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  ديباچه

ت فقـه و  يـ ن مرکز بـا توجـه بـه اهم   يقات حج، ايس مرکز تحقيتأس ياز همان ابتدا
، در يد در مناسـک محشـ  يـ مراجـع عظـام تقل   يمناسک در حج، عـالوه بـر درج فتـاوا   

ن مقاالت که توسـط  يکند. ا يرا منتشر م يفقه يليز مباحث تفصين» قات حجيم«فصلنامه 
ن يتـر  از مهم يکيتواند به عنوان  ين عرصه نگاشته شده، مينظران ا ختگان و صاحبيفره

  رد.يقرار گمورد استفاده  يفقه يمنابع پژوهش
قـه و حقـوق،   ل گروه فيارت و تشکين مرکز به پژوهشکده حج و زيا يپس از ارتقا

ک مجموعـه جداگانـه   ين فصلنامه استخراج و در يا ين شد که مقاالت فقهيم بر ايتصم
د در عرصـه فقـه   يـ جد يهـا  به پژوهش يده در سه جلد منتشر شود، تا عالوه بر جهت

ـ پژوهـان ا  دانش يمند حج، موجب بهره  يقـات شـده و راه بـرا   ين تحقيـ ن عرصـه از ا ي
  د دانش باز شود.يو تول يعلم يحرکتر يد و تکامل سيجد يها پژوهش

ر مسـئول،  ين سـاله مـد  ير از زحمات چنديگروه فقه و حقوق پژوهشکده ضمن تقد
کـه در   يباذل رضا يجناب آقا يها ن فصلنامه، از تالشيا يير اجرايه و مديريأت تحريه
 يقات روزافزون تمـام يکردند تشکر کرده، توف يارين مجموعه، گروه را يم ايه و تنظيته
  زان را از خداوند متعال خواستار است.ين عزيا

  گروه فقه و حقوق

  پژوهشكده حج و زيارت



  



  
  
  
  
  

  مقدمه

 ١٣٧١به عنوان اولين نشريه تخصصي فارسي در حج از سـال  » ميقات حج« فصلنامه
در مجـاالت گونـاگون فقهـي،    توانسـته اسـت   تا کنون در موضوعات مـرتبط بـا حـج،    

  کند.منتشر تاريخي، کالمي و... مقاالت علمي 
نگـارش  عموم اين مقاالت توسط بزرگان اين عرصه و فضالي توانمند حوزه علميه 

ت دانش فقه در مباحث مربوط به حج از يک سو و اتقان علمي مقاالت است. اهميشده 
نگاشته شده در اين فصلنامه از سوي ديگر گروه فقـه و حقـوق پژوهشـکده را بـر ايـن      

مقاالت فقهي اين نشريه را استخراج کرده و به ترتيب اعمـال و مناسـک حـج     تاداشت 
» حـج در آينـه فقـه   «عنـوان  چينش نمايد و آن را در قالب يک مجموعه سه جلـدي بـا   

منتشر کند تا پژوهشگران عرصه فقه الحج از مباحث انجام شده در اين رشته، که پيشينه 
رود آگـاه   مباحث پژوهش فقهي و در برخي از موارد نو آوري و توليد علم به شمار مـي 

  و با تحقيقات جديد خود باعث پيشبرد اين دانش غني و کارآمد شوند. هشد
بـراي يـک   از ايـن رو  شت که برخي از اين مقاالت فاقد چکيـده بـود،   بايد توجه دا

ابتداي هر مقاله گزارش کوتـاهي از آن ارائـه شـده و چکيـده     در دست شدن مجموعه، 
  مقاالت ديگر نيز به صورت گزارش ارائه شده است.

دار در قالب يک مقاله ارائه شـده و مقـاالتي    اي و دنباله مقاالت سلسله ،افزون بر اين
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که در چنـد موضـوع نگاشـته شـده، در جايگـاه مناسـب خـود قـرار گرفتـه اسـت تـا            
سـازي،   جهـت يکسـان   مند شوند. پژوهان بتوانند به راحتي از مجموعه حاضر بهره دانش

  است.نوشت ذکر شده  تمامي منابع و مآخذ به يک شکل در پي
در پايان ضمن تقدير از مسئوالن بزرگوار فصلنامه ميقات حج، مجموعه پـيش رو را  

کنيم و اميدواريم اين تـالش   به محضر محققان و پژوهشگران عرصه فقه الحج تقديم مي
  مورد رضايت حق تعالي و مورد استفاده پژوهشگران و انديشمندان قرار گيرد.

  
  گروه فقه و حقوق
  ارتپژوهشکده حج و زي



  
  
  
  
  

 عمره مفرده يا مبتوله

  محمد علي مقدادي

  .ش  ه١٣٨٦ پاييز، ٢٢مارهش  ميقات حج،

عمره را به دو قسم تمتـع و   ،سندهينو است. درباره عمره مفرده (مبتوله) ،نوشتار حاضر

 همـان عمـره مفـرده    و آن رامبتوله پرداخته  يلغو يبه معنا ، سپسم کردهيتقس ،مفرده

به مشـترکات و   ،نگارنده در ادامهشود.  م ميانجا ،و بدون حج يياست که به تنها دانسته

  .ان آن دو اشاره کرده استيبه پنج تفاوت مو ن دو نوع عمره پرداخته يزات ايمتما

بـه  سـپس  نگارنـده   .دهنديل ميمقاله را تشک يمباحث بعد ،اتيعمره در قرآن و روا

عه و اهـل  يشـ  يا استحباب آن را در کالم فقهـا يعمره در کالم فقها پرداخته و وجوب 

نفسه عمره مفرده  يه، عدم وجوب فيامام يان فقهايمشهور م .استکرده  يبررس ،سنت

ـ در وجـوب   ،اهل سـنت  يان فقهايدر م .قائل به وجوب آن هستند ياست؛ البته برخ ا ي

  است.جوب عمره مفرده، اختالف عدم و

نوشتار حاضر  يمباحث بعد ،لت آنيام عمره مبتوله و وقت فضيقات عمره مبتوله، ايم

جـا   تـوان آن را بـه   يمـ  ،ام ساليندارد و در تمام ا يانجام عمره مفرده زمان خاص است.

  .افضل اوقات آن، ماه رجب است ،عهيش يدگاه فقهاياز د يآورد؛ ول

 ،مراسم و اعمالي است كـه همـه سـاله   عمره، زيارت خانه خدا و از شكوهمندترين 
كشند تا با انجام آن، هـر  عاشقانه به سويش پر مي ،ها دل باخته كعبه، از ديار خود ميليون

اي برگيرند و قلب خود را از عشق و محبـت  يك به ميزان آگاهي و شعور خويش، بهره
گرفتـه شـده؛    »عمـاره «، در لغت به معناي زيارت اسـت و آن از  »عمره« .دخدا لبريز كنن
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و در اصـطالح   ١شـود  آنجـا مـي   به وسيله زيارت خانه، سبب آبـاداني  ،زيرا زائر بيت اهللا
گيـرد.   ام مـي ، نام مناسك و اعمال مخصوصي است كه در ميقات و نيز در مكه انجفقهي

  ه).. عمره مفرده (مبتول٢ عمره تمتع .١: عمره دو قسم است

 مبتوله در لغت

 ت:آورده اس» بتَلَ«مرحوم طريحي در ذيل ماده 

� �� ��� � �	
��� ,�	����� ��	���� ������ � �	���� ,����� � � ;�� ��	���� ������� 
 !"��� #�	$ !%�&!'(٢ 

: شـود  گفتـه مـي  کـه  مبتول به معناي جدا شده و تنها مانده است و از همين بـاب اسـت   
كه عمره به تنهـايي انجـام   و در حديث آمده است: كسي » عمره مبتوله«و » حج مبتول«

 .جا آورد دهد، بايد طواف نساء هم به

�,: ������*(«د: گوي مي زبيدي *-���.«٣
 

 ،همان عمره است كه به تنهـايي و بـدون حـج   » عمره مبتوله«راين روشن شد كه بناب
 .گويند مي» عمره مفرده«، شود و از همين روست كه به آن ميانجام 

 ردهمشتركات عمره تمتع و عمره مف

و پـس از ورود   شود ميزائر خانه خدا به هنگام انجام اين دو عمره، از ميقات محرم 
سـعي   گـاه  آن .گزارد سپس دو ركعت نماز طواف مي پردازد و مي به طواف كعبه، به مكه

  ٤.كند مي تقصير ،و پس از آن ،ميان صفا و مروه

 هاي عمره تمتع و عمره مفردهتفاوت

ولي عمره تمتع را بايد با حـج   .گيرد عمره مفرده به صورت مستقل از حج انجام مي .١
  .شود جا آورده مي حج به ،ترتيب كه نخست عمره تمتع و پس از آن جا آورد؛ بدين به

  .آورده شودجا  به واجب است ،ندارد و در عمره مفرده متع طواف نساعمره ت. ٢



 ۱۳  عمره مفرده يا مبتوله
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

يـان حلـق و تقصـير و در    ، مر است پس از سـعي مخَي )در عمره مفرده، زائر (مرد. ٣
  .، همه بايد تقصير كنندعمرة تمتع

  .ولي عمره مفرده چنين نيست .شود يك سال با هم انجام مي عمره تمتع و حج، در. ٤
ولـي   .آورنـد  جـا مـي   بـه  حج هاي ماه، در تمتع را در طول سال تنها يك بار عمره. ٥

اما بهترين وقت آن در ماه رجـب اسـت    ٥.انجام دادتوان  مي عمره مفرده را در تمام سال
٦.كه روايات زيادي در فضيلت و برتري آن وارد شده است

 

بـا عبـارات   ، از ايـن عبـادت و عمـل معنـوي    : در قرآن كريم و روايات اهل بيت
 :گوناگون ياد شده است

 در قرآن» عمره«

 (با تعبير عمره: 
ْ

وا ا� تِم�
َ
ُعْمَرَة هللاِ�ِ جَوأ

ْ
٧.)...َوال

 

َمـْرَوَة ِمـْن َشـَعائِِر اهللاِ َفَمـْن (با تعبير اعتمر: 
ْ
َفا َوال ْو اْقَتَمـَر َفـالَ ُجَنـاَح  حـجإِن� الص�

َ
َْيـَت أ ا-ْ

٨....)...َعلَْيهِ 
 

 عمره در روايات

 عمرهالف) 

./� .�0� 1� .213 04 1�75 : 0�13 67 18 19 .� :� 1�7 0� ;� ;)7 1<0=13 .� 1�7 0� ;�0�� >?13 1).@7 ;A ;�7 BC13  .� 0%7 1D .� :� 1�7 0� ;�
 1E! 1< 1� 19 ;) 1<0=13 6 18 19 .� 0% 1D .� :� 1� 0� ;� 0)1F 1G 1�! 1� 1= ?(٩ 

ماه  عمره رجبيه يا عمره :كدام عمره فضيلت بيشتري دارد« :سؤال شد 7از امام صادق
 ».ت، بلكه عمره در ماه رجب برتر و افضل اسخير«؟ حضرت فرمود: »رمضان

  عمره مفردهب) 

 .213 04 1�./� .�0� 1�7  :�! 1I5 .�1J7 1' 1� .�7 1<� .� 1-0�� .#� 1	71$ 047 .� 1K 1�7 1= � 1L.M N� 1, 1�7 0- ;� N� 1�7 0� ;� ;� .�1� 0�;��
 BO1I 0�13 1P1� 1& .� 1� 0�10�� 1� ! 1- BQ�� 1 0R1F .S 0� B"�� 1� .T! 1�10�� 1U0� 1V . 0R1� 1� 0W B���(X١٠ 

طواف واجب و نماز ، هنگامي كه از گزارد كسي كه عمره مي«فرمود:  7امام صادق 
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تواند حلق كند يا  مي ،و سعي بين صفا و مروه فارغ گرديدطواف دو ركعتي پشت مقام 
 ».تقصير كند

 عمره مبتوله ج)

9 BY 1� .40F 1� 1� .�! 1� ;� 04 1� ./� .�0� 1� .213 04 1�7  :�! 1I5 ;P70� 10�� !7 1%Z.= .�71�	;�0�10�� .� 1�7 0� ;�0�� .47 1� ;�;�0�1[ 1A 1� ?
 1�! 1I : 0\ 1� 1C , 1�! 1I 1� :./� 1�	 ;A 19 BE.M9  1�! 1I  .�1�	;�0�10�� .� 1� 0� ;�0�� .� : B��� 1R.�]� 1̂ ;�0�.� 0� .- 0_� B\ ;% ! 1� 1)Z .� 1= ,

 1� ./� 1�	 ;A 19  *Q1� ;�0�.�.7 1�! 1� 1= ? 14� .�./� 1�	 ;A 19 ! 1� 1)Z .� 1= 1R.�]� 1̂ ;�0�.� 0� .- 0_� B\ ;% B��� : ? 14� . ]O1� ;�0�.� 1� 
 1�! 1I : 14� . ]O1� ;�0�.� 1�(X١١ 
در عمـره مبتولـه حلـق هـم هسـت؟      «پرسـيدم:   7بن عمار گويد، از امام صـادق   يةمعاو

كننـدگان   در عمره مبتوله فرمودند: پروردگارا! حلق 9اآري. پيامبر خد: «حضرت فرمود
کنندگان را بيامرز.  خدايا! حلقفرمود:  9شد: تقصير كنندگان هم؟ پيامبر گفتهرا بيامرز. 

 ».خدايا ! تقصيركنندگان را هم بيامرزگفته شد: تقصيرکنندگان هم؟ پيامبر فرمود: 

از ايـن روايـت    .ياد شده اسـت » عمره مبتوله«از عمره مفرده با تعبير  ،روايت در اين
 .كه حلق در عمره مفرده براي مردان افضل و برتر است شود ميهمچنين استفاده 

 ) در كالم فقهاعمره مفرده (مبتوله

�4 ���, 3? ��-�,�: ����	��: «مرحوم شيخ طوسيـ  ��	
��� ,,���� � ��	
مبتوله به «؛ »���

اي اسـت كـه از حـج جـدا باشـد كـه همـان مفـرده          معناي جدا شده اسـت و مقصـود از آن، عمـره   
١٢».است

 

�4: «=عالمه حليـ  �9!�� �`��� � S%= ������ !�3 � a�� � � ,�9!�b��7 �9!7�c 47� �9!7�� ��
d��� eA!��  �,f T���� gZ���« عبـارت   ،عمره در لغت به معناي زيارت است و در شرع مقدس«؛

١٣».به منظور اداي مناسك عمره در بيت اهللا الحرام ،اهللا الحرام است از زيارت بيت
 

د از عمـره مبتولـه، عمـره مفـرده     مقصـو «؛ »�����, F!����� ����	��, ��-�7,�«: =يمحقق نراقـ 

١٤».است
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  كتب لغت و منابع اهل سـنت، از عمـره   كه انجام گرفت، در يا با پژوهش و بررسي
كتـب  در به عمـره مبتولـه اشـاره نشـده و      آنهادر روايات  مطلبي نيافتيم. بنابراين مبتوله
بـا عنـوان    سـنت از ايـن عمـل،    علماي اهلبيشتر  .اند شان به اين موضوع نپرداخته فقهي

  .آمده است »عمره مفرده«اند و در كلمات و كتب فقهي بعضي،  عمره ياد كرده

 عمره مبتولهحكم 

 نظريه فقهاي شيعه. ١

؛ اكنـون پرسـش ايـن    همان عمره مفرده اسـت  ،دانسته شد كه مقصود از عمره مبتوله
  است كه آيا اين عمره واجب است يا خير؟

 ويـژه  بهبلكه استحباب آن است؛  ،مره مفردهعدم وجوب ع، مشهور ميان فقهاي شيعه
مسـتطيع   ،براي كسي كه استطاعت انجام عمره مفرده را دارد و براي رفتن به حج تمتـع 

 ؛١٦...، عهد وشود؛ مانند نذر، قسم از عمره، در مواردي واجب ميالبته اين نوع  ١٥.نيست
، حرام دون احرامداخل شدن به مكه، ب .وارد مكه شود همچنين بر كسي كه تصميم دارد

ز مـواردي كـه انسـان    ، با احرام باشد و يكي ام به مكهپس الزم است شخص عاز. است
١٧.، زمان انجام عمره مفرده استبايد محرم شود

 

 بـراي كسـي كـه    ،كه قائل به وجوب عمره مفردهدر ميان فقهاي شيعه كساني هستند 
 ت:سآنها؛ از جمله اند شده ،تواند آن را انجام دهد مي

�: «ابوالصالح حلبيـ � ��8�� ��	���� ������� ����� � � *�� !hi!& � �j� )k3X.١٨
 

، شانزده فرسنگ شـرعي دور باشـند   ،مكهاشخاصي كه از «اهللا مكارم شيرازي:  تآيـ 
، به احتياط واجب عمره ته باشند و براي حج نداشته باشنداگر استطاعت براي عمره داش

١٩.»مفرده انجام دهند
 

 رفت به مكـه و خـودش حـج واجـب     ،كسي كه به عنوان نيابت«هللا صانعي: ا تآيـ 
جـوب اتيـان آن، بعـد از عمـل نيابـت،      ، و، استطاعت براي عمره مفرده داردنياوردجا  به

٢٠».باشد خالي از وجه نمي
 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۶
 

 علماي عامه. نظريه ٢

؛ اخـتالف اسـت   ،در وجوب يا عدم وجوب عمره، ميان مذاهب چهارگانه اهل سنت
سـنت دانسـته و جـزو مسـتحبات      ،اعتقاد به وجـوب آن دارنـد و بعضـي ديگـر    بعضي 
 :اند شمرده

، نظريـه  تـر آن  و قول نقل شده اسـت كـه صـحيح   عمره ددرباره  شافعي: از شافعيـ 
ه قائل به وجوب عمره مفرده هستند، در وجوب عمره است و از اين جماعت، كساني ك

���7k ?l7	 : «گويـد  مـي  »األم«در كتـاب   شافعي ٢١.دانند مي ، فقط يكبار واجبطول عمر
��3 � Em���� �k!nF ��D3�  ?��� \���� )k[F( ( ( ��8�� ������ E	jo E3«آنچه به ظاهرِ قـرآن « ؛٢٢، 

 ».استبهتر و برتر است، عمره واجب  ،تر و نزد اهل علم شبيه

انجام يكبار عمره مفرده، سنت مؤكـد اسـت؛ يعنـي اگـر انسـان در طـول       «: حنفيـ 
٢٣».عمرش تنها يك بار عمره مفرده بگزارد، به سنت عمل كرده است

 

٢٤».عمره مفرده واجب نيست«مالكي: ـ 
 

٢٥.»واجب است يكبار در طول عمرگزاري   عمره«حنبلي: ـ 
 

٢٦.عمره آنان همان انجام طواف است و عمره بر مردم مكه واجب نيست
 

است و  بر اهالي مكه و ديگران واجب ،يكبار در طول عمر: گزاردن عمره ها سلفيـ 
، الحـلّ باشـد؛ ماننـد تنعـيم     اَدنـي  ، احرام عمره او بايد ازبراي كسي كه داخل حرم است

٢٧و... . جعرانه
 

 )ميقات عمره مبتوله (مفرده

تواننـد بـدون احـرام از ميقـات      رونـد، نمـي   راي عمره مفرده، به مكه ميكساني كه ب
ات برگردند و از آنجا محرم شـوند. اگـر   ست به ميقواجب ا، بگذرند و در صورت عبور

٢٨.محرم شوند ،، از همان جايي كه هستندممكن نشد
 

ـ  فقهاي شيعي ميقات عمـره مفـرده را  ـ  ، راي كسـاني كـه در مكـه مكرمـه هسـتند     ب
٢٩.دانند الحل مي ادني
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كه مرز ميان حـرم و بيـرون حـرم اسـت؛ ماننـد       شود ميبه مكاني گفته  ،الحل ادنيـ 
 .حديبيه و تنعيم

يكـي   ،ميقـات عمـره و حـج   «؛ »��&� ��Z�p! ������ � ��): «شافعي (در كتاب األمـ 
٣٠».است

 

بايـد  ، كند مي كسي كه اراده و تصميم انجام عمره را دارد و از ميقات عبور«: حنفيـ 
٣١.») محرم گرددحلّ (خارج حرم ، ازاز ميقات محرم شود و اگر داخل مكه است

 

كننـد،   قـات و در خـارج حـرم زنـدگي مـي     ميقات كساني كه پـيش از مي «: حنبليـ 
اشخاصـي کـه    ، قَـرن المنـازل و يلَملَـم اسـت و    مواقيت چهارگانـه ذوالحليفـه، جحفـه   

نـه   ،براي احرام عمره، حلّ (خـارج حـرم) اسـت    آنها، ميقات شان در حرم است زندگي
٣٢.»حرم

 

؛ عمره، مانند ميقات حج است، جز كسي كه در مكـه اسـت  ميقات مكاني «: مالكي ـ
ميقات عمره او حلّ (خارج حرم) اسـت و افضـل آن    ؛يعني از اهالي مكه يا غريب باشد

٣٣.»محرم شود ،براي عمره مفرده ،است كه از جِعرانه
 

ه مكـه  حلّ بترين  و نزديكاست  ، حلّميقات عمره كسي كه در مكه است«سلفي: ـ 
رگانه است و قصد انجام عمره ، تنعيم است و ميقات كسي كه قبل از مواقيت چهامكرمه

٣٤».است، همان مواقيت معروف دارد
 

 زمان و ايام عمره مفرده

ز ، تمام روزهـاي سـال را بـراي انجـام عمـره مفـرده جـاي       فقها و مراجع عظام شيعه
توانـد  خود را به پايان نرسـاند، نمـي   مناسك حج، حاجي تا دانند. البته در موسم حج مي

 .آوردجا  به عمره مفرده

��7: «=عالمه حليـ  B"�� T!7 *�3 qZr � c	sZ= ,��	���� ������ ! عمـره مفـرده در تمـام    «؛ »�3*
٣٥».روزهاي سال جايز است
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 ماه رجب، وقت فضيلت عمره مفرده

 اسـت. مـاه رجـب   ، ات و بهترين ايام گزاردن عمرهبه اعتقاد فقهاي شيعه، افضل اوق
�9Y�7, 6789«: ابوالمكارم ابن زهره گفته استJ� 9	%7a�� )7<=3 �« هـا بـراي    بهتـرين مـاه  «؛

٣٦».گزاردن عمره، ماه رجب است
 

 عمره رجبيه در روايات

������, ����7D *?3 � �7%	9 ��"��7 : «استنقل كرده  7از امام صادق بن عمار ةيمعاوـ 
689 ���� ,������ )<=3 � , !D«توانـد عمـره انجـام دهـد و      مي ،در هر ماه از سال ،گزار عمره« ؛

٣٧».ها، عمره رجب است افضل عمره
 

اي  بهتـرين عمـره، عمـره   «؛ »3=>( ������ ���� 689: «كند مي نقل 7زراره از امام باقرـ 
٣٨».است كه در ماه رجب انجام شود

 

  :پرسيدند 7از امام صادقـ 
 �3 689 � ���� ,)<=3 ������ *?3�!7�= ?E!7<�9 �%7D � ���� : � ��7�� )7F ,G

<=3 689)(٣٩ 
نـه،  «، عمره ماه رجب يا عمره در ماه رمضان؟ فرمودند: فضيلت كدام عمره بيشتر است

 .»بلكه عمره در ماه رجب افضل است

؛ بـدين  اسـت  وسـيع بيـان فرمـوده   دايره عمـره رجبيـه را    ،در روايتي 7صادقامام 
ـ   اگر شخصي در ماه رجب«صورت كه  ان محرم شود و در ماه شعبان اعمال عمـره را پاي
و اگر در غير ماه رجب محرم شود و طـواف عمـره را    اش عمره رجبيه است دهد، عمره

٤٠».، باز عمره او عمره رجبيه خواهد بوددر ماه رجب انجام دهد
 

آورد و  مـي  درباره فضيلت عمره مبتوله سخن بـه ميـان   آنكهپس از  =محقق بحراني
 :دهد مي گونه ادامه ، اينكند ويژه اين باب را ذكر ميايات رو

E!��D � �!�=f� g�I� EM � 689 � !t �Ju� �	Q& �Z�89 !v	W � S-j� �( 
چـه  ت در لحظات آخر ماه رجـب محـرم شـود، اگر   ، كافي اسبراي درك عمره رجبيه

 ٤١.اعمال ديگر عمره را در ماه شعبان انجام دهد
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 تكرار عمره

، در مقـدار  بار آن، مسـتحب اسـت؛ لـيكن ميـان فقهـا      عمره، همانند انجام يكتكرار 
قائل بـه فاصـله    1كساني مانند حضرت امام خميني اختالف است. ،رهفاصله بين دو عم

ـ   كرار عمره بايد به قصد رجاء باشد.روز هستند و در كمتر از آن تسي  ل بـه  برخـي قائ
گر يك عمره را در آخر يك مـاه و عمـره   ؛ به طوري كه اباشند فاصله يك ماه قمري مي

بعضي ديگر فتوا به جواز تكرار آن در  د، صحيح است.ديگر را در اولِ ماه بعد انجام ده
٤٢.دانند مي در هر روز را جايز گزاري عمره، اند و ديگر فقيهان روز دادهده ر ه

 

 دعاي ويژه احرام عمره مفرده يا مبتوله

، دعاي ويژه احرام عمره مفـرده را آورده  ش (كافي)مرحوم ابوالصالح حلبي، در كتاب
هـاي   ناسـك و رسـاله  ؛ گفتني است دعاهايي كه در مدر جاي ديگر نيافتم است كه آن را

، تنها دعاي احرام حج است و از دعاي احرام عمره مفـرده ذكـري بـه    حج و عمره آمده
  :ميان نيامده است
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 .٤٢ص ،١٤تاج العروس، ج. ٣

 .٤٤١ص، ٢٠جواهر، ج. ٤

  .٤٧٢الفقه المقارن، ص. ٥

������� 
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   عمره حكم در دوباره ينگاه
   رحماني محمد

  .ش  ه ١٣٧٦، پاييز ٢١ مارهش ميقات حج،

ان يـ شرفت و فراهم بودن امکانات سفر و تفـاوت م ين مقاله برآن است با توجه به پيا

دوبـاره بـه عمـره و حکـم آن کـرده و       ياستطاعت حج و عمره در دوران معاصر، نگـاه 

نوشتار حاضـر   يپرسش اصل .کند يبررس ،ا عدم وجوب آن را به صورت مبسوطيوجوب 

كـه از مكـه مكرمـه دور هسـتند و اسـتطاعت       يبر كسان ،آيا عمره مفردهن است که يا

فقهـا،  هـاي   ديـدگاه نه مسئله و يشيپس از اشاره به پ ،واجب است يا نه؟ نگارنده ،ندارند

کرده و سپس به ادلـه و اشـکاالت مخالفـان وجـوب      يادله وجوب عمره را نقل و بررس

و خدشه در اطالق  يدر حج تمتع، نف ارتباط و تداخل وجوب عمره .پرداخته است ،عمره

ت، عـدم  يـ قطعيه، خارج نشدن مخارج عمـره از ترکـه م   ادله دال بر وجوب عمره، سيره

ـ ، مجموع ادلـه  :اطهارائمه يان وجوب عمره از سويابالغ و ب ا اشـکاالت مخالفـان   ي

گفتني است کـه   .اند و پاسخ داده شده ينقد و بررس ،ن مقالهيوجوب عمره است که در ا

  .مطرح شده است، درباره وجوب عمرهنيز سنت  ي اهلفقهاهاي  ديدگاهان، يدر پا

  پيشگفتار

 عظـيم  گنـاه  آن كـردن  تـأخير  ،شود واجب چون و ١است اسالم اركان از ييك حج،
 در قرارگـرفتن  و كفـر  موجـب  ،آن انكـار  فقيهـان،  گفته و روايات و آيات مطابق .است
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  ٢.است كافران شمار
 بگنجد يا مقاله پيشگفتار در كه است آن از بيش حج، اهميت درباره روايات و آيات

ي برخـ  طبـق  كـه  آنجـا  تـا  .شـمرد  واجبـات  و احكام سرآمد را حج توان يم ترديد يب و
تـر  برجسته و تر مهم نيز نماز يحت ،واجبات يتمام از حج ،:معصوم پيشوايان روايات 

 از سـال  چهـل  مـدت : «كنـد  يمـ  عرض 7صادق امام به زراره كه روست اين از ٣است
  ٤!»داديد پاسخ شما و پرسيدم حج مسائل

 هـيچ  بـر  ،يمعنـو  و يفرهنگـ  ،يسياسـ  ويـژه  بـه  گوناگون، ابعاد در حج فراوان آثار
 ،»مفرده عمره« كه گفت بايد ،ميان اين در و نيست پوشيده يا انديشه صاحب و خردمند

 ،گيـرد  يمـ  انجام ،سال ايام بيشتر در كه جهت آن از و است حج مهم يها بخش از ييك
  .است برخوردار يا ويژه اهميت از

 داده سـامان  يدار دامنه و عميق مباحث عمره، و حج يفقه مطالب درباره فقها گرچه
 دو، آن مباحـث  از يبرخـ  ،حـال  ايـن  بـا  اند، افزوده يفقه جاودانه و گرانبها ميراث بر و

 مسـئله  اسـت  جملـه  آن ازطلبـد.   يم ،نو ينگاه با هم آن را، يا دوباره تحقيق و يبررس
ـ  ؛»مسـلمانان  يتمام بر مفرده عمره وجوب«  در و انـد  مكـه  از دور كـه  يكسـان  بـر  يحت

  .آيند يم شمار به ،٥»ينائ« فقها اصطالح
 امكانـات  و وسايل با ،تر پيش كه جهت آن از مفرده، عمره استطاعت كه است روشن

 يبـرا  ويـژه  بـه  نبـود؛  جدا تمتع حج استطاعت از گرفت، يم انجام يماشين غير و يابتداي
 مـورد  كمتـر  مسئله اينرو  ازاين .دارند بسيار فاصله مكرمه مكه با ،آنان بيشتر ان كهشيعي

 و دارد تفـاوت  تمتع حج با مفرده عمره استطاعت كه اينك ليكن .است شده واقع بحث
 آيـد  يمـ  پيش پرسش اين شوند، مستطيع ،مفرده عمره به نسبت تنها است ممكن يافراد

 اسـتطاعت  حـج  بـه  نسبت و هستند دور مكرمه مكه از كه يكسان بر مفرده عمره كه آيا
    نه؟ يا است واجب ،ندارند
 يهـا  پرسـش  و پرسـش  نايـ  يتفصـيل  و يعلمـ  پاسـخ  يافتن يپ در نوشتار، اين در
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 ).اسـت  سطور اين راقم شأن از باالتر مراتب به فتوا مقام آنكه چه فتوا، نه البته( .ديگريم
  گيريم: يم يپ بخش شش در را بحث اينك و

   بحث پيشينه. 1

 بحـث  آن شـدن  روشـن  در يبسـزاي  نقـش  ،يعلم بحث هر يتاريخ يبررس شك يب
 آن، زالل سرچشـمه  و آيد يم شمار به يتتبع و ينقل دانش كه يفقه مطالب ويژه به دارد؛

 ،آنان روزگار به نزديك فقيهانهاي  ديدگاه از يآگاه رو اين از است. :ائمه فرمايشات
  .است مؤثّر بسيار

 طـرح  را مفرده عمره وجوب بحث كه يفقيه اول اماميه، فقه در كه گفت بتوان شايد
 »العلـم  جمـل « كتـاب  در او .اسـت ) .ق   ه۴۳۶ م( يالهـد  علـم  يسيدمرتضـ  مرحوم كرد،

 هـر  بـر  مفـرده  عمره همچنين .است واجب بار يك عمر، مدت تمام در حج«نويسد:  يم
اسـت:   آورده نيز »الناصريه المسائل« كتاب درهمچنين  ٦».است واجب مرتبه يك يانسان

  ٧».است واجب استطاعت هنگام به حج، همانند مفرده عمره«
 انجـام  تمتـع  حج كه يشخص« نويسد: يم »نهايه« كتاب در) .ق  ه۴۶۰ م( يطوس شيخ

 مبتوله عمره جانشين ،تمتع عمره زيرا گردد؛ يساقط م او از مفرده عمره وجوب دهد، يم
  ٨.»است) مفرده(

 واجـب  ،حـج  هماننـد  ،عمـره «اسـت:   نوشـته  چنـين ) .ق  ه ۴۸۱ م( براج ابن يقاض
  ٩.»مفرده عمرهو  تمتع عمره: است قسم دو ،اين و ...است

 به يا آن، واجب و واجب يا است مستحب يا مفرده عمره« :).ق  ه ۵۸۰ م( حمزه ابن
  ١٠».است افراد حج از بعد يا قران حج از بعد يا عهد به يا نذر

 ايـن  از .است واجب حج همانند ،مفرده عمره«نويسد:  يم) .ق  ه ۵۹۸ م( ادريس ابن
 او از مفـرده  عمـره  وجـوب  ،دهـد  انجام تمتع عمره يكس اگر .نيست جايز آن ترك رو

  ١١».گردد يم ساقط
 خـارج  كـه  است واجب يكسان بر تمتع عمره«نويسد:  يم) .ق  ه ۶۷۶ م( يحل محقق
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 تمتـع،  عمـره  دادن انجـام  بـا  و اسـت  صـحيح  حج يها ماه در تنها و الحرامند مسجد از
 عمـره «است:  آورده »مختصرالنافع« درهمچنين  ١٢».گردد يم ساقط ،مفرده عمره وجوب

 معتبـر  شرايط تحقق با است واجب بار يك ،عمر طول در يمكلف هر بر واجب، ]مفرده[
  ١٣..». حج در

  يبند جمع

  از: عبارتند كه آيد يم دست به مطلب چند فقها،سخنان  يبررس از
 كلمـات  در ،مفـرده  عمره نبودن و بودن واجب ي،الهد علم يسيدمرتض از پيشالف) 

  .است نشده ينظر اظهار ،آن درباره رو اين از و نبوده مطرح فقها
 شـك  يب ليكن ،اند نكرده مقيد مفرده به و  آورده مطلق را عمره كلمه فقها اگرچهب) 

 تمتـع،  حـج  حكـم  تابع تمتع عمره حكم زيرا است؛ مفرده عمره مطلق، عمره از مقصود
  عمـره  گويـد  يمـ  النافع مختصر در يحل محقق ،نمونهندارد؛ براي  يمستقل حكم و است

 در تتبـع  بـا  ،گذشـته  ايـن  از و كنـد  يمـ  بيـان  را مفرده عمره احكام ليكن .است واجب
 مفـرده  عمـره  يمعنـا  بـه  نيـز  روايـات  در مطلق عمره كه شود ادعا نيستبعيد  ،روايات

١٤.است
 قـدر  كم دست .است مفرده عمره شك بي عمره، وجوب از فقها مقصود بنابراين 
 متـيقّن  قدر شود، بار حكمي عمره عنوان بر هرجا رو اين از .است مفرده عمره آنمتيقّنِ 

  .است مفرده عمره آن،
 شـيخ  ماننـد  ،فقهـا  از يبرخـ  انـد و  كـرده  تصريح عمره وجوب بر فقها از يبرخج) 

 مفـرده  عمـره  وجوب از يمجز تمتع، عمره«اند:  فرموده شرايع در ي،حل محقق و يطوس
 از دور كـه  يكسـان  يحتـ  همه، بر ،مفرده عمره كه شود يم استفاده عبارت اين از». است
 ياجـزا  صـورت  اين غير در .است آن از يمجز ،تمتع عمره ليكن. است واجب ،اند مكه

 يـا  فقهـا  بنـابراين،  .داشت نخواهد معنا است، مكه از دور اشخاص وظيفه كه تمتع عمره
 در را مسـئله  نيـز  يبرخـ  و انـد  كـرده  بيـان  را مفرده عمره وجوب ،كنايه به يا تصريح با

  .اند نكرده عنوان هايشان كتاب
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   پنجگانه احكام و عمره .2

 پنجگانه وجوب، احكام طبق را، مفرده عمره رابطه است مناسب ،بحث آغاز از پيش
 احكـام  موضـوع  حـج،  همانند عمره، زيرا كنيم؛ بيان اباحه و كراهت استحباب، حرمت،

  :يگاه چون شود؛ يم واقع گوناگون
 را مفرده عمره كه يكسان نظريه بنابر ي،اصل وجوبگونه  به ،است واجب عمرهالف) 

 بـه  نسبت يول ،دارد استطاعت عمره به نسبت كه يشخص مانند دانند؛ يم واجب مستقالً
  .هستند) حاضر( مكه نزديكکه  ياشخاص بر عمره وجوب مانند يا ندارد استطاعت حج

 انجـام  يبـرا  يشخصـ  اينكـه  ماننـد  ؛يعرض وجوبگونه  به ،است واجب عمرهب) 
  ١٥.كند واجب را ،عمره ،نذر با يا اجير شود عمره

  .واجب حج انجام از پس مفرده عمره مانند است؛ مستحب عمره  ج)
  عمـره  مانند ١٦است؛ مكروه يا نامشروع بلكه .مستحب نه و است واجب نه عمرهد) 

 ،الزم يزمـان  فاصـله  بـدون  كه يا مفرده عمره مانند و تمتع حج و تمتع عمره ميان مفرده
  ١٧.باشد الزم ،فاصله اينكه بنابر .شود گزارده ،عمره دو ميان

  فقها نظريات .3

 اقـوال  نـه،  يـا  است واجب ،)ينائ( مكه از دور اشخاص بر ،مفرده عمره آيا اينكه در
  جمله: از دارد؛ وجود يگوناگون

 قـول  اين .است واجب هستند، مكه) حاضر( نزديك كه يكسان بر مفرده عمرهالف) 
 حج از پس يبرخ و دانند يم واجب بار يك عمر، طول در را آن يبرخ دارد؛اقسامي  نيز

  .دانند يم واجب هميشه ،قران و افراد
 يبرخـ  .اسـت  واجب نزديك، چه و دور چه مكلف، افراد يتمام بر مفرده عمرهب) 

 ايـن  به دانند؛ يم يمال واجب و يفور حج همانند را عمره وجوباز صاحبان اين قول، 
 خارج تركه اصل از بايد ندهد، انجام را آن و باشد داشته استطاعت يشخص اگر كه معنا

 البتـه  ١٨.يمـال  نـه  ،دانـد  يم يشرع واجب را آن ي،شاهرودآيت اهللا  مانند يبرخ و گردد
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تنهـا   بلكـه  .نيستيم آنها يبررس درصدد كه است مطرح فقها مياننيز  يديگرهاي  ديدگاه
  .رسانيم اثبات به را دوم نظريه يدرست كه آنيم يدرپ

   عمره وجوب ادله يبررس. 4

 يبررسـ  و نقـد  عنوان سه تحت كند، داللت عمره وجوب بر است ممكن كه يا ادله
  :کنيم مي

   آيات )الف

ـ     ».آوريــد جــاي بــه تمــام خــدا بــراي را عمــره و حــج«؛ )ب�  والُعمــَرةَ  جا�ــ وأتّمــوا( يــک 

  )۱۹۶(بقره: 

 كلمـه  بـه  »�3*7	�« جملـه  زيـرا  است؛ روشن حج همانند عمره، وجوب بر آيه داللت
  .است گرفته تعلّق نيز »������«

  اشكال

 ظـاهراً «است:  نگاشته چنين و كرده اشكال آيه داللت بر حكيماهللا  آيت فقها، ميان از
  ١٩.»عمره شروع وجوب نه ،عمره كردن تمام وجوب از است عبارت آيه اين يمعنا

   يبررس و نقد

 ،اسـت  وجـوب  آن مدلول شك يب ليكن رفته، كار به آيه در أتموا كلمه چه اگر: اوالً
 .اسـت  عمـره  دادن انجام و ادا وجوب يمعنا به اينجا در أتموا ديگر عبارت به ؛اتمام نه

 بيان مقام در و آمده تعبيرها گونه اين آنها در كه است يروايات و آيات اعمد اين بر شاهد
  .)الصالة وأقيموا الصيام أتّموا( مانند است؛ وجوب
 جملـه  از اسـت؛  شـده  تفسـير  عمـره  و حج وجوب به آيه ،يبسيار روايات در: ثانياً
� ����8:  ������«كرده:  نقل 7باقر امام از كه است زراره صحيحه�� P��� ��b��F 7���  *Ef 
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/� �!�o� �	�� �	*�3� ���  1���;���� ./«فرمايـد  مي خداوند زيرا است؛ واجب حج، مانند عمره« ؛٢٠ :
  ».)...ا�ج وأتّموا(

و براي خدا بر مردم [واجب] است « ؛)سبيالً  إ;ه استطاع َمن ا-يت حج ا7ّاس 5 َوب� (دوـ 

  )۹۷(آل عمران:  ».که آهنگ خانه [او] کنند، آنها که توانايي رفتن به سوي آن دارند
 بـه  قصد و زيارت يمعنا به ،آيه در حج زيرا است؛ تمام ،عمره وجوب بر آيه داللت

 زيـارت  و قصـد  بر مشتمل دارد، وجود طواف آن در چون نيز عمره و است خانه يسو
 تفسـير  در كه يروايات طبق اين، بر افزون .گردد يم نيز عمره شامل آيه اطالق پس است.

 جملـه  از است؛ گرديده تفسير عمره و حج به آيه شده، وارد :معصوم پيشوايان از آيه
  :  است آمده اذينه بن عمر صحيحه در

 ;g�[A !F3 /���� 4� �	I /�  *)8� *b� /� ��� �!*��� �&  .gZ���  .4 1� �!
�A� �Z�M  NJZ�A 
���S  .�.F ���  1E�, ������ �!I G �*�j�� ���S ��� �������  N!�Zr Y *vf E!���-�(٢١ 
 حـج  شـامل  كـه  پرسـيدم  ..). النّاسِ يعل وللَّه( ياله فرمايش يمعنا از 7صادق امام از

 دو هـر  زيـرا  ؛اسـت  عمـره  و حـج  شـامل  بلكـه  ،نـه «: فرمـود  7امـام  عمـره؟  نه ، است
  ».اند واجب

 بـن  يـة معـاو  صـحيحه  ماننـد  يديگـر  روايات و است صحيحه ،سند نظر از روايت
  .نيست آنها طرح به ينياز كه هست نيز ٢٢عمار

و�َف بِِهما(سه ـ   ْن َفط�
َ
ِو اْقَتَمَر َفال ُجناَح َعلَْيِه أ

َ
َْيَت أ  خانه آهنگ كس هر پس«؛ )َفَمْن َحج� ا-ْ

  )۱۵۸(بقره:  ».بگردد مروه] و [صفا در آن گرد بر كه نيست گناهي او بر گزارد، عمره يا كند

  اشكال

 بلكـه  .نـدارد  حج وجوب بر داللت كه گونه همان ندارد، عمره وجوب بر داللت آيه
 زيـرا  نيسـت؛  ناروا و است اشكال يب آنها اطراف بر يسع كه است اين بيان مقام در تنها

 نزديـك  كردنـد  يمـ  فكـر  مسلمانان رو اين ازبود.  مروه و صفا بر بت دو ،اسالم از پيش



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۳۰
 

 بيـان  مقـام  در و است نادرست برداشت اين ندزدو مقام در آيه .است گناه آنها به شدن
  .نيست حج و عمره وجوب

   روايات )ب

 وجـود  نيـز  يديگـر  بسيار روايات شده، وارد آيه دو تفسير در كه يروايات بر افزون
 تمـام  ،داللـت  و سـند  نظر از روايات اين بيشتر .عمره وجوب بر كند يم داللت كه دارد
 دوازده بـا  ،»مسـتطيع  بـر  عمـره  وجوب« عنوان تحت يباب ،الشيعه وسايل صاحب .است

 روايـت  هشـت  با ،»است مفرده عمره از يمجز ،تمتع عمره«ان عنو اين با يباب و روايت
  جمله: از ؛است آورده

 واجـب  حـج  همانند عمره« ؛٢٣»��� ��( �-���� ������«فرمايد:  مي 7يک ـ امام صادق 
  ».است

 بـه  صـدوق  شـيخ  طريـق  سـند،  نظـر  از اما .است تمام ،داللت جهت از ،روايت اين
�E!W �Z= 4 ��!« است: عبارت صالح بن مفضل 23 ��Zr )<-�� 4F ��!' �7�= �7���9 47� 23 

�9 /� ��� 4� ?���� 4� ��3 4F ��� 4F "Z�� 4� ��3 4F � *�� 4F 23 QC7� S7
Cb��� 47� 
23 ��Zr )<-�� 4F ��!'.«  

  .است صحيح ،روايت و ثقاتند يتمام ،سند رجال بنابراين .است تمام سند اين
� !� �Z�= <I�� �LM q���A� )8��� �����!F: «کند نقل مي 7دو ـ حلبي از امام صادق � 4� 

 سـاقط  او از واجـب،  مفـرده  عمـره  آورد، جـاي  بـه  تمتـع  عمـره  شخصي هرگاه« ؛٢٤»������ =��>�
  ».گردد مي

 دادن انجـام  بـا  لـيكن  .اسـت  واجـب  ،مفرده عمره كه شود يم استفاده روايت اين از
  است. صحيح نيز فوق روايت سند .گردد يم ساقط ،تمتع عمره

   اجماع) ج

 صاحب .است اجماع اند، گرفته ييار آن از عمره وجوب بر يگروه كه دليل سومين
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 شـود؛  يمـ  واجب مرتبه يك انسان عمر طول در حج، شرايط با عمره« فرمايد: يم جواهر
  ٢٥».دارد داللت ،مطلب اين بر ،منقول و محصل اجماع و حج، همانند

 هر بر ،حج همانند) مفرده( عمره: «است آورده »المطلب يمنته« كتاب در يحل عالمه
  ٢٦».باورند اين بر ،شيعه يعلما يتمام و است واجب حج، شرايط تحقق با مکلفي

 ايشـان  .اسـت  كـرده  محصـل  و منقـول  اجماع يادعا مطلب اين بر نيز ينراق محقق
 ،منقـول  و محصـل  اجمـاع  ،آن بر دليل و است واجب ،...حج همانند ،عمره« نويسد: يم

  ٢٧».است مستفيض گونه به

   يبررس و نقد

 و آيـات  وجـود  بـه  توجـه  بـا  لـيكن  ،اند پذيرفته را عمره وجوب فقها يتمام اگرچه
 و اسـت  يمـدرك  ،اجماع اين باشند، يم اشكال يب سند و داللت نظر از فراوان كه روايات
 بـر  دليـل  توانـد  ينمـ  مسـئله  ايـن  در اجمـاع  بنابراين .نيست 7معصوم قول از كاشف
  .باشد عمره وجوب

  يبند جمع

 كه يكسان يبرتمام ،حج همانند ،مفرده عمره كه آيد يمبر روايات و آيات مجموع از
 به آن؛ نزديك يا باشند مكه ازکه دور  كند ينم يفرق ، واجب است وكنند پيدا استطاعت

  .دارند اطالق ،جهت اين به نسبت روايات و آيات زيرا

  اشكاالت)( مخالفان ادله يبررس .5

 .دارد وجـود  عمـره  وجـوب  ينفـ  نظريـه  ،»مفـرده  عمـره  وجـوب « نظريـه  برابر در
 به بگوييم است بهتر يا استدالل چندين به خود، نظر اثباتبرای  ،باور اين نظران صاحب
 بيشـتر  يـا  يتمـام  زيـرا  اند؛ زده چنگ ،مفرده عمره وجوب بر دال ادله بر اشكال چندين

 مكلفان، يتمام بررا  مفرده عمره وجوب بر ادله داللت نظريه ،اند عقيده اين بر كه يكسان



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۳۲
 

 را آن يا گونه به ،اثبات مقام دراما  ،اند پذيرفته ،ثبوت مقام در مكه از دور اشخاص يحت
 و نقـد  نظريـه،  ايـن  دالئـل  ،بخـش  ايـن  در .اند كرده رد ،مكه از دور اشخاص به نسبت
  .شود مي يبررس

   حج با عمره رابطه )الف

 حـج  از پـس  گرچه ،مفرده عمره .شود تقسيم مي مفرده عمرهتمتع و  عمره به ،عمره
 اين از آن، درباره بحث رو اين از .است مستقل يعمل ليكن، شود، يم آورده افراد و قران

 تمتـع  حـج  وجـوب  به يربط و مكلفان تمام بر است يمستقل واجب آيا كه است جهت
  باشد؟ واجب نيز تمتع حج كهشود  مي واجب يهنگام اينكه يا ندارد

 رو ازايـن  .انـد  پذيرفتـه  را دوم نظـر  ،آنان از يبرخ دارند؛ اختالفمطلب  اين در فقها
 اسـتطاعت  مفـرده  عمـره  بـر  و نيست مستطيع حج يبرا كه يشخص«: اند داده فتوا چنين
  .»بگزارد عمره كه او بر نيست واجب دارد

 چنانچـه «: انـد  داده فتـوا  و انـد  پذيرفتـه  را اول باور فقها از يبرخ نظريه، اين برابر در
 باشـد،  داشته را مفرده عمره انجام استطاعت و باشد نداشته استطاعت حج يبرا يشخص
 از) ينائ( دور يا باشد) حاضر( نزديك كه كند ينم يفرق و دهد انجام را آن است واجب

  ».باشد مكه
 ايـن  در اسـت؛  تمتـع  حـج  در ،عمـره  تـداخل  و ارتبـاط  ،لاو گـروه  دليل ترين مهم
 .نيسـت  واجب يتنهاي به و باشد واجب نيز حج كه است واجب عمره يهنگام صورت،

 قاعـده  از ،اسـت  افراد يا قران حج انجام آنها وظيفه و هستند مكه نزديك كه يكسان تنها
 انجـام  مفـرده  عمـره  اسـت  واجـب  آنها بر زيرا اند؛ شده استثنا ،حج با عمره ارتباط يكل

  فرمايد: يم باره اين در يخوياهللا  آيت .نيست واجب مفرده عمره انجام ديگران بر و دهند
 هســتند دور مكــه از كــه را يكســان و دارد اطــالق عمــره وجــوب ادلــه بپــذيريم اگــر

 وجـوب  بـا  عمـره  وجـوب  ارتبـاط  بر دارد داللت كه يدليل با اطالق اين گيرد، يدربرم
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� ������«: جمله مانند شود؛ يم مقيد حج،�o�� �!F�  ��MT	7� �7�!Z���«يمعنـا  زيـرا  ٢٨ 
 مـرتبط  ،عمـره  وجوب و نيست واجب يتنهاي به عمره اينكه از است عبارت ،دليل اين

 خـارج  ،هسـتند  مكـه  نزديـك  كـه  يكسـان  تنهـا  ،قاعـده  ايـن  از و حج وجوب به است
  ٢٩.است مستقل واجب آنها بر مفرده عمره وجوب ييعن اند؛ شده

 اساس برنيز  ينراق محقق جمله از ،ديگران ،ايشان از پيش كه است ييادآور به الزم
  ٣٠.اند كرده يمش ،باور اين

   يبررس و نقد

 ايـن  اسـت.  تمتـع  حـج  وجـوب  بـه  مشروط و مرتبط ،تمتع عمره وجوب ترديد يب
 يكسـان  بـر  بلكـه  .نيست واجب مستقلگونه  به تمتع عمره بنابراين .است ياتفاق ،مطلب
 اعمال بيان در فقها يتمام زيرا باشند؛ داشته استطاعت نيز حج به نسبت كه است واجب

  ٣١.اند شمرده نيز را تمتع عمره تمتع، حج ياجزا و اعمال صورت و
 كـه  يروايـات  جـز  ،نـداريم  اشـتراط  و ارتباط اين بر يدليل مفرده، عمره به نسبت اما
  ي:حلب صحيحه مانند است؛ حج در داخل ،عمره اينكه بر دارد داللت

�g77« فرمايــد يمــ 7صــادق امـام V, ��77���� � 77���  �77�MT	7� �77�!Z��� ((«تــا عمــره«؛ ٣٢ 
  ».است شده حج در داخل قيامت، روز

 وجـوب  اينكـه  بـر  نـدارد  داللت: اوالً آن، مانند و روايت اين كه گفت بايد پاسخ در
 ،حـج  در عمـره  دخـول  و ارتباط يمعنا زيرا حج؛ وجوب به است مشروط ،عمره مفرده

 حج دارد داللت كه يروايات اساس برچراکه  مفرده؛ عمره نه تمتع، عمره از است عبارت
ـ  ،تمتـع  عمـره  اسـت،  مروه و صفا ميان طواف دو و خانه دور طواف سه تمتع  از يجزئ
 ،آن از رو ازايـن  نـدارد.  حـج  به يارتباط ،مفرده عمره اما و است تمتع حج اعمال و اجزا

 روايت و ٣٤شعيب يعقوب صحيحه ،٣٣اذينه عمرابن صحيحه جمله از ،فراوان روايات در
 حـج،  در عمره شدن داخل از مقصود پس است. شده برده نام تمتع حج كنار در ٣٥نجيه
  .مفرده عمره نه ،است تمتع عمره



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۳۴
 

 گيـرد،  يدربرمـ  نيـز  را مفـرده  عمره آن، مانند و روايت اين بپذيريم كه فرض به: ثانياً
�g« يمعناV, ������ � ���«، انجـام  تمتـع  حـج  يشخصـ  اگـر  زيرا است؛ اجزاء نظر از 
�g. « يمعنا اگر بله .است مفرده عمره از يمجز ،دهدV, ������ � ���«  از باشـد  عبـارت 

 داللـت  مـدعا  بـر  است ممكن آن، عمل اصل نه ،حج در عمره وجوب اشتراط و دخول
 كـه  روايـات  و آيـات  اطالق با و است نادرست ،روايات از معنا و تفسير اين ليكن .كند

  .نيست سازگار اند، مستقل وجوب دو عمره و حج دارد داللت
 گونه به مكه، از دور شخص بر ،مفرده عمره وجوب كه است اين بيان اين الزمه: ثالثاً
 يسـو  از كـه  مفـرده  عمـره  انجـام  بـر  احتيـاط  به يفتوا با ،اين و نباشد مشروع مستقل،

  .سازد ينم شده، صادر ٣٦مفرده عمره ياستقالل وجوب عدم طرفداران
�g«روايت  به تكيه با كه يكسان: رابعاًV, ��7���� � �7��«  عمـره  انـد  كـرده  اسـتدالل 

 نبـودن  مـرتبط  بـر  اند كرده تصريح همانان نيست، واجب مكه از دور اشخاص بر مفرده
  .حج وجوب به ،مفرده عمره وجوب
  فرمايد:   يم يخوياهللا  آيت

 مسـتقل  واجـب  ،عمـره  و حج از يك هر اينكه از است عبارت روايات، و آيهمقتضاي 

 ارتبـاط  ،حـج  بـا  كـه  تمتع عمره جز .ندارد ارتباط يديگر به ،آنها از يك هيچ و باشند
 ممكـن  بنـابراين  .نـداريم  ،حـج  بـا  عمـره  ارتباط بر يدليل ،تمتع عمره غير در اما و دارد

  ٣٧.پذيرد انجام ديگر سال در يديگر و يسال در دو اين از ييك است
فرمايـد:   يمـ  7امام ،كند يم نقل نجيه از او و صفوان از يكلين كه يروايت در: خامساً

»Y*CM g�bC3 ������ �,�-�� ������  *Ef ����� g�V, � ��� �� )V�o ������ �,�7-�� � �7�� .« ايـن 
  .است مستقل و نيست حج در داخل ،مفرده عمره كه دارد داللت روايت

�g« روايات از تفسير اين فقهاي بسياري نيز ،ادله اين بر افزونV, ������ � 7���«  را
  نويسد: يم كه است جواهر صاحب آنها جمله ازنمي دانند؛  درست

 مـرتبط  و مشـروط  همـديگر  بـا  حـج  و عمـره  وجوب گويد يم كه را يا نظريه صاحب
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 نيـز  و اسـت  آن بـرخالف  ادلـه  زيـرا  اسـت؛  الفسـاد  واضـح  نظريه اين و نشناختم است،
 يول ،است حج وجوب با مرتبط و مشروط ،مفرده عمره وجوب گويد يم كه يا نظريه

 دروس صـاحب  گرچـه  را نظريـه  ايـن  .نيسـت  عمـره  وجـوب  به مشروط ،حج وجوب
  ٣٨.نيست درست ليكن ،كرده استدالل آن بر و برگزيده

  است:   نوشته ،روايات از تفسير اين ينف در ،رياض صاحب
 مشـهورترين  و تـرين  صـحيح  مسـتقل، گونـه   بـه  حـج،  و عمره از يك هر وجوب نظريه
 وجـوب  به عمره وجوب ارتباط يا دو اين از يك هر ارتباط بر يدليل زيرا هاست؛ نظريه

  ٣٩.نداريم ،حج
 تمتـع  حـج  وجـوب  بـه  مشـروط  ،مفـرده  عمره وجوب كه مدعا اين بر ديگر شاهد

 اسـاس  بـر  كـه  تمتـع  عمره به اند كرده تقسيم را عمره فقها اينكه از است عبارت ،نيست
 اسـت  حج اعمال و اجزا از عمره اين است، طواف سه تمتع حج دارد داللت كه يروايات

 نـام  نيز) شده بريده( مبتوله آن از ،روايات در كه مفرده عمره و باشد يم حج در داخل و
 مشـروط  و حـج  در داخل ،عمره اين كه است اين بر شاهد ي،گذار اسم اين و شده برده

  .گردد يم واجب يتنهاي به و است مستقل بلكه نيست آن به

   اطالق ينف )ب

 مكـه  از دور اشـخاص  بـر  مفـرده  عمـره  معتقدند كه يكسان ديگر) اشكال( استدالل
 عمـره  وجـوب  بـر  دال روايـات  و آيات اطالق در: اند گفته كه است اين نيست،  واجب
 عمـره و  تمتـع  عمـره : اسـت  قسم دو بر عمره ان كهبي اين به ؛دارد وجود خدشه ،مفرده
 بلكـه  .مفـرده  عمره خصوصوجوب  بر است نشده تصريح روايات و آيات در و مفرده

 عمـره  دانيم يم خارج از چون و حج مانند شود؛ يم استفاده عمره يطبيع وجوب ادله، از
 اسـت  واجـب ، مكـه بـه   نزديـك  شخص بر مفرده عمره و ،مكه از دور شخص بر تمتع

  ٤٠.نيست ممكن ،مفرده عمره وجوب بر روايات اطالق به استدالل بنابراين



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۳۶
 

   يبررس و نقد

 در رو ازايـن  اسـت.  داشـته  توجه استدالل استحكام و قوت عدم به بيان، اين صاحب
��! ��	: «تعبير با ،پايان�= �J$� �*�,f�« است پرداخته پاسخ به.  

  گفت: توان يم اشكال اين پاسخ در
 اسـت،  تمتع عمره تنها هستند مكه از دور كه يكسان وظيفه كنيم فرض ما اينكه: اوالً

 صـراحت  ادلـه  نگـوييم  اگر زيرا است؛ كردن تعيين نرخ دعوا ميان در و مطلب اول تازه
 عمره وجوب از است عبارت ادله ظهور كم دست ،)والعمرة جا� وأتّموا(: آيه ويژه به دارد،
 حـج ا7ّـاِس  5 وب� ( آيـه  نمونـه،  باب از .نزديك چه و دور چه ان؛مکلف يتمام بر مفرده

 در عمـره  شـك  يب و است شده تفسير عمره و حج به ،اذينه بن عمر صحيحه در )ا-يِت 
  .است واجب انمکلف تمام بر ،حج همانند و است مفرده عمره حج، برابر

 ،تمتـع  به حج، تقسيم مقام در كرده، واجب حاضر بر را مفرده عمره كه يروايات: ثانياً
 و قـران  و افـراد  حـج  با همراه ،مفرده عمره وجوب بر دارند داللت و است قران و افراد

 عمـره  كـه  باشـد  اين عمره تقسيم روايات لسان اگر بله .كند ينم ماعدا ينف ،ء يش اثبات
  .داشت جا اشكال ،است واجب مكه از دور بر ،تمتع عمره و حاضر بر ،مفرده

 سـقوط  موجـب  ،تمتـع  عمـره  اينكـه  بـر  دارند داللت كه داريم يزياد روايات: ثالثاً
 .اسـت شـده   نقـل  باب اين در روايت دوازده ،وسايل در و گردد يم مفرده عمره وجوب

 مكـه  از دور كـه  يكسـان  جملـه  از، انمکلفـ  يتمام بر ،مفرده عمره كه دارند داللت اينها
 معنـا  ،مفـرده  عمره از تمتع عمره بودن يمجز ،صورت اين غير در .است واجب ،هستند

 گـردد  يمـ  معلوم پس .مفرده عمره نه ،است ينائ وظيفه ،تمتع عمره زيرا داشت؛ نخواهد
 او از تمتـع  عمـره  روايـات،  ايـن  طبـق  لـيكن  .اسـت  او واجـب  بـر  نيز مفرده عمره كه

  .شود يم او مفرده عمره وجوب از يمجز و جايگزين
 باشـد،  نداشـته  مفـرده  يـا  تمتـع  قيـد  اگر ،عمره عنوان كه كرد ادعا بتوان شايد: رابعاً
 ايـن  بـر  شـاهد  .دارد نيـاز  قرينـه  يـا  قيد به ،تمتع عمره و مفرده، عمره به است منصرف
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 كه است شش باب روايات جمله از ،فراوان روايات و )والعمـرة جا� وأتّموا( :آيه ،مطلب
 اسـت؛  مفـرده  عمـره  مقصـود  ،قطع طور به يول .است مطلق عمره، عنوان آنها بيشتر در

��7j� �%7D ��7(* « ٤١:است آمده آنها در كه ۱۲ و ۱۰ ،۹ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ روايت مانند«. 
 شـك  بـه  نوبـت  و است مفرده عمره وجوب در نص عمره، وجوب بر دال روايات پس

 يجـار  ،وجـوب  از برائـت  ،وجـوب  در شـك  بـا  گـردد  مطـرح  اشكال اين تا رسد ينم
  .گردد يم

   سيره )ج

 ندادن انجام بر ،قطعيه سيره به زدن چنگ مفرده، عمره وجوب مخالفان ادله جمله از
  فرمايد: يم يخوياهللا  آيت .است مسلمانان يسو از مفرده عمره

 يسـو  از مفـرده  عمره انجام كه است مسلمانان مستمر يقطع سيره پيشين، ادله بر افزون
 عمـره  از اسـتطاعت  تمتـع،  حج نيابت سال در كه ينايب يحت ؛است نبوده متعارف آنان

  ٤٢.دارد را مفرده

   يبررس و نقد

 بـر  يقطعـ  سـيره  يادعـا  اول بخـش : اسـت  شـده  تشكيل بخش دو از استدالل اين
 از اسـتطاعت  كـه  ينايبان است يمدع دوم بخش .است مفرده عمره انجام نبودن متعارف

  .اند داده ينم انجام را آن نيز اند داشته مفرده عمره
 است واجب يكس بر مفرده عمره: شود گفته است ممكن دوم، بخش از پاسخ در اما

ـ  از .اسـت  بـوده  مسـتطيع  ،مكه به رسيدن از پيش كه  كـه  حجـاج،  يعملـ  سـيره  يطرف
 ايـن  دهنـد  يمـ  انجـام  حـج  ديگران جانب از كه يكسان ويژه به دارد، وجود نيز اكنون هم

 هـر  در .دهنـد  يمـ  انجـام  مفـرده  عمـره  خودشـان  يبـرا  ،مناسك پايان از پس كه است
 مفرده عمره ،دهند يم  انجام حج ديگران جانب از كه يكسان كه مدعا اين اثبات ،صورت

  .است مشكل گزارند، ينم
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 وسـايل  كـه  پيش يها زمان در: شود داده جواب چنين است ممكننيز  اول بخش از
 از يجـدا  مفـرده،  عمـره  يبـرا  اسـتطاعت  نداشـت،  وجـود  يماشـين  سريع نقل و حمل

 بـه  رسيدن از پيش كه بوده جهت آن از ها بناي ندادن انجام و نبود ،حج يبرا استطاعت
 نسـبت  استطاعت مانع نيابت كه گونه همان ،مكه به رسيدن از پس و نبوده مستطيع ،مكه

  .هست نيز مفرده عمره به استطاعت مانع ،است حج به
 اسـت  يامر برسانيم، :معصوم پيشوايان زمان به را سيره اين بخواهيم اگر يثان در

 سـيطره  كـه  فقهـا  يبرخ ناحيه از مفرده عمره وجوب نشدن بيان و سكوت زيرا مشكل؛
 ايـن  و انـد  كرده يتلق فقه مسلّمات از را آن يزياد يها مدت تا اند، داشته يفقه و يعلم

 ي،زيـاد  يهـا  زمـان  تا كه يطوس شيخ يفتاوا همانند دارد؛ بسيار شواهد ،فقه در ،مطلب
 آنهـا،  از يبرخـ  بـه  عمـل  كه رفت يم وشد  مي يتلق مسلّمات از ي،و درگذشت از پس

  .كند پيدا سيره حالت

   تركه از نشدن خارج )د

 اگـر  كـه  اسـت  ايـن  شده، اقامه مفرده عمره نبودن واجب بر كه يهاي برهان جمله از
 انجـام  را آن نتوانـد  و گـردد  مسـتطيع  شـخص  كه يصورت در باشد، واجب مفرده عمره
 .انـد  نـداده  فتـوا  چنـين  فقها آنكه حال و گردد خارج تركه از ،سفرش مخارج بايد دهد،
؛ اسـت  بعيد ،مكه از دور شخص بر ،مفرده عمره وجوب«فرمايد:  يم ينساراخواهللا  آيت
  ٤٣».است) ميت تركه( مال اصل از عمره خروج مستلزم اين، زيرا

 افـزوده  آن بـر  و كرده بيان را اشكال همين »اللثام كشف« در هندي فاضل ايشان، از پيش
  ٤٤».گردد خارج تركه از مفرده عمره كه است نيامده روايتي و آيه هيچ در«كه  است

   يبررس و نقد

از  حـج  كـه  گونه همان: بگوييم است ممكن اوالً است؛ ممكن جهاتي از اشكال اين پاسخ
 شـخص  كـه  صـورتي  در و اسـت  دين نيز مفرده عمره گردد، مي خارج تركه از و است دين
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 را او اجـرت  و كننـد  اجير او براي را شخصي بايد ندهد، انجام و باشد داشته را آن استطاعت
 جـواهر  صـاحب  جملـه  از اند؛ پذيرفته را نظريه اين نيز بزرگ فقهاي از برخي. بدهند تركه از

 اسـتطاعت  كـه  شخصي براي تركه، از مفرده عمره اجرت خروج پذيرش و التزام«فرمايد:  مي
  ٤٥».قبول مورد است مطلبي است، مرده و نداده انجام و داشته را آن

 شايد ليكن شده، شمرده حج منزله به مفرده عمره روايات، و آيات در گرچه،: ثانياً
 در زيـرا  ديگـر؛  جهـات  از نـه  است، وجوب ناحيه در تنها تنزيل، اين كه گفت بشود

 چنـد  يـا  جهـت  يك بلكه نيست. الزم »عليه منزل« جهات تمامي لحاظ تنزيل، صحت
اهللا  آيـت  جملـه  از دارد؛ قائـل  فقهـا  ميـان  در نيـز  نظريه اين و است كافي مهم، جهت

 فقهـي  اثـر  مفـرده  عمـره  وجـوب  كـه  اشكال، اين به پاسخ پي در كه است شاهرودي
فرمـوده   گـردد،  مي خارج) مال اصل( تركه از نه و است فوري وجوبش نه زيرا ندارد،
  است:

 ،لغويـت  ينف يبرا و ندارد يفقه ثمره به نياز و است يشرع حكم ،مفرده عمره وجوب
 گـردد  مستطيع ،مفرده عمره يبرا ،حج يها ماه غير در اگر كه است يكاف مقدارن يهم

  ٤٦.است يمجز ،دهد انجام را آن و
 يتمـام  يبـرا  ،دانـد  يمـ  مستقل واجب را مفرده عمره اينكه ضمن ايشان بيان، اين با
 و اسـت  واضـح  اشـكال  ايـن  پاسـخ  بنابراين .داند ينم تركه از نيز را آن اجرت ،انمکلف

  .گردد مفرده عمره وجوب بر ادله داللت از مانع تواند ينم

  .شد يم بيان ،بود واجب مفرده عمره اگر.)  ه

 كـه  سخن اين از است عبارت آورند، مي عمره نبودن واجب بر كه اي ادله جمله از
 لنكرانـي  اهللا فاضـل  آيـت . شـد  مـي  بيان :ائمه طرف از بود، واجب مفرده عمره اگر
 هسـتند،  مكـه  از دور كـه  اشخاصي بر حتي باشد، واجب مفرده عمره اگر«نويسد:  مي

  ٤٧».آمد مي حج، وجوب همانند ظاهر، و واضح اي گونه به آن، بيان و ابالغ بود الزم
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   يبررس و نقد

 تـوان  يمـ  نيـز  اينجا را ها پاسخ همان ،بنابراين نيست. جدا سيره مسئله از اشكال اين
 داللـت  در و شـده  واجـب  نيـز  عمـره  ،شده واجب حج كه يبيان همان با يثان در. آورد

 اختصـاص  را آن وجـوب  كـه  يكسـان  و نـدارد  وجـود  ياجمـال  گونه هيچ ادله، وجوب
 در لـيكن  .انـد  پذيرفتـه  ،وجـوب  بـر  را ادلـه  داللت نيز مكه نزديك اشخاص به دهند يم

 حـد  در ،نوشـته  اين در و دارنداشکال  مكه از دور اشخاص به نسبت ادله اين يفراگير
  .شد داده اشكاالت آن پاسخ ،امكان

   مفرده عمره وجوب درباره سنت اهل يفقها نظريات .6

 .دارنـد  نظر اختالف مفرده عمره حكم در ،اماميه يفقها همانند نيز سنت اهل فقيهان
 از يـك  هر نظريه اينجا در .دانند يم مستحب ديگر يبرخ و واجب را آن ايشان از يبرخ
  كنيم: يم بيان را آنان

نويسـد:   مي »األربعه المذاهب علي الفقه« كتاب متن در جزيري، عبدالرحمن: الف) شافعيه
  ٤٨».است عيني واجب بار يك انساني هر بر عمر، تمامي در حج، همانند مفرده عمره«

  است: آورده »وادلته ياإلسالم الفقه« كتاب در نيز يزحيل وهبه
 جا�ـ وأتّمـوا( آيه ،آن دليل .حج مانند است؛ واجب عمره ،بنابراظهر است گفته يشافع

 از اسـت  گفتـه  كـه  عايشـه  خبـر  و اسـت  وجـوب  امـر  يمقتضا زيرا است؛ )ب�  والعمرة
 كـه  يجهاد بله«: فرمود پاسخ در است؟ واجب جهاد زنان بر آيا پرسيدم 9خدا رسول

  ٤٩».عمره و حج انجام ييعن نيست؛ كشتار آن در
 عمـره  انـد  گفتـه  اماميه از يبسيار و شافعيه« نويسد: يم نيز مغنيه جواد محمد مرحوم

  ٥٠».است واجب
 نـه  ،است مفرده عمره يتأكيد استحباب مسئله، اين در مالكيه مكتب نظر: مالكيهب) 
ـ  الفقـه  كتـاب  صـاحب  .آن وجوب  عمـره  وجـوب  بيـان  از پـس  األربعـة  مـذاهب  يعل

  ».اند كرده مخالفت مالكيه ،وجوب اين در«نويسد:  يم
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 او اسـت.  كـرده  بيـان  را آنهـا  اسـتدالل  مالكيـه،  نظـر  نقل ضمننيز  زحيلي وهبه دكتر
  نويسد:   مي

 يفراوانـ  احاديـث  در زيـرا  ارجح؛ قول بنابر است دمؤك مستحب ،عمره اند گفته مالكيه
 عمـر  حـديث  ماننـد  اسـت؛  نشـمرده  آنها جزو را عمره كرده، بيان را واجبات شمار كه

 پرسـش  پاسـخ  در خـدا  رسـول  كـه  كنـد  يمـ  نقل جابر نيز و) خمس  يعل اإلسالم بني(
  ٥١.نيست واجب فرمود نه، يا است واجب كه ياعراب

 ،نيسـت  واجب عمره اند گفته مالكيه مذهب يفقها« نويسد: يم نيز مغنيه جواد محمد
  ٥٢».است مؤكد مستحب بلكه

 .داننـد  يمـ  مؤكـد  مسـتحب  را مفرده عمره ،مالكيه مذهب همانند نيز آنان: حنفيه) ج
 مسـتحب  ،ارجـح  قـول  بنابر ،مفرده عمره اند گفته يحنف يعلما«نويسد:  يم يزحيل دكتر
  ».آورد يم شد، بيان مالكيه نظريه ضمن در كه را آن ادله ،اين دنبال به است، مؤكد

  .كند يم بيان را حنفيه نظر ي،زحيل همانند نيز ٥٤مغنيه جواد محمد و ٥٣يجزير
  نويسد: يم او .هستند تفصيل به قائل ي،زحيل وهبه نقل اساس بر اينان: حنابله) د

 گفتـه  عبـاس  ابـن  زيرا نيست؛ واجب عمره مكه اهل بر كه كنند يم نقل احمد از حنابله
 بـر  طوافشـان  ،آنـان  عمره زيرا نيست؛ واجب مكه اهل بر يول .است واجب عمره است
 خانه بر طواف ،عمره ركن زيرا كه است كرده نقل عطا از را مطلب همين و است خانه
  ٥٥.است عمره اصل از يمجز ،طواف اين و كنند يم طواف خانه بر آنها و است

 مطلـق،  طـور  بـه  را حنبلي مذهب نظريه »األربعة المذاهب علي الفقه« كتاب صاحب
 در مغنيه جواد محمد ٥٦.ندارد قبول را زحيلي وهبه تفصيل و كند مي نقل مؤكد مستحب

 نقـل  را زحيلـي  تفصـيل  جزيـري،  همـان  از نيـز  »الخمسـه  المـذاهب  علي الفقه« كتاب
  ٥٧.كند مي
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روايـت در   ٣٨العبـادات،   همقدمـ از ابواب  ١، باب٧، ص١جشيخ حر عاملي در وسائل الشيعه، . ١
 .نقل كرده است ،وجوب حج و ركن بودن آن

بابي تحت اين عنـوان گشـوده و روايـاتي نقـل      ١٩، ص٨شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه، ج .٢
 .كرده است

 .، المكتبة االسالميه٧٧، ص٧، ٦، ٥از ابواب استحباب حج، ح ٤١، باب١ج وسايل الشيعه،. ٣

 .، المكتبة االسالميه٧، ص١ابواب وجوب حج، ج، از ١، باب همان. ٤

ميـل (شـانزده فرسـخ) و     ٤٨در فاصله نائي از مكه، ميان فقها اختالف است؛ برخي مـالك را  . ٥
 ).٦، ص١٨قول اول است. (جواهرالكالم، ج ،. اما مشهوراند برخي ديگر دوازده ميل دانسته

 دارالقـرآن  المرتضـي،  الشـريف  رسـائل  ضمن در. ٦٢ص الهدي، سيدمرتضي علم الحج، كتاب. ٦
 .لكريما

 جهان. انتشارات الفقهيه، جوامع ،٢٠٨ص الهدي، سيدمرتضي علم الحج، كتاب. ٧

 .، چاپخانه دانشگاه٢١٥، ص١نهاية األحكام، شيخ طوسي، ج. ٨

  .، جامعه مدرسين٢١١ص براج، م، قاضي ابناألحكا مهذّب. ٩
 نجفي. اهللا آية كتابخانه منشورات ،١٥٧ص، براج ابن الوسيله،. ١٠

 .٦٣٣، ص١سرائر، ابن ادريس، ج. ١١

 .، منشورات اعلمي٣٠٢، ص١شرايع االسالم، محقق حلي، ج. ١٢

 .مختصرالنافع. ١٣

 .شود مراجعه ٦ و ٣ ،١ باب ويژه به العمره، ابواب روايات به مطلب شدن روشن جهت. ١٤

 نـذر  در اينكـه  يـا  گردد منذور)، واجب مي( آن متعلق نذر، با اينكه در اند فقها اختالف كرده. ١٥
باقي است.  ،بر همان حكم پيش از نذر ،است و منذور واجب آن به وفاي تنها شرعي، صحيح

 .نيست نظر اول صحيح باشد

 و خورد مي چشم به گلپايگاني اهللا تعبير به كراهت در مورد مثال دوم در كلمات مرحوم آية. ١٦
 حاشـيه، مناسك حج حضرت امام با حواشـي مراجـع،   است.  نامشروع اند فرموده فقها بيشتر

  .نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت حوزه ،٩٠ص ،١٧٣ مسئله ذيل

������� 



 ۴۳  نگاهي دوباره در حکم عمره
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فقها نسبت به مقدار فاصله الزم ميان عمره تمتع و عمره مفرده، پس از اعمال و فاصله الزم . ١٧
  :ت از؛ برخي از نظرات عبارت اساند اختالف كرده ،ميان دو عمره مفرده

 ،ميان عمره تمتع و عمره مفرده، پس از اعمال حج، فاصله الزم نيست و ميان دو عمره )الف
  .نه از نظر عدد ،ميزان انجام در دو ماه از نظر عنوان است

  .ميزان فاصله ده روز است )ب
  .احتياط مستحب رعايت فاصله است )ج
رعايت فاصله شـرط نيسـت، مناسـك حضـرت امـام بـا حواشـي مراجـع معظـم تقليـد.            )د

 .زيارت و حج امور در فقيه حوزه نمايندگي ولي ،١٣١١و  ١٧٣مسئله

 مطبعة القضاء. ،١٥١ص ،٢ج شاهرودي، ت اهللاآي الحج، كتاب. ١٨

 العلميه. دارالكتب ،١٢٣ص ،١١ج حكيم، ت اهللاآي الوثقي، العروة مستمسك. ١٩

  .٢٣٥، ص٢از ابواب عمره، ح ١، باب١٠وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج. ٢٠
 .، المكتبة االسالميه٢٣٦، ص٧از ابواب عمره، ج ١، باب١٠وسايل الشيعه، ج. ٢١

 .٢همان، ح. ٢٢

 .٤٢٤، ص ١٩وسائل الشيعه، ج . ٢٣

 .٢٤٢، ص ١، ح ٥همان، باب . ٢٤

 .احياء التراث العربي، دار ٤٤١، ص٢٠جواهر الكالم، شيخ محمد حسن نجفي، ج. ٢٥

 .٨٧٦، ص٢منتهي المطلب، عالمه حلي، ج. ٢٦

  .، المكتبه المرتضويه١٧٨، ص٢مستند الشيعه، محقق نراقي، ج. ٢٧
 اسـت  عبـاس  عمره مربوط است به حج، تا روز قيامت، مضمون صحيحه حلبي و روايت ابن .٢٨

  .، آمده است٢حج، ح از ابواب اقسام ٣باب و ٧ح عمره، ابواب از ٥باب ،١٠ج وسايل، در كه

 العلم. مدينة ،١٧٣ص ،٢ج خويي، يت اهللاآ العروة، معتمد. ٢٩

 مستند الشيعه.. ٣٠

، عـروه محشـي،   ٥٤٠، ص ٢هاي تفضيلي از جمله: عـروة الـوثقي، ج   توضيح بيشتر به کتاب. ٣١
���� �����q7 «عبارت جواهر اين است:  ٤٤٣، ص٢٠جواهرالكالم، جمکتبة العلمية االسالمية؛ 

S���  *��� 4�  b8 Sk «.مراجعه شود 

  .١٧٢، ص٢از ابواب اقسام حج، ح ٣، باب ٨وسايل الشيعه، ج  .٣٢



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۴
 

                                                                                                                                        

 .٢از ابواب العمره، ح ٢، باب ١٠ج  همان،. ٣٣

 .٤از ابواب العمره، ح ٥همان، باب . ٣٤

 .٥همان، ح. ٣٥

 .حج مناسكو  ٥٣٤، ص٢. عروة الوثقي محشي، ج٣٦

 .١٧١، ص٢مستند العروه، ج. ٣٧

 .٤٤٤، ص٢جواهرالکالم، ج. ٣٨

، ٨مدارک األحکـام، عـاملي، ج    ؛٨٧٦، ص٢؛ منتهي المطلب، ج١٧٤، ص٧رياض المسائل، ج. ٣٩
 البيت. ، آل١٦٠، ص١١مستندالشيعه، ج  البيت؛ ، آل٤٦ص

 .١٧٣، ص٢مستند العروة، ج. ٤٠

 .٢٤٤، ص١٠از ابواب العمرة، ج ٦باب  وسايل الشيعه، . ٤١

 .١٧٤، ص٢مستندالعروه، ج. ٤٢

 ، اسماعيليان.٥٥٧، ص٢جامع المدارک، آيت اهللا خوانساري، ج. ٤٣

 ، انتشارات اسالمي.٢٩٢، ص٦کشف اللثام، فاضل هندي، ج. ٤٤

 .٤٤٤، ص٢٠جواهرالکالم، ج. ٤٥

 ، مطبعة القضا نجف.١٥١، ص٢کتاب الحج، آيت اهللا شاهرودي، ج. ٤٦

 عالم االسالمي.، مکتب اإل٢٢٨، ص٢تفصيل الشريعه، آيت اهللا فاضل لنکراني، ج. ٤٧

 .٦٨٤، ص١الفقه علي المذاهب االربعه، ج. ٤٨

 ، دارالفکر.١٩، ص٣الفقه االسالمي و ادلّته، وهبه الزحيلي، ج. ٤٩

 ، دارالعلم للماليين.٢٠١. الفقه علي المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه، ص٥٠

 .١٨، ص٣الفقه االسالمي، ج. ٥١

 .٢٠١الفقه علي المذاهب الخمسه، ص. ٥٢

 .٦٨٤، ص١قه علي المذاهب األربعه، جالف. ٥٣

 .٢٠١الفقه علي المذاهب الخمسه، ص. ٥٤

 .١٩، ص٣ادلّته، ج الفقه االسالمي و. ٥٥

 .٦٨٤، ص١الفقه علي المذاهب األربعه، ج. ٥٦

 .٢٠١الفقه علي مذاهب الخمسه، ص. ٥٧



  
  
  
  

  قران و افراد حج با همراه، عمره وجوب به ينگاه
  ر آنيو وجوب تـأخ

  رحماني محمد

  .ش  ه١٣٧٦، زمستان ٢٢ مارهميقات حج، ش

مـورد   مسـئله  ،است: در بخـش اول کرده  يرا بررس مسئلهن مقاله در دو بخش، دو يا

 است واجب است، قران يا افراد حج انجام آنها وظيفه كه  ين است که آيا كسانيا يبررس

 يبعضـ  در ،وجوب اين كه اين  يا آورند جا هب نيز مفرده را عمره حج، دو اين انجام از پس

آيا در است که  مسئلهن يا يدار بررسنيست؟ بخش دوم عهده يهميشگ و است موارد از

مقدم  حج، است الزم آيا يعنيانجام عمره مفرده با حج قران و افراد، ترتيب الزم است؟ 

  نيست؟ واجب بر عمره، حج تقدم اينكه يا شود عمره مفره بر

پيشينه مسئله و اقوال فقهـا، ادلـه (روايـات،    نگارنده محترم، در بخش اول، پس از اشاره به 

 مفـرده،  عمـره  ، برائت) را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است کـه 9اجماع، فعل نبي

 انجـام  حـج  از قبـل  را عمره كسي نيست؛ از جمله اگر واجب هميشه افراد، و قران حج از پس

  .نيست واجب قران و افراد حج با همراه مفرده، عمره صورت در اين داده باشد،

ر(اجمـاع) و عـدم وجـوب    يادله وجـوب تأخ  يپس از بررس ،ز نگارندهيدر بخش دوم ن

 از عمره تأخير وجوب بر يجه گرفته است که دليليات و اصل برائت)، نتير عمره (روايتأخ

  .نيست حج

  پيشگفتار

 در را آن رو ايـن  از ،شـود  مي بحث همديگر به مربوط موضوع دواز  ،نوشتار ينا در
  آوريم: يم بخش دو



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۶
 

 از پـس  اسـت  واجـب  است، قران يا افراد حج انجام آنها وظيفه كه بخش اول: آيا كساني 
 و اسـت  مـوارد  از بعضـي  در وجوب، اين كهاين يا آورندجا  به نيز مفرده عمره دو، اين انجام

 بحـث،  طـرح « اسـت:  زيـر  مطالـب  بر است که مشتمل دوم امر هدف، اثبات. نيست هميشه
  ».و برائت 9نبي اجماع، فعل  مدعا روايات اثبات فقها و ادله اقوال بحث، پيشينه

 در است اين از عبارت آيد، يم پيش اول  بحث دنبال به  كه يديگر بحثبخش دوم: 
 الزم آيـا  دارد، اسـتطاعت  افراد يا قران حج و مفرده عمره به نسبت يشخص كه يموارد
 واجـب  مفـرده،  برعمـره  حـج  تقـديم نکه يا يا دهد انجام را عمره سپس حج، ابتدا است

 ايـن  در كـه  يمباحث گردد؟ مقدم قران و افراد حج بر ،مفرده عمره است ممكن و نيست
 عمـره  تـأخير  نبـودن  واجـب  ادلـه ، بحث پيشينه« از: عبارتند ،شد خواهد يبررس بخش

  ».عمره تأخير وجوب و ادله )برائتو  روايات(

   بحث طرح .1

 اسـت،  قـران  و افـراد  حج اش وظيفه كه شخصي«اند:  فرموده فقها بزرگان از بسياري
. است گروه اين از يكي =حلّي محقق. »آوردجا  به مفرده عمره دو، آن انجام از پس بايد
 اختصاص خود به بزرگان از برخي جانب از را »فقه قرآن« لقب كه شرايع كتاب در وي

  نويسد: مي داده،
 از حـج  احـرام  كـه  مكـاني  هـر  يـا  ميقات از احرام پوشيدن از است عبارت افراد، حج شكل
 بـر  طواف منا، مخصوص اعمال در مشعر، وقوف در عرفات، وقوف سپس است. جايز آنجا
 واجـب  و. آن نمـاز  ركعـت  دو و نسـا  طـواف  مروه، و صفا ميان سعي مقام، پشت نماز خانه،
  ١است. افراد همانند قران، حج افعال و... مفرده عمره انجامِ احرام، از خروج از پس است

   بحث پيشينه .2

 ويـژه  بـه  ؛دارد يسـزاي  بـه  نقش علم، آن درك و فهم در ،يعلم مباحث تاريخِ يبررس
 بـه  فقها اقوال در تتبع ي،طرف از و است تعبد بر يمبتن كه عبادات بخش در يفقه مطالب



 ۴۷  نگاهي به وجوب عمره، همراه با حج افراد و قران...
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 كه است :اطهار ائمه فرمايشات از برگرفته آنها نظرات كه اول صدر بزرگان خصوص
 از پـيش  رو ايـن  از .دارد يزيـاد  تـأثير  مسئله، حكم فهم در ،باشد يم فقه ياصل آبشخور

  كنيم: يم يبررس را فن اين در نظران صاحب كلمات بحث، آغاز
 بـه  حـج  تقسـيم  بـه  تنهـا  ،خود يفقه كتاب دو در) .ق  ه ۳۸۱ م( صدوق شيخالف) 

 او .اسـت  نيـاورده  را قـران  و افـراد  حـج  صـورت  و كـرده  بسـنده  افـراد  و قـران  ،تمتع
  ٢.»تمتع و افراد قران،: است قسم سه حج !بدان«نويسد:  يم

 بيـان  را افراد و قران حج صورت اگرچه ،»المقنعه« در) .ق  ه ۴۱۳ م( مفيد شيخب) 
نويسد:  يم او .است نياورده ميان به آن، از پس ،مفرده عمره وجوب از يسخن يول ،كرده

 احـرام  بـا  همـراه  و آن بـه  مخصـوص  ميقات از احرام از است عبارت قران حج اعمال«
 يسـع  يـك  و خانه پيرامون بر طواف دو سپس كند، يم همراه است، مقدور كه را يقربان
 نيـز  افـراد  حج اعمال صورت«: فرمايد يم اين از پس...». آورد يمجا  به مروه و صفا ميان

  ٣.»است چنين
 يمشـ  مفيـد  شـيخ  هماننـد  ،»العمل و العلم جمل« در) .ق  ه ۴۳۶ م( يمرتض سيدج) 

فرمايد:  يم او .آورد ينم افراد يا قران حج از پس مفرده عمره وجوب از يسخن و كند يم
 .كنـد  احـرام  بـا  همـراه  را يقربـان  و ببندد احرام آن ميقات از كه است اين به قران حج«

  ٤.»دهد انجام مروه و صفا ميان يسع يك و خانه بر طواف دو سپس
 از پـس  ،مفرده عمره وجوب بهنکه يا بر افزون »ناصريات مسائل« كتاب درهمچنين 

 و طـواف  دو افـراد،  و قران حج در كه كند يم استدالل ،نكرده يا اشاره افراد و قران حج
 بايـد  داننـد،  يم واجب را يسع يك بر افزون كه ي كسان و نيست واجب بيشتر يسع يك
 بـا نکـه  يا از اسـت  عبـارت  مـا  نظـر  در قران حج«نويسد:  يم يمرتض سيد .بياورند دليل

 واجب مروه و صفا ميان يسع يك و خانه بر طواف دو او بر و گردد همراه يهد احرام
  ٥.»فقط است

 قران حج با تمتع حج ميان فرق كه كند يم تصريح) .ق  ه ۴۴۷م ( يحلب صالح وابد) 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۸
 

 بايـد  نيـز  را عمـره  مناسـك  حج، اعمال بر افزون تمتع، حج در كه است اين در افراد و
 يهـد  اينكه از است عبارت قران حج«نويسد:  يم يو .افراد و قران عكس به كند؛ اضافه

  ٦.»باشد عمره و يهد از يجدا حجنکه يا از است عبارت ،افراد حج و كند همراه نيز را
 از پـس  ،عمـره  وجوب بر كه باشد يفقيه اولين شايد) .ق  ه ۴۶۰م ( يطوس شيخ )  ه
  گويد: يم او .است كرده تصريح ،افراد و قران حج

 و شود يم خارج احرام از آن، اعمال انجام از پس ،دهد يم انجام قران حج كه يشخص
 ،دهـد  يمـ  انجـام  افراد حج كه يكس و ... .قران حج از  پس مفرده عمره انجام اوست بر

  ٧.يهد كردن همراه در مگر ،است  قران حج مناسك اش وظيفه
 و قـران  حـج  از پـس  عمـره،  وجوب از يذكر ،»مراسم« در) .ق  ه ۴۶۳م ( سالر  و)
 دو و يهـد  كـردن  همراه و احرام از است عبارت قران حج«گويد:  يم او .كند ينم افراد

  ٨».مروه و صفا ميان يسع يك و طواف
 وجـوب  بـر  كنـد  يمـ  تصـريح  كه است يفقيهان از) .ق  ه ۴۸۱م ( براج ابن يقاضز) 
نويسـد:   يمـ  قـران  حـج  اعمـال  شمردن از پس او .افراد و قران حج انجام از پس عمره،

 اعمـال «فرمايد:  يم سپس ».شود گزارده مفرده عمره قران، حج اعمال از پس است الزم«
  ٩».است قران حج مانند ،افراد حج

 .دانـد  يمـ  الزم افـراد  و قـران  حـج  از پـس  را عمره نيز) .ق  ه ۵۸۰م ( حمزه ابنح) 
 آوردهجـا   به واجب حج از پس و واجب حج از پيش آنچه به عمره تقسيم از پس ايشان

 افراد و قران حج عمره است، واجب حج اعمال از پس كه يا عمره«نويسد:  يم شود، يم
  ١٠».است

 انجـام  از پـس «نويسد:  يم افراد و قران حج اعمال در) .ق  ه ۵۹۸م ( ادريس ابنط) 
 خارج ها ميقات از ديگر ييك يا تنعيم مسجد يسو به مكّه از بايد يحاج دو اين مناسك

  ١١».مفرده) عمره از كنايه( مبتوله عمره انجام يبرا ،شود محرم آنجا از و گردد
 و قـران  حج در اينكه بر كند يم تصريح شرايع در نيز) .ق  ه ۶۷۲م ( يحلّ ي) عالمه
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 واجـب «فرمايـد:   يم دو، آن مناسك بيان از پس ايشان گيرد. انجام مفرده عمره بايد افراد
  ١٢.»مفرده عمره انجام) است داده انجام افراد حج كه يكس( او بر است

  يبند جمع

 عمـره  وجـوب  بـر  كـرده  تصـريح  كه يفقيه اول شايد كه شد روشن فقها كلمات از
 اينكـه  بـا  او، از پيش يفقها و است بوده =يطوس شيخ افراد، و قران حج از پس ،مفرده

 عمـره  وجـوب  از يذكـر  اند، بوده افراد و قران حج اجزاي تبيين و تعريف بيان مقام در
 را مفـرده  عمره ي،حلّ محقق همانند كه يكسان و اند نياورده ميان به دو، آن از پس ،مفرده

 اعمال از يجزئ ،آن انجام كه اند نكرده بيان نيز اند دانسته واجب  قران و افراد حج از پس
  .است مستقل واجب يا است قران و افراد حج

  فقها اقوال .3

 كـه آيـا   كـرد  خواهيم يبررس گفتارها، اختالف و فقها نظريات نقل با ،بخش اين در
 اسـت  واجب يزمان در تنها يا است واجب قران و افراد حج از پس هميشه ،مفرده عمره

؟ اسـت  شـده  عمستطي نيز مفرده عمره يبرا افراد، و قران حج بر استطاعت با همزمان كه
 ،پـيش  از اينكـه  ماننـد  نباشـد،  واجب مفرده عمره افراد، و قران حج انجام هنگام به اگر

 متعلـق  ،مفـرده  عمره و بوده نذر باب از ،حج وجوب يا باشد آوردهجا  به را مفرده عمره
 آورده نيـز  مفـرده  عمره بايد افراد، و قران حج دنبال به آيا موارد اين در ،است نبوده نذر

  :است اختالف فقها ميان ،زمينه اين در شود؟
 شـود  يمـ  برداشت فقها، بزرگان از يبرخ تاعبار ظاهر از :عمره وجوب نظريهالف) 

 شـيخ  و ١٣شـرايع  در يحلـ  عالمـه  كـالم  نمونـه،  بـاب  از .است واجب مفرده عمره كه
  .گذشت اين از پيش كه مبسوط در ١٤يطوس

 نيـز  آن يبـرا  ،حـج  بـا  همزمـان  كـه  يصورت در جز :مفرده عمره نبودن واجبب) 
 نام يگلپايگاناهللا  آيت از توان يم باورند اين بر كه يكسان جمله از باشد؛ داشته استطاعت



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۵۰
 

  نويسند: يم ايشان .برد
 را آن حج انجام از پيش اگر .گزارد يم مفرده عمره دهد، يم انجام افراد حج كه يكس

 ،باشـد  نشـده  واجـب  نيز نذر يا باشد نداشته استطاعت مفرده عمره بر اگر و ندهد انجام
  ١٥.نيست واجب ،افراد حج از پس آن انجام

 عمره بايد افراد حج از پس بود معتقد كه ،يحل محقق كالم شرح در جواهر صاحب
 ،دهد يم انجام افراد حج كه مکلفي بر مفرده، عمره انجام«نويسد:  يم ،شود گزارده مفرده

  ١٦».باشد شده واجب او بر عمره كه است واجب يصورت در
 و كند پيدا استطاعت افراد حج يبرا يشخص اگر«نويسد:  يم باره اين در يحلّ عالمه

  ١٧».اقرب قول بنابر است، واجب حج تنها ،باشد نداشته استطاعت ،آن عمره يبرا

  مدعا ادله .4

 افـراد  و قـران  حج از پس هميشه مفرده عمره« كه مدعا اين اثبات يبرا است ممكن
  كنيم: يم يبررس بخش سه در را آنها گردد. تمسك يا ادله به ،»نيست واجب

   روايات )الف

 ،جملـه  از کـه  است حج مانند يجهات از ،مفرده عمره كه دارد وجود يفراوان روايات
 اجماع، جمله از گوناگون، يها دليلبه  .است وجوب مقدارِ و تفوري استطاعت، شرايط

 واجـب  بيشـتر  بـار  يـك  ي،انسـان  هـر  عمر در ،حج كه است شده ثابت روايات و سيره
 و دهـد  انجـام  را مفـرده  عمـره  افـراد،  و قـران  حـج  از پـيش  يكس اگر بنابراين. نيست

 عمـره  دارد داللـت  كه يروايات اما .باشد واجب او بر نبايد ندارد، آن به نسبت استطاعت
 ،قـول  از كـه  اسـت  زراره صـحيحه  جملـه  از اسـت؛  فـراوان  ،اسـت  حج همانند هدمفر
  فرمود:   كه آورده يحديث در 7باقر  امام

������ ��8�� ��� P��� ��b��F ���  *Ef /�  ��!�o�	�� :)١٨)هللاِ  والُعمَرةَ  ا�ج وأتّموا(  
 را عمـره  و حـج «: فرمايـد  يمـ  خداونـد  زيرا حج؛ همانند است، واجب ها انسان بر عمره

  ».برسانيد پايان به خدا يبرا
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7( �-����7 ������7«فرمـود:   كـه  است 7صادق امام از بصير ياب صحيحههمچنين �� 
  ».حج همانند است واجب عمره« ؛١٩»���

  فرمايد:   يم كه است 7صادق امام از عمار بن يةمعاو معتبر روايت در
������ ��8�� ��� P��� ��b��F ��� ��� 47� �!
�7A� �7Z�M  NJZ�7A,  *Ef 1/�  *)78� *b� 

�	�� �	*�3� ��� ������� /(٢٠  
[چـرا   .دارنـد  استطاعت كه يكسان به نسبت ،حج منزله به ها انسان بر است واجب عمره
  ».برسانيد پايان به خدا يبرا را عمره و حج«: فرمايد يم خداوندکه] 

 ؛اسـت  حـج  وجـوب  هماننـد  ،مفرده عمره وجوب كه شود يم استفاده اياترو ازاين
 نيسـت،  واجـب  انسـان  بـر  مرتبـه  يـك  از بـيش  عمر يتمام در حج كه گونه همان ييعن

 چنانچـه  ،بنـابراين  .اسـت  واجـب  انسان بر بار يك تنها عمر، طول در نيز عمره وجوب
 ،دو آن از پـس  نيسـت  الزم ،باشـد  داده انجـام  را مفرده عمره قران، و افراد حج از يشپ

  قـران  حج يكس اگر گردد، ينم واجب استطاعت يبحج،  كه گونه همان نيز و گيرد انجام
 واجـب  او بـر  نبايـد  باشـد،  نداشته مفرده عمره به نسبت استطاعت و دهد انجام افراد يا

  .شود
 نـه  ،باشـد  مستطيع افراد حج به نسبت يشخص اگر« اينكه بيان مقام در يهند فاضل

  نويسد: يم ،»است واجب حج تنها عمره،
 مـروه  و صـفا  ميـان  طواف دو و خانه دور به طواف سه تمتع حج كه دارد داللت اخبار
 مـروه  و صـفا  ميـان  طـواف  يك و خانه دور به طواف دو ،افراد و قران حج يول .است
  ٢١.ندارد) عمره ييعن( .است

   اجماع) ب

 نيست واجب بيشتر بار يك عمر در مفرده عمره كه مطلب اين بر بزرگان از يبسيار
 محقـق  كـالم  ايـن  بـر  اسـتدالل  مقام در جواهر صاحب جمله از اند؛ كرده اجماع يادعا
 »اسـت  حـج  هماننـد  آن، واجـب  مقـدار  و عمـره  وجـوب  شرايط« فرمايد: يم كه ،يحل



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۵۲
 

 نسـبت  حـج  و مفرده عمره يهماهنگ( مطلب اين بر منقول و محصل اجماع«نويسد:  يم
  ٢٢».است شده اقامه) واجب مقدار و شرايط به

   يبررس و نقد

 يكسـ  بـر  قـران،  و افراد حج از پس مفرده عمره نبودن واجب بر اجماع، هب استدالل
 يتمام اتفاق قبول فرض بر زيرا رسد؛ ينم نظر به درست نيست، مستطيع بدان نسبت كه

 .بـود  نخواهد 7معصوم قول از كاشف ي،اجماع چنينو  است يمدرك اجماع اين فقها،
 ي،طوسـ  شـيخ  همانند فقها از يبرخ كهبا اين مسئله اين در اجماع يادعا ،ديگر يسو از

 مفـرده  عمـره  ،افـراد  و قران حج از پساند  فرموده و اند كرده مخالفت ديگران و براج ابن
  .بود خواهد نادرست است، واجب

  9ينب فعل )ج

 عمـره  ،حضـرت  آن زيـرا  باشـد؛  9اهللا رسول حضرت عمل تواند يم ،ادله جمله از
 انجـام  9خـدا  رسول كه يهاي عمره زيرا است؛ نياورده جا به حج اعمال از پس را مفرده
 جا به حضرت آن كه يهاي عمره به نسبت چون واست  نبوده حج از پس كدام هيچ ،داده

 اسـت  مناسـب  دارد، وجـود  اخـتالف  ...و ميقـات  ،ها عمره تعداد مانند يجهات از ،آورده
 يبررس دقت به است، كرده بيان را حضرت آن يها عمره يويژگ كه را روايات از يبرخ

  كنيم:
 .كند يم نقل بار سه را 9پيامبر يها عمره  ي،مرسل روايت ضمن ،صدوق شيخيک ـ  

  نويسد: يم او
 *EM �	A9 /�9 ����� �J� ��� p!I *�-�� !%*�W � ?L ��7���� ��7�� )7k3 !7%Z= 47� 

E!-"� Sk� ���� �Z����� ����� !<��� T�&� !%Z= 4� �-^�� ����� )7k3 !7%Z= 47� 
�C�� 0� .�� Sk� ��F E3 q89 4� U}!
�� 4� ��b_ R�&(٢٣  

 العقـده  يذ ماه در آنها يتمام كه داد انجام گوناگون يها زمان در عمره سه خدا رسول
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 معـروف  حديبيـه  عمـره  نـام  بـه  كـه  بسته احرام عسفان محل از كه يا عمره: است بوده
 ايـن  و بسـت  احـرام  جعرانـه  از كـه  يا عمره؛ بسته احرام جحفه از كه قضا عمره؛ است
  است. بوده طائف از حنين غزوه از مراجعت از پس ،عمره

 بـن  معاويـة  از مسـتند  را روايت همين يكلين ليكن ،است مرسله گرچه ،روايت اين
  .است اشكال يب ،سند اين و ٢٤است كرده نقل عمار

بـود:   تا سه اهللا رسول يها عمره كه شده نقل 7صادق امام از ،ابان صحيحه دردو ـ  
»����� �	A9 /�9((( �J� ���  *47%*�W � ?L ��7����«و داد انجـام  عمـره  سـه  خـدا  رسـول « ؛٢٥ 

  ».است بوده القعده ذي ماه در آنها تمامي
 انجـام  عمـره  نُه خدا رسول كه كند يم نقل الفقيه اليحضره من در صدوق شيخسه ـ  

����«است:  داده� �	A9 /�9 q"o ����  ».است داده انجام عمره نُه خدا رسول« ؛٢٦»
  نويسد:   يم حديث اين شرح در »المتّقينضةرو« در ،اول يمجلس مرحومچهار ـ 

  از پـيش  يهـا  عمـره  مـراد  ،باشـد  صـحيح  خبـر  اگـر  و نـداريم  خبـر  ايـن  از ياطالعـ  ما
 در سـهو  اسـت  ممكـن  و هجـرت،  از پـس  يهـا  عمره ضميمه به آنها يا و است هجرت

  ٢٧.باشد نسخه
 حـج  از پس كدامش هيچ باشد، كه تعداد هر به حضرت آن يها عمره ،صورت هر در
 نيسـت  الزم اينكـه  بـر  باشد دليل تواند يم ،9اهللا رسول عمل پس .است نپذيرفته انجام
 يصورت در دليل اين البته .گيرد انجام مفرده عمره ،حتمگونه  به ،افراد و قران حج از پس

 اين غير در است، داده انجام افراد و قران حج 9اللَّه رسول گردد ثابت كه است صحيح
  .بود نخواهد صحيح استدالل صورت

 اسـتطاعت  اگـر « اسـت  معتقد كه يحلّ عالمه كالم شرح مقام در ي،هند فاضلپنج ـ  
 جملـه  از«نويسـد:   يم ،»است واجب حج فقط مفرده، عمره نه ،باشد افراد حج يبرا تنها
 مفـرده  عمـره  انجام از الوداعحجة به مربوط روايات اينكه از است عبارت نظر، اين ادله

  ٢٨.»آن نپذيرفتن انجام در ظاهرند بلكه .است ساكت



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۵۴
 

   برائت )د

 آيـا  كـه  كنيم ترديد و نباشد صحيح اگر ،شد اقامه ادعا اثبات يبرا تاكنون كه يداليل
 انجـام  نيز مفرده عمره آن از پس بايد ،دهند يم انجام قران يا افراد حج كه يكسان يتمام

، كـرده  نـذر  را حـج  اينكـه  يا باشند نداشته استطاعت بدان نسبت كه يكسان يحت دهند،
 بـه  اسـت؛  برائـت  يجـا  و اسـت  تكليف اصل در شك اين ،اند نكرده نذر را عمره يول

 يجـار  برائـت  نه، يا است واجب مفرده عمره يك از بيشتر كنيم شك اگر ديگر، عبارت
 شـك  اينكـه  آن و كنـد  پيـدا  جريـان  نيز ديگر صورت به ،برائت است ممكن و شود يم
 انجـام  را مفرده عمره كه يصورت در ،است افراد يا قران حج اش وظيفه كه يكس كنيم يم

 برائت و است يارتباط اكثر و اقل مصداق مورد اين .است واجب نيز دوم بار باشد، داده
 و قـران  حـج  از پـس  ،مفـرده  عمـره  كه شد روشن اينجا تا .است يجار اكثر وجوب از

 حـج  به نسبت يا داده انجام حج از قبل را آن يكس اگر پس .نيست واجب هميشه ،افراد
 و قـران  حـج  يـا  ندارد استطاعت مفرده عمره به نسبت يول ،دارد استطاعت قران و افراد
 مفرده عمره ،صور اين يتمام در ،نكرده واجب را عمره يول ،كرده واجب نذر با را افراد

 وجـوب  بـر  يدليلـ  اينكه درباره يخوياهللا  آيت .نيست واجب قران و افراد حج با همراه
 افـراد  حـج «نويسد:  يم نيست، ،باشد نداشته استطاعت آن به نسبت چنانچه ،مفرده عمره

 ،باشـد  استطاعت آنها از ييك به نسبت اگر بنابراين اند. مستقل واجب دو ،مفرده عمره و
  ٢٩».است واجب همان

   يبند جمع

 ي،طوسـ  شـيخ  هماننـد  فقه، بزرگان از يبرخ فرمايش كه شد روشن گذشت آنچه از
 الزم مفرده عمره آوردن افراد، و قران حج از از پس«اينكه  بر يحل محقق و يحل عالمه
 از پـس  ،مفـرده  عمره است واجب :شود گفته بايد بلكه .»رسد ينم نظر به صحيح است،

 هنگـام  بسـا  چه زيرا باشد؛ داشته وجود استطاعت آن  به نسبت چنانچه ،قران و افراد حج
 حـج  كـه  جهـت  آن از ؛ندارد وجود استطاعت مفرده عمره يبرا ،افراد و قران حج انجام
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 از را مفـرده  عمـره  كه جهت آن از يا نبوده نذر متعلق ،مفرده عمره و شده واجب نذر با
  .است داده انجام ،پيش

   قران و افراد حج از عمره تأخير وجوب

 بـا  مفـرده  عمـره  انجام در آيا كه است اين مفرده عمره در تحقيق شايسته مباحث از
 كه شود يم استفاده فقها از يبسيار عبارت ظاهر از است؟ الزم ترتيب ،افراد و قران حج
 در يحلّ عالمه ،نمونه باب از ؛گيرد انجام ،حج رساندن پايان به از پس ،مفرده عمره بايد
  نويسد: يم باره اين

 احـرام  كـه  جا هر يا ميقات از پوشيدن احرام از است عبارت ،افراد حج اعمال صورت
 و نمـاز  و طـواف  و يقربان روز مناسك انجام و مشعر و عرفه به رفتن سپس .است جايز

  ٣٠.مفرده عمره سپس نماز و نسا طواف و يسع
اول  شـهيد  جملـه  از انـد؛  بـوده  بـاور  اين بر يكسان نيز پيشين آور نام فقيهان ميان در

 گذشـت  و حـج  اعمال انجام از پس شرع، اصل به واجب، مفرده عمره زمان« :نويسد يم
  ٣١».است تشريق ايام

  :گردد يم يبررس بخش سه ضمن در مسئله اين

   بحث پيشينه. ۱

 مفـرده  عمـره  كـه  انـد  بـوده  باور اين بر نيز بزرگان از يبسيار فقه، آوران نام ميان در
  نمونه:براي  گيرد؛ انجام قران اي افراد حج از پس است الزم واجب،

 از پـس  دهـد،  يمـ  انجـام  قـران  حج كه يشخص« نويسد: يم باره اين در يطوس شيخ
 حـج  از پـس  ،مفـرده  عمـره  انجـام  اوست بر و شود يم خارج احرام از آن، اعمال انجام
  ٣٢».قران

نويسـد:   يمـ  او .باشـد  حج از پس بايد مفرده عمره كه كند يم تصريح اجبر ابن يقاض
  ٣٣.»آورد جا به مفرده عمره آن، از پس دهد، يم انجام قران حج كه يكس بر است الزم«
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 دانـد  يمـ  واجب ،افراد حج از پس را مفرده كه عمره است يفقيهان از نيز ادريس ابن
 ،دهـد  يمـ  انجام افراد و قران حج كه يكس است الزم ،مناسك انجام از پس«افزايد:  يم و
 عمـره  انجـام  يبرا آنجا از و گردد خارج ها ميقات از ديگر ييك يا تنعيم مسجد يسو به

  ٣٤».گردد محرم ،مفرده
 كـه  يكسـ  بـر «نويسـد:   يم و كند يم تصريح مطلب اين بر شرايع درنيز  يحلّ عالمه

  ٣٥.»است واجب آن از پس مفرده  عمره دهد، يم انجام افراد حج
 حـج  بـا  همـراه  مفرده عمره وجوب در ل،او صدرفقهاي  از يبسيار كه جهت آن از
 قـران  و افـراد  حـج  از عمره تأخير وجوب بحث نتيجه در اند، كرده سكوت قران و افراد

  .است نشده مطرح آنها كلمات در نيز

   عمره تأخير نبودن واجب . ادله٢

 قـران،  و افـراد  حـج  از) بودن واجب صورت در( مفرده، عمره تأخير وجوب درباره
 پـس  مفـرده  عمـره   نيسـت  واجـب   يقين، و حتم طور به كه باورند اين بر فقها از يبرخ

 ممكـن  ؛گيـرد   انجـام  آن  از پـيش  است ممكن بلكه .شود آوردهجا  به افراد يا قران ازحج
  جمله: از شود؛ استدالل يا ادله به مدعا بر اين  است

   روايات )الف

 وجـوب  بـر  كنـد  داللـت  كـه  يروايتـ  روايـات،  ويژه به وجوب، بر دال ادله ميان در
 از پـس  و حج از پيش ،عمره انجام با ييعن ؛اند مطلق آنها يتمام بلكه .نشد يافت ترتيب،

 ميان تخييربه  ،آن در كه كند يم نقل را يروايت صدوق شيخ اينها بر افزون .سازگارند ،آن
  عمره تصريح شده است. و حج

�!�	� =o��;3 �!F� ������� J\«د: يفرما يم 7يعل ميرالمؤمنينيک ـ ا  ;o Y *h[F \o3�F« شـما «؛ 
  ٣٦».كنيد آغاز كدام هر به كند نمي فرقي ايد؛ شده داده فرمان عمره و حج انجام به

 بـر  ،سـند  نظر از اما .تخيير در است صريح چوناست؛  تمام مدعا، بر روايت داللت
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 شـده  شـروع  »قـال « بـا  كـه  صدوق شيخ مرسالت ميان گذارند يم فرق كه يكسان يمبنا
 كه باشد شده شروع »يروِ« با كه يروايات و است معتبره روايت صورت اين در كه باشد
  .نيست تحج

  :7صادق امام از ييمان روايتدو ـ 
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 وطـنش  بـه  و داده انجـام  مفـرده  عمـره  ،حج يها ماه در كه يمرد به نسبت صادق امام

 يقربان ،دهد انجام افراد حج ،سال همان در اگر و ندارد ياشكال است: فرموده برگشته،
 انجـام  مفـرده  عمره كه يحال در ،شد خارج مكه از هشتم روز حسين امام و ندارد الزم
  .بود داده

 گيـرد؛  انجـام  مفرده عمره افراد، حج از پيش است جايز اينكه بر دارد داللت روايت
 اسـماعيل،  بن محمد چنانچه سند، نظر از .است داده انجام 7حسين امام كه گونه همان

  .است معتبره روايت باشد، بزيع ابن
 ندارنـد،  ارتبـاط  همـديگر  بـا  مفرده عمره و افراد حج دارد، داللت كه يرواياتسه ـ  

 يخـوي اهللا  آيـت  ٣٨.دارد داللـت  نيـز  مطلـب  ايـن  بر هستند، مستقل واجب دو آنها بلكه
  نويسد:   يم

 داللـت  قـران  و افـراد  حـج  و مفـرده  عمره ميان ترتيب نبودن واجب بر يفراوان روايات
 جـايز  رو ازايـن  .حـج  بـا  عمـره  نبـودن  مرتبط بر دارد داللت كه يروايات جمله از ؛دارد
  ٣٩.دهند انجام ديگر سال در را يديگر و يسال در را ييك است

  برائت اصل) ب

 شـرط  ترتيـب  آيـا  اينكه در كنيم شك و باشيم نداشته تخير جواز بر يلفظ دليل اگر
 اشـتراط  عـدم   و نيز اصل وجوب از برائت  نيست، شرط يا مفرده عمره تصح در است
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 .كنـد  يمـ  ينف حج از را عمره تأخير و ترتيب وجوب و دارد جريان حج از عمره تأخير
 قـران  و افـراد  حج بر مفرده عمره تقديم لزوم بر يدليل كه اند كرده تصريح فقها از يبرخ

  نويسد: يم يخوياهللا  آيت مرحوم باره اين در .نداريم
 ايـن  بر يبرخ و باشد ... مفرده عمره از پيش ،افراد حج كه است اين فقها ميان معروف

 ،افـراد  حـج  از ،مفـرده  عمـره  تأخير لزوم رواياتاز  اما و اند كرده اجماع يادعا مطلب
  ٤٠.شود ينم استفاده

  .است برائت يجا آن، در شك كم دست و دليل عنوان با ،بنابراين

   عمره تأخير وجوب بر دليل .۳

 يفاضـل هنـد   .انـد  كرده استدالل اجماع به آن اثبات يبرا باورند، اين بر كه يبزرگان
 پـس  شـود  يم آورده ،مفرده عمره«نويسد:  يم مفرده و تمتع عمره به عمره تقسيم از پس

  ٤١.»دارد وجود يفعل و يقول اجماع ،مطلب اين بر و حج رسيدن پايان به از

   يبررس و نقد

 از بسـياري  زيـرا  اسـت؛  مخـدوش  كبرا و صغرا نظر از مسئله، اين در اجماع ادعاي
 نقـل  از پـس  ،جـواهر  صـاحب  .انـد  نپذيرفتـه  را ترتيـب  وجوب و تخييرند به قائل فقها

 واجـب  بـر  دارد داللـت  ديگـر،  روايـات  و روايات اين« نويسد: يم باره اين در ،روايات
  ٤٢.»افراد حج بر آن تقديم است جايز بلكه حج، از عمره تأخير و ترتيب نبودن
 كـه  كنـد  يمـ  اقتضا مرسل خبر بلكه ،سنت و كتاب اطالق«فرمايد:  يم ديگر يجا در
  ».حج بر) مفرده( عمره تقديم است جايز

 انجـام  سـال  يـك  در حـج  و عمـره  اسـت  جايز« كه كند يم تصريح مدارك صاحب
  ».نپذيرد
 نيـز  و نـدارد  وجود ،»حج« به عمره ارتباط بر كند داللت كه يچيز ،روايات ميان در

  ٤٣.سال يكدر  دو اين وقوع اعتبار بر ندارد داللت ،روايات
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 و تمتـع  عمـره  ماننـد  ،حـج  و مفرده عمره«فرمايند:  يم مناسك در نيز يخوياهللا  آيت
 از يـك  هـر  اسـت  جـايز  بلكه .گيرند انجام سال يك در دو آن باشد الزم تا نيست حج
  .»گيرد انجام سال دو در اينها

  .رود يم آن بودن يمدرك احتمال ،آن بودن تمام فرض بر ،اجماع اين گذشته، اينها از

   يبند جمع

 وجوب بر يدليل قران، و افراد حج با همراه مفرده، عمره وجوب فرض بر شد معلوم
  .دارد وجود تأخير نبودن واجب بر دليل بلكه .نيست حج از آن تأخير
  
  
  

                                                           

  اعلمي. منشورات ،٢٣٨ص ،١جمحقق حلي،  الحرام، و الحالل مسائل في اإلسالم شرايع. ١
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  .امام هادي مؤسسه الحج، ، كتاب٢١٥ص

  .، جامعه مدرسين٣٥المقنعه، شيخ مفيد، ص. ٣

  .١٠٤ص الهدي، سيد مرتضي علم ،)٧ج الفقيه، ينابيع با همراه( العمل و الجمل. ٤

  .١٣٧ص الهدي،مرتضي علم سيد ،)٧ج الفقيه،  ينابيع در( الناصريات المسائل. ٥

  .، مكتبة اميرالمؤمنين١٩١صالح حلبي، صلاوكافي في الفقه، اب. ٦

  .، مكتبه مرتضوي٣١١، ص١شيخ طوسي، ج. المبسوط، ٧

  .٢٣٧) سالر، ص٧مراسم العلويه، (در ضمن ينابيع الفقهيه، ج. ٨

  .، جامعه مدرسين٢١٠ج، صالمهذب، قاضي ابن برا. ٩

  ، منشورات کتابخانه آيت اهللا نجفي.١٩٥. الوسيله، ابن حمزه، ص١٠

 .، جامعه مدرسين٥٢٣، ص١كتاب السراير، ابن ادريس، ج. ١١

   ، منشورات اعلمي.٢٣٨، ص١٩. شرايع االسالم، محقق حلي، ج١٢
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 .٢٣٨، ص ١. شرايع االسالم، ج١٣

  .٣١١، ص١. مبسوط، ج١٤

  ، مطبعة خيام.١٨، ص١اهللا گلپايگاني، ج . کتاب الحج، آيت١٥

  التراث العربي. ، دار احياء٤٣، ص١٨. جواهر الکالم، ج١٦

جهت اطـالع بيشـتر رجـوع شـود بـه      ؛ ٢٩١، ص٦قواعد االحكام، در ضمن كشف اللسام، ج. ١٧

 .١٣، ص١مستند العروه، ج :كتابهاي مفصل، از جمله

  .٢٣٥، ص٢بواب العمره، حاز ا ١، باب١٠وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج. ١٨

 .٢٢٦، ص٥. همان، ج١٩

  .٢٣٧، ص٨. همان، ج٢٠

 .٢٩١ص  ،٦. کشف اللثام، ج٢١

  .٤٤١، ص٢٠. جواهرالکالم، ج٢٢

  .٢٣٨، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ٢٣

  .٢٥١، ص٤الکافي، ج. ٢٤

  .٢٣٨، ص٣از ابواب العمره، ح ٢، باب ١٠، جوسائل الشيعه. ٢٥

  .، دار الكتب االسالميه٦٦٧، ح١٥٤، ص٢جمن ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، . ٢٦

  .، كوشانپور١٢٢، ص٢روضة المتقين، مجلسي اول، ج. ٢٧

  .٢٩١، ص٦. کشف اللثام، ج٢٨

 .٢٧٣، ص٣. المعتمد، ج٢٩

 .، منشورات رضي٧٢، ص١حلّي، ج عالمهقواعد االحكام، . ٣٠

 . دروس، شهيد.٣١

  .، مكتبه مرتضوي٣١١، ص١المبسوط، شيخ طوسي، ج. ٣٢

 نجفي. يت اهللا، منشورات كتابخانه آ١٩٥ ابن حمزه، ص الوسيله،. ٣٣

 .، جامعه مدرسين٥٢٣، ص١كتاب السراير، ابن ادريس، ج. ٣٤

  .، منشورات اعلمي٢٣٨، ص١حلي، ج محققشرايع االسالم، . ٣٥

  .٢٤٦، ص٢از ابواب العمره، ح ١، باب ١٠وسايل الشيعه، ج. ٣٦
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 .٢از ابواب العمره، ح ٧، باب ١٠همان، ج. ٣٧

  .از ابواب عمره ١از باب ٨ ،٧، ٥ ،٢ ،١از جمله روايت  ؛ن دسته از روايات زياد استاي. ٣٨

 .٢١٢ص ،٣ج خويي، ت اهللالمعتمد، آي. ٣٩

 .٢٧٤. همان، ص٤٠

  .، جامعه مدرسين٢٩٢، ص٦ام، جثلكشف ال. ٤١

 .٤٦، ص١٨. جواهرالکالم، ج٤٢

 .٤٥٩، ص٨مدارک االحکام، ج. ٤٣



  



  
  
 

  
  

   استطاعت
  ) حج فقهي شناسي (موضوع

   رحماني محمد

  .ش  ه١٣٧٤، زمستان ١٤ميقات حج، شماره 

شناسـي فقهـي، يکـي از موضـوعات کليـدي حـج        رو در راسـتاي موضـوع  نوشتار پيش

بـه نگـارش   ن و بررسي قرار داده است. اين مقاله در چنـد محـور   ي(استطاعت) را مورد تبي

- درآمده است. نگارنده، نخست پيشينه بحث را ميان فقهاي شيعه و اهل سنت مطرح مـي 

کند و سپس به استطاعت در لغت و کلمـات لغـويين و اقسـام اسـتطاعت (عقلـي، عرفـي،       

پردازد. در محور بعدي مقاله، به اين پرسش پرداختـه شـده اسـت کـه مـراد از      شرعي) مي

عمران، چيست. نويسنده در اين مورد، دو نظريه مهـم ذکـر    سوره آل ٩٧استطاعت در آيه 

. معناي استطاعت در آيه، به معناي قدرت عقلـي اسـت، لـيكن شـارع، زاد و     ١کرده است: 

. شارع در معناي استطاعت دخالت نكرده و همان معنـاي  ٢راحله را نيز بر آن افزوده است؛ 

آثـار و نتـايج   دامـه، در مقـام بيـان    عرفي را شرط وجوب حج قرار داده است. نويسـنده در ا 

مختلف اين دو نظريه، به هفت مورد از آثار آن دو اشاره کرده و سپس به نقد و بررسـي دو  

 عرفـي  استطاعت، شرط كه نظريه پرداخته است. ايشان در پايان به اين نتيجه رسيده است

  هستند. آيه عرفي معناي مصاديق بيان مقام در مفسره آيه شريفه، روايات و است

   يفقه يشناس موضوع ضرورت

 سـيراب  زالل سرچشـمه  ايـن  از و دارد يوح در ريشه شيعه، فقهويژه  به ،اسالم فقه



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۶۴
 

 مـا  بـه  فقهـا،  ييعنـ  ي،وحـ  دلباختگـان  يفرسا طاقت زحمات با و نموده رشد و گشته،
 شـمار  بـه  اسـالم  افتخـارات  تـرين  مهـم  از فقه، يگستردگ و عمق شك يب .است رسيده

ـ  امـام  تعبيـر  به .است گور تا گهواره از ي،آدم ينيازها يپاسخگو زيرا آيد؛ يم : 1يخمين
  ١».است گور تا گهواره از ،اجتماع و انسان اداره كامل و يواقع يتئور فقه،«

 سـو  يـك  از بزرگ رسالت اين تحقق جهت دارند وظيفه هستند، فقه متوليان كه فقها
 ايـن  تحقـق  موانـع  ،ديگـر  يسـو  از و دهند قرار توجه مورد را فقه يكارآمدساز عوامل
 شـايان  يگونـاگون  و فـراوان  مطالـب  باره اين در .سازند برطرف و يبازشناس را رسالت

 اسـت  عبـارت  باشد، يم برخوردار بسيار اهميت از كه آنها، جمله از است؛ دقت و بحث
  ».يفقه يشناس موضوع: «از

 ايـن  و اسـت  »مکلفان اجتماعي و فردي رفتار و افعال« فقه، علم موضوع كه آنجا از
 تغييـرات  دچـار  هـا،  انسان زندگي در تكنيك و صنعت كردن پيدا راه همواره با موضوع،
 ايـن  اسـت،  كرده دگرگون را انساني جوامع سيماي و سيره و شده جانبه همه و بنيادين

 رو ازايـن »! باشـد  پيشـرفته  جوامع نيازهاي گوي پاسخ تواند نمي فقه« كه آمده پيش شبهه
 برخوردار اي ويژه اهميت از دارد، بسزايي سهم حكم، استنباط در كه موضوع، تشخيص

  .طلبد مي را بيشتري نگري ژرف و دقت و است
  فرمايند: مي »فقه شناسي موضوع اهميت« در 1خميني امام 

 يحكمـ  يدارا قديم در كه يا مسئله .اجتهادند در كننده تعيين عنصر دو ،مكان و زمان
 يـك  و اقتصـاد  و اجتمـاع  و سياست بر حاكم روابط در مسئله، همان ظاهر است، بوده
 روابـط  دقيـق  شـناخت  بـا  كـه  معنـا  بـدان  كنـد؛  پيـدا  يجديد حكم است ممكن ،نظام

 نكرده يفرق قديم با ،ظاهر نظر از كه اول موضوع همان ،يسياس و ياجتماع و ياقتصاد
 به بايد مجتهد .طلبد يم يجديد حكم قهراً  كه است  شده ي جديد موضوع واقعاً ،است 

 يعملـ  فلسـفه  ،يواقعـ  مجتهـد  نظـر  در حكومت ...باشد  داشته احاطه خود زمان مسائل
 يعملـ  جنبـه  دهنده نشان ،حكومت .است بشريت يزندگ يزوايا يتمام در فقه يتمام
  ٢است. يفرهنگ و ينظام و يسياس و ياجتماع معضالت يتمام با برخورد در فقه
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  :  فرمايند يم زمينه همين در يا خامنه اهللا آيت حضرت ي،رهبر معظم مقام
 تنقـيح  و اسـتنباط  در تـأثير  يدارا كه غيره، و يانسان علوم از يا مجموعه آنكه ديگر... 

