صفوة (يواقيت) األحكام يف مواقيت اإلحرام

�أ ف
ت� �ی�ل��  :ا �ل�ع�لا �م��ة ا �ل����سي���د �م���ص��ط����فى ا � ن�ل�ق��و�ي� (�م � 1323ه)
ت
ح��ق���� ق  :ا � ش
�
�
ل�������ی�� خ ع��ل� ا �ل��ف���ا �ض
ی�
� ��لي�
� ي

حیاة املؤلف:
قال السيد عيل نقي النقوي (م 1409هـ):

السيد مهدي بن
السيد ّ
حممدهادي بن ّ
السيد مصطفى بن ّ
عامد العلامء ّ
الع ّ
السيد دلدارعيل (رمحه اهلل) طاب ثراه.
المة ّ
واخلاصة ،وكانت إليه املراجعة يف
فقيها أذعنت لفقاهته العا ّمة
كان عاملًا ً
ّ

العام يف كا ّفة بالد
الفتاوى من األقطار الدانية والشاسعة ،وكان هو املق َّلد
ّ
اهلند ،وكان جدّ نا الع ّ
المة السيد إبراهيم يعتمد عليه ويرجع إليه الناس يف مجلة
من املطالب ،وقد أقامه مقامه يف اإلفتاء واإلمامة عند رحلته ُ
األوىل إىل مشاهد
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وصية اعرتف له فيها باالجتهاد وجاللة القدر ،وق ّلده ّ
كل
العراق ،وكتب له
ّ
ُ
األمور خطريها وحقريها يف مدّ ة غيبته عن اهلند ،فقام هبا حقّ القيام.
حممدتقي (رمحه اهلل) وكان صهره
السيد ّ
السيد املرتجم عىل ممتاز العلامء ّ
قرأ ّ

عىل بنته.

وكانت والدته سنة 1252هـ.

ويروي عن مجلة من علامء العراق منهم :الفاضل األردكاين(رمحه اهلل)

والسيد عيل آل بحرالعلوم (رمحه اهلل).
ّ

ومن مصنّفاته:
 .1رشح دعاء العديلة.

(((

قصة زواج ّأم كلثوم.
 .2العجالة املفحمة يف اإلنكار عىل ّ

(((

 .3كفاية السائلني يف الفقه.

(((

 .4القول الفصل يف الوقف باحلركة والوصل بالسكون.
 .5نخبة األذكار.

(((

(((

 .6الفرائد البهية استداليل يف الفقه.

(((

 . 1فاريس مطبوع كام يف الذريعة .258: 13
 . 2فاريس مطبوع كام يف الذريعة .223: 15
 . 3عنه يف الذريعة .92: 18
 . 4فاريس مطبوع كام يف الذريعة .212: 17
 . 5إنّه يف األدعية ،طبع بلكهنو كام يف الذريعة .93: 24
 . 6قال يف الذريعة ( :)134: 16الفرائد البهية يف املسائل االثنى عرشية ،و[كذا] حتقيق اثنى عرش
للسيد مصطفى املدعو بمريآقا .طبع 1305هـ .ويأيت للمؤ ّلف الفوائد البهية.
مسألة فقهيةّ ،
السيد عيل نقي ،وأنت كام الحظت «الفرائد» ال
قال يف ذيله ( :)326: 16فقه استداليل .ذكره ّ
«الفوائد» وراجعت ً
أيضا خمطوطة مشاهري وهو كام يف املتن.

 .8املوعظة الفاخرة.

(((

 .9حاشية عىل طهارة الرياض.

(((

 .10اليواقيت يف أحكام املواقيت.

(((

 .11خزانة املسائل يف الفقه.

(((

 .12حاشية عىل الروضة البهية للشهيد الثاين (رمحه اهلل).
(((
 .13حاشية عىل زبدة ُ
األصول للشيخ البهائي (رمحه اهلل).
(((

 .14حاشية عىل نتائج األفكار للسيد إبراهيم احلائري (رمحه اهلل) يف ُ
األصول.
ّ
(((
 .15حاشية عىل مبادئ ُ
األصول آلية اهلل الع ّ
المة (رمحه اهلل).

(((

 .16حاشية عىل ترشيح األفالك للبهائي يف اهليئة.

(((1

 .17رشح الشافية يف الرصف.

(((1

 .18حاشية عىل رشح الكافية للجامي يف النحو.

(((1

 . 1طبع بلسان ُ
األردو  ،كام يف الذريعة .281: 15
 . 2طبع يف ضمن جمموعة باهلند كام يف الذريعة .271: 23
 . 3عنه يف الذريعة .102: 6
 . 4سيوافيك الكالم عنه.
 . 5قال يف الذريعة ( :)158: 7إنّه يف أربعة أجزاء .1 :أصول العقائد  .2أصول الفقه  .3متام
األول ،املرتّب عىل مقدّ مة ومخسة أبواب.
املتفرقة ،طبع منه اجلزء ّ
أبواب الفقه  .4املسائل ّ
 . 6ذكرها يف الذريعة ( )96 : 6نق ً
ال عن فهرس تصانيفه.
 . 7ذكرها يف الذريعة ( )103: 6نق ً
ال عن ترمجته املطبوعة.
 . 8ذكرها يف الذريعة ( )227: 6نق ً
ال عن ترمجته املطبوعة.
 . 9ذكرها يف الذريعة ( )190: 6نق ً
ال عن ترمجته املطبوعة.
 . 10عنه يف الذريعة ( ):1874وعن ترمجته املطبوعة يف الذريعة.39 :6 ،
 . 11عنه يف الذريعة ( )123: 6ولكن فيه احلاشية عىل رشح الشافية ،للجاربردي.
 . 12ذكرها يف الذريعة ( )57: 6عن فهرس تصانيفه.

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

 .7عقائد اإلمامية االثنى عرشية.

(((
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 .19هداية العوام ،رسالة عملية يف النحو.

(((

 .20تشييد األذهان.

(((

 .21معرب عني احلياة للمجليس (رمحه اهلل).

(((

 .22رسالة يف مقتل موالنا احلسني (عليه السالم).

(((

تويف سنة 1323هـ ،ودفن يف حسينية جدّ ه غفران مآب...
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صفحتان من النسخة المخطوطة

 . 1ذكرها يف الذريعة.186: 25
 . 2عنه يف الذريعة.192: 4
 . 3ذكره يف الذريعة مرتني ( 213: 4و )240: 21مرة بعنوان «تعريب» ُ
واألخرى بعنوان
ّ
ّ
«معرب».
 . 4ذكرها يف الذريعة ( )130: 22وقال :يوجد يف خزانة كتبه.

 ...ومن هؤالء النجوم الساطعة ،والكواكب الدراري الطالعة ،البارع

املفيد ،احلرب السعيد ،ساللة املجتهدين الكرام ،نقاوة الفقهاء الفخام ،الفائز
من العلوم بالقدح ا ُمل َعلىّ  ،والواصل من الفضائل إىل الدرجة القصوى ،مأوى

املدعو
السيد مصطفى
ّ
الرشاد والصالح والتقوى ،املستجمع لرشائط الفتوىّ ،
عزه ومعاليه ،وبارك أ ّيامه ولياليه  ،وهو نجل عمدة العلامء
بمريآغا أدام اهلل ّ
السيد مهدي بن الع ّ
ّ
المة
السيد هادي بن العامل األورع األوحد ّ
وأجل الفقهاء ّ

طيب اهلل مضاجعهم قد ص ّنف يف هذا الزمان رسالة
ّ
السيد دلدار عيل ّ
الفهامة ّ
احلج بمبحث املواقيت ،مضيئة كالآليل واليواقيت،
أنيقة ،فيام يتع ّلق من كتاب ّ
وعرضها ع ّ
متضمنة للتحقيقات
يل بعض الطلبة يف املجالس العديدة ،فألفيتها
ّ
السديدة.

ثم استجازين أدام اهلل تأييده عىل ما جرت عليه سرية األسالف األخيار
ّ

حتمل الروايات ،واتّصال سلسلة املستندات،
والقدماء األبرار ،حياز ًة لرشف ّ
فأجزت له أدام اهلل تأييده أن يروي ع ّني ّ
صح يل روايته ،وساغ يل نقله
كل ما ّ
وحكايته ،من مقروآيت ومسموعايت من الكتب الدينية ُ
األصولية والفروعية،

سيام الكتب األربعة التي هي معادن أحكام الدين ،وخزائن األخبار املروية
ّ
عن املعصومني ـ صلوات اهلل عليهم أمجعني ـ التي هي كمراصد الكواكب
للناظر يف املسائل ،وكاملراكز لدوائر الكتب والرسائل ،وهي :الكايف والفقيه
للمحمديني الثالثة
والتهذيب واالستبصار ،املعروفة يف األصقاع واألمصار
ّ
األئمة املعصومني ،:وغريها من
األخيار ،أساطني الدين ،وورثة علوم
ّ
الكتب الدينية املستندة إىل مص ّنفيها األعالم يف الفقه والتفسري والكالم.

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

تقريظ وإجازة السيّد أمحد علي احلسيين احملمّدآبادي
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سيدي وأستاذي اإلمام الع ّ
المة
وأنا أروي مجيع هذه الكتب الدينية عن ّ

السيد دلدارعيل ّنور اهلل مضجعه ـ  ،وله عدّ ة طرق إىل العامل الر ّباين الشهيد
ّ

األول وله إىل من بعده ،وأذكر هنا واحدة منها
الثاين ،وكذلك له إىل الشهيد ّ
بسبحة اجلواهر وجمموعة العباهر.
معبرّ ًا عنها ُ

فال خيفى أنّه طاب ثراه يروي عن احلرضة العلية ،واآلية اإلهلية ،اهلادي

حممد مهدي غمره اهلل يف رمحته الكاملة
سيدنا وأستاذنا ّ
للحارض والباديّ ،
وألطافه السابغة الشاملة ـ عن املح ّقق النحرير والفقيه العديم النظري ،البحر
حممد
حممد باقر بن الشيخ األكرم األبجل األفضل موالنا ّ
الزاخر باقر العلوم ّ

أكمل ،عن أبيه املاجد ،عن مشاخيه األعاظم األكارم واألماثل األفاخم ،وهم:

حممد
حممد بن احلسن الشريواين ،واملح ّقق الكامل مجال الدين ّ
املد ّقق الفاضل ّ
ّ
األجل األورع األزهد،
اخلوانساري ،والفقيه النبيه جعفر القايض ،عن الشيخ
الع َلم املفرد ،الع ّ
المة التقي بن عيل املجليس((( ،عن شيخه
والعامل املحدّ ث َ
وشيخ اإلسالم واملسلمني الشيخ الع ّ
المة الفقيه هباء الدين وامل ّلة ،عن أبيه
الشيخ الفقيه الوجيه الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي العاميل ،عن شيخه

اجلامع جلوامع علوم الدين ،والسالك ألحسن مسالك الرشع املبني ،عمدة
املتبحرين ،زين امل ّلة واحلقّ والدين ،املعروف بالشهيد الثاين قدّ س
املجتهدين
ّ
اهلل تربته ،وأعىل يف جنان اخللد رتبته ـ عن الفاضل التقي عيل بن عبداهلل املييس،
حممد بن داود املؤ ّذن ا ِ
جل ّزيني ،عن
حممد بن ّ
حممد بن ّ
عن الشيخ الكامل السعيد ّ

حممدتقي
السيد ّ
السيد دلدارعيل يف إجازته البنه ممتاز العلامء ّ
السيد حسني بن ّ
سيد العلامء ّ
 . 1قال ّ
(املطبوعة مع أوراق الذهب ،ص  452بتحقيقنا) :هكذا يف كالم بحر العلوم ،والظاهر أنّه
اكتفى من َع َلمه ّ
املركب بجزئه الثاين كام صنعه يف اسم أبيه؛ ّ
حممد تقي واسم أبيه
فإن اسمه ّ
مقصود عيل ،ومن عادة العجم تركيب األسامء تركيب ًا مزجي ًا من َع َلمني ،بل من َع َلم ولقب،
وكان األوىل االكتفاء باالسم العلمي ،لك ّنه اختار االسم اللقبي؛ الشتهاره.

حممد
يف معارج السعادة بني رتبة العلم ودرجة الشهادة ،الشيخ شمس الدين ّ
(((
بن ّ
السيد املح ّقق الطاهر عميد الدين
مكي ،عن مجاعة من مشاخيه  ،منهم ّ
ّ
حممد احلليّ ،
عبداملطلب احلسني ،والشيخ األفضل فخر املح ّققني أبو طالب ّ
والسيد
عية احلسيني،
النسابة أبو عبداهلل ّ
والسيد الفاضل ّ
ّ
حممد بن قاسم بن َم ّ
ّ
الكبري نجم الدين مه ّنا بن سنان املدين ،واملوىل الفاضل ملك العلامء قطب
حممد بن زهرة احللبي ،والشيخ أمحد بن حييى
حممد الرازي ،وأمحد بن ّ
الدين ّ
املزيدي ،عن الشيخ األكمل الع ّ
المة آية اهلل يف العاملني مجال امل ّلة والدين ـ قدّ س

ونور رضحيه ـ  ،عن الشيخ األفضل رئيس املح ّققني نجم امل ّلة والدين
اهلل ّ
رسهّ ،
(((
النسابة فخار
السيد اجلليل ّ
أيب القاسم جعفر بن احلسن بن السعيد احلليّ  ،عن ّ

حممد بن القاسم الطربي،
القمي ،عن ّ
بن معد املوسوي ،عن شاذان بن جربئيل ّ
ّ
األجل األكمل شيخ
[حممد] ،عن والده
عن الشيخ الفقيه أيب عيل احلسن بن ّ
حممد بن نعامن
حممد بن ّ
حممد بن احلسن الطويس ،عن الشيخ املفيد ّ
الطائفة ّ
ّ
حممد بن عيل بن بابويه ،عن شيخه
احلارثي ،عن الشيخ
األجل ثقة اإلسالم ّ

حممد بن يعقوب
اإلمامَ ،ع َلم األعالم ،قدوة األنام ،ثقة اإلسالم أيب جعفر ّ
الكليني الرازي ،وهؤالء الشيوخ الثالثة يروون بأسانيدهم املذكورة يف الكايف

األئمة األطهار
والتهذيب والفقيه واالستبصار وغريها من مص ّنفاهتم عن
ّ
سيد
عليهم الصالة والسالم ـ  ،وهم صلوات اهلل عليهم يروون عن جدّ هم ّ
رب العاملني.
املرسلني (صىل اهلل عليه وآله) ،عن جربئيل األمني ،عن اهلل ّ

ثم أوصيك أيهّ ا اجلامع لسعاديت العلم والعمل ،والصاعد عىل ذروة
ّ

 . 1يف النسخة :مشائخه.
 . 2يف النسخةّ :
فخار (بالتشديد).

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

الشيخ الكامل ضياء الدين عيل ،عن والده األفضل األكمل ،املح ّقق اجلامع
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عز ّ
وجل ،واألخذ بام مىض عليه األخيار من
املجد األكمل ،بتقوى اهلل ّ

األولني ،واألبرار األعالم من آبائك املجتهدين ،وباستفتاح أبواب نعم اهلل
ّ

تعاىل بالدعاء ،واستمطار شآبيب رمحته بحسن الرجاء ،وبإمعان النظر عند
املرجو أن تذكرين يف
ثم
ّ
االستنباط واستفراغ الوسع فيه مراعي ًا لالحتياطّ ،
خلواتك ،وتسأل اهلل لدنياي وآخريت عقيب صلواتك ،وآخر دعواي أن

الطيبني الطاهرين.
احلمد هلل ّ
سيد املرسلني وآله ّ
رب العاملني ،والصالة عىل ّ

املحمدآبادي ،يوم
حررها العبد الراجي عفو ر ّبه اهلادي ،أمحد عيل احلسيني
ّ
ّ

املحرم سنة إحدى وتسعني من املئة الثالثة عرشة من
اخلميس اخلامس عرش من ّ

سيد البرش صلوات اهلل عليه وآله ما طلعت الشمس واستنار القمر .
هجرة ّ
حمل خامته الرشيف :ال إله إ ّ
ّ
ال اهلل امللك احلقّ املبني عبده أمحد عيل احلسيني
1262هـ

الصفحتان األوليان من النسخة المخطوطة

سيام عىل خريته
احلمد هلل وقد كفى،
ٌ
وسالم عىل عباده الذين اصطفى ،ال ّ

ووليه املرتىض ،وعىل أوالدمها
وحجته وخليفته
وحبيبه النبي املصطفى،
ّ
ّ
معادن اهلدى ومصابيح الدجى.
املدعو بمري آغا ،ولد الع ّ
المة
أ ّما بعد ،فيقول العبد اآلثم اخلاطئ املصطفى،
ّ
حممد هادي جتاوز اهلل عن عصيانه وأذاقه حالوة
السيد ّ
املربور عمدة العلامء ّ

غفرانه ـّ :  
إن هذه الرسالة البديعة ،والعجالة الرفيعة ،قد احتوت عىل حتقيق
وأهم ما يتع ّلق هبا من األحكام ،وضع ُتها عىل وفق ما التمس
مواقيت اإلحرام،
ّ

م ّني بعض إخواين األج ّ
حيبه ويرضاه ـ .
وأحب
الء
ّ
ّ
األعزاء و ّفقني اهلل وإ ّياه ملا ّ

شمرت عن ساق اجلدّ واالجتهاد ،يف سلوك هنج السداد واالقتصاد،
وقد ّ
مراعي ًا لالستعجال لضيق املجال ،حني توزّ ع البال وتش ّتت األحوال ،وتصادم

الشجون وتراكم األشغال والشؤون ،وذلك مع زجو البضاعة((( وفتور
سميتها بصفوة األحكام فيام يتع ّلق بمواقيت اإلحرام((( ،وها
االستطاعة ،وقد ّ

بالرب الودود.
أنا أرشع يف املقصود مستعين ًا معتص ًام
ّ

فاعلم ّ
أن املواقيت هي تكسري امليقات ،وهو مفعال ياؤه واو؛ ألنّه من

 . 1بضاعة مزجاة :قليلة.
 . 2كتب عليها «نسخة» وكتب املؤ ّلف ّ
بخطه يف هامشها« :يواقيت األحكام فيام يتع ّلق بمواقيت
عباس
اإلحرام» ،فعىل هذا جعل املؤ ّلف للرسالة اسمني ،كام وقد عبرّ عنها املفتي ّ
حممد ّ
والسيد عيل نقي النقوي يف مشاهري علامء اهلند وصدر األفاضل يف
اجلزائري يف تقريظه
ّ
والسيد حممد حسني نوگانوى يف تذكره بى هبا وآقا بزرگ الطهراين يف موضع
مطلع أنوار
ّ
السيد
من الذريعة ( )295: 25باليواقيت ،وكام عبرّ عنها الفاضل األردكاين ،وشمس العلامء ّ
إبراهيم (أخو زوجته) يف تقريظهام وآقا بزرگ يف موضع آخر من الذريعة ( )48: 15بصفوة
األحكام ،كام تقدّ م.

