َ
ا ّنه ٌجب الذبح فً حج التمتع ,وال فرق فً هذا الهدي بٌن أن ٌكون من االبل أو من البقر أو
من الضؤن ,فلو لم ٌجد اإلنسان اضحٌه أو انّ وضعه المالً ال ٌطٌق ذلك فٌجب علٌه جبران ذلك
بالصٌام(ٖ).
(إنّ اآلٌة الكرٌمة ظاهرة فٌمن لم ٌجد ثمن الهدي أو لم ٌجد الهدي نفسه ,ال ا ّنه ٌجد الثمن
والهدي لكن السلطات منعته من ذلك .وعدم فهم الخصوصٌة والتعدي من مورد اآلٌة إلى ؼٌره
ٌحتاج إلى دلٌل .وعلٌه إنّ سقوط الهدي واالنتقال إلى الصٌام لمن منعته السلطات من الذبح فً
مِنى محل نظر)(ٗ).
قال السٌّد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)( :ال موجب لبلنتقال إلى الصوم بدل الهدي فإن الصوم إنما
ٌجب من لم ٌتمكن من الهدي لفقره ,وأما من ٌتمكن من الهدي وٌجد ثمنه ولكن ال ٌتمكن من الذبح
بمِنى فبل ٌشمله هذا الحكم )(٘).
وقال الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي( :وفٌما نحن فٌه حٌث ا ّنه واجد لثمن الهدي ,ودلٌل
الصٌام مختص بمن لم ٌجد ,فبل اقل من انّ مقتضى االحتٌاط اتٌان الهدي فً محل آخر كما
مر)( .)ٙاذن سقوط وجوب الذبح ؼٌر مقبول وال نقول بانتقال الوظٌفة إلى الصوم.

(ٔ) ٌنظر :تقرٌرات بحث الحج :باقر االٌروانً.ٔ99 ,
(ٕ) سورة البقرة :اآلٌة.ٔ9ٙ
(ٖ) االمثل فً تفسٌر كتاب هللا المن ّزل :ناصر مكارم الشٌرازي.ٗ7٘ -ٗ7ٗ /ٔ ,
(ٗ) دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٔٓ9 ,
(٘) المعتمد فً شرح العروة الوثقى :الخوبً.ٕٗٓ /ٕ9 ,
( )ٙبحوث فقهٌة مهمة :ناصر مكارم الشٌرازي.ٔ٘ /ٔ ,
ٔ78

وقد ٌقال( :لٌس لدٌنا واجبان أحدهما أصل الذبح والثانً أن ٌكون الذبح بمِنى ,بل هما واجب
واحد ,وهو وجوب الذبح فً مِنى ,فإذا تعذر الذبح بمِنى ٌسقط أصل الوجوب ,ال ا ّنه ٌسقط
الواجب الثانً وٌبقى الواجب األول وهو أصل وجوب ذبح الهدي .وهذا نظٌر وجوب الطواؾ
حول البٌت ,فبل ٌوجد واجبان :األول أصل الطواؾ والثانً انّ ٌكون حول البٌت ,فاذا تعذر
الطواؾ حول البٌت ال ٌقال انّ أصل وجوب الطواؾ ال ٌسقط وال قابل به ,وكذلك ٌقال حول
السعً بٌن الصفا والمروة ,والوقوؾ فً عرفات ,وؼٌرها من الواجبات فكل واجب منها هو
واجب واحد .ففً جمٌع هذه الواجبات ٌرى العرؾ انّ المكان لٌس مجرد ظرفا ً للواجب بل هو
قٌد وشرط له ,فالواجب لٌس متعدد بل هو واحد)(ٔ).
وٌمكن انّ ٌوجه :ا ّنه وإنّ تعذر الذبح فً مِنى ,ال نحتمل سقوط أصل وجوب الهدي,
خصوصا ً وإن اآلٌة الكرٌمة عبرت عن الهدي بانه من شعابر هللا ,فبل ٌحتمل انّ الشًء الذي من
شعابر هللا ٌسقط بمجرد تعذره فً مكانه ,وان الهدي من أركان الحج ووردت فٌه آٌات كرٌمة
ورواٌات عدٌدة فبل ٌحتمل الفقٌه سقوط وجوبه.
وهذا مضافا ً إلى انّ اآلٌات الكرٌمة التً ذكرت الهدي كانت خالٌة من ذكر مِنى بٌنما سابر
أعمال الحج ذكرت المكان المناسب لها .فمثبلً ورد حول الطواؾ قوله تعالىُ ﴿ :ث َّم لِ ٌَ ْقضُوا َت َف َث ُه ْم
ٌِق﴾
ور ُه ْم َو ْل ٌَ َّط َّوفُوا ِب ْال َب ٌْ ِ
َو ْلٌُوفُوا ُن ُذ َ
ت ْال َعت ِ

(ٕ)

وواضح ا ّنه واجب واحد وهو الطواؾ بالبٌت,

هللا َف َمنْ َح َّج ْال َبٌ َ
ْت أو اعْ َت َم َر
وكذلك بالنسبة للسعً ,قال تعالى ﴿ :إِنَّ ال َّ
ص َفا َو ْال َمرْ َو َة مِنْ َش َعاب ِِر َّ ِ
ؾ ِب ِه َما  ,)ٖ(﴾...فاآلٌة صرٌحة فً انّ مكان السعً هو بٌن الصفا
َفبل ُج َنا َح َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌَ َّط َّو َ
والمروة ,وكذلك الوقوؾ بعرفات والمشعر الحرام فإنهما واجب واحد وورد ذكرهما فً الكتاب
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم ُج َنا ٌح أَنْ َت ْب َت ُؽوا
الكرٌم ,إذ إنّ الوقوؾ بهما مقٌد بعرفات بالمشعر ,قال تعالىَ ﴿ :لٌ َ

(ٔ) دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٔٔٓ ,
(ٕ) سورة الحج :اآلٌة .ٕ9
(ٖ) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ٘8
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َفضْ بلً مِنْ َر ِّب ُك ْم َفإِ َذا أَ َفضْ ُت ْم مِنْ َع َر َفا ٍ
هللا عِ ْن َد ْال َم ْش َع ِر ْال َح َر ِام ,)ٔ(﴾...فالطواؾ والسعً
ت َف ْاذ ُكرُوا َّ َ
والوقوؾ بعرفات وبالمشعر الحرام مقٌدة بهذه األماكن الخاصة فً اآلٌات الكرٌمة ,بٌنما ال نجد
اآلٌات تقٌد الهدي بمِنى ,والصحٌح أن ٌقال فً حال تعذر الذبح فً مِنى عدم سقوط وجوب الهدي
واألحوط أن ٌذبح فً وادي مح ّسر ,فإذا تعذر فً وادي محسّر فاألحوط أن ٌذبح فً مكة ,وإذا
تعذر فً مكة فٌجزٌه أن ٌذبح فً أي مكان شاء ,ولو فً بلده ,وال تصل النوبة إلى الصوم,
مشروطه بعدم لزوم التبذٌر فً الذبابح(ٕ).
المطلب الثالث  :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء المعاصرٌن فً الذبح فً مِنى
أوالً :أقوال الفقهاء
ذهب فقهاإنا إلى القول فً المسؤلة :
قال السٌد الخوبً (تٖٔٗٔهـ)ٌ( :جب أن ٌكون الذبح أو النحر بمنى ,وإن لم ٌمكن ذلك كما
قٌل إنه كذلك فً زماننا ألجل تؽٌٌر المذبح وجعله فً وادي محسّر ,فإن تمكن المكلؾ من
التؤخٌر والذبح أو النحر فً منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر وأح ّل بذلك
َّ
وأخر ذبحه أو نحره وما ٌترتب علٌهما من الطواؾ والصبلة والسعً ,وإال جاز له الذبح فً
المذبح الفعلً وٌجزبه ذلك))ٖ( .
وقال الشٌخ الخراسانً( :أن ٌكون الذبح أو النحر بمِنى ,وإنّ لم ٌمكن ذلك ولو ألجل التقٌة
إلى آخر أٌام التشرٌق أو كان حرجا ً علٌه ذبح أو نحر فً وادي محسّر ,وإنّ لم ٌتمكن منه أٌضا ً
فاألحوط أن ٌذبح أو ٌنحر بمكة ,ومع عدم التمكن أو الحرج علٌه ٌذبح أو ٌنحر بمكة ,ومع عدم
التمكن أو الحرج علٌه ٌذبح أو ٌنحر فً أي موضع شاء من الحرم)(ٗ).

(ٔ) سورة البقرة :اآلٌة .ٔ98
)ٕ( ٌنظر :دراسات فً فقه الحج :حسٌن القزوٌنً.ٔٔٓ ,
)ٖ( مناسك الحج :أبو القاسم الخوبً.ٔٙٙ ,
(ٗ) مناسك الحج :وحٌد الخراسانً.ٖٔٙ ,
ٓٔ8

وقال السٌّد السٌستانً( :المناط فً جواز الذبح فً وادي محسّر ضٌق مِنى بالحجاج ,وال
ٌبعد االجتزاء بالذبح فً وادي معٌصم إذا لم ٌكن خارجا ً عن الحرم واألحوط األولى مع االمكان
الذبح فً مكة المكرمة ,إ ّال ما كان خارجا ً منها عن الحرم)(ٔ).
وقال الس ٌّد الخامنبً( :محل الذبح مِنى فإن منع من الذبح فٌها اجزاه الذبح فً المكان المعدلة
فً الوقت الراهن)(ٕ).
وقال السٌّد صادق الشٌرازيٌ( :جب انّ ٌكون الذبح بمِنى ,فبل تجوز فً ؼٌره نعم ٌجوز
الذبح فً المذابح المستحدثة والتً ٌقال انها خارجة عن حدود مِنى ,وذلك للعسر والحرج وما
اشبهه ,وإذا وجد مسلخان لذبح الهدي ٌراعً األقرب فاألقرب عرفا ً إلى مِنى)(ٖ).
وقال السٌّد صادق الروحانً( :وال ٌجب أن ٌكون الذبح أو النحر بمِنى خصوصا إنّ لم ٌكن
ذلك كما قٌل ا ّنه كذلك فً زماننا ألجل تؽٌٌر المذبح وجعله فً وادي محسّر فٌجوز الذبح فً
المذبح الفعلً وفً أي مكان من مكة شاء وٌجزبه ذلك)(ٗ).
وقال الس ٌّد الحابري( :فؤن امكن الذبح فً وادي محسّر تعٌن ذلك ,واذ تعذر الذبح ح ّتى فً
وادي محسّر وكان ٌستمر التعذر إلى آخر أٌام التشرٌق ذبح فً أي مكان شاء من الحرم,
واألحوط استحبابا ً الذبح فً مكة)(٘).
وقال الشٌخ الفٌاض( :لو ضاق وادي مِنى بالحجٌج اتسعت رقعته إلى وادي محسّر فٌجوز
الذبح فٌه إذا أمكن وأما إذا لم ٌمكن الذبح فٌه أٌضا ً فٌجوز الذبح فً الحرم كالمعٌصم ومكة
ونحوهما)(.)ٙ

(ٔ) مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕٖٗ -ٕٕٗ ,
(ٕ) مناسك الحج :علً الخامنبً.ٗٙ ,
(ٖ) جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الشٌرازي.ٔ9ٔ ,
(ٗ) مناسك الحج :محمّد صادق الروحانً.ٔٗ8 ,
(٘) مناسك الحج :كاظم الحابري.ٔٔ9 ,
( )ٙمناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕ٘ٗ ,
ٔٔ8

