
 

  

  

  

      

  ميقات أي نسك؟ احللّ .. أدىن                                
  الصددي فاضل علي الشيخ

  :مقدمة
ال شبهة وال خالف يف كون أدىن احللّ ميقاتاً للعمرة املفـردة بعـد حـج القـران     
واإلفراد، كما أنه ميقات للعمرة املفردة ملطلق من كان يف مكّة، ويدلّ على ذلك صحيحة 

ـ      7اهللا عبد : سألت أبامجيل بن دراج قال ة يـوم  عـن املـرأة احلـائض إذا قـدمت مكّ
 تقيم حىت تطهر فتخرج إىل ة، مثّهي إىل عرفات فتجعلها حج متضي كما< قال: ،التروية

  ١.شةئقال ابن أيب عمري: كما صنعت عا >؛فتجعلها عمرة، التنعيم فتحرم

                                            
  .٢من أبواب أقسام احلج ح ٢١ب ٢٩٦: ١١. وسائل الشيعة١
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ـ <: قال 7أيب عبد اهللا عن بن يزيداعمر وصحيحة   ةمن أراد أن خيرج من مكّ
  .١،٢،>عرانة أو احلديبية أو ما أشبههامن اجل أحرم ليعتمر

مثّ إنّ إطالق صحيحة ابن يزيد يتناول من دخل مكّـة بغـري إحـرام عصـياناً،     
وال يلزمه الرجوع إىل  ٣بالعمرة املفردة، يجوز له اخلروج إىل أدىن احللّ واإلحرام منهف

امليقات وإن أمكنه ذلك، وال موجب إلحلاقها بالعمرة املتمتع ا يف لزوم الرجـوع ولـو   
إىل املمكن من الطريق إىل امليقات؛ للفارق بينهما، وهو اإلطالق املزبور، ومعه فال حملّ 

   ٤لدعوى عدم فهم خصوصية للعمرة املتمتع ا عرفاً.
من أفسد عمرته املفردة باجلماع قبـل السـعي، فيلزمـه أن    وقد استثين من ذلك 

يقيم يف مكّة إىل شهر آخر، مثّ خيرج إىل أحد املواقيـت اخلمسـة العامـة، وحيـرم منـه      
  :للعمرة املعادة؛ جلملة روايات

عن رجل اعتمر  7جعفر سألت أبا :قال بريد بن معاوية العجليمنها صحيحة 
ـ دعليـه ب <قـال:   ،فرغ من طوافه وسـعيه أن ي عمرة مفردة فغشي أهله قبل لفسـاد   ،ةن

  ٥.>رج إىل بعض املواقيت فيحرم بعمرةالشهر اآلخر فيخ ، وعليه أن يقيم إىلعمرته
  

                                            
  ، ويف املصدر: (أو ما أشبههما).١من أبواب املواقيت ح ٢٢ب ٣٤١: ١١. وسائل الشيعة١
ما بعد املواقيت غري قاصد لدخول مكّة مثّ بدا له أن يعتمـر، كمـا سـتعرف    . ويلحق به من أتى إىل ٢

  ذلك يف املسألة األوىل.
٣والعمرة= تنقيح مباين احلج ١٣٢: ٢. انظر: التهذيب يف مناسك احلج.  
  .٢٣٥: ٩. انظر: تعاليق مبسوطة٤
  .١من أبواب كفّارات االستمتاع ح ١٢ب ١٢٨: ١٣. وسائل الشيعة٥
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  أربع: مسائل وهنا

 اختياراً للعمرة املفردة ملن مل يكن يف مكّـة هل أدىن احللّ ميقات  األوىل:املسألة 
 ىبنـاًء علـى أنّ حمـاذ    ـ  وأعين باالختيار فرض ما إذا مر بامليقـات أو حماذيـه   ـأيضاً

امليقات ؟ميقات  
ـ يف العـروة، حيـث قـال: <    1قد توهم ذلك عبـارة السـيد   ـ يعـين مـن   العاشر

 ، بل لكـلّ داإلفرا ران أوالق وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج ،: أدىن احللّـ  املواقيت
  ١>.عمرة مفردة

  ل:أقو
ال يريد التعميم ملن مل يكن مبكّة، بل غرضه من الترقّي بـ (بل) تعمـيم   1ولكنه

احلكم لغري من أتى حبج القران أو اإلفراد ممن هو مبكّة، ويشهد لذلك ما قاله يف املسألة 
 واقيـت القران واإلفراد أحد تلـك امل  وميقات حجالسادسة من نفس فصل املواقيت: <..

