
تقصري النساء وزيارهتّن للبيت ليلة العيد

مهدي الساجدي
ملّخص البحث :

املشـهور عـى ألسـنة الفقهـاء جـواز التقصر و زيـارة البيت ليلـة العيد للنسـاء  الايت يخفن 

الحيـض، أّمـا غرهـّن مـن النسـاء  الـايت يـردن التمتـع، فقد رّخـص لهـّن يف اإلفاضة والرمـي ليا،ً 

وليجـوز لهـّن الذبـح ول التقصر ول زيـارة البيت.

علـی أّن بعـض املعارصيـن ليسـوا علی هذا الـرأی فهم يعتقدون أّن  املسـتفاد مـن الروايات 

هـو جـواز التقصـر وزيارتهـّن للبيـت لياً، لکن بعـد التوکيل يف الذبـح. ويؤيد هـذا البحث الذي  

هـو حصيلـة التتبـع يف الكتـب  الرشعيـة عـن طريـق البحـث يف املکتبـات، رأي الجـواز يف هـذه 

املسـألة، وهـو الـرأي الـذي يسـتفاد مـن الروايـات التي هـي العمدة من بـن أدلة هذه املسـألة. 

والـذي يقـوى يف النظـر، أّن الروايـات املسـتند إليها الرأي املشـهور واألدلة التي متّسـك بها إلثبات 

عـدم الجـواز  قابلـة للجواب والنقـض واإلبرام.

الكلامت املفتاحية: التقصر، ليلة العيد، زيارة البيت، الذبح، التوکيل.
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مقدمة :

مـن أفعـال احلـّج متتعـًا بعـد الوقـوف يف عرفـات واملشـعر، رمي مجـرة العقبـة وذبح 

اهلـدي أو نحـره يـوم العيـد؛ هـذا ولكـن الـذي يسـتفاد مـن الروايـات والفتـاوی، هـو 

ترخيـص النسـاء يف اإلفاضـة لياً من املشـعر ورمـي مجرة العقبـة. ويف هذا املجـال يطرح 

السـؤال اآليت: هـل جيـوز هلـّن التقصـري ليلـة العيـد وزيـارة البيـت أيضـًا بعد رمـي مجرة 

العقبـة، أو يكـون الرخيـص هلـّن يف اإلفاضـة والرمـي لياً فحسـب؟

ومـن املناسـب قبـل اجلـواب عن هـذا السـؤال أن نفحـص عـن آراء الفقهـاء يف هذا 

املجـال وعلـی اهلل اإلتكال:

1. األقوال يف املسألة :

املشـهور بـني الفقهـاء ترخيـص النسـاء يف اإلفاضة مـن املشـعر ورمي مجـرة العقبة،1 

لكـّن يف جـواز التقصـري وزيارهتّن للبيـت ليلة العيـد قولني:

أ. جـواز التقصـري وزيـارة البيت ليلـة العيد ملن خـاف احليض ووجـوب تأخري الذبح 
ومـا يرّتـب عليه من األفعـال ليلة العيـد لغريهّن. هذا رأي املشـهور.2

قال التريزي يف االستدالل علی هذا الرأي:

»ويبقـى الـكام يف أّنـه جيـوز هلـؤالء بعد الرمـي ليـًا الذبح والنحـر أيضًا ليـاً وكذا 
التقصـري، أو أّن اجلـواز خيتـص بالرمـي، وأّمـا الذبـح والنحـر وكـذا التقصـري فيجب أن 

 1. العامـة احلـيل، 1414 ق، 8  : 228 ؛ املحقق احليل، 1408 ق، 1 : 231 ؛ صاحب اجلواهر، 1404 
ق، 19 : 77 ؛ التريزي، 1427 ق، 4 : 206.

2. أبوالصـاح احللبـي، 1403 ق، : 198 ؛ إبـن زهـرة، 1417 ق، : 186 ؛ الكيـدري، 1416 ق، : 
160؛ السـبزواري، 1421 ق، :212 ؛ الشـهيد األول، 1417 ق، 1 : 456 ؛ اخلويي، 1410 ق، 5: 

191 ؛ التريـزي، 1423 ق، 3 : 172 ؛ الشـبريي،1421 ق، : 275 .
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يكـون بعد طلوع الشـمس مـن يوم العيد، ... فاملسـتفاد مـن الروايات عىل مـا يأيت ترتب 
الذبـح والنحـر عـىل رمي اجلمـرة العقبة وترتـب التقصري أو احللـق عليهام، وبـام أّن وقت 
رمـي اجلمـرة مـا بـني طلوع الشـمس وغروهبـا، فيكـون وقـت الذبـح أو التقصـري أيضًا 
كذلـك، والرخيـص الـوارد هلـؤالء يف الروايـات املعتمـد عليهـا باإلضافـة إىل اإلفاضـة 
ليـاً ورمـي اجلمرة، فيكـون الرخيص باإلضافـة إىل الذبـح والتقصري حمتاجـًا إىل ُمثبت، 
وهـذا الرخيـص مل يثبـت يف حـق من عليه اهلـدي بل مقتـىض املفهوم يف صحيحة سـعيد 

عدمـه...«.1 األعرج 

وقال املحّقق اخلوئي يف هذا املجال:

»يقـع الـكام تـارًة يف تقديمـه عىل هنـار العيد بـأن يلق أو يقـرص ليلة العيـد ملن جيوز 
لـه الرمـي يف الليـل، والظاهـر أّن عـدم جـوازه ممّـا قطع بـه األصحـاب للسـرية القطعية 
ولتأّخـره عـن الذبح، ومن املعلـوم أّن الذبح جيـب إيقاعه يف هنار العيد، ولصحيح سـعيد 
األعـرج... فإّنـه بمفهومـه يدّل عـىل أّن من كان عليـه الذبح ال يقرص حتى يذبـح. مضافًا 
إىل أّنـه يمكن اسـتفادة ذلـك من الروايات اآلمـرة بالبدأة بالرمي وهو يف النهار، ويسـتلزم 