 درسـت  شـناخت  كـه  است يبديه ...گيرند قرار عنايت مورد بايد اند، يفقه موضوعات
  ٣.است تام تأثير يدارا ي،اله حكم شناخت تصحيح در ،موضوع

 و ركـود  مهـم  عوامـل  از فقـه،  موضـوعات  انگاشتن ثابت كه نيست شك يجا يآر
 يبـرا  گـردد؛  يمـ  يبشـر  موجـود  ينيازهـا  با فقه يناهماهنگ سبب و است فقه يايستاي
 ،انـد  گرفتـه  قـرار  حرمت موضوع ،شطرنج و مجسمه ،يموسيق دادن، خون گرچه نمونه،
 موجـب  شك يب ،شده يدگرگون و تحول دچار آنها، ياجتماع كاركرد كه رو آن از ليكن
  .گردد يم نيز حكم تغيير
 كـه  شـود  يم موجب ،يفقه موضوعات از يموضوع نشدن روشن و تبيين ،يسوي از

 و پـول  يكسـ  چنانچـه «: اند داده فتوا فقها از يبرخ آنكه مانند آيد؛ پيش فتوا در اختالف
 مشـقت  و يسخت بدون را، يزندگ بتواند و باشد داشته را مكه به برگشت و رفت هزينه

 چنـين «: فرماينـد  يم ديگر يگروه ٤.»است واجب او بر حج ،دهد ادامه تحمل،  قابل غير
  ٥.»است باطل آورد،جا  به حج فريضه اگر يشخص

 مخـارج  پـول  آن و دارد يپـول  ،شـخص  چنانچـه «: اند فرموده گونه اين ديگر يا عده
 ازدواج بـه  نيـاز  گرچـه  است، واجب او بر حج صورت اين در كند، يم تأمين را حجش
  ٦.»شود حرام ارتكاب سبب ،ازدواج ترك و باشد داشته

  ٧.»نيست واجب حج يفرد چنين بر«: فرمايند يم گروه اين مقابل در ديگر يبرخ
 راحلـه  و) حـج  مخـارج ( زاد يشخصـ  چنانچـه «: انـد  داده نظر چنين فقها از يا عده

ـ  پيـاده  يپـا  بـا  مكـه  بـه  رفتن يول ،باشد نداشته) برگشت و رفت وسيله(  و مشـقت  يب
: فرمايند يم يبعض اينها مقابل در ٨.»نيست واجب او بر حج گردد، ممكن برايش زحمت

 واجـب  او بـر  حـج  بـرود،  مكـه  بـه  بتوانـد  مشقت يب و راحله و زاد بدون شخص اگر«
  ٩.»است
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 ،حج وجوب شرط موضوع تبيين و تشخيص در ريشه فتوا اختالف همه اين شك يب
 را يمقـاالت  سلسـله  تـا  شد سبب ،ديگر بسيار عوامل و مطالب اين. دارد استطاعت ييعن

  .كنيم آغاز حج يفقه يشناس موضوع پيرامون
 بـه  را آنهـا  تـوان  يمـ  جمله از پذيرند؛ تقسيم يگوناگون جهات از ي،فقه موضوعات

 اعم بحث، اين در موضوع از منظور است، واضح پر. كرد تقسيم طبيعي و يعرف ،يشرع
 ايـن  در شـود. مـا   مـي  ياد حكم، متعلق به اصول، علم اصطالح در كه است چيزي آن از

 حـج  كليـدي  دامنه و پر موضوعات از يكي كه »استطاعت« از بررسي و بحث به نوشته،
  پردازيم. مي است،
 خواننـدگان  از دارد، اعتـراف  خود مزجات بضاعت به كه سطور اين راقم خاتمه، در
 و رسـانند   شا يـاري  ،سـودمند  يانتقادهـا  و پيشـنهاد  بـا  كنـد  يمـ  درخواست مند،انديش
  .سازند مندش بهره

   بحث پيشينه

. اسـت  نشـده  عنوان استطاعت بحث ،مفيد شيخ زمان تا فقه، ياستدالل هاي كتاب در
. بـود  مفيـد  شيخ كرد، مطرح »حج وجوب شرط« عنوان به را »استطاعت« كه يفقيه اولين

 بـراي روشـن   دارد، بسـزايي  نقـش  آن، شدن روشن در مسئله، تاريخ بررسي كه آنجا از
  :كنيم يم نقل را اول صدر يفقها از برخي نظر بحث، اين تكاملي سير شدن
  :  نويسد يم »المقنعه« كتاب در) .ق  ه٤١٣ ـ ٣٣٦( مفيد شيخ. ١
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 يناراحت از تن و جسم بودن سالم و عقل شدن كامل از پس شيعه، ديدگاه از استطاعت
 سـفر،  موانـع  از راه بـودن  يخال نيز و شود يم مكه به انسان رسيدن از مانع كه يمرض و

  ).توشه( زاد سپس و) راه وسيله( راحله ... داشتن از است عبارت
  : است آورده »الناصريات المسائل« كتاب در) .ق  ه٤٣٦ ـ ٣٥٥( يمرتض سيد .٢
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 يسـالمت  از اسـت  عبـارت  گردد، يم  واجب  حج آن، با كه ياستطاعت) شيعه( ما نظر در

  .راه وسيله و تغذيه امكانات داشتن و مانع نبودن و بدن
  :  نويسد يم يكاف در) .ق  ه٤٤٧ ـ ٣٤٧( يحلب الصالح ياب .٣
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 اسـت  حاصـل  يزمان استطاعت و باشد عاقل و بالغ آزاد، كه است واجب يكس بر حج
 راحلـه  و زاد و گـردد،  امـن  و بـوده  موانـع  از يخال راه باشد، سالم تن يدارا يآدم كه

 اوو.. . تجارت و شغل به برگشت و نمايد تأمين را اش يزندگ كه يچيز و باشد موجود
  .كند كفايت يزندگ امورات در را

  :  نويسد يم »النهايه« در) .ق  ه ٤٦٠ـ  ٣٨٥( يطوس شيخ .٤
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 از راه بـودن  يخـال  و كفايـت،  بـه  برگشـت  و است راحله و زاد داشتن همانا استطاعت
 او بـر  حـج  نباشـد،  دارا را ديگـر  شـرايط  و باشـد  داشته راحله و زاد اگر بنابراين .موانع

 ،سـفر  از بازگشـت  هنگـام  به كه باشد يصنعت و شغل صاحب آنكه مگر ،نيست واجب
  .كند تأمين را اش يزندگ

�7 ��678 ����7: «است نگاشته چنين »العلويه المراسم« رد ).ق  ه٤٦٣م ( سالر .٥�� 
 *)W  ��&  ���!F qZ
�"� �Z�� )Z�"��«آن بـر  اسـتطاعت  كـه  بالغ آزاد انسان هر بر است واجب حج«؛ ١٣ 

  ».دارد
  ١٤ .است نشده استطاعت بحث متعرض) .ق  ه٤٨١ـ  ٤٠٠( براج ابن يقاض .٦
  : است آورده »النزوع غنية« در) .ق  ه ٥٨٥ـ  ٥١١( زهره ابن .٧
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 و امنيـت  وجـود  و موانـع  از راه بـودن  يخـال  و بـدن  يسالمت از است عبارت استطاعت
 بعد كه هنر و شغل داشتن و كند كفايت را نانخورهايش و خود كه راحله و زاد داشتن

  .بگذراند را خود امورات بتواند ،سفر از بازگشت از
  : آمده چنين »الوسيله« در) .ق  ه ٥٨٠ م( يطوس حمزه ابن نظر .٨

P�
�!= �s& TJAG� �o���� E!��� � ����� � *�� �Y�8!F ��"o   �¡,	78�� ,�b7�� 
��&����� �Z��� � *w�� 4�= qC�	�� E!j��� �"�� �	78����  �7�M�7�!-j�� 47� �!7� �3 

���Q�� �3 �=���(١٦ 
 بـر  مرتبـه  يـك  ،عمر طول در دو اين .است آن عمره و االسالم حجة همان ،مطلق حج
 و راحلـه  و زاد داشـتن  و ...: شـرط  هفـت  بـودن  دارا بـا  البته .شود يم واجب يانسان هر
 از پـس  كـه  يشـغل  و حرفـه  يـا  مـال  داشـتن  و رفـتن  امكـان  و موانـع  از راه بودن يخال

  .دهد ادامه را يزندگ بتواند بازگشت
  :  است گفته »سرائر« در) .ق  ه ٥٩٨ـ  ٥٥٨( ادريس ابن .٩
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 و صـنعت  يـا  مـال  و راحلـه  و زاد داشـتن  و ...: تاست هشت عمره و حج وجوب شرط
  .دهد ادامه يزندگ به ،بازگشت از بعد كه يشغل

  است:   گفته چنين »االسالم شرايع« در) .ق  ه ٦٧٦ـ  ٦٠٢( يحلّ محقق .١٠
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 مورد در باشند يم شرط دو، آن و راحله، و زاد سوم ...: تاست پنج حج وجوب شرايط

 و هـا  خـوردني  تأمين راحله، و زاد داشتن از مقصود و دارد راه پيمودن به نياز كه يكس
  .است برگشت و رفت در ها يآشاميدن
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  : است آورده) .ق  ه ٦٨٩ ـ ٦٠١( للشرائع الجامع صاحب .١١
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 و اسـت  يفـور  ،دو آن وجوب و آن عمره و االسالم حجة از است عبارت ،مطلق حج
 راحله و زاد يدارا و سالم عاقل بالغ آزاد انسان هر بر است واجب يكبار ،عمر تمام در
 را او يزنـدگ  ،برگشـت  در كـه  يشـغل  يـا  هنـر  يا مال داشتن و برگشت و رفت توشه و

  .كند تأمين
 ���!��7 ���^�«است:  نگاشته »االحكام قواعد« در) .ق  ه ٧٢٦ـ   ٦٤٧( يحل عالمه .١٢

��!
�AG� ,����� !t ,�b�� �� و زاد داشـتن  آن از مقصـود  و استطاعت در سوم بحث«؛ ٢٠»)))�����&

  ».است راحله
 �¡ «اسـت:   چنـين  »الدمشـقيه  اللمعـة « در) .ق  ه٧٨٦ـ   ٧٣٤( اول شـهيد  نظر .١٣
�F	8� K	���� )����� �� *���� ,�b��� �� عقل و بلوغ از است عبارت حج، وجوب شرط«؛ ٢١»�����&

  ».راحله و زاد داشتن و آزادي و
  :از است عبارت آيد، يم دست به ها تعريف اين مجموع از آنچه
 هزينـه  و آذوقـه  داشتن راه، بودن باز و بلوغ ،يآزاد عقل، بر افزون فقها يتمام  الف)

  .اند كرده شرط ينحو به را سفر برگشت و رفت
  .اند كرده شرط نيز را »كفايت به رجوع« راحله، و زاد بر عالوه فقيهان، از يبرخ  ب)
 آيـا  كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  از عبـارت  ،دارد ياساس نقش فتوا، اختالف در آنچه ج) 

 مـورد  فقهـا  كلمـات  در ،مطلـب  ايـن  و يعرفـ  شـرط  يـا  اسـت  يعقل شرط ،استطاعت
  .بپردازيم آن به مقاله اين در ايم برآمده درصدد كه است گرفته قرار يتوجه يب

 انـد  داده قرار شرط يصورت در را برگشت و رفت هزينه و آذوقه فقها، از يگروه  د)
 زاد نباشد، يا باشد نياز معتقدند و اند نكرده قيد را نياز ديگر، يبرخ و باشد نياز آن به كه
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 كلمـات  در گرچـه  دارد؛ بسـيار  اهميـت  نيز مطلب اين. است استطاعت شرط ،راحله و
 ،يبيشـتر  تفصـيل  با ،نوشته اين در كوشيم يم ما ،است شده بدان يااشاره ،پيشين يفقها

  .بپردازيم آن يبررس و نقد به

   سنت اهل فقيهان يفتاوا و نظرات

 مـورد  امكانات ييعن راحله؛ و زاد وجود از است عبارت استطاعت ي:حنف مذهب .١
 و رفـت  وسـيله  و مسـكن  هـا،  پوشـيدني  هـا،  خوردني ها، نوشيدني قبيل از سفر؛ در نياز

  ٢٢ .برگشت
 »ادا« شـرط  اسـتطاعت  كـه  است اختالف ،حنفيه مذهب ياصول و يفقه عالمان ميان

 و اسـت  وجـوب  شـرط  ،استطاعت كه باورند اين بر فقهايشان ».وجوب« شرط يا است
 سـالم « اسـت:  آمـده  عابـدين  ابن حاشيه در .است ادا شرط استطاعت معتقدند ها ياصول
  ٢٣.»است ادا شرايط از راه، امنيت و بدن بودن
 بـدون  حـج،  اعمـال  انجام محل و مكه به رسيدن امكان استطاعت، ي:مالك مذهب .٢

  ٢٤ .است مشقت و زحمت
 شـرط  اگر و »حج شرط يا است حج سبب استطاعت« اينكه در يمالك مذهب يفقها

  .اند رفته يراه به يك هر صحت، شرط يا و است وجوب شرط باشد، حج
ـ  .اسـت  حـج  وجـوب  سبب استطاعتآمده است که  »الجليل مواهب« كتاب در  يول

 شـرط  را استطاعت ،عرضه ابن و حاجب ابن ،شاس ابن ،بشير ابن جمله از ،مذهب اهل
  :است قول چند مسئله اين در كه كند يم يگير نتيجه پايان در .اند دانسته حج وجوب

  .است حج سبب استطاعت ـ
  .است حج وجوب شرط ستطاعتاـ 

  .نزديكند هم به نظر دو اين
  ٢٥ .است يضعيف نظر اين كه است حج صحت شرط استطاعتـ 
 و »غيـر  بـه  اسـتطاعت « به كند يم تقسيم را استطاعت آنكه از بعد ي:شافع مذهب .٣
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 جانـب  از يديگر شخص كه است آن ،غير به استطاعت«: گويد يم ،»نفس به استطاعت«
جـا   بـه  حـج  نـدارد،  را آن انجـام  تـوان  لـيكن  ،شده مستقر و واجب او بر حج كه يفرد

  ٢٦.»آورد
 هزينـه ( راحله وجود ،زاد داشتن«: دارد شرط هفت يمباشرت و نفس به استطاعتاما 

 محـرم  با  يهمراه ،مسير در مركب علف و آب داشتن ،راه امنيت ،)سفر برگشت و رفت
 نيفتـد  زياد يسخت و مشقت به زاد، تهيه در ،)است زن يحاج اگر( اطمينان مورد زنان يا
  ٢٧.»قدرت حصول از بعد حج، اعمال انجامبراي  زمان بودن يباقو 

 يا راحلـه  و زاد تهيه بر قدرت«: كنند يم تعريف چنين را استطاعت ي:حنبل مذهب .٤
 آن بـر  اضـافه  بايـد  ،راحلـه  و زاد ايـن  و باشـد  داشته ،است الزم يسفر چنين يبرا كه

  ٢٨.»است الزم ي،هميشگ يزندگ يبرا كه باشد يا توشه
 از سـنت،  اهل يفقها ميان ،استطاعت مورد در كه شود يم استفاده مذكور، عبارات از
  :است اختالف جهت چند

  .سبب يا است شرط استطاعتـ 
  .صحت يا وجوب يا است ادا شرطـ 
  ي.عقل يا است يشرع شرطـ 
  است؟ الزم ،استطاعت تحقق در يچيز چهـ 

   لغت در استطاعت

ـ  .نيست يتوجه درخور اختالف استطاعت، واژه يمعنا در شناسان لغت اختالف  يول
  :آوريم يم را آنها از يبرخ نظر مطلب، شدن تر روشنبراي 
�;: «نويسـد  يم العين در) .ق  ه١٧٥ ـ  ١٠٠( يفراهيد خليل .١ *	7
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 گرفتـه  زحمـت  بـا  استطاعت يمعنا به را تطوع اما نكرده، معنا را استطاعت  يفراهيد
  .است
��;: «گويد) .ق  ه ٦٠٦ـ  ٥٤٣( اثير ابن .٢!
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 بـاب  از اسـتطاعت،  شـده  گفته و چيزي انجام بر توانايي از است عبارت استطاعت« ؛٣٠»��

  ».است طاعت ماده از استفعال،
  :  نويسد يم) پنجم قرن اواخر( ياصفهان راغب .٣
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 كـه  چيزي بودن از عبارت است آن و است طوع ماده از استفعال باب مصدر استطاعت
  .است قدرت از اخصّ استطاعت .شود مي ممكن كاري انجام با آن

  : نويسد يم) .ق  ه٧٧٠( يفيوم .٤
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 حـذف  تـاء  يگـاه  و استطاع شود يم گفته ،يتواناي و طاقت ازعبارت است  استطاعت

  د.شو يم خوانده يسطيع يا يسطيع اسطاع و شود يم
��: «نويسد يم »الموارد اقرب« در يخور سعيد .٥!
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  ».است توانايي و طاقت معناي به استطاعت«؛ ٣٣»��

!�: «است نگاشته »الوسيط« در .٦�A� §��   �I!$3 9�I� �Z�� �7�j�3�«بـه  اسـتطاعت «؛ ٣٤ 
  ».است چيزي ساختن ممكن و قدرت و طاقت معناي
  :شود يم استفاده مطلب چند دانان لغت يها گفته مجموع از
  .است »يفرمانبردار« يمعنا به طوع ماده از استطاعتـ 

 و قـدرت « بـه  همـه  بازگشـت  لـيكن  ،اسـت  مختلـف  شناسان لغت عباراتـ گرچه 
  .است »يتواناي
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 بلكـه  ،نكـرده  معنا »يتواناي و قدرت مطلق« يمعنا به را استطاعت ياصفهان راغبـ 
  .است يخاص يتواناي و قدرت استطاعت، از مراد ي،و نظر در

   استطاعت اقسام

 اسـتطاعت  عقـل  را آنچه است ممكن زيرا است؛ مختلف شرايط، لحاظه ب استطاعت
 در را يشـرايط  ،شـارع  اسـت  ممكـن  نيـز  و نشود محسوب استطاعت عرف در داند، يم

 اسـتطاعت  بايـد  كه اينجاست نباشد؛ معتبر ،عرف و عقل نظر از كه كند لحاظ استطاعت
  .كنيم تقسيم يعقل و يعرف ،يشرع به را

 ،يعقلـ  قـدرت  بـر  افزون ،يكار انجام در مقدس شارع چنانچه ي:شرع استطاعت. ١
  .شود يم ناميده يشرع قدرت نامه ب يتواناي اين كند، شرط را يديگر چيز

  اربـاب  زيـرا  ؛است هماهنگ يلغو استطاعت با يعرف استطاعت ي:عرف استطاعت. ٢
اي  گونـه  به دو، اين .روند يم عرف ميان متداول يمعان سراغ الفاظ، يمعان بيان يبرا لغت

 در جـز  ؛اسـت  ي لغو استطاعت  همان ي،عرف  استطاعت گفت توان يم  كه نزديكند هم به
  .خاص موارد يبرخ

 ي؛خـارج  وجـود  امكـان  از اسـت  عبارت ،استطاعت از نوع اين ي:عقل استطاعت .٣
 بـا  يعقلـ  اسـتطاعت  بنـابراين  .باشـد  همراه ،تحمل قابل غير مشقت و زحمت باگرچه 

 يتوانـاي  ،يعرفـ  اسـتطاعت  زيـرا  ؛دارند اختالف جهت اين در يلغو و يعرف استطاعت
 و مشـقت  با يتواناي كه يعقل استطاعت برخالفاست،  تحمل قابل غير مشقت ازدور  به

  است. زحمت

   قرآن در استطاعت

 تعريـف  و اقسـام  بيـان  همچنـين و  لغـت  در اسـتطاعت  يمعنـا  شدن روشن از بعد
 آيـه  در ،قدرت و استطاعت از مراد كه بپردازيم مطلب اين به است يضرور آن، ياجمال

َْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسـبِيالً ( ِ 5ََ ا7�اِس ِحج� ا-ْ  اقسـام  از يـك  كـدام  از و يسـت چ ٣٥)...َو ِب�



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۷۴
 

  :دارد وجود ياساس و عمده نظر دو اينجا در. است توان و قدرت
 ،نتيجـه  در و اسـت  يعقل توان و قدرت يمعنا بهگرچه  آيه، در استطاعت يمعنا. ١
 آن بـر  نيز را راحله و زاد ،يعقل قدرت بر افزون ،شارع ليكن است، عقل حكم به ارشاد
  .است افزوده

 را يخـوي آيـت اهللا   و ٣٨يشـاهرود  آيـت اهللا  ٣٧،يمنتهـ  در عالمه ٣٦جواهر، صاحب
  :  فرمايند يم ايشان .شمرد نظر اين طرفداران از توان يم

 بـر  تمكـن  و قـدرت  بـا  عقل حكم و آيه اساس بر حج و عقل حكم به است ارشاد آيه
 يـد  رفـع  آن از »حـرج  ينف« قاعده باب از ت،مشق صورت درگرچه  ؛است واجب آن،

 ،حـج  وجـوب  در معتبـر  اسـتطاعت  بـاب،  ايـن  در وارده روايـات  مطابق ليكن .شود يم
 از اسـت  عبـارت  ،روايات در قدرت زيرا آيه؛ در قدرت و يعقل قدرت از است اخص
  ٣٩.راحله و زاد داشتن

 وجـوبِ  شـرط  را يعرفـ  يمعنا همان و نكرده دخالت استطاعت يمعنا در شارع. ٢
  .است كرده بيان را يعرف استطاعت مصاديق از يا پاره تنها ،روايات و داده قرار حج

ــذكره در عالمــه ٤٠مــدارك، صــاحب  در يكاشــان محــدث ،٤٢ذخيــره صــاحب ،٤١ت
 ،الشـريعه  تفصـيل  صاحب و ٤٥دوم شهيد اول، شهيد ،٤٤حدائق  صاحب ،٤٣الشرايع مفاتيح

 ،آيـه  در اسـتطاعت  يمعنا آيا روايات، از نظر صرف«: فرمايند يم ايشان. نظرند اين پيرو
 رسـد  يمـ  نظـر   به است؛ يعقل قدرت از اخص كه يعرف استطاعت يا است يعقل قدرت

  ٤٦.»باشد يعرف قدرت و توان
ـ  شـده،  ابـراز  نيز يديگر اقوال نظر، دو اين بر افزون اينجا در البته  مسـلم  آنچـه  يول

  .كنند يم يباز نظريه دو همين ا رافتاو اختالف در ياساس نقش ،است

   اقوال اختالف ثمره و نتيجه

 اشـاره  آن نتـايج  از اي پـاره  بـه  اسـت  مناسب آن ، نتايج و بحث اين اهميت براي بيان
  جمله: از دهد؛ مي نشان را خود زيادي موارد در دوم و اول قول ميان نتيجه شك بي. شود
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 واجـب  او بـر  حـج  باشـد،  داشـته  راحله و زاد يشخص اگر ،اول نظريه اساس بر .١
 فرمـوده  چنـين  عـروه  در ييزد محقق. باشد داشته ازدواج به يضرور نيازگرچه  ؛است
  :  است

 بـه  اگر كهطوري  به كند، ازدواج خواهد يم ليكن ،دارد را حج مخارج شخص چنانچه
 واجـب  حـج  انـد  فرمـوده  يگروهـ  كنـد،  برآورده را ازدواج به نياز تواند ينم برود حج

 .باشـد  مشـقت  سبب ازدواج تركگرچه  ،است واجب حج: اند گفته يبرخ بلكه .است
 سبب ازدواج ترك كه يصورت در حج نبودن واجب از است عبارت اقوا ما نظر به يول

  ٤٧.باشد اينها مانند و زنا ارتكاب يا مرض يا حرج
 حـج  ييعنـ  است؛ اول قول ما نظر به اقوا«: فرمايد يم باره اين در يشاهرود آيت اهللا

 حـرام  بـه  ارتكـاب  موجـب  آن تـرك  و باشـد  ازدواج به شديد نيازگرچه  ،است واجب
  ٤٨.»شود

 به يحرج آن ترك چه اگر باشد، ازدواج به نياز كه يصورت در دوم، نظريه اساس بر
 امـام  حضرت. نيست واجب حج و كند ينم صدق عرف نظر در استطاعت نياورد، دنبال

 مسـتطيع  يصـورت  در دارد، الزم پول آن يبرا و دارد ازدواج به نياز كه يكس«: فرمايد يم
  ٤٩.»باشد داشته هم را ازدواج مصارف حج، مخارج بر عالوه كه شود يم

 ،حـج  انجـام  از بعـد  و كنـد  قـرض  را حـج  مخـارج  چنانچه ،لاو نظريه براساس .٢
 هرگـاه «: فرمايـد  يمـ  يخـوي  . آيت الَهاست واجب حج باشد، ممكن برايش آن پرداخت

 پرداخـت  قـدرت  و باشد حج مخارج مقدار به پول آن كه كند قرض پول يمقدار يكس
  ٥٠.»شد خواهد واجب او بر حج ،باشد داشته آن از بعد را آن

 حـج  ،يقرض پول با است، يعرف صدق ،استطاعت مالك كه دوم نظريه اساس بر اما
 حضـرت . باشـد  ممكن يراحت به آن پرداخت ،حج انجام از بعدگرچه  شود؛ ينم واجب

چنـد   هر ؛شود ينم مستطيع كند، قرض را حج مصارف مستطيع غير اگر«: فرمايد يم امام
 االسـالم حجـة  از ،آوردجـا   بـه  حـج  وجـه  اين با اگر و كند ادا را قرض سهولت به بعداً



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۷۶
 

  ٥١.»كند ينم كفايت
 چـون  نباشـد،  راحلـه  و زاد وجـود  بـه  ينياز حج انجام در اگر اول، نظريه مطابق .٣

 يخـوي آيت اللَّه  مرحوم .نيست واجب حج ،كند ينم صدق آنها نبود با يشرع استطاعت
 ينياز آنها بهگرچه  است؛ شرط ،استطاعت تحقق در ،راحله و زاد وجود«است:  فرموده
 لطمـه  او موقعيـت  به آنكه يب و مشقت بدون ،برود مكه به پياده بتواند اينكه مانند نباشد؛

  ٥٢.»گردد وارد
ـ  ،دارند را مكه به يرو پياده توان و هستند مكه نزديك كه يكسان بر بنابراين  زاد يول

 يرو پيـاده  چنانچـه  دوم، نظريـه  براسـاس . امـا  باشـد  واجـب  حج نبايد ندارند، راحله و
 حـج  نباشـد،  شـخص  ياجتماع موقعيت با يمناف و باشد نداشته تحمل قابل غير مشقت
  .است واجب

 محتاج و نيازمند كه يكسان به نسبت راحله، و زاد وجود«: فرمايد يم يمنته در عالمه
  ٥٣.»است استطاعت شرط ،آنند به

 حصـول  در شـك  و باشـد  داشـته  راحلـه  و زاد يشخص اگر ،اول نظريه اساس بر .٤
 حـج  فرماينـد  يمـ  و كنند يم تمسك »�9&�� � E!W �� ,�c �4« ادله اطالق به كند، استطاعت

 و زادگرچـه   باشـيم،  داشته استطاعت در شك اگر دوم، نظريه مطابق يولاست.  واجب
 حصول در شك با ،استطاعت عرف، نظر از زيرا نيست؛ واجب حج باشد، موجود راحله

  .نيست محقق آن،
 آن ماننـد  و كفايـت  به رجوع قبيل از فقها كه يشرايط يتمام اول، نظريه اساس بر .٥
 و يعرفـ  يمعنـا  استطاعت چون ،دوم نظر اساس بر يول .دارد دليل به نياز ،اند كرده بيان

  .است يكاف عقال و عرف فهم بلكه .نيست شارع جانب از بيان به ينياز دارد، يعقالي
 حاصل نيز ديگر شرايط و باشد داشته راحله و زاد يكس اگر اول، نظريه اساس بر .٦
ـ  .باشـد  نداشـته  را يزنـدگ  ضرورياتگرچه  ؛است واجب او بر حج شود،  بـاب  از يول
. نيسـت  الزم حـج  ايـن  انجـام  ،»حـج  وجـوب  ادله« بر »حرج و عسر ينف« قاعده تقديم
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  :فرمايد يم يشاهرود اهللا آيت
 يفرق جهت اين در .باشد يم حرج و عسر ينف قاعده يزندگ ضروريات استثنا، بر دليل

 وجـود  و نمـود   تأمين را يزندگ ضروريات آن با توان يم كه »يپول« وجود ميان نيست
 وجـود  بـدون  چنانچـه  بنـابراين  .كـرد  اداره آن بـا  را يزنـدگ  ضروريات بتوان كه يمال

 حـج  مخـارج  تهيـه  يبرا آنها فروش ،باشد ممكن ،مشقت يب ي،زندگ ادامه ضروريات،
  ٥٤.است واجب

 عـرف،  نظـر  از نـدارد،  را يزنـدگ  ضـروريات  كـه  يكس به دوم، نظريه مطابق ليكن
ـ  امـام  .باشـد  موجـود  آن برگشـت  و رفـت  مخـارج گرچه  گويند ينم مستطيع  1يخمين

 اينكـه  ،آمـد  و رفـت  مصـارف  بـر  عـالوه  ،حـج  وجـوب  در اسـت  شـرط «: فرمايند يم
  ».باشد داشته ،دارد نياز آن به معيشت در را آنچه و يزندگ ضروريات

 از ،كنـد  صـرف  حـج  در را آنهـا  پول يا يزندگ ضروريات اگر«: فرمايند يمهمچنين 
  ٥٥».كند ينم كفايت حجةاالسالم
  !است دقيق و گوناگون چقدر بحث، ثمراتکنيد که  مالحظه

 دانند ينم شرط را كفايت به رجوع ،حج وجوب در اول، نظريه مدافعان از يجمع .٧
 يـا  سـرمايه  آن از بعـد گرچـه   .است واجب حج برگشت، و رفت امكان با فرمايند يم و

 سـخن  ايـن  از بعـد  ي،ثـان  محقق .باشد نداشته وجود ،كند تأمين را او يزندگ كه يشغل
 شـرط  ي،قول بنابر ،صتخص يا شغل داشتن ييعن ،كفايت به رجوع: «كه قواعد در عالمه
 نيسـت؛  شـرط  كفايت به رجوع كه است اين تر صحيح نظر و سخن«: فرمايد يم ،»نيست

  ٥٦.»كند يم صدق ،آن بدون استطاعت زيرا
  :  فرمايد يم نيز يحل محقق
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 دو باشـد،  داشـته  يمـال  تـوان  يا شغل حج، سفر از مراجعت از بعد است شرط اينكه در

  .است دو آن نبودن شرط تر صحيح :دارد وجود نظر
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 ،»كنـد  ينمـ  صدق كفايت به رجوع نبود با ،يعرف استطاعت« كه دوم نظريه برخالف
 ايـن  و كفايـت  بـه  رجـوع  اعتبـار  از است عبارت يقو قول: «آمده است چنين عروه در

  ٥٨».است پيشين يفقها بيشتر نظر موافق ،قول
 نظـر  از ،موضـوع  شـناخت  كـه شد  آشكار، استطاعت باب در نظريه دو اين نتايج از
  .دارد يبسزاي و مهم اثر ،فتوا و حكم

   اول نظريه يبررس و نقد

 حكـم  به رهنمون روايات، گرفتن ناديده با آيه،« كه بودند معتقد اول نظريه صاحبان
 ايـن  دوم بخـش  در همچنـين  .نكردنـد  اقامه خود يادعا اين بر يدليل ليكن .»است عقل

 اقامـه  يبرهـان  نيـز  »اند كرده تفسير راحله و زاد به را يعقل استطاعت روايات،« كه نظريه
  ٥٩.اند جسته تمسك ،اخبار ظاهرِ به و نشده

  :جمله از نيست؛ صحيحدليل  چند به ،ظاهر حسب به ،مدعا اين گفت بايد
 اسـت،  ينمکلفـ  احكـام  بردارنـده  در كـه  يروايات و آياتويژه  به شارع، خطابات. ١

 شـارع  ديـد  از ،مفـاهيم  تعيـين  و تشـخيص  در عـرف  نظر شك يب و است عرف متوجه
 عـرف  مخـالف  كـه  برسد مابه  يمطلب شارع جانب از كه يموارد در مگر ،است تحج

  .يعقل نه يعرف توان از است عبارت ،استطاعت مفهوم بنابراين .است
 در اسـتطاعت  كه آيد يم الزم باشد، عقل حكم به ارشاد آيه، در استطاعت چنانچه. ٢
 ايـن  صورت اين در ،است تكاليف عامه شرايط از كه يعقل قدرت از باشد عبارت ،حج

 آمـده  حـج  در و نيامـده  شـرط  عنـوان  به ،تكاليف ديگر در چرا كه آيد يم پيش پرسش
  است؟
 ارشـاد  نه ،است تكاليف و احكام بيان آمده، شارع بيانات در كه يعناوين در اصل. ٣

  .عقل مدركات به
 از يبرخـ  و انـد  كرده معنا يعرف قدرت و توان يمعنا به را استطاعت ،لغت ارباب. ٤
 بنـابراين  ٦٠.است قدرت از اخص ،استطاعت كه هكرد تصريح ياصفهان راغب مانند آنها،



 ۷۹  شناسي فقهي حج) استطاعت (موضوع
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

 شـارع  روش خـالف  اين و است ناسازگار نيز يلغو يمعنا بر حمل با آيه بودن يارشاد
 يجـار  »يلغو يمعنا از نقل عدم اصل« شك، صورت در و خاص موارد در مگر است، 

  .است
ـ  ،اسـتطاعت  يمعنـا  از سؤال دارد، عقل حكم به ارشاد در ظهور آيه اگر. ٥  وجـه  يب
 يهـا  پرسـش  ،آيـه  نـزول  از بعـد  انـد  كرده نقل يسن و شيعه نامحدث اينكه حال و  است
  .است شده استطاعت يمعنا در 9خدا رسول از يزياد

 اسـتطاعت  اگـر : «شود گفته يشخص به كه يصورت در مطالب، اين تمام از گذشته. ٦
گرچه  ،يتوان يم اگر كه نيست اين جمله اين از مفهوم ،»يبرو مشهد به است الزم يدار
 حـرج  صورت در شويم ناچار تا باشد، يزندگ ضروريات فروش و زحمت و مشقت با

 شـود  يمـ  اين جمله اين در استطاعت مفهوم بلكه .برداريم حرج ينف با را وجوب زياد،
 يزنـدگ  از مـانع  ،رفتن اين و رساند ينم ضرر تو يعاد يزندگ به مشهد، به رفتن اگر كه

 .مشـهد  يبرو است الزم شود، ينم مشقت و زحمت سبب و گردد ينم يمعمول و يعاد
 برداشـته  حـرج  ينفـ  بـا  يول ،است الزم اينكه نه .نيست الزم رفتن ،صورت اين غير در
  .شود يم

 يرو اما ،باشد مدعا بر يمستقل دليل تواند ينم يتنهاي به ،مطالب اين از يبرخ گرچه
 از و نيسـت  عقـل  حكـم  به ارشاد روايات، گرفتن نظر در بدون آيه، كه كند يم ثابت هم

  .گردد يم روشن آمده، آن غير و ٦١يالوثقةعرو مستند در آنچه ضعف اينجا
 بـا ، »اسـت  راحلـه  و زاد روايـات،  در استطاعت از مراد« كه نظريه اين دوم بخش اما

 در روايـات  اينكـه  بـر  يدليل آنان كه شود يم روشن نظريه، اين مدافعان كالم به مراجعه
 منظـور  آيـه  در كـه  يمعنـاي  از غيـر  است، استطاعت از يخاص يمعنا بيان و تفسير مقام

  .اند نكرده اقامه شده،
  :زيرا رسد؛ ينم نظر به صحيح نيز مدعا از بخش اين ما نظر به
 كـه  آيد يم دست به مطلب اين ،رسيده يقرآن آيات ذيل در كه يروايات در دقت با. ١
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عبـارت اسـت    مطلب اين بر شاهد .باشند يم مصداق بيان مقام در ،مفسره روايات بيشتر
کـه   شـد  بيـان  تفصـيل  طـور  به ،سنت اهل فقيهاننظرات  بحث در اين از پيش اينكه از

 چنـد  از اسـت،  آمـده  آيـه  در كه استطاعت يمعنا با ارتباط در ،سنت اهل يفقه مكاتب
 شـده  سبب اختالف اين ٦٢ .استطاعت مرز و حد و معنا جمله از داشتند؛ اختالف جهت

 شـدن  روشـن بـراي   :ائمـه  و كنند پرسش آيه در استطاعت مرز و حد از ،شيعيان كه
 و زاد كـه  اسـت  يكسـ  مصاديق، آن جمله از اند؛ كرده بيان را آن از يمصاديق ،آيه يمعنا

  .باشد داشته راحله
 ،باشـند  كـرده  بيان را يچيز آيه، يعرف يمعنا از غير استطاعت، يبرا روايات اگر. ٢
 اسـتطاعت  آيـه  كه يروايات يتماماينکه  توضيح .آيد يم الزم ،حاجت وقت از بيان تأخير

 ،بنـابراين ٦٣ .است بعد به 7جعفر بن يموس از اند، كرده تفسير راحله و زاد داشتن به را
 آيـه  يلغـو  و يعرف يمعنا از غير ،اين و است حج وجوب شرط ،استطاعت بگوييم اگر

 تـأخير  ،اين و باشد نشده بيان 7جعفر بن يموس زمان تا مطلب اين آيد يم الزم است،
  .است حاجت وقت از بيان

 صـحيحه  ،٦٤مسـلم  بن احمد صحيحه جمله از كننده، تفسير روايات از يبرخ در. ٣
 تفسير راحله و زاد به استطاعت ٦٧عمار بن معاوية صحيحه و ٦٦ابابصير حديث ،٦٥يحلب

 امكـان  و نباشد موجود راحله و زاد كه يصورت در دارند داللت روايات اين .است نشده
 ذيـل  در ،ابابصـير  روايت جمله از روايات، ازاين يبرخ .شود يم واجب حج ،باشد رفتن

  .است شده وارد آيه تفسير در و آيه
 خواهـد  بحـث  روايات، از دسته دو اين ميان جمع و روايات اين مدلول با رابطه در

  .شد

   روايات تعارض عالج

 را اسـتطاعت  كه يروايات آيا كه خيزد يبرم اينجا از استطاعت يمعنا در فقها اختالف
 يا است آيه در استطاعت يعرف مصاديق بيان مقام در كرده، تفسير راحله و زاد داشتن به
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 ايـن  از پيش است يگفتن كند؟ يم بيان را آيه يمعنا از غير يديگر يمعنا ،روايات اينكه
 مفـاد  از بحـث  بپذيريم، را دوم نظر كه فرض به .است صحيح ،اول باور كه كرديم ثابت

  .است يضرور تعارض، صورت در آنها، ميان جمع و روايات
 »نـه  يـا  دارد موضـوعيت  اسـتطاعت  تحقـق  در راحله و زاد« كه باره اين در روايات

 وجـود  استطاعت ،نباشد راحله و زاد تا كه شود يم اين ،بحث اين ثمره و دارند اختالف
 ايـن  در پـس  .كند ينم واجب حج از كفايت پذيرد، انجام حج دو، آن بدون اگر و ندارد

 حجةاالسالم ،دهد انجام حج بتواند مشقت بدون و ندارد  راحله و زاد كه يكس ،صورت

 بـر  حج ؛باشد داشته حج انجام يبرا راحله و زاد كس هر يطرف از .شود ينم ساقط او از
 بـه  باتوجـه  ؛باشـد  داشـته  زحمـت  و مشقت برايش آن انجامگرچه  گردد، يم واجب او

 بـه  نيز بحث اين كه آنجا از و شود يم برداشته وجوب ،حرج و عسر ينف قاعده با اينكه
 قـرار  نظـر  دقـت  و بحـث  مـورد  كند، يم پيدا ارتباط استطاعت، موضوع تعيين و تحديد

  .گيرد يم
 و زاد تـا  كـه  دارد داللـت اي  دسته روايت وجود دارد: دسـته  دو راحله و زاددرباره 

 تشـكيل  روايـات  از قسـم  ايـن  را بـاب  روايـات  بيشـتر  .نيست استطاعت ،نباشد راحله
  .است خارجنوشتار  اين حوصله از آنها يتمام طرح كه دهد يم

   نمونه باب از

ِ ( آيه يمعنا از حفص پرسش در 7صادق امام  E!W �4«: فرمايد يم )...ا7اس 5َو ِب�
 N!^Z^' � �C�F  *~¨ � ,�F© �� ,�c � ��&�9 	%= 4*� qZ
 سـالم،  بـدنش  كس هر«؛ ٦٨»)))��� �"�

  ».است مستطيع باشد، راحله و زاد داراي و باز راهش
: فرمـود  آيـه  در اسـتطاعت  يمعنـا  از حكم بن هشام پرسش پاسخ در 7صادق امام

»4� E!W  N!^Z^' � ,�C�F  *~¨ ,�F© �� ,�c � �� داراي و باز راهش سالم، بدنش كس هر«؛ ٦٩»�9&
  ».است واجب او بر حج باشد، راحله و زاد

 وجود رمدارئدا ،استطاعت كه دارند داللت اشكالند، يب سند نظر از كه روايت دو اين



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۸۲
 

 باشـد  راحلـه  و زاد به نياز كه يجاي به نسبت دارد اطالق جمله اين و است راحله و زاد
  .نيست واجب حج ،باشد پذير امكان حج انجام راحله و زاد بدون اگر پس .نباشد يا

 اسـتطاعت  تحقـق  كـه  دارنـد  داللـت  يديگر روايات روايات، از گروه اين مقابل در
  :كنيم يم بسنده گروه اين روايات از ييك نقل به .نيست راحله و زاد وجوددائرمدار 

�^Z^' ���!�� 4F 9Y� �!I5 :g�[A !F3 /����7 4� )89 �Z�� 4�, �Z��3 E3 7z�? 
�!I :\�C  *E� s&TJAG��  :��8�� ��� 4� �!$3 §�� 4� R��"�� � ��� E!W ª��W3 «4� 

�& q� ����S9 �!a�((((X٧٠ 
 كـه  پرسـيدم  ،است بدهكار كه يشخص مورد در 7ماما از: «گويد يم عمار بن معاوية

 تـوان  كـه  كـس  هـر  بـر  االسالمحجة زيرا بله؛: فرمود است؟ واجب او بر حج انجام آيا
 گزاردنـد،  يمـ  حـج  9پيامبر با كه كساني بيشتر رو ازاين .است واجب ،دارد يرو پياده
  ».دادند يم انجام پياده را كار اين

 گـرفتن  نظـر  در بـدون  ديگـر،  يسـو  از و دارد يسند اشكال سو يك از روايت اين
  كـه  دارد داللـت  نـه،  يـا  شـود  يمـ  حـج  وجـوب  از مـانع  قرض و دين آيا كه آن، صدر

  الزم! اسـت  واجـب  حـج  باشـد،  داشـته  وجود راحله و زاد جز هب حج ديگر شرايط اگر
 تـوان  نـه  ،است مشقت يب قدرت و توان يمعنا به روايت در طاقت كه است ييادآور به
 جـواهر  صـاحب  مرحـوم  فهـم  مـدعا  ايـن  بـر  شاهد .زياد مشقت و زحمت با قدرت و

 حـل  را آن بايـد  كـه  آيد يم پيش تعارض روايات از دسته دو اين ميان ،بنابراين ٧١.است
  .كرد

  :است ممكن يهاي راه از روايات، از دسته دو اين ميان جمع
 را جمـع  اين واجب، حج بر اول دسته و شود يم يمستحب حج بر حمل دوم دسته .١

  ٧٢ .اند داده نسبت شيخ مرحوم به
 اسـتحباب  بر حمل قابل دوم دسته دليل، دو به زيرا نيست؛ صحيح جمع اين: اشكال

  :نيست
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  ؛وجوب بر دارد داللت »يعل«) الف
  كـه  يكسـ  بـر  ،حجةاالسـالم  كـه  بـود  شـده  تصريح عمار بن معاوية روايت در) ب

  واجـب  حـج  از اسـت  عبارت االسالمحجة شك يب و است واجب ،دارد يرو پياده توان
 قبـول  قابـل  غيـر  را جمـع  ايـن  كـه  دارد وجود يقرائن و شواهد ،ديگر روايات در نيز و
  .كند يم

 بـر  ،اول دسته و شده مستقر ،حج وجوب كه شود يم يمورد بر حمل ،دوم دسته. ٢
 اگـر «: نويسـد  يمـ  »اللثـام  كشف« در يهند فاضل .است نگرديده مستقر حج كه يمورد

 رفـتن  پيـاده  بـا گرچـه   ؛دهد انجام يفور را  آن بايد شود مستقر يشخص بر حج وجوب
  ٧٣.»باشد

: گويـد  يمـ  كـه  روايـت  ذيـل  با ثانياً ؛است يعرف غير و يتبرع جمع اين اوالً: اشكال
 اسـت  بعيد بسيار زيرا سازد؛ ينم ،»رفتند يم حج به پياده 9پيامبر همراه حاجيان بيشتر«

  .باشد شده مستقر آنها همه بر حج
 تحقـق  در ،سـنت  اهـل  بيشـتر  زيـرا  شـود؛  يمـ  تقيـه  بـر  حمل اول دسته روايات. ٣

 وجـود  ،عامه: «فرمايد يم جواهر صاحب .دانند يم شرط را راحله و زاد وجود ،استطاعت
  ٧٤».ندارند نياز بدان كه كساني يبرا يحت اند؛ كرده شرط را راحله و زاد

 شـرط  اسـتطاعت،  تحقـق  در را راحله و زاد وجود ،شيعه يفقها مشهور اوالً: اشكال
 درست يجاي تقيه بر حمل ثانياً  است؛ وجه يب ،تقيه بر مشهور يفتوا حمل پس .اند كرده
  .است ممكن يعرف جمع اينجا در و نباشد ممكن يعرف جمع كه است
 »اسـتطاعت  تحقـق  يبـرا  راحلـه  و زاد لـزوم « بـر  داللـت  در اول دسـته  روايات. ٤

 تحقق در راحله و زاد لزوم عدم« بر داللت در دوم دسته روايات از تر روشن و تر صريح
 ايـن  .كشـيم  يمـ  دسـت  ،دوم دسته ظهور از ،اول دسته اظهريت با پس .است »استطاعت

  ٧٥ .اند هتپذيرف ةمستندالعرو در را تعارض حل
 ثانيـاً  ؛انـد  نكرده اقامه دوم طايفه بر اول طايفه اظهريت يبرا يدليل ايشان اوالً: اشكال



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۸۴
 

در ،اول دسـته  زيـرا  شـود؛  دوم دسته از يد رفع كه شود ينم موجب ،اول دسته اظهريت 
 باشـد  يرو پيـاده  امكان چه ، اطالق دارند؛استطاعت تحقق در راحله و زاد لزوم بر داللت

 مكـه  به يرو پياده امكان اگر كه زند يم قيد را اطالق اين دوم دسته روايات .نباشد چه و
 در كـه  شـود  يمـ  ايـن  نتيجه تقييد، اين از بعد .ندارد ضرورت راحله و زاد وجود ،باشد

  .است واجب حج انجام ،راحله و زاد از ينياز يب صورت
 حمل ،دوم دسته و باشد نياز راحله و زاد به كه يجاي بر شود يم حمل ،اول دسته. ٥

  .نباشد راحله و زاد به ينياز كه يموارد بر شود يم
  كـه  اول، دسـته  روايـات  حمل آيد يم الزم زيرا نيست؛ صحيح نيز جمع اين: اشكال

  .نادر فرد بر استطاعت يمعنا تحقق در راحله و زاد لزوم بر دارند، اطالق
 عبـارت  اول دسـته  مفاد زيرا ندارد؛ تعارض دوم دسته منطوق با اول دسته منطوق. ٦
 :از اسـت  عبـارت  دوم دسـته  مفـاد  و »راحلـه  و زاد حصـول  بـا  ،حج وجوب« :از است

 بـا  مفهـوم،  نظـر  ازامـا   .دارد ياثبات جنبه ،مطلب دو اين و »يمش امكان با ،حج وجوب«
 در حـج  نبـودن  واجـب « :از اسـت  عبـارت  اول دسـته  مفهوم زيرا ؛اند متعارض همديگر

 ايـن  دوم دسـته  مفهـوم  و ».باشد ممكن يرو پيادهگرچه  نباشد؛ راحله و زاد كه يصورت
 راحلـه  و زادگرچـه   ،باشـد  ممكن يرو پياده كه يصورت در ،است واجب حج« كه است
 وجـود  تعـارض  پـس  .كنند يم ينف را همديگر ،مفهوم دو اين كه است روشن و »نباشد
 بعـد  و شـود  مقيد يديگر منطوق به ،يك هر مفهوم كه است اين به تعارض حل و دارد

 او بـر  حج ندارد، راحله و زاد كه يكس« كه شود يم اين نتيجه ،اول دسته مفهوم تقييد از
 تقييـد  از بعـد  و طـرف  آن از و »باشد ممكن برايش يرو پياده اينكه مگر ،نيست واجب
 واجـب  ،نـدارد  يرو پيـاده  توان كه يكس بر حج: «شود يم چنين نتيجه ،دوم دسته مفهوم
 و زاد كـه  يكسـ  بـر  اسـت  واجب حج پس». باشد داشته راحله و زاد اينكه مگر ؛نيست
  .است يرو پياده بر قدرت يدارا يا دارد راحله
  .است تر نزديك صواب به و بهتر ،ديگر يها جمع به نسبت جمع اين ما نظر به
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 از دارد؛ وجـود  نيـز  يديگرهاي   ديدگاه تعارض حل يبرا كه است ييادآور به الزم
 يطـوالن بـراي   يول .»است شده واقع فقها اعراض مورد دوم دسته روايات« اينكه جمله

 هـاي  كتـاب  بـه  تواننـد  يمـ  منـدان  عالقه .شود يم يخوددار آنها يبررس و نقد از نشدن،
  .كنند مراجعه يتفصيل

   مطالب چكيده

 يبشـر  جامعـه  ينيازهـا  بـا  فقـه  يهمسـوي  و تحـرك  سـبب  كه يمطالب جمله از. ١
  .است يفقه موضوعاتدرباره  تحقيق و بحث ،شود يم

 از كفايـت،  بـه  رجـوع  اينكـه  در فقها است، شده ثابت ،استطاعت تطور تاريخ در. ٢
 كه است اين فقها اختالف موارد از نيز و اند كرده اختالف نه، يا هست استطاعت شرايط

  .يعرف يا يعقل است يامر است، حج وجوب شرط كه استطاعت،
 آيـا  اينكـه  جملـه  از دارنـد؛  اخـتالف  همـديگر  بـا  يجهـات  در سـنت  اهل يفقها .٣

 شـرط  يـا  وجـوب  شرط يا است ادا شرط استطاعت آيا و سبب يا است شرط استطاعت
  .يعقل يا است يشرع شرط استطاعت آيا و صحت

 راغـب  جـز  ندارنـد،  يتـوجه  درخـور  اخـتالف  اسـتطاعت  يمعنا در لغت ارباب .٤
  .داند يم قدرت ازاخص  را استطاعت كه ياصفهان
  .گردد يم منقسم يعرف و يعقل ،يشرع به تقسيم، يك در استطاعت .٥
 وجـود  اخـتالف  فقها ميان ،يعرف يا است يعقل آيه در استطاعت يمعنا اينكه در .٦
  .است صحيح يمدو كه كرديم ثابت .دارد

  .شد اشاره آن از يموارد به كه است فراوان فقه در نظر، اختالف اين ثمرات .٧
 بيـان  مقـام  در مفسـره،  روايـات  و اسـت  يعرفـ  اسـتطاعت  كه شد ثابت نظر اين .٨

  .باشند يم آيه يعرف يمعنا مصاديق
  .باشد نياز آنها به كه است استطاعت شرط يهنگام راحله و زاد .٩



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۸۶
 

 واجـب  حـج  راحلـه  و زاد بدون دارد داللت كه يروايات ميان تعارض حل يبرا. ١٠
 ممكـن  حـرج  و عسـر  بـدون  رفتن، راحله و زاد يب اگر دارد داللت كه يروايات و نيست
 تعـارض  حل ،صحيح و شده بيان يمختلف يها راه كند، ينم حجةاالسالم از كفايت ،باشد

  .است يديگر منطوق به يك هر مفهوم تقييد به
  
  
  

                                                           

  .٩٨ص، ٢١، ج1صحيفه نور، امام خميني. ١

  .٩٨، ص٢١صحيفه نور، ج. ٢

  .١٢، ص٤٧مجله نور علم، شماره . ٣

  .١١١، ص١، کتاب حج، ج)رحمه اهللا (آية اهللا شاهرودي . ٤

  .، چاپ پنجم٣ مسئله، ١٢، ص1مناسک حج، امام خميني. ٥

  .١١٣، ص١کتاب حج، آية اهللا شاهرودي، ج. ٦

  .٤مسئله، ١٢، ص1مناسک حج، امام خميني. ٧

  .١٨ مسئله، ٤٣، ص٣، ج=شرح المناسک، آية اهللا خوئي المعتمد في. ٨

  .٦٥٢منتهي المطالب، عالمه حلي، ص. ٩

  ..ق  ه١٤٠٦ ، الطبعه االُولي، طهران١٣، ص٧الينابيع الفقهيه، الحج، علي اصغر مرواريد، ج. ١٠

  .١٣٣همان، ص. ١١

  .١٤٤همان، ص. ١٢

  .٢٣٧مان، ص. ه١٣

  .٢٥٥همان، ص. ١٤

  .٨، ج٣٨٨همان، ص. ١٥

  .٤١٣ن، صهما. ١٦

   .٤٥٢همان، ص. ١٧
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  .٦١٦همان، ص. ١٨

  .٦٩٤همان، ص. ١٩

  .٧٣٧همان، ص. ٢٠

  .٧٧٩همان، ص. ٢١

  .نقل از موسوعه جمال عبدالناصره ، ب٣٣٥، ص٢بحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج. ٢٢

، بنقـل از موسـوعه جمـال    ١٩٣، ص٢ار علي الدر المختار شرح تنـوير األمصـار، ج  حترد الم. ٢٣

  .عبدالناصر

، دار احيـاء التـراث   ٦٣٤، ص١الفقه علي المذاهب األربعـه، عبـدالرحمن الجزيـري، ج    کتاب. ٢٤

  .العربي

، چـاپ السـعاده در   ٤٩١، ص٢مواهب الجليل شرح مختصر ابي الضـياء خليـل للحطـاب، ج   . ٢٥

  .مصر

  .١٩٨، ص١المهذب، ج. ٢٦

  .٦٣٦، ص١کتاب الفقه علي المذاهب األربعه، ج. ٢٧

  .٦٣٦همان، ص. ٢٨

  .، منشورات دارالهجره٢١٠، ص٢، خليل بن احمد فراهيدي، جکتاب العين. ٢٩

  .، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان١٤٢، ص٣في غريب الحديث واالثر، ابن اثير، ج يةالنها. ٣٠

  .، مکتبة البوذرجمهري٣١٣المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ص. ٣١

  .، دار الکتب العلميه٥٢٠صکتاب المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، . ٣٢

، منشـورات مکتبـة   ٧٢٢، ص١اقرب الموارد في فصح العربية والشـوارد، سـعيد الخـوزي، ج   . ٣٣

  .مرعشي نجفي

  .، دفتر نشر فرهنگ اسالمي٥٧٠المعجم الوسيط، ص. ٣٤

  )٩٧آل عمران: ( »....بر مردمان واجب است زيارت خانه خدا، هر کس بتواند به آن راه يابد«. ٣٥

  .، داراحياء التراث العربي٢٤٨، ص١٧جواهر الکالم، محمد حسين نجفي، ج. ٣٦

  .٦٥٢، ص٢منتهي المطالب، عالمه حلي، ج. ٣٧

   .، مطبعة القضاء في النجف٩٥کتاب حج، آية اهللا سيد محمود حسيني شاهرودي، ص. ٣٨
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  .٧٨، ص١مستند العروة الوثقي، آية اهللا خويي، ج. ٣٩
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  .، چاپ مؤسسه آل البيت٣٧، ص٧بن علي الموسوي العاملي، ج

  .٣٠١، ص١ي، جعالمه حلالتذکره، . ٤١

  .، مؤسسه آل البيت٥٥٧ص ذخيرة المعاد في شرح االرشاد، مال محمد باقر سبزواري،. ٤٢

  .، مجمع الذخائر االسالميه٣٩٧، ص١مفاتيح الشرايع، محمد محسن فيض کاشاني، ج. ٤٣

  .، انتشارات جامعه مدرسين٨٢، ص١٤الحدائق الناضره، شيخ يوسف بحراني،ج. ٤٤

  .تشارات و چاپخانه علميه، ان١٦٢، ص٢لمعه دمشقيه، شهيد اول، ج. ٤٥

  .٨٠، ص١تفصيل الشريعه، آية اهللا فاضل،ج. ٤٦

  .، المکتبة العلمية االسالميه٤٣٤، ص٢العروة الوثقي، آية اهللا سيد محمد کاظم يزدي، ج. ٤٧

  .١١٣، ص١کتاب الحج، آية اهللا سيد محمود الحسيني الشاهرودي، ج. ٤٨

  .نظيم و نشر آثار امام، چاپ پنجم، مؤسسه ت٤مسئله، ١٣مناسک حج، امام خميني، ص. ٤٩

  .٣٣ مسئله، ٢٢ص مناسک حج، آية اهللا خويي،. ٥٠

  .، چاپ پنجم٦مسئله، ١٣مناسک حج، امام خميني، ص. ٥١

  .١٨ مسئله، ٤٣، ص٣المعتمد في شرح المناسک، آية اهللا خويي، ج. ٥٢

  .٦٥٢منتهي المطالب، عالمه حلي، ص. ٥٣

  .١١١، ص١کتاب الحج، آية اهللا شاهرودي، ج. ٥٤

  .، چاپ پنجم٣و٢ مسئله، ١٢مناسک حج، امام خميني، ص. ٥٥

  .، مؤسسه آل البيت١٣٠، ص٣جامع المقاصد في شرح القواعد، محقق ثاني، ج. ٥٦

  .٦٦٤، ص٨سلسة ينابيع الفقهيه، ج. ٥٧

  .٥٨مسئله، کتاب الحج، ٤٥، ص٢عروة الوثقي، آية اهللا سيد محمد کاظم يزدي، ج. ٥٨

کتاب الحج، تقريرات درس آيـة   ؛٧٨، ص١مستند العروة الوثقي، جر.ک:  بيشتر . براي توضيح٥٩

 .٦٥٢، ص٢منتهي المطالب، ج ؛٩٥، ص١اهللا شاهرودي، ج

   .٣١٣قرآن، صالمفردات في غريب ال. ٦٠
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  .٧٨، ص١مستند العروة الوثقي، ج. ٦١

  .٦٣٤، ص١کتاب الفقه علي المذاهب االربعه، ج. ٦٢

  .، المکتبة االسالميه١٠باب  ، و٨، باب٢١، ص٨وسايل الشيعه، ج. ٦٣

  .١، ح١٠، باب٢٦، ص٨وسايل الشيعه، ج. ٦٤

  .٢٧، ص٥همان، ج. ٦٥

  .٢٩، ص٢، ج١١همان، باب. ٦٦

  .٢٩، ص١، ج١١همان، باب. ٦٧

  .٤، ابواب وجوب الحج وشرائطه، ج٨، باب٢٢، ص٨، ج. همان٦٨

  .٧و  ٦و  ٥، ح ٨، جهت اطالع بيشتر مراجعه شود به باب ٧همان، ج. ٦٩

و  ٧، ٥، ١، ح١١، جهـت اطـالع بيشـتر مراجعـه شـود بـه بـاب        ١، ح٢٩، ص١١باب همان،. ٧٠

  .٢، ح١١باب

  .٢٥٠، ص١٧جواهرالکالم، ج. ٧١

  .، دارالکتب العلميه٧٠، ص١٠مستمسک العروة الوثقي، آية اهللا حکيم،ج. ٧٢

  .، ناشر عبد الحسيني سمسار اصفهان٢٩٢، ص١کشف اللثام، فاضل هندي، ج. ٧٣

  .٢٥٢، ص١٧جواهرالکالم، ج. ٧٤

  .٨٣، ص١مستند العروة الوثقي، ج. ٧٥



  



  
 

  
  
  

   حج در استطاعت
  رهبري حسن

  .ش  ه١٣٨٥، بهار ٥٥مارهميقات حج، ش

 ي،سـنده در مباحـث مقـدمات   ينو .پـردازد ياستطاعت در حج م مسئلهبه  ،نوشتار حاضر

شان پس يا .حج را مطرح کرده است يو فرد ي، اجتماعيمناسک و انواع آن و آثار جهان

استطاعت را در لغت، قـرآن و   يپرداخته و معنا  استطاعت ، به تعريفياز مباحث مقدمات

 داشـتن  را،روايـات   و قرآن دراستطاعت  يشان مفهوم فقهيا .استکرده  يات بررسيروا

پـس از   .اسـت  خـدا دانسـته   خانـه  به سفر يبرا الزم امكانات تمام با حج انجام يتواناي

 .مطـرح شـده اسـت     فقيهـان  نگـاه  در اسـتطاعت ات، ياستطاعت در قرآن و روا يبررس

 يمورد بررس رااستطاعت  مفهوم ،کنوني و موقعيت وضعيت به توجه با ،نگارنده در ادامه

 يمال ،يجان استطاعت به حج، وجوبجه گرفته است، يان نتيدر پا ايشان .قرار داده است

 وديعـه  واريز و كردن نام ثبت تنها .دارد يبستگ سفر امنيت و ابزار شرايط، شدن فراهم و

  .نيست آور استطاعت زيارت، و حج سازمان حساب به

   مناسك

 بـه  قربـت  قصـد   بـه  كـه  اسـت  كعبـه  يجغرافيا در يبدن يها كنش از يا آميزه حج،
 »حج مناسك« را خدا خانه كنار در شده تعريف اعمال .گيرد يم انجام جهانيان پروردگار

 در كـه  دارد يمهمـ  يهـا  ياثربخش و ها يآفرين نقش مختلف، اديان در مناسك .گويند يم
  است: چنينشناسان  جامعه ديدگاه



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۹۲
 

 مشخص يدين تجربه با يا گرفته مايه يدين تجربه از كه ياعمال كليه«: »واخ آخيم يو«
 يـا  عمـل  مناسك، محدودتر، يمعنا  به ؛هستند مناسك يعمل بيان حكم در همه ،شود يم

  ١.»است ديندار انسان پرستش اعمال
يـک   از سـنت  اجبـار  ميان مستمر و متقابل تأثيرات دهنده نشان يدين مناسك تاريخـ 
 انسـان  خالقِ فعاليت بروز و تازه يها انگيزه ايجاد فرد، يآزاد يبرا دائم كشش و طرف
 مالحظـه  ي،بشـر  يفكـر  يالگوهـا  يتكـامل  سـير  در كـه  اسـت  ديگـر  طرف از ديندار

  ٢.»كنيم يم
 و تقويـت  ايجـاد،  را يمـذهب  احساسـات  كـه  اسـت  مناسك همين ،»دوركيم« نظر به

 واقـع  در كه را ياخالق و يروحان يخارج قدرت يك به يوابستگ حس .كند يم تجديد
ــ تشــديد اســت، جامعــه همــان ــد يم ــين يجمعــ ماهيــت و مناســك همــين .نماي  چن

 اهميـت  بـه  را كنندگان شركت و انگيزد يبرم شوق و شور همه اين كه هاست يگردهماي
 و يهمبستگ مناسك، سان بدين .سازد يم آگاه ي،مذهب يها آيين قالب در ،جامعه و گروه

  ٣ .كند يم حفظ و ايجاد را ياجتماع انسجام
 ضـمن   كـه  دارد خـاص  ياجتماع كاركرد مناسك«است:  معتقد نيز »براون ردكليف«

 نسـل  بـه  ينسل از را آن دهد، يم تشكيل را ساختمان يمبنا كه ياحساسات حفظ و تنظيم
  ٤.»دهد يم انتقال ديگر
 در يمـذهب  ايمـان  .اسـت  مناسـك  ايمـان،  ايجادكننـده  مكانيسم«: »گيرتس« عقيده به
  ٥.»شود يم ايجاد يمذهب مناسك جريان
 ينگهـدار  آن از و كرده خلق را ياجتماع رابطه بايد دارد، كه يماهيت با زنده، دين«ـ 

  ٦.»كند

  مناسك انواع

  خواني و... قرآن ،يقربان زيارت، نماز، دعا،: يخانوادگ مناسكـ 
 عيـادت  دادن، وليمـه  زيارت، نماز، دعا، ازدواج، ارحام، صله: يخويشاوند مناسكـ 
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  و... مريض
 نمـاز  قـدر،  شـب  مراسـم  قـرآن،  قرائـت  دعا، مراسم ،يمسجدساز: يمحل مناسكـ 

  نماز. جماعت،
  باال. يها مثال مانند: يمل مناسكـ 
  حج.: يجهان مناسكـ 

  .است يا ناشناخته مفهوم ،اسالم از خارج يدنيا يبرا ،يجهان مناسك
 ينـژاد  و يمل مناسك تا اند توانسته ،يدين مناسك انواع بيان در ،يغرب شناسان جامعه

 در جـز  انديشـند،  يمـ  شـدن  يجهـان  پديـده  بـه  اخيـر  قـرن  در اگـر  حـال،  .بروند پيش
  .كنند ينم درك را شدن يجهان از يرتصو ،يسياس و يماد روابط چهارچوب

 را مسـلمانان  توانـد  يمـ  كـه  است اسالم مقدس آيين در يدين مناسك ترين مهم حج،
 نظـام  و دسـتور  بـا  را همگـان  و آورد گـردهم  ي،مـذهب  عظـيم  اجتمـاع  يك در ،ساليانه

 ارتبـاط  و نمايـد  هـدايت  مناسـك،  مختلـف  مراحـل  ياجرا به ،واحد شعار و هماهنگ
  .دهد نشان ،صورت زيباترين و ترين يعال در را مردم و خدا با يمعنو

 در و رود يمـ  مارشـ  بـه  آورندگان ايمان ياعتقاد اركان از ،اسالم در حج كه است اين
 ممكـن  كـه  يهمگـان  هجـوم  نـه  امـا  شود؛ يم تأكيد آن يسو به رفتن به ،روايات و قرآن

 يبـرا  يخاصـ  مشـكل  و عـذر  و است فراهم برايشان شرايط آنان که بلكه بود، نخواهد
  .نمايند حج آهنگ بايد ندارند، حج مناسك آوردن جا به

  ياسالم پيشوايان سفارش در حج يجهان مناسك

 ي،اجتمـاع  و يفرد مفاسد و مصالح با متناسب همواره ي،اسالم يدستورها و احكام
 متـأثر  يديگـر  از هركـدام  .دارد يخاص ياجتماع و يفرد آثار هركدام .است شده صادر
 دارد، يبيشـتر  يفـرد  اثر روزه اگر .كند يم تعريف را اسالم سخن، يك در يهمگ .است
 در .ياجتمـاع  هـم  ،دارد يفرد اثر هم منكر، از ينه و معروف به امر جهاد، زكات، نماز،
 همـراه  بـه  خود با هم را يجهان اثر دوگانه، آثار داشتن بر عالوه كه است حج ،ميان اين
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 بـا  و كند يم يسنگين روزه و نماز بر حج وزنه اسالم، يترازو در گاه كه است اين .دارد
  ٧.رود يم شمار به تر فضيلت
 و نمـاد  كعبـه،  ٨.دارد يبستگ حج به ،مسلمانان پيوند و دين تقويت اسالم، جهان در
 ١٠.باشـد  مانـدگار  حـج  كه است ماندگار جا آن تا اسالم، يجهان دين ٩است. اسالم مظهر

 تـرك  را حـج  مناسـك  و يرو حـج  كه دهد يم مهلت را مسلمانان آنجا تا متعال خداوند
  ١١.نگذارند يخال را خدا خانه و نكنند

 پديـدار  انسـان  در هـم  را يا ويـژه  يمعنـو  و يمـاد  آثار ،يجهان آثار از يجدا حج،
  كند: مي

  ١٢.ندارد بهشت جز يپاداش خداوند، پيشگاه در شده پذيرفته حجـ 
  ١٣.است شده متولد مادر از كه يروز همانند شود، يم پاك گناه از گزار، حجـ 
ـ  هزينـه  مگـر  است، الزم يپاسخگوي را ينعمت و يمال هرـ   جهـاد  راه در كـه  يكردن

  ١٤.باشد گرفته انجام كعبه زيارت و خدا يبرا
  ١٥.بود خواهد ايمان در يشايستگ و درآمد افزايش بدن، يسالمت مايه حجـ 
 دوبـاره  اگـر  و اوسـت  پـاداش  جهـنم  آتش از يآزاد ،دهد انجام واجب حج كه آنـ 
 همانند كند، حج هم سرِ پشت باره سه اگر و زيست خواهد سعادتمند عمر پايان تا رود،
  ١٦ .رود حج به هرساله كه است يكس

  ١٧.ديد نخواهد يتهيدست و فقر يرو ديگر يكس چنينـ 
 ياهميتـ  چنـان  از اما نيست؛ واجب بار يك از بيش عاقل، و بالغ انسان عمر در حج،

 به زندگيتان در توانيد يم اگر: «خوانيم يم اسالم پيشوايان سفارش در كه است برخوردار
  !»كنيد چنين رويد، حج به ساليانه و كرده قناعت نمك و نان

 بـه  كه اند يافته عميق يقدر به ،رسيدهروايات  در را يرو حج شيعه، قديم فقيهان گاه
 بـه  رفـتن  يبـرا  فراوان يتأكيدها بر عالوه زيرا ؛١٨اند داده افتو آن ساله همه بودن واجب

  ١٩.شود يم برده نام كافر روند، ينم حج به استطاعت، وجود با كه هم يكسان از حج،
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   استطاعت تعريف

 كـه  اسـت  انسان يسو از كار دادن انجام يتواناي يمعنا به يكالم اصطالح استطاعت،
  .دارند نظر اختالف ،فعل با نسبتش همچنين و آن ماهيت درباره متكلّمان

  :گويد يم ياصفهان راغب .است »طوع« ريشه از استفعال باب مصدر استطاعت،
 انسـان  و شـود  يمـ  پـذير  امكـان  ،آن سـبب  به كه است يچيز وجود يمعنا  به استطاعت

  :آورد پديد ،فعل عنوان به را هايش خواسته كه يابد يم استطاعت ،امر چهار وسيله به
   .است فاعل آن از كه يا ويژه قدرت يا نيرو. ۱

  .فعل كردن تصور. ۲
  .است فعل تأثير پذيراي كه اي ماده .۳
  .باشد) نيازمند ابزار به فعل اگر( فعل دادن انجام ابزار .۴

 يادشـده  امور از امر چند يا يك فاقد كه است كسي عاجز و است استطاعت ضد عجز،
 همـه  فاقد هرگاه و مستطيع، مطلقاً باشد، دارا را امور اين يفرد هرگاه قرار، بدين .باشد
 از باشـد،  ديگـر  يبرخـ  فاقـد  و يبرخـ  يدارا كـه  يزمان و است عاجز مطلقاً باشد، آنها

 .بخواننــد عــاجز را او كــه اســت آن بهتــر و اســت عــاجز يجهتــ از و مســتطيع، يجهتــ
  ٢٠ .است قدرت از اخص استطاعت

 استطاعت ،»جبرگرايان« .رود يم شمار به يكالم مباحث نخستين از ،استطاعت مبحث
 فعـل  دادن انجام زمان در خداوند، ييار كه معتقدند آنان ييعن دانند؛ يم فعل با همراه را
 مختـار  سبب به ،»گرايان عدل« .است استطاعت همان ي،يار اين و رسد يم آن همراه به و

 مـتكلم م، حكـ  بـن  هشام .معتقدند فعل از قبل استطاعت به كارهايش، در انسان دانستن
 دارد: جنبه دو استطاعت كهبود  باور اين بر ،:معصومان سخنان از يگير بهره با ي،امام
 امـا  اسـت؛  فعـل  بـا  همراه جنبه اين و نيست مخلوق كار كه است يتوفيق آن، جنبه يك

 سـالمت  و يتوانـاي  وسـع،  ،يتندرسـت  جهـت  از كـه  اسـت  ياسـتطاعت  آن، ديگـر  جنبه
 تعلّـق  آن بـه  نيـز  كننـده  تكليـف  خطـاب  و اسـت  فعـل  از پـيش  جنبـه،  اين ؛اعضاست

  ٢١.گيرد يم
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ـ  آيـات  و نمايـد  يم يمنطق استطاعت، مفهوم در آنچه  تأييـد  را آن روايـات  و يقرآن
 همـراه  و فعل از پيش استطاعت ييعن است؛ گفته حكم بن هشام كه است همان كند، يم
 يكـاف  همـه  هـا  اين اما است. الزم پول و نيت ايمان، عقل، ابتدا حج به رفتن يبرا. آن با

 امكـان  ،حـج  اعمـال  نباشـد،  حـج  مناسـك   ياجـرا  و حركت يتواناي بدن در تا .نيست
  .داشت نخواهد يبرگزار

  :است سروده زيبا چه خصوص اين در »ينسف يسيدا«
  ٢٢شود نمي پا مدد بي قطع، راه، اين    تمام مكان تصور به را كعبه احرام

   قرآن در استطاعت

 آمـده  قـرآن  در بار ٤٢ استفعال، باب مختلف يها صيغه در طوع، ريشه از استطاعت
 واژه .انـد  كـرده معنـا   ،يكار انجام شدن ممكن و توانستن را استطاعت لغت، اهل .است

 از كـه  يكسـ  رو، ازايـن  ٢٣ .است يواماندگ و يناتوانبه معناي  كه است عجز آن مخالف
 بـرايش  كـار  ابـزار  و بوده يكار انجام به قادر ي،روح و يجسم يا يمعنو و يماد لحاظ
  .معذور و است عاجز ،صورت اين غير در است؛ مستطيع باشد، فراهم

  :نويسد يم چنين »استطاعت« يقرآن واژه تفسير در يدامغان فقيه
��!
�A¬� ~� R%8� :��"�� � ,�!�� �I!
�� � 6���� :�78	�� ��f�  :) ََسـَيْحلُِفونَ  و 
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  ي؛تواناي و يتوانگر: است آمدهمعنا  دوبه  قرآن در استطاعت
  :  يتوانگر مفهوم دروجه اول 

 يبرا شما همراه داشتيم يتواناي اگر: «كه كنند يم ياد سوگند خدا به يزود  به ]منافقان[
 خريـد  هزينـه  و خـانواده  معاش كه[ داشتيم يمال اگر ييعن ؛»كرديم يم حركت ]جهاد[

  ].شديم يم روانه ميدان يسو  به اسالم سپاه با كنيم تأمين را ... و سالح
 كـه   يدارايـ  مقدار ييعن است؛ واجب كعبه خانه به رفتن يابند، يراه كه يمردم يبراـ 
  .باشند داشته است، الزم حج يبرا
 مؤمن كنيزان با پس ندارد، مؤمن پاكدامن زنان با ازدواج يبرا يمال يتواناي كه يكسـ 

  .نمايد ازدواج
  ي:قلب يتوانايمعناي  دروجه دوم 

 عالقـه  توانيـد  ينمـ  ييعنـ  كنيـد؛  رفتـار  عـدالت  به زنان، ميان در توانيد ينم هرگز شماـ 
  .باشيد داشته آنان به يكسان

  .داريد طاقت كه جا آن تا ييعن توانيد؛ يم تا كنيد پيشه ياله يتقواـ 
 قـدرت  ي،كار انجام يبرا كه بود خواهد يكس مستطيع استطاعت، يمعنا به توجه با

 تـوان  تنهـا  يبرخـ  انـد؛  متفاوت هم از كارها نوع البته .باشد داشته يماد امكانات و يبدن
 هر يا دو هر وجود به ديگر يبرخ و يماد توان به يبرخ ،يفكر توان به يبرخ ،يجسم

 اسـت؛  انجـام  قابـل  يفكـر  و يجسـم  توان از يرمق با نماز، .باشند يم نيازمند هم با سه
 بسـيار  مسـافت  پيمـايش  با غالباً حج، اما دارد؛ نياز نماز، به نسبت يبيشتر يانرژ روزه،
  .است همراه يطوالن

 تحمـل  رو، ازايـن  .طلبـد  يمـ  بسـيار  يسـازوبرگ  و همـوار  يمركبـ  ،يمسـافرت  چنين
 يروز چنـد  اسـكان  و حـج  مناسك و اعمال انجام مكرمه، مكه تا يراهپيماي يها يسخت

  .يمال قدرت هم و خواهد يم يفكر و يبدن قدرت هم مكه، شهر در
 داشـتن  و است جسم سالمت مستلزم حج، در استطاعت عقل، و قرآن منظر از پس،

 يبسندگ اندازه به اش خانواده هزينه و سفر هزينه تأمين يبرا پسند عرف يدينار و درهم



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۹۸
 

  .آن از بازگشت و خدا خانه به مسافرت يروزها در
 دارد، كه يزياد يبدن قدرت با اما دور، يراه يحت يا نزديك يراه يكس شايد حال،

 آهنـگ  آن بـا  و باشـد  داشته الغراندام يچهارپاي تهيه توان يديگر و رود حج پياده يپا
 دسـتور  هرحال به .نهد رو يمعنو سفر اين به هواپيما و خودرو با هم ييك آن؛ كند كعبه

 در ،سـال  هـر  بايد ي،اسالم امت مختلف يقشرها و ها مليت از كه است اين بر خداوند
 درس ،يابراهيم روش به ،عبوديت يها شيوه تمرين در و يافته حضور حج عظيم كنگره
 از سـبحان  خداوند نامه دعوت متن .نمايند رفتار بدانسان و فراگيرند را سعادتمند يزندگ
  :  است چنين ،گذارد يم 7ابراهيم حضرت پيامبرش عهده به را آن ابالغ كه مردم،

ذQنْ  وَ (
َ
ج ا7�اِس  Uِ  أ

ْ
تُوكَ  بِا�

ْ
يNَِ  ضاِمرٍ  ُ]Zَ   Q  وَ  الً رِجا يَأ

ْ
  )۲۷ (حج: )َعِميٍق  َفج_  ُ]Q  ِمنْ  يَأ

 از الغرانـدام،  يهـا  مركـب  بر سوار يا پياده تا كن دعوت حج به را مردم ،]ابراهيم يا[ 
  .شوند روان تو يسو به ي،دور راه هر

 هـر  كـه  اسـت  يبـديه اما  گيرد؛ يدربرم را جهانيان همه و است يعموم دعوت، اين
 محـدوديت  و حـج  ايـام  يزمان محدوديت ضمن در آيد؛ يبرنم هركس عهده از يتكليف
ِ  وَ ( :رو ازايـن  .دهـد  ينم را حج در يهمگان حضور اجازه كعبه، يمكان اِس  Zََ  ِب�  حـج ا7ـ�

َْيِت   توانـايي  كـه  است واجب كسي بر حج سبحان، خداوند جانب از«؛ )الً َسبِي إَِ;ْهِ  اْسَتطاعَ  َمنِ  ا-ْ

  )۹۷(آل عمران: ». باشد داشته كردن حج براي

   روايت در استطاعت

 يفقهـ  يمعنـا  درروايـات   كـه  ببينـيم  حـال  دانسـتيم،  را قـرآن  در استطاعت يمعنا
  :گويند يم چه استطاعت
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 كـه  اسـت  يكس يبرا حج وجوب«: فرمود حج استطاعت آيه تفسير در 7صادق امام
  .»باشد داشته را يسالمت و يداراي



 ۹۹  استطاعت در حج
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

۲.  04 1�  1� 1� .�! 1� ;�  .40F  �9 BY 1�  1�! 1I : ;g0�1[ 1A ! 1F13  .�0� 1� ./�7  04 1�  �) ;8 19  ;�1�  :�! 1�  1�  0 1�  1z�  >¢ 1I  1�! 1I  1	7 ;k 
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 بـه  هرگـز  يولـ  ،دارد يمـال  امكان كه يمرد حال از 7صادق امام از: گويد يم يراو

 كـه  اسـت  خداونـد  سـخن  ايـن  مصـداق  كـس،  آن«: فرمـود  پرسـيدم.  ،اسـت  نرفته حج
  ».شود يم ظاهر نابينا قيامت روز: فرمايد يم
۳.  04 1�  .� B�1 ;�  .40F  �\.� 0" ;�  1�! 1I : ;g70� ;I  .21 .f  ��7 1- 0� 18:  ;�7;� 0	 1I  ��!7�o) َو  ِ اِس  Zََ  ِب�  حـج ا7ـ�

َْيِت  !�1  )الً َسبِي إَِ;ْهِ  اْسَتطاعَ  َمنِ  ا-ْ 1I : ;E	 ;j1�  ;�1� ! 1�  1z�  .�.F(٣٢ 
 پرسـيدم؛  حـج  اسـتطاعت  آيـه  يمعنا از 7محمدباقر امام از: گويد يم مسلم بن محمد
  .»شود يم شامل را]  استطاعت[ دارد، يبستگ بدان حج هرچه« :فرمود
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 7صـادق  امام از داشتم، حضور هم من كه گاه آن ي،كناس حفص كه گويد يم يراو

 يجسـم  لحـاظ  از كـه  يكسـ  آيا«: فرمود حضرت .پرسيد »حج استطاعت« آيه تفسير از
 يـا  اسـت،  فـراهم  بـرايش  مركـب  و راه توشـه  دارد، را الزم امنيت حج راه ،است سالم

 يكسـ  ييعنـ « :گفـت  يكناس ؟»شود ينم مستطيع او باشد، داشته را الزم يداراياینکه 
  »!يآر«: فرمود حضرت ؟»است مستطيع ،باشد ها يويژگ اين يدارا كه
۵ . .4 1� ! 1� ]���7  .�  .�.F!1�.W  ��M .E	 ;�0[10��  1�! 1I : 1� �&  .g0Z1�0��  :� 1<� .� 1=  1� 1��  .47 1�  1�!1
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 منظور و است واجب يمستطيع هر يبرا حج«: نوشت مأمون به يا نامه در 7رضا امام

  .»است بدن يسالمت و مركب و توشه ،داشتن راه از
۶.  04 1�  .�0� 1�  .41 0� B���  .40F  0��s, .�!  1�! 1I : ;g0� 1A ! 1F13  .�0� 1� ./�7  047 1�  .�7.� 0	 1I ) َاِس  5ََ  هللاِ  و  ا7ـ�
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َْيِت  حج !�1  )َسبِيالً  إَِ;ْهِ  اْسَتطاعَ  َمنِ  ا-ْ 1I : ;� B̂ ]Q��  .�  .�.C 1� 1F  1�  ;� 19 0� ;�0��  .�  .�.�! 1�(٣٥ 
: اسـت  فرمـوده  پرسـيده،  حـج  اسـتطاعت  آيـه  تفسـير  از 7صـادق  امام از گويد يراو

  .»است مال در يتواناي و جسم در يسالمت«
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 ،باشـد  داشـته  رفتن استطاعت كه يكس هر بر خدا خانه به رفتن«: فرمود 7صادق امام
 مخـارج  و يتندرسـت  ،يسوار مركب راه، توشه كه است آن ،استطاعت و است واجب

  .»باشد داشته ،مكه از بازگشت هنگام تا را خود عيال و اهل

 يديگـر  روايـات  .آورديـم  اينجا در ،يحديث هاي كتاب از كه بود يروايات نمونه اينها
 از مطلـب،  شدن يطوالن از پرهيز و آنها مضمون بودن يكسان دليل به كه دارد وجود هم
 روايـات،  در چـه  و قـرآن  در چه ،كرديد مالحظه که چنان .كرديم يخوددار يهمگ بيان

 بـه  سـفر  يبـرا  الزم امكانـات  تمام با ،حج انجام يتواناي داشتن استطاعت، يفقه مفهوم
  .خداست خانه

 كـار،  ابـزار  پـول،  داشـتن  مأموريـت،  انجـام  و سفر يك به رفتن يبرا كه گونه همان
 چنـين  عـرف  و عقـل  و اسـت  الزم هـا  ينيازمنـد  تـأمين  و بـدن  تصـح  سـفر،  وسيله
 و كـرده  يهمراهـ  را يبشـر  عرف و عقل نيز، شرع شمارد، يم سفر الزمه را يريز برنامه

  .است كرده امضا و پسنديده ي،اله مهم سفر اين شدن يعمل يبرا را ها آن دريافت
 بـه  توجـه  بـا  ...و ينقـدينگ  ميـزان  سـفر،  زمان سفر، ابزار امروزه كه است يبديه اما
 تكـاليف  كـردن  روز به و كرده فرق گذشته با مراتب به ،يالملل بين روابط و روز شرايط
  .كرد خواهد تبعيت ي،اسالم فقه در ي،مكان و يزمان ضروريات از وارده،

بـه   حـج،  اسـتطاعت  در تشيع جهان فقيهان از يبرخ ديدگاه بيان از پس ،جستار اين
  .پرداخت خواهد استطاعت امروزين مفهوم
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   فقيهان نگاه در استطاعت

  :اند شده قائل را زير گانه پنج شرايط حج، وجوب يبرا ،يسن و شيعه فقيهان
  ؛٣٧اسالم. ١
  ؛ بلوغ. ٢
  ؛ عقل. ٣
  ؛ بودن آزاد. ٤
  ٣٨.استطاعت. ٥

 استطاعت يبرا را يمال توان يبرخ .دارد وجود نظر اختالف استطاعت، مفهوم در اما
 شـرط  يكجـا  را يبـدن  و يمـال  تـوان  يگروهـ  و را يبـدن  تـوان  يبرخـ  .دانند يم بسنده

  :نويسد يم »العرفان كنز« معروف كتاب در مقداد فاضلشمرند.  يم استطاعت
 الـزاد ( يسـوار  و توشـه  داشـتن  را اسـتطاعت  كه ،9ينبو حديثنکه يا به توجه با

  :بنابراين كند، يم تفسير) والراحلة
 كه يكس ديدگاه، اين مطابق پس .داند يم استطاعت شرط را يمال توان تنها ،يشافعـ 

 بايـد  و شـود  يمـ  واجـب  او بـر  حج دارد، يمال توان يول است، گير زمين و كارافتاده از
  .بفرستد حج به را يكس ،خود يجا به

 راه تـوان  كـه  يكس او، ديدگاه برابر .داند يم استطاعت شرط را يجسم توان مالك،ـ 
 او بـر  حـج  باشـد،  داشـته  حج مسير طول در ٣٩] يگداي به يحت[ را كار و كسب و رفتن

  .شود يم واجب
 يرأ برابـر  .دانـد  يمـ  استطاعت شرط همزمان طور به را يبدن و يمال توان ابوحنيفهـ 

 و خـود  يبـرا  الزم انداز پس و حج به آمد و رفت هزينه ،يسوار راه، توشه كه يكس او،
  .نيست واجب او بر حج باشد، نداشته را اش خانواده هزينه

 از بازگشت از پس كه يامكانات و سرمايه داشتن ،] ابوحنيفه ديدگاه بر افزون[ شيعهـ 
 رسـيدن  يبـرا  يكاف وقت داشتن و راه امنيت و ٤٠است، الزم يكس كار و كسب در حج
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  ٤١ .است  كرده مطرح استطاعت شرايط جمله از نيز را حج به
  شـرط  ي،شـافع  ديـدگاه  هماننـد  را يبـدن  اسـتطاعت ، شـيعه  فقيهـان  از يبرخـ  البته
 آمـاده  يكسـ  يبـرا  حج شرايط تمام اگر كه باورند اين بر آنان ييعن اند؛ ندانسته وجوب

 يجـا  بـه  بايـد  و است واجب او بر حج است، گير زمين يمزمن مرض دليل به يول باشد،
 ديـدگاه  بلكـه  هسـتند،  كـم  ديدگاه اين به باوركنندگان اما .بفرستد حج به را يكس خود

 گـرفتن  نايـب  و شـوند  ينمـ  مستطيع ،گير زمين و ناتوان پولدار افراد كه است اين غالب
E!W 4 �	« :نيست واجب آنان بر هم حج يبرا *j����  N!<��� � 6� �F!��A¬�«نکـه  يا مگـر  ؛٤٢

 از كـه  است واجب وقت آن .باشد شده محقق او بر حج شدن، گير زمين و يناتوان از قبل
 انجـام  را كـار  اين اش سرمايه از وارثان بميرد، اگر و بفرستد حج به را ينايب، خود طرف
  ٤٣ .بدهند

   استطاعت درمقام  واجبات يبند اولويت

 نداشـته  وجـود  حـج  بـر  يتـر  مقدم و تر مهم واجبِ كه است آن استطاعت شرايط از
 بـدهكارِ  طلبكار، مطالبه مقابل در بدهكارمثالً  شد؛ نخواهد محقق استطاعت وگرنه باشد

 يبـرا  يزنـدگ  ضروريات ديگر يا ازدواج، مسكن، خانه، نيازمند ،)زكات( واجب حقوق
 دار لكـه  را او ياجتمـاع  حيثيـت  حج به رفتن كه يصورت در ،النفقه واجب افراد يا خود

  ٤٤ .بود نخواهد مستطيع، كرد خواهد
 نيـاز  اگـر : «نويسد يم ازدواج؟ يا است مقدم حج آيانکه يا به پاسخ در =يخمين امام

 ازدواج مخـارج  حـج،  مصارف بر عالوه كه هستند مستطيع يصورت در دارند، ازدواج به
  ٤٥.»باشند داشته هم را

   يكنون موقعيت در استطاعت

 مفهـوم  آمـده،  پـيش  ياجتمـاع  و ياقتصـاد  ،يسياسـ  وضـعيت  بـه  توجـه  بـا  امروزه
 گذشـته،  در .اسـت  نمانـده  يبـاق  ،پيش سال چهلي س مفهوم همان در ديگر استطاعت،
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 آوردنـد  يم حساب به ،شدند يم نام ثبت آماده ها كاروان كه يروزهاي از را استطاعت زمان
 را خـود  يبـدن  و يمـال  استطاعت ،داشت روزها آن در كه يوضعيت با متناسب هركس و
 يكشـورها  جمعيـت  افـزايش  گذشـته،  دهـه  سه دو ازاما  داد؛ يم تشخيص و سنجيد يم

 يهـا  محـدوديت  مكه، و مدينه در اسكان يها محدوديت حج، داوطلبان يفزون ،ياسالم
 كـه  اسـت  آورده پديـد  را يحـالت  و داده هـم  دسـت  به دست... و يامنيت ،يارز ،يپرواز

 انتظـار  در را يمدت سپس و كنند نام ثبت يمعين فرصت يك در بايد ،كنندگان درخواست
 زمان يسال شش پنج كه بسا چه ؛كند معلوم را حج به آنان سفر زمان ،يكش قرعه تا باشند
 يبـرا  شـده  اعـالن  فرصـت  در رو، ازايـن ! است شده هم چنين كه بكشد درازا به انتظار
 احتمـال  يـا  شناسـند  يمـ  مسـتطيع  روز آن در يمـال  لحاظ از را خود كه يكسان نام، ثبت

 زيـورآالت  فـروش  و كـردن  قـرض  با شد، خواهند مستطيع ي،اسام اعالم تا كه دهند يم
  !آيد پيش چه تا نمايند يم اقدام نام ثبت به نسبت غيره و همسر

  ييكـ  امـروز  اوليـه،  نـام  ثبـت  و است واجب واجب، مقدمه فقه، در كه است روشن
  اسـتطاعت  نـام،  ثبـت  اعـالم  زمـان  در كه يكس بنابراين، .رود يم شمار به حج مقدمات از

 نتـايج  اعـالم  از پـس  اگـر  .بـود  خواهـد  واجـب  يو بـر  نـام  ثبـت  باشـد،  داشته را الزم
 شـرايط  هـا  كـاروان  نـام  ثبت زمان تا و گرفت قرار اول سال همان در نوبتش ،يكش قرعه

 در نـوبتش  اگـر اسـت. امـا    واجب و يافته استقرار او بر حج بود، يباق برايش استطاعت
 يـا  كنـد  حفـظ  خـود  يبرا را نوبت كه داشت خواهد اختيار گرفت، قرار ديگر  يها سال

 ،الزم امــور در و مســترد، زيــارت و حــج ســازمان يــا بانــك از را خــود وديعــهنکــه يا
  کند. هزينه يا يگذار سرمايه

 يبررسـ  زمـان  باشـد،  داشـته  نگـه  بانـك  در همچنـان  را وديعهنکه يا فرض در حال
 و شـده  وارد نـوبتش  سـال  بـه  شـخص  كـه  بـود  خواهد يزمان ،يجان و يمال استطاعت

 هـر  از ،يزمـان  چنـين  در اگـر  .باشـند  كـرده  آغاز را شرايط حايزين از نام ثبت ها كاروان
ـ  اگـر  و بود خواهد واجب و شده مستقر او بر حج داند، يم مستطيع را خود لحاظ،  يحت
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 ي،شخصـ  چنـين  اگـر  و بود نخواهد مستطيع نباشد، دارا را استطاعت شرايط از يمقدار
 ييعن كرد؛ نخواهد كفايت حجةاالسالم از برود، حج به ،يمند عالقه احساس و اصرار با

  .برود حج به بايد ،شد مستطيع بعد يها سال در اگر

  حاضر وضعيت در استطاعت به نسبت فقيهان نظر

 همـان  هستند، رو روبه آن با ،حج استطاعت موضوع در ،ايران مسلمانان كه يا مسئله
 بـه  نسـبت  مـذكور،  شرايط در ،شيعه فقيهاننکه ياما ا كرديم. اشاره بدان باال در كه است
 تـوان  ينم يچيز به سكوت جز استفتائات، و ها رسالهبيشتر  در دارند، يحكم چه مسئله
  :  نويسد يم كه» تحريرالوسيله« در مگر رسيد،

	� E!W d��� !� �Z-j� ���^, E|= � 4 *j��� 4� �"�� )78f T�7� � *̂ 7Q�� � E�7��� T3 
T�� �Z�� ,� *w�� 	If!=° c�	8 #O��� �Z= YF �8�� 4� ��!
�AG�( 
 نبـودن  سـالم  علـت  بـه  که چنان كند، يم كفايت حجش يبرا كه باشد يمال او نزد اگر

 مـال،  آن در تصـرف  كـه  اسـت  آن ياقـو  بـرود،  حـج  نتوانـد  راه نبـودن  باز يا خودش
  .است جايز بيندازد، استطاعت از را او كه يطور به

 (((�k!n��� c�	8 # *O��� 	� � 4 *j��� � �lk ,T!��� � EM \�� �� *j��F � T!��� ,)7F!��� 
J= 6�  !�FM �!��  ��MR�"�� ��F!���(٤٦  

   نتيجه

 سـفر  امنيـت  و ابـزار  شـرايط،  شـدن  فراهم و يمال ،يجان استطاعت به حج، وجوب
 زيـارت،  و حـج  سـازمان  حسـاب  بـه  وديعـه  واريـز  و كـردن  نـام  ثبت تنها .دارد يبستگ

 رفـتن  اجـازه  نـام،  ثبـت  سـالِ  همان در يدولت مقررات كه را يكس .نيست آور استطاعت
 دارد اختيـار  او .نـدارد  يشـرع  الـزام  ،بعـد  يهـا  سـال  يبـرا  او نشسـتن  انتظار به ندهد،
 امـور  در و مطالبـه نکه يا يا دارد نگه ،واريزشده حساب در نوبت رسيدن تا را اش وديعه
 در اسـتطاعتش  داشـت،  نگـه  همچنـان  را اش وديعه اگراما  كند؛ مصرف ،خود نظر مورد
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 همـان  در اسـتطاعت  شـرايط  تمـام  داشتن به منوط ،است رسيده او حج نوبت كه يسال
  .بود خواهد سال
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، ٢.ش، ج  ه١٣٤٣مسالك األفهام إلـي آيـات األحكـام، جـواد كـاظمي، مكتبـة المرتضـويه،        . ٣٩

  .١٠٥ص

  .٢٦٤و  ٢٦٣، صص١، تهران، مكتبة المرتضويه، ج١٣٤٣ل مقداد، كنزالعرفان، فاض. ٤٠

  .١٦٠، ص٢المحجة البيضاء، ج؛ ١٠٥مسالك األفهام، ص. ٤١

  .٣٩.ق ص  ه١٣٧٢تبصرة المتعلّمين، عالمه حلي، تهران، مكتبة العلمية اإلسالميه، . ٤٢

اسـماعيليان،  ه مطبوعـاتي  ، مؤسسـ ، قم، شهيد ثانية البهية في شرح اللمعة الدمشقيهالروض. ٤٣

 ٤٢تحريرالوسيله، امام خميني، كتاب الحج، مسـئله   ؛٢٤٣، ص١ج ،.ش  ه١٣٧٥، چاپ سوم

 ،.ش  ه١٣٧٤ طالـب،  ، مدرسة اإلمـام علـي بـن ابـي    مناسك حج، ناصر مكارم شيرازي ؛٤٨و 

  .٢٢ص

و اسـتفتائات   ١٥، مسـئله  ١٢٠، ص٢؛ تحريرالوسـيله، ج ٢٦٦: الدروس، شـهيد اول، ص ر.ک. ٤٤

   ...مراجع عظام تقليدمختلف از 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۰۸
 

                                                                                                                                        

  .٤٣٥، ص١، ج.ش  ه١٣٦٦استفتائات، امام خميني، دفتر تبليغات اسالمي قم، . ٤٥

، ٢، ج١٣٦٨ترجمه علي اسالمي، دفتـر انتشـارات اسـالمي،    ، =تحريرالوسيله، امام خميني. ٤٦

  .١٢٥و  ١٢٤صص



  
  
  
  
  

  استطاعت در حج
  =با رويكردي بر نظريات امام خميني

  دکتر ابراهيم صديقي 

  .ش  ه١٣٨٨ زمستان، ٧٠ميقات حج، شماره 

حضـرت  هاي نوشتار حاضر، در پي بررسي مسئله استطاعت در حج، با رويکرد ديدگاه

به نگارش درآمده است. نويسنده پس از بيان مباحـث مقـدماتي، معنـاي     =امام خميني

استطاعت شـرعي   منظور از استطاعت،استطاعت را در لغت و روايات مطرح کرده است. 

 در. درت عقلي، آن را معتبر شمرده استاست که شارع مقدس در انجام حج، افزون بر ق

 شـرط  نيـز  طريقي و زماني ،بدني استطاعت مالي، استطاعت بر عالوه استطاعت، تحقق

. نگارنده در ادامه، انواع استطاعت و برخي از فروعات آنهـا را مطـرح کـرده اسـت.     است

حفظ  تزاحم حج با ازدواج،«مباحثي که در اين مقاله بدان پرداخته شده، عبارت است از: 

الي، اسـتطاعت بـدني،   استطاعت مالي، حج بـا مـال غصـبي، اسـتثناهاي اسـتطاعت مـ      

، اسـتطاعت  بـدون  حـج ، كشـي  قرعـه  و نـام  ثبـت استطاعت زماني، استطاعت طريقي، 

 ممانعـت ، حـج  سـفر  در محـرم  همراهي، همسر حج در شوهر ، اجازهمهريه با استطاعت

  ».ده شير بانوان در استطاعتو  استطاعت از حمل

  مقدمه

  فرمود:   7ابراهيمخداوند متعال در دعوتي عمومي، خطاب به حضرت 
) Zَ تُوَك رِجاالً َو

ْ
ج يَأ

ْ
ذQْن Uِ ا7�اِس بِا�

َ
تNَ مِْن ُ]Q فَج_ َعميٍق   َو أ

ْ
  )۲۷(حج:  )ُ]Q ضاِمٍر يَأ
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هاي الغر از  حج کن تا پياده و سواره بر مرکب را دعوت عمومي به مردم ]اي ابراهيم[
  .هر راه دوري به سوي تو بيايند

 اي برخوردار اسـت؛ زيـرا احكـام آن، در قـرآن    از جايگاه واال و ويژه ،حج در اسالم
ده؛ حتي به مواردي از اجزا و احكام آن نيز اشاره ش .کريم به صورت گسترده آمده است

  مثالً:
َمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهللاِ َفَمْن (ـ صفا و مروه: 

ْ
فا َو ال ِو اْقَتَمَر َفال ُجنـا حجإِن� الص�

َ
َْيَت أ َح َعلَْيـِه ا-ْ

و�َف بِِهَما ْن َفط�
َ
جا  خدا كند يا عمره به هپس هركه حج خان .همانا صفا و مروه از شعائر خداست« ؛)أ

  )۱۵۸(بقره:  ».آورد، مانعي نيست ميان آن دو طواف كند
َهْدُي aَِل�ه(ـ حلق و ذبح: 

ْ
ْلُِقوا ُرُؤَسُكْم َحe� َفْبلَُغ ال َg نتراشـيد تـا    و سرهاي خود را« ؛) َو ال

  )۱۹۶(بقره:  ».برسد و در آنجا ذبح شود قربانگاهقرباني به 
 (ـ محرمات احرام: 

ْ
ـ جا�

ْ
ْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمْن َفَرَض فيِهن� ا�

َ
َفـال َرَفـَث َو ال فُُسـوَق َو ال  جأ

َج همبستري  ها ملتزم به حج شد، هاي معيني است، پس هر كه در آن ماه حج در ماه« ؛) ِجداَل Uِ ا�ْ
  )۱۹۷(بقره:  ».ممنوع است ،و نافرماني و مجادله در اثناي حج

َمْشـَعِر ...(الحرام: ـ وقوف در عرفات و مشعر
ْ
َ ِعْنـَد ال ُكُروا اب�

ْ
َفْضُتْم ِمْن َعَرفاٍت َفـاذ

َ
َفإِذا أ

َرام گـر  خدا را نزد مشعرالحرام يـاد کنيـد و آيـات دي    ،و هنگامي که از عرفات کوچ کرديد« ؛) ا�ْ

  )۱۹۸(بقره:  .»کند اهميت حج حکايت مي که همگي از
  نيز گوياي اهميت حج است: 7روايت ذَريح محاربي از امام صادق

 1z 0 1� 1� 1p! 1� 04 1�� s& .�Z.= ;PZ.
 ;� 1G :{ 1� 1� 0�13 .�.F ;U .̂ 0 ;� :� 18! 1& 1e.� 1L 04 .� ;� 0�1� 0� 1� 0 1� .T1J 0A.¬� 1�
 0���  1� 0� 1� :E!1
0� ;A 0�13 ; 1h 0g ;�1Z 0� 1= ;� ;�(N!*Z.C� 1 0O1C 0�13 N! *�.,	١ 

يرد، يهـودي  که عذري داشته باشد، حج را ترک کند و در آن حال بمآن اگر کسي بي
  يا نصراني مرده است!