ة، وجيوز من إذا كان يف مكّ أدىن احللّ وميقات عمرما ـ :1 أن قالإىل ـ مطلقا أيضاً
وكذا احلكم يف العمـرة املفـردة    ،مل يكن يف مكة فيتعني أحدها ، وإذاأحد املواقيت أيضاً

٢>.كانت أو واجبة ةًمستحب  
بل ال ينبغي اخلالف يف كون اإلحرام هلا من املواقيت؛ جلملة روايات دلّت على 

  :قال احلليبصحيحة ذلك، منها 
، ال ينبغي 9تها رسول اهللاوقّ حرام من مواقيت مخسةاإل<: 7قال أبو عبد اهللا

                                            
  .٢٩٨: ١٣العاملية 8وثقى والتعليقات عليها، ط. مؤسسة السبطني. العروة ال١
  .٣٠٢، ٣٠١: ١٣. العروة الوثقى والتعليقات عليها ٢
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حد أن يرغب أل وال ينبغي ـ:7إىل أن قال ـقبلها وال بعدها وال ملعتمر أن حيرم حلاج
: قـال  7عـن أيب عبـد اهللا   ارمعاوية بن عموصحيحة  ١>.9عن مواقيت رسول اهللا

 هـا إالّ زاوجال ت، 9اهللا تها رسولوالعمرة أن حترم من املواقيت اليت وقّ احلج من متام<
  ٢.>...وأنت حمرم

  ويستثىن من ذلك موردان:

من كان مرتله بني امليقات ومكّة فإنّ ميقاته دويرة أهله أو مرتله كمـا يف   ول:ألا        
  ٣.املستفيضة

من جتاوز املواقيت غري قاصد لدخول مكّة مثّ بدا له أن يعتمر فإنّ ميقاته  الثاين:
ـ   أدىن احللّ لـذيل صـحيحة    اعتمـر  <: قـال  7عـن أيب عبـد اهللا   ارمعاويـة بـن عم

ـ مـن ع  أهلّ ذي القعدة(يف)  : عمرةًقاتر متفرمثالث ع 9اهللا رسول ـ  انفَس وهـي   ـ
) من (أحرم وعمرةً ،ـ   وهي عمرة القضاء ـ  من اجلحفة أهلّ ، وعمرةًـ   عمرة احلديبية

  هذا. ٤>.ما رجع من الطائف من غزوة حنني عداجلعرانة ب
بعد نقله عنه صحيحة ابن يزيد  ـ  أيضاً 1عن الصدوق 1وقد نقلها الشيخ احلر

ـ 1يعين الصـدوق  ـ  قالقائالً: ـ   املتقدمة ـ ثـالث ع  اعتمـر  9رسـول اهللا  وإنّ :  ر م
عمـرةَ ، وعمرة احلديبية وهي ،فيها من عسفان أهلّ ، عمرةًالقعدةها يف ذي قات كلّمتفر 

                                            
  .٣من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٨: ١١. وسائل الشيعة١
  .٢من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٧: ١١. وسائل الشيعة٢
  من أبواب املواقيت. ١٧ب ٣٣٥ -٣٣٣: ١١. وسائل الشيعة٣
  .٢من أبواب العمرة ح ٢ب ٢٩٩: ١٤، وسائل الشيعة١٠ح 9باب حج النيب ٢٥١: ٤. الكايف٤
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ـ اجلعرانة فيها من أهلّ ، وعمرةًالقضاء أحرم فيها من اجلحفة د أن رجـع مـن   ، وهي بع
الضمري يف (قال)  وأنّ ٢،وقد توهم أا ذيل لصحيحة ابن يزيد ١.الطائف من غزاة حنني

، وقـد ذكرهـا يف   ـ  كما عرفت ـ1لصدوقعائد إليه، وليس كذلك، بل هو عائد إىل ا
  فهي مرسلة. ٣،الفقيه سابقةً على الصحيحة

ـ      9ويشهد لكونه مضـافاً إىل صـحيحة    ـأحـرم مـن اجلعرانـة بـالعمرة أيضاً
ـ    صـحيحة   ـ  ٥،وصـحيحة أبـان   ٤،لالفض أيب قلـت  اج قـال عبـد الـرمحن بـن احلج :

رأيت اهلالل هالل  إذا<: فقال)، فكيف أصنع؟ مبكّةي أريد اجلوار (: إن7اهللا عبد أليب
اة فذي احلجسفيان فقـيهكم   إنّ ـ  :أن قال إىل ـ  خرج إىل اجلعرانة فأحرم منها باحلج