ذلـك وقوع الذبـح واحللق يف النهـار أيضًا لرتبهـام عليه.«.2

ب. جـواز التقصـري وزيـارة البيـت ليلـة العيد للنسـاء، لكن بعـد التوكيـل يف الذبح. 
هذا الـرأي لبعـض األعـام املعارصين.3

وقال بعض األعام يف االستدالل هلذا الرأي:

»بـل األظهر جـوازه بالليل لصحيحة سـعيد األعـرج املتقدمة. ودعـوى: أّن قوله7 
فيهـا: »فـإن مل يكـن عليهـّن ذبـح فليأخـذن مـن شـعورهّن، و يقـرّصن مـن أظفارهـّن، 

1. التريزي،1423 ق، 3: 172 .
2. اخلوئي، 1418 ق، 29 : 317.

3. احلكيم، : 177؛ الفياض، : 489.
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ويمضـني إىل مكـة«، يـدّل بمقتـىض مفهـوم الـرشط عـىل أّنـه إذا كان عليهـّن ذبـح مل جيز 
هلـّن ذلـك؛ مدفوعـة: بـأّن الظاهر منـه عرفـًا أّنـه إذا كان عليهّن ذبـح فليوّكلن فيـه أوالً، 
ثـّم يقمـن إىل زيـارة البيت، كـام ورد نظري هذا يف صحيحـة أيب بصري املتقدمة، فـإّن مفادها 
ـ كـام مـّرـ  أّنـه ال جيـوز هلـّن الذبـح يف الليل، فـإذا كان عليهـّن ذبـح و أردن زيـارة البيت 
فعليهـّن أن يوّكلـن فيـه حتى يقـوم بالذبح عنهـّن يف يوم العيـد، ثّم يقـرّصن و يمضني إىل 

مكة ليـاً لزيارة البيـت...«.1

2. مستند األقوال:
ومـن املناسـب قبـل البحـث والفحـص عـن القـول الصحيـح، البحـث أوالً عـن 
مسـتندات األقـوال، وحيث تكـون الروايات التي تـدّل علی ترخيص النسـاء يف اإلفاضة 
والرمـي هي العمـدة من بني أدلة املسـألة، نركز البحـث عنها ونبحث عن مـدی داللتها. 

ييل: كـام  وهي 

أ. صحيحة سعيد الساّمن عن الصادق7:
ـَل  ن  َقـاَل: َسـِمْعُت أباَعْبـِداهلل7ِ َيُقـوُل:  »إنَّ َرُسـوَل اهلل9ِ َعجَّ ـامَّ َعـْن َسـِعيٍد السَّ
َح  النَِّسـاَء َلْيـًا ِمـَن امْلُْزَدلَِفـِة إىَل ِمنًـى، وأَمَر َمـْن َكاَن ِمنُْهـنَّ َعَلْيَها َهـْدٌي َأْن َتْرِمـَي والَ َتْرَ

ـَة َحتَّى َتـُزوَر«.2 َحتَّـى َتْذَبـَح َو َمـْن مَلْ َيُكـْن َعَلْيَهـا ِمنُْهـنَّ َهـْدٌي أْن مَتْـيِضَ إىَل َمكَّ

ويف هـذا اخلـر ترصيـح بجـواز الرمي ليـاً للنسـاء، حيث أمـر بالرمي بعـد التعجيل 
مـن املزدلفـة ليـاً. وتـدّل هـذه الروايـة أيضًا علـی جـواز التقصـري بمقتضی أدلـة لزوم 
الرتيـب يف أفعـال احلـج والعيـد، وعلـی جـواز زيارة البيـت لياً ملـن مل يكن عليـه ذبح. 

ويف الروايـة التاليـة أيضـًا داللـة علی جـواز التقصـري ليلة العيـد هلؤالء.

1. الفياض، :490.
2. الكليني،1407 ق، 4: 474.
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وتـدّل هـذه الفقـرة مـن الروايـة: »َو أَمـَر َمـْن َكاَن ِمنُْهـنَّ َعَلْيَهـا َهـْدٌي أْن َتْرِمـَي والَ 

َح َحتَّـى َتْذَبـَح«، أيضـًا علـی أّن النسـوة الـايت عليهّن ذبـح ال جيوز هلـّن اخلروج من  َتـْرَ

منـى حتـی يذبحن؛ والرواية سـاكتة عـن حكم جـواز التقصري ليلـة العيـد أو عدمه هلّن، 

ولكـن يمكن احلكـم بعدم جواز التقصـري هلّن ليلة العيـد، بقرينة الروايـات املبينة ألفعال 

احلـّج يـوم العيـد، حيث تبنّي هـذه الروايـات أّن الذبح يلـزم أن يقع يف هنـار العيد ويكون 

التقصـري بعـد الذبح، ويسـتثنی هلّن مـن هـذه الروايات اإلفاضـة والرمي حيـث ُيرّخص 

هلـّن أن يؤّدينهـا ليلة العيد فحسـب.

إن قلـت: فقـرة »التـرح حتی تذبـح« التقيد بكـون الذبح يـوم العيـد، إذن لو ذبحن 

اهلـدي ليلـة العيد، جاز هلـّن أن يقـرّصن ويزرن البيـت لياً.