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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توسع ًا مكان اإلحرام.
الوقت ،واملراد به هنا حقيقة أو ّ

وقد اختلف عبارات األصحاب يف بيان تعداد املواقيت ،ففي بعضها أنهّ ا

مخسة ،ويف بعضها زيد عليها واحدٌ  ،ويف بعضها اثنان ،ويف بعضها أربعة ،ويف
ٌ
كاملة ،وال بأس هبذا االختالف؛ ألنّه يؤول إىل
بعضها مخسة ،فتلك عرشة
االختالف يف التعبري والعنوان دون املعبرّ عنه واملعنون؛ ّ
جوزوا
ألن اجلميع ممّا ّ
ٌ
إحرام أهله منه إ ّ
ال العارش وهو ّ
خاليف.
فخ فإنّه

اخلاصة
والظاهر عند النظر القارص أنّه لو أريد من املواقيت األمكنة
ّ
كل منها باسم امليقات فأحسن العبارات وأرجحها ُ
املعهودة املعروف ّ
األوىل؛
النحصارها يف اخلمسة كام هو واضح ،وإن أريد من امليقات املعنى الذي
ذكرناه من قبل ،أي ّ
كل موضع جيوز منه اإلحرام رشع ًا ،ولو عىل بعض الوجوه
وبالنسبة إىل البعض ،فأحسنها ما اشتملت عىل أنهّ ا تسعة بإخراج العارش ملا

أعم من التجريد الندرج
عرفت ،ولو أخذ اإلحرام عىل طريق عموم املجاز ّ

حتتها كام ال خيفى ،وقد ذكرت هنا متام العرشة أمجع لكوهنا أشمل وأنفع.
(((

امليقات األوّل :العقيق

األول العقيق وهو يف اللغة ّ
كل واد ع ّقه
فأقول ومن اهلل التوفيق :امليقات ّ

وسمي به أربعة أودية يف بالد العرب:
السيل ،أي ش ّقه ،فأهنره ّ
ووسعهّ ،
أحدها امليقات ،وهو واد يندفق سيله يف َغ ْوري هتامة كام هو املحكي عن
هتذيب اللغة((( وهو ميقات أهل العراق وأهل النجد ومن واالهم باإلمجاعات
املنقولة واألخبار املستفيضة الكثرية ،والتي عثرت عليها يف املقام عدّ ة أخبار:
احلج والعمرة أن
أ .صحيحة معاوية بن عماّ ر عن أيب عبداهلل« :7من متام ّ

 . 1العنوان من هامش النسخة.
 . 2هتذيب اللغة  59: 1واحلاكي الفاضل اهلندي يف كشف اللثام .204: 5

ألهل اليمن َي َل ْم َلم ،وو ّقت ألهل الطائف َق ْر َن املنازلِ ،وو ّقت ألهل املغرب
اجل ْح َف َة وهي َم ْه َي َع ُة ،وو ّقت ألهل املدينة ذا ُ
ُ
احل َل ْي َفة ،ومن كان منزله خلف

هذه املواقيت ممّا ييل ّ
فو ْق ُته منزله».
مكة َ

(((

ب .واحلسن عىل املشهور (((،عن احللبي قال :قال أبو عبداهلل« :7اإلحرام

حلاج وال معتمر أن حيرم قبلها
من مواقيت مخسة و ّقتها رسول اهلل ال ينبغي ّ
(((
وال بعدها :و ّقت ألهل املدينة ذا ُ
احل َل ْي َفة وهي((( مسجد الشجرة ُيصليّ فيها
احلج ،وو ّقت ألهل الشا ِم ُ
الع ِقيقَ ،
اجل ْح َف َة ،وو ّقت ألهل َن ْجد َ
ويفرض((( ّ
ِ
الطائف َق ْر َن املنازل ،وو ّقت ألهل اليمن ِ َي َل ْم َل َم ،وال ينبغي
وو ّقت ألهل

ألحد أن َي َ
رغ َب عن مواقيت رسول اهلل.» 9

(((

 . 1يف النسخة :حيرم.
 . 2الكايف  ،318: 4باب مواقيت اإلحرام ،ح  1ويف ط دار احلديث  ،340 339: 8ح 1؛
هتذيب األحكام 54: 5ـ 55وص  ،283ح  166و964؛ وسائل الشيعة ،308: 11باب 1
من أبواب املواقيت ،ح  .2و رواه مع اختالف  ،الصدوق يف علل الرشائع ،434:باب ،169
ح  2وعنه يف بحار األنوار  ،128: 96ح .13
 . 3لوجود إبراهيم بن هاشم.
 . 4يف املصادر :هو.
 . 5يف املصادر :فيه.
 . 6يف الكايف :فيه.
 . 7الكايف ،319: 4باب مواقيت اإلحرام ،ح  2ويف ط دار احلديث ،341: 8ح 2؛ هتذيب
األحكام ،55: 5ح 167؛ وسائل الشيعة ،308: 11باب ( )1تعيني املواقيت التي جيب
اإلحرام منها من أبواب املواقيت ،ح .3
وروى قريبه يف دعائم اإلسالم ،297: 1وعنه يف مستدرك الوسائل ،101: 8باب  ،1ح .1

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

اوزها إ ّ
تحُ رِم((( من املواقيت التي و ّقتها رسول اهلل 9ال تجُ َ
ال وأنت محُ ْ رِم؛ فإنّه
ٌ
بطن العقيق ِ من ِق َبل العراق ،وو ّقت
و ّقت ألهل العراق ومل يكن يومئذ
عراق َ
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ج .رواية عبيد اهلل بن عيل احللبي وهي قريبة من املتقدّ مة وزاد فيها بعد

احلج»« :فإذا خرج من املسجد وسار واستوت به البيداء حني
قوله« :ويفرض ّ
األول أحرم».
حياذي امليل ّ
أقولّ :
احلج عقد اإلحرام ،وباإلحرام عند حماذاة امليل
لعل املراد بفرض ّ
التلبية أو رفع الصوت هبا كام يستفاد من بعض األخبار ُ
األخر اآلتية.
(((

اخلزاز قال :قلت أليب عبداهللَ 7حدِّ ْثني عن العقيق َأو ْق ٌت و ّقتَه
د .رواية ّ
ُ
الناس؟ فقالّ :
«إن رسول اهلل 9و ّقت ألهل
رسول اهلل 9أو يشء صنعه
ُ
احل َل ْي َفة ،وو ّقت ألهل املغرب ُ
املدينة ذا ُ
اجل ْح َف َة وهي عندنا مكتوبة َم ْه َي َع ُة،
وو ّقت ألهل اليمن َي َل ْم َل َم ،وو ّقت ألهل الطائف َق ْر َن املنازل ،وو ّقت ألهل

نجدَ ْت».
َن ْجد العقيقَ وما ْا َ
قال صاحب الوايف :اإلنجاد الدخول يف أرض نجد ،واالرتفاع ،وتأنيث
(((

الضمري باعتبار األرض ،يعني :و ّقته((( ملن دخل أو عال أرض نجد يف طريقه.
(((
جتوز ًا؛ انتهى.
أسند اإلنجاد إىل األرض وأراد من دخلها ّ
وقال يف احلدائق[ :قوله« ]:وما أنجدت» إشارة إىل وجوب اإلحرام من

مر به وإن مل يكن من أهل نجد ...إىل آخره.
هذا امليقات عىل من ّ
ُ
رسول اهلل 9العقيقَ ألهل
«و َّق َت
هـ  .رفاعة عن أيب عبداهلل 7قالَ :
(((

 . 1من ال حيرضه الفقيه ،302: 2ح 2522؛ وسائل الشيعة ،308: 11باب  ،1ح .4
 . 2الكايف ،319: 4ح  3ويف ط دار احلديث ،342: 8ح 3؛ علل الرشائع ،434:باب ،169
ح3؛ هتذيب األحكام  ،:555ح 168؛ وسائل الشيعة ،307: 11باب  ،1ح 1؛ بحار األنوار
 ،96:128ح  .14و رواه مع اختالف ،الصدوق يف علل الرشائع ،434:باب  ،169ح 2
وعنه يف بحار األنوار ،128: 96ح .13
 . 3يف النسخة :و ّقت.
 . 4الوايف.481: 12
 . 5احلدائق النارضة.436: 14

قال يف الوايف :وأنتم منهم ،أي ممّن دخل أرض نجد أو عالها؛ انتهى.

(((

و .صحيحة عيل بن جعفر عن أخيه 7قال :سألته عن إحرام أهل الكوفة
ومرص من أين هو؟ قال« :أ ّما ُ
َ
أهل الكوفة
وخراسان وما يليهم وأهل ِ الشام
َ

ُ
َ
وأهل املدينة من ذي احلليفة واجلحفة،
وخراسان وما يليهم فمن العقيق،

يلملم ،وأهل السند من
ومرص من اجلحفة ،وأهل اليمن من
وأهل الشام
َ
َ
البرصة ،يعني من ميقات أهل البرصة».

(((

ز .صحيحة عمر بن يزيد عن أيب عبداهلل 7قال« :و ّقت رسول
ألهل املرشق العقيقَ نحو ًا من بريد((( ما بني بريد البعث إىل َغ ْم َرة ،وو ّقت

اهلل9

ألهل املدينة ذا ُ
احل َل ْي َفة ،وألهل نجد َق ْر َن املنازل ،وألهل الشام اجلحف َة،
(((
وألهل اليمن يلملم».
ح  .مرسلة (الفقيه) قال الصادق« :7و ّقت رسول اهلل 9ألهل العراق

وأوله أفضل .وال جيوز
وأوله املسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرقّ ،
العقيق ّ
اإلحرام قبل بلوغ امليقات ،وال جيوز تأخريه عن امليقات إ ّ
تقية ،وإذا
ال لع ّلة أو ّ

كان الرجل علي ً
يؤخر اإلحرام إىل ذات عرق».
ال أو اتّقى ،فال بأس بأن ّ

(((

 . 1من ال حيرضه الفقيه ،304 303: 2ح .2523
 . 2الوايف.482: 12
 . 3مسائل عيل بن جعفر ،268:ح 648؛ هتذيب األحكام ،55: 5ح 169؛ وسائل الشيعة
 ، 309 :11باب ،1ح .5
 . 4كذا يف بعض املصادر ويف بعضها اآلخر «بريدين» كام سيأيت البحث عنها يف كالم املؤ ّلف.
 . 5هتذيب األحكام ،56: 5ح 170؛ وسائل الشيعة ،309: 11ح .6
 . 6من ال حيرضه الفقيه ،305 304: 2ح .2526

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

نجد ،وقال :هو َو ْق ٌت ملا أن َْجدَ ِ
ُ
األرض وأنتم منهم ،وو ّقت ألهل الشام
ت
ُ (((
ُ
اجل ْح َف َة ويقال هلا :املَ ْه َي َعة».
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ط .ما رواه احلمريي يف قرب اإلسناد عن عيل بن رئاب قال :سألت

«إن رسول اهلل9
أباعبداهلل 7عن األوقات التى و ّقتها رسول اهلل 9فقالّ :

و ّقت ألهل املدينة ذا احلليفة وهي الشجرة ،وو ّقت ألهل الشام اجلحفة،
وو ّقت ألهل اليمن قرن املنازل ،وألهل نجد العقيق».

(((

ي .يف الفقه الرضوي« :7فإذا بلغت أحد املواقيت ،التي و ّقتها
رسول اهلل 9فإنّه و ّقت ألهل العراق العقيق ّأوله املَ ْس َلخ ووسطه َغ ْمر ُة
وأوله أفضل ،وو ّقت ألهل الطائف قرن املنازل ،وو ّقت
وآخره ذات عرق ّ
ألهل املدينة ذا احلليفة وهي مسجد الشجرة ،وو ّقت ألهل اليمن يلملم،

وو ّقت ألهل الشام املهيعة وهي اجلحفة ،ومن كان منزله دون هذه املواقيت ما
بينها وبني ّ
مكة فعليه أن يحُ رم من منزله ،وال جيوز اإلحرام قبل بلوغ امليقات،
وال جيوز تأخريه عن امليقات إ ّ
ال لعلل أو تقية ،فإذا كان الرجل علي ً
ال أو اتّقى

يؤخر اإلحرام إىل ذات عرق».
فال بأس عن أنّ (((،

(((

احلج،
يا .يف الوسائل عن عيل بن جعفر عن أخيه قال :سألته عن املتعة يف ّ

احلج؟ قال« :و ّقت رسول اهلل 9ألهل العراق من
من أين إحرامها وإحرام ّ
العقيق ،وألهل املدينة ومن يليها من الشجرة ،وألهل الشام ومن يليها من

اجلحفة ،وألهل الطائف من قرن ،وألهل اليمن من يلملم ،فليس ألحد أن

يعدو من هذه املواقيت إىل غريها».
إىل غري ذلك من الروايات الدا ّلة عىل ّأن العقيق ميقات أهل العراق وأهل النجد.
(((

 . 1قرب اإلسناد ،164:ح 599؛ وسائل الشيعة ،309: 11باب  ،1ح .7
 . 2يف املصدر« :بأن» بدل «عن أن».
 . 3فقه الرضا 216:؛ بحار األنوار ،130: 96ح .19
 . 4وسائل الشيعة ،310: 11باب  ،1ح 9؛ مسائل عيل بن جعفر  ،107:ح 13؛ قرب اإلسناد
 ،244:ح 97؛ بحاراألنوار ،251: 10ح  1و ،127 126: 96ح .6

فاملراد به كام ذكره بعض املح ّققني((( الذين((( كان منزهلم خارج امليقات من
رشقي ّ
مكة من أهل نجد وما وراءه إىل أقىص بالد املرشق (((،وعىل هذا فال
منافاة به.

تقرر ذلك فاعلم ّ
أن العقيق املذكور له طرفان ووسط عىل املشهور بني
وإذا ّ
فأوله املَ ِ ْس َلخ((( بفتح امليم أو كرسها وهو إ ّما باملهملتني كام عن
األصحابّ ،

فخر املح ّققني والتنقيح ،بمعنى املوضع العايل أو مكان أخذ السالح ولبس
المة احلرب ويناسبه تسميته [بــ]ـربيد البعث أيض ًا كام سيأيت ،وإ ّما باخلاء
سمي
املعجمة كام حكاه ثاين الشهيدين عن بعض الفقهاء ،أي موضع النزعّ ،

به؛ ألنّه ينزع فيه الثياب لإلحرام ،ومقتىض ذلك تأخري التسمية عن جعله
ميقات ًا.
ووسط العقيق غمرة بفتح الغني املعجمة وسكون امليم واألخري مهملة
وهي منهلة من مناهل طريق ّ
مكة ،وهي فصل ما بني نجد وهتامة كام حكي

سميت هبا لزمحة الناس فيها.
عن األزهري والقاموسّ ،
وآخر العقيق ذات عرق بكرس ُاوىل املهملتني وسكون الثانية وهو اجلبل

سميت هبا؛ ألنّه كان هبا عرق من املاء ،أي قليل .وقيل :إنهّ ا كانت
الصغريّ ،

قرية فخربت.

(((

 . 1هو الطرحيي.
صحح املؤ ّلف يف اهلامش بام يف املتن ،ويف املصدر« :يريد
ثم ّ
 . 2يف النسخة« :ان من» بدل «الذين» ّ
هبم من كان».
 . 3جممع البحرين.191: 5
 . 4يف مستند الشيعة :املسلح.
 . 5من قوله« :أ ّما املسلخ بفتح امليم» إىل هنا أخذه من مستند الشيعة.167 166: 11

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

وأ ّما ما اشتملت عليه الرواية السابعة من ّ
أن العقيق ميقات أهل املرشق
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ّ
ويدل عىل هذا التحديد عدّ ة أخبار :منها مرسلة الفقيه املذكورة وهي

الثامنة ،ومنها الرضوية وهي العارشة ،ومنها رواية أيب بصري قال :سمعت
أباعبداهلل 7يقول« :حدّ العقيق ّأوله املسلخ وآخره ذات عرق».
وممّا ّ
يدل عىل دخول ذات عرق يف العقيق ما روي عن الكاظم 7أنّه قال
(((

إلسحاق بن عماّ ر« :كان أيب جماور ًا هاهنا ،فخرج يتل ّقى بعض هؤالء فلماّ رجع
باحلج».
وبلغ ذات عرق أحرم
ّ
وكذا رواية ِم ْس َمع عن أيب عبداهلل 7قال« :إذا كان منزل الرجل دون ذات
(((

عرق من ّ
مكة فليحرم من منزله».

(((

والظاهر ّ
أن التحديد بذلك ممّا ال يوجد فيه خالف بني األصحاب ،وقد
رصح بعض األفاضل (((،أنّه ممّا اتّفقت عليه األخبار وكلمة األصحاب إ ّ
ال
ّ

خرب ًا واحد ًا هو صحيحة ابن عماّ ر ّ
أن ّأول العقيق بريد البعث ،وهو دون
املسلخ بس ّتة أميال ممّا ييل العراق ،وبينه وبني غمرة أربعة وعرشون مي ً
ال
بريدان .انتهى.
وهي ّ
تدل عىل تقدّ م مبدإ العقيق عىل املسلخ بس ّتة أميال ،ولك ّنها شاذة ومل
نجد عليها عام ً
ال ،ويمكن اجلمع ّ
بأن املراد يف هذه الصحيحة مطلق العقيق،
ويف باقي األخبار امليقات من العقيق.

وعىل هذا فال جيوز اإلحرام قبل الوصول إىل املسلخ الذي كونه مبدأ العقيق

ممّا ال يوجد فيه خالف ،مع داللة األخبار الثالثة املذكورة عليه ،وكذا ال جيوز
نص ًا وإمجاع ًا.
تأخريه عن ذات عرق ّ
 . 1هتذيب األحكام ،56: 5ح 171؛ وسائل الشيعة ،313: 11باب  ،2ح .7
 . 2هتذيب األحكام ،164: 5ح 549؛ وسائل الشيعة ،304: 11باب  ،22ح .8
 . 3هتذيب األحكام ،59: 5ح 185؛ وسائل الشيعة ،334: 11باب  ،17ح .3
 . 4هو النراقي يف مستند الشيعة.

بل نسبه مجاعة إىل األصحاب وإىل املعروف بينهم مشعرين بدعوى اإلمجاع
عليه ،بل عن اخلالف والنارصيات والغنية اإلمجاع عليه وقيل :ال جيوز التأخري
عن الغمرة إ ّ
ال لعذر ،وقد نسب هذا القول إىل الشيخ وإىل والد الصدوق وإىل
ّ
واستدل هلم
الصدوق بل إىل الكليني أيض ًا ،واختاره الشهيد يف الدروس،
بصحيحة ابن عماّ ر املذكورة آنف ًا التي قلنا بشذوذها وبصحيحة عمر بن يزيد

وهي الرواية السابعة يف كالمنا وباخلرب اآلخر أليب بصري ،وهو ّ
أن حدّ العقيق
ما بني املسلخ إىل عقبة غمرة؛ انتهى.

(((

أقول :وقد يناقش فيه بوجوه:
تضمنته الروايات الثالثة بل
ّ
األول :بعدم التكافؤ بني األخبار؛ الشتهار ما ّ
اخلمسة املذكورة بني األصحاب ح ّتى كاد يكون إمجاع ًا بل نقل اإلمجاع عليه

مر ،وحينئذ تعدّ الروايات املقابلة هلا شا ّذة.
مجاعة من العلامء إشعار ًا وترصحي ًا كام ّ
تضمنت ّ
الثاينّ :
أن ّأول العقيق قبل املسلخ وهو
أن صحيحة ابن عماّ ر قد ّ

خالف ما اتّفقت عليه األخبار وكلمة األصحاب ،والصحيحة الثانية ،أي
رواية عمر بن يزيد ،قد اشتملت عىل ّ
أن ميقات أهل النجد قرن املنازل ،مع

أنّك قد عرفت من االتّفاق عىل ّ
أن ميقاهتم العقيق الذي نحن فيه فال بدّ من
ونتعرضها فيام بعد إن شاء اهلل.
تأويله،
ّ

وأ ّما خرب أيب بصري ففيه قصور السند.

الثالث :ضعفها من حيث الداللة ،أ ّما صحيحة ابن عماّ ر ،فال ّ
تدل عىل أزيد
 . 1مستند الشيعة.172 170: 11

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

وأ ّما تأخري اإلحرام عن الغمرة إىل ذات عرق اختيار ًا ،أي ال ملرض وال
تقية ونحومها ،فيجوز عىل املذهب املشهور شهرة عظيمة كادت تكون إمجاع ًا،
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ممّا ذكرناه سابق ًا ،وال داللة فيها عىل خروج ذات عرق ،وال عىل دخول غمرة،
بل وال عىل دخول املسلخ يف العقيق أيض ًا كام ال خيفى عىل من له أدنى ُمسكة،
وحينئذ فام يصنع بمثل الرواية الكذائية يف ّ
حمل االستدالل؟
فكل منهام ّ
وأ ّما اخلربان الباقيان ّ
يدل عىل خروج الغمرة أيض ًا من العقيق؛

املغيى ،ومل يقل به أحد من الطائفة.
خلروج الغاية عن ّ

الرابع :ظهور داللة خرب أيب بصري عىل خروج املسلخ من العقيق كخروج

عقبة غمرة منه؛ ألنّه قال« :حدّ العقيق ما بني املسلخ إىل عقبة غمرة» ال أنّه من
ّأول املسلخ إىل آخر غمرة ،فهو ّ
يدل عىل ما ذكرنا ،وكذا صحيحة ابن يزيد؛

فإنهّ ا ّ
مر ّ
أن بريد
تدل عىل خروج بريد البعث والغمرة من العقيق أيض ًا ،وقد ّ
أن اخلرب كأنّه ّ
البعث هو املسلخ ،والفرق بينهام ّ
يدل عىل خروج بعض الغمرة،

أي ما بعد عقبتها مع دخول ما قبلها يف العقيق ،والصحيحة ّ
تدل عىل خروج
الغمرة منه بأمجعها ،وهو يوجب حصول التعارض بني اخلربين ،وكيف كان،
فلم يذهب أحد من األصحاب إىل يشء من ذلك.