: يأتون اجلعرانة فيحرمون منها؟ قلت لـه  : ما حيملك على أن تأمر أصحابكأتاين فقال
هـو؟   9وقت من مواقيت رسول اهللا : وأي، فقال9هو وقت من مواقيت رسول اهللا

ـ    من الطائف، فقال: ومرجعه ،م غنائم حنني: أحرم منها حني قسلتفق  يءإمنـا هـذا ش
ألـيس قـد كـان     فقلت: ،اهلالل صاح باحلج ، كان إذا رأىأخذته عن عبد اهللا بن عمر

مـن   أحرمـوا  9أصحاب رسـول اهللا  ولكن أما علمت أنّ ،؟ فقال: بلىاًعندكم مرضي
ـ    وإنّ يف أعناقهم الـدماء،  عنيأولئك كانوا متمت : إنّفقلت ؟املسجد ة هـؤالء قطنـوا مكّ

ـ  ،متعة هلم ة ال، وأهل مكّةهم من أهل مكّفصاروا كأن ة إىل فأحببت أن خيرجوا من مكّ

                                            
  .٢من أبواب املواقيت ح ٢٢ب ٣٤١: ١١. وسائل الشيعة١
  . ٣التعليقة ٤٤٤: ٢على العروة الوثقى ، تعليقة الشيخ املكارم٢٧: ١٣. انظر: مهذّب األحكام٢
  .١٣٥٠/ ٢٧٦الصحيحة يف: ، بينما ١٣٤١/ ٢٧٥: ٢. من ال حيضره الفقيه٣
  .٦من أبواب أقسام احلج ح ٩ب ٢٦٨: ١١. وسائل الشيعة٤
  .٣من أبواب العمرة ح ٢ب ٢٩٩: ١٤. وسائل الشيعة٥
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هـا وقـت مـن مواقيـت     خربه أنأوأنا  ـ  يل ، فقالوا به أياماً، وأن يستغببعض املواقيت
ـ وقلت ،فضحكت ي أرى لك أن ال تفعل،نإبا عبد اهللا، فأيا  :ـ   9رسول اهللا ي : ولكن
  ١>....أن يفعلوا أرى هلم

اآلفاقي للعمرة املفردة واملتمتع ا إذا مل مير هل أدىن احللّ ميقات  املسألة الثانية:
  ؟ ـ على القول بكفايته ـبأحد املواقيت أو مبحاذيها
أنه ميقات اآلفاقي للعمرة املفردة دون املتمتع ا إذا مل مير  1اختار أحد األعالم

من اجلعرانـة أنـه    9بامليقات وال مبحاذيه، وبرر ذلك بأنّ املستفاد مما ورد يف إحرامه
  ٢.خصوصية عرفاً ملن بدا له العمرة، بل احلكم عام ملن ال يكون يف طريقه ميقات ال

 ـ  وقد جتـاوز امليقـات   ـ  ية ملن بدا له العمرةويالحظ عليه أنّ احتمال اخلصوص
  وارد، وال سبيل إىل نفيه.
أنّ أدىن احللّ ميقات للعمرتني لـو   ٤،والتحرير ٣،يف القواعد 1واستقرب العالمة

، ٦،٧،واستحسنه سيد املدارك 1،٥مير يف طريقه بامليقات وال مبحاذيه، وقواه فخرالدين مل
1،٨واختاره احملقّق النراقي  

                                            
  .٥ح احلج أقسام أبواب من ٩ب ٢٦٧ :١١الشيعة وسائل .١
  .٥٤٢ ،٥٣٩ :١٢)٢احلج (ك الشريعة تفصيل انظر: .٢
  .٤١٧ :١األحكام قواعد انظر: .٣
  .٥٦٥ :١األحكام حترير انظر: .٤
  .٢٨٤ :١القواعد إيضاح انظر: .٥
  .٢٨٤: ١القواعد إيضاح انظر: .٦
  .٢٢٤: ٧. انظر: مدارك األحكام٧
  .١٨٩: ١١. انظر: مستند الشيعة٨
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، وأفـاد يف  1وتبعه مجع، منـهم اإلمـام احلكـيم    1،١وذهب إليه صاحب العروة
بني وعدم جواز دخول احلرم بال إحرام  على طالق ما دلّوجهه أنه مقتضى اجلمع بني إ