ثانٌاً :أدلة ومبانً الفقهاء
قال الشٌخ الفٌاضٌ( :جوز الذبح خارج مِنى إذا علم بعدم تٌسر الذبح فٌها طٌلة ذي الحجة
وذلك إلطبلق أدلة وجوب ذبح الهدي من دون تعٌٌن مكان ,وتحدٌد مِنى فً الرواٌات لم ٌكن
مطلقا ً بل فً حال التمكن والقدرة ,إذ ال إطبلق ألدلة الذبح فً مِنى ,فمع عدم تٌسر الذبح فٌها وما
ٌقوم مقامها كوادي محسّر ,فاألدلة العامة مطلقة وهً التً توجب أصل ذبح الهدي كقوله تعالى:
ص َواؾَّ َفإِ َذا َو َج َب ْ
ت
هللا لَ ُك ْم فٌِ َها َخ ٌْ ٌر َف ْاذ ُكرُوا اسْ َم َّ ِ
﴿ َو ْالب ُْد َن َج َع ْل َنا َها لَ ُكم مِّن َش َعاب ِِر َّ ِ
هللا َعلَ ٌْ َها َ
ُج ُنو ُب َها َف ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْط ِعمُوا ْال َقان َِع َو ْالمُعْ َترَّ  ,)ٔ﴾)...ومن ال ُّسنة قوله ( )فً صحٌحة زرارة فً
المتمتع قال :وعلٌه الهدي ,وكذلك قوله تعالىَ ﴿ :ف َمن َت َم َّت َع ِب ْال ُعم َْر ِة إِ َلى ْال َح ِّج َف َما اسْ َت ٌْ َس َر م َِن
ْال َه ْديِ ,)ٕ(﴾...فهذه األدلة من اآلٌات وبعض الرواٌات مطلقة فً أصل وجوب الهدي ,فبل بد من
تحقق ذبحه مع التمكن منه حالٌاً ,ولو لم ٌكن فً مِنى ,ولكن فً حدود الحرم سواء فً مكة نفسها
كما علٌه بعض الرواٌات أو فً أي مكان من الحرم كمعٌصم وؼٌرها)(ٖ).
وقال صادق الشٌرازيٌ( :جب أن ٌكون الذبح فً ِمنى وانما ٌجوز أن ٌكون فً خارجها مع
ضٌق مِنى أو منع الحكومة من ذلك فؤلدلة العسر والحرج واالضطرار ,ومما ٌساعد على ذلك
ورود بعض األخبار بذلك مثل صحٌح بن عمار ,عن اإلمام الصادق ((( :)فً رجل نسً ان
ٌذبح بمِنى حتى زار البٌت فاشتري بمكة فذبح؟ قال :البؤس ,قد أجزأ عنه))(ٗ) ,وكحسنة معاوٌة
بن عمار(( :قلت ألبً عبد هللا ( ,)ان أهل مكة انكروا علٌك أنك ذبحت هدٌك فً منزلك
بمكة ,فقال  :ان مكة كلها منحر))(٘))(ٔ).

)ٔ( سورة الحج :اآلٌة .ٖٙ
)ٕ( سورة البقرة :اآلٌة.ٔ9ٙ
)ٖ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ إسحاق الفٌاض ٔٙ ,شعبان (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕٕٓ.
)ٗ( الكافً :الكلٌنً.٘ٓ٘/ٗ ,
)٘( الكافً :الكلٌنً.ٗ88/ٗ ,
ٕٔ8

وقال الشٌخ الصفارٌ( :جوز الذبح خارج مِنى ,ومقتضى الجمع الداللً بٌن النصوص
الواردة هو جواز الذبح فً حدود الحرم – مكة – واالفضل فً مِنى فإن تعذر ففً وادي محسر
أو ؼٌره ,وإن تعذر ففً مكة; الن المثبتات ال تعارض بٌنها فتحمل على األفضلٌة بحسب
المراتب المنصوصة)(ٕ).
ٌبدو من كبلم الفقهاء ان تعذر الذبح فً مِنى ,ال ٌسقط أصل وجوب الهدي ,خصوصا ً وان
اآلٌة الكرٌمة عبرت عن الهدي بانه من شعابر هللا ,فالشًء الذي من شعابر هللا ال ٌسقط بمجرد
تعذره فً مكانه ,وان الهدي من أركان الحج ووردت فٌه آٌات كرٌمة ورواٌات عدٌدة فبل ٌحتمل
سقوط وجوبه ,إذن إذا تعذر الذبح فً مِنى فالدلٌل الذي قٌد الذبح فً مِنى لٌس بمطلق ,فعند عدم
وجود االطبلق ٌؤخذ بالقدر المتٌقن وهو وجوب الذبح فً مِنى إن أمكن ذلك ,وإن لم ٌمكن الذبح
فٌها فٌرجع إلى أصل وجوب الذبح فٌمكن الذبح فً أي مكان آخر ,وال ٌسقط وجوب الذبح بمجرد
تعذر الذبح فً مِنى.

المبحث الرابع :مبانً أحكام مستحدثات المبٌت فً ِمنى
المطلب األول  :وجوب المبٌت فً ِمنى
المشهور بل كاد أن ٌكون موضع اتفاق وجوب المبٌت فً ِمنى ,قال العبلمة الحلً
(ت7ٕٙهـ)( :فإذا قضى الحاج مناسكة بمكة من طواؾ الزٌارة و السعً وطواؾ النساء وجب
علٌه العود ٌوم النحر إلى ِمنى ,والمبٌت بها لٌالً التشرٌق وهً :لٌلة الحادي عشر والثانً و
الثالث عشر قال (به) علماإنا أجمع .)ٖ()...وقال السٌد محمّد العاملً (تٔٓٓ9هـ)( :وهذا الحكم
مجمع علٌه بٌن األصحاب.)ٗ()...

)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة السٌد صادق الشٌرازي7 ,صفر (ٔٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٓ7 -ٕٓٙ
)ٕ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم .ٕٔ8
)ٖ( منتهى المطلب :العبلمة الحلً.ٖ7ٔ/ٔٔ ,
)ٗ( مدارك األحكام :محمّد بن علً العاملًٕٕٕ/8 ,
ٖٔ8

َ
َّام مَّعْ ُدو َدا ٍ
ْن َفبلَ إِ ْث َم
واألصل فً ذلك قوله سبحانهَ ﴿ :و ْاذ ُكرُو ْا ّ َ
ت َف َمن َت َعجَّ َل فًِ ٌَ ْو َمٌ ِ
هللا فًِ أٌ ٍ
ُون ﴾(ٔ).
هللا َواعْ لَمُوا أَ َّن ُك ْم إِلَ ٌْ ِه ُتحْ َشر َ
َعلَ ٌْ ِه َو َمن َتؤ َ َّخ َر َفبل إِ ْث َم َعلَ ٌْ ِه لِ َم ِن ا َّت َقى َوا َّتقُو ْا ّ َ
قال الطبرسً (ت٘ٗ8هـ) :هذا أمر من هللا للمكلفٌن أن ٌذكروه فً أٌام معدودات ,وهً أٌام
التشرٌق ثبلثة أٌام بعد الرخصة فً جواز النفر فً الٌوم الثانً من أٌام التشرٌق .واألفضل أن
ٌقٌم إلى النفر األخٌر وهو الثالث من التشرٌق(ٕ).

ث...
و داللة اآلٌة على البٌتوتة مبنً على أرادة األٌام واللٌالً من قوله ...﴿ :فًِ أٌَ ٍَّاو َّي ْع ُذودَا ٍ
(ٖ)

﴾

أما ما هو محل الذكر ,فلم ٌذكر فً اآلٌة وإ ّنما ٌعلم من القرابن والسٌرة(ٗ) .وٌذل عهى

وجىب انبٍخىحت رواٌاث :
ٔـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن صحٌحة

(٘)

معاوٌة بن عمار عن أبً عبد هللا

( )قال(( :إذا فرؼت من طوافك للحج و طواؾ النساء فبل تبٌت إ ّال ب ِمنى ,إال أن ٌكون شؽلك
فً نسكك ,و إن خرجت بعد نصؾ اللٌل فبل ٌضرك أن تبٌت فً ؼٌر مِنى ))(.)ٙ
(ثم إنّ تقٌٌد وجوب البٌتوتة فً منى بالفراغ عن الطوافٌن فً الرواٌة لٌس بمعنى كونه
مشروطا ً به ضرورة أنّ من قال به ٌقول به مطلقا ً ,سواء أقضى مناسكه بمكة أم ال ,بل ربما

)ٔ( سورة البقرة :االٌة ٖٕٓ.
)ٕ( مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن :أبو علً الفضل الحسن الطبرسً (ت٘ٗ8هـ) ,قدم له :محسن األمٌن العاملً ,نشر مإسسة
األعلمً ,طٕ(ٕ٘ٗٔهـ).ٕ99/ٔ ,
)ٖ( سورة البقرة :اآلٌة ٖٕٓ.
)ٗ( الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٖ٘ٓ/٘ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً + ٖ8ٙ ,النجاشًٖ ,ٔ9معجم رجال الحدٌث:
الخوبً + ٖٔٗ/ٔٓ ,النجاشً ٖ ,ٖ9الخوبً.ٕٖ٘/ٔ9
) (ٙتهذٌب األحكام :الطوسً.ٕ٘ٙ/٘ ,
ٗٔ8

ٌتوهم اإلنسان من أن مناسك مكة نهاٌة األعمال فخوطب بؤنه إذا قضى مناسكه ٌجب علٌه العود
إلى ِمنى إلتٌان أعمالها )(ٔ).
وقال المحقق الحلً (تٙ7ٙهـ)( :فاذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواؾ الزٌارة والسعً
وطواؾ النساء فالواجب علٌه العود إلى منى للمبٌت بها )(ٕ).

ٕـ ما رواه الصدوق (تٖٔ8هـ) عن صحٌحة

(ٖ)

جمٌل بن دراج عن أبً عبد هللا ( )انه

قال(( :إذا خرجت من ِمنى قبل ؼروب الشمس فبل تصبح إ ّال بها ))(ٗ).
ٖـ عن أبً علً األشعري ,عن محمّد بن عبد الجبار ,عن صفوان بن ٌحٌى ,عن صحٌحة

(٘)

عٌص بن القاسم قال :سؤلت أبا عبد هللا ( )عن الزٌارة من ِمنى ,قال(( :إن زار بالنهار أو
عشاء فبل ٌنفجر إال وهو ب ِمنى وإن زار بعد نصؾ اللٌل وأسحر

()ٙ

فبل بؤس ان ٌنفجر الفجر وهو

بمكة))( .)7والرواٌة تدل على التخٌٌر بٌن اإلصباح فً ِمنى ,و بٌن بٌتوتة النصؾ األول من
اللٌل(.)8
وأما حدود مِنى فقد ا ّتفقت الرواٌات على أنّ ح ّد مِنى من جهة الطول من العقبة إلى وادي
ُمحسِّر ( على صٌؽة اسم الفاعل ) ,فقد ذكر فً الرواٌة الواردة عن علً بن إبراهٌم ,عن أبٌه,

)ٔ( الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٖ٘ٔ/٘ ,
)ٕ( شرابع اإلسبلم :المحقق الحلً.ٕٖٗ/ٔ ,
)ٖ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٔ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً.ٕٕٔ/٘ ,
)ٗ( من ال ٌحضره الفقٌه :الصدوق.ٗ78/ٕ ,
)٘( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :معجم رجال الحدٌث :الخوبً + ٕٗ/ٕ ,رجال الطوسً :الطوسً,ٖ9ٔ ,
الخوبً + ٕٔٙ/ٔ7رجال النجاشً :النجاشً ,ٔ9ٖ ,الخوبًٓٔ + ٖٔٗ/النجاشًٓ.ٕ9
) (ٙأسحرنا سرنا وقت السحر ,لسان العرب :ابن منظور.ٖ78/ٗ ,
) (7الكافً :الكلٌنً.٘ٔٗ/ٗ ,
) (8الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر السبحانً.ٖٕ٘/٘ ,
٘ٔ8

ومحمد بن إسماعٌل ,عن الفضل بن شاذان ,عن صفوان بن ٌحٌى ,وابن أبً عمٌر ,عن
صحٌحة

(ٔ)

معاوٌة بن عمار قال :قال أبو عبد هللا (... (( :)ح ّد ِمنى من العقبة إلى وادي

ُمحسِّر ))(ٕ) .وجمرة العقبة هً ح ّد منى من جهة م ّكة ,ووادي ُمحسِّر ح ّدها من جهة مزدلفة,
وهذا الح ّد قد ذكره المإرّ خون والجؽرافٌّون أٌضا ً .
فقد قال األزرقً (تٕٓ٘هـ) فً أخبار م ّكة ( :قال  :قُلت لعطاء ابن أبً رباح أٌن ِمنى ؟
قال :من العقبة إلى ُمحسِّر ,قال عطاء :فبل أحبّ أن ٌنزل أحد إال ّ فٌما بٌن العقبة إلى ُمح ِّسر. . . ,
)(ٖ).
هذا الذي تق ّدم هو ح ّد لمِنى من ناحٌة الطول ,أمّا ح ّدها من ناحٌة العرض فهو ما بٌن الج َبلٌَن
الكبٌر ٌَن بامتدادهما من العقبة ح ّتى وادي ُمحسِّر(ٗ).
المطلب الثانً :أقوال وأدلة ومبانً الفقهاء فً المبٌت فً مِنى
أوالً :أقوال بعض الفقهاء
()5

وردت عدة أسئلة للسٌد السٌستانً حول المبٌت فً مِنى

ٔـ حدود ِمنى من جهة الطول محددة فً الرواٌات بوادي ُمح ِّسر والجمرة الكبرى وأما من
جهة العرض فؽٌر محددة فهل ٌكتفى بتحدٌد أهل الخبرة ,مثبلً منطقة اللسان التً تكون على ٌسار
وادي ُمح ِّسر تعد حسب قول أهل الخبرة من مِنى فهل ٌإخذ بقولهم ؟
الجوابٌ :إخذ بتحدٌدات أهل الخبرة المؤخوذة ٌداً على ٌد.