روايــت زيــر نيــز شــاهد ديگــري اســت بــر اهتمــام شــارع بــه امــر حــج و در آن،  
نداشت و افـراد مسـتطيع يافـت    گزار خدا حج هاگر سالي، خانفرمايد:  مي :صادق امام
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  گروهي را به حج بفرستد:   ،المال م اسالمي بايد با استفاده از بيتنشد، حكومت و حاک
 0�� ;�!B��� 1)B
 1� 0	1��  1� 1� 16 18 1	1��  1� 1� 0\ ;k 1 .¥0 ;� 0E13 .T! 1� .¬��  0���  BE.|7 1= � 0	7 1F13 0E.M 1� �� ; !7 1D 0E.M

 0Z1�0�� � 1l 1k 1q .� ;� 1YBC.M 1g (�^0�.�٢ 
، حج را تعطيل كنند، بر پيشوا و زمامـدار اسـت كـه مـردم را بـر انجـام حـج        مردماگر 

كه ايـن خانـه، بـراي حـج قـرار داده شـده       آنان مايل باشند يا نباشند؛ چرا ناگزير سازد؛
  .است

در  خمينـي امـام   .شـود واجب ميبار بر انسان حج، با تمام اهميتي که دارد، تنها يک
�$��7&�� N	� ����� � G�  BGM ���� )'3 �6 ��«ايد: فرمبحث حج مي *�7 اصـل  «قيـد   ٣». �1

ست كه به عنوان اولي، حج تنها يك بـار در  در عبارت حضرت امام، به اين معنا» الشرع
 گـردد. نيـز واجـب   اما ممکن است به جهت نـذر و ماننـدآن    .شودطول عمر واجب مي

شود و بار در طول عمر واجب ميحج فقط يك اجماع علماي اسالم نيز بر اين است كه
كسي كـه مسـتطيع   «فرمايد: است که مي صدوق، مرحوم شيخ مسئلهتنها مخالف در اين 

  .»اين قول، شاذ و مخالف اجماع استشود که است، هر سال بر او حج واجب مي
�F N!7�a�� )'[F 6�G7�Z�7"«فرمايد: مرحوم نجفي مي!rM N��7&�� N� *�7 1� *GM �� ..( 47� Y7= 

� ���Q��)���� �=3� d����� ?l�� E3 4� 7� �� *E3 �F� ���  ���� 7 �<��= T!� *)W � � *��� )k3
U�<��«.٤  

  فرمايد:باره مي فوري است و امام خميني در اين ،بايد دانست که وجوبِ حج
 مستطيع، فوري است؛ يعنـي بايـد آن را در سـال اولِ اسـتطاعت     مکلفوجوب حج بر 

مقدماتي باشد، بايد آن را فراهم سازد و در ه متوقف بر تهي ،آورد و اگر درك آنجا  به
  ٥.شودصورت تأخير، حج بر وي مستقر مي

  استطاعت، شرط وجوب حج 

را به عنـوان شـرط وجـوب حـج مطـرح کـرده،        استطاعتشايد نخستين فقيهي که 
  فرمايد:  مرحوم شيخ مفيد باشد که در اين زمينه مي



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۱۲
 

 ���� �m ��� ��!
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استطاعت از ديدگاه شيعه، پس از کامل شدن عقل وسالم بودن جسم و تن از نـاراحتي  
شود و نيز خالي بـودن راه از موانـع سـفر،    ن انسان به مکه ميو مرضي که مانع از رسيد

  .راه) و زاد وتوشه هعبارت است از: داشتن راحله (وسيل
  گويد: راغب اصفهاني در مورد معناي لغوي استطاعت مي

 N!Z *o[�� )�-�� �F �Q� !� ,	8� e�L � , .� 0	B
�� 4� ��!-�A� : ;� 1�!1
.� 0AG� 1�((( �  ;� 1�!1
.� 0AG�
3�9���� 4� *�V(٧ 

بودن چيزي کـه   :طوع است وآن عبارت است از هاستطاعت مصدر باب استفعال از ماد
  .از قدرت است استطاعت اخص ]دگويبعد مي[شود با آن انجام کاري ممکن مي

  گويد: شناس ديگر، مي لغت ،فيومي
�Z=  !��� #l¦ �I � ,�!
�A� �!�� ,�9���� � , ;�I!B
�� ;��!
.� 0AG� � ,qZ
7"� �!
7A� :�!

\<�� c	�� ��-�!F(٨ 
حـذف  » تـاء «شود استطاع و گاهي گفته مي .استطاعت عبارت است از طاقت و توانايي

  .شودطيع يا يسطيع خوانده ميشود و اسطاع يس مي
لحاظ شرايط، مختلف است؛ زيرا ممکن است آنچه را عقـل اسـتطاعت   ه استطاعت ب

شود و نيـز ممکـن اسـت شـارع شـرايطي را در      داند، در عرف استطاعت محسوب نمي
معتبر نباشد؛ اينجاست که بايـد اسـتطاعت    ،استطاعت لحاظ کند که از نظر عقل و عرف

  ي، عرفي و عقلي تقسيم کنيم.را به شرع
چنانچه شارع مقدس در انجام کاري، افزون بر قدرت عقلي، چيـز   استطاعت شرعي:

    .شودقدرت و استطاعت شرعي ناميده ميديگري را شرط کند، اين توانايي به نام 
استطاعت عرفي با استطاعت لغـوي هماهنـگ اسـت؛ زيـرا اربـاب       استطاعت عرفي:

ايـن دو، بـه    .رونـد براي بيان معاني الفاظ، سراغ معاني متـداول ميـان عـرف مـي     ،لغت
همـان اسـتطاعت لغـوي     ،توان گفـت اسـتطاعت عرفـي   اند که مياي به هم نزديک گونه
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   .در برخي موارد خاص است، جز
گرچـه   ؛اين نوع از استطاعت عبارت است از امکان وجود خارجي :استطاعت عقلي

، استطاعت عقلي بـا اسـتطاعت   بنابراين .با زحمت و مشقت غير قابل تحمل همراه باشد
از دور  بـه  اختالف دارند؛ زيرا اسـتطاعت عرفـي، توانـايي    ،در اين جهت ،عرفي و لغوي

که توانايي با مشقت و زحمت را بر خالف استطاعت عقلي .استل مشقت غيرقابل تحم
  .شودنيز شامل مي

  استطاعت در روايات

  روايات در اين زمينه چند دسته است:  
يعنـي بـاز    ،»السـرب  تخليـة «و » زاد و راحله«، »صحت بدن«رواياتي كه درآن به  .١

7]1�1 «بودن مسير اشاره شده است؛ مانند روايت محمد بن يحيـي اخثعمـي کـه گفـت:      1A
./� .�0� 1� ! 1F13 > .!1� ;j0�� :�0- 1&7  B) 18 1� Bb 1� ./� .� 0	 1I 04 1� ;d 1�0� .� ! 1C13 1� } َ5َ ِ اِس  َو ِب� َْيـِت َمـِن  حـجا7ـ� ا-ْ

7 }اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسبِيالً  ;% 1= :�7 1� .&� 19 1� :,� 1c ;�71� ;� ;F 0 1© ®~1 ;̈  .�.C 1� 1F .� N!^Z .̂ 1' 1E! 1W 04 1� : 1�! 1I ? 1e.� 1l.F S.� 0� 1� ! 1� 1	
(� 0�� ;qZ.
1� 0" 1� 04B .�(X(( ٩  

کنـد؛ ماننـد روايـت    را مطرح مـي » علي المال القدرة«و » البدن صحة«رواياتي كه  .٢
]g0�1; «بن حجاج که گفت:  عبدالرحمان 1A  .�.� 0	 1I 04 1� ./� .�0� 1� ! 1F13 } َ5َ ِ َْيِت َمـِن  حجا7�اِس  َو ِب� ا-ْ

!�.�.  }اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسبِيالً  1� .� ;� 19 0� ;�0�� 1� .�.C 1� 1F .� ;� B̂ ]Q�� : 1�! 1I«.١٠  
� F.�. «. رواياتي كه گفته است: ٣ 1z ! 1� ;d 1�0� .�حـج  تـوان   مـي يعني چيزي دارد كه بـا آن   ،»

جا آورد و فقط استطاعت مالي را گفته است؛ مانند روايت محمد بن مسلم که گفـت:   به
» ��!�o ;�;� 0	 1I �� 1-0� 18 .21f ;g0� ;I} َ5َ ِ َيِْت َمِن اْستَطاَع إَِ;ِْه َسبِيالً  َو ِب�

ْ
�7  }ا7�اِس حج ا- 1z ! 1� ;�1� ;E	 ;j1� : 1�!1I

 .�.F.«١١  
: 7رضـا   دانند؛ مانند روايت امامراحله را شرط استطاعت ميکه داشتن زاد و  . رواياتي٤

» :�1� .&� 19 1� :,� 1c ;)Z.� B"�� 1� NJZ.� 1A .�0Z1�.M 1�!
1� 0A� .4 1� .g0Z1�0�� �& 1� : 1�!1I .E	 ;�0[10�� ��M .�.F!1�.W .�.«١٢  
  شود يا استطاعت شرعي؟از رواياتي كه نقل شد، استطاعت عرفي استفاده مي
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  فرمايد:در اين باره مي امام خميني
7a�� ��!
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اي  گونـه  به ؛بلكه استطاعت شرعي شرط است .قدرت عقلي كافي نيست ،در وجوب حج

حـج واجـب نيسـت و     ،كه اگر زاد و راحله و ساير چيزهايي كه در آن معتبر است، نباشد
روي باشد يـا نباشـد،    بر پيادهكند؛ خواه قادر االسالم نمي حجةكفايت از  ،اگر انجام دهد

  خواه بتواند در ميان راه، با اکتساب، زاد راحله تهيه کند يا نتواند.
يعني داشتن زاد و راحله شرط تحقق استطاعت است و فرقي نيست ميان کسـي کـه   

راحلـه  و حتي در مورد ساکنان مکه نيـز داشـتن زاد    ؛نزديک به مکه يا دور از مکه باشد
 ،مطلق است، پس اگر بگوييم براي کساني که سـاکن مکـه هسـتند    لهادزيرا  .شرط است

    .وجهي ندارد ،داشتن راحله شرط نيست
�= q�� G� 67�G «�7�3ª !k�7?«فرمايند: نيز همين رأي را دارند و مي امام خميني&����

 4� S-j�s&TJA¬� �(((  RF ��= �_ 4�6����� �Z���� �«.١٤  

  تزاحم حج با ازدواج 

اما مجرد است و ازدواج نكـرده، اگـر بخواهـد بـا آن      ،که مقداري پول دارد شخصي
توانـد ازدواج  نمي ،تواند حج برود و اگر حج برودپول مقدمات ازدواج فراهم کند، نمي

  در اين صورت تكليف چيست؟  ؛كند
  فرمايد:  در اين باره مي امام خميني
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  مسئلهدليل 

شـود و  که نياز بـه ازدواج دارد هـم مـي   اگر بگوييم اطالقات استطاعت، شامل فردي
�« هيع است، ناگزير بايد با ادلچنين شخصي مستط 1� 1&1G(«..   جايي را كه شخص با تـرك
اگر بگـوييم چنـين شخصـي اسـتطاعت عرفيـه      اما  .افتد، استثنا کنيمازدواج به حرج مي

ندارد، ديگر نيازي به دليل الحرج نيست؛ زيرا عـرف كسـي را كـه ازدواج نكـرده و در     
گر خوف وقوع در حرام يا مـرض يـا   عالوه بر حرج، ا .داند زحمت است، مستطيع نمي

  داند.اشد، عرف او را مستطيع نميمهانت هم ب
و بـراي ايـن    مالک در تقديم ازدواج بر حج را ضـرورت ازدواج عنـوان کـرده    امام

  يعني ترک ازدواج:  به چهار مصداق اشاره دارند؛ ،رورتض
  . مشقت داشته باشد؛١
  رر باشد؛موجب ض . ٢
  ؛داشته باشدف به حرام افتادن را در پي خو .٣
  . باعث نقص و سرافکندگي شود.٤

در صورت نياز به ازدواج و نياز به پول براي آن، در «اند: ايشان با بياني ديگر فرموده
شود كه عالوه بر مخارج حج، مخارج ازدواج نيـز موجـود   صورتي استطاعت حاصل مي

  ١٦».باشد

  حفظ استطاعت مالي

هـاي ديگـر موجـود نبـود، آيـا بايـد       مـالي حاصـل شـد و اسـتطاعت     اگر استطاعت
داراي چنـد فـرض    مسـئله يابـد؟   تحقـق استطاعت مالي حفظ شود تا شرايط ديگر نيـز  

  است:  
    :امکان اعزام فراهم است و هکه استطاعت مالي حاصل شددر سالي: فرض نخست
  فرمايد:  در اين مورد مي حضرت امام

تواند به نام يا غير آن، مي د، اگر در سال استطاعت، با ثبتاركسي كه استطاعت مالي د
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حج برود، بايد هزينه را نگهداري نمايد؛ ولي اگر در همان سال، از هيچ طريقي، رفـتن  
  ١٧.به حج ممكن نيست، مستطيع نشده و نگهداري پول الزم نيست

  :يا باز بودن راه مشکل دارداز حيث صحت بدن  :فرض دوم 
ولي از  ،كسي كه از جهت مالي استطاعت دارد«فرمايد: اين باره مي در =امام خميني

تواند در مال تصرف كنـد و خـود   يا باز بودن راه، مستطيع نيست، مي جهت صحت بدن
  ١٨».را از استطاعت مالي خارج كند

   .ديگري متوجه اين فرد نيست هبر اين اساس، وظيف
از  ،د که در سـال هـاي آينـده   شخص استطاعت مالي دارد و اطمينان دار :فرض سوم

اسـتطاعت مـالي   آيـا الزم اسـت    :کنـد استطاعت پيدا مـي  ،حيث سالمت و باز بودن راه
  خويش را حفظ نمايد؟

  ت:امام خميني در اين باره فرموده اس
اگر در سالِ استطاعت مالي، از جهت صحت بدن يا بـاز بـودن راه، اسـتطاعت نداشـته     

و خود را از استطاعت مالي خارج نمايد، حتي اگـر   تواند در مال تصرف كندباشد، مي
  ١٩ .کند استطاعت پيدا مي ،از آن جهات ،هاي آيندهاطمينان داشته باشد كه در سال

مانند سـالمت بـدن    ،از جهات ديگر ،شخص عالوه بر استطاعت مالي :فرض چهارم
توانـد در  مـي  آيـا  ؛ليکن هنوز ايام حج فرا نرسيده است .استطاعت دارد ،و باز بودن راه

  مال تصرف کند و خود را از استطاعت خارج نمايد؟  
کسي که از جهت مالي استطاعت دارد و نيـز  «فرمايد: در اين باره مي =حضرت امام

توانـد خـود را از   از جهات ديگر هم استطاعت دارد و فقـط وقـت حـج نرسـيده، نمـي     
  ٢٠».استطاعت خارج کند

  فرمايد:  ايشان در مورد زمان حصول استطاعت مي
و قبل از آن نيست؛ بنابراين بعـد   ذي قعده و ذي حجه ،شوال يعني ؛فرقي بين شهر حج

تواند خود را از استطاعت استطاعت مالي، اگر ساير شرايط موجود باشد، نمي تحققاز 
  ٢١.هاي حجحتي در اوايل سال و قبل از ماه ؛خارج كند
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  حج با مال غصبي

  رض است:  بحث حج با مال غصبي داراي دو ف
  :بخواهد با مال غصبي به حج برود ،شخصي که مستطيع نيست :فرض نخست

  .شودمسلّم مجزي نيست؛ چون با مال غصبي استطاعت حاصل نمي يحجچنين 
با مال غصبي و حـرام بـه    ،در حالي كه مال حالل دارد ،شخص مستطيع :فرض دوم

  ؟  شود مياالسالم محسوب  ةحجآيا حجش صحيح است و  :حج برود
نظرياتي وجود دارد؛ امام خميني فرموده است: فقط لباس نمازِ طـواف   مسئلهدر اين 

  فرمايند:  دهند و ميشرط است که غصبي نباشد و در مورد قرباني تفصيل مي
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  ت در آن متصور است:  اگر از مال حرام در خريد قرباني استفاده شود، سه صور

دهد و يعني مال حرام را مينه بيع در ذمه؛  ،بيع به صورت شخصي و نقدي باشد .١
    .شود، قرباني باطل استخرد و چون مالك نميقرباني مي

خرد و در ذهن خود تصميم ندارد کـه  ه ميمبيع به صورت نسيه است؛ يعني به ذ .٢
شـود ولـو بعـداً از پـول     صحيح است و مالك مي ايچنين معاملهاز مال غصبي بپردازد؛ 

   .اش را بري كندقصد نداشت از پول غصبي ذمه ،غصبي بپردازد؛ زيرا هنگام معامله
خرد و در حال معامله تصميم دارد از مال غصبي اداي ديـن كنـد؛ ايـن    به ذمه مي .٣

د بـا مـال   صحيح را نـدارد و بنـا دار   هل است؛ زيرا چنين شخصي قصد معاملمعامله باط
  .حرام اداي دين كند

اي كـه  نقـد و نسـيه   اي كه آورديـم، در دو صـورت  گانه سه هاي تبنابراين، در صور
شـود؛ حـال   مالـك مـي   ،شود و در يك صورتمالك نمي ،م استنيتش پرداخت از حرا

    .تواند قصد قربت كندچون با مال مردم نمي ؛هدي باطل است ،وقتي مالك نشد
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  ت استثناهاي استطاع

هـا را بـراي   ت آناستثناهايي داريم كه مديون مجبور نيس ،طور که در باب دينهمان
نقليـه، در بـاب اسـتطاعت نيـز      هلمانند خانـه، وسـايل خانـه و وسـي     ،اداي دين بفروشد

را استثنا کرد؛ ماننـد خانـه،   ها آيد و بايد آنچيزهايي هست كه به حساب استطاعت نمي
    .مستثنيات استطاعت استکه جزو  ...آالت زن و زينت

  استثناهاي استطاعت، در چند فرض قابل بررسي است:  
    .وسايل ضروريِ زندگي؛ مانند لباس، مسكن و وسايل منزل .١
ليکن بودنش بهتر اسـت؛ ماننـد    ،وسايل رفاهي؛ يعني وسايلي كه ضروري نيست .٢
    .نقليه براي بعضي از افراد هوسيل
   .آالت زنان. وسايل تجمل؛ مانند زيور٣
   .كار كسب و وسيلهسرمايه و  .٤
كه فعالً نيازي به آن ندارد؛ مثالً زميني بخرد که در آينده به آن نيـاز پيـدا   وسايلي . 5

    .کندمي
  در مورد مستثنيات استطاعت فرموده است:   امام خميني
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  توان آورد، مانند: براي استثناي موارد فوق، داليل متعددي مي

ِ 5ََ { هشريف هآيمسک بهالف) ت َيِْت َمِن اْستَطاَع إَِ;ِْه َسبيالً  َو ِب�
ْ

  )۹۷(آل عمران:  }ا7�اِس حج ا-

معلوم اسـت کـه اگـر كسـي      .آيه، منظور از استطاعت، استطاعت عرفي استدر اين 
 .دانـد خانه يا وسايل كسب و كارش را بفروشد و به حج برود، عرف او را مستطيع نمي

  .جزو مستثنيات است ،خود دليل بر اين است كه اين امور ،بنابراين مفهوم استطاعت
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  حرجال هتمسك به قاعدب) 

بعـد از  اي کـه   گونـه  بـه بـرود،  اش را بفروشد و به حـج  روشن است اگر کسي خانه
  حرج قرار نداده است. ،خدا در دين افتد وبازگشت، خانه نداشته باشد به حرج مي

  متشرعه هسيرتمسک به ج) 

وش چنين نيست که متدين، سيره و راين است که ميان افراد » متشرعهره يس«مراد از 
   .مانند خانه را بفروشند و به حج بروند ،وسايل مورد نياز

اگر استدالل بر اساس دليل ال حرج باشد، استثنا تنهـا ضـروريات زنـدگي را شـامل     
شـود و شـامل وسـايل    تـر مـي  اسـتثنا وسـيع   هدايـر  ،متشرعه هاما بر اساس سير .شودمي

که زايد بر شـأن محسـوب    البته در صورتي .شودرفاهي و حتي تجملي نيز مي ،ضروري
ولي تجمالت را  ،شودنشود و بر اساس روايات، تنها ضروريات و رفاهيات را شامل مي

   .گرددشامل نمي
  فرمايد:  لزوم داشتن ضروريات زندگي ميدرباره  امام خميني

در وجوب حج، عالوه بر مصارف آمد و شد، داشـتن ضـروريات زنـدگي و آنچـه در     
سواري و  همسكوني و اثاث خانه و وسيل هن نياز دارد، شرط است؛ مانند خانمعيشت بدا

 آنهـا ممكـن   هداشـتن پـول يـا مـالي كـه بـا آن، تهيـ       غير آن، در حد مناسب با شأن، يا 

  .باشد
االسـالم  حجـة او  حـج ا در حـج صـرف كنـد،    اگر ضروريات زنـدگي يـا پـول آنهـا ر    

  ٢٤ .��� محسوب نمي

  استطاعت بدني

بـراي  از مسائل استطاعت، استطاعت بدني است؛ به اين معنا که شـخص تـوان الزم   
داليـل متعـددي بـراي اعتبـار      .رساندن خويش به مشاعر و انجام مناسک را داشته باشد

  استطاعت بدني ذکر شده است؛ مانند:  
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  الحرج هتمسک به قاعد

مطابق دليل الحرج، خداوند در دين حرج قرار نداده است. پـس اگـر شخصـي مـريض     
  شود. الحرج است و تکليف از وي برداشته مي هتواند به حج برود، مشمول قاعداست و نمي

  تمسک به روايات

7!�1 �/; «: چنين روايت کرده است 7بن عمار از امام صادق معاوية 1I��!7�o :) َ5َ ِ  َو ِب�
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  نايب گرفتن بيمار

نتواند بـه حـج مشـرف شـود، آيـا الزم اسـت نايـب         ،اگر شخصي به جهت بيماري
  در دو فرض قابل بررسي است:   مسئلهبگيرد؟ 
از جمله صحت بـدن   ،شرايط هاين فرد مستقر شده، در حالي که هم حج قبالً بر) الف

  ناتوان است.   ،ليکن به حج نرفته و اکنون که تصميم به حج گرفته .را دارا بوده است
تر حج بر او مستقر نشده و اکنون که استطاعت مـالي پيـدا کـرده، توانـايي     پيش )ب

  جسماني ندارد.
مرحـوم بحرانـي    .سـتنابه واجـب اسـت   در فرض نخست، ادعاي اجماع شـده کـه ا  
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شـود چنانچـه   اختالفي است؛ از برخي روايات فهميده مـي  مسئلهدوم،  اما در فرض
بـن  جا آورد، بايد نايب بگيرد؛ مانند روايـت محمـد   شخصي خودش قادر نيست حج به
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 0� 1�0�1Z0� B\;� .�.�! 1� 04 .� NJ ;8 19 0b ]% 1s;Z 0� 1= 1�� ;� ;�� .q.
1� 0" 1� 0\1� 1= :\ 1� 1A ;�1
1�! 1V ;� 1C! 1j 1� ;�«.٢٧  

  در اين باره فرموده است:   =امام خميني
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آن را حج بر فردي مستقر شده و او به جهتـي  کهدر صورتي =طبق نظر حضرت امام

اما به جهت بيماري و پيري، توان آن را  ،آوردجا  به ترک کرده، و اکنون قصد دارد آن را
تر بـر وي مسـتقر نشـده، بلکـه در زمـاني      بايست نايب بگيرد و اگر حج پيش مي ندارد،

عـدم   ،فرمايـد ورت مياستطاعت مالي پيدا کرده که ناتوان از انجام حج است، در اين ص
شـرط ديگـر   «انـد:  ايشان در بيان ديگـري فرمـوده   .خالي از قوت نيست ،وجوب نيابت

كه قدرت رفتن به حج ندارد، يـا بـر    وجوب حج، استطاعت بدني است؛ پس بر مريضي
ي است که يالبته اين کالم امام در جا ٢٩».او حرج و مشقت زياد دارد، حج واجب نيست

   .ه باشدحج بر او مستقر نشد
امام خميني در ايـن   .بگيردبايد نائب  ،مستطيع بوده چنانچه مريض قبالًگفتني است 

 اگر مستطيع، براي حج اقدام نكند تا در اثر پيري يا بيماري نتوانـد حـج  «فرمايد: باره مي
  ٣٠».آورد و اميد خوب شدن هم نداشته باشد، واجب است نايب بگيردجا  به

امام ميان مريضي کـه سـال اول اسـتطاعت اوسـت و     بر اساس تفصيلي که حضرت 
  فرمايند:  اند، ميمريضي که قبالً مستطيع بوده، قائل شده

چنانچـه سـال اول    ،دچار مرض شديد شود ،مثالً در مدينه ،اگر فردي قبل از انجام حج
ســت و قــدرت بـر اعمــال، حتــي بــه نحـو اضــطراري را نداشــته باشــد، از   اسـتطاعت او 

شخص فوق چنانچه سال اول اسـتطاعت او نباشـد و حـج بـر او      .هاستطاعت خارج شد
  ٣١.مستقر بوده، اگر مأيوس از خوب شدن باشد، بايد نايب بگيرد

  استطاعت زماني

يکي ديگر از فروع استطاعت، استطاعت زماني است؛ يعني شخص به حسـب زمـان   
ـ  هم بايد مستطيع باشد و بتواند به موقع به حج برسد و تمـام اعمـال را   در  .آوردجـا   هب
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مرحـوم حكـيم    .اجمـاعي اسـت   مسـئله مورد اعتبار استطاعت زماني اختالفي نيست و 
�� ����Wl7��� � 7 �7ZC!�b«فرمايد: ادعاي اجماع را نقل كرده، مي!
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�� ��7� 6� J= �ZC!�b	 E!7W : «فرمايداين باره ميدر  =يامام خمين!
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به عسر و حـرج   ،رسد يا اگر برسدكه استطاعت زماني ندارد و به حج نميپس كسي

    .افتد، مستطيع نيستمي
� ��78 �k!7n	�GQ��� c7S7¶ )7�I #� �7�� g7I�  (((  c �	«اند: ايشان همچنين فرموده
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مرحـوم   .انـد ذکـر کـرده   ،برخي اعتبار استطاعت زماني را در ضمن شرط امکان سفر
���7«گويد: بحراني در اين باره مي� )��7a� 	k � �-"�� E!j�M  ���� 4� ��!�  � �^7Q��
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  استطاعت طريقي

اسـتطاعت سـربي    ،استطاعت طريقي، يکي ديگر از مسائل استطاعت است که بـه آن 
مـورد اتفـاق    ،اعتبـار ايـن اسـتطاعت    .به معناي طريق است» سرب«چون  ،گويند هم مي

باز باشد و خطري هم  ،که مسير براي رسيدن به اعمال حجاين است ،است و مراد از آن
ولـي   ،پس اگـر راه بـاز باشـد    .كه جان و مال و عرض انسان را تهديد كند در راه نباشد

    .خطر هم وجود داشته باشد، مثل اين است كه راه بسته است
  :  فرمايدب را ذكر كرده، ميسر هسه صورت از عدم تخلي =امام خميني
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  اند از:  سه صورت از عدم تخليه سرب عبارت
در ايـن   .آنها بسته اسـت  هيا چندين راه که هممسير منحصر است در يک راه  )الف

   .ترديد استطاعت سربي وجود ندارد صورت، بي
در ايـن صـورت شـخص     .ولـي راه دورتـر امنيـت دارد    .راه نزديک بسته است )ب

   .مستطيع است و بايد راه دور را انتخاب كند
ليکن مسيري وجود دارد كه عـرف آن   .بسته است ،هر دو ،نزديک و راه دور راه )ج

دور دنيا چرخيدن است! آيا الزم است شخص  ،آورد و به اصطالحب نميرا راه به حسا
  فرمايد:امام خميني مي در حالي كه پول هم دارد؟ ،اين راه را انتخاب كند

نيست از چنين راهي به حج برود و دليل آن واضح است؛ چـون اسـتطاعت امـري     الزم
خص در ايـن صـورت   به همين جهت شـ  ؛داندو عرف اين مسير را راه نمي عرفي است

   .مستطيع نيست

  كشي نام و قرعه ثبت

  نام دو فرض مطرح است: ر مورد ثبتد
قرعـه   ،سال نخست که در ليکن احتمال دارد ،نام براي چند سال است ثبتاگرچه  .١

بـا احتمـال    ،بـراي حـج   نام ثبت«اند: امام خميني در اين فرض فرموده .به نام فرد درآيد
شود و با ايـن   نام ثبتپنج سال برای  مثالًهرچند  ؛حصول نوبت در سال اول، الزم است

  ٣٧».شود، حج مستقر مينام ثبتفرض، در صورت عدم 
 ؛رسـد ام آنها بعد چند سال فرا مـي ولي نوبت اعز شودنام مي ثبتاز داوطلبان حج  .٢

كنـد و در نوبـت چنـد     نـام  ثبتبه  آيا اگر كسي استطاعت مالي دارد، واجب است اقدام
توانـد در مـال خـود    ساله قرار گيرد؟ يا آنكه به دليل باز نبودن راه مستطيع نيست و مـي 

  تصرف كند و خود را از استطاعت مالي خارج نمايد؟  
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تواند در مـال خـود   الزم نيست و مي نام ثبت ،در اين صورت ،خمينيطبق مبناي امام
    .کندتصرف

براي حج و محدوديت اعـزام،   نام ثبتوجه به درخواست و تقاضاي زياد با ت ،امروزه
گـاهي   بايست چند سال در انتظار به سـر برنـد و  مي ،شده نام ثبتطبيعي است که افراد 

 ،در اين صورت زماني که نوبت فـرا برسـد   ؛کنندفوت مي ،قبل از آنکه نوبت آنها برسد
  مايد:  فر مي وظيفه چيست؟ امام خميني در اين باره

حـج   هايد، به هركدام از فرزندانش اجازفوت نم ،نموده نام ثبتكه براي حج  كسي اگر
 تحققداده شود، اگر غير از باز بودن راه، شرايط ديگر استطاعت را دارا باشد و قبل از 

نيز حاصل شده و حج بر او استطاعت، براي آن حج اجير نشده باشد، استطاعت طريقي 
  ٣٨ .شود واجب مي

  حج با نبود استطاعت 

آورد، آيـا ايـن حـج مسـتحبي     جـا   بـه  اگر شخصي بدون داشتن استطاعت مالي حج
كند و بعـد  گويند كفايت نميكند؟ مشهور ميكفايت از حج واجبِ بعد از استطاعت مي

مسـتحبي بـا ماهيـت     حـج واجب است حج برود؛ زيـرا ماهيـت    ،كه مستطيع شداز اين
  ر: گكند. پس ايت از ماهيت ديگر نمييك ماهيت، كفااالسالم دو چيز است و   ةحج

  جا آورد؛ ـ شخصي مريض و ناتوان بود و حج به
  ـ در حالي که مسير امن نبود به حج رفت و اموالش را بردند و بعد مسير امن شد؛  

  ـ حج براي وي عسر و حرج داشت و با اين حال به حج رفت؛ 
اسـتطاعت مفقـود اسـت و    شـئون  از  در اين سه صورت يـاد شـده، در واقـع يكـي    

االسـالم   حجـة جا آورده است، آيا چنين حجي کفايـت از  حج به ،با اين وجود ،شخص
 ،كند؟ مشهور و معروف اين است كه كافي نيست و دليل آنها اين است كه استطاعتمي

پـس   اسـت.  شخص مستطيع نبـوده  ،در حج الزم است و در اين موارد ،ونشئبا تمام ش
جا  به كند و اگر بعداً مستطيع شد، بايد بار ديگر حجاالسالم نمي حجةاز  ش كفايتحج
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  مرحوم صاحب عروه معتقد است:؛ آورد
» وجوب«ضرر كند؛ زيرا نفي عسر و حرج و الياالسالم م حجةي كفايت از حجچنين 

اسـت و  آورده كـه مطلـوب شـارع    جا  به يحجبنابراين  .را» مطلوبيت«نه  ،داردرا بر مي
  ٣٩ کند.کفايت مي

  فرمايند:  حضرت امام خميني در رد نظر مرحوم سيد در عروه مي
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اعم از صحت بدن، امن بـودن مسـير   طبق نظر امام خميني بايد تمام شروط استطاعت؛ 
کند. ايشـان   االسالم نمي حجةوگرنه چنين حجي کفايت از  ،و... قبل از ميقات فراهم باشد

�7�M JQ� E37� �LM ���� � 9�   �7���� *�7&* ��>«در رد اين سخن سيد که در عروه آمده است: 
 � Y%��¦ �L|= ,6�
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ديگر اصل طلب باقي نيست که  ،به نظر امام با ال ضرر و ال حرج و فقدان استطاعت

    .بگوييم با انجام عمل، مأموربه انجام شده است

  استطاعت با مهريه

حـال اگـر    .رسدبه صورت غير نقدي و عندالمطالبه به دستشان مي ،زنان همهري غالباً
زني براي مخارج حج کافي باشد، آيا الزم است آن را از شوهر طلب کند تا بدين  همهري

  وسيله مستطيع شود؟  
  فرمايد:  در اين باره مي حضرت امام خميني
شوهر خود طلبكار است، اگـر   اش براي مخارج حج كافي است و آن را اززني كه مهريه
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شوهرش قدرت بر اداي آن ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مسـتطيع نيسـت و اگـر قـدرت     
كه شوهر، نفقه و مخارج زنـدگي  اي ندارد، با فرض اينآن براي زن مفسده هدارد و مطالب

فسده دهد، الزم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود و چنانچه براي او مزن را مي
  ٤٣مستطيع نيست. ،مثل اينكه ممكن است به نزاع و طالق منجر شود ،دارد

  همسر  حجشوهر در  هاجاز

و  سک حج بايد از شوهرش اجـازه بگيـرد  هرگاه زن مستطيع شد، آيا براي انجام منا
  آيا فرقي ميان حج واجب و مستحب وجود دارد؟ 

اجمـاعي   مسئلهواجب، الزم نيست و اين  حجشوهر در  هفقهاي شيعه معتقدند اجاز
�g7C!W EM �7�� � �78�b «اند: امام خميني در اين باره فرموده .است� ��b7�� ELM  �7a� G
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اساس آن، حق اهللا مقدم بر حق زوج شـمرده شـده و زوج   رواياتي وجود دارد که بر

 7مسـلم از امـام بـاقر    سرش در حج شود؛ مانند روايت محمدبنتواند مانع سفر همنمي
0 ¦1 : «که گفت 1� ��13 1� 0�� .4 1� ;�;�0�1[ 1A�  1F13 1� :� 0� 1c ! 11u 1�� 7 0�� .� ! 11u 1E 1L0[ 1� 0E13�  0E13 !7 11u 0)7 1% 1= !7 1% ;8 0� 1c 1�!7 1̀ 1=
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تواند مانع از انجام حـج همسـر شـود و تعبيـر     بر اساس اين روايت، حق شوهر نمي

»!%Z�� �� ��!$G« حق ندارد به خـاطر اطاعـت شـوهر، معصـيت      ،ست كه زنبه اين معنا
البتـه ايـن روايـت در مـورد      .دانداين تعبير، حق اهللا را مقدم بر حق الناس مي .خدا كند

    .حج واجب است

  همراهي محرم در سفر حج

از مسائلي که امروزه بيشتر مورد بحث قرار گرفته، لزوم همراهي محرم در سفر حـج  
که معموالً مجرد سـفر   آموزي هاي دانشجويي و دانش يا عمره براي زنان است. در عمره

جلـوگيري   ،از ورود ايـن افـراد بـدون همراهـي محـرم      ،کنند، طبق قـانون عربسـتان  مي
در  امام خمينـي کنيم: ا اين بحث را طبق نظر فقهاي اهل سنت نيز بررسي ميلذ .شود مي
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  :نويسداين باره مي
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  داراي دو فرع است:   مسئله
  وجود محرم شرط صحت است يا شرط استطاعت؟   .١
خطـري   اين امور، اگر زوجه با وجود احساس خطر به حج رفت و هرغم همعلي .٢

  ش صحيح است؟  حجپيش نيامد، آيا 
470F 1E. « کنـيم: به يکي از آنها اشاره مـي  ما، روايات است و مسئلهدليل عمده در  1Y0Z 1�7 ;A
./� .�0� 1� .213 04 1� ��.�! 1V7  0�� ;�� .� ;o .�13 0�10�� .�� 7 0�� !7 11u ;�;�7 0Q1� 0) 1k :T 1�0 1� ! 1% 1� 1� 1�0Z1�� � 1L.M , 0\7 1� 1C : 1�!7 1� 1= ?

 N� 1C	 ;�0[ 1� 0g1C! 1W«.٤٧  
 .همراهي محرم موضوعيت نـدارد اساس اين روايت اگر امنيت وجود داشته باشد، بر

، كاروان يا هر وسيله ديگـر  وسيلهبا محرم يا با ثقه يا به ، البته اگر امنيت نبود، كسب آن
�N «اند: ؛ زيرا روايات گفتهالزم است 1C	 ;�0[ 1� 0g1C! 1W � 1L.M , 0\ 1� 1C «     و مفهوم آن ايـن اسـت كـه اگـر

    .بايد كسي همراهش باشد ،مأمونه نبود
كـه زن   از بـه اجـرت داشـته باشـد، در صـورتي     با ثقات يا محرم ني پس اگر همراهي

مگـر در جـايي    ؛بپردازد ،واجب هتوانايي پرداخت آن را دارد، واجب است از باب مقدم
 هفوق توان زن باشد كه در ايـن صـورت الزم نيسـت؛ زيـرا قاعـد      ،كه اجرت مورد نظر

    .اهد شدمستطيع نخو ،گيرد و در اين صورتضرر جلوي آن را ميال
��7F P7�o 47� �3 T�� �!^Q�A� !%Z «در اين باره فرموده است:  امام� 6� 4�f� T�� q��

��Z
�"� 4jo � �o�83 4� 4 *j��o �� �8� 	�� ��Z
�"� E	joG T���� q�� ��8f!F 	��«.٤٨  
ش صـحيح  حجـ اگر با وجود خطر، زن بدون همراه داشتن محرم، به حج رفت، آيـا  

��s& *�' ,4�f� T%!, «فرمايد: در اين باره مي =است؟ امام خميني q� T�� JF gs& EM�
T��&¬� � ����� )�I 4�f� �	Q& q� YZA«.٤٩  
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امنيت حاصل شود، حج زن صحيح اسـت و اگـر بعـد از     ،بنابراين اگر قبل از احرام
    .اما اقوي صحت حج استاست. باشد، در آن اشکال ناامني  ،ميقات هم

اند کـه  به رواياتي استناد کرده ،زنان حجوجوب همراهي محرم در  هاهل سنت دربار
  کنيم: به يکي از آنها اشاره مي

�7	GM �3��!7F )789 *E* «فرمود: که مي 9خدا گويد شنيدم از پيامبرباس ميابن ع� G � 
 *GM �3��� �=!"o G� T�� �L !%��¹3��� EM /� �	A9 !� :�!�= )89 T!�= T�� ?L q�   � *8!& g8�V

= P�
C� :�!�= �lW� �lW� ��b_ � g���W� *xM ��^ eo3��� q�«.٥٠  
    .الزم است ،آيد که همراهي محرم در سفر حج زن مي ايت به دسترو  اين از

کند که زني از اهل ري به ابراهيم نخعي نامـه نوشـت کـه مـن     يحي بن عباد نقل مي
ابـراهيم نخعـي در پاسـخ     ؛اين سفر نـدارم ام و محرمي براي االسالم را انجام نداده حجة

�.NJZ «نوشت:  1A �1� /� 1) 1� 1� 1� 4B .� 1eBCM«تو به سبب نداشتن محرم، مستطيع نيستي« ؛٥١.«  

  ممانعت حمل از استطاعت

شود، در اين صورت آيـا  گاهي موسم حج با دوران حمل و بارداري زن مصادف مي
  تواند مانع از استطاعت شود؟   مي حمل
بسا حمل در  ه وضعيت حمل و زن بستگي دارد؛ چهب مسئلهر پاسخ بايد گفت: اين د

آفرين است يا موجب عسـر و حـرج مـادر    او خطر ايوضعيتي باشد که چنين سفري بر
ـ   حـرج الدر نتيجه طبـق حکومـت الضـرر و     .شود يا براي هر دو ضرر داردمي  هبـر ادل

البته چنانچـه قبـل از حمـل و     شود. مي احکام اوليه، چنين حملي مانع از استطاعت مادر
   .اقدام به حج نمايد ،بارداري استطاعت داشته، بايد پس از رفع مشکلِ حمل

  استطاعت در بانوان شير ده  

شـود و  کودک تنهـا از راه شـير مـادر تغذيـه مـي      دهند وزناني که به کودک شير مي
رت اگـر مـادر کـودک را    امکان همراهي کودک با مادر در سفر وجود ندارد، در اين صو
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  او مجزي است؟   حجرها کند و به حج رود، آيا 
اي که در اين جـا کـاربرد دارد، همانـا    قابل جواب است و قاعده ،طبق قاعده ،مسئله

الضرر و الحرج است؛ يعني اگر همراه بردن کودک، براي کودک يا مادر موجـب   هقاعد
گزير موسم حج تنهـا گذاشـت، نـا   دک را در توان کوحرج و ضرر باشد و از سويي نمي

غيـر   حـج مـادر،   حـج بايد بگوييم شير دادن مادر، مانع از استطاعت است و در نتيجـه،  
 ،پس اگر حج براي مادر حرجي باشد .کند االسالم نميحجة مستطيع است که کفايت از 

در  ،بچه شير دهد و از او نگهداري کنـد کسي به جاي مادر يافت نشود که به آنکه  مانند
ليکن اگر قبالً حج بر او مستقر شده، بايد پـس از   .اين فرض حج بر مادر واجب نيست

وانـد بـراي   لـذا اگـر بت   ممکن، براي انجام حج اقـدام کنـد.   رفع حرج، در اولين فرصت
يـا   ،همراه است و بايد اجرت بپردازد با مشکالت معمولگرچه  ،کودک پرستار پيدا کند

اما اگـر   .ساير شرايط وجود داشته باشد، بايد به حج برود بتواند او را همراه خود ببرد و
نگهداري کودک توسط ديگري، مستلزم عسر و حرج يا بيماري کودک باشـد يـا همـراه    

 مسـتطيع نيسـت و اگـر قبـل از     با عسر و حرج همراه است، اين زن فعـالً  ،بردن کودک
اين حالت بـه حـج بـرود،     چنانچه با .اي نداردنويسي، حج بر او مستقر نشده، وظيفه نام

  کند.االسالم نمي حجةچون مستطيع نبوده، حج او کفايت از 
  
  
  

                                                           

  .ق.  ه١٤١٣، موسسة آل البيت، قم ١، ح١١وسائل الشيعه، ج . ١

  .١ح  ،٥همان، باب . ٢

، مؤسسة مطبوعـاتي اسـماعيليان،   ١کتاب حج، مسئله  ،١، جخميني تحرير الوسيله، روح اهللا. ٣

  .ش.  ه١٣٩٠قم

   ، دار احياء التراث العربي، بيروت.٢٢١و  ٢٢٠ ، صص١٧جواهر الکالم، محمد حسن نجفي، ج. ٤

������� 
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  .٢ هلئمناسک محشاي حج، مس .٥

، النشـر االسـالمي، قـم    دارالمفيـد، موسسـة   ،٣٨٤المناسـک، ص  مفيد، کتـاب  يخشالمقنعه، . ٦

  .ق.  ه١٤١٤

، ٣١٣المفردات في غريب القرآن، حسين بن محمد، راغب اصفهاني، المکتبـة المرتضـويه، ص  . ٧

  .ش.  ه ١٣٦٢، قم

  م.١٩٨٧، مکتبة لبنان، بيروت، ١٤٤المصباح المنير، احمد بن محمد، فيومي مقري، ص. ٨

  .٤، ح٨، باب ١١وسائل الشيعه، ج. ٩

  .١٢همان، ح. ١٠

  .١، ح٨همان، باب . ١١

  .٩همان، ح. ١٢

  .٩، مسئله ١تحرير الوسيله، ج. ١٣

  همان.. ١٤

  .١٧همان، مسألة . ١٥

  .٥٧مناسک محشاي حج، مسئله . ١٦

  .٣٩همان، مسئله . ١٧

  .٩٣همان، مسئله . ١٨

  .٩٤همان، مسئله . ١٩

  .٩٣همان، مسئله . ٢٠

  .٩٥همان، مسئله . ٢١

  .٤١کتاب الحج، مسئله ، ١تحرير الوسيله، ج . ٢٢

  .١٥همان، مسئله . ٢٣

  .٣٦همان، مسئله . ٢٤

  .١١، ح٦، باب ١١وسائل الشيعه، ج. ٢٥

  تا. الحدائق الناضره، يوسف بحراني، مؤسسة النشر االسالمي، قم، بي. ٢٦

   .٥، ح٢٤، باب ١١وسائل الشيعه، ج. ٢٧
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  .٤٨، کتاب الحج، مسئله ١تحرير الوسيله ج. ٢٨
  .٨٢لهمناسک محشي حج، مسئ. ٢٩
  .٨٣همان، مسئله. ٣٠
  .٨٥ همان، مسئله. ٣١
، منشورات مکتبـة المرعشـي،   ١٦٩، ص١٠مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن، حکيم، ج. ٣٢

  .ق.  ه١٤٠٦قم
  .٤٢ ، مسئله١تحرير الوسيله، ج. ٣٣
  .٢٢همان، مسئله. ٣٤
  .١٦، ص٦رياض المسائل، ج ؛١٢٦، ص١٤الحدائق الناضره، ج. ٣٥
  .٤٢مسئله، ٣٨ص ، کتاب الحج، ١تحرير الوسيله، ج. ٣٦
  .٩ همان، مسئله. ٣٧
  .٨٧همان، مسئله . ٣٨
، المکتبـة  ٦٥، کتـاب الحـج، مسـألة    ١العروة الوثقي، سيد محمد کاظم، طباطبايي يزدي، ج. ٣٩

  .العلمية االسالميه، تهران
  .٦٥همان، حاشيه، مسئله . ٤٠
  .٦٥، مسئله . العروة الوثقي٤١
  .٦٥ه مسئله همان، حاشي. ٤٢
  .٦٢مناسک محشاي حج، مسئله . ٤٣
  .٥٢، کتاب الحج، مسئله ١تحرير الوسيله، ج. ٤٤
  .١، ح٥٩، باب ١١وسائل الشيعه، ج. ٤٥
  .٥٣، کتاب الحج، مسئله ١تحرير الوسيله، ج. ٤٦
  .٢، ح٥٨، باب ١١وسائل الشيعه، ج. ٤٧
  .٥٣، کتاب الحج، مسئله ١تحرير الوسيله، ج. ٤٨
  همان.. ٤٩
  تا. ، بي.ق  ه١٤٢٢، بيروت ٦٤٣و  ٦٤٢، صص١، المکتبة العصريه، جالسابق سنه، السيدفقه ال. ٥٠

  .٦٤٣همان، ص. ٥١



  



  
  
  
  
  

  استطاعت بذلي
  محمد زروندي رحماني

  .ش  ه١٣٩١، تابستان ٨٠مارهميقات حج، ش

اسـتطاعت  «هـي حـج، بـا عنـوان     در پي آن است که يکي از فروع فق رونوشتار پيش

را در لغت و کلمات  در آغاز مفهوم استطاعت. نويسنده قرار دهد را مورد کندوکاو »بذلي

ت شـرعي اسـت. ايشـان در بررسـي     قدر ،که مفهوم آن کردهو ثابت  کرده بررسي فقها

را مطـرح و نقـد و بررسـي     اساسـي  ، پنج نظريهبذل با استطاعت تحقق به نسبت اقوال

و عدم  تا وقت نياز مبني بر تفصيل ميان اطمينان به استمرار بذلرا پنجم  کرده و نظريه

، صـور مختلـف هبـه مطـرح گرديـده و      . در بخش بعـدي مقالـه  رفته استپذي، اطمينان

کـه بـه صـورت    اعـم از ايـن   هاي حج، ي هزينه استدالل شده است بر وجوب قبول هبه

 االسـالم  حجةبودن يا نبودن حج بذلي از  مجزي ،در پايان .تصرف تمليک باشد يا اباحه

االسـالم   حجـة و دو نظريه در اين باره مطرح شده که البته مجزي بودن حـج بـذلي از   

  پذيرفته شده است.

  پيشگفتار

ويـژه اسـالم، از جايگـاهي رفيـع و واال      بـه  ،هاي اديان الهي حج، در معارف و آموزه
شمار آمـده و   دين به گانه همين بس که يکي از ارکان پنجدر اهميت آن  .برخوردار است

کـه   گـاه  آنگـردد و   مـي ، موجب کفر اساس آيات و روايات و فتواي فقيهان، انکار آنبر
  .واجب شود، انجامش با تأخير، گناه است
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داراي اهميـت   ،در جـاي خـود   ،هاي مختلف دارد که هـر يـک   حج، ابعاد و ويژگي
تـر و   زيادي است؛ از جمله در بعد فقهي حج، از ديگـر واجبـات، حتـي نمـاز برجسـته     

جامعيت حج باشد؛ زيرا ديگر واجبـات، هماننـد نمـاز،     ، رتر است و شايد وجه آنفراگي
رو است کـه زراره   نحوي در حج راه پيدا کرده است و ازاين روزه، خمس و طهارت، به

مدت چهل سال از مسائل حج پرسيدم و شـما پاسـخ   «کند:  عرض مي 7صادق به امام 
هزار سال قبـل  دواي که داري احکام خانه توقع«حضرت در پاسخ فرمودند:  ١؟!...»داديد

  ؟!»شده، در مدت چهل سال تمام شودزيارت مي 7آدماز خلقت 
» حکـم حـج بـذلي   «وان اين نوشته در پي آن است که يکي از فروع فقهي حج، با عن

 در اين زمينه مطرح اسـت را مـورد کنـد و کـاو    هاي زيادي  پرسشکه مورد ابتالست و 
  .قرار دهد

  لغتاستطاعت در 

استطاع مشتق از طـوع   .انداستطاعت را به معناي قدرت و توانايي دانستهکتب لغت، 
عبـارت اسـت از    ،و قدرت«نويسد:  ميابن منظور در لسان العرب ذيل همين ماده . است

  ٢».کند ترک مي ،دهد و اگر نخواهد فعلي را انجام مي ،صفتي که انسان اگر بخواهد

  استطاعت در اصطالح فقهي

استطاعت در کلمات متکلمين، فقهـا و اصـوليون، هرکـدام بـه معنـا و       ان و واژهعنو
  مفهومي به کار رفته است:

متکلمين از استطاعت، همان مفهوم لغوي است؛ يعني صفتي که انسـان بـا آن    ـ مراد
  ٣ه بخواهد انجام دهد يا ترک کند.تواند فعلي را ک مي

به معناي قدرت تکويني بـر انجـام   ها در غير باب حج، استطاعت را و اصولي ـ فقها
عت نـدارد، نمـاز را نشسـته    مريض اگر استطا :اند گفته صالةاند؛ مثالً در باب  کار دانسته

�1 «يا  بخواند 1� N!� .s1
< ;��  .�.�Z .� مچنين اگر فقها ه ٤د.نماز بگزار» خوابيده بر پهلوي راسـت « ؛»�1
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اند، به همين معنا اسـت کـه از    يف را استطاعت و قدرت دانستهتکل يکي از شرايط عامه
اقل دو نظريـه  ، حـد »اسـتطاعت در حـج  «ما در مفهوم ا. شود ياد مي» قدرت عقلي«آن به 

  ميان فقها وجود دارد:
است و دليل » قدرت عقلي«در وجوب حج شرط شده،  استطاعت و قدرتي که الف)

 و اسـتطاعت،  قدرت يدر موارد انتفا عقل، پس بنابر حکم .است» قبح عقاب عاجز«آن، 
ـ  . شود يم يمنتف يبه طور کل وجوب حج اِس ( هصاحبان اين نظريـه، آي ِ Zََ ا7ـ�  حـجَو ِب�

َْيِت َمِن اْسَتطاَع    ٦ .دانند را ارشاد به همين حکم عقل مي ٥)َسبِيالً  إَِ;ْهِ ا-ْ
آن ب) قدرت و استطاعتي که در وجوب حج شرط شده، قدرت خاصي است که از 

اند و آن عبارت است از توانايي انجام مناسک حـج، بـا   تعبير کرده» استطاعت شرعي«به 
  .ها را بيان کرده استوجود شرايط و قيودي که شارع آن

  در فقه، بر اين اختالف، ثمرات زيادي مترتب است؛ از جمله:
اول، اگر کسي پياده به مکه رود، حج او صحيح است، برخالف نظريـه   نظريه ـ بنابر

دوم؛ زيرا وجود زاد و راحله، يکي از قيودي اسـت کـه در اسـتطاعت حـج، طبـق ايـن       
  .نظريه، اخذ شده است

هـر   ترک واجب ديگر شود، حج صـحيح اسـت؛   اول، اگر حج موجب ـ طبق نظريه
عدم عذر شرعي در استطاعت  نکهيا دوم، بنابر چند معصيت کرده است. ولي طبق نظريه

، که شرط وجوب حج اسـت،  اخذ شده باشد، حج صحيح نيست؛ زيرا استطاعت شرعي
 رو، صـاحبان نظريـه   اين . ازهر چند استطاعت و قدرت عقلي موجود است وجود ندارد؛

از سـوي شـارع اخـذ شـده      ،استطاعت شرعي تحققشرايط و قيودي که در درباره دوم 
  اند؛ مثالً: اختالف کرده ،است
ن چـو «انـد:   و گفتـه  ٧ گروهي استطاعت شرعي را به مفهـوم زاد و راحلـه دانسـته    .۱

ِ Zََ ا7�اِس ( بعضي از روايات، استطاعت در آيه َْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسـبِيالً  حجَو ِب� را  ٨)ا-ْ
زاد و راحله، استطاعت مالي محقـق   بنابراين با داشتن ٩.به زاد و راحله تفسير کرده است



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۳۶
 

  ».است
بعضي افزون بر زاد و راحله، رجـوع بـه کفايـت و بـاز بـودن راه را نيـز اضـافه         .۲
  ١٠.اند کرده
هماننـد سـالمتي    ،گروه ديگر از فقها، افزون بر چهار قيد ياد شده، قيـود ديگـري   .۳

  ١١.اند بدن و وسعت وقت را هم افزوده
استطاعت شرعي آمده، چهـار   عنوان ارکان تشکيل دهنده بهفقها، آنچه در کالم بيشتر 

  است: محقق استطاعت،يعني  ها، موضوع وجوب حج،آن تحققامر است که با 
الف) استطاعت مالي؛ يعني امکانات مالي براي هزينه سفر، که در اصـطالح فقهـا بـا    

خورهـاي  نزندگي همسـر و نـا   شود و همچنين هزينه از آن ياد مي »زاد و راحله«عنوان 
زندگيِ در حد شأن پـس از بازگشـت    نيز وجود درآمدي براي ادامه وي در طول سفر و

  .نام دارد» رجوع به کفايت«از سفر که در اصطالح فقها 
عبارت است از صحت جسم در طـول سـفر و توانـايي انجـام      ب) استطاعت بدني؛

  .و حج تمتعمناسک عمرة 
فرصـت و زمـان کـافي بـراي انجـام       ج ) استطاعت زماني؛ عبارت اسـت از وجـود  

  .مناسک عمره تمتع و حج
  .هعبارت است از باز بودن را د) استطاعت سربيه (طريقي)؛

 آنهااند، هر چند در خصوصيات  هر يک از اين چهار مورد، رکني از ارکان استطاعت
ويژه در استطاعت مالي که از جمله موضوعات اين نوشته  به ؛اختالف زيادي وجود دارد

که مکلف اگر خودش مالک  گونه همانشود که آيا بحث مي ،دهد و در آن ا تشکيل مير
کند، اگـر شـخص ديگـري ايـن      استطاعت صدق مي ،زاد و راحله و نفقه عياالتش باشد

باز استطاعت مالي صادق است و با وجود ديگـر شـرايط، حـج بـر او      ،امور را بذل کند
زاع ايـن اسـت کـه اسـتطاعت بـذلي حکـم       واجب است يا نه؟ بنابراين، محل بحث و ن

  .استطاعت مالکي را دارد يا نه
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  تقرير محل نزاع

هـاي   ديـدگاه هـاي زيـادي را طـرح و    فقها در باب استطاعت بذلي مباحث و پرسش
  اند؛ از جمله: گوناگوني را ارائه کرده

  هاي حج؟ استطاعت، با بذل هزينه . تحقق۱
  يابد يا خير؟مي تحققهاي حج، استطاعت  با بذلِ بخشي از هزينه .۲
  استطاعت بذلي مؤثر است؟ تحققبرگشت، در  . آيا بذل هزينه۳
  يا نه؟دخيل است هاي عيال در مدت حج، در استطاعت  بذل هزينه. ۴
  ها چيست؟ مکلف به هنگام رجوع باذل از بذل هزينه . وظيفه۵
  شود؟مي محققاستطاعت  ،بدهکارهاي حج به  با بذل هزينه .۶
  هاي حج براي يک نفر مرد چيست؟ حکم بذل هزينه. ۷
  حج با استطاعت بذلي چه تفاوتي با حج استطاعت مالکي دارد؟. ۸
  ها شرط است يا نه؟ ذل هزينه. وحدت با۹

  هاي مغصوب؟ حکم حج با بذل هزينه. ۱۰
  لکي شرط است يا نه؟رجوع به کفايت در استطاعت بذلي، مانند استطاعت ما .۱۱
  هاي حج، واجب است يا نه؟ هزينه . قبولِ هبه۱۲
  يا نه؟است االسالم  حجةحج با استطاعت بذلي، مجزي از  .۱۳

گرچه هريک از مباحث باال، به شکلي مورد ابتال بوده و جاي بحـث دارد، لـيکن در   
  .شود بحث مي ۱۳و  ۱۲، ۱۱، ۱اين نوشته، تنها از عناوين رقم 

  نسبت به تحقق استطاعت با بذلاقوال 

  اند: اند؛ از جمله گفته فقها در اين بحث نظر يکسان ندارند و اقوال مختلفي را بيان کرده
نحو اباحه تصرف باشـد   که بذل بهبذل، مطلقاً؛ اعم از اين قول اول: تحقق استطاعت با

  .يا نه که بذل بر باذل واجب باشد از باب نذر يا يمينيا تمليک، و اعم از اين
  اند؛ از جمله: اي تمسک کرده صاحبان اين قول به ادله



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۳۸
 

ِ 5ََ (ه الف) آي َْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسبِيالً  َو ِب�   )۹۷(آل عمران:  )ا7�اِس حج ا-ْ

اطالق آيه موارد  .آيه داللت دارد بر وجوب حج، با تحقق استطاعت تقرير استدالل:
، و از سـوي ديگـر، شـامل    شـود  شامل مـي  ، بذل و هبه رانحو ملکيتاستطاعت مالي به

در تصرف بر بـاذل واجـب باشـد يـا      يا اباحهنحو ملکيت باشد مواردي است که بذل به
  ١٢ .نباشد

-برخي از فقها، از جمله مرحوم آيت اهللا حکيم بر اين استدالل اشکال کرده، فرمـوده 

 . لـيکن در روايـات،  شـود  شـامل مـي  گرچه آيه اطالق دارد، استطاعت بذلي را نيز « اند:
پس برخـودش اشـکال   ايشان س». استطاعت در آيه، به استطاعت ملکي تفسير شده است

». بعضي از روايات اطالق دارد نسـبت بـه اسـتطاعت ملکـي و بـذلي     « گويد:گرفته، مي
  دهد: گونه پاسخ مي بر اين اشکال اين گاه آن

 .ايات مقيد به استطاعت ملکـي تقييـد شـود   روايات مطلق، مانند موارد ديگر، بايد به رو
شود کـه  پس از تقييد روايات مطلقه و تفسير استطاعت به روايات مقيده، نتيجه اين مي

  ١٣.استطاعت بايد ملکي باشد و استطاعت بذلي وجوب حج را در پي ندارد

    فرمايد:حوم حکيم اشکال کرده، ميمرحوم آيت اهللا خويي به مر
 اي داللت دارد بر تحقق استطاعت به زاد و دسته :دو دسته است قبول داريم که روايات

�7: « هکه الم در جململکي، از باب اين راحله 1� .&� 19 1� :,� 1c ;�71� «  و  ؛ظهـور دارد در ملکيـت
! 1z «اي ديگر از روايات دسته 1��  .F .� « 1 «ياz ! 1� ;d 1�0� .��  .F .� «  داراي  ،دوم دارد و ايـن دسـته

شود؛ زيرا مـالک در تقييـد جـايي     اول تقييد نمي دسته دوم با دسته. ليکن اطالق است
اوالً: دو دسته افي باشد و تنافي در جايي است که تن ،است که ميان دو دسته از روايات

بنـابراين  . ثانياً: وحدت حکم از خـارج احـراز شـود   روايات ناظر باشد به متعلق احکام؛ 
مانند مورد بحث ما، سـبب تنـافي    ،»قضي«و » سعه«صرف مخالفت در موضوع از حيث 

  ١٤ .نيست تا نياز به تقييد باشد
بـا   زيـرا  ؛رسد که سخن آيت اهللا حکيم موافق با واقع باشـد  با اين وصف، به نظر مي
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توجه به اينکه اين دو دسته از روايات، در مقام تفسير عنوان استطاعت که در آيـه آمـده   
اي از روايات  ته تنافي وجود دارد؛ زيرا دستهميان اين دو دسطور طبيعي  به، هستند است

يگر داللـت  د هشود و دست مي محققمالکانه  که استطاعت تنها با زاد و راحلهداللت دارد 
  .تصرف و بذل از سوي ديگران يا اباحهمالکانه  دارد بر تحقق استطاعت، با زاد و راحله

�« درجمله» الم«اينکه گفته شود حرف مگر  19 1� :,�c ;�1� :� 1� ظهـور در اختصـاص دارد،   » &.
البتـه ممکـن اسـت کسـاني در تقريـر       .تعارض منتفـي اسـت   هبنابراين، ريش .نه ملکيت

  .استدالل به آيه بگويند: آيه درباره استطاعت مالکي و بذلي اطالق دارد
  اند:روايات مفسر استطاعت، با چندين تعبير آمده

�: «با عبارت  .۱ 1� .&� 19 1� :,�c ;�1� « ظهور در ملکيت داردکه.  
  .»هبِ حجما ي«با عبارت  .۲
  .»هبِ حجعنْده ما ي«با عبارت  .۳
  .»هبِ حجيجِد ما ي«با عبارت  .۴

بنـابراين،   .آخر، اعم است از اسـتطاعت بـذلي و ملکـي    سه دسته ،نخست جز دسته
  .بعد، تعارض وجود دارد هميان دسته اول و سه دست
طور قطـع از اطـالق آيـه    آيه است و موردي که به ،رجع اطالقدر استطاعت بذلي، م

تصـرف و بقيـه، در    شده، شخصي است که نه زاد و راحله ملکي دارد و نه اباحه خارج
در ايـن   .شـود  پس اطالق آيـه شـامل اسـتطاعت بـذلي نيـز مـي       .اطالق آيه داخل است

اعت بـذلي تمـام   استطاعت شرعي بـه اسـتط   تحققاستدالل به اطالق آيه، براي  ،صورت
  .است

  سنت ب)

  دسته است؛ از جمله:چند روايات وارده در اين باب 
استطاعت مالي نـدارد و بـا    ،شود که خوددر مورد مردي سؤال مي 7امام  از ک ـ ي

آيـا چنـين حجـي، مجـزي از      گـزارد: ، حـج مـي  اش زاد و راحله و پول بـرادران دينـي  



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۴۰
 

1S «فرمايد: است يا نه؟ حضرت مي االسالم حجة .k 0)1Fs& B�! 1o :��« آري، چنين حجـي کامـل   «؛
  ١٥».است

  تقرير داللت

بـا   حـج سند روايت صحيحه است و امـا داللـت، صـريح اسـت بـر مجـزي بـودن        
بنابراين، داللت اين دسـته از روايـات بـر مـدعا تمـام       .االسالم حجةاستطاعت بذلي از 

  .است

  اشکال

انـد: روايـت داللـت    و گفتـه   مانند مرحوم آيت اهللا حکيم اشکال کرده برخي از فقها،
االسالم، نه بر وجوب حج به بـذل زاد و راحلـه؛ زيـرا     حجةبذلي از  حجدارد بر اجزاء 

اعم است از وجوب، و مدعي وجوب حج است بـه بـذل زاد و    ،حجة االسالماجزاء از 
  ١٦.راحله

  پاسخ

 االسـالم  ةحجـ حج بذلي از آن جهت مجـزي از   شود کهاز ظاهر روايت فهميده مي
چون اگـر   ؛است که تمام شرايط آن را دارد که از جمله شرايط، عبارت است از وجوب

  .وجوب نباشد، اجزاء لغو خواهد بود
اين دسـته روايـات نيـز     رد بر تحقق استطاعت، با بذل زاد:واياتي که داللت دادو ـ ر 

  گويد:مسلم که  محمد بن صحيحه هاند؛ از جمل فراوان
 �� 1- 0� 18 .21f ;g0� ;I7 :(((  0�� .�0Z 1� 1� 1{ .� ;� 0E.| 1=� !1Z 0̂ 1� 0A! 1=?  1�! 1I:  0�� ;qZ.
1� 0" 1� 04B .� 1	 ;k�  1 .� 1�

 .Z 0̂ 1� 0" 1�S  1� 1� 0	1� 1��  1 1�0F13 1� 1� 0813 �9!1 .�!?  1�! 1I:  .a 0� 1� 0E13 ;qZ.
1� 0" 1� 1E! 1W 0E.| 1=7 167 1W 0� 1� 1� N!7<0�1F 1S
 1� 0-1Z 0� 1= N!<0�1F)(١٧ 

اگر به شخصي پيشنهاد حج شود و او خجالت بکشد، حکمش «پرسيدم:  7باقراز امام 
چرا خجالت بکشد! بايـد حـج    ؛اين شخص مستطيع است«؟ حضرت فرمودند: »چيست
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اگر «فرمودند:  ]و در ادامه» [بر االغ برهنه و دم بريده باشد!را انجام دهد، هر چند سوار 
ارد بخشي از راه را پياده و بخشي را بـا مرکـب طـي کنـد، بايـد چنـين       شخصي توان د

  ».کند
  .داللت روايت بر مدعا تمام و سند نيز صحيح است

  اشکال

در اين ميان، بعضي از فقها، از جمله آيت اهللا حکيم، بر داللـت روايـت اشـکال کـرده و     
دارند بر وجـوب حـج، هرچنـد     توان به اين روايات ملتزم شد؛ زيرا آنها داللت نمي«اند:  گفته

  ١٨»!با االغ برهنه و دم بريده و اين، يعني وجوب حج؛ هرچند موجب عسر و حرج باشد

  پاسخ

بـر   و داللـتش ، اسـتطاعت بـا بـذل زاد و راحلـه     تحققبر  ، تصريح دارداوالً: روايت
نفي عسـر و حـرج،    هادلاز طرفي  .وجوب حج، هرچند با عسر و حرج، به اطالق است

  است.گونه روايات  بر اطالقِ اينحاکم 
روايتي مشتمل باشد بر بعضي از مطالبي که التزام بـه آن ممکـن نيسـت، سـبب      ثانياً: اگر

  شود از تمام روايت رفع يد شود. بلکه به مقدار ممکن بايد ملتزم شويم و عمل کنيم. نمي

  اجماع ج)

سنت، به اجماع نيز اسـتدالل  گروهي از فقها، افزون بر استدالل به کتاب و قول اول: 
، بـا توجـه بـه    رسد ليکن به نظر مي ١٩ .اند؛ از جمله عاملي، نراقي و صاحب جواهر کرده

رسـد؛ زيـرا    هاي مختلفي از روايات، نوبت به اجماع نمي حج و دسته تماميت داللت آيه
چراکه اجمـاع قطعـاً مـدرکي     ؛صرف نظر از اشکال صغروي، اشکال کبروي مسلّم است

  .و کاشف از قول معصوم نيستاست 
زاد و راحلـه را   ،انـد: اگـر بـاذل    و گفته  تفصيل شدهقائل به ديگر  قول دوم: گروهي

شود و اگر تصـرف در زاد و   لَه) واجب ميتمليک کند، حج بر شخص بذل شده (مبذول
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شود؛ از جمله کسـاني کـه بـر ايـن نظريـه هسـتند،        راحله را مباح کند، حج واجب نمي
  ٢٠.اند از ابن ادريس و طباطباييعبارت

  نقد و بررسي

سبت به موردي که بـذل  ن ،گفته درست نيست؛ زيرا اگر نگوييم رواياتتفصيل پيش
کم اطالق روايات قطعـاً شـامل هـر دو     تر است، دستصريح ،تصرف باشد نحو اباحهبه

  .بنابراين، وجهي براي تفصيل وجود ندارد .شود  صورت مي
کـه نـذر   ؛ مثـل ايـن  »بذل بر باذل واجب باشد«مطلب که  ان اينمي قول سوم: تفصيل

کـه  شـود و ميـان ايـن    در اين صورت استطاعت محقق مييا قسم خورده است که  کرده
  ».بذل بر باذل واجب نباشد«

  اند:در مقام استدالل فرموده ٢١حلّي، محقق ثاني و عالمه حلّي عالمه
ر مبذول لـه واجـب اسـت و اگـر بـذل      حج ب ،در صورتي که بذل بر باذل واجب نباشد

 ،حج هم واجب نيسـت؛ زيـرا در صـورت دوم، اگـر حـج واجـب باشـد        ،واجب نباشد
  .شود که باطل استاش تعليق واجب بر غير واجب ميالزمه

  نقدي ديگر

  زيرا: ،اين نظريه صحيح نيست
و  شـود کـه بـا بـودن زاد و راحلـه     و همچنين آيه فهميده مي اوالً: از اطالق روايات

  .که بذل بر باذل واجب باشد يا نباشداستطاعت، حج واجب است و فرقي نيست در اين
گونـه مسـتند عقلـي و     هـيچ «کـه  عالمه درست نيست؛ زيرا افزون بر اين ثانياً: تعليل

وجـوب قصـرِ نمـاز بـر     «تعليق  شود؛ از جمله: در موارد زيادي نقض مي ،»شرعي ندارد
ايام، هر چند مبـاح   وجوب تمام بر قصد اقامه عشره«کس، و به ع» سفري که مباح است

وجوب انفاق بـر زوجـه،   «و » مباح جوب صوم، معلق است بر قصد اقامهو«و نيز » باشد
  ».هر چند نکاح جايز باشد ،معلق است بر نکاح
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کـم   نسبت به بذل غير واجب، اگر نگوييم داللـت بيشـتر دارد، دسـت    ثالثاً: روايات،
اي کـه   گونـه  بسيار کم است؛ بـه  ،رد نيست؛ زيرا موارد بذل واجبفرقي ميان اين دو مو
  ».کم ناظر به آن نيست روايات اگر از آن منصرف نباشد، دست«ممکن است بگوييم: 

در اين صـورت   ل تعلق بگيرد به خود زاد و راحله؛بذ«اينکه  قول چهارم: تفصيل در
، در ايـن صـورت حـج    قيمت زاد و راحله بـذل شـود  «و ميان اينکه » حج واجب است

 گويـد:  ؛ از جمله صاحبان اين نظريه، شهيد است که در مقام استدالل مـي »واجب نيست
استطاعت با بذل، صورتي است که خود زاد و راحله بـذل شـود و    تحقققدر متقين از «

  ٢٢».عدم وجوب است ،آيد و اصلدر مورد بذل ثمن، شک در وجوب حج پيش مي

  نقد و بررسي

 ن آيهروايات و همچني؛ چرا که تواند موافق با واقع باشد در باال نمي تفصيل ياد شده
وارد » 7z !� �l��� �7F«اي از روايات، با عنوان گفته، داراي اطالق است؛ چون دسته پيش

  .آن يا قيمت که خود زاد و راحله بذل شود واين عنوان صادق است؛ اعم از اين شده و
وجـود داشـته    »اطمينان به استمرارِ بذل تا وقت نيـاز «که اين قول پنجم: تفصيل ميان

واجـب   ،حـج واجـب اسـت و در صـورت دوم     ،در صـورت اول  باشد يا نداشته باشد؛
عـاملي  اين تفصيل مورد قبول بسياري از فقهاي عصر اول و عصر متأخر، ماننـد   .نيست

  ٢٣ .قرار گرفته است =(صاحب مدارک) و امام خميني
  موافق با واقع و صحيح باشد؛ زيرايل رسد اين تفص به نظر مي

در طول مدت مراسم و نياز، عنوان  ،استمرار اطمينان به بذل زاد و راحله اوالً: با عدم
  .استطاعت صادق نيست

عدم اطمينـان بـه اسـتمرار    «کرد که اطالق آيه و روايات، از موارد  توان ادعا ثانياً: مي
  .منصرف است» بذل

کنـيم   شـک مـي  » اطمينان به عدم استمرار«يا » مينان به استمرارعدم اط«ثالثاً: در مورد 
اصل عدم وجوب اسـت و تمسـک    ،در چنين جايي در تحقق استطاعت و وجوب حج؛
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مصـداقيه و ايـن صـحيح     به بذل، تمسک به عام است در شبهه به عمومات وجوب حج
اگـر   بنـابراين . توان گفت قول پنجم صـحيح اسـت   که از ميان اقوال مينتيجه اين .نيست

هاي الزم در تمام مراسم حج را به شخص ديگر ببخشد، او (مبـذول لـه)    شخصي هزينه
  .مستطيع بوده و حج برايش واجب است

  رجوع به كفايت

اعت بذلي، رجوع بـه کفايـت   که آيا در استطمباحث مرتبط با اين بحث اين است  از
  استطاعت مالکي رجوع به کفايت شرط بود؟ تحققکه در  گونه همان شرط است؟

شـرط   ،در تحقـق اسـتطاعت بـذلي    ،مشهور فقها بر اين باورند که رجوع به کفايـت 
  اند؛ از جمله: اي تمسک جسته ادلهنيست و در اين باب، به 

مطلب بايـد گفـت: از    اين صدق استطاعت بدون رجوع به کفايت؛ در توضيحالف) 
نـدارد و بـا    ،را که موجب استمرار معاش زنـدگي اسـت  اگر شخصي چيزي  نظر عرفي،

اين حال، به او پيشنهاد شود که با مالي ديگر به حج رود، عنوان استطاعت صادق است؛ 
و چه نرود، از اين حيـث يکسـان   چه حج برود  ،زيرا فرض بر اين است که اين شخص

  .رو، با پيشنهاد زاد و راحله مستطيع خواهد بود از اين است.
است که ادله وجوب حج با استطاعت بذلي، نسـبت   طالق آيه و روايات؛ پر واضحب) ا

به رجوع به کفايت، مطلق است و از سوي ديگر، دليلي که رجوع به کفايت را شـرعاً شـرط   
  کند، نداريم. بنابراين مقتضاي اطالق روايات و آيه، عدم شرطيت رجوع به کفايت است.

  وجوب قبول هبه

سـت، ايـن اسـت کـه اگـر کسـي       وگوي زياد ميان فقها گفت مورد بحث ديگري که
  هاي حج را هبه کرد، قبول آن واجب است يا نه؟ هزينه

رسد تا حد زيادي واضح نبـودن   مختلف است؛ به نظر مي مسئلهکلمات فقها در اين 
  داراي چندين صورت است؛ مانند: مسئله، منشأ اختالف گرديده است؛ زيرا مسئلهصور 
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نحـو تخييـر،    نحو تعيين و نـه بـه   به اسمي از حج نبرد؛ نهمقام هبه،  الف) واهب در
هاي حج) به تـو   فالن مبلغ را (به مقدار هزينه«را مطلق بگذارد؛ مثالً بگويد:  مسئلهبلکه 

  ٢٤».قبول هبه واجب نيست«اند:  اين صورت مشهور فقها فرموده در .»بخشيدم
  شود: مي محققاند: استطاعت شرعي به يکي از اين دو امر  در مقام استدالل گفته

هاي رفت و آمد بـا شـرايط    استطاعت مالکي که عبارت است از مالکيت هزينه ک ـ ي
  .ديگر

  .هاي حج استطاعت بذلي که عبارت است از بذل هزينه دو ـ
چون فـرض ايـن    ،فرض اين است که هيچ يک از اين دو امر محقق نيست؛ امر اول

چون بـذل و هبـه بـه عنـوان حـج       ،مکلف استطاعت مالکي را ندارد و اما دوماست که 
محقـق   ،هاي حج که امـر دوم باشـد   هزينه بلکه مطلق بوده است. پس بذل و هبهنبوده، 

  ٢٥ .نشده است

 بگويـد:  نحو تخيير تعيين کند؛ مثالًب) واهب در مقام هبه، حج را تعيين نکند، اما به
  . ...و» انجام حج يا خريد خانه اين مبلغ را بخشيدم براي«

  وجوب و عدم وجوب قبول هبه وجود دارد:درباره در اين صورت، دو قول اساسي 
صـادق   ،هاي حـج  با بذل هزينه ،؛ زيرا عنوان استطاعت»واجب است قبول«قول اول: 

ميان حج و غير حج، مـانع صـدق عنـوان اسـتطاعت نيسـت؛ بـه        ،است و تخيير مکلف
 ،که کنار بذل براي حجمشروط نيست به اين ،عنوان استطاعت بذليعبارت ديگر، صدق 

  ٢٦.چيز ديگري مطرح نشود
  .شود اين قول مورد نقد و اشکال واقع شده است که در ضمن قول دوم بيان مي

بـه  مواردي وارد شده کـه هبـه    اوالً: روايات در ؛ زيرا»واجب نيست قبول«قول دوم: 
شود؛ به عبارت ديگر، بذل  و صورت تخيير را شامل نمي ؛به عنوان حج باشدنحو تعيين 

 ؛و هبه براي حج و غير حج، بذل براي جامع است و اگر بذل براي جامع واجـب باشـد  
بايد صورت اول که مطلق بود نيز واجب باشد چون در آنجا هم تخيير ميان حج و امور 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۴۶
 

  ٢٧ .ديگر صادق است
بخواهـد آن مبلـغ را در   » موهـوب لـه  «اگر که عبارت است از اين ثانياً: مفهوم تخيير

  پس عـدم هزينـه   .حج هزينه کند، شرطش اين است که در لنگه ديگرِ تخيير هزينه نکند
واجب نيسـت؛ چـون    ،ديگر شرط استطاعت است و تحصيل شرايط استطاعت ،در لنگه

واجـب اسـت نـه     ،»واجب«شرط وجوب است نه واجب، و تحصيل شرايط  ،استطاعت
  .»وجوب«شرايط 

مشـهور فقهـا    تصرف در مسير حج؛ هاباحعنوان   ج) واهب، هزينه حج را هبه کند به
 ؛شـود  زيرا عنوان استطاعت بذلي محقـق مـي   ؛اند قبول واجب است اين صورت گفته در

  ٢٨ اطالق داشت. صورت تمليک و اباحه تصرفدرباره  ،چون روايات بذل حج
 ،قبول واجب نيست؛ زيـرا قبـول هبـه   «گويند: از جمله شهيد ثاني مي ،برخي از فقها

واجب نيست؛ چون استطاعت از شـرايط   ،اکتساب استطاعت است و تحصيل استطاعت
  ٢٩».نه واجب ،وجوب است

عرضـه و  ، دائرمـدار  ليکن اين استدالل درست نيست؛ چراکه تحقق استطاعت بـذلي 
محقق شده و با تحقق استطاعت، وجـوب تحقـق    ،پيشنهاد بذل است که با انشاي واهب

به طـور  شود و تحصيلِ شرايط واجب،  پس از آن، قبول از شرايط واجب مي .يافته است
  .واجب استقطع و يقين، 

وجـوب قبـول در ايـن    ؛ تمليک کند هاي حج را به عنوان انجام حج د) واهب هزينه
نـوعي اکتسـاب    ،که قبولاست  صورت اوضح است از صورت سوم و اما اشکال به اين

  .در اينجا هم پاسخ همان است که گفتيم .استطاعت است

  ة االسالمحجمجزي بودن حج بذلي از 

  يا نه؟است االسالم  حجة، مجزي از آيا انجام حج با استطاعت بذلي
  ين مسئله دو قول اساسي وجود دارد:در ا

 ،بنابراين اگر پس از انجام حـج بـذلي   .مشهور فقها بر اين باورند که مجزي است .١
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  ٣٠.واجب نيست حج انجام دهد ،مستطيع شود
شيخ طوسـي از   ؛نيست االسالم حجةقول ديگر اين است که حج بذلي مجزي از . ۲

  ٣١ .سردمداران اين نظريه است

  بررسي ادله هر يک از دو قول

  اند: قائالن به اجزاء، به اموري استدالل کرده
حکـم   ،بـذلي  اول، اسـتطاعت  ه؛ مقدمـ کردن دو مقدمه اجزاء اسـت  ضميمه . نتيجه۱

کند بر وجـوب  در آيه است که داللت مي ،استطاعت مالکي را دارد و مصداق استطاعت
يـک بـار بيشـتر واجـب      ،در تمام عمر ،کند حجداللت مي مقدمه دوم، رواياتي که. حج

  .پس با حج بذلي، بار دوم، حج واجب نخواهد بود .نيست
اند: اينکه گفته شده، استطاعت ، گفته دوم به اين استدالل اشکال کرده بان نظريهصاح

 ،يعني اسـتطاعت  ،بذلي مانند استطاعت مالکي است، در مقام توسعه در موضوع وجوب
اما اينکه حج در تمام عمر يـک بـار بيشـتر واجـب نيسـت،      . است که در آيه آمده است

مدلول  ،بلکه اين مطلب .اين حيث نيز حاکم باشد مدلول آيه نيست تا اين دليل حاکم از
دال بر  ادله«گونه نظارتي بر  ، هيچ»ه بذلاستطاعت ب تحقق ادله«روايات ديگر است. پس 

ندارد تـا از ايـن جهـت هـم حـج       ،»بار بيشتر واجب نيست اينکه حج در تمام عمر يک
  .نباشدحج ديگري واجب  ،حکم حج مالکي را داشته باشد و پس از آن ،بذلي
در پاسخ سؤال عمـار   7داللت دارد بر اجزاء؛ زيرا امامبن عمار  معاويةصحيحه . ۲

مجـزي   االسـالم  حجةمردي با استطاعت بذلي حج انجام داده، آيا از «که پرسيده است: 
1S «اند: ؟ فرموده»است يا نه .k 0)1Fs&� B�!1o :�«.٣٢  

مقابـل ايـن روايـت، دو روايـت     صاحبان نظر دوم ممکن است در پاسخ بگويند: در 
روايـت  يـک   :داللت دارد بر عدم اجـزاء و وجـوبِ حـج در صـورت اسـتطاعت مـالي      

  ٣٣.فضل بن عبدالملک هصحيحبصير و ديگر ابو
که اگر شخصي با استطاعت بذلي حج انجـام داد،  بر اين مبني، در پاسخ فضل 7امام
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در مقام جمع ميان اين دو دسته از روايـات، بيانـات مختلفـي گفتـه شـده اسـت؛ از       
  جمله:

 حمـزة روايت ابو بصير از نظر سند ضعيف است؛ زيرا در سند، علي بـن ابـي   الف) 
  .شود بر استحباب تکرار حج حمل مي ،بطائني است و روايت فضل

، ترجيح با روايـت عمـار اسـت؛ چـون موافـق شـهرت        تعارض تحققبه فرض ب) 
شک موافقت با شهرت فتوايي از مرجحات منصوصـه و مـورد قبـول     فتوايي است و بي

  .همه است
رسد؛ چون فرض بـر ايـن    به فرض تنزل از جمع اول و دوم، نوبت به تخيير مي ج)

  است.پس باز هم نتيجه اين است که مجزي  .ي وجود ندارداست که مرجح
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  .١٢، ص١١.ق، ج  ه١٤١٠البيت الحياء التراث، قم، سال 

  .١٣١، ص١، جفواتح الرحموت در شرح مسلم الثبوت. ٢

؛ دالئل الصـدق، محمـد حسـن    ٢٣قم، ص الداوري، مکتبة تصحيح االعتقاد، شيخ مفيد، طبع. ٣

  . ٣٤٠، ص١قم، ج بصيرتي، مکتبه مظفر، طبع

  .١٢١.ق، ص  ه١٤١٤ سال، قم، الهادي، االمام مؤسسة مقنع، شيخ صدوق، طبع. ٤

   .٩٧آل عمران: . ٥

������� 
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قـم،   العلميه، طبع خلخالي، سيدرضا قلم به خويي، ابوالقاسم سيد درسي تقرير معتمد العروه،. ٦

 البيـت  آل مؤسسـه  االحکـام، سـيد محمـد عـاملي، طبـع      ؛ مدارک٧٧، ص١.ش، ج  ه١٣٦٣

 مؤسسـه  يوسـف بحرانـي، طبـع    الناضره، ؛ حدائق٣٧، ص٧.ق، ج  ه١٤١٠قم،  التراث، الحياء

  .٨٢، ص١٤.ق، ج  ه١٤٠٨ قم، االسالمي، النشر

، ٧.ق، ج  ه١٤١٤ سـال  قـم،  التـراث،  الحياء البيت آل مؤسسه عالمه حلي، طبع الفقها، تذکرة. ٧

 سـال  قـم،  االسـالمي،  النشـر  مؤسسـة  سيد علـي طباطبـايي، طبـع    المسائل، ؛ رياض٤٩ص

  .٣٣، ص٦.ق، ج  ه١٤١٢

  .٩٧آل عمران: . ٨

  .٥از ابواب وجوب الحج، ج ٨، باب٣٤، ص١١وسائل الشيعه، شيح حر عاملي، ج. ٩

  .٢٠٣، ص)تا بي( قم محمدي، قدس شيح طوسي، طبع النهايه،. ١٠

.ق،   ه١٤١٧ قـم،  االسـالمي،  النشر مؤسسة سيد محمد کاظم طباطبايي، طبع الوثقي، عروة. ١١

، ١، ج١٤١٦ قـم،  النشـر االسـالمي،   مؤسسة ؛ تحريرالوسيله، امام خميني، طبع٣٦٢، ص٤ج

  .٣٤١ص

  .٤٨، ص١١مستند الشيعه، نراقي، ج. ١٢

، ١٠بيـروت، ج  العربـي،  التراث احياء دار طبع حکيم، محسن سيد الوثقي، العروة مستمسک. ١٣

  .١٢٦ص

  .١٦١، ص١معتمدالعروه، خويي، ج. ١٤

  .٢از ابواب وجوب حج، ح ١٠، باب ٤٠، ص١١رج وسايل الشيعه،. ١٥

  .١٢٥، ص١٠مستمسک، حکيم، ج. ١٦

  .١، ج١٠، باب ٣٩، ص١١، همان، جالشيعه وسايل. ١٧

  .١٢٥، ص١٠مستمسک، ج. ١٨

مسـتند الشـيعة فـي    ؛ ٤٥و ص ٧ج عاملي،م، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسال. ١٩

، ١٧م، نجفـي، ج الم في شـرح شـرائع اإلسـال   جواهر الك ؛٤٧، ص١١ج نراقي،ه، أحكام الشريع

  .٢٦١ص

  قـم،  االسـالمي،  النشـر  مؤسسـة  طبـع  ادريـس حلّـي،   ابـن  ي،الحاوي لتحرير الفتاو السرائر. ٢٠
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، ٦ل، طباطبـايي، ج رياض المسائل فـي تحقيـق األحكـام بالـدالئ     ؛٥١٧، ص١.ق، ج  ه١٤١٧

  .٤٤ص

 الحيـاء  البيـت  آل مؤسسـة  طبـع محقـق ثـاني،    المقاصـد،  ؛ جامع٧٢، ص٧تذکرة الفقها، ج. ٢١

  .١٢٩، ص٣.ق، ج  ه١٤٠٨ قم، التراث،

 بيروت، العربي، التراث داراحياء و االسالمي دارالعلم مؤسسة ثاني، طبع شهيد البهيه، . الروضة٢٢

 قـم،  االسالميه، المعارف مؤسسة شهيد ثاني، طبع االفهام، ؛ مسالک١٦٦، ص٢.ق، ج  ه١٤٠٣

  .١٣٣، ص٢.ق، ج  ه١٤١٤

؛ ٤٩، ص١١؛ مستند الشـيعه، ج ٤٧، ص٧م، جمدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسال. ٢٣

  .٣٠، مسئله ٣٤٦، ص١تحرير الوسيله، ج

  .٤٥، ص٦ل، جرياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئ. ٢٤

  .١٣٦، ص١٠ي، جمستمسك العروة الوثق. ٢٥

  .١٦٨، ص١. معتمدالعروه، ج٢٦

  .١٣٥، ص١٠. مستمسک، ج٢٧

  . همان.٢٨

  .١٣٤، ص٢. مسالک، ج٢٩

  .١٣٩، ص١٠. مستمسک، ج٣٠

  .١٤٣، ص٢ج طهران، االسالميه، دارالکتب طوسي، طبع، شيخ . االستبصار،٣١

  .٢، ح١٠، باب٤٠، ص١١. وسايل الشيعه، ج٣٢

  .٦، ح١٠و باب  ٥، ح٢١، باب ٥٧. همان، ص٣٣



  
  
  
  
  

  حج كودك
  شمس اهللا معلم کاليي

  .ش  ه١٣٨٦، زمستان ٦٢ميقات حج، شماره 

 سـامان يافتـه   ،در باب حـج  ويژه به، اضر در بررسي اعمال عبادي کودکانپژوهش ح

  بـه بررسـي دو پرسـش اساسـي پرداختـه اسـت: نخسـت        است. نويسنده در اين مقاله،

  اينکه آيا اعمال عبادي کودکان، به طـور کلـي، مشـروع و صـحيح اسـت و دوم اينکـه      

  اعمـال و افعـال او  ، آيـا  توانـد صـحيح باشـد؟ در صـورت صـحت      مـي  ،کودکان حجآيا 

  ، بـه نگـارش درآمـده   در چنـد محـور   ،ن نوشـتار يابا افراد بالغ يکسان است يا متفاوت؟ 

  است:

را آنهـا   و صـحت  تيو مشـروع  يعبـادات صـب   به پرسش اول پرداخته وبخش اول 

 عدم وجوب حج کودک را برعهـده دارد؛ وجوب و  يبخش دوم بررس بررسي کرده است؛

ـ  .قرار گرفتـه اسـت   يمورد بررس يت حج صبيدر بخش سوم صحت و مشروع   ياذن ول

 االسالم حجةعدم کفايت حج صبي از صبي،  بر نساء طواف وجوب ي،در انجام حج صب

  ، محورهــاي بعــدي نوشــتار حاضــر را تشــکيل بلــوغ صــبي قبــل از احــد المــوقفينو 

  دهند.مي

از  اما حج او ؛ستيواجب ن صبي بر است که حج نتيجه گرفته ،در اين نوشتارنگارنده، 

ن ندارد و تنها در بعضي بالغي با حج تفاوتينظر صحت و مشروعيت و حتي ترتب ثواب، 

از اإلسالم (در صـورت عـدم بلـوغ قبـل      حجةچون عدم کفايت حج او از هم ،از احکام

  .ها تفاوت دارداحدالموقفين) با آن
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  مقدمه

دي هـاي زيـا   صوص دانشمندان شيعه، از گذشته تاکنون، کتاببه خ ،علماي مسلمان
مسائل گوناگون اسالمي تأليف کرده و يکي از مسائلي که بـه طـور ويـژه بـه آن      هدربار

بـه   ،انـد کـه فقـه اسـالمي    آنان بر اين عقيـده پـاي فشـرده    .فقه است مسئلهاند،  پرداخته
آماده پاسخگويي  ،خصوص فقه شيعي، پويا بوده و ايستا نيست و در هر عصر و مصري

پرداختـه و در   ،از طهارت تـا ديـات   ،واب مختلفبه تبيين فقه در اب ،يعهفقهاي ش .است
 .اند ها زده اين باره قلم

ه به اطفـال  مسائلي که در ابواب مختلف فقه به آن بذل توجه شده، اعمالي است ک از
از گستردگي ويِِِژه برخـوردار بـوده و    ،از اين جهت ،فقه شيعه شود. و صبيان مربوط مي

روشن است که در اين راه، با  .بيان کرده است مسائل و احکام کودکان را به طور مفصل
، نبـود کتـاب   ي که در ايـن بـاب خـود را نمايانـده    اند و مشکل مشکالتي نيز مواجه بوده
 .مستقل در اين زمينه است

 ،تمام مسائل فقهي مربـوط بـه صـغار و اطفـال باشـد     شامل کنون کتاب جامعي که تا
را بـه   آنهامتفرقه بيان گرديده و کسي  تنها در ذيل مباحث ،تأليف نشده و احکام صبيان

 ست تا دسترسي به آنها آسان باشـد. گردآوري نکرده ا ،طور جداگانه و در کتاب مستقل
سـت  ا» احکام األطفال و أدلّتها عةموسو«، کتاب تنها کتابي که نگارنده در اين زمينه يافته

 =فاضل لنکراني ، با اشراف حضرت آيت اهللا العظميکه به دست گروهي از نويسندگان
مـا در نـوع خـود،    ا ،گرچه جـامع و کامـل نيسـت    ،کتاب ياد شده نيز تأليف شده است.

آمـده   ،حـج الصـبيان   هدربـار  ،»ميقات حـج « هفصلناماي در  . همچنين مقالهاستنظير  کم
 .است

، کار تحقيق و پـژوهش را  »احکام حج الصبي«تب فقهي در باب همين اندک بودن ک
بر مشکالت فائق آمده و  :اهل بيت هبا لطف الهي و توجهات کريمما ا .کند مي دشوار

 .اي هر چند مختصر سامان دهم توانستم مقاله
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در اين نوشته ابتدا به طور گذرا مشروعيت عبـادات صـبي و کـودک را بيـان کـرده،      
 .ايم مشروعيت اعمال او در حج پرداختهدرباره به بحث  گاه آن

 چند نکته

سـخني بـه ميـان     ،يات فقهاي شيعه پرداخته و از فقه اهل سـنت تنها به آرا و نظر .۱
 .فقه شيعه با فقه سني نبوده است هايم؛ زيرا هدف ما مقايس نياورده

آراي معاصـرين و  تنها به آرا و نظريات فقهاي مشهور شـيعه بسـنده نکـرده و از     .۲
 .ايم هاي فراوان برده متأخرين نيز بهره

، به در حين بحثو  ايماند، استناد کرده رسي نشده بربه رواياتي که از جهت سند  .۳
 .ايم ختهابررسي اسناد آن نپرد

هدف ما در اين نوشتار بررسي تمام اعمال حج کودکان نبوده و تنها بـه برخـي از    .۴
 .ايماعمال و مسائل آن اشاره کرده

 عبادات صبي

 مشروعيت عبادات صبي

است. تا فردي به  بلوغضروري است،  که در انجام هر تکليف، وجود آناز شرايطي 
، مـانع از وجـوب   شن است که در کودکان نيز ايـن شـرط  رو بلوغ نرسد، تکليفي ندارد.

 .ستآنهااعمال نسبت به 

؟ يعنـي  است که آيا عبادات او مشروع است اين ، بحث دردر عبادات صبي و کودک
قصـد  را بـه   آنهـا توانـد   نمي آورد يا مشروع نبوده وجا  به را به قصد امتثال آنهاتواند  مي

  ١امتثال امر الهي انجام دهد؟
اند که اعمال صبي، داراي مصـلحت بـوده، اسـتحباب نيـز      مشهور فقها بر اين عقيده

، اطالقات و عمومات آيات قرآن سازي نيست. عمده دليل آنها ادهتنها تمرين و آم دارد و
الةَ ( همکري هيآ؛ ٢شود ميرا شامل کريم است که بالغ و نابالغ  قيُموا الص�

َ
به طور مطلـق،   ٣)أ
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َفَمْن َشِهَد ( هر بالغ و نيز عموم آيکند که همه بايد نماز بخوانند؛ چه بالغ و چه غي بيان مي

َيُصْمه
ْ
ْهَر َفل ٤)ِمْنُكُم الش�

  .شود شامل افراد نابالغ هم مي 
7\1  ) ) )« :، وجـود دارد عدم وجـوب تکليـف   دليل بربراي صبي که  اما از آنجا 1� 1�0�� BE13

 B� 1& ]S.� BQ�� .4 1� ; �� 1�1 J1� 04 1� ;q 1= 0� ;��  1\.�1�70 1z((.«.ما ا ٦.شود پس حکم وجوب از صبي برداشته مي ٥
توان گفت که  مي لذا .دليلي وجود ندارد ،ستحباب و اباحهنسبت به برداشته شدن حکم ا

 .استحباب دارد ،اعمال عبادي صبي

 نکته

بـودن يـک عمـل و    » واجـب «اين نکته توجه داشت که ميان   بهدر اين ميان، بايد 
آن، تالزمي وجود ندارد. نماز که بر فرد بالغ واجب و مشروع است، صحيح » صحت«

 ،تواند صحيح باشـد؛ زيـرا بلـوغ    ولي مي ،اما بر صبي، گرچه واجب نيست .نيز هست
مالزمتـي بـا عـدم صـحت و      ،پس عدم وجوب ٧.تحشرط وجوب است نه شرط ص

رو است که بسياري از علمـا قائـل بـه مالزمـه ميـان آن دو       عدم شرعيت ندارد. ازاين
 .نيستند

قد است نماز او تقائل به عدم وجوب نماز بر صبي است، اما معنکه يا ، باحلي هعالم
٨شرعي است

 در ،و حتي ابـن فهـد حلّـي   و اين شرعي بودن يعني صحيح بودن نماز او  
... � ������ )78��� � ¥7�TJ7AG� � )7« :او هبر صحت روز کند تصريح مي ،صبي هباب روز

b*Z��� *S�Q�� 4� *�Q� � b*Z��� �_ *S�Q�� 4� *�Q�G�.«٩  
ز صبي، هر شرطي کـه بـراي نمـاز    بنابر شرعيت نما«: صاحب جواهر نيز گفته است

نمـاز   تواند مقدم بر او يا در محازات او پس زن نمي .براي او نيز خواهد بود ،بالغ هست
�47 «کند که  مرحوم نراقي نيز بر اين نکته تأکيد مي ١٠».بخواند *S�7Q�� p�,!7�� ���V q��

�� ��8�	�� 4� �89!V Sk Y*CM � !%IJ$|F �Z����� !%"-C«اگر چـه واجـب    ،عبادات صبي، ١١
 .اما شرعي است ،نيست

. نماز ارد، مالزمتي با عدم صحت نمازش ندگر آنکه: تمريني بودن نماز صبيدي هنکت
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 .تواند مشروع و صحيح نيز باشداو در عين تمريني بودن، مي

��, «کند:  حلّي اين دقت را چنين بيان مي همرحوم عالم�� � !� �JQ�� �Z�� 6�G *S�Q��
 !%��-F ����� 6^�"� 4j�( ( ( »�L 9	%a�� ?!t :���� �Z�¡ �oJ' )k �.«١٢ 

، بـه معنـاي   جـواز اصـطالح فقهـا، عـالوه بـر      درع، مشـرو  همطلب ديگر آنکه کلمـ 
در مورد کـودکي کـه هنگـام     ،به نقل از ذکري ،صاحب حدائق نيز آمده است. استحباب
، آيا بر خود مصلّي هم جـايز اسـت جـواب    م کند و افرادي جواب او را بدهندنماز سال

�a� �*Cf *·� �7~7«ت: گفته اس ،سالم او را بدهد U7I	o \� ,����� � ���  47� �!�^�7A¬�
 N!�^�"� �JQ�� �9!V ��Z�¡.«١٣  

�: «گويدصاحب عروه مي� ����� *6^�"�� ,!7�� *)7W� 	7If� �° 7a�7�7o�,!�� �Z�؛ ١٤»��
حـج  «مرحـوم نراقـي نيـز در بحـث      .»گرچه تمريني است، ولي مشروع است ،عبادات صبي«

 ١٥.قائل به استحباب حج صبي شده است »الصبي

امـا صـحيح و شـرعي     ،بر او واجب نيسـت نکه يا عباديِ صبي، بانتيجه اينکه اعمال 
 .تمرين نيز باشد ،تواند ثواب برآن مترتب شود و در همان حال است و مي

 حج بر صبيعدم وجوب 

که اطـالق برخـي از    ١٦، اعمال و احکام حج وجود داردشرايط هفراواني دربار آيات
ِ 5ََ (. شود ، شامل صبي نيز ميآنها َْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسبيالً  حجا7�اِس  َوِب�  ١٧.)ا-ْ

شود و روايتـي   ، شامل افراد نابالغ هم مياين آيه، عالوه بر مکلفين اطالق وجوب در
�«کند:  نيز بر اين مطلب داللت مي� ���� \k9!�W � \k9!`' N!�Zr �!���.«ما به داليـل  ا ١٨

ف، افراد نابالغ از اطـالق آيـه و حـديث    خاص، از جمله شرطيت بلوغ در وجوب تکلي
  .شوند و اجماع علما و فقها نيز مؤيد اين مطلب است خارج مي

، لذا حج بر او واجب نيسـت و اگـر   چون صبي هنوز بالغ نشده«فاضل هندي گويد: 
سخن اقامـه   دو دليل، اين؛ ايشان براي »آورد، از باب تمرين خواهد بودجا  به حجي هم

 ١٩.يکي اجماع علما و ديگري روايات :کند مي
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پـس   .يکي از شرايط وجوب حج، بلوغ و عقل اسـت «مرحوم نراقي نيز گفته است: 
٢٠.کنند ايشان به اجماع و حديث رفع القلم تمسک مي ؛»حج واجب نيست ،بر صبي

 

يعنـي   ،د ورزيده که چون صبي شرط وجـوب حـج  شهيد اول هم بر اين مطلب تأکي
٢١.حج براو واجب نخواهد بود، پس بلوغ را ندارد

 

�G �7«شيخ طوسي نيز گفته است که �� � ?l7�� S�7Q���7& �7���&M �7����G� �7Z��.«٢٢ 
به خاطر عدم بلـوغش، واجـب    ،فقهاي معاصر نيز بر اين امر تأکيد دارند که حج برصبي

 .نيست

چه مراهق و نزديک به حج بر صبي واجب نيست، اگر«اند:  رمودههم ف =امام خميني
اإلسـالم   حجـة ولي کفايت از  ،، گرچه صحيح استجا آورد وغ هم باشد و اگر حج بهلب

٢٣.»کند نمي
 

 :ها تمسک جستتوان به آن اما رواياتي که مي

زمـاني حـج    :حج کودک ده ساله سؤال شد. ايشان فرمود هدربار 7از امام صادق .۱
!�1 «: شود که محتلم شود بر او واجب مي 1I ��! 1% .D 04 1� 1z 1R.� .A . 0� 1� .40F� .4 1� ;�;�0�1[ 1A�  .�70Z 1� 1� 1�!7 1I

s& 0�� ! 1%0Z 1� 1� ;� 1� .9! 10�� 1e.� 1l 1W 1� 1\1�1� 0&� � 1L.M TJAG� ��  0g1� .�1$ � 1L.M.«٢٤ 

داند کـه يکـي از آنهـا     تکليف وجوبي خارج مي هسه گروه را از داير 7امام علي .۲
04 «: صبي است 1� ;q 1= 0� ;� 1\1� 1�0�� BE13  B� 1& ]S.� BQ�� .4 1� �� 1�J1��  B� 1& .E	;� 0s10�� .4 1� 1� 1\.�1� 0 1z�  .\.}!7B��� .47 1� 1� 1P7Z .- ;�

 B� 1&�  1¼.�0Z1� 0" 1�.«٢٥
 

 صبي صحيح است؟ حج

شـود کـه اگـر     اکنون که دانستيم حج بر صبي واجب نيست، اين پرسش مطـرح مـي  
ديگر، آيا حج او صحيح عبارت ؟ به ، آيا حج وي مشروع است يا خيرصبي حج بگزارد

 است؟
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 اقوال علما .١

حلي  اند. عالمه و حتي گروهي ادعاي اجماع کردهدانند  ميصحيح را صبي  حجعلما 
و دو روايت از عامـه و   ٢٦گفته است که احرام صبي صحيح است »تذکره«و  »منتهي«در 

 ).کند ( که در ادامه بيان خواهد شد خاصه نقل مي

حـج   ه. وي در مقايسـ اسـت صحت و حتي استحباب حج  مرحوم نراقي نيز قائل به
: گويد و نيز مي ٢٧»N!�^�7"� S�Q�� �^W !%"-�F �Z�Q�� �& E!W «گويد:  صبيه و حج صبي مي

مانند عبد  ،ولي مانعي هم از انجام حج ندارد ،ي که داراي يکي از شرايط حج نيستکس
 ،ست کـه اسـتحباب  روشن ا مميز، مستحب است که به حج برود. مأذون و فقير و صبي
 به يقـين  ،وقتي عملي استحباب داشته و ثواب بر آن مترتب است مالزم با صحت است.

 ,�7r!� :]کننـد  ايشان سه دليل براي صـحت حـج صـبي اقامـه مـي     [ صحيح خواهد بود.
 N!<�3 *S�Q�� ���!D ! *v|= ��!�=3 � ��� p!�	��  �p!���9.٢٨  

 روايات .٢

تواند حج انجام دهـد   صبي پرسيد که آيا او مي حج هدربار 9ازني از پيامبرخدالف) 
؛ »بله و براي تو نيز پاداشـي هسـت  : «، حضرت فرمود]انجام دادتوان براي او حج  يا مي[
»./� .�0� 1� .213 04 1� �E!1� .A .40F ./� .�0� 1�7 ./� ;�	 ;A 19 B� 1� ;�	;� 1� ;�;� 0� .� 1A 1�! 1I9  µ�! 1& 1	 ;k 1� 1�1� 0� 1� ;9 .�0Z1�.M 0g 1�! 1� 1=

 ;z 13 ./� 1�	 ;A 19 ! 1� 0g1�! 1� 1= ! 11u µS.� 1' ! 1% 1� 1� 1� :�13 1� 0���  ;d ;� 0813 .e1� 1� 0\ 1� 1C 1�! 1I � 1l 1k .)0� .� 04 1�.«٢٩
 

 :ده که شـبيه بـه روايـت قبـل اسـت     حلي از ابن عباس نقل کر هروايتي را عالمب) 
» :�& �lu 3 /� �	A9 !� :g�!�= N!Z�' �3��� g�=9 :�783 »� � \�C :�!I ?.«در اين دو روايـت  ٣٠ ،

 واال اسـت. براي مادر بچه ثواب مقرر شده و اين بيانگر آن است که حج صـبي صـحيح   
، اين عمـل در  ترتب ثواب براي عمل غير صحيح، معنايي نخواهد داشت. از سوي ديگر

ـ  ،و با امر ايشان انجام شده است که خود 9منظر پيامبرخدا ن عمـل  داللت بر صحت اي
٣١.کند مي
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!�1 « ج) 1I .)0Z 1< ;-0�� .40F .� B�1 ;� 04 1� 19! 1� .b 0% 1� .40F ] .~ 1� 04 1� : 1 .x!B��� �� 1- 0� 18 !1F13 ;g0�1[ 1A7 71� 1� ]S.�7 BQ�� .47 1�� 
 1� 1̀ B�� � 1L.M 1�! 1I .�.F ;T 1�0 ;z.«احرام صبي را منوط کردنـد   7) امام جوادثغر يعني ريزش دندان( ٣٢

 اين سن، صبي هنوز بالغ نشـده اسـت.  سالگي است و در  ١٢به ريزش دندان که در سن
 .پس احرام درحديث به معناي وجوب نيست

ها، در حال احرام، جايز شمرده شده اسـت؛   در روايتي، تظليل براي کودکان و زن د)
»./� .�0� 1� .213 04 1�7  *���!.F 1�0[ 1F G : 1�! 1I 1E	 ;� .�0 ;� 0\ ;k 1� .E!1Z0� ]Q�� 1� . ! 1"]��� 1~ 1�ايـن روايـت بيـان     ٣٣».� 

 .کند که احرام بچه صحيح است و اال سؤال از تظليل در اينجا لغو خواهد بود مي

کنـد، ظهـور در    مـي  ٣٤حجـة اإلسـالم  حج صـبي از   يرواياتي که داللت بر عدم اجزا ) ه
بود، ديگر نوبت بـه بيـان حکـم (عـدم اجـزاء)      صحت حج وي دارد؛ زيرا اگر حج او باطل 

٣٥.منه بوده است نکه صحت حج او، مفروغيکند بر ا داللت مي ،رسيد. پس بيان حکم نمي
 

مشـروع و   ،تواند و بر او جايز اسـت احـرام ببنـدد و حـج وي     نتيجه اينکه صبي مي
 .استصحيح 

 اذن ولي در انجام حج

ـ « اين است کـه  ،گري که بايد به آن پاسخ داده شودپرسش دي ا بـا اثبـات صـحت    آي
شـرط   ،در صحت حج ،اذن از ولي خود اذن بگيرد يا احرام و حج صبي، او بايد از ولي

  »؟نيست
گروهي مانند شهيد اول و عالمه حلي قائل به   است؛ميان فقها اختالف  ،در اين مورد

�7o«گويد:  شهيد اول مي .شرطيت اذن از ولي هستند 1 .¡!1� ;� >� .Q1� 1G  *G.M ;�71� EL13 1� N�b7*Z� 1E	7 ;j1� E13 
 *y	��.«٣٦ 

�\ G �*C3 �67 « است:قائل به اذن صبي از ولي  ،صاحب رياض نيز مانند شهيد اول�!=
���  *y	�� EL|F b*Z��� *S�Q�� 4� T��&¬� *�Q� � E	�s�� ~� G � !��
� *S�Q��.«٣٧

 

مشـروط بـه اذن    ،حرامِ صبيت اره و تحرير، بر اين باور است که صحدر تذک عالمه
٣٨.صحيح نيست ،ولي است و اگر بدون اذن او باشد
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 داليل لزوم اذن از ولي

وجـوب را  ؛ چون اينان هسـتند کـه شـرايط    نجام مناسک حج، بر افراد بالغ است. ا۱
 .است ، خالف اصلدارند. پس اگر غير بالغ، مأذون در حج باشد

، از صبي مأذون است و صبي غير مـأذون ، در مورد کنون آنچه در اينجا بيان گرديدها
�U�!7V YZ7= 9!7Q�I¯� )7F �k!7± �7Z « :و حج وي نيستاست رد نص خارج مو� q��� ,�9�

�� )'f�� 	�-�� ,9	� 4� 4*�Z���°  �!7 *���� �,!7�� T��&¬� *Ef e�L � E�L[�� *S�Q�� 	k � ���� �
�� !%Z= 9!Q�I¬� 6� ���� 4�� ����.«٣٩ 

صبي نيـز ممنـوع از    ،، همراه با صرف مال است و از سوي ديگرون اعمال حجچ. ۲
 ٤٠.مأذون باشد ،، پس بايد از طرف ولي خوداستتصرف در مال 

 :دانند اما گروهي ديگر اذن ولي را شرط نمي

صاحب مستمسک عـروه نيـز    ٤١».�� ELM ��^' �  �a�G	y* « :گويد مرحوم خويي مي
��If�° � T	« :گفته است�� *̂ ' �  ��D¬«: «امام راحل نيز بيان کـرده اسـت   ٤٢	7If� �° 

 � *̂ '  ��D� T��s& *y	�� EL|F �.«٤٣ 

 داليل عدم لزوم اذن

) بـه  اند، در پاسخ قول قبلي (لـزوم اذن  کساني که قول عدم لزوم اذن ولي را پذيرفته
 :اند داليلي تمسک کرده

۱. » � �Z=!W p!�	���� � �*�,f� �J$M *EM�C!^89 � ��^'(((«ـ  ؛ صـبي   صـحت حـج   هادل
اصـل يـا خـروج از     تپـس مخالفـ   .اند را مشروط به اذن از ولي نکرده مطلق بوده و آن
توقيـف و تعيـين بـه دسـت      ،عـالوه آنکـه از خـود ايـن عمومـات      آيد. متيقن الزم نمي

 ٤٤.آيد مي

گـر  و ا ٤٥وي ـ اوالً و بالذات ـ همراه بـا صـرف مـال نيسـت       حج، از سوي ديگر .۲
، اگر قائل شـويم  ر پي داشته باشد، در صورت کفارهعملي انجام دهد که صرف مال را د

اي متوجه او نخواهد بـود و بـه    ، کفارهخطاي وي يکي بوده و فرقي ندارند عمد صبي و



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۶۰
 

، بحثـي در آن  فاره براي صبي، براي پرداخت آن، اگـر ولـي اجـازه دهـد    فرض ثبوت ک
ماند و بايد بعد از بلوغ صبي خواهد  هاجازه ندهد، بر ذمکالي ندارد، اما اگر نيست و اش

, �G »�L	7A 678�	  « :گونه است هدي و قرباني نيز همين مورد خريد در بپردازد. *�¶�
���.«٤٦

 

 وجوب طواف نساء بر صبي

ري اسـت  اهميت آن به قـد  مناسک مهم در حج، طواف نساء است.يکي از اعمال و 
زدواج کنـد و اگـر همسـر داشـته     توانـد ا  حاجي ديگر نمي، جا نياوردن که در صورت به

، ايـن حکـم   جـا نيـاورد   تا زماني کـه آن را بـه   ، همسرش بر او حرام خواهد شد وباشد
 .همچنان باقي خواهد ماند

انجام اعمـال حـج بـر صـبي     نکه يا با .صبي است حج، در اين ميان، آنچه مهم است
يـد  ، باو آيا او نيز همچون افـراد بـالغ  ، آيا طواف نساء بر او واجب است مستحب است

 تمام اعمال حج را انجام دهد؟

 :پيش از پاسخ به اين پرسش بايد به سه نکته توجه داشت

هيچ اختالفي وجـود   ،اين موردواجب است و در  ،، بر مرد و زن بالغطواف نساء .۱
طـواف نسـاء بـر زن کبيـره      :فرمود 7امام کاظم؛ روايات نيز بر آن تصريح دارند ندارد.

  :واجب است
 ;� B�1 ;�  �R7.
 0� 1� .470F ] .~ 1� .40F .4 1" 10�� .4 1� �� B�1 ;� .40F 1�1 0�13 04 1� !1�.F! 1̂ 0'13 04 .� �� B� .� 04 1� 1�	;� 0� 1� ;40F

 .4 1" 10�� ! 1F13 ;g0�1[ 1A 1�! 1I �R.
0� 1� .40F ] .~ 1� .40F . 0R 1" ;�� .�Z .V13 04 1�7  0Q .0�� .4 1� � 1�.� 1j0�� .�13 0�10�� 1� .E!1Z
 0\ .% ]� ;W ;#� 1	B
�� ;\ .%0Z 1� 1� 0\ 1� 1C 1�! 1I . ! 1"]��� ;#� 1	1$ 0\ .%0Z 1� 1�13(٤٧ 

شوند که طـواف نسـاء را    حالل مي ،زن بر مرد و مرد بر زنزماني در موسم حج،  .۲
 .انجام داده باشند

ز هـر  و ااسـت   م نيـز حـرام  ، بر صبيِ محـرِ ملي که بر محرِمِ بالغ حرام استهر ع .۳
٤٨.، بر صبي نيز الزم است از آن بپرهيزدعملي که او بايد اجتناب کند
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؛ ) اتفاق نظـر دارنـد  علما (غير از يک نفر هصبي، هم در مورد وجوب طواف نساء بر
، حـج باطـل   ولي با ترک آن ،واف نساء واجب استط: «شهيد اول در دروس گفته است

ـ     اما زن هم بر او حالل نمي .شود نمي و صـبي نيـز چنـين     اگـردد و حکـم خصـي، خنث
�	 d´!<I 68� d!W�o « ٤٩».است= b*Z��� �`F y	�� #	
� � b*Z��� *S�Q�� ½ !"��� #�	$¾ �F Tb�� �

�� 6� YW�  )7�I )7}J�!F �!���7AG� 47� E!7���� � K	7���� �7�F  !7"��� Y%Z7�� T�z � !¤�_
K	����.«٥٠

 

  :نويسد مي جواهرصاحب 
ز بلوغش ، بعد ااگر صبي طواف النساء را ترک کند، زن بر اواند  اي تصريح کرده عده

حکمـي   ،شـود و ايـن   ، سـبب حرمـت زنـان مـي    حرام خواهد شد؛ چرا که احرام بسـتن 
ين مکلفـ بلکه شامل غير  .ين نداردمکلفتنها اختصاص به  ،وضعي است و احکام وضعيه

اف نسـاء نيـز سـبب    ، طـو شـود  که احرام سبب حرمـت مـي   طور مانپس ه شود. ميهم 
  گردد. حليت مي

دارد و  ، تنها حکم تکليفي را برميحديث رفع« دهد: ايشان در ادامه چنين توضيح مي
حکـم وضـعيِ تـرک طـواف      از آثـار  ،همچنين حرمت نساء کار به حکم وضعي ندارد.