 حـرام ة اإليف صـح  احتمال دخل امليقاتأنّ و ،الرباءة عن وجوب االحرام قبلهأصالة 
٢.ةبأصل الرباءة من الشرطي منفي  

وهـو   ـ يف كربى الدوران بني األقلّ اًندرجماملورد وإن كان  ويتوجه عليه أنه  
وهو اإلحرام مـن اجلـامع بينـه وبـني      ـ ، وبني األكثرـ  اإلحرام من خصوص امليقات

النوبـة   أنّ إالّ ـ  اإلحرام من أدىن احللّ، وأنّ املرجع فيه هو أصالة الـرباءة مـن األقـلّ   
 مع داللة الروايات بإطالقها على لزوم اإلحرام من امليقـات  التصل إىل األصل العملي

  .مع اإلمكان
حرام من مواقيت اإل< :7: قال أبو عبد اهللاقال صحيحة احلليب :فمن الروايات

إىل أن  ـقبلها وال بعدها وال ملعتمر أن حيرم ، ال ينبغي حلاج9تها رسول اهللاوقّ مخسة
واالسـتدالل ـا مـن     ٣>.9مواقيت رسول اهللاحد أن يرغب عن أل وال ينبغي ـ  قال

وال  ال ينبغي حلـاج <هو صدرها، وال يضر باالستدالل به تعقيبه بقوله:  األول:وجهني، 
بدعوى أنه مبثابة القرينة على أنّ املراد بالصدر هو أنّ  >،قبلها وال بعدها ملعتمر أن حيرم

 >ال ينبغـي حلـاج..  <وذلـك ألنّ   ٤؛من مير باملواقيت فليس له أن حيرم قبلها وال بعدها
يف  >،وأنت حمرم ال جتاوزها إالّ:<مبثابة التفريع على الصدر، ومنه تعرف ما يف التعقيب بـ

                                            
  .٦٣٩: ٤. العروة الوثقى ـ ط. مجاعة املدرسني، املواقيت، التاسع ـ ١
  .٢٨٤: ١١. انظر: مستمسك العروة الوثقى٢
  .٣من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٨: ١١لشيعة. وسائل ا٣
٤٧٩٣: ١٠. انظر: حبوث يف شرح مناسك احلج.  
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  ١.صحيحة معاوية بن عمار
حــد أن يرغــب عــن مواقيــت أل وال ينبغــي<هــو ذيــل الصــحيحة:  والثــاين:

اإللـزام بنفسـه، فهـو دالٌّ     علىإن مل يكن داالً  >،ال ينبغي< :، والتعبري بـ>9اهللا رسول
  ٢.عليه بقرينة التوقيت

سـألته عـن املتعـة يف    <قـال:   7بن جعفر عن أخيه عليويؤيدها ذيل رواية 
احلجـ  ؟ قال:، من أين إحرامها وإحرام احلج ألهـل العـراق مـن     9ت رسـول اهللا وقّ

اجلحفـة،  املدينة ومن يليها من الشجرة، وألهل الشام ومـن يليهـا مـن     العقيق، وألهل
)، وألهل اليمن من يلملم، فليس ألحد أن يعـدو مـن   املنازل( الطائف من قرن وألهل

    ٣>.املواقيت إىل غريها هذه
البـاب األول مـن أبـواب     1الّيت عقد هلا الشيخ احلر ـ  روايات التوقيت ومنها:

ليفة، فلو جاء فإنّ املستفاد منها أن وظيفة املدينّ مثالً اإلحرام من ذي احل  ـ  ٤،املواقيت
إىل جدة جواً فال يسعه اإلحرام من احلديبية، بل مقتضى التوقيت املزبور أن يرجع إىل 

النـائي مطلقـاً    ذي احلليفة وحيرم منه، ومبناسبة احلكم للموضوع االرتكازية نستفيد أنّ
 ٥.وظيفته اإلحرام من امليقات

                                            
  .٢من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٧: ١١. وسائل الشيعة١
٢والعمرة= تنقيح مباين احلج ١١٠: ٢. انظر: التهذيب يف مناسك احلج.  
  .٩من أبواب املواقيت ح ١ب ٣١٠: ١١. وسائل الشيعة٣
  .٣١١ـ  ٣٠٧: ١١الشيعة. وسائل ٤
  .٢٠٥: ٩. انظر: تعاليق مبسوطة٥
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التمتع مـن الروايـات الّـيت     عدم كون أدىن احلل ميقاتاً لعمرة ١قد استفيد وثالثاً:
نصت على أنّ من ترك اإلحرام هلا جهالً أو نسـياناً حـىت دخـل احلـرم وجـب عليـه       
الرجوع إىل أحد املواقيت واإلحرام منه، فإن مل ميكنه أو خاف فوت احلج خـرج مـن   