اخلامس :اختالف نسخ صحيحة عمر بن يزيد ففي الرياض واملستند كام
يف الوايف والتهذيب((( أنّه «و ّقت رسول اهلل 9ألهل املرشق العقيق نحو ًا من
بريدين ما بني بريد البعث إىل غمرة» ويؤ ّيد هذه النسخة ما يف رواية معاوية
بن عماّ ر الثانية من ّ
أن «بريد البعث دون غمرة بني بريدين» ومع ذلك ففي
اجلواهر((( كام يف الوسائل((( االكتفاء عىل بريد واحد حيث وجد فيهام نحو ًا

 . 1رياض املسائل181: 6؛ مستند الشيعة169: 11؛ الوايف482: 12؛ هتذيب األحكام،56: 5
ح .170
 . 2جواهر الكالم.106: 18
 . 3وسائل الشيعة (ط .اإلسالمية)  ،223 : 8باب  ،1ح  ،6ويف ط .آل البيت 309: 11كام يف
املصادر املتقدّ مة.

عن التهذيب حيث قال :وما رواه الشيخ يف (يب) إلخ ،وهو يعطي ّ
أن نسخ
التهذيب أيض ًا خمتلفة ،وعند ذلك يعرس الوثوق عىل أحد منها ،هذا.
املتأخرين الفاضل املد ّقق
متأخري
ّ
ولكن قد اختار هذا القول من بني ّ

النراقي طاب ثراه يف مستنده حيث قال:
ُ
صحيحة
جيوز اإلحرام من ذات عرق اختيار ًا،
ّ
وحج ُة النافني ،يعني من ال ّ
عمر بن يزيد والرواية ُ
األخرى أليب بصري وصحيحة ابن عماّ ر األخرية الراجحة
بصحة السند وموافقة أصل االشتغال وخمالفة العا ّمة ،كام ّ
يدل
عىل ما تقدّ م
ّ

عليه الصحيحة املروية يف االحتجاج عن صاحب األمر (عليه السالم) :عن
الرجل يكون مع بعض هؤالء ويكون م ّتص ً
حيج ويأخذ عن اجلا ّدة وال
ال هبمّ ،

ثم يلبس
حيرم هؤالء من املسلخ؟ فكتب 7إليه يف اجلواب« :حيرم من ميقاتهّ ،
ويلبي يف نفسه ،فإذا بلغ إىل ميقاهتم أظهره».
الثياب ّ

قال :وأجيب عنها بعدم تكافئها ولو كانت صحيحة للمرسلة وأخوهيا؛

السيد السند (قدس رسه)
لشهرة املرسلة وشذوذ الصحيحة .إىل آخر ما ذكره ّ
يف الرياض((( ّ
ملخص ًا.
ثم قال :ك ّلام ذكر وإن كان كذلك إ ّ
ال ّ
احلجية غري
أن الشذوذ املخرج عن ّ
ّ
ثابت بعد فتوى مثل الصدوقني والشيخ والشهيد بل الكليني أيض ًا ،حيث
اقترص يف التحديد عىل رواية أيب بصري الثانية وصحيحة ابن عماّ ر ،فيبقى دليل

الطرفني متكافئني ،فيجب الرجوع إىل أصل االشتغال ،ولذا مل جيرتئ أكثر
املرجحني ألد ّلة املشهور عىل الفتوى به ،وجعلوا األخري أحوط،
ّ
املتأخرين ّ
 . 1احلدائق النارضة 438: 14وفيه كام يف املصادر املتقدّ مة.
 . 2رياض املسائل.182: 6

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

من بريد ما بني بريد البعث إىل غمرة ،وكذا يف احلدائق (((،وظاهره أنّه نقله
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مر فتد ّبر((( .انتهى كالمه
وهو كذلك لو مل يكن أظهر ،مع أنّه األظهر أيض ًا ملا ّ
رفع مقامه.

أقول :ما أفاد (قدس رسه) فيه بحثّ ،
فإن فتوى العلامء املوصوفني املزبورين

تفرد بذكره يف املقام فال شاهد له
بذلك غري ثابت ،أ ّما ثقة اإلسالم الذي قد ّ

من الكايف ،ومل أعثر عىل من نسب القول إليه من علامئنا السابقني والالحقني
ألن ذكر رواية ال ّ
ّ
فض ً
استدل به عليه ليس بدليل؛ ّ
يدل
ال عن ثبوت فتواه ،وما
عىل الفتوى هبا ،وإن كانت مذكورة يف باب التحديد ،عىل أنّه مل يفرد للتحديد
باب ًا ،بل ذكرمها يف باب مواقيت اإلحرام كغريمها من الروايات الكثرية بدون
الرتجيح والتنقيد ،فكيف حيكم بأنهّ ام مذكورتان يف التحديد؟ وكذا ترك إدراج
رواية ال ّ
سيام بعد ما اشتهر فتاوي
يدل عىل ضعفها أو أنّه خالف فتواه ،ال ّ
ورب خرب ليس له أثر يف الكايف ،وإ ّ
ال مل احتجنا
األصحاب بمضموهنا ،كيف ّ
إىل الفقيه والتهذيب وغريمها من كتب األخبار كام ال خيفى عىل أويل األنظار.

مر أن يكون فتواه بمضموهنام ،وأ ّما عيل بن بابويه فقد
وباجلملة فال يثبت بام ّ
قال الع ّ
المة يف املختلف :املشهور ّ
أن اإلحرام من ذات عرق خمتار ًا سائغ ،لكن

األفضل املسلخ ،وأدون منه غمرة ،وكالم الشيخ عيل بن بابويه (رمحه اهلل)
(((
يشعر بأنّه ال جيوز التأخري إىل ذات عرق إ ّ
ال لعليل أو لتقية؛ انتهى.
أن الع ّ
المة(رمحه اهلل) كان ّ
وهذه العبارة تعطي ّ
شاك ًا يف كونه مذهب ًا لوالد

الصدوق ،وإنّام كان ذلك لعدم ظهور عبارته يف األمر املذكور ،فام استظهره

الشهيد(رمحه اهلل) هاهنا حيث قال عىل ما حكي عنه(((ـ « :وظاهر عيل بن
 . 1مستند الشيعة.173 172: 11
 . 2خمتلف الشيعة.40: 4
 . 3احلاكي السبزواري يف ذخرية املعاد 575:؛ والبحراين يف احلدائق النارضة 438: 14وفيه نقله
عن الذكرى.

ّ
يؤخر
الشك الب ّتة حيث قال فيهاّ :أوهلا املسلخ((( وهو أفضلها ،وال ينبغي أن ّ
اإلنسان اإلحرام منه إ ّ
ال عند الرضورة ،وأوسطه غمرة ،وآخره ذات عرق،
وال جيعل إحرامه من ذات عرق إ ّ
ال عند الرضورة والتقية (((.إىل آخر ما أفاد.

مرصح يف حرمة التأخري بال عذر ،بل يشعر بالكراهة
وهي كام ترى غري ّ
بالنظر إىل قوله املقدّ م الذي ال يراد منه إ ّ
ال كراهة التأخري عن املسلخ كام ال

ظاهر.
منع
خيفى ،وعىل هذا ففي ظهورها فيام استظهره الشهيد؛ هنا إشكال بل ٌ
ٌ

وأول العقيق املسلخ
وأ ّما الصدوق(رمحه اهلل) فعبارته يف املقنع هكذاّ :
تؤخر اإلحرام إىل آخر وقت إ ّ
ال من
ووسطه غمرة وآخره ذات عرق (((،وال ّ

وأوله أفضل؛ انتهى.
ع ّلة ّ

(((

مرصحة يف احلرمة أو الكراهة بل ظاهرها األخري لتلوها بقوله:
وهي غري ّ

«وأوله أفضل» فإنّه يشعر ّ
بأن آخره مفضول ومرجوح ،وعبارته يف اهلداية
ّ

(((

 . 1الدروس.340: 1
 . 2يف املصدر :املسلح.
 . 3النهاية210:؛ قال يف االقتصاد 300:عند ذكر املواقيت :منها ألهل العراق جيمعها اسم
األول ودوهنا األوسط
العقيقّ ،أوهلا املسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق .وأفضلها ّ
وأدوهنا األخري ،وال يتجاوز ذات عرق إ ّ
متعمدً ا لزمه الرجوع إليها ،فإن مل
ال حمر ًما ،فإن جتاوز ّ
حجه ،وإن جتاوزه ناس ًيا أو لعذر رجع مع اإلمكان ،فإن مل يمكنه أحرم من موضعه
يمكنه بطل ّ
وقد أجزأه.
تؤخر اإلحرام إىل ذات عرق.
 . 4يف املصدر :وال ّ
 . 5املقنع .217:
تؤخر اإلحرام إىل
 . 6اهلداية 218 :وفيه كام يف نقل املؤ ّلف عن املقنع ،أعني مل يرد فيه قوله« :وال ّ
ذات عرق».

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

بابويه والشيخ يف النهاية»((( هذا ال يوجب القطع به بعد ما سمعت من عدم
ظهورها فيه عند مثل الع ّ
المة ،وأ ّما عبارة الشيخ يف النهاية فهي من مواقع
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أشدّ إغالق ًا منها ،س ّلمنا أنّه أفتى به ،ولكن ال خيرج مع ذلك عن الشذوذ

احلجيةّ ،
فإن خروج معلوم النسب ال يقدح يف اإلمجاع ،فكيف يف
املخرج عن ّ
الشهرة التي كادت تكون إ ّياه! ولو عزلنا النظر عن ّ
مر وس ّلمنا ذهاب
كل ما ّ
املشايخ الثالثة بل األربعة األج ّ
الء ّ
وإن مصري هؤالء العظامء يمنع عن الشذوذ
الكذائي فنقول :ليس ضعف الروايات الثالثة مرهون ًا بأيدي الشذوذ املزبور
فحسب ،بل هو خامس الوجوه التي سبق م ّنا تفصيلها وأكثرها مذكورة

(((
تضمنته الروايات
يف الرياض ،فتلك الوجوه الباقية تكفي يف تضعيف ما ّ
املزبورة بأمجعها ،وإن فرض عدم استقالل ّ
كل واحد منها منفرد ًا فيه ،فال

حيصل التكافؤ املدّ عى مع ذلك أيض ًا ،ولع ّله (قدس رسه) قد أومأ إىل نحو ما

ذكرناه بقوله« :فتد ّبر».

حجة النافني من حديث خمالفة األخبار النافية
وأ ّما ما ذكره(رمحه اهلل) يف ّ
كرم اهلل وجهه يف
للعا ّمة ،فالظاهر أنّه قد ذكره ناظر ًا إىل احلدائق النارضة ّ
اآلخرة ،وجعله عن الوجوه النارضة إىل ربهّ ا ناظرة فناسب لنا الرجوع إىل

الكتاب املذكور.

فاعلم ّ
أن الشيخ اجلليل املحدّ ث البحراين ـ تغمده اهلل بغفرانه ورضوانه ـ
األول ومرسلة الصدوق املذكورة« :واليبعد
قال فيه مشري ًا إىل رواية أيب بصري ّ
عندي محل اخلربين املشار إليهام عىل التقية وإن اشتهر العمل هبام بني األصحاب،
(((
ثم
ملا رواه الثقة اجلليل أمحد بن أيب طالب الطربيس يف كتاب االحتجاج»ّ ،
ذكر الرواية املذكورة يف عبارة الفاضل املد ّقق النراقي.
أقول :احلمل عىل التقية ال يمكن إ ّ
ال فيام يوافق العا ّمة ال فيام خيالفهم،

 . 1رياض املسائل.184 182: 6
 . 2احلدائق النارضة.440: 14

آخر العقيق ،بمعنى ّ
أن امليقات من ّأول املسلخ إىل آخر ذات عرق ،واملجموع
َ
يسمى بالعقيق الذي هو امليقات ،ومل يذهب إليه أحد من علامء العا ّمة إ ّ
ال من
ّ

ال يعبأ بقوله ،التّفاقهم عىل ّ
أن امليقات إنّام هو ذات عرق باخلصوص ال أنهّ ا
جزء امليقات.
قال الع ّ
المة طاب ثراه يف التذكرة :وذات عرق ميقاهتم باإلمجاع (((.انتهى.

األول ،وأ ّما مرسلة الصدوق ورواية
وهذا بالنسبة إىل أمثال رواية أيب بصري ّ

الفقه الرضوي 7فيام ختالفاهنم من وجهني:
مر آنف ًا.
أحدمها :ما ّ

أن ك ّ
ال منهام يشتمل عىل ّ
والثاينّ :
أن العقيق املذكور ممّا و ّقته
ونص عىل كونه ميقات ًا ،مع ّ
أن العا ّمة ك ّلها تنكره
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ّ
ال من ال يعتدّ به ،فكيف احتامل محلها عىل التقية عىل مسلكنا معارش ُ
إ ّ
األصولية
قرره
بل األخبارية أيض ًا ،وإن مل يبعد من الفاضل البحراين ّ
خاصة بنا ًء عىل ما ّ
يف مقدّ مات كتابه (((،من محلها عليها مع خمالفة العا ّمة ،وهو واضح الفساد كام
الء املح ّققني يف حم ّله (((،فام محله عىل احلمل املذكور هنا إ ّ
فصله بعض األج ّ
ال
ّ
ذلك التقرير الكاسد ،وإنّام هو كبناء الفاسد عىل الفاسد.

وخلص الكالم يف هذا املقام أ ّن هاهنا ثالث مق ّدمات:

ُ
األوىلّ :
أن العقيق ميقات ،وثبت بإمجاع م ّنا ،واستفاضة األخبار املذكورة
سابق ًا وغريها.
 . 1تذكرة الفقهاء 191: 7ويف ط .احلجري.320: 1
 . 2احلدائق النارضة.8 4: 1
 . 3الفوائد احلائرية .354 353:

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

والروايتان املذكورتان كذلكّ ،
فإن املستفاد منهام كأخواهتام هو كون ذات عرق
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الثانيةّ :
أي مواضعه شاء عىل اإلطالق
أن امليقات ممّا جيوز عقد اإلحرام من ّ
ألن املراد من امليقات ليس إ ّ
والعموم ،والظاهر أنّه اتّفاقي أيض ًا؛ ّ
ال مكان
اإلحرام ،وال تعيني يف يشء من مواضعه وأجزائه لإلحرام من حيث إنّه

أي مواضعه وقع كام هو واضح يف املواقيت الباقية
ميقات ،بل يكفي من ّ
كاجلحفة ويلملم ومسجد الشجرة وغريها ممّا سيأيت إن شاء اهلل.

الثالثةّ :
أن العقيق حمدود باحلدّ ين املذكورين ،أعني ّأوله املسلخ وآخره
ذات عرق ،وقد د ّلت عليه الروايات املشار إليها آنف ًا مع اعتضادها بالشهرة
العظيمة ،بل ا ّدعى الشيخ يف اخلالف اإلمجاع عليه حيث قال فيه:

فأ ّما ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراقّ ،
ألن ّأوله املسلخ وأوسطه غمرة

وآخره ذات عرق ،وعندنا ّ
واألئمة (عليهم
أن ذلك منصوص عليه من النبي
ّ

السالم) باإلمجاع من الفرقة وأخبارهم.
ثم قال يف وسط عبارته:
ّ

دليلنا ما قلناه من إمجاع الفرقة وأخبارهم (((.انتهى كالمه طاب ثراه.

والظاهر أنّه مل يوجد خمالف من األصحاب بعد شيخ الطائفة رضوان اهلل

السيد السند صاحب الرياض بل إىل زمان الفاضل
عليهم إىل عهد جناب ّ
النراقي أيض ًا حيث قال« :والظاهر عدم خالف يف ذلك التحديد» (((،يعني ّ
أن
العقيق من املسلخ إىل ذات عرق.

وقال ابن عصفور يف رشح املفاتيح« :وهذا التحديد والتوصيف جممع عليه».

مر حكاية اإلمجاع عليه عن النارصية والغنية ،والظاهر أنّه كذلك؛ فإنّا
وقد ّ
مل نجد من أصحابنا قائ ً
ال رصحي ًا بخروج ذات عرق من العقيق ،نعم قد يشعر
 . 1اخلالف.284 283: 2
 . 2مستند الشيعة.170: 11

وهو أمر آخر ،وكأنّه عىل تقدير تسليم دخول ذات عرق يف العقيق ،وهذه

املقدّ مات الثالثة تنتج جواز اإلحرام للمختار من ذات عرق كام هو واضح.

وأ ّما األمر املذكور وهو ّ
أن بعض الروايات كعبارة بعض القدماء يشعر
أو ّ
يدل عىل ّ
أن اإلحرام ال جيوز اختيار ًا من ذات عرق ،فقد عرفت ما فيهام

بالتفصيل ،وباجلملة فال يثبت ما خيالف النتيجة املذكورة ،فال بأس باملصري إىل
لقوته وضعف القول املخالف له.
القول املشهور؛ ّ

وحينئذ فال بدّ من أن يؤول الروايات املخالفة للمشهور ببعض التأويالت،

أن املراد ّ
وأوالها بل املتعينّ منها محل الروايات النافية الثالثة املذكورة عىل ّ
أن
ذات عرق وإن كانت من العقيق ،إ ّ
ال أنهّ ا ملّا كانت ميقات العا ّمة ،وكان الفضل
منحرص ًا فيام قبلها ،فلم يذكر ذات عرق يف الروايات ،وجعلت بعدم الفضيلة

وشدّ ة الكراهة كأن مل تكن ،فيؤول معناها إىل ّ
أن امليقات الذي يتعارف منه
إحرام الشيعة وفيه ٌ
فضل إنّام هو من ّأول املسلخ إىل آخر غمرة ،وهكذا يؤول ما

يف آخر مرسلة الفقيه والرضوي (عليه السالم) ّ
بأن البأس هنا بمعنى الكراهة،
أي يكره تأخري اإلحرام إىل ذات عرق بدون عذر ومع العذر فال كراهة.