قلـت: يبـدو أّن الروايـة بالنسـبة إلـی زمان الذبح ليسـت يف مقـام البيـان، وتبنّي فقط 
أّن سـائر النُّسـك يلـزم أن يكـون بعـد الذبـح، إذن اليمكن التمّسـك باإلطـاق واحلكم 
بجـواز الذبـح ليلـة العيـد، ولو سـلم فإّنـه يقيد هـذا اإلطـاق بالروايـات التي تبـنّي أّن 

زمـان الذبح يـوم العيد.

باإلضافـة إلـی ذلك، يمكـن أن يقال: يكـون التعبري بـ : »الترح حتـی تذبح« للداللة 
أمرين: علی 

األول: تقدم الذبح علی سائر النُّسك ومن مجلته زيارة البيت.

9 يف صدد بيـان ترتب  الثـاين: لـزوم وقـوع الذبـح يف النهـار، حيـث لـو كان النبـيُّ
زيـارة البيـت ومـا بعدهـا علـی الذبـح فقـط ملـا لزمـه النهـي عـن اخلـروج مـن منـی، 
وألمكنـه9 تأديـة هـذا املعنـی بعبـارات أخر نحـو: »أمر مـن كان منهّن عليهـا هدي أن 
ترمـي وتذبـح ومتـيض إلی مكـة«، لكن حيث يمكـن املخاطـب أن يتوّهم أّنـه يرّخص يف 
الذبـح ومايرتـب عليـه مـن األعـامل ليلة العيـد، كـام يرّخـص يف اإلفاضـة والرمي، هنی 
رسـول اهلل9 عـن اخلروج مـن منی حتی يفهـم املخاطب من هـذا النهي أّنـه يرّخص يف 
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اإلفاضـة والرمـي فقـط، وما مل يذبـح اهلدي، الجيوز له االشـتغال بسـائر األعـامل املرتبة 

علـی الذبـح. ويفهـم بقرينـة املقابلـة لزوم كـون الذبـح فی النهـار، فـإّن قولـه: »و من مل 

يكـن عليهـّن هـدي أن متيض ...« ظاهـر يف زيـارة البيت يف الليـل بعد الرمـي، فهذا دليل 

علی لـزوم كـون الذبـح يف النهار.

ب. صحيحة سعيد األعرج عن الصادق7:

َعـْن َعـيِلِّ ْبـن  النُّْعاَمن  َعْن َسـِعيٍد األَْعَرج  َقـاَل: ُقْلـُت أليَب َعْبِداهلل7ِ: ُجِعْلـُت فَِداَك! 

َمَعنَـا نَِسـاٌء َفُافِيـُض هبِنَّ بَلْيـل ؟ َقاَل: »َنَعـْم؛ ُتر يـُد أْن َتْصنََع َكـاَم َصنََع َرُسـوُل اهلل؟« َقاَل: 

ُقْلـُت: َنَعـْم؛ َفَقـاَل: »أفِـْض هبِـنَّ بَلْيـل  والَ ُتِفْض هبِـنَّ َحتَّـى َتِقَف هبِـنَّ بَجْمع  ُثـمَّ أفِْض 

ِمنَي اجْلَْمـَرَة َفـإْن مَلْ َيُكْن َعَلْيهـنَّ َذْبـٌح َفْلَيأُخْذَن  هبِـنَّ َحتَّـى َتـأيِتَ هبِنَّ اجْلَْمـَرَة اْلُعْظَمـى َفرَيْ

ـَة يِف ُوُجوِههنَّ وَيُطْفـَن باْلَبْيِت  َن ِمـْن أْظَفارِهـنَّ وَيْمِضـنَي إىَل َمكَّ ْ ِمـْن ُشـُعورِهنَّ وُيَقرصِّ

َفـا وامْلَـْرَوِة ُثمَّ َيْرِجْعـَن إىَل اْلَبْيـِت وَيُطْفَن أْسـُبوعًا، ُثمَّ َيْرجْعـَن إىَل ِمنًى  وَيْسـَعنْيَ َبـنْيَ الصَّ
1.»... هـنَّ وَقْد َفَرْغـَن ِمْن َحجِّ

يمكن استفادة األمور التالية من هذا الرواية:

األول: النساء يرّخص هلّن يف اإلفاضة لياً من املشعر إلی منی.

الثـاين: جـواز رمـي مجـرة العقبـة ليـاً جلميـع النسـاء؛ حيـث مل يبـنّي يف الروايـة فرة 
الوقـوف الازمة هلّن قبل اإلفاضـة، إذن يفهم جواز االكتفاء بمسـّمی وقوفهّن واإلفاضة 

هلـّن ليـاً وإتياهنن باجلمـرة العظمی لريمـني اجلمرة.

إن قلـت: ليـس مـراد اإلمـام7 من األمـر باإلفاضـة وإتياهنـّن باجلمرة العظمـی أّنه 
جيـوز هلـّن رمـي اجلمـرة حـني وصلن إلـی مجـرة العقبـة ليلـة العيـد، بـل أراد اإلمام7 

1. الكليني،1407 ق، 4 : 475.
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لـزوم تعجيـل النسـاء يف وصوهلـّن إلی مجـرة العقبة فقـط؛ وأّمـا الرمي، فيلزمهـّن الصر 
حتـی تطلـع الشـمس، ثـّم يرمني اجلمـرة قبـل أن يصل النـاس إلـی اجلمرة.