 ١٤البـاب   1والّيت عقد هلا الشيخ احلـر  ـ  احلرم وأحرم، فإن مل ميكنه أحرم من مكانه
  .ـ  ٢من أبواب املواقيت

رجل نسي أن حيرم حىت  عن 7: سألت أبا عبد اهللاقال احلليبومنها: صحيحة 
، ن خشي أن يفوته احلـج إميقات أهل أرضه، ف : خيرج إىلقال أيب<قال:  ،دخل احلرم

  ٣>.ليحرم ن خيرج من احلرم فليخرج مثّأ ن استطاعإأحرم من مكانه، ف
صورة من مر بامليقات،  ـ على التوزيع ـو ظاهرها أو منصرفهاوفيه أنّ صرحيها أ

  فالحظ.
يعين لكون امليقات يف مسألتنا هو  ـ ويشهد له<ويف بعض الكلمات ما هذا نصه: 

ِد ولكلّ  أنّ أدىن احللّ ميقات العمرة املفردة للقارن واملفر .١األمور التالية:  ـ  أدىن احللّ
ميقات من نسي اإلحرام أو جهل حبكمه، فإن تعذّر فمـن   أنه .٢من يقوم بعمرة مفردة. 

ِ عليه سنتان، فإنه خيرج إىل أحـد املواقيـت    أنه ميقات املقيم مبكّة ما مل متض. ٣مكانه. 
إذا لزمه التمتع، ومع التعذّر إىل أدىن احللّ. وهذه الوجوه وما يقارا تشرف الفقيه على 

  ٤>. حاجة إىل العود إىل املواقيتأنه يكفي اإلحرام من أدىن احللّ بال

                                            
  .٢٠٧: ٩. انظر: تعاليق مبسوطة١
  .٨ما عدا ح ٣٣١ـ  ٣٢٨: ١١. وسائل الشيعة٢
  .١من أبواب املواقيت ح ١٤ب ٣٢٨: ١١. وسائل الشيعة٣
  .١٦٤، ١٦٣: ١. رسائل فقهية للمرجع الشيخ جعفر السبحاينّ ٤
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أنّ عهـدة   ـ  مضافاً إىل مـا عرفتـه يف الوجـه األول مـن هـذه الوجـوه       ـ وفيه
  اإلشراف على مدعيها. 

فال يكفيه  ـ  بناء على كفاية احملاذاة ـ  فتحصل أنّ من مل مير بامليقات وال مبحاذيه
  اإلحرام من أدىن احللّ، بل وظيفته الرجوع واإلحرام من امليقات مع اإلمكان.

وجتاوزه بغري إحرام هلـا  من امليقات للعمرة املفردة  لو كان قاصداً املسألة الثالثة:
  متعمداً فهل يلزمه العود إليه؟

مـن   صـداً لو كـان قا <: ـ   1،١وفاقاً لصاحب اجلواهر ـ  يف العروة 1قال السيد
، وإن جيوز له أن حيرم مـن أدىن احلـلّ   داًهلا متعم امليقات للعمرة املفردة وترك اإلحرام

  ٢>.له مثل كون امليقات أمامه فأدىن احللّ ؛إىل امليقات من العود ناًكان متمكّ
وهذا يف حملّه إن دخل مكّة، فيحرم للعمـرة املفـردة مـن أدىن احلـلّ؛ إلطـالق      

  كما عرفت من املقدمة.صحيحة عمر بن يزيد 
إنما الكالم فيما إذا مل يدخل مكّة فال دليل على مشروعية إحرامه هلا مـن أدىن  
احللّ، بعد أن عرفت ما يف دعوى عدم الفرق بينه وبني من كان مبكّة أو بدا له أن يدخل 

  مكّة بعد جتاوز امليقات أو كان مرتله بني امليقات ومكّة.
يف بعض الكلمات من أنّ أقصى ما يستفاد من صحيحة ومنه يظهر اجلواب عما 

ـ  ،وهـو أدىن احلـلّ   ،ة ميقاتن يعتمر من مكّأا كان ملن أراد ه ملّنابن يزيد أ ال يلزمـه  ف
 ن كان أدىن احلـلّ أى اختصاصه به بعد عل وهذا ال يدلّ ،الذهاب إىل ميقات آخر بعيد