وأ ّما رواية االحتجاج فهي أحرى وأقدم بالتأويل عند النظر اخلاطي؛
ألنهّ ا لو تركت وظاهرها لد ّلت عىل ّ
أن اإلحرام من ذات عرق ال جيوز حال
التقية أيض ًا ،مع إطباق األخبار وعلامئنا األخيار عىل جوازه منها حال التقية

ّ
فكأن الرواية املزبورة تشعر بمراعاة الفضل مع التقية ،وقال ابن
واملرض،
إدريس احلليّ (رمحه اهلل) :وو ّقت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ألهل العراق

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

كالم بعض القدماء كوالد الصدوق عىل ما ذكره الع ّ
المة ،وحكي عن البعض
فصلناه فيام تقدّ م ّ
بأن اإلحرام ال جيوز للمختار من ذات عرق،
اآلخر أيض ًا كام ّ
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أي جهاته وبقاعه أحرم فيعقد((( اإلحرام منها ،إ ّ
ال ّ
أن له ثالثة
العقيق ،فمن ّ
أوقاتّ :أوهلا املسلخ وهو أفضلها عند ارتفاع التقية ،وأوسطها غمرة ،وهو
ييل املسلخ يف الفضل عند ارتفاع التقية ،وآخرها ذات عرق ،وهي أدوهنا يف
الفضل إ ّ
ال عند التقية والشناعة واخلوف ،فذات عرق هي أفضلها يف هذا
احلال (((.إىل آخر ما يف الرسائر.
وهذه العبارة ّ
تدل عىل ّ
أن األفضل حال التقية هو ذات عرق بخالف ما

يفهم من الرواية املذكورة ،واهلل العامل بالشواهد والرسائر ،ومع ذلك ك ّله فال
ريب يف ّ
يؤخر اإلحرام اختيار ًا إىل ذات عرق ،وأحوط منه
أن االحتياط أن ال ّ
مر من ظهور بعض الروايات يف خروجها من
عدم تأخريه إىل الغمرة أيض ًا؛ ملا ّ
العقيق أيض ًا ،ولكن ملّا مل يوجد قائل به جعل اإلحرام من الغمرة أفضل من

ذات عرق ،ومنها مكروه ًا اختيار ًا ،ولع ّله الوجه يف أفضلية غمرة من ذات
عرق بناء ًا عىل القول املشهور كام هو املشهور ،مضاف ًا إىل ما فيه من املش ّقة
ال فال يوجد يف النصوص إ ّ
الالزمة لزيادة األجر واملثوبة ،وإ ّ
ال أفضلية املسلخ

خاصة ،والعلم عند اهلل سبحانه.
ّ

امليقات الثاني :مسجد الشجرة
رصح به يف
امليقات الثاين مسجد الشجرة وهو ميقات أهل املدينة ،كام ّ

(يع) و(فع) و(عد) وحمكي اجلامع واملقنعة والنارصيات ومجل العلم والكايف
(((
ّ
ويدل عليه أخبار كثرية:
واإلشارة ،بل عن النارصيات اإلمجاع عىل ذلك،
 . 1يف املصدر ويف نقل احلدائق ( )442: 14والرياض ( :)183: 6فينعقد ،وما يف املتن موافق
لنقل اجلواهر (.)107: 18
 . 2الرسائر.528: 1
 . 3نقله من جواهر الكالم ،107: 18واملراد من الرموز املذكورة هي الرشائع والنافع والقواعد.

(((
ثم عزم
ثم خرج ح ّتى أتى املسجد الذي هو عند الشجرة فصلىّ فيه الظهر ّ
ّ
ّ
فصف الناس
األول،
احلج((( مفرد ًا وخرج ح ّتى انتهى إىل البيداء عند امليل ّ
عىل ّ

ِ َ (((
باحلج مفرد ًا؛ احلديث.
فلبى
له سامطني
ّ
ّ

(((

حج رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وفيه :فلماّ
وما روي عن ابن سنان يف ّ

والتجرد يف إزار
نزل الشجرة أمر الناس بنتف اإلبط وحلق العانة والغسل
ّ
ورداء؛ اخلرب.

(((

التهيؤ
وعن ابن َو ْهب سألت أباعبداهلل (عليه السالم) ونحن باملدينة عن ّ
وجتهز ّ
بكل ما تريد ،واغتسل((( ،وإن شئت
لإلحرام ،فقال« :أطل باملدينة
ّ
استمتعت بقميصك ح ّتى تأيت مسجد الشجرة».
(((
وما عن الكليني مرس ً
أي طريق شاء.
ثم يأخذ ّ
ال قال :حيرم من الشجرة ّ
(((

ورواية رباح وفيها :فلو كان كام يقولون مل يتم ّتع رسول اهلل (صىل اهلل عليه

 . 1يف املصدر - :هو.
باحلج.
 . 2يف املصدر:
ّ
ّ
الصف من الناس ،والسامطان :الص ّفان « »12جممع البحرين.418: 2
 . 3السامط ككتاب:
 . 4هتذيب األحكام ،55: 5ح 1588؛ وسائل الشيعة ،214: 11باب  ،2ح 4؛ بحاراألنوار 94: 96؛
وقريبه يف الرسائر 552: 3من كتاب معاوية بن عماّ ر ،وعنه يف بحار األنوار ، 94: 96ح .18
حج النبي ،ح 7؛ وسائل الشيعة ،224: 11باب  ،2ح 15؛ بحار
 . 5الكايف ،:2494باب ّ
األنوار396: 21؛ وقريبه يف دعائم اإلسالم.298: 1
 . 6يف الفقيه :إن شئت.
 . 7هتذيب األحكام،62: 5ح196؛ كتاب من ال حيرضه الفقيه،308: 2ح2534؛ وسائل
الشيعة ،324: 12باب ،7ح.1
 . 8الكايف ،321: 4باب مواقيت اإلحرام؛ وسائل الشيعة ،318: 11باب  ،7ح .2

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

منها صحيحة ابن عماّ ر املشتملة عىل أنّه خرج رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
يف أربع بقني من ذي القعدة ،فلماّ انتهى إىل ذي احلليفة فزالت الشمس اغتسل،
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وآله) بثيابه إىل الشجرة (((.ونحوها رواية أيب بصري.
ويف صحيحة البجيل(((« :إذا ص ّليت يف مسجد الشجرة ،فقل وأنت قاعد يف
(((

وتستوى
ثم قم فامش ِح ّتى تبلغَ امليل
َ
دبر الصالة قبل أن تقوم ما يقول املحرمّ ،
فلبه».
بك البيداء ،فإذا استوت بك ّ

(((

وصحيحة عمر بن يزيد« :إذا أحرمت من مسجد الشجرة  ،فإن كنت
(((
ماشي ًا ّلبيت من مكانك إىل((( املسجد» ...احلديث.
األول.
احلج  ،وقد سبق يف امليقات ّ
واملروي عن عيل بن جعفر يف متعة ّ
ويف العلل :ألي ع ّلة أحرم رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) من مسجد

الشجرة ومل حيرم من موضع دونه؟ فقال« :ألنّه ملّا أرسي به إىل السامء وصار

بحذاء الشجرة نودي» ...احلديث.

(((

إىل غري ذلك من األخبار املستفيضة ،بل املتواترة الدا ّلة عىل ّ
أن مسجد

 . 1الكايف ،322: 4ح 5؛ هتذيب األحكام ،59: 5ح 187؛ ُ
األصول الس ّتة عرش ،أصل عاصم
بن حمُ َيد24:؛ وسائل الشيعة ،324: 11باب  ،11ح  4و ،334:باب  ،17ح  .5الحظ معاين
األخبار382:؛ بحار األنوار ،129: 96ح .17
 . 2من ال حيرضه الفقيه ،306: 2ح 2528؛ وسائل الشيعة ،323: 11باب  ،11ح .2
 . 3يف مستند الشيعة ( :)176: 11صحيحتا ابن عماّ ر والبجيل وصحيحة احللبي.
 . 4الكايف ،333: 4باب صالة اإلحرام وعقده واالشرتاط فيه ،ح  11ويف ط .دار احلديث8
337:؛ من ال حيرضه الفقيه ،320: 2ح 2562؛ وسائل الشيعة ،373: 12باب  ،35ح .3
محاد بن عثامن عن
احلجاج و ّ
رواه الكليني بإسناده عن حفص بن البخرتي وعبد الرمحان بن ّ
احللبي مجيع ًا عن أيب عبداهلل .7ورواه الصدوق مع ّلق ًا عن حفص بن البخرتي ومعاوية بن
احلجاج واحللبي مجيع ًا عن أيب عبداهلل.7
عماّ ر وعبد الرمحان بن ّ
 . 5يف املصدر :من ،وما يف املتن موافق ملستند الشيعة ( )317: 11وهو مصدره يف نقل األحاديث.
 . 6هتذيب األحكام ،92: 5ح 301؛ وسائل الشيعة ،384: 12باب  ،40ح .3
 . 7علل الرشائع ،433:باب  ،169ح1؛ من ال حيرضه الفقيه ،200: 2ح 2134؛ وسائل
الشيعة ،311: 11باب  ،1ح13؛ بحار األنوار ،370: 18ح  ،76و ،128: 96ح .12

بعضهم ،وال ينافيه ما ورد يف شطر من األخبار كفتاوى مجاعة من ّ
أن ميقات
ألن الظاهر بل الثابت ّ
املدينة هو ذواحلليفة؛ ّ
أن ذا احلليفة هو مسجد الشجرة
ّ
واملهذب ومجيع كتب الشيخ
رصح به عىل ما حكي((( يف املعترب
ال غري ،كام ّ

وعن القايض والصدوق وس ّ
الر وابن إدريس وابن زهرة والتذكرة واملنتهى
ّ
ويدل عليه
والتحرير ،بل عن ابن زهرة منهم دعوى اإلمجاع عىل اتحّ ادمها،
حسنة احللبي ورواية عبيد اهلل التي هي مثلها وصحيح ابن رئاب ورواية الفقه

الرضوي 7ممّا سبق م ّنا يف مبحث ّأول املواقيت وغريها من األخبار.
وذو ُ
بضم احلاء املهملة وفتح الالم والفاء بعد املثناة التحتانية مصغّ ر
احل َليفة ّ
احللفة وهي اليمني لتحالف قوم من العرب به ،قال فخر اإلسالم يف رشح

اإلرشاد :ويقال ملسجد الشجرة ذو احلليفة ،وكان قبل اإلسالم اجتمع فيه
احل َليفة تصغري َ
ناس وحتالفوا ،وهكذا يف التنقيح وقيلُ :
احل َل َفة بفتحات واحد
(((
َ
سمي به لكثرة وجوده فيه.
احل َل َفاء ،وهو النبات املعروف ،ولع ّله ّ
وهذا امليقات ،أي مسجد الشجرة ،عىل عرشة مراحل من ّ
رصح به
مكة كام ّ

الع ّ
المة يف التذكرة((( وحمكي املنتهى واملبسوط (((،وكذا يف كالم ال َّنووي ولك ّنه

زاد لفظ «نحو» ،أي نحو عرش مراحل .انتهى.
(((
املسافر نحو يوم كام عن املصباح املنري،
واملرحلة :املسافة التي َي ْق َط ُعها
ُ
(((

 . 1حكى عنهم يف جواهر الكالم.107: 18
 . 2من كالم فخر املح ّققني إىل هنا نقله من كشف اللثام212: 5؛ وجواهر الكالم.108: 18
 . 3تذكرة الفقهاء ،191: 7ويف ط .احلجري.320: 1
 . 4منتهى املطلب ،667: 2ط .احلجري؛ املبسوط.312: 1
 . 5املجموع195: 7؛ روضة الطالبني.312: 2
 . 6املصباح املنري.223: 2

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

الشجرة هو امليقات كفتاوى املعظم املذكورة مع دعوى اإلمجاع عليه من
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وعن شمس العلوم أنهّ ا مسرية يوم.

(((

أن املرحلة أربعة وعرشون مي ً
هذا ،ويستفاد من كالم بعض الفقهاء ّ
ال؛ ألنّه
«إن املرحلتني ثامنية وأربعون مي ً
قالّ :
ال» (((.كام جييء إن شاء اهلل فتد ّبر.

ولكن الظاهر أنّه س ّتة أميال؛
وأ ّما الفصل بينه وبني املدينة فاختلف فيه،
ّ
لظهوره من القاموس وحترير ال َّن َووي (((،ولكونه منصوص ًا يف بعض األخبار،
كام روي يف معاين األخبار عن أيب جعفر 7أنّه قال لعبداهلل بن عطاّ :
«إن
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) كان من أهل املدينة وو ّقته من ذي احلليفة وإنّام

كان بينهام س ّتة أميال» .انتهى.

(((

مر وكذا
وكيف كان ،فال بدّ حينئذ من أن حيمل األخبار املطلقة عىل ما ّ

رصح بام خيالفه كمحكي الدروس ّ
أن امليقات ذو
الفتاوی املطلقة ،وأ ّما من ّ
احلليفة وأفضله مسجد الشجرة واألحوط اإلحرام منه (((،بل حكي عن

املسمى بذي احلليفة ،وإن كان
الكركي أنّه قال :جواز اإلحرام من املوضع
ّ
(((
خارج ًا من املسجد ال يكاد يدفع.
خاصة ميقات ًا ألهل املدينة،
أقول :يدفعه األخبار اجلاعلة مسجد الشجرة ّ

املرصحة يف ّ
أن ذا احلليفة هو املسجد ،املعتضدة بعمل
والروايات املفسرّ ة
ّ
املقيد
األكثر ،بل باإلمجاع املحكي عن النارصيات والغنية ،ومحل املطلق عىل ّ

 . 1شمس العلوم.3291: 5
 . 2احلدائق النارضة .326: 14
 . 3القاموس املحيط190: 3؛ املجموع لل َّن َووي195: 7؛ ونقله عنهام يف جواهر الكالم18
.109:
 . 4معاين األخبار  ،382:ح 12؛ وسائل الشيعة ،321: 11باب  ،9ح 5؛ بحار األنوار96
 ،129:ح .17
 . 5الدروس.340: 1
 . 6حكى عنه يف مستند الشيعة.178: 11

من عبارة الدروس ونحوه فال وجه له يف املقام؛ لورود األخبار الصحيحة
خاصة ،مع اعتضادها أيض ًا بفتاوي
وغريها يف تفسري ذي احلليفة باملسجد
ّ

مر.
املعظم وباإلمجاع املنقول عن ابن زهرة كام ّ

وأ ّما صحيحة عبيد اهلل احللبي التي قد ذكرناها سابق ًا حيث قال 7فيها:
احلج ،فإذا خرج من املسجد وسار
«وهي مسجد الشجرة يصليّ فيها ويفرض ّ

األول أحرم» .انتهى ،فهي وإن كان
واستوت به البيداء حني حياذي امليل ّ

ظاهرها يؤ ّيد القول املذكور ،ولكن لو أريد من اإلحرام معناه احلقيقي ،وليس

ألن الظاهر من مالحظة أكثر األخبار ّ
كذلك؛ ّ
أن املراد من اإلحرام هنا التلبية،
كام ّ
يدل عليه صحيحة ابن عماّ ر وصحيحة البجيل من األخبار املتقدّ مة آنف ًا،
التهيؤ لإلحرام ،فقال« :يف مسجد
مضاف ًا إىل صحيحة ابن َو ْهب [سأل] عن ّ
الشجرة فقد صلىّ فيه رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،وقد ترى أناس ًا حيرمون

فال تفعل ح ّتى تنتهي إىل البيداء حيث امليل ،فتحرمون كام أنتم يف حماملكم،
هم ّلبيك» ...الرواية ،حيث جعل اإلحرام هو التلبية.
تقولّ :لبيك ال ّل ّ
احلج أن يظهر التلبية
وصحيحة ابن سنان :هل جيوز للمتم ّتع بالعمرة إىل ّ

يف مسجد الشجرة؟ فقال« :نعم ،إنّام ّلبى رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) عىل
(((
البيداء؛ ّ
فأحب أن يع ّلمهم كيفية التلبية».
ألن الناس مل يكونوا يعرفون التلبية
ّ
(((
وصحيحته ُ
األخرىّ :
يلبي((( ح ّتى يأيت البيداء».
«أن رسول اهلل 9مل يكن ّ
 . 1الكايف ،334: 4ح 12؛ هتذيب األحكام ،84: 5ح 280؛ االستبصار ،170: 2ح 562؛
وسائل الشيعة ،372: 12باب  ،35ح .2
يلب.
 . 2يف النسخةّ :
 . 3هتذيب األحكام ،84: 5ح 279؛ االستبصار ،170: 2ح 561؛ وسائل الشيعة،370: 12
باب  ،34ح .5

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

اخلاصة عىل األفضلية ،كام يستفاد
طريق اجلمع ،وأ ّما اجلمع بحمل الروايات
ّ
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تلب ح ّتى تأيت
ويف صحيحة ابن حازم« :إذا ص ّليت عند الشجرة ،فال ّ

البيداء».

(((

إىل غري ذلك من األخبار الكثرية التي ترشد إىل ّ
أن معنى الرواية ما ذكرناه،
فإن الظاهر ّ
احلج»؛ ّ
أن املراد
السيام إىل ما قبله من قوله« :يصليّ فيها ويفرض ّ
ّ
احلج ،وحينئذ فال يراد من اإلحرام بعد ذلك إ ّ
ال التلبية
منه إنّام هو إحرام ّ

السيد السند
نفسها كام قيل ،أو إظهارها كام عن ّ
املتأخرين ،وقد قطع به جناب ّ
يف الرياض حيث قال« :إ ّ
ال عىل تقدير أن يراد من اإلحرام فيه معناه احلقيقي
وليس قطع ًا؛ ملنافاته لصدره» (((.وتبعه الفاضل املد ّقق النراقي يف التحتم.
وباجلملة فلو تركت الرواية عىل ظاهرها لكانت شا ّذة ،فالقول املذكور
(((

األول احلاكم باالتحّ اد بني ذي احلليفة ومسجد
ال خيلو عن ضعف ،والقول ّ
القوة ،ويف عقد اإلحرام منه حيصل الرباءة قطع ًا إمجاع ًا
الشجرة يف غاية ّ
اجلبار.
ونصوص ًا بخالف خارجه ،فهو املختار ،والعلم عند اهلل ّ

أن ميقات املدينة إنّام هو مسجد الشجرة ،فاعلم ّ
تقرر ّ
أن املحرم لو
وإذا ّ
كان جنب ًا أو حائض ًا أحرما به مرور ًا واجتياز ًا؛ حلرمة اللبث ،فإن ّ
تعذر ذلك
يؤخران اإلحرام إىل اجلحفة
رصح به مجاعة ،أم ّ
فهل حيرمان من خارجه كام ّ
التي سيجيء ذكرها إشكال ،واألحوط اإلحرام منهام ،وسيأيت مزيد توضيح

له إن شاء اهلل.

ثم اعلم ّ
أن كون مسجد الشجرة ميقات ًا ألهل املدينة إنّام هو يف حال االختيار،
ّ
أن ميقاهتم حينئذ ُ
أي بال رضورة ،وأ ّما مع ذلك فالظاهر ّ
اجل ْح َفة ،وهي باجليم

 . 1هتذيب األحكام ،84: 5ح 278؛ االستبصار ،170: 2ح 560؛ وسائل الشيعة،370: 12
باب  ،34ح .4
 . 2رياض املسائل.187: 6
 . 3مستند الشيعة.179 178: 11

(((
وسميت
وسبع مراحل من املدينة كام حكي عن حترير ال َّن َووي وهتذيبه،
ّ
ثم العني املهملة ،ومعناها
َم ْهيع ًة ،بفتح امليم وسكون اهلاء وفتح املث ّناة التحتانية ّ

املكان الواسع.

ويف القاموسُ :
ميقات أهل الشام ،وكانت قري ًة جامع ًة عىل
بالضم
اجل ْح َف ُة
ُ
ّ
ال من ّ
اثنني وثامنني مي ً
سمى َم ْه َي َع ًة ،فنزل هبا بنوعبيد وهم إخو ُة
مكة ،وكانت ُت َّ

يثرب ،فجاءهم ٌ
سيل ُج ٌ
الع ُ
فاجت ََح َف ُهم،
امليق من َ
عاد وكان أخرجهم َ
حاف((( ْ
(((
فس ّميت ُ
اجل ُ
حفة .انتهى.
ُ
وعن املصباح املنري أنهّ ا منزل بني ّ
مك َة واملدينة قريب من رابغ باملعجمة بني
(((
َبدْ ر ُ
وخ َليص.
ٌ
وعىل ّ
خالف
كل حال فكوهنا ميقات ًا هلم يف حال الرضورة ممّا ال يوجد فيه
رصح بذلك الع ّ
المة النجفي يف اجلواهر((( وغريه يف
بني األصحاب ،وقد ّ
غريه ،مضاف ًا إىل ما رواه الشيخ عن أيب بصري قال :قلت أليب عبداهلل:7

«خصال عاهبا عليك أهل ّ
مكة ،قال :وما هي؟ قلت :قالوا :أحرم من اجلحفة
ُ
فأخذت
اجلحفة أحدُ الوقتني،
ورسول اهلل 9أحرم من الشجرة ،فقال:
ُ
بأدنامها وكنت علي ً
ال».

(((

رخص رسول اهلل9
وما رواه يف الكايف عن احلرضمي عنه 7قال« :قد ّ

 . 1حكى عنهام يف كشف اللثام ،212: 5ويف ط .احلجري.306: 1
اجل ِ
 . 2يف املصدرُ :
حاف.
 . 3القاموس املحيط .179: 3
 . 4املصباح املنري.91: 2
 . 5جواهر الكالم.110: 18
 . 6هتذيب األحكام ،57: 5ح 176؛ وسائل الشيعة ،317: 11باب  ،6ح .4

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

ثم الفاء ،موضع عىل ثالث مراحل من ّ
مكة
ثم احلاء املهملة الساكنة ّ
املضمومة ّ
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ملن كان مريض ًا أو ضعيف ًا أن يحُ ْ ر ِ َم من اجلحفة».