قلـت: هـذا املعنـی اليتناسـب مع ما يفهـم من حـروف العطف، حيـث يكون عطف 
اإلفاضـة عـىل الوقوف بــ »ثّم« الـذي يدّل علـی الرتيـب والفصل، وعطـف الرمي عىل 
اإلفاضـة واإلتيـان هبـّن بـ »الفاء« التـي تدل علی الرتيـب بدون الفصـل، ويفهم من هذا 
جـواز الرمـي هلـّن بعد وصوهلـّن إلی اجلمـرة بافصل. هـذا مضافـًا إلـی أّن الغرض من 

اإلفاضـة ليـاً إلی منی اليصـل إاّل بالرمـي يف الليل.

الثالـث: جيـوز التقصـري وطـواف الزيـارة ليلـة العيـد ملـن ليس عليـه الذبح فقـط؛ إذ 
لـو كان التقصـري جائـزًا للجميـع، مل يوّجـه التفصيـل؛ وبعبـارة أخـریـ  بناًء علـی إعتبار 
وحجيـة مفهـوم الـرشطـ  نقـول: إّن مفهـوم الرواية يكـون هكـذا: »إن كان عليهـّن ذبح 
فاجيـوز هلّن التقصـري«، وأّما إذا مل نعتـر مفهوم الرشط، فمقتضـی كام البليغ والفصيح 

هـذا املعنـی أيضًا.

ج. صحيحة إبن ُمسكان عن أيب بصري عن الصادق7:

 َعْبـداهللِ ْبـن  ُمْسـكاَن َعـْن أيب َبِصري َقـاَل: َسـِمْعُت أبـا َعْبـِداهلل7ِ يُقـوُل: »الَ َبـأَس 
َم النَِّسـاُء إَذا َزاَل اللَّيـُل َفيِقْفَن ِعنْـَد امْلَْشَعراحْلََرا م َسـاَعًة ُثـمَّ ينَْطَلُق هبِـنَّ إَلی ِمنًی  بـأْن ُتَقـدَّ
َن وينَْطِلْقـَن إَلی َمكَة َفيُطْفـَن إالَّ أْن يكنَّ ير ْدَن  ْ َفرْيِمـنَي اجْلَْمـَرَة ُثمَّ يْصْرَن َسـاَعًة ُثمَّ يَقرصِّ

1.» ُنَّ يوكْلـَن َمْن يْذَبـُح َعنُْهنَّ أْن ُيْذَبـَح َعنُْهـنَّ َفإهنَّ

يستفاد من هذه الرواية أمران:

األول: جـواز اإلفاضـة للنسـاء ليلـة العيـد إذا انتصـف الليل، هـذا إذا كان املـراد من 
الـزوال إنتصـاف الليـل؛ أّمـا إذا كان املـراد منه إمتـام الليل وطلـوع الفجر، فايـدّل علی 

1. الكليني،1407 ق، 4 : 474.
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جـواز اإلفاضـة ليـاً، بـل يـدّل علـی أّنه جتـوز هلـّن اإلفاضـة بعد طلـوع الفجـر ويكون 

ترخيـص الشـارع هلـّن يف اإلفاضة قبـل طلوع الشـمس، ولكن الـذي يقـوی يف النظر أّن 

الروايـة بقرينـة الروايـات التـي ترّصح بجـواز الرمي ليـاً تدّل علـی جـواز اإلفاضة هلّن 

إذا انتصـف الليـل؛ باإلضافـة إلـی ذلـك أّن مـا يف صحيحة عمر بـن حنظلة،1من تشـبيه 

اإلمـام7 زوال الليـل بزوال الشـمس هو قرينة أخـری علی أّن املراد مـن زوال الليل هو 

انتصـاف الليـل؛ إذ معنـی زوال الشـمس ميل الشـمس من وسـط السـامء إلـی الغروب، 

وبقرينـة املقابلـة يفهـم أّن معنـی زوال الليـل هـو انتصـاف الليـل وامتـداده وحركته إلی 

طلـوع الفجر.

« بقرينة صحيح سـعيد األعرج  الثـاين: التعبـري بــ: »إالَّ أْن يكنَّ يـر ْدَن أْن ُيْذَبـَح َعنُْهنَّ
يـدّل علی اسـتثناء َمـن عليهّن الذبح مـن جواز التقصري وزيـارة البيت ليلـة العيد، وعلی 
ُنَّ يوكْلـَن َمْن يْذَبُح  هـذا يكـون ما يفهم من فقـرة: »إاّل أْن يكنَّ يـر ْدَن أْن ُيْذَبَح َعنُْهـنَّ َفإهنَّ

إحتاملني:  ،» َعنُْهنَّ

أ. جيـوز ملـن عليها الذبـح التقصري وزيـارة البيت ليلة العيـد أيضًا، لكن بعـد التوكيل 
الذبح. يف 

ب. ال جيـوز ملـن عليهـا الذبـح التقصـري وزيـارة البيـت ليـاً وأّمـا التقصـري وزيـارة 
البيـت، فيجـوز هلـّن بعـد الذبـح الذي عـّر عنـه يف كام اإلمـام7 بالتوكيـل يف الذبح، 
وحيـث يكـون وقت الذبـح هنار العيـد، فيكون املـراد من هذه الفقـرة لزوم وقـوع الذبح 
ومـا يرتـب عليها من األعـامل يوم العيـد، وال ترخيص ملن عليهـا الذبـح إاّل يف اإلفاضة 

والرمي.