                                            
  .١٣٣: ١٨. انظر: جواهر الكالم١
  . ٤، فصل يف أحكام املواقيت، املسألة٣١٥: ١٣. العروة الوثقى والتعليقات عليها٢
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  ١.دةللعمرة املفر اًاختياري ميقاتاً
  ما هو ميقات عمرة التمتع ملن كان يف مكّة؟ :املسألة الرابعة

 كمـا إذا كانـت   ـ  عة إذا وجب عليه التمتاملقيم يف مكّ<يف العروة:  1قال السيد
إىل  اخلـروج  فالواجب عليه ـ  ة قبل انقالب فرضهاستطاعته يف بلده أو استطاع يف مكّ

ـ  1إىل أن قـال  ـ  :أقوالعلى  ، واختلفوا يف تعيني ميقاتهعامليقات إلحرام عمرة التمت 
 مثّ ـ  مثّ قـال  ـ  ريناملتـأخ  ري، وتبعه بعض متأخل عن احلليبق، نه أدىن احلل: أنثالثها

  ٢>.اًولو مستحب عة وأراد اإلتيان بالتمتمن كان يف مكّ ما ذكرنا حكم كلّ الظاهر أنّ
ـ  ٣،بعد ضعف رواية مساعة الدالّة على أن ميقاتـه ميقـات أهلـه    أقول: تمال باش

  تبقى عندنا طائفتان من أخبار املسألة.  ،سندها على املعلّى بن حممد اهول حاله

   األوىل:الطائفة 

ـ األخـر  ـ  ما دلّ على أنّ ميقاته أحد املواقيـت، وهـي موثّقـة مساعـة     عـن   ى 
وإن اعتمـر يف   ـ  7إىل أن قال ـ  يف شوال معتمراً من حج<: ه قالأن 7اهللا عبد أيب

شهر رمضان أو قبله وأقام إىل احلج فإن هو  وإمنا هو جماور أفرد العمرة، ،عفليس مبتمت
أحب أن يتمتبالعمرة ع يف أشهر احلج فليخرج منها حىت جياوز ذات عـرق أو   إىل احلج

فليخـرج   أن يفرد احلج ن هو أحبإ، فبالعمرة إىل احلج عاًمتمت ، فيدخلجياوز عسفان

                                            
١د الشاهروديتقرير حبث السي ،ايت1. كتاب احلجد إبراهيم اجلن٣١٢: ٢، بقلم الشيخ حمم.  
  .٤، فصل يف أقسام احلج، املسألة٢٣٩ـ  ٢٣٦: ١٣. العروة الوثقى والتعليقات عليها٢
  .١من أبواب أقسام احلج ح ٨ب ٢٦٤: ١١الشيعة. وسائل ٣
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بعد كومـا فـوق أدىن    ـ  لذات عرق وعسفان إذ ال حنتمل ١>.ي منهافيلب إىل اجلعرانة
  خصوصيةً حبيث ال جيوز اإلحرام من امليقات. ـ احللّ ودون املواقيت العامة

  الطائفة الثانية:

ــه أدىن احلــلّ، وهــي صــحيحة احللــيب   مــا دلّ علــى أنّ ــالميقات ســألت  :ق
ـ  ، ليس ألهلال<عوا؟ فقال: ة أن يتمتمكّألهل  7اهللا عبد أبا عـوا، قـال:   ة أن يتمتمكّ

ـ   : إذا قاموا سنة أوقال ؟ن اوقلت: فالقاطن ، فـإذا  ةسنتني صنعوا كما يصنع أهـل مكّ
: من أين قلت: من أين؟ قال: خيرجون من احلرم، قلت، عواهلم أن يتمت فإنّ أقاموا شهراً

  ٢.>يقول الناس امم ة حنواً: من مكّفقال ؟ون باحلجيهلّ
من دخلها و<: قال ـ  يف حديث ـ  7عن أيب عبد اهللا ـ  الثالثة ـ  ومعتربة مساعة

يـأيت   ، مثّإىل اجلعرانة فيحرم منـها  أن حيرم فليخرج أراد ، مثّبعمرة يف غري أشهر احلج
 ي الركعتني عند مقاميطوف بالبيت ويصلّ ، مثّالبيت ة وال يقطع التلبية حىت ينظر إىلمكّ

يعقد التلبيـة   ، مثّر وحيلّيقص ، مثّإىل الصفا واملروة فيطوف بينهما خيرج ، مث7ّإبراهيم
  ٣>.يوم التروية