)ٔ( الرواٌة صحٌحة؛ ألن جمٌع رواتها ثقاةٌ ,نظر :رجال النجاشً :النجاشً ,ٕٕ٘ ,معجم رجال الحدٌث :الخوبً+ ٕٕٔ/ٕٔ ,
النجاشً  ,ٔ9الخوبًٔ + ٕ89/رجال الطوسً :الطوسً ,ٗٗٓ ,الخوبً + ٖٔٓ/ٔٙالنجاشً ٘ ,ٕ9رجال الطوسً ٗ,٘ٙ
الخوبًٗٔ + ,ٖٓ9/النجاشً ٖ ,ٔ9الخوبً ٓٔ + ٖٔٗ/رجال الطوسً :الطوسً ,ٖٙ٘ ,الخوبًٖٕ + ٖٔٔ/النجاشً ٖ,ٖ9
الخوبً .ٕٖ٘/ٔ9
)ٕ( الكافً :الكلٌنً.ٗٙٔ/ٗ ,
)ٖ(أخبار يكت :يح ًّذ بٍ عبذهللا األسرلً.ٔ7ٕ/ٕ ،
)ٗ( ٌنظر :بحوث فً الفقه المعاصر :حسن الجواهري.ٕ7/ٕ ,
)٘( مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕ7٘ ,
ٔ8ٙ

ٕـ سفح الجبال التً تحد ِمنى هل هً من ِمنى إذ إنّ بعض الخٌم تنصب على السفح بارتفاع
ٓ٘ٔ متراً عن الوادي؟
الجواب :سفح الجبل لٌس جزءاً من ِمنى .
ٖـ لقد تم نحت بعض أجزاء الجبال التً تحد ِمنى حٌث تبلػ مساحة المنحوت ٓ 7متراً أو
أكثر فهل ٌجوز المبٌت فً هذه االجزاء؟
الجواب :الظاهر انه ٌعد عندبذ جزءاً من الوادي فٌجوز المبٌت فٌه .
ٗـ هل ان الجسور (الكبارى ) التً نصبت فوق منحدر الجبل فً ِمنى تابعة ل ِمنى بحٌث
ٌجوز المبٌت علٌها ,وإذا لم تكن كذلك فهل ٌجوز لمن ٌبٌت فً ِمنى أن ٌخرج إلٌها لدورات مٌاه
فقط ؟
الجوابِ :منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقٌم فوق الوادي بٌن الجبلٌن اجتزأ بالمبٌت علٌه
وإال فبل ,وال مانع لمن ٌبٌت فً ِمنى أن ٌخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات .
٘ -منذ سنٌن متعددة ٌفرض على الحاج العراقٌٌن اإلقامة فً وادي النار الذي ٌبعد عن وادي
ِمنى كٌلو متراً واحداً وٌفصل بٌن الوادٌٌن سلسلتان جبلٌتان وكل سلسة ٌخترقها نفق طوٌل ألجل
مرور المشاة فما حكم المبٌت فً وادي النار؟
الجوابٌ :بدو ان وادي النار لٌس جزءاً من ِمنى فمن تمكن من المبٌت فً ِمنى ومع ازدحام
الحجاج فً أن ٌبٌت فً وادي ُمح ِّسر ٌلزمه ذلك .
ٙـ هل ٌجزئ المبٌت فً المكان الذي ٌشك فً كونه من ِمنى؟ الجواب :ال ٌجزي حتى لو
كان الشك من جهة الشبهة المصداقٌة .
 -7نتٌجة لبلزدحام الشدٌد وضٌق المكان فً ِمنى ترتفع أجور السكن فٌها وال ٌمكن السكن
داخل ِمنى فً الشوارع واألرصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى
النساء فهل ٌكفً أن ٌبٌت الحاج فً وادي ُمح ِّسر أو العزٌزٌة؟

ٔ87

الجوابٌ :جوز ان ٌبٌت فً وادي ُمح ِّسر وال ٌجوز ذلك فً العزٌزٌة ونحوها (ٔ).
وقد وردت عدة أسئلة أٌضا ً للشٌخ الفٌاض حول المبٌت فً مِنى

(ٕ)

ٔـ ورد ان ِمنى محددة من جهة الطول بوادي ُمح ِّسر من جهة المزدلفة و الجمرة الكبرى من
جهة مكة ,و أما من جهة العرض فلم ٌذكر لها حد ,فهل ٌإخذ بقول أهل الخبرة بحد العرض ,كما
ٌقولون بؤن منطقة اللسان داخلة فً وادي ِمنى ,ومنطقة وادي النار التً فٌها مخٌم العراقٌٌن لٌس
منها فبل ٌجوز المبٌت فٌه.
الجواب :ان منطقة وادي النار لٌست من وادي ِمنى بحسب تحدٌدات الحكومة السعودٌة,
ولكن هذه تحدٌدات ال حجٌة لها ,وحٌنبذ فان حصل االطمبنان بان وادي النار من وادي ِمنى
فهو ,وان شك فً ذلك فٌجري علٌه حكم وادي ِمنى.
ٕـ سفح الجبال التً تحد ِمنى هل هً من ِمنى إذ ان بعض الخٌم تنصب على السفح بارتفاع
ٓ٘ٔ مترا عن الوادي؟
الجواب  :سفح الجبل من ِمنى .
ٖـ لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التً تحد ِمنى حٌث بلػ مساحة المنحوت ٓ 7متراً أو
أكثر فهل ٌجوز المبٌت فً هذه األجزاء؟
الجواب  :الظاهر انه ٌعد عندبذ جزءاً من الوادي فٌجوز المبٌت فٌه .
ٗـ هل ٌجوز المبٌت فوق الجسور المقامة على وادي ِمنى متصلة بسفوح الجبال على جانبً
الوادي؟
الجواب ِ :م نى اسم للوادي بٌن الجبلٌن ,فمادامت تلك الجسور بٌنهما فبل مانع من المبٌت
فوقها .

)ٔ( مناسك الحج وملحقاتها :علً السٌستانً.ٕ7٘ ,
)ٕ(يُاطك انحج :إطحاق انفٍاض.ٕ8ٙ -ٕ8٘ ،
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٘ـ هل ٌجوز الخروج من ِمنى لقضاء حاجة ضرورٌة ثم العود إلٌها  ,وهل ٌضر ذلك
بالمبٌت ؟
الجواب  :ال ٌضر الخروج من ِمنى بمقدار الحاجة إذا لم ٌكن طوٌبلً بالمبٌت .
ٙـ إذا ضاقت ِمنى بالحجاج ,أو لم تسمح السلطات للحجاج ومنهم العراقٌون بالمبٌت فً
اجزاء ِمنى و شوارعها خارج مخٌمهم ,فهل ٌجوز المبٌت فً وادي ُمح ِّسر أو مكة أو العزٌزٌة ؟
الجواب ٌ :جوز المبٌت فً الحاالت المذكورة فً وادي ُمح ِّسر دون مكة أو العزٌزٌة  .و
لكن ٌجري حكم ِمنى على مخٌم العراقٌٌن إذا شك فً انه داخل فٌها أو ال(ٔ).
7ـ هل ٌجزي المبٌت فً المكان المشكوك كونه من ِمنى ,وهل هناك فرق بٌن كون الشك
على نحو الشبهة المفهومٌة أو المصداقٌة ؟
الجواب ٌ :جزي المبٌت فً األماكن المشكوك كونها من ِمنى شرٌطة ان تكون تلك األماكن
فً عرض ِمنى ال فً طولها ,و الشبهة حٌنبذ تكون مفهومٌة ,وقد تقدم ترتٌب أحكام ِمنى علٌها
كالمبٌت فٌها والحلق أو التقصٌر والذبح(ٕ).
ثانٌاً :أدلة و مبانً بعض الفقهاء
قال الشٌخ الفٌاض فً األماكن المشكوك فٌها كونها من ِمنى أو ال؟
الجواب( :ان حدود ِمنى طوالً معلومة ومحددة شرعا ً من وادي ُمح ِّسر إلى جمرة العقبة وأما
حدودها عرضا ً فهً ؼٌر معٌنة ومحددة شرعا ً ,وعلى هذا ٌكون المبٌت أو الحلق فً واقع مكان
مسمى بمِنى ,فإذا شك فً نقطة هل هً من مِنى أو من ؼٌرها ,كان مرجع هذا الشك إلى الشك
فً سعة ِمنى وضٌقه عندبذ فٌكون الواجب المقٌد بإٌقاعه فٌه مردداً بٌن السعة والضٌق بمعنى إنا
ال ندري إن الواجب مثبلً هو خصوص المبٌت فً النقطة كان ٌقطع بكونها من ِمنى أو انه ٌجوز

)ٔ( مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕ8ٙ -ٕ8٘ ,
)ٕ( انًصذر َفظه.ٕ8ٙ :
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فً النقاط التً ٌشك فً كونها منه .وفً مثل ذلك ال نعلم بعدم جواز المبٌت اال فً نقاط ٌعلم
بؤنها خارجة من ِمنى ,وأما فٌما ٌشك فً كونها من ِمنى أو من ؼٌرها فبل تشملها األدلة الدالة
على عدم جواز المبٌت خارج ِمنى ,ألن القدر المتقٌن من األدلة الدالة على وجوب المبٌت فً
ِمنى وعدم جوازه فً ؼٌرها ,إنما هو عدم جوازه فً نقاط كان ٌعلم بؤنها خارجة من مِنى ,ألن
مفهوم مِنى مجمل مردد بٌن المبٌت فً كل مِنى بٌن السعة والضٌق فتكون أدلة وجوب المبٌت فً
منى حٌنبذ مقٌدة إلطبلق ما دل على جواز المبٌت فً كل نقطة – وان لم تكن من مِنى – بؽٌر
هذه النقاط المعلوم كونها خارجة عنها ,وأما تقٌٌده بالزابد علٌها وهو النقاط المشكوك كونها من
مِنى فبل ,أل نها مجملة فبل تكون حجة ومرجع فٌها عموم العام ومقتضاه جواز المبٌت فٌها)(ٔ).
وبكلمة واضحة إن هناك ثبلثة أنواع من األماكن:
النوع األول :داخل فً ِمنى جزماً .النوع الثانً :خارج عن ِمنى قطعا ً .النوع الثالث :مشكوك
دخوله فً ِمنى وعدم دخوله فٌه .وعلى هذا فاذا افترضنا ان هناك طابفتٌن من الرواٌات :
الطابفة األولى( :تدل على جواز إٌقاع المبٌت و الذبح و الحلق مطلقا ً و فً جمٌع أنواع
األماكن المذكورة )(ٕ).
الطابفة الثانٌة( :تدل على عدم جواز إٌقاع هذه األعمال و المناسك إال فً مِنى ,و على هذا
فحٌث إن الطابفة الثانٌة مجملة من جهة اجمال مفهوم ِمنى المردد بٌن األقل واألكثر ,فتقٌد إطبلق
الطابفة األولى بؽٌر األماكن الخارجة عن ِمنى ٌقٌنا ً .وأما بالنسبة إلى األماكن المشكوك كونها من
ِمنى فبل تصلح ان تكون مقٌدة إلطبلقها بؽٌرها ال جمالها ,فبل تكون حجة اال فً المقدار المتٌقن,
وهو األماكن التً تكون من مِنى فالمرجع فٌها إطبلق الطابفة األولى ومقتضاه جواز المبٌت أو
الذبح أو الحلق فٌها)(ٔ).