1. احلـر العامـيل، 1409 ق، 4 : 273 ، َعـْن ُعَمـَر ْبـن  َحنَْظَلـَة أنُه َسـأَل أَبا َعْبـِد اهلل7َِّ َفَقاَل َلـُه: َزَواُل 
ـْمس . َقاَل: َفبـأي َش ٍء  ـْمس  َنْعر ُفـُه بالنََّهـار  َفكيـَف َلنَا باللَّيـل ؟ َفَقاَل: »لِلَّيـل  َزَواٌل كـَزَوال  الشَّ الشَّ

َنْعر ُفـُه؟ َقاَل بالنُُّجـوم  إَذا اْنَحـَدَرْت«.
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والـذي يقتـيض التأّمـل والنظـر الدقيـق هـو تعـنّي االحتـامل األول مـن بـني هذيـن 
اإلحتاملـني وذلـك ملـا يلـی:

األصـل يف مقـام التخاطب هو كـون املتكلم يف صـدد تفهيم كامه بمدلولـه املطابقي 
إاّل أن يكـون يف كامـه قرينة علـی خافه، وما يفهمـه املخاطب باملطابقة مـن هذه الفقرة 
مـن كام اإلمام7 هـو لزوم التوكيل يف الذبح ملـن عليها الذبح، ال وقـوع الذبح، وإرادة 

غـريه حتتاج إلی قرينـة و هي مفقـودة يف املقام.

إن قلـت: نعـم، هذا صحيـٌح ولكن بام أّن الذبـح غالبًا يقع من طريـق التوكيل واليقع 
مبـارشًة، فالتعبـري بالتوكيـل إّنـام هـو مـن جهة بيـان لـزوم وقوع الذبـح و ليـس من جهة 
كفايـة نفـس التوكيل وألجل ذلك قد رّصح يف صحيحة سـعيد السـاّمن بـأن الترح حتى 

تذبـح واليتوّهـم التنـايف بينهام مع أّنـه يف فرض كفايـة التوكيل يقع التنـايف بينهام.

قلـت: وقـوع الذبـح غالبًا مـن طريق التوكيـل، ُيصّحـح إرادة هذه املعنى مـن املتكلم 

فقـط، وتوّجـه إرادة هـذا املعنى منـه، ولكن الُيثبـت أّن املتكّلم يف صدد تفهيـم هذا املعنى 

أيضـًا؛ إذن ُيتمـل أن يكـون املتكلـم يف صدد بيـان أحد األمريـن؛ لزوم التوكيـل أو لزوم 

وقـوع الذبـح وحيث الدليل علی إرادة الثـاين، فيتعنّي إرادة مدلولـه املطابقي الذي يفهمه 

املخاطـب عنـد عـدم وجـدان القرينة علـی غريه؛ لكـن ما يفهمـه املخاطـب باملطابقة من 

هـذه الفقـرة مـن كام اإلمـام7 هو لـزوم التوكيل فقـط ال كفايـة التوكيل؛ وأّمـا كفايته 

يف جـواز التقصـري وزيـارة البيـت فقد يفهمـه املخاطـب بقرينـة أّن الرواية يف صـدد بيان 

ترخيـص الشـارع للنسـاء وتسـهيله هلـّن يف امتثـال أفعـال احلـّج، واليتحقـق الرخيص 

والتسـهيل فيهـّن إاّل إذا كان الشـارع بصـدد بيـان جـواز التقصـري وزيارة البيت هلـّن ليلة 

العيـد، وحيـث ال جيوز االشـتغال بـام يرتب علـی الذبح من أفعـال احلج، فلـذا يرّخص 

هلـّن يف التقصـري وما بعده بعـد التوكيـل يف الذبح.

أضـف إىل ذلـك: اليفهم عرفًا من األمـر بالتوكيل يف الذبح رصف لـزوم أخذ الوكيل 
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للذبـح يـوم العيـد؛ وذلـك ألّن زمـان الذبح يـوم العيد واليـری عرفـًا لـزوٌم لتعجيل يف 
بيـان لـزوم التوكيل ليلـة العيد، والفصاحـة والباغة يف الـكام تقتضيان أيضـًا أن يكون 
اسـتعامل االسـتثناء لبيـان أمر فـوري لو مل يفعلـه املخاطب يف ليلـة العيد  لفـات األمر به، 
وهـذا اليتصـور إاّل إذا كان املقصـود مـن هـذا الـكام بيـان الرخيـص وجـواز التقصري 
وزيـارة البيـت ملـن عليهـا الذبح أيضـًا ولكن بعـد التوكيل يف الذبـح ليلة العيـد. وبعبارة 
أخـری حيـث الجيوز هلـّن ذبح اهلـدي ليلـة العيد، أمرهـّن الشـارع بالتوكيـل للذبح ليلة 
العيـد حتـی يتمّكّن من التقصـري وزيارة البيـت ليلة العيد كمـن ليس عليـه الذبح؛ وهبذا 

األمر يرفـع املانـع ويرّخص هلـّن أيضًا.