ار، ومل يرد فيه توثيق باخلصوص.وإن كان يف طريقها إمساعيل بن مر  

  حماوالت لتوثيق ابن مرار:

  هنا حماوالت الستفادة وثاقته: و

                                            
  .٢من أبواب أقسام احلج ح ١٠ب ٢٧٠: ١١. وسائل الشيعة١
  .٣من أبواب أقسام احلج ح ٩ب ٢٦٦: ١١، وسائل الشيعة١٠٣/  ٣٥:  ٥لتهذيب . ا٢
  .٢من أبواب أقسام احلج ح ٢ب ٢٦٤: ١١. وسائل الشيعة٣
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  األوىل:احملاولة 
يف ترمجة يونس قائالً: وقال أبـو جعفـر ابـن     1ا ذكره الشيخاستفادة وثاقته مم
ها يت هي بالروايات كلّيونس بن عبد الرمحان الّ كتب يقول: 1بابويه: ومسعت ابن الوليد

ى بن عبيد عـن يـونس ومل يـروه    د بن عيسما ينفرد به حمم الّإ ،صحيحة يعتمد عليها
   ١.بهىت ال يعتمد عليه وال يف ه، فإنغريه

من أنّ تصحيح القـدماء ال   1ولكنها غري تامة؛ ولكن ال ملا أفاده سيد األعاظم
إنّ تصحيح الكتاب أو الكتب خيتلـف   أوالً:إذ فيه  ٢؛يدلّ على وثاقة الراوي أو حسنه

عن تصحيح الرواية؛ إذ من املستبعد جداً أن يكون تصحيح الكتـاب أو الكتـب علـى    
روايتها أو الوثوق مبضموا، فيتعين أن يكون على  أساس من الوثوق بصدور روايته أو

 ٣، ـ  1وفاقاً لسيد األعاظم ـأساس من وثاقة رواة تلكم الروايات، ومبوجب هذا بنينا
 كتابـه  نّأال إاملذهب،  يوهو عاميف حقّه:  1على وثاقة طلحة بن زيد من قول الشيخ

  ٤.معتمد
إنّ التصحيح يف املقام راجع إىل وثاقة الرواة بقرينـة االسـتثناء يف ذيـل     وثانياً:

؛  ـ  ى بن عبيد عن يونس ومل يروه غريهد بن عيسما ينفرد به حمم الّإ ـ  كالم ابن الوليد
  فإنه كاشف عن كون الصحة املدعاة عن طريق وثاقة الرواة.

 ـ كما يف الفهرست ـ تب يونسمن جهة أنّ طريقني لك ـ(بل عدم متامية احملاولة)

                                            
  ).٨١٣( ٢٦٦: 1.  فهرست الشيخ١
  ).١٤٣٩( ٩٦: ٤معجم رجال احلديث. انظر: ٢
  .٤٤٦: ٢٢، ٨٢: ١٧، ٤٣٩: ١٥، ١٨١: ٩، ٤٠٥: 1٨. انظر: موسوعة اإلمام اخلوئي٣
  ).٣٧٢( ١٤٩. الفهرست: ٤
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مها عن إبـراهيم بـن هاشـم عـن      ،وقد وقع ابن الوليد يف سلسلتهما، وفيهما ابن مرار
  ١؛إمساعيل بن مرار وصاحل بن السندي عن يونس

فكما حيتمل أن تكون الصحة لوثاقة إمساعيل أو لوثاقته ووثاقة صاحل معاً حيتمل 
أن تكون للوثوق بالنقل من جهتهما، وإن مل يكن أن تكون لوثاقة صاحل خاصة وحيتمل 

مرسـل؛ إذ ال   1لكالم الصـدوق  1كلّ واحد منهما ثقةً يف نفسه، على أنّ نقل الشيخ
بواسطة، وال جيدينا احتمال نقله عن فهرست أو رجال الصـدوق   يروي الشيخ عنه إالّ

  ٢.وإن كان معروفاً يف عصر الشيخ بشهادته
  

  جه إلثبات وثاقة إمساعيل.فتحصل عدم وض هذا الو
  

  احملاولة الثانية إلثبات وثاقته:
 ٣،ما أفيد يف بعض الكلمات من أنه من املعاريف الّذين مل يـرد يف حقّهـم قـدح   

أنّ كون إمساعيل منهم فليس بيناً وال  وكربى املعاريف وإن كانت تامةً على املختار إالّ
طته زهاء مائيت رواية عن يونس فال يصيره من مبيناً، وأما رواية إبراهيم بن هاشم بواس