)ٔ( مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕٕٗ ,
)ٕ( المصدر نفسه.ٕٕٗ :
)ٔ( مناسك الحج :إسحاق الفٌاض.ٕٕٗ ,
ٓٔ9

(وأما مع فرض عدم العموم فً المسؤلة فتصل النوبة إلى األصل العملً فٌها و بما ان
المسالة فً المقام من صؽرٌات كبرى مسؤلة دوران االمر بٌن التعٌٌن والتخٌٌر ,فٌكون المرجع
أصالة البراءة عن التعٌٌن؛ ألن المكلؾ ال ٌدري ان الخطاب بالمبٌت الموجه إلى الحاج هل هو
متعلق به فً خصوص األماكن التً كان ٌعلم بانها من مِنى ,أو تعلق بالجامع بٌن المبٌت فٌها و
المبٌت فً األماكن المشكوك بها من ِمنى ,فٌدور االمر حٌنبذ بٌن التعٌٌن والتخٌٌر ,فتجري
أصالة البراءة عن التعٌٌن ,و تكون الوظٌفة هً التخٌٌر)(ٔ)( .وهذا بخبلؾ ما إذا شك فً نقطة
فً طول ِمنى ,و انها منه أو ال ,ففً مثل ذلك إذ إن الشبهة موضوعٌة فالمرجع فٌها قاعدة
االشتؽال؛ ألن الخطاب فٌها معلوم فً مرحلة الجعل إذ ال إجمال فً مفهوم ِمنى من حٌث الطول
و الشك إنما هو فً المصداق الخارجً .و هذا نظٌر ما إذا علم بؤن المشتق موضوع لخصوص
المتلبس دون األعم ,ففً مثل ذلك إذا أراد إمتثال األمر بإكرام العالم و شك فً أن زٌدا هل هو
متلبس بالمبدأ بالفعل أو انقضى عنه المبدأ ,فبل ُب َّد من االحتٌاط و عدم االكتفاء بإكرام الفرد
المشكوك ألن االشتؽال الٌقٌنً ٌقتضً الفراغ الٌقٌنً)(ٕ).
وقال الشٌخ فاضل الصفار( :الجواب فً فرعٌن -ٔ :ما كان خارجا ً من مِنى بمقدار ٌعده
العرؾ منها فبل اشكال.
ٕ -المناطق المشكوكة ٌجب الفحص والتحري فً كونها من مِنى ,فإن لم ٌتوصل إلى أنها
منها فبل ٌجزئ البٌتوته فٌها بعنوان مِنى ,نعم لو كانت جزء من مكة عرفا ً شملها دلٌل جواز
المبٌت فً مكة لتمام اللٌل أو نصفة مع االنشؽال بالعبادة بدالً من البٌتوته فً مِنى)(ٔ).

)ٔ( المصر نفسه.ٕٕٗ :
)ٕ( المصدر نفسه.ٕٕٗ :
)ٔ( ملحق استفتاء موجه إلى سماحة الشٌخ فاضل الصفار ٔٗ ,ذو القعدة (ٓٗٗٔهـ) ,ملحق رقم ٕٕٓ.
ٔٔ9

ٌبدو ان اؼلب الفقهاء ذهب إلى عدم اإلجزاء فً المبٌت فً المناطق المشكوكة فً مِنى
لبلحتٌاط ,وذهب الشٌخ الفٌاض إلى جوازه ألصالة البراءة ,وأما المبٌت على سفح الجبل فذهب
السٌد السٌستانً إلى عدم الجواز ,وقال الشٌخ الفٌاض بجوازه؛ ألنها جز ًء من مِنى.

الخاتمة والنتائج
الحمد هلل حمداً ٌلٌق بجبلله وعظمته ,على ما أكرمنً ووفقنً وأعاننً إلى الوصول إلى
نهاٌته وخاتمته ,تم التوصل إلى نتابج ُتعد ثمرة البحث ,كما فً النقاط اآلتٌة:
ٔ .ان قوانٌن الشرٌعة كفٌ لة بتؽطٌة كافة المواقؾ العملٌة بالمعنى األعم (األحكام األجتهادٌة),
وانها قادرة على أدارة الدولة المدنٌة إذا ما طبقت بالوجه الصحٌح فهً تمتاز بالمرونة القادرة
على استٌعاب تفاعبلت الحٌاة ومواكبة التطور وصالحة لكل زمان ومكان.
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ٕ .تبٌن من خبلل البحث ان مصادر التشرٌ ع واحدة وآلٌات االستنباط واحدة اال ان المواضٌع
تؽٌرت ,أي أنّ منهج االستنباط والخطوات التً ٌلزم على الفقٌه انتهاجها للتوصل إلى الحكم
الشرعً ال تختلؾ كثٌراً عن الخطة المتبعة فً سابر المسابل ,فالمنهج بصورة عامة هو االستناد
إلى األصول والكلٌات والقواعد الشرعٌة لتطبٌقها على مواردها الجزبٌة والفروعات.
ٖ .وجد من خبلل فتاوي العلماء ومبانٌهم ٌذهبون إلى االحتٌاط ,واالحتٌاط هذا ٌخضع إلى
طبٌعة الدلٌل وسنده وما ٌستظهر من حكمه ,وان سبب جرٌان االحتٌاط فً العبادات؛ ألنها من
األمور التوقٌفٌة.
ٗ .تبٌن ان مبانً مستحدثات الحج ترج ع الى التمسك بالعمومات واألطبلقات أو الرجوع إلى
األصول العملٌة.
٘ .تحدٌد مشاعر الحج ٌعتمد على العرؾ.
 .ٙان طرح مسمٌات المشاعر على نحو القضٌة الخارجٌة والحكم فٌها على نحو القضٌة
الحقٌقٌة.
 .7وتقسم موضوعات المسابل المستحدثة إلى قسمٌن :فمنها ما كانت موجودة فً السابق وقد
طرأ علٌها بعض التؽٌر ,ومنها ما كان مستحدثا ً وجدٌداً كلٌا ً ,والتصدي للمسابل المستحدثة
وحلولها ٌستلزم األهلٌة لذلك.
 .8للزمان والمكان تؤثٌر فً المسابل المستحدثة بسبب ما تحدثه من تؽٌرات فً موضوع
الحكم الشرعً وٌإدي إلى تؽٌّر فً الحكم الشرعً.
.9

ذهب بعض الفقهاء ان ذا الحُلٌفة والشجرة هما مسجد الشجرة نفسه ,لكن التعبد ضٌق

دابرته ,فبحسب األصل العملً المسؤلة من موارد االشتؽال فبل ُب َّد وأن ٌقتصر على المتٌقن وهو
المسجد ,وقال بعضهم اآلخرٌ :ستفاد من األخبار الشرٌفة أن مٌقات مسجد الشجرة لٌس المسجد
وإنما منطقة ذي الحُلٌفة إلطبلق األدلة.
ٓٔ .ال تصدق المحاذاة على ما ٌقع فوق المواقٌت بمسافات ال تصدق عرفا ً انها محاذاة كما
الحال فً الطابرة الرتفاعها.

ٖٔ9

ٔٔ .تبٌن ان مٌقات مسجد التنعٌم تمام وادي التنعٌم ال خصوص المسجد إلطبلق األدلة ,وأذ
حصلت توسعة فً مسجد التنعٌم وكانت داخل مكة ,فبل ٌجوز اإلحرام من ذلك الجزء ألنه واقع
فً الحرم ولٌس الحلّ.
ٕٔ .تبٌن من خبلل السٌرة واطبلق األدلة على جواز اإلحرام لحج التمتع من أي موضع من
مكة ولم تفصل بٌن مكة القدٌمة والحدٌثة ,وخالؾ السٌّد الخوبً (قدس سره) فً المسؤلة وقال بؤن
اإلحرام لحج التمتع ٌنبؽً ان ٌكون من مكة القدٌمة ,واستدل لذلك بصحٌحة معاوٌة بن عمار.
ٖٔ .وهناك رأي آخر لئلحرام لحج التمتع :بٌن كون العنوان المؤخوذ كموضوع ,هل هو بنحو
القضٌة الخارجٌة ,أو هو بنحو القضٌة الحقٌقة ,فان كان من قبٌل األول فبل محال بتعٌن ان
المٌقات مكة القدٌمة ,وان كان بالنحو الثانً فتتسع بحسب صدق العنوان ,ومع الشك تصل النوبة
إلى األصل العملً من تعٌٌن مكة القدٌمة باعتبار ان ذلك هو القدر المتٌقن.
ٗٔ .أؼلب آراء الفقهاء تذهب إلى ان ٌكون الطواؾ حول الكعبة ,وال ٌجوز الطواؾ مرتفعا ً
عن سطح الكعبة ,كما تنص علٌه اآلٌة والرواٌات ,ومع الشك ال ٌجوز االكتفاء بذلك الطواؾ ألن
بعد العلم بالتكلٌؾ فالعقل ٌحكم بلزوم االمتثال الٌقٌنً ألن االشتؽال الٌقٌنً ٌستلزم الفراغ الٌقٌنً,
وقال بعضهم األخر :جواز الطواؾ فً الطابق العلوي ,لداللة األخبار المعتبرة ,وألن المعٌار
صدق الطواؾ عرفا ً وال موضوعٌة للبناء.
٘ٔ .أنه لم ٌطرأ على المسعى أي تطور فً جانب الطول ,انما الكبلم فً جانب العرض و
القرابن والشواهد دلت ان الصفا والمروة أوسع مما هو علٌه فً المسعى القدٌم والجدٌد ,واتفاق
الفقهاء فً السعً على القدر المتٌقن فً الطابق األرضً القدٌم.
 .ٔٙأؼلب آراء الفقهاء تذهب إلى عدم جواز السعً فً الطابق األول والثانً ,ألن الضابطة
فً السعً أن ٌكون بٌن الجبلٌن بٌن الصفا والمروة ,اما السرداب فقد اجاز أؼلب الفقهاء السعً
بالسرداب ألصالة البراءة.
 .ٔ7ان المسافر إلى مكة المكرمة مخٌّر فً الصبلة بٌن القصر والتمام ,وأن مكة اآلن اتسعت
عما كانت علٌه فً زمن المعصوم ( ,)وبما ان اسم كل مدٌنة ٌنطبق علٌها سعة وضٌقا ً فمهما
توسعت فهذه سعة فً المصداق ٌنطبق علٌها عنوان الحكم ,وكذلك إلطبلق األدلة ,وقال بعضهم
اآلخر :التخٌٌر فً مكة القدٌمة فقط.
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 .ٔ8حرمة التضلٌل للرجال للراكب والراجل ,فٌما إذا كان الظل سابراً معه ,كالمحمل والقبة
والشمسٌة للماشٌن ,واما إذا كان الظل ثابتا كالعبور من تحت الجسور وداخل النفق وؼٌرها
فالظاهر عدم المنع للسٌرة القطعٌة وانصراؾ الرواٌات عن هذه األصناؾ.
 .ٔ9قال بعض الفقهاء ان المستفاد من الرواٌات ان التظلٌل للرجال هو ما كان فً الطرٌق إلى
مكة وٌحرم التظلٌل ,فمن وصل مكة ٌصدق علٌه ا ّنه دخل منزله وٌجوز التظلٌل ببل فرق بٌن
مكة القدٌمة والمناطق المستحدثة ,و قال بعضهم ٌجوز التظلٌل فً مكة القدٌمة فقط ,وقال بعضهم
اآلخر ال ٌجوز التظلٌل فً مكة القدٌمة والجدٌدة.
ٕٓ .العبلمات الموجودة فً حدود عرفات ومزدلفة ومِنى إذا كانت مؤخوذة ٌد عن ٌد فهً
صحٌحة ومعتبره ,ومع ذلك األحوط تجاوزها بمقدار معٌن لٌحصل االطمبنان بالوجود فعبلً فً
حدود المشعر ,ولو حصل شك فً دقتها فان االشتؽال الٌقٌنً ٌستلزم الفراغ الٌقٌنً.
ٕٔ .ذهب بعض الفقهاء إلى عدم إجزاء رمً المقدار الزابد للجمرة التً كانت فً زمن
المعصوم ( )لبلستصحاب ,واالشتؽال الٌقٌنً ٌستدعً الفراغ الٌقٌنً ,وقال بعضهم :جواز
رمً المقدار الزابد فً الجمرة بل جواز الرمً من جمٌع الطوابق واالطراؾ لصدق رمً
الجمرة على الموجود حالٌا عرفا ,ألن الشارع لم ٌحدد الجمرة من حٌث الطول والعرض ,وهذا
ٌعنً انه أوكل األمر إلى العرؾ.
ٕٕ .المشهور بٌن الفقهاء وجوب الذبح فً مِنى ,وٌجوز الذبح خارج مكة إذا علم بعدم تٌسر
الذبح بمِنى وذلك إلطبلق أدلة وجوب ذبح الهدي من دون تعٌٌن مكان ,وتحدٌد مِنى فً الرواٌات
لم ٌكن مطلقا ً بل فً حال التمكن والقدرة ,فمع عدم تٌسر الذبح فٌها فما ٌقوم مقامها كوادي ُمح ِّسر
,أو فً مكة أو وادي معٌصم أو فً أي مكان شاء.
ٖٕ .ذهب اؼلب الفقهاء إلى عدم اإلجزاء فً المبٌت فً المناطق المشكوكة فً مِنى لبلحتٌاط,
وذهب الشٌخ الفٌاض إلى جوازه ألصالة البراءة ,وأما المبٌت على سفح الجبل فذهب السٌد
السٌستانً إلى عدم الجواز ,وقال الشٌخ الفٌاض بجوازه؛ ألنها جز ًء من مِنى.
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* القرآن الكرٌم
ٔ .أبحاث فقهٌة :حسٌن مرتضى القزوٌنً ,مكتبة العبلمة ابن فهد الحلً ,مطبعة النجؾ
األشرؾ  -العراق ,طٔ(ٕٖٗٔهـ) .
ٕ .أثر الخبلؾ الفقهً فً القواعد المختلؾ فٌها :محمود إسماعٌل محمّد مشعل ,نشر دار
السّبلم ,طٔ(ٕٔٗ8هـ) .
ٖ .أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار :أبو الولٌد محمّد بن عبد هللا بن أحمد االزرقً
(تٕٓ٘هـ) ,تحقٌق :رشوي الصالح  ,نشر دار األندلس ,بٌروت – لبنان ,طٖ(ٖٓٗٔهـ) .
ٗ .اختٌار معرفة الرجال المعروؾ ب( رجال الكشً) :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً
(ت ٓٗٙهـ) ,تحقٌق :جواد القٌومً اإلصفهانً ,طبع ونشر مإسسة النشر اإلسبلمً ,طٔ
(ٕٔٗ7هـ) .
٘ .االستبصار فٌما اختلؾ من األخبار :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (تٓٗٙهـ),
تحقٌق وتعلٌق :السٌّد حسن الموسوي الخرسان ,مطبعة خورشٌد ,طٗ(ٖٖٔٙهـ) .
 .ٙاستفتاءات الحج والعمرة :محمّد سند ,نشر دار الكوخ ,مطبعة طاهر ,طٔ(ٖٔٗ7هـ) .
 .7األصول العامة للفقه المقارن :محمّد تقً الحكٌم (تٖٕٗٔهـ) ,الناشر المجمع العالمً
ألهل البٌت ( ,)قم المق َّدسة  -إٌران ,مطبعة أمٌر ,طٕ(ٔٗٔ8هـ ) .
 .8أصول الفقه :محمّد رضا المظفر (تٖٖٔ8هـ) ,منشورات مإسسة األعلمً ,بٌروت -
لبنان ,طٖ(ٖٓٗٔهـ) .
 .9أصول الفقه وقواعد االستنباط :فاضل الصفار ,مكتبة ابن فهد الحلً ,طٖ(ٖٔٗ7هـ) .
ٓٔ .أصول الكافً :أبو جعفر محمّد بن ٌعقوب بن إسحاق الكلٌنً (تٖٕ9هـ) ,تحقٌق :علً
أكبر الؽفاري ,نشر دار الكتب اإلسبلمً ,طهران  -إٌران ,مطبعة حٌدري ,طٖ(ٖٔٙ7هـ) .
ٔٔ .األمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي,
نشر مإسسة األعلمً ,طٔ(ٕٔٗ8هـ) .