  ٥١.»شود ، لذا رفع نميالنساء است
� 7%= E!W UZW	 7$ ?3	�TcG  !7"��� # « :کند گونه بيان مي ا اينايشان نظر نهايي خود ر

Z= d�83 �F ���� #JV JF S�!��� � E!ZQ�� � E!Z�Q�� �  !"��� � �!8����((.«٥٢ 

 ،مانند مردان و زنـان  ،صبي هم که گويد اللثام نيز همچون ديگران ميصاحب کشف 
�7« :کنـد  بيان ميو علت آن را چنين  ٥٣بايد طواف نساء را انجام دهد� T�7z�  �7�F b7Z���

U�j�!F ��� G �Z��	�� T!j&f� � *4%���� 6�A T��&¬� *E3 4� �_	�F.«٥٤
 

$	�# ���"7!  ��678 « :ادعاي اجماع کرده است ،ر وجوب آنب ،حلي در تذکرهعالمه 
�� qr3 !�}Y�� ���� \k�7_ � R`�!7��� 4� E!ZQ�� �  !"��� � �!8���(((.«احـل نيـز   امـام ر  ٥٥

گويـد: ولـي وي بايـد او را     دانسـته، مـي  الزم  ،طواف نساء را حتي براي صبي غيرمميـز 
  :طواف دهد
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�!8��!F  !"��� #�	$ *��� G , �  !"��� *\�� )F����� Q�� �7b*Z��� )-
�� � *S 	�= ,
 �� *)z � \%�� �&�� �W�o�3��� E!W 	� �!8��� G �  !"����7_ )7-
�� T�7&3 	7� )7F , 

�� 6� �*Z�� b]Z���� �&  !"��� #�	$ �F #	
� E3  	&f��  !"��� �� *)z(٥٦ 
، تنها مرحوم آيت اهللا خويي به مخالفـت برخاسـته و قـول    اما در ميان فقهاي معاصر

  گويد:	ايشان مي ف نساء بر صبي را ترجيح داده است.عدم وجوب طوا
؛ زيرا دو نوع حکم بـر  شود نمي ، زن بر او حرامظاهر آن است که با ترک طواف نساء

 :شود احرام بار مي

 .حکم وضعي؛ مانند بطالن عقد در حال احرام .۱

فرقـي   ،لـذا از ايـن جهـت    .که در حال احرام، عقد بسته نشـود از شرايط عقد آن است 
پـس   .ص نداردتنها به بالغ اختصا ،؛ زيرا احکام وضعيهميان بالغ و غير بالغ وجود ندارد

 .صحيح نخواهد بود ،، عقد نکاح ببنددال احراماگر صبي در ح

  ند ترک تقبيل و ترک لمس با شهوت.؛ مانحکم تکليفي .۲
، از آغاز در حق صبي ثابت نيسـت  کليفي محض هستند و اين نوع احکامها احکام تاين

شود. چون شرط حکم  طرف ميظورات نيز براين مح ،تا اينکه گفته شود با طواف نساء
واقع چيزي بر او حرام نخواهد ، در مکلف نباشد، پس وقتي محرِم .تتکليفي، بلوغ اس

از احکـام   ،نسـاء  پس حرمـت تـرک طـواف    تواند مرتکب آنها شود. پس وي مي بود.
، لـذا صـبي بـا تـرک آن حجـش صـحيح اسـت و زن بـر او حـرام          مختص بالغين بوده

 ٥٧.شود نمي

 ة االسالمحجعدم كفايت حج صبي از 

ايد به اين پرسش مهم مشروعيت و همچنين صحت حجِ صبي، ب، بعد از اثبات جواز
اگر معتقـد   :؟ به بيان ديگرکند يا خير مي حجة اإلسالمآيا حج او کفايت از  پاسخ داد که

صحيح است و آن کودک بعـد از بلـوغ مسـتطيع شـود و      ،کودک غير بالغ حجشويم که 
همـان حـج    به حج برود يـا  ، آيا بر او واجب استدرت رفتن به حج تمتع را پيدا کندق
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 دوران کودکي کافي است؟

م وجـود  االسال حجةدر پاسخ بايد گفت: هيچ اختالفي در عدم کفايت حج صبي از 
 .آن است ٥٨د، اجماع نيز مؤيندارد و عالوه بر روايات

ِ�َ;ِه َسـبيالً  حجا7ّاِس  َوِبQ 5ََ ( آية بـالغ   وجوب حج بر افراد هدربار )اَ-يِت َمن اسَتطاَع ا
 هکليف بر عهدامتثال امر الهي نبوده و ت ،صبي حجپس  .شود و شامل غير بالغ نمياست 

جـا   بـه  مجزي نبوده و بايد حج ديگري بعد از بلوغ ،لذا اين حج او .او باقي خواهد ماند
شود که محتلم شـود   زماني بر انسان واجب مي ،کنند که حج روايات نيز داللت مي .آورد

 . و بالغ گردد

را  حجـة االسـالم  نسـبت بـه    ،قبـل از بلـوغ   ، عدم کفايت حجِاز اطالق روايات زير
 :توان برداشت کرد مي

N!�J : «يدفرما مي 7صادق امام .۱ ;_ BE13 0	1� 1��&  ;�7 1<� .� 1= .�70Z 1� 1� 0g71C! 1W 1\1�1� 0&� B\;� , �� 1s .& 1 0� 1�
T1J 0A¬� .«٥٩

 

N!�1J «مضمون فرمودند:  نيز به همين .۲ ;_ BE13 0	1� 1��&  1�7 .�70Z 1� 1� 0g71C! 1W 1\1�1�7 0&� B\7;� , 1R.� .A 1 0�
T1J 0A¬0� ;� 1<� .� 1=«.٦٠

 

�1 «از اسحاق بن عمار است که:  .۳ .40F� .4 1� «!�ª .4 1" 10�� ! 1F13 ;g0�1[ 1A77 1z 1R.� .A . 0��  .�70Z 1� 1� 1�!7 1I
s&\1�1� 0&� � 1L.M TJA¬� � .«٦١

 

 گفتار علما

، حـج صـبي کفايـت    طبق احاديث فوق«کشف اللثام گفته است:  هندي درفاضل  .۱
 ٦٢.»کند نمي ازحج واجب

��l7k ¿b7� G� 47 ��7«گويـد:   مرحوم نراقـي ادعـاي اجمـاع کـرده، مـي      .۲ �Z�7"�F  
s&�!r¬!F )F #JV JF TJA¬� �.«٦٣

 

عي صـبي تطـو   حج«حلي نيز در تذکره همين قول را پذيرفته و گفته است: عالمه  .۳
٦٤.»کند نمي اإلسالم حجةاست و کفايت از 
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کمـال  ، يکي از شرايط وجوب حـج «: گويد صاحب جواهر نيز به بيان ديگري مي .۴
گر در حال غير بلوغ حج انجـام  پس ا لذا حج بر صبي واجب نيست. .لوغ استعقل و ب

 االسـالم حجـة  ، باز هـم کفايـت از   ائل به شرعيت عبادات او هم باشيم، حتي اگر قدهد
 ٦٥.»نخواهد کرد

ه صحت و شـرعيت عبـادات   حتي اگر قائل ب«در مستمسک عروه نيز آمده است:  .۵
٦٦.»کند نمي حجة االسالم، باز هم کفايت از صبي باشيم

 

�477 &��77 �77	 : «امــام راحــل نيــز فرمــوده اســت .۶ b77� � 477j� ,�77' b77*Z��� *S�77Q��  
s&TJA¬� �.«٦٧ 

 بلوغ صبي قبل از احد الموقفين

وقـوف   قبـل از [عبد] : اگر در برخي روايات، در خصوص عبد و مملوک آمده است
کـرده و   حجـة االسـالم  ، در اين صورت حج او کفايـت از  به مشعر يا عرفات آزاد شود

��70. �/.« :وردآجا  به حجة االسالمالزم نيست بعداً  1� .213 047 1� �9 BY7 1� .40F 1� 1� .�! 1� ;� 04 1�7  ��	7;�0 1� .�
 0�;3 0�� 1� 19 0,13 0� 1� 1= . 0R 1-.I 0	10�� 1� 1&13 1� 19 0,13 � 1L.M : 1�! 1I 1� 1= 1� 1� 1T 0	 1� 1P.��.«٦٨

 

، حـج را  کسـي مشـعر را درک کنـد    اگر در روايتي به طور مطلق بيان شدههمچنين 
�/.«درک کرده است:  .�0� 1� .213 4�7 : 0�� 1� 19 0,13 0� 1� 1= 1� 1� 0a10�� 1� 19 0,13 04 لي کـه بـه   امـا سـؤا   ٦٩».��1

، قبـل از احـد المـوقفين بـالغ     است که اگر صبي نيز همچون مملـوک اين رسد  ذهن مي
، نکه حج او هنگام شروعيا با توجه بهکند ( مي حجة االسالم، آيا حج وي کفايت از شود

�1 ��0 «) آيا اطالق ندبي بوده است 19 0,13 0� 1� 1= 1� 1� 0a10�� 1� 19 0,13 04 آيـا   شود و نيز شامل صبي مي» ��1
خصوصـيت نمـود و حکـم     يالغـا  ،توان صبي را به مملوک ملحق کرد و از مملوک مي

 مملوک را بر صبي نيز جاري ساخت؟  

واحد نداشته و همداستان نيستند و چند قول از سوي آنـان   هفقها در اين مسئله نظري
 گروهـي نيـز راه احتيـاط را در    داننـد.  اي چنين حجي را کافي مي مطرح شده است؛ عده

 .اند و گروه سومي نيز در ترديد مانده اند حج شده هگرفته و قائل به اعاد پيش
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 توضيح

روط کردن احـرام صـبي بـه اذن    ، بعد از مش»تحرير االحکام«حوم عالمه حلي در مر
، اين حـج وي کفايـت از   اگر او قبل از احدالموقفين، کامل و بالغ گردد«يد: گو مي ،ولي

٧١.تذکره نيز براين امر تأکيد کرده استو در  ٧٠کند اإلسالم مي حجة
 

همـين قـول را    =، شهيد اول، حکيم و نيز امـام راحـل  شيخ طوسي، صاحب جواهر
حج صبي است و  يسبب اجزا ،بلوغ قبل از احد الموقفين اند که پذيرفته و تصريح کرده

برداشـته   ،وي هعهـد  از ذمـه و  ،حجة االسـالم کند و وجوب  مي اإلسالم حجةکفايت از 
٧٢.شود مي

 

شـهيد ثـاني    .اند موضع مشخصي اتخاذ نمايند گروهي دچار ترديد شده، نتوانسته اما
 ٧٣.، محـل ترديـد اسـت   کنـد  حجـة االسـالم  ن فردي کفايت از چني نکه حجيا :گويد مي

ه در نهايـت قـول اجـزاء را    چـ گر ،عالمه در منتهي ادعاي ترديد کـرده همچنين مرحوم 
٧٤.است پذيرفته

 

انـد. صـاحب ريـاض     آن را الزم دانسـته  هه و اعـاد احتياط شد گروهي ديگر قائل به
پـس احـوط آن اسـت کـه بعـد از       .بل اعتنا باشد، نيافتمحجت و دليلي که قا«: گويد مي

بلکـه اظهـر آن اسـت کـه اعـاده       ،احـوط : «گويـد  مي نراقي نيز ٧٥.»استطاعت، اعاده کند
: ، گفتـه اسـت  جزاء پرداختـه إ نکه به جواب از ادلهيمرحوم حکيم هم، بعد از ا ٧٦».نمايد

جـا   بـه  احوط بلکه قول قوي آن است که بعد از مستطيع شدن، اعاده کرده، دوباره حج«
٧٧.»آورد

 

 علت ترديد

  ،آنچه سبب ترديد گرديـده، ايـن اسـت کـه احـرام صـبي، نـدبي و مسـتحبي بـوده         
  بـه عبـارت ديگـر، چـون حـج صـبي       ٧٨.تواند تبديل به فرض و وجـوب شـود   لذا نمي
  بـه نيـت نـدب    ،اش آن است اعمالي که تـا قبـل از بلـوغ انجـام داده     ، الزمهتندبي اس

  بـه خصـوص   ؛کنـد  کفايـت از اعمـال وجـوبي نمـي     ،نه وجوب و اعمـال نـدبي   ،باشد
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، کمـال او زمـاني اسـت کـه     از سـوي ديگـر   ٧٩.نه تکليفي ،آنکه افعال وي تمريني است
، مجـزي  اگر تجديد نيت کندباشد (قبل از وقوف)، و  انشاي حج در آن زمان صحيح مي

توان به حکم متعيني دست يافت و ترديد همچنـان بـاقي خواهـد     لذا نمي ٨٠.خواهد بود
 .ماند

 داليل قول به اجزاء و کفايت

حـج وجـوبي از   کـه   انـد  دانند و قائل شـده  کساني که حج چنين فردي را مجزي مي
 :اند ، به داليل ذيل تمسک کردهشود گردن وي ساقط مي

، آن خصوصيت کـرده  يالغا ،که در خصوص عبد و مملوک وارد شدهرواياتي را  .۱
به اين صـورت   ٨١.شود دهند که قبل از احدالموقفين کامل مي ميسرايت  را به هر فردي

کند کـه ايـن    ، کمالِ قبل از رسيدن به احدالموقفين است و فرقي نميکه مالک در اجزاء
لذا صـبي را نيـز شـامل شـده و حـج او       .حريتبا بلوغ حاصل شود يا با عتق و  ،کمال

٨٢.خواهد بود حجة االسالممجزي از 
 

٨٣.شود شامل صبي نيز مي= ��a�� À9,3 4�� X�� À9,3 ��«اطالق روايت  .۲
 

کره ادعـاي اجمـاع کـرده و    در تذ عالمه .ماع شده استاج چنين حجي یبر اجزا .۳
�� ��S�Q* «گفته است: F EM �(((  ,E!W9f� SI!F )�= � !���� �=��F �3 �F UI	= ��a�!F #	I	�� )�I

 4� 3b83s&TJA¬� �((( qr3 !�}Y�� ��� .«٨٤
 

اقوي اين است که اعاده بـر او   ،طور که اگر صبي بعد از نماز ظهر بالغ شود همان .۴
بلـوغ  قبل از  ،که ماهيت نماز ظهر گونه همانو ت گونه اس واجب نيست، در حج نيز اين

ماهيـت حـج نـدبي صـبي قبـل از       .يکسان است، در حج نيز چنين است ،و بعد از بلوغ
 ،مسـتحب «: نکـه گفتـه شـده   يبا هم ندارند و ا فرقي ،با حج واجب او بعد از بلوغ ،بلوغ

بـا هـم متفـاوت     ،از لحاظ ماهيـت  ،، در جايي است که اين دو»مجزي از واجب نيست
٨٥.باشند

 

، ه و از نظر مـالک امـر  از نظر مصلحت و مفسد، حج بالغبه بيان ديگر، حج صبي و 
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نـه از متعلـق امـر و     ،، از جهت امر اسـت ند و اگر تفاوتي وجود داشته باشدتفاوتي ندار
، بـه خـاطر صـبي    مأمور به؛ يعني حج مطلقاً مصلحت دارد، فقط اگر صـبي انجـام دهـد   

 وغش بـر او واجـب  ، به خـاطر بلـ  مستحب است و اگر بالغ انجام دهد براي او ،بودنش
 .شود که حج صبي مجزي نباشد چنين تفاوتي موجب نمي ردد.گ مي

٨٦.اند ايي است که مشهور به آن قائل شده، فتوقول به اجزاء .۵
 

 نقد

 :اين داليل کافي نبوده و داراي اشکاالتي است

) نياز دارد کـه در بحـث مـا چنـين     داخلي يا خارجي( هبه قرين ،الغاي خصوصيت .۱
نـوعي   ،ايـن  ن حکم مملوک را بـه صـبي سـريان داد.   توا پس نمي وجود ندارد. اي قرينه

 ٨٧.قياس است

بلکـه مـدرکي و اجتهـادي    ، اجماعي که مرحوم عالمه ادعا کرده، تعبـدي نيسـت   .٢
¬�Wl�� \j�� � \k,!��A� E!j	�M 9� �������� p!	�� 4� ����o � ����� � �,9	7�M !7k,9� 5 :است

S�Q��X.٨٨  
  از بحـث مـا خـارج اسـت؛ زيـرا ايـن      » �= ��7a�� À9,3 4�À9,3 �7 ���7«روايت  .۳

، حجـش صـحيح   نکه کسي که مشعر را درک کنديو اروايت در مقام بيان تصحيح است 
اسـت و فقـط    اي اسـت کـه حجـش صـحيح     صبي هدرحالي که بحث ما دربار ؛شود مي

تـوان بـه ايـن حـديث      پس نمي بحث داريم. حجة االسالماجزاء و عدم اجزاء از  هدربار
٨٩.تمسک جست

 

يکـي اسـت و    ،از لحاظ ماهيت و طبيعـت  ،گفته شده حج صبي و حج بالغنکه يا .۴
 ،، تنهـا در صـورت  بلکه ايـن دو  .، صحيح نيستماز قبل از بلوغ و بعد از آن استمثل ن

ل نمـاز  ؛ مثـ يت باشدتواند دليل وحدت در ماه وحدت دارند و وحدت در صورت نمي
ولي هرکدام داراي حقايق گوناگون  ،، همگي در صورت واحدندقضا و ادانافله، واجب، 

دليل بـر آن   ،داند حج صبي را مجزي نمي ،رواياتنکه ي. اباشند و مخصوص به خود مي
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و  ،پـس اجـزاء   متفـاوت اسـت.   ،ز لحاظ ماهيت و حقيقتا ،است که حج او با حج بالغ
  ٩٠.عدم اجزاء دليل بر اختالف در حقيقت است

  
  
  

                                                           

 .٣٤١القواعد الفقهيه، محمد فاضل لنكراني، ص. ١

  .١٨٠، ص١٠الوثقي، سيد محسن، حکيم، ج ةمستمسک عرو. ٢

  .٤٣. بقره: ٣

 .١٨٥. بقره: ٤

 ،(باب اشـتراط التکليـف)   ٤، ابواب مقدمات عبادات، باب ١وسايل الشيعه ، شيخ حر عاملي، ج. ٥

  .٨١ح

  .١٨٠، ص١٠مستمسک عروة الوثقي، ج. ٦

  .١٠١، ص١الفقه الشرعي، محمدعلي الصابوني، ج . ٧

 .٣٣١، ص٢تذکرة الفقهاء، ج. ٨

 .٤٧، ص٢المهذب البارع، جمال الدين احمد بن محمد بن فهد، الحلي، ج. ٩

  .٣٢٩، ص٨جواهرالکالم، محمد حسن النجفي، ج. ١٠

  .١٠٨، ص١١مستند الشيعه، مال احمد نراقي، ج. ١١

  .٣٣١، ص ٢الفقهاء، ج   . تذکرة١٢

 .٧٦، ص٩حدائق الناضره، يوسف البحراني، ج. ١٣

  .٣٥، مسئله ٥٨١، ص١لطباطبايي، جعروة الوثقي، سيد علي ا. ١٤

  .١٥٧، ص١١مستند الشيعه، ج. ١٥

و  ٩٧و٩٦: اصل وجـوب حـج (آل عمـران    .١: توان تقسيم نمود آيات حج را به سه دسته مي. ١٦

احکـام و توابـع    .٣) ٢٧: فـتح ؛ ٢٠٣ـ   ١٩٦، ١٥٨، ١٣٥: افعال حج (بقـره  .٢)؛ ٢٥و ٢٧: حج

  ،ر.ک: کنزالعرفـان، فاضـل مقـداد    ؛)١٢٨ـ   ١٢٦: ؛ بقـره ٣٠و ٢٠ :؛ حـج ٩٧ــ   ٩٤و٢: (مائده

������� 
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  .کتاب الحج ،زبدة البيان، محقق اردبيلي ؛٢٤٢ص

  .٩٧. آل عمران: ١٧

  .١٤٣٠(باب انّه يجب الحج علي الناس) ح ٢واب وجوب حج باباب ،١١وسايل الشيعه، ج. ١٨

  .١٤٩و  ٧٢صص، ٥کشف اللثام، الفاضل الهندي، ج. ١٩

 .١٥ص  ،١١. مستند الشيعه، ج٢٠

 .٣٠٦، ص١دروس، شهيد اول، ج .٢١

  .٣٢٨، ص١الطوسي، ج المبسوط في فقه اإلماميه، ابو جعفرمحمد. ٢٢

 .٣٤٠، ص١تحرير الوسيله، روح اهللا موسوي خميني، ج. ٢٣

ابـواب   ،١١؛ وسـايل الشـيعه، ج  ١٤، ح٦، ص٥، جالطوسـي  تهذيب االحکام، ابو جعفرمحمـد . ٢٤

  .١٤١٩٨ح ،(باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ) ١٢وجوب حج، باب

(باب اشتراط  ٤، ابواب مقدمات عبادت، باب١، جالشيعه ؛ وسايل٩٤يخ صدوق، صشخصال، . ٢٥

 .٨١ح ،التکليف)

  .٢٤، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٥٤، ص١٠منتهي المطلب، ج. ٢٦

  .١٥٥، ص٢مستند الشيعه، ج. ٢٧

 .١٥٧و  ١٥، صص ١١. همان، ج٢٨

 .٣، ح١٤٧، ص٢االستبصار، شيخ طوسي، ج. ٢٩

  .٥٤، ص١٠منتهي المطلب، ج. ٣٠

 .١٩٧، ص٢ميقات الحج، ش هحج الصبيان، محسن اراکي، مجل. ٣١

؛ وسايل الشـيعه،  ٤٣٥، ص٢؛ من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج٩، ح٢٧٦، ص٤الکافي، ج. ٣٢

  .١٤٢٢٥، ابواب وجوب حج، ح٢٠، باب١١ج

؛ ٦٩، ح٢٤بـاب  ٣١٢، ص٥؛ تهـذيب األحکـام، ج  ١٠٦٤، ح٢٢٦، ص٢ه، جمن اليحضره الفقي. ٣٣

  .١٦٩٦٧، ح٦٥باب )،، ابواب تروک احرام (باب جواز التظليل١٢وسايل الشيعه، ج

  ).همين نوشته (بخش عدم کفايت حج صبي از حجة اإلسالم. ٣٤

 .١٩٧، ص٢ميقات الحج، ش هحج الصبيان، مجل. ٣٥

   .٣٠٦، ص١. دروس، ج٣٦
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 .٣٣٨، ص١ج ،المسائل (چاپ قديم)رياض . ٣٧

 .٩٠، ص١؛ تحرير األحکام، ج٤٢١، ص٨و ج ٢٦، ص ٧تذکره، ج. ٣٨

  .٣٣٨ص  ،١ج ، ل (چاپ قديم)ئرياض المسا. ٣٩

  .٩٠ص  ،١؛ تحريراالحکام، ج ٤٢١، ص ٨و ج  ٢٦، ص ٧تذکرة الفقهاء، ج . ٤٠

  .١٢، ص ٢٨موسوعة االمام خويي، ج . ٤١

  .١٦ ، ص١٠مستمسک عروه الوثقي، ج. ٤٢

  .٣٤٠، ص١الوسيله، ج ر. تحري٤٣

  .١٨، ص١١مستند الشيعه، ج. ٤٤

. صاحب جواهر به خاطر اينکه حج صبي همراه با تصـرف مـال   ٢٣٤، ص١٧جواهرالکالم، ج. ٤٥

کند؛ زيـرا   اما احتمال عدم اشتراط اذن از ولي را نيز رد نمي .داند است، اذن ولي را شرط مي

دهد؛  صرف مال نيست. ايشان حتي احتمال اجماع هم مي حج وي ـ اوالً و بالذات ـ همراه با  

نعم ال بد من إذن الولي بذلك الستتباعه المال في بعض األحوال، فليس هـو عبـادة محضـة،    

مع احتمال العدم، لعدم كونه تصرفاً مالياً أوالً و بالذات إن لم يكن إجماعاً، كما هو ظاهر نفي 

  .الخالف فيه بين العلماء

 .٣٢٩، ص١، المبسوط في فقه االماميه، ج١٨ص ،١١لشيعه، ج. مستند ا٤٦

 .١٧٧٩٠ح ،(باب وجوب طواف النساء) ٢، ابواب الطواف، باب١٣وسايل الشيعه، ج. ٤٧

 .٦٩ذيل حديث  ٢٦باب  ،٤٠٩، ص٥؛ تهذيب االحکام، ج٣٢٩، ص١المبسوط، ج. ٤٨

 .٤٠٤، ص١. دروس، ج٤٩

 .٤٥٨. همان، ص٥٠

  .٢٦٠، ص١٩. جواهر الکالم، ج٥١

  .٤١٠ص  همان، .٥٢

  .٤٨٤، ص٥کشف اللثام، ج. ٥٣

 .٢٢٨، ص٦. همان، ج٥٤

 .٣٥٣، ص٨تذکرة الفقهاء، ج. ٥٥

  .٤١٦، ١. تحرير الوسيله، ج٥٦
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 .٣٦١، ص٢٩موسوعة اإلمام الخويي، ج. ٥٧

  .لذا فقط مؤيد است نه دليل ،اين اجماع مدرکي است. ٥٨

 ١٣بواب وجوب حـج، بـاب   ا ،١١؛ وسايل الشيعه، ج١٨، ح٢٧٨، ص٤کليني، جشيخ الکافي، . ٥٩

 .١٤٢٠٠ح ،(باب ان الصبي إذا حج ...لم يجزء)

 .٢و١ح  ٨٦، باب٢االستبصار، ج. ٦٠

 .١٤١٩٧، ح١٢، ابواب وجوب حج باب١١وسايل الشيعه، ج. ٦١

  .٧٣، ص ٥کشف اللثام، ج . ٦٢

 .٢٠، ص ١١مستند الشيعه، ج . ٦٣

 .٤٢١، ص ٨تذکرة الفقهاء، ج . ٦٤

  .٢٢٩، ص ١٧جواهر الکالم، ج . ٦٥

 .١٤، ص ١٠مستمسک عروة الوثقي، ج . ٦٦

  .٣٤٠، ص١الوسيله، ج ر. تحري٦٧

 .١٣، ح٥، ص٥؛ تهذيب االحکام، ج٢٨٩٢، ح٤٣٣، ص٢الفقيه، ج  اليحضره  من. ٦٨

  .٢٣)، ابواب وقوف بمشعر، باب١٨٥٤٠(ش ١٣، ح١٤الشيعه، ج وسائل. ٦٩

  .١٢٥، ص١. تحريراالحکام، ج٧٠

 .٤٢١، ص٨. تذکرة الفقهاء، ج٧١

؛ مستمسک عروه، ٣٠٦، ص١؛ دروس، ج٢٣٤، ص٧؛ جواهرالکالم، ج٢٩٧، ص١المبسوط، ج. ٧٢

 .٣٤٨، ص١جامام خميني، الوسيله،  ؛ تحرير٢٩، ص١٠ج

  .١٢٣، ص٢. مسالک االفهام، شهيدثاني، ج٧٣

 .٥٩، ص١٠. منتهي المطلب، ج٧٤

  .٢٢، ص٦رياض المسائل (چاپ جديد)، سيد علي الطباطبايي، ج. ٧٥

  .٢٢، ص١١ج . مستند الشيعه،٧٦

 .٢٩ص  ،١٠. مستمسک عروه، ج٧٧

  .٥٩، ص١٠. منتهي المطلب، ج٧٨

   .١٢٣، ص٢. مسالک االفهام، ج٧٩



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۷۲
 

                                                                                                                                        

 .٥٩، ص١٠. منتهي المطلب، ج٨٠

  .٢٣٠، ص١٧. جواهرالکالم، ج٨١

 .٣٢، ص٢٦؛ موسوعة اإلمام الخويي، ج٢٩، ص١٠مستمسک عروه، ج. ٨٢

 .٢٣٠، ص١٧جواهر الکالم، ج. ٨٣

 .٣٨ص، ٧تذکرة الفقها، ج. ٨٤

 .٤٥٥، ص ٢عروة الوثقي، ج . ٨٥

 .١٢٤، ص ٢مسالک االفهام، ج . ٨٦

 .٢٩، ص١٠؛ مستمسک عروه، ج ٣٢، ص ٢٦موسوعة االمام الخويي، ج . ٨٧

 .٣٢، ص٢٦موسوعة االمام الخويي، ج . ٨٨

 . همان.٨٩

 . همان.٩٠



  
  
  
  
  

  محرم با زن در حج يشرط نبودن همراه
  محمد قايني/ اسداهللا حاج جعفري

  .ش  ه١٣٩٠، تابستان ٧٦ماره ميقات حج، ش

و وجـوبِ   بدون همراه داشـتن محـرم   ،تا حکم مسافرت زن است برآننوشتار حاضر 

د. اين مقاله از دو بخش تشکيل شده مورد بررسي قرار ده در چنين حالتي را ،نحج بر ز

 هوظيفـ است: در بخش اول، نويسنده اين پرسش را مطرح و بررسـي کـرده اسـت کـه     

 �� �	�� �����  حاکمان در تعامل با مسلمانان ـ آنجـا کـه ميانشـان اخـتالف مـذهبي      

?��معي از مسلمانان، مسلمانان ديگر را مجبور کند کـه  آيا جايز است که حاکمِ ج �

بخش دوم در پـي   ؟و از مذهبِ فقهيِ وي پيروي کنندمناسک مذهب خويش را وانهند 

بررسي حکم حج زن، بدون همراه داشتن محرم اسـت. نويسـنده در ايـن بخـش، آرا و     

ررسـي نمـوده   اقوال فقها را مطرح کرده و به دنبال آن، حکم مسـئله را در دو مرحلـه، ب  

است: در مرحله نخست، قاعده به دست آمده از اطالقات کتاب و سنت را مطرح کرده و 

در مرحله دوم، به تبيين و بررسي ادله خاص مسـئله و اشـکاالت آن پرداختـه اسـت. از     

اما آنچه  .متفاوت است ،اين موضوع هنظر فقهاي مذاهب اسالمي دربارديدگاه نويسنده، 

وجـوب   �� 	�� 	�� ����, نيز ميميان آنان مشهور بوده و مطابق نظر مذهب اماميه 

  .مشروط به همراهي محرم نيست ،زنحج 

 را کـارگزاران حکومـت سـرزمين حجـاز، ايـن موضـوع       ،آگاهي يافتيم که به تازگي
شـخصِ  براي انجام مناسـک حـج، اگـر تنهـا باشـند و       ،که زنان در سفراند  کردهمطرح 

ايـن موضـوع در سـخنان     .شوند محرمي آنان را همراهي نکند، از سفرِ حج باز داشته مي
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اخـتالف نظـر دارنـد؛ بعضـي آن را      ،علمايِ گذشته طرح شده و فقها در مورد حکم آن
معروف و مشهور (ميان فقها در ايـن   هدانند. نظري گروهي ديگر جايز نميجايز شمرده و 

بـا او   ١شدن حج بـراي زن، مشـروط بـه همراهـي محـرم      موضوع) اين است که واجب
بلکه بيشتر فقها، جز احمد بن حنبل و بعضـي ديگـر، اعتقـاد بـه چنـين شـرطي        .نيست
احمد بن حنبل در اين مورد شده، يکسان  ههايي که در مورد نظري تي نقل قولح .ندارند

است که بـه او نسـبت    نيست و اعتقاد به چنين شرطي، تنها يکي از چندين نظرِ متفاوتي
    .داده شده است

يکـي از شـروط وجـوبِ     که که بعضي از فقها معتقدند  بنابراين، بايد در نظر بگيريم
کـه    بلکه بايد اين را نيز در نظر گرفت .همراه داشتن محرم در سفر است حج برايِ زن، 
تنهـايي و بـدون    که بـه  اعتقاد به حرمت تکليفي در مورد سفرِ زني دارند ،بعضي از فقها
ليکن گروهي ديگـر از فقهـا، اعتقـادي بـه حرمـت سـفرِ        .شود انجام مي ،همراهيِ محرم

توانايي مسافرت به تنهايي را داشـته   ،بلکه معتقدند در صورتي که زن .چنين زني ندارند
   .ساير شرايط وجوب] سفرِ حج بر او واجب خواهد بود تحققباشد، [با 

اند، گذشـته از   حاکماني که مذهب فقهي خاصي را اختيار کردهپس در اين صورت، 
واجب بودن، آيا اصالً اجازه دارند ديگر مسلمانان را که به مشيِ فقهي آنان معتقد نبـوده  

عمل کرده و پيـرو ايشـان    آنها همجبور نمايند که مطابق شيو ،ارندو نظر فقهي متفاوتي د
ـ      عمل نمايند  باشند و براساس مناسک مذهبي د، بلکـه بـه   که نـه تنهـا بـدان بـاور ندارن

  نادرستي آن معتقدند؟!
ها سفر حج براي زن تنها را واجب ندانند، در اين صورت آيا بـر   به فرض که حنبلي

ها و پيروان ديگر مذاهبِ فقهي که نظرشان واجب بـودن حـج بـر زن      ها و شافعي مالکي
واجـب خواهـد بـود کـه راه و      ،باشد و محرمي به همراه نداشتهچند تنها بوده هر ،است

روش خويش را وانهند و از مذهب خود روي بگردانند و با فقه خود مخالفـت کننـد و   
  شمارند، ترک نمايند؟!   ي را که براساسِ عقيده و مذهب خود واجب ميحجدر نتيجه 
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وي بدون همراه داشتن محرم و وجوبِ حـج بـر    ،اکنون برآنيم تا حکم مسافرت زن
ي، مـورد بررسـي قـرار    اجتهادي و روش اسـتنباط فقهـ   هين حالتي را بر مبناي ادلدر چن

جاست پيش از پرداختن به اين مهم، به موضوعِ درخور اعتنايي که مربـوط  بدهيم؛ ليکن 
حاکمـان در تعامـل بـا     هنکه وظيفياست، بپردازيم و آن او موارد مشابه آن  مسئلهبه اين 

  چيست؟، وجود دارد  تالف مذهبياخآنجا که ميانشان  ،مسلمانان
آيا جايز است که فرد مسلمان، يـا حـاکمِ جمعـي از مسـلمانان، مسـلمانان ديگـر را       
مجبور کند که مناسک مذهب خويش را وانهند و از مذهبِ فقهيِ وي پيروي کنند؟! آيـا  
سزاوار است پيروِ مذهبِ حنبلي، پيروان مذهبِ حنفي را مجبور کند که اعمـال خـود را   

را  :پيروِ مکتبِ اهـل بيـت   ،جا آورند؟ آيا جايز است حنبلي مطابق گرايشِ فقهيِ او به
عملي با آيينِ مذهبي خود کند؟! مجبور به مخالفت  

آن هستيم، موردي کاربردي و مرتبط  هبارراينجا به دنبال بررسي و تحقيق د آنچه در
معتقد به جـواز مسـافرت   است و آن عبارت از اين است که زن مسلمان و  مسئلهبا اين 

اش شـده و از سـفر    بدون همراهي محرم، مجبور به پذيرش حکمي برخالف عقيده ،زن
در حالي که براساس مکتبِ فقهيِ مورد قبـول آن زن، حـج بـر وي     .حج باز داشته شود

کند که مذهبِ فقهـيِ مـورد    در اين مورد تفاوتي نمي .واجب شده و ترکش جايز نيست
ت يا شافعي، مالکي است يا حتي در بعضي از احتماالت حنبلي؛ چرا قبول او، شيعي اس

که براساس تمامي اين مذاهبِ فقهي، اگر زن اطمينان به تواناييِ مسـافرت بـه تنهـايي را    
منـع شـرعي بـراي مسـافرت او وجـود نخواهـد        ،تنها به سببِ زن بودن او، داشته باشد

صورت، آيا بخشي از مسلمانان، به صرف اينکه بـه مـذهبِ خاصـي     پس در اين .داشت
بـاز   از حـج  ،مذهب آنـان بـاور دارد  غير از معتقدند، مجازند چنين زني را که به مذهبي 

  دارند؟!
شـناختن   رسميت  با احترام به جايگاه مذاهبِ فقهيِ مسلمانان و لزوم به ،آيا اين رفتار

يا اين کار، تحميـل بـاور خـود بـر ديگـر مسـلمانان نيسـت کـه         آنها منافات ندارد؟! و آ
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  اند، عمل کنند؟!   برخالف آنچه مطابق حجت و دليلِ شرعي پذيرفته
کنـد،   از دستورات آن مذهب پيروي مـي  ،کسي که معتقد به مذهبي است و در عمل

ـ  ،در واقع حجت بر او تمام شده است و در اين صورت قِ آيا بازداشتن او از عمل، برطب
  اش، مصداقِ ناراستي و ستمگري نيست؟!   دستورات مذهبي

که نظرِ شرعيِ مجتهد، منطبق بر واقع و همان حکمِ مـورد نظـرِ خداونـد     در صورتي
رسـند و در   کند، به ثواب و پاداش الهـي مـي    باشد، هم او و هم کسي که از او تقليد مي

الهـي، عـذر آنـان در پيشـگاه     صورت اشتباه کردن و عدم انطباق آن با حکمِ مورد نظـر  
ـ   .يابنـد  بر اجر و پاداش نيز دست مـي  ،خداوند موجه بوده و عالوه برآن  هحـال در زمين

تواند ادعا کند که نظرش همواره، منطبق بر واقـع و   احکام و مسائل شرعي، چه کسي مي
ـ    همان نظرِ خداوند است؟ تنها مي مجتهـد، چـه صـحيح و     هتوان چنين گفـت کـه نظري

ا واقع و چه نادرست و خالف واقع باشد، در هر حـال، عـذر وي نـزد خداونـد     مطابق ب
    .اش بخشودني است موجه و خطاي احتمالي

پس از اعتقاد به يک مذهب و اتمامِ حجت شـرعي بـر آنـان،     ،اگر بنا باشد مسلمانان
شـود کـه همگـي تنهـا بـه       آزاد نباشند براساس دستورات آن مذهب عمل کنند، الزم مي

ب واحدي روي آورند و مذاهب ديگر را طرد کنند؛ با فرض انتخابِ مذهب واحـد،  مکت
  برترييا مذهب شافعي چه  مذهب حنبلي چه رجحاني بر مذهب شافعي خواهد داشت

اين مذاهب چه مزيتي بر مذهب مـالکي خواهنـد داشـت؟     هبر مذهبِ حنفي دارد و هم
  ...و

 ،طـور کامـل   به ،سخ دارند که مذهبشاناعتقاد را :عالوه، پيروان مکتب اهل بيت به
 9از اهـل بيـت و عتـرت پيـامبر     ،است؛ چرا کـه شـيعيان   9منطبق بر سنت پيامبرخدا

 دقيقـاً همـان سـخن و مشـي پيـامبر      ،کنند و سخن و مشـي عتـرت   اطاعت و پيروي مي
ه منش و روششـان از قـرآن و   بلک .ندارند باور ،آنان به قياس و اجتهاد به رأي .خداست

تبعيـت   ،دو از ايـن  ،طور کامل  سرچشمه گرفته و به 9پس از آن، از سنت نبوي هتبدر ر
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گذشته از اين، چگونه است که اجتهاد کردن بر برخي از مسلمانان جـايز اسـت    .کنند مي
  شايستگي آن را ندارند؟!   9و در عين حال عترت پيامبر

اند و مسائل مورد نظر را بـدون دخالـت دادن    داراي مقامِ عصمت 9اهل بيت پيامبر
 .کردنـد  نقـل مـي   9طور مسـتقيم از پيـامبر   حدس و گمان شخصي و اجتهاد به رأي، به

سـت کـه از نظـرِ ديگـران،     رو ازاينهرگز از آنان صادر نشده و  ،چنين اجتهادي بنابراين
اشـد و در نظـر آنـان،    يـرِ اهـل بيـت ب   اجتهاد تنها در جايي ارزش و اعتبار دارد که از غ

قابلِ اعتنـا نيسـت! در حـالي کـه بـا ايـن وصـف، ارزش و اعتبـار          :مذهب اهل بيت
  خواهد بود. 9حقيقي، از آن مکتبِ اهل بيت پيامبر

در هر حال، اين مطلب حايز اهميت است و نبايد بـه سـادگي از کنـار آن گذشـت؛     
نظـر   کامِ عمليِ دين، بـا يکـديگر اخـتالف   زيرا مسلمانان در بسياري از موضوعات و اح

ـ   اي پنجمانند وجوبِ نمازه ، جز در احکام ضروري ؛دارند  هخـدا و روز  هگانه، حـج خان
با اين حال، در فروع و جزئيات اين مسـائلِ ضـروري نيـز همچنـان      .ماه مبارک رمضان

آن،  شود که در حکـم  کمتر موضوعي يافت مي مباني و نظريات گوناگوني وجود دارد و
ارد، وجـود داشـته باشـد! بلکـه در بيشـتر مـو       لمان مذاهبِ اسالمي، اتفـاق نظـر  ميان عا

ميـان   ،خصوص در موضوعات و رخدادهاي جديد به ،شاهديم که حتي در يک موضوع
همچنين در بعضي از موضـوعات   .وجود دارد ن يک مکتبِ فقهي نيز اختالف نظرعالما

 نکـه ياروست که عالمان يک مکتبِ فقهي، خود در  اينگونه است و اين از آن قديمي نيز 
  ورد نظر چيست، اتفاق نظر ندارند!نظر امام و پيشوايشان در آن موضوعِ م

ورد اختالف است کـه  مسافرت زن به تنهايي، خود در شمار اين موضوعات م مسئله
 هـر چنـد برخـي از عالمـان     .انـد  متفاوت به احمدبن حنبل نسبت داده هسه نظري ،در آن

در عـين حـال،    .نظريه، تنها به يـک وجـه تمايـل دارنـد     سهحنبلي مذهب، از ميان اين 
بعضي ديگر از عالمان اين مذهب، معتقد به قولِ ديگري بوده و بـر ايـن باورنـد کـه در     

  ي است که گروه اول بدان معتقدند.حنبل غير از آن نظر نظر احمدبن ،مسئلهاين 
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احکام جزئي و عملـي، امـري    هاسالمي، دربارالف نظر ميان مذاهب اصل وجود اخت
ديگـر را از عمـل بـر طبـق     مسـلمانان   ،پس اگر گروهي .بديهي و غير قابل ترديد است
دارند، تنها به جهت کبر و غروري است که دارنـد و فقـط    دستورات مذهب خود باز مي

گاهي عقيده و مذهبِ عالمـاني   نکهياايشان است؛ با   براي تحقير و تضعيف مکتبِ فقهي
 هادل ايشان ممنوع گرديده، متکي به داليل و مدارکي است که بر  که عمل به احکام فقهي

به اين  .آنان رجحان دارد هادل بر ،ر هنگام تعارض و ناسازگاريديگران برتري داشته و د
سـت و  فقها عمومِ مردم تنها رجوع به هسائل مورد اختالف و غير آن، وظيفترتيب، در م

ستنباط بلکه ا .عمليِ جزئي، خود استدالل نمايند توانند براي دستيابي به احکامِ مردم نمي
 ،گونه موارد در اين ،مردمه فقيهان و عالمان ديني است و تود هاحکام شرعي، تنها بر عهد

  اي ندارند. وظيفه
انان در مسـائل  اي از مسـلم  وقتي بـا دسـته   ،شود برخي از عالم نمايان گاهي ديده مي

عليـه   ،کمک بعضي آيـات و متـون دينـي     به مخالفت برخاسته و به ،فرعي موافق نيستند
کـه در فقـه و    که آن آيات و نصوص ديني، بر عالمـاني  در حالي .کنند ايشان استدالل مي

کنند، پوشـيده   احکام فرعي، از مکتب ديگري (غير از مکتب شخص مخالف) پيروي مي
هرگاه (در راستاي طرحِ مخالفت) اين نصوص ديني بر ايشان عرضه و نامفهوم نيست و 

، آن اي خواهند داشت يا پاسخي خواهند داشت که بـر اسـاس آن   شود، پاسخِ قانع کننده
چندگاه، ديگران را به عمل بر طبق احکامِ مذهبِ خـويش   د هرازنعالم نمايان مجاز نباش

ســلمانان در مـورد شــناخت جزئيــات  م هنـد. امــا در هـر حــال، مقلــدان و تـود   وادار کن
ــکاالت و     اســتدالل ــه اش ــونگي برخــورد و پاســخگويي ب ــوارد) و چگ ــن م ــا (در اي ه
    .اي ندارند  هاي ديگران به کمک احاديث و نصوص ديني، هيچ وظيفه مخالفت

ها به اين نقطه انجاميد، پيشنهاد نگارنده به سـران و کـارگزاران امـت     اکنون که بحث
مسلمين اين است کـه ايـن موضـوع     هاجتماعات به رسميت شناخته شدام اسالمي و تم

در دستور کارشان قرار گيرد و در کنار ديگـر تصـميمات خـود، نسـبت بـه آزادي       ،مهم
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مسلمانان ـ با هر نوع عقيده و مذهبي که دارند ـ در عمل براساسِ دسـتورات و احکـامِ     
طـوري کـه کسـي حـق نداشـته       بهگيري و تعيين تکليف نمايند؛  عملي مذهبشان تصميم

 ،کـاري  بق مذهبي خاص نمايد؛ چرا که چنينباشد مسلمانان ديگر را مجبور به عمل برط
ري، هرچند دو حرمِ هيچ حکومت و کشو ،در چنين وضعيتي .مصداقِ ستم و ظلم است

توانـد از ايـن مصـوبه اسـتثنا      منوره در آن باشد، نمـي  همکرمه و مدين هيعني مک ،شريف
  شود.

چيزي موجب صدور اين امر گرديده که زن مسلمان مصري، بـه جهـت همـراه     چه
جـا آوردن   رايش نـدارد، از بـه  نداشتن محرم، صرفاً به اين خاطر که به مذهب حنبلي گـ 

هـم بنـابر    آن ،شود؟! درست است که احمـد بـن حنبـل   داشته حج محروم و باز هفريض
و  ،نسامالک بن  ،شمارد، اما با اين حال يا جايز نمي چنين حجي را بر زن واجب ،قولي

    .مذاهب اسالمي، نظرشان برخالف اين است هشافعي و ديگر ائم
چگونه قابل توجيه و پذيرش است که چـون تعـداد کمـي از مسـلمانان کـه تبـرک       

و ديگـر قبـور صـالحان و اوليـاي الهـي را جـايز        9جستن به مضـجع شـريف نبـوي   
  !؟دارنداز اين عمل پسنديده باز را سلمانان شمارند، ديگر م نمي

و تبرک و توسل  9آيا سزاوار است مسلماني که به قصد زيارت حرمِ شريف پيامبر
جستن به قبر مطهر و منور آن حضرت و در مسير تقرب بـه خداونـد متعـال بـار سـفر      

 ،رو شود، تنها به اين جهـت کـه بعضـي مـذاهب اسـالمي      بسته، با ممانعت ديگران روبه
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  از اين سه مورد نيست!  9قبر پيامبر

يث داراي سـند صـحيح و داللـت تـام هـم باشـد، در برابـر        که اگر اين حد در حالي
وارد شـده و حتـي    9گيرد که در تشويق زيارت قبر پيـامبر  نصوص و رواياتي قرار مي

انـد!   ها، ترک زيارت حضرت را مصـداق روي گردانـدن از ايشـان شـمرده     برخي از اين
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ـ      بنابراين، تعارض به وجود مي  هيله وسـ آيد و بـاالخره آن حـديث قابليـت تخصـيص ب
   .روايات دسته دوم را خواهد يافت

نسـبت بـه سـاير     9اهـل بيـت پيـامبر    هر صورت، روايات وارد شـده از ناحيـ  در ه
ط مسـلمانان و  توسـ  9زيـارت قبـر مطهـر پيـامبر     .روايات، ضـعف و کاسـتي ندارنـد   

و  :ي مسلمان در مرآ و منظرِ اهل بيتعمل هيرعنوان س خدا، به هخصوص زائران خان به
اي، بـر اسـتحبابِ سـفر بـراي      عالمان امت اسالمي بوده و فقيه، با توجه به چنـين سـيره  

    .کند و اهميت و ضرورت آن، اطمينان کامل پيدا مي 9زيارت قبر حضرت رسول
حال آيا محروم کردن امت اسـالمي از فهـم و توجـه بـه آنچـه گروهـي آن را درک       

بـه   گستاخي و تعرض نسـبت  ،علم و تکبر هقولجهت در برابر م تراشيِ بي انعکنند، م نمي
  شود؟! ساير مسلمان محسوب نمي

  ت همراه داشتن محرم در حجيا عدم شرطيت يشرط

بـه سـبب آن    ،پردازيم که اين گفتـار  اي مي مسئلهدر اينجا بار ديگر به بررسي حکمِ 
ـ   نکهيه است و آن عبارت است از امنعقد شد راي آيا در حکمِ وجوب حج يا جـواز آن ب

خصوص در عصر حاضـر   زن، همراه بودن يکي از محارم او در اين سفر شرط است؟ به
اکنـون سـفر بـه     وري که هـم ط ندارد؛ به که مسافرت آسان شده و رنج و زحمت چنداني 

نيـاز بـه    ،در طـول مسـافرت خـود    ،کشد و زن دست دنيا نيز چندان طول نمينقاط دور
وار يا از آن پياده کند و معموالً در اين سـفرها،  کسي نخواهد داشت تا او را به مرکب س

مانند سقوط هواپيمـا   ،از وقوعِ حوادث و خطرات احتمالي همراهان نقشي در جلوگيري
   .ندارند ...و

اما آنچـه ميـان    .اين موضوع متفاوت است هلما و فقهاي مذاهب اسالمي دربارنظر ع
باشد، اين است که  آنان معروف و مشهور بوده و مطابق نظر مذهب اماميه (شيعه) نيز مي

 ،مشروط به همراهي محرم نيست و تنها تعـداد انـدکي از آنـان    ،وجوب حج چنين زني
    .اند قائل به وجود چنين شرطي شده
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شـود،   بت داده مـي گاهي نظري (مثالً شرط بودن همراهي محرم با زن) به عالمي نس
گـاهي   نکـه ياگـردد؛ بـاالتر    در حالي که نقطه مقابل همان نظريه هم به وي منتسب مـي 

کنـد؛   چنين شرطي، با مسافرت در عصر کنـوني تطبيـق نمـي    هنظرِ نقل کنند معنايِ مورد
گونه نيازي بـه کمـک و مسـاعدت     هيچ ،مثالً آن مسافر مورد نظر، در پياده و سوار شدن

از آن رو است که در بعضي عبارات اين نـاقلين کـه از    ،و اين عدم تطبيقديگري ندارد 
نياز مبـرم مسـافر    ،چنين شرطي هشود که فلسف گونه برداشت مي ، ايناند علت حکم گفته

شامل مسافرت بـا   ،امري در حالي که چنين .کمک کننده در طول سفر است به همراه و
  !شود نمي ،جديد هوسايل نقلي

  لهمسئاقوال در 

 ،در اين مسئله، بـه بيـان دو عبـارت    در هر صورت، در راستايِ نقلِ نظريات موجود
  کنيم:   اکتفا مي ،»ابن قدامه«و ديگري از » صاحبِ جواهر«يکي از 

، گفتـار خـويش را در   »جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم«صاحب جواهر در  .١
  گونه آورده است:  ضمنِ عبارات کتابِ شرائع، اين

 . از شرايط وجوبِ حج نيست ،در صورت عدمِ ضرورت ،همراهي محرم براي زائر زن
بلکه در اين مورد، اطمينان زن به وجود امنيت جاني و اخالقي خود، به سبب همراهـي  
با افراد قابل اعتماد و داشتن اطمينان خاطر نسبت بـه خـود و يـا داليـل مشـابه، کفايـت       

هيچ اختالف نظري ميـان فقهـاي شـيعه نيـافتم؛ زيـرا       لهمسئدر مورد حکم اين  .کند مي
مفاد نص و فتوا اين است که در صورت عدمِ وجـود بـيم و نگرانـي از همـراه نداشـتن      

روج و مسافرت زن [جهت محرم [و حصول ساير شرايط وجوبِ حج]، جواز شرعيِ خ
استطاعت [مورد نظـر شـرع بـراي وجـوب      ادر شده است. بنابراينحج] ص هاداي فريض

  ٣بر چنين حالتي صدق خواهد کرد. حج]
ابوالقاسم عمر بـن  » المختصر«که شرح کتاب  ،»المغني«عبداهللا بن قدامه در کتاب  .٢

کرده کـه بـر اسـاس آن، بـر     » المختصر«استظهاري از عبارت کتابِ  ،احمد الخرقي است
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وي سـپس بـه نقـل     .واجب نخواهد بود زني که در سفر حج محرمي همراه ندارد، حج
  چند نظر متفاوت از احمدبن حنبل پرداخته و نوشته است:  

احمدبن حنبل برهمين مطلب (يعني عدم وجوب حج بر زني که همـراه خـود محرمـي    
آيـا حـج بـر    «گويد: از احمدبن حنبل پرسيدم:  ود ميوابودا .ندارد) تصريح کرده است

همچنـين   ».خيـر «؟ پاسخ داد: »ش نيست، واجب استزن ثروتمندي که محرمي همراه
ملـه شـرايط   وجـود محـرم (همـراه زن) از ج   «خود احمد در جاي ديگري گفته اسـت:  

همـان نظـرِ حسـن، نخعـي، اسـحاق، ابـن منـذر و         ،و ايـن  استطاعت (براي حج) اسـت 
   ».اصحابِ رأي و قياس است

از شرايط لـزومِ   ،د محرمنقل دومي از احمدبن حنبل وجود دارد که بر اساس آن، وجو
 هگانـ  آن. بنـابراين اگـر شـرايط پـنج    » وجـوب «اقدام نسبت به حج است و نه از شرايط 

عالجـي،  لب اوجوب حج در مورد زني محقق شود، اما در اثـر مـرگ يـا بيمـاري صـع     
جا  حج نشود، الزم است از سوي او (و از اموال خودش) حجي به هموفق به ادايِ فريض

ا کـه در ايـن مـورد، شـرايط اختصاصـيِ وجـوب حـج محقـق شـده و          آورده شود؛ چر
هماننـد بـاز بـودن راه و     ،محافظت از زن اسـت و ايـن مـورد   براي تنها  ،همراهي محرم

   .ممکن بودن مسافرت است
واجب، وجـود محـرم    حجحنبل وارد شده، اين است که در  نقل سومي که از احمدبن

آيا مـرد  «شنيدم که از احمدبن حنبل سؤال شد:  گويد: مي» اَثرم« .براي زن شرط نيست
؟ و جـوابِ  »عنوان محرم، مادرِ همسـرِ خـود را در سـفر حـج همراهـي کنـد       تواند به مي

زن همـراه بـا ديگـر زنـان و افـراد       ،از آنجاکه در حجِ واجـب «احمد بن حنبل اين بود: 
وص حـج  رود که چنان همراهـي (در خصـ   شود، انتظار مي مورد وثوق رهسپار حج مي

  ».ندارد اما در غير حج واجب، چنين انتظاري وجود .واجب) الزم نباشد
و بـر طبـق همـان (نيـز)     وارد شـده  » احمـد «موضع مورد پذيرش، نقل اولي است که از 

  شود. عمل مي
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  آراي ديگران در خصوص اين مسئله:اما 
گاه مشروط  هيچ ،حج زن اين است که» شافعي«و » اوزاعي« ،»مالک« ،»ابن سيرين«نظرِ 

   .به همراهيِ محرم نيست
رهسـپار   ،همراه با مردي از ميان مسـلمانان  ،اشکالي ندارد که زن«گويد:  ابن سيرين مي

  .»حج شود
ديگـر نيـازي بـه    [اي از زنان ديگر عازم حج شود  که همراه عده  زني«گويد:  مالک مي

  ]».همراهي محرم با او نيست
زني که همراه با زن ديگر که آزاد و مسلمان و مورد اطمينان اسـت،  «: گويد ميشافعي 

  .]»نيازي به همراهي محرم نخواهد داشت[به حج رود 
هاي عادل و با تقوا عازم حج شده،  زني که همراه با جمعي از انسان«گويد:  مياوزاعي، 

تنهـا زمـاني   کند و  براي باال رفتن و پايين آمدن از مرکب خويش از نردبان استفاده مي
شود که بخواهد افسار شترِ زن را نگه داشـته و آن زن   مردي (نامحرم) به او نزديک مي

  .»پايش را روي دست او قرار دهد ،بخواهد براي باال و پايين آمدن
ت حجـ بـدون داشـتن    ،علما ظاهر حديث را نپذيرفتـه و هـر کـدام   «گويد:  ابن منذر مي

  ٤.»اند شرعي، شرطي را آورده
» المقنع«که شرح کتابِ » الشرح الکبير«ر اين، عبدالرحمان بن قدامه در کتاب عالوه ب

هـاي مختلفـي از احمـد بـن حنبـل در مـورد        نقـل «نويسـد:   مي ،عبداهللا ابن قدامه است
او سپس بخشي از آنچه از کتـاب المغنـي در    ».همراهي محرم با زن در حج وجود دارد

  ٥.کند باره عنوان شد را بازگو مي  اين
  : کنيم ميرا در دو مرحله بررسي  مسئلهحکم اين 

عنوان قاعده از اطالقات قرآن کريم و غيـر آن   به آنچه به نخست مربوط است همرحل
 که در صورت قصور و نـاتوانيِ ادلـه  اي است  گونه به ،آيد و آن دست مي (يعني سنت) به

علـت    صورت خاص در اين موضوع وارد شـده)، ولـو بـه    خاص (يعني نصوصي که به
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 .اسـت فصل الخطـاب   ،، مفاد آن قاعدهآنهاتعارض با نصوص ديگر يا اجمال و ابهام در 
به آنچه مقتضاي اصول عمليـه   ،طور اجمال به ،عالوه بر اين، بد نيست قبل از بيان قاعده

   .اشاره شود ،در اين باب است
   .آيد دست مي خاصِ به است به آنچه از ادله دوم مربوط هلمرح

بدون هيچ ترديد، مقتضاي اصل عملي، در جايي که شـک   ؛الف) بحث از مرحله اول
در  ز چنين سفري است؛ به اين دليل کهدر حرمت سفرِ زن بدون محرم وجود دارد، جوا

رک کـه معـادل وجـوب و    ه ثبوت حکم الزامي (يعني الزام بر فعل يا تـ دربارمواردي که 
تـي بـر اثبـات آن حکـم الزامـي      حجتا زماني که  ،حرمت است) شک وجود داشته باشد

(بـر   .اقامه نگردد، اصلِ عمليِ برائت نافيِ الزام (يعني وجوب يـا حرمـت) خواهـد بـود    
شرط وجوب «همين اساس و در نقطه مقابلِ تحريم) در جايي که اين احتمال هست که 

تا زماني که علـم ايـن شـرط ثابـت نشـده باشـد،       » ي با محرم باشدسفر حج زن، همراه
  است.عدم وجوبِ سفر حج (در صورت عدم تحقق اين شرط)  ،اقتضاي اصل عملي
آنچـه از اطالقـات قـرآن    «کوتاه به مبحث اصول عمليه، بايد گفت:  هپس از اين اشار

(زن) توانـايي   مکلـف کـه   آيد، ايـن اسـت: تـا زمـاني     دست مي کريم و نصوصِ معتبر به
همراهـي محـرم جـزو     ،طور مستقل و بدون همراهي محـرم را داشـته باشـد    مسافرت به

 حـجا7َّـاِس   5ََ َو ِبQ ( فرمايد: خداوند متعال مي .شرايط وجوب حج براي او نخواهد بود

َْيِت َمِن اْسَتطاَع إَِ;ِْه َسبِيالً  آنها که توانايي  ،کنند ]او[و براي خدا بر مردم است آهنگ خانه «؛ )ا-ْ
  )۹۷(آل عمران:  .»...رفتن به سوي آن دارند

خص توانـد شـ   مسـتطيع مـي   .موضوع وجوب حج، مستطيع است ،شريفه هدر اين آي
تفاوتي نيست؛  ،يا کسي باشد که بين مرد و زن بودنش داراي محرم يا بدون محرم باشد

اي داشـته باشـد؛ بـه     مـک کننـده  نياز مبرم به همـراه و ک  ،مردي در سفر حج نکهيامانند 
و کار  به کمککه ممکن است زني  مستطيع محسوب نشود؛ همچنان ،طوري که بدون آن

   .مستطيع حساب شود ،نداشته باشد و در نتيجه بدون آن نياز همراه
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دي است در مقابـل اطالقـي کـه از    گزار، تقيي طور کلي شرط همراهيِ محرم با حج به
که دليل محکمي  بنابراين تا زماني .آيد ل وجوبِ حج به دست ميشريفه و ديگر دالي هآي

   .دست آمده (هرگز) با چنين شرطي مقيد نخواهد شد بر تقييد نباشد، اطالق به
  کند): (آنچه داليل خاص اقتضا ميدوم  هب) بحث از مرحل

بـه   ،»مشروط بودن وجوب و بلکه جواز حج زن بـه همراهـي محـرم   «در خصوص 
يـت و بررسـي مـدلول آن    بعضي از روايات تمسک شده که در اينجا بـه ذکـر يـک روا   

  پردازيم: مي
  فرمود: 9از ابوهريره نقل شده که پيامبر
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وند و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست بدون همراه داشـتن محـرم،   بر زني که به خدا

  رتي با مسافت يک روز انجام دهد.مساف
که شرط وجـوب حـج بـراي زن، داشـتن همـراه       شود ميگاهي با اين خبر استدالل 

اسـتدالل بـه ايـن     هنحـو . نداشته باشد، حج بر او واجب نيستمحرم است و اگر همراه 
ه عدم حليت مسافرت براي زن بدون محرم (که در خبر يـاد شـده   گونه است ک خبر اين

پـس   .به آن تصريح گرديد) اطالق دارد؛ يعني هم شامل سفر حج است و هم غير حـج 
اگر سفري شرعاً جايز نباشد، به يقين واجب هم نخواهد بود؛ چرا که آنچه شرعاً امتنـاع  

خبر و مانند آن، دليلِ اصليِ کساني اين  .مانند آن چيزي است که عقالً ممتنع است ،دارد
    .اند است که قائل به وجود چنين شرطي شده

اما استدالل به اين خبر براي اثبات شرط ياد شده، از چند جهت داراي اشکال است؛ 
  از جمله: 
حـج   وجوب با آنچه از قرآن و ديگر ادله ،ديگربين مفاد اين خبر و اخبارِ  :١ اشکال

آيد، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار  دست مي به، طور مطلق به ،بر هر مستطيعي
اما آنچه مختص آيه است، سفر حـج بـراي    .است؛ وجه اشتراک اين دو، سفر حج است
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 ،صـورت  در ايـن  .سفر زن در غير حج است ،مرد و آنچه مختص روايت ابوهريره است
مشـترک)   ه(يعنـي ناحيـ  عمومِ مـن وجـه    هر ناحيمحل بحث، د هروايت مورد نظر با آي

تعارض خواهند داشت؛ حال به چه دليل بايد روايت بـر آيـه مقـدم شـمرده شـود؟! در      
کنار گذاشته شـود يـا الاقـل بـراي      ،خاطر تعارض با قرآن بايد به ،که اين روايت صورتي

   .تقديم آن، علتي وجود ندارد
ـ  ،که روايت آنجادر اينجا ممکن است گفته شود: از  مـورد نظـر    هر آيـ حاکم و ناظر ب

، روايت بر جه ميان آيه و روايت است، پس حتي با وجود نسبت عموم وخصوص من و
نسبت ميـان آن   هحاکم با دليل محکوم، بدون مالحظ که ميان دليلِشود؛ چرا آيه مقدم مي

  مقدم است. ،دو، همواره دليلِ حاکم
ـ  پاسخ اين است: هيچ دليل و سببي وجود ندارد که حاکي از حکو  همت روايـت برآي

داشـت، آن دليـل در برابـر     مورد نظر باشد و اگر چنين داللتي براي يک دليل وجود مـي 
از طرف ديگر، مقدم داشتن يکي از  .داشت هرگونه دليلِ معارضِ بالعمومي حکومت مي

مرجح مت آن دليل بر ديگري، ترجيح بالکننده با هم، با تمسک به حکو دو دليلِ تعارض
طـور   چرا دليلي که حاکي از وجوب حج بـر هـر مسـتطيعي بـه     ،ن صورتاست و در اي

  بر آن دليل ديگر مقدم نگردد؟! ،تمطلق اس
 ،جـايز بـودن سـفر زن    ،اطالقي که براسـاس آن  ،از سويي، در اين روايت: ٢اشکال 

بلکه نهايت چيزي کـه از   .وجود ندارد ،طور مطلق، مشروط به همراهي با محرم باشد به
آيد اين است که جواز مسافرت زن، تنها در صورتي که مسـافت آن معـادل    روايت برمي

 چيـزي   است بـا آن   اين کامالً متفاوت مشروط به همراهيِ محرم است و ،يک روز باشد
   .شود قائلِ شرطيت همراهيِ محرم با زن نسبت داده مي که به 

در روايت ياد شده، با توجه بـه  » مسافت يک روز«از سوي ديگر، آيا در نظر گرفتن 
» مسـافت يـک روز  «نکه مقـدار  ياوسايل و امکانات سفر در عصرِ صدور روايت بوده يا 

شود؟ اگر مالک و معيار  همان عصر لحاظ مي هدر هرعصر مطابقِ امکانات و وسايل نقلي
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ها مصـداقي نخواهـد داشـت؛ چراکـه      يشتر مسافرتدر ب ،دومي است، روايت مورد نظر
نه تنها به  ،شود و طول سفر با هواپيما هواپيما انجام مي وسيله امروزه سفر حج، بيشتر به 

    .بلکه فقط چند ساعت است ،رسد يک روز نمي
 يک روزه«شايد کساني گمان کنند، لحاظ ياد شده، منطبق اسـت  » مسافت در روايت

صدور روايت؛ چراکه هر متکلّمي مطابق بـا شـرايط و موقعيـت زمـان     بر امکانات عصر 
گويد؛ مثالً اگر شخصي بگويد: سفر به فالن کشور چنـد روز يـا مـثالً     خودش سخن مي

کشد، حتماً منظور او از مدت زمان سـفر، بـا توجـه بـه وسـايل و       چند ساعت طول مي
در عصر خـودش (بـه هـيچ    ، نه براساس وسايلي که استامکانات معمولِ زمان خودش 

 هيا وسايل پرواز پرنـدگان و يـا شـيو    7وجه) رايج نيست! مانند طي مسير سليمان نبي
  . سير و حرکت فرشتگان يا جن و...

طـور کـه ايـن      بلکه همـان  .گونه که تصور شده، واضح و روشن نيست ليکن مطلب آن
وايت مورد نظـر، از بـاب   نکه ريتوان داد و آن ا احتمال وجود دارد، احتمال ديگري هم مي

باشد؛ طوري که ظرف تحقق اين موضوع لزوماً يک مورد خـاص تـاريخي   » هحقيقي هقضي«
هاي متفاوت تغيير کند. و ايـن احتمـال (يعنـي     در زمان ،و خارجي نبوده، بلکه مصداق آن

  حقيقيه بودن) مسلماً در موارد متعددي از آيات و روايات تحقق دارد. هقضي
مسـافت يـک روز، حمـل شـود برخصـوص مسـافت يـک روزه در         اينکه سفري به

و ناظر بـه   هخارجي هعنوان قضي به ،عصري خاص، در واقع براين اساس است که روايت
آيد، اين است که  ميکه آنچه از ظهور قضاياي شرعي بر حاليدر .مورد خاص بوده است

و اين امر مشخص  خاصکننده به موردي  جيه و اشارهاين قضايا حقيقيه باشند و نه خار
اي  کند عنواني که در روايت، مورد مالحظه و توجه قرار گرفته، در هر عصـر و دوره  مي

   .بايد هماهنگ و منطبق بر همان دوره معنا شود
چنين حکم کنـد کـه    ،مسئلهالبته ممکن است تناسبات ميان حکم و موضوع در يک 

ما) براي اشـاره بـه مـورد      در بحث سفري با مسافت يک روزمنظور از يک عنوان (مثالً 
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بـرخالف   ،اما اين مطلـب  .حقيقيه نباشد ،مورد نظر هخاص و معين بوده و بنابراين، قضي
لذا بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبـات آن، بايـد گفـت: ظهـور      .اوليه است هقاعد

ـ      قضاياي شرعي در حقيقيه بودن، ايجاب مي ر کند اين قضـايا (روايـات) در هـر زمـان ب
    .هاي همان زمان تطبيق شوند شرايط و ويژگي

امـر شـده بـه معاشـرت بـا زنـان بـه معـروف          ،در قرآن کريمتر اينکه  به بيان روشن
(نيکي)، و همچنين امري وارد شده که براساس آن، انفاق به معروف به زنان، (بر مردان) 

ر در عصـر نـزول قـرآن و صـدو     ،»معـروف «بـدون ترديـد مصـداق     .واجب شده است
بـا ايـن وجـود، آيـا درک درونـي و       .روايات، با مصداق آن در عصر ما متفـاوت اسـت  

نـوان  گونه باشد که داليل مذکور کـه ع  تواند اين  خصوص مي وجداني هر شخص در اين
در همـان عصـر نـزول، حمـل     دارنـد، برخصـوص معنـاي معـروف     را در بر» معـروف «

وب انفـاق  وج«که مرد در راستاي عمل به کند  اين کفايت مي ،آيا از نظر فقيه شوند؟! مي
هاي گذشته معمـول و متـداول    اي تهيه کند که در زمان نقليه هبراي او وسيل» به همسرش

خاطر غير متعارف بـودن آن،   د، بهخرد که اگر در اين زمان بپوشيا لباسي را برايش ب بود
  ؟! ...شود و مصداق لباس شهرت شمرده شده و مورد اشاره و توجه ديگران واقع مي

هاي مشترک و مورد تفاهم در  پاسخ درست اين است که با توجه به درک و دريافت
و » معاشـرت بـه معـروف   «هر عرف (متفاهم عرفي)، روشن است چيزي کـه در عنـوان   

، همان است که در هر عصري معمول و متداول است استمورد نظر » انفاق به معروف«
گردد، صرفاً تفاوت در مصاديق  عروف مشاهده ميو اختالفي که بدين سبب در معناي م

ظهور مشتق در متلـبس بالمبـدأ   «اصوليِ  هعروف است و با در نظر گرفتن گزارو افراد م
اکنـون معـروف حسـاب     ، عنوان معروف در آيات مورد اشاره، بر چيزي که هـم »بالفعل

   .اهد کردشود (هر چند در گذشته همان چيز مصداق معروف بوده باشد) صدق نخو نمي
گونه مـوارد   در روايت مورد بحث ما از اين» سفر با مسافت يک روزه«حال چرا عنوان 

فرسـخ بـوده، امـا    هشت مثالً  ،نباشد؟! هر چند مصداق اين عنوان در هنگام صدور روايت
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بلکـه بـراي    .کنـد  حتي بر دو برابر آن مسافت هم صـدق نمـي   ،اين عنوان ،در حال حاضر
وان در اين عصر، بايـد مسـافتي کـه در طـول يـک روز بـا امکانـات        يافتن مصداق اين عن

بايـد چنـين مسـافتي مـالک و      ،شود را در نظر گرفت و در نهايت  متداول امروزي طي مي
دست آمده، در حـال   که همين مسافت به هرچند ؛معيار صدق روايت در زمان حاضر باشد

  طي شود.   ،توسط شخص خاصي در زمان کمتر يا بيشتر از يک روز ،حاضر
مناسبات ميـان حکـم و موضـوع در بحـث مـا، همـين مطلـب را         هعالوه براين، مالحظ

مسافت طي شده در طول يک روز، با توجه به امکانـات  «کند، نه اين مطلب را که  تقويت مي
هـاي مشـترک و    سـاس دريافـت  چرا که باز هـم برا  ؛»عصر صدور، مدنظر روايت بوده است

در  ،مورد تفاهم در هر عصر (يعني همان متفاهمات عرفي)، علت منع زن از چنـان مسـافرتي  
در  ،چنين سـببي  واقع مربوط به ضعف جسماني زن و نياز او به کمک و همراهي است و اين

ز نظـر  بر همين اساس، مقدار سفر (ا ؛شوند  سفرهاي با مسافت کوتاه و زمان اندک يافت نمي
زمان و مسافت) در روايت مورد نظر، معادل مسافت طـي شـده در طـول يـک روز در نظـر      

تعيين شده در روايـت باشـد،    هاي که اگر طول سفر کمتر از محدود گونه گرفته شده است؛ به
  اشکالي نخواهد داشت.   ،سفر زن بدون همراهي محرم با او

رد که ممانعت (شرعي) از سـفر  دا مناسبات ميان حکم و موضوع مقرر مي :٣اشکال 
هاي بيش از يک روز يا سه روز و بدون همراه داشتن محرم، تنها به ايـن   زن در مسافت

 ،هايي وجـود دارد و ايـن زحمـات    دليل است که در چنين سفرهايي، زحمات و مشقت
هـا و   را در سـختي  از جملـه زنـان  ، تـوان  کند داشتن همراه را تـا مسـافرِ کـم    مي ايجاب
ماننـد سـفرهاي بـا     ،روست کـه در سـفرهاي کوتـاه    از اين .هاي سفر ياري کند يگرفتار

مسافت يک ساعت، همراه داشتن محرم شرط نيست؛ چرا که در چنين سفري (معموالً) 
شـود و   مسافر، در مبدأ سوار مرکب شده (و بدون توقف ميان راه)، در مقصد پيـاده مـي  

شـدن و پيـاده شـدن،    بـود، هنگـام سوار  تـوان و ضـعيف    کـم  اگر مسافري نکهيانهايت 
پس چنين مسافراني، نيازي به وجود همراه معين و مشخص  .کنند اش مي حاضران ياري
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مراقبت و اهتمام داشتن نسبت بـه   آنهاکه در  . به خالف سفرهاي با مسير طوالنيندارند
    .توان، در طول مسير، از نيازهاي سفر است افراد ضعيف و کم

ها و مقتضيات آن، نسبت به گذشته تفاوت  عصر کنوني و نيازمنديوضعيت سفر در 
 .طوري که امروزه سفر کردن، الزامات سـفرهاي گذشـته را نـدارد    کلي و اساسي دارد؛ به

تـر مطلبـي را در    کـه پـيش   همانطور ؛بنابراين، همراه داشتن محرم براي زن لزومي ندارد
  گفت:  که مي  نقل کرديم خصوص عدم نياز همراهي محرم با زن، از اوزاعي

اي از افراد عادل و با تقوا عازم حج شده است، بـراي بـاال رفـتن و     که همراه با عده زني
کند و تنها وقتي مرد نامحرمي به او  از نردبام استفاده مي ،پايين آمدن از مرکب خويش

 و شود که بخواهد افسار شتر زن را نگـه دارد و آن زن بخواهـد بـراي بـاال     نزديک مي
  ٧.پايين آمدن، پايش را روي دست او قرار دهد

گفتار وي شاهدي است که گويايِ نيازها و مقتضيات مسافرت در آن زمـان اسـت و   
 شود به همين مناسبت، مشخص مي .روايات مزبور نيز در چنان فضايي صادر شده است

، با ايـن امـر   يک روزه يا سه روزه با مسافتکه مقيدکردن شرط همراهي محرم در سفرِ 
مقصـد و   شرطي مربوط به طولِ مسير باشد و نه صـرف  ،تناسب دارد که همراهي محرم

سفر کـردن بـه معنـاي سـير و      ،ه فرض وجود چنين شرطيب ،نکه آنچه مشروط استيا
حرکت است و نه مسافرت به معناي دوري از وطن و خـارج از شـهر و ديـار خـويش     

جايز نيست زنـي بـدون همراهـي    «که گفته شود:  بودن؛ زيرا فرق است ميان اين مطلب
عبـارت   هچون الزمـ  ؛»سفر کردن زن جايز نيست«ته شود: گف آنکهو » محرم مسافر باشد

شدن در مقصد اسـت؛ زيـرا شـخص      اول، شرط بودن همراهي محرم، حتي هنگام پياده
، همچون زمـان سـير و حرکـت در طـول مسـير      ،هنگام پياده شدن در مقصد نيز ،مسافر

آن، حـداکثر ايـن    هبه خالف عبارت دوم که الزم ؛شود خارج از وطنِ خود محسوب مي
نصـوص   .است که چنين شرطي تنها در حينِ سير و حرکت در طول مسير معتبر اسـت 

ـ    .وارد شده در اين خصوص، مطابق با مضـمون عبـارت اول اسـت    زودي   ههـر چنـد ب
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    .با مضمون عبارت دوم است که مطابق حديثي به نقل از ابن عمر خواهيم آورد
روايت ابوهريره و مانند آن، گذشته از مباحث سندي و با فـرض پـذيرش   : ٤اشکال 

در تعارض و تنافي  :اي از روايات وارد شده از طريق اهل بيت داللت آن، با مجموعه
ابوسـعيد و از غيـرِ طريـقِ    افزون بر ايـن، روايـت يـاد شـده، بـا حـديثي کـه از         است.

نهي از سـفر زن   ،نقل شده نيز در تعارض است؛ چراکه در روايت ابوسعيد :بيت اهل
کـه در روايـت    درحـالي  ٨.به تنهايي، مقيد است به سفر با مسافت سه روز و بـيش از آن 

  .به مسافت يک روزه بودمقيد  ،ابوهريره نهي
» بـن حـاتم   عـدي «خطاب به  9که از پيامبرخدا  همچنين حديث ابوهريره با روايتي

ن کـه آ   آمـده اسـت   9منافات و تعـارض دارد؛ زيـرا در روايـت رسـول اهللا     ،قل شدهن
  :حضرت به عدي بن حاتم فرمود
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خارج  ٩هخدا، از شهرِ حير هبه خان عزيمت قصدبا  ،نشين شود که زني کجاوه گويي مي

اي بـه همـراه او نيسـت و هـيچ ترسـي در او راه       که هيچ همسفر و حـامي  شود، درحالي
  ١٠ .جز ترس از خدا هب ،ندارد

تواند به دليـل تـرس و    که نهي از سفر زن به تنهايي، تنها مي آيد از مفاد اين حديث بر مي
امنيت حاکم بود و ترسي در کـار نبـود، منعـي     ،و راه ناامنيِ مسير باشد. بنابراين اگر در مسير

بـود   از سفر زن به تنهايي وجود نخواهد داشت و چنانچه دليلي غير از اين داشـت، شايسـته   
بر همين اسـاس، بـه ايـرادي    ؛ شد که به منع از سفر زن، حتي با فرض امنيت راه، تصريح مي

نکـه حـديث عـدي بـن     يده، مبني بـر ا که ابن قدامه بر داللت حديث عدي بن حاتم وارد کر
  شود. پاسخ داده مي ١١کند و نه جواز آن، حاتم داللت بر وجود سفر مي

عبارت روايت مورد استناد، با صراحت، شرط همراهيِ محـرم را مقيـد    نکهياحال با 
به مسافت يک روزه (در روايت ابوهريره) يا مسـافت سـه روزه (در روايـت ابوسـعيد)     

يعني مشروط بودن جواز سـفر   ،به وجود چنين شرطي به صورت مطلق کرده است، فتوا



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۱۹۲
 

فتي موجـب تعجـب و شـگ    ،چه سفر کوتاه باشد و چـه طـوالني   ،زن به همراهي محرم
بارز اجتهاد و اظهار نظر شخصي در برابر نص صـريح و   هاست؛ زيرا چنين فتوايي، نمون

و ايـن هـر   اسـت [ د زنان گونه در مور جا و بدعت و نيز مصداق غيرت بي ،به خالف آن
  ].دو، باطل و مردودند

هريره با قيد يـک شـبانه   روايت ابو«احمد بن حنبل گفت: افزايد:  ابن قدامه سپس مي
؟ گفـت:  »نظـر شـما چيسـت   «بدو گفـتم:   .»و روايت ابوسعيد با قيد سه روز است ،روز

افرت چـه مسـ   ،جايز است و بدون محرم ،مسافرت زن، تنها در صورت همراهي محرم«
  ١٢».جايز نيست ،کوتاه باشد و چه طوالني کم و

دستور شرع چنين است و در «که در آن کسي بگويد:  به جانم سوگند چنين فتاوايي
در برابـر   گـذاري  و بدعتپروايي  بي ي،روشن گستاخ هنمون ،»مقابل، نظرِ من چنان است

 ،انـد  شـرعِ مقـدس  ا راه کشف دسـتور  آيا در مقابل نصوص و روايات که تنه .دين است
  اجتهاد و اظهارنظرِ شخصي جايگاهي دارد؟! 

و جسارت صدور چنين آرايي را بـه ايشـان داده، عمـلِ    جرئت بايد گفت چيزي که 
چنان بـود، امـا    9در زمان پيامبرخدا«گفت:  يکي از آنها همواره مي .پيشينيان آنها است

  !»نظر من چنين است
  
  
  

                                                           

سـبب يـا رضـاع، نکـاح او بـراي       ،نسـب  هواسـط   محرمِ شخص، همسر او يا کسي است که به. ١

 .چاپ کنگره ،٤٤٢، ص١ية، جبهالروضة ال؛ ر.ک: ميشه برشخص حرام استه

مسـجدالحرام،   :توان آهنگ سـفر کـرد   تنها به سوي سه مسجد مي«فرمود:  7امير مؤمنان. ٢

 .٢٣١، ص١من اليحضره الفقيه، ج ؛»مسجدالنبي و مسجد کوفه

   .٣٣٠، ص١٧. جواهر الکالم، ج٣

������� 
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اثـر أبومحمـد عبـداهللا بـن احمـدبن      » المغنـي «کتـاب  ، کتـاب الحـج.   ١٩٠، ص٣المغني، ج. ٤

اثـر ابوالقاسـم عمـربن    » المختصـر «ق). شرحي است بر کتاب ٦٢٠ـ   ٥٤١قدامه المقْدسي (

 .»مترجم«ق. .  ه٣٣٤الحسين بن عبداهللا بن احمد الخرقي. متوفي

احمد بن قدامـه   اثر شمس الدين ابوالفرج عبدالرحمان بن ابي عمر محمدبن» الشرح الکبير«. ٥

و متعلـق بـه عبـداهللا بـن قدامـه      » المقنع«ق). که متن آن کتاب .  ه٦٨٢ـ   ٥٩٧المقْدسي (

 .)مترجم(است. 

  .١٩١، ص٣. المغني، ج٦

  . همان.٧

 . همان.٨

  ، شهري است نزديکي کوفه. »حيره. «٩

 .١٩١، ص٣. المغني، ج١٠

  .١٩١. همان. ص١١

 .١٩٢. همان، ص١٢



  



 

  
  
  
  

  :حج فقهي و اصطالحي مفاهيم و شرعي معاني ها،واژه قاموس

  )2( احرام
  كرماني حجتي علي

  .ش  ه١٣٧٢تابستان و پاييز  ٥و  ٤ مارهميقات حج، ش

 معـاني  ها،واژه قاموس« وار با عنواناي سلسلهقسمت دوم و سوم از مقاله ،ن نوشتاريا

 پرداختـه اسـت.   احـرام  است کـه بـه مسـئله    »حج فقهي و اصطالحي مفاهيم و شرعي

 که آيـا  کندمسئله اشاره مين ياختالف اهل سنت در ا به نخست در اين مقاله، سندهينو

از  يبـه برخـ   سـپس  .عمره و حج مناسك شرائط از يا است عمره و حج اركان از ،احرام

  .کنديآن اشاره م يفروعات فقه

صـحت و کيفيـت احـرام پرداختـه و سـه شـرط را       ط يبه شرا ي،شان در بخش بعديا

 يمطرح و اقوال فقهـا  ،ن شرطيعنوان نخستت احرام را به يشان نيا بررسي کرده است.

قـرار   يکه مورد بحـث و بررسـ   ين شرطيدوم. ده استکر بررسي را عهياهل سنت و ش

ن شرط صحت احرام، مطرح شـده  يدن دو جامه، به عنوان سوميپوش. ه استيگرفته، تلب

 روايات، عنـوان بخـش پايـاني مقالـه     در تلبيه و احرام تشريع اسرار و آداب فضل،. است

  است.

 فقهـاي  ميـان  اسـت،  عمره يا حج مناسك واجباب و فرائض از يكي احرام اينكه در
 ميـان  البته .دارند اتفاق و اجماع آن وجوب بر همگان و نيست اختالفي گونه هيچ اسالم

 يـا است  عمره و حج اركان از احرام آيا كه دارد وجود وگو گفت اين سنت، اهل علماي
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  ؟عمره و حج مناسك شرائط از
 دانند. مي» نسك« اركان از ركني را احرام ،٣حنبلي و ٢شافعي و ١مالكي فقهي مذاهب

 كـه گونـه   آن نه ولي دانسته، حج صحت شروط از شرطي را آن ،حنفي فقهي مذهباما 
 بلكـه  كنـد.  انكـار  عمره و حج مناسك در را احرام ركنيت ،موارد همه در و كليطور  به

 احـرام : «اينكه يا ٤»است ركن ديگر وجهي از و است شرط وجه يك از احرام: «گويد مي
  ٥.»دارد را ركن حكم ،نهايت در و است ابتدايي شرط

 بـر  را فقهـي  ثمـرات  و فـروع  از تعدادي ،ابوحنيفه پيروان ويژه به سنت، اهل فقهاي
 فقهـاي  نزد و شيعه فقه در آنها اغلب كه اندكرده مبتني ،احرام بودن ركن شبه يا و شرط
 شـرح « كتـاب  صـاحب  جملـه  از .باشـند  مي مردود ـ اجمعين علهيم اهللا رضوان ـ اماميه
 ٦الحـج  اشـهر  از پـيش  را احـرام  حنفيه مذهب: «نويسد مي »٤٥ ص ،القاري علي اللباب
 وقـت  بـر  آن تقديم و است شرط احرام مذهب، اين فقهاي نزد زيرا است؛ شمرده جايز

  ».است جايز) مشخص(
  : است آورده ٧»الصنائع بدائع« صاحب نيز

 محـرم  ٨عمره، نيت به ،الحج اشهر از قبل است، واجب او بر تمتع حج كه شخصي اگر
 طواف از شوط چهار يعني( را آن اركان اغلب يا ركن يا افعال الحج اشهر در و گشت

 برطبق و صحيح او تمتع حج و است متمتع وي ،ابوحنيفه مذهب بنابر آورد، جاي به) را
 حـج  و تمتـع  عمره مجموعه بايد ،اماميه فقه ديدگاه از! اما است پذيرفته انجام ،موازين

 بـه  حـج  هـاي  مـاه  غير در اگر«: گويد مي حلي محقق. پذيرد انجام الحج اشهر در ،تمتع
  ٩»....شد نخواهد واقع صحيح وي تمتع حج گرديد، محرم تمتع، عمره احرام

: نويسد مي تمتع، حج شرايط شمردن بر ضمن خود، كتاب از ديگر جاي درهمچنين 
  ١٠...».است ذوالحجه و دهعقذوال شوال، يعني الحج، اشهر در تمتع حج وقوع و«...

 از را» يزيـد  عمـربن « خبـر  و نمـوده  اجماع ادعاي فوق عبارت ذيل ،جواهر صاحب
  ١٢.»��� �j� ����  *G.� � �%D	�Z� E« ١١:است آورده شاهد نيز 7صادق امام
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 چند رواياتي ،حج اقسام ابواب از ١١ باب در ،عاملي حر شيخ عالمه ،متبحر محدث
 و خداسـت  كتـاب  در ١٣معلومـات  اشـهر  همـان  الحج اشهر«: اينكه بر مبني است آورده

 مگر ،نيست جايز تمتع حج و عمره به احرام و ذوالحجه و ذوالقعده و شوال :از عبارتند
 امـام  از عمـار،  بـن  معاوية از ،فوق باب ١ حديث در .»مشخص و معلوم هاي ماه اين در

ْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمْن (: ��	��!�o�  �1E� / : «فرمود حضرت آن كه كند مي نقل ،7صادق
َ
َج� أ ا�ْ

 Qــج َ ــج� َفــال َرَفــَث َو ال فُُســوَق َو ال ِجــداَل Uِ ا�ْ َ  � ���L��77D � d�77	�� S77k � ١٤)َفــَرَض فِــيِهن� ا�ْ
�s���L«.١٥  
 �47 ))): «فرمـود  7محمـد  جعفربن امام كه است آورده نيز باب همين ،٤حديث در

T�&� ��!F � �_ �%D� ��� J= �& ��(((.«١٦  
ْشـُهٌر (: «فرمـود  حضـرت  آن كـه  اسـت  كرده نقل 7باقر امام از ٥ حديث در

َ
َـج� أ ا�ْ

  ١٧.A	����L � ,�s���L �Z� �&f E� T�z ��!F �  *4k���D � d	�� )َمْعلُوماٌت 
 چنـين  ايـن  را تمتـع  حـج  شـرايط  از شـرط  سـومين  ،الوسـيله  تحرير درامام راحل 

  :  شمرد برمي
 يا تمتع عمره اگر پس .گردد واقع الحج اشهر در تمتع حج و عمره مجموعه بايست مي

 عمـره،  ايـن  مقدمـه  بـا  تواند نمي داد، انجام حج هاي ماه غير در را آن مناسك از برخي
 ،اصـح  قـول  بنابر و ذالعقده و شوال :از عبارتند الحج اشهر و .آورد جاي به را تمتع حج

  ١٨.ذوالحجه ماه ايام تمامي

  احرام كيفيت و شرائط در

  ١٩نيت .١

 چهارگانـه  امـور  بـه  قلبي قصد از عبارت را احرام نيت اماميه فقهاي اعاظم از برخي
  اند: دانسته زير

  )�!�o� ��M/�  ����N!F ( :است شده مقرر عمره يا حج در كه محرماتي ترك قصد )الف
  ).افراد يا و قران تمتع،( حج نوع تعيين و قصد )ب
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  .مستحب يا است واجب آيا كه حج، صفت و وجه قصد )ج
  ٢٠آن؟ غير يا حجة االسالم ،شود مي محرم حج كدام به )د

 و دانسـته  عمـل  بر انگيزه و داعي همان را نيت حقيقت بزرگان، از ديگر بعضي ولي
 متعال، خداوند امر امتثال مفهوم به ،قربت قصد بر افزون چيزي احرام، نيت در گويند مي

 بايـد  ،قربـت  قصـد  بـر  عـالوه  ،اسـت  متعـدد  مأموربه كه مواردي در آري،د. ندار اعتبار
در كـه  طـور  همـان  . بنابراينگردد مشخص و معين مكلف، تكليف و نظر مورد مأموربه 

  :است آمده» مسالك« كتاب
 از آنهـا  بلكـه  نيسـتند. » نيـت « در داخـل  حقيقـت  در فـوق  چهارگانـه  امور از كدام هيچ

 اسـت  قصد از عبارت نيت رفت، اشارت كه طور همان زيرا باشند؛ مي منوي مشخصات
 معـروض  چون و شود مي واقع آن معروض در تنها تعدد كه است وجداني یءش ،آن و
 به بستگي ،امر امتثال چون ؛گردد مشخص معروض بايد نيت متن در متعددند، منوي يا

  ٢١دارد. مزبور تعيين
 از دارد؛ جـواهر  صـاحب  نظـر  بـر  داللـت  كه است شده وارد نصوصي زمينه اين در
 مـن : «كـرد  عرض كه است 7محمد جعفربن اباعبداهللا از عثمان حمادبن صحيح جمله

 حضـرت  ٢٢؟»بگـويم  چـه  ؛گـردم  محـرم  تمتـع،  حج به ،تمتع عمره احرام به خواهم مي
  :فرمود

 احـرام  بـه ات  نبـي  سـنت  و تـو  كتاب طبق ام كرده) قصد( اراده من! پروردگارا بار بگو
 و نيـاورده  زبان بر را خود نيت تواني مي ،خواستي اگر و گردم محرم تمتع حج و عمره

  .بگذراني خاطرت و قلب از
 حـج  نيـت  در ،»ثـوري  سـفيان « و» المنـذر  ابـن « جمله از ،عامه علماي از برخياما 
 باشـد  نـداده  انجام را خود واجب حج هرگاه گويند مي و ندانسته شرط را تعيين ،واجب

 برخالف گردد.مي محقق واجب حج همان كند، اظهار يا اضمار ،اطالقطور  به را نيت و
 نـداده  انجـام  را خـود  واجب حج هنوز كه حالي در كرده، استحبابي حج نيت كه موردي
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 قصـد  را آن كـه  كند مي پيدا تحقق حجي آن مالكيه، و حنفيه مذهب طبق اينجا در .است
  .آورد جاي به تا هست وي ذمه بر همچنان حجة االسالم بنابراين ٢٣.است كرده

 ابـن « و» مالـك  بـن  انـس « نظر طبق ،زمينه اين در حنبلي و شافعي فقهاي فتواياما 
 حج نيت به است، نياورده جاي به را حجةاالسالم هنوز كه مكلفي اگر: «است اين ،»عمر

 واقـع  حجـة االسـالم   همـان  ]قصـدش  بـرخالف [ او حـج  شود، محرم نذري يا تطوعي
  ».شد خواهد

 اگـر  كه است داده فتوا االوزاعي ،»٢٤٥و  ٢٤٦ ص، ٣ ج، المغني« كتاب نقل به حتي
 نيـت  يـر، غ از نيابـت  به است، نياورده جاي به را خود» حجة االسالم« هنوز كه مسلماني

ـ  وي خـود  بـراي  حج اين گردد، محرم و كرده  ،حقيقـت  در و آمـد  خواهـد  حسـاب  هب
 او ذمـه  بـر  كـه  اسـت  حجة االسالم همان شده، انجام حج است، كرده كه نيتي برخالف

  ؟!است بوده
 اصـولي  اصل يك به فقهي، مذهب اين پيروان و حنفيهويژه  به فوق، نظريه طرفداران

��J$� P« كه اند، جسته تمسك
�� #O��  ��M,�-�� )�!j��٢٤ ª!� «)�W�.«  
 همـان  كـه  اكمـل  فـرد  بـه  يافتـه  تحقق حج انصرافبراي  حاليه داللت به نيز برخي

 اي حاليـه  داللـت  اينكـه  فرض بر: اوالً آنكه حال و! اند كرده استدالل باشد، االسالم حجة
 داللتـي  چنـين  ما، مسئله فرض در اينكه فرض بر ثانياً و باشد هم حجت و باشيم داشته
 بـر  نصـي  كـه  باشـد  داشـته  كـاربرد  توانـد  مي صورتي در داللت اين باشد، داشته وجود
: قبيل از ؛دارد وجود معتبري و فراوان نسبتاً نصوص كه درحالي ،باشيم نداشته آن خالف

»� Y1C�  *) ;j.�  ?��.� ?	1C!� X� 5Y*C� �Y�G� p!Z��!F .«بـدائع « كتـاب  صـاحب  تعبيـر  بـه  نابراينب 
  ».��oG q� ���� �=J�F( �����G � ) )« ٢٥»الصنائع
 در منـوي  تشـخص  و تعيـين  اعتبـار  ـ عليهم اهللا رضوان ـ اماميه فقهاي ميان مشهوراما 

 و نمـوده  تعيـين  اعتبار عدم به تمايل ،متأخرين از اندكي تعداد هرچنداست.  احرام نيت
 كشـف « در ،٢٦)جـواهر  صاحب( نجفي محمدحسن شيخ ،المحققين امام نقل به بنا حتي
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 و داده قـرار  عنايـت  مـورد  اقـوي،  واژه بـا  احـرام  نيـت  در را تعيـين  اعتبـار  عدم» اللثام
 در) نـذري  و تطـوعي  و نيـابتي  حـج  و حجة االسـالم  يا حج عمره،( نسكين: «گويد مي

  ٢٧!»نيستند احرام حقيقت و ماهيت در داخل و آمده بشمار احرام غايت حقيقت
 معتبـر  را احـرام  نيت در تعيين ،عبارت اين با ،مشهور از پيروي به ،حلي محقق ولي

  ٢٨.»��_�T�z �� 4� TJAG� �s& !k �! �: «داند مي
دربـاره   بـاب،  ايـن  ٢ مسـئله  در» االحرام كيفية في القول« عنوان تحت =خميني امام

  :  دهند مي فتوا چنين اين احرام، نيت در تعيين اعتبار
 حج ،است افراد و قران يا تمتع حج است، عمره است، حج منوي تعيين ،احرام نيت در
 نذري حج يا است حجة االسالم باالخره و خود غير براي يا دهد مي انجام خود براي را
 به را آن يا ندهد قرار توجه مورد را تعيين ،احرام نيت در اگر پس .دارد اعتبار ندبي، يا

  ٢٩.است باطل او عمره يا حج كند، موكول بعد
 امـر  چهـار  بـه  قلبـي  قصـد  را احرام نيت حلي محقق ،كرديم مالحظه كه طور همان

 نيـت،  متعلـق  منوي يعني صفت؛ و وجه قصد: «از بود عبارت آنها سومين كه دانست مي
 اسـتنباط  جـواهر،  صـاحب  نجفـي،  محقـق  دانسـتيم همچنين » مستحب؟ يا است واجب
 دخيـل  احـرام  نيـت  ماهيـت  در را چهارگانـه  امـور  از كدام هيچ ،نپذيرفته را حلي محقق

 بـاالخره  و »نيـت « نـه  نمـود،  اعتبـار  ،منـوي  هاي ويژگي از را مزبور امور بلكه .ندانست
» مقـدس  شـارع  امـر  امتثال مفهوم به قربت قصد: «از عبارت تنها را نيت ،جواهر صاحب
 يضـرور  و واجـب  جهـت  بـدين  را منـوي  تعيين ،هم مأموربه تعدد زمينه در و گرفت
  ٣٠.بود آن بر متوقف موال، امر امتثال و قربت قصد اساساً كه دانست

 جـواهر  صـاحب  نظـر  و =خمينـي  امـام  فتـواي  ميـان  را ظريفـي  توافـق  مورد در اين
 عبـارت  يـك  طـي  احـرام،  كيفيـت  باب ،٢ مسئله همان ذيل در كه كنيم استنباط توانيم مي

! �ZC ))) �«اند:  داشته بيان محتوا و پر كوتاه *�� �8	�� �`= ��8��  *G.� UI	o �L� RZ���� (((!%Z��.«٣١  
 وجـوب  همان كه را مأموربه صفت يا وجه نيست واجب ،احرام نيت موقع در يعني



 ۲۰۱  )۲احرام (
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... باشـد  وجـه  قصـد  بـر  متوقف ،مأموربه تعيين اينكه مگر نمود، مشخص باشد، ندب يا
 صـاحب  گفتـه  بـه  كه است صورتي در ،وجه قصد بر مأموربه تعيين توقف است بديهي

  .باشد متعدد نيت، متعلق» منوي« يا» معروض« جواهر،
 در =شـهيد  كـه  اسـت  ايـن  است، جالب آن، يادآوري نيت باب در كه ديگري نكته

 كـرده  اعتبار قصد، تحقق خاطر به را چهارگانه صفات به متصف فعل احضار ،»مسالك«
 دانـد،  نمي واجب و معتبر را نيت اظهار و تلفظ اينكه بر عالوه =خميني اماماما  ٣٢.است

  ٣٣!است ندانسته الزم نيز را خاطر و بال به اخطار
 واجـب  نيـز  را» بـال  بـه  اخطـار « حتـي  كـه  مسـئله  ايـن  در مغفورله نظر ما گمان به
 در كـه  مـورد  ايـن  در تنهـا  نه را نيت حقيقت اساساً كه مبناست اين بر مبتني دانند، نمي

 و قربـت  قصـد  از عبـارت  و دانسـته  انگيزه و داعي همان عبادات، و فقهي ابواب تمامي
  . دانند مي اسالم مقدس شارع امر امتثال باألخره و خلوص

 عبـادات،  سـاير  هماننـد  ،احرام نيت در اخالص و قربت قصد اعتبار كه است بديهي
 F��J'G  *G.� �7Q« قبيل از كه طور آن ؛دارد نقش حج و احرام تحقق حقيقت و ماهيت در

�F���� «نمـاز  ،قربـت  قصد بدون نماز اساساً :ديگر عبارت به و نماز كل نفي يعني است؛ 
 نفـي  كه» ��"�J'G 9!� �s"��  *G.� � �s7: «عبارت برخالف .باشد ناقص اينكه نه نيست؛
 در را نمـاز  ،نمايـد  ادا را كـاملي  نمـاز  خواهـد  مي مسجد همسايه اگر يعني است؛ كمال

 منتها ،داده انجام را خود الهي تكليف آورد، جاي به نماز منزل در اگر و كند اقامه مسجد
  .ندارد را مسجد در نماز فضيلت
 بطـالن  موجـب  ريشه از نشد، اخذ احرام نيت در اخالص و قربت اگر هم اينجا در
  . كندمي باطل را عمره و حجرا و همچنين  احرام ،طبيعيطور  به و گردد مي احرام

  يادآوري

 كـه  اسـت  ايـن  ،دارد قرار ما توجه مورد احرام نيت زمينه در كه ديگري دقيق مسئله
 از ؛انـد آورده را قربت قصد ،احرام نيت در تنهاو متأخرين،  قدما از اعم فقها، از بسياري
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 �/7�M�  ����N!7F « جملـه  بـا  جواهر صاحب و» متقرباً« واژه با ،شرايع در حلي محقق جمله
 ��!�o�C[D«، اند آورده شمار هب احرام نيت بنيادين شرايط از را قربت قصد.  

 در هـم  آن ،احـرام  نيـت  در هـم  خلوص بايد ،قربت بر عالوه ستا اين ما گماناما 
 نـه  مگر! نباشد؟ خلوص اما باشد، قربت بسا چه زيرا گردد؛ اخذ ،ماهوي و اساسي شكل

 قـرب  جـز  هبکه  است اين مفهومش ،دهد مي انجام ريايي حج يا نماز كه فردي است اين
 در اينجا در پس؟! است كرده شريك عبادات اين در هم را ديگري اشخاص خداوند، به

  !خلوص منهاي ،دارد قربت قصد ،خود نيت
 تنهـا  ،اسـالم  فقهـاي  ميـان  در ،اسـت  كـرده  اقتضـا  نويسنده تتبع كه آنجا تابنابراين 

 خلـوص  و قربت مقوله دوي هر و نموده توجه دقيق نكته اين به =خميني امام حضرت
     نويسد: که مي چنان است، دانسته معتبر احرام نيت در را

¥��� � �Z*��� �F���� � Â	��� YW � �}!A p�,!���� q�= ��= !¤ �� ��= !¤�&�٣٤ )
�� 
����&�(٣٥ 
 يـا  دو آن فقـد  بـا  و دارد اعتبار نيز احرام نيت در خلوص و قربت عبادات، ساير همانند

  .شود مي باطل شخص احرام ا،آنه از يكي

 اربع) تلبيات( تلبيه .٢

 عبـارت اسـت   اربـع  تلبيـات  يا تلبيه، احرام صحت و كيفيت شرايط از شرط دومين
\ ��eZB: «است از ;%�B�� , 1eZB��  1eZB�� G e� 1¡ e1� eZ*�1�«. اسـت  يكاف تلبيه مقدار همين به اكتفا 

 است. صحيح »معتمر« يا »حاج« احرام و

 اربـع  تلبيـات  كه گرديد خواهد محقق يصورت در احرام كه است آورده يحل حققم
 چونـان  ي،فقهـ  معتبـر  هـاي  كتـاب  از ،جـواهر  صـاحب  ،ينمحققـ ال شـيخ  ٣٦.شود گفته

 نمـوده  منقـول  و محصـل  اجمـاع  نقل ،آن به ،»التذكره« و »الخالف« ،»الغنيه« ،»االنتصار«
٣٧.است

 

 تلبيـات « بـدنبال  كـه  انـد  گفته ،ياألول األحوط يا األحوط چون يتعبيرهاي با فقها البته
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��E�  1* : «بگويد نيز را عبارات اين »فوق 1�� ���]���� e1�  1� e�;��  1e�¡G e1� eZ1��.« 

 بـر  حمـل  ،تعبيـرات  قبيـل  ايـن  داننـد،  يمـ  اصطالح اهل كه طور همان است يبديه
 .گردد يم »مؤكد استحباب« يا »استحباب«

 تـا  ،آن گفـتن  زيـاد  و تكرار ليكن نيست، واجب بيشتر بار يك »چهارگانه يها تلبيه«
 واجب نماز هر تعقيب درويژه  به است؛ مستحب دارد، قدرت »معتمر« يا »حاج« كه آنجا

 شـب،  آخر در نيز و يسرازير از آمدن پايين يا يبلند از رفتن باال هنگام هب و يمستحب يا
 گـاه  آن همچنـين  و خورشيد زوال هنگام و شدن سوار وقت خواب، از شدن بيدار موقع

٣٨.سحرگاهان در باألخره و كنند يم مالقات را يكاروان كه
 

 معتمـر  يـا  و حاج اگر كه دارد دخالت و نقش چنان آن ،احرام تحقق در ،اربع تلبيات
٣٩.كند تدارك را تلبيه گفتن و برگردد ميقات به بايد كند، فراموش را آن

 

  : است آورده »النهايه« كتاب در ).ق  ه ٤٦٠ م(شيخ طوسي 
 در و حتماً تلبيه، از آنچه و ... نيست جايز ،عنوان هيچ به ،آن ترك و است واجب تلبيه

 بـر  يديگـر  تلبيـات  اگـر  يآر اسـت.  چهارگانه يها تلبيه ،شود گفته بايد فريضه شكل
 ٤٠.است يفراوان ثواب و فضل يدارا كند، اضافه اربع تلبيات

 بـه  7صـادق  امـام  از را كامـل  تلبيات ،عمار بن معاوية ،يكلين ثقةاالسالم نقل به بنا
 :است آورده ذيل ترتيب

eZ*��  1\%�B�� ,eZ*�� eZ*�� e�¡G  1e� ,eZ*��  BE�  1�� 1��  1� 1��]����  1e1�  1�e�;�� e�¡G e71� 
,eZ*�1� eZ*�� � 1L  .� .9!�1�� ,eZ*�� eZ1��  N!Z��,  ��M .TJ B"�� .9�, eZ*�� eZ��  19! B-_  .�	C *l�� ,e7Z*�� 
eZ��  1)k�  .�Z.��B��� , 1eZ*�1�  1eZ*�� � 1L  .�J 1�� T��W.¬� 1� ,eZ*��  1e7Z*��  N!7F	k�� �  N!7F	_��  1e7Z�� 

,eZB�� eZ*�� ¿��;o  1�  ;,!�0�� eZ��  1eZB�� eZ*��  1#! *a 1W  .� 1� ;j��  .T!n.��� , 1eZB�1�  1e7ZB��  1��7� 1�  1� 
 ;40F� e���� ,eZB�� eZ*�� !� \��W (»Z��٤١ 

  :فرمود 7امام سپس
 بـه  ورود و حركت و سير هنگامه ب و مستحب و واجب نماز هر از پس را مزبور تلبيات
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ــزل و يواد ــات و من ــدار خــواب از كــه گــاه آن و هــا كــاروان مالق ــ بي  در و يشــو يم
 و انبيـا  همـه  ٤٢...بگـو  لبيـك  بلنـد  يصـدا  با و كن تكرار مقدور، حد در و سحرگاهان

 كـن؛  تكرار فراوان را »���!eZ*�� �L �9« جمله و گفتند يم لبيك تلبيات، اين به مرسلين
 يشخصيت نخستين و گفتند يم زياد را جمله اين گفتن، تلبيه هنگام 9 خدا رسول زيرا
 .بود 7مابراهي حضرت :گفت تلبيه تاريخ در كه

 مناسـك  انجام به را شما خداوند«: داد ادامه چنين اين يراو به خطاب حضرت گاه آن
ـ  ي،الهـ  اقـدس  ذات دعوت به پس .فرمود دعوت الحرام اهللا بيت زيارت و حج  وسـيله  هب
 ٤٣».... گوييد پاسخ تلبيه

  احرام جامه دو پوشيدن. ٣

 يهـا  لبـاس  كنـدن  از پـس ، جامه دو پوشيدن احرام، صحت شرايط از شرط سومين
٤٤.نامند يم )عبا( رداء را يديگر و )لنگ( ازار را ييك كه است دوخته

 

 از واجـب  سـومين  احـرام،  واجبـات  عنـوان  تحـت  ،»شـرايع « كتاب در يحل محقق
  :نويسد يم و دانسته »احرام جامه دو پوشيدن« ؛»�¬&��T �	2 ���« را احرام واجبات

 در نيسـت،  جـايز  آن پوشـيدن  نمـاز  در را آنچه و است واجب مزبور جامه دو پوشيدن
 فقهـا  از يبرخـ  اسـت؟  جـايز  هـا  زن يبرا حرير پوشيدن آيا حال .نيست جايز هم احرام

 يولـ  ٤٥.اسـت  جـايز  ،زنـان  يبرا ،نماز در حرير پوشيدن زيرا اند؛ داده صحت به يفتوا
 محـرم  ٤٦.اسـت  تـر  نزديـك  احتيـاط  بـه  ايـن  و انـد  نمـوده  ينهـ  احرام در آنها از يبعض

 هنگـام امـا   .كنـد  تعـويض  را آنها تواند يم نيز و بپوشد احرام جامه دو از بيش تواند يم
 خدا خانه طواف است، پوشيده احرام حال در كه يلباس دو همان در است بهتر ،طواف

 ٤٧.آورد جاي به را

2 ����7 �: «نويسـد  يم »اإلحرام صفة باب« در مفيد يخش	9 �&����7 �7bo[7� �7&!F !7¤ � 
 *�D	��٤٨ �V�!F 3� ?�o�� �F.«٤٩

 

 يـا  »وشـاح « عنوان به را يديگر و »ازار« عنوان به ييك را احرام جامه دو بايد محرم
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ـ  ؛=مفيـد  شـيخ  پـرآوازه  و برجسـته  شاگرد اينكه توجه جالب .بپوشد »ردا«  شـيخ  ييعن
 آورده خـود  ..».النهايه« كتاب در زياد و كم بدون را خويش استاد عبارت عين =يطوس
٥٠.است

 

 از كـه  دانـد  يم يا جامه احرام،براي  را لباس ترين شايسته و بهترين ،مفيد شيخ گاه آن
  ٥١.باشد شده بافته سفيد كتاب يا پنبه

 ظهـر  نمـاز  از فراغت از پس و ظهر موقع احرام، يبرا را اوقات بهترين ،طوسي شيخ
  :  نويسد يم سپس و دانسته

 عـدم  صـورت  در يولـ  .پـذيرد  انجـام  واجب نماز از پس احرام كه است آن سزاوارتر
 بـه  تنهـا  ،نتوانسـت  اگر .گردد محرم سپس و بخواند يمستحب نماز ركعت شش امكان،

(0 « سوره حمد، از پس ،اول ركعت در كه ترتيب بدين كند؛ بسنده ركعت دو ;I /� 1	7 ;k 
� 7(0 « سوره حمد، مباركه سوره خواندن از بعد ،دوم ركعت در و بخواند، »�&1 ;I !7� !71 >h� 

E��=!j��« ٥٢.كند قرائت را 

 لبـاس  پوشـيدن  زمينـه  در »فتـاوي  و نصـوص « مجموعه بررسي از پس جواهر، صاحب
 و عقـد  از پـيش  احـرام،  جامـه  دو پوشـيدن  محل و موقع«كند:  مي استنباط چنين  اين احرام،
 احـرام  بـراي  آن، وسـيله  بـه  كـه  است مقدماتي جمله از پوشش، اين است. بلكه احرام تحقق

 جامـه  دو پوشـيدن  احـرام،  عقـد  و قصـد  حـال  در كه نحوي به البته .گردد مي ايجاد آمادگي
  گويند: مي معموالً كه است مفهوم مطلب اين نيز فقها كلمات در. باشد شده حاصل احرام

�L� ,�9� T��&¬� 68� �Z�� �bC �F!Z� � ��� 2	� T��&¬�((( (٥٣ 
 و يمعمـول [ لبـاس  اسـت  واجـب  نمـود،  احـرام  اراده و قصد معتمر يا يحاج كه گاه آن

 ٥٤. ...بپوشد احرام جامه دو و آورده بيرون را خويش ]دوخته

  :  نويسد يم ادامه در يو
 كـه  طـور  همـان  زيرا نيست؛ واجب احرام لباس پوشش استدامه و بقا ،احرام حال در... 