  املعاريف بعد أن كان يف طريق كتاب يونس، فال يؤذن ذلك بدوران امسه.
  احملاولة الثالثة إلثبات وثاقته:

ابـن الوليـد    ـ  ِ روايته القميون أنه من رجال نوادر احلكمة البن حيىي ومل يستثن

                                            
  ).٨١٣( ٢٦٦. الفهرست: ١
  ).٧١٠( ٢٣٧. الفهرست: ٢
  .٥٩، ٥٨: 1٦. انظر: تنقيح مباين األحكام (ك. الطهارة) للمريزا التربيزي٣
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االستثناء ضعف املستثىن تستفاد الوثاقـة   ، وكما يستفاد من ـ  4وابن بابويه وابن نوح
من عدمه، أما كونه من رجال النوادر فقد وقـع يف سـند روايـة يف التهـذيبني ابتـدأها      

الّذي يعين أنّ مأخذها كتابه، وأمـا كـربى الوثاقـة     ١،مبحمد بن أمحد بن حيىي 1الشيخ
  ه كاف يف إثبات وثاقته.وهذا الوج ٢،فاملختار متاميتها على ما بينته يف بعض الكتابات

  

  اجلمع بني الطائفتني:

الظاهرة يف لزوم اإلحـرام لعمـرة    ـ  مثّ إنّ اجلمع بينهما يتم حبمل الطائفة األوىل
على االستحباب بعد صراحة الثانية يف كفاية اإلحرام هلا مـن أدىن   ـ  التمتع من امليقات

املشهور عن العمل ـا؛ إذ مل يفـت   ِ على سقوطها عن احلجية بإعراض  احللّ إذا مل ننب
 1،٣مبضموا سوى احلليب، وقد استظهر ذلك من متأخري املتأخرين احملقّق األردبيلي

  هذا. ٥،واحتمله قوياً سيد املدارك ٤،واستحسنه احملقّق السبزواري
يقات ااور للعمـرة املتمتـع ـا    م أنّوقد استظهر سيد العروة يف ذيل مسألتنا 

ة وأراد اإلتيـان  من كان يف مكّ حكم كلّ هو ـ بعد أن اختار أنه أحد املواقيت العامة ـ

                                            
من أبواب  ١٣٧ب ٢٣٤: ١)، االستبصار٦٣٩( ١٤كتاب الصيام ح ٥٧ب ٢١٩: ٤م. ذيب األحكا١

  ).٨٣٧( ١٢الصالة يف السفر ح
من جملّة (رسالة القلـم):   ٣٦. راجع امللحق ملا كتبته عن (إجزاء الوقوف مع العامة وعدمه) يف العدد ٢

٢١٣.  
  .٤١: ٦. انظر: جممع الفائدة والربهان٣
  .٢٨١: ١. انظر: كفاية األحكام٤
  .٢٠٧: ٧. انظر: مدارك األحكام٥
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عبالتمت ن اختار كفاية اإلحرام هلا من أدىن احللّ اًولو مستحبغريه مم د  ـ، ولكنوهو سي
كيف له أن يقول بأنّ هذا حكـم كـلّ مـن كـان يف مكّـة وأراد اإلتيـان        ـ 1األعاظم
  ١؟بالتمتع

قد اشتملت على مجلة  ـ  الّيت هي العمدة يف الكفاية ـ  ل أنّ صحيحة احلليبواحلا
) مفهومها عدم املتعة هلم إن مل يقيموا شهراً، عواهلم أن يتمت فإنّ فإذا أقاموا شهراًشرطية (

ولو قام إمجاع على جواز املتعة ملطلق من كان يف مكّة ولو مل يقم شهراً فال دليل علـى  
  ٢.الكفاية باملقيم يف منسكه وشرحه 1أدىن احللّ، نعم خص أن ميقاته هو

  

واحلمد هللا أوالً وآخراً، وصلّى اهللا على حممد النيب األمني وآله الغر امليامني، وقع 
  هـ. ١٤٣٨ة من سنة خرالفراغ من كتابة هذه األسطر ليلة الثالثني من مجادى اآل

                                                    

µ   µ   µ  

                                            
١٢. انظر: معتمد العروة الوثقى(احلجمسـتند العـروة الـوثقى    ١٨٣: 1٢٨)= موسوعة اإلمام اخلوئي ،

(احلج)٢٢٥: ٢.  
٢١. انظر: املعتمد يف شرح املناسك(احلج١٧٩: 1٢٨)= موسوعة اإلمام اخلوئي.  