ٕٕٓ

ٕٔ .االنتصار :علً بن الحسٌن الموسوي البؽدادي الشرٌؾ المرتضى (ت ٖٗٙهـ) ,تحقٌق:
مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة
 إٌران( ,د .ط)ٔٗٔ٘( ,هـ) .ٖٔ .أوجز المسالك إلى موطؤ ماللك :محمّد زكرٌا بن محمّد ٌحٌى بن إسماعٌل الكاندهلوي
(تٕٓٗٔهـ) ,تحقٌق :تقً الدٌن الندوي ,نشر دار القلم دمشق -سورٌا ,طٔ(ٕٗٗٔ) .
ٗٔ .بحوث فقهٌة مهمة :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,نسل جوان
للطباعة والنشر ,مطبعة نسل جوان ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٕٕٗٔهـ) .
٘ٔ .بحوث فً فقه الحج :حٌدر محمّد كامل حب هللا ,نشر االنتشارات العربً ,بٌروت –
لبنان ,طٔ( ٖٔٗٔهـ) .
 .ٔٙبحوث فً الفقه المعاصر :حسن محمّد تقً الجواهري ,نشر مجمع الذخابر اإلسبلمٌة,
طٔ(ٕٔٗ9هـ) .
 .ٔ7بشرى الفقاهة :محمّد أمٌن المامقانً ,نشر مطبعة المعارؾ ,بؽداد – العراق ,طٔ
(ٔٗٔ8هـ) .
 .ٔ8تاج العروس من جواهر القاموس :محب الدٌن محمّد مرتضى الحسٌنً الواسطً
الزبٌدي(ت ٕ٘ٓٔهـ) ,تحقٌق :علً شٌري ,نشر دار الفكر بٌروت -لبنان ,مطبعة دار
الفكر ,طٔ(ٗٔٗٔهـ) .
 .ٔ9تحرٌر المسابل :علً الحسٌنً الخامنبً ,مطبعة دار التعارؾ للمطبوعات ,طٗ(ٖٔٗٔهـ) .
ٕٓ .تحرٌر الوسٌلة :روح هللا بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخمٌنً (ت ٔٗٓ9هـ) ,الناشر
دار الكتب العلمٌة ,مطبعة اآلداب فً النجؾ األشرؾ  -العراق ,طٕ(ٖٓٔ9هـ) .
ٕٔ .تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبو العبل محمّد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم
المباركفوري (تٖٖ٘ٔهـ) ,أشرؾ على مراجعة أصوله وتصحٌحه :عبد الوهاب عبد
اللطٌؾ ,نشر دار الفكر ,طٔ(ٖٔٗٙهـ) .
ٕٕ .تذكرة الفقهاء :جمال الدٌن الحسن بن ٌوسؾ بن علً بن المط َّهر األسدي المعروؾ
بالعبلمة الحلً (ت 7ٕٙهـ) ,تحقٌق ونشر :مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث ,قم
المق َّدسة – إٌران ,طٔ(ٗٔٗٔهـ) .
ٕٕٔ

ٖٕ .تعالٌق مبسوطة على مناسك الحج :محمّد إسحاق الفٌاض ,نشر ابن المإلؾ ,مطبعة أمٌر,
طٔ(ٔٗٔ8هـ) .
ٕٗ .التعرٌفات :علً بن محمّد السٌّد الشرٌؾ الجرجانً (ت 8ٔٙهـ) ,تحقٌق :محمّد ص ّدٌق
المنشاوي ,نشر دار الكتب العلمٌة ,بٌروت – لبنان ,طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
ٕ٘ .تفصٌل الشرٌعة فً شرح تحرٌر الوسٌلة :محمّد فاضل اللنكرانً ,نشر دار التعارؾ
للمطبوعات ,طٕ(ٔٗٔ8هـ) .
 .ٕٙتقرٌرات بحث الحج :باقر اإلٌروانً ,طٔ(ٕٖٗٔهـ) .
 .ٕ7تهذٌب األحكام فً شرح المقنعة للشٌخ المفٌد :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (ت
ٓٗٙهـ) ,تحقٌق وتعلٌق :السٌّد حسن الموسوي الخرسان ,نشر دار الكتب اإلسبلمٌة ,طهران
 إٌران ,مطبعة خورشٌد ,طٗ (ٖ٘ٔٙهـ) . .ٕ8تهذٌب الوصول إلى علم األصول :أبو منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر األسدي
المعروؾ بالعبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق :محمّد حسٌن الرضوي الكشمٌري ,منشورات
اإلمام علً ( – )لندن ,مطبعة ستاره ,طٔ(ٕٔٗٔهـ) .
 .ٕ9توسعة المسعى عزٌمة ال رخصة :عبد الوهاب إبراهٌم أبو سلٌمان ,مإسسة الفرقان
للتراث اإلسبلمً ,طٔ(ٕٔٗ9هـ) .
ٖٓ .جامع أحكام الحج والعمرة :صادق الحسٌنً الشٌرازي ,نشر مإسسة الرسول األكرم
( , )مطبعة ردمك ,طٖ (ٕٔٗ8هـ) .
ٖٔ .الجامع للشرابعٌ :حٌى بن سعٌد الحلً (ت ٓٙ9هـ) ,تحقٌق :جمع من الفضبلء ,إشراؾ:
جعفر السبحانً ,نشر مإسسة الشهداء العلمٌة ,المطبعة العلمٌة ,قم المق َّدسة  -إٌران( ,د .ط),
(٘ٓٗٔهـ) .
ٕٖ .جامع المدارك :أحمد الخوانساري (ت٘ٓٗٔهـ) ,تحقٌق وتعلٌق :علً أكبر الؽفاري,
الناشر مكتبة الصدوق ,طهران  -إٌران ,طٕ(٘ٓٗٔهـ) .
ٖٖ .جمل العلم والعمل :علً بن الحسٌن الموسوي العلوي الشرٌؾ المرتضى (تٖٗٙهـ),
تحقٌق :أحمد الحسٌنً ,مطبعة اآلداب فً النجؾ األشرؾ – العراق ,طٔ(ٖٔ87هـ) .
ٕٕٕ

ٖٗ .الجهد األصولً عند ّ
العبلمة الحلً :د .ببلسم عزٌز شبٌب الزاملً ,العتبة العلوٌة
المق ّدسة ,النجؾ األشرؾ  -العراق( ,د .ط)ٖٕٔٗ( ,هـ) .
ٖ٘ .جواهر الفقه :القاضً عبد العزٌز بن البراج الطرابلسً (تٔٗ8هـ) ,نشر مإسسة النشر
اإلسبلمً لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,مطبعة مإسسة النشر اإلسبلمً ,طٔ
(ٔٔٗٔهـ) .
 .ٖٙجواهر الكبلم فً شرح شرابع اإلسبلم :محمّد حسن النجفً الجواهري (تٕٔٙٙهـ),
تحقٌق وتعلٌق :الشٌخ عباس القوجانً ,نشر دار الكتب اإلسبلمٌة ,طهران ,مطبعة خورشٌد,
طٖ(ٖٔٙ7هـ) .
 .ٖ7الحبوة فً مناسك الحج والعمرة :مرتضى علً الباشا ,ط٘(ٖٖٗٔهـ) .
 .ٖ8الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً ,نشر ومطبعة
مإسسة اإلمام الصادق ( ,)طٔ(ٕٔٗٙهـ) .
 .ٖ9الحدابق الناضرة فً أحكام العترة الطاهرةٌ :وسؾ بن أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن صالح
بن عصفور البحرانً (تٔٔ8ٙهـ) ,تحقٌق :محمّد تقً اإلٌروانً ,نشر مإسسة النشر
اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٖٗٔٔهـ) .
ٓٗ .الخصال :أبو جعفر محمّد بن علً بن بابوٌة القمً الصدوق (تٖٔ8هـ) ,الناشر مإسسة
النشر اإلسبلمً لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
ٔٗ .الخبلؾ :ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (تٓٗٙهـ) ,تحقٌق :علً الخراسانً جواد
الشهرستانً ,مهدي نجؾ ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم
المق َّدسة  -إٌران ,طبعة جدٌدة (ٔٗٓ9هـ) .
ٕٗ .دراسات فً فقه الحج :بقلم :الشٌخ حارث الداحً  ,تقرٌراً ألبحاث أستاذة :حسٌن مرتضى
القزوٌنً ,نشر دار الكفٌل ,طٔ(د .ت) .
ٖٗ .الدروس الشرعٌة فً فقه اإلمامٌة :شمس الدٌن محمّد بن مكً العاملً الشهٌد األول
(ت78ٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة
المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٕ(ٔٗٔ7هـ) .
ٖٕٕ