(((

هذا ،وقال ابن محزة واجلعفي من علامئنا عىل ما حكي عنهام بعدم التقييد،
فجوزا اإلحرام ألهل املدينة من اجلحفة اختيار ًا بال عذر؛ إلطالق بعض
ّ

(((

الصحاح ،والتي ّ
اطلعت عليها ثالثة:
ُ
األوىل :صحيحة عىل بن جعفر املتقدّ مة يف ّأول املواقيت حيث قال فيها:
«وأهل املدينة من ذي احلليفة واجلحفة».
الثانية :صحيحة معاوية بن عماّ ر أنّه سأل أبا عبداهلل 7عن رجل من أهل

املدينة أحرم من اجلحفة قال« :ال بأس».

(((

الثالثة :صحيحة احللبي قال سألت أبا عبداهلل 7من أين حيرم الرجل إذا
ً (((
جاوز الشجرة؟ فقال« :من اجلحفة وال جياوز اجلحفة إ ّ
ال حمرما».

تؤوالن.
والروايتان املتقدّ متان ال تكافئاهنا فترتكان أو ّ
أقول وباهلل التوفيق :الصحاح املذكورة شا ّذة؛ إلعراض األصحاب عن
العمل بإطالقها ،ومع ذلك ففيها قصور الداللة عىل العموم ،أ ّما ُ
األوىل فليس
املراد فيها ّ
أن أهل املدينة حيرمون من املوضعني كليهام ،كام هو مقتىض حقيقة
اللفظ ،فمجازه أن يراد منه التوقيت يف اجلملة ولو يف حال الرضورة.

مر عىل طريق الشام،
وأ ّما الثانية :فلجواز أن يكون السؤال عن املدين الذي ّ
توهم ّ
ّ
مر عىل طريق آخر،
فكأن السائل ّ
أن الشجرة ميقات املدين مطلق ًا وإن ّ
ثم ال حيرم منه
وباجلملة فليست ّ
يمر عىل مسجد الشجرةّ ،
مرصحة يف مدين ّ
 . 1الكايف ،324: 4باب من جاوز ميقات أرضه بغري إحرام أو دخل ّ
مكة بغري إحرام،ح3؛ ويف
ط.داراحلديث353: 8،؛ وسائل الشيعة ،317 :11باب  ،6ح .5
 . 2حكى عنهام النراقي يف مستند الشيعة .182 181 : 11
 . 3من ال حيرضه الفقيه ،306: 2ح 2527؛ وسائل الشيعة ،316: 11باب  ،6ح .1
 . 4هتذيب األحكام  ،57: 5ح 177؛ وسائل الشيعة ،317 316 :11باب  ،6ح .3

وأ ّما الثالثة :فال يبعد أن يراد من الرجل املذكور فيها الرجل املريض أو

الضعيف بقرينة غريها من الروايات ،ومراعا ًة لعادة الناس يف اإلحرام من
فإن الغالب إنّام كان هو اإلحرام من الشجرة إ ّ
ميقات املدينةّ ،
ال أن يكون
ّ
فكأن السائل إنّام سأل عن املوضع الذي حيرم منه بعد جتاوز
الرجل ذا عذر،
الشجرة ومل يسأل عن املتجاوز.

أو أن يقالّ :
إن الرجل مطلق ،ولك ّنه ملّا وصل إىل قرب اجلحفة صار من

مجلة ذوي األعذار؛ ّ
سيام إذا وصل إىل
ألن العود إىل الشجرة بعد التجاوز عنها ّ
وسيام إذا استلزم العود التخ ّلف عن الرفقة ،مش ّقة ورضورة
قرب اجلحفةّ ،
األول.
مبيحة لإلحرام من اجلحفة ،وهذا أوىل من ّ

وعىل هذا حيصل املعارضة والتكافؤ بني األخبار ،فيلزم محل املطلق عىل

متضمنة ملعنى
املقيد ،وهو الرواية األخرية منهام ،أعني رواية احلرضمي؛ أل ّهنا
ّ
ّ
ّ
فيدل باملفهوم عىل اختصاص الرخصة باملريض والضعيف ،فهو
الرشط،
األقوى ،ومع ذلك موافق لقاعدة االحتياط.

التعرض
تقرر اختصاص جواز اإلحرام من اجلحفة مع عذر فينبغي ّ
وإذا ّ

ملعناه ،وال ريب يف ّ
يتحمل معه مش ّقة اإلحرام من الشجرة
أن املرض الذي ال
ّ

جيوز اإلحرام من اجلحفة ،وكذا الضعف الكذائي لكوهنام منصوصني ،وأ ّما
ممّا ّ
تعميمه بالنسبة إىل ّ
كل عذر كاجلنابة واحليض املانعني عن الدخول يف مسجد
الشجرة كام سبق م ّنا اإليامء إليه فال خيلو عن إشكال؛ لوجود الفارق البينّ بني
هذا وذاك.

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

اختيار ًا بدون عذر.
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الكالم مع صاحب مستند الشيعة

(((

وما ذكره الفاضل املد ّقق النراقي بقوله :ومتثيل الرضورة يف األخبار بالع ّلة
واملرض والضعف اليوجب التخصيص بعد اتحّ اد الع ّلة قطع ًا وعدم القول

أن األمر عىل عكس ما أفادّ ،
بالفصل ظاهر ًا؛((( ففيه ّ
فإن املروي يف أحدمها:
«كنت علي ً
«رخص رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ملن كان
ال» ويف اآلخرّ :
مريض ًا أو ضعيف ًا» وهذا يقتيض التخصيص بام ذكر ،ومحله عىل التمثيل يفتقر
إىل دليل ،وإذ ليس فليس ،س ّلمنا التمثيل ولكن ليس الع ّلة بحيث يشمل
اجلنابة واحليض ،كيف وال مش ّقة عليهام يف اإلحرام من الشجرة ،بخالف
املريض والضعيف ،وهو الفارق املانع من قياس هذا عىل ذلك وهو واضح.
وأ ّما ما ذكره(رمحه اهلل) أخري ًا من عدم القول بالفصل ،ففيه ّأوالّ :
أن مع

ثبوت الفارق فيهام كام هو واضح ال عربة بام ذكر ،حلصول االختالف حينئذ
يف حكم الشيئني املختلفني حقيقة.
أن معظم األصحاب عىل ّ
وثاني ًاّ :
أن اجلنب واحلائض جيب عليهام اإلحرام

من خارج مسجد الشجرة ،بل ال يوجد خالف بينهم كام اعرتف به جناب
السيد يف الرياض (((،وعىل هذا فليس فيه قول ثان فض ً
ال عن ثالث.
ّ
وأ ّما ما أفاد بقوله« :ولعدم دليل عىل توقيت اخلارج ملثلهام» (((،فمن مثله

بعيدّ ،
ألن املراد من خارج املسجد ما حياذيه ،وقد عدّ  1من مجلة املواقيت
 . 1العنوان من هامش النسخة.
 . 2مستند الشيعة.183: 11
 . 3قال يف رياض املسائل :186: 6فلو كان املحرم جنب ًا أو حائض ًا أحرما به جمتازين ،حلرمة
اللبث .وإن ّ
رصح به مجاعة من غري خمالف هلم أجده ،أم
تعذر فهل حيرمان من خارجه كام ّ
يؤخرانه إىل اجلحفة؟ إشكال . ...
ّ
 . 4مستند الشيعة.183: 11

ال يعترب حماذاة مسجد الشجرة هلام؟

وقد اتّضح ممّا ذكرنا ّ
أن ّأول القولني وهو إحرامهام من حماذاة املسجد ال

قوة ،واألحوط اإلحرام منهام كام سبق م ّنا ،واهلل هو العامل.
خيلو عن ّ

بقي الكالم يف أنّه لو جتاوز املختار بناء عىل املختار من الشجرة بال إحرام
يصح إحرامه حينئذ من
عمد ًا بدون عذر فال شبهة يف اإلثم والعصيان وأ ّما أنّه ّ
اجلحفة كام حكي عن «س» و«ك» (((،أو ال ،كام مال إليه البعض فيه إشكال،

السيد السند يف الرياض ّ
أن التأ ّمل ال
وللتأ ّمل فيه جمال ،بل يستفاد من كالم ّ

خيلو عن وجه.

(((

نعم قال الع ّ
ملخصهّ :
المة النجفي يف اجلواهر ما ّ
إن الظاهر هو جواز
اإلحرام حينئذ ،لصدق اإلحرام من امليقات الذي هو وقت ّ
يمر عليه
لكل من ّ
وإن كان آث ًام بعدم إحرامه ّأو ً
األول ،إ ّ
ال ّ
أن ذلك ال خيرجه
ال عند املرور عىل ّ
عن صدق اسم املرور عىل الثاين ،مضاف ًا إىل إطالق نفي البأس عن اإلحرام
منه ،وتقييد احلكم التكليفي ال يقتيض تقييد احلكم الوضعي املستفاد من ظاهر

النصوص ،ومن هنا قال بعض الناس :إنّه ينبغي القطع بذلك ،فام وقع من
ظاهر آخر ُ
امليل إىل العدم يف
املتأخرين من احتامل عدم املرشوعية له بل
بعض ّ
ُ
غري حم ّله (((.انتهى كالمه رفع مقامه.

جيدٌ متنيٌ ولكن قد خيطر بالبال ّ
أن األخبار الدا ّلة عىل
أقول :ما أفادّ 1
للامر عىل امليقات إنّام يستفاد من ظاهرها وجوب اإلحرام منه
جواز اإلحرام ّ
 . 1املصدرالسابق.187: 11
 . 2حكى عنهام (أي الدروس واملدارك) يف رياض املسائل 189: 6ومستند الشيعة.182: 11
 . 3رياض املسائل.189: 6
 . 4جواهر الكالم.112: 18

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

املحاذاة (((،أي املوضع املحاذي للميقات ،فاختاره وهو املشهور ،فكيف
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مر عىل امليقات ّأو ً
ال ،أي ّأول املواقيت يف طريقه ،وهي وإن مل متنع اإلحرام
ملن ّ
سيام
من الثاين ولكن يف شمول احلكم املزبور بالنسبة إىل امليقات الثاين تر ّدد ،ال ّ
بالنظر إىل تفريطه وجرأته عىل الشارع يف العدول ،وعىل هذا فالظاهر عند النظر

القارص أن يقال هنا بالتفصيل وهو ّ
أن املتجاوز املختار لو وصل بعد التجاوز
إىل مرتبة ال ّ
يتمكن من العود إىل الشجرة ملش ّقة شا ّقة ،وللزوم التخ ّلف عن
مضيق ،فال شبهة يف جواز إحرامه حينئذ من
الرفقة ونحوه كالوصول يف زمان ّ
اجلحفة وإ ّ
ال فال ،وهو األوفق بسبيل االحتياط ،والعلم عنداهلل اجلليل ،وهو

اهلادي إىل سواء السبيل.

امليقات الثالث :اجلحفة

امليقات الثالث ُ
اجلحفة املذكورة ،وهي ميقات أهل الشام بال خالف ظاهر؛

للخربين احللبيني ورواية رفاعة وكال روايتي عيل بن جعفر ورواية عمر بن
يزيد ،وخرب عيل بن رئاب والرضوي (عليه السالم) ،وهي أيض ًا ميقات أهل

اخلزاز
املغرب وأهل مرص بال خالف يوجد كذلك ،لصحيحة ابن عماّ ر ورواية ّ
ُ
األول.
مر مجيعها يف امليقات ّ
وعيل بن جعفر األوىل وقد ّ

امليقات الرابع :يَلَملَم

امليقات الرابع يلملم ويقال :املَ َلم و َي َر ْم َرم ،وهو ميقات أهل اليمن بال

خالف يوجد ،ووقع الترصيح به يف األخبار السابقة عدا خرب احلمريي املذكور
تعرض له،
َث ّمة؛ إذ فيه« :و ّقت ألهل اليمن َق ْرن املنازل» ومل أعثر عىل كالم من ّ
مؤول للشذوذ.
فالظاهر أنّه مرتوك أو ّ

اإلسالم يف رشح اإلرشاد ،وكيف كان فهذا املوضع واقع عىل مرحلتني من
ّ
مكة بال خالف ظاهر ،وقال الفاضل اهلندي يف كشف اللثام رشح القواعد:
«إنّه عىل مرحلتني من ّ
ال»؛((( وهو ّ
مكة بينهام ثالثون مي ً
أن ّ
يدل عىل ّ
كل مرحلة
مخسة عرش مي ً
ال.

امليقات اخلامس :قر ُن املنازل

امليقات اخلامس َق ْرن املنازل بفتح القاف وسكون املهملة ،خالف ًا
للجوهري؛((( فإنّه فتحها ،وزعم ّ
أن أويس ًا القرين بفتح الراء منسوب إليه،
واتّفق العلامء عىل تغليطه فيهام ،وإنّام أويس من بني قرن بطن من مراد ،كذا

يرصح بالتحريك
قال كاشف اللثام (((،ويف املستند بعد ذلك :ال خيفى أنّه مل ّ

حي من اليمن ،ومنه أويس القرين.
وال بنسبة أويس إليه ،وإنّام قال :والقرن ّ

انتهى.

(((

وال خيفى عىل الناظر إىل كتاب الصحاح ّ
أن العبارة املسطورة غري مذكورة فيه،

أي كتاب هي ،وإنّام املوجود يف نسختي الصحاح املكتوبة واملطبوعة
فال أعلم من ّ
ميقات أهل نجد ،ومنه ُس ّمي أويس القرين» وهذه
هكذا« :وال َق َر ُن َم ْو ِض ٌع ،وهو
ُ

عولوا فيه عىل اإلعراب
ّ
تعرض فيها للحركة ،ولك ّنهم ّ
نص يف انتسابه إليه ،نعم ال ّ
 . 1القاموس املحيط.250: 4
 . 2املصباح املنري.19: 2
 . 3كشف اللثام 215: 5وحكى فيه عن املصادر املتقدّ مة.
نص عبارته.
 . 4الصحاح  2181: 6وسيأيت ّ
 . 5كشف اللثام  ،216: 5ويف ط .احلجري .307: 1
 . 6مستند الشيعة.184: 11

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

ويلملم املذكور إ ّما جبل أص ً
ال كام يف القاموس (((،وحمكي املصباح املنري،
أو ٍ
املسمى بإصالح املنطق واختاره فخر
واد كام حكي عن بعض الكتب
ّ

(((
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الذي كان متعارف ًا من أهل اللغة مع املبالغة يف تصحيحه ،فال ُ
تغفل.
ال مرشف ًا عىل عرفات عىل مرحلتني من ّ
وكيف كان فهو إ ّما جبل أص ً
مكة

(((
اسم الوادي ك ِّله كام
كام يستفاد من كشف اللثام ،وإ ّما قرية عند الطائف ،أو ُ

يف القاموس.

(((

74

وعىل ّ
كل حال فهو ميقات أهل الطائف باتّفاق األصحاب؛ لترصيح أكثر

الصحاح السابقة ،وأ ّما ما يف صحيحة عمر بن يزيد املتقدّ مة ّ
أن قرن املنازل

ميقات أهل نجد ،مع أنّك قد عرفت من ّ
أن ميقاهتم العقيق فقد فسرّ ه بعضهم
بأهل املوضع املرتفع ،وأريد منه الطائف ،وجيوز أن يكون لنجد طريقان:
أحدمها إىل العقيق واآلخر إىل القرن ،ويف الكشف ّ
أن للطائف وأهل نجد ،أي
نجد احلجاز ،قرن املنازل.انتهى.

(((

 . 1كشف اللثام ،216: 5ويف ط .احلجري.307: 1
 . 2القاموس املحيط.365: 4
 . 3كشف اللثام.216: 5

وعىل هذا فلو قيل ّ
لألول مل يبق املنافاة ،واهلل هو العامل.
إن العقيق للثاين والقرن ّ

امليقات السادس :حماذاة امليقات
امليقات السادس حماذاة امليقات ،أي املوضع املحاذي ألحد املواقيت ،وهو

حج عىل طريق ال يفيض إىل أحد املواقيت ،ومنه طريق البحر .وكونهُ ا
ميقات من ّ
مشهور بني األصحاب كام يف املستند (((،بل يف الرياض (((،نسبه
ميقات ًا ملن ذكر
ٌ

إىل الشهرة العظيمة يف اجلملة ،قائ ً
ال« :إذ مل نجد خمالف ًا يف املسألة عدا املاتن يف
ظاهر الرشائع؛ حيث عزى احلكم إىل القيل مشعر ًا بتمريضه أو تو ّقفه فيه،
املتأخرين».
وتبعه فيه مجاعة من ّ

ويف اجلواهر أنّه «ظاهر األصحاب؛ إذ مل أجد من أفتى بظاهرها يعني

املرسلة اآلتية ،ونسبة احلكم إىل القيل يمكن أن يكون العتبار أقرب املواقيت
إىل ّ
مكة أو لغري ذلك ،ال العتبار وجوب املرور بامليقات» (((.إىل آخر ما أفاد،1

وذلك لصحيحتي ابن سنان:

ثم بدا له أن خيرج
أحدمها« :من أقام باملدينة وهو يريد ّ
احلج شهر ًا أو نحوه ّ
يف غري طريق املدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسري َة س ّتة أميال فل ُي ْحر ِ ْم
منها».

(((

ثم بدا له أن
والثانية :أنّه 7قال« :من أقام باملدينة شهر ًا وهو يريد ّ
احلج ّ

خيرج يف غري طريق أهل املدينة الذي يأخذونه ،فليكن إحرامه من مسرية س ّتة
 . 1مستند الشيعة.187: 11
 . 2رياض املسائل يف رشح املخترص النافع.194: 6
 . 3جواهر الكالم.117: 18
 . 4من ال حيرضه الفقيه ،307: 2ح 2532؛ وسائل الشيعة ،318: 11باب  ،7ح .3

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

ويستفاد من ظاهره ّ
أن نجد اسم ملوضعني فنجدٌ حجازي ونجد عراقي،
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أميال ،فيكون حذاء الشجرة من البيداء» .انتهى.

(((

أن املستفاد من األخبار ّ
مر ّ
أن الشجرة عىل س ّتة أميال من املدينة ،وال
وقد ّ
تقييد يف احلديث بعدم إمكان مروره عىل الشجرةّ ،
فدل الصحيحان عىل ّ
أن

اإلحرام جيوز من حماذاة الشجرة مع إمكان املرور عليها ،وأ ّما خصوصية
الشجرة فليست بمقصودة فيهام ،وذلك عىل طريق تنقيح املناط ولو بمساعدة
ُ
فالقول بالتفصيل ،أي بجواز اإلحرام من حماذاة
فهم األصحاب وعملهم،

الشجرة دون غريها من املواقيتٌ ،
باطل باإلمجاع ّ
املركب ،فثبت جواز اإلحرام
من حماذاة ّ
كل من املواقيت مع إمكان املرور عىل امليقات ،وأ ّما مع عدم إمكانه
فبطريق أوىل ،هذا أحد القولني يف املسألة.

والثاينّ :
أن املرور عىل امليقات البدّ منه وال يكفي املحاذاة يف يشء من

املواقيت؛ ملعارضة الصحيحتني بالرواية التي ذكرها ثقة اإلسالم يف الكايف
(((
أي طريق شاء».
ثم يأخذ ّ
حيث قال :ويف رواية أخرى« :يحُ رِم من الشجرة ّ

ّ
وألن الواجب اإلحرام من نفس امليقات ،فيجب املرور عليه ليحرم منه.
وقواه من العلامء رصحي ًا ،ولكن قد مال إليه الشيخان
ومل أعثر عىل من اختاره ّ

اجلليالن البحرانيان الشيخ حسني البحراين شارح املفاتيح ،واملحدّ ث البحراين
أوهلام مشري ًا إىل الصحيحني:
صاحب احلدائق ،حيث قال ّ
ّ
اخلاص ،وفيهام املحاذاة غري املحاذاة املعروفة؛ ألنهّ ا مقدّ رة
إن موردمها
ّ

باملسافة التي ما بني املدينة ومسجد الشجرة ،فإذا قطعها وجب عليه اإلحرام
أي جهة كان وإن مل يكن مسامت ًا هلا.
من ّ
 . 1الكايف ،321: 4باب مواقيت اإلحرام ،ح  ،9و ط .داراحلديث345: 8؛ وسائل الشيعة11
 ،318:باب ،7ح.1
 . 2ورد احلديث يف ذيل الصحيحة الثانية البن سنان ،وتقدّ م خترجيه يف التعليقة السابقة.