علـی أّن يف الروايـات يوجـد مـوارد يـراد مـن األمـر بالتوكيـل فيهـا معنـاه املطابقي، 
عـن  محـزة  أيب  بـن  عـيلِّ  وصحيحـة  اآلتيـة  الصـادق7  عـن  بصـري  أبـی  كصحيحـة 
اَم اْمـَرأٍة أْو َرُجـل  َخاِئٍف أَفـاَض ِمـَن امْلَْشـَعر احْلََرام  َلْياً َفـَا َبْاَس؛  أحدمهـا8 قـال: »أيُّ
ُجُل ُثـمَّ ْلَيُطْف  ِلـُق الرَّ ُ امْلَـْرأُة وَيْ م  اجْلَْمـَرَة ُثـمَّ ْلَيْمض وْلَيأُمـْر َمـْن َيْذَبُح َعنْـُه وُتَقرصِّ َفْلـرَيْ
ِجـْع إىَل ِمنًـى َفـإْن أَتـى ِمنًـى ومَلْ ُيْذَبـْح َعنُْه َفَا َبـأَس أْن  َفـا وامْلَـْرَوِة ُثـمَّ ْلرَيْ باْلَبْيـِت وبالصَّ
َ إْن َكاَن َقْد َحـجَّ َقْبَل  ـَة إىَل ِمنًى، وإْن َشـاَء َقـرصَّ ـْعَر إَذا َحَلـَق بَمكَّ َيْذَبـَح ُهـَو وْلَيْحِمل الشَّ
َذلِـك«1 ويفهـم من هـذه الرواية كفاية التوكيـل للتقصري ومايرتب عليه أيضـًا، إذ لو أراد 
اإلمـام7 معنـى لزوم وقـوع الذبح من فقـرة: »وْلَيأُمْر َمـْن َيْذَبُح َعنُْه« لوقـع التناقض يف 
كامـه، حيـث قال7 بعد ذلـك: »َفإْن أَتى ِمنًـى ومَلْ ُيْذَبـْح َعنُْه َفاَ َبـأَس أْن َيْذَبـَح ُهَو«؛ 
إذن ُيفهـم مـن كامـه7 لـزوم التوكيل وبقرينـة فقرة األخـرية، كفايـة التوكيل يف صحة 

لتقصري. ا

د ـ . صحيحة أيب بصري األخری عن الصادق7:
وكصحيحـة أيب بصـري األوىل عـن الصادق7 قال: َعـْن أيب امْلَْغَراِء َعـْن أيب َبِصري  َعْن 

1. الكايف، الكليني، 4 : 474.
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ْبيان  أْن يِفيُضوا بَليـل ،ٍ َويْرُموا  َص َرُسـوُل اهلل9ِ  لِلنَِّسـاِء والصِّ أيب َعْبـِداهلل7ِ َقـاَل: »َرخَّ

ـاَمَر بَليـل ،ٍ وأْن ُيَصلُّـوا اْلَغـَداَة يِف َمنَاز هِلـْم َفـإْن ِخْفَن احْلَيـَض َمَضنَي إَلی َمكـَة ووّكْلَن  اجْلِ
1.» ـي َعنُْهنَّ َمْن ُيَضحِّ

وظاهـر هـذه الروايـة جـواز الرمـي جلميـع النسـاء ليلـة العيـد؛ ألّن الرخيـص هلـّن 
بـأداء الصـاة يف منازهلـن، يـدّل علی جـواز الرمي ليـًا وقبل طلـوع الفجر وتـدّل أيضًا 
أّن اخلائفـات مـن احليـض، جيـوز هلـّن امليّض إلـی مكة بعـد التوكيـل يف الذبـح والتقصري 
حيـث كان حمـل التقصري قبـل زيارة البيـت بمقتضی أدلـة الرتيب يف أفعـال احلج وليس 
املـراد مـن التوكيـل وقوع الذبـح، إذ لزوم التوكيل يناسـب التسـهيل الذي يفهـم من هذا 

الـكام فيمن خيفـن احليض.

هـ . صحيحة أيب بصري الثالثة عن الصادق7:

»َعـيِلُّ ْبـُن إْبَراِهيـَم َعـْن أبيِه َعـن  اْبـن  أيب ُعَمرْي  َعـْن َحْفص  ْبـن  اْلبْخَر يِّ وَغـرْي ِه َعْن 

َعَفـاِء أْن ُيِفيُضوا  َص َرُسـوُل اهلل9ِ لِلنَِّسـاِء والضُّ أيب َبِصـري  َعْن أيب َعْبِداهلل7ِ  َقاَل: »َرخَّ

ُلـوا َمـْن َيْذَبُح  ِمـْن مَجْـع  بَلْيـل  وأْن َيْرُمـوا اجْلَْمـَرَة بَلْيـل  َفـإْن أَراُدوا أْن َيـُزوُروا اْلَبْيـَت وكَّ
2.» َعنُْهنَّ

وهـذه الرواية تـدّل علی الرخيـص يف اإلفاضة ورمي مجـرة العقبة والتقصـري وزيارة 
البيـت ليلـة العيد جلميع النسـاء وبعد التوكيـل يف الذبح ملن عليهـا الذبح.

ُلوا َمْن  إن قلـت: هـذه الفقـرة من الروايـةـ  أعنـي: »َفـإْن َأَراُدوا أْن َيـُزوُروا اْلَبْيـَت وكَّ
«ـ  ال تـدّل علـی جـواز زيارة البيـت ليلة العيد، بل تـدّل علی أهّنـّن إذا أردن  َيْذَبـُح َعنُْهـنَّ
زيـارة البيـت يلزمهـّن الذبـح قبـل ذلك بتوكيل مـن يقدر علـی ذلك، وحيـث كان وقت 

1. الكليني، 1407ق، 4 : 474.
2. الكليني، 1407ق، 4 :475.
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الذبـح يـوم العيد فتـدّل الروايـة علی جـواز زيـارة البيت بعد وقـوع الذبح يـوم العيد.

قلـت: أوالً: كـون املقصـود من األمـر بالتوكيـل يف الذبح هـو الذبح حمتـاج إلی دليل 
مثبـت يوجـب انـرصاف الذهن مـن معنـاه املطابقي إلی غـريه، وهـو مفقـود يف املقام كام 

مـّر آنفًا.

ثانيـًا: سـياق الروايـة بيـان الرخيص والتسـهيل هلّن وهو يناسـب جواز زيـارة البيت 
بالنسـبة هلـّن ليلة العيـد ال يف وقته.