 بـر  طبيعـت  بـه  امر امتثال صدق همان«: است داده فتوا ،قطع اساس بر ،مدارك صاحب
 ٥٥...».است يكاف احرام، جامه دو كردن تن
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 معاصـر،  آور نام و الشأن عظيم فقيه كه است همان جواهر صاحب استنباط ما گمان به
 نخسـتين  درايشان  .اند نموده پژوهشگرانه و ظريف يتوجه بدان =يخمين امام حضرت

 در: «نويسـند  يمـ  ،٥٦احرام واجبات از واجب سومين ،گانهوهفت  بيست مسائل از مسئله
 احـرام  تحقـق  در احـرام،  جامـه  دو پوشيدن كه است اين متين و نيرومند يرأ آرا، ميان

٥٧»...].مستقل و[ يتعبد است يواجب ،خود بلكه .نيست شرط
 

 ،احـرام  جامـه  دو كـردن  تـن  بـر  در يخاص كيفيت: «گويند يم مسئله همين دنبال به
٥٨..». شوند پوشيده مألوف و معمول طريق به آنها است آن احتياط و ندارد اعتبار

 

 :كنند يم عنايت ذيل مهم نكته سه به باب، همين مسائل يط در گاه آن

 كـه  اسـت  جـايز  آنها يبرا بلكه نيست واجب احرام جامه دو پوشيدن ،زنان يبرا. ١
 .گردند محرم خود، دوخته يها لباس همان در

 جامـه  دو يـا  بپوشـد  دوختـه  لبـاس  احرام، اراده هنگام هب عمد و علم يرو از اگر. ٢
طـور   بـه  ي،و احـرام  لكـن  كـرده،  را پروردگار معصيت و ينافرمان نكند، تن به را احرام

 مرتكـب  هـم  يگناه بوده، معذور واقع در زمينه اين در اگر و است يافته تحقق ،صحيح
 .است نشده

 .نيست شرط اكبر حدث و اصغر حدث از طهارت احرام، در .٣

٥٩.شود محرم نفاس، و حيض جنابت، حال در تواند يم انسان بنابراين
 

 روايات در تلبيه و احرام تشريع اسرار و آداب فضل،

  :فرمود 9ماكر رسول .١
 بگويـد،  لبيـك  مرتبه هفتاد ،قلب حضور و ايمان اساس بر ،خويش احرام در كه يكس
 از بـرات  و آتـش  از بـرات  او يبرا فرشته هزار هزاران كه گيرم يم گواه را خداوند من

 ٦٠.آورند ارمغان به را نفاق

  :  فرمود اسالم يگرام رسول .٢
 ميكائيـل،  جبرائيـل،  مالئكـه  از: برگزيـد  تـا  چهـار  ،چيـز  هر ازتعالی  و تبارك خداوند
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 وم ابراهي: را نفرچهار  انبياء از و فرمود اختيار را :)عزرائيل( الموت ملك و اسرافيل
  .برگزيد را خانه چهار بيوتات از و من و :يموس و ودودا

  وَ  آَدمَ   اْصـَطr اهللاَ  ان� (: فرمـود  قرائـت  را شـريفه  آيـه  ايـن  پس
ً
 َوآَل  ابـراهيم آَل  و نُوحـا

ْيُتـون، و وَاyّـNَ ( را شـهر  چهـار  شـهرها  از برگزيـد  و ٦١.)الَعاNَx 5 ِعمرانَ   ُطـوِر  وَ  الز�

،Nَا-ت هذا و ِسين N٦٢.)األم 

 طـور « و المقـدس  بيـت  ،»زيتون« و است مدينه شهر فوق، شريفه آيه در ،»تين« از مراد
 مـريم، : فرمـود  اختيـار  را نفـر چهـار   ها زن از و مكه ،»األمين البلد هذا« و كوفه ،»سينين
 و االحـرام  العـج،  الـثَج، : «برگزيـد  را چيـز چهـار   حـج  از و 3فاطمـه  و خديجه آسيه،

 بـه  مـردم  فريـاد  و ضـجه  ييعن ،»عج« و است يقربان و نحر از عبارت »ثج« اما .»الطواف
 .»هحجـ ذوال و ذوالقعده شوال، رجب،: «كرد اختيار را ماهچهار  سال، هاي ماه از و .تلبيه

   نحـر  روز وروز عرفـه   ،٦٣ترويـه  روز جمعـه،  روز«: را روزچهـار   روزهـا،  از برگزيد و
 ٦٤.)قربان عيد(

  :  فرمود 7يعل اميرالمؤمنين امام .٣
 تـا  دارند، قرار او چپ و راست طرف در آنچه اينكه مگر بگويد، تلبيه كه نيست يكس

 يو بـه  خطـاب  ملـك  دو و بگوينـد  تلبيـه ) او يآوا هـم ( خـاك،  نقطه و مقطع آخرين
 مگـر  ،دهد ينم بشارت را يا بنده پروردگار و خدا بنده يا را تو باد بشارت: گويند يم

 ٦٥.بهشت به

 در يـا  شـدند  يمـ  ،محـرِم  شب در 9خدا رسول آيا: «شد سؤال 7صادق امام از .٤
 پاسـخ  ؟»يساعت چه در پرسيدم«: گويد يم يحلب ؛»روز در«: فرمود پاسخ حضرت ؟»روز

 ييعنـ ( چيست؟ ما احرام درباره شما يرأ«: كردم سؤال باز .»ظهر نماز وقت در«: فرمود
 يفرقـ  شـما  يبـرا «: داد جواب حضرت ».گرديم محرم يساعت چه در و شب يا روز در

٦٦..». ندارد
 

 شـده  محـرم  تمتـع  عمـره  جهـت  كه يكس يبرا آيا«: شد سؤال 7صادق امام از. ٥
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 9ماكـر  رسـول  زيـرا  ؛يآر«: فرمـود  پاسخ امام ؟»است جايز تلبيه ساختن آشكار است،
 را تلبيـه  يچگـونگ  مـردم  كـه  جهـت  بـدين  گفـت؛  يمـ  ]آشـكارا [ را تلبيه ،احرام از پس

٦٧.»بياموزد ايشان به را تلبيه كيفيت تا داشت دوست حضرت آن و دانستند ينم
 

  :  است منقول 7الرضا يموس بن يعل امام از .٦
 و يابند خشوع خدا حرم در دخول از پيش تا است شده واجب مردم بر احرام اين يبرا
 در اين، بر عالوه ايستند؛ باز آن يها لذت و ها زينت و دنيا امور به غالتاش از اينكه يبرا

 اراده كه گاه آن است، يانسان نفس ذلت و او خانه بزرگداشت و خداوند تعظيم ،احرام
  ٦٨.بردارد گامتعالی  يخدا يسو به است كرده

  
  
  

                                                           

 ط ،٢٤٩ ص ،٢ ج البنـاني،  حاشـية ؛ ٢١ ص ،٢ ج حاشـيه،  و الكبيـر  شـرح  بـا  مختصرخليل. ١

 محمد. مصطفي

  .٣٩٤ ص ،٢ ج النهايه،. ٢

  .ق.  ه١٣٨٠ دمشق، االسالمي، المكتب ط ،٤٤٦ص ،٢ ج النهي، اولي مطالب. ٣

 مـن  شـرط  عندالحنفيـه  انّـه  : ... غيـر ٤٥ ص السندي، اهللا رحمة ،»اللباب شرح« عبارت متن. ٤

  وجه. من ركن وجه،

 فـتح  ك:.ر ؛k ,N���F� � �� \j& 4W���  !7%�C�X	 ¡ 5))) : ٢٠٢ ص ،٢ ج ،»المختار الدر« عبارت عين. ٥

 .ق.  ه١٣١٥، االميرية ط ،١٣٠ ص ،٢ ج، حمام ابن القدير،

 شـرايع  ك:.ر الحجـة،  ذي و ذيعقـده  شـوال،  از: عبارتنـد  كـه  حـج  هاي ماه يعني الحج، اشهر. ٦

 و اخـراج  و تحقيـق  دوم ط ،٢٣٧ ص ،١ ج حلي، محقق الحرام، و الحالل مسائل في االسالم

  .١٤٠٣ حكيم، محمدتقي از مقدمه محمدعلي عبدالحسين تعليق

  .ق.  ه١٣٢٧ العلميه، المطبوعات شركة ط ،١٦٩، ١٦٨ صص ،٢جلد. ٧

  تمتع! عمره نه است، مفرده عمره مراد الظاهر، علي. ٨

������� 
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 كتـاب ، االسـالم  شـرايع  بها، التمتع يجز لم الحج، اشهر غير في بها المتمتع بالعمرة احرم فلو. ٩

  .ق.  ه١٤٠٣ بيروت، داراالضواء ،٢٣٧ ص الحج،

  همان).. (..ذوالحجة و ذوالقعده و شوال، هي و الحج اشهر في وقوعه و .... ١٠

 ط ،١٢ ص، الحـج  كتـاب  ،١٨ ج نجفي، محمدحسن االسالم، شرايع شرح في الكالم جواهر. ١١

  ..ق  ه١٣٩٥ تهران، االسالميه دارالكتب ،٧

 تهـران،  االسـالميه  مكتبـة  ،١حـديث  حـج،  اقسـام  ابـواب  از ١٥ بـاب  ،٨ ج الشـيعه،  وسايل. ١٢

  ..ق   ه١٣٨٦

  ).١٩٦: (بقره معلومات اشهر الحج. ١٣

  .١٩٦. بقره: ١٤

  .١٩٦ ص ،٨ ج الشيعه، وسائل. ١٥

  . همان.١٦

 .٩٤ ص ،١ ج العياشي، تفسير ك:.؛ ر١٩٧ ص همان،. ١٧

 . االشرف النجف في اآلداب مطبعة ،٤٠٦ ص الحج، كتاب ،١ ج الوسيله، تحرير. ١٨

 كـه  انـد  شمرده احرام صحت شرايط از نيز را اسالم نيت، از قبل عامه، فقهاي از برخي البته. ١٩

 ج الفقهيـه،  الموسـوعة  ك:.ر. است تكاليف همه عام شرايط از ايمان، و اسالم كه است واضح

  السوريه. في االسالميه والشئون االوقاف وزارة ،٧ ص ،٢

 . بيروت االضواء دار ،٢٤٥ ص حلي، محقق االسالم، شرايع. ٢٠

 . آخوندي مرتضي االسالميه، دارالكتب الحج، كتاب ،٢٠٢ ص ،١٨ ج الكالم، جواهر. ٢١

 روايـت  همـين  از دارم... اظهـار  و آورده زبـان  بر را خود قلبي نيت چگونه كه است اين مراد. ٢٢

  كنيم. استنباط نيز را نيت اظهار استحبات توانيم مي

  .١٤٠، ص٢. ر.ک: فتح القدير، ج٢٣

 الشـئون  و االوقاف وزارة ،٧ ص ،٢ ج الفقهيه، ؛ الموسوعة٧٤ ص المناسك، لباب شرح ك:.ر. ٢٤

  . السوريه في الدينية

  .١٦٣، ص٢. ج٢٥

   تهران. ـ االسالميه دارالكتب الحج، كتاب ،٢٠٣ ص ،١٨ ج الكالم، جواهر. ٢٦
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٢٧ . (((5 *EG Rj"��� � ��Z��� E!��!_ T��&J� �_ R�V�, � ���Z�&((X(١٨ ج الكـالم،  جـواهر  ك:.ر ؛، 

 .٢٠٣ ص

 . ق.  ه ١٤٠٣ داراالضواء، ،٢ ط ،٢٤٥ ص االسالم، شرايع. ٢٨

 . االشرف بالنجف اآلداب مطبعة ،٤١٣ ص ،١ ج الوسيله، تحرير. ٢٩

٣٠ .(((5 �!�^Z= ��� RZ���� ,l7@�Z& U7I	�� �!7���G� �7Z�� d!7���&YWX(((١٨ ج ك: جـواهرالكالم، .؛ ر، 

 .٢٠١ ص

 .٤١٣، ص١. تحرير الوسيله، ج٣١

٣٢ .56�9G � 9!���� 9!<&� )�-�� #	'	�� p!-Q�!F ��F9f� �!��!F P�^�Z� �Q��� �Z��X .  

 . بالبال االخطار ال و بالنية التلفظ واليعتبر. ٣٣

  است؟! عبارت در تفنن نرود تصور كه گردد توجه دقيقاً X))))�&�¤! ��=��5)))  عبارت به. ٣٤

 .٤١٣ ص ،١ ج الوسيله، تحرير. ٣٥

٣٦ .5J= ����� T��&¬�  �q���� � G  �,�-�  *G� !7t X((; و ١ ج الحـرام،  و الحالل مسايل في اإلسالم شرايع 

 -بيروت داراالضواء منشورات علي، محمد عبدالحسين: تعليق و اخراج و تحقيق ؛٢٤٥ ص ،٢

  .لبنان

 .تهرانـ  اإلسالميه دارالكتب. ٢١٦ ص ،١٨ ج الكالم جواهر. ٣٧

 المشرفه. بقم اإلسالمي، النشر مؤسسة ،٣٩٨ ص المفيد، شيخ المقنعه،: ك.ر. ٣٨

٣٩ .5ÃC	� �Z����� 68� �Z�� ,	��� ��� p!�Z�� !%W9����(X((;  ،مطبعـة  ،٤١٥ ص ،١ ج تحريرالوسـيله 

 .االشرف النجف في اآلداب

 .ديمحم قدس انتشارات ،٢١٥ ص الفتاوي، و الفقه مجرد في النهاية. ٤٠

 كرده نقل را اين فراز ،٣٩٨ ص المقنعه، كتاب در =مفيد ؛ شيخ٣٣٦ ص ،٤ ج كافي، فروع. ٤١

 o� eZ��  .��^F � ��m eZ*��(X��� ��5eZ*است: 

��t �*�A ��*WÁ� ,�!8! ���%�5دهد:  مي فتوا چنين اين تلبيات هجهري درباره =طوسي شيخ. ٤٢� � 
�Z� e�L ���  !"*���(X(( حكـم  نخسـتين  ،»تلبيـه  منـدوبات « عنـوان  تحـت  نيز حلي محقق 

��Q�� �Z	5q=9 p را تلبيه مستحبي��!F �!8 *���( (X((روايـاتي  بـر  مبتنـي  ،اين است و كرده ذكر 

  بـن  عمـر  صـحيح  جملـه  از اسـت؛  شده نقل ،:معصوم امامان و 9اكرم رسول از كه است
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�t Y! �8%� �5: يزيدW g�W9 � Y�W g�bC X((حـديث  اإلحـرام،  ابواب من ،٤ باب الشيعه، وسايل ؛ 

�b��& 4 ��=	�5 نيز و ٣ RI,!Q��8 !*� T�&� �	A9 /�9 d!o� )Z}¥87 �!7�= �7� :�7� eF!^7'� 
���!F � ;���� � ���� q=9 p	Q�� ,�Z����!F � ���� �^C E����X، ابـواب  مـن  ،٣٧ باب الشيعه، وسايل 

�547: 7الرضـا  فقـه  هـاي  نسـخه  بعضي از نقل به مستدرك حديث نيز و ١ حديث اإلحرام، 
�	A9 /�9 :5x!o� )Z}¥8 �!�= :�� eF!^'� E� �	�=�� \Ä�	'� �Z����!F �*C!= 4� 9!�D ��� (� )@7A 

S�*���9 )Z�= :?� ��� ?)<=� �!I :���� � ,���� )ZI !� ���� � ?��7�� �!7I :�7��� �Zs7<�� � q7=9 
p	Q�� �7Z����!F � ��7�� �7^���X قـال : 7علـي  روايـت  همچنـين . ١١٦ ص ،٢ ج المسـتدرك، ؛ 

9 ������MS����9 � �!I �� :E� �*Z�  Z}¥8( 8! 5: 7اميرالمؤمنين!�D T�^�� q=9!= eo	7' �7Z����!F« ؛

�54: ابابصير از كليني حديث نيز و١١٤ ص ،١ ج الفقيه، اليحضره من 2� /����7 :�Z�  ���
 !"��� �%8 �Z����!F (((X ،وب بن فضالة روايت و ٢٧٧ ص ،١ ج كافي، فروع7صـادق  امـام  از اي :

5 BE� /� q�� 4�  !"���  N!�F9� :�%�� ,�Z����!F S�"��� RF !-Q�� � ����� � �	7V, �7��j�� � TJ�7A¬�X .

 اينجـا  در سـعي  از مـراد : اسـت  آورده روايت اين ذيل در عاملي حر شيخ كه طور همان البته

 مـروه  و صـفا  بين سعي از منظور ،حديث خود متن در ذيل، حديث در چنانچه .است هروله

�54است:  آمده 2� �Z�A ,?9! *j�� 4� 2� /����7 �!I :5 *E� 1/�  *b� 7 � 7 *) 18 q�� 4�  !"���  N!�F9� :
9!%8¬� ,�Z����!F � S�"�� RF !-Q�� � ;����� S��� ,����u� � �	V, ,���j�� � TJ�A� �7s�� ,	7Af�X ؛

 ،٥١ ص ،٢ و ١ حـديث  بالتلبيـه،  النساء جهر استحباب عدم باب ،٥ ج الشيعه، وسائل: ك. ر

 االسالميه. مكتبة منشورات من

  .٣٣٦، ص٤. فروع کافي، ج٤٣

�5�L� ,�9� T��&¬� 68� �Zاست:  آورده منتهي در. ٤٤� �bC �F!Z� � ��� 2	� T��&G� E!F 9bZo !¤�&!F � 
?�o�� �V�!FX٢٣٩ ص الحج، كتاب ،١٨ ج الكالم، جواهر ؛. 

 ؛� ~Q� �Z= �!FJ= T��&¬!F �7Z=X	� W(1 5: است شده روايت 7صادق امام از حريز صحيحة در. ٤٥
 .١ حديث ،٢٧ باب الشيعه، وسائل

تحريـر   در كـه  =خمينـي  امـام  جمله از اند؛ گراييده احتياط بدين معاصر، فقهاي از بسياري. ٤٦

��"!  �&f	1F  (5))) نويسد: الوسيله، مي�  N!<�� E3 E	j�G �	� 4%���7&� !7�� �7��& ,��!7V )7F 
 	&f�  *4u T�� �"��  ��M�Vm T��&¬�X٤١٧ ص ،١ ج الوسيله، تحرير ؛.   
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 .٢٤٦ ص ،٢ و ١ اإلسالم، ح شرايع. ٤٧

٤٨ .شَحكرد حمايل را شمشيرش: به تقلد: بسيفه توشح. آويخت حمايل): الوشاح قلّد( و . شَّـحتَو 

 زيـر  از را خـود  لبـاس  يا پوشيد را لباسش: منكبه علي فالقاه ابطه تحت ادخله او لبسه بثوبه

  .٩٠١ ص ،٢٣ چاپ واالعالم، اللغة في المنجد ؛انداخت شانه روي و كرد رد بغل

 .اإلسالمي النشر مؤسسة ،٣٩٦ المقنعه، ص. ٤٩

 .محمدي قدس انتشارات ،٢١٢ ص ، والفتاوي الفقه مجرد في النهاية. ٥٠


Z��� T��&J� ¸Z��� 4� 4!� �=>( �5: ٣٩٦ ص المقنعة،. ٥١��� �� E!�j��X.  

 .٢١٣ و ٢١٢ صص النهايه،. ٥٢

�� ��F ,�s���  *Y7	RF ���))) 5: ٤١٦ ص ،١ ج تحريرالوسيله، در خميني امام تعبير به يا. ٥٣ T�7z 
��� T�^�� �"��(X  

 .تهران -آخوندي مرتضي اإلسالميه، دارالكتب ،٢٣٩ ص الحج، كتاب ،١٨ ج الكالم، جواهر. ٥٤

 ص ،١ ج الوسـيله،  تحريـر  در جـواهر  صـاحب  فتواي عين به خميني امام ؛٢٣٩ ص همان،. ٥٥

 � ��78 ,�7s��� !7%	�7��� )7F �k!7n�� c	5G 6� �����7A� ��7� ,RF: گويد مي و كرده تمايل ،٤١٧
�����X. 

٥٦ .5��� 2	� T��&¬� � !� ��� RF	���(((Xداراالضـواء،  ؛٢٤٦ ص ،٢ و ١ ج االسـالم،  شرايع: ك. ر ؛ 

  .بيروت

 .٤١٦، ص١. تحرير الوسيله، ج٥٧

 .٤١٧. همان، ص٥٨

 .٤١٨و  ٤١٧. همان، صص ٥٩

�D� /� �� U�� U�� e%�5))) : ٣٣٧ ص ،٤ ج كافي، فروع. ٦٠� ���F 4� 9!��� � ���F 4� �!-���X. 

 .٣٣. آل عمران: ٦١

 .٣ـ ١. التين: ٦٢

 شـده  محرم تمتع دوباره براي حجة اإلسالم عمره انجام از پس حجاج كه ذيحجه هشتم روز. ٦٣

  .گردند مي عرفات عازم و

  .٢٢٥ ص ،١ ج صدوق، شيخ الخصال،. ٦٤
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�I �� E!j!� �5))) : ١٣٢ ص ،٢ ج الفقيه، اليحضره من. ٦٥�� :�F� !� /��7�� � !7� 7a��7/��  N��7��  *G� 
���!F(X 

 .٣٣٢، ص٤. فروع کافي، ج٦٦

6 �����=��� �Z	j� E	C	� � ���1EG �! 5))) : ٣٣٤ ص ،٤ ج كافي، فروع. ٦٧&!= E� \%���� UZW �Z�����(X 

 .١٢١ ص ،٢ ج الرضا، اخبار عيون ؛٣ص االحرام، ابواب ،٩ ج الشيعه، وسايل. ٦٨



  



  
  
  
  
  

   ياسالم مذاهب در احرام حقيقت
   حسيني علي سيد

  .ش  ه١٣٧٥، تابستان ١٦ميقات حج، شماره 

پژوهشي است درباره حقيقت و ماهيت احرام از ديدگاه مـذاهب اسـالمي.   نوشتار حاضر، 

نويسنده در بخش اول، ديدگاه فقهاي شيعه را مطرح کرده و مورد ارزيابي قرار داده اسـت.  

  ايشان در اين بخش، به ده نظريه اشاره کرده است. برخي از اين نظريات عبارتند از:

  ؛مركب ماهيتي است احرام. ۱

  ؛ است تلبيه و نيت همان ،احرام. ٢

  ؛ است نيت همان احرام. ٣

  ؛محرمات ترك بر نفس توطين. ٤

  ؛ است تروك همان احرام. ٥

گانه، در پي بررسي کلي نگارنده پس از نقل اقوال دهو... .   است تلبيه همان احرام. ٦

، پردازد و در ادامـه اقوال و نظريه صواب، نخست به معناي لغوي و اصطالحي احرام مي

کنـد: گروهـي کـه احـرام را خـود تلبيـه       داليل دو دسته از اقوال را مطرح و بررسي مي

  دانند. دانند و گروهي که احرام را به معناي نيت مي مي

 بـدين  را انسـان  ،روايـات  در تأمـل ايشان در پايان اين بخش، نتيجه گرفته است که 

 انجـام  يـا  مخصـوص  منهيات ترك بر تصميم ،احرام حقيقت كه سازد يم رهنمون نكته

. در بخش دوم، حقيقت احـرام در ديگـر مـذاهب    است مهم اين يبرا شدن آماده و حج

اسالمي مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش، به ترتيب ديدگاه حنفيان، 

  مالکيان، شافعيان، حنبليان، ظاهريان، زيديان و اباضيان مطرح شده است.



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۱۶
 

 حـج  مبحـث  از يتوجه قابل بخش و است حج واجبات ترين ممه از احرام گمان يب
 كمتـر  كـه  يموضوعات از اما .اند گفته سخن آن از هماره شيعه فقيهان .دهد يم تشكيل را

 انـد،  نكـرده  تبيـين  ،اسـت  شايسـته  كـه  گونه آن ،را آن قلمرو و حدود و اند پرداخته بدان
  .است احرام ماهيت و حقيقت

 آن حقيقـت  و ارائـه  آن از يتعريفـ  احرام، احكام بحث از پيش كه بود مناسب بسيار
 آن تعريـف  از اگـر  و انـد  نكرده عمل گونه بدين ،فقها از ياندك گروه جز .شد يم روشن

 بـاره  ايـن  در ينراقـ  مرحوم .است بوده يمناسبت آمدن پيش دليل به تنها اند، گفته يسخن
�!: «نويسد يم ;%%= ��F93 �!^F3 �WlC ��F  ������  *�FG 4� !%����o  *R�C !%Z= ���� T��&¬� ���Z�&� 

!�� �F P�^�� E|= TJW T	��� � �lk T���� �_ ����  N� *�8.«١  
  .دهد يم ارائه ،تفصيل به ،احرام حقيقت درباره را خود نظر گاه آن
 از پـيش  را يو مبارك نظر از يا فشرده ،جواهر صاحب جناب كه است تأسف يجا
 چنـدان  را آن و كـرده  برخـورد  آن بـا  كامـل  يسرد با اما ،آورد يم احرام بحث به ورود

  ٢.داند ينم سودمند

   احرام حقيقت درباره شيعه فقيهان يها ديدگاهاول:  بخش

 ،شـماريم  يبرمـ  را آنهـا  ابتـدا  كه دارند يمتعدد هاي ديدگاه باره اين در شيعه فقيهان
  :کنيم مرور مي را اقوال ترين مهم داليل گاه آن

   مركب است يماهيت احرام .١

 سـاير  ماننـد  شود؛ يم تشكيل پوشش و تلبيه نيت، از و است مركب حقايق از احرام
در عالمـه . اسـت  جـواهر  صـاحب  و مختلف در عالمه مرحوم نظر اين .مركب عبادات 
�� �!E|= T��&¬� �Zk* : «نويسد يم مختلف *W�� 4� �Z��� �7Z������ ��7;�� RF	7��� G�  *e7D � T�7� 
6W��� T��F �&3 �}�b83.«٣  

 �9�i ))): «نويسـد  يمـ  مستندالشـيعه  در ينراق سخن نقل از پس نيز جواهر صاحب
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E	W T��&¬� �9!�� 4� e"��� Â	Q���.«٤  
 ايـن  از پس كه يمطالب از و دارد يمركب يمعنا احرام كه است آن ايشان عبارت ظاهر

 همان ،»نسك« از ايشان مقصود كه رسيم يم نتيجه بدين است، آورده احرام درباره سخن
  ٥ .است الثوبين لبس و تلبيه نيت،

  يبررس

 صـاحب  نـه  و مختلف در عالمه نه باشد؛ نداشته خاصي دليلِ نظريه، اين رسد مي نظر به
 و انـد  نياورده نظريه اين براي دليلي اند، كرده نقل را عالمه نظر كه متأخري فقهاي نه و جواهر
کـه   نـدارد،  آن بـر  داللتـي  ندارد. بلکه نه تنها هـيچ  قول اين با مساعدتي چندان هم، روايات
  .كرد خواهيم بحث روايات داللت از تفصيل به بعدي، مباحث در. است آن مخالف

   است تلبيه و نيت همان احرام .٢

 امـر  دو ايـن  را آن حقيقـت  و اسـت  نيـت  و تلبيـه  همـان  احـرام  نظريه، اين پايه بر
 ينقشـ  هـيچ  ،آن حقيقـت  و واقعيـت  در دوختـه،  لباس از تجرد و ثوبين لُبس د.ساز يم

  .است واجب نيز آنها گرچه .ندارد
) .ق  ه٤٨١ م( بـراج  ابـن د؛ دار يزيـاد  طرفـداران  نظريه اين حقير، اين تتبع برحسب

  :نويسد يم
��@"� :)k ����� T��&¬� , *�s�F ?�Z��� ��	�� :G ����� T��&¬� , *�s�F �7Z���  *�7FG� 

4� d,!��C� 4� E3 �<#!  ��M,�¶ ,�Z��� �Z����� �3 �Z����� �3 9!�D¬� �3 �!ZA �u�? Ef 
!� d!C�WL q�¶ ��� �� *̂ ' �Z�� ��� !� �-�!V )Z�, �Z���  N!<�� �!r� �-}!
��(٦ 

 .اسـت  شـده  نظريـه  ايـن  بر اجماع يادعا بار دو واقع در ،فرزانه عالم اين سخن در
 و باشـد  قـائم  يحكمـ  بـر  اجماع اگر ندارد، وجود مخالف قول بر يدليل اينكه بر افزون

  .شود يم ثابت حكم اين طبعاً نباشد، آن برخالف هم يدليل
���«است:  آورده را نظر همين نيز جواهرالفقه ارزنده كتاب درايشان � �ZC e�l� ª�& 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۱۸
 

q�� «� �!& T��&¬� ���� ����&� �Z����!F.«خـالف  از را سـخن  ايـن  بزرگوار آن اينكه گو ٧ 
 �¬&��� T��7�G �7: «نويسـد  يمـ ) .ق   ه٤٦٠ م( شـيخ  جنـاب  .است كرده اخذ يطوس شيخ

, *�s�F ,�Z��� )F  *�FG E3 #!<� !%Z�M �Z����� �	"��� �3 9!�D¬� �3 �Z�����. �!I� 	F3 �-Z�& :G ����� 
 *G� �Z����!F �3 �	A �!I� ?�u� S�=!a�� :S-j� , *�¶ �Z���( !��Z�, :5�!r� �I�-��X,  N!7<�3� G #J7V 
 *E3 !� d!C�WL ����� �F T��&¬� !�� d��WL �Z� �Z�� )Z�,.«٨  

  يبررس

 ،خـالف  در شـيخ  يهـا  اجمـاع  و است شيخ سخن ،براج ابن قولِ اين منشأ واقع در
 نقـل  را معصـوم  قـول  از كاشف يتعبد اجماعِ ،شيخ ييعن نيست؛ ياصطالح يها اجماع

ـ  در و دانـد  يمـ  سنت اهل مقابل در را خود شيخ خالف، كتاب در بلكه؛ كند ينم  آن يپ
ـ  در چنـدان  و بنماياند را آن بلند جايگاه و سازد استوار را شيعه فقه نظرگاه كه است  يپ

  .نيست ،است كرده مطرح ديگرش هاي كتاب در كه گونه آن ي،فن يها استدالل

  سرائر در ادريس ابن

  :نويسد يم بزرگوار آن .است كرده ابداع ادريس ابن را نظريه اين كه است مشهور
! *�[= p!*ZC �!�=f� !�� ���� E3 T�z �F �*C|= 67� e7�L p!7ZC� �	7���� �7 *C|= G �7���� 

T��&¬� �Z��!F *GM �Z������ q������ ,�-��� !7�3� E9!7��� �7���Z= �7���&M �7Z��!F TY7<C�� 
�Z����� �3 9!�D¬� �3 �Z����� ((( � *�f�� ��� ���� 9!Z�V� !��ZD 	F� �-�8 	
��(٩ 

   ادريس ابن سخن درباره يثان و اول شهيد نظر

ـ  ١٠اند؛ گفته كه است همان مطلب ادريس، ابن سخن همين و باشيم ما اگر  ابـن  ييعن
) عالمه ارشاد شرح در( »المرادغاية« كتاب در شهيد لذا .است قول همين طرفدار ادريس

�( �k!± TJW: «كند يم نقل ادريس ابن از را نظر اين!-�� � "��7�}�� E3 T��7&¬� �9!7�� 47� 
�Z��� �Z������ G�  1)V�� ,�s��� ��;�� RF	��� �Z=.«١١  

: نويسد يم خود، نظر بيان و احرام يها تعريف بقيه نقل ضمن ،فرزانه شهيد آن گاه آن
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»����!F� TJj= 4F� ��9,� ��9 /� )��3 dlk ��	If� T!Z�� )Z���� 	k� �	I �,!Q��7 �Z^Q�� 
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  يبررس

 شـهيد  نظـر  ،خـود  سـكوت  با و زند ينم مطلب اين بر يا حاشيه هيچ نيز يثان شهيد
 نظر ،كتاب همين در ي،ثان و اول شهيد كه شود ييادآور است الزم .كند يم تأييد را اول
 ازـ   هـا  نظريـه  ديگـر  ميـان اما  .دارند جداگانه يا نظريه خود و پذيرند ينم را ادريس ابن

 روايـت  با زيرا شمارند؛ يم خيرالموجودين و بهترين را آنـ م  بگذري ان كهخودش نظريه
  .است موافق يا صحيحه

! شـود  يمـ  استفاده صحيحه اين يكجا از ادريس ابن نظر نيست معلوم اينكه شگفت
  .است تلبيه همان ،احرام حقيقت كه است نظر آن با مطابق صحيحه اين بلكه

 ابـن  از پيش را نظريه اين كه است آن است يضرور آن تذكر كه يا نكته حال هر در
 آورده يطوسـ  شـيخ  جنـاب  ،آنـان  از پـيش  و »مهذب« و »جواهر« در براج ابن ادريس،

 شـايد  امـا آورد  مـي  را نكتـه  اين صراحت  به ،كالمش پايان در ،ادريس ابن خود و است
 نظر اين انتساب از دارد، والعقود الجمل و مبسوط، تهذيب، در يمختلف انظار شيخ چون

  .اند كرده پرهيز ايشان به
 ،نهايـه  از پـس  ،خـالف  كتاب گفت بايد ،است يقو البته كه يحدس چنين پاسخ در

 و ١٣اسـت  شيخ كتاب آخرين ،تبيان گرچه است، شده نوشته استبصار و تهذيب ،مبسوط
 تبيـان  از پـس  را نهايـه  تـأليف  ي،ا رسـاله  در ي،تهران بزرگ آقا مرحوم كه است شگفت
 را نظـر  ايـن  ادريس ابن جناب كه است بوده نكته اين به توجه با شايد ١٤ .است دانسته

 شيخ سخن اينكه بر عالوه .است نكرده ياشارت يو ديگر اقوال به و داده نسبت شيخ به
 شهاي كتاب ساير در ايشان نظر برخالف .است روشن يبس احرام تعريف در خالف، در
  .نيست روشن حد اين تا كه



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۲۰
 

   است نيت همان احرام .٣

 كتـاب  در دامـاد  محقـق  مرحـوم  ١٥مبسـوط،  در شيخ دارد، يطرفداران نيز نظريه اين
 شـهيد  و ١٧المـراد يةغا در اول شهيد معنا يك به و االعتبارصةخال در اول شهيد ١٦الحج،

١٨آن بر حاشيه در يثان
هم  يانصار شيخ جناب .قولند همين طرفدار ،١٩مسالك در نيز و 

 بحـث  چون نظر اين ٢٠.دهد يم نسبت فقها مشهور به را نظر اين آن، از يطرفدار ضمن
 بـدان  ،اقـوال  سـاير  نقـل  از پـس  اسـت، قـول   تـرين  مهـم  و طلبـد  يم يفراوان يبررس و
  .پردازيم يم

  )يساز آماده( محرمات ترك بر نفس توطين .4

 در اسـت  شايسته وجا  به بسيار. است معاصران از يبرخ و يثان و اول شهيد نظر اين
 آن چـه،  .فرسـتيم  رحمـت  و درود اول شهيد جناب ي،شيع بلندآوازه فقيه روح بر ،آغاز

 دربـاره  يتـوجه  قابـل  تحقيقكه  است يفقيه نخستين ،حقير اين تتبع طبق ،فرزانه شهيد
 مسـالك  در ايشـان،  آثـار  از يبرخـ  يتوانا شارح ،يثان شهيد .است كرده احرام حقيقت
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ـ  كـه  دهد يم ارائه يتحليل تعريف، اين از گاه آن  همـان  احـرام : اسـت  زيـر  شـرح ه ب
 در و اسـت  بـدان  التـزام  ينوع ديگر تعبير به و است محرمات ترك بر نفس يساز آماده
 وسـيله  و طناب .شود يم برقرار يا رابطه و يگره ،منهيات ترك و انسان نفس ميان واقع
 دليل همين به و دارد احرام در يمهم بسيار نقش رو ازاين است. تلبيه ،ارتباط و گره اين

 ؛است تلبيه همان احرام«: گفت آن تعريف در و گذاشت تلبيه را آن نام شود يم كه است
 أو شـروطه  أشـهرِ  باسـم  ء يالشـ  تسـمية : باب از ،است تلبيه بر متوقف ،آن تحقق چون

 كـه  اسـت  آن حق .كرد اطالق تلبيه و ينفسان التزام اين از مركب بر را احرام يا .»أجزائه
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  .كرديم ارائه نيت از]  يعميق[ يمعنا واقع در ما و است ينفسان توطين همين ،نيت
 و گرهـي  محرمـات،  تـرك  و نفس ميان كه است احرام تحققِ شرط واقع در تلبيه پس
 حـج  افعال سويي، از و است رابط دو اين ميان شهيد، خود تعبير به و كند مي ايجاد عقدي

 عمـره  حـج  افعال از هريك برند و مي بين از را رابطه اين و دارند معكوسي نقش و عمره،
 در و تقصـير  عمـره،  در عمـل  آخـرين  كـه  زماني تا است ارتباط اين زوال سوي به قدمي
  .شوند مي حالل محرمات و ٢٣رود مي بين از کامالً رابطه اين شود، انجام نساء طواف حج،

 و زند يم تأييد مهر تعريف اين بر خود سكوت با ،نگاشته اين حاشيه در ي،ثان شهيد
 همين بر نيز مدارك صاحب .كند يم تصويب و نقل را آن آن، تحسين ضمن ،مسالك در

  :نويسد يم ي،مشروح نسبتاً بحث ضمن ،معاصر يفقها از ييك ٢٤است؛ نظر
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  شهيد: نظريه يبررس

 نظريـه  در نكتـه  چنـد  امـا  .است كرده احرام حقيقت از يخوب تحليل شهيد گمان يب
  :نمايد يم مهم ايشان

 نظـر  همـان  داننـد،  يم نيت همان را احرام كه فقها از يگروه يا مشهور نظر آياالف) 
 يبررسـ  آينـده  در تفصيل به را سؤال اين پاسخ چطور؟ سنت اهل مذاهب است؟ شهيد

  .كرد خواهيم
 كـه  اسـت  جهـت  اين از دانند، يم تلبيه همان را احرام ان كهفقيه از دسته آن آيا ب)

 تلبيـه  همـان  را احـرام  حقيقـت  واقعـاً  اينكـه  يـا  اسـت  آن جـزء  يا شرط ترين مهم تلبيه
  .دانند ينم تلبيه جزء را احرام حقيقت آنان رسد يم نظر به .دانند يم

  .است نياورده خود يمدعا بر يدليل ما عزيز شهيد متأسفانه ج)



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۲۲
 

   عمره يا حج نيت با مقارن ،تلبيه يانشا و گفتن .٥

 7k	 )))« :نويسـد  يمـ  فرزانه عالم آن ؛است آورده مستند در ينراق مرحوم را نظر اين
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  :گوييم يم

 بـا  را خـود مصـالي   ييعن نماز، در احرام و است نماز در احرام مانند نيز حج در احرام
 شـود؛  يم حرام يو بر ...و آشاميدن و خوردن خنده، كه كند يم وارد يفضاي به ،احرام

 او بـر  »يمصـلِّ « كـه  يا گونـه  به آورد، مي وجود به يحالت ،احرام وسيله به خود يبرا يا
  .كند يم صدق

 كـه  يا گونـه  بـه  ،عمـره  يا حج در دخول ييعن معناست؛ همين به نيز حج در احرام
 آن در ،افعـال  از يبسـيار  كـه  يحـالت  در شـخص  دخـول  يا شود معتمر و حاج شخص
�7 ������7Z ���7!�« همان ،حالت اين و است حرام يو بر ،حالتC9!��� �7Z�� �7�� �3 ��7����« 
  .است

  :  نويسد يم گاه آن
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  يبررس

  :از عبارتند آنها ترين مهم كه است توجه قابل يمطالب ايشان سخنان در
 داده نسـبت  استبصـار  و تهذيب خالف، در شيخ به را معنا اين ايشان متأسفانه  الف)

 خـواهيم  تهـذيب  در را ايشـان  ديگر سخن و كرديم نقل خالف در را شيخ سخن. است
 بـه  دانسـتنش  منسـوب  ،تـر  شگفت و دهد يم نسبت »اكثر« به را نظر اين كه شگفتا آورد

  .است يمنته و تذكره



 ۲۲۳  حقيقت احرام در مذاهب اسالمي
 

 92990145ـ شاخه:  1/12/1392ـ  1پرينت 

 ينراقـ  مرحـوم  داده، قرار بحث مورد مفصل بسيار را موضوع اين كه يكس نخستين
 بـه  توانسـت  يمـ مـثالً   اسـت؛  نكرده نقل صحيح را فقها اقوال ايشان اما .است مستند در
 كـه  رسـد  يم نظر به ٢٨.است شده مطرح آن در نظر چهار كه كند رجوع شهيد المراديةغا

 نقـل  در خود اجتهاد به بيشتر و نكرده قائالن مقصود به چندان توجه ،بزرگوار عالم اين
 قـول  از را گذشـته  يفقهـا  اقوال نيز يبعد يفقها غالب متأسفانه .است كرده تكيه اقوال

 از يبخشـ  اينكـه  تـر  مهـم  ٢٩.انـد  ننمـوده  رجوع ياصل منابع به و كرده نقل ينراق مرحوم
  .است نياورده را ينراق نام ليكن ،٣٠كرده نقل جواهر صاحب را، ينراق عبارت
  :از است عبارت آنها از يبرخ كه است وارد ايشان تعريف بر يمختلف اشكاالت ب)

ـ ي  ٣١،است تلبيه از قبل احرام و است مغاير احرام با تلبيه دارد داللت كه يروايات ک 
  .آوريم يم بخش همين پايان در را روايات اين .دارد مغايرت نظر اين با

 ،حـال  عين در و باشد ميقات در بايد احرام دارد داللت صراحت به كه يرواياتـ    دو
  .شمارد يم جايز ميقات از را تلبيه تأخير

 ،اسـت  آن شـرط  كـه  را تلبيه يول ببندد را احرام عقد اگر اند كرده تصريح فقها  سه ـ 
 فقها پس .نيست واجب او بر كفاره ،شود منهيات از ييك مرتكب اگر است، نگفته هنوز

  .دانند يم مؤثر آن تحقق در را آن بلكه دانند ينم دخيل را تلبيه احرام عقد در واقع در
 معلـوم  پـس  اسـت.  احـرام  واجبـات  از تلبيه كنند يم تصريح فقها از يبسيار چهار ـ 

  .است تلبيه از غير ،احرام حقيقت شود يم
 همـان  تلبيـه  اگر كند. نيت را احرام خود بايد كه اند كرده حكم فقها از يبسيار  پنج ـ 

 كـه  است آن مثل اين و كند نيت را تلبيه خود كه است آن سخن اين يمعنا ،باشد احرام
 تكبيرةاالحرام صلوة، نيتمتعلق  و كنيم نيت را تكبيرةاالحرام است الزم نماز در بگوييم

  .است الفساد واضح اين و است

 البتـه  و اسـت  برآمـده  جواب مقام در و كرده مطرح نيز ايشان خود را اشكاالت اين
 بـا  نظريـه  ايـن  منافـات  اشـكال،  ترين مهم .است نداده ها اشكال اين از يكارساز جواب



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۲۴
 

 تفصـيل  بـه  ،بخـش  ايـن  پايـان  در .است نداده آن از يدرخور جواب كه است روايات
  .كنيم يم يبررس را روايات

   حج يا عمره نيت با مقارنت شرط به ثوبين لبس و تلبيه گفتن .٦

 يمؤيـدات  و داليـل  نيـز  نظريـه  ايـن  يبرا .است مستند صاحب آن از نيز تعريف اين
  ٣٢معناست. همين اش خالصه كه دارد يديگر تعبير ايشان البته .است آورده

  يا... محرمات ترك به التزامِ حاصل و نتيجه. ٧

 اقوال نقد و نقل از پس ،فرزانه عالم آن .است »مستمسك« در حكيم مرحوم نظر اين
  :نويسد يم احرام، يمعنا در فقها

 از اسـت  عبارت كه ياعتبار  است يامر ،احرام و باشد احرام حقيقت ،نيت است محال
 به يپياپ يها بررسي از پس خالصه و التزام اين حاصل و نتيجه يا احرام تروك به التزام

 احرام بلكه .احرام تروك به التزامِ نه و است احرام تروك نيت نه كه رسد يم نتيجه اين
 محرمات ترك نيت آن منشأ يا است محرمات ترك به التزام از مسبب كه است يچيز

 نيت از يا محرمات ترك به ينفسان التزام از كه است ياعتبار يصفت ،احرام پس .است
  ٣٣ .آيد يم دست به و شود يم حاصل محرمات ترك

  :  نويسد يم بزرگوار آن
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  يبررس

 يبررسـ  آينده در و باطل است يسخن احرام، حقيقت عنوان به تين بودن محال: اوالً
  .شد خواهد
 تعريـف  يبرا آن غير يا روايات از يشاهد هيچ ايشان باشد، چنين كه فرض بر: ثانياً
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 و اسـت  يشـرع  عنوان يك ،احرام كه ندارد شك ياحد ،حال هر به است؛ نياورده خود
 يروايـ  شـاهد  هيچ ايشان و باشد روايات از برگرفته كه است صحيح يزمان ،آن تعريف

  .داريم آن برخالف يروايات بلكه .اند نياورده آن يبرا

   است) محرمات ترك( تروك همان احرام .٨

 بزرگـوار  آن سخن توضيح .است آورده اللثام كشف در 1يهند فاضل را ديدگاه اين
 و نيسـت  جـايز  محـرم  يبرا كه است يمحرمات همان ترك ،احرام واقعيت كه است اين

 صـوم  مثـل  ،احـرام  واقع در آنها؛ خود نه و احرامند تحقق وسايل از ،ثوبين لبس و تلبيه
 دارد جريـان  شيوه همين نيز احرام در .نيست »مفطرات ترك« جز ،صوم حقيقت و است

 در چـون  رو ازايـن  كنـد.  پرهيـز  آن از بايد محرم كه است يمحرمات ترك همان احرام و
  ٣٥.نداريم ينياز نيت به احرام در نيست، نيت به ينياز تروك

�G : «نويسد يم آن رد در و است داشته ويژه يتوجه نظر اين به يالوثقوةعر صاحب
�8� !� )ZI 4� T��&¬� ���o Sk� G ���-o  ��M�Z���.«٣٦  

   است تلبيه همان احرام .٩

 .اسـت  تلبيـه  همـان  احـرام  كـه  اسـت  آن احـرام  حقيقت باب در مهم اقوال از ييك
 درايشـان   .بـود  يمرتضـ  سيد ورزيد، تأكيد ديدگاه اين بر صراحت به كه يكس نخستين

  :  نويسد يم باره اين
!�� p,�-C� �F �*Z�!�¬� �	��� �	8	F �Z����� \k���=  *E3 T��&¬� G ����� !7t *GM  *GM  *E3 

!F3 �-Z�& E�� P=�� � �	8� �Z����� d���=  *E3 T��&¬� ����� !7k�`F 47� �7Z��o �7u�? 
�I	A� q� �ZC T��&¬� (�!I� e�!� �=!a���S5 :�Z����� g"Z� ��8�	F  *�7Q�� �	V�7�� 

� T��&¬� , *�s�F �Z���(٣٧ 
  :كند يم اقامه مدعا اين بر دليل دو گاه آن

 محقـق  احـرام  ،آن بـدون  و اسـت  محقق احرام تلبيه، با كه داريم مكرر اجماع الف)
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  .شود ينم
 بـه  را آن جزئيات بيانخداوند  و است كرده واجب يكل صورت به را حج قرآن ب)

 ها روايت آن از ييك .كند يم نقل مضمون بدين روايت چند گاه آن گذاشت؛ پيامبر عهده
  .سنت اهل از را ديگر روايات و »E3 S���� S*��  !*� T�&3* : «كند يم نقل فريقين از را

  يبررس

 تلبيـه  ،احـرام  حقيقـت  كه نيست نكته اين بيان صدد در سيد مرحوم رسد يم نظر به
 اسـت  يامـر  ،ايـن  و بنمايانـد  آن در را تلبيـه  نقش اصل كه است آن يپ در بلكه است.
ـ  اند؛ داده فتوا بدان شيعه يفقها همه و ياجماع و روشن  احـرام  واجبـات  از را آن ييعن
 را ايشـان  سـخن  ،شـيعه  فقاهـت  برجسته يها چهره از يبرخ ،حال اين با اما .اند شمرده

 زمـره  در سـرائر  در ادريـس  ابن .است تلبيه همان ،احرام حقيقت كه اند فهميده گونه اين
 7C3	�� ��� T��7&¬� � q7Zr�6kL� ¸�F !�F!^'3 �C3 G �7: «نويسد يم. ايشان است گروه اين
��� �Z����!F *GM 6"^= 	k� 9!Z�V� �Z"�� <o���� �F� �	I3 �*Cf q�¶ �Z��(((.« ٣٨  

 يمرتضـ  سـيد  سـخن  از را معنا همين ديگر فقيهان از يگروه ادريس، ابن بر افزون
 شـيخ  چـون  ؛ندارد وجود ياجماع چنيناوالً  ،باشد اين سيد منظور فرض بر .اند فهميده

 و اسـت  يمـدرك  اجمـاع  ثانيـاً  تهـذيب  از غيـر  در البته است،مخالف  نظر اينبا  يطوس
 اسـت  آن ي،مـوارد  چنين در قاعده و ماست اختيار در و است معلوم ما يبرا نيز مدرك

  .كرد كاوش ،آن مختلف ابعاد در و رفت مدرك سراغ بايد كه
 ايشـان  يمـدعا  بر تنها نه ،آنها ترين مهم و نخستين كه است يروايات ايشان دوم دليل

 ظـاهر  .»E� S���� S*�1�  !7*1� T�7&3* « :دارد مخالف يمعنا در ظهور ،كسبه ع بلكه ،ندارد داللت
 غيـر   تلبيه شود يم معلوم پس .گفت تلبيه ،احرام با همراه ،پيامبر كه است آن روايت اين
 �*7!« بگـوييم  و كنـيم  نظر صرف ظهور اين از اگر .باشد آن با مقارن بايد و است احرام از

T�&3«، شرط ،تلبيه كه است آن داللتش نهايت و ندارد داللت تلبيه و احرام ميان تغاير بر 
  .است احرام جزء يا
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 ٤٠للشـرايع  الجامع در يحل سعيد بن ييحي نظر و ٣٩شرايع در محقق نظر نيست بعيد
��^�� T��7&¬�  *G� �7Z�G P7« تعبيـر  كـه  يفقهـاي  همه ييعن، ...و ٤١قواعد در عالمه و��!F« را 

(« در شيخ و ٤٢مقنع در صدوق نظرممکن است  .باشد نظر همين ،دارند 1� ;�� ,	7�����«٤٣ 
  .باشدبوده  همين نيز

 روايـات  نقـل  از پـس  بزرگـوار  آن. است طوسي شيخ نظريه، اين طرفداران ديگر از
 يا احرام نيت با حتي نگويد، تلبيه كه مادامي آنها، طبق كه خورد برمي رواياتي به فراوان،

 احرام زيرا نيست؛ واجب كفاره آورد،جا  به را منهيات از يكي اگر احرام، عقد تعبيري به
 روايـت  ذيـل  تهـذيب،  ٥ جلد در .است تلبيه همان احرام، حقيقت و است نشده محقق
dlk ��,!&f�  *E3 4 � ������«نويسد:  مي ،٢٧٦ 1� )"�_� T��&¯� �*�'� �!I� !� ,�93 4� �	7��� �7�F 

;�	�Q�� � 4j� � ��Z���  N!��� Y*C�� E	j�  N��I!� �^�� ������� Y*CM� )V�� � E3 E	j�  N!��� �L� �*��.«٤٤  
 اسـت  كـرده  را استفاده اين ايشان، سخن كجاي از كه است نراقي مرحوم از شگفت

���Z ���!�: «احرام كه��� �C9!��� �Z�� ������ �3 �7��« مقارنـت  عـدم  در سـخن،  ايـن  است. بلكه 
 مشـابه  سـخن  نيـز  استبصار در. داند مي تلبيه همان را احرام روشني، به و دارد صراحت

  ٤٥.دارد

   يخوياهللا  آيت نظريه .١٠

  :نداريم چيز سه از بيش ،خارج در ما
  ؛احرام محرمات ترك بر عزم الف)
  ؛تلبيه ب)
  .معلومه امور حرمت به شارع حكم ج)

 مشـهور  نظـر  گرچـه  ،نيت و عزم اما .باشد تواند ينم امر سه اين جز ،احرام حقيقت
 بـر  يدليل زيرا دهد؛ سامان را احرام حقيقت تواند ينم ،است همين احرام يمعنا در فقها
  .نداريم آن

 يشرع احكام آنها كه است روشن زيرا باشد؛ احرام تواند ينمهم  معلوم محرمات اما
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 بر احكام اين آن، تحقق با و هاست اين يبرا موضوع ،احرام واقع در احرامند؛ بر مترتب
  .شود يم مترتب آن

   ٤٦ :نويسد يم و پردازد يم احرام يمعنا توضيح به خود گاه آن
 مانـد؛  يمـ  نمـاز  تكبيرةاالحـرام  بـه  و اسـت  احرام سبب تلبيه كه است آن روايات ظاهر
 نماز جزء نخستين ،تكبير كه طور همان است؛ حج اجزاي از جزء يناول ،تلبيه سان بدين
 حرام يو بر امور اين و كند يم حج وارد را انسان كه است ٤٧اشعار و تلبيه اين و است

 نيت گرچه[ ٤٨ .است حالل يو بر امور اين ،است نگفته را تلبيه كه يزمان تا و شود يم
  ]باشد كرده را احرام

 كنـد  يمـ  تمسك يبختر حفص صحيحه و حجاج بن ناعبدالرحم صحيحه به گاه آن
8( �: «است آمده چنين اول صحيحه درکه  *��� q�� ~� ��k3 ��F !� �7��� T��7&¬� �� , *67�� 
�!I :�Z� �Z�� Æ  .«كـه  دهد يم نشان يروشن به ،شريف روايت اين«: نويسد يمايشان  ٤٩ 
ـ ن گرچـه  ؛نيسـت  محـرم  ،نگويـد  تلبيـه  انسان تا  مقصـود  زيـرا  باشـد؛  كـرده  احـرام  تي

 آمـده  چنـين  يبختـر  حفـص  صـحيحه  در. است نيت همان ،احرام عقد از 7حضرت
��� =4�Z: «است T��&¬� � �s"� ��sa��  *\� qI� 7��� �7�k3 )7�I E3 7*����? �!7I :�Z7� �7Z�� 

Æ  .«نويسد يم »احرام عقد« تفسير در ايشان ٥٠ :»?� �F�  �Z�� ���� ���I ��� »�L(X  

  يبررس

 عبـارت  بـه  يـا  شـود  ينمـ  محقق احرام ،تلبيه بدون كه كند يم داللت روايت دو اين
 قبـول  شـيعه  فقيهـان  همه را مطلب اين ونيست  مؤثر و كامل احرام ،تلبيه بدون تر، دقيق

 مـؤثر  احـرام  در را تلبيـه  ندارد يمنافات .شمارند يم احرام واجبات از را تلبيه زيرا دارند؛
 و صحت در طهارت كه طور همان ؛دهيم قرار احرام حقيقت از خارج را آن يول ،بدانيم
 داللـت  ،صحيحه دو اين ما نظر به بلكه .است آن حقيقت از خارج و ،مؤثر صلوة تحقق
 است آن فرض ،روايت دو هر در چون ؛است تلبيه از غير ،احرام ماهيت كه دارد روشن

 كنـيم  ينمـ  انكار البته .است نگفته تلبيه هنوز اما ،است يافته تحقق و شده بسته احرام كه
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 كـرد  اسـتدالل  ها بدان توان يم و داند يم احرام تحقق در مؤثر را تلبيه روايت، دو اين كه
  .است احرام واجبات از تلبيه كه

 در تلبيـه  تـأثير  بـر  ،آنهـا  غالـب  مضمون كه است آورده ديگر روايت چندين ايشان
 منظورمـان  مـا  كه كنند يم تأكيد ايشان اينكه بر عالوه دارد؛ داللت ،احرام حقيقت تحقق

 داخـل  ،تلبيـه  بـا  ،انسـان  كه است آن مقصود بلكه .است تلبيه خود ،احرام كه نيست آن
  :نويسد يم باره اين در .شود يم احرام

 *E� ,!-�"�� 4� p!��� *��� �¥���� ���j�� E3 �Z����� 6�A T��&¯� !t� )V�� � T��7&¬� 
!%��I� G E	j�  N!��� 4j�� �Z� !C,��� 4� e7�L  *E3 T��7&¬� ��7Q� 7��� �7Z����� �3 
�Z����� �,!' ��� T��&¬�  *E!= U�j�� 6�"F ���j��� )V�� � �	�Q�� e�lW� �Z����!F 
�Q�F ��� )V�� � T��&¬� �� � *��  b8 4� ��� )F !C,��� E3 T��&¬� �!V,� �7"-C 

� ���& /� ��!_ ��f� Y7*CM )V�7� � �7��& /� 6�7"F �7Z����� ((( �9!7��F� �7V�°  !7� 
d!C�-�A� 4� p!������  *E3 T��&¬� Æ   6*o�� ��� �7Z����� G �7*C� �7-C �7Z����� ((( G� 

)V�� � dlk ����� �ZuG�  *G� �Z����!F(٥١ 
  :دارند مدعا دو سخن اين در ايشان

 اگـر  ،انـد  آورده ايشـان  كـه  يا ادلـه  تمـام  .اسـت  احرام تحقق سبب تلبيه الف) اينكه
  .است رفته كار هب آن اثبات يبرا و گردد يبرم مدعا اين بهم، تما و باشد صحيح
 و طهارت مثل واقع در .است »�/ &��� � V,� �"-C!�« آن حقيقت و احرام يمعنا ب)

 اسـت  سـبب  تلبيه به، مأمور طهارت يبرا است سبب ،غسالت و مسحات اين كه وضو
  .است »�/ &��� � V,� �"-C!�« كه احرام حقيقت تحقق يبرا

  .است نياورده يدليل هيچ ادعا اين يبرا ايشان متأسفانه

   صواب يرأ و اقوال يكل يبررس

 از جـز  آن، يمعنـا  تعيـين  در تـوانيم  ينمـ  ما واست  يشرع يمفهوم احرام ،شك يب
  .بگيريم كمك ،روايات
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   لغت در احرام

�T�&� )V, � T���( ��  ��7��& G e71 ���8(: «است آمده چنين الموارد اقرب در ;Ä٥٢ �� 
�%a�� T����.«  
T�&3 )8«آمده است:  »العين« در *��� 	%= T�� T��7&� ((( g7��&3 � ?3 g7�V, � �%7a�� 
T����( ������ !� G  *)z e� �W!%�C�.«٥٣  

�3 ����� T�&� )V, )8��� � ,T��� �3: «اند نوشته آن يمعنا در »الوسيط المعجم« مؤلفان 
� �%a�� T���� ((( �	�Q�!F� )V, !%Z=.«٥٤  

  ٥٥».����V, T�&� ,�Z= �3 � ���& G e�Ä �3 � �%a�� T(«نيز آمده است:  قاموس در

   احرام يفقه و ياصطالح يمعنا

 دو گذشـته،  گانـه  ده يمعـان  ميـان  از .اسـت  احرام ياصطالح يمعنا ،است مهم آنچه
  :است دقت و يبررس درخور آنها از دسته
 باره اين در يروايات چون ؛دانست يم تلبيه، خود را احرام كه تعريفات از. آن گروه ١
  .است توجه شايان ،اقوال از يسر اين ،است آمده
 گاه فقها، سخنان در كه دانست يم تين يمعنا به را احرام كه تعريفات از دسته آن .٢

  .است شده تعبير تين به بيشتر و »نفس توطين« به گاه و »التزام« به آن از

  »تلبيه: «اول گروه داليل

  :به كرد تمسك توان يم نظريه اين يبرا
  .حجاج بن عبدالرحمن صحيحه الف)
  ).گذشت يخوياهللا  آيت نظريه توضيح در آنها يبررس( يبختر حفص ب)
�*�C|= �LM !k��D3 !k*�« حريز عن يعيس بن حماد صحيحه ج)I� 68� �Z�� (((T��&¬�(X 

  ٥٦ .است »ثبت« يمعنا به »وجب«
9 �����T��&¬� ��J�  !ZD3 �Z �	68: «عمار بن معاوية صحيحه د)!�D¬�� �Z������ �L|= )�= 
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 N!@ZD 4� dlk 9	�f� ��= T�&3.«٥٧  
�4: «وهب بن معاوية صحيحه )  ه Á*Z%��� T��&¯� ..(E	��^�= YW \�C3 � ,\j��!� �	�o :
eZ*��  *\%*��� e� eZ*�� ((.« ٥٨  

7�	�L� g7_�= 47� eo: «عمـار  بـن  معاويـة  صحيحه و)' p�7��� !7� �7��o ¾?3 g7�b� 
��ZT��&¬!  ½\�= ����  N�@Z�k �L!= g�	�A� eF {9f�  N!ZD!� g�W �3  N!�W�9  ]61�=.«٥٩  

�kf ������ �-Z( �g*I« ... يحلب صحيحه ز)���L 	k� �s"� ��sa�� E!W ~Q� �Z= {�-�� 
��� �L!= ��V 4� �s"�� 9!A� g�	�A�� �F  ��Z��� R& ?L!z )Z�� � *�f� T�&3.«٦٠  

ـ ن و حـج  بر عزم كه است گونه بدين ،روايت اين به استدالل  شـجره  مسـجد  در ت،ي
 احـرام  ،آن بـر  ،حـديث  در و است تلبيه ،شود يم انجام بيدا در آنچه يول ،شود يم انجام

  .است شده اطالق
 ،٦٢احمـد  صـحيحه  ،٦١يبزنطـ  صحيحه مثل  نيز وجود دارد؛ يديگر صحيحه روايات

  .نداريم آنها به ينياز كه يا صحيحه غير روايات و ٦٣يزيد بن عمر صحيحه

  روايات يبررس

مـؤثر اسـت و    احـرام  تحقـق  در تلبيـه  كه دارد داللت يروشن به اياترو ازاين يبرخ
صـحيحه  ماننـد  آن؛ ماهيـت  تمـام  يـا  ماهيـت  جـزء  نـه  ،است آن وجود و تحقق شرط 

 يبرخـ  ظـاهر  امـا  .عمـار  بـن  يةمعاو صحيحه و يبختر حفص حجاج، بن ناعبدالرحم
 ��7D3 �47« يزيد بن عمر صحيحه مثل است؛ تلبيه همان احرام كه است آن اياترو ازاين
��C�F ��= T�&3 E�� � \�j�� )Z��F G� �7�W«. همـه  از مهمتر و بزنطي و حلبي صحيحه ومثل 

  ).٤ شماره يثحد( عمار بن يةمعاو صحيحه
 و دانـد  يم احرام در دخيل را تلبيه تنها كه گيرد قرار يروايات كنار يوقت ،روايات اين
 نيـز  احاديـث  ايـن  كـه  دهد يم  نشان ،داند يم احرام از غير را آن صراحت به كه يروايات

 شدن روشن يبرا اكنون .آن ماهيت در دخالت نهاست،  احرام در تلبيه مدخليت نشانگر
  :داند يم احرام از غير را تلبيه ظاهراً يا صريحاً كه پردازيم يم يروايات ذكر به ،مطلب
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 �j��  *\� T�&3 ��!F �3 �7���!F	�F '(* : «7عبداهللا يبا عن عمار بن يةمعاو صحيحه الف)
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 در احـرام  چـون  ؛اسـت  احـرام  از غير ،تلبيه كه كند يم داللت يروشنه ب روايت اين
، منـافي  دانسـت  يمدخيل  احرام در را آن كه يروايات با البته .بيدا در تلبيه و است ميقات
  .است شده نقل عمار بن معاوية از مضمون همين به نيز ديگر صحيحه دو نيست

��L� g��&3 4� �s"� ��sa�� J=  ]6: «مفيد شيخ خبر ب)o S�& S%��o  ��M ��Z���.«٦٥  
 ���EM  1g7��&3 47�  ���7�_ 47�� �7«: قال 7عبداهللا يبا عن الحكم بن هشام صحيحه ج)
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  .دارد داللت مضمون اين بر كه يديگر فراوان روايات و

 البتـه  كـه ــ   اسـت  مواقيـت  از بسـتن  احـرام  لزوم مفادش كه اخبار از ديگر يا دسته
 تأخير كه شود ضميمه ياخبار به يوقت ـ  اند داده فتوا آنها برطبق فقيهان و بوده مستفيض

 كـه  شـود  يمـ اين  نتيجهـ  است مستفيض نيز روايات اين كه ـ  ٦٧شمارد يم جايز را تلبيه
 بـا تلبيـه   شـود  يمـ  معلوم پس. است جايز ميقات از بعد تلبيهو  است تلبيه از غير احرام
  .دارد تفاوت باشد ميقات در بايد كه احرام

 نگفتـه  تلبيـه  هنوز و بست احرام يكس اگر دارد داللت كه است ياخبار ،مسو دسته
 .نيسـت  واجب يو بر كفاره ،دهد انجام را احرام تروك از ييك مدت اين در اگر است،
 ايـن کـه   اند داده فتوا ،است اجماع نگوييم اگر ،شيعه فقيهان از يبسيار اخبار، اين برطبق

 چـون  اسـت،  تلبيه با مغاير و ديگر يامر ،احرام حقيقت دهد يم نشان يخوب هب ،روايات
 اينكـه  بـا  است مفروض ،احرام عقد و است شده اطالق تينمثالً  يفعل بر احرام آنها در

�������!Z^' E^�: «نمونه؛ براي است نشده گفته يا تلبيه 4F �!s& 4� 23 /���� يفـ  7
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 تلبيه اسـت؛  با مغاير ،احرام حقيقت كه دهد يم نشان يروشن به دست اين از يروايات
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 بـن  جميـل  صـحيحه  ،٦٩يو ديگـر  صحيحه .دارد ياصل نقش ،آن تحقق در تلبيه گرچه
  .اخبارند اين زمره در ... و ٧١يالبختر حفص خبر يا صحيحه ،٧٠دراج

 و ميقـات  از تلبيـه  تـأخير  كـه  انـد  كـرده  حمـل  معنـا  ايـن  بـر  را روايات اين يبرخ
 بايـد  را تلبيه واال .است تلبيه گفتن بلند جواز است جايز آنچه .نيست جايز ،عقداالحرام

  ٧٢.است احرام همان چون ؛گفت ميقات در
 ،روايـات  ايـن  بگوييم اينكه جز نداريم يا چاره واست  يتبرع يجمع جمع، اين اما
  با تلبيه مغاير است. احرام که كند يم داللت

  »تين« به قولِ داليل

�!( اجحجـ  بن عبدالرحمان صحيحه رسد يم نظر به گذشت، كه يروايات ميان در 1�7�F 
���� T��&¬� ��  *67���)4�Z7= �7 يبختـر  حفص خبر يا صحيحه و( � T��7&J� 47� �s7"� 

��sa�� ((( عمار بن معاوية ديگر صحيحه و )�L�  1g_�= 4� eo	�' p���� ���o!�(، داللت 
 انجـام  و مخصـوص  محرمات ترك بر عزمِ ي،عبارت به يا نيت همان ،احرام اينكه بر دارد
  .است شده تعبير آن از »عقد« عنوان با ،روايت در كه است عمره يا حج

  :است آمده چنين عمار بن معاوية از يديگر صحيحه در
G E	j� T��&¬�  *GM � �F,  ��	�' �F	�j� �3 ��I!C ((( �L!=  g��-C�4� eo	�' ��!= /� 
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 الصالح ياب و ٧٤سنان بن عبداهللا روايت كه است آمده باره اين در نيز يديگر روايات

ـ ن جـز  اينجـا  در مـا  اينكه بر عالوه .آنهاست زمره در ٧٥يالصيرف بسام يمول  تـروك  ،تي
 ،تلبيـه  و ثـوبين  لُبس ،احرام تروك يوقت و نداريم يديگر امر ،ثوبين لُبس و تلبيه احرام،
ـ ن همان ،احرام بگوييم بايد محاله ال ،دهد تشكيل را احرام حقيقت نتواند  بـه  ت؛اسـ  تي
 بـر  عـالوه  ،وسايل صاحب .است آمده تين درباره يمتعدد روايات كه است دليل همين



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۳۴
 

 احاديـث  ايـن  بـه  را بـاب  سـه  ،اسـت  آورده ابواب يال هالب در ،باره اين در كه يروايات
 و شـيعه  يفقهـا  مشـهور  .اسـت  كـرده  انتخـاب  يعنـوان  ،هريك يبرا و داده اختصاص

 ،روايـات  اين طبق و اند برگزيده را نظر اين نيز يانصار شيخچون  يا برجسته يها چهره
  .اند داده فتوا

 در ٧٦».�& T��&G�Z�� %a�� �C[F	Tb��� ÅZa�� ?9!QCG� )F 9 =��: «نويسد يم يخوياهللا  آيت
 گـاه  و احـرام  تـروك  و منهيات ترك به التزام گاه و نفس توطين به آن از گاه ،فقها كالم

 امـا  ،دارد تفـاوت  بـاهم  يانـدك  ،مفـاهيم  ايـن  گرچـه  .انـد  كـرده  تعبيـر  ،عـزم  و تين به
  .است ييك آنها بنياد و يبند استخوان

 توانـد  يمـ  و احـرام  محرمـات  تـرك  توانـد  يم نفس، توطين يا التزام ،تين اين متعلق
 توقـف  تا كنيم تين را احرام خود كه است نگفته يكس و باشد عمره يا حج افعال انجام

  .آيد الزم نفسه يعل ء يالش

   پژوهش فشرده و يگير نتيجه

 انسـان  ،روايـات  در تأمل .دارند يمتعدد هاي ديدگاه احرام، حقيقت در يشيع فقيهان
 يـا  مخصـوص  منهيات ترك بر تصميم ،احرام حقيقت كه سازد يم رهنمون نكته بدين را

  .است مهم اين يبرا شدن آماده و حجدادن  انجام

   ياسالم مذاهب ديگر در »احرام« حقيقت:  دوم بخش

   حنفيان .١

ـ ن به مشروط كه يا تلبيه دانند؛ يم تلبيه را احرام حقيقت ي،حنف فقيهان  از اسـت.  تي
 تشـكيل  را آن حقيقـت  ،تلبيه كه است نفس بر مباحات تحريم همان احرام ،آنان ديدگاه

 � ��V�7	� &�Z���7«آمـده اسـت:    القـدير  فـتح  در .اسـت  آن تحقق شرط ت،ين و دهد يم
 در كـه  اسـت  آنصـاحب فـتح القـدير     مقصـود  ي،حنف فقه مفسران نظر طبق ٧٧».�����
 ،ايـن  از پـيش  .بخشد يم تحقق را آن ،تلبيه و است شرط محرمات ترك به التزام ،احرام
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 مؤلفـان  .داننـد  يمـ  تلبيـه  همـان  را احرام حقيقت ،حنفيان كه كرديم نقل شيخ خالف از
  :  نويسند يم چنين باره اين در »الكويتيه الفقهية عةالموسو« كتاب

T��&G� ��� �Z-��� 	k �	V��� � p!��& �'	Q¨ �_ �*C� G P*�^��  N!�¡  *GM �7Z��!F 
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 ،نيت اينكه آن و اند نداده توضيح ،بودنش روشن دليل به شايد ،را نكته يك اينكه گو
  .احرام حقيقت و ركن ،تلبيه و است شرط

   مالكيان .٢

 آنچـه  و گيـرد  مـي  تعلق دو هر به يا حج يا عمره به كه نيتي است؛ تين احرام حقيقت
 فقـط  كه است آن بهتر و ندارد اهميتي هيچ لفظ، و است دروني و قلبي قصد است، مالك
 باشـد،  مخـالف  نيـتش  با وي الفاظ اگر حتي نمايد؛ خودداري الفاظ، آوردن از و كند قصد
 معنـا  بـدان  ايـن  البتـه  ٧٩ .است مالك همان، و است معتبر و است باقي خود قوت به نيت

 و تلبيـه  واال نكنـد  آشكار را تين كه است آن مقصود بلكه دارد، باز تلبيه از زبان كه نيست
 يـا  تلبيه بدون را تين اگر لذا نيست. احرام حقيقت جزء گرچه است؛ الزم مخيط، از تجرد
  ٨٠بدهد. كفاره بايد ولي است، كامل و صحيح او احرام دهد، انجام مخيط از تجرد

   شافعيان .٣

 مناسـك  در دخولِ به ،نيت اين و است تين احرام، مذهب، يشافع فقيهان ديدگاه از
 ،نگويـد  تلبيه و كند تين تنها اگر و يابد ينم تحقق ت،ين بدون ،احرام پس .گيرد يم تعلق
 اگـر  و اسـت  نشـده  منعقـد  او احـرام  ،نكند تين يول ،بگويد تلبيه اگر اما .است يمجز

 تلبيـه  بـا  نيت ندارد يضرورت سازد، يجار زبان بر را تلبيه هم و نمايد تين هم بخواهد
  ٨١ .باشد مقارن
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���� V��� � �& �3	� k	: «اند نوشته چنين ،شافعيان نگاه از ،احرام حقيقت در يبرخ 
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   حنبليان .٤

) مناسـك ( نسـك  نيـت  همـان  را احرام آنان ؛دارند را شافعيان نظر همان نيز حنبليان
 كـه  انـد  ناميده احرام يرو آن از را مناسك در دخول و مناسك در دخول ييعن دانند؛ يم

 حـرام  برخـود  را هـا  حـالل  از يبسـيار  ،مناسـك  انجـام  يفضـا  بـه  شدن وارد با انسان
  ٨٢.سازد يم

��7Z��� !7%Z ��	�68: «نويسد يم يالمغن در قدامه ابن ،يحنبل بلندآوازه و آشنا نام فقيه�� 
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   چهارگانه مذاهب انظار خالصه

 تلبيـه  بـا  كه يمخصوص افعالِ حرمت در دخول را آن و ،احرام شرط را تين حنفيان
 احرام ،ديگر مذهب سه يول .است تلبيه ،احرام ديگر عبارت به انند؛د يم ،شود يم محقق

  .دانند يم نيت همان را

   ظاهريان .٥

 حقيقـت  ،ايشـان  كـه  شـود  يمـ  استفاده چنين »يالمحل« در ،حزم ابن سخن ظاهر از
 نيـت  يـا  تلبيـه  و مخصوص لباس لبس با كه داند يم »������ V��� � ��� �3	�« را احرام

  ٨٦ .شود يم محقق ،آن

   زيديان .٦

 يـا  عمـره  يـا  حج بايد ،نيت متعلق و دانند يم تين همان را احرام حقيقت نيز زيديان
 ؛باشـد  تلبيـه  بـا  همـراه  بايـد  و يابـد  تحقق ميقات در بايد ت،ين اين و باشد باهم دو هر

  ٨٧ .است خارج آن حقيقت قلمرو از ،تلبيه گرچه
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  اباضيه)( اباضيان .٧

 ييعنـ  ؛حـج  يبـرا  احـرام  تين از است عبارت احرام حقيقت ي،اباض فقيهان نظر به
 حقيقـت  بـاهم  دو ايـن  پـس  .است گفتن تلبيه و گيرد تعلق حج يبرا احرامِ به كه ينيت

  ٨٨.شود ينم عمره يا حج داخل ،نگويد تلبيه تا و دهد يم سامان را احرام
  
  
  

                                                           

  .١٩٣، ص٢الشريعه، جمستند الشيعه في احکام . ١
  .١٩٩، ص١٨جواهرالکالم، ج. ٢
  .٦٩و  ٧٠صص، ٤.ق، ج  ه ١٤١٥مختلف الشيعه، قم، مرکز تحقيقات اسالمي، چاپ اول، . ٣
  .١٩٩، ص١٨جواهرالکالم، ج. ٤
  .٢٣٠ -١٩٩ صص همان،. ٥
ايـن مطلـب را    ،. مرحوم نراقي در مسـتند ٢٥٧، ص٧سلسلة الينابيع الفقهيه، جواهر الفقه، ج. ٦

ناديده گرفته و به درستي روشن نيست که در کجاي جواهر الفقه نظري ديگر را يافتـه و آن  
  ).١٩٣، ص٢را به ابن براج نسبت داده است! (مستند، ج

  .٢٦٩، صهمان. ٧
  .٢٩٠و ٢٨٩صص، ٢کتاب الخالف، قم، دفتر انتشارات اسالمي، ج. ٨
  .٥٠٤، ص٨ج ،سلسلة الينابيع الفقهيه، سرائر. ٩

؛ فقـه  ١٠٥، ص١مسـالک، ج . (اند س نسبت دادهبه ابن ادري ،اين نظر را بسياري از متأخرين. ١٠
  ..)..و ٢٥٨، ص١١؛ مستمسک العروة الوثقي، ج٢٠٧، ص١٠الصادق، ج

  .٣٩٠غاية المراد في شرح نکت اإلرشاد، ص. ١١
 ،يد ثـاني ضـمناً شـه   .ل بـر ارشـاد  عبارت اسـت از شـرح شـهيد او    ،همان. اين کتاب ارزنده. ١٢

  .جلد نخستش به چاپ رسيد .ش،  ه١٣٧٣اي بر آن دارد که در سال  حاشيه
کنـد؛   به تاريخ تقدم و تأخّر آثار شيخ اشاره مي ،الي کلمات خود هدر الب ،مرحوم ابن ادريس. ١٣

   .٥٦٣، ص٢از جمله در ج

������� 
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سـخنان  از ت. چاپ شـده اسـ   ،٧١، ص١ج »النهاية ونکتها«در مقدمه  ،حياة الشيخ الطوسي. ١٤

هـاي شـيخ بـوده     ره آخـرين نوشـته  در زم ،شود که تبيان اهللا بروجردي نيز استفاده مي تآي

  .٦١زبدة المقال في خمس الرسول واآلل، ص ؛است

  .٣٠٨و  ٣٠٧صص، ١مبسوط، ج. ١٥

  .١٣٠، ص١کتاب الحج، تقريرات درس مرحوم داماد، مقرر آقاي جواد آملي، ج. ١٦

  .٣٨٨، ص١غاية المراد، ج. ١٧

  .انهم. ١٨

  .١٠٥، ص١مسالک االفهام، ج. ١٩

  .٤٧٨، ص٢المعتمد في شرح العروه، آية اهللا خويي، جر.ک: . ٢٠

، ١؛ نيز خالصة االعتبار، چاپ شـده در ضـمن معـادن الجـواهر، ج    ٣٨٩، ص١غاية المراد، ج. ٢١

معنـا کـرده اسـت. (مجمـع     گونـه   ؛ در مجمع البحرين نيـز احـرام را بـدين   ٢٩٧و ٢٩٦صص

  .ق). ه١٣٩٥کتابخانه مرتضوي، چاپ دوم ، تهران، ٢٨، ص٦البحرين، فخرالدين الطريحي، ج

  .همان. ٢٢

  .٣٩٠همان، ص. ٢٣

  .٢١٣و ٢١٢صص، ١٠نقل از فقه الصادق، جه ب. ٢٤

  .همان. ٢٥

  .١٩٨و ١٩٧ص، ص١٨؛ جواهر، ج١٩٣، ص٢مستند الشيعه، ج. ٢٦

  .١٩٣، ص٢مستند الشيعه، ج. ٢٧

  .٣٩٠ - ٣٨٨ صص، ١غاية المراد، ج. ٢٨

  و... . ٢١٣، ص١٠فقه الصادق، ج. ٢٩

  .٢٠٠ـ  ١٩٧ صص، ١٨جواهر، ج. ٣٠

  .از ابواب احرام ٣٤سايل، باب و. ٣١

  .١٩٣، ص٢مستند الشيعه، ج. ٣٢

  .٣٦٠ـ  ٣٥٨ صص، ١١مستمسک العروة الوثقي، ج. ٣٣

   .٣٦٠همان، ص. ٣٤
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  .٣١٢، ص١کشف اللثام، ج. ٣٥

  .٢ مسئلهعروة الوثقي، فصل في کيفية االحرام، . ٣٦

  .١٢٤، ص٧سلسلة الينابيع الفقهيه، اإلنتصار، ج. ٣٧

  .٥٠٤، ص٨سلسلة الينابيع الفقهيه، السرائر، ج. ٣٨

  .٦٢٧، ص٨همان، ج. ٣٩

  .٧٠٠همان، ص. ٤٠

  .٧٤٥همان، ص. ٤١

  .٢١، ص٧همان، ج. ٤٢

  .٢٢٧همان، ص. ٤٣

  .٢٧٦، في صفة اإلحرام، ح٨٣تهذيب، ج، ص. ٤٤

  .٦٨٣، ذيل حديث ١٩٠، ص٢استبصار، ج. ٤٥

  .٤٧٨و ٤٧٧صص، ٢معتمد العروة، ج. ٤٦

  .به جاي تلبيه است ،اشعار در حج قران. ٤٧

  .٤٧٨، ص٢المعتمد، ج. ٤٨

  .١، ح١١، انتشارات آل البيت، باب ١٣وسايل الشيعه، ج. ٤٩

  .١٣، ح١٤، باب ١٣وسايل، ج. ٥٠

  .٤٨٢، ص٢معتمد الشيعه، ج. ٥١

  .٢٣، ص١الموارد، جاقرب . ٥٢

، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمي،    ١٧٤العين، خليل بن احمد با تنظيم محمدحسن بکايي، ص. ٥٣

  .ق.  ه ١٤١٤، چاپ اول

  .١٢٩، ص١المعجم الوسيط، ج. ٥٤

  .٦٢٧، ص١القاموس المحيط، ج. ٥٥

  .١٩، ح١٢باب وسايل، . ٥٦

  .٢٠، حهمان. ٥٧

   .٢١. همان، ح٥٨
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  .٣، ح٣٤، باب همان. ٥٩

  .٤، ح١باب ، همان. ٦٠

  .١و ٤، ح٢٢، باب همان. ٦١

  .٤، حهمان. ٦٢

  .٢١، ح١٢، باب همان. ٦٣

  .٦، ح٣٤، باب همان. ٦٤

  .٩، حهمان. ٦٥

  .١، ح٣٥، باب همان. ٦٦

  .١، ح١٤، باب همان. ٦٧

  .١، حهمان. ٦٨

  .٣، حهمان. ٦٩

  .٦، حهمان. ٧٠

  .١٣، حهمان. ٧١

  .٢١٠، ص١٠فقه الصادق، ج. ٧٢

  .١، ح١٦، باب وسايل. ٧٣

  همان.. ٧٤

  .٢، حهمان. ٧٥

  .٤٧٨، ص٢معتمد، ج. ٧٦

نيز الفقه االسالمي وادلته، وهبه الزحيلي،  ؛١٣٤، ص٢.ق، ج  ه ١٣١٥فتح القدير، چاپ اول، . ٧٧

  .٢٤٥، ص٣؛ موسوعة الفقه اإلسالمي المقارن، ج١٢٤و ١٢٣صص، ٣ج

کتـاب را  ايـن   ،متأسفانه کتابخانه دانشگاه. (١٢٩الموسوعة الفقهية الکويتية، باب احرام، ص. ٧٨

  .)ندارد

  .٣٤٥، ص٣؛ موسوعة الفقه المقارن، ج١٢٢، ص٣الفقه االسالمي وادلته، ج. ٧٩

  .١٢٢، ص٣الفقه االسالمي وادلته، ج. ٨٠

   .١٢٨همان؛ الموسوعة الفقهية الکويتية، ماده احرام، ص. ٨١
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  .همان. ٨٢

  .١٢٦، ص٣المغني، عبداهللا قدامة، بيروت، دارالفکر، ج. ٨٣

  .١٢٧همان، ص. ٨٤

  .١٢٩همان، ص. ٨٥

، ٣؛ موسوعة الفقه المقـارن، ج ٨٢٣ مسئله، ٧٨، ص٧المحلي، ابن حزم، بيروت، دارالجيل، ج. ٨٦

  .٢٤٥ص

  .٢٤٦، ص٣موسوعة الفقه المقارن، ج. ٨٧

  .همان. ٨٨



  



  
  
  
  

   ميقات
  )حج فقهي شناسي موضوع(

   رحماني محمد

  .ش  ه١٣٧٥، تابستان ١٦ مارهميقات حج، ش

حج، به  يفقه يشناسموضوع ياست که در راستا ياز سلسله مقاالت يکي ،ن نوشتاريا

مقالـه حاضـر از    .ق قرار داده استين و تحقييمورد تب قات راينگارش درآمده و مبحث م

نه آن را يشـ يروشن شدن بحـث، نخسـت پ   يسنده براينو .ل شده استيچند محور تشک

ـ امام ياختالف بـا فقهـا  دليل اهل سنت را به  يدگاه فقهايمطرح کرده، سپس د ه، بـه  ي

پرداخته و به قات يبه وجوب شناخت م ي،شان در بخش بعديا .اختصار گزارش داده است

قـات  يشان نخست ميا .م کرده استيتقس يو مکان يقات را به دو قسم زمانيدنبال آن، م

  مسـلم  ،فقهـا  در نظر ي،ميقات زمان اصلدگاه نگارنده، ياز د .استکرده  يرا بررس يزمان

 يهـا قاتي، شمار و تعداد ميقات زمانيپس از م .آن است و اندازه  حد در ،و اختالف بوده

ـ در ا ،سـنده ينو .مورد کندوکاو قرار گرفته است ،ثيدر احاد ي،مکان بـا نقـل    ،ن بخـش ي

آنها پرداخته  يبندو جمع يقات را ذکر کرده و سپس به بررسيات مربوطه، چهارده ميروا

ها در کلمات و نگـاه فقهـا مطـرح    قاتيات، شمار ميها در روا يقاتان ميبه دنبال ب .است

  .مختلف است ،اتيمانند روا ،ها يقاتعبارات فقها درباره شمار م .شده است

  پيشگفتار

 دربـاره  يزيـاد  مطالب .دارد يفراوان احكام و خداست خانه زائر نخست گام، ميقات
 و يـايي جغراف ،يتـاريخ  ،يعرفـان  مباحـث  قبيـل  از است؛ تحقيق و بحث شايسته ميقات
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 ايـن  بيشـتر  هرچـه  تبيين در كه است يفقه مباحث از بخش آن يپ در نوشته اين .يفقه
  .است مؤثر يفقه موضوع

   بحث پيشينه

 نقـش  ،يفقه مباحث ويژه به آنها، عنوان و طرح كيفيت و يعلم مطالب تاريخ يبررس
 :ائمـه  فرمايشـات  از اول، صدر يفقها نظرات زيرا دارد؛ آنها شدن روشن در يبسزاي
  .است يضرور نيز بحث اين سرگذشت به ياجمال يا اشاره رو ازاين و شده گرفته
  :نويسد يم المقنع در ).ق  ه ٣٨١( صدوق شيخ .١

  :از عبارتند كرده، معين 9خدا رسول كه يهاي ميقات
  طائف اهالي  براي المنازل قرن الف)

  يمن؛ اهالي براي يلملم ب)
  شام؛ اهالي براي) جحفه( مهيعه ج)
  مدينه؛ اهالي براي) شجره مسجد( الحليفه ذي د)
  ١.عراق ياهال يبرا عقيق وادي )  ه

  ٢ .است كرده تكرار را عبارت همين نيز »الهدايه« كتاب درايشان 
  :نويسد يم »المقنعه« كتاب در) .ق  ه٤١٣ـ  ٣٣٦( مفيد شيخ .٢

. ببندنـد  احـرام  آن از كـه  كـرد  تعيـين  يميقـات  ي،گروهـ  هـر  يبرا 9خدا رسول همانا
 در و ميقات داخل که نيست... آنان جايز ،آن از پس يا و ميقات از پيش ،احرام پوشش
 باشند، داشته را عمره و حج انجام قصد هرگاه ساكنند، مكه تا ميقات از كمتر يا فاصله

 کـه  آنـان  و شـوند  يمـ  محـرم  خـود  منـزل  از بنـابراين  شان است.سكونت محلميقاتشان، 
 بـه  كردنـد،  عمره يا حج اراده كه گاه آن هستند، مكه مجاورت در و يبوم غير ساكنان

 اهـل  ميقـات  بـه  رفـتن  اگر و شوند يم محرم آنجا از و رفته خويش يها ميقات از ييك
  ٣ .گردند يم محرم حرم بيرون از باشد، توان از خارج خويش،

  :نويسد يم »والعمل العلم جمل« كتاب در) .ق  ه٤٣٦ـ  ٣٥٥( يمرتض سيد .٣
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 در مجـاور  . ...باشـد  ذوالحليفـه  همان كه است شجره مسجد منوره، مدينه ياهال ميقات
 اهـل  هـاي  ميقـات  از ييكـ  بـه  دهـد،  انجـام  عمـره  و حـج  بخواهد هرگاه) مهاجر( مكه

 بيـرون  از بـود،  تـوانش  از خـارج  كار اين اگر و پوشد يم احرام آنجا از و رفته خويش
  ٤ .شود يم محرم ،حرم

   :فرمايد يم پيشين، يفقها بيان از پس ي،كاف كتاب در) .ق  ه٤٤٧ـ  ٣٤٧( يحلب .٤
 جا همان از است جايز گرفته، قرار مكه تا ميقات از كمتر فاصله در او منزل كه يشخص
) مهـاجر ( مكـه  مجاور و دارد بيشتر فضيلت ،ميقات از بستن احرام گرچه ؛بپوشد احرام

 چنانچـه  و گردد محرم جعرانه از تواند يم او واست  خودش شهر ميقات همان ميقاتش
 انجـام  عمـره  كـه  يشخصـ  ميقـات  .اسـت  جـايز  احرام ،حرم بيرون از ،باشد تنگ زمان

 از ،دارد عمـره  قصـد  مكـه  از اگـر  بنـابراين  .اسـت  خـودش  شهر ياهال ميقات ،دهد يم
 ،مكـه  سـاكنان . اسـت  بهتـر  خـودش  شـهر  ياهال ميقات گرچه بندد؛ احرام حرم خارج

  ٥ .ها ميقات ديگر ميان مخيرند
 گانـه  پـنج  مواقيـت  بيان از پس ،»النهايه« كتاب در) .ق  ه ٤٦٠ـ   ٣٨٥( يطوس شيخ .٥

 اهـل  ميقات از بايد ،است مكه مجاور كه يكس«نويسد:  مي اند، گفته او از پيش يفقها كه
 داخـل  از نشـد  ممكـن  هم اين اگر و حرم، بيرون از تواند ينم اگر ببندد. احرام خودش
  ٦».شود يم محرم مسجد
  :گويد يم گانه، پنج مواقيت بيان از پس »مراسم« در) .ق  ه٤٦٣( سالر .٦

 احـرام  شـان  خانـه  از ،)مجـاور ( باشـند  يمـ  آنـان  حكم در كه يكسان و حرم در ساكنان
؛ بنـدد  يمـ  احـرام  حج يبرا فقط كه يكس: هستند قسم دو بر ،حرم اهل غير و بندند يم

 فقـط  بايد ،اول گروه. بندد يم احرام ،است تمتع عمره از پس كه يحج يبرا كه يكس
 عمـره  انجـام  قصـد  كه يشخص اما و .ناودان زير از دوم گروه و ببندند حراما ميقات از

  ٧ .مكه اهل غير چه و باشد مكه اهل چه ؛ميقات از مگر ،ببندد احرام تواند ينم ،دارد
 بـه  تنها و نشده متعرض را بحث اين »جواهر« كتاب در) .ق  ه ٤٨١ـ   ٤٠٠( يقاض .٧
  ٨ .است پرداخته ،ميقات از پيش ،احرامبطالن  بيان
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کـرده   مشخص نيز را يك هر حدود و آورده را گانه پنج مواقيت »يكاف« كتاب دراما 
  .است
 گانـه  پـنج  مواقيـت  بيـان  از پـس  النـزوع،  غنيـة  در) .ق  ه ٥٨٥ـ   ٥١١( زهـره  ابن .٨

 بـاز  اگر و حرم خارج از ،نتواند اگر و اوست اهل ميقات مكه، مجاور ميقات« :نويسد يم
  ٩».ببندد احرام مسجد داخل از ،نتوانست هم

 آن بـر  يچيـز  و كـرده  بسـنده  گانـه  پنج مواقيت بيان به تنها وسيله، در حمزه ابن .٩
  ١٠ .است نيفزوده
 مصر ياهال احرام« :فرمايد يم گانه پنج مواقيت بيان از پس »سرائر« در ادريس ابن .١٠

 كـرده  بيان ادريس ابن فقط را مطلب اين .»است جده هستند، دريا از باالتر كه يكسان و
 سـاكن  آن در سـال  سـه  از كمتـر  اگر مكه، در مجاور«: فرمايد يم مطلب اين بر افزون و

  ١١».برود خودش اهل ميقات به بايد احرام يبرا ،باشد
 ...تاسـت  شش ميقاتها« است: فرموده »مختصرالنافع« در) .ق  ه ٦٧٦ـ   ٦٠٢( عالمه .١١

 سـپس  و .»اسـت  مكـه  شـهر ، دهـد  يمـ  انجـام  حجةاالسالم كه يكس يبرا آنها، از ييك
 يراهـ  از كـس  هـر  و اسـت  تـر  نزديـك  مكه به ميقات از منزلش كه يشخص«: گويد يم

 احـرام ( شـوند  يمـ  برهنـه  فـخ  در اطفـال  و اسـت  اهلـش  ميقـات  همان ميقاتش بگذرد
  ١٢ )».بندند يم

 خصوصـيات  در لـيكن  دارنـد،  نظـر  اتفـاق  گانـه  پنج هاي ميقات اصل در گرچه فقها
 اينكـه  ،موارد از يبرخ در ،آن بر افزون .دارند نظر اختالف آنها يانتها و ابتدا و محدوده

ـ  .بـود  آمـده  ادريـس  ابـن  كـالم  در ،»آيد يم شمار به مواقيت از نيز جده«  ديگـران  يول
 بـود  آمده يحل عالمه كالم در ،»است اطفال ميقات فخ« اينكه يا بودند نشده آن متعرض

 هـاي  ميقـات  غيـر  از شـود  يمـ  نـذر  با« اينكه يا بودند كرده سكوت آندرباره  ديگران و
 بيـان  را مطلـب  ايـن  ،او از پيش يفقها و بود آمده شيخ كالم در ،»پوشيد احرام گانه پنج

  .است ميقات مبحث در فقها ياختالف موارد از ديگر، يبرخ و اينها .بودند نكرده
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   ميقات در سنت اهل يفقها ديدگاه

 .اسـت  ميقـات  دارند اختالف ،اماميه يفقها با ،سنت اهل فقيهان كه يموارد جمله از
  :كنيم گزارش اختصار به نيز را سنت اهل فقيهان هاي ديدگاه كهمناسب است  اكنون
 ،»يمكـان « و »يزمـان « به ميقات تقسيم از پس ،»األربعه المذاهب يعل الفقه« كتاب در

  :نويسد يم و پردازد يم است، صحيح آنها از پوشيدن احرام كه هايي ميقات به
 و مصـر  ياهـال  ميقات �� ازاين گردد. يم مختلف ،جهات اختالف به ي،مكان ميقات اما

 جحفه ،تكرور و روم اندلس، ياهال ييعن ،هستند آنها از بعد كه يكسان و مغرب و شام
 ،پوشـيدن  احـرام  در زيـرا  بندند؛ يم احرام ،آن يمحاذ از يا و مكان اين از اينها و است
 ،احـرام  پوشـيدن  در مـالك  بلكـه  .بگـذريم  آن از يخشك در ،حتم ��� به نيست الزم

 دريـا  در گرچـه  ؛آن يمحـاذ  از گذشـتن  يـا  ميقات از گذشتن يا :است امر دو از ييك
 ،منـوره  مدينـه  ميقات و است عرق ذات ،مشرق ياهال ديگر و عراق اهل ميقات و باشد

 و است قرن ،نجد اهل ميقات و است يلملم ،هند و يمن ياهال ميقات و است ذوالحليفه
 آن ياهال يبرا مواقيت اينكه از است عبارت ،آنها اجمال و تفصيالت اين با ،حكم اين

 و گـردد  محـرم  ميقـات  از يحـاج  است واجب و كنند عبور آنها از كه يكسان يبرا يا
 برگردد است واجب ،كند عبور احرام يب چنانچه و نيست جايز ،احرام يب ،آن از مرور

 ،صورت هر در ؛بدهد كفاره گوسفند يك بايد يول .است صحيح او حج ،نتواند اگر و
  سـاكن  مكـه  در كـه  يشخصـ  .اسـت  يحنبلـ  و يشـافع  مـذهب  اتفاق مورد ،احكام اين

  كـه  يشخصـ  نيسـت  الزم و اسـت  مكـه  خـود  ميقـاتش  موقـت،  چـه  و مئـ دا چه ،است
 كـه  يكسـان . باشـد  واسع زمان گرچه ؛برود مكه بيرون به ،احرامبراي  ،نيست مكه اهل

 سـكونت  محل همان آنها ميقات باشد، مكه از پيش و ميقات از بعد آنها سكونت محل
 مسـكن  ي،فـرد  چنـين  ميقـات «: انـد  گفته اتفاق ��� به ي،مالك مذهب جز هب زيرا ؛است

  ١٣».اوست
 .كنـد  يقربـان  است الزم و است حرام ،ميقات از ،احرام بدون عبور« :است گفته يحنف

 ميقـات  از پيش احرام بستن ،بهتر يصورت چنين در ،نباشد يميقات او يرو پيش چنانچه
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 ايـن  غيـر  در احـرام،  يمنـاف  اعمـال  بـه  نشـدن  مرتكـب  از دارد اطمينـان  چنانچـه  .است
  ١٤».يبعد هاي ميقات تا است احرام انداختن تأخير به بهتر ،صورت

 احـرام  آن در بايـد  ،هاسـت  ميقات از عبور و گذر حال در يكس هر: «گويند يم مالكيه
 اينكـه  مگـر  اسـت؛  الزم يقربـان  و شده حرام مرتكب بگذرد، احرام يب چنانچه و ببندد
 احـرام  آنجـا  در دارد بنـا  و هسـت  يميقات نموده، عبور آن از كه ميقات، آن يرو پيش

 ،نشـد  محـرم  اگـر  و است مستحب ،پيش ميقات از بستن احرام ،صورت اين در بپوشد.
  ١٥».است نموده مستحب با مخالفت تنها و نيست الزم يقربان و نشده مرتكب يگناه

 ،هـا  ميقات شمار در شيعه با اختالف داشتن ضمن سنت، اهل يفقها كه است روشن
  ند.ندار يرأ اتفاق ،خود يفقه يها مكتب ميان و دارند اختالف نيز احكام در

   ميقات با يآشناي وجوب

 شـناخت « كـه  اسـت  ايـن  شود، پرداخته بدان است الزم نوشته اين در كه يمطالب از
 بيـان  كـه  را يمطـالب  جملـه  از ميقات، از بحث در فقها از يبسيار .است واجب »ميقات
 �� �7�8��  *Ef	�g7ZI ���=�: «فرمايد يم يطوس شيخ .است ميقات شناخت وجوب اند، كرده

T�&¬� G c	�  *G� !%��«از مگـر  نيست جايز پوشيدن، احرام زيرا است؛ واجب ميقاتها شناختن«؛ ١٦ 

  ».ها ميقات
 شـناختن «؛ ١٧»��7�  *G� !7%	�� ��8�� Ef T��&¬� G c	�gZI ���=�: «فرمايد يم ادريس ابن
  ».ميقات از مگر نيست جايز ،پوشيدن احرام زيرا است؛ واجب ها ميقات

  :  نويسد يم »المطلب يمنته« در عالمه
�=��� gZI�	��  :��8��  *EG T��&¬� 4W9 G �Q�  *G� !%�� UI	��� ~7� !7%�=��� !7�� G 

\�� 68�	��  *G� �F 	%= 68��(١٨ 
 مگـر  نيسـت  صـحيح  اسـت،   حج ركن كه احرام زيرا است؛ واجب ها ميقات با يآشناي
 پـس  .ميقـات  شـناخت  بـه  دارد يبسـتگ  ،ميقات از احرام و پذيرد انجام ميقات از اينكه
  .است واجب ،دارد بدان يبستگ واجب آنچه
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   يزمان ميقات و يمكان ميقات

 دو ميقـات  گذشت، اين از پيش لُغت ارباب نگاه در ،ميقات مبحث در كه گونه همان
 خواهـد  بحث اين از پس يمكان ميقات درباره ي.مكان ميقات و يزمان ميقات: است قسم
 حـج  ،تمتـع  حج ،تمتع عمره يبرا پوشيدن احرام اينكه در ي،زمان ميقاتدرباره  ماا .شد

 نـدارد؛  وجـود  ياختالفـ  فقهـا  ميـان  ،شـده  گرفته نظر در يخاص زمان افراد حج و قران
 اول دهـه  و قعـده  يذ شـوال،  مـاه  بـه  محـدود  را زمـان  يبرخ كه است اين در اختالف

 نظـر  اين .دانند يم ،دهد انجام را حج اعمال احرام از پس بتواند كه يمقدار به ،حجه يذ
 حجـه  يذ از روز ده و قعـده  يذ شوال، ماه را احرام زمان فقها از يبرخ .فقهاست مشهور
  .اند برشمرده را حجه يذ تمام و قعده يذ شوال، ماه سه ،ديگر يبرخ و اند دانسته

ْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمْن ( آيه تفسير از فقها، اقوال اختالف
َ
َج� أ َج� َفال َرَفـَث َو ا�ْ َفَرَض فِيِهن� ا�ْ

 Qَج   .است شده يناش ١٩)...ال فُُسوَق َو ال ِجداَل Uِ ا�ْ
 ،شـوال  يگروهـ  و حجـه  يذ از روز سـه  و قعـده  يذ ،شـوال  ماه به را »اشهر« يبرخ

 تفسـير  ،حجه يذ تمام و قعده يذ ،شوال به يسوم گروه و حجه يذ از روز ده و قعده يذ
 شـوال  ماه سه حج، اشهر :اند گفته شيعه يفقها از يبرخ« :نويسد يم ادريس ابن د.ان كرده

 و حجـه  يذ از روز نـه  و قعده يذ و شوال :اند گفته يبرخ و است حجه يذ و قعده يذ و
  ٢٠».است حجه يذ از روز ده و دو آناند:]  [گفته يبرخ

 و دهـد  يمـ  نسـبت  ٢١»نهايه« كتاب در يطوس شيخ و مفيد شيخ به را اول قول سپس
 كتـاب  در شـيخ  بـه  را سـوم  قـول  و ٢٢»العقـود  و الجمل« كتاب در شيخ به را دوم قول

 مسـلم  فقها درنظر يزمان ميقات اصل بنابراين، .داند يم منسوب ٢٤»مبسوط« و ٢٣»خالف«
  .است آن  اندازه و حد در ،اختالف و است 

   يثداحا نگاه از يمكان هاي ميقات شمار

تعـداد   اسـت،  درخـور بررسـي   و بـوده  اختالف مورد فقها ميان كه مباحثي جمله از
 اشـاره  آنهـا  بـه  اجمالطور  به كه است گوناگون باره اين در احاديث زيرا هاست؛ ميقات



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۵۰
 

  گردد: مي
 روايـات،  آن جملـه  از اسـت؛  شـمرده  تـا  پـنج  را مواقيـت  تعـداد  روايات، يبرخ .١

 هـاي  ميقـات  از احـرام : «فرمـود  7 صـادق  امـام : كنـد  يمـ  نقل كه است يحلب صحيحه
 معتمـر  و يحـاج  نيسـت  سـزاوار  و كـرده  تعيين را آنها 9خدا رسول كه است گانه پنج

  ٢٥».ببندد احرام آن، از بعد يا ميقات از پيش
 صـحيحه  جملـه  از انـد؛  كـرده  بيـان  مـورد  شـش  را مواقيت شمار ،روايات يبرخ. ٢
 و حـج  ]صـحت  و[ تماميـت : «فرمايد يم 7صادق امام: گويد كه است عمار بن يةمعاو
 نبايـد  و يببند احرام كرده، تعيين 9خدا رسول كه هايي ميقات از كه است اين به عمره

  .»يباش احرام حال در اينكه مگر ي،بگذر آنها از
 كـرده،  تعيـين  مختلف يها گروه يبرا 9خدا رسول كه را يميقات پنج 7ماما سپس

 ايـن  از بعـد  ،او سـكونت  محـل  كـه  يشخصـ  ميقـات «: فرمايد يم آخر در و شمرد يبرم
  ٢٦».اوست سكونت محل همان باشد، مكه طرف به ،مواقيت

  .است مورد ششمواقيت  حديث، اين مطابقپس 
 مثل است؛ آورده مواقيتجزو  نيز را جِعرانه مواقيت، آن بر افزون روايات، يبرخ .٣

 سـه  اسـالم  پيـامبر : «فرمود كه كند يم نقل 7صادق امام از كه عمار بن معاوية صحيحه
 ،حنين جنگ در، طائف از برگشت از بعد جمله از داد؛ انجام مختلف يها زمان در عمره

  ٢٧».شد محرم جعرانه از
 نيـز  يديگر روايات .است جعرانه ها ميقات از ييك كه شود يم استفاده ايترو  اين از

  .شود يم يخوددار همه آوردن از كه ٢٨هست مضمون اين به
 بن جميل صحيحه جمله از اند؛ شمرده ها ميقاتاز  را تنعيم مسجد ،روايات يبرخ .٤
  :است گفته كه دراج

 ،آمـده  مكـه  بـه ) الترويـه  يوم( هشتم روز در كه يحائض زن حكم از 7صادق امام از
 بـه  حـج  عنـوان  هب را اعمال اين و برود عرفات به حالت همين با: فرمود 7ماما پرسيدم
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 به ،شدن پاك از بعد .بماند مكه در گردد يم پاك كه يزمان مدت سپس .بياورد شمار
  ٢٩».آورد شمار به عمره را اعمال اين و ببندد احرام و برود تنعيم مسجد

 در .اسـت  شـمرده  مواقيـت  از نيـز  را حديبيـه  جعرانـه،  بـر  افزون ،روايات يبرخ .٥
 بيـرون  مكه از بخواهد كه يشخص: «فرمود 7صادق امام كه آمده يزيد بن عمر صحيحه

 ،بنـابراين  ٣٠».ببندد احرام دو، اين همانند يا حديبيه يا جعرانه از دهد، انجام عمره تا رود
  .است حديبيه ،شده برده اسم آن از روايات در كه مواقيت از ييك

 »اديـم  ايـوب « معتبر روايت جمله از اند؛ كرده بيان فخ را صبيان ميقات روايات، برخي .٦
 دوختـه  هاي لباس( شوند مي برهنه كجا از كودكان كه پرسش اين پاسخ مقام در امام كه است
  ٣١».كرد مي) محرم( برهنه فخ از را كودكان پدرم«: فرمود ؟)شود مي آورده بيرون
 يبـرا  ميقـات  را مكه ي،صيرف حريث بن عمرو صحيحه مانند ،روايات از يگروه .٧
 ببنـدم؟  احـرام  كجـا  از حج يبرا« :كند يم سؤال 7ماما از يصيرف .است كرده بيان حج
 مسـير  در يـا  كعبه از يا سكونت محل از يبخواه اگر: فرمايد يم پاسخ در 7صادق امام

  ٣٢».يگرد محرم يتوان يم) خيابان(
 صحيحه است؛ آمده شمار به ها ميقات از ييك روايات، از يبرخ طبق نيز محاذات .٨

   :فرمودکه  كند يم نقل 7صادق امام از كه است جمله آن از سنان بن عبداهللا
 انجـام  حـج  آن ماننـد  و مـاه  يك مدت به بخواهد و كند يم يزندگ مدينه در كس هر

 بيـدا،  و شـجره  يمحـاذ  در هرگاه پس ،نگردد خارج مدينه راه از بگيرد تصميم و دهد
  ٣٣ .ببندد احرام جا همان از بايد ،برسد ميل شش فاصله در

 ندارد بدان ياختصاص ليكن است، شجره مسجد يمحاذ مورد در گرچه ،روايت اين
  .اند داده سرايت نيز مواقيت ديگر يمحاذ به را حكم فقها و

 حـج  از پس بخواهند كه ياشخاص يبرا ميقات را الحل يادن روايات، از يبخش در .٩
 ايـن  بـر  داللـت  كـه  روايـات  از ييك .است، آمده دهند انجام ، عمره مفردهافراد و قران
 ذيل استدالل، مورد و گذشت اين از پيش كه ٣٤است يزيد بن عمر صحيحه دارد، يمدع



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۵۲
 

 بـه  دهـد،  انجـام  عمـره  و گـردد  خارج مكه از بخواهد هركس«: دارد كه است صحيحه
 يتمـام  و دارد اطالق اشبهها، ما و جمله اين ».برود دو، آن همانند و حديبيه يا و جعرانه
  .گيرد يم دربر را حرم اطراف
 خـويش  ميقـات  را يمحلـ  هر ،نذر با تواند يم انسان روايات، از يبرخ بيان طبق .١٠

   :گويد كهاست  يحلب صحيحه روايات آن جمله از دهد؛ قرار
 احرام كوفه از كند يم نذر خدا يبرا شكر جهت به كه يمرد درباره 7صادق امام از

 بـه  خـدا  يبرا بايد و بپوشد احرام كوفه از بايد«: فرمود 7صادق امام .پرسيدم ،بپوشد
  ٣٥».كند وفا ،است گفته آنچه

  ٣٦.است تمام داللت، و سند نظر از كه است رسيده مضمون اين به نيز ديگري روايت
 گرچـه  ؛اسـت  باطـل  ميقات غير در احرام: اند فرموده ،نظر اين مقابل در ،فقها يبرخ

   :گويد يو .است گروه اين از ادريس ابن .باشد شده نذر
 جـز  هب احرام كه است اين است، شيعه مذهب اصول و ادله يمقتضا كه تر روشن سخن

 نـذر  زيـرا  ؛نباشـد  نـذر  مـورد  يـا  گـردد  واقع نذر مورد چه گردد؛ ينم منعقد ،ميقات از
  ٣٧ .است شده تشريع شارع جانب از كه است يچيز آن خالف ،ميقات غير از احرام

  .دهد يم نسبت يطوس شيخ و عقيل ابن ،يمرتض سيد به را قول اين سپس

   يبند جمع

  :از عبارتند ها ميقات كه است اين روايات از مستفاد
  ؛شجره مسجد. ١
  ؛جحفه. ٢
  ؛يلملم. ٣
  ؛المنازل قرن .٤
  ؛عقيق .٥
  ؛مواقيت محاذات .٦
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  ؛الحلي ادن .٧
  ؛سكونت محل .٨
  ؛مكه .٩

  ؛فخ .١٠
  ؛تنعيم مسجد. ١١
  ؛جعرانه .١٢
  ؛حديبيه .١٣
  د.شو بسته احرام آنجا از بايد نذر با كه يمكان .١٤
 اين درباره يزياد مباحث و است بيشتر ،اند فرموده فقها از يبرخ آنچه از موارد، اين
  :جمله از ؛است يبررس و طرح قابل ،مواقيت

 شـمار  بـه  مواقيـت  از جداگانـه  طـور  ، بـه حديبيـه  و تنعيم مسجد جعرانه، چراالف) 
 بايـد  پرسـش  اين پاسخ در كرد؟ يم نياز يب آنها از را ما »الحل يادن« بيان اينكه با ؛اند آمده
 و خصوصـيت  احتمـال  فقهـا  از يبرخ ليكناست،  سه اين دربرگيرنده الحل يادن«: گفت

ـ  مطلـق  و اند داده ها مكان اين يبرا موضوعيت  گرچـه  ؛انـد  ندانسـته  يكـاف  را الحـل  يادن
 حمـل  را مكـان  سه اين از احرام و اند شمرده يكاف را الحل يادن از احرام فقها از يبسيار

  .»اند كرده استحباب و افضل بر
 اسـت،  يبررسـ  و تحقيـق  درخور فقه يشناس موضوع درباره كه يمباحث جمله از ب)

 است، يحاج ميقات كه مكه آيا :مثالبراي  است؛ مواقيت اين مساحت و محدوده تعيين
 مـراد  قـديم  مكـه  فقط يا كند يم مكه صدق امروز كه است يهاي قسمت آن يتمام شامل
 اينكـه  يـا  اسـت  شـامل  را مسـجد  فقـط  ،است مدينه ياهال ميقات كه شجره آيا و است

 حد است، ميقات كه محاذات .ايران در »سليمان مسجد« همانند است؟ منطقه نام ،شجره
 در محـاذات  آيا و نه يا كند يم صدق محاذات يا فاصله هر در است؟ چقدر آن مقدار و

آن  ياصل مكان است، ميقات كه تنعيم مسجد آيا باألخره و خير؟ يا است صادق نيز فضا
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 و هـا  پرسش اين است؟ بوده يديگر يجا يا كرده پيدا گسترش فقط و بوده يفعل مكان
 و نقـد  كـه رابطـه مسـتقيم دارد    فقـه  يشناسـ  موضـوع  باآن،  همانند يديگر يها پرسش

  .طلبد يم مستقل يا مقاله آنها يبررس
 ديگـر،  يبرخـ  بـا  ايـات رو ازاين يبرخ مدلول در ظاهر، حسب به آغاز در گرچه  ج)

 يتعارض كه شود يم معلوم و روشن بيشتر دقت با ليكن ،شود يم ديده تناقض و تعارض
 بـه  اينجا در .است جهات اختالف از يناش روايات، در تعداد اختالف زيرا ؛ندارد وجود

  :شود يم اشاره آنها از يبرخ
ـ ي  هـا  گروه و اقوام مرور و عبور محل ،زمان آن در كه يهاي راه لحاظ به 9پيامبر ک 
 تحديد و انحصار بيان مقام در ،احاديثو  كرده تعيين ميقات عنوان به را مورد پنج بوده،

 و عبـور  غالـب طـور   بـه  9پيامبر زمان در ،ديگر عبارت به  است؛ نبوده ديگر جهات از
 پـس  .گـردد  يم بيان ميقات عنوان به جاها اين رو ازاين .است بوده نقطه پنج اين از مرور
  .نيست ياختالف ديگر احاديث با ،كرده بيان مورد پنج را مواقيت كه ياحاديث ميان

 بيـان  مورد پنج ساكنند، مواقيت از بيرون كه يكسان يبرا را مواقيت كه يروايات  دو ـ 
 خـارج  از كـه  انـد  بـوده  يافراد يبرا مواقيت بيان مقام در كه است جهت آن از ،اند كرده
  .روند يم آنجا به مكه

 از اعم هاي ميقات يگاه و گردد يم بيان ،واجب حج و عمره هاي ميقات يگاهسه ـ  
 يبـرا  فقـط  بلكـه  ،واجـب  عمـره  و حج يبرا نه ليكناست،  ميقات فخ: مثالبراي   آن،

  .نيست واجب آنها بر عمره و حج ان كهكودك
 هـا،  ميقـات  از يبعضـ  كـه  باشـد  ايـن  به روايات از يبرخ جمع است ممكن چهار ـ 

 مواقيـت  از را حديبيـه  و جعرانـه  تنعيم، كه يروايات مانند ؛شود بيان ،افضل فرد عنوان به
  .است جايز احرام نيز آنها غير از زيرا اند؛ شمرده
 روايـات  ميـان  جمـع بـراي   نيـز  يديگـر  يهـا  راه اسـت  ممكـن  روايات در دقت با

  .باشد گوناگون
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  فقها نگاه از مواقيت شمار

 فقهـا  اقـوال  زيـرا  نيست؛ يكسان مواقيت تعداد بيان در روايات، همانند ،فقها كلمات
 اقـوال  اسـت  شايسته بحث، اين شدن تر روشن يبرا .دارد روايات در ريشه ،شك يب نيز

  شود: يبررس و نقد نيز فقها
 مواقيـت  كه اند كرده نقل عالمه »تحريراألحكام« و »يمنته« از ،بزرگان از يبرخ )الف

 ،ميقـات  شـمار  در ،شيعه يفقها كلمات: «نويسند يم الشريعه تفصيل صاحب .تاست پنج
  ٣٨».دانند يم مورد پنج را ها ميقات تحرير و يمنته .است گوناگون
 کـه  نويسـد  يمـ  اسـت،  واجب ها ميقات با يآشناي اينكه بيان از پس ي،منته در ليكن

 هـاي  و ديگري در ميقات مواقيت تعيين دريکي : گيرد يم انجام مقام دو در آن، در بحث
 ميقـات و  عراق، مدينه اهل ميقات جمله ازاست؛  كرده تعيين 9خدا رسول كه گانه پنج
  ٣٩ .كند يم بيان را صبيان ميقات بعد و است مواقيت اين از بعد منزلش كه يكس

 منـزلش  كـه  يكس ميقات سپس ،منصوص مواقيت اول ،يمنته همانند نيز، تحرير در
  ٤٠ .كند يم بيان را صبيان ميقات نيز و است مواقيت از بعد

 ؛است نادرست ،نسبت اين و كند ينم منحصر مورد پنج در را مواقيت عالمه بنابراين
 ميقـات  ،آنهـا  از يبرخـ  ذيـل  در ،دانسـته  مورد پنج را ها ميقات كه يروايات اينكه ويژه به

  .است برشمرده، است مواقيت از بعد سكونتش محل كهرا  يشخص
 فقهـا  مشهور يرأ ،قول اين و است مورد شش مواقيت :اند فرموده فقها از يبرخ )ب
ـ  مرحوم .است شده دانسته  اقسـام  در بحـث  اول مقـام : «نويسـد  يمـ  حـدائق  در يبحران
 اسـت؛  مـورد  شـش  ميقـات  كـه  است اين ،شيعه يفقها كالم در مشهور و ستها ميقات
  ٤١».است آمده اخبار در كه گونه همان
 در شـهيد  و ٤٢شـرايع  در محقق اند، دانسته مورد شش را مواقيت كه يفقيهان جمله از
  .است ديگر يفقها از يبسيار و ٤٣لمعه

 الشـريعه  تفصـيل  در اسـت؛  مـورد  هفت ها ميقات كه شده نقل نيز فقيهان بعضي از ج)
�4: «است آمده� ¸�F ! *v�  :���A«است مورد هفت ها ميقات كه باورند اين بر فقها از برخي« ؛٤٤.«  
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 در سـيد  آنهـا  جملـه  از انـد؛  دانسـته  مـورد  ده را هـا  ميقـات  شمار يديگر فقيهان )د
 ميقـات  عنـوان  بـه  را مـورد  ده مكـه،  مشـهور  ميقات پنج بر افزون كهاست  يالوثقةعرو
  ٤٥.كند يم اضافه نيز را الحل يادن و مواقيت محاذات و فخ األهل،ةدوير و شمارد يبرم

 كـه  اسـت  دروس كتـاب  در شهيد دانسته، مورد ده را ها ميقات كه يديگر فقيهان از
  ...».است مورد ده ها ميقات« ؛ ٤٦»)))���:  ���	�gZI: «نويسد يم

صـاحب   .باشـد  مـورد  يـازده  هـا  ميقـات  اسـت  ممكن: اند فرموده فقها از يتعداد ) ه
3&� �8�%! ��F 4j(: «نويسد يم جواهرالكالم �� �	�F 4� 9!7���G�  N!7<��«اسـت  ممكـن « ؛٤٧ 

  ».اعتبار از نحوي به باشد؛ مورد يازده ها ميقات
 بيشـتر  هـم  ايـن  از فقهـا  اقوال است ممكن يفقه هاي كتاب در وجو جست و تتبع با
 از يبرخـ  در گرچـه  ؛دارد روايـات  اخـتالف  در ريشه فقها يآرا اختالف شك يب. باشد

 ابـن  مثل نيست؛ روايات در كه شده برده نام ميقات عنوان به يهاي مكان از ،فقها كلمات
 ميقـات « ؛٤٨»Z�� )k3 O� � 4� ��7' 47� �7^��� ��78�p!: «نويسد يم سرائر درکه  ادريس

 ،ادريـس  ابـن  عبـارت  ايـن  ليكن ».اسـت  جده بروند، باالتر به دريا از كه كساني و مصر اهالي
 پـس  .است ميقات محاذات در جده كه باشد اين مرادش شايد .شود توجيه بايد شك يب

 ميقـات  مسـتقل،  طـور  بـه  ،جده ،يروايت هيچ در وگرنه .آيد يم شمار به ميقات منزله به
 در يابتـداي  تعـارض  حـل  يبـرا  كـه  يهاي راه همان ،صورت هر در .است نشده شمرده
  .است يجار نيز اينجا در ،شد بيان روايات
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   .، دار التراث، علي اصغر مرواريد٢٠، ص٧ج، شيخ صدوق، ج، کتاب الحالفقهيه
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  .١٥٠صالصالح حلبي،  ابي، الفقه
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  .١٧٤ص، شيخ طوسي
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  .، ناشر چاپ نشر٦٦٥، ص٢منتهي المطلب، عالمه حلي، ج. ٣٩

  .، مؤسسه طوس٩٤، ص١تحرير االحکام، عالمه حلي، ج. ٤٠

٤١ .59!7�VG� � !7k�WL ¹[ZA YW :��A !v� �!^'G� TJW � 9	%a��� !%�!"I� � ��G� T!���Xالحـدائق   ؛

  .، مؤسسة النشر اإلسالمي٤٣٤، ص١٤الناضرة في احکام العترة الطاهره، محدث بحراني، ج

، دار احيـاء  ١٠٢، ص١٨، جشيخ محمد حسـن نجفـي  جواهرالکالم في شرح شرايع االسالم، . ٤٢

  .التراث العربي

  .، دارالتراث٧٨٢، ص٨لمعة الدمشقيه، شهيد اول، سلسلة ينابيع الفقهيه، ج. ٤٣

  .١٨، ص٣کتاب الحج، ج صيل الشريعه، فاضل لنکراني،تف. ٤٤

  .، چاپ اسالميه٣عروة الوثقي، سيد محمدکاظم يزدي،ج. ٤٥

  .قم، ، انتشارات صادقي٩٤صشهيد اول، االماميه،  الدروس الشرعية في فقه. ٤٦

، دار احيـاء  ١٠٣، ص١٨جواهرالکالم في شرح شرايع االسالم، شيخ محمدحسـن نجفـي، ج  . ٤٧

  .العربيالتراث 

  .، مؤسسة النشر االسالمي٥٢٩، ص١کتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن ادريس، ج. ٤٨



  
  
  
  
  

  حج در ها ميقات
  زماني احمد

  .ش  ه١٣٧٢، زمستان ٦ مارهميقات حج، ش

 ،يكتـا  خالق مقابل در حضور کرده، اعالندر آن  يحاج كه است يمحل اولين ،ميقات

 اهللا بيـت  زيـارت  كـه  اسـت  يجايگـاه  ميقـات  .کنديم ها يوابستگ همه از برهنه را خود

 يـا  كنـد  عبـور  ،ميقـات  از احرام بدون تواند ينم حج، قاصد و شود يم آغازآنجا  از الحرام

 ،ن نوشتاريا .حج هاي ميقاتاست درباره  يقيتحق ،نوشتار حاضر .گردد محرم ،آن از قبل

قات ي، واژه ميان مباحث مقدماتيپس از ب ،نگارنده .در چند محور به نگارش درآمده است

 يو مکـان  يقرار داده و سپس آن را به دو قسم زمـان  ياصطالح مورد بررسرا در لغت و 

مـورد   يقـات مکـان  يمطـرح شـده و سـپس م    يقات زمـان ينخست م .م کرده استيتقس

 هـاي  ميقـات  ، تاريخچهيو مکان يقات زمانيم يپس از بررس .کندوکاو قرار گرفته است

 هـاي  ميقـات  .شده است يررساند، مطرح و بن فرمودهييتع 9که رسول خدا يا گانه پنج

  .يلَملَم ق، قرن المنازل،يعق يب عبارتند از: مسجد شجره، جحفه، واديبه ترت گانه، پنج

 يوابسـتگ  و خـود  از بريـدن  بـا  همـراه  ،معظمه كعبه و ياله منا حرم يسو به رفتن
 يسـو  از و كنـد  يمـ  خانـه  صاحب و جهان آفريدگار ميهمان را انسان يسوي از ،ينفسان
 متصـل  ،حـق  يسـو  بـه  شـده  دعـوت  و پـاك  يهـا  انسان بيكران يدريا به را او ،ديگر

ـ  ،كعبه زيرا نمايد؛ يم  يانبيـا  همـه  و مالئكـةاهللا  طـواف  محـل  زمـين،  يرو خانـه  يناول
  .دارد عظيم بس يشرافت و بوده ،9مخات تا 7مآد از :معظا
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 استشـمام  و حجراالسود لمس و كعبه اطراف در گشتن وار پروانه الحرام، اهللا بيت به ورود
 و كـرده  بيـان  را آن سـبحان  خـداي  كـه  اسـت  ميسر راهي از يماني، ركن از بهشتي بادهاي
دور  بـه  و سـاده  لباسي با آن هم است؛ نموده معين را آن زمان و جايگاه 9اش گرامي رسول

 و بـراي عمـره   شـدن  محـرم : «فرمودنـد  7صادق خاص. امام شرايطي با و زينت و فخر از
  :فرمود سپس .»نمود معين را آن 9خدا رسول كه است اي گانه پنج مواقيت از حج،

 ذوالحليفـه  رونـد،  يمـ  مكـه  بـه  آنجـا  از كـه  يكسـان  و مدينـه  اهل يبرا 9خدا رسول
 ،عـراق  و نجـد  اهـل  يبـرا  و جحفـه  ،آيند يم شامات از که آنان يبرا و) شجره مسجد(

 و المنـازل  قـرن  ،كننـد  يمـ  عبور ،مسير آن از كه يآنان و طائف اهل يبرا و عقيق يواد
  .داد قرار ميقات را يلملم مسير آن از كنندگان عبور و يمن اهل يبرا

 عبـور  هـا  ميقـات  ايـن  غيـر  از نبايـد  دارد، را خدا خانه قصد كه يكس: «فرمود گاه آن
  ١».كند

 گويـا  اسـت،  يالهـ  منا حرم و مكه شهر بر محيط سو، هر از كه گانه پنج هاي ميقات
 كـره  اطـراف  از كـه  يآنـان  ند؛ا متعال پروردگار ميهمانان يبرا يورود يهادر و ها مدخل
يNَِ ِمْن ُ]Q َفج_ َعِميٍق ( مصداق و اند شده خوانده  زمين

ْ
 مراسم خواهند يم و اند گرديده ٢)يَأ

  .آورند يجا به را يابراهيم حج
 يكتـا  خـالق  مقابـل  در و كنـد  يم حضور اعالن يحاج كه است يمحل اولين ،ميقات

�3�e7Z��  *\7%« فرياد خالصانه يحالت با و نموده ها يوابستگ همه از برهنه را خود e7*Z�� .«.. 
 زبـان  كـه  اسـت  آن مراتـب  ياعلـ  از ييك شايد و است شهود و حضور اين .آورد يبرم

 بـن  مالـك  كـه  همچنان .گيرد يم آنان از را گفتن لبيك توان و كند يم كُند را خدا ياوليا
  :گويد يم انس

 ميقـات  بـه  چـون  .رفـتم  حـج  مناسـك  آوردنجـا   بهبراي  7محمد بن جعفر همراه به
 زبـان  بـر  »لبيـك « خواسـت  يمـ  هرچه احرام حالت در كه ديدم را حضرت آن رسيدم،

 كـه  يطـور  هبـ  ،شـد  يم دگرگون حالش و گرديد يم قطع گلويش در صدا كند، يجار
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 ذكر بگو خدا رسول فرزند يا« :كردم عرض .افتد زمين به مركب يرو از بود نزديك
ــه«: فرمــود جــوابم در .»را تلبيــه  در آنكــه حــال و »لبيــك اللّهــم لبيــك بگــويم چگون

  ٣.السعديك و لبيك ال: آيد جواب ترسم يم ام، ايستاده حضورش
 قاصـد  و شود يم شروعآنجا  از الحرام اهللا بيت زيارت كه است يجايگاه ميقات پس

 در مگـر  ،گـردد  محـرم  آن از قبـل  يـا  كنـد  عبـور  ميقات از احرام بدون تواند ينم حج،
 و انـد  كـرده  مكـه  عـزم  دور يهـا  راه و مختلف يكشورها از كه يكسان لذا .نذر صورت

  .شوند محرم و گردند ميقات داخل بايد آورند،جا  به عمره و حج خواهند يم
 اتمـام  از بعـد  ٤يشـبل  بـا  خـود  وگوي گفت در 7العابدين زين امام سخنان در دقت

 آن يعرفـان  حـاالت  و يملكـوت  يفضـا  و ميقات و احرام اهميت به را ما حجش، اعمال
  :فرمود كه گاه آن ؛دهد يم توجه

 تلبيه و ،يگزارد احرام نماز ركعت دو وي شد ميقات وارد احرام يبرا آيا! يشبل يآقا
 آيـا : پرسـيد  حضـرت  .اهللا رسـول  يابن يبل: داد جواب يشبل! ؟يكرد يجار زبان بر را

 و يكنـ  الحرام اهللا بيت زيارت شرايط تحصيل كه بود اين نيتت ،ميقات به ورود هنگام
 و اعمـال  بهتـرين  بـا  كـه  يكـرد  توجـه  احـرام،  نماز ركعت دو آوردن جاي به موقع در

 قصـد  ،گفـتن  لبيـك  هنگام و يكن يم پيدا تقرب ]،سبحان[ يخدا به ،حسنات باالترين
 ]معصـيتش  از يخوددار و اوامرش مقابل در طاعت[ خاص يتعهد براساس كه يكرد
 نـه  صـورت،  ايـن  در پس: فرمود حضرت .اهللا رسول يابن نه: كرد عرض! ؟يبگوي تلبيه

  ٥!يا گفته يواقع لبيك نه و يا خوانده نماز نه و يا شده ميقات داخل
 و يعرفـان  و يفقهـ  عميـق  و مسـتقل  يهـا  بحـث  ،مواقيـت  از يـك  هر است يبديه

 بـه  ،نوشـتار  ايـن  در مـا  و طلبد يم را يتر گسترده بحث ،خود يجا در كهدارد  يتاريخ
  .ايم نموده يبررس را آنها ،كوتاه و گذرا صورت

   ميقات واژه يبررس

 ماقبـل  حـرف  و سـاكن  واو بوده، »موقاتْ« اصل در كه است »مفْعال« وزن بر ميقات
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 است يبحث. باشد يم مواقيت ،ميقات جمع و است شده ياء به تبديل لذا داشته، كسره آن
 مكـان؟  و زمـان  اسـم  يـا  اسـت  آلت اسم »ميقات« واژه اينكه آن و محققين و علما ميان

 ماننـد  ؛اسـت  آلـت  اسـم  ميقـات : «گويد يم لمعه شرح حاشيه در العلماء سلطان مرحوم
 چيـز  آن، وسـيله  بـه  كـه  اسـت  يچيـز  آن اسم ،ميقات: «است فرمودههمچنين  .»مفتاح
  ٦».مكان و زمان جهت از ،شود يم معين يديگر

 زيـرا  اسـت؛  زمان و مكان اسم ،لغت نظر از ،ميقات«: اند گفته اول شهيد مانند يبعض
ـ  مـيالد؛  ماننـد  است؛ آمده مفعال وزن بر ،مجرد يثالث از ،مكان و زمان اسم  زمـان  ييعن

  ».گاه وعده ييعن ميعاد؛ يا والدت
  : شـريفه  آيـه  ذيـل  و كنـد  يمـ  اراده را معنا همان يحد تا البحرين مجمع در يطريح

َفْصِل �َن ِميقاتاً (
ْ
 مجازاً كه است يكار انجام يبرا معين زمان ،ميقات: «گويد يم )إِن� يَْوَم ال

 آن در حـج  احرام كه معين يها مكان ييعن ؛»حجال مواقيت: «مانند ،شده اطالق مكان بر
  ٧».گردد يم منعقد

لُونََك ( شريفه آيه
َ
ِهل�ةِ  َعنِ  يَْسأ

َ ْ
 معـين  زمان بر داللتنيز  ٨)جَوا� لِلّناِس  َمواقِيٌت  ِ�  قُْل  األ

 داللـت  ،ديگر آيات در ،ميقات كلمه همچنين دارد. »افراد و قران تمتع،« حج  انجامبراي 
 �Z���( ��7V��� :p!7	Z�� :9�7Q� g7I�p!7: «العـرب  لسان تعبير به كه كند يم معين زمان بر
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  .»خاص عبادت براي معين زمان
ـ  اسـت؛  مكان و زمان اسم شامل ،ميقات كه گرفت نتيجه شود يم پس  و زمـان  ييعن

 ،مواقيت بحث در =جواهر صاحب تعبير گفت بتوان شايد و گيرد يدربرم را معين مكان
  :  فرمايد يم كه آنجا است؛ يجالب و زيبا تعبير

gZI�	�� qr p!�Z� � ,���� �F !�k � ���  N��Z�& 3�  N!�A	o E!j� T��&G�(١١ 
 ،مجـازاً  يـا  تـاً حقيق ،حـج  بحـث  در ،ميقـات  كلمـه  از مراد مواقيت جمع ميقات است و

  .است خاص اماكن
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ي و زمان ميقات: «است قسم دو بر ميقات كه گفت توان يم ،گذشت آنچه به توجه با
  ». يمكان ميقات

   يزمان ميقات. ۱

 ،حجـه  يذ و قعده يذ شوال، هاي ماه قران، و افراد تمتع، حج تمتع، عمره احرام يبرا
 همـه  بتوانـد  يحـاج  كه يطور هب ،)حجه يذ نهم( عرفه روز ظهر از پيش تا آن يابتدا از

 وقـوف براي  را خود و گردد تمتع حج احرام به محرم و دهد انجام را تمتع عمره اعمال
  ١٢.است گرديده تعيين ،برساند عرفات سرزمين به عرفه ياختيار

  ١٣.اند دانسته هحج يذ اول روز ده و قعده يذ شوال، ماه دو را آن فقها از يبعض
ـ فقها  اكثر َـج� ( شـريفه  آيـه  بـه  اسـتدالل  ي،زمان ميقات بحث در ـ رضوان اهللا عليهم  ا�ْ

ْشُهٌر َمْعلُوماٌت 
َ
 يا عمـده  بخـش  كه جهت آن از و باشد حج اعمال مقصود اگر .اند كرده )أ

 اعمـال  ماننـد  ،حج اعمال از يبعض است ممكن و شود يم انجام تشريق ايام در اعمال از
 ايـن  در ،انـداخت  تـأخير  را ... و مـروه  و صـفا  بـين  يسع و طواف نماز و طوافم، حر

  ١٤ .شد خواهد حجه يذ همه و قعده يذ شوال، شامل يزمان ميقات صورت
ْشـُهٌر َمْعلُومـاٌت ( شـريفه  آيه مورد در 7صادق امام: گويد يم عمار بن معاوية

َ
َـج� أ ا�ْ

 Qَـج َج� َفال َرَفَث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل Uِ ا�ْ  ،حـج  هـاي  مـاه : «فرمودنـد  ١٥)َفَمْن َفَرَض فِيِهن� ا�ْ
  ١٦».است هحج يذ و قعده يذ شوال،
 را دوم و اول نظـر  ،باشـد  احـرام  ييعنـ  ،حـج  يابتداي عمل شريفه آيه از مقصود اگر

 شـوال،  حـج،  هـاي  مـاه «: گويـد  يمـ  او كـرد؛  تقويـت  ابراهيم بن يعل روايت با توان يم
  ١٧.»است الحجه يذ از روز ده و قعده يذ

   يمكان ميقات. ۲

  دو قسم است:ميقات مکاني بر 
  .دارد فاصله فرسخشانزده  از بيش ،معظمه مكه از ،مسكنشان كه يكسان ميقاتالف) 
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 يبـرا  ،آمـده  ميـان  بـه  يمكان ميقات از بحث كه گاه آن ي،فقه مختلف هاي كتاب در
 تمتـع  حج يبرا را مكرمه مكه اول، شهيد ليكن .اند كرده ذكر را معروف ميقاتپنج  اينها

  ١٨.شود يم تا شش كه كند يم اضافه
 ماننـد  ،»النـافع  مختصـر « در يحلـ  محقـق  و »قواعد« كتاب در =يحل عالمه مرحوم

 ،»دروس« صـاحب  ماننـد  ،فقهـا  از يبعضـ  ١٩.كنند يم ذكر تاشش  را مواقيت اول، شهيد
 آن بـر  ديگـر  يفروعـ  همچنـين  و كنـد  يمـ  اضافه ها بچه حج يبرا نيز را ٢٠فخ سرزمين

  ٢١.شود يم ميقاتده  كه افزايد يم
 مفـرده  عمـره  خواهنـد  يم و هستند مكه داخل كه است يكسان يبرا: الحل يأدن ب)

 محـرم  ،حـل  نقطه اولين در و شده خارج حرم حدود از توانند يم افراد اين .آورندجا  به
  :است ذيل گانه سه معروف هاي ميقات همان متيقن قدر و أفضل ليكن گردند.