من هذا اإلشكال .انتهى ّ
ملخص ًا.
وهكذا يف احلدائق.

(((

األول قوي وهو املختار؛ للصحيحتني
أقول وباهلل التوفيق :القول
ّ
املزبورتني املعتضدتني ّأوال بأصل الرباءة من وجوب املسري إىل امليقات عىل
من مل يرد عليه؛ الختصاص نصوص املواقيت يف غري أهلها بمن أتاها ،وال

داللة فيها عىل الوجوب عىل من مل يردها.
وثاني ًا :بالشهرة العظيمة بني األصحاب ح ّتى ال يوجد له خمالف رصيح
كام عرفت.
وثالث ًا :بانتفاء العرس واحلرج يف الرشيعة السمحاء.

أو ً
ال ،وشذوذها ثاني ًا،
وأ ّما رواية الكليني فال تعارضهام؛ لكوهنا مرسلة ّ
واستلزمها احلرج ولو يف بعض األوقات ثالث ًا ،وعدم داللتها عىل وجوب
املسري إىل امليقات رابع ًا.

فاألوىل أن جيمع بينهام بحمل املرسلة عىل األفضلية واالستحباب ،ولكن

مع اإلمكان ،فأ ّما ما ذكره الشارح املوصوف ّ
أن موردمها اخلاص ،فقد أرشنا
إىل جوابه فيام تقدّ م من أنّه إذا س ّلم كفاية املحاذاة يف بعض املواقيت تعدّ ى

احلكم إىل مجيعها؛ لبطالن القول الثالث باإلمجاع ّ
املركب.

وأ ّما قوله« :وفيهام املحاذاة غري املحاذاة املعروفة» إلخ ،ففيه ّ
أن املحاذاة يف
(((
اللغة بمعنى املوازاة ،قال يف القاموس« :حاذاه آزاه ِ
ذاء اإلزاء».
واحل ُ

 . 1احلدائق النارضة.452: 14
 . 2القاموس املحيط.457: 4

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

ثم ختم الكالم عىل قوله :وباجلملة فاملسألة قوية اإلشكال واالحتياط يف
ّ
تعمد املرور عىل امليقات واإلحرام منه اتّباع ًا للمنقول ،وخت ّلص ًا
الدين يقتيض ّ
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وحمصله ّ
أن املراد من املحاذي لليشء ما كان مساوي ًا له يف اجلهة بحيث
ّ
يعدّ ّ
ثم
كل منهام يف جنب اآلخر عرف ًا ،وقد ّ
رصح بذلك يف جممع البحرين ّ
ُ
وم عن يمني ِ اإلمام بحذائه ،أي بجنبه» إىل قوله:
قال« :ومنه
حديث املأموم ِ َي ُق ُ

بح ِ
«واملرأة تصليّ ِ
ذاء الرجل ،أي بإزائه».

(((

ويف الرصاح« :حذاء ،برابر در جهت».

ويف بعض اللغات :املوازاة بمعنى املساواة واملقابلة.

الس ْم ُت فهو بالفتح بمعنى الطريق ،والسامت بمعنى السالك يف الطريق
وأ ّما َّ

(((
يتعرض أهل اللغة املتداولة ملجيئه من باب
بظ ّنه كام ّ
رصح يف القاموس ،ومل ّ
املفاعلة إ ّ
حج عىل غري ميقات
ال أنّه املعروف ،قال الشهيدان يف الروضة( :ولو ّ

كفته املحاذاة) للميقات ،وهي مسامتته باإلضافة إىل قاصد ّ
مكة عرف ًا...

(((

نص يف ّ
أن املحاذاة بمعنى املسامة ،فام يستفاد من عبارته من التفاوت
وهذا ّ

يف معنامها ليس كام ينبغي.

وباجلملة فمقصود األصحاب من املحاذاة إنّام هي املحاذاة العرفية ،وليس
معناها إ ّ
ال كون أحد املحاذيني يف جنب اآلخر عرف ًا كام هو واضح ،فال جيوز

أن يعترب يف احلديث املحاذاة بغري معناها العريف يف مثل هذا املقام ،وال داللة يف
أحدمها بل وال إيامء أيض ًا إىل ّ
أن املحاذاة فيهام بغري معناها املتعارف.
وأ ّما تقدير مسافة س ّتة أميال فهو يؤ ّيد ملا ذكرناه؛ ّ
ألن املحاذي للشجرة
ال يوجد إ ّ
ال مع فصله من املدينة كفصل الشجرة منها عىل السواء ،وهو س ّتة
أميال كام ذكر ،نعم لو مل يذكر فيهام املحاذاة واقترص عىل أنّه حيرم بعد ذهابه

 . 1جممع البحرين.97: 1
 . 2القاموس املحيط.327: 1
 . 3الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية 227 226: 2وجعلنا املتن ما بني اهلاللني ليمتاز
من الرشح.

املقصود ،والكالم املذكور بعيد من مثله ،وباجلملة فهو ممّا ال شبهة فيه.

تقرر كفاية املحاذاة باإلمجال يف امليقات
نعم ،قد وقع اخلالف بينهم بعد ما ّ

الذي حيرم من حماذاته ،فقيل :هو امليقات األقرب إىل طريقه وهو مذهب
(((
الع ّ
المة يف حمكي التذكرة واملنتهى ،بل لع ّله املشهور.
وقيل :من األقرب إىل ّ
مكة كام يف الرشائع وغريه.

(((

أي ميقات كان كام حكي عن اإلسكايف واحلليّ .
وقيلّ :

(((

األول وهو املختار؛ ّ
ألن املحاذاة العرفية ممّا ال بدّ منه،
أقول :وأجودها ّ
وال يصدق املحاذاة يف العرف إ ّ
ال بالنسبة إىل امليقات الذي هو أقرهبا إىل ذلك

الطريق ،سواء كان أبعدها عن ّ
مكة أو أقرهبا إليها أيض ًا.
ثم إن كان أقرهبا إىل الطريق واحد ًا ،مثل يلملم بالنسبة إىل من يسافر من
ّ

هذه البالد إىل ّ
مكة يف طريق البحر كام هو معروف ،فيلزم اإلحرام من حماذاته
فحسب ،وإن وجد ميقاتان ّ
كل منهام قريب عن ذلك الطريق مع تساوي
ُ
ُبعدمها عن ّ
مكة ،كالطريق الواقع بني يلملم والقرن مث ً
ال ،فله اخليار يف اإلحرام
بمحاذاة أيهّ ام شاء ،وإن كان ّ
كل واحد منهام قريب ًا من الطريق ولك ّنهام خمتلفان

يف البعد عن ّ
مكة بأن يكون أحدمها أبعد عنها من اآلخر ،كالطريق املفروض
من املدينة إىل ّ
ثم موضع حياذي
مكة ،بحيث يكون فيه موضع حياذي الشجرة ّ
ّ
ولعل الطريق الذي سأل عنه
اجلحفة أو يكون املوضع الثاين حياذي العقيق
يف الصحيحني يكون كذلك ،فيلزم اإلحرام من املحاذاة ُ
األوىل ،وهو حماذاة
 . 1حكى عنهام يف مستند الشيعة.188: 11
 . 2يف مستند الشيعة ( )188: 11عن القواعد.
 . 3حكى عنهام يف مستند الشيعة.188: 11

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

نص يف
من املدينة س ّتة أميال لكان وجه ًا
ّ
للتوهم املذكور ،وأ ّما مع ذلك فهو ّ
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أبعدمها عن ّ
ثم موضع
مكة ،وهكذا لو فرض طريق فيه موضع حياذي اجلحفة ّ
آخر حياذي القرن أو مثله من املواقيت القريبة عن ّ
مكة كان اإلحرام من
األول وهكذا القياس.
املحاذي ّ
ولعل كالم الع ّ
ّ
المة طاب ثراه يف املنتهى يؤول إىل هذا؛ فإنّه بعد ما اختار أنّه

أقرب املواقيت إليه ،أي إىل السالك يف ذلك الطريق ،قال« :واألوىل أن يكون
إحرامه بحذاء أبعد املواقيت((( من ّ
مكة» (((.إىل آخره؛ إذ ليس املراد ّ
أن األبعد
الذي هو أبعد من الطريق أيض ًا ح ّتى مل يبق املحاذاة العرفية ،بل املقصود عىل

الظاهر ما ذكرناه ،نعم فيه أنّه أوىل وعند النظر القارص ال بدّ منه عند حماذاة أبعد
املواقيت من ّ
مكة مع قربه عن الطريق ،فإن مل يوجد حماذاته فال عربة به.
فإن قيل :الظاهر من الصحيحني املزبورين اعتبار املحاذاة من أبعد املواقيت
عن ّ
مكة ،وهو ميقات املدينة ،يعني الشجرة ،إذ مل يلتف إىل ميقات العراق لو
حاذاه بعد ذلك وهو العقيق.

فصلناه؛
قلت :ما يظهر من الصحيحني فهو عىل الظاهر يرجع إىل ما ّ

ّ
ألن املذكور فيهام هو اإلحرام من حماذاة الشجرة ،وال يوجد املحاذاة العرفية
للشجرة إ ّ
ال يف الطريق الذي كانت الشجرة أقرب املواقيت إليه ،فلو فرض ّ
أن
الشجرة مث ً
ال يف الرشق وطريق يف الغرب فال يكون يف ذلك الطريق موضع

يصدق عليه يف العرف أنّه حياذي الشجرة ،نعم يظهر منهام عدم االلتفات إىل
املحاذاة الثانية ،أي التي توجد بعد املحاذاة ُ
األوىل ،وهو كذلك كام ذكرناه.
وباجلملة فمدار احلكم عىل حت ّقق املحاذاة العرفية بحيث يصدق ّ
أن امليقات
الفالين يف جنب هذا الطريق بالتفصيل الذي مىض آنف ًا.

 . 1يف املصدر :بحذو األبعد من املواقيت.
 . 2منتهى املطلب.191: 10

يلزم اإلحرام منه عىل القول املذكور مع أنّه خالف ما يستفاد منهام.

وأ ّما ما قيل إنّه أجود األقوال ألصل الرباءة من حماذاة األبعد ،فاجلواب ّ
أن
أصل الرباءة يقتيض عدم وجوب اإلحرام من أقرب املواقيت أيض ًا ،فلو س ّلم

وجوبه من الصحيحني ِ
فل َم ال يس ّلم بالنسبة إىل األبعد مع ظهورمها فيه كام عرفت.
إ ّ
إن ذلك احلكم مل يثبت منهام أص ً
ال ،بل ثبت من اتّفاقهم عىل ّ
ال أن يقالّ :
أن
املسافة التي ما بني أقرب املواقيت وبني ّ
مكة ،وهي مرحلتان ،ال جيوز قطعها

بدون اإلحرام من أحد أطرافها كام قيل.

وفيه ّ
أن الشأن يف اتّفاقهم عىل ذلك ويف ثبوت احلكم املذكور منه وكذا ما

يف القول الثالث األخري فإنّه كذلك خمالف ملا يستفاد من الصحيحني وخيالف

كال القولني.

وإذا عرفت هذا فاعلم ّ
رصح غري
أن امل ّتجه اعتبار العلم باملحاذاة ،ولكن ّ
الظن يف أمثال
الظن هبا ،ولع ّله للحرج واألصل وانسياق ِ إرادة ّ
واحد بكفاية ّ

ّ
الظن.
املقام ،والظاهر تعيني حتصيل العلم هبا مع
التمكن ،وأ ّما مع عدمه فيكفي ّ

التأخر فاستقربوا
ثم إن ظهر تقدّ م اإلحرام عىل املحاذي أعاد منه ،وإن ظهر ّ
ّ
اإلجزاء؛ للحرج وأصل الرباءة؛ ألنّه ك ّلف باتّباع ظ ّنه ،ولكن اإلعادة هنا أيض ًا

مع اإلمكان أحوط ،وإن مل ّ
يتمكن من اإلعادة فالظاهر هو اإلجزاء ،وإن مل
والظن فقال الع ّ
المة يف حمكي املنتهى والتحرير :أحرم
يكن له سبيل إىل العلم
ّ
من ُبعد بحيث يعلم أنّه مل يتجاوز من امليقات إ ّ
ال حمرم ًا .قال كاشف اللثام:

وفيه نظر ظاهر (((.انتهى.

 . 1كشف اللثام ،224: 5ويف ط .احلجري.308: 1

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

وهبذا يظهر ما يف القول الثاين؛ ألنّه حيصل فيه خمالفة الصحيحني املذكورين
ولو يف بعض األحوال واألوضاع؛ فإنّه لو وصل إىل ما حياذي الشجرة مث ً
ال فال
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والظاهر أنّه أراد ّ
أن اإلحرام كام ال جيوز تأخريه من امليقات وما حياذيه
فكذلك ال جيوز تقديمه عليه أيض ًا ،فمن أين احلكم املزبور؟!

أقول :احلكم بعدم جواز تأخريه وتقديمه إنّام هو مع العلم بامليقات وما
الظن ح ّتى عدّ بذلك خمالف ًا حلكم الشارع عمد ًا واختيار ًا ،وأ ّما مع
حياذيه أو ّ
فقدمها فمن أين احلكم بعدم جوازه ،نعم ال يظهر عند ذلك احلكم الواقعي
فجوزنا عليه اإلحرام بالطريق املذكور من باب املقدّ مة حتصي ً
ال
من الشارعّ ،
للمأمور ،وباجلملة فهو من قبيل االحتياط وال يراد من االحتياط إ ّ
ال ذلك ،فام
ذكره الع ّ
قوة ،ومع ذلك ك ّله فاالحتياط يف املقام املرور عىل
المة ال خيلو عن ّ

ّ
التمكن وعدم احلرج ولكن من خارج املحاذاة ومقدّ م ًا عليها
نفس امليقات مع
بحيث ال حيصل التجاوز عنها محُ ِ ًّ
ثم اإلحرام منه ،وأ ّما مع احلرج فاملتعينّ
ال ّ
عندي هو اإلحرام من حماذاة أقرب املواقيت إىل الطريق عىل التفصيل املتقدّ م،
ّ
ثم جتديد
وأحوط منه مع
التمكن وعدم احلرج والضيق جتاوز املحاذاة حمرم ًا ّ
اإلحرام من نفس امليقات.

وأ ّما ما سمعناه من بعض الناس ّ
أن مجاعة من سالكي البحر قد تركوا
اإلحرام اختيار ًا من حماذاة يلملم مع إرادة دخول ّ
مكة زع ًام منهم باستغناء
اإلحرام من نفس يلملم بعد الوصول إليه فقد أخطأوا يف ذلك وأثموا؛ ّ
ألن

الظاهر عند النظر القارص حصول اإلثم والعصيان يف التجاوز عن املحاذاة
بدون اإلحرام ،إذا كان املقصود دخول ّ
مكة ولو بعد اإلحرام من يلملم ،وإن

قلنا بإجزاء إحرامهم من امليقات مع حصول العصيان بالتجاوز من املحاذاة
حم ًّ
ال عىل نحو ما ذكرناه سابق ًا ،فيمن حيرم من اجلحفة بعد جتاوزه عن الشجرة
اختيار ًا بدون عذر.

نعم لو كان دخول امليقات مقصود ًا بالذات بأن يكون لغرض أو حاجة

ال ،فال يلزم اإلحرام من املحاذاة الب ّتة ،ولو مل يقصد منه إ ّ
لزيارة النبي 9مث ً
ال
دخول ّ
بنية إقامة العرشة
مكة من ذلك الطريق مع إرادة أن ال يقطع ذلك السفر ّ

يف أثنائه وإنّام أراد منه مزيد األجر بطول املسافة فالظاهر لزوم اإلحرام من
حماذاة يلملم مث ً
ال ،واألحوط حينئذ جتديده إذا وصل عىل ميقات املدينة راجع ًا
إىل ّ
مكة ،واهلل يعلم.

بقي الكالم فيمن سلك طريق ًا ال يوصل إىل ميقات وال إىل ما حياذيه أص ً
ال

فقد اختلفوا فيه ،وعندي أنّه خالف بال ثمر؛ إذ املواقيت حميطة باحلرم من
السيد السند يف الرياض :فذو احلليفة شامية ،ويلملم
اجلوانب ،قال جناب ّ

يامنية ،وقرن رشقية ،والعقيق غربية (((.انتهى.

فأين الطريق الذي ال يوصل إىل ميقات وال إىل حماذاته؟! هذا ماسنح للعبد
املستهام يف املقام ،والعلم عند اهلل العزيز الع ّ
الم.

امليقات السابع :دويرة األهل
امليقات السابع دويرة األهل ،أي دار الرجل الذي منزله أقرب من املواقيت
اخلمسة املذكورة إىل ّ
مكة ،فذلك املنزل هو ميقاته بال خالف يعرف كام حكي

عن الذخرية بل عن املدارك :إنّه جممع عليه بني األصحاب (((،ويف اجلواهر
(((
بل اإلمجاع بقسميه عليه (((،وعن املنتهى أنّه قول أهل العلم كا ّفة إ ّ
ال جماهد.
 . 1رياض املسائل.195: 6
 . 2حكى عنهام يف مستند الشيعة.185: 11
 . 3جواهر الكالم.113: 18
 . 4عنه يف مستند الشيعة.185: 11

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

ثم لو بدأ وأراد اإلحرام منه مل يكن
دون اإلحرام جلاز جتاوز املحاذاة بدونهّ ،
ضري ،وهكذا احلكم لو أراد املسري إىل املدينة ،بأنّه لو كان مقصود ًا بالذات
به ٌ
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ويدل عليه صحيحة ابن عماّ ر ُ
ّ
األول ،واخلرب
األوىل املذكورة يف امليقات ّ

ثمة.
العارش وهو الرضوي 7املذكور ّ
وصحيحة ابن عماّ ر ُ
األخرى عن أيب عبداهلل« :7من كان منزله دون
(((
الوقت إىل ّ
مكة فليحرم من منزله».
وعن التهذيب أنّه يف حديث آخر أنّه :إذا كان منزله دون امليقات إىل ّ
مكة

فليحرم من دويرة أهله.
وبمعناه صحيح ِم ْس َمع أو حسنه عن أيب عبداهلل« :7إذا كان منزل الرجل
دون ذات عرق إىل ّ
مكة فليحرم من منزله» (((.بناء عىل أن ال ميقات أقرب إىل
(((

ّ
مكة منها.

ومرسلة الصدوق« :من كان منزله دون املواقيت ما بينها وبني ّ
مكة فعليه

أن حيرم من منزله».
ومرسلته ُ
األخرى قال« :سألته عن رجل منزله خلف اجلحفة من أين
(((

حيرم؟ قال :7من منزله»».

(((

عمن
ويف صحيح ابن ُمسكان حدثني أبو سعيد قال :سألت أبا عبداهللّ 7
(((
كان منزله دون اجلحفة إىل ّ
مكة قال« :حيرم منه».