ثالثـًا: الروايـة مـن جهة بيان وقـت اإلرادة هلـّن مطلقة وعلی هـذا جيوز هلـّن أن يردن 
زيـارة البيـت ليلـة العيـد بعد التوكيـل يف الذبـّح وال تنايف هـذه الرواية ما يـدل علی لزوم 
الرتيـب يف أفعـال احلـج؛ لكون زيـارة البيت بعـد التوكيل يف الذبـح، فكأّن زيـارة البيت 

تقـع بعد الذبـح بسـبب التوكيل فيه.

3. التحقيق وبيان القول املختار:

فتحصـل ممّـا ذكرنـا أّن صحيحة سـعيد السـاّمن منـع من عليهـا الذبح مـن التقصري 
ومـا يرتـب عليهـا من األفعـال، وأيضًا صحيحة سـعيد األعـرج تدل علی عـدم جواز 
التقصـري ليلـة العيـد ملـن عليهـا الذبـح بمقتضـی مفهـوم الرشط. لكـّن صحيحـة ابن 
ُمسـكان عـن أيب بصـري تـدّل عرفـًا علـی جـواز التقصري وزيـارة البيـت ليلة العيـد هلّن 
بعـد التوكيـل يف الذبـح وأيضـًا كذلـك صحيحـة أيب املغـراء عـن أيب بصـري وإن كانت 
تـدّل علـی اجلـواز إاّل أّنـه خيتص باملعـذور من النسـاء إاّل أن يقـال بعدم الفـرق أو عدم 
الفصـل ويف النهايـة صحيحة أيب بصـري الثالثة تدّل علـی جواز زيارة البيت للنسـاء بعد 

التوكيـل يف الذبح.

وحيـث يكون أسـناد الروايات صحيحـة، ال يلزم البحـث عن السـند و ُنرّكز البحث 
عـن الداللـة وكيفية اجلمع بـني الروايات.



يد
لع

ة ا
ليل

ت 
لبي

ّن ل
رته

زيا
 و

اء
س

الن
ري 

ص
تق

27

والـذي يقتـيض التأمـل والنظر الدقيق يف تلـك الروايـات أهّنا ال تدّل علـی جواز ذبح 
اهلدي بالنسـبة للنسـاء ليلـة العيد وتبنّي أّنـه يلزم أن يكـون ذبح اهلدي يوم العيـد. فلذا لو 
كانـت املتمتعـة يف صـدد الذبح بنفسـها، لزمتهـا أن تقيم ليلـة العيد يف منـی وتذبح اهلدي 
يـوم العيـد و إاّل جيـوز هلـا أن تـوّكل مـن يذبـح عنها قبـل أن متيض ليـاً إلی مكـة وزيارة 

البيت.

ه:  وقـال بعـض األعـام إسـتنادًا إلـی مـا يفهـم العـرف يف هـذا املجـال مـا هـذا نصُّ
»قـد يقـالـ  كـام قيـلـ  : إّن صحيحـة أيب بصـري... تدّل عـىل أّنه جيـوز هلم الذبـح بالليل، 
كـام جتوز هلـم اإلفاضـة والرمي، بدعـوى أهّنا بإطاقها تشـمل مـا إذا أرادوا زيـارة البيت 
يف الليـل فإهّنـم حينئـٍذ يوكلـوا من يذبـح عنهـم، بنكتـة أّن موضع الطـواف مـن الناحية 

التسلسـلية يكـون بعـد الذبـح أو النحر.

واجلـواب: أهّنـا ال تـدّل عىل ذلـك؛ لوضـوح أّن الذبـح لو كان جائـزًا هلـم يف الليل مل 
تكـن هنـاك حاجـة إىل توكيـل مـن يذبـح عنهـم، فإهّنـم إذا أرادوا أن يـزوروا البيـت ليًا 
فيقومـون بأنفسـهم بالذبـح أو النحر يف الليـل، كام يقومـون كذلك برمي اجلمـرة فيه، ثم 

البيت. يـزورون 

فالنتيجـة أّن أمـر اإلمـام7 بالتوكيـل إذا أرادوا زيـارة البيـت ليـاً يـدّل عـىل أّنـه ال 
جيـوز هلـم الذبـح أو النحـر يف الليـل. وبكلمـة: أّن املسـتفاد من روايـة التوكيـل عرفًا هو 
أّن الضعفـاء إذا أفاضوا من املشـعر ليـًا ورموا اجلمرة ليـًا وأرادوا زيـارة البيت، فمعنى 
هـذا أهّنـم ال يريـدون البقـاء يف منـى حتـى يقوموا يف يـوم العيد بأعـامل ذلك اليـوم، منها 
الذبـح  أو النحـر، فلذلـك أمـروا بتوكيـل من يذبح عنهـم يف هنار العيـد. هـذا، إضافًة إىل 
أّن سـكوت هـذه الروايـات عن الذبح هلـم بالليل، وترصيـح روايات اخلائـف بجوازه له 
بالليـل شـاهد عىل عدم جـوازه هلم لياً، هـذا من ناحية، ومـن ناحية أخـرى أّن مقتضاها 
جـواز التقصـري أو احللـق هلم بالليـل عىل أسـاس أّن موضعه مـن الناحية التسلسـلية قبل 
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زيـارة البيت«.1

وأّمـا االسـتناد إىل السـرية يف كام املحقق اخلوئـي1 إلثبات عدم جـواز التقصري وما 
يرتـب عليـه من األعامل هلـّن ليلة العيـد ففيه:

أوالً: أهّنا حمتاجة يف وجودها إىل اإلثبات.

وثانيـًا: لو سـلم، ال اعتبار هلا بعـد داللة الروايـات علی جواز التقصـري وزيارة البيت 
للنسـاء ليلة العيد، بعـد توكيلهّن يف الذبـح بام قّررنا.