ٗٗ .دروس فً علم األصول :محمّد باقر الصدر (تٓٓٗٔهـ) ,مكتبة العٌن  ,بؽداد -العراق,
طٔ(ٖٔٗ8هـ) .
٘ٗ .دلٌل الحاج إلى مكة والمدٌنة :مرتضى الحسٌنً المٌبلنً ,نشر دار جواد األبمة ,بٌروت
– لبنان ,طٖٔٗ7(7هـ) .
 .ٗٙدلٌل الناسك :محسن الطباطبابً الحكٌم (تٖٓٔ9هـ) ,تحقٌق :محمّد القاضً الطباطبابً,
نشر مدرسة دار الحكمة ,مطبعة جاوٌد ,طٖ(ٔٗٔٙهـ ) .
 .ٗ7الذبح خارج مِنى بٌن الواقع الحالً والدلٌل الفقهً :محمود المقدس الؽرٌفً( ,د.ط),
(د.ت) .
 .ٗ8رجال الطوسً :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً(تٓٗٙهـ) ,تحقٌق :جواد القٌومً
األصفهانً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً ,ط٘(ٖٓٗٔهـ) .
 .ٗ9رجال النجاشً :أبو العباس أحمد بن علً بن أحمد بن العباس النجاشً األسدي الكوفً
(تٓ٘ٗهـ) ,نشر مإسسة األعلمً ,بٌروت – لبنان ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
ٓ٘ .رسالة حول توسعة المسعى :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً ,نشر وطبع مإسسة اإلمام
الصادق ( ,)طٔ(ٕٔٗ9هـ) .
ٔ٘ .رسالة فً تؤثٌر الزمان والمكان على استنباط األحكام :جعفر بن محمّد حسٌن السبحانً,
(دٓط)( ,دٓت) .
ٕ٘ .الروضة البهٌة فً شرح اللمعة الدمشقٌة :زٌن الدٌن بن علً العاملً الشهٌد الثانً
(ت٘9ٙهـ) ,تحقٌق :السٌد محمد كبلنتر ,نشر منشورات جامعة النجؾ الدٌنٌة ,مطبعة
اآلداب ,النجؾ األشرؾ  -العراق( ,د .ط)( ,تٖٔ87هـ) .
ٖ٘ .رٌاض المسابل فً بٌان أحكام الشرع بالدالبل :علً بن محمّد علً الطباطبابً
(تٖٕٔٔهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة
المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(٘ٔٗٔهـ) .
ٗ٘ .السرابر الحاوي لتحرٌر الفتاوي :أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدرٌس الحلً
(ت٘98هـ) ,تحقٌق :لجنة التحقٌق ,نشر وطبع مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة
المدرسٌن بقم المشرفة ,طٕ(ٓٔٗٔهـ) .
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٘٘ .سند الناسكٌن :بحوث محمّد السند ,بقلم أحمد الماحوزي ,نشر دار المحجة البٌضاء ,طٔ
(ٖٓٗٔهـ) .
 .٘ٙالسنن الكبرى ,المعروؾ ب (سنن البٌهقً) :أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى
البٌهقً (تٗ٘8هـ) ,تحقٌق :محمّد عبد القادر عطا ,نشر دار الكتب العلمٌة ,طٖ(ٕٗٗٔهـ).
 .٘7شرابع اإلسبلم فً مسابل الحبلل والحرام :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن بن ٌحٌى
بن سعٌد الحلً الملقب بالمحقق الحلً ( تٙ7ٙهـ) ,تحقٌق :السٌد صادق الشٌرازي ,نشر
انتشارات استقبلل ,طهران ,مطبعة أمٌر ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٕ(ٔٗٓ9هـ) .
 .٘8شرح نهج الببلؼة :أبو حامد عز الدٌن عبد الحمٌد بن هبة هللا المدابنً الشهٌر بابن أبً
الحدٌد المعتزلً (تٙ٘ٙهـ) ,قدم له وعلّق علٌه :حسٌن األعلمً ,نشر مإسسة األعلمً,
طٕ(ٕ٘ٗٔهـ) .
 .٘9شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام :أبو الطٌب تقً الدٌن محمّد بن أحمد بن علً المكً
الحسنً الفاسً(ت ٕٖ8هـ) ,نشر دار الكتب العلمٌة ,طٔ (ٕٔٗٔهـ) .
ٓ .ٙالصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة :أبو نصر إسماعٌل بن حمّاد الجوهري الفارابً
(تٖٖ9هـ) ,تحقٌق :أحمد عبد الؽفور العطار ,نشر دار العلم للمبلٌٌن ,بٌروت -لبنان,
طٗ(ٔٗٓ7هـ) .
ٔ .ٙصحٌح مسلم :مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري (تٕٔٙهـ) ,تحقٌق :أبو قتٌبة نظر
بن محمّد الفارٌابً ,نشر دار طٌبة ,طٔ(ٕٔٗ7هـ) .
ٕ .ٙصراط النجاة :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,تعلٌق :جواد
التبرٌزي ,نشر دفتر نشر بركزٌده ,مطبعة سلٌمان الفارسً ,طٔ(ٔٗٔٙهـ) .
ٖ .ٙصبلة المسافر :محمّد حسٌن األصفهانً (ت ٖٔٔٙهـ) ,نشر وطبع مإسسة النشر
اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٕ (ٔٗٓ9هـ) .
ٗ .ٙعدة الداعً ونجاح الساعً :جمال الدٌن أحمد بن محمّد بن فهد الحلً (ت ٔٗ8هـ ) ,نشر
دار الكتاب اإلسبلمً( ,د .ط)ٕٔٗ٘( ,هـ ) .

ٕٕ٘

٘ .ٙالعروة الوثقى :محمّد كاظم الطباطبابً الٌزدي (تٖٖٔ7هـ) ,تعلٌق :عدة من الفقهاء
العظام (قدس سرهم) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة
لجماعة المدرسٌن ,بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٕٓٗٔهـ) .
 .ٙٙعلى طرٌق الهجرة :عاتق بن ؼٌث الببلدي (تٖٔٗٔهـ) ,نشر دار النفابس ,طٕ(د .ت).
 .ٙ7علل الشرابع :أبو جعفر محمّد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌة القمً الصدوق (تٖٔ8هـ),
قدم له :محمّد صادق بحر العلوم ,نشر المكتبة الحٌدرٌة ,طٔ(ٕ٘ٗٔهـ) .
 .ٙ8العٌن :أبوعبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (ت٘ٔ7هـ) ,تحقٌق :د .مهدي
المخزومً -د .إبراهٌم السامرابً ,نشر مإسسة دار الهجرة ,طٕ(ٓٔٗٔهـ) .
 .ٙ9ؼنٌة النزوع إلى علمً األصول والفروع :حمزة بن علً بن زهرة الحلبً (ت ٘٘8هـ),
تحقٌق :إبراهٌم البهادري ,نشر مإسسة اإلمام الصادق ( ,)مطبعة اعتماد ,قم المق َّدسة -
إٌران ,طٔ (ٔٗٔ7هـ) .
ٓ .7الفتاوى أسبلة وأجوبة :محمّد سعٌد بن محمّد علً بن أحمد بن محسن الطباطبابً الحكٌم,
نشر دار الهبلل ,مطبعة ستاره ,طٕ(ٕ٘ٗٔهـ) .
ٔ .7الفتاوي الجدٌدة :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,إعداد وتنظٌم :أبً
القاسم علٌان ,وكاظم الخاقانً ,نشر مدرسة اإلمام علًّ ( ,)مطبعة سلٌما نزاده ,قم
المق َّدسة  -إٌران ,طٕ(ٕٔٗ7هـ) .
ٕ .7فتح الباري شرح صحٌح البخاري :أبو الفضل أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً الشافعً
(تٕ٘8هـ) ,قام بإخراجه وصححه وأشرؾ على طبعه :محب الدٌن الخطٌب ,نشر دار
المعرفة بٌروت – لبنان ,طٔ(ٖٔ79هـ) .
ٖ .7فرابد األصول :مرتضى بن محمّد أمٌن األنصاري(ٕٔٔ8هـ) ,تحقٌق :تراث الشٌخ
األعظم ,مجمع الفكر اإلسبلمً ,قم المق َّدسة  -إٌران( ,د .ط)ٔٗٔ9( ,هـ) .
ٗ .7الفروع من الكافً :أبو جعفر محمّد بن ٌعقوب بن إسحاق الكلٌنً (تٖٕ9هـ) ,تحقٌق:
علً أكبر الؽفاري ,نشر دار الكتب اإلسبلمً ,طهران  -إٌران ,مطبعة حٌدري ,طٖ
(ٖٔٙ7هـ) .
ٕٕٙ

٘ .7الفقه :محمّد الحسٌنً الشٌرازي (ٕٕٗٔهـ) ,نشر دار العلوم ,طٕ(ٔٗٓ8هـ) .
 .7ٙفقه اإلمام الصادق( :)محمّد جواد مؽنٌة (تٓٓٗٔهـ) ,مإسسة أنصارٌان للطباعة
والنشر ,قم ,مطبعة الصدر ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٕ(ٕٔٗٔهـ) .
 .77فقه الحج :محمّد مهدي نجؾ( ,د .ط)( ,د .ت) .
 .78فقه الدولة :فاضل الصفار ,نشر دار األنصار ,مطبعة باقري ,طٔ(ٕٔٗٙهـ) .
 .79فقه الصادق :محمّد صادق الحسٌنً الروحانً ,نشر أٌٌن دانش ,قم المقدسة ,مطبعة
دانش ,طٔ(ٖ٘ٗٔهـ) .
ٓ .8الفقه على المذاهب الخمسة :محمّد جواد مؽنٌة (تٓٓٗٔهـ) ,مإسسة الصادق للطباعة
والنشر ,المطبعة شرٌعت ,قم المق َّدسة  -إٌران ,ط٘(ٕٔٗ7هـ) .
ٔ .8فقه الفضاء :محمّد صادق الصدر (تٔٗٔ9هـ) ,دار ومكتبة البصابر للطباعة والنشر,
بٌروت – لبنان( ,د .ط)ٖٕٔٗ( ,هـ) .
ٕ .8فلسفة الحج :حسٌن علً المصطفى ,دار المحجة البٌضاء ,طٔ(ٖٕٗٔهـ) .
ٖ .8انفهزطج :أبى جعفز يح ًّذ بٍ انحظٍ انطىطً(ثٓٗٙهـ)َ ،شز يؤطظت َشز انفماهت،
يطبعت يؤطظت انُشز اإلطاليً ،طٔ(ٔٗٔ7هـ) .
ٗ .8القاموس المحٌط :أبو طاهر مجد الدٌن محمّد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (ت 8ٔ7هـ) ,نشر
الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب( ,د .ط)ٔٗٓٓ( ,هـ) .
٘ .8قواعد األحكام فً معرفة الحبلل والحرام :أبو منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر األسدي
المعروؾ بالعبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر
اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
 .8ٙالكافً فً الفقه :تقً الدٌن أبو الصبلح الحلبً (ت ٗٗ7هـ) ,تحقٌق :الشٌخ رضا
االستادي ,نشر مكتبة اإلمام أمٌر المإمنٌن ( )العامة ,أصفهان  -إٌران ,طٔ (ٖٓٗٔهـ).
 .87كشؾ اللثام عن قواعد األحكام :بهاء الدٌن محمّد بن الحسن األصفهانً المعروؾ بالفاضل
الهندي (تٖٔٔ7هـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة
لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٔٗٔٙهـ) .
ٕٕ7

 .88كلمة التقوى :محمّد أمٌن زٌن الدٌن (تٔٗٔ9هـ) ,نشر وطبع مإسسة إسماعٌلٌان ,قم
المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
 .89لسان العرب :محمّد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري (ت ٔٔ7هـ) ,نشر دار إحٌاء
التراث العربً ,بٌروت -لبنان ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
ٓ .9اللمعة الدمشقٌة :محمّد بن جمال الدٌن مكً العاملً الشهٌد األول (ت 78ٙهـ) ,منشورات
دار الفكر ,قم المق َّدسة  ,مطبعة قدس ,قم المق َّدسة  -إٌران  ,طٔ(ٔٔٗٔهـ) .
ٔ .9مبادئ أصول الفقه :د .عبد الهادي محسن الفضلً (تٖٗٗٔهـ) ,مكتبة ابن فهد الحلً,
طٖ (ٖٔٗ7هـ) .
ٕ .9المبسوط فً فقه اإلمامٌة :أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علً الطوسً (ت ٓٗٙهـ),
صححه وعلّق علٌه :محمّد تقً الكشفً ,نشر المكتبة المرتضوٌة إلحٌاء آثار الجعفرٌة,
مطبعة الحٌدرٌة( ,د .ط) ٖٔ87(,هـ) .
ٖ .9مجمع البحرٌن :فخر الدٌن بن محمّد علً بن أحمد الطرٌحً (ت ٘ٔٓ8هـ) ,نشر مإسسة
البعثة ,طهران  -إٌران ,طٕ(ٖٗٗٔهـ) .
ٗ .9مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن :أبو علً الفضل الحسن الطبرسً (ت٘ٗ8هـ) ,قدم له:
محسن األمٌن العاملً ,نشر مإسسة األعلمً ,طٕ(ٕ٘ٗٔهـ) .
٘ .9مجمع الفابدة والبرهان فً شرح إرشاد األذهان :أحمد بن محمّد األردبٌلً المشهور
بالمحقق والمقدس األردبٌلً (تٖ99هـ) ,تحقٌق أؼا مجتبى العراقً ,علً بناه االشتهاردي,
أؼا حسٌن الٌزدي األصفهانً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم
المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
 .9ٙمجمع مناسك الحج والعمرة طبقا ً لفتاوي فقهاء مدرسة أهل البٌت ( :)أحمد الماحوزي,
نشر دار زٌن العابدٌن ,طٔ(ٖٗٗٔهـ) .
 .97مختار الصحاح :محمّد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي (تٙ99هـ) ,تحقٌق :أحمد
شمس الدٌن ,نشر دار الكتب العلمٌة ,بٌروت  -لبنان ,طٔ(٘ٔٗٔهـ) .