ـ ي  مكـه  شهر يكيلومتر هفت در و حرم يغرب شمال در ،ميقات اين: تنعيم مسجد  ک 
 و اسـت  شده شهر به متصل امروز و است مكه شهر به ميقات ترين نزديك كه شده واقع

 تنعـيم  جهـت  آن از را محل اين و مسجد اين .شود مكه ينزديك در يصنعت شهر بناست
 و نعـيم  كـوه  به ،راست سمت از ي،واد ايناست  شده واقع نعمان يواد در كه نامند يم

  ٢٢.استمنتهي  ناعم كوه به ،چپ سمت از
 را ،عايشـه  ،همسـرش  داد دسـتور  ٢٣بكـر  ياب بن عبدالرحمان به اسالم يگرام رسول

  ٢٤.گردد مفرده عمره احرام به محرم تا ببرد يواد بدين
 دارد. فاصله مكه از كيلومتر ۴۸ حدود و جده مسير در است يروستاي: دو ـ الحديبِيه 

، مكـان  ايـن  در كـه  اند ناميده حديبيه را آن جهت آن از .است واقع نيز يآب چاه آنجا در
ـ  زيـر  در ،9ماسال يگرام رسول با نفر ۱۵۰۰ تا ۱۳۰۰ حدود ـ  يدرخت  ،»حـدباء « نـام ه ب
لََقـْد ( شـريفه  آيـه  و:) يصـمع ا قول از(شد  معروف »رضوان بيعت« به كه كردند بيعت

 
ْ
ُمْؤِمنNَِ إِذ

ْ
َجَرةِ َرِ�َ اُهللا َعِن ال َْت الش�

َ
g ٢٦.گشت نازل ٢٥)يُبايُِعونََك  

 ،يخــوارزم يموســا بــن محمــد قــول بــه و اســت حــل نقطــه دورتــرين ،حديبيــه
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  ٢٧ .آورد جاي به مفرده عمره و گشت محرم آنجا از 9خدا رسول
 يابتـدا  در ،طـائف  مسـير  در ،معظمه مكه يشرق شمال در محل اين ٢٨:جِعرانه سه ـ  

ـ  ،محـل  كه است يچاه اينجا دراست.  »سرِف« دره  آنجـا  در اآلن اسـت.  چـاه  آن نـام  هب
 يهـا  چـاه کـه   اسـت  شده ساخته كنارش در يباعظمت مسجد كه است يكوچك باغستان
 آن فاصله يبعض ٢٩.است كيلومتر ۲۹ حدود ،مكه با آن فاصله و دارد يكديگر به نزديك

  ٣٠.اند كرده ذكر) متر ۱۱۳۴۰( ميل ۷ را
 ،حنـين  غزوه در ،هوازن از كه را يغنائم و آمد فرود سرزمين اين در 9ماكر پيغمبر

 مـاه  در 9خـدا  رسـول  ي،قاضـ  ابوالعبـاس  نقـل  بنابر ٣١.كرد تقسيم ،بود آمده دست به
 مفـرده  عمـره  و آمـد  مكـه  يسو به و گشت محرم آنجا در ،يهشت هجر سال قعده يذ
  ٣٢.آورد جاي به

   الحل يأدن از مفرده عمره احرام

 يـا  قـران  حـج  از بعد چهـ  است مفرده عمره يبرا ميقات الحل يأدن: الوسيله تحرير
 يـا  حديبيـه  ميقـات  از ،حـرم  خارج در كه است اين بهتر وـ  باشد ديگر ايام در يا افراد

  ٣٣.معظمه مكه به اينهاست نزديكترين ،تنعيم مسجد و گردد محرم تنعيم يا جعرانه
 اسـت  جايز آورد،جا  به مفرده عمره بخواهد و باشد مكه در مکلف اگر: حج مناسك

 آنجـا  از و رفتـه  مواقيـت  از ييكـ   بـه  نيست واجب و ببندد احرام و شده خارج حرم از
 جعرانـه،  حديبيه،«: باشد جا سه اين از ييك در احرامش كه است اين بهتر و شود محرم
  ٣٤.»تنعيم

 عرنـه  يواد لـبن،  اضـائة  مانند ،حرم ديگر حدود ،فوق محل سه از غير معموالً فقها
 سـه  ايـن  و ٣٥اسـت  مشـكل  يمقدار ،حرم حد كردن پيدا زيرا اند؛ نشده متعرض را ...و

 كـه  طـوري   همـان  ؛استشده  محرم آنجاها از اسالم يگرام رسول كه است يجاي ،مكان
  .گذشت
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   گانه پنج هاي ميقات تاريخچه

 و تعيـين  را گانـه  پـنج  هـاي  ميقـات  9ماسـال  يگرامـ  رسول ،گذشت كه گونه همان
 ايـن  يابتـدا  در ما و است اتفاق مورد ي،سن و شيعه يسو از ،امر اين كهکرد  ينامگذار
 را هـا  ميقـات  از يـك  هـر  تاريخچـه  اينجا درکرديم.  ذكر مختلف كتب از را آن ،نوشتار
  :داد خواهيم توضيح

  ٣٦شجره مسجد .۱

 ايـن  .دارد يوجهـ  كدام هر كه اند ناميده ٣٨يعل آبيار يا يعل آبار و ٣٧ذوالحليفة را آن
 يكسـان  ميقـات  و شده واقع مكه طرف به منوره مدينه يكيلومترده  ]حدود[ در ،مسجد
 معتبرتـرين  ،ميقـات  ايـن . رونـد  يمـ  ،الحـرام  اهللا بيـت  يسـو  بـه  ،ناحيه اين از كه است

 ائمـه  و حضـرت  آن همسـران  از يبعضـ  و 9ماسـال  يگرامـ  رسول زيرا ست؛ها ميقات
 9خـدا  رسـول  چرا« :شد سؤال 7صادق امام از. اند گشته محرم آنجا از :معصومين

 آنجـا  از بيشـتر  و اسـت  بـوده  بيشـتر  ميقات اين به توجهش و عنايت ها ميقات ميان در
  :فرمود حضرت». اند نشده محرم ديگر چهارگانه مواقيت از بلكه .اند گرديده محرم

 كـه  گـاه  آن شـد،  داده سـير  ها آسمان يسو به و رفت معراج به 9خدا رسول يوقت
 .»لبيـك : «داد جـواب  9خـدا  رسول .»محمد يا« :برآمد فرياد رسيد، شجره مسجد برابر

 دو سـر  بـر  را تو كه گاه آن و داديم پناهت كه ينبود ييتيم تو آيا: «شد گفته او به سپس
 �EM �7��� � �7����� e7: «فرمـود  ،شنيد را كلمات اين يوقت ».كرديم هدايتت ،يافتيم يراه

,e���� e�¡G e�«جهـت  همـين  به ».توست مخصوص سلطنت و ها نعمت و ستايش همانا« ؛ 
  ٣٩.مواقيت ديگر از نه ،گشت يم محرم شجره مسجد از 9خدا رسول

  :گرديدند محرمبار  سه ميقات اين از 9خدا رسول
 مدينـه  در را شـوال  و رمضان ماه مصطلق، بني غزوه از پس هجرت، هشتم سال در الف)

 كفـار  حتـي  و كرد اعالن همگي به و نمود مفرده عمره آهنگ قعده، ذي ماه دوم و برد سر به
 ذوالحليفـه  سـوي  به ٤٠ياران از زيادي عده همراه به. دارد عمره عزم او كه فهميدند نيز قريش
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 عمـاره،  ام و) خـدا  رسـول  همسـر ( سـلمه  هـاي ام  نام به زنان، از تن چهار سفر، اين در. آمد
و منيع  ام ظهـر  نمـاز . بودند انصار و مهاجرين از اعم اينان، كه بودند همراه نيز اشهلي عامر ام 
�*e7Z*��  *\7%« تلبيـه  ذكـر  و گشتند محرم در جلوي سپس خواندند. شجره مسجد در را�� ,e7Z*�� 

eZ*�� G e�¡ e� ,eZ*��  *EM ���� � ������ e� � ,e��� e�¡G e�« و كردنـد  جـاري  زبـان  بر را 
 عـازم  سـپس  و گشـتند  محـرم  شـجره  مسجد در حضرت، آن ياران از بسياري ترتيب، بدين
  ٤١ .شد حديبيه صلح به منتهي كفار، منع با كه گرديدند معظمه  مكه

بـراي   9خـدا  رسـول  ،قعـده  يذ ششـم  دوشنبه روز در ،هجرت هفتم سال در )ب
 در كـه  بـود  يا عمـره  احرام جاي به ،احرام اين .رفت شجره مسجد به مفرده عمره احرام
 بـا  ششـم  سـال  در كـه  ي افـراد  همـان  و بـود   شـده   فـوت  حضـرت   آن از گذشته سال

 در كه ينفر چند مگر نمودند؛ يهمراه دوباره ،داشتند شركت حديبيه در 9خدا  رسول
  .بودند كرده فوت يا رسيده شهادت به خيبر

 محـرم  ،آن از بعـد  و فرمودنـد  اقامه را ظهر نماز ،رسيدند ذوالحليفه به چون روز آن
 شـتر شصت  9خدا رسول ،سفر اين در .كردند حركت معظمه مكه يسو به و گرديدند

 مكـه  وارد ي،كوتاه مدت از بعد موفقيت، و يسربلند با كه داشتند همراه به يقربانبراي 
 سـپس  و ماندند روز سه، قرارداد طبق و رساندند پايان به را خود اعمال و شدند معظمه

  ٤٢.شد معروف »القضاءةعمر« به عمره اين. بازگشتند منوره مدينه به
 قعـده  ذي۲۵ شنبه روز كه كند مي نقل پدرش از جبير، بن محمد بن سعيد: الوداعحجة ج)
 آن در شـد.  خـارج  ذوالحليفـه  طرف به معظمه، مكه سوي به منوره، مدينه از 9خدا رسول
 دو را ظهـر  نمـاز  نمـود.  مـي  حج به رفتن به توصيه را مردم هجرت، يازدهم سال يعني سال،

 شـب  بـه  را روز آن«: انـد  گفتـه  بعضي. گشت محرم سپس و آوردجا  به ذوالحليفه در ركعتي
 خـود،  هـاي  قربـاني  همـراه  بـه  ياران، همه اينكه تا كرد بيتوته شجره مسجد در شب و رساند
 ناحيـه  از 9خـدا  رسـول  سال آن در. گرديد محرم ظهر نزديك فردايش سپس شوند. جمع
  ٤٣.»رسانيد پايان به را حجش و نمود قرباني 7طالب ابي بن علي و خود
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   شجره مسجد ساختمان

 بـن  جعفر ،ششم امام و العابدين زين ،چهارم امام از كه يروايات و احاديث در تأمل با
 سـاختمان  كـه  شـود  يم روشن ،شده نقل ...و مدينه اهل فقيه نسا بن مالك و :محمد
 طـرق  امـاكن  و المناسـك « كتاب در همچنين .است بوده سمره درخت يجا در ،مسجد
 بـه  شـجره  مسـجد  از شـده،  تـأليف  يهجـر  سـوم  قـرن  در كـه » الجزيرة معالم و الحج

  :گويد يم و كند يم ياد »الكبير المسجد«
 در كـه  كبيـر  مسـجد  اول :باشـد  يمـ  9خـدا  رسـول  به متعلق مسجد دو ،ذوالحليفه در

و  شـوند  يم محرم جا آن از ،مردم و شده واقع »بيداء« نام به يمرتفع مكان راست سمت
 قبلـه  جهـت  و »بيـداء « پـايين  قسـمت  در كه است معرس ديگر مسجد .روند يم مكه به

 مسـجد  ايـن  در ،معظمه مكه از بازگشت از بعد 9خدا رسول .شده واقع شجره مسجد
  ٤٤.شد يم خارج صبحگاهان و خواند يم نماز و كرد يم بيتوته

 و ي،عامل حر شيخ الشيعه وسائل ي،كلين يكاف فروع مانند ي،فقه و يحديث هاي كتاب
  .اند نموده بحث مسجد اين در نماز مستحبات مورد در ،جواهرالكالم

 ،رسيديم عقيق يواد به چون«: نويسد يم )ق.  ه ۵۸۱ـ  ۵۷۸(در قرن پنجم  جبير ابن
  ٤٥.»كرديم مشاهده را ذوالحليفه مسجد بلند و سفيد مناره

 كـه  اسـت  آمـده  ميـان  به شجره مسجد ساختمان از سخن حج، يها سفرنامه اكثر در
 وبازسـازي شـده    بارها ،امروز تا ،شجره مسجد كه نيست يشك .نيست ييادآور به نياز

 ،تلبيـه  ذكـر  فرياد با كه گيرد يم آغوش در را يزياد زائران و دارد عظيم يبناي هم امروز
  .است حاكم آن بر يخاص يملكوت يفضا

  جحَفه .2

 كـه  يكسان و شامات و مصر اهل يبرا 9خدا رسول كه استجحفه  ميقات دومين
 كـه  اسـت  يبزرگـ  يروستا جحفه. كرد تعيين ،آيند يم معظمه مكه يسو به مسير آن از

 مكـه  تـا  آن فاصله و شده واقع مكه به مدينه راه مسير در و دارد يبلند و مرتفع يها تپه
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 فاصـله «: است گفته يالسكر مانند يبعض چه اگر ٤٦؛است مرحله چهار اندازه به ،معظمه
 اسـت  »يمـدع  الحجـاز  معالم معجم« صاحب ٤٧».است مرحله سه ،معظمه مكه تا جحفه

 بـه  ،گرفتـه  قـرار  فاصـله  ايـن  در كه يشهرهاي واست  مرحلهپنج  ،آن صحيح فاصله كه
 بـه  رسـد  يمـ  سپس و) هالقَضيم( الطارف الدف، عسفان، الظهران، مر«: برد يم نام ترتيب
  :نويسد يم گاه آن دارد. فاصله كيلومتر ۲۲ ،رابغ با كه جحفه

 در اي چشـمه  كـه  شده واقع ٤٨ )متر ۵۷۶۰( ميل سه فاصله با خم غدير جحفه، نزديكي در

 در 9خـدا   رسول. دارد وجود آنجا در زيادي درختان جهت همين به و است جاري آن

 و كـرد  معرفـي  خـود  وصـايت  مقـام  بـه  را 7طالـب  ابي بن علي الوداع،حجة از برگشت

4 ��� ���*%\*  �	� ~�= ,dG	g�W dG �4«: فرمود� dG�� � ,!� 4� d�,!�((.«٤٩  

 سـنت  اهل و شيعه از يزياد روايات در كه طور است. همان »مهيعه« جحفه ديگر نام
�*%\* : «فرمود كه يهنگام گذاشت 9خدا رسول را نام اين شده، وارد�� )�C�  !F� ������  ��M

� 1�1Z 0%  منتقـل  باشـد)  جحفـه  همـان  (كـه  ٥٠مهيعـه  به است مدينه در كه را وبايي مرض خدايا بار« ؛»�1
  .»كن

انتهـاي جحفـه    در و گرديـده  بنـا ) يمسـجدالنب ( نـام  بـه  يمسجد ،جحفه يابتدا در
  ٥١.بنا شده است مسجداالئمه ميقات يها عالمت ينزديك
  :اند گفته جحفه ينامگذار علت در

 منطقـه  ايـن  در خويش فرزندان با »نوح بن سام بن ارم بن عوص بن عبيل« جاهليت در
 ناميدنـد؛  جحفـه  را آنجا آن، از پس نمود. هالك را آنها سيل ليكن .اند داشته سكونت

  ٥٢.نمود اجحاف خود ساكنان به زيرا

 در كـه  گونـه  همـان  بوده، صحابه عنايت مورد 9خدا رسول زمان در حجفه ميقات
 ذوالحليفـه  در حضـرت  آن ياران از يا عده حديبيه، غزوه جريان در ،هجرت ششم سال

  ٥٣.گشتند محرم جحفه در و انداختند تأخير به را خود احرام
 شـجره  مسـجد  از بسـتن  احرام كه رسيم يم نتيجه اين به ،روايت يبند جمع در البته
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 بـه  ،انسـان  چنانچـه  و كند يم حركت منوره مدينه از كه يكس يبراويژه  به ؛است افضل
 و باشـد  ...و شـام  و مصـر  مغـرب،  از او راه كه يكس مانند ،راه يدور يا يمريض جهت
 بصير ياب روايت كه طوري همان گردد؛ محرم جحفه از بايد برود شجره مسجد به نتواند

  كند: يم تأييد را آن
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 شما بر را كارها از يبعض مكه مردم«: كردم عرض 7صادق حضرت به گفت ابوبصير

 محـرم  جحفـه  از شـما «: گوينـد  يم مردم گفتم ؟»را يكار چه« :فرمود .»گيرند يم عيب
: فرمـود  جـواب  در .»شد يم محرم شجره مسجد از 9خدا رسول آنكه حال و ايد شده

 مريض من و كردم انتخاب مكه به را ميقات ترين نزديك من و است ميقات هم جحفه«
  ٥٤.»بودم

را اثبـات   جحفـه  ميقات از احرام جواز ،٥٥ديگر روايت همراه به ،فوق روايت اطالق
 جايز آن از احرام و ستها ميقات از ييك جحفه اند فرموده 7صادق امام گويا ٥٦کند. مي
 خـاطر  بـه  ،ام نكـرده  درك را شـجره  مسجد در احرام فضليتا من اگر و است بالمانع و

  .است بوده يمريض
ـ توان يم يحاج هزاران كه اند ساخته را يمجلل مسجد ،جحفه ميقاتگاه در امروز  در دن

  .ندارد يتاريخ  ريشه مسجد اين چه اگر گردند؛ محرم آن

   عقيق يواد .۳

 ماننـد  ،نويسـندگان  از يبعض كه است يگوناگون يها عقيق يواد ،عرب بالد ميان در
 ي،بـالد  غيـث  بـن  عـاتق  ماننـد  ،ديگر يبعض و ٥٧جا چهار »البلدان معجم« در يالحمو
 المدينـة  تـاريخ « كتـاب  حاشـيه  در ،شلتوت محمد فهيم و كنند يم يمعرف را ٥٨جا هفت

  :كند يم يمعرف را جا دو »المنوره
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  است. عقيل بن عقيق به منسوب ،عقيق يواد الف)
  .خواندند مبارك يواد را آن 9خدا رسول كه المدينة عقيق ب)
  : فرمود 9خدا رسول: گويد يم عباس ابن

x!o3 ��Z��� pm 4�  *29  7� 	k PZ���!F  7E3  *)' � �lk ,�	7��? �9!7��� � )7I ��7�� � 
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 و شـد  نـازل  مـن  بـر  پروردگـارم  يسو از ـ  عقيق يواد در ـ  ها شب از ييك در جبرئيل
   .»كن حج ضميمه را عمره و بگزار نماز مبارك يواد اين در«: گفت

  :  فرمود 7صادق امامهمچنين 
g*I� �	A9 /�9 )kf ������ PZ���� � �;� *�3 Å�"�� � �;
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 معين را عقيق يواد كنند يم عبور جهت آن از كه يكسان و عراق يبرا 9خدا رسول
 ذات« ،آن يانتهـا  و »غمـره « ،آن ميانـه  و »مسلخ« ،عقيق يابتدا: ]فرمود سپس و[ فرمود
  ٦٠ .است افضل ،آن يابتدا در احرام و است »عرق

 كـه  اسـت  واقـع  »عرق« كوه ،آن يانتها در و شده واقع تهامه و نجد بين عقيق يواد
 ٦٢.ريزد يم تهامه پست يها سرزمين به ،آن سيالب و ٦١است عرق ذات منطقه بر مشرف
 عقيـق  يواد در«: فرمـود  حضرت كه كند يم نقل 7مكاظ امام از عبدالرحمان بن يونس

چهـل   كـه  شـده  واقع بصره و مكه بين وجره« :گويد يم ياصمع». شويد محرم وجرة از
  ٦٣.»ندارد وجود يآباد و عمران آنجا در و دارد فاصله مدينه با ميل

 و شـود  يمـ  كيلـومتر  ۷۳ تقريبـاً  ،فـوق  مسافت كه اند كرده ذكر مختلف را آن فاصله
 ،بريـد  هـر  كـه  انـد  دانسـته  بريـد چهـار   ،منـوره  مدينـه  تـا  را عقيـق  يواد فاصله يبعض
  ٦٤.شد خواهد كيلومتر ۱۱۲ يمساو تقريباً است؛ كيلومتر  ۲۸

 مـورد كـه معمـوالً    باشـد  عقيـق  يواد وسعت خاطر هب ،مسافت ذكر اختالف بسا چه
  .شد اشاره ،روايات آن از يبعض به كه بوده روز آن مسلمانان و حجاج سؤال



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۲۷۴
 

  المنازل قرن .۴

خوانـده   نجـد  اهل ميقات روايات در و است طائف و يمن اهل ميقات قرن المنازل، 
 آن فاصـله  كـه  است يده ،المنازل قرن شده گفته .هاست راه تعدد واسطه به اين كهشده 

  .است ميل ۵۱ ،مكه تا
 .دارد فاصـله  ٦٥مرحلـه  دو ،مكه از كه عرفات سرزمين بر مشرف است يكوه »قَرن«

کـه   شـود  يم معلوم مختصر محاسبه يك با ٦٦ .شود يم  گفته هم قَرن الثعالب قرن و آن به
 معلـوم  و مشـخص  ،المنـازل  قـرن  هم امروز و .است اندازه يك به تقريباً مسافت دو هر

  .است
  :گويد يم المنازل قرن مورد در »ربيعة ياب بن عمر« عرب شاعر

�3 �["o  1qF *��� E3 ¢��    E��F!I �c!��� �I ?!��V3 
 سـخن  اينكـه  تـا  بودنـد  جمـع  آن در بهـار  فصل در دوستان كه را يمكان يپرس ينم آيا

  ٦٧».است شده نابود آن چيز همه كه است المنازل قرن در مكان آن بگويد؛

۵. لَملَمي  

 عبـور  طريـق  آن از كـه  يكسان و يمن أهل يبرا روايات در كه است يميقات آخرين
 صـاحب  اسـت؛  شـده  گفتـه  نيـز  »ململم« و »يرمرم« ،»الملم« آن به و شده معين كنند يم

  ٦٨.»است مرحله دو ،معظمه مكه تا يلملم فاصله«: است هدفرمو =جواهر
 در كـه  دارد فاصـله  كيلـومتر صد  حدود و شده واقع مكه شهر جنوب در ميقات اين

 چنـدان  و است ييك فوق مسافت دو تقريباً. دارد قرار جبل بن معاذ مسجد ،سرزمين آن
  :  گويد يم يمرزوق. ندارد يتفاوت

 مكـه  تـا  آن بـين  مسـافت  شب سه تا دو كه طائف ناحيه در است يكوه اسم يلملم
 بـاران  كـه  يزمـان  و شـده  واقـع  جـده  بندر جنوب در ميقات اين يطرف از است. مكرمه

 شَـكيل  نُمـار،  تَصـيل،  وديان، حثُن، مانند يزياد يرودها ،شود يم يجار سيل و آيد يم
 بسـيار  زرع و كشت قابليت سرزمين اين ،جهت اين از و است سرازير يواد اين به ...و
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ـ  همچنـان  و نشـده  يبـردار  بهره آن از متأسفانه تاكنون كه دارد يزياد  و علـف  و آب يب
  ٦٩.است مانده يباق يزرع لم

  
  
  

                                                           

، ٢ري، جصـحيح البخـا  ؛ ٢، حـديث ٣١٩، ص٤فـروع كـافي، ج   ؛٢٢٣، ص٨، جوسائل الشـيعه . ١

. بايد گفت مضمون بـاال در  العمرة، باب مواقيت الحج و ٨٣٨، ص٢صحيح مسلم، ج ؛٢٤٠ص

جاي  أهل نجد، أهل عراق ذكر شده و به جاي به بعضي در ليكن .شود مي روايات زيادي ديده

 ،بـاب  روايـات  همه زيرا ندارد؛ چنداني تفاوت ،حقيقت در كه اند را آورده مغرب ،أهل شامات

اي ، ميقـات جحفـه را بـر   هاي فقهـي  هاست. لذا در بعضي از كتاب درصدد بيان جهت ميقات

عراق و كسـاني كـه در مشـرق     اهل براي و اند نوشتهو...  هل مصر، شام، مغرب، اندلس، روما

 اينهـا  پـس  اند يلملم را ميقات دانستهو... ات عرق را و براي اهل يمن و هند ذ ،زمين هستند

علـي المـذاهب   الفقـه   ؛١١٣ص، ١٨، ججـواهرالكالم ؛ انـد  بـوده  ها ميقات جهت بيان درصدد

  .، مواقيت اإلحرام٦٤٠ص، ١ األربعة، ج

  .٢٧: حج. ٢

الحج فـي   ؛١٦٧، ص ١خصال صدوق، ج  ؛٣٠٦دراسات و أبحاث، ص  7االمام جعفر الصادق. ٣

  .٣٧٥، ص السنّةالكتاب و 

 مـاوراءالنهر  در اسـت  اي . شـبله قريـه  از علما، زهاد و عرفاي شبله استالشِّبلي عنوان جمعي . ٤

از رجـال همـان    ،راوي حـديث دانشمندان فراواني بوده اسـت و   داراي كه) سمرقند نزديك(

  .٤١، ص٢، ج وفيات االعيان. قريه است

  .١٨٧، ص١٧، كتاب الحج، ابواب العود إلي مني، باب ٢مستدرك الوسائل، ج . ٥

�F gI ��§5 :چاپ حجري ،٢١٩، ص ١شرح لمعه، ج . ٦ *	� \A� p!�Z��   ?3 ³!7�-�!W �7�m \7A� 	7%=
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   .ماده وقت، ٢٢٧، ص١ج مجمع البحرين، طريحي، . ٧
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  .١٨٩: بقره. ٨

  .ه وقت، ماد١٠٨، ص ٢ن العرب، ج لسا. ٩

  .٢٩٦ و ٢٩٥ص ص، ٢المنتهي، ج  غاية. ١٠

  .١٠٢، ص ١٨جواهرالكالم، ج . ١١

آن را شـيخ طوسـي در    ؛٥٠٩، كتاب السرائر، ابن ادريـس، ص  ٨الينابيع الفقهيه، ج  سلسلة. ١٢

  دهد. مينسبت  كتاب خالف و مبسوط

  .٢٧٣، ص رابلسي، قاضي طالمهذب في الفقه. ١٣

  .٣٨٩، ص كتاب الغنيه، علي بن زهرة. ١٤

  .١٩٧: بقره. ١٥

  .١، حديث ١٩٦، ص ١١، باب ٨ل الشيعه، ج وسائ. ١٦

  .٣، حديث ٢٩٠، ص ٤فروع كافي، ج . ١٧

  .٢٢٠، ص ١شرح لمعه، ج . ١٨

ان كتــاب، همــ ؛٧٤٣، قواعــد االحكــام، عالمــه حلــي، ص  ٨، ج الفقهيــةالينــابيع  سلســلة. ١٩

  .٦٦٧، صمختصرالنافع، محقق حلي

از سوي مسجد تنعيم واقع شده و امـروز   ،وادي معروفي است كه در مدخل شهر مكه» فخّ«. ٢٠

حسين بن علي بـن حسـن   « .ق  ه ١٦٩در سال  ،روز يوم الترويهمعروف است و در  شهدابه 

و بـا يـارانش بـه    نگيـد  بـا سـپاه عباسـيان ج    »7طالب بن حسن بن حسن بن علي بن ابي

  .١٩١ص ،١ ج ازرقي، مكه، تاريخ. ستآنجا كه قبر او اآلن در شهادت رسيد

  .١٠٢، ص ١٨جواهرالكالم، ج . ٢١

  بيروت. چاپ ،٤٩ ص ،٢ ج البلدان، معجم ؛٤٤، ص ٢معجم معالم الحجاز، ج . ٢٢

  .برادر عايشه بوده است ،بكر عبدالرحمان بن ابي. ٢٣

  .٦، ص ٥سنن البيهقي، ج  ؛١٥٣، ص ٨ل الشيعه، ج وسائ. ٢٤

  .١٨: تح. ف٢٥

  .٣٤٣ ص ،٣ ج طريحي، البحرين، مجمع. ٢٦

   .٢٢٩، ص ٢ن، ج البلدا معجم ؛٢٤٦، ص ٢معجم معالم الحجاز، ج . ٢٧
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  است. ١٤١، ص ٤لسان العرب، ج  کتاب براساس ،جِعرانَةُ. آوانگاري ٢٨

  ١٤٩، ص ٢معجم معالم الحجاز، ج . ٢٩

  .ها باشد شايد اختالف عدد از جهت اختالف راه ؛١٤٢، ص ٢ج  ،معجم البلدان. ٣٠

  .١٥١، ص ٢معجم معالم الحجاز، ج . ٣١

  .١١٩، ص ١٨جواهرالكالم، ج  ؛١٠٨٨، ص ٣المغازي للواقدي، ج . ٣٢

  .ترجمه شده ،٧مسئله  ،٣٧٦، ص ١تحريرالوسيله، ج . ٣٣

  .١٤٠ مسئله ،٧٢ ص خوئي، العظمي اهللا آيةمناسك حج . ٣٤

 احتيـاط  خـالف  اين كه اند در عرفات را ميقات عمره مفرده معرفي كردهبعضي مسجد نمره . ٣٥

  باشد. حرم خارج مسجد آن نيست معلوم زيرا ؛است

 زيـر سـايه آن درخـت فـرود     9بوده و پيغمبر اكرم سمرةنام ه چون در آن محلّ درختي ب. ٣٦

زيـر ايـن   . اسـت شـده  معـروف   الشجرةنام  د، بهشدن مي محرم و دخواندن مي نماز و آمدند مي

، ٣ ،معجم معـالم الحجـاز، الجـزء    ؛به دنيا آمده است، بكر د بن ابيدختر محم ،اسماء ،درخت

  .٤٨ص 

بن جشم بن بكر بـن هـوازن و   ا ته شده كه آبي بوده بين دو قبيلهاز كلمه حلفة گرف حلَيفَةْ. ٣٧

  .٤٨ص  ،٣معجم معالم الحجاز، الجزء ؛ ر دو منسوب به عقيل بودندخفاجه كه ه بني

 7طالـب  ابـي  بـن  توسط علـي  ،از مناطق كشاورزي بوده و بدون شك ،منطقه مسجد شجره. ٣٨

 البته است. گشته معروف علي آبار بهو  شده مي ي در آنجا زده شده كه از آن استفادهيها چاه

د را هـا خـو   در يكي از اين چـاه  ،شدن قبل محرم 9خدا رسول که بوده هم ديگري هاي چاه

 ؛١٨٢، ص ١ناسـي، سـيدمحمدباقر نجفـي، ج    ش مدينه. و غسل نموده است شو دادهو شست

  .٤، ح ٢٤٥، ص ٤فروع كافي، باب حج النبي، ج 

  .١٣، حديث ٢٢٤، ص ، ابواب المواقيت٨وسائل الشيعه، ج . ٣٩

 ١٥٢٥و بعضي ديگـر  نفر  ١٤٠٠نفر بودند و بعضي  ١١٦ ،9خدا همراهان رسول هگفته شد. ٤٠

  اند. هنفر هم نقل كرد

؛ ٤٢٥يم آيتـي، ص  ، دكتر محمد ابـراه تاريخ پيامبر اسالم ؛٥٧٤، ص ٢ ، جالمغازي، واقدي. ٤١

   .٣٢٢، ص ٣سيره ابن هشام، ج 
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، ٢امل في التـاريخ، ابـن اثيـر، ج    الك؛ ٤٢٥، ص يام اسالم، دكتر محمد ابراهيم آيتيتاريخ پ. ٤٢

 در«: نويسـد  مير اثي ابن از مدينه كه 9با اختالف مختصري در خروج رسول خدا ؛٢٢٧ص 

  .»براي عمره رفت شترهفتاد  با 9خدا رسول حجه ذي ماه

  .١٠٨٩، ص ٣المغازي، واقدي، ج  ؛٣٠٢، ص ٢، ج الكامل في التاريخ، ابن اثير. ٤٣

  .٤٢٨، ص ، تحقيق حمد الجاسرالجزيرةماكن الطرق الحج و معالم المناسك و ا. ٤٤

  .١٨٣، ص به نقل از مدينه شناسي ١٦٧ر، ص ابن جبي رحلة. ٤٥

  .٥٠٣، ص ١مروج الذهب، مسعودي، ج . ٤٦

 ،المنجـد  ؛كنـد  مي در يك روز طي ،به صورت عادي ،: مقدار مسافتي است كه مسافرمرحله. ٤٧

امروز از راه اتوبـان   ،در مجموع و است كيلومتر ٤٨هر مرحله  گفت شود مي .رحل لغتذيل 

  .است كيلومتر ٢٢٠هجرت حدود 

  .١٢٤، ص ٢عاتق بن غيث البالدي، ج جاز، معجم معالم الح. ٤٨

 سـه  هر و. است شده متر سانتي ٤٨ذراع و هر ذراع تقريباً  ٤٠٠٠محاسبه براساس هر ميل . ٤٩

  است. شرعي فرسخ يك ميل

  ؛ المجند، ذيل واژه مهيعه.گويند ميزمين وسيع و طوالني را  :مهِيعةُ. ٥٠

  .١٢٤، ص ٢، ج معجم معالم الحجاز. ٥١

، ١امـل فـي التـاريخ، ابـن أثيـر، ج      الك؛ 7، ذكر ذريـه نـوح  ١٤٤، ص ١ي، ج التاريخ، طبر. ٥٢

  .٥٠٣، ص ١مروج الذهب، مسعودي، ج  ؛٧٥ص

  .٥٧٤، ص ٢ي، واقدي، ج المغاز. ٥٣

  .٤، حديث ٢٢٩، ص ٨وسائل الشيعه، ج . ٥٤

  .٢٢٩ص ، ٨ك: وسائل الشيعه، ج .ر. ٥٥

  .١١١، ص ١٨جواهرالكالم، ج . ٥٦

، عقيـق  عقيـق المدينـة  كـالب،   ، عقيـق بنـي  اليمامـة عقيق . «١٣٨، ص ٤معجم البلدان، ج . ٥٧

  ».نزديك درياي سرخ

 الحسا، عقيق البلدان، معجم هاي بر وادي عقيق  فزونا« .١٣٦، ص ٦ز، ج معجم معالم الحجا. ٥٨

   ».است كرده ذكر العشيرة عقيق و الطائف عقيق
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  .١٤٦، ص ١، ج المدينة المنورةتاريخ . ٥٩

  .٤، حديث ٣، باب ٢٢٧، ص ٨وسائل الشيعه، ج . ٦٠

  .١٠٧ص ، ٤ج ، الحموي، معجم البلدان. ٦١

  .١٠٥ص ، اللغةبه نقل از تهذيب  ؛١٠٤ص ، ١٨ج ، جواهرالكالم. ٦٢

  .همان. ٦٣

  .٣٩، ص ، محمد حمد حسن شراب»العقيق«اخبار وادي مبارك . ٦٤

ذراع كـه   ٤٠٠٠و هـر ميـل    ٤٨×٢=٩٦اساس مرحله بر ،مسافت قرن المنازل تا مكه مكرمه. ٦٥

 ١٩٢٠=٩٧٩٢٠مقدار مسـافت از ميـل بـه متـر     . تبديل ر استمت سانتي ٤٨هر ذراع تقريباً 

  .٥١) ×(ميل

  .١١٣، ص ١٨جواهر الكالم، ج . ٦٦

  .١١٨، ص ٧معجم معالم الحجاز، الجزء . ٦٧

  .١١٣، ص ١٨جواهر الكالم، ج . ٦٨

  .٢٩و  ٢٨، صص ١٠معجم معالم الحجاز، جزء . ٦٩



  



  
  
  
  
  

  مسير مدينه ميقات
  سيدمرتضي موسوي شاهرودي 

  .ش  ه١٣٨٨، تابستان ٦٨ميقات حج، شماره 

نه يکه از مد يکسان ميقات آيا که است يافتن پاسخ اين پرسشرو در پي  نوشتار پيش

نويسنده، پرسش مذکور را در  .ذوالحليفه همسجد شجره است يا منطق ،عازم مکه هستند

چند محور بررسي کرده است. ايشان نخست به معناي ميقات پرداختـه، سـپس شـمار و    

در محور بعدي، درباره تاريخچه ذوالحليفه بحث کرده تعداد ميقات را مطرح کرده است. 

ي فقها و سپس روايات وارده در اين باب را مطـرح نمـوده   فتاوا و پس از بحث تاريخي،

مسـتندات  است. وي منشأ اختالف در فتاوا را اختالف در روايات دانسته است. در ادامه، 

انـد.  کندوکاو و بررسـي قـرار گرفتـه   ، مورد دنکن را تأييد مي آنقرائني که  و رأي صواب

م از داخـل مسـجد دليلـي وجـود     است که براي لزوم احرا گرفتهنتيجه نگارنده در پايان 

جـواز احـرام از    ،که در صورت شک و اجمال اخبار، مقتضاي اصل عملينهايت آن ؛ندارد

  .جاري است ،از وجوب احرام از مسجد؛ زيرا برائت است هر جاي ذوالحليفه

نه عازم مکه هستند همـان  يکه از مد يکسان ميقاتفتن پاسخ اين پرسش که براي يا

محـور و موضـوع بررسـي و    الزم است در چند  ،ذوالحليفه منطقةيا شجره است مسجد 

 پژوهش شود:

  . ميقات در عدد و لغت.١

  . شناخت ذوالحليفه در تاريخ.٢

   .فتاواي مراجع عظام در اين موضوع .٣
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   .ر اين باب، که مستند احکام فقهي مراجع استروايات وارد شده د .٤

   .توان با آنها ميقات را مشخص کرد که مي رواياتي . ٥

   .مستندات رأي صواب . ٦

   .کند قرائني که رأي صواب را تأييد مي . ٧

   .توان فهميد آراي ديگر غير قابل قبول است قرائني که از آنها مي . ٨

  ميقات در لغت

هـا   ميقـات  و ت چيسـت معناي ميقـا «پردازيم:  دو مطلب مي بررسيدر اين بحث، به 
  ؟»چند جاست

  ميقات چيست و کجاست؟

شود و  خدا، پيش از ورود به حرم، در آن محرِم مي هميقات، جايي است که زائر خان
  نيست بدون احرام از آنجا بگذرد.بر هيچ مسلماني جايز 

  اي وقت و جمع آن مواقيت است.معن ميقات به
نکـه حقيقـت   ييـا ا  کار رفتن ميقات در چنين معنايي، حقيقت اسـت يـا مجـاز    به آيا

  متشرعه است؟
معنـاي مقـداري از    وقـت بـه   ،»ابن اثير هنهاي«و » مصباح المنير«مانند  ،کتب لغت در

N!7�Z& �7� 1p =��7 « زمان آمده است: 09 B�7 1I !�  Æ >)W� E!� Bb�� 4� :9���� : ;gI	��5�7� BI 1�5 X N!7�Z.I 0	 1o X
 !� e�lW�5 1p 09 B� 1I X N��!_ ��«.  

مکـرر   ،ميقات هعاره و مجاز است. از آنجا که واژوقت براي مکان، است هاستعمال واژ
شوند، به کار رفت، سرانجام حقيقـت متشـرعه    و فراوان براي مکاني که در آن محرم مي

خطـور  ه ذهن کسـي  پوشش احرام ب هز شنيدن لفظ ميقات، زمان و لحظامروزه، ا .گرديد
فهمند. البتـه   را مي افراد، از ميقات، مکان پوشش احرام و محرم شدن هکند، بلکه هم نمي

g7; «در صـحاح خـود گفتـه اسـت:      ،ماننـد جـوهري   ،دانـان  بعضي از لغت 0I 1	0�� , ;p!7 1�Z. 0��
 0<10��7 .q .� 0	 1�0�.� .T! Ba�� .) 0k13 ;p!1�Z .� � 1l 1k : ;�! 1� ;� ;q .� 0	10�� 1� .) 0� .- 0�.� ;�� ;� �0� .� 1E	 ;� .�0 ;z ? .lB��«.   همچنـين از
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مواضـع، بـه نحـو حقيقـت      ها و  استعمال ميقات در جاي«شود:  اللغه استفاده مي قاموس
  .»لغويه است

  گانه هاي پنج قاتمي

در  عالمـه ؛ مرحـوم  دارنـد  يمختلفـ هاي  ، ديدگاهستجا ها چند نکه ميقاتيفقها در ا
و » شـرايع «ليکن مرحوم محقـق در   .است  را پنج جا دانسته ها ميقات» منتهي«و » تحرير«

بعضـي نيـز هفـت و گروهـي تـا ده       .انـد  منحصر در شش جا دانسته ،»قواعد«عالمه در 
توان همـه را صـحيح دانسـت؛ زيـرا گرچـه در بعضـي        ، ميآنهابا دقت نظر در  .اند گفته
  فرمود: 7ت که امام صادقحلبي آمده اس هصحيحمانند  ،ياتروا

� ;�	 ;A 19 ! 1%1� BI 1� �� 1"0 1£ 1gZ.I� 1	 1� 04 .� ;T� 1� 0&.¬ ./�9  1� ! 1% 1�0� 1I 1T .�0 ;z 0E13 �� .�1� 0�;.� 1G 1� ��! 1.� S.̀ 1�0� 1� 1G
 .�Z.= ;{ 1� 0- ;� 1� .�Z.= B~ 1Q;� .� 1� 1s Ba�� ;� .s 0" 1� 1	 ;k 1� .� 1-0Z 1� ;�� � 1L .�1�� .�1�� .) 0k1f 1gBI 1� ! 1k 1� 0� 1F 1G � 0��

 .� .c!1�10�� 1E 0� 1I .U.}!B
�� .) 0k1f 1gBI 1� 1� 1PZ .� 1�0�� �� 0s1C .) 0k1f 1gBI 1� 1� 1� 1- 0̂ ;�� .T! Ba�� .) 0k1f 1gBI 1� 1� 
 .�	 ;A 19 .gZ.I� 1	 1� 04 1� 16 1_ 0� 1� 0E13 �� 1&1f S.̀ 1�0� 1� 1G 1� 1\1� 0�1� 1� .4 1�1Z0�� .) 0k1f 1gBI 1� 1� ./�9....١ 

حلبـي، ميقـات    هوه بر پنج ميقات ياد شده در صـحيح بن عمار، عال معاوية هصحيح
 اسـت؛  شان پشت اين مواقيت است که خانه براي کساني ،ششمي هم افزوده است و آن

 هات و محل احرام بستن براي حج، مکهمچنين ميق .تر است نزديک مکرمه هيعني به مک
اگر أدني الحل را هـم بـه آنهـا     رسد و به هفت مي ها ميقاتبنابراين، تعداد  .مکرمه است

  شود. جِعرانه و حديبيه، بيشتر ميمانند مسجد تنعيم،  ،بيفزاييم
که اتفاق ميـان مراجـع   را  ها ميقاتتوان به اين موارد، محاذات بعضي از  همچنين مي

    عبداهللا بن سنان آمده است: هصحيحافزود که در  ،است
./� .�0� 1� .213 04 1�7 :�! 1I  5 . 0� 1_ .� 1� ;�0 1� 0E13 ;�1� � 1� 1F B\;� � 0�� ;�� .� ;� 1	 ;k 1� N�� 0% 1D .�1�� .�10�!.F 1T! 1I13 04 1�

 1 � 1l7 .& ;E	7 ;j1Z 1= ��!71Z 0�13 .�B�7 .A .� 1�7 ." 1� 047 .� ;� ;�� 1� 0&.M 04 ;j1Z 0� 1= ;� 1C� ;l ;V0[ 1� ? .lB�� .�1�� .�10�� .) 0k13 .P� .� 1$
 0Z1�0�� 14 .� .� 1� 1s Ba�� . � 1�(٢ 

در اينجـا   بحثـي لفظـي دانسـت.    توان را مي ها ميقات هبنابراين، بحث درعدد و شمار
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ممکن است کسي بپرسد: آيا محاذات ميقات، بـراي کسـي اسـت کـه از سـوي مسـجد       
تواند محـرم شـود؟    از محاذات، مي همواقيت نيز عبور کنند هيا در بقيکند  شجره عبور مي

کـه عـازم    يکسـ  يبـرا  .فتاواي مراجع اختالفي است که در پاسخ اين پرسش بايد گفت
اگـر   ؛خواهد براي عمره محرم شود يـا حـج   مي بايد مشخص شود که ،مکه مکرمه است

  اگر:  ؛رود مي شود، از کدام راه به مکه براي عمره محرم مي
  ذوالحليفه. :ـ از راه مدينه است

    .جحفه و قرن المنازل :ـ از راه شام و جده است
    .وادي عقيق :راه طائف استـ از 

    .ذات عرق :ـ از راه عراق است
    .قرن المنازل :ـ از راه نجد است
   .يلَملَم :ـ از راه يمن است

  ذو الحليفه در جغرافيا و تاريخ

هشت  هجنوب اين شهر)، در فاصل هخروجي مدينه به سمت مکه (در ناحيدر مسير 
اي اسـت بـه نـام     مسـجد قبـا، منطقـه   ، سـه کيلـومتر پـس از    9کيلومتري مسـجدالنبي 

 ،براي اين ميقـات  .در آنجا واقع است ،که مسجد شجره يا ميقات اهل مدينه» ذوالحلَيفه«
  اند: چهار نام آورده

  ؛ذوالحليفه ـ
  ؛مسجداإلحرام ـ
  ؛جد شجرهمس ـ
  .7آبار علي ـ

 9پيـامبر خـدا   .رونـد  مسجد ياد شده، ميقات کساني است که از مدينه به مکـه مـي  
  تمتع، در اين ميقات محرم شدند:براي سه سفر عمره و يک سفر حج 

  عمره انجام دهند (سال ششم هجري).در سال صلح حديبيه، که نتوانستند  ـ
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  انجام نشده (سال هفتم هجري). همرع ـ
  فتح مکه (سال هشتم هجري). ـ
  ٣.الوداع (سال دهم هجري)حجة  ـ

 .هاي آن توجـه و دقـت شـود    است به نام براي شناخت کامل منطقة ذوالحليفه، الزم
 و هـا  ميقـات از مساجد بسيار مهم بيرون مدينه بـوده و بـه عنـوان يکـي از      ،اين مسجد

آن به اسـامي يـاد شـده،     وجه نامگذاري. گفتني است مساجد احرام، اهميتي بسيار دارد
  چنين است:

مکـان، کنـار    در ايـن  9که پيـامبر خـدا   اند گفته مسجد شجرهرو  از آن :شجرهالف) 
  ٤ مره فرود آمدند و احرام بستند.نام س درختي به

 هبراي تشرف به مکـ  ،از آن جهت مسجد اإلحرام خوانده شد که حاجيان م:احرا ب)
  بندند. احرام مي، در اين مسجد 9پيامبرمکرمه، به تأسي از 

جشم بن بکـر از هـوازن و    بني هآبي بوده ميان منطق هحليفه نام چشم :ذوالحليفه ج)
دوست داشتند براي پوشيدن احرام، کنـار درختـي در    9که پيامبر» العقيلين خفاجة بني«

حلفـا و بـه    هاز واژ ،ل وجود دارد کـه الحليفـه  همچنين اين احتما ٥.اين محل فرود آيند
رويد و بدين جهت که آن منطقه مسيل بوده و از  معناي ني يا گياهي باشد که در آب مي

  يده، به اين نام شهرت يافته است.روي ين گياهان ميا
بـراي آبيـاري    ،حضـرت  کـه آن  آن جهت به اين نام شناخته شد از :7علي اَبيارد) 

 ،اسـم اسـت و جمـع بئـر     بيارااواني در اين منطقه حفر کردند و هاي فر ها، چاه نخلستان
  يعني چاه.

جز  ،اين مسجد«گويد:  مي آبادي که در قرن هشتم آن را توصيف کرده،مرحوم فيروز
  ٦.»شناخته نيست 7به نام اَبيار علي
 کان، احرام بستند و ندا سردادند:دو رکعت نماز در اين م هپس از اقام 9پيامبر خدا

» 1e0�;�� 1� 1e1� 1� 1� 0�]��� 1� 1� 0� 1�� BE.M 1e0ZB�1� 1e1� 1e� . 1¡ 1G 1e0ZB�1� 1e0ZB�1� B\ ;%��� 1e0ZB�1�  1Ge1� 1e� . 1¡  e0ZB�1�« .  
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هنگام انجام حج، زير درختي در ايـن مکـان فـرود     ،9ابن زباله نقل کرده که پيامبر
  ٧.هاي بعد، در آنجا مسجدي ساخته شد آمدند که در سال

کـه   شـود  کتـب تـاريخي، فهميـده مـي    ه با مراجعه ب که گذشت و مجموع مطالبي از
هاي  (يا نامر آن، مسجدي به نام مسجد شجره اي وسيع بوده که بعدها د ذوالحليفه منطقه
مسجد ديگـري   ،ذوالحليفه منطقةمورد اتفاق اهل تحقيق است که در  اند. ديگر) بنا کرده

  اند: اشته است. در توضيح آن گفتهنام مسجد معرس نيز وجود د به
نيـز اطـالق    مسـافرخانه معرس به معناي محل خواب صبحگاهي اسـت کـه امـروزه بـه     

 شد که پس از راهپيمـايي  هايي گفته مي به محل استراحت کاروان ،در گذشته .شود مي
پرداختنـد و پـس از    مـي  ا به خواب و اسـتراحت جشبانه، در يک سوم آخر شب، در آن

  ٨.دادند انجام نماز صبح، به حرکت خود ادامه مي
، نمـاز صـبح را   تعـريس کـرده   ،در مکاني نزديک شـجره  9خدا نقل شده که پيامبر

بـه   مسـجد معـرس  اند و پس از چندي، گرد اين محل ديواري کشيده شد و نـام   خوانده
  .اما بعدها سيل آن را خراب کرد .خود گرفت

به روايت عبداهللا بن عمر، آن حضرت از طريق مسجد شـجره از مدينـه خـارج و از    
رو بـه ويرانـي نهـاد و    با گذشت زمان، بقاياي اين مسجد  ٩.شدند طريق معرس وارد مي

مسـجد   هنکـه در توسـع  يآن اثري نماند تـا ا سنگ چيده شده روي هم، از  هجز چند تک
ـ  ش همچنـين سـمهودي در    .آن نيـز محـو گرديـد    هجره، در دوران سعودي، آثـار مخروب
  نويسد: به نقل از اسدي مي» مصطفيالوفا بأخبار دارال خالصة«

شـوند و مسـجد    محرم مي  ه مردم از آنمسجد بزرگي ک :در ذوالحليفه دو مسجد است
يعني زير محلـي کـه    است، اي از مسجد کبير، در پايان مصعد بيداء معرس که در ناحيه

غير از مسجد يـاد شـده    در آن نواحي، کنند. روند و صعود مي را باال مياز آنجا به صح
 هنـداز ست و ميان اين دو مسجد، بـه ا مسجد بزرگ است، مسجد ديگري ني هکه در قبل

از ابن عمر نقل شده  خراب کرده است. انداختن يک تير راه بوده و اين مسجد را سيل
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هنگام رفتن به حج يا عمره، در ذوالحليفه، زيـر درخـت سـمره فـرود      9که پيامبرخدا
آمدند و چون بازگشتش از بطـن وادي بـود، شـتر را در جانـب شـرقي وادي، روي       مي

  ١٠.دميد  صبح مي آنکهرفت تا  خواباند و در آنجا خواب مي ريگ مي

  ميقات ذوالحلَيفه در فتاوا

گاه رواياتي چنـد   م و آنپردازي قليد ميدر اين بحث، نخست به فتاواي مراجع عظام ت
  آوريم: مي

  فتاواي فقها .۱

  ».صحيح است ،بيرون مسجد از ،ن احرامپوشيد« :نخست قول
آبـادي، ميـرزاي   واهر، سيد محمد کاظم يزدي، فيروزفتاواي بزرگاني مانند صاحب ج

، شـيخ  ناييني، شيخ عبدالکريم حائري، آقا ضياء الدين عراقي، سيد ابوالحسـن اصـفهاني  
محمدرضا آل ياسين، شيخ محمد حسين کاشف الغطـا، سـيد حسـين بروجـردي، سـيد      
عبدالهادي شيرازي، سيد محسن حکيم، سيد محمود شاهرودي، سيد احمد خوانسـاري،  
سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمدرضـا گلپايگـاني، سـيد علـي سيسـتاني، ميـرزا جـواد        

   صافي و ناصر مکارم شيرازي.اهللا تبريزي، سيد موسي شبيري زنجاني، شيخ لطف
  ».از داخل مسجد شجره باشد ،احرام بنابر احتياط واجب، بايد« :قول دوم

  اند. اين قول را پذيرفته ينکرانامام خميني و آيت اهللا فاضل ل
در صورت امکان، ولي براي  ،از داخل مسجد شجره است ،وجوب احرام« :قول سوم

  ».ام از بيرون مسجد نيز کافي استاست: احرگونه آمده  معذور؛ مانند حايض، اين
  است. آيت اهللا بهجتمانند  ،علمااين نظريه قول برخي از 

 ،واجب است احرام از داخل مسـجد باشـد و احـرام از بيـرون مسـجد     : «قول چهارم
   ».صحيح نيست حتي براي معذور

» قيـل «طوري کـه مرحـوم شـهيد بـا تعبيـر       نظريه و فتواي باال اندک و نادر است؛ به
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  دامت برکاته ـ نيز آمده است. ـ يا آورده، البته در مناسک آيت اهللا خامنه

  روايات باب .۲

 .روشن است که اختالف در فتاوا، به جهت اختالفي است که در روايات وجود دارد
  اند: م. در اينجا روايات سه دستهپردازي اکنون به بررسي آنها مي

  اند: را ميقات اهل مدينه دانسته رواياتي که ذوالحليفه :اول هدست
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ولي آن  .داند رواياتي که احرام اهل مدينه را مسجد شجره يا ذوالحليفه مي :دوم هدست

  کرده است:  معنا را به شجره تفسير و 
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  شده است:   تفسير مسجد شجرهبه الحليفه وذدر آنها از که رواياتي  :سوم هدست
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 آنهـا همان روايت امـالي اسـت و هـر دوي     ،برخي از محدثان، روايت مقنع هبه گفت
  همان روايت اول است. ،ت روايت دوماند و عبار مرسله

بايد در سه دسته از روايات ياد شده، مالحظه و دقـت شـود تـا بـه دسـت آيـد کـه        
يم، درسـت برسـ   هنکه به نتيجـ يافت يا خير؟ براي اتوان ي مي آنهاوجهي براي جمع ميان 

  توجه به چند نکته ضروري است:
که گذشت، در مقام بيان لزوم احرام از مسـجد شـجره     يک از رواياتي هيچ اول: هنکت

 .اسـت  که ميقات اهـل مدينـه مسـجد شـجره     شود استفاده نمي آنهاهمچنين از نيست و 
کـه از مدينـه عـازم مکـه       استکساني  ميقات اهالي مدينه و ذوالحليفهبلکه آمده است: 

  هستند.
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  منتهي تفسير به شجره شده است. دوم نيز ذوالحليفه آمده، هدر روايات دست
سوم که تعبير مسجد شجره آمده، ذوالحليفه تفسير به مسجد شجره  هدر روايات دست
�/.« علي بن رئاب که گفت: هصحيحشده است؛ مانند  .�0� 1�!1F13 ;g0�1[ 1A7  S7.�B�� .p!7 1I 0�1f� .47 1�
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ه، مسـجد شـجره اسـت. در    همان ذوالحليفه اسـت و مـراد از ذوالحليفـ    ،پس ميقات

انـد؛ روايـت    مرسله آنهاسوم که مسجد شجره گفته شده، دو روايت آمد و  هروايات دست
� « :امالي آمدحلبي که در  هصحيحمقنع و نيز  1L .�1�� .�10�� .) 0k1f 1gBI 1� ;� 1� 1s Ba�� 1S .k 1� .� 1-0Z 1� و  »)))��;

حسين بن وليد، افزون بر مرسله بـودنش کـه سـندش را مخـدوش      هروايت دوم، مرسل
بنـابراين   .اسـت   نيامـده  7کننده آورده و در کـالم معصـوم   کند، لفظ مسجد را سؤال مي

کـه  ي آمـده  حلبـ  ههم صـحيح  يک روايت، آن تنها در ،شجره مسجدتفسير ذوالحليفه به 
داند و براي معرفي  روايات، ذوالحليفه را ميقات اهل مدينه مي هگذشت. بنابراين مجموع

  شجره و يا مسجد شجره شده است.بهتر آن، تفسير به 
مسـجد   هسير مدينه کجاست و توضـيحي دربـار  براي اينکه بدانيم ميقات م نکته دوم:

 کـدام مکـان اسـت.    وشـامل کـدام ناحيـه     ذوالحليفـه شجره بدهيم، الزم اسـت بـدانيم   
نـام آن محـل و    ،اند کـه ذوالحليفـه   همگي بر اين نظريه ،شناسان دانشمندان، فقها و واژه

شود و سراغ نداريم کـه کسـي ادعـا کنـد      منطقه است و تنها مسجد شجره را شامل نمي
  گردد. به کلمات علما دقت کنيد: يذوالحليفه اطالق به مسجد شجره م

 :�Z%D 75�!^�� �-Z����L�F ����� 4� T	I U(((  !7�� �Z= ?l�� q�	�� ,,���� �(  �7F �
�"-�� ��� *R��� )F :)ZI � ,[���  	&3 � )<=3 ��� T��&¬� � ,��sa�� �s"�  ?L

9!�Vf� ¸�F � �F �-Z���X(٢١ 
و مـراد   ...خوردند از عرب در آنجا سوگند مي  اي اند که قبيله از آن رو ذوالحليفه گفته

ست مسجد شـجره و  شده است و در آنجا آب جمع مي ،آن از آن، مکاني است که در
  .افضل و مطابق احتياط است.. ،سجداحرام از م
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  دهد: رت، به دو پرسش مهم پاسخ ميمرحوم شهيد، با اين عبا
  م از ذوالحليفه افضل و برتر است؟چرا احرا الف)
از آن  9کـه مسـلم اسـت پيـامبر    مـي؛ چرا ي و متابعت از پيامبر گرابراي تأس پاسخ:

  اند. مکان محرم شده
  ؟جد شجره در ذوالحليفه احوط استچرا از مس ب)

قدر متيقن از آن مکان، مسجدي است که در آن واقع است؛ به عبارت ديگـر،   پاسخ:
با توجه به سه دسته از رواياتي که گذشت که محـل احـرام را ذوالحليفـه يـا شـجره يـا       

مسجد شـجره   ،آوريم که قدر متيقن از مکان احرام دانست، به دست مي مسجد شجره مي
پس اگر در خارج از مسجد محرم شود، بايد ببينـيم   .است و احرام به يقين صحيح است

کـه مطلـق    عبارت بهتر: حمل مطلق بر مقيـد شـده اسـت    در ذوالحليفه بوده يا خير و به
  ؟است» در ذوالحليفهواقع  هجد شجرمس«و مقيد » ذوالحليفه همنطق ههم«

اند؛ به طوري که محرم شـدن   بزرگاني از علما، ذوالحليفه را ميقات دانسته نکته سوم:
کـه گذشـت)   (براي نمونه، اگر در کالم مرحوم شهيد  ؛اند از خود مسجد را الزم نشمرده

همـان قـول ضـعيف    که » قيل«لزوم احرام از مسجد را به  ،بينيم که ايشان دقت کنيم، مي
نـادري کـه درون مسـجد را بـراي     فقهـاي  رسد علما و  به نظر مي دهد. نسبت مي است،

سوم، ذوالحليفـه را تفسـير بـه مسـجد      هاند، در اخبار و روايات دست نستهاحرام متعين دا
 دهد را به اين گروه نسبت مي» قيل«اما مرحوم شهيد با بيان مختار خود،  .اند شجره کرده

کنـد و غيـر قابـل     مياند و با اين بيان، اين قول را رد  انستهالزم د ،که احرام را از مسجد
  داند. قبول مي

احرام از خارج  آنها بينيم که بسياري از با دقت در فتاوا و آراي فقها، مي نکته چهارم:
کـه احـرام از داخـل    » قيـل «افزون بر اينکه همان قول  .دانند مسجد را کافي و مجزي مي

ماننـد حـايض،    ،صورت معذور بودن از ورود بـه مسـجد  ر دانستند، د مسجد را الزم مي
 از آن کـه مرحـوم آيـت اهللا بهجـت     »کنـد  احرام از خارج مسجد کفايت مـي «گويند:  مي
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  ر مواقيت االحرام آمده دقت کنيد:به اين عبارت که د ٢٢.اند جمله 
�-Z��� �L :!k�&3(((  � ,9	Wl7�� p!7�Z�� R7Z�o � �!^7'f� p�9!7�� g-��V� �I

��s7a�� �s"� 	k � �-Z����L ������ )kf � :7 �Z�� /� E�	�9 7 ���Q�� ����u�(  �
��sa�� �s"� 	k � �-Z��� �L ������ )kf g*I� � :��!%��� �(  p!7�Z� � :\A���� � �

��sa�� �s"� 	k � �-Z��� �L ������ )k3( �Z�`�� � � : �7����� P7��$ � �& 4� 	k �
 �-Z����L��s7a�� �s7"� 	k �( �9!7DM � �  p�L 	7k � ��s7a�� �s7"� �3 :P�7"��

\%j�"� e�A 4� � ������ )k[F ��� � �-Z���(  � �-Z����L ������ )kf :¥���� � �
��sa�� �s"� 	k(  �7����� )k3 p!�Z� *E[F �	���  !%�-�� 4�  G	k �_ ��M 6"C �I�

 �s"� �*C[F d�"-o q� �-�Z�� �L�j��� �3 ��sa��( 
يعني در عبارات بعضي از فقها، ميقات اهل مدينه، مسجد شجره معرفي گرديـده کـه   

    .فه شده استيآن، تفسير به ذوالحل
ع کرده اسـت؛ در شـرايع   توان گفت اقوال را جم عبارتي آورده که مي ،مرحوم محقق

  .»� ��sa�� �s"� N�9!Z�V� ������ )kf« فرمايد: مي
ميان روايات جمـع کـرده، دقـت    ارت مرحوم سيد يزدي در عروه که همچنين به عب

  کنيد:
�� 9!Q�IG�  	&f!=�  �7Z= N!7C!j� �7C	W q� � ���	= �s"�� 	k �C	W q� LM �s"��

	If� e�L q� 4j� ,�*Z��� ��� P�
�� )� TcJ�!= �s"��°  �9!7V 47� T��&¬� c�	8
� �L *EM :!��I EM � N�9!Z�V� 	� � �s"�� 47� T��7&¬� q7� �7*Cf e7�L � �s"�� 	k �-Z��

�s7"�� 47� T��&¬!7F �7�f� R7F ��7= LM N!=�� ��� T��&¬� ��Q� �s"�� 6C�	8  �3
	�, E!j�M q� �lk �Z= T��&¬!F° ¯� *�& �s"�� *E3�o�L!� q� �Z�C!8 )�aZ= T��&(٢٣ 

  وجه و دقت است:ت، چند نکته قابل در کالم مرحوم سيد يزدي
زيرا در روايات آمده است که احرام  ؛احتياط، محرم شدن در داخل مسجد است الف)
پس احـرام از مسـجد،    .الحليفه استذو هيفه باشد. چون مسجد شجره در منطقاز ذوالحل
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  شود. مي براين حمل مطلق بر مقيدبنا .احرام از مکاني است که جزئي از ذوالحليفه است
زيرا اگر ذوالحليفـه   ؛ولو در حال اختيار ،استاقوي جواز احرام از خارج مسجد  ب)

نکه در روايـات آمـده اسـت:    يا يهمان مسجد باشد، احرام از خارج آن کافي است؛ برا
به معناي ابتدا است که خارج مسـجد   ،»از«و  »احرام از مسجد شجره و ذوالحليفه باشد«

  شود. نيز شامل ميرا و پشت ديوار آن 
، آن است که احرام بـه  »نيست احرام از داخل مسجد باشدالزم « نکهياديگر بر  هقرين

  .»تقليدو اشعار  ،تلبيه«ود: ش مي محققيکي از سه چيز 
مسجد محرم نشدند؛ چرا که در بعضي از سفرها، بـه  درون  9ن پيامبر گرامييقيبه 

در برخـي سـفرها، بـه اشـعار و      ٢٤تلبيه محرم شدند که تلبيه در بيداء انجام گرفته است؛
حـدود   9مسجد باشد؛ چرا که پيامبردرون توانست  هم نمي تقليد احرام پوشيدند که آن

  مسجد ببرد.درون توانست  ا را نميآنه هداشت و همشتر همراه صد 
��70. �/.« بن عمار آمده است: معاوية هصحيحدر  1� .213 04 1�7  ;�7 1�J1� 1T� 1�7 0&.¬� ;67 .8	;� 1�!7 1I

 1T 1� 0&13 0� 1� 1= .� 1�JB��� .d .l 1k 04 .� N!@0Z 1D 1)1� 1= � 1L.| 1= , ;�Z.� 0�B��� 1� ;9! 1� 0D.¬� 1� ;�1Z.� 0�B��� : 1 !1Z 0D13«.٢٥  
مرحـوم خـويي    .شـود  مـي  محققاند که با اشعار و تقليد نيز احرام  فقها بر اين نظريه

���G T��&M�& ��q���  T��&M � �o ����� «: فرمايد مي T��&M ��&  �,�7-�� ������ T��&M � ,��=¬�
 ! *�3 � ,�Z����!F *GM�& �Z����� �3 9!�D¬!F P*�^�� �Z����!F ����&M P*�^�� Yj= E�� .���«.٢٦  

کـه    که از مسجد شجره محرم شدند، روايتي است 9پيامبراستدالل کنندگان به فعل 
  است:ه الشرايع آمد در علل

 �� B�1 ;� .40F .\ .A! 1�0�� .4 1� , �\.o! 1& .40F ] .~ 1� 04 1�((( ./� .�70� 1� .21f ;g70� ;I : 1�!7 1I ;d 1� 1W 1L 04 B� 1�7  ]?1f
./� ;�	 ;A 19 1T 1� 0&13 �� B� .�9  !7B1� ;�7 BC1f : 1�!7 1� 1= , ;�7 1C� ;, �q .� 0	 1� 04 .� 0T .�0 ;z 0 1� 1� .� 1� 1s Ba�� .� .s 0" 1� 04 .�

 1� 0�7 .813 0 1� 13 : 1�!7 1I , 1e70ZB�1� : 1�!7 1I ;� B�1 ;� ! 1� 1?.,	;C .� 1� 1s Ba�� . � 1l .̂ .F 19! 1' 1� . 1Y B"�� ��M .�.F 1? . 0©;3
 ®G! 1� 1e;o 0� 18 1� 1� 1e;� 0� 1�È 1= NYZ.� 1�  >S.�B��� : 1�! 1� 1= ? 1e;� 0� 1� 1% 1=9  , 1e71� 1e0�;0�� 1� 1� 1� 0�]��� 1� 1� 0� 10�� BE.M

 .� 1� 1s Ba�� 14 .� 1T 1� 0&13 1e.� 1l.� 1= 1e1� 1e� . 1¡ 1G ! 1% ]� ;W .q .�� 1	10�� 1E� ;,(٢٧ 
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لـيکن   .انـد  تمسـک جسـته   ،براي لزوم احرام از مسجد شـجره  ،گرچه به اين روايت
  :به چند دليل صحيح نيستستداللي، چنين ا

  السند و مرسله است. ـ روايت ضعيف
که بعضـي   در آن احرام، از مسجد شجره محرم شدند و در روايات ديگر 9ـ پيامبر

محـرم  مسـجد شـجره   ، آمده که حضـرت از  حلبي همانند صحيح ،از آنها صحيحه است
شـود و همـان    مـي ليکن تفسير به ذوالحليفه شده است و اين روايت ماننـد آن  اند؛  شده

  آيد. در اينجا نيز مي ،جا داده شدجوابي که در آن
 .آن مکـان نيسـت   آن مکان محرم شدند، دليل بر وجوب احـرام از  از 9پيامبر نکهيا

  تواند مستحب يا اَفضل باشد. ميبلکه 
بلکه در روايـات   .از آن مکان محرم شدند، ليکن مسجد را ميقات نخواندند 9پيامبر
	�; �/.��1	1 «ياد شده  ;A 19 ! 1%1� BI 1� S.�B�� .gZ.I�9« .ذوالحليفه را ميقات معرفي کردند  

ولـي   .مسجد خواندندون نماز را در ،9در روايت ديگر تصريح شده است که پيامبر
  اقع شد. به اين روايت توجه کنيد:پس از آن، از مسجد خارج شدند و احرام در بيداء و

 .,!1� 0A.|.F ;�� ;� BQ�� ;d� 1� 19 1� ]S7.� 1� 10�� � .~ 1� .40F ./� .�0Z1� ;� 04 1� .d((( :5 1E!7 1W .� 1� 1s7 Ba�� ;� .s7 0" 1� 1	7 ;k 1�
 .L!71 ;z 1R7 .& ; � 1�0Z1�0�� .�.F 0p 1	1� 0A� 1� 19! 1A 1� .� .s 0"10�� 14 .� 1� 1� 1V � 1L.| 1= ,� 0�� ;{ .� 0- 1� 1� .�Z.= ]~ 1Q;� ?

T 1� 0&13 1� B�1f� 1)Z. 0�� X(٢٨ 
کـرد کـه     آن روايـت تمسـک   تـوان بـه    همه روايـات، نمـي    توجه به اينبنابراين، با 

  .»ميقات، مسجد شجره است« :گويد مي

  بقرائني بر رأي صوا

زيم کـه مـا را بـه رأي    پـردا  پس از بيان مطالبي که گذشت، اکنون به طرح قرائني مي
  رساند: درست مي هصواب و نظري

الحليفه دانست ميقات ذواهل مدينه را که ديديم، برخي روايات، احرام  گونه همان .١
مقام تفسـير فرمودنـد:    بلکه در .مسجد شجره باشد آنها نگفت احرام از يک از و در هيچ



 ۲۹۵  ميقات مسير مدينه
 

 92990145ـ شاخه:  1/12/1392ـ  1پرينت 

» .� 1� 1s Ba�� 1	 ;k«.  ،يا در بعضي روايات» .� 1� 1s Ba�� ;� .s 0" 1� 1	 ;k«  پـس بعضـي مطلـق     .آمده اسـت
BE.M 1�!7 « :أيـوب  أبـي  هو صحيح 7از امام صادقابن عمار:  معاوية هصحيحمانند  ؛است 1� 1=

 1�	 ;A 19 ./�9 .� 1-0Z 1� ;�� � 1L .�1�� .�10�� .) 0k1f 1gBI 1� :«.٢٩  
تفسير به شـجره شـده    ،٣٠علي بن رئاب هصحيح مانند ،دوم از روايات هولي در دست

� «فرمـوده اسـت:    ٣١حلبـي  هصحيحمانند  ،است و در بعض روايات 1L .�71�� .�10�� .)7 0k1f 1g7 BI 1�
 .� 1� 1s Ba�� ;� .s 0" 1� 1	 ;k 1� .� 1-0Z 1� ;��«.  

مسـجد   يا حتي يد احرام از مسجد شجره باشددر هيچ يک از روايات نيامده که با. ٢
بلکه از موارد جـزء و کـل    .مقيد نيست جاي حمل مطلق بر شجره ميقات باشد. بنابراين

  .»ه همان شجره يا مسجد شجره استذوالحليف«اند:  است و حداکثر فرموده
  .تر گذشت سخن مرحوم شهيد بود که پيش .٣

 .يافت نشد» قيل« هبت داده، ليکن گويندنس» قيل«گرچه انجام احرام در مسجد را به 
که در بخش فتاوا بيان شد، احتيـاطي کـه در کلمـات بعضـي از      گونه هماندر اين ميان، 

منطقـه، ذوالحليفـه   آن شود، نام  بزرگان آمده و از کالم مرحوم شهيد و ديگران معلوم مي
  بوده است.

�1 « م را دارد و در روايات آمـده اسـت:  حکم احرا ،اشعار و تقليد نکهيابا توجه به  .٤
 B� 1& N��1F13 ;� .� 0a ;� 1G�  .�71� .b0� 1�.F 1S7 .k 1� ;T� 1�7 0&.¬� .�70Z 1� 1� 167 18 1� , 1)7B� 18 1� 1� B� 1I 1� 1� 1� 0D13 � 1L.M ;� BC1f .T� 1� 0&.̄ .� 1[BZ 1%1� 1�

�1Z.� 0�B���«.کـه   ويـژه  بـه  ؟از داخل مسجد وجـود دارد  آيا در اين حال، امکان محرم شدن ٣٢
را عبـور داد؟   آنهاخل مسجد توان از دا شتر آوده است؟! چگونه مي ١٠٠يا  ٦٦ 9پيامبر

 .ممکن است کسي بگويد: اين موارد از وجوب احرام در داخل مسجد استثنا شده اسـت 
  .بايد گفت چنين استثنايي در ادله وجود ندارد

�7A9 !7%	��¬&�«گرچه در لسان روايات آمده است:  . ٥ *I� S��� gZI�	�� 4� T� /�9  G
!k��F G � !%��I T�z E3 ����� G � *�!� S`���«.بلکـه   .احرام از آن مکان واجب نيستاما  ٣٣

  ام حرام است.براي کسي که قصد رفتن به مکه را دارد، بدون احر ،عبور از ميقات
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در زمان خودش، امر به احـرام از ميقـات ذوالحليفـه کردنـد،      9آيا وقتي پيامبر . ٦
مسـجدي   ،الـوداع  ةحجمانند  ،د داشته يا در سفرهاي آن حضرتمسجدي در آنجا وجو

به فرض مسجدي بنا شـده بـود، از کجـا و بـه کـدام دليـل بگـوييم        بلکه ؟ بنا شده بود
همگي به درون مسجد رفته و محرم شدند؟! به خصـوص کـه آنـان در     ،همراهان پيامبر

و همزمان بـا پيـامبر   هم  چنين چيزي آن است که همه با هبودند و الزم 9رکاب پيامبر
از  آنهـا عالوه بر اين، تعداد زيادي از آنان زن بودند و چـه بسـا بعضـي از     .محرم شوند

دستور خاصي بـراي آنـان صـادر نکـرده و      9آيا پيامبر .اند ورود به مسجد معذور بوده
بـا نـذر قبـل از     ،اند؟ آيا امر کرده که اين گروه از زنـان  صف آنان را از بقيه جدا ننموده

, �1E!71�1 «محرم شوند؟ معلوم است که تمسک به  ،ميقات 1E!7 1W	1� «    آن هـم در چنـين مـورد
ديگـر، تـذکر نـدادن     هشـود. قرينـ   خذ مقيد در روايـات مـي  مهمي، موجب انصراف از أ

کند که  اند و اين مشخص مي به اين مطلب است و حتي راويان نيز سؤال نکرده :ائمه
طـوري کـه در    ال هم نداشته است؛ بـه ؤالزم نبوده، به حدي که جاي س ،ورود به مسجد

  حتي مورد سؤال هم واقع نشده است.هاي زياد،  طول سال
  ٣٤ .فتواي مراجع بزرگواري مانند مرحوم سيد يزدي در عروه گذشت .٧

بزرگ عبارت مرحوم سيد را نپذيرفته و احرام در مسجد را احتيـاط   ياز فقها يبرخ
آبـادي،  جـواهري، محمـدباقر فيروز  اند؛ مانند آقايان: شيخ محمد حسـن   مستحب دانسته

الـدين عراقـي، سـيد ابوالحسـن      عبـدالکريم حـائري، آقاضـياء    ميرزا حسين نائيني، شيخ
الغطـاء، سـيد حسـين     فضا آل ياسين، شيخ محمد حسـين کاشـ  اصفهاني، شيخ محمدر

طباطبايي بروجردي، سيد عبدالهادي شيرازي، سـيد محمدرضـا گلپايگـاني، سـيد علـي      
 د فاضـل لنکرانـي  سيستاني، ميرزا جواد تبريزي، سيد موسي شبيري زنجاني، شيخ محمـ 

  و... .
احرام از  ،گرچه برخي مانند مرحوم آقا ضياء و مرحوم امام خميني ،البته در اين ميان

فتـوا  اند، ليکن به وجوب احرام از داخـل مسـجد    جد را احتياط واجب دانستهداخل مس
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ذوالحليفـه را ميقـات    و آيت اهللا وحيدخراساني، »جامع عباسي«شيخ بهايي در  .اند نداده
  اند.  شمرده
 نگـارش ايـن مقالـه شـده، آن     هانگيز که داراي اهميتي ويژه بوده و  هشتمين نکته .٨

ايـن، موجـب مشـکالت     انـد و  احرام از داخل مسجد فتـوا داده  به لزوم که برخي   است 
هـا   با سختي ،امروزه شاهديم که روحاني کاروان .ها شده است براي خانم ويژه بهعديده، 

توانند مانند ديگـران   نمي ،که بانوان معذورشد گردد؛ بايد متذکر  رو مي و مشکالتي روبه
بـاالخره   .سجد هم کـه صـحيح نيسـت   محرم شوند و احرام خارج از م ،از داخل مسجد

 ويژه بهبانوان معذور بايد به روحاني و افراد آشنا به احکام و مناسک رجوع کنند و اين، 
هـا بايـد بـا نـذر در      پس اين دسته از خانم .گران و سنگين است ، هاي عفيفه براي خانم

اند: احـرام قبـل از ميقـات     و گفته  را نيز بعضي از فقها نپذيرفته  مدينه محرم شوند که آن
 گونه آمده است: اين ،هاي مناسک در برخي از کتاب .گرچه با نذر باشد ؛شود نمي محقق

»6�  ��� *��� 4�  ���T��&¬� ��� ����!F �3 gZI�	�� �&3  � p!�Z�� )�I T��&¬� �� c	� G � ���
9 *l��!F 	�«.هـر يـک از ايـن مـوارد    کـه   بايد هنگام عبور از مسجد محرم شودنکه يا يا ٣٥، 

هم ممکن نيست؛ زيرا قسـمتي از مسـجد    مشکالت خاص خود را دارد. اجتياز و عبور
 نکـه يا، عالوه بر ها اختصاص يافته، يک در بيشتر ندارد و با نذر از مدينه هم که به خانم

  .استشوهر  هيکي) از فقهاست، منوط به اجازکم  دستخالف فتواي برخي (
باالخره يا بايد در خارج از مسجد محرم شود و در جحفه تجديد احرام نمايـد، کـه   

ماننـد روحـاني و مـدير مقـدور      ،حتي براي بسـياري از مسـئوالن   ،احراز محاذي جحفه
در ايـن   .شود ها معموالً و بيشتر در شب انجام مي به خصوص که حرکت کاروان ؛يستن

  شوند. زده مي در حج و عمره، وحشت ،صورت، چنين افرادي نسبت به اعمال خود
چه خصوصيتي دارد که در اينجـا   ؟و مسجد شجره ها ميقاتچه فرقي است ميان  .٩

  آوريم؟گر، محل را ميقات به حساب دي هاي ميقاتداخل مسجد را ميقات بدانيم و در 
اتفاق و اجماع در مواقيت، بر ميقات بودن منطقه است نه مسـجد و   نکهيابا توجه به 
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ات علما بر ايـن اسـت کـه منطقـه ميقـ     بيشتر در مسجد شجره نيز اجماع يا حداقل نظر 
در کـه   گونه همانفراوان در خصوص سهولت در حج،  هچنين با توجه به ادل است و هم

A; « روايت آمده است: 19 BE.M./� 1�	9  .� 0̂ B��� 1T 0	 1� :�!1C;3 ;d! 1o13(((  0E13 0\7 ;1u S7.̀ 1�0� 1� 1E!7 1W N!@0Z 1D �	 ;W ; 0� 1� 0\1� 1=
� 1� 1& 1G 1�! 1� 1= ;d	 ;� B� 1I BG.M ;d� ;� ]V 1Á بـه احتيـاط    =يخمينـ حداکثر مانند آقـا ضـياء و امـام     ٣٦.»�;

انـد: از خـارج مسـجد     مثل حـائض، فرمـوده   ،البته ايشان هم در موارد اضطرار .رسيم مي
  اند. ز محاذات جحفه احتياط کردهولي براي تجديد احرام ا .محرم شود

دانيم، مراجع عظام تقليد يا فتوا به کفايت احـرام از خـارج مسـجد     که مي گونه همان
ـ   اند يا حداکثر احتياط کرده داده از بنـابراين، احـرام    .العلم اسـت ااند که قابل رجوع بـه ف

با  ؛توانند بيرون مسجد محرم شوند افراد مي هارج مسجد مشکلي نخواهد داشت و همخ
گرچـه افضـل و برتـر داخـل مسـجد       ؛طيب خاطر و با اين باور که ميقات، منطقه است

است و کساني که مشکلي براي ورود به مسجد ندارند، براي درک فضـيلت، از مسـجد   
ولي محـرم شـدن    .مکرمه صحيح است همک ههمشوند؛ مانند احرام حج که از  يمحرم م

روشن است که اگر الزم بود احرام تنها از داخل  .الحرام فضيلت و برتري دارددر مسجد
  آمد. م باشد، مشکالتي به وجود ميمسجدالحرا

ايـن بـاب، بـه بيـان آيـت اهللا       با مراجعه به جمع ميان اقوال و فتاواي فقها و روايات
  نويسند: ت رهنمون شويم. ايشان ميم به حقيقتواني در معتمد، مي خويي

 \7A� ��s7a�� �s7"� *E3 T!7��� � �,9�	7�� p!7������ 47� \k!7-��� E	j� E3 ���� G �
 �s7"�Fª ,J��� ¸�F �Z�"o �nC ;�s"�� �-�� NYA� �Z� � �s"�� �Z= ?l*�� E!j���

9f� 4� ��
��� dlu \AM �Z�M #!<�� � #!<�� �	�s�= «EYZ�A !7u �7����� dl%= ,{
 q7�	� *?3 4� T��&¬� c	sZ= �Z��� ��sa�� �s"� Y%ZC!�� �-Z����L !¤�&3 ;EYAM

&¬� Tb�� G� ��sa�� �s"� !%Z= S��� ������ dlk q��	� 4��s"�� �-C 4� T��(٣٧ 
بلکـه   ،نه تنها الزم نيست احرام از داخل مسجد شجره باشد نکهياتر از همه  مهم .١٠

انـد، فقيـه مسـلم و متبحـر،      ستهاحرام را از بيداء دان تحقق ،ز مراجع عظام تقليدبسياري ا
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�E� �7 « در بحـث تلبيـه آورده اسـت:   کاظم يزدي ـ اعلي اهللا مقامـه ـ    سيد محمد!r �7WL
�Z����� �V[o ������ P��$ 4� �& 4� )<=f�  ��M ��Z���(((  � �7 *j� R7F �7'	Q¨ {93  ��Z��� �

������  ���)Z� �j� 	^C �-Z��� ?L 4�«.٣٨  
صريح اين سـخن آن اسـت کـه     .ندارند مسئلهاي بر اين  هيچ يک از فقها هم حاشيه
گـر از  اين مطلـب در مناسـک برخـي دي    .يک ميل است ،مسافت ميان بيداء و ذُوالحليفه

يکـي از فقهـاي    ٣٩ .خـود مناسـک   خـويي در مرحوم آيت اهللا  فقها نيز آمده است؛ مانند
چنـان کـه از کلمـات     آن« ٤٠ فرمايد: مناسکش مي نيز به پيروي از ايشان دربزرگ معاصر 

است ميان مکـه و مدينـه و در    شود، بيداء نام زميني  فقها ـ اعلي اهللا مقامهم ـ استفاده مي  
  ٤١».الحليفه به طرف مکه قرار گرفته استدويک ميل از  هفاصل

  مناسک حج يکي از فضالي معاصر

مدينه به حج برود، بهتر است گفتن تلبيه را تا رسـيدن بـه    خواهد از راه کسي که مي
ر انـدازد  متري ذوالحليفه، به طرف مکه) تأخي ٣/١٦٠٩بيداء (جايي است در يک ميلي يا 

افزون بر مناسک حج، مؤلفـان برخـي متـون اسـتدالليِ فقهـي و       و در آنجا تلبيه بگويد.
  له: اند؛ از جم برخي کتب غير فقهي نيز اين سخن را گفته

    :ديگو می ابن ادريس
7o3 �LM !t �%� E3 ������ P��$ ��� N! *8!& E!W �LM �� )<=f!=�  {9f� S7k �  ��7Z���

 �7Z����� e�l7F �7�93 	�= )Z�� ��� �JQ�� !%Z= d�jo S��� x!Z-"�� �Z8 !t U"� S���
Z��� ?L RF � !%�ZF  ��Z��� *Ef e�L c!8 !� T��&¬� !t ����� S��� ������ )k3 p!�Z� �-

 e�l7F )
�Z= ,T��&M �_ 4� p!�Z�� c�!s�� E3 �� c	� UZj= )Z� 	k � ÅA��= �J�
�s& (٤٢ 
����Z��� 4� *6^�"� �Z « :فرموده است عالمه حلي��!F 9!%8¬�(((  �7-Z��� ?L R7F � !%�ZF �

)Z�«.��7  )))«د: يگو ن میيهمچن ٤٣Z��� �7�� �Z����!F 9!%8¬� �!�^�A� ,���!=  ?L R7F � !7%�ZF �
)Z� �-Z��� «.٤٤  



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۳۰۰
 

�7k ?l7�� �7-Z	 ��Z�p!7 « :ديـ گو يز مـ ين صاب جواهر�� ?L �  ��7Z��� R7F *E3 {�7-�� LM (((
((N JZ�.«٤٥  

) در ذيل عبارت عـروه کـه فرمـوده اسـت:     .ق  ه١٣٩٠آيت اهللا سيد محسن حکيم (م
» {93 : ��Z����7 *j� 	7^C �-Z��� ?L 4� )Z� ��� ������ � � *j� RF �'	Q¨«  :47 « گويـد� Y7W

%���� � ��Wl��� � ���^��� � �}�w���  4F ���!�� �^Z^' �F �%a� � !k�_ �((( T *�����«.٤٦  
  ».�"��sa�� �s«اند:   نوشته» ���L��-Z«بته برخي از فقها نيز به جاي ال

�7�  ��!�«مانند  ؛شود گاهي به جاي هم استعمال مي ،در کلمات فقيهان، اين دو نام�
S7k � , ��Z��� ���&�9 g�� �LM N!�W�9 E!W �LM �Z����!F �o	' q=�� Y*CM ������ P��$ �7�� ((( 47� )7Z�

S���!F N ���I� ,��sa�� �s"�9 )�= �ljk �*C|=«.٤٧  
�� $��N!�W�9 E!W EM ,������ P =« :فرموده است شيهد ثاني� *�!��7�& !7t �o	7' q7=�� J� 

 Sk �  ��Z��� ���&�9 )Qo(((  *S���!F  ���I� P��
�� 9!"� 4� ��sa�� �s"� 4� )Z� ���9.«٤٨  
اي نيست و بيداء درسـت مـرز    الحليفه و بيداء هيچ فاصلهودر حالي که مسلماً ميان ذ

انـد؛ از جملـه سـمهودي     دهاهل فن به اين موضـوع تصـريح کـر    .و حد ذوالحليفه است
���Y%�ZF bZZ« گويد: مي� EY�� �!�k E!W � �-Z��� ?L �Vm ���  ��Z��� ��3(((  S�1� 1� �	=  ��Z��� �

?,�	�� 4� 1p�� 1' �LM �-Z��� ?L«.٤٩  
جنـاب آقـاي رضـا     ،، به مقالـه محقـق معاصـر   بيداءباره مکان براي آگاهي بيشتر در

  مراجعه کنيد.» ميقات حج« هفصلنامدر  ،مختاري
بيـداء زمـين مسـطحي     .روي ذوالحليفه، بيداء است روبه« العلي نيز گويد:دکتر احمد 

  ».حليفه است هآن باالي دو نشان توان ديد و است که از آنجا مدينه را مي
  ٥٠.يک تير پرتاب از مسجد آن هست مشرف بر ذوالحليفه، به اندازبيداء، موضعي ا ...

شـود   ويست گام است، معلوم ميمقدار مسافت پرتاب تير، حدود د نکهيابا توجه به 
زيـادي ميـان    هفاصـل  ،و در نتيجهاست يست گام مسجد شجره تا بيداء حدود دو هفاصل

    .قدر فاصله است بلکه از مسجد تا پايان ذوالحليفه همين .ذوالحليفه و بيداء نيست
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الـوداع، هنگـامي کـه بـه آخـر       ةحجدر  9در روايات زيادي آمده است: پيامبر خدا
دو ، :معصوم هبه تلبيه بلند کردند. در عصر ائمو اول بيداء رسيدند، صدا را  ذوالحليفه

پايان ذوالحليفه و آغاز بيداء در زمين نصب کـرده بودنـد و    هعنوان نشانميله و ستون به 
    .را به تلبيه بلند کردند پيامبر خدا، آنجا که ميله و عمود اول بود، صدا
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جا که ميله هسـت،  اند هنگام رسيدن به بيداء، آن هدستور داد :معصوم مهرو، ائ ازاين
  تلبيه گفته شود:
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!Z]� 1� ;�((«.٥٩  
اند: در بيـداء تلبيـه گفتـه     جالب است که طبق همين روايات، فقها در مناسک فرموده

تر مالحظه شـد و فتـواي آيـت اهللا شـبيري      پيش آنهاعبارات  .نه در مسجد شجره ،شود
  ٦٠.گونه است زنجاني نيز اين

 آنکـه براي لزوم احرام از داخل مسجد وجود ندارد، نهايت دليلي نتيجه اين است که 
از هـر جـاي    ،جـواز احـرام   ،در صورت شک و اجمـال اخبـار، مقتضـاي اصـل عملـي     

جاري است و اينجـا از مـوارد   » برائت از وجوب احرام از مسجد«زيرا  ؛ذوالحليفه است
  .داده شد اقل و اکثر است، نه از موارد اطالق و تقييد که پيش از اين پاسخ آن

  اهللا رحمةوالسالم عليكم و 
  
  
  

                                                           

  .٣٠٨، ص١١وسائل الشيعه، ج. ١

  .٣١٧، ص . همان٢

؛ ٧٠المعـارف، ابـن قتيبـه، ص   ؛ ٣٥٥ص، ٣و ج ٤٢٤ابـن هشـام، صـص     هسـير سيرة النبويه، . ٣

  .١٧٢٢، ص٢و ج ١٢٤ص ابن اسد، طبقات الکبري، 

و  ٣٢٢کتاب الغلو، صحيح بخـاري، ص  ؛١٩٩ص ،فيروز آبادي ،المغانم المطابه في معالم طابه. ٤

  . ٤٤١ح

  .١٩٩همان، ص . ٥

  .١٦ـ  ٨ ، علي بن موسي، صص»المدينهوصف  يف« رسالةهمان، و . ٦

، ١حنبـل، ج  احمـد بـن  المسـند،  ؛ ١٠٠٢، ص٣جسـمهودي،  ا بأخبار دار المصطفي، وفاء الوف. ٧

  .٣٣٩و  ٣٢٤صص

   .٣٨٦ي، فيروز آبادي در المغانم، ص؛ ياقوت حمو١٥٥، ص٥معجم البلدان، ج. ٨

������� 
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  .٥٦٥، ص٤ني، جکليکافي، ؛ ١٠٠٦ص، ٣وفاء الوفا، ج. ٩

  .٣٢٤حاج سيد جوادي، ص هترجمسمهودي، دينه، اخبار الم. ١٠

  .٣١٨، ص٤کافي، ج. ١١

  .٣١٨، ص٤وسائل الشيعه، ج. ١٢

  .٣٠٩، ص ١١، ج. همان١٣

  همان.. ١٤

  .٥٧، ص٥األحكام، ج تهذيب. ١٥

  .٣١٨، ص١١وسائل الشيعه، ج. ١٦

  .٣٠٨، ص . همان١٧

  .٣١١، ص. همان١٨

  .٦٥٠وق، صامالي صد. ١٩

  .٣١١، ص١١الشيعه، ج وسائل. ٢٠

  .٢٢٤، ص٢ شرح اللمعة الدمشقية، جالروضة البهية في . ٢١

  .تمناسک حج، ميقات شجره، آيت اهللا بهج. ٢٢

 .٥٥٠، ص٢. العروة الوثقي، ج٢٣

  .٣١١، ص١١الشيعه، ج وسائل. ٢٤

  .٢٧٩، ص. همان٢٥

  .٥من ابواب أقسام الحج، ح ١٧باب  و روايت ١٨٢ مسئله، ٣معتمد، آيت اهللا خويي، ج. ٢٦

  .٣١١، ص١١ وسائل الشيعه، ج. ٢٧

  .٣٠٨، ص . همان٢٨

  .٣٠٧، ص. همان٢٩

٣٠ .5./� .�0� 1� ! 1F 13 ;g0�1[ 1A : 1�! 1I7 ./� ;�	7 ;A 19 ! 1%1� BI 1� S.�B�� .p!1I 0�1f� .4 1�9 ./� 1�	7 ;A 19 BE.M : 1�!7 1� 1= , .�!7B��.�9 
 ;� 1� 1s Ba�� 1S .k 1� .� 1-0Z 1� ;0�� � 1L .�1�� .�10�� .) 0k1f 1gBI   .٣٠٩، صهمان؛ »�1

  ٣٠٨، ص. همان٣١

   .٢٩٧، ص٤كافي، ج. ٣٢
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  .١٦١، ص ٢ ج ،فقه اإلمام الصادق. ٣٣

  .٥٥٠، ص٢ عروة الوثقي، ج. ٣٤

  .، آيت اهللا شبيري زنجاني١١٠مسئله مناسک حج، . ٣٥

  .٥٠٤، ص٤ الكافي، ج. ٣٦

  .٢٨٥، ص١ في شرح المناسك، جمعتمد ال. ٣٧

  .٦٦٩العروة الوثقي، ص. ٣٨

  .١٨٥، مسئله ١٠٨ص . مناسک حج، ٣٩

  .١٨٢، مسئله ١٠١. مناسک حج، ص٤٠

  .٤١٢، مسئله ١٠١ص ،مناسک حج. ٤١

  .٥٣٥، ص ١ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج. ٤٢

  .٢٤٦، ص١٠منتهي المطلب، ج. ٤٣

  .١٩٣مسئله  ،٢٥٦، ص٧ج ،ذکرة الفقهاءت. ٤٤

  .٢٢١، ص ١٨جواهر الکالم، ج. ٤٥

  .٤١٧و ٤١٦ص ص ،١١ک العروة الوثقي، جمستمس. ٤٦

  .١٧٠ص ،٣ج ،جامع المقاصد. ٤٧

  .٢٤٦ص  ،٢ج ،مسالک االفهام. ٤٨

  .١١٥٨ و ١١٥٧صص، ٤وفاء الوفا، ج. ٤٩

  .١٨٨و ١٨٩صص ،حجاز در صدر اسالم. ٥٠

  .٣٧٠، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٥١

  .٣٧٦، ص. همان٥٢

  .٣٧٠ص  . همان،٥٣

  همان. .٥٤

  .٣٧٢، ص . همان٥٥

  .٣٧١و  ٣٧٠، صص . همان٥٦

   .٢٤٥، ص ٤الكافي، ج. ٥٧
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  .٣٣٤، ص. همان٥٨

  .٥٢٨، ص ٢الفقيه، ج اليحضره من. ٥٩

  الحليفه. شبيري زنجاني، ميقات ذيمناسک حج، آيت اهللا . ٦٠



  



  
  
  
  
  

   ميقات به نو ينگرش
   زاده معيني: ، ترجمه لنكراني فاضل محمد

  .ش  ه١٣٧٢ ، تابستان٤ماره ميقات حج، ش

بخـش بـه    دو است. ايـن نوشـتار، در   مفرده عمره ميقات درباره نوشتار حاضر، كنكاشي

- تمتع مي عمره ميقات رشته تحرير درآمده است. نويسنده در بخش نخست، به اختصار به

را  مفـرده  عمـره  دهـد، ميقـات  و در بخش دوم که محور اصلي مقاله را تشکيل مي پردازد

 و قـدما  قـول مشـهور   دهد. ايشان در بخش دوم، نخسـت و قرار ميمورد بررسي و کندوکا

 اسـت و  مجزي »الحل ادني« از احرام مفرده، عمره در متأخران را نقل کرده، مبني بر اينکه

ندارد. سپس درصدد تحقيق دوباره در اين زمينه برآمـده   مواقيت، لزومي از يكي به عزيمت

ميقات عمره مفرده رفته و آنها را بررسي نمـوده  است. ايشان بدين منظور، به سراغ روايات 

هسـتند، از چنـد    9اكرم نبي هاي عمره گوياي كه روايت چند نقل از پس است. نويسنده

 چگونگي ،9هاي پيامبر عمره تعداد زاويه به بررسي موارد مذکور در روايات پرداخته است.