وثالثـًا: لـو سـلم اعتبارهـا فهـي خمتصة بمـن تريد ذبح اهلـدي يـوم العيـد؛ وأّما كون 
سـرية مجيـع من عليها الذبـح علی عدم التقصـري وزيارة البيـت ليلة العيد فهـو حمتاج إلی 
دليـل مفقـود يف املقـام؛ ولـو سـلم مجيع مـا ذكـر فنهاية داللة السـرية علـی أّن مـن عليها 
الذبـح، كانـت تقـرص وتفعل مـا يرتب عليـه بعد الذبـح يوم العيـد، والتـدّل علی عدم 

جـواز اإلتيـان هبـذه األعامل ليلـة العيد وقبـل زماهنا.

وال يمكـن االسـتدالل أيضـًا مـع داللة هـذه الروايـات علی جـواز التقصـري وزيارة 
البيـت هلـّن ليلـة العيـد بعـد التوكيـل يف الذبـح، عىل عـدم جـواز هـذه األفعال هلـّن ليلة 
العيـد، بـرصف تأخـر رتبـة التقصـري أو احللق عـن الذبح. ومفهـوم الـرشط يف صحيحة 
سـعيد األعـرج لـو سـلم يـدل علـی أّن من عليهـا الذبـح مـا مل تذبـح مل جيز هلـا التقصري 
ليـاً، وال يـدّل علی عدم جـواز تقصريهن ليـًا بعد التوكيـل يف الذبح. وبعبـارة أخری: 
اإلطـاق املسـتفاد مـن املفهـوم يف هـذه الروايـة يقيد بـام دل علی جـواز التقصـري وزيارة 

البيـت هلـّن ليلـة العيد بعـد توكيلهـّن يف الذبح.

وأّمـا االسـتناد إىل الروايات اآلمرة بالبـدأة بالرمي إلثبات عدم جـواز التقصري وزيارة 
البيـت ليـًا ففي غايـة الضعف، وهـذا االسـتدالل لو مل يـدل علی خاف مقصـوده،1 مل 
يـدل علـی مقصـوده، حيث إّنـه لو ثبت جـواز الرمي بالنسـبة هلـّن ليلة العيد ثبـت جواز 

1. الفياض  :489.
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الذبح والتقصـري ليلة العيـد، لرتبهام عليه.

فالنتيجـة أّنـه يمكـن أن نعتقد بجـواز التقصري ومـا يرتب عليه من األعـامل ملن عليها 
الذبـح ليلـة العيد بعـد توكيلهـا يف الذبح، ومـا أقامه بعض األعـام إلثبات عـدم اجلواز 

مـن االسـتدالل غري سـديد واليمكن إثبـات مطلوهبم به.

4. نتيجة البحث:

1. املسـتفاد مـن جممـوع الروايات هـو أّن الذبح يلـزم أن يقع يوم العيـد وال جيوز ذبح 
اهلـدي قبـل موعده إاّل للخائـف؛ فلذا لـو أرادت املتمتعة أن تذبح هدهيـا بيدها فعليها أن 
تصـر والتـرح من منـی حتی تذبح هدهيـا يوم العيـد. وأّمـا إذا كانت ممّن عليهـا الذبح، 
جيـوز هلـا أن تقـرص وتـزور البيـت ليلة العيـد بعد التوكيـل يف الذبـح و قبـل التقصري وما 

يرتـب عليها مـن األعامل.

2. وإن كان املشـهور عـىل ألسـنة الفقهـاء جـواز التقصـري وزيـارة البيـت ليلـة العيد 
للنسـاء الـايت خيفـن احليـض، إاّل أّنـه مـع ذلـك مل يطـرح البحـث عـن جـواز التقصـري 
وعدمـه ليلة العيد لسـائر النسـاء ممن عليهـّن الذبـح يف كام املتقّدمني وعمـدة املتأّخرين؛ 
وكانـت فتـوی عمـدة الفقهـاء املعارصيـن علی عـدم جـواز التقصري ليـاً هلـّن إاّل أّن ما 
قـام منهـم إلثبات هـذه الفتـوی من االسـتدالل مع قّلتـه ال يكفـي إلثبات عـدم اجلواز، 
وما اسـتفدنا مـن الروايات بالتقريـب املتقدم أقـوی وأدّل يف إثبات املطلـوب، وهو جواز 

التقصـري وزيـارة البيـت ليلـة العيد ملـن عليهـا الذبح بعـد التوكيـل يف الذبح.

املصادر :

1. ابـن زهـرة، محـزة بـن عـيل، غنيـة النـزوع إىل علمـي األصـول والفـروع، الطبعـة 
األوىل، 1417ق، قـم، موسسـة اإلمـام الصـادق7.

2. أبوالصـاح احللبـي، تقـي بن النجم، الـكايف يف الفقـه، الطبعـة األوىل، 1403ق، 
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إصفهـان، املكتبة العامـة لإلمـام أمرياملؤمنني7
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الرشيعـة، الطبعـة األوىل،1409ق، قـم، مؤسسـة آل البيـت:.

6. احلكيم، السـيد حممد سـعيد، مناسـك احلـج و العمـرة، الطبعة الثامنـة،1422ق، 
با حمـل، بـا نارش.

الطبعـة  اخلويـي،  اإلمـام  موسـوعة  املوسـوي،  القاسـم  أبـو  السـيد  اخلوئـي،   .7
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12. صاحـب اجلواهـر، حممـد احلسـن بـن الباقـر، جواهـر الـكام يف رشح رشائـع 
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