ٕٕ8

 .98مختلؾ الشٌعة فً أحكام الشرٌعة :أبو منصور الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر األسدي
المعروؾ ب ّ
العبلمة الحلً (ت7ٕٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,مإسسة النشر
اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن ,بقم المقدسة – إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
 .99مدارك األحكام فً شرح شرابع اإلسبلم :محمّد بن علً الموسوي العاملً (ت ٔٓٓ9هـ),
تحقٌق :مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث مشهد المق ّدسة ,نشر مإسسة آل البٌت ()
إلحٌاء التراث ,قم المق َّدسة  -إٌران ,مطبعة مهر ,قم المق َّدسة,طٔ(ٓٔٗٔهـ).
ٓٓٔ .مدخل لدراسة علم أصول الفقه :محمّد جعفر شمس الدٌن ,دار الهادي ,بٌروت  -لبنان,
(د .ط)ٕٔٗ8( ,هـ) .
ٔٓٔ .مرآة الحرمٌن فً الرحبلت الحجازٌة والحج ومشاعره الدٌنٌة :إبراهٌم رفعت باشا,
مطبعة دار الكتب المصرٌة بالقاهرة ,طٔ(ٖٗٗٔهـ) .
ٕٓٔ .المراسم العلوٌة فً األحكام النبوٌة :أبو ٌعلى حمزة بن عبد العزٌز سبل الدٌلمً
(تٗٗ8هـ) أو (تٖٗٙهـ) ,تحقٌق :محسن الحسٌنً األمٌنً ,نشر المعاونٌة الثقافٌة للمجمع
العالمً ألهل البٌت( ,)مطبعة أمٌر ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٗٔٗٔهـ) .
ٖٓٔ .المرتقى إلى الفقه األرقى :عبد الصاحب الحكٌم ,تقرٌراً ألبحاث أستاذة محمّد الحسٌنً
الروحانً (تٔٗٔ8هـ) ,مطبعة مإسسة الجلٌل الثقافٌة ,طٔ(ٔٗٔ9هـ) .
ٗٓٔ .مسابل فً الحج والعمرة :كاظم الحسٌنً الحابري ,نشر دار البشٌر ,قم المق َّدسة  -إٌران,
مطبعة شرٌعت ,قم المق َّدسة ,طٗ(ٖ٘ٗٔهـ) .
٘ٓٔ .مسالك األفهام إلى تنقٌح شرابع اإلسبلم :زٌن الدٌن بن علً العاملً الشهٌد الثانً
(ت٘9ٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة المعارؾ اإلسبلمٌة ,نشر مإسسة المعارؾ اإلسبلمٌة ,قم
المق َّدسة  -إٌران ,مطبعة بهمن ,قم المق َّدسة ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
 .ٔٓٙمستجدات فقهٌة فً قضاٌا الزواج والطبلق :أسامة عمر سلٌمان األشقر ,نشر دار
النفابس ,طٔ(ٕٓٗٔهـ) .
 .ٔٓ7مستدرك الوسابل ومستنبط المسابل :حسٌن النوري الطبرسً (ت ٕٖٓٔهـ) ,نشر
مإسسة آل البٌت إلحٌاء التراث ,بٌروت  -لبنان ,طٔ(ٔٗٓ8هـ) .
ٕٕ9

 .ٔٓ8مستند الشٌعة فً أحكام الشرٌعة :أحمد بن محمّد مهدي النراقً (تٕ٘ٗٔهـ) ,تحقٌق:
مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث ,مشهد المقدسة ,نشر مإسسة آل البٌت إلحٌاء التراث,
قم المق َّدسة  -إٌران ,مطبعة ستاره ,قم المق َّدسة ,طٔ(ٔٗٔ7هـ) .
 .ٔٓ9المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر :أبو العباس أحمد بن محمّد بن علً المقرئ
الفٌومً (تٓ77هـ) ,نشر طلٌعة نور ,مطبعة كل وردي ,طٔ(ٖٔٗ8هـ) .
ٓٔٔ .مصباح الناسك فً شرح المناسك :تقً الطباطبابً القمً (تٖٔٗ7هـ) ,نشر محبلتً,
طٔ(ٕ٘ٗٔهـ) .
ٔٔٔ .مصطلحات الفقه واصطبلحات األصول :علً المشكٌنً ,دفتر نشر الهادي ,مطبعة
الهادي( ,د .ط)ٔٗٔ9( ,هـ) .
ٕٔٔ .معارج األصول :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد الحلً الملقب
بالمحقق الحلً (تٙ7ٙهـ) ,نشر مإسسة آل البٌت( ,)قم المق َّدسة  -أٌران ,مطبعة سٌد
الشهداء( ,)طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
ٖٔٔ .المعامبلت المالٌة المعاصرة فً الفقه اإلسبلمً :محمّد عثمان شبٌر ,نشر دار النفابس,
(د .ط)( ,د .ت) .
ٗٔٔ .المعتبر فً شرح المختصر :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد
الحلً الملقب بالمحقق الحلً (تٙ7ٙهـ) ,تحقٌق وتصحٌح :ناصر مكارم شٌرازي ,الناشر:
مإسسة سٌد الشهداء ( ,)قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٔٗٓٙهـ) .
٘ٔٔ .المعتمد فً شرح العروة الوثقى :تقرٌر أبحاث أبً القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً
(ت ٖٔٗٔهـ) ,تؤلٌؾ :محمّد رضا الموسوي الخلخالً ,نشر مإسسة إحٌاء آثار اإلمام
الخوبً (قدس سره) ,طٕ(ٕٔٗٙهـ) .
 .ٔٔٙالمعجم األصولً :محمّد صنقور علً البحرانً ,منشورات الطٌار ,طٖ(ٕٔٗ8هـ ) .
 .ٔٔ7معجم ألفاظ الفقه الجعفري :أحمد فتح هللا ,مطبعة مطابع المدوخل – الدمام ,طٔ
(٘ٔٗٔهـ) .
ٖٕٓ

 .ٔٔ8معجم البلدان :شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي الرومً البؽدادي
(تٕٙٙهـ) ,نشر دار إحٌاء التراث العربً ,بٌروت  -لبنان ,طٔ(ٖٔ99هـ) .
 .ٔٔ9معجم رجال الحدٌث وتفصٌل طبقات الرواة :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً
(تٖٔٗٔهـ) ,نشر مكتبة اإلمام الخوبً ,النجؾ األشرؾ  -العراق ,ط٘(ٖٔٗٔهـ) .
ٕٓٔ .معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهٌة :محمود عبد الرحمن عبد المنعم ,نشر دار الفضٌلة,
(د .ط)( ,د .ت) .
ٕٔٔ .معجم مصطلح األصول :هٌثم هبلل ,مراجعة وتوثٌق محمّد التونجً ,نشر دار الجبل,
طٔ(ٕٗٗٔهـ) .
ٕٕٔ .يعجى يعانى انحجاس :عاحك بٍ غٍث انبالديَ ،شز يؤطظت انزٌاٌ ،دار يكت نهُشز
وانخىسٌع ،طٔ(ٕٓٗٔهـ) .
ٖٕٔ .يعجى يماٌض انهغت :أبى انحظٍٍ أحًذ بٍ فارص بٍ سكزٌا (ثٖ٘9هـ) ،انًحمك :عبذ انظّالو
يح ًّذ هاروٌَ ،شز وطبع يكخبت األعالو اإلطاليً( ،د .ط)ٔٗٓٗ( ،هـ) .
ٕٗٔ .انًعجى انىطٍط :إبزاهٍى يصطفى ،أحًذ انشٌاث ،حايذ عبذ انمادر ،يح ًّذ انُجار ،ححمٍك:
يجًع انهغت انعزبٍت ،ط٘(ٕٖٗٔهـ) .
ٕ٘ٔ .مفتاح الوصول إلى علم األصول :أحمد كاظم البهادلً ,نشر ومطبعة دار المإرخ العربً,
بٌروت -لبنان ,طٕ(ٕٔٗ9هـ) .
 .ٕٔٙمفردات ألفاظ القرآن :أبو القاسم الحسٌن بن محمّد بن المفضل المعروؾ بالراؼب
األصفهانً (تٕ٘ٗهـ) ,تحقٌق :صفوان عدنان داوودي ,نشر طلٌعة النور ,مطبعة سلٌمان
زاده ,طٕ(ٕٔٗ7هـ) .
 .ٕٔ7المقنع :أبو جعفر محمّد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق (ت ٖٔ8هـ),
تحقٌق :لجنة التحقٌق التابعة لمإسسة اإلمام الهادي ( ,)نشر مإسسة اإلمام الهادي (علٌه
اإلسبلم) ,مطبعة اعتماد( ,د .ط)ٔٗٔ٘( ,هـ) .

ٖٕٔ

 .ٕٔ8المقنعة :أبو عبد هللا محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البؽدادي المفٌد (ت ٖٔٗهـ),
تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم
المق َّدسة  -إٌران ,طٕ (ٓٔٗٔهـ) .
 .ٕٔ9مناسك الحج :جواد بن علً التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ) ,طٔ (ٗٔٗٔهـ ) .
ٖٓٔ .مناسك الحج :حسٌن الوحٌد الخراسانً ,نشر مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث,
بٌروت ,ط٘(ٕٔٗ8هـ) .
ٖٔٔ .مناسك الحج :روح هللا بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخمٌنً (تٔٗٓ9هـ) ,تعلٌقات:
األراكً ,نشر وطبع مكتب األعبلم اإلسبلمً ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
ٕٖٔ .مناسك الحج :عبد األعلى بن علً رضا بن عبد العلً الموسوي السبزواري(تٗٔٗٔهـ),
نشر دار الكتاب اإلسبلمً ,بٌروت -لبنان ,طٖ(ٖٔٗٔهـ) .
ٖٖٔ .مناسك الحج :علً الحسٌنً الخامنبً ,نشر مكتب الوكٌل الشرعً العام لئلمام الخامنبً,
بٌروت – لبنان ,طبعة جدٌدة (ٕٖٗٔهـ) .
ٖٗٔ .مناسك الحج :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,نشر مإسسة
الخوبً اإلسبلمٌة ,طٗ(ٖٗٗٔهـ) .
ٖ٘ٔ .مناسك الحج :كاظم الحسٌنً الحابري ,نشر دار البشٌر ,قم المق َّدسة  -إٌران  ,مطبعة
شرٌعت ,قم المق َّدسة ,طٖٕٔٗ(ٙهـ) .
 .ٖٔٙمناسك الحج :محمّد إسحاق الفٌاض ,نشر مإسسة المٌبلنً إلحٌاء الفكر الشٌعً ,مطبعة
ردمك ,طٔ(ٔٗٔ8هـ) .
 .ٖٔ7مناسك الحج :محمّد الحسٌنً الشٌرازي (ٕٕٗٔهـ)  ,نشر مإسسة المجتبى بٌروت-
لبنان ,طٓٔ(ٕٕٗٔهـ) .
 .ٖٔ8مناسك الحج :محمّد صادق الروحانً ,نشر مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث,
بٌروت -لبنان ,مطبعة إسماعٌلٌان ,طٗ(ٔٗٔ9هـ) .
 .ٖٔ9مناسك الحج :محمّد فاضل اللنكرانً ,نشر مركز الفقه األبمة األطهار ( ,)طٔ
(ٕٔٗٙهـ) .
ٕٖٕ