 آنهـا و قلمـرو و ميـزان    برسـي  و نقـد  و وارده بر روايات باب ها، اشكاالت عمره اين انجام

 9هـاي پيـامبر اکـرم   باب، محورهاي مورد بررسي دربـاره عمـره   در وارده روايات داللت

 چنـد  مفـرده  عمـره  قاصـدان  است. نگارنده پس از بحث و بررسي، نتيجه گرفته است كـه 

  است. متفاوت نيز مفرده عمره در مواقيت احكام اساس، اين بر اند. دسته

  نوشتار پيش

 تمتـع  حـج  ينـاو  يا كنند يم عزيمت مكه يسو به ،١دور راه از و مكه غير از كه آنان
 عمـره  انجـام  قصـد . همچنين کساني کـه  است تمتع عمره اعمالشان سرآغاز كه ،هستند
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 ايـن  در ،٣افـراد  حج قاصد يا ٢اند قران حج يناو يا اند مكه اهل كه آنان و ،دارند را مفرده
 عزيمـت  ميقـات  بـه  ،مفرده عمره انجام يبرا حج، مناسك اتمام از پس بايد نيز حج دو

 بـه  رفـتن  ،گـام  نخسـتين  آن، گونـاگون  يهـا  شكل در و حج مجموعه در کنند. بنابراين
 ميقـات  درباره يكنكاش ،است خورده رقم مختصر اين در آنچه .است احرامبراي  ميقات
 اسـت  بـوده  ديـن  فقيهان يتحقيق سخنان نيز و روايات بحث مورد كه است مفرده عمره

. پـردازيم  يمـ  تحقيـق  به ،»مفرده عمره ميقات« و »تمتع عمره ميقات: «بخش دو در ماکه 
  .است، فراز دوم نوشتار اين در ما يبررس و نقد ياصل محورشايان ذکر است که 

   تمتع عمره ميقات

 شروع يبرا ،است تمتع حج بر يآغاز كه تمتع عمره در است، مشهور كه گونه همان
 يبرخـ  در هرچنـد  .شـوند  يم محرم آنجا از و رفته ٤گانه پنج مواقيت از ييك به مناسك،

  شد. محرم توان يم نيز ميقات يمحاذ از ،صور
 بـدون  عبـور  حـق  ميقـات،  از درگذر و مكه سوي به حركت در حاجي، كه است بديهي

 در كـه  گونـه  آن و نيسـت  جـايز  احـرام،  بـدون  حرم، در نهادن گام آنكه چه. ندارد را احرام
 مواقيـت  تعيـين  در بنـابراين . اند گرديده مشخص منظور همين به مواقيت روايات آمده است،

  ٥ .نيست شرط ميقات به رفتن نادري، موارد در هرچند نيست؛ ترديد جاي براي احرام

   مفرده عمره ميقات

 ٦الحـل  ادنـي  از احرام مفرده، عمره در است، مشهور متأخران و قدما ميان كه گونه آن
 يلزومـ  ،عمره اين در ،مواقيت از ييك به عزيمت بنابراين .است يمجز و كند يم كفايت
  :فرمايد يمباره  در اين يالوثقعروة صاحب. ندارد

 نمـود،  اتيـان  را خـويش  مناسك ،شخص آنكه از پس افراد، حج در نيز و قران حج در
 مفـرده  يها عمره ديگر در كه همچنان رود؛ يم الحل ادني به اش مفرده عمره انجام يبرا

 كـه  گونـه  همـان  نيسـت؛  آن غيـر  و يمك ميان يتفاوت مورد، اين در .است همين وظيفه
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 ليكن .بود نخواهد ،قران و افراد به مسبوق مفرده عمره و مستقل مفرده عمره ميان يفرق
براي  خروج قصد مكه از كه است يمعتمر يبرا الحل، ادني تعيين كه داشت توجه بايد

 فومعر مواقيت از جز ،گردد عمره يناو ،مكه خارج از ي،شخص اگر يول دارد. عمره
 مسـتحب  و واجـب  مفـرده  عمـره  ميـان  يتفـاوت  ،فرض اين در و گردد محرم تواند نمي

 اسـت،  مفرده عمره عازم دور راه از و مكه خارج از كه ينائ يبرا بنابراين بود. نخواهد
  ٧.نيست يمجز ،الحل ادني از احرام

 .پـردازيم ب دوبـاره  يتحقيقـ  بـه  ،زمينه اين در تا برآنيم ديدگاه اين نقل از پس اكنون
 مقالـه  گنجـايش  و مقـال  فرصت حسب بر ما .رفت روايات سراغ بايد ،منظور اين يبرا
  .داشت خواهيم يمرور آنها بر

   مفرده عمره ميقات روايات

 مـورد  ،اسـت  مبحـث  اين در فقيهان مستند كه را روايت چند ،وارده روايات ميان از
  :دهيم يم قرار تحقيق و يارزياب

  ـ صحيحه جميل بن دراج از جمله اين روايات است که گفت:
g�[A /����!F�7 4� �3��� ¸}!�� g��I�L� �j� T	� ������( �!I Ç� YW kS  �7�M

p!=�� !%��s�= �s& \� \Z�o �&� �%
o ����=  ��M\Z����� T�7^�= !7%��s�= ��7��( 
�!I 4F� 2� ��� :YW g��' �a�!�(٨ 

 يحايضـ  زن«: كند يم الؤس 7صادق امام از يو است، آمده صحيحه در كه گونه آن
 مناسـك  انجـام  در اش وظيفـه  شـود،  يمـ  مكـه  عـازم  ٩)الترويـة  يوم( ذيحجه هشتم روز

  :فرمودند پاسخ در حضرت ؟»چيست
 اتيـان  از پـس  ... و نمـوده  عزيمـت  عرفـات  بـه ) و شـده  محـرم  حج يبرا( حال همان با

 و رفتـه  تنعـيم  بـه  گاه آن .گردد پاك تا كند صبر و گزيند اقامت مكه در حج، مناسك
 دراج بـن  جميـل  از يراو كـه ( عميـر  ابـي  ابـن  ]هنگام اين در[ .گردد محرم عمره يبرا

  ١٠.»داد انجام نيز عايشه كه گونه همان«: داشت اظهار) است
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  ييادآور

 مـورد  بـه  حكـم  سـاختن  محـدود  باب از ،آمده ميان به تنعيم نام تنها روايت در اگر
 در امام يگوي .است حرم حدود ترين نزديك ،تنعيم كه روست آن از بلكه .نيست خاص

 كـه  گرفـت  نتيجـه  تـوان  ينمـ  ،ايترو ازاين البته .اند بوده الحل ادني از يمصداق ذكر مقام
 حـج  به مسبوق مفرده، عمره روايت، در زيرا است؛ الحل ادني ي،ا مفرده عمره هر ميقات

 و است بوده تمتع حج نظر، مورد فرد اوليه وظيفه ،حقيقت در اگرچه .است مطرح افراد
  .است نموده افراد به عدول ،يزمان محدوديت و حيض عروض دليل به

 حـال  .بـود  نخواهـد  يواف »العمره مطلق« به مورد تعميم يبرا مزبور روايت بنابراين
ـ  ابـن  نقل( روايت ذيل از ،يبرخ نظر به است ممكن  عمـل  از حكايـت  كـه ) عميـر  ياب
 پس ،عمره به اتيان ،تشبيه مورد زيرا نيست؛ چنين يول .گردد استفاده تعميم دارد، عايشه

  .است افراد حج از
  فرمايد: در اين صحيحه مي 7ـ همچنين صحيحه عمر بن يزيد است که امام صادق
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 آن، امثـال  و حديبيـه  يـا  جعرانـه  از دارد، را عمـره  يبـرا  خروج قصد مكه از كه يكس
  .گردد محرم

 نخسـت  روايـت  از تـر  وسـيع  پيداسـت،  آن ظـاهر  از كه گونه همان ،روايت اين مفاد
 بـر  عـالوه  .دارد تعمـيم  ينـوع  بلكه  نشده، اكتفا مورد يك به ،ميقات ذكر در زيرا است؛
 بلكـه  ،نيسـت  ...و مجـاور  مقـيم،  مكه، در متوطن به مقيد ،معتمر شخص مورد در آنكه

 و مسـتقله  مفـرده  عمـره  ميـان  كه است نشده بيان يتفصيل ،عمره نوع در و دارد شمول
 مكـه  خارج از كه يكس به نسبت ،آن دائره تنها .باشد گذارده فرق حج، به مسبوق عمره
  .باشد آنان ميقات تواند ينم »الحل ادني« نتيجه در .نيست فراگير دارد، عمره قصد

  ـ مرسله شيخ صدوق:
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 مقـاطع  در را عمـره  سـه  9ماكـر  پيـامبر  شود، يم استفاده روايت ايناز  كه گونه آن
 عمـره  ييك .است بوده قعده ذي ماه در آنها يتمام ،يزمان نظر از كه دادند انجام مختلف
 يبرا جحفه از كه القضا عمرة يديگر نمودند، آغاز را آن حضرت عسفان، از كه حديبيه

 بـه  ،مـورد  ايـن  كـه  ورزيدند اقام بدان جعرانه از كه يا عمره باالخره و شدند، محرم آن
  .است بوده طائف از گذر در و حنين جنگ از حضرت بازگشت هنگام

 چنـين  كـه  است شده ثابت ،خود يجا در ليكن است، مرسله هرچند مزبور، روايت
 آني كلينـ  مرحوم كه است ذكر شايان ،حال عين در ١٣.برخوردارند حجيت از يمرسالت

 كـرده  ذكـر  7صـادق  امام از عمار بن يةمعاو نقل به ،اندك يتغيير با و مسندطور  به را
  :فرمود حضرتش كه است
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 ايـن  كـه  انـد  گرديده عمره عازم عسفان از ،نخست مورد در حضرت نقل، اين بر بنا
 و دادنـد  انجـام  جحفـه  از را قضـا  عمره دوم، نوبت در .گرديد موسوم حديبيه به ،عمره

  .نمودند آغاز جعرانه از را يا عمره طائف، از گذر و حنين جنگ از بازگشت در باألخره
 تفـاوت  اين با دارند، داللت مضمون همين بر كه است وارد نيز ديگر روايات يبرخ

 اكتفـا  آنهـا  نـام  ذكـر  بـه  تنهـا  و نكـرده  اشاره ها عمره يبعض شروع و احرام محل به كه
 كـه  اسـت  7صـادق  امـام  از تغلـب  بـن  ابـان  صحيحه روايات، اين جمله از ؛اند نموده

  :فرمايد يم
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 از بازگشت هنگام و آوردجا  به را آن نيز بعد سال در و انجام را حديبيه عمره 9پيامبر
 در ،گانـه  سه يها عمره اين مجموعه و نمودند ديگر يا عمره قصد جعرانه، از نيز طائف

  .گرفت صورت ،قعده ذي ماه

  9پيامبر يها عمره

 از تـا  بجاسـت  بود، 9ماكر ينب يها عمره يگويا كه روايت چند نقل از پس اكنون
  :از عبارتند محورها اين .باشيم داشتهبه اين روايات  ينگرش زاويه چند

  .9اكرم رسول يها عمره تعدادـ 
  .ها عمره اين انجام يچگونگـ 
  .آن يبرس و نقد و مطروحه اشكاالتـ 
  .باب در وارده روايات داللت قلمروـ 

 هجـرت  از پس دوران در شده انجام يها عمره به ناظر ،روايات اين كه است يبديه
 عمـره  مـورد  سـه  از بـيش  مكـه،  در حضرت اقامت دوران در مسلم،طور  به زيرا است؛
 اعتمـار،  يبـرا  نيـز  زمينـه  و است وارد ،ماه هر در ،آن استحباب اينكه گو اند؛ داده انجام
  .است بوده فراهم

  ها عمره تعداد

 نُـه  صـدوق  مرحوم .بود شده ياد گرفته، انجام عمره سه از تنها ،شده ذكر روايات در
 اليحضره من بر خود شرح در ،=اول يمجلس مرحوم چند هر ؛١٦است نموده نقل عمره

  :فرمايد يم و دانسته برداران نسخه يسو از ياشتباه را نه عدد ذكر الفقيه،
 صـورت  ذيقعـده  در آنچـه  اينكـه  بـه  اسـت  تأويل قابل عمره، سه بر دال اخبار چند هر

 نـه  كـه  اسـت  صـدوق  مرحوم تنها چون حال عين در .است بوده مورد سه است گرفته
 تسع خبر از كه ستا آن بهتر است، نيامده يديگر نقل در و كند يم نقل را عمره مورد

  ١٧.كنيم اعتماد ثالثه اخبار به و نموده نظر صرف
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  ها عمره يچگونگ

 انجـام  قصـد  بـه  و نمـود  جمـع  را اصحاب از يبسيار هجرت، ششم سال در پيامبر
 از كـه  يمشركان منع با رسيدند، حديبيه به كه يهنگام ،راه ميان در .شد مكه عازم ،عمره
 ميـان  يآميـز  مصـالحه  قـرارداد  كـه  آنجـا  تـا  .شدند رو هروب ،بودند هراسناك پيامبر سفر

 يمـواد  جمله از ١٨.يافت شهرت حديبيه صلح به حادثه اين و شد امضا و مبادله ،طرفين
 سـال  و بازگشـته  مدينه به ،همراهان و پيامبر كه بود اين ،شد گنجانده معاهده اين در كه

 .ننمايند اقامت مكه در روز سه از بيش آنكه به مشروط هم آن ؛نمايند عمره آهنگ آينده
 يا عمـره  مقـرر،  مـدت  همان در ،بعد سال و كرده عمل حديبيه معاهده وفق بر نيز آنان

 است آمده روايات يبرخ در هرچند ١٩.است موسوم »القضاءةعمر« به كه آوردند جاي به
 احـرام  از و داده انجـام  را ٢٠مصـدود  عمـل   شد، منع مسير ادامه از خدا، رسول چون كه

  .شد مدينه يراه حديبيه از و گرديد خارج
 بـه  كـه  يهنگـام  ،٢١حنـين  غـزوه  از پيروزمندانه بازگشت در ،بار سومين يبراپيامبر 

 حضـرت  كـه بود  يحال در اينشد.  مكه يراه و محرم ،عمره انجام يبرا رسيد، جعرانه
  نبود. محرم مكه فتح هنگام

   باب روايات بر وارده اشكاالت

 از يخـال  آنها نقد و نقل كه اند نموده ياشكاالت يبرخ گذشت، تر پيش كه يروايات بر
  :كنيم يم اشاره آن ياساس مورد دو به ماکه  نيست فايده

 يا نقطـه  از) حديبيـه  عمره( پيامبر عمره نخستين احرام: «بود آمده چنين روايت رـ د
 مواقيـت  از نـه  ،عسـفان  كـه  سـت ا آن خدشه قابل نكته». استشده  انجام عسفان نامه ب

  دارد؟ يتوجيه چه حضرت احرام بنابراين .الحل يادن نه و است مشهور
 محـرم  جحفـه  از اكـرم  رسـول  القضـا  عمـرة  در« كـه  گرديـد  اسـتفاده  روايـت  ازـ 

 احـرام  پيـامبر،  چگونه است، بوده مدينه حركت، مبدأ اينكه به توجه با حال». اند گرديده
  انداختند؟ تعويق به را شجره از
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   نخست اشكال نقد

 ايشـان  از نيز يديگران و ٢٢اند داده يپاسخ نخست اشكالي، براي كاشان فيض مرحوم
 گرديـده  اشرابرفع الصوت  ،»اهالل« يلغو يمعنا در :اند فرموده ايشان .اند پيروي کرده

 بـا  معنـا  ايـن  و اند كرده بلند تلبيه به را مباركشان يصدا ٢٤عسفان در پيامبر گويا ٢٣است
 ،روايـت  در بگوينـد،  انـد  خواسته ايشان سخن ديگر به .است جمع قابل شجره از احرام
 حـل  مشـكل  توجيـه،  ايـن  با و است اهالل از سخن بلكه ،نيامده ميانه ب احرام از بحث

  گرديد. خواهد

   نظريه

  :شود يم اشاره بدان كه است مخدوش يديگر جهات ازن سخن يا
 از ،عمرةالقضـاء  احـرام  كه داشتند اين در ظهور) مذكوره مرسله مثل( روايات يبرخ
  .است شده آغاز جعرانه از ي،پايان عمره يا است بوده جحفه

 تماميـت  و صـحت  در ينقشـ  كـه  است مستحب يامر تلبيه، در الصوت رفع مسئله
ـ  ،باشـد  شـده  ذكر است ممكن چگونه ندارد؛ عمره  و صـحت  در كـه  احـرام  مبـدأ  يول

  نشود؟! ذكر ،است دخيل عمره تماميت
��k� �Z(* « :فرمود يممثالً  و شد يم ذكر يمتعلق اهالل يبرا اگر��!F«، را آن توانسـتيم  يم 

 »اهـل « كلمه كهويژه  به ؛است نيامده چنين روايت در يول .كنيم تفسير »الصوت رفع« به
 تلبيـه  شـروع  در ظهـور  لذا .باشد شده يمتعد »باء« وسيله به آنكه نه ،است آمده »من« با

 بـودن  ميقـات  بـر  باب، روايات از استفاده يبرا يوجه ،گرديد ذكر تاكنون آنچه با .دارد
 عمـل  كيفيـت  چـون  كـه  اسـت  آن بهتر رو اين از .ندارد وجود مفرده عمرهبراي  عسفان
 آن به و بگذاريم كنار را روايت ،نداريم رابطه اين در يعمل و نيست روشن 9اهللا رسول

 ما، آنكه جاي به ييعن است؛ آن ساختن منصرف از بهتر مورد، اين رو ازاين .نكنيم ادناست
 حمـل  ظـاهرش  خـالف  بـر  و نمـاييم  تأويل ،دارد كه يظهور با را روايت از بخش اين

  .نكنيم استناد بدان كه است بهتر كنيم،
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 آن از نـه  اند، كرده نقل عسفان در را حضرت احرام اگر شود، گفته است ممكن حال
 بعـض  يمحـاذ  عسـفان  كـه  روسـت  آن از بلكـه  ،اسـت  مواقيت از نقطه اين كه جهت

 يجغرافيـاي  موقعيت همان در ،مكه با فاصله جهت از مواقيت، يبرخ زيرا ؛است مواقيت
  .است واقع عسفان

   دوم اشكال نقد

 ،عمرةالقضـاء  مسـئله  در مـالك «: انـد  فرمـوده  بزرگـان  يبرخـ  ،دوم اشكال پاسخ در
 اين ليكن .احرام نه ،است شده وارد اهالل كلمه ،آن در و است عمار معاويةبن صحيحه
 وارد نخسـت  اشكال پاسخ در كه يايرادات بر عالوه زيرا رسد؛ ينم نظره ب صحيح جواب
 بـا  صـدوق  كـه  يمرسـالت  چنين اين و نموده احرام به تعبير ،صدوق مرسله در ،نموديم

 از جواب در تحقيق لذا است. معتبر ،تحقيق بنابر ،نموده تعبير قال صورت به معلوم فعل
  است. بوده ضرورت حسب بر ،شجره مسجد از احرام تأخير كه است آن ،اشكال اين

 مطـرح  نيـز  اينجـا  در فـيض،  مرحوم كالم بر وارده خدشه كه ستا آن حقيقت يول
 تنهـا  .اسـت  نمـوده  تعبيـر  احـرام  بـه  ،صدوق مرسله مورد، اين در آنكه بر عالوه .است
 حسـب  بـر  احتمـاالً  كه است شجره مسجد از احرام خيرأت توجيه است، يباق كه يا نكته

 بـه  توجـه  با ليكن ،است پوشيده ما بر جزئيات چه اگر و ؛است گرفته صورت يضرورت
  .است محتمل خاص، يضرورت وجود احتمال اصل ،روز آن خاص شرايط

  روايات داللت ميزان

 كـه  جعرانـه  از را اخيـر  عمـره  9پيـامبر  شـود،  يمـ  استفاده روايت از كه گونه همان
 گشتند يم باز طائف از حضرت كه بود يشرايط در ،اين و اند كرده آغاز ،است الحل يادن
ـ  ،پيـامبر  عمـل  ايـن  از .داشـتند  حركـت  مسير در و يرو پيش در را ٢٥المنازل قرن و ه ب

 يمجـز  وشـد   محـرم  الحـل  يادن از توان يم ،مفرده عمره در كه شود يم استفاده وضوح
 9پيـامبر  عمـره  كـه  سـت ا اين توجه قابل نكته .باشد مواقيت از گذر در هرچند ؛است
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 قصـد  به نيز مكه از پيامبر خروج كه همچنان است؛ نبوده نيز قران يا افراد حج به مسبوق
 مقـام  در بنابراين .است بوده حنين غزوه قصد به بلكه .است نگرفته صورت عمره انجام

 كـه ويژه  به ؛است مقصود به يواف مفرده، عمره احرامبراي  الحل، يادن كفايت بر استدالل
  .معين و خاص يمورد به اختصاص نه و كند يم استفاده را تعميم ،روايت از نيز عرف

 روايـت  از تـوانيم  يمـ  آيـا  كـه  اسـت  آن ،ماند يم يباق روايت اين در كه يمطلب تنها
 كـه  ها يايران مانند ي،نائ شخص شامل ،الحل يادن از مفرده عمره جواز كه نمائيم استفاده

 دارد اختصاص يشخص به روايت اينكه يا شود يم ،روند يم عمره قصد به خود وطن از
 بـا  آنچـه  است؟ شده حاصل أير تغيير او يبرا بعداً لكن، نداشتهعمره  قصد ،اول از كه

  .است اختصاص عدم ،شود يم استفاده عرف به مراجعه
 احكـام  اسـاس،  همين بر و اند دسته چند ،مفرده عمره قاصدان كه شد روشن تاكنون

  :گذشت خواهد نظر از ذيال كه بود خواهد متفاوت نيز مفرده عمره در مواقيت
 ايـن  بـراي  بايـد  نمايـد،  مـي  مفرده عمره انجام قصد افراد، يا قران حج از پس كه كسي

 در آنچـه  و ٢٦انـد  نمـوده  اجمـاع  ادعـاي  مطلـب  اين بعضي بر. برود »الحل ادني« به منظور
 تنعـيم  بـه  مفـرده  عمـره  براي انجام تا داد دستور وي به پيامبر كه است آمده عايشه داستان
 اسـتحباب  از سخن عبارات، بعضي در آنكه بر عالوه. است قسم اين بر خودگواهي برود،
 بزرگـان  برخـي  كـه  ترتيبـي  بـه  نـه  البتـه  اسـت، ..) و. تنعـيم   جعرانه،( الحل ادني در احرام
  است. مشكل روايات از ترتيب استفاده ٢٨جواهر صاحب فرموده به زيرا ؛٢٧اند آورده

 از ييك به رفتن ،الحل يادن از احرام ياجزا به قول وجود با كه است ييادآور شايان
  .عزيمت نه است رخصت عنوان به ،الحل يادن از احرام پس .است افضل ،مواقيت
 گـردد،  يمـ  مفـرده  عمره عازم قران، يا افراد حج سبق بدون و است مكه در كه يكس

 اگـر  آنكـه  مثـل  ؛شـود  محـرم  آنجـا  از و بـرود  الحل يادن به بايد نخست مورد همچون
 يا مكه از احرام ي،شخص چنين يبرا ،باشد داشته رجبيه عمره انجام قصد ي،مك شخص

  .بود نخواهد جايز حرم
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ـ  كـه  انـد  پنداشـته  چنـين  ٢٩يزيـد  عمـربن  صحيحه به استناد با يبرخ  بـه  رفـتن  يحت
 �3E ��7� 47� �7j 3,�9 �47: «فرمايـد  يم كه 7ماما عبارت از زيرا نيست؛ الزم الحل، يادن

����Z�(«.. ـ  بـه  بايد بكند، خروج قصد اگر كه گردد يم استفاده  وگرنـه  ،بـرود  الحـل  يادن
 يعرف متفاهم كه شود يم روشن يتوجه اندك با يول .گردد محرم مكه همان از تواند يم

 بـه  بايـد  ،صـورت  ايـن  در و اسـت  عمـره  اصـل  انجام به تصميم همان خروج، اراده از
  .نمايد آغاز را خود اعمال آنجا از و رفته الحل يادن

 يتالقـ  مواقيت از ييك با مكه يسوه ب مسير در و است دور مكه از و ينائ كه يكس
 بايـد  قطعطور  به است، نموده حركت رجبيه عمره قصد به مدينه از كه يكس مانند دارد،

 انـدازد  تعويق به الحل يادن تا را خويش احرام نيست جايز و شود محرم ميقات همان از
 از القضـا، ةعمـر  در پيـامبر،  كـه  اسـت،  وارد روايات در آنچه است گواه معنا همين بر و

 اينكـه  به ،دارد وجود بزرگان يبرخ كلمات در نيز يفرع اينجا در ٣٠.شدند محرم جحفه
 گـردد  محرم الحل، يادن از تواند يم آيا اندازد، تأخير ميقات از را احرام عمداً شخص اگر
 از احـرام  لـزوم  كـه  مسئله اصل بر يا خدشه ليكن دارد بحث يجا خود اين كه خير؟ يا

  .سازد ينم وارد است، يكل فرض در ميقات
 در آنچـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت،  واقـع  مكـه  و ميقات فاصل حد در او منزل كه يكس
 منـزل  از عمـره  در يـا  حـج  در يصـ شخ چنين ٣١)اهله دويره مثله ميقات( است روايات

  .برود الحل يادن يا ميقات به نيست الزم و گردد يم محرم خود،
 نـدارد،  وجـود  معرفه مواقيت ،مكه تاش مسير ميانه در و است دور مكه از كه يكس

 بازگشـت  در پيـامبر  كه است همان مدعا، اين بر گواه .گردد محرم الحل يادناز  تواند يم
 .شـدند  محرم الحل، يادن از بلكه ،نرفته المنازل، قرن به طائف، از گذر حال در و حنين از

 باشـد،  آن تعمـيم  از مـانع  كـه  يخصوصـيت  ،جعرانـه  از حضـرت  احرام كه است يبديه
 مفـرده  عمـره  عـازم  و شـده  جده وارد يهواي طريق از كه ايرانيان امثال رو ازاين نداشته،
  .گردند محرم الحل يادن از توانند يم ،هستند
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  مكه. ميلي ٤٨ محدوده از خارج. ١

 انجـام  ،حـج  از بعـد  اش عمـره  و دارد همـراه  را هـدي  و اسـت  مكه اهل حاجي ،قسم اين در. ٢

  .گيرد مي

 تمتـع  در ولـي  ،اسـت  مسـتحب قـرآن   در قرباني .١: اساسي فرق دو با است تمتع حج مانند. ٣

  .تمتع برخالف ،گيرد مي انجام حج از بعدحج قران  عمره .٢. واجب

  .يلملم المنازل، قرن عقيق، وادي يا عرق ذات جحفه، شجره، مسجد. ٤

  .است آمده مفصل كتب در. ٥

 به الحل، ادني از گاهي اگر و است محقق جوانب همه از كه است حرم خارج نقطه اولين مراد،. ٦

اسـت.   روايـات  لسـان  در آنهـا  نـام  تصـريح  به دليـل  كنند، مي ياد تنعيم، يا جعرانه حديبيه،

 نـام  ايـن  بـه  آن را محـل  که بعدها است بوده جده -مكه مسير در چاهي يادآوري: حديبيه،

 شـهر  توسعه با اخيراً كه است محلي طائف. تنعيم، -مكه راه در است محلي جعرانه. خواندند

  .شده است مكه جزء مكه

  .المواقيت ابواب حج، فصل ،عروةالوثقي. ٧

  .٢ ح ،٢١٤ ص ،٨ ج الشيعه، وسايل. ٨

 حجـاج بـراي   آب حمل به روز اين قديم، روزگاران در زيرا اند؛ خوانده نام اين به را هشتم روز. ٩

  .داشت اختصاص عرفات ومنا  سرزمين در

  .سابق مدرك و روايت همان. ١٠

 ؛٤٧٣ص ،١ج طوسـي،  تهذيب، ؛٤٥ ص ،٨ ج و ١٤٥ ص ،١ ج صدوق، الفقيه، اليحضره من. ١١

  .٢ ح ،٢٤٧ ص ،٨ ج عاملي، حر الشيعه، وسائل ؛١٧٧ ص ،٢ ج االستبصار،

  .٢ حديث، همان. ١٢

 ص انصاري، شيخ ائداالصول،رف ؛٢٠٣ ص حسن، الدين جمال مالذالمجتهدين، و الدين معالم. ١٣

 قـم،  العلميـة،  المطبعـة  ،١٤١و١٤٠ صص ،١ ج ثاني، شهيد الدرايه، علم في البداية شرح ؛٩٢

   ..ق  ه١٤٠٢

������� 
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  .٢ ح ،٢٣٨ ص ،١٠ ج الشيعه، وسايل. ١٤

  .٣ ح ،همان. ١٥

 م، ١٩٨١ .ق/  ه١٤٠١ بيـروت،  دارالتعـارف  ،١٧١ بـاب  ،٢٧٥ ص ،٢ ج الفقيه، اليحضره من. ١٦

  .٦٦٧ و ١٥٤ ص ،٢ ج الخرسان، موسوي حسن سيد تحقيق

  .١٢٢، ص٤روضة المتقين، ج .١٧

  .است آمده تاريخي كتب در آن مشروح. ١٨

  .بود گرديده فوت قبل سال در كه بود اي عمره جبران زيرا. ١٩

  .شود مي خارج احرام از ،تقصير از پس و كرده قرباني ،منع نقطه در. ٢٠

  .است طائف و مكه ميان سرزميني. ٢١

  ق.  ه ١٤٠٤ قم، المرعشي،آيت اللَّه  مكتبة منشورات ،٣١ ص ،٨ جزء ،٣ ج وافي،. ٢٢

 بالتلبيـه  صوته رفع: المحرم اهل -صوته رفع: بذكراهللا اهل. الصوت رفع از است عبارت اهالل. ٢٣

  .بالبكاء صوته رفع: الصبي اهل  -عند رؤيته رفعوا صواتهم: استهلوا و اهلوا الهالل

  .دارد فاصله كيلومتر ٤٨ حدود مكه با كه است اي نقطه. ٢٤

  .طائف اهل ميقات. ٢٥

 ص ،١٨ ج نجفـي،  الكالم، جواهر ؛)المعتمر ميقات في( ،٣٠٧ ص ،١ ج هندي، اللثام، كشف. ٢٦

  .آخر مسئله ،ثالث بحث ،٦٦٨ ص ،٢ ج حلي، عالمه المطلب، منتهي ؛٢٦

 از ،نشـد  اگـر  باشـد؛  جعرانه از است سزاوار احرام كه اند كرده ذكر را ترتيب تذكره در عالمه. ٢٧

  .حديبيه از گاه آن و تنعيم

  .٤٣ص ،١٨ ج جواهرالكالم،. ٢٨

 ج الشـيعه،  وسـائل  ؛١٣٥ مسلسل ،١ حديث ،١٧٤ باب ،١٧٦ ص ،٢ ج الفقيه، اليحضره من. ٢٩

  .١٤٩٧١ حديث ،٨

  .١١١ ص ،١٨ ج جواهرالكالم، ؛٥ ح المواقيت، ابواب الشيعه، وسائل. ٣٠

ــوري، الوســائل، مســتدرك ؛١١٤ ص ،١٨ ج جــواهرالكالم،. ٣١  ؛٩١٨٥ حــديث ،١٠٨ ص ،٨ ج ن

  .٢٦ ص ،7الرضا فقه ؛١٩ حديث ،١٣٠ ص ،٩٩ ج مجلسي، بحاراالنوار،



  



  
  
  
  
  

  ميقاتيه قاعده
  »مْن مرَّ ِبميقَات وجب عَليه اِإلحَرام كُلُّ«

  اکبري علي / اهللا ملکوتي فر ولي

  .ش  ه١٣٩١، بهار٧٩ماره ميقات حج، ش

نوشتار حاضر، درباره يکي از قواعد فقهي مختص به حج، يعني قاعده ميقاتيـه اسـت.   

مقالـه در چنـد   ». هرکس به ميقات وارد شود، احرام بر او واجـب اسـت  «مبني بر اينکه 

آن بخش به نگارش درآمده است. نخست محتواي قاعده و سپس مـدارک و مسـتندات   

 قاعده مورد در مختلف هاي مطرح شده و مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. ديدگاه

  دهد. ميقاتيه، محور بعدي مقاله را تشکيل مي

ن مطلـب را  يا ،سنده در ادامهينودر اين بخش، دو ديدگاه مطرح و بررسي شده است. 

 ،نيست و عبور در حال احـرام کند که بنابر اتفاق علما، احرام قبل از ميقات جايز يان ميب

بررسـي   کند و سپس به شان به احاديثي در اين زمينه اشاره مييا .از ميقات کافي نيست

پردازد. نويسنده در پايان نتيجه گرفته اسـت کـه اگـر    مي استثنائات احرام قبل از ميقات

اجـب  د، وتواند مناسک انجام ده خواهد وارد مکه شود، اما به خاطر عذري نمي کسي مي

به دليـل قاعـده    خواهد مناسک انجام دهد، کسي که مينيست از ميقات محرم شود؛ اما 

 ،محرم شدن قبل از ميقـات ممکـن نيسـت   بايد از ميقات محرم شود. همچنين  ميقاتيه،

از فضـيلت   ترس آن دارد که ،مگر در مورد شخصي که نذر کرده يا به دليل تنگي وقت

  عمره رجبيه محروم شود.
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  مقدمه

حيات جاودانه است و انسان را به افق توحيد و تنزيـه   مراتب معنوي حج که سرمايه
 ، بـه طـور صـحيح،   دستورات عبادي حـج آنکه  کند، حاصل نخواهد شد مگر نزديک مي

  .انجام شود ،شايسته و دقيق
يـز جـز او، و عرصـه    حج نمايشي پرشکوه از اوج رهـايي انسـان موحـد از همـه چ    

مسـئوليت، در  مانندي از عشق و ايثار و آگاهي و  بي فس و جلوهپيکاري فرا راه توسن ن
هـاي   عيـار حقـايق و ارزش   ، تبلور تمـام پس حج .حيات فردي و اجتماعي است گستره

  .مکتب اسالم است
حج، بايد داليل محکم و قـاطعي داشـته باشـيم و     صحيح فريضه براي انجام دقيق و

  .به دست آوريم ،قهي حجتوانيم با دقت در قواعد ف داليل محکم را مي
استخراج مالک و يافتن موازين و اصول مهـم و معرفـي   کار فقيهان در قواعد فقهي، 

انـد بـا قبـول ايـن امـر کـه       کوشيده ،فقيهان عامه و فقهاي اماميه ،در اين زمينه .ستآنها
 گيري از ابزارهاي خاص، نظير استحسـان متقدمان آنها، به علت بهره ويژه به ،فقيهان عامه

يم قواعـد فقهـي بـه عمـل     شـک تـالش بيشـتري در تنظـ     و قياس در استنباط فقهي، بي
هـاي اهـل    بينيم که بسياري از قواعد کلـي کـه در کتـاب    با اندک تأملي مياند؛ اما  آورده

با در  .اماميه رسيده است ايان شيعهسنت آمده، دقيقاً روايات و احاديثي است که از پيشو
قواعد فقهـي در مقايسـه بـا     ان گفت که فقه اماميه در زمينهتو نظر گرفتن اين مطلب مي

که برحسب روايات موجـود،  آن ويژه به تنها متأخر نيست، بلکه مبتکر است، فقه عامه، نه
آنکـه   بيان قواعد و اصـول بـوده اسـت تـا     ،به طور کلي ،روش تعليماتي پيشوايان شيعه

انـد و پرهيـز از    گرفتـه  ن فرا مـي ضمن رعايت متدولوژي خاصي که از آناـ پيروان آنان   
قبل از به دسـت آوردن منـاط و علـت اصـلي حکـم از طريـق        ،هرگونه استنتاج قياسي

 ،بـراي نمونـه   ؛بتوانند تفريع فـروع و انقسـام شـقوق کننـد    ـ تنصيص و تصريح شرعي  
کنـيم و   ما قواعد عام و اصول کلي فقهي را بيان مي«فرمايند:  در اين باره مي 7رضا امام
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اسـتنباط   ،حکـم مصـاديق جزئـي را حسـب مـورد      ،ا براساس همان اصول و قواعدشم
  ١».کنيد

هاي فقه اختصـاص دارد، ايـن اسـت     از جمله قواعد فقهي که به باب خاصي از باب
بـه بـاب حـج     ،ايـن قاعـده   .»هرکس به ميقات وارد شود، احرام بر او واجب است«که 

  .رودنمي هاي فقهي به کار اختصاص دارد و در ديگر باب

  محتواي قاعده

، احرام ها ميقاتکند، هنگام عبور از يکي از که قصد حج مي گاه آن ،هر انسان مکلفي
حج يا عمره نموده، جايز نيسـت از روي   شود. پس براي کسي که اراده اجب ميبر او و

  .محرم شودنکه يا جز ؛اختيار از ميقات عبور کند
خواهد از ميقـات عبـور   بايد محرم شود که ميقاعده اين است: کسي از اين مقصود 

  .کنند کساني که از ميقات عبور مي ؛ نه همهکند و قصد انجام مناسک حج را دارد

  مدارك و مستندات قاعده

  شود:اخبار زيادي بر اين قاعده داللت دارد که به مواردي از آن اشاره مي
از «حضـرت فرمـود:   نقـل کـرده کـه     7بن عمار: از امام صـادق  معاويةصحيحه . ۱

مشـخص   9خدا هايي است که پيامبر جمله شرايط تماميت حج و عمره، احرام از مکان
  ٢».اند کرده
  آورده است: 7بن يحيي: از ابو الحسن الرضاصحيحه صفوان . ۲

امـا   ،براي ساکنان هر منطقه و نيز براي کساني که اهل آن منطقه نيسـتند  9پيامبر خدا
ن کـرده و بـه کسـي از    هايي را معـي  ميقاتاند،  عبور برگزيده ير و منطقه را برايآن مس

داد و براي ديگران نيز مجـاز نبـود از ميقـات بـدون      ترک ميقات را نمي ، اجازهساکنان
  ٣ بور کنند.ع ،بدون عذر ،پس نبايد از ميقات ؛ جز به خاطر عذري.احرام عبور کنند

خاطر عذري؛ مانند مريضـي يـا    مگر به ؛عبور کرد ،يعني نبايد از ميقات بدون احرام
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  .بيهوشي و مانند آن
احـرام از  « نقل کرده که آن حضرت فرمودنـد:  7: حلبي از امام صادقخبر حسن. ۳

اجي و بـراي حـ   و بايد صورت بگيـرد  9تعيين شده در زمان پيامبر گانه هاي پنج ميقات
  ٤...».محرم شوند ها ميقاتنيست قبل يا بعد از جايز  گزار عمره
پرسـيدم: کسـي کـه در شـجره      7از ابوعبداهللا« راوي گويد: :خبر صحيحه حلبي. ۴
 ،و نبايد از جحفه بگذرد : از جحفهحضرت فرمودم نشده، از کجا بايد محرم شود؟ محر

  ٥».مگر اينکه محرم شده باشد

  بررسي و تحليل احاديث

را اراده کند  هر کسي انجام مناسک که رسيم از احاديثي که گذشت، به اين نتيجه مي
شـود و مجـاز نيسـت     برسد، احرام بر او واجب مي ها ميقاتو در صورتي که به يکي از 

بـن عمـار تصـريح کـرد کـه       معاويـة ه صحيحهمچنين  .بدون احرام از ميقات عبور کند
، جزئي از اجزاي حج و عمـره اسـت.   9پيامبر ه وسيلهمعين شده ب هاي ميقاتاحرام از 

  .محرم شود ها ميقاتبنابراين بايد از 
گزار که قبل و بعد  گزار و عمره در حديث ديگر آمده است: شايسته نيست براي حج

شود که شخص نبايد قبل از ميقـات يـا    پس، از اين حديث فهميده مي .از آن محرم شود
  .بعد از آن محرم شود

  مختلف در مورد قاعده هاي ديدگاه

  ديدگاه اول

عبـور از   ،ارد، اين است که آيـا وجـوب احـرام هنگـام    پرسشي که در اينجا وجود د
  ميقات، ذاتي است يا غيري؟

    نويسد: از ميقات غيري است. او ميدر نظر صاحب مدارک، وجوب احرام 
 ،شود، واجب است که نيت احرام يا عمره کند؛ زيرا احـرام  بر کسي که داخل مکه مي
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عمره و واجب است عبـادتي را  بلکه احرام يا براي حج است يا  ،عبادت مستقلي نيست
  ٦ .که شروع کرده؛ يعني حج يا عمره را تکميل کند تا از احرام خارج شود

  گويد:   صاحب جواهر بر قول سيد در مدارک ايراد گرفته، مي
اي که  گرنه از اطالق ادله. واجماعي است که حساب جدايي دارد ،اگر اين سخن سيد

اسـتناد کـرد و    ،ثبات مشـروعيت ذاتـي احـرام   توان براي ا در محل بحث وارد شده، مي
و در نافـاتي بـا مشـروعيت ذاتـي آن نـدارد.      که احرام جزئي از حج و عمره باشد، ماين

: :و ائمـه  9از پيـامبر «آمـده اسـت:   مـن اليحضـره الفقيـه    روايت مرسلي از کتـاب  
  ٧».احرام واجب است ،روايت شده که براي ورود به حرم

 7آمـده، از امـام صـادق    الشرايع علل معروف نيز که دردر حديث مرسل عباس بن 
مسجد به خاطر کعبه حرمت دارد و حرم به خاطر مسـجد، و  «روايت شده که فرمودند: 

  ٨».واجب است ،احرام براي رعايت حرمت حرم
  آمده است که فرمود:   7ادقامام ص«المغراء از  همچنين در خبر ابي

افروختنـد و معيارشـان بـراي قبـولي آن      تشـي برمـي  کردنـد، آ  اسرائيل وقتي قرباني مي بني
قرباني، اين بود که اگر قرباني در آتش سوخت، قرباني مورد قبول واقع شـده بـود و اگـر    

  ٩سوخت، يعني قرباني قبول نشده است و خداوند به عوض قرباني، احرام را قرار داد. نمي
شـد   مصر محـرم  »رملة«موسي بن عمران از  :آمده است 7امام باقردر خبر جابر از 

شترش را با افسـاري   ؛عبور کرد ،که محرم بود ، درحالي»صفاح روحاء«و از محلي به نام 
قطواني پوشيده بـود و تلبيـه    . اين در حالي بود که دو حولهکرد از ليف خرما هدايت مي

  ١٠.دادند ها جواب ايشان را مي گفت و کوه مي
د کـه بـراي   ديگـري نيـز وجـود دار    عالوه بر اخبـار و احاديـث ذکـر شـده، اخبـار     

  .آنها استناد کردبه توان  ميمشروعيت ذاتي احرام 
تـوان وارد کـرد    اما ايرادي که بر روايات فوق و بالطبع بر مشروعيت ذاتي احرام، مي

از نظـر سـند    انـد: ضعيف ،اين است که اين روايات، هم از نظر سند و هم از نظر داللت
اند، چـون آنچـه   و از جهت داللت ضعيف اند اديث مرسلهچون بيشتر اين اح ،اندضعيف
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جزئي از حج يا عمره اسـت و بـه طـور     ،در بين مردم متعارف است اين است که احرام
عـالوه بـر ايـن، بعضـي از روايـات تصـريح دارد کـه         .داراي مشـروعيت نيسـت   ،ذاتي

مـل  مشروعيت احرام براي حج و عمره است؛ بـه طـوري کـه آن دو (حـج و عمـره) کا     
  ١١.مگر با احرام ،شود نمي

گويـد:   کـه مـي  اسـتناد کـرد   بن عمـار   معاوية هصحيحبه توان  مي ،در اين خصوص
  ١٢...».تماميت حج و عمره به اين است که محرم شود از«فرمودند:  7صادق  امام

شايسـته   ،بـر حـاجي و معتمـر   «گويـد:   حلبي که مـي  سنهاز همين قبيل است خبر ح
بـراي   ،که مشـروعيت احـرام  عالوه بر اين ١٣».نيست که قبل يا بعد از ميقات محرم شود

عـدم آن اسـت؛    ،مشکوک است و اصـل  ،لکن مشروعيت ذاتي آن، قطعي است. مناسک
  .ي علت معيني از طرف شارع داشته باشدفيعبادات توقبايد زيرا 

، خود »نبايد از احرام خارج شد، مگر آنکه مناسک پايان يابد«گويد  اين مسئله که مي
دليل بر عدم مشروعيت نفسي (ذاتي) احرام است؛ به همين دليل صاحب جواهر فرموده 

  است:  
کند بر عدم حصول احالل (محل نشـدن از احـرام) مگـر بـا      اي که داللت مي ادلهلکن 

عبادت مستقل نيست؛ زيرا دليلي  ،بگوييم احرامنکه يا د برکن اتمام مناسک، کفايت مي
هـا از احـرام خـارج     شخص با رسيدن به مکه يا انجام تقصير يا غير اين«بر اين ادعا که 

بلکه ظاهراً ادله برخالف آن است و ممکن اسـت بعـد از تأمـل     ، وجود ندارد.»شود مي
حرام (در غير مصدود) متوقف در نصوص (احاديث)، قطع پيدا شود که محل شدن از ا

  ١٤ .مگر افعال (مناسک) عمره يا حج ،است بر اتمام مناسک و آن نيست
جزئي از افعال عمره و حج اسـت و   ،رسيم که احرام از آنچه گفتيم، به اين نتيجه مي

  ١٥ .االحرام در نماز ةداراي استقالل ذاتي نيست؛ مانند تکبير

  ديدگاه دوم

  غيري است و مطلوبيت ذاتي ندارد؟ آيا وجوب احرام از ميقات،
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تا اين مقدار که وجوبِ احرام از ميقات، غيري است و مطلوبيت ذاتي نـدارد، جـاي   
  فقط سخن در اين است که: .اي نيست هيچ شبهه

و اگر شخص بخواهد به خاطر عـذري،   وجوب احرام براي انجام مناسک استآيا ـ 
  يا مکه، احرام بر او واجب نيست؟نياورد، براي ورود به حرم جا  به مناسک را

وجوب احرام براي ورود به حرم است؛ به طـوري کـه وقتـي مناسـک بـه      نکه يا ـ يا
  خاطر عذري ساقط شد، باز هم احرام براي ورود به حرم واجب است؟

صاحب وسائل بر اين باور است که براي دخول در حرم، احرام واجـب اسـت؛ چـه    
وي در پنجاهمين باب از ابواب احـرام   .يا نداشته باشدقصد ورود به مکه را داشته باشد 

  ١٦».ورود به مکه و حرم، بدون احرام مجاز نيست«نويسد:  مي
  .آنچه در عنوان باب بيان کرده، فتواي ايشان است

  اند از:اخبار و رواياتي که در اين باب آمده، عبارت ترين مهم

  عاصم بن حميد صحيحه

تواند بدون احـرام داخـل حـرم     آيا کسي مي«يدم: پرس 7مام صادقگويد از اوي مي
  ١٧».نه، مگر مريض يا مبطون باشد« ؟ حضرت فرمودند:»شود

  محمد بن مسلم هصحيح

توانـد بـدون احـرام وارد حـرم      پرسيدم: آيا انسـان مـي   7امام باقراز « :راوي گويد
  ١٨».مريض يا مبطون باشدنکه يا خير، مگر« ؟ حضرت فرمود:»شود

  اين دو روايت:اشکال وارد بر 
بلکه وجوب آن غيري است؛  .که احرام، واجب مستقل نيست پيش از اين اشاره شد

جزئي از افعال حج و عمره است و اگر احرام بـراي ورود بـه حـرم واجـب      ،زيرا احرام
قطعـاً   ،بدون اعمال و مناسـک  ،گرنه مجرد احرام. واست، فقط براي انجام مناسک است

که سؤال در دو روايت صـحيح، از ورود  اي است بر اين ينهخود قر ،واجب نيست و اين
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به حرم براي مکه و در نهايت انجام مناسک و اعمال حج است و سؤال از صـرف ورود  
که  :يست. از سخن اين دو امام همامبه حرم و به خاطر اهداف ديگر به جز مناسک ن

بـه حـرم بـدون     ورود ،شود که جايز نيست براي شخص در باال اشاره شد، مشخص مي
  .انجام مناسک و اعمال حج باشد ،احرام، وقتي که هدفش از ورود به مکه

روشن است که دو روايت ياد شده در باال، اطالق ندارد تا بر عدم جـواز دخـول بـه    
  داللت کند.  ندارد،براي کسي که قصد انجام مناسک در مکه را  ،حرم

بلکـه صـاحب    .انـد  حديث عمـل نکـرده  عالوه بر اين، مشهور فقها به ظاهر اين دو 
  نويسد: ن نموده است، آنجا که ميادعاي اجماع برخالف آ ،مدارک

علما بر اين مطلب اجماع دارند که اگر کسي از ميقات عبور کند و قصد ورود به مکه 
خـود   ،بلکه داراي هدف ديگري است، الزم نيست محرم شـود و ايـن   ،را نداشته باشد

کسـي  » ورود به حرم براي انجام مناسـک «ديث را حمل کنيم بر اي است تا دو ح قرينه
به خاطر هدفي غير از حج يا عمره و انجام مناسک، احـرام   ؛که داخل حرم (مکه) شود

اند احرام واجـب   وب است به مشهور فقها که گفتهساما قولي نيز من .بر او واجب نيست
  .سک را نداشته باشدچند قصد انجام مناره شود؛ بر کسي که داخل مکه مي است

 .بخواهد مناسک را انجام دهدنکه يا براي ورود به مکه احرام واجب است، قطع نظر از
  ١٩.ظاهر کالم سيد در مدارک است ،که اين عقيده طور همان

هـيچ اخـتالف و   «نويسد: در اين خصوص مي »معتمدالعروه«محقق خويي در کتاب 
مگـر بـراي    ؛جـز بـا احـرام    ،جايز نيسـت اشکالي در اين مطلب نيست که ورود به مکه 

  ٢٠».ساالر کنند؛ مانند راننده و قافله اشخاصي که مکرر رفت و آمد مي
اگـر هـدف و    توان گرفت ايـن اسـت کـه   قق خويي ميايرادي که بر نظر مرحوم مح

مقصود از ورود به شهر مکه انجام مناسک است، بي شک ورود جـز بـه حالـت احـرام     
نه انجـام مناسـک، بـاز هـم واجـب       ،فقط ورود به شهر باشدجايز نيست و اگر مقصود 

روشن است که اين مقصود دوم، با عدم وجـوب ذاتـيِ احـرام     .است با احرام وارد شود
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، بـراي انجـام مناسـک    منافات دارد؛ زيرا در بحث نخست گفته شد کـه وجـوب احـرام   
  .جزئي از اعمال در حج و عمره است ،از آن رو که احرام است.

نـه انجـام    ،مقصود فقط ورود به شهر باشـد «روشن شدن بخش دوم مطلب که براي 
محمد بن مسلم آمده بـود کـه    هدر صحيح .، ناگزيريم کمي بيشتر توضيح دهيم»مناسک

توانـد بـدون احـرام بـه حـرم وارد شـود: حضـرت         از اباجعفر پرسيدم: آيا شخص مي«
در اينجـا نـاگزيريم ايـن     ٢١».فرمودند: نه، مگر مريض باشد يا وطـن او محسـوب شـود   

  ٢٢ واهد مناسک را در مکه انجام دهد، حمل کنيم.خ که ميبخش از روايت را بر کسي
از که اجماع علما در مورد کسي «جا که گفت:  بعيد نيست منظور سيد در مدارک، آن

سـيد   .قصد انجام مناسـک را نـدارد   ،کسي باشد که بعد از ورود به مکه ،»ميقات بگذرد
علمـا  «اسـت:    ين، وجوب احرام براي حج و عمره را تصريح کرده و فرمـوده عالوه بر ا

بلکه  ،اجماع دارند که اگر کسي از ميقات عبور کند و قصد ورود به مکه را نداشته باشد
  ٢٣».براي هدف ديگري رفته است، الزم نيست محرم شود

کـه داللـت   اي  ادلـه گفته شـده،  ...«گويد:  صاحب جواهر با اشاره به همين مطلب مي
جز بـا اتمـام مناسـک حـج،      ،پذير نيست بيرون آمدن از لباس احرام امکاننکه يا دارد بر

  ٢٤».کند بر عدم وجوب ذاتيِ احرام کفايت مي
نکـه  يا اختالف و اشکالي نيست در«باالخره اين سخن مرحوم خويي که گفته است: 

گويـد:  يگرش که مـي منافات دارد با سخن د ،٢٥»جايز نيست ،بدون احرام ،ورود به مکه
گرنـه  . واگر احرام براي ورود به حرم واجب باشد، فقط به خاطر انجام مناسـک اسـت  «

  ٢٦».شود بدون انجام اعمال و مناسک، احتمال وجوبش داده نمي ،مجرد احرام
پس  .تنها براي انجام مناسک است ،وجوب احرامنکه يا اين مطلب صراحت دارد در

  .اگرچه بخواهد وارد مکه شود ؛اگر مقصود مکلف انجام مناسک نباشد، احرام لغو است
اين بررسي آن است که احرام واجب است براي کسـي کـه قصـد مناسـک را      نتيجه

  ٢٧ خواهد داخل حرم يا مکه شود. ط مينه براي کسي که فق ،دارد



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۳۳۰
 

  محرم شده باشد يا خير؟ اگر چه قبالً ؛آيا عبور از ميقات در حال احرام کافي است
علمـا   .کند، واجب است از ميقات احرام ببندد معلوم شد کسي که از ميقات عبور مي

جايز نيست و عبور در حال احـرام از   ،بر اين مطلب اتفاق دارند که احرام قبل از ميقات
به چند مـورد اشـاره    ،احاديثي در اين زمينه وجود دارد که در ذيل .کافي نيست ،ميقات

  کنيم: يم
گويـا اصـالً محـرم نشـده      ،قبل از ميقات محرم شود کهکسي«ابن اذينه:  صحيحة .۱
  ٢٨».است
آنهـا را   9اي است که پيـامبر خـدا   گانه پنج هاي ميقاتدر  احرام« حلبي: صحيحة .۲

شايسته نيسـت کـه قبـل يـا بعـد از آنهـا احـرام         ،مشخص کرده و براي حاجي و معتمر
  ٢٩».ببندد
ام  کـه چهـره   اليحـ ، درشرفياب شدم 7به محضر امام صادق ...«ه: رميس صحيحة .٣

 ».از فـالن مکـان  «؟ گفـتم:  »از کجـا محـرم شـدي   « :حضـرت پرسـيدند  تغيير کرده بود. 
 ».کنـد  لغزد و اشتباه مي کسي خواهان خيري است که پايش ميچه بسا : «حضرت فرمود
 ».نـه « عـرض کـردم:   ».بخـواني  چهـار رکعتـي  ر نمـاز را  تواني در سف مي«سپس فرمود: 

  ٣٠».به خدا سوگند اين هم مثل آن است«حضرت فرمود: 
ياد شده، اخبار ديگري هم در ايـن زمينـه وجـود دارد کـه بـه دليـل        عالوه بر موارد

  .کنيم طوالني شدن بحث، به همين اخبار اکتفا مي

  استثنائات احرام قبل از ميقات

 قات گفته شـد، دو مـورد اسـتثنا گرديـده    قبل از مي ،از آنچه در خصوص عدم احرام
  پردازيم: است که در ذيل به بررسي آنها مي

توانـد   کسي که نذر کرده قبل از ميقات محرم شود؛ اين کار صحيح است و او مي .١
چنـد   .کنـد  داللت مي مسئلهاخبار زيادي به صحت اين . از ميقات بگذرد ،با همان احرام

  ز:اند امورد از اين اخبار عبارت
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  گويد: : راوي 7 الف) خبر ابو بصير از امام صادق
اي نعمـت دهـد يـا او را بـه بيمـاري       اگر خداوند به بنده«فرمود:  مي 7شنيدم که امام 

مبتال کند و سپس از آن بال عافيت يابد و به خاطر شکر نعمت يا بهبود از بيمـاري نـذر   
  ٣١».کند از خراسان محرم شود، بايد به نذرش عمل کند

  راوي گويد: :صحيحه حلبيب) 
شخصي که خداوند به او لطفي کـرده و او نـذر نمـوده     درباره وظيفه 7از امام صادق

بايد از کوفه محرم شود و بـه نـذري   «فرمود:  7از کوفه محرم شود، پرسيدم؟ امام که
  ٣٢».که بسته وفا کند

از  نوشـتم و  7به امـام صـادق  « :راوي گويد ز علي بن ابي حمزه:) خبر صفوان اج
پرسـيدم؟ حضـرت    ،حضرت در مورد شخصي که نذر کرده است از کوفه محـرم شـود  

  ٣٣».شود از کوفه محرم مي« فرمود:
که اگر زني دچار عذر شرعي خواهـد شـد،    اند به استناد احاديث فوق، فقها فتوا داده

  .محرم شود ،قبل از ميقات ،تواند با نذر مي
. براي از دست ندادن فضيلت ماه رجب ،احرام به دليل تنگي وقت، قبل از ميقات .٢

اگرچه انجام عمره مفرده، در تمام ايام سال، ممکن است، ولي شيعه بـراي انجـام عمـره    
تـوان قبـل از ميقـات     لذا يکي از مواردي که مـي . در ماه رجب، امتياز خاصي قائل است

ممکـن   ،اين است که اگر بخواهد در ميقات محرم شود، به دليل تنگي وقـت  ،محرم شد
ز ميقات محـرم  تواند قبل ا در اين صورت مي. است فضيلت ماه رجب را از دست بدهد

اعمال را در ماه شعبان انجـام   ؛ اگر چه بقيهرجبيه برخوردار شود شود و از پاداش عمره
  .خواهد داد

  اند از:است، عبارت مسئلهاخباري که تأييدکننده اين 
  گويد:  راوي : 7ماسحاق بن عمار از امام کاظ صحيحه الف)

 قبـل از  .شـود  رجبيـه از منـزل خـارج مـي     شخصي به قصد عمره«از ابوابراهيم پرسيدم: 
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بل از ميقات محرم شود و آيا ق .شود برسد، هالل ماه داخل مي ٣٤به سرزمين عقيقنکه يا
جـا   بـه  شـعبانيه عمـره   ،رجبيه نمايد يا احرام را به تـأخير انـدازد و در ميقـات    نيت عمره

شود براي ماه رجـب؛ زيـرا بـراي مـاه      محرم مي ،قبل از ميقات«ضرت فرمود: ؟ حآورد
  ٣٥».رسد فضيلتي است و او به آن فضيلت مي ،رجب
  :راوي گويد :بن عمار معاوية ب) صحيحه

ي کـه پيـامبر   هـاي  ميقـات شايسـته نيسـت قبـل از    « فرمـود:  کـه   7شنيدم از امام صـادق 
آورد جـا   به رجبيه خواهد عمره که ميت، مگر براي کسي اند، احرام بس مشخص کرده

  ٣٦ .ترسد ماه رجب سپري شود و مي
اند که بـه چنـد نمونـه از اسـتفتائات و      فتوا داده ،فقها به استناد احاديث و اخبار فوق

  گردد: اشاره مي ،ي مراجع عظامافتاو
در خصـوص اسـتثنائات    ،نظـران   و نظرات مراجع عظام تقليـد و صـاحب  استفتائات 

  .احرام

  : نذرثناي اولاست

شود و عبور از آنها با حالت  جايز نيست و بسته نمي ها ميقاتاحرام قبل از  :۱ مسئله
ايجاد نمـود و از ايـن، دو    [با نيت]،بلکه بايد از ميقات، احرام را  .کند احرام کفايت نمي

شود: اولي از آنها وقتي است که محرم شدن قبل از ميقات را نـذر کـرده    مورد استثنا مي
باشد؛ زيرا اين نذر جايز و صحيح است و عمل بـه آن واجـب اسـت و تجديـد کـردن      

تياط آن اسـت کـه   واجب نيست و الزم نيست که از آن عبور کرد و اح ،احرام در ميقات
جا را تعيين کنـد،  آنکه  بدون ،بنابراين نذر احرام بستن قبل از ميقات معين کند.مکان را 

احتياطاً صحيح نيست و اگر در تعيين بين دو مکان مردد باشد، بعيد نيست کـه صـحيح   
 .من است که احرام ببندم از کوفـه يـا از بصـره    : براي خدا بر عهدهبگويد نکهياباشد به 

يـا  براي حـج واجـب يـا مسـتحب      ،و بين اينکه احرام .اگر چه احتياط خالف آن است
تمتـع باشـد، شـرط     اي حج يـا عمـره  البته اگر بر .کند فرقي نمي ،مفرده باشد براي عمره
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  ٣٧ .حج باشد هاي ماهاست که در 
اگر نذر کند و عمـداً يـا از روي فراموشـي نـذرش را مخالفـت کنـد و از        :۲ مسئله

احـرامش   ،در صورتي که از ميقـات احـرام ببنـدد   محرم نشود،  ،جا که تعيين کرده همان
  ٣٨.باطل نيست و اگر عمداً مخالفت نذرش کرده، دادن کفاره بر او الزم است

احرام بستن قبل از ميقات صحيح نيست، ولي اگر نذر کنـد کـه پـيش از ميقـات     «ـ 
حرم منوره م همدينجا محرم شود؛ مثالً نذر کند از  جايز است و بايد از همان ،محرم شود

  ٣٩».شود
محـرم   ،تواند پـيش از ميقـات   زني که از طرف ديگري نايب در حج است نيز مي«ـ 
  ٤٠».شود

 صـحيح نيسـت مگـر    ،مقام معظم رهبري: احرام بستن پيش از رسيدن به ميقـات «ـ 
نـذر کنـد از   نکه يا احرام ببندد؛ مثل ،فرد نذر کند از محلي که پيش از ميقات استآنکه 

بايد از همان مکان محـرم شـود و    ،محرم شود، که در اين صورتمدينه يا شهر خودش 
  ٤١ .احرام او صحيح است

 آيت اهللا فياض کابلي: احرام بستن پيش از ميقات، به جز دو حالت، جـايز نيسـت:  ـ 
جا محرم گـردد کـه    احرام بستن قبل از ميقات را نذر کرده باشد و سپس از آنآنکه  اول

بـرايش   هـا  ميقـات گرچه احرام بستن از يکي از  ؛در اين صورت احرامش صحيح است
ممکن باشد و نيز هنگام عبور از ميقات يـا محـاذي آن، تجديـد احـرام بـرايش واجـب       

بـا هـم تفـاوتي     ،مفرده يـا حـج افـراد    ، احرام عمره تمتع يا عمرهنيست و در اين حکم
  ٤٢.ندارد
بايـد عبـوراً از   هاي حـائض   در مناسک مرقوم است که زن: =استفتا از امام خمينيـ 

توانند در خارج محـرم شـوند، در محـاذي جحفـه      مسجد شجره محرم شوند و اگر نمي
  .تجديد احرام کنند

چون اين کار مشکل است و محاذي جحفه معلوم نيست، آيـا حضـرت امـام اجـازه     
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  محرم شوند؟ ،با نذر ،گونه اشخاص در مدينه فرمايند که اين مي
هـاي   صـحيح اسـت، زن   ،بـا نـذر   ؛ل از ميقـات : چون احرام قب=پاسخ حضرت امام

بـراي عمـره    ،با نـذر  ،توانند در مدينه حائض که عذر شرعي از دخول مسجد دارند، مي
ولي نذر زن بايـد بـا    .الزم نيست به مسجد شجره بروند ،محرم شوند و در اين صورت

  ٤٣ .اذن شوهر باشد

  استثناي دوم

  نويسند:  امام خميني در تحريرالوسيله ميـ 
ماه رجب برسد و بترسد کـه اگـر احـرام را تـا ميقـات تـأخير        اگر فرد بخواهد به عمره

، جايز است و برايش محرم شدن قبل از ميقات زد، عمره رجبيه فوت شود، بنابراينبيندا
بياورد و بهتر جا  به اعمال را در ماه شعبان شود؛ اگرچه بقيه عمره ماه رحب محسوب مي

کما اينکه احتيـاط آن  . است که در ميقات آن را تجديد نمايد تر آن و با احتياط موافق
چـه ظـاهر ايـن اسـت کـه اگـر بدانـد کـه در         أخير بيندازد؛ اگراست که تا آخر وقت ت

رسد، محرم شدن قبل از ضيق وقت، جايز باشد و  صورت تأخير تا ميقات، به عمره نمي
  ٤٤ .فرقي نيست ،آنمستحبي و واجب و نذري و مانند  هظاهر اين است که بين عمر

تا ميقات بـه تـأخير    آيت اهللا فياض کابلي: اگر مکلف بيم آن دارد که اگر احرام راـ 
، در اين صورت جايز است قبل از رسيدن به ميقـات  ،رجب را درک نکند بيندازد، عمره
رجب بـه   ، عمرهبراي وي ،مفرده در ماه رجب احرام ببندد و بدين ترتيب به نيت عمره

  ٤٥ .اعمال آن در ماه شعبان انجام شود ؛ اگر چه بقيهدآي حساب مي

  گيري بندي و نتيجه جمع

توانـد مناسـک انجـام     خواهد وارد مکه شود، اما به خاطر عذري نمي کسي که مي .۱
  .دهد، واجب نيست از ميقات محرم شود

چند بالغ نباشد، بايـد از ميقـات محـرم    خواهد مناسک انجام دهد، هر که ميکسي  .۲
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  ».او واجب است هرکس از ميقات عبور کند، احرام بر«به دليل قاعده  .شود
اگر کسي بخواهد از روي معصيت مناسک را انجام ندهد، ظاهراً محـرم شـدن از   . ۳

  .ميقات بر او واجب نيست
انجام مناسک را داشته باشد، لکن شک کند کـه آيـا مناسـک او بـه      . کسي که اراده۴

از ميقات محرم شود. به دليـل  واجب است  ،خاطر ريا يا جهات ديگري باطل است يا نه
Z��p!1 « قاعده .�.F B� 1� 04 1�«.  
اگر کسي از روي علم و عمد احرام از ميقات را بـه تـأخير بينـدازد و بتوانـد بـه       .۵

جا محرم شود؛ اگرچه بـه واسـطه    يقات برگردد و از آنب است به مميقات برگردد، واج
  .عبور کرده، مرتکب گناه شده است ،بدون احرام ،از ميقاتنکه يا

 ،هنگـام عبـور از ميقـات   دوبـاره  واجب است  ،کسي که قبل از ميقات محرم شود .۶
 عمـره ا نذر کرده باشـد. يـا قصـد درک    مگر کسي که احرام قبل از ميقات ر ؛محرم شود

مـاه رجـب سـپري     ،رجبيه را داشته باشد و بترسد که اگر احرام را به ميقات موکول کند
  .شود
واجـب نيسـت از    ،به خاطر هـدفي از اهـداف   ،کسي که بخواهد داخل حرم شود .۷

  .مناسک انجام دهد ،بخواهد بعد از ورود به حرمنکه يا مگر ؛ميقات محرم شود
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٦ .56� �  ��� E3 !7�M )7F ,�7"-�F )��7"� G �,!7�� T��&¬� Ef ,������ �3 ��� ����&|F ?	�� E3 )V����
e"��� �YWM 6� � ,���� �3 �^F E	j� T��7&¬� 4� )�^�Z� �F ���o ?l��Xفـي  االحکـام  مدارک ؛ 

  .٣٨١، ص٧ق، ج.  ه١٤١١ بيروت، عاملي، موسوي سيدمحمد، االسالم، شرايع شرح

٧ .5 .� B�.}1f� 1� ]S.�B��� .4 1� 1? .� ;9:  1� 10�� .� B� .�.� ;T� 1� 0& .¬� 16 18 1� ;� BC 13TXالباب من ابـواب  ٣، ص٩، وسائل الشيعه، ج ،

  .٣االحرام، ح

٨ .5 1�! 1I .1/� .�0� 1� .213 04 1�:  .�1� 0� 1j0�� .� B� .�.� ;� .s 0"10�� 1T ;� 1&  1T ;� 1& 1� 1�7 10�� .�7 B� .�.� ;T� 1�7 0& .¬� 16 18 1� 1� .� .s 0"10�� .� B� .�.� ;T 1� 10��TX؛ 
  .٥، الباب من ابواب اإلحرام، ح ٣، ص٩وسائل الشيعه، ج

٩ .5 04 1� 1E!1F 0� ;I ;) ;W0[ 1o :9! 1C ;� ;� 0 1� 1E!1F 0� ;�0�� .g1F B� 1I � 1L.M 1)Z.}� 1 0©.M 	;� 1F 0g1C! 1W 1�! 1I .B/� .�0� 1� .213 04 1�  1)7 1� 18 1B/� BE.M 1� ;�70� .� 1).� ;I
! 1F 0� ;�0�� 1E! 1j 1� 1T� 1� 0& .¬�EX٢، الباب من ابواب اإلحرام، ح٢، ص٩الشيعه، ج وسائل ؛.  

١٠ .571� 1I! 1C ;,	7 ;� 1� N!� .�0 ;� . ! 1& 0� B��� .³! 1- .Q.F B� 1� 1� 1�! 1I 1 0O.� .� 1� 0� 19 04 .� 1	 ;� 1T 1� 0&13 1�! 1I �� 1- 0� 18 .213 04 1� ;� 047 .� �T!71
 .�.F
!1� . 0�� ;�;�Z. ;� 1� S]� 1� ;� .E!1�BZ.C� 1	1
 1I .E!1o 1 !1� 1� .�0Z 1� 1� �UZ.��X مـن ابـواب    ١، البـاب  ٢، ص٩الشـيعه، ج  ، وسـائل

  .٢اإلحرام، ح

ق، ١٤٣٠ مدرسـين،  جامعه قم،  سبزواري، زارعي عباسعلي، االماميه، فقه في الفقهيه القواعد. ١١

  .١ج

١٢ .5 .213 04 1� .gZ.I� 1	10�� 14 .� 1T .� 0 ;¦ 0E13 .� 1� 0� ;�0�� 1� ]� 10�� .T!1 1� 04 .� 1�! 1I .B/� .�0� 1�Xبـاب  ٢٤١، ص٨الشيعه، ج وسائل ؛ ،

  .١من ابواب المواقيت، ح ١٦

١٣ .5 1G  1G 1� ��! 1.� S.̀ 1�0� 1�  1G 1� ! 1% 1�0� 1I 1T .� 0 ;z 0E13 �� .�1� 0�;.�  1k 1� 0� 1F!X; الباب من ابواب ٢٢٢، ص٨الشيعه، ج وسائل ،

  .٣المواقيت، ح

  قوچـاني،  عبـاس  تحقيـق  نجفـي،  محمدحسـن،  شيخ االسالم، شرايع شرح في جواهرالکالم. ١٤
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  .٤٤١، ص١٨ق، ج ١٣٩٣ االسالمي، دارالکتاب

  همان.. ١٥

١٦ .5 1G ;� BC 13 ;�!1F  1G 1� 1� Bj 1� ;�	 ;V ;, ;c	; 1�  �T� 1� 0&.M . 0� 1̀ .F .T 1� 10��X٦٧، ص٩جالشيعه،  وسائل ؛.  

١٧ .5.B/� .�0� 1� .213 04 1�  ((( 1�! 1I:  1G  BG.M 	;
0� 1� 0�13 :̧ � .� 1�EX; مـن ابـواب    ٥٠الباب ٦٧، ص٩الشيعه، ج وسائل

  .١اإلحرام، ح

١٨ .5 �T� 1� 0&.M . 0� 1̀ .F 1T 1� 10�� ;) ;8 B��� ;) ;V 0� 1� 0) 1k �� 1- 0� 18 ! 1F 13 ;g0�1[ 1A 1�! 1I?  1�! 1I:  1G,  BG.M 71
1F .�7.F 0�13 N!7<� .� 1� 1E	7 ;j 1� 0E134X؛ 
  .٢من ابواب اإلحرام، ح  ٥٠الباب  ٦٧، ص٩الشيعه، ج وسائل

١٩ ....»  Y���� qr3  ��� *�� 4� E3  ��� ��b�� G !k�	A YZ= �8!& ���� )F �j� �	V, ���� G 	k � p!�Z��
T��&¬�..«٢٣٤، ص٧مدارک األحکام، ج ؛.  

٢٠ .»�!jDM G � #JV G  BGM �7 *j� yM �	V�7�� c�	78 T�� �  BGM N!7���  �7�	V, 9�7j�� 47� Â!�7Df
É! *a�� � �!*
�!W«تـا،   بـي  دارالعلـم،  مدرسه منشورات خويي، سيدابوالقاسم، معتمدالعروه، ؛

 االمـام  اآلثـار  احيـاء  موسسة جا، بي الخوئي، االمام ؛ همو، موسوعة٤٢٦، ص ٢کتاب الحج، ج

  .٢٣٦، ص٢٧تا، ج بي مشعر، تهران، الخوئي،

٢١ .5 �T� 1� 0&.M . 0� 1̀ .F 1T 1� 10�� ;) ;8 B��� ;) ;V 0� 1� 0) 1k �� 1- 0� 18 ! 1F 13 ;g0�1[ 1A 1�! 1I?  1�!7 1I:  *G  BG.M 71
1F .�7.F 0�13 N!7<� .� 1� 1E	7 ;j 1� 0E134X؛ 
  .٣ح من ابواب اإلحرام،  ٥٠الباب  ٦٧، ص٩الشيعه، ج وسائل

  .٣٠٣، ص١القواعد الفقهيه، ج. ٢٢

٢٣. (((5  Y���� qr3  ��� *�� 4� E3  ����7j� �	7V, �7��� G 	k � p!�Z��((X(٧مـدارک االحکـام، ج   ؛، 

  .٢٣٤ص

٢٤ .5 *EM �, !�  �����J��A� p	�� T�� � #!W e"��� T!�|F GM �� �J&¬� �	Q& T��X(( جواهرالکالم، ؛

  .٤٤١، ص١٨ج

٢٥ .5�M �	V��� c�	8 T�� � �!jDM G� #JVG�  BGM � *j�  N!7���X٢معتمـدالعروه، کتـاب الحـج، ج    ؛ ،

  .٤٢٦ص

٢٦ .5 *C|= T��� �	V�� T��&¬� 68� 	� *GM � ,eA!���  �,f 	k Y  e7A!��� � �Y�f� E��F T��&¬� , *�s�=
�F	8� )��^C GXص ٢٧؛ موسوعة االمام الخوئي، ج٤٢٨، ص ٢کتاب الحج، ج معتمدالعروه، ؛ ،

٣٣٧.   
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  .٣٠٤، ص١قهيه، جالقواعد الف. ٢٧

٢٨ .5 1J 1= .g0I 1	0�� 1E�;, 1T 1� 0&13 04 1� 1�  1� 1T� 1� 0&.M�Xالباب من ابـواب المواقيـت،    ٢٣٢، ص ٨الشيعه، ج وسائل ؛

  .٣ح

٢٩ .5 1G .B/� ;�	7 ;A 19 !7 1%1� BI 1� �� 1"0 1£ 1gZ.I� 1	 1� 04 .� ;T� 1� 0& .¬�  1G 1� !7 1% 1�0� 1I 1T .�70 ;z 0E13 ��7 .�1� 0�;.� G 1� ��!7 1.� S7.̀ 1�0� 1� ! 1k 1�7 0� 1FX؛ 
  .١من ابواب المواقيت، ح  ١١، الباب ٢٣٤، ص ٨الشيعه، ج وسائل

٣٠ .5 1�! 1I � ]w1Z ;� 04 1�:  ;g0� 1V 1,  ��� .E 0	 B��� ; ]� 1̀ 1� ;� ! 1C 13 1� ./� .�0� 1� .213,  .y 1�! 1� 1=,  13 14 0�13 04 .� 1g 0� 1� 0&?  ;g0� ;I:  .q7 .� 0	 1� 04 .�
 1�! 1� 1= � 1l 1W 1� � 1l 1W:  ;� ;� 1� 1I >� .b 1o � 0� 1V .6.�! 1$ B� ;9,  1�! 1I B\;�:  .� 1-7 B"�� .� N!7�1F 0913 1� 0%>n�� 1g0Z B� 1' 0E13 1� > ;w1�,  ;g70� ;I:  1G( 
� 1L .B/� 1� 1	 ;% 1= 1�! 1IÀX٥المواقيت، ح من ابواب  ١١، الباب ٢٣٤، ص ٨الشيعه، ج وسائل ؛.  

٣١ .5 1) 1� 1s1= .�BZ.�1�0�� 1e0�.o 04 .� ;d! 1=! 1� 1= ��BZ.�1�.F ;dJ1� 0F� .�13 N� 1� 0�.C .�0Z 1� 1� ;/� 1\ 1� 0C 13 N��0� 1� BE13 0	1�  ��� 1E!7 1A� 1� ;�.F 1T .�70 ;z 0E13 .� ." 0- 1C
 .� ;� 0E13 .�0Z 1� 1� 1E! 1W\X٣من ابواب المواقيت، ح ١٣الباب  ٢٣٧، ص ٨الشيعه، ج وسائل ؛.  

٣٢ .5 N��jD �Z�� /� )�8 )89 4� �=	j�� 4� T�z E3? �!7I YF / UZ� � �=	j�� 4� T�^Z�= :�!IXوسائل ؛  

  .١من ابواب المواقيت، ح ١٣، الباب ٢٣٦، ص٨الشيعه، ج

٣٣ .5 1� ;�;�1[ 0A13 ./� .�0� 1� .213 1y.M ;g0�1� 1W .� 1=	 ;j0�� 14 .� 1T .� 0 ;z 0E13 .�0Z 1� 1� .B./ 1) 1� 18 �) ;8 19 04 7 1=	 ;j0�� 147 .� ;T .� 0 ;z 1�! 1I�Xوسـائل  ؛  

  .٢من ابواب المواقيت، ح ١٣، الباب ٢٣٧، ص ٨الشيعه، ج

باشـد و   ،کنـد  عقيق و آن ميقات اهل نجد و عراق و کسي که از غير ايشان از آن عبـور مـي  . ٣٤

ذات عراق است و اقوي آن است که احرام بستن  ،عمره و آخر آن ،آنمسلخ و وسط  ،اول آن

 ؛سـپس از عمـره باشـد    ،جـايز اسـت و افضـل آن اسـت کـه از مسـلخ       ،از همـه جاهـاي آن  

: ٢.ق،   ه١٤٢٥ مدرسـين،   جامعه قم، اسالمي، علي: روح اهللا، خميني، مترجم تحريرالوسيله،

٨٧ .  

يعني قطع و جدا شد. در بالد عرب جاهاي بسياري است که نام آنهـا را عقيـق    ؛العقيق: عق

در حجـاز هفـت عقيـق     ، عقيـق گوينـد.  گذاشته و به هر جايي که سيل آن را گشـاد کـرده  

موجود است که مشهورترين آنها عقيق مدينـه اسـت. عقيـق: راه مدينـه بـه مکـه از عقيـق        

 قـاموس  ؛هاسـت  ست و آن ميقات بـراي حـاجي  از مدينه تا ذوالحليفه شش ميل ا .گذرد مي

 اول، چـاپ  يمـين،  ابـن  انتشـارات  سـبزوار،  طبيبـي،  سيدحسـن  وفـر   ملکوتي اهللا ولي حج،

   .٨٨.ش، ص  ه١٣٨٢
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٣٥ .5S. 1� .) ;8 B��� .4 1� 1\Z .k� 1� 0F.M ! 1F 13 ;g0�1[ 1A  1J . 0u� .�0Z 1� 1� ;) ;V 0�1Z 1= �6 18 19 1� 1� 0� ;� ? .	0� 1� N�� .�1� 0� ;� ;  ;�  1)0� 1I  1P7Z .� 1�0�� 1�7 ;�0� 1� 0E13, 
 .PZ .� 1�0�� 1y.M 1T� 1� 0& .¬� ;� ]V 1Á ;� 0T13 �6 18 1�.� ! 1% ;� 1�0 1� 1� .g0I 1	0�� 1)0� 1I ;T .� 0̂ ;Z 1=  1E!1� 0� 1a.� ! 1% ;� 1�0 1� 1�,  1�! 1I:  .g7 0I 1	0�� 1)0� 1I ;T .� 0 ;z

 NJ 0<1= �6 18 1�.� BE.| 1= �6 18 1�.�  1	7 1C ? .lB�� 1	 ;k 1�?Xمـن ابـواب    ١٢، البـاب ٢٣٦، ص٨الشـيعه، ج  وسـائل  ؛

  .٢المواقيت، ح

٣٦ .5 ;�	 ;� 1� .B/� .�0� 1� ! 1F 13 ;g0� .� 1A:  ;�	 ;A 19 ;�1� BI 1� ? .lB�� .g0I 1	0�� 1E�;, 1T .� 0 ;z 0E13 S.̀ 1�0� 1� 1�0Z1� ./�9  BG.M  1p 0	7 1= 1#!71 1� 0E13
 1� 0� ;�0�� .� .� 0% Ba���X١من ابواب المواقيت، ح ١٢، الباب ٢٣٦، ص ٨الشيعه، ج وسائل ؛.  

، ٢ش، ج.  ه١٣٧٤ چهـارم،  چـاپ  دارالعلـم،  مدرسـه  منشـورات  خميني،امام  تحريرالوسيله، .٣٧

  .١٨٩ها، ص ميقات

  .١٩١همان، ص. ٣٨

  .٤٠ق، ص.  ه١٤١٨ مشعر، تهران، زاده، فالح محمدحسين بانوان، ويژه حج مناسک. ٣٩

  . همان.٤٠

  .١٨تا، مسائل ميقات، ص بي مشعر، تهران، اي، خامنه سيدعلي، حج، ناسک. م٤١

  .٨٤تا، ص بي مشعر، تهران، کابلي، فياض اسحاق، محمد حج، مناسک. ٤٢

 سـوم،  چاپ مشعر، نشر محمودي، محمدرضا تنظيم و روح اهللا، خميني، تهيه حج، مناسک. ٤٣

  .٧٠ش، مسائل متفرقه ميقات، ص.  ه١٣٨٦

  .١٩١ها ص ، ميقات٢تحريرالوسيله، ج . ترجمه٤٤

  .٨٤مناسک حج فارسي، محمد اسحاق، فياض کابلي، ص. ٤٥



  



  
  
  
  
  

   ميقات با جده محاذات عدم
  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ميقات حج، شماره 

 مسـائل  از ياپـاره  ينقـد و بررسـ  «با عنـوان   يطوالن يااز مقاله يبخش ،ن نوشتاريا

 ،نگارنده .ده استيبه چاپ رس ،قات حجيدر فصلنامه م ،است که در سه بخش» مناسک

نقد و  مطرح وافته است، يکه در مناسک حج  ياز مسامحات يبرخ ي،طوالن ين مقالهدر ا

ن مقالـه اسـت، بـه    يا نهم از بخش دوم مسئلهرو که شيدر نوشتار پ .کرده است يبررس

نگارنده پس از نقـل   .قات پرداخته شده استيا عدم محاذات جده با ميموضوع محاذات 

با فـراهم بـودن امکانـات و وسـائل     «سد: ينوين مسئله، مياز اختالفات فقها در ا يبرخ

نکه اختالف از يست؛ مگر ايسته نيچ وجه شاين مسئله به هيموجود، اختالف و ابهام در ا

  ».است يگريسخن د ،محاذات باشد که آن ينانظر مع

 كارشناسـان  كـه  است مسائلي از يكي ميقات، با جده محاذات عدم يا محاذات مسئله
. نيسـت  شايسته وجه هيچ به آن، در اختالف و كنند معين و مشخص را آن تكليف بايد
 و رونـد  مـي  حج به هواپيما با كه كساني«خوانيم:  مي معاصر مراجع از برخي مناسك در
 برونـد  احـرام  بـدون  كه است آن احتياط شوند، مشرف مدينه به حج، از بعد خواهند مي

 بـا  محـاذي  شـد  معلوم حده يا جده اگر كنند، تحقيق اعتماد مورد اطالع اهل از و جده،
 از و جحفـه  مثـل  ديگـر،  ميقات به بروند اال و شوند محرم آنجا از هاست ميقات از يكي
  ».شوند... محرم آنجا
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 موضـوع  ،فقيهان از يبسيار نظر به ،مواقيت از ييك با جده محاذات عدم يا محاذات
 آيا كه كند تحقيقـ  است خبر يب جا همه از كهـ  يحاج داشت توقع نبايد و است حكم
 وسـائل  و امكانـات  همـه  ايـن  با ،آن در ترديد و ابهام و نه يا است ميقات يمحاذ جده

  :اند نوشته زمينه اين در ديگر فقيهان از يبرخ .نيست سزاوارکنوني، 
 آن محـاذات  عـدم  بـه  اطمينان بلكه نيست، ثابت مواقيت از ييك با جده محاذات«ـ 
 ،جـده  بـه  رسـيدن  از قبل است الزم يحاج بر و نيست يمجز جده از احرام پس است.

  ١.»...ببندد احرام نذر محل از و نموده احرام نذر
  واقـع  جده يشرق جنوب در جحفه، يمحاذ نقطه ،يجغرافياي يها نقشه مالحظه با«ـ 
  ».است واقع ميقات از قبل زيرا بست؛ احرام جده فرودگاه در شود يم نذر با لذا و است

 يـا  ميقـات  بـه  يـا  بايد بنابراين .نيست ثابت ها ميقات از يك هيچ با جده محاذات«ـ 
  ٢».برود ميقات محاذات
 آنجـا  از نـذر  بـا  كـه  است آن احوط لذا .ميقات يمحاذ نه ،است ميقات نه ،جده«ـ 
  ٣».شود محرم

 يعنـي  حكم، موضوع وضع نبودن مشخص زمينه، اين در علما فتواي اختالف منشأ ظاهراً
 آن، در ابهـام  موجـود،  وسـايل  همه اين با كه ،٤است ميقات با جده محاذات عدم يا محاذات

 آن، اثـر  بـر  و باشـد  اختالف »محاذات« كلمهمعناي  در اگر البته. نيست شايسته وجه هيچ به
  بود. نخواهد وارد اشكالي چنين و است ديگري سخن شود، اختالف جده بودن محاذي در

  
  
  

                                                           

  .٢١٢ مسئله، ١١٩ـ ١١٨حاشيه)، صص  ١٢مناسك حج (با . ١

   .همان. ٢

������� 
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  .٤٤٣ مسئله، ذيل ١٩٩همان، ص. ٣

 احرام از جده حتـي بـر فـرض محـاذي    «فرمايند:  برخي از فقيهان نيز مانند آية اهللا خوئي مي. ٤

. ٢١٢ مسـئله ، ذيـل  ١١٨حاشـيه مناسـك حـج، ص    ؛ ».. مجزي نيسـت  ،بودن آن با ميقات

براي كساني كـه   ،چه محاذي باشد و چه نباشد ،قيهان هم معتقدند احرام از جدهبعضي از ف

�5كنند، صحيح است:  از ميقات و نزديك آن عبور نمي� *���G 4� � *�8 4� T��&¬� *�Q��  �7&3
��� ����!F �3 gZI�	��X�M ��If� 	k � (� ��	Q��X.  



  



  
  
  
  
  

  هيدر تلباط ياحت
  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٦، پاييز ٦١ميقات حج، شماره 

از مسـائل   ياپـاره  ينقـد و بررسـ  «اسـت بـا عنـوان     يامقالـه  بخشي ازن نوشتار يا

 مـتن  .پرداخته است حج، در مناسک ،فقها يداده از سو يکه به مسامحات رو» مناسک

ه يتلباحتياط در مربوط به  مسئله اول و دوم از قسمت سوم مقاله مذکور است کهحاضر، 

ـ احت ،نخسـت  مسـئله در  ،نگارنده محترم .است ت اهللا يـ مرحـوم آ  يرا کـه از سـو   ياطي

احتيـاط  «اند:  ن باره فرمودهيدر ا ايشان .استکرده  ي، بررسيه نقل شدهدر تلب يخوانسار

انده (به فتح نون) خو» نَعم«(به كسر نون) و يك بار » نِعمآن است كه در تلبيه يك بار 

در تلبيه، نِعمت جه گرفته است که يات قرآن و کتب لغت، نتيآ يسنده با بررسينو ».شود

معنـا  به يقين خطاست و احتياط در آن  ،به كسر نون، به طور قطع صحيح و به فتح نون

 را، از مراجـع عظـام   يکـ ياز  ،ک پـنجم يـ مربـوط بـه لب   ييدوم، فتـوا  مسـئله در  .ندارد

کـرده   يبررسـ  »زنـد  يبه احرام او نمـ  يد، ضرريقصد رجاء بگواگر به «عبارت که  نيبد

چون پس از انعقاد احرام، گفتن لبيـك  « :سدينوي، ممسئلهن يا يسنده با بررسينو .است

مستحب است، ذكر لبيك پنجم، حتي به قصد استحباب، مانعي ندارد و بـه هـيچ وجـه،    

  .»زند نمي ضرري به احرام ،قصد رجا الزم نيست و به هر قصدي بگويد

  »َنعمت«و » نعمت«اط در ياحتمسئله نخست: بررسي 

احمد خوانسـاري (طيـب اهللا   اهللا حاج سيد  آيةاز فقيه واال مقام و محتاط، مرحوم  .١
 :شده است منقلبه و مثواه) چنين نقل الجنّةثراه و جعل 
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(بـه  » نَعمت«(به كسر نون) و يك بار » نِعمت«ـ احتياط آن است كه در تلبيه يك بار 
 .فتح نون) خوانده شود

نگارنده در مسجد شجره خود ديدم و شنيدم كه روحاني كـارواني، كـه بـا سـابقه و     
تلبيه را بـا   :گفت مي رسيد نيز براي احتياط، به زائران كاروانش مي آگاه به مناسك به نظر

�1 «يكبار  :دو حركت بگويند 1� 0�]��� 1� 1� 0� 10�� BE.M «ن 1�7 «عمت) و بـار ديگـر   (به كسر نون 0� 10�� BE.M
 1� 1� 0�B��� حالي كه در اينجا به قطع و يقين، نِعمت (به كسر نـون)  به فتح نون نعمت). در( »�1

 .صحيح و نَعمت (به فتح نون) خطاست و جاي احتياط هم نيست

هاي گونـاگون، نِعمـت بـه     و به صور و اشتقاق در قرآن كريم، همه جا آنكهتوضيح 
 در تلبيه هم نعمت را به خداونـد سـبحان نسـبت    .ال نسبت داده شده استخداوند متع

�1e0 : «دهيم مي;�� 1 �1e1� 1� 1� 0�]��� 1� 1� 0� 10�� BE.M«.         ولـي نَعمـت (بـه فـتح نـون) ممـدوح نيسـت و
 .اندمذمت شده ،صاحبان آن

 ،سراندر دو آيه آمده و بيشتر مترجمان فارسي و برخي از مف» نَعمت: «توضيح بيشتر
 :اندآن را اشتباه به فارسي برگردانده

وا ِمْن َجن�ات وَُقُيون( )الف
ُ
 )َوَغْعَمـة َ�نُـوا فِيَهـا َفـاكِِهNَ *  َوُزُروع َوَمَقام َكـِريم*  َكْم تََر�

 .)۲۷(دخان: 

ُهْم َقلِيال(ب) 
ْ
ل Qْعَمِة َوَمه�وِ� ا7

ُ
نNَِ أ Qُمَكذ

ْ
 .)۱۱(مزمل:  )َوَذْرِ� َوال

واژه نَعمت در اين دو آيه به فتح نون است و در قرآن، تنها در همين دو جا آمـده و  
نِعمت  هر دو را به ،ولي بيشتر مترجمان .تفاوت بسيار دارد) (به كسر نون نِعمتبا كلمه 

 .اند كه البته اشتباه استو مرادف آن ترجمه كرده

سوب به خداوند متعال و ممدوح به كسر) از نظر قرآن مجيد، من( نِعمةشرحي ديگر: 
 .مذموم است و منسوب به غير خداي سبحان نَعمةاست؛ ولي 

با دو آيه بـاال، ايـن    آنهاهاي ذيل كه در بسياري از آيات آمده و مقايسه  تدبر در واژه
 :سازد مي حقيقت را به خوبي آشكار
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�1 �/.«ـ  1� 0�.C«. 

1g «ـ  0�1� 0C13« خطاب به خداوند متعال. 

04 �/.«ـ  .� � 1� 0�.�.F «در دو آيه. 

g; «ـ  0�1� 0C13«. 

١)َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمة َفِمْن اهللاِ (ـ 
 

\1 �/;«ـ  1� 0C13«. 

2[ «ـ  19 ;� 1� 0�.C«. 

�1e1 «ـ  1� 0�.C«خطاب به خداوند متعال ،. 

\0 «ـ  ;j]F 19 1� 1� 0�.C«. 

�.S«ـ  1� 0�.C«. 

�B!«ـ  .� N� 1� 0�.C«. 

��1; «ـ  1� 0�.C«. 

��0; «ـ  .� N� 1� 0�.C«. 

�; «ـ  1� 1�.C«. 

R.F«يك مورد  ،ولي در دو آيه مذكور ]l 1j ;�« ،» .�7 1� 0�B��� .y�;3 «اند و يك مـورد   دانسته شده
 .اندبوده ���1Cهم در مقام مذمت كساني است كه داراي 

و بالكسـر:   ، بـالفتح: التـنعم  النَّعمـة «اسـت:   صاحب كشاف هم، ذيل هر دو آيه گفته
�7«و ذيل آيه دوم افزوده است: » األنعام *=�o � \*��7o )7k3 �	C!7W � ���7I ��,!�' \k �«.در  ٢

» المعجم الوسـيط «اند؛ مثالً در ها هم براي اين دو واژه، دو معناي متفاوت آوردهفرهنگ
٣.»_��Z��� 6Z$ � �k!=��� :������(((  � �!� � �c9 4� �F \�C3 !� :���.���d«آمده است: 

 

� � ��-S7k � ,��-�!7F ���1���7�7=��� � ³�7 ��"7«گويد:  همچنين ابن اثير مي در المعجـم   ٤».�*
به راحتـي و آسـايش و در    نَعمةبه بركت و نعمت خدادادي و  نِعمةنيز ) ٤٠٤الذهبي (ص

فراخـي، زيسـت بـه    «بـه   »فرهنگ نامه قرآني«و در » آسايي تن«به  ٥»ركشف األسرا«تفسير 
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 :است »فارسيـ فرهنگ معاصر عربي «سخن  ،تر ترجمه شده است و از همه مبسوط» ناز

ــة ــي نَعم ــدگي ب ــدگي راحــت، زن ــه : زن ــايش ...دغدغ ــنودي،  ...گشــادگي، آس خش
 .مندي برخورداري، تمتع و بهره

٦.: بركت، لطف، بخشايش، فضل، خير، فيض، توفيقنِعمة
 

شـود.   ميدانسته  آنهااز آنچه مالحظه شد، تفاوت معنايي اين دو واژه و عدم ترادف 
 :اندول به اشتباه نِعمت ترجمه كردهكه نَعمت را در آيه ا ها اكنون برخي ترجمه

 ».بودند مي و نواختي كه در آن خوش«دكتر امامي: 

 ».و نعمتي كه از آن برخوردار بودند«دكتر فوالدوند، ويرايش دوم: 

 ».ها و آسايشي كه در آن برخوردار بودند و نعمت«دكتر مجتبوي، ويرايش دوم: 

 ».و نعمتي كه در آن خوش و خرم بودند: «خرمشاهي، ويرايش دوم

 ».مند بودند و نعمتي را كه در آن بهره«صاري: ان

 ».و نعمتي كه در آن متنعم بودند: «ابوالقاسم پاينده

 ».ردار و شاد بودندو نعمتي كه در آن برخو«ياسري: 

 ».و نعمتي كه بودند در آن متنعمان«زاده:  مصباح

 ».هاي فراوان ديگر كه در آن غرق بودند و نعمت«: اهللا مكارم آية

 ».گذراندند مي ها كه در آن به شادماني و عشرت و نعمت«بهبودي: 

 ».و نعمتي كه از آن برخوردار بودند«پورجوادي: 

 ».در آن برخوردارانو نعمتي كه بودند «معزي: 

 كه در آن شادان و با نـاز و نعمـت زنـدگي    ]ديگري[هاي فراوان  و نعمت«خرم دل: 
 ».كردند مي

كـه  هايي  و نعمت«ترجمه مركز فرهنگ و معارف قرآن كه جديدترين ترجمه است: 
 .»به خوشگذراني مشغول بودند آنهادر 

و نـازي كـه   « :ايـراد باشـد   كـم  ياايراد  رسد ترجمه ابوالفتوح رازي بي مي ولي به نظر
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  ».ايشان در آن با بطر و اشر و معجب و با نشاط بودند از آن
گفتني است ابوالفتوح، نعمـت (بـه كسـر) و مشـتقات آن را در مـوارد بسـياري كـه        

 .»ناز«ترجمه كرده است، نه » نِعمت«به همان  ،مراجعه شد

نتيجـه   .فسير نشده استاين دو آيه، حتي در برخي از تفاسير هم درست ترجمه و ت
عمت به كسر نون، به طور قطع صحيح و به فتح نون به اينكه در تلبيه، نو خالصه سخن 

عالوه بر وجوهي كه گفته شد، ديده نشد كـه   .نداردمعنا يقين خطاست و احتياط در آن 
انـد، در  در ادبيات هم يد طوالني داشته آنهااحدي از فقهاي شيعه و سني، كه بسياري از 

هر دو در  ،عالوه بر اين، شهيد اول و شهيد ثاني .را صحيح احتمال داده باشند ���1Cتلبيه 
�1 : «اندمناسك خود فرموده 0� 10�� BE.M « 1 «و� 0� 10�� BE13 « صحيح است و (به فتح و كسر همزه ان)

مرحوم آية اهللا سيد احمد خوانساري براي رعايـت ايـن نكتـه و جهتـي ديگـر، احتيـاط       
 :اند كه تلبيه به چهار شكل خوانده شودكرده واجب

۱.  1� 0� 10�� BE.M((( ٢.  1� 0� 10�� BE13... ٣. ...  ;�� 1� 1e1� 1e0��1e1� ;e0  ... .٤، )به فتح كاف( ;�� به ضـم   ،�1
٧.)كاف

 

خوانـدن   بـار چهار براي رعايت احتياط، نيازي به  ،يكي از اساتيد به ايشان گفته بود
صحيح است و شامل صـورت فـتح و ضـم آن    » ملك«ن بر كلمه نيست؛ بلكه وقف كرد

، »E3* «و » EM* «بنابراين بـا همـان دو بـار خوانـدن:      .دو مرحوم خوانساري پذيرفتن شود مي
  .احتياط رعايت شده است

  ك پنجمياط در لبياحتمسئله دوم: 

كه لبيـك  دانستند در تلبيه، ابتدا احتياط واجب مي(دامت بركاتهم) يكي از مراجع عظام 
اگـر بـه قصـد رجـاء     « :و سپس از اين نظر عدول كردنـد و فرمودنـد   ٨دپنجم گفته نشو

در حالي كه به فـرض، لبيـك پـنجم نـه وجـوب       ٩».زند نمي ضرري به احرام او ،بگويد
زند؛ چـه،   نمي داشته باشد نه استحباب، گفتنِ آن به هر قصدي، ضرري به احرام و تلبيه

 تحقـق بيك پنجم، زائر شرعاً محرم شـده اسـت و پـس از    در اين فرض، پيش از گفتن ل
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از سوي ديگر، قصد وجه الزم  .هاي مكه مستحب است تا ديدن خانه احرام، گفتن لبيك
نـه  كننـد،   مـي  ، نـه قصـد وجـوب   گويند مينيست و كساني كه هنگام محرم شدن تلبيه 

رخي مستحب يا كه بخشي از آن به طور قطع واجب و ب استحباب؛ بلكه مجموع تلبيه را
آورند و هيچ كس به قصـد تشـريع و ماننـد آن،     مي بر زبان ،مطابق احتياط وجوبي است

بنابراين، گفتن لبيك پنجم، به اتفـاق   .گويد تا مرتكب حرام شده باشد نمي لبيك پنجم را
دخيل باشد يا نباشـد   ،احرام تحققدر  اينكهفقها مستحب يا مطابق احتياط است؛ اعم از 

 .عدول از اين سخن، حداكثر، لغويت تكلم به لبيك آخر است، نه چيز ديگر و به فرض
آخـر را نيـز    هنگام بيان كيفيت تلبيـه، بيشـتر يـا بسـياري از فقهـا لبيـك       اينكهعالوه بر 

اهللا حاج آقا حسين بروجـردي بـر مناسـك شـيخ      تاند؛ مثالً در حاشيه مرحوم آي افزوده
ديگر  لبيكبلكه احوط آن است كه در آخر، يك  ،اولي«خوانيم:  مي(رحمهما اهللا) انصاري 

اهللا گلپايگاني بر مناسك مزبـور آمـده اسـت:     تآيدر حاشيه مرحوم همچنين  ١٠.»بگويد
همچنـين در مناسـك    ١١.»اضافه يك لبيك ديگر اسـت بعـد از الَ شَـرِيك لَـك     ،احوط«

د از الَ شَـرِيك  و احتياط مستحب آن اسـت كـه بعـ   «اهللا ميالني آمده است:  تمرحوم آي
١٢.»يك مرتبه ديگر بگويد: لبيك ،لَك  

از جمله گفتن لبيـك   ،هاي مختلفپس از بيان صورت ،عالوه بر اينها صاحب عروه
  :  نويسد مي ،پنجم

��f���  �^Z^' � YW �	�� E3 *6^�"� )F ,�9	Wl�� 9	Q�� 4� *)jF E!ZoG!F 9��j���
 :9Y� 4F ���!��(((  1� 0� 10�� BE.M 1e70ZB�1� ,e70ZB�1� .� .9!7�10�� � 1L 1e70ZB�1� , 1e1� ;e0�;0�� 1� 1e1� 1� 1� 0�.7*��� 1�

 N!Z .��,  ��Me0ZB�1� .TJ B"�� .9�,( (((١٣ 
� «صاحب جواهر نيـز گويـد:    .هيچ فقيهي بر اين سخن حاشيه ندارداست که  گفتني

 �	7�F �7���� RF � �9	Fb�� �9	Q�!F ����� RF q��� ���  	&35 1e70ZB�1� ((( e70ZB�1� 1e71� 1e7� . 1¡ G  �
���  	&3(((.«١٤

 

بـن عمـار اسـت كـه در آن      معاويةروايات و از جمله صحيحه  ،باالتر از فتواي فقها
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1 ����5��o E3 �Z�7	�: «آمده است: e70ZB�1� B\7 ;% *��� , 1e70ZB�1� (((  .� .9!7�10�� � 1L 1e70ZB�1� ,e70ZB�1� 1e71� 1e7� . 1¡ G
e0ZB�1�«يـك   ١٥مسـتحب اسـت، ذكـر لبيـك      ...بنابراين چون پس از انعقاد احرام، گفـتن لب

پنجم، حتي به قصد استحباب، مانعي ندارد و به هيچ وجه، قصد رجا الزم نيسـت و بـه   
 .زند نمي ضرري به احرام ،هر قصدي بگويد

كه آنان  هنگام تلقين تلبيه به زائران، درحاليها،  ميقات، برخي از روحانيون كاروان در
ناگهـان   »ال شَرِيك لَك«غرق در معنويت و توجه به خداوند متعال هستند، پس از جمله 

و در »! لبيـك «؛ مقلدان فالن مرجع نگويند، ولي مقلدان ساير مراجـع بگوينـد:   گويند مي
 ...افتد كه چه شد؟ چه بگوييم؟ چه نگوييم؟ و مي زائران پچ پچ

ماند، لغويت تكلم به لبيك آخر  مي چيزي كه باقياز ادله مذكور كه بگذريم، حداكثر 
 ،كه وجهي نداردآرا گونه اختالف  ما اذهان زائران را با بيان اين چرا .است، نه چيز ديگر

و شك و دو دلي تبديل كنيم؟  ،مشوش و حال خوش و معنوي آنان به همهمه و پچ پچ
بـراي  گونـه   لبيـه را دو روحاني كارواني را ديدم كـه ت  ،) هم١٣٨٦در عمره سال جاري (

يك بار طبق نظر مشهور با لبيك پنجم و يكبار ديگر طبـق نظـر مرجـع     :گفت مي زائران
يكبار ديگر هم تلبيه را طبق نظـر  «افزود كه  مي پيش از آن نيز ؛مذكور، بدون لبيك پنجم

  .!»فالن مرجع بگوييد
  
  
  

                                                           

 .٥٣. نحل: ١

  .٦٤٠ و ٢٧٦، صص ٤ج. ٢

  .٩٣٥المعجم الوسيط، ص. ٣

  .٨٣، ص٥، جهالنهاي. ٤

   .٩٣، ص٩جکشف االسرار، . ٥

������� 
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  .٧٠١. فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، ص٦

  .٣٨ مسئله، ١٢٤ص  ،مناسك شيخ انصاري، (با حواشي عده اي از فقها). ٧

  ..ش  ه١٣٨٤، چاپ مشعر، سال ١٤١مناسك حج، ص. ٨

  ..ش  ه١٣٨٦، چاپ مشعر، سال ١٨٣مناسك حج، ص . ٩

، چاپ ١٨٣؛ مناسك حج، ص٣٧ مسئله، ١٢٣اي از فقها)، ص  ا حواشي عدهمناسك شيخ (ب. ١٠

  .١٣٨٦مشعر، سال 

  همان.. ١١

  .٢٧، م٦١١ص ،مناسك مرحوم آية اهللا ميالني. ١٢

 مسـئله ، ٢٥٠ و ٢٤٩ص ص، ٧ك: تذكرة الفقها، ج .ر ؛٦٦٤ و ٦٦٣ص ص، ٤ج العروة الوثقي، . ١٣

١٨٧.  

  .١٠٣هداية الناسكين، ص . ١٤

  .٢از ابواب االحرام، ح ٣٦، باب ٣٧٥ و ٣٧٤ ص، ص١٢وسائل الشيعه، ج . ١٥



  
  
  
  
  

   احرام تمحرما
  حج) فقهي و اصطالحي مفاهيم  و معاني در گسترده (پژوهشي

  کرماني حجتي علي

  .ش  ه١٣٧٢، زمستان ٦ماره ميقات حج، ش

پژوهشـي گسـترده در   «وار، تحت عنـوان  اي سلسلهرو، قسمت چهارم از مقالهنوشتار پيش

حج را از ابعـاد  ها و اصطالحات فقهي است که واژه» معاني و مفاهيم اصطالحي و فقهي حج

گوناگون، بررسي و تحليل کرده است. اين بخش از اين مقالـه، مربـوط بـه محرمـات احـرام      

است. نويسنده در اين نوشتار، شش مورد از محرمات احرام، مسـتندات و ادلـه آنهـا و کلمـات     

  فقها را مطرح کرده است. اين شش مورد، به ترتيب مذکور در متن مقاله عبارتند از:

  ؛ يصحراي حيوان شكار .۱

  ؛ شهوت يرو از كردن لمس و آنان بوسيدن زنان، با آميزش .۲

  غير؛ يا خود يبرا ازدواج عقد خواندن. ۳

  . استمناء؛ ۴

  بد؛ يبو از يبين گرفتن و عطريات استعمال. ۵

  .مردها) يبرا( دوخته لباس پوشيدن .۶

   اشاره
 خود بحث يبرا كه يعنوان يمقتضا به ما داريد، توجه كه طور همان! يگرام خواننده

 توجـه  مورد گون، اگون ابعاد از را حج يفقه اصطالحات و ها واژه از يك هر ايم، برگزيده
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 يا گسـترده  شكل در را مزبور مفاهيم از يك هر اسرار و يشرع احكام سپس و داده قرار
  .گردد يم تقديم »احرام« به مربوط بحث چهارم قسمت اينك... . كرد خواهيم يبررس
 يدوسـت  كامـل،  امنيت كامل، صلح منطقه( حرم واژه يا ريشه وحدت زيباست چه ...

�T��7&¬� �7 �678: «فرمـود  9ماكر ينب كه! احرام واژه با) كامل تعاون و�� T�7��«.آيـا  ١ 
 كـه  نمود هاستفاد را دقيق و ظريف تعبير اين ،9خدا رسول درخشان سخن از توان ينم
 كـه  حاج ييعن است؟ محرم جان و دل در ياله امن حرمِ از يانعكاس ،احرام حقيقت در

 وجـود  منطقـه  و آورد يمـ  وجـود  هب دوخ وجود در را ياله امن حرم گويا بندد يم احرام
 نـه  مگـر ! دارد يم اعالم امان و امن و آرامش، و صلح منطقه و ممنوعه منطقه را خودش

  ٢ :شود يم حرام يحاج بر چيز ۲۴ ،احرام از پس كه است اين

   يصحراي حيوان شكار .1

 شـكار ( مكنيـد  صـيد  هسـتيد،  محـرم  كـه  حـالي  در ...« ؛٣)ُحـرُمٌ  اْغـُتمْ  و الَصـْيد َيْقُتلوا ال... (
  )۹۵(مائده:  )».مكنيد
 هسـتيد،  محرم كه زماني تا بياباني، شكار و ...« ؛)ُحُرماً  ماُدمُتمْ  ال��  صيدُ  عليكم ُحرQمَ  وَ ... (

  )۹۶(مائده: ». است حرام شما بر
ينَ  اي�ها يا(

�
ن�ُكمُ  آَمُنوا ا� ـْيدِ  ِمـنَ  ءٍ  يـبَِشـ اهللاُ  َ;َْبلُو� ُ  الص�

ُ
يْـديُكم تَنـا�

َ
 اي« ؛).. رِمـاُحُكمْ  وَ  أ

 بـدان  شما هاي نيزه و ها دست كه بيازمايد صيد از چيزي به را شما خدا ايد، آورده ايمان كه كساني
  )۹۴(مائده:  .»رسد مي

 شـكار  هرگونـه  ،محـرم  يبـرا : «است آمده احرام تروك باب در يفراوان احاديث در
 هرچنـد  است؛ حرام محرم يبرا شكار گوشت خوردنهمچنين  ٤».است حرام يصحراي

 ؛ همچنـين ٥باشـد  كـرده  اهدا يو به را آن گوشت و كرده صيد را آن) محل( محرم غير
 يبـرا  نيز حيوان آزار و شكنجه يحت .نيست جايز ملخ كشتن، محرم يبرا كه است آمده

  ٦ .نيست سزاوار يو
  دهد:   مي فتوا اين چنين شكار حرمت درباره خود كتاب در طوسي، شيخ الطائفه، شيخ
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 توانـد  ينمـ  نيـز  و آن، بـه  يراهنمـاي  و اشاره نيز و نيست جايز شكار ]محرم[ انسان يبرا
 نيست جايز يو يبرا همچنين .بخورد است، كرده شكار يديگر كه را يصيد گوشت

 ياحـد  يبـرا  و بـود  خواهـد  ميته شكار، گوشت كند، چنين اگر و كند ذبح شكار كه
  ٧ .باشد ينم روا آن خوردن

 كـريم  قـرآن  در .اسـت  حـالل  ،محـرم  يبـرا  آن خوردن و يدرياي حيوان شكار البته
  َطعاُمهُ  و اَ-ْحرِ  صيدُ  لَُكمْ  احل� (: است شده تصريح

ً
ـيارة وَ  لَُكـمْ  َمتا�  شـكار  شـما  بـر « ؛)لِلس�

  )۹۶. (مائده: »...است اي توشه راهگذران و شما بر [آن] است؛ شده حالل آن خوردن و دريايي
 و: «دهـد  يمـ  فتوا مائده سوره ۹۶ شريفه آيه به استناد با نيز) ق.  ه ۴۱۳ م( مفيد شيخ

  ٨ ..». االحرام يف محرم البر صيد

   شهوت يرو از كردن لمس و آنان بوسيدن زنان، با آميزش .2

 و« ؛)ا�ـج U جـداَل  َوال فُُسـوق َوال َرَفَث  َفال فيّهنَ  َفَرَض  َفَمنْ (: شريفه آيه دليل به جماع
 حج در مناقشه] [و مجادله و ندهد انجام زشت عمل و نكند نزديكي زن با برود، حج به كه هركس

  )۱۹۷. (بقره: »دنكن
 آن كـه  اسـت  شـده  روايـت  7صـادق  امام از عمار، بن يةمعاو از يعياش تفسير در

  :فرمود فوق شريفه آيه تفسير در حضرت
 ناسـزا  و فحـش  و گفـتن  دروغ از اسـت  عبـارت  ،فسوق و جماع از است عبارت ،رفث
 نيـز  و واهللا يبلـ  و الواهللا: بگويـد  شـخص  كـه  شكل بدين ؛سوگند ييعن ،جدال و دادن

  ٩.)دانستن باالتر و برتر ديگران از را خود و يفخرفروش( مفاخره از است عبارت جدال
  :گويد يم جعفر بن يعل که است آمده تهذيب كتاب در

 جـدال  و فسـوق  رفـث،  الفـاظ  از مـراد «: پرسـيدم  7جعفـر  بـن  يموسـ  امـام  رمدبرا از
 مفاخره و دروغ ييعن ،فسوق .زن با جماع ييعن، رفث: «فرمود پاسخ حضرت ؟»چيست

  ١٠.»واهللا يبل و الواهللا: كند ياد سوگند صورت بدين انسان ييعن، جدال و) مفاجره يا(
 e7�L =�47 ...: «نويسـد  يمـ  ،»كنـد  اجتناب بايد محرم كه يموارد« باب در مفيد شيخ
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 و جمـاع  ،رفـث  محرم بر است حرام«: گويد يم احرام محرمات باب در يطوس شيخ
 .نيست جايز شهوت يرو از آنها جسم كردن لمس نيز و آنها با مباشرت و زنها بوسيدن
 مراتـب  بـر  عـالوه  فقها از يبرخ ١٢.»است بالمانع شهوت بدون زن جسم لمس بنابراين

 حـرام  محـرم  يبـرا  را زن از تمتـع  و لذت هرگونه ي،كلطور  به و زن به كردن نگاه باال،
 ينهـ  زن، بـه  نظر و مس ،تقبيل آنها در كه است يروايات ،فوق يفتوا مدارك ١٣.دانند يم

 روايـات  مشـمول  نيـز  تمتـع  و لـذت  هرگونـه  مناط، تنقيح با است يبديه ١٤.استشده 
  .بود خواهد مزبور

  غير يا خود يبرا ازدواج عقد خواندن .3

 كـه  است كرده نقل 7صادق امام از سنان، بن محمد از خود كتاب در صدوق شيخ
 9ماكـر  رسول .كرد تزويج ،بود محرم كه يدرحال ،انصار از يمرد ...: «فرمود حضرت آن
ـ  االسـالم ثقة را، روايت همين ١٥.»فرمود باطل را يو نكاح ]فوريت به[  آورده نيـز  يكلين

  ١٦.است
: فرمـود  7صـادق  جعفر امام که است آمده »الفقيه اليحضره من« كتاب در همچنين

 هم) يمحل( يمحرم غير شخص يبرا اگر يحت و كردن ازدواج است حرام محرم يبرا«
  ١٧.»بود خواهد باطل ازدواج و عقد آن سازد، يجار ازدواج عقد

 عقـد  كـه  يمجلسـ  در توانـد  ينمـ  يحت ،محرم شخص كه است آمده روايات در نيز
 حـال  در كـه  يكسـ  اگـر  و ١٨باشد آن بر شاهد و جسته شركت شود، يم خوانده ازدواج
 يبـرا  زن آن ،داند يم را مسئله حكم كه يدرحال كرد، عقد خود يبرا را يزن است، احرام

 عقـد  ،صورت اين در كه بوده، حكم به جاهل اينكه مگر .بود خواهد حرام او بر هميشه
 ،شـد  خـارج  احـرام  از كه گاه آن و نيست حرام يو بر ،دائمطور  به ،زن يول است. باطل

  .كند عقد را او تواند يم
: فرمـود  حضرت آن كه است كرده روايت 7صادق امام از يكلين يعقوب بن محمد
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 ايجـاد  يجـداي  هميشه يبرا آنها ميان بايد نمود، ازدواج احرام حال در يمحرم مرد اگر«
 المحـرم،  نكـاح  بـاب  در انس بن مالك امام ١٩.»باشند يم حرام يكديگر بر ابد تا و گردد
  :است آورده

 بودند، محرم دو هر و بود اميرالحاج هنگام آن در كه عثمان بنِ ابان به عبيداهللابن  عمر
 در نيـز  تـو  مـايلم  و كـنم  ازدواج جبيـر  بـنِ  شَـيبة  دختر با خواهم يم من كه فرستاد پيام

 ]احــرام حــال در[ يكــار چنــين از را يو ابــان .ييــاب حضــور مــن نكــاح عقــد مجلـس 
: فرمـود  9خـدا  رسـول : گفـت  يم كه شنيدم عفان بن عثمان از من: گفت و بازداشت

 نـه  و ٢٠يديگـر  يبـرا  نـه  و سـازد  منعقد ازدواج عقد خودش يبرا تواند يم نه ،محرم«
  ٢١.بخواند ازدواج عقد خطبه تواند يم

 فتـوا  چنـين  اين احرام مكروهات و محرمات باب در ي،حل عالمه شيعه، آورمنا فقيه
����N!@$� �  N!"� �  N  ����"! : «دهد يم �"-�� � d�`� � �,!%D  �������� � ��!I�((( � Z��o NJ �  N��7nC 

�	%aF(((«.٢٢  

  استمنا .۴

 و عمـد  يرو از اگر ،محرم كه گردد يم استنباط طور اين افتاو و احاديث مجموعه از
 و شـده  مرتكـب  را احـرام  محرمات از ييك گردد، خارجي من او از كه بكند يكار قصد

  .گيرد يم تعلق يو بر هم كفاره و داده انجام را پروردگار ينافرمان و معصيت
 ذيـل  در جـواهر،  صـاحب  ،ينجفـ  حسـن  محمـد  شيخ المحققين امام و الفقها شيخ
  ٢٣ :گويد يم ،»اإلستمناء كذا و ...: «نويسد يم »احرام محرمات« باب در كه محقق عبارت

 بـا  يمحرمـ  مرد: «پرسش اين پاسخ در كه 7صادق امام از حجاج ابن صحيح دليل به
 تحقـق  جمـاع  اينكـه  بـدون  گردد، يم خارج او از يمن اينكه تا كند يم مالعبه خود زن

 تعلـق  كفـاره  يو بـر  و ]اسـت  حـرام  و[ بـوده  جمـاع  هماننـد  عمـل  ايـن «: فرمود، »يابد
  ٢٤.»گيرد يم

: پرسـيد  حضـرت  آن از كـه است  7ابوالحسن از عمار بن اسحاق خبرهمچنين در 
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ـ  تا كند يم يباز خويش آلت با كه يمحرم مرد حكم  چيسـت؟  گـردد،  خـارج  او از يمن
 ،احـرام  حـال  در ،خود زن با كه است يكس همانند يو درباره من يرأ« :فرمود حضرت

 بايـد  هم و كرده را خداوندگار ينافرمان و داده انجام حرام فعل هم ييعن( ٢٥».كند جماع
  ).بدهد كفاره
شـود   استفاده مـي  طور اين ،»رفث از اجتناب« ذيل در فقها يفتاوا نصوص در دقتبا 

ـ قا آن يبرا جماع از اعم و تر گسترده يمعناي و داده توسعه رفث مفهوم در ،ايشان كه  لئ
  :دهد يم فتوا چنين اين »جمل« در سيد جواهر، صاحب نقل به بنامثالً  اند؛ شده

 علـت  هر و جماع از است عبارت رفث و كند، پرهيز رفث از كه است واجب محرم بر
 بـه  آلود شهوت نگاه و لمس تا گرفته بوسيدن از گردد؛ يمن خروج باعث كه يموجب و

  ٢٦.زن
  : است آورده »جمل« شرح در ياضق همچنين و

 مالمسـه  طريق ازنکه يا از اعم ؛ننمايد استمنا نيز و نكند جماع كه محرم بر است واجب
 نيـز  را حيوانات يوط و لواط فقها از يبرخ يحت .باشد يو به آلود شهوت نگاه يا زن با

  ... .اند دانسته »رفث« در داخل
 هـر  ؛باشند يم رفث مفهوم در داخل بهائم يوط و لواط: است آمده »اللثام كشف« در

  ٢٧ ....»نگيرد صورت انزال كه چند
 تنهـا  ،محرمـات  از يبرخ كه است اين »احرام محرمات و تروك« در توجه قابل نكته

 كـار  آن گرديـد،  خـارج  احـرام  از محرمنکه يا مجرد به و گردند يم حرام احرام، دليل به
 بـه  و اسـت  حـرام  نيـز  محـل  يبرا ،احرام محرمات از يبرخاما  .گردد يم حالل محرم،

 زن بـا  مالعبـه  راه از كـه  ياسـتمناي مثالً  ؛باشند يم اوليه و سابقه حرمت يدارا اصطالح
 اگـر امـا   گـردد.  يمـ  حرام احرام،دليل  به محرم يبرااما  .است جايز ،گيرد صورت خود

ـ  .اسـت  حرام يابد، تحقق استمنا و پذيرد انجام اجنبيه زن با مالعبه، همين  حـال  در يول
 اسـتمنا  مقـدمات  تنها اگر البته .گردد يم شديدتر يدرجات و مراتب به حرمت اين ،احرام
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 تعلـق  محـرم  بـر  يا كفـاره  اصـل،  يمقتضـا  بـه  نگيـرد،  صـورت  يانزال و دهد انجام را
  ٢٨ .گيرد ينم

  بد يبو از يبين گرفتن و عطريات استعمال .۵

  :است گرديده صادر باره اين در كه يفراوان نسبتاً يفتاوا و نصوص دليل به
 حـال  در: «فرمـود  حضرت آن كه كند يم نقل 7صادق امام از سنان بن عبداهللا الف) 

 وجـود  زعفـران  آن در كه هم يغذاي و را، زعفران نه و) ينبو( مكن مس را يگل احرام
  ٢٩.»مخور دارد،

 حضـرت  آن كـه  كند يم نقل 7صادق امام محمد، بن جعفر از عمار بن معاوية  ب)
 و بگيـر  خـوش  يبو از را خود يبين و پرهيزب خويش طعام در خوش يبو از ...: «فرمود

 خـوش  يبـو  از كـه  نيست سزاوار ،محرم يبرا زيرا مگير؛ ناخوش يبو از را خود يبين
  ٣٠».ببرد لذت

 از بايـد  كنـد،  مـداوا  بايسـت  يمـ  ضرورتاً كه گرديد عارض محرم بر يبيمار اگرج) 
 كـه  كـرد  اقتضا ضرورت اگراما  .باشد نداشته خوش يبو كه كند استفاده يروغن و دارو

  ٣١ .ندارد يمانع صورت اين در جويد، بهره خوش يبو يدارا يدارو از
 و كـافور ، عـود  ،زعفـران  ،عنبـر  ،مسك يعطرها ،روايات از يبعض مطابق يرخد) ب

 مسـك، : انـد  كـرده  بسنده عطرچهار  به يبرخ يحت .اند دانسته حرام محرم يبرا را ورس
 كـه  گـردد  يمـ  استنباط طور اين ،روايات مجموعه يبررس از يول .ورس و زعفران عنبر،

  ٣٢ .كعبه خلوق مگر ،است حرام محرم بر عطرها يتمام استعمال و بوييدن
 كعبـه  به كه يمخصوص عطر( »كعبه خلوق: «پرسيد 7صادق امام از سنان بن عبداهللا

 ياشـكال «: فرمـود  حضـرت  اسـت؟  كـرده  سـرايت  محرم لباس به) شود يم ماليده مطهر
  ».ندارد

 ولـو  كعبـه،  خلوق جزه ب »خوش يبوها و عطريات عموم«: دهد يم فتوا يحل محقق
  ٣٣.»است حرام محرم بر ،غذا در
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  مردها) يبرا( دوخته لباس پوشيدن .۶

 لبـاس  پوشـيدن  تحريم بر فقها از يبرخ =يعامل حر شيخ متبحر، محدث نقل مطابق
  ٣٤ .اند كرده اجماع يادعا محرم، يبرا دوخته

 ���Z7¢ ���7 � ...: «نويسـد  يمـ  احـرام،  »مكروهات و محرمات« باب در يحل محقق
�!8��  .است حرام احرام حال در مردها يبرا دوخته لباس پوشيدن ييعن ؛٣٥»�

 آورده فـوق  عبـارت  ذيـل  ،جـواهر  صـاحب  ،ينجف حسن محمد شيخ ،محقق عالمه
: كنـد  يمـ  نقل »التذكره« از سپس ».نيافتم زمينه اين در يخالف يفتوا گونه هيچ من: «است

»�!r�  Y���� �=!W �Z��«.  
���G ��� Æ  �  4� ¢Z��� �7	c: «است آمده »عبدالبر ابن« از نقل به »يالمنته« در q7Zr 

)k� \7�: وسـايل  صـاحب  قـول  به ،دوخته لباس پوشيدن حرمت مورد در چند هر ٣٦.»���
»��,!&G�� �_ �z² �Z=(((«دوختـه  لبـاس  پوشـيدن  حرمـت  در يصـراحت  ،روايات ،٣٧ 

 حرمـت  بـر  داللـت  كه يروايت به اكنون هم تا من«: »الدورس« در شهيد گفته به و ندارند
 پوشـيدن  از تنهـا  روايـات  در .»ام نكـرده  برخورد باشد، داشته دوخته لباس عين پوشيدن
  ٣٨.است شده ينه سراويل، و قباء قميص،

  :نويسد يم هم جواهر صاحب
 پوشـيدن  حرمـت  بر داللت كه يحديث به ي،رواي هاي كتاب ديگر و اربعه كتب در من

 در »اجماعات معاقد« همين يآر ،٣٩نيافتم وقوف باشد، داشته محرم، يبرا دوخته لباس
  ٤٠.است يكاف ،احرام محرمات شمار در ،)دوخته لباس( »مخيط لبس« دادن قرار

 گفـتن  بـا  را خـويش  احرام محرم هرگاه«: دهد يم فتوا صريحطور  به يطوس شيخ لذا
 حـرام  يو بـر  ،خوش يبو و صيد و جماع و دوخته لباس پوشيدن ،ساخت منعقد تلبيه

  ٤١.»گردد يم
 نيـاورده  ميـان  بـه  يذكر دوخته، لباس پوشيدن حرمت از) ق.  ه ۴۱۳( مفيد شيخاما 

���7 ))): «اسـت  كـرده  بسـنده  زيـر  عبـارت  به تنها ،فتوا مقام در و است�G�  N!7QZ�I«؛٤٢ 
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  »....بپوشد) پيراهن( قميص نبايد  است، احرام حال در كه مردي«
 را دوخته لباس پوشيدن احرام، تروك باب در =يخمين امام معاصر، النظرِ دقيق فقيه

 و سـراويل،  قميص، پوشيدن را آن مصاديق و برآورده احرام محرمات و تروك شمار در
  ٤٣ !اند كرده ذكر قبا

 در آن گـرفتن  قـرار  و فقهـا  كلمـات  در »المخـيط  لبس« يكل عنوان ،نگارنده نظر به
 كه ٤٤شده اخذ يمصاديق همين از ،ـ   اجمعين عليهم اهللا رضوانـ   ايشان اجماعات معاقد

  ٤٥.است آمده هم احاديث در
 بحـث  از پـس  ،=دامـاد  محقـق  محمد سيد اهللاآية ،معاصر متبحر فقيه األستاد، سيدنا

	* ���Q	Â«درباره  خويش محققانه و االطراف جامع ;� ;V 47� E�	7�� ¢Z7���«،  چنـين  ايـن 
  :  كنند يم يرأ اظهار

 و صـريح طور  به نه دوخته، لباس عنوان از ياثر و عين باب، اين روايات در چند هر... 
 از كـه  يهـاي  لباس به ارشاد از يخال ،روايات ليكن گردد، ينم مشاهده ظاهر، نحو به نه

 حـدس  توانـد  يمـ  متتبع فقيه كه طور آن نيست، باشند، يم »دوخته: مخيط« عنوان لوازم
  ٤٦ .است منع و جواز مدار دائر »غيرمخيط و مخيط« عنوان كه بزند

 شـانه  بـه  لـوازم  سـاير  يـا  بـراي پـول   حجاج كه همياني ،»دوخته لباس« عنوان از البته
 جهـت  بـدين  اعـاظم،  برخي رأي به بنا، اين و ٤٧است شده استثنا كنند، مي آويزان خويش

  ٤٨!كند نمي تطبيق است، اندك آن در خياطي كار هميان كه بر مزبور، عنوان اساساً كه است
  
  

  
                                                           

  .٣، ص ٩وسايل الشيعه، ج . ١

جـواد حجتـي   ، محمـد  »نگرشي كوتاه به تبيـين حـج  «، مقاله ١فصلنامه ميقات حج، شماره . ٢

   .٩٨كرماني، ص 

������� 
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اين آيت در شأن ابويسير آمد كه در سال حديبيه محرم بـود.  «در تفسير ميبدي آمده است: . ٣

درحـالي   ،به خرگوري رسيد، او را ضربتي زد و افكند. اين آيت فرود آمد كه صيد را مكشـيد 

  ».ايد كه احرام بسته

٤ .5T�z  ���D *)W T�^�� �  *¥�� �Z' 4�X((( ابواب تروك االحـرام، ص  ٩وسايل الشيعه، ج  :.كر؛ ،

٧٤.  

٥ .5 � *)7 . ;� d��7k� E�� d�7_ d,!7' !7*� )7W[� E� �Z�� T�zX((( ابـواب  از ٢ بـاب  ،٩ج الشـيعه،  وسـايل ؛ 

  .٧٧ ص االحرام،  تروك

٦ .5����� G� ,���� )W!� E3 T�^�� �Z� �X((( ٨٣، ص ٦تـا   ٢، احاديث ٧، باب ٩وسايل الشيعه، ج ؛ .

5�F *l�� � �ZQ�� ?LÁ� E� �� �Z� �X((( ٨٤، ص ١، حديث ٨، باب ٩وسايل الشيعه، ج ؛.  

٧ .5 � (�ZQ�� 4� N!@ZD �Fl� E3 �� c	� G � (d�_ d,!' !� )W3 G � �Z�� �9!D¬� G � ,�ZQ�� E!"CJ� c	�G
 � � N!�Z� E!W ,�^FL E!=��W3 �&G b�Xص صـ النهاية في مجرد الفقـه و الفتـوي، كتـاب الحـج،      ؛

كشتن تمامي پرنـدگان حتّـي ملـخ را در حكـم شـكار صـحرايي        نيامام خمي ؛٢٢٠و  ٢١٩

 داننـد؛  دانسته و بنابر احتياط، كشتن زنبور و زنبـور عسـل را نيـز بـراي محـرم جـايز نمـي       

  .٤١٩، كتاب الحج، ص ١، ج تحريرالوسيله

، مؤسسـة النشـر   )شـيخ المفيـد  (قنعه، أبي عبداهللا محمد بن النعمان العكبـري البغـدادي   الم. ٨

  .٤٣٢االسالمي، ص

، ١؛ تفسـير عياشـي، ج   ٣٨٠الحج في الكتاب و السنة، مركـز الحـج للدراسـات و النشـر، ص     . ٩

  .٩٥ص

الرجـل:  والمفـاجره ـ خ) و الجـدال قـول     ( الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفـاخره . ١٠

  .٢٩٧، ص ٥التهذيب، ج ؛ »بلي واهللا«، »الوهللا«

  .٤٣٢المقنعه، ص . ١١

١٢ .(((5 T�� �  ��� 47� Ê7D �7"�J� �7� c	7�G � *4Ä¡!�� �  !"��� )Z��o � �Y�� 	k � �=��� T�^��
�	%D �_ 4� e�lF �[F G � (d	%a�!F 4k,!"8�X٢١٨النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، ص  ؛.  

١٣ .5��7%�� q7�� � � *l7� )W )F ,�	%a� N��nC � N!"� � NJZ��o � ,N!@$�  !"�!X امـام   ،تحريـر الوسـيله   :ر.ك؛

   .٤١٩، ص١ج ني،خمي
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�7�  �7*�I E( ���5�7o3و يا  X)))���%D �nC �o3	��M�  �5�nC 4 يا )k � ;�o3��� *�� 4�((X	 ��5Tمانند: . ١٤�
�	%DX(((٨٨، ص ٩از ابواب تروك احرام، ج  ١٢وسايل الشيعه، باب  :ر.ك ؛.  

  .١٢٣، ص١من اليحضره الفقيه، ج . ١٥

  .٢٦٧، ص ١فروع كافي، ج :ر.ك. ١٦

  .١٢٣، ص١. من ال يحضره الفقيه، ج١٧

١٨ .5!j��� �%a� E� T�^��� �Z�� ;³�!����� �	'f� � 9	�[�� ��-��Xنشـر  دفتـر  المشـكيني،  اهللا آيـة  ؛ 

  .١٩٣ ص قم، الهادي،

١٩ .5 N��F� E�,�!���G *\� Y%�ZF ��= T�� 	k � ��bo �L� T�^�� *E�( ( (X ٢٦٧، ص ١فروع كافي، ج  :ر.ك؛.  

  ...چه واليتاً و چه وكالتاً. ٢٠

٢١ . (((5 06;
0 1�G 1� , 0�.j0� ;�G 1� , ;T� 0̂ 1�� �j�1�GXالمؤطأ، مالك بن انس، با مقدمه، تصحيح، تعليقـات و   ؛

  ه ١٤١١محمد فؤاد عبدالباقي، داراحياء التراث العربـي، بيـروت، چـاپ دوم،     اخراج احاديث:

صحيح مسـلم، كتـاب النكـاح، بـاب تحـريم نكـاح        :نيز ر.ك ؛٦٩، حديث ٣٤٨، ص ١.ق، ج 

  .٤١المحرم و كراهة خطبته، حديث 

الحلي . . .، داراالضواء بيروت، تحقيـق و   المحقق الحرام، و الحالل مسائل في االسالم شرايع. ٢٢

  .٢٤٩، ص ٢و  ١اخراج و تعليق عبدالحسين محمد علي، چاپ دوم، ج 

  .٣٠٧، ص ١٨ج  ،جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم، نشر دارالكتب االسالميه، تهران. ٢٣

  .١من ابواب كفارات االستمتاع، حديث  ١٤وسايل الشيعه، باب . ٢٤

  .١من ابواب كفارات اإلستمتاع، حديث  ،١٥، باب همان. ٢٥

  .٣٠٧، ص ١٨جواهرالكالم، ج . ٢٦

  .همان. ٢٧

جـواهر   :ر.ك...؛ االّ فالمقدمات من دون انزال اليترتب عليهـا كفـارة اإلسـتمناء، لألصـل     و... . ٢٨

  .٣٠٨، ص ١٨الكالم، ج 

٢٩. 5�c �Z= N!�!�$ \�
oG� ,E��-�c �Z= N!@ZDG � T�� gC3 � N!C!z9 ��GE��-X ص ١فروع كـافي، ج  ؛ ،

٢٦٣.  

   .٢٦٢همان، ص . ٣٠
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  .٣و ٢، ١، حديث ٩٧من ابواب تروك اإلحرام، ص  ١٩، باب ٩وسايل الشيعه، ج . ٣١

  .، داراالضواء، بيروت٢٤٩، ص ٢و  ١شرايع االسالم، محقق حلي، ج . ٣٢

٣٣ .5:6Z
���  ��� T!�
�� � 	� � ,���j�� �	�V JV !� T	����( ( (X; ٢و  ١شرايع االسـالم، ج   :ر.ك ،

  .٢٤٩ص 

  .١١٥، من ابواب تروك اإلحرام، ص ٣٥، باب ٩وسايل الشيعه، ج . ٣٤

  .٢٤٩، ص ٢و  ١شرايع اإلسالم، ج . ٣٥

  .تهران ،، مرتضي آخوندي٣٣٥، كتاب الحج، ص ١٨جواهرالكالم، ج . ٣٦

  .تهران ،، المكتبة االسالميه١١٥، ص ٣٥، ذيل باب ٩وسايل الشيعه، ج . ٣٧

٣٨.  (((5�� UI� �� E��  ���v YC� ,¢Z��� R� \��^�F ����9� 7"�� �  !7���� � �Z7���� 4�7)����X بـه  ؛

  .٣٣٥، ص ١٨نقل از جواهرالكالم، ج 

٣٩ . (((5Æ � d�8� � E� �   !7k�_ � �7�F9f� 67�j�� � d,	8	�� Â	Q��� 4� !�Z�� )'� !*�( ( (X ر.ك؛: 

  .٣٣٥، ص ١٨جواهرالكالم، ج 

٤٠ . (((5Z��� ��� E�	���� )�8 � #!W p!�!r¬� �I!�� 4� ����A !� \�C¢X(((همان. ؛  

٤١. 5�Z7Q�� � 67Z
�� �  !7"��� � ¢Z7��� �!7Z��� �;�7� �Z�� 1T ;� 1& ( ( ( �Z��*��!F ����&� T� ;̂�� ��� �L�X((( ؛

قـدس   انتشـارات ، جعفر محمـد بـن الحسـن الطوسـي     النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ابي

  .قم ،محمدي

مؤسسة النشر االسالمي التابعة بجماعة المدرسين بقم المشرفه، كتـاب  شيخ مفيد، المقنعه، . ٤٢

  .٣٩٧المناسك، باب صفة االحرام، ص 

٤٣ .5"�� � �Z���!W �!8��� ¢Z��� ���7!%k!�7D� �  !7���� � )����X((( كتـاب  ١تحريرالوسـيله، ج  ؛ ،

  .، مطبعة اآلداب في النجف االشرف٤٢١الحج، القول في تروك االحرام، ص 

از نظر لغـت جمـع    ،»سراويل«يادآوري اين نكته شايد رأي ما را در اين مورد تأييد كند كه . ٤٤

كـه همـان شـلوار يـا      ،UQC )-Af� 4� \"��X �"�5: كه لباسي. »سروال، سروالة و سرويل«

از پوشـش كـه در    ديگري يقمصاد يا شلواري زير يا شلوار كه است بديهي. استزيرشلواري 

روايات آمده است، دوخته هستند؟! يا قميص كه به معناي پيراهن است كه غير دوختـه آن،  

المنجد فـي اللغـة و االعـالم،     :، ر.ك»©���(«درباره واژه ). (اساساً پيراهن نيست! (واهللا اعلم

   .٣٣٢ص، ٢٣چاپ 
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�.7A NJ789 *E]� 5مثالً حديث ذيل كه از طرق عامه نقل شده است، قابل دقت و بررسي است: . ٤٥
/� �	77A99 :/� �	77A9 �!77�= ?�!77Z��� 477� T�77^�� ��77���9 : � \77}Y���G � �Z77���� ��77��G

#!-��G � �C�¥��G � pJ���w��G(X(((  ٤٩، ص ٥سنن البيهقي، ج.  

: عبداهللا جوادي طبري 1داماد محقق محمد سيد حاج العظمي اهللا كتاب الحج، تقريرات آية. ٤٦

  .٣٨٤  ، ص٢آملي، ج 

٤٧ . (((5 ¢Z��� E!Z�u� �D ¢Z��� 4� S���"� \�C( ( (X٤٢١، ص ١ج ، تحريرالوسيله :ر.ك ؛.  

٤٨ . (((5¢Z��� ��� P�
��G 	^�F ��Z�I !%�$!ZV ?�  ���!%"��X اهللا كتاب الحج، تقريـرات آيـة   :ر.ك؛ 

  .٣٨٧ص ،٢ ج داماد، محقق



  



  
  
  
  
  

   احرام محرمات
  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ميقات حج، شماره 

است که در سه » اي از مسائل مناسکنقد و بررسي پاره«نوشتار حاضر، بخشي از مقاله 

بخش، در فصلنامه ميقات حج منتشر شده است. نگارنده، در اين مقاله طوالني، بـه برخـي   

است، اشاره و نقد و بررسي کـرده اسـت. در    از مسامحاتي که در مناسک حج برخورد کرده

رو که مسئله هشتم از بخش دوم اين مقاله است، به موضوع محرمـات احـرام   نوشتار پيش

بنـدي صـحيح   پرداخته شده است. نگارنده در اين مسئله، تداخل، عدم ضبط دقيق و عنوان

شـکاالتي بيـان نمـوده    درباره تعدادي از محرمات را از برخي فقها نقل کرده و درباره آنها ا

شـکار، امـور زناشـويي،    «است. از جمله محرماتي که به آنها اشاره شده، عبـارت اسـت از:   

تر از  ايشان تعابير قدما را در مورد اين محرمات دقيق». استعمال بوي خوش و عطريات و...

  تعابير برخي از معاصران، مانند آيت اهللا خويي و من تبعه، دانسته است.

 و تـداخل  ينـوع  حـج،  مناسـك  از يبسيار در ،آنها تعداد و احرام حرماتم بيان در
 محرمات از محرم عمل دومين ي،خمين امام حضرت مثالً شود؛ يم ديده دقيق ضبط عدم

 نحـو  هـر  بلكـه  شـهوت،  با نگاه و تماس يا زدن دست بوسيدن، زن، با جماع« را احرام
ـ  ١؛انـد  دانسته »تمتع و بردن لذّت  انـد؛  آورده عنـوان  يـك  ذيـل  را امـور  ايـن  همـه  ييعن

 قلمـداد  احـرام  محرمات از محرم عمل يك را آن فروع همه و شكار حرمت که چنانهم
ـ  .اسـت  شـده  رعايـت  ،تعـداد  در ييكنـواخت  جهـت،  ايـن  از و ٢انـد  كرده   مرحـوم  يول
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 يـك  را دوم مورد و اند آورده حساب به محرم امر چهار را نخست مورد ،يخوي اهللا تآي
 زنان؛ با ينزديك .۲ ؛يصحراي حيوان شكار .۱: «اند فرموده احرام تروك بيان در ييعن امر؛

  ٣.»او با مالعبه و زن به كردن نگاه زن؛ به زدن دست زن؛ بوسيدن .۳
 آنچـه  چـون  كردنـد؛  يمـ  قلمداد محرم عنوان چند بايد هم را شكار تفصيل، بنابراين

 انـد،  كـرده  تصـريح  حرمتش به »يصحراي حيوان شكار« عنوان ذيل ايشان و است محرم
 چـه  باشـد،  محـرم  يديگر چه( شكار در يديگر به كمك .۲ شكار؛ .۱: از است عبارت

 كـردنش  شكار چند هر( احرام حال در آن گرفتن دست به يا شكار ينگهدار .۳ ؛)محلّ
  ٤).باشد محلّ شكاركننده، چند هر( شكار گوشت خوردن .۴ ؛)باشد احرام از پيش

 مثـال،  يبـرا  كـه  است تر دقيق موضوع، اين در قدما شمارش و تعبير رسد يم نظر به
  : كنيم يم ذكر ترتيب به را يثان شهيد و اول شهيد ،يحل عالمه تعبيرات

 756�  ���T�^�� �!��8� �Z'  ] 1¥0��  (((JW3 �  N!^FL  N�,!Z
'�� �  Nd9!DM �  N�7�G,  N!7IJ_M� � 
� N!W!"�M  !"���  N!@$� �  N���� �� � d�`� �  Nd,!%D �Z�� �  N��!IM � JZ��o �  N��nC d	%aFX(٥  

 75! *�3 ����� �� *�^�� E	�J�= :((( �  !"���  *)jF �!���A�  *�&S �����(X٦  
 7 (((5�Z'  *¥��(((  N�,!Z
'� � JW3 �  N!^FL �  N��G, � ,N!IJ_M  Nd¡!�� �  N!�Z�"o � 	� d9!�|F 

����( � �!���AG� �Y�!F � �o!� *���  *�&� �����X(٧  
 و زن بـه  كـردن  نگـاه « ،ايشـان  اينكـه  يخـوي  اهللا آيـت  مرحوم تعبير به ديگر اشكال

 يمبنـا  بـه  و اسـت  مالعبه از غير نگاه، كه يدرحال اند. شمرده عنوان يك را »او با مالعبه
  .شد يم محسوب عنوان دو بايد امور، اين كردن جدا و تفصيل بر يمبن ايشان

 سـخن  در آن، ماننـد  و »زن بـه  زدن دست زن، به كردن نگاه« تعبيرات اينكه ديگر اشكال
 حـرام  نيـز  زنان بر كه درحالي است. حرام مردان بر فقط امور اين كه است اين موهم ايشان،
  نباشد. خالف موهم كه شود اتخاذ طوري بايد مسئله عنوان و است طرفيني مسئله و است

ـ  اسـت  وارد نيـز  ٨لمعه در شهيد و ارشاد در عالمه تعبير به اشكال اين البته  بـه  يول
  .نيست وارد »يزناشوي امور« ١٠معاصران از يبرخ تعبير به و ٩يثان شهيد تعبير
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 محترمانـه  و كنايي جهت از است، اشكال اين از سليم و عام اينكه بر عالوه اخير، تعبير
 و حـج  مناسـك  در امـور  ايـن  از كـريم،  قرآن مانند است سزاوار. است ستودني هم بودن

  ١١ .شود ياد كنايي تعابير با نرساند، ضرري مطلب فهم به كه آنجا تا هم عمليه رسائل
 را احرام محرمات از ييك ،يخمين امام و تبعه من و يخوي اهللا تآي مرحوم همچنين

 عنوان همين ذيل يول .اند دانسته »عطريات استعمال« و »خوش يبو استعمال« ترتيب، به
 از رفـتن  تنـد  يبلـ  .بگيـرد  بـد  يبو از را خود يبين كه است حرام محرم بر: «اند فرموده
  ١٢».ندارد يعيب بد يبو از خالص جهت
 رفـتن،  تند به بد يبو از كردن فرار لكن .بد يبو از است دماغ گرفتن حرمت ياقو«
  ١٣».ندارد عيب

 عنوان دو بد، يبو از يبين گرفتن حرمت و خوش يبو استعمال حرمت كه يحال در
  .عنوان يك نه است، محرم

 لبـاس  پوشيدن .۹« عنوان ذيل احرام، محرمات شمارش در ي،خوي اهللا تآيهمچنين 
ـ  زنـان  يبـرا  باشـد،  طـور  هر دوخته، لباس پوشيدن: «اند فرموده »مردان بر دوخته  يعيب
 يبـرا  دسـتكش  پوشـيدن  حرمـت  كه پيداست ١٤».نپوشند را آن كه دستكش مگر ندارد؛
  .ندارد »مردان بر دوخته لباس پوشيدن« به يربط و است يمستقلّ عنوان زنان،

  :اند نوشته »نمودن زينت .۱۶« عنوان ذيل احرام، محرمات شمارش در همچنين
 احـرام،  از پـيش  كـه  يزيـور  و اسـت  حرام ،محرم بانوان بر ،زينت يبرا زيور پوشيدن

 را]  آن[ او نبايـد  يولـ  .بپوشد را]  آن[ او تواند يم ومستثناست  داشته، پوشيدن به عادت
  ١٥.دهد نشان مردان ديگر و خود شوهر به

�M ���b�� ��b±%!9« كه هويداست� � d�`� 4� �!78  پوشـيدن « از غيـر  يمستقل عنوان »���*
 در ١٦.اسـت  وارد نيـز  يخمين امام حضرت حج مناسك به عيناً ايراد، همين .است »زيور
 احـرام  محرمـات  شـمارش  در شـهيدين  و عالمـه  مـثال  اسـت؛  تر دقيق قدما تعابير اينجا

9 � ���"!  _�����!, ��~ �: «گويند!%±M ,!���� ��b��«١٧، »� ��� d3��� !7� � d�7��o 47� ~7�� � 
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 مـورد  يس را احرام تروك گذشت، که چنان شهيد، مانند ،قدما از يبرخ اينكه توضيح
 مـورد  ۲۴ يـا  ۲۵ معاصـران،  يبرخـ  و انـد  كـرده  تفكيـك  يكديگر از را آنها و اند دانسته
 در البتـه  .نيسـت  دقيـق  كه اند كرده درج عنوان يك ذيل را عنوان چند يا دو و اند دانسته
 مـثالً  اسـت؛  دقيق تعبيرشان يول اند. آورده عنوان يك ذيل را امر چند هم قدما ،يموارد
[  '�Z7 ))): «اسـت  دقيـق  انصـافاً  گذشت، كه ارشاد در عالمه تعابير 1¥7��((( J7W3 �  N!7^FL � 

 N�,!Z
'� � 9!D� N� � �G, N� �  N!IJ_M �  N!W!"�M �  !"���  N!@$� �  N���� �� � d�`� �  Nd,!%D �Z�� � 7�!IM N� � 
JZ��o �  N��nC d	%aF«.٢٠  
 عنـوان  يك اش وابسته مسائل همه با را صيد ،تبعه من و يخوي اهللا تآي مرحوم يول

 ايـن  كـه  دانسـته  عنـوان  چهـار ــ   گذشت که ـ چنان را آن مانند و آميزش ييعن نساء، و
 يكلـ  آن، ماننـد  و عالمـه  كالم در »صيد« عنوان اينكه بر عالوه .ندارد يوجه ،يدوگانگ

ـ  شـود.  يمـ  شـامل  شـده،  ذكر آن ذيل كه را يمحرمات همه و است  كـالم  در عنـوان  يول
 عنـوان  در زيـرا  شـود؛  ينمـ  آن ذيـل  محرمات شامل كه است يا گونه به يخوي اهللا تآي

 شـامل  عنـوان،  ايـن  كـه  پيداست و »يصحراي حيوان شكار .۱: «اند فرموده نخست محرم
 كـه  عالمـه  سـخن  در »صـيد : شـكار « تعبير خالف بر شود؛ ينم آن مانند و امساك اكل،

  .شود يم ...و أكل ذبح، اصطياد، ييعن موارد؛ همه شامل
  
  
  

                                                           

در اينجـا   مسـئله ) در عنوان ٩٤. البته تعبير مناسك آية اهللا بهجت (ص١٦١مناسك حج، ص. ١

   ».. امور زناشويي٢«تر و بهتر است:  مناسب

������� 
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  .١٥٨مناسك حج، ص. ٢

  .٢٣٩ مسئله، ١٢٩و ص  »تروك احرام«، ١١٥، صهمان. ٣

  .٢٠١و  ٢٠٠ مسئله، ١١٨و  ١١٧، صصهمان. ٤

  .٣٩٥، ص١غاية المراد وحاشية االرشاد، ج. ٥

  .٦٩اللمعة الدمشقيه، ص. ٦

  .١٤رساله مناسك الحج و العمرة، ص ؛٣٦٧، ص١رسائل الشهيد الثاني، ج. ٧

٨ .5 !"���� ,N!@$� �  N���� � (X((; 5 !"����  *)jF �!���A� S*�& �����X.  

٩ .5�!���AG�� �Y�!F � �o!� *��� S*�& �����X(  

  .، چاپ جديد٩٤حج، آية اهللا بهجت، صمناسك . ١٠

سزاوار است رسائل عمليه و مناسك حج، عالوه بر جهات محتوايي و تبويب، از نظر زبـاني و  . ١١

هـا   ادبي هم ويرايش و اصالح شود و با بهترين ادبيات و لحن باشد. هنوز در برخـي مناسـك  

 ؛»اشد يا بـه سـلماني بدهـد   جايز است سر را خود انسان بتر: «شود امثال اين تعبير ديده مي

  ».كافي است ،در حال قطع اوداج اربعه ،رو به قبله بودن«

  .٢٤١ مسئله، ١٣٤مناسك حج، آية اهللا خويي، ص. ١٢

  .٣٤١ مسئله، ١٧٢ص ،۱مناسك حج، امام خميني. ١٣

  .٢٤٤ مسئله، ١٣٦ناسك حج، صم. ١٤

  .٢٥٦ مسئله، ١٤٢، صهمان. ١٥

  .٣٩٣ مسئله، ١٨٧، صهمان. ١٦

  .٣٩٧، ص١المراد و حاشية االرشاد، جغاية . ١٧

  .٦٩اللمعة الدمشقيه، ص . ١٨

  .١٥رساله مناسك الحج و العمره، ص ؛٣٦٧، ص١رسائل الشهيد الثاني، ج. ١٩

  .٣٩٥، ص ١غاية المراد و حاشية االرشاد، ج. ٢٠



  



  
  
  
  
  

   حج در جدال
   كرماني تيحج علي

  .ش  ه١٣٧٤، بهار ١١ميقات حج، شماره 

ـ ياز محرمات احرام، جدال  يکي نوشـتار   .اسـت » واهللا يبلـ «و » الواهللا«گفـتن   يعن

ـ آبـا  ادله حرمت جدال را  ،نگارنده .جدال و حرمت آن پرداخته است مسئلهبه  ،حاضر ه ي

ذکـر کـرده و سـپس بـه مضـمون       ،ات باب تروک احـرام يسوره مبارکه بقره و روا ١٩٧

جـدال در   يمعنـا نکه يا در ،شان در ادامهيا .ات اشاره کرده استياز روا يمشترک تعداد

ن واژه را، قسم و سـوگند خـوردن بـه    يمشهور ا يست، معنايات باب چيفه و روايه شريآ

از  يدانسته و با ذکر کلمـات برخـ  » واهللا يلب«و » ال واهللا«غه مخصوص ينام خدا به ص

 يبـه نکـات   ،مقالـه  يشان در بخـش بعـد  يا .به اختالف نظر آنان اشاره کرده است ،فقها

-ان نمـوده و واژه يـ ق درباره آن بيدق يسوره بقره پرداخته و نکات ١٩٧فه يه شريآدرباره 

مطلـق آنهـا گرفتـه اسـت کـه       يرا به معنا» الجدال«و » ال فسوق«، »فالرفث« يها

  .شوديمحرمات احرام را شامل م يتمام

 آيـه  دليـل  بـه ؛ است احرام محرمات از ييك و »اهللا و يبل« و »اهللا و ال« گفتن ،جدال
َـجQ . ..(: بقره سوره ١٩٧ شريفه َج� َفال َرَفَث َو ال فُُسوَق َو ال ِجـداَل Uِ ا�ْ  و )َفَمْن َفَرَض فِيِهن� ا�ْ

 »الشـيعه  وسـائل « كتـاب  »االحـرام  تـروك « ابواب از ،٣٢ باب ،٩ ،٨ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ روايات
=يعامل حر شيخ

 :است چنين آنها مشترك مضامين كه ١

: فرمايـد  يمـ  پرسـد،  يمـ  احـرام  صـحت  شـرايط درباره  كه يشخص پاسخ در 7ماما
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 در مگـر  ،انـدك  سـخن  و خداوند ياد و ياله يتقوا به باد تو بر يگشت محرم كه گاه آن«
 در مگـر [ را خـود  زبـان  انسان كه است آن عمره و حج كمال زيرا ؛ينيكوي و خير مسير
ْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمـْن َفـَرَض (: فرمايد يم عزوجل يخدا ؛دارد نگاه محفوظ ]خير كالم

َ
َج� أ ا�ْ

 Qَـج َج� َفال َرَفَث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل Uِ ا�ْ  خـوردن  از اسـت  عبـارت  جدال و...  ٢ )فِيِهن� ا�ْ
� � ��G/: شكل بدين سوگند،F� /��.«... 

 كتـاب  در )ق.  ه ٤١٣( مفيـد  شـيخ ملقـب بـه    نعمان، بن محمد بن محمد ابوعبداهللا،
  :  نويسد يم احرام، محرمات از يبرخ شمردن بر ضمن خود،

 يـاد  سـوگند ( كـه  شـخص  قـول  از اسـت  عبـارت  كـه  بپرهيزد، »جدال« از بايد محرم و
 انجـام  كـار  آن يـا  و نبـود  يچيـز  چنـين  سـوگند  خـدا  به« ؛»E!W �lW �! ��/): «كند يم

 چيـز  آن يـا  و پـذيرفت  انجـام  واقعه آن خدا به سوگند« ؛»jZ� �lW	4C*  ��/« و »نگرفت
 ٣ ...».داشت وجود قطعاً

 ���S7: «كند ينظرم اظهار چنين اين )َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ...(: شريفه آيه ذيل در گاه آن
�lj�� � d�_ 4� Ë!�� /�  7 *)8� *b�  7� ����� 	k R�Z��  ���!� d!*�*ZF....« ٤

 

 شـمار  در را جـدال  احـرام،  تـروك  زمينـه  در ،)ق.  ه ٤٦٠ــ   ٣٨٥( يطوسهمچنين 
�T�z  N!<�� �Z �: «دهد يم آن حرمت به فتوا و آورده احرام محرمات�... . ����� � 	7k �	7I 

)8 *��� :G � /� � �F� � /�«٥
 

 يمعنـا  همـان  بـه  را »جـدال « مفهوم اينكه ضمن .ق).  ه ٩٩٣( ياردبيل مقدس والنام
  : گويد يم است، گرفته واهللا يبل و واهللا ال ييعن ،مشهور

 اينكـه  از اعم ،مزبور سوگند گردد، يم مستفاد فقها اقوال و روايات ظاهر از كه طور آن
 را، دو آن تك تك يا آورد زبان بر را قسم دو هر اينكه از اعم و كاذب يا باشد صادق

  .است احرام محرمات از
 �G ...« تفسـير  در يقاضـ  از گـاه  آن و ٦دانسـته  اصحاب ميان مشهور را يرأ اين يو
 و مـراء  بـه  ،خويش همسفر دوستان و خدمتكاران با كه است اين مراد كرده، نقل »���8
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 و خصـومت  بـا  نبايـد  ،احـرام  حـال  در و حج در كه مفهوم بدين ؛پردازد دعوا و جدال
 ».باشند داشته حضور لجاجت، و غضب و يجوي انتقام و ناسزا و يدشمن

 و »عبـاس  ابـن « بـه  را آن و نموده ذكر را فوق نظريه »البيان مجمع« در يطبرس شيخ
٧.است داده نسبت »حسن« و »مسعود بن عبداهللا«

 

 وال« جملـه  تفسـير  ذيـل  نيـز  را يديگر مشهور غير و ضعيف قول »ياردبيل مقدس«
 در ترديد و خالف ينف ييعن ،جدال ينف: اند گفته يبرخ كه است آورده »الحج يف جدال

 گويـا  كـه  استنشأت گرفته  يتاريخ واقعه يك از يمفهوم چنين! حج اوقات يا مناسك
 .كردنـد  يم وقوف الحرام مشعر در و برخاسته مخالفت در از ،عرب قبايل ساير با قريش

 مقدم را حج سال يك در نموده، فراموش را ها ماه اينكه يا ...!عرفه درديگران  آنكه حال
 ضـمن  .ق).  ه ٥٧٣( »يراونـد  الدين قطب« محدث فقيه! مؤخر؟ ديگر سال در و داشته
َو ال ِجـداَل  ...(: شـريفه  آيه تفسير در است، گرفته مخاصمه مفهوم به را جدال واژه اينكه

 Uِ Qَج �I 5G /��X � 5	� �l�!= d��9 !�F!^'3 �C?: «نويسد يم ،)ا�ْF� /��X  N!I,!' �  N!FL!W(((X.و ٨ 
٩.كند يم نقل بود، آورده نيز ياردبيل مقدس كه را يمشهور غير قول دو سپس

 

 شـارع : «نويسـد  يمـ  »القـرآن  مـن  االحكـام  آيات تفسير البيان، روائع« كتاب صاحب
 كتـاب  وسـيله  بـه  آنهـا  از يبرخ كه فرموده حرام محرم، بر را چيزها از يبسيار مقدس،

 و جمـاع « چيـز  سه سپس ١٠...».سنت وسيله به ديگر يا پاره و شده، اثبات) كريم قرآن(
 دوسـتان  با مخاصمه و مجادله« و »يمعاص به ينزديك و سيئات ارتكاب« ،»آن يها انگيزه

 شريفه آيه ،آنها تحريم در اصل كه شمرده بر يمحرمات رديف در را، »ديگران و خدمه و
١١است. بقره سوره ١٩٧

 

 چهارگانـه  دالئـل  .ق).  ه ١٢٦٦( ،جـواهر  صـاحب  ،ينجفـ  حسن محمد الفقها شيخ
 گرفتـه  محـرم  جـدال  حرمـت  برهـان  را محصل اجماع و منقول اجماع و سنت و كتاب
 ايـن  كرده، معنا ١٢»��/ G /�� � ~F« مشهور مفهوم همان به را جدال آنكه از پس و است
 هـيچ  بـه  اسـت،  نيامـده  »سـوگند : يمـين « مفهوم به »جدال« عرب، لغت در كه را سخن
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 را يمعنـاي  ياقتضـا  شـرع  عـرف  در يا واژه كـه  نيست يمنع هيچ: «نويسد يم و انگاشته
١٣ ...».نباشد يمفهوم چنين ياقتضا ي،لغو وضع در كه باشد، داشته

 

 رسـد  يمـ  نتيجـه  اين به ،سترگ فقيه يك درخور يپژوهش و اقوال نقل از پس گاه آن
 بـا  هـم  آن باشـد؛  خـدا  نـام  بـه  قسم كه آيد يم شمار هب احرام محرمات از يجدال آن كه

 و صـيغه  يمنها خدا، نام به خوردن قسم مطلق يا سوگند مطلق پس .مخصوص يا صيغه
١٤ .نيست احرام محرمات از مخصوص، شكل

 

 لغـت  هـر  در جالله، لفظ با را يسوگند هرگونه =يخمين امام معاصر، شهير فقيهاما 
 يـا  دهنـده  سـوگند  و باشـد  »واهللا يبلـ « و »واهللا ال« مـرادف  كه يشكل و صيغه و زبان و

 از و شـمرده  جـدال  مصـاديق  از باشـد،  يچيـز  ينفـ  يـا  اثبات مقام در خورنده سوگند
 و »رحـيم « و »رحمان« چون ،»اهللا اسماء« ساير احتياط، بنابر و اند دانسته احرام محرمات

 ايـن  األمـر  آخـر  و نمـوده  ملحـق  تاهللا يا باهللا يا  واهللا جالله لفظ به را ،»السماوات خالق«
 »جـدال « مفهـوم  در داخـل  مقدسـات،  ديگـر  از اهللا غيـر  به سوگند: «دهند يم فتوا چنين
١٥».آيد ينم شمار هب احرام محرمات و تروك از بنابراين، و نيست

 

 مقـام  در: «دهنـد  يمـ  فتـوا  صـريح طور  به ،االحرام تروك باب ٢٧ مسئله درهمچنين 
 از كـه  يسـوگند  ولـو  ،سـوگند  هرگونـه  ،يبـاطل  ابطـال  يـا  حق اثبات يبرا و ضرورت
١٦».است جايز باشد، جالله لفظ با و جدال مصاديق

 

 بقره سوره ۱۹۷ شريفه آيهدرباره  ينكات

 در »الجــدال« و »فســوق وال« ،»فالرفــث« مفــاهيم كــه برآننــد ،مفســران از يبســيار
  :نويسد يم خود كبير تفسير در يراز فخر امام. است احرام محرمات يتمام برگيرنده

 يـادآور  را) جـدال  و فسـوق  رفـث، ( فـوق  گانـه  سه يها واژه ،متعال پروردگار ... اينكه
 در نيـرو  چهـار  كـه  رسـيده  اثبـات  بـه  يعقل علوم در كه است اين آن حكمت فرموده،

 غضـب  ينيـرو ي، بهيمـ  يشـهوان  ينيـرو : «اسـت  شـده  گـذارده  وديعت به انسان وجود
 ».يملك يعقل ينيروي، شيطان يوهم ينيروي، سبع
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 .ي استوهم و يغضب ي،شهوان يقوا بر غلبه ،ياسالم عبادات يتمام تشريع از هدف و
 غضـب  غريـزه  بـر  غلبه سر »الفسوق« و يشهوان ينيروها بر يپيروز رمز »فالرفث« پس

 بـر  آمـدن  غالـب  به اشاره »جدال ال« و ،)گردد يم خشم و يگستاخ ،تمرد موجب كه(
 در تـا  كنـد  يمـ  تحريـك  را نشـده  سـاخته  انسان كه ينيروياست؛  خيال، و وهم ينيرو

 جـدال  و مراء به رحمان خداوند فرامين و احكام باالخره و افعال اسماء، صفات، ذات،
نشأت  انسان يدرون ينيرو سه اين از ،محرمات و ها بدي و شرور همه كه حال .بپردازد

َفـال َرَفـَث َو ال فُُسـوَق َو ال ِجـداَل Uِ (: شـريفه  آيه نزول با متعال پروردگار گيرد، يم

 Qَج  عوامل با مبارزه صحنه از بايد اهللاإلی  سير در كه دهد يم فرمان را معتمر و حاج ،)ا�ْ
 يا بلندمرتبـه  و گرانبهـا  رمـوز  و اسـرار  آيـات  اين در البته! آيد بيرون پيروزمند شرور،

 ١٧!نيست عاقالن شأن در آنها از غفلت كه است نهفته

 ياستنباط يا بگوييم مشهور برخالف يسخن باشيم داشته نظر در اينكه بدون اينجا در
 جـو  در تنها باشيم، داشته بقره، سوره ١٩٧ آيه مفهوم از فقيهان و مفسران استنباط جزه ب

 اركـان  از ركـن  سه اين از» يرمز يا و يا اشاره« يهاي برداشت ،»يارشاد و يفيض« تفسير
 هـم  ياصـرار  چنـدان  و داده قرار خود تيزبين خواننده ديد افق در احرام، محرمات مهم

 يپـا  آيـد،  يمـ ذيالً  آنچه در تعمق و ينگر ژرف ،دقت بر هرچند !نداريم آنها پذيرش بر
  :فشريم يم

 محـرم  بر مقدماتش، حتي جنسي و تماس هرگونه جنس، نفي رفث، مطلق »رفث ال«
 را »���"7�M !7�  ���=�7« تعبيـر  رمضان، مبارك ماه شب هاي به مربوط آيه در. است حرام

 (بسـوي  ،»���"7!  ���« نه ندارد، قيدي اينجا اما در ١٨ زنان. سوي به شهوت برد؛ مي كار به
 الرفـث  تنها اينجا در كه زنان) وسيله (به ،»F!��"! « نه و زنان)، (با ،»���"!  �q« نه و زنان)
 تمـامي  و جنسـي  هـاي  بـرداري  بهره كليه يعني شامل؛ و عيار تمام مطلق، شكلي در آمده،

! عقـد  مجلـس  در شركت و آلود شهوت نگاه تا گرفته مجامعت از شهواني؛ برخوردهاي
  و... .
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. اسـت  جنس ينف بلكه ،نيست ،باشد مجامعت به منحصر كه معين نوع يك تنها ينف
 حـرام  احـرام،  حـال  در همه و همه دادن، لذت بردن، لذت ،يانگيز شهوت ،يران شهوت
 گـامِ  نخسـتين  ي،جنسـ  شـهوت  تـرك  گويا.  ...و لوازم ،مؤخرات مقدمات، يحت است.
 محـرم  بـا  ستا مساوي ،شهوت يمنها محرم ان كهبي بدين ؛است اهللاإلی  سير در محرم

 بپذيرنـد،  مـردم  خـداو  خانه در محرم يك عنوان به را تو يخواه يم اگر! ياله سرادقات
 ،شـهوت  چراكـه  ؛نيست يكاف تنها، گامِ اينالبته  .است يجنس غريزه بر غلبه ،قدم اولين

 كه شد دوم گام آماده بايد حضور تشرفبنابراين براي ! نيست يجنس شهوت به منحصر
 كـه  دروغ ديانـت،  يمرزهـا  به تجاوز و ياله دستورات از يسرپيچ هرگونه :فسوق ال و

 و كـردن  يفخرفروشـ  گفـتن،  ناسـزا  ديگـران  به و دادن دشنام است، يمعاص تمام مفتاح
 و هـا  تافتـه  از يا جدابافتـه  تافتـه  را خـود  و دانستن باالتر و برتر ديگران از را خويشتن

 همـه : بگـوييم  اينكـه  يا است حرام ،احرام حال در اينها همه! كردن يتلق ناس، يها بافته
دوبـاره   آنهـا  بـودن  حرام بر ،احرام حال در كرده، حرام تو بر هنگام هر در خدا را آنچه
 »يمحرمـ « كه باش مواظب ...بيشتر هم اش كفاره و كيفر و تر حرام طبعاً كه كند يم تأكيد

 چـه  هـر  پـس ! حـق  حضـرت  حضـور  به تشرف و »يمحرم« مقام  به وصول صدد در و
 يسـرپيچ ! ممنوع مفاخره و يخودسر و يخودخواه ؛مكن و مگو ،است حقيقت خالف

ـ  يم! قدغن خداوندگار اوامر از  حـرم  حرمـت  شكسـتن  خـدا  بنـده  بـه  دشـنام  كـه  يدان
 و حـج  كمـال « كه يمياال ناسزا و دروغ به را آن و كن صيانت زبانت از پس! خداست؟

١٩»....يدار نگاه محفوظ را خود زبان و يبگوي سخن اندك كه است اين در تو عمره
 

 بـه  كـه  اسـت  اين مگرنه نيز مردم با شدن محرم مسير در است. باقي هنوز ديگري گام
: »والجدال«پس  پيمايي؟ مي ره مردم، خانه و خدا خانه للناس، وضع بيت و اهللا بيت سوي

 خـود  كـه  دروغ سـوگند  نه نخور؛ قسم چيزي رد يا اثبات براي و مكن گستاخي احدي با
��5 راست: سوگند نه و! فسوق و است حرامF /�� G� /��«راسـت،  چه و باشد دورغ چه ؛ 
 است. حرام رهسپاري، الهي امن حرم سوي به احرام حال در كه تو براي
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�G U7« حـديث  بنـابراين  .نيست واهللا يوبل واهللا ال انحصار در تنها جدال گفتيم&  *G� 
/!F« رحـيم،  رحمـان،  چـون  پروردگـار،  مبـارك  ياسام ساير بلكه ندارد. اهللا اسم به نظر 

 سوگند به جدال تفسير: بگوييم كه دارد اشكال چه و گردد يم شامل نيز را رازق و خالق
 يتمـام  شـريفه،  آيـه  اطـالق  اال و اسـت  نمونه ذكر باب از واهللا، يبل و واهللا ال شكل در

 ،روايـات  از يبرخ در رو همين از و است شامل را مجادله و نزاع ،ستيزه انواع و اجناس
: اسـت  آمـده  جـدال،  مصـاديق  از ييكـ  عنـوان  به نيز يناسزاگوي جدال، تفسير زمينه در
»((( �!�A� )8��� )8���.«٢٠

 

 نزاع، جنس كه گفت توان ينم آيا ،»��� � G� ���8 )))5: اطالق به تمسك با بنابراين
 .نباشـد  چـه  باشد قسم بر مشتمل چه حال شده است؟! منع يجوي ستيزه و مجادله دعوا،
 و يگـوي  يـاوه  مسـخره،  و اسـتهزاء  غيبت، تهمت، ،يناسزاگوي ،يبدزبان انواع يتمام پس

 .گردد يم شامل نيز را اهانت

 و كـس  هر با يگستاخ و ستيزه حرمت باشد، جدال گسترده مفهوم ..». جدال وال«... 
 .گياهان و حيوانات با مردم، با خودت، با ،!چيز هر با يحت

َو تَـَزو�ُدوا َفـإِن� َخـْ�َ الـز�اِد اy�ْقـوى َو (: است آمده احرام محرمات به مربوط آيه ادامه در

 
َ ّ
وِ� األ

ُ
اِب اي�ُقوِن يا أ

ْ
  .)۱۹۷(بقره:  )-

 وجه دو ،فوق آيه تفسير در .ق)  ه ٥٤٨ سنه ايمتوف( يطبرس شيخ جمله از مفسران،
  :اند شده يادآور را

 را خـود  و شـدند  يمـ  مكـه  يراهـ توشه  و زاد بدونبودند که  يگروه: نخست وجه
 و هزينـه  و برداريـد  سفر وسايل و طعام و بار خود با آمد فرمان كه ناميدند يم »متوكله«

 حـال  عـين  در! نشـويد  مـردم  بـر  »كَلِّ« و نيندازيد ديگران دوش بر را حج سفر مخارج
 .است يپرهيزكار و تقوا ي،انسان توشه بهترين كه بدانيد

 زاد را صـالح  اعمال و نيكو كردار كه است حقيقت اين بيان مقام در شريفه آيه: دوم وجه
 .اسـت  الهـي  تقواي ذخيره، و توشه واالترين كه سازيد ذخيره خود، براي و برگيريد توشه و
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  کند: مي دييرا تأ اول وجه كه است كرده نقل را داستاني مزبور، آيه نزول شأن در واحد ٢١
 توشـه،  و زاد بدون هستيم، متوكالن ما: دادند يم شعار كه يدرحال ،يمن سرزمين ياهال

 بـه ؛ كردنـد  يمـ  يگـداي  مـردم  از شـدند،  يم وارد مكه به كه گاه آن و آمدند يم حج به
 ٢٢.)...وتزّودوا(: كه شد نازل آيه همين

 توشـه  و زاد برگـرفتن  ،)...وتـزّودوا( از مـراد : گويـد  مـي  كـه  آن از پـس  رازي، فخر امام
  گويد:   مي چنين اين خود، نظر تقرير در كند، مي تأييد را دوم وجه حقيقت، در و ،٢٣تقواست

 زاد به نياز الجرم دنيا در سفر .دنيا از يسفر و دنيا در يسفر است: سفر دو يآدم يبرا
 دارد توشه و زاد به احتياج نيز دنيا از سفر .دارد شراب و غذا و مركب و مال و توشه و
 توشـه  ...اوسـت  غيـر  بـه  مطلـق  كردن پشت و جهان آفريدگار شناخت و يدوست آن و

 :چون؛ دنياست در سفر زاد از باالتر و برتر مراتب به دنيا از سفر

 آنكه حال و بخشد يم نجات يخيال و موهوم شدايد و ها گرفتاري از را تو دنيا توشه .۱
 .كند يم رها يقطع عذاب و كيفر از را تو آخرت توشه

 زاد كه درحالي بخشد، مي خالصي پذير پايان و موقت هاي گرفتاري از را تو دنيا زاد .۲
 .كند مي رها جاودانه عذاب از را تو آخرت

 به را تو آخرت اما زاد رساند، مي ها بيماري و دردها با همراه لذائذ به را تو دنيا توشه .۳
 .كند مي نائل رنج و درد از خالي هاي لذت

 پذيرفتن  پايان و زوال و فنا حال در لحظه لحظه كه رساند مي دنيايي به را تو دنيا زاد .۴
 روي حـال  در لحظه لحظه كه رساند مي سرايي به را تو آخرت توشه كه درحالي .است

 .است رسيدن و شدن نزديك و آوردن

 آخـرت  زاد و توشه ولي .دهد مي سوق نفسانيات و شهوات به را تو دنيا توشه و زاد .۵
 . ...دهد مي قرار خداوندي، كبريايي و جبروت و جالل و قرب آستانه در را تو

 صـاحبان  االلبـاب  اولـو « خداونـد  گاه آن .» التقوي الزاد خير ان« كه رسيد اثبات به پس
 ويـژه  خـرد  بـا  كه فرمايد: شما مي و داده قرار خطاب مورد را »شوائب از خالص عقول

 را توشـه  و زاد ايـن  است واجب شما بر عقل حكم به دانيد، مي را امور حقايق خويش،
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 .گزينيد يدور من ينافرمان و عصيان از »�o�� !� y�� �!��G�	E« :كنيد تحصيل

  :سرايد يم چنين مفهوم همين تقرير در »شاعر اياعش«
�L� g77C� � )77&�o ,�b77F 477� 77����S   ;g77ZIG� �77�F p	77��  0477 1� �77I �, *� 1b77 1o  

 1g��77C  �77��E� G E	77jo �77���W  � e77C� � �77 .'�;o Y777W E!77W ��777'9�  
 را يفرد مرگ از پس و ينكن كوچ آخرتسوي  به تقوا از يا توشه و زاد با كه گاه آن

 يو هماننـد  و ينيسـت  او چـون  اينكـه  از داراسـت،  را يا سـرمايه  چنين كه يكن مالقات
 ٢٤!شد يخواه پشيمان ،ينبود آخرت سفر مترصد

 و حج به مربوط آيه ذيل در )تََزو�ُدوا َفإِن� َخْ�َ الز�اِد اy�ْقـوىَو ( آيه اينكه به توجه با البته
 يمــاجرا در كــه باشــد حقيقــت ايــن بــه يلطيفــ اشــاره شــايد آمــده، احــرام محرمــات

ـ  موارد حج، مناسك و اعمال انگيز شگفت  يمعنـو  يهـا  سـرمايه  تحصـيل بـراي   يفراوان
 از يا ويـژه  يهـا  جلـوه  آنجـا  در .ورزند غفلت آنها از نبايد عقل صاحبان كهوجود دارد 

 زنـده  يهـا  صـحنه  آنجـا  در! كـرد  مشـاهده  تـوان  يمـ  را خداونـدگار  عنايـات  و الطاف
 .اسـت  گـر  جلوه پيامبران خاتم ،9محمد و ييكتاپرست قهرمان ،7مابراهي يها فداكاري

 و بيـدار  يروحـ  كـه  آنهـا  و اسـت  مجسـم  اسـالم،  انگيز عبرت تاريخ دوره يك آنجا در
 سـفر  ايـن  از ،خـود  عمـر  يتمـام  يبرا) اولوااللباب( دارند باز يخرد و زنده يا انديشه

  ...اعلم واهللا .گرفت برخواهند يمعنو يها توشه ي،روحان نظير يب
  
  
  

 
                                                           

  .، من منشورات المکتبه االسالميه بطهران١٠٨، ص ٩ج . وسايل الشيعه، ١

  .١٩٧بقره: . ٢

   .٣٩٨، ص ٢بقم المشرفة، ط ... مؤسسة النشر االسالمي ،المقنعه، شيخ مفيد. ٣

������� 
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بدان نحو که بيـان   ؛است همان؛ يعني دروغ و تمامي نافرمانيهاي الهي، و جدال همان سوگند. ٤

  ا...يا واهللا ليکونن کذ ...داشتيم؛ يعني در شکل: واهللا ما کان

انتشـارات   ،الحسـن بـن علـي الطوسـي     محمد بن ابي جعفر ،النهاية في مجرد الفقه والفتاوي. ٥

  .٢١٩قم، ص ،قدس محمدي

تحقيـق و تعليـق:    (مقـدس اردبيلـي)،   موالنا احمد بـن محمـد   ،زبدة البيان في احکام القرآن. ٦

  .٢٦٥ص  ،تهران ،المرتضويه ناشر: المکتبة ،محمد الباقر البهبودي

  .٢٦٦ص  ،همان. ٧

، مـن  ٢٨٤ص  ،١سـعيد بـن هبـة اهللا الراونـدي، ج    فقه القـرآن، قطـب الـدين أبـي الحسـن      . ٨

  .مخطوطات مکتبة آية اهللا المرعشي العامه

  .)٢٨٤ ، صن(ر.ک: هما ...تحت عنوان: وللمفسرين فيه قوالن. ٩

االستاذ بکليـه الشـريعة.    روائع البيان تفسير آيات االحکام من القرآن، محمد علي الصابوني،. ١٠

  .العرفان، بيروت ، مؤسسه مناهل٢٥٥، ص١ج، .ق  ه١٤٠٠، ٣بمکة المکرمة، ط 

َج� (وي پس از نقل آيه شريفه . ١١ ْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمْن فََرَض فِيِهن� ا�ْ
َ
َج� أ روايـت ذيـل را از    )… ا�ْ

�\ ��=�, �� �-"CL 4� q89 ,P	ZW �F	T«قال:  9ان النبي: کند صحيح بخاري نقل مي= �& 4� 
� *�� �o���(X  

فـي حرمـة    ،، کتاب الحج١٨الکالم في شرح شرايع االسالم، محمدحسن النجفي، ج جواهر . ١٢

  .االسالميه، مرتضي آخوندي دارالکتب ،٣٥٩الجدال علي المحرم، ص 

��Z�!� S 5))) :٣٦١همان، ص . ١٣��� #���� Ç��� E� q���� �Z� �*Cf ?	`��� q�	�� �X.  

  .٣٦٤همان، ص . ١٤

  .٤٢٣، کتاب الحج، ص ١ج امام خميني، تحرير الوسيله، . ١٥

  .٤٢٤همان، ص . ١٦

  .١٨٢، ص ٥التفسير الکبير، امام فخر رازي، ج . ١٧

  است.حرام  ،هاي رمضان حالل است و در روز و در حال روزه که در شب. ١٨

١٩ .(((5 TJj�� �*�I�(((  �7�� ¼7-z E� ��7����� ��� T!� *E!= �C!7"�X((( ٩ر.ک: وسـايل الشـيعه، ج   ؛ ،

   .7جعفر صادق ، حديث معاوية ابن عمار از امام١٠٨ص
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  .١٦٢اسرار، مناسک وادله حج، محمد صادقي، ص . ٢٠

  .٢٩٤ص  ،١ج  ،بن الحسن الطبرسي ابوعلي مفضل ،مجمع البيان في تفسير القرآن. ٢١

  .٣٧ص  ،واحدي ل،زوناسباب ال. ٢٢

  .تزودوا، تزودوا من التقوي. ٢٣

  .١٨٤، ص٥رازي، ج التفسير الکبير، امام فخر. ٢٤



  



  
  
  
  
  

  استظالل
  مصطفي آخوندي

  .ش.  ه١٣٩١و بهار  ١٣٩٠، زمستان ٧٩و  ٧٨ مارهميقات حج، ش

نوشتار حاضر پژوهشي است مبسوط دربـاره مسـئله اسـتظالل و مباحـث متعـدد آن.      

نويسنده در مقدمه، به مباحث متعدد استظالل اشاره کرده و سپس در هشـت فصـل بـه    

پردازد. نويسنده در ايـن فصـل،   مي کاوي استظاللفصل اول، به معناآنها پرداخته است. 

استظالل  ،در فصل دومطرح کرده است. معناي لغوي و اصطالحي فقهي استظالل را م

ادله حرمت استظالل در روز که براي نگارنده  .مطرح شده است و ادله آنها القوادر روز، 

و به دنبـال  را بررسي کرده ره يات و سيعه است، پنج دسته از روايش يقول مشهور فقها

کـرده   يقد و بررسـ ن سنت است،  ، بر پايه نظر ابن جنيد و اهلادله جواز استظالل را ،آن

را مطـرح کـرده اسـت؛     مسـئله  پـنج فـرع از فروعـات    ،ن فصليشان در ادامه ايا .است

، استظالل بر بدن، قرار گرفتن زير سايه ديـوار و...، گذشـتن از زيـر    استظالل از جانبين

 در اسـتظالل  سوم به اين پرسش پرداخته است که آيا فصلپل، تونل و بين الطلوعين. 

جايز است يا خير؟ در اين مورد، سه فتواي مختلف (تفصيل، جواز  باراني و ابري روزهاي

را به بحـث   استظالل در حالت اضطرار ،فصل چهارمو عدم جواز) بررسي شده است. در 

هـا (شـهر   ها و منزلگـاه وقفگاهت استظالل در و بررسي گذاشته است. فصل پنجم، بحث

 کودکـان  اسـتظالل بـراي زنـان و    م،را برعهده دارد. در فصل ششـ ، منا و عرفات) مکه

كفـاره   ب و در فصـل هشـتم، بـه   استظالل در شـ  ، بهفصل هفتمبررسي شده است. در 

  استظالل پرداخته شده است.
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  مقدمه

هـاي فـراوان دارنـد؛ ماننـد اسـتظالل در       بحث ،استظاللدرباره فقهاي شيعه و سني، 
ني، اسـتظالل در حالـت   وفـا باراني و هـواي سـرد و ط   ، استظالل در روزهاي ابري،روز

هـا چـون توقـف در پمـپ     ه ها و منزلگـا استظالل در توقفگاه ،استظالل بر بدناضطرار، 
 ،اسـتظالل بـراي زنـان وکودکـان     ها، اسکان در منازل شـهر مکـه، عرفـات و منـا،     نبنزي

  در شب و باالخره کفاره استظالل. استظالل
اختالف مباني، اتفاق نظر وجود ، با وجود استظالل در روز ميان فقهاي شيعه، درباره

  فاحش است.اختالفي  ،شيعي با فقهاي سنيفقهاي ولي ميان فتاواي  .دارد
در مبناي نخست، استظالل به معناي  فتاوا در مورد استظالل، بر دو مبنا استوار است:

و در  کنـد  استظالل فقط در روز مصداق پيدا مي ،بر اين مبنا .سايه گرفتن از آفتاب است
بـر   .انددر مبناي دوم، استظالل را به معناي استتار و پوشش گرفته، مصداقي ندارد؛ شب

اين مبنا، عالوه بر روز، شب و هواي باراني و ابري نيز از مصـاديق اسـتظالل بـه شـمار     
   .آيدمي

قدر متيقن اين دو مبنا، حرمت سايه گرفتن و استظالل در روز است و وجـه افتـراق   
حرمـت   ،مبناي فتـاواي عالمـان شـيعه    .، شب و روزهاي ابري و باراني استميان آن دو

ننـد و حرمتـي بـراي    دا استظالل را جايز مي ،اما بيشتر اهل سنت .استظالل در روز است
  آن قائل نيستند.

شمار مطرح در هاي بيدر اين نوشته، ضمن تبيين مباحث در هشت فصل، به پرسش
  .بحث استظالل پاسخ داده شده است

  فصل اول: معنا كاوي استظالل

  ظل در لغت

١ .در لغت به معناي سايه، تاريکي و ضد روشنايي است ظل،
 

5 *)±¾ NG1J0n.� 0A� B)1n1� 0A�  *)n�!F ½X; »سوي سايه رفت و در آن نشست به.«   
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5 *)±¾ NG1J0±M B)1±13  ;T	Z�� ½X ;5خـود در آورد  دار و ابري شد، او را زيـر سـايه   يهروز، سا. 
  ».خود را بر او افكند هساي

5 *)±¾ NJ>�1n1o ��sa�!F ½X; »در زير سايه درخت نشست.« 

5 *)]n��X; »٢».تاريكي شب
 

شـود؛ از ايـن جهـت کـه سـايه      گفته مـي » ظله«و به خيمه، » مظلّه«همچنين به چتر، 
  ٣ .دارند

 فرق ظل و فئ

که نـور   چيزيه هرروشنايي و اعم از فئ است. به سايه شب، سايه باغ و بظلّ، ضد 
که خورشيد از آن  گوينداي ميبه سايه فئشود و  ظل گفته مي ،رسدخورشيد به آن نمي

٥شود، مگر در روزظل و ظلت گفته نمي ٤.برگشته باشد
فئ بـه معنـاي رجـوع اسـت و      

بزرگي و عـزت؛   اند؛ مانندالبته براي ظل معاني ديگري نوشته ٦.گرددسايه در عصر برمي
  .خود گرفت؛ يعني به من عزت بخشيد مرا زير سايه

 سايه يا ستر؟

اصـل ظـلّ بـه    «نويسـد:  مـي  ٧مرحوم طبرسـي  .اندبرخي ظل را به معناي ستر دانسته
  ».پوشاندستر است که از آفتاب مي معناي

  آمده است: ٨»معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهيه«در 
بلکـه ظـلّ امـري     .کـه تـوهم شـده اسـت     چنان آن ؛نيستظل، به معناي نبودن خورشيد 

ظل در اصل  .آفريده است ،را براي انتفاع بدن و غير آنکه خداوند آن  وجودي است
؛ يعنـي  »ظـلّ الجنـه و ظـلّ درخـت    «از ايـن قبيـل اسـت:     .به معناي ستر و پوشش اسـت 

چــون همــه چيــز را  ؛يعنــي ســياهي آن ،شــب ســايه و ،پوشــش آن و پوشــش اطــرافش
   .پوشانديعني چيزي که اشخاص را از حرارت آن مي ،الشمس پوشاند و ظلّ مي

آيـا  « ؛»-� *)n�� � \��^��� )k	�E!7j� �3 S^<�� p ��"�7?«نويسد:  شهيد در دروس مي
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به عبـارت   »به جهت نبود نور است يا به جهت ساتر و پوشش بودن؟ ،حرمت استظالل
آيـد يـا    پديد مـي  ،ن نور و روشنايي خورشيدديگر، آيا سايه امري است عدمي که با رفت
 ،پوشش دارد؟ در فرض نخست، ظـل و سـايه   امري وجودي است که حالت ساتريت و

ولي در شب که خورشيد و نوري وجود  .فقط در روز و با وجود خورشيد متصور است
فـرض دوم کـه سـايه امـري      در .شود؛ زيرا امـري عـدمي اسـت   ندارد، سايه تصور نمي

ايـن نظريـه داراي طرفـداران     .، هيچ تفاوتي ميان شب و روز وجود نداردوجودي است
  فرمايد: ، ميپس از نقل گفتار شهيد ،که صاحب حدائق ؛ همچنانچنداني نيست

امر شده  به معناي نخست (يعني سايه) اشاره دارد و مکرر به زائر ،ظاهر اخبار و روايات
ه در روايـت عثمـان و صـحيح    کـ که خود را در معرض خورشيد قـرار دهـد؛ همچنـان   

1g ��1; «عبداهللا بن مغيره آمده است:  0� 1� 0&13 041.� 1� 0�کنيسه و محمل در برخي  نهي از و .»�
  ٩.شود که علت تحريم استظالل، ساتريت باشد دليل نمي ،روايات

  در اصطالح فقه

زير سـايه  استظالل يعني سايه گرفتن، سايه قرار دادن بر سر؛ مانند استفاده از چتر يا 
  ١٠.رفتن، سوار شدن بر ماشين داراي سقف

  فصل دوم: استظالل در روز

  شود:مي محققاستظالل در روز، با چهار شرط 
  ؛محرم در حال اختيار باشد نه در حال اضطرار .۱
  ؛سايه بر سر بيفتد نه بدن .۲
  ؛نه در حال توقف و در منزلگاه ،استظالل در حال حرکت باشد .۳
  .ي مردان باشد، نه براي زنان وکودکاناستظالل برا. ۴

حرمـت اسـتظالل، کـه نظريـه مشـهور      «در مورد استظالل در روز دو قول وجـود دارد:  
  ».فقهاي شيعه است و جواز استظالل، که قول ابن جنيد اسکافي و فقهاي اهل سنت است
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  حرمت استظالل

سـايه   اسـتظالل و قائـل بـه حرمـت     اعم از قدما، متأخرين و معاصـر،  ،فقيهان شيعه
گرفتن به سر، در روز هستند؛ چه بر مبناي نخسـت، کـه اسـتظالل را بـه معنـاي سـايه       

انـد و چـه بـر مبنـاي کسـاني کـه       گرفتن از آفتاب و مصداق آن را فقط در روز دانسـته 
که عالوه بر روز، شب و هـواي بـاراني و    دانند استظالل را به معناي استتار و پوشش مي

  .شمارند اق استظالل ميابري را نيز مصد
قدر متيقنِ هر دو نگاه و مبنا، حرمت سايه گرفتن و استظالل در روز اسـت و وجـه   

 ،براين فتـاواي عالمـان شـيعه   باراني است. بنا افتراق ميان آن دو، شب و روزهاي ابري و
داننـد  اهل سنت که استظالل را جايز ميبيشتر بر خالف  .حرمت استظالل در روز است

 .براي آن قائل نيستند و حرمتي

به آن اشاره نکرده يا گـذرا از آن   استظالل، مسئلهبرخي از قدما به دليل روشن بودن 
 کنيم:که به چند فتوا اشاره مي اندولي تعدادي فتوا داده .اندعبور کرده

   آورده است:» الفقها ةتذکر«حلي درکتاب  هعالم
پـس بـر محـرم جـايز نيسـت بـر        .ستاستظالل در حال سير و حرکت، بر محرم حرام ا

 شـند] باکـه داراي سـقف مـي   [ ...عماريـه و  محمل و مانند آن، مثـل هـودج و کنيسـه و   
  ١١ .نزد علماي ما اجماعي است مسئلهاين  .بنشيند

  :نويسد مي »الخالف«کتاب  شيخ طوسي در
سـاتر را بـاالي سـرش    آنکـه   بـه شـرط   ؛تواند با لباس احرامش استظالل کنـد محرم مي

بـاالي سـر    ،ليکن اگر سايه .هيچ اختالفي ميان عالمان شيعه نيست مسئلهدر اين  .نگيرد
مانند نشستن در کنيسه (سايباني شبيه هـودج)، عماريـه (سـايباني شـبيه      ،قرار گرفت ،او

شيعه و  اجماع فرقه«به دو دليل:  ...هودج (کجاوه) درحال حرکت، جايز نيست تاج) و
  ١٢ .از تابش خورشيد نپوشاند، احرامش صحيح است چون اگر خود را ؛»احتياط

بيلـي، بهجـت، خـويي،    مانند آيـات عظـام: اراكـي، ارد    ،و فقهاي معاصر خمينيامام 
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گلپايگاني، صـافي، فاضـل، مكـارم،    ، اي، جوادي آملي، زنجاني، سبحاني، سيستاني خامنه
ولـي بـراي    .ستجايز ني ،در حال طي منزل ،سايه قرار دادن براي مردان«نوري و وحيد: 

١٣».كفاره هم ندارد ها، جايز است و ها و بچه زن
 

سايه گرفتن بر سـر   استظالل و«شود: استفاده مي د،نمونه بيان شبراي از اين فتاوا که 
    ».براي مردها و در حال اختيار و حالت سير و حرکت، حرام است

  داليل

 براي قول مشهور، داليلي چون اجماع و روايات اقامه شده است:  

  اجماعالف) 

ادعـاي   ،»خـالف «شيخ طوسي در و» المطلبمنتهي«و » الفقهاة تذکر« حلي درعالمه 
شيخ طوسي در خالف، عالوه بر اجمـاع بـه احتيـاط نيـز اشـاره کـرده،        .انداجماع کرده

��� «عالمه حلي در تذکره آورده است: ». ستاجماع فرقه و احتياط ا ،دليل ما«گويد:  مي
qr3 !�}Y��  ».اين مسئله نزد علماي ما اجماعي است« ؛»

  بررسي دليل اجماع

کسـي جـز    حرمت استظالل در روز، مورد اتفاق عالمان شيعه بـوده و  مسئلههرچند 
، قابـل  فتوايي به خالف نداده است، اما دليل اجمـاع و احتيـاط شـيخ طوسـي     ابن جنيد،

 بحث و بررسي است:

حتـي   .جز دو نفر(شيخ طوسي و عالمـه) کسـي ادعـاي اجمـاع نکـرده اسـت       :اوالً
هم به هر دو قسم: محصـل و منقـول، اشـاره    صاحب جواهر که نوعاً به دليل اجماع، آن

  .اي به اجماع نکرده استدارد، در اين مسئله هيچ اشاره
   .شودحد يک خبر ارزيابي مياجماع مطرح شده، اجماع منقول است که در  :ثانياً
از نوع اجماع مدرکي باشد و مدرک آن، همـان   ،است اجماع مطرح شده ممکن :ثالثاً

  .داراي استحکام نيست ،دليل اجماع بنابراين .روايات باب باشد
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ويـژه حـج، کـه    وبي اسـت؛ بـه  که شيخ طوسي به آن اشاره کرده، چيز خاما احتياطي
لـيکن   .ممکن است در طول عمر يک مرتبه نصـيب شـود   گيرد وبار انجام مي سالي يک

بلکه فقهـا در مـواردي بـه اصـل      آيد.مليه است و دليل به شمار نمياحتياط از اصول ع
    .نقلي و عقلي کوتاه باشد دلهشوند که دستشان از ااحتياط متوسل مي

  رواياتب) 

گـروه   کـه پـنج   عمده دليل حرمت استظالل در روز، روايـات در حـد تـواتر اسـت    
هـا  که برخي روايات صحيح السند هستند، از بررسي اسـناد رجـالي آن  از آنجا باشد؛  مي

  کنيم:صرف نظر مي

  نهي از تظليل  :گروه نخست

يجاد ظل رسد؛ تظليل به معناي اتظليل آمده، شمارشان به هفت مي واژةکه با  رواياتي
آن، چتر گرفتن باالي سر  سايه يمه به پا کردن و استفاده ازخ و ساختن سايه است؛ مانند

  . ...و

  ]۱۶۹۵۵[ صحيح عبداهللا بن مغيره يک ـ

: ;g70� ;I ,1G : 1�!7 1I ? :T .�0 ;� ! 1C13 1� ;)]� 1±;3 .� B�1f� .4 1" 10�� .21f ;g0� ;I : 1�! 1I ,.� 1�.̀ ;�� .40F ./� .�0� 1� 04 1�  13
 .� 1� 0E.| 1= : ;g0� ;I ,1G : 1�! 1I ? ;� ]- 1W;3 1� ;)]� 1±;[ 1= BE13 1g7 0�.� 1� ! 1� 13 : 1�! 1I B\;� , 0� ]- 1W 1� 0)]� 1± : 1�! 1I ? ;g 0�
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، سـايه گـرفتن درحـال اختيـار    «روايت عبداهللا بن مغيـره داراي چهـار فـراز اسـت:     
بخشيده شـدن گناهـان   و گرفتن هنگام بيماري (در حالت اضطرار)  سايه، پرداختن کفاره

  ».سر برده استکه زير تيغ آفتاب به  حاجي
، در حـال اختيـار، جـايز نيسـت.     است که تظليل پاسخ امام معلوماز پرسش راوي و 

 نـدارد.  اره دهد. ولي تظليل درحال اضطرار، مانند بيماري، مانعيلو شخص بخواهد کفو
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   .ليکن بايد کفاره بپردازد
است که به مالک تظليل اشاره دارد؛ يعني سـايه  » شمس«و » ضحي« نکته ديگر، واژه

    .گرماي خورشيد گرفتن از

  صحيح اسحاق بن عماردو ـ 

 .�0Z 1� 1� ;)]�1n ;� .T .� 0̂ ;�� .4 1� ;�;�0�1[ 1A 1�! 1I .4 1" 10�� .213 04 1� , �9 BY 1� .40F 1�! 1̂ 0A.M 04 1�  : 1�!7 1I ? :T .�0 ;� 1	 ;k 1�
 1� 0� Ba�� ;PZ.
 ;� 1G ? .lB�� 1� :� B� .� .�.F 04 1� 0�13 :̧ � .� 1� BG.M 1G(١٥ 

  ».حالت اضطرارو حالت اختيار « :روايت داراي دو فراز است
ولـي   ار دادن در حال اختيـار جـايز نيسـت.   استدالل به روايت روشن است، سايه قر

طاقـت گرمـاي   يـا   که داراي مشکل استد بيمار يا کسي ، ماننحال اضطرار استظالل در
   .خورشيد را ندارد، اشکال ندارد

تظليل و شمس است که حـاکي از سـايه گـرفتن از خورشـيد      نکته قابل توجه، واژه
  است.

  صحيح محمد بن منصورسه ـ 

 .�1J]n�� .4 1� ;�;�0�1[ 1A : 1�! 1I ;�0� 1� �9	 ;Q0� 1� .40F .� B�1 ;� 04 1� 0�13 ��7 B� .� 047 .� BG.M ;)]�1n ;� 1G : 1�! 1� 1= , .T .� 0̂ ;�0�.�
 �{ 1� 1�(١٦ 
ذکر شده، به عدم جواز تظليـل   ،شيخ طوسي و شيخ کليني :که با دو سنداين روايت 

    .کندداللت مي ،آن در حال اضطرار در حال اختيار و جواز

  صحيح بکربن صالح چهارـ

 1� 1W : 1�! 1I , ��.�! 1' .40F .� 0j1F 04 1� ;g0�  ��M .213S.� 1� S.� B� 1� BE13 .x!B��� �� 1- 0� 18 S7.� 1�Z .� 1c 1S7 .k 1� >�1�7 0a 1� 1�
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جـواز تظليـل و نشسـتن در محمـل     و نيز به عدم  ،استظالل زنان و مردانروايت به 
بـا  «پرسـد:  مـي  امـام راوي از  اشاره دارد. ،سربسته در روز و در حال اختيار براي مردان



 ۳۹۳  استظالل
 

 92990145ـ شاخه:  1393 /9/6ـ  2پرينت 

؟ »بـان تهيـه کـنم   دهيد براي خـودم و او سـايه  آيا اجازه مي .رويمام به سفر حج مي عمه
 1 1� 1=ª° «?! 1%0Z 1� 1� 1� B 1~ 1� 1)]� 1±;3 0E13 .y.  ،استظالل بـراي زنـان مجـاز و بـراي     شايد در نظر راوي

 همـراه عنـوان   که آيا او بـه  خواسته است بداند ،مردان ممنوع بوده و با طرح اين پرسش
ات  تنهـا بـراي عمـه   «در پاسخ وي فرمودنـد:   امامتواند استظالل کند يا خير؟ مي ،معذور

!« کالمتصريح ». تواني سايبان بسازيمي 1k 1�7 0& 1� ! 1%0Z 1� 1� 0)]� آن اسـت کـه تـو مجـاز بـه       »1±
 .استفاده از سايبان نيستي

    .ذکرشده است =با سه سند از شيخ طوسي، شيخ صدوق و شيخ کليني اين روايت

  ) اماممحمد بنِ فُضَيلِ (مناظره ابويوسف با پنج ـ 
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 ، چند نکته نهفته است:   در اين روايت و دو روايت بعدي

!�1G 1 « :استظالل در روز حرام استـ  1I ? ;)]�1n ;� ;T .� 0̂ ;��«..  
جـايز   ،ديـوار  اخل منزل و خيمه و همچنين در سايه محمل و سـايه استظالل در دـ 

(; « :شمرده شده است ;V 0� 1� 1� .) .� 0̂ 10�� 1� .9� 1� . 0�!.F >).n1� 0"1Z 1= 0\ 1� 1C : 1�! 1I ? 1 !1� . 0�� 1� 1g0Z1�0��«.  
، بـه قرينـه   حرام شمرده شده و اين مطلـب  ،استظالل در حال حرکت و طي مسيرـ 

  شود.جمله باال استنباط مي
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7(1  &�« :است پيامبردليل اين احکام، سيره و عمل ـ  1V1, 1� 0)7]�1n ;� 0 1� 1� 1T 1� 0&1[7 1= ./� ;�	7 ;A 19
 .9� 1� . 0�� 1� .) .� 0̂ 10�!.F B)1n1� 0A� 1� 1 !1� . 0�� 1� 1g0Z1�0��«.  

شـود و دليلشـان   روشن مي ،فتواي برخي از اهل سنت که قائل به استظالل نيستندـ 
آنان تفاوتي بين استظالل در حالت حرکت  .اندنيز قياس باطلي است که بدان دچار شده

  .بينندو استظالل در حالت توقف و منزلگاه نمي
جعفربن محمد مثناي خطيب، از محمد بنِ فُضيل و بشـير بـن اسـماعيل نقـل     شش ـ  

؟ گفتم: »اي پسر مثنّي، آيا دوست داري خوشحالت کنم«کرده است که محمد به من گفت: 
ميان راه گفت: اين فاسق (ابويوسف) در لحظاتي پيش وارد  پس همراه او شدم. در». آري«

نشسـت. سـپس رو بـه آن حضـرت      منزل امام شد و در مقابل ابوالحسن موسي بن جعفر
» اي ابوالحسن، نظر تو در مورد محرمي کـه در محمـل اسـتظالل کـرده، چيسـت؟     «گفت: 

». اشـکال نـدارد  «د: کند؟ فرموپرسيد: در خيمه استظالل مي». جايز نيست«حضرت فرمود: 
اي «ابويوسف سخنش را تکرار کرد و در حالي که خنده استهزاآميزي بر لب داشت، گفت: 

اي ابويوسف در احکام دين، «؟ امام در پاسخ فرمود: »ابوالحسن، فرق اين دو حکم چيست
کنيـد. مـا کـاري را    کنيد. شما با دين خدا بازي مـي گونه که شما قياس مي قياس نيست آن

گفـت. رسـول اهللا   گوييم که پيـامبر مـي  دهيم که پيامبرخدا انجام داد و سخني ميم ميانجا
کـه آفتـاب او را   کـرد، در حـالي  نشسـت و اسـتظالل نمـي   اش مي[هنگام احرام] بر راحله

بسا با دستش صورتش  پوشاند و چهآزرد. پس با بعض اعضاي بدنش بعض ديگر را مي مي
که در خيمه يـا منـزل يـا     شيد در امان بماند]. ولي هنگاميپوشاند [تا از سوزش خوررا مي

  ١٩».کرد گرفت و استظالل ميآمد، سايه مي سايه ديوار فرود مي
نـزد   ٢٠يوسف (عالم سـني) کند: ابواز برخي يارانش نقل مي بن عيسي عثمانهفت ـ  

وي از  .موسي بن جعفر نيز حضـور داشـت  امام  ،در اين زمان .مهدي عباسي نشسته بود
؟ »سـؤال کـنم  «ابويوسـف گفـت:    .مهدي اجازه داد .اجازه خواست تا مطلبي بپرسد ماما

؟ امام فرمـود:  »گوييد مي در مورد تظليل محرم چه«گفت:  ابويوسف ».بپرس«امام فرمود: 
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؟! حضـرت فرمـود:   »خيمه بـه پـا کنـد    ،تواند داخل خانه مي«وي پرسيد:  ».جايز نيست«
در مورد زن حائض چـه  «: ؟ امام فرمود»دو حکم چيستفرق اين «پرسيد:  ».جايز است«

اش را بايـد قضـا    آيـا روزه «فرمـود:   ».خيـر «؟ گفـت:  »گويي؟ آيا نمازش را قضا کندمي
اين چنين دسـتور  «؟ گفت: »فرق اين دو حکم چيست«امام فرمود:  ».آري«؟ گفت: »کند

عباسـي   ! مهـدي »تگونـه اسـ   درمورد استظالل نيز دستور ايـن «امام فرمود:  ».آمده است
او مـرا بـا سـنگي    «در پاسخ گفت:  ».ديدم که کاري نکردي«گفت:  ابويوسفخطاب به 

٢١».رمي کرد که مغزم را شکافت
 

بن عيسي نيز مانند روايت پيشـين، اسـتظالل درحـال    روايت محمدبن فضيل وعثمان
ي فتـوا شمارند و حرکت را حرام و استظالل درحال توقف و منزلگاه را جايز مي سير و

  سازند.اهل سنت را هم روشن مي
بـه ظـاهر    هرچنـد  ،بن جعفرموسيابويوسف با امام  آنکه: روايات مناظره ديگر نکته

در هـر   .يک مجلس رخ داده باشـد  در ،اين موارد که همه متعدد است، ولي بعيد نيست
چـه سـه روايـت بـدانيم، داللـت آن بـر        چه يک روايت و ،گانه راصورت، روايات سه

  .لب بسيار روشن استمط

  نهي از استظالل :روه دومگ

نهـي   سـايه رفـتن،   استظالل آمده و از سايه گرفتن يا زيـر اين دسته روايات، با واژه 
 ...کنيسه و سوار شدن بر ماشين مسقف و هواپيما، يا کند؛ مانند سوار شدن بر قبه ومي

1 «رت سـؤال شـد:   حسينِ بنِ مسلمٍ از امام جواد نقل کرده که از آن حض 0R71F :� 0�7 1= !7 1�
 .) .� 0̂ 10�� ]).± 1 0R1F 1� . !1
 0" 7(. «امام فرمود: » ؟��0-; .� 0̂ 10�� .� B)1n1� 0" ;� 0E13 S.̀ 1�0� 1� G «   و فـرق بـين آن دو

1�J «اين است که:  BQ�� .Ç0�1oG 1� 1T!1Z ]Q�� .Ç0�1� 1= 1E! 1< 1� 19 .� 0% 1D .� ;� 1�0
1o 1�13 0�10�� BE13«زنـي کـه در   « ؛٢٢
  ».اش را قضا کند، ولي نمازش قضا ندارد شود، بايد روزهماه رمضان عادت مي

سـنت   از جانـب خداسـت و   ،يعني حکم اين دو نوع استظالل«شيخ صدوق فرمود: 
   .»شود قياس نمي ،الهي
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  چگونگي استظالل

روايت حسين بن مسلم در چگونگي استدالل، بـه تفـاوت ميـان اسـتظالل در حـال      
آن را با يک مثال، روشـن   وظالل در حال سير و حرکت پرداخته توقف و منزلگاه و است

بيننـد و اسـتظالل   اهل سنت به دليل قياس باطل، تفاوتي ميان اين دو نمـي  .ساخته است
    .شمرندهر دو مورد را جايز مي

  سوار شدن بر قبه وکنيسه گروه سوم: نهي از

نوعي سايبان بـوده کـه بـر پشـت مرکـب قـرار       کنيسه و  سايباني شبيه هودج و ،قبه
آن  گرما بـه  اي که آهو و حيوانات وحشي از سايه :المکنس .آهو : خانهالکناس .دادند مي

  برند، (منجدالطالب).پناه مي
 :م صـادق که گفت: از امام باقر يا امـا  استدر صحيح محمدبن مسلم آمده يک ـ  

زن « :گفـتم  ».خيـر (جـايز نيسـت)   «؟ امام فرمـود:  »شودآيا محرم سوار قبه مي«پرسيدم: 
٢٣».آري«؟ فرمود: »محرم چطور

 

آيا جـايز اسـت محـرم بـر     «پرسيدم:  7گويد: از امام صادقهشام بن سالم ميدو ـ  
  ٢٤».است ليکن براي زنان جايز .خير«؟ فرمود: »کنيسه سوار شود

  (آفتاب گرفتن)  گروه چهارم: دستور به اضحاء

زيـر  و  ،خود را در معرض خورشيد ،ز روايات اين است که محرماين دسته ا توصيه
يعنـي آفتـاب بـر او     ن زير سايه بپرهيزد. ضحي و اضـحاء، و از رفتدهد تيغ آفتاب قرار 

    .تابيد
انـد  آورده 7دو به نقل از امـام صـادق   يک ـ حفْص بن بخْتَرِي و هشَام بن حكَم، هر 

٢٥».برايش محرم شدي، در معرض خورشيد قرار بدهخود را براي کسي که «... که فرمود:
 

از سايه گرفتن بـراي محـرم    7عبد اهللا بن مغيره گويد: از امام موسي بن جعفردو ـ  
1g ��1; « حضرت فرمود: .پرسيدم 0� 1� 0&13 041.� 1� 0�آفتـاب بگيـر بـراي کسـي کـه بـرايش احـرام        «؛ »�
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فرمـود:   ».بـرايم مشـکل اسـت   ام و تحمـل گرمـاي آفتـاب     مـن گرمـايي  «گفتم:  ».بسـتي 
  ٢٦؟»کند مي داني که خورشيد همراه بخشش گناه محرمين غروب نمي«

اسـت؛ يعنـي   » ضحي« به صورت امر آمده و از ماده» اضح« در اين دو روايت، کلمه
   .آفتاب بر او تابيد

  استتار از خورشيد گروه پنجم. نهي از

تواند خود آيا محرم مي«لخالق گويد: از امام صادق پرسيدم: اسماعيل بن عبد ايک ـ  
هنسال يا داراي مشـکل  که کخير، مگر آن«؟ فرمود: »سايه بگيرد را از خورشيد بپوشاند و

٢٧».ديگري باشد
 

جـواز   عدم جواز استظالل در حـال اختيـار و   در روايت اسماعيل بن عبد الخالق، به
    .تصريح شده است ،آن در حال اضطرار

  که فرمود:   کند مي معلَّي بن خُنَيس از امام صادق نقلدوـ 
¸0�1�.F ;� 1<0�1F 1 ;� 0" 1� 0E13 1�0[ 1F 1G 1� �� 0	1�.F .� 0� Ba�� 14 .� ;T .� 0̂ ;�� ; .�1� 0" 1� 1G(٢٨ 

محرم نبايد به وسيله لباسش خود را از خورشيد بپوشاند، ليکن پوشاندن بعضي از بـدن  
 .نداردبا بعض ديگر اشکالي 

  بن عمار از امام صادق نقل کرده که آن حضرت فرمودند: يةسه ـ معاو
 1̧ 7 0� 1F 1 ;�7 0" 1� 0E13 1�0[7 1F 1G 1� .� 0�7 Ba�� ]� 1& 04 .� .� .% 08 1� ��� ; ;� 1�� 19.L ;T .� 0̂ ;�� 1q 1<1� 0E1[.F 1�0[ 1F 1G

 �̧ 0�1�.F .d .� 1" 18(٢٩ 
شـيد بپوشـاند و همچنـين    صورتش را از گرمـاي خور  اشکالي ندارد که محرم با آرنج

  .بعض بدنش را با بعض ديگر بپوشاندنکه يا ايرادي نيست به
    .استتار و پوشاندن به کار رفته است در اين سه روايت، کلمه

  بندي رواياتجمع

برخـي   .گروه آورديم؛ برخي صحيح السند و قابل اعتماد بودند پانزده روايت در پنج
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افزون  .قابل جبران است ،با عمل اصحاب ،نهاشدند، ولي ضعف آ ديگر ضعيف تلقي مي
که همه از جهت منطـوق يـا    بلکه تواتر است ،بر اين، روايات ياد شده در حد مستفيض

  .کنندداللت مي ،حرمت استظالل در روز بر ،مفهوم

  سيره  .۳

شـدند، هنگـام   توان يافت کـه وقتـي محـرم مـي     پيامبر و امامان معصوم نمي سيره در
دادنـد  بلکه خود را در معرض آفتاب قرار مي .مسير، استظالل کرده باشندحرکت و طي 

در روايـت محمـد بـن فضـيل آمـده اسـت کـه امـام         و رواياتي شاهد بر اين ادعاست؛ 
7	�; �/.  &�«پيامبر استناد کرده، فرمودند:  ابويوسف، به سيرهبن جعفر در پاسخ  موسي ;A 19

 1V1, 1� 0)]�1n ;� 0 1� 1� 1T 1� 0&1[ 1= .9� 1�7 . 0�� 1� .)7 .� 0̂ 10�!.F B)1n1�7 0A� 1� 1 !1� . 0�� 1� 1g0Z1�0�� 1) « در روايـت قاسـم بـن    و
� ...«امام جواد اشاره داشت، آمده است:  صيقل که به سيره 1L.M . 0R1� .8!7 10�� 1� .�7B� ;�0�� .q0� 1�.F ;� ;�0[ 1� 1E! 1W

T 1� هـاي   کنـاره  داد قبـه و  مـي  تورشد، دس امام جواد وقتي محرم ميبه اين معنا که  ٣٠؛»13&0
 و 9خـدا  اگر پيـامبر براين  افزون .اي باالي سرشان نباشد هيچ سايه محمل را بردارند تا

کردند، به دليل دواعي بر نقل، گـزارش  حال احرام، از سايه استفاده مي در :اطهار ائمه
    .هيچ روايتي به دست ما نرسيده است ،در اين خصوصکه رسيد و حال آن مي آن به ما

حرکت بـراي   در هر صورت، با داليل ذکرشده ثابت شد که استظالل در حال سير و
    .حرام است ،مرد محرم در حال اختيار

الل، حرمـت اسـتظ   :تر آورديم که در مورد استظالل در روز دو قول وجود داردپيش
فقهاي اهل تسـنن اسـت و    نظريه که لجواز استظالمشهور فقهاي شيعه بود و  که نظريه

  در ادامه بدان خواهيم پرداخت:

  استظالل جواز

ابـن جنيـد    .انـد ابن جنيد و فقهاي اهل سنت قائل به جواز استظالل در حـال احـرام  
  نويسد:   مي اسکافي که قائل به استحباب عدم تظليل است،
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همچنان که از کالم ابن جنيد پيداست، وي قائل به استحباب عدم استظالل اسـت و  

وي در عين حال، قائل به پرداخت کفاره نيـز شـده    .داندرا روايات ميدليل فتواي خود 
��e7�L 47� #!7V �3 g7« :تفريعي وجود دارد ،کالم ابن جنيد ليکن در .است �7�� E|=((( 

T,«. بر ايـن داللـت دارد کـه تـرک اسـتحباب بـراي شـخص        ، بنابر نظر وي ،اين تفريع
دليل بر جـواز در   ،اين عبارت .رباني کندتواند فديه دهد يا قولي مي .منعي ندارد ،مضطر

مفهومش آن است کـه اسـتظالل در حـال اختيـار      .حال اضطرار است، نه درحال اختيار
عالوه، فتواي ابن جنيد فتواي شاذي  به ٣٢.گرنه اين تفريع مفهومي نداشت. وجايز نيست

   .است که جز اهل سنت هيچ موافقي ندارد

  يل جوازدال

  دليل است بر جواز استظالل و تأييد قول ابن جنيد: ،به ظاهر رواياتي وجود دارد که
��0. �/.«يک ـ   1� ! 1F13 ;g0�1[ 1A 1�! 1I ]S.� 1� 10�� .4 1�  BG.M S7.�;� .s0� ;� !7 1� : 1�!7 1I ?.�7B� ;�0�� .� ;67 1W 0� 1� .T .� 0̂ ;�� .4 1� 0E13 
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 شود، پرسـيدم، ي که بر قبه سوار ميمحرم در مورد 7يد: از امام صادقگوحلبي مي

؟ »زنـان چطـور  «گفـتم:   ».کنم، مگر آنکه بيمـار باشـد  تعجب نمي«امام در پاسخ فرمود: 
   ».جايز است«فرمود: 

»S.�;� .s0� ;� !     .جايز است تاًاستظالل کراه بنابراين .کراهت استظالل دارد ظهور در »�1
4. 5دوـ  1� 13 BG.M 1e7.� 1L S7.�;� .s0� ;� ! 1� 1�! 1� 1= ? .�� ;�0�� .� ;61W 0� 1� .T .� 0̂ ;�� .4 1� ./� .�0� 1� ! 1F13 ;g0�1[ 1A 1�! 1I ]S.� 1� 10�� 0E
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کراهتي  يعني جواز ،داند و اينشدن بر قبه را جاي تعجب نمي اين دو روايت، سوار
�;�.S7«سير؛  سايه گرفتن در حال اختيار و در حال .s0� ;� ! يعني کراهت و اين بـا روايـات    »�1



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۰۰
 

   .کردند، در تعارض استحرمت داللت مي بر، که پيشين

  سند آمده است؛ دو روايت حلبي، يک روايت بيش نيست که با دو پاسخ: اوالً
کـه   قيه صادر شده است. امام در محاصره اهـل سـنت  از روي ت ،ثانياً به احتمال زياد

 .فتـوا بـه جـواز داده اسـت     ،قرارگرفتـه و از روي تقيـه   دادند،استظالل ميفتوا به جواز 
و بر حرمت استظالل داللـت   شاهدش روايات گذشته است که از حد تواتر تجاوز کرده

    داشتند؛
   شود؛، ضعف روايت محسوب ميثالثاً، روايت موافق عامه است و اين

عرض  ،گذشته ، بلکه متواترهمستفيضهتواند در مقابل روايات رابعاً روايت حلبي نمي
    .اندام کند
7!�1 «ـ سه  1I , ;� 19!7 B- 1j0�� 1e0Z 1� 1� 1� 0\ 1� 1C : 1�! 1� 1= , :T .�0 ;� ! 1C13 1� ;)]� 1±;3 S .V13 ;g0�1[ 1A : 1�! 1I �� 1- 0� 18 .40F ] .~ 1� 04 1� :

 ]n�� .� 19! B- 1j.� N� 1C 1� 1F ;� 1̂ 0� 1� 1� Bj 1� 1T .� 1I � 1L.M N!*Z.� 1� ;g0�13 1� علـي بـن جعفـر گويـد: از بـرادرم موسـي بـن        «؛ ٣٥»    (=1
» ولي بايد کفاره بدهي .اشکال ندارد«امام فرمود:  .»گيرم من محرم هستم و سايه مي«جعفر پرسيدم: 

  ».ديدم علي هنگامي که وارد مکه شد، براي کفاره سايه، يک شتر نحر کرد«و فرمود: 

  چگونگي استدالل 

نخست به سؤال علي بن جعفر و بخش دوم به  روايت داراي دو بخش است: بخش
  .اشاره دارد 7عمل امير مؤمنان

بـن  امـام موسـي   ،از برادرش ،بن جعفر عريضي علي که در بخش نخست آمده است
آنکـه   ؟ و امام بي»بان درست کنمتوانم سايهدر حال احرام هستم، آيا مي«پرسد: جعفر مي

دادند و اين دليل برجواز کراهتـي اسـتظالل در حـال    سؤال کنند بيماري يا سالم؟ اجازه 
    .اختيار است

علي بن جعفر همراه  .نه عنوان محرم ،تظليل شخص راوي است اوالً سؤال از :پاسخ
و امام از حال و روز و بيماري و ضعف برادرش با خبر بوده و نيـازي بـه    برادرش بوده

جهت خصوصيتي ، بهجواز استظالل حکم به بنابراين .ديده استسؤال از بيماري او نمي
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  است.که در شخص راوي موجود است 
آن سازگار نيست؛  ثانياً، لزوم پرداخت کفاره دليل برحرمت استظالل است و با جواز

  .ندارد که هم جايز باشد و هم کفاره بدهدمعنا چون 
دارد؛ ، دليل ديگري بر حالـت اضـطرار   در بخش دوماميرمؤمنان  ثالثاً، استناد به سيره

شـاهد ايـن    .سيره نيز به کفاره اشاره دارد و نحر شتر هم حمل بر افضليت است زيرا در
جـواز تظليـل در   «فرمايـد:  سخن شيخ حرعاملي در وسائل الشيعه است کـه مـي   ،مطلب
ند، بـه عنـوان   افضل اسـت و قربـاني گوسـف    ، حمل بر ضروت دارد و نحر شتر،روايت

  ».کندکفاره، کفايت مي
��70. �/.«چهارـ  1� .213 047 1� ��� B9 1, .40F .)Z. 1r 04 1�  .�7Z.= 1�7 ]V ;9 0�7 1I 1� . !7 1"]��.� .� 1J]n�!7.F 1�0[7 1F 1G 1�!7 1I

 .�! 18 ]��اسـتظالل بـراي زنـان اشـکال     «نقل کرده که فرمود:  7جميل بن دراج از امام صادق«؛ ٣٦»�.

  .»ندارد و براي مردان ترخيص شده است

  چگونگي استدالل

که براي زنان استظالل جايز است، براي مردان نيز ترخيص داده شـده اسـت   انهمچن
  .اندو اين ترخيص را دليل بر جواز استظالل براي مردان شمرده

نـدارد؛ زيـرا   معنـا  تعبيـر بـه تـرخيص     اگر براي مرد سايه گرفتن جايز باشد، :پاسخ
نگرفتـه اسـت؛   کـه عطفـي صـورت    در حالي ، عطف بر نساء شود.مناسب بود که رجال

بنابراين، حکم ترخيص با اضطرار سازگار است؛ يعنـي اسـتظالل بـراي مـردان ممنـوع      
است که در برخـي  » قد« اند. شاهد آن نيز کلمه ، ولي در مواقعي ترخيص داده شدهاست
کـه  است شاهد ديگر، سخن صاحب وسايل الشيعه  .آمده است» گاهي«به معناي  ،موارد

  .کرده استروايت را حمل بر اضطرار 
 ،تـوان بـر جـواز اسـتظالل محـرم     نمي ،خالصه اينکه با هيچ يک از روايات ياد شده

 ،حرمـت  ، به فرض تعارض، با روايـات متـواتره  که اين رواياتعالوه اين .استدالل کرد
  .قابل رقابت نيستند



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۰۲
 

  فتواي اهل سنت در مورد استظالل 

را جـايز   بيشـتر، آن  ف اسـت. ميان فقهـاي اهـل سـنت، در مـورد اسـتظالل اخـتال      
و همچنـين وهبـه    ٣٧»المجتهد بداية«کتاب  در ،نام، از فقهاي بابن رشد. گرچه اند شمرده
اي استظالل هـيچ اشـاره   مسئلهبه  ،»الفقه«در کتاب  ،از فقهاي معاصر اهل سنت ،زحيلي
 کنيم:   مي نقل »خالف«فتواي اهل سنت را از کتاب  .ندارند

، استظالل را جـايز  مالك، احمد و شافعي« نويسد:مي» الخالف«طوسي درکتاب شيخ 
 ،سـنت  شـود کـه اهـل   ت. در حج نيز ديده مـي وي از حنفي نامي نبرده اس ٣٨».اند شمرده

آنـان در جـواز   . کننـد هاي سـقف دار اسـتفاده مـي   اند، از اتوبوسهنگامي که محرم شده
بـه  » سـنن الکبـري  «ي در بيهق اند.استدالل کرده» روايات«و » سقيا«استظالل به دو دليل 

  .کنداين روايات اشاره مي

  الف) قياس

عامي با امـام موسـي بـن     ابويوسف تر خوانده شد و به مناظرهکه پيش از سه روايتي
س، حکـم بـه جـواز    با تمسک به قيـا  ،سنت آيد که اهلر اشاره داشت، به دست ميجعف

  کنند.استظالل مي
کرد قياس مي بين دو حکم ابويوسفعثْمان بن عيسي،  وروايت محمدبن فضيل  در

 او به تصور خـود، فرقـي ميـان    .و با همين قياس باطل، قائل به جواز استظالل شده بود
ديد و با حالت و استظالل در حال سير و حرکت نمياستظالل در حال توقف و منزلگاه 

  »؟اين دو چه فرقي دارند«د: پرسياستهزا، از امام که بين اين دو فرق قائل بود، مي
محرمـي کـه در محمـل اسـتظالل کـرده،      ، نظـرت دربـاره   اي ابوالحسـن «او پرسيد: 

؟ فرمـود:  »کنـد در خيمه استظالل مـي «پرسيد:  ».جايز نيست«؟ حضرت فرمود: »چيست
آميـزي برلـب    کرد و درحالي که خنده استهزا سخنش را تکرار ابويوسف ».اشکال ندارد«

اي «؟ امـام درپاسـخ فرمـود:    »الحسن، فرق اين دو حکـم چيسـت  ي ابوا«گفت:  ،داشت
کنيد. شما بـا  اصحابت قياس ميکه تو و  گونه آنابويوسف، در احکام دين قياس نيست؛ 



 ۴۰۳  استظالل
 

 92990145ـ شاخه:  1393 /9/6ـ  2پرينت 

داد و سـخني   دهـيم کـه پيامبرخـدا انجـام    مـي ما کاري را انجام  .کنيدخدا بازي مي دين
    ».گفتگوييم که پيامبر مي مي

روايات به تنهايي نتواند به عنوان مستند فتواي اهل سنت مورد اسـتناد  البته شايد اين 
و همچنين رواياتي که بيهقـي در  ه حجيت قياس نزد اهل سنت ولي به ضميم .قرار گيرد

   .تواند مورد استناد قرار گيردجواز استظالل به آنها اشاره کرده، مي

  ب) روايات

نها را در دو باب ذکـر  سنن کبري آ درکه بيهقي  دليل ديگر اهل سنت، رواياتي است
مـن اسـتحب   «بـاب   و در» محرم يستظل بماشاء ما لم يمس رأسـه «باب در  کرده است:

   .»للمحرم ان يضحي للشمس
S.�B��� 1q[ «يک ـ   1� ;g 0s 1s 1& : 0g1�! 1I . 0R 1Q ;�� ]T;3 04 1� , . 0R 1Q ;�� .40F S1Z0 1z 4 1�9 s& .�� 1, 1	0�� 1�
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اسامه و  .ة الوداع حج کردمحج با پيامبرخدا در«گويد: ميأم الحصين خطاب به يحيي 
اش را گرفتـه و ديگـري لباسـش را بلنـد کـرده تـا او را از       بالل را ديدم يکي افسار ناقه

  ». ع تا رمي جمره عقبه ادامه داشتگرماي آفتاب بپوشاند، اين وض
حجت است، به عمل  روايت خانم ام الحصين که روايتش نزد اهل سنت نيز معتبر و

بدين صورت کـه   .استدالل شده است شدند،اسامه و بالل، چون از صحابه محسوب مي
آن دو، لباس احرامش را براي در امان ماندن از حرارت آفتاب باال آورده وتقريباً  يکي از

    .اي به سر نداردالبته روايت اشاره .براي خود سايباني ساخته بود
���7«دوـ  /� 7!� 7 �9
�� 4F ��� g�^' :�!I ,��ZF9 2� 4F� �!�� 4F /����  7
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وآمد در  بودم. او را در رفتهمراه عمربن خطاب در سفر حج «عبداهللا بن عياش گويد: 

  ».ت از حج نديدمتا برگش خيمه



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۰۴
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عبداهللا بن عمر چشمش به مردي افتاد که در حال احرام سوار بر شتر بود و «نافع گويد: 
کسي کـه احـرام بسـتي آفتـاب      به او گفت: براي .ميان خود و خورشيد سايه کرده بود

  ».بگير
» تـذکره «کتاب  عالمه نيز در .روايتي ديگر، نام آن مرد را ابن ابي ربيعه خوانده است

  ٤٢ .کندمي را ذکراين روايت 
!F.�. «چهارـ  18 04 1� S 1̂ 7 0<1� �T .�70 ;� 04 .� ! 1� : 1�! 1I ./� 1�	 ;A 19 BE13 ,./� .�0� 1� .40F   S7B� 1& .��7 Ba�.�

 B� 1& .�.F	;C ;l.F 0g1F 1� 1_ BG.M 1� ;� 0̀ 1o� � >�;3 ;� 0o 1�1� 1� 1Y 1W 1,	 ;� 1� «.٤٣  
که تا غروب زير تيغ آفتاب بـوده،  پيامبرخدا فرمود: محرمي «از جابر نقل است که گويد: 

  ».شود؛ گويا تازه از مادر متولد شده است کند و ريخته مي گناهانش نيز غروب مي
سند روايـت جـابر را   ، »استحباب استظالل«بيهقي عالوه بر حمل دو روايت آخر بر 

   .شمردنيز ضعيف مي
    .دو روايت قبلي نيز به عمل بالل و عمر اشاره دارند

  فروعات

  اول؛ استظالل از جانبين فرع

 که خورشيد عمودي نتابد، بلکه تابش به صورت گاه آنآيا استظالل از جانبين (يعني 
  ) جايز است؟افقي باشد؛ مانند عصر يا صبح

در استظالل، فرقي ميان تابش عمودي و افقيِ خورشـيد نيسـت؛ زيـرا در هـر      :پاسخ
  .اندفتوا داده مسئلهفقها بر اين  .تابدخورشيد به سر مي ،صورت

حاصل از تابش عمودي يا مايـلِ خورشـيد    استظالل، فرقي بين سايه امام خميني: در
  ٤٤ .نيست
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اگرچه منحـرف از بـاالي    ط ترك سايه انداختن از آفتاب است؛آيت اهللا بهجت: احو
٤٥.سر باشد با چيزي كه در سر ممنوع است

 

-ت؛ مثالً روايات اضحا، بـه جانبين استثنا نشده اس دليلش نيز اطالق روايات است و

، ظهـور اضـحا تـا غـروب خورشـيد      »ClF ��`o	� ��R��^«فرمود:  مي ويژه رواياتي که
    .است

  فرع دوم؛ استظالل بر بدن 

لـذا   بر سر است، نه سايه گرفتن بر بـدن. هاي حرمت استظالل، سايه گرفتن مالک از
 .کنـد اسـتظالل صـدق نمـي    ،توان گفت: سايه گرفتن بر بـدن منعـي نـدارد و بـر آن    مي

برخي هم قائل به احتيـاط   .انداي از فقها فتوا بر جواز استظالل بر بدن داده، عدهرو ازاين
 باشند:  مي

مـادام کـه    ؛تواند با لباسش استظالل کندشيخ طوسي: بدون هيچ خالفي محرم مي .۱
٤٦.باالي سرش سايه نيفتد

 

و بـر سـر نيفتـد، اسـتظالل صـدق       اگر سـايه فقـط بـر شـانه بيفتـد      :امام خميني. ۲
  ٤٧.كند نمي

اين استظالل بر كتف و : حرمت استظالل مختص سر است، بنابراي آيت اهللا خامنه .۳
  ٤٨ .كند صدق نمي ،هاي بدن ساير قسمت

سايه قرار دادن بـراي   ،اند: بنابر احتياط واجبآيت اهللا فاضل قائل به احتياط شده . ۴
بنـابراين، نشسـتن در ماشـين و بيـرون      .اه جايز نيستبدن نيز در حال سير و پيمودن ر

٤٩ .نگهداشتن سر از شيشه يا سقف آن، خالف احتياط وجوبي است
 

  دليل

ست که پوشاندن بدن را جايز دليل برعدم صدق استظالل بر بدن، رواياتي ا ترين مهم
 اند:   شمرده
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امان بمانـد  گرماي خورشيد در  اشکالي ندارد محرم آرنجش را برصورت بگيرد تا کمي از«فرمود: 
  ».و همچنين ايرادي نيست که بعضي از بدنش را با بعض ديگر بپوشاند

�; ))): 5کند که فرمودنقل مي 7معلَّي بنِ خُنَيسٍ از امام صادق .۲ 1<0�1F 1 ;� 0" 1� 0E13 1�0[ 1F G 1�
¸0�1�.F«٥١».پوشاندن بعضي از بدن با بعض ديگر اشکالي ندارد« ؛  
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 1) 1- 0A13 04 .� ;� 1