إىل غري ذلك من النصوص الدا ّلة عىل ّ
أن منزل الرجل إذا كان خلف
املواقيت فإنّام هو ميقاته ،وال عربة فيه بكون املنزل حماذي ًا ألحد املواقيت

 . 1هتذيب األحكام ،59: 5ح 183؛ وسائل الشيعة ،334: 11باب  ،17ح .1
 . 2هتذيب األحكام ،59: 5ح 184؛ وسائل الشيعة ،334: 11باب  ،17ح .2
 . 3هتذيب األحكام ،59: 5ح 185؛ وسائل الشيعة ،334: 11باب  ،17ح .3
 . 4من ال حيرضه الفقيه ،306: 2ح 2531؛ وسائل الشيعة ،335: 11باب  ،17ح .7
 . 5من ال حيرضه الفقيه ،306: 2ح 2530؛ وسائل الشيعة ،335: 11باب  ،17ح .6
 . 6هتذيب األحكام ،59: 5ح 186؛ وسائل الشيعة ،334: 11باب  ،17ح .4

املحاذاة مستبعد بنا ًء عىل تساوي املواقيت الثالثة التي هي ذات عرق ويلملم
أن املنزل دوهنا إىل ّ
والقرن يف البعد عن ّ
مكة وقد فرض ّ
مكة وإن كان يمكن

ذلك؛ لعدم حت ّقق املساواة احلقيقية؛ ّ
ألن الظاهر أنهّ ا تقريبية مع حصول
التفاوت اليسري بينها ،نعم جيوز ذلك يف املنزل الذي يكون خلف ُ
اجلحفة
أن ك ًّ
ألن املستفاد من كالم أكثر الفقهاء وأهل اللغة ّ
مع عدم كثري ُبعد منهاّ ،
ال
من املواقيت الثالثة املذكورة عىل مرحلتني من ّ
مكة ،وهذه املسافة بقدر ثامنية
ال ،وهي منتهى مسافة حارضي ّ
وأربعني مي ً
رصح به يف اجلواهر
مكة كام ّ
نق ً
ال عن الشهيد(رمحه اهلل) ،والظاهر من كالم بعض أهل اللغة كام تقدّ م ّ
أن

(((

اجلحفة واقعة عىل ثالث مراحل من ّ
مكة ،وحينئذ فيمكن أن يكون املنزل
خلفها ولكن حياذي أحد الثالثة املذكورة ،فكان من اجلائز أن حيرم الرجل

املزبور حينئذ من منزله ،ومع عدم حماذاته حيرم من موضع حياذي أحدها،
ولكن مل يعترب املحاذاة مطلق ًا يف النصوص ،بل جعل نفس منزله ميقات ًا ،وكيف

ناصة كفتوى غري واحد من األصحاب عىل اعتبار
كان فاألخبار املزبورة ّ
قرب املنزل عن((( ّ
مكة ،خالف ًا للمحكي عن املح ّقق(رمحه اهلل) يف موضع من
املعترب حيث اعترب قربه إىل عرفات مطلق ًا (((،وتبعه الشهيد يف اللمعة (((،ولكن

خاصة .وقال شيخنا الشهيد الثاين بعد
حج اإلفراد ّ
ّ
رصح باالعتبار املذكور يف ّ

عبارته(((« :اعترب القرب إىل عرفات ّ
احلج بعد اإلهالل به من امليقات ال
ألن ّ
 . 1جواهر الكالم.114: 18
 . 2كذا.
 . 3املعترب.786: 2
 . 4اللمعة الدمشقية.56:
األول.
 . 5أي عبارة الشهيد ّ

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

املذكورة وعدمه كام هو مقتىض إطالق النصوص والفتاوی ،عىل ّ
أن فرض
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يتع ّلق الغرض فيه بغري عرفات بخالف العمرة؛ ّ
فإن مقصدها بعد اإلحرام
مكة ،فينبغي اعتبار القرب فيها إىل ّ
ّ
مكة»(((.إىل آخر ما أفاد طاب ثراه ،ومل نعثر
عىل دليل القول ،وهو عىل خالف النصوص املذكورة الدا ّلة عىل قربه من ّ
مكة
األول.
مطلق ًا ،فاملختار هو ّ
ثم هل يشمل احلكم أهل ّ
مكة أيض ًا ح ّتى حيرموا من منازهلم مطلق ًا أو
ّ

املقررة ،وجهان ،أ ّما عىل القول املزبور فدخوهلم
ال؟ فيحرموا من املواقيت ّ
ألن منازهلم الواقعة يف ّ
حتت احلكم ممّا ال كالم فيه؛ ّ
مكة أقرب إىل عرفات
من املواقيت ،وأ ّما عىل املختار فال خيلو عن إشكال؛ لعدم دليل صالح من
تتم؛ القتضائها املغايرة عرف ًا.
األخبار ،واألقربية ال ّ
وأ ّما ما ذكره الفاضل املد ّقق النراقي بقوله« :وال خيفى ّ
أن األقرب إنّام ورد

يف كالم األصحاب دون أخبار األطياب»((( انتهى ،ففيه ّ
أن املدار ليس عىل

لفظ األقرب بل عىل مفاده ،وقد ورد به بعض األخبار بل األخبار الكثرية،
ففي صحيحة ابن عماّ ر ُ
األوىل« :ومن كان منزله خلف هذه املواقيت ممّا ييل
ّ
مكة فوقته منزله»ّ (((.
ألن «ييل» قريب عن معنى األقرب ،ويف كثري منها «دون
الوقت إىل ّ
مكة» ومفادها ذلك أيض ًا ،بناء عىل خروج الغاية عن املغيى ،ويف
الرضوي« :من كان منزله دون هذه املواقيت ما بينها وبني ّ
مكة» احلديث وهكذا

نصان يف املغايرة (((،فال وجه ملا ذكر ،1ولكن مع
يف مرسلة الصدوق ومها ّ
ذلك فاملشهور بني األصحاب ،كام ذكره مجاعة ،عدم املغایرة فيه بني أهل ّ
مكة
 . 1رشح اللمعة.210: 2
 . 2مستند الشيعة.187: 11
 . 3الكايف ،318: 4باب مواقيت اإلحرام ،ح 1؛ هتذيب األحكام ،55: 5ح  166وص،283
ح964؛ وسائل الشيعة ،308: 11باب  ،1ح  2و ،333:باب  ،17ح .8
 . 4كذا يف النسخة باهلمز ،وكذا يف املوارد اآلتية وله وجه.

فمهله من أهله» ،ومرسلة
عن النبي (صىل اهلل عليه وآله)« :فمن كان
ّ
دوهنن ّ
الصدوق« :عن رجل منزله خلف اجلحفة من أين حيرم؟ قال :من منزله»

للحج من اجلعرانة ،وهو
ولكن يف الصحيحني الواردين يف املجاور أن حيرم
ّ
مكة أم ال ،إ ّ
مطلق ،أي سواء انتقل فرضه إىل فرض أهل ّ
يقيد باألخري،
ال أن ّ

أو جيعل ذلك من خصائص املجاور.

األول ،ولوال الشهرة العظيمة بل اإلمجاع املدّ عى لكان
والثاين أوىل من ّ
القول باملغائرة قوي ًا ،وال ريب يف كونه أحوط ،بمعنى أن حيرم أهل ّ
مكة من
املواقيت مهام أمكن ،كام ال شبهة يف كونه أفضل بالنسبة إليهم ،بل قيل((( هو
األفضل بالنسبة إىل غريهم ممّن كان بني املواقيت وبني ّ
مكة أيض ًا ،قال يف كشف

اللثام« :وجهه ظاهر لبعد املسافة وطول الزمان» (((.واهلل يعلم.

امليقات الثامن :مكّة

امليقات الثامن ّ
خاصة مع
حجهم
ّ
مكة ،وهي ميقات املتمتعني يف إحرام ّ

االختيار والتذكر .بال خالف ظاهر بل يف كشف اللثام والرياض اإلمجاع عليه
فتوى ورواية فال نطيل الكالم يف املقام (((،وال يتعينّ يشء من ّ
مكة له ،ولكن
ً

قالواّ :
إن أفضل مواضعها املسجد احلرام وأفضل مواضعه املقام؛ لرواية عمر
 . 1كذا يف النسخة والرياض.192: 6
 . 2ذخرية املعاد573:؛ تذكرة الفقهاء ،190: 7ويف ط .احلجري.320: 1
السيد عيل الطباطبائي.
 . 3هو ّ
 . 4قائله الكيدري يف إصباح الشيعة ،كام عنه يف كشف اللثام.217: 5
 . 5كشف اللثام ،217: 5ويف ط .احلجري.307: 1
 . 6كشف اللثام 38: 5ويف ط .احلجري218: 1؛ رياض املسائل.131: 6

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

وغريهم ،بل زاد بعضهم فنفى اخلالف فيه بينهم (((،مشعر ًا بدعوى اإلمجاع
رصح به البعض((( ملا روي
كام حكاه يف الذخرية عن التذكرة (((،ولع ّله كام ّ
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ثم ّ
صل ركعتني
بن يزيد« :إذا كان يوم الرتوية فاصنع كام صنعت بالشجرةّ ،
فلب عند املقام ،وإن كنت راكب ًا
أهل
ثم ّ
باحلج ،فإن كنت ماشي ًا ّ
ّ
خلف املقامّ ،
فإذا هنض بك بعريك» (((.واهلل يعلم.

امليقات التاسع :أدنى احل ّل

ّ
امليقات التاسع أدنى ّ
واحلل ما خرج عن منتهى احلرم ،واحلرم ما
احلل،
أحاط ّ
بمكة من مجيع جوانبها ،وعن بعض األفاضل((( ّ
أن له عالمات مبنية،

وهي األنصاب من مجيع جوانبه خال جهة جدّ ة وجهة اجلعرانة؛ فإنّه ليس فيهام
أنصاب.انتهى.

(((

واملراد بأدنى ّ
احلل أقربه إىل احلرم وما هو ألصق به منه ،واملعترب ما قارب
احلرم عرف ًا كام يستفاد من كالم شيخنا الشهيد الثاين يف رشحيه (((،وهو ميقات

حج اإلفراد والقرانّ ،
فإن املفرد والقارن إذا أرادا االعتامر
العمرة الواقعة بعد ّ
احلج خرجا إىل أدنى ّ
احلل فأحرما منه ،كام ذكره غري واحد من األصحاب،
بعد ّ

بل عن كشف اللثام ال نعلم يف ذلك خالف ًا (((،بل عن املنتهى نفي اخلالف يف
ً (((
ذلك أيضا.

والظاهر عدم الوجوب من أدنى ّ
احلل عىل وجه التعيني؛ فإنّا مل نعثر عىل

يتوهم من
قائل به؛ جلواز إحرامهام هلا من أحد املواقيت املعهودة ،بل قد ّ
 . 1هتذيب األحكام ،169: 5ح 561؛ االستبصار ،252: 2ح 886؛ وسائل الشيعة،397: 12
باب  ،46ح .2
 . 2هو صاحب اجلواهر.
 . 3جواهر الكالم.294: 20
 . 4مسالك األفهام يف رشح رشائع اإلسالم202: 2؛ رشح اللمعة ،223: 2واللفظ للمسالك.
 . 5كشف اللثام 221: 5وفيه نقل ذلك عن التذكرة.
 . 6منتهى املطلب 667: 2وعنه يف كشف اللثام 221: 5ومستند الشيعة.189: 11

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام
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رصح الشهيد يف الدروس عىل ما
املراسم((( وجوب اإلحرام منها (((،وقد ّ
حكي عنه بالتخيري هلام بني اإلحرام من أدنى ّ
احلل وبني اإلحرام من أحد

املواقيت ،بل ّ
لعل األخري أفضل؛ لبعد املسافة وطول الزمان كام ذكره يف
اجلواهر (((،وحينئذ فأدنى ّ
مر من االتّفاق
احلل كان رخصة ال عزيمة ،فام ّ
عليه فالظاهر ّ
أن املراد منه االتّفاق عىل الرخصة املذكورة ،أو االتّفاق عىل
وجوب أن خيرجا عن حدّ احلرم؛ لعدم جواز إحرامهام للعمرة من احلرم وال

 . 1أورده يف كشف اللثام.222: 5
املقررة « 12منه».
 . 2يف هامش النسخة :أي من املواقيت ّ
 . 3جواهر الكالم.119: 18
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من ّ
رصحوا به.
مكة كام ّ

ثم امل ّتفق عليه حينئذ استحباب اإلحرام هلام من اجلعرانة أو من احلديبية أو
ّ

من التنعيم.
وا ِ
جل ْعرانة بكرس اجليم وسكون العني وبالراء املخ ّففة املهملة ـ  :موضع بني
مكة والطائف بينها وبني ّ
ّ
مكة ثامنية عرش مي ً
ال عىل ما حكي يف الكشف عن
الفيومي أنهّ ا عىل سبعة أميال من ّ
مكة ،قال :وهو سهو
بعض أهل اللغة ،وعن ّ

يف سهو؛ ّ
فإن احلرم من جهته تسعة أميال أو بريد (((.انتهى.

واحلديبية عىل صيغة التصغري واملث ّناة التحتانية املشدّ دة ،وبعضهم عىل
ختفيفها بل قيل :إنهّ م م ّتفقون عىل التخفيف ّ
وأن التشديد مل يسمع من فصيح،
وكيف كان فهي يف األصل اسم بئر خارج احلرم عىل طريق جدّ ة عند مسجد

الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان.
الفيومي :دون مرحلتني.
قال ّ

وقال ال َّنووي :عىل نحو مرحلة من ّ
مكة.

وعن الواقدي :إنهّ ا عىل تسعة أميال من املسجد احلرام.

سميت هبا قرية هناك ليست بالكبرية.
ثم ّ
وقيل :اسم شجرة حدباء ّ
قيل :إنهّ ا من ّ
احلل.
وقيل :من احلرم.

وقيل :بعضها يف ّ
احلل وبعضها يف احلرم.
(((
ويقال :إنّه أبعد أطراف ّ
احلل إىل الكعبة.
 . 1كشف اللثام.220: 5
 . 2نقل هذه الفقرة ،من قوله« :احلديبية» إىل هنا ،من كشف اللثام 221 220: 5ويف ط.
احلجري.307: 1

أربعة ،وقيل :عىل فرسخني عىل طريق املدينة ،به مسجد

أمرياملؤمنني7

سمى به ّ
ألن
سيد الساجدين زين العابدين 7ومسجد عائشةّ ،
ومسجد ّ
ً (((
يسمى نعي ًام وعىل شامله جب ً
ال اسمه ناعم ،واسم ذلك
عىل((( يمينه جبال
ّ
احلل إىل ّ
الوادي نعامن ،يقال :هو أقرب أطراف ّ
مكة.
ثم استحباب إحرامهام من املواضع الثالثة ممّا يستفاد من عدّ ة أخبار :منها ما
ّ
تضمن اعتامر النبي (صىل اهلل عليه وآله) من ا ِ
جل ْعرانة ،ومنها ما فيه أمره (صىل
ّ
اهلل عليه وآله) لعائشة باالعتامر من التنعيم ،ومنها قول الصادق (عليه السالم)
يف صحيح ابن يزيد :من أراد أن خيرج من ّ
مكة ليعتمر أحرم من اجلعرانه أو
احلديبية أو ما أشبههام((( بل هذا اخلرب يكفي يف املطلوب عماّ سواه.

وعىل هذا فأفضلية ذهاهبام إىل أحد املواقيت املعهودة ،كام احتمله بعض
األعالم ،إنّام يكون بمعنى التأكيدي؛ ّ
فإن اإلحرام ملّا ثبت استحبابه من أحد

املواضع الثالثة املذكورة التي هي خلف املواقيت إىل ّ
مكة فالذهاب إىل امليقات
لإلحرام منه ال يكون إ ّ
ال بمعنى االستحباب ّ
املؤكد ،ولو قيل باالستحباب
التخيريي مل يبعد.

وأ ّما ما بني أدنى ّ
احلل الشامل للمواضع الثالثة وبني املواقيت فال استحباب
يف اإلحرام منه ،بل جوازه منه ال خيلو عن إشكال ،بل األحوط عدمه اقتصار ًا

رب العاملني.
عىل موضع اليقني ،والعلم عند اهلل ّ

 . 1يف كشف اللثام :عن ،وكذا يف املورد اآليت.
 . 2يف النسخة :جبل ،والتصويب من الكشف ،وكذا يف املورد اآليت.
 . 3أورد هذه الفقرة ،أعني من قوله« :والتنعيم» إىل هنا من كشف اللثام ،221: 5ويف ط.
احلجري.308: 1

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

سمي به موضع عىل ثالثة أميال من ّ
مكة أو
والتنعيم عىل لفظ املصدرّ ،
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امليقات العاشر :ف ّخ
امليقات العارش ّ
بئر معروف عىل نحو
فخ وهو بفتح الفاء وتشديد املعجمة ٌ
مكة ،ويف القاموس موضع ّ
فرسخ من ّ
بمكة دفن هبا ابن عمر ،ويف الرسائر :إنّه

موضع عىل رأس فرسخ من ّ
مكة...

(((

وهو ميقات الصبيان عند مجاعة منهم املح ّقق يف املعترب ،وقريب منه الع ّ
المة

وقواه يف املسالك وإن جعل
يف التحرير واملنتهى ،وأفتى به يف الدروسّ ،
(((
املتأخرين.
اإلحرام هبم من امليقات أوىل ،وتبعه يف اجلواز مجاعة من ّ
ّ
واستدل له بالصحيحني:
احلر قال :سألت أبا عبداهلل (عليه السالم) عن
أحدمها :صحيحة أ ّيوب بن ّ

جيردهم من ّ
فخ».
نجردهم؟ فقال« :كان أيب ّ
الصبيان من أين ّ

(((

والثاين :صحيحة عىل بن جعفر عن أخيه موسى 7وهي نحوها.

(((

املقررة وإن جاز
والقول الثاين أن ال بدّ من أن حيرم هبم من أحد املواقيت ّ

تأخري نزع املخيط والثياب عنهم إىل ّ
فخ ،وهو املنقول عن الرسائر وبه أفتى
املح ّقق الثاين وقد جعله يف التنقيح مراد املاتن.

(((

أقول :القول الثاين أقوى عند النظر القارص؛ لعموم نصوص املواقيت
والنهي عن تأخري اإلحرام عنها خمتار ًا ،وعبادة الصبي رشعية أو مترينية إذا جاء
 . 1أورد هذه الفقرة من كشف اللثام.218: 5
 . 2أورد عن هذه اجلامعة بام ساقه يف الرياض.195: 6
 . 3الكايف ،303: 4باب حج الصبيان ،...ح 2؛ من ال حيرضه الفقيه ،433: 2ح 2894؛ هتذيب
األحكام ،409: 5ح 1421؛ وسائل الشيعة ،288: 11باب  ،17ح .6
 . 4هتذيب األحكام ،409: 5ح 1422؛ مسائل عيل بن جعفر ،268:ح 651؛ قرب
اإلسناد ،238:ح .937
 . 5نقل عنهم يف مستند الشيعة.333: 11

يف موضع اإلحرام؛ ّ
ألن مدلول الصحيحني إنّام هو التجريد ،فال بدّ من محله

خاصة ،واملعترب يف اإلحرام
عىل معناه احلقيقي ،وهو نزع يشء أو نزع الثياب ّ
أمور عديدة ال يدخل منها حتت هذا اللفظ إ ّ
ال نزع الثياب واملخيط ،فال يراد
اإلحرام من التجريد إ ّ
ال بنوع من املجاز وهو ال يعارض املعنى احلقيقي يف

مثل املقام ،ووجود القرينة الصارفة ممنوع؛ لتح ّقق بعض القرائن عىل خالفه
كصحيحة معاوية بن عماّ ر قال :سمعت أبا عبداهلل 7يقول« :قدّ موا من كان

ثم يصنع هبم ما يصنع باملحرم
مر ّ
معكم من الصبيان إىل اجلحفة أو إىل بطن ّ

ويطاف هبم ويسعى هبم.»...

(((

وهو يشعر باعتبار امليقات ولو ميقات االضطرار ،وأيض ًا فاحتامل أن يراد

من التجريد اإلحرام إنّام هو بالنسبة إىل ّ
خاصة وهو يف طريق املدينة ،وأ ّما
فخ ّ
املقرر بدون اإلحرام،
غريه من الطرق فال جيوز أن جياوز هبم من امليقات ّ

والظاهر أنّه ال خالف فيه ،نعم ال كالم وال إشكال يف جواز تأخري جتريدهم

إىل ّ
خمتص
فخ للصحيحني وإن مل يكن هبم عذر يف التجريد قبله ،والظاهر أنّه
ّ
مروا بطريق آخر فاألوىل بل األحوط جتريدهم مع اإلحرام من
به أيض ًا ،فلو ّ
امليقات كغريهم ،إ ّ
ال أن يكون هلم فيه مش ّقة وصعوبة ،فيجوز التأخري لذلك ال
مطلق ًا ،والعلم عند اهلل سبحانه.

وههنا مسائل:

ُ
األوىل :اعلم أنّه ال بدّ من حتصيل العلم بامليقات الذي و ّقته رسول اهلل (صىل اهلل

بالظن املتآخم له؛ ألنّه القائم
عليه وآله) ألهله ،ومع عدم السبيل إىل العلم فالعربة
ّ
 . 1هتذيب األحكام ،409: 5ح 1423؛ وسائل الشيعة ،287: 11باب  ،17ح .3

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

هبا عىل نحو ما جييء به املك ّلف ال بغريه ،ومل يثبت التفرقة بني الصبي واملك ّلف
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مقامه رشع ًا يف كثري من املواضع ،وقد يستفاد من كالم غري واحد من األصحاب
للظن الغالب مطلق ًا ،ولع ّله لصحيح معاوية بن
االكتفاء يف معرفتها بالشياع املفيد ّ

عماّ ر عن أيب عبداهلل« :7جيزيك إذا مل تعرف العقيق أن تسأل الناس واألعراب
الظن ،واهلل يعلم.
عن ذلك» (((.بل ظاهره يشعر باالكتفاء عىل مطلق ّ

الثانية :قال ابن إدريس(رمحه اهلل)« :ميقات أهل مرص ومن صعد البحر

ـ  بضم اجليم وشدّ الدال املهملة بلدة عىل ساحل البحر عىل
ُجدَّ ة» (((.وهي
ّ
نحو مرحلتني من ّ
مكة ،واجلدّ ة يف األصل شاطىء النهر ،وحكى األزهري ّ
أن

أصلها كدّ بالنبطي فعربت.

والظاهر ّ
أن املراد بجعلها ميقات ًا ألهل مرص أنهّ ا ميقاهتم إذا أتوها من البحر؛

وفيه نظر لثبوت ّ
أن ميقات أهل مرص هو اجلحفة كام تقدّ م ومل نعثر عىل مستنده
يف كون اجلدّ ة ميقات ًا مطلق ًا ومل نجد من األصحاب له موافق ًا.

قال الع ّ
المة طاب ثراه يف املختلف« :فإن كان املوضع الذي ذكره ابن إدريس؛
صح وإ ّ
ال فال؛ فإنّه ليس يف يشء من األحاديث ،والذي
حياذي أقرب املواقيت ّ
ورد يف ميقات أهل مرص اجلحفة» (((.إىل آخر ما أفاد(رمحه اهلل) وهو احلقّ .

(((

وقد سمعنا ّ
أن اجلدّ ة قريبة من الطريق الذي يقرب منه يلملم ،بل كادت
تساويه يف البعد عن ّ
ألن ك ًّ
مكة؛ ّ
ال منهام عىل مرحلتني منها كام عرفت ،فال

يبعد أن يكون اجلدّ ة عىل حماذاة يلملم وعند ذلك جاز اإلحرام منها باعتبار
املحاذاة كام فصلناه سابق ًا ،ال باعتبار خصوصها ،ولكن قد سمعت بعض
احلجاج املوثقني عدم حت ّقق املحاذاة فيها يف هذا الزمان ،مع ذلك فال مساغ
ّ

 . 1من ال حيرضه الفقيه ،304: 2ح 2524؛ وسائل الشيعة ،316 315: 11باب  ،5ح .1
 . 2الرسائر.529: 1
 . 3خمتلف الشيعة.43: 4
أول املسألة إىل هنا أخذه من كشف اللثام ،224: 5ويف ط .احلجري.308: 1
 . 4من ّ

الثالثة :املواقيت التي و ّقتها رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) هي ألهلها
املفصل سابق ًا وملن أتى عليها من غري أهلها أيض ًاّ ،
حج أو اعتمر عىل
ّ
فكل من ّ
املارين بالشجرة
يمر بمسجد الشجرة فهي ميقاته كأهل املدينة ّ
طريق ،كالعراقي ّ

بال خالف ظاهر ،بل عن مجاعة اإلمجاع عليه ،بل قال صاحب املستند:
احلجة فيه ،مضاف ًا إىل انتفاء العرس واحلرج يف الرشيعة،
إنّه إمجاع حم ّقق فهو ّ

عليهن من
هلن وملن أتى
ّ
«هن ّ
وإىل ما روي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) قالّ :

أهلهن» ،وصحيحة صفوان وفيهاّ :
«إن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
غري
ّ
و ّقت املواقيت ألهلها ومن أتى عليها من غري أهلها ،وفيها رخصة ملن كانت
(((
به ع ّلة ،فال جياوز امليقات إ ّ
ال من ع ّلة» وغري ذلك.
مكة وجب أن يكون حمرم ًا إ ّ
كل من دخل ّ
الرابعةّ :
ال من استثني ،أ ّما احلكم
األول فهو عىل الظاهر م ّتفق عليه بني األصحاب ال يوجد فيه خالف ،مضاف ًا
ّ

إىل خرب عيل بن أيب محزة قال :سألت أبا إبراهيم 7عن رجل يدخل ّ
مكة يف
ملبي ًا ،وإذا
واملرتني والثالث كيف يصنع؟ قال« :إذا دخل فليدخل ّ
املرة ّ
السنة ّ
خرج فليخرج محُ ِ ًّ
ال».

(((

حممد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر 7هل يدخل الرجل
ويف صحيح ّ
(((
مكة بغري إحرام؟ قال« :ال إ ّ
ّ
بطن».
ال مريض ًا أو من به ٌ
 . 1مستند الشيعة.191: 11
 . 2الكايف ،534: 4باب العمرة املبتولة ،ح  ،3و ط .داراحلديث208،: 9؛ من ال حيرضه الفقيه2
 ،379:ح 2754؛ االستبصار ،326: 2ح 1158؛ هتذيب األحكام ،435: 5ح 508؛
وسائل الشيعة ،405: 12باب  ،50ح .10
 . 3من ال حيرضه الفقيه ،379: 2ح 2753؛ هتذيب األحكام ،448: 5ح 1564؛ وسائل
الشيعة ،403: 12ح .4

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

حينئذ لإلحرام منها.
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ويف صحيحه اآلخر عنه أيض ًا :سألته هل يدخل الرجل احلرم بغري إحرام؟
(((
قال« :ال ،إ ّ
ال أن يكون مريض ًا أو به بطن».
ويف صحيح عاصم بن حمُ َ يد قلت أليب عبداهلل :7أيدخل أحدٌ احلرم إ ّ
ال
(((
حمرم ًا؟ قال« :ال ،إ ّ
ال مريض أو مبطون».

أن املراد من «احلرم» هو ّ
مكة مجع ًا فيام بينها ،أو أن يراد ّ
والظاهر ّ
أن من
دخل احلرم قاصد ًا دخول ّ
مكة؛ ّ
فإن من ال يريد دخوهلا وال يريد النسك بل
أراد حاجة يف خارج ّ
مكة فال جيب عليه اإلحرام من امليقات بال خالف ظاهر،

ويف املدارك إمجاع العلامء عليه (((،وأوىل منه عدم لزوم اإلحرام من حماذاة
امليقات إذا مل يكن دخول ّ
مكة مقصود ًا ،بأن يكون املقصود مكان ًا آخر لغرض
فصلناه سابق ًا.
أو حاجة دون اإلحرام منه كام ّ

األول مواضع:
وأ ّما احلكم الثاين فقد استثنوا من احلكم ّ

سيام من به البطن؛ فإنّه ممّن جيوز له دخول
األول :املريض ّ
ّ
بأى مرض كان ،ال ّ
ّ
مكة بغري إحرام ،كام ّ
دل عليه الصحاح الثالثة املتقدّ مة آنف ًا ،وبه قطع الشيخ عىل
ما حكي يف مجلة من كتبه واملحكي عن حييى بن سعيد وغريمها كاملح ّقق يف
(((
النافع بل قال الع ّ
المة النجفي يف اجلواهر« :ال أجد فيه خالف ًا بينهم».
ولكن ر ّبام يعارض الصحاح املذكورة بصحيحي رفاعة:

أحدمها :قال سألت أبا عبداهلل 7عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل
مكة حال ً
ال؟ فقال« :ال يدخلها إ ّ
ّ
أن ّ
ال حمرم ًا» ،وقال« :حيرمون عنه ّ
احلطابة
 . 1االستبصار ،245: 2ح 856؛ هتذيب األحكام ،165: 5ح 551؛ وسائل الشيعة،403: 12
باب  ،50ح .2
 . 2االستبصار ،245: 2ح .855
 . 3مدارك األحكام.234: 7
 . 4جواهر الكالم.439: 18

واآلخر قال :سألته عن الرجل يعرض له املرض الشديد قبل أن يدخل
ً (((
مكة قال« :ال يدخلها إ ّ
ّ
ال حمرما».

ويف اجلمع بينهما احتماالت:
أحدها :محل خربي رفاعة عىل االستحباب ،وهو املحكي عن الشيخ،

(((

ونفى عنه البأس يف الرياض واستظهره يف اجلواهر.

(((

املجوزة لدخول املريض بغري إحرام
وثانيها :أن يراد من الصحاح الثالثة
ّ
املريض الذي ال ّ
سيام من ال
يتمكن من اإلتيان باملناسك ولو بالركوب ،ال ّ

ّ
يتمكن من ّنية اإلحرام أيض ًا كاملجنون الزائل عقله ،ويراد من خربي رفاعة
املوجبني لإلحرام املريض الذي ّ
يتمكن من ذلك ،ويؤ ّيده عموم خرب أيب محزة
املتقدّ م.

وثالثها :محل خربي رفاعة عىل التقية ،واستقر به يف احلدائق.

(((

قوة واألوسط هو األحوط ،واهلل يعلم.
ّ
واألول ال خيلو عن ّ
الثاينّ :
احلطابة واملجتلبة؛ لداللة صحيح رفاعة املذكور ،والظاهر ّ
أن املراد

باملجتلبة من جيلب األشياء إىل البلد كاحلنطة والدقيق والشعري واحلشيش
 . 1االستبصار ،245: 2ح 857؛ هتذيب األحكام ،165: 5ح 552؛ وسائل الشيعة،403: 12
باب  ،50ح .3
 . 2الكايف ،324: 4باب من جاوز أرضه بغري إحرام ،...ح 4؛ وسائل الشيعة ،405: 12باب
 ،50ح .8
 . 3قاله يف ذيل صحيحة رفاعة.
 . 4رياض املسائل350: 6؛ جواهر الكالم.439: 18
 . 5احلدائق النارضة.125: 15

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

واملجتلبة أتوا النبي (صىل اهلل عليه وآله) فسألوه فأذن هلم أن يدخلوا ّ
مكة
ً (((
حالال».
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باملتكرر الذي هو
والفواكه ونحوها (((،وقد عبرّ أكثر األصحاب عنها
ّ
أعم منها ،وهو غري بعيد؛ للعرس واحلرج وإن كان األحوط االقتصار عىل
ّ
النصوص.

(((

الثالث :من خرج من ّ
مكة بعد ما ّ
ثم عاد إليها يف
أحل من إحرامه السابق ّ
الشهر الذي كان قد أحرم فيه فال حاجة له إىل اإلحرام عند دخول ّ
مكة ،بل

يدخلها حم ًّ
ال ،وقال بعضهم« :لو عاد يف الشهر الذي خرج فيه وإن مل يكن
شهر إحرامه السابق فكذلك يدخلها حم ًّ
ال» ،وهذا القول وإن كان ال خيلو عن
األول أحوط ،اقتصار ًا عىل موضع اليقني.
رجحان ولكن ّ
ولو عاد يف الشهر الذي مل حيرم سابق ًا فيه ومل خيرج فيه أيض ًا فيجب عليه
اإلحرام باالتّفاق ،واألحوط اإلحرام وإن عاد يف شهر اخلروج ما مل يعدّ يف

شهر إحرامه السابق.

إىل غري ذلك من املستثنيات التي يطول ذكرها.

السيد يف املدارك :الظاهر أنّه((( إنّام جيب اإلحرام لدخول ّ
مكة
تذنيب :قال ّ
إذا كان الدخول إليها من خارج احلرم ،فلو خرج أحد من ّ
مكة ومل يصل إىل

ثم عاد إليها دخل بغري إحرام (((.انتهى.
خارج احلرم ّ

وظاهر كالمه 1أنّه إمجاعي ،فإن ثبت ذلك فال كالم ،وإ ّ
ال فاالحتياط
احلل إن أمكن ،وإ ّ
حينئذ اإلحرام من أدنى ّ
ال فمن موضعه ،واهلل يعلم.
احلج
وأيض ًا قال طاب ثراه :وجيب عىل الداخل فيها((( أن ينوي بإحرامه ّ

 . 1يف النسخة نحومها ،والتصويب من احلدائق.125: 15
 . 2كام ذهب إليه يف مدارك األحكام.384: 7
 . 3يف املصدر - :الظاهر أنّه.
 . 4مدارك األحكام.381: 7
 . 5يف املصدر - :فيها.

جيد.
ّ

(((

أن اإلحرام إنّام يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول (((،وإ ّ
ثم ال خيفى ّ
ال
ّ
كان رشط ًا غري واجب كوضوء النافلة هذا ،وأ ّما لو ّ
أخل الداخل يف اإلحرام
واإلثم ،وأ ّما قضاؤه ففي
عمد ًا اختيار ًا مع الوجوب فال شبهة يف العصيان
ّ
وجوبه خالف ،والظاهر هو الوجوب واهلل يعلم.
اخلامسة :من أحرم قبل هذه املواقيت عامل ًا عامد ًا مل ينعقد إحرامه بال خالف

ظاهر ،ولإلمجاع املنقول ،والنصوص املستفيضة ،وقد مىض بعضها يف امليقات
األول ،واستثني من ذلك صورتان:
ّ

إحدامهاّ :
صح عند
أن من نذر اإلحرام من موضع معينّ قبل املواقيت ّ
مجاعة ومنعه آخرون ،واألحوط االجتناب عن جعله منذور ًا ،وإن نذر فعليه

ثم حيرم من امليقات احتياط ًا.
أن حيرم من ذلك املوضع ّ

وثانيتهام :أن يعتمر يف رجب وخاف خروجه قبل الوصول إىل أحد

املواقيت ،فإنّه جيوز له اإلحرام قبل امليقات ليدرك فضل الشهر عىل األشهر،
واالحتياط فيه كام يف السابق ،وكذلك ال جيوز ملريد النسك تأخري اإلحرام عن
ونص ًاّ ،
ألن ذلك مقتىض التوقيت.
امليقات عمد ًا اختيار ًا ،إمجاع ًا فتوى ّ

ّ
يتمكن من اإلحرام أص ً
ال من امليقات وإن كان فرض ًا
السادسة :لو مل
أخر اإلحرام منه ،ولو ّ
متكن من اإلحرام باطن ًا ،أي خفي ًا ،كام يف التقية
نادر ًاّ ،
 . 1يف املصدر - :و.
 . 2مدارك األحكام.382 381: 7
 . 3يف مدارك األحكام ( )382: 7مع وجوب الدخول.

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

ّ
والعمرة؛ ّ
بحج أو
ألن اإلحرام عبادة و(((ال
يستقل بنفسه ،بل إ ّما أن يكون ّ
تلبس به ليتح ّلل من اإلحرام .انتهى ،وهو
عمرة ،وجيب إكامل النسك الذي ّ
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ويؤخر إظهاره ،كام سبق يف بعض األخبار عن
وجب اإلتيان به كذلك،
ّ

صاحب الزمان ـ عليه السالم وروحي فداه ـ.
ولو ّ
متكن من بعض واجبات اإلحرام دون بعض فاألوىل اإلتيان بام أمكن،

بل الظاهر الوجوب؛ لعدم ثبوت االرتباط ،والقضاء مع ذلك مهام أمكن

سبيل االحتياط.

السابعة :لو ترك اإلحرام من امليقات ملانع أو نسيان أو جهل باحلكم أو

بامليقات وجب عليه الرجوع إليه واإلحرام منه مع اإلمكان بال خالف فيه بني

العلامء كام عن املنتهى (((،لتو ّقف الواجب عليه ولألخبار املستفيضة.
يتمكن من الرجوع إىل امليقات فإن مل يدخل ّ
ولو مل ّ
مكة بعدُ أحرم حيث
زال العذر ،وإن دخلها خرج إىل ميقاته إن أمكن ،وإ ّ
ال خرج إىل خارج احلرم،
تعذر ذلك أحرم من ّ
ولو ّ
رصح به املح ّقق (((،بل يف اجلواهر ّ
أن ذلك يف
مكة كام ّ
(((
قوة.
كالم غري واحد من األصحاب ،وال خيلو عن ّ
الثامنة :من ال يريد النسك أص ً
فمر عىل امليقات وهو ال يريد دخول
ال ّ

ّ
ّ
كاحلطاب ونحوه مل جيب عليه
مكة ،أو يريده ولك ّنه ممّن ال جيب عليه اإلحرام
اإلحرام من امليقات حينئذ ،فأ ّما لو جتاوزه حم ًّ
ثم بدا له فأراد النسك أو أراد
ال ّ
دخول ّ
مكة من كان غري قاصده فحكمه ما تقدّ م أيض ًا ،أي يرجع إىل امليقات
إن أمكن ،وإ ّ
ال فعليه ما عىل النايس واملعذور.
أخر اإلحرام عن امليقات عمد ًا اختيار ًا مل ينعقد
ثم ّ
التاسعة :لو أراد النسك ّ
إحرامه من غري ذلك امليقات ح ّتى عاد إليه فأحرم ،فإن ّ
تعذر العود إىل ذلك

 . 1منتهى املطلب 670: 2ط .احلجري ،وعنه يف مستند الشيعة 196: 11وأورد فيه الروايات
الدا ّلة عليه.
 . 2املخترص النافع.80:
 . 3جواهر الكالم 126: 18وزاد عليه :مرسلني له إرسال املس ّلامت.

واألول
احلج وجيب عليه القضاء بعد ذلك ،والبعض عىل سقوط القضاء،
ّ
منه ّ

هو الظاهر ،وال ريب يف كونه أحوط.

العارشة :حكم من كان منزله دون امليقات إذا جتاوز عن منزله إىل ّ
مكة حكم

املتجاوز عن أحد املواقيت املذكورة؛ ّ
ألن منزله ميقاته كام عرفت.
املكي فإذا بعد عن ّ
وأ ّما ّ
حج عىل ميقات من املواقيت اخلمسة
ثم ّ
مكة ّ

اآلفاقية ،أحرم منه وجوب ًا بغري خالف يعرف ،كام حكي عن غري واحد ،إذ
ال جيوز لقاصد ّ
مكة التجاوز عن امليقات بغري إحرام ،وقد صار هذا ميقات ًا
ّ
ويدل عليه
له باعتبار وروده عليه ،وإن كان ميقاته يف األصل غري ذلك،

النصوص الكثرية كام حكي.
إن ّ
ثم ّ
مر عليه بدون
ّ
املكي املذكور لو جتاوز عن امليقات الذي كان قد ّ
أن حكمه فيه كغريه ،والعلم عند اهلل الع ّ
اإلحرام ،فالظاهر ّ
الم ،وله احلمد
كثري ًا يف البدو واخلتام.

أللّه ّم كما وفّقتين هلذا بفضلك العميم ،فاجعله خالصاً لوجهك وتقبّله
منيّ إنّك أنت اجلواد الكريم.

حممد
وقد فرغ مؤ ّلفها العايص الراجي عفو ر ّبه الغني القوي ،املصطفى بن ّ

السيد دلدار عيل النقوي عن مجعها وتأليفها مع شدّ ة
هادي بن املهدى بن ّ
االستعجال ،ضحوة اخلميس الثامن والعرشين من شهر الصيام ،سنة تسعني

سيد األنام عليه وآله آالف التحية
بعد ألف ومئتني (1290هـ) من هجرة ّ

والسالم.

حممد عيل غفر اهلل ذنوبه وسرت اهلل عيوبه .
كتبه مرزا رسول عيل بن مرزا ّ

صفوة (يواقيت) األحكام في مواقيت اإلحرام

صحة إحرامه من موضع آخر ،وفاق ًا للمشهور ،فيفوت
امليقات فالظاهر عدم ّ
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الصفحة األخيرة من النسخة المخطوطة