ٓٗٔ .مناسك الحج :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي ,نشر مدرسة اإلمام
علًّ بن أبً طالب (  ,)طٔ(ٔٗٔٙهـ) .
ٔٗٔ .يُاطك انحج وأحكاو انعًزة :جعفز بٍ يح ًّذ حظٍٍ انظبحاًََ ،شز يؤطظت اإلياو
انصادق( ،)طٔ(ٕٔٗ8هـ) .
ٕٗٔ .مناسك الحج والعمرة :محمّد سعٌد بن محمّد علً بن أحمد بن محسن الطباطبابً الحكٌم,
نشر دار الهبلل ,طٓٔ(ٕٔٗ7هـ) .
ٖٗٔ .مناسك الحج وملحقاتها :علً الحسٌنً السٌستانً ,مطبعة شهٌد ,قم المق َّدسة  -إٌران  ,طٔ
(ٖٔٗٔهـ) .
ٗٗٔ .المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزٌرة :أبو إسحاق إبراهٌم بن إسحاق الحربً
الخراسانً(ت ٕ٘8هـ) ,نشر المملكة العربٌة السعودٌة( ,د .ط)ٔٗٓٔ( ,هـ) .
٘ٗٔ .منتقى مسابل الحج والعمرة :هانً البنا ,نشر دار المحجة البٌضاء ,طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
 .ٔٗٙمنتهى المطلب فً تحقٌق المذهب :أبو منصور جمال الدٌن الحسن بن ٌوسؾ بن علً
ّ
بالعبلمة الحلًِّّ (ت 7ٕٙهـ) ,مإسسة الطبع والنشر فً االستانة
المطهر الحلً المشهور
الرضوٌة المق ّدسة ,طٔ(ٕٔٗٔهـ).
 .ٔٗ7من ال ٌحضره الفقٌه :أبو جعفر محمّد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق
(تٖٔ8هـ) ,تحقٌق :علً أكبر الؽفاري ,مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن
بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٕ(د .ت) .
 .ٔٗ8منهاج الصالحٌن :جواد بن علً التبرٌزي (تٕٔٗ7هـ) ,نشر مإسسة فدك ,قم المق َّدسة -
إٌران( ,د .ط)ٕٔٗٙ( ,هـ) .
 .ٔٗ9منهاج الصالحٌن :حسٌن الوحٌد الخراسانً ,نشر مدرسة اإلمام باقر العلوم (( ,)د.
ط)ٕٔٗ7( ,هـ) .
ٓ٘ٔ .منهاج الصالحٌن :علً الحسٌنً السٌستانً ,نشر دار البذرة ,طبعة مصحّ حة ومن ّقحه
(ٖٓٗٔهـ) .

ٖٖٕ

ٔ٘ٔ .منهاج الصالحٌن :أبو القاسم بن علً أكبر الموسوي الخوبً (تٖٔٗٔهـ) ,نشر مإسسة
آل البٌت ( ,)مطبعة مهر ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔٗٔٓ(ٕ8هـ) .
ٕ٘ٔ .منهج الفقه اإلسبلمً فً المسابل المستحدثة :محمّد الموسوي ,نشر مإسسة بستان كتاب,
طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
ٖ٘ٔ .المهذب :أبو القاسم سعد الدٌن عبد العزٌز بن تحرٌر بن عبد العزٌز بن البراج الطرابلسً
القاضً (تٔٗ8هـ) ,تحقٌق :مإسسة سٌّد الشهداء العلمٌة ,إشراؾ :جعفر السبحانً ,نشر
مإسسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق ّدسة  -إٌران( ,د .ط)ٔٗٓٙ( ,هـ).
ٗ٘ٔ .مهذب األحكام فً بٌان الحبلل والحرام :عبد األعلى بن علً رضا بن عبد العلً
الموسوي السبزواري (تٗٔٗٔهـ) ,مطبعة كوثر ,انتشارات فجر اإلٌمان ,طٔ(ٕٗٗٔهـ) .
٘٘ٔ .المهذب فً أصول الفقه :فاضل الصفار ,مكتبة ابن فهد الحلً ,طٕ(ٖٔٗ8هـ) .
 .ٔ٘ٙموسوعة اآلراء الفقهٌة  :هاشم السٌد محمّد السلمان ,نشر المإسسة اإلسبلمٌة للبحوث,
طٔ(ٖٓٗٔهـ) .
 .ٔ٘7موسوعة الفقه اإلسبلمً المقارن :ناصر بن محمّد كرٌم بن محمّد باقر مكارم الشٌرازي
ومجموعة من الفضبلء ,نشر دار اإلمام علًّ بن أبً طالب (( ,)د .ط)ٖٔٗ٘( ,هـ) .
 .ٔ٘8الموسوعة الفقهٌة المٌسرة :محمّد علً األنصاري ,الناشر مجمع الفكر اإلسبلمً ,مطبعة
مإسسة الهادي ,طٔ(ٔٗٔ8هـ) .
 .ٔ٘9الناصرٌات :علً بن الحسٌن الموسوي البؽدادي الشرٌؾ المرتضى (تٖٗٙهـ) ,تحقٌق:
مركز البحوث والدراسات العلمٌة ,الناشر رابطة الثقافة والعبلقات اإلسبلمٌة مدٌرٌة الترجمة
والنشر ,مطبعة مإسسة الهدى( ,د .ط)ٔٗٔ7( ,هـ) .
ٓ .ٔٙنظرات إلى المرجعٌة :علً محمّد قاسم الكورانً العاملً ,نشر دار الشٌرة ,بٌروت-
لبنان ,طٔ (٘ٔٗٔهـ) .
ٔ .ٔٙالنهاٌة فً مجرد الفقه والفتاوى :أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علً الطوسً (ت
ٓٗٙهـ) ,انتشارات قدس محمّدي ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٔٔٗٔهـ) .
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ٕ .ٔٙنهاٌة الوصول إلى علم األصول :الحسن بن ٌوسؾ بن المطهر المعروؾ ب ّ
العبلمة الحلً
(ت7ٕٙهـ)  ,تحقٌق ونشر :مإسسة آل البٌت ( )إلحٌاء التراث ,مطبعة ستارة ,قم
المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٖٔٗٔهـ) .
ٖ .ٔٙالنهاٌة ونكتها :أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسً (تٓٗٙهـ)  +أبو القاسم جعفر بن
الحسن بن ٌحٌى بن سعٌد الحلً (تٙ7ٙهـ) ,تحقٌق :مإسسة النشر اإلسبلمً ,نشر مإسسة
النشر السّبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٕٔٗٔهـ) .
ٗ .ٔٙهداٌة المسترشدٌن فً شرح أصول معالم الدٌن :محمّد تقً الرازي األصفهانً
(تٕٔٗ8هـ) ,تحقٌق ونشر مإسسة النشر اإلسبلمً ,قم المقدسة -إٌران ,طٔ(ٕٓٗٔهـ) .
٘ .ٔٙهداٌة الناسكٌن :د .عبد الهادي محسن الفضلً (تٖٗٗٔهـ) ,نشر دار التعارؾ
للمطبوعات بٌروت -لبنان ,طٔ(ٔٔٗٔهـ) .
 .ٔٙٙالوجٌز فً مناسك الحج :محمّد تقً المدرسً ,نشر انتشارات مدرسً ,طٔ (٘ٔٗٔهـ) .
 .ٔٙ7وسابل الشٌعة إلى تحصٌل مسابل الشرٌعة :محمّد بن الحسن الحر العاملً (تٗٓٔٔهـ),
تحقٌق :عبد الرحٌم الربانً الشٌرازي ,نشر دار إحٌاء التراث العربً ,بٌروت  -لبنان ,ط٘
(ٖٓٗٔهـ) .
 .ٔٙ8الوسٌلة إلى نٌل الفضٌلة :أبو جعفر محمّد بن علً الطوسً المعروؾ بابن حمزة الطوسً
(ت ٓ٘ٙهـ) ,تحقٌق :محمّد حسون ,محمود المرعشً  ,منشورات مكتبة آٌة هللا العظمى
المرعشً النجفً ,مطبعة الخٌام ,قم المق َّدسة  -إٌران ,طٔ(ٔٗٓ8هـ) .
المجالت
 .ٔٙ9محل الذبح فً الحج :كاظم الحابري ,مجلة فقه أهل البٌت( ,)العدد الثامن والعشرون,
السّنة السابعةٕٖٔٗ( ,هـ) ,قم المق َّدسة – إٌران .
ٓ .ٔ7المسابل المستحدثة فً المدرسة الفقهٌة النجفٌة :عباس كاشؾ الؽطاء ,مجلة بحوث
ودراسات إسبلمٌة ,العدد الثانً ,السّنة األولىٕٔٗ9( ,هـ) ,النجؾ األشرؾ – العراق.
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ground floor. Most of the views of jurists go to the inadmissibility of
the prohibition of performing the journey on the floor. I and II, because
the officer in the quest to be me And some of the scholars said that it
included the old and new Mecca, and forbids the misinformation of men
to the traveler and the pilgrim, and to the certain extent of the
disbelievers. From the sanctity of the Istithlal whether the shadow travels
with him, such as the lamb and the dome and the church and sun for
cattle, or if the shadow is fixed as the passage from under the bridges and
inside the tunnel and others, it seems not to prevent the biography of the
plots and the departure of accounts about these items.
As for the signs in the borders of Arafat, Muzdalifah and Menna, if they
are taken from a hand, they are true and clear in determining the
borders. The absence of parts of the throwing of the excess amount of
jam that was in the time of infallibility to seek refuge, In the Jamrah, but
the permissibility of throwing all the floors and parties to the truth of
throwing the anthrax on the present is known, and as long as he knew
that the part is permissible to throw it because the street did not specify
the anthrax in terms of length and width, which means that he was
entrusted to the custom.
The slaughter in Mina is an inflammatory issue, because pilgrims every
year go to Hajj and slaughter, and it is known among jurists to say that it
is obligatory in Mina, and this judgment is expressed with the generality
of the ablutions. It is a certainty that the obligation is the actual judgment
rather than the basha. In the valley of Muhsin Falahut, he is slaughtered
to slaughter in Makkah. If it is impossible to slaughter in Makkah, he may
sacrifice it in any place he wishes, even in his own country, and it is not
permissible for him to fast.
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The buildings are the foundation that the fundamentalist or the
jurist adopts based on a specific evidence, and then builds his
views and theories on the sub-issues, or adopts him in matters of
fundamentalism or belief.
The times are defined as the places designated as Sharia for
the Haram in a way that became a legitimate truth in the tongue of
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), or the
imams (peace be upon them), or a fact that is rooted in the tongue
of the Muslims. Hajj and Umrah from the inside of the mosque and
the insufficiency of ihraam from outside the mosque. Some of them
see that it is permissible to do ihraam from outside the mosque.
The alignment is to be in a place if the Kaaba received the
honorable is that the meeqaat on his right or left and the customary
truth is sufficient and does not consider mental scrutiny as it is not
considered in the dimension much, but must be the unity of the
horizon custom, Most of the scholars believe that it is permissible to
be aligned from all the times.
While Ihram is one of the pillars of Hajj, and the place of ihraam
for the pilgrimage of enjoyment according to the views of some
scholars from the old Mecca on the walls and Juba, and some of
them said the whole Mecca (Mecca old and new), for the release of
novels.
And the tawaaf is one of the pillars of Hajj, and the tawaaf must be
between the corner and the place. The evidence indicates that the
tawaaf outside the place is not permissible, and that the one who
roams outside is invalid. However, most fuqaha 'are permitted to do
tawaaf outside the mosque in the event of severe crowding. There
is a consensus among jurists on the pursuit of a certain destiny on
the old
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A bstract
Praise be to Allaah. Peace and blessings be upon Ashraf. God
created our master and noble prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) and on his family the gift of the believers and
the constant curse on all their enemies until the Day of Judgment.
The knowledge of jurisprudence for the Islamic sciences is a great
deal, and the greatest of it is useful, and it is the most extensive
field, and it is the most comprehensive treatment of all aspects of
human life, and the most need for more attention and continuous
care. If the Muslim knows Halal from haraam, what should he do
towards his Creator? Where he lives, and knows the judgment of
the cases.
God has mentioned the role of the scholars and the jurisprudence,
and their horn with his prophet and the pure god, as he urged God
to agree in religion, and on the basis of the importance enjoyed by
the Hajj in Islamic texts and Islamic heritage it seems necessary to
Islamic jurisprudence role in the attention to this great duty, And
that the jurisprudence of a contribution that gives this duty its
natural position.
Hajj is one of the greatest religious duties and one of the five pillars
on which Islam is based. It is a great sin and denial of its obligation
to deny the necessity of the necessities of religion, which usually
leads to denial of the Islamic law and it is infidelity. Was in the past
or had been changed some of his restrictions.
Hajj is the intention of the Sacred House, with specific actions at a
specific time, with the ihram of the structure of Hajj.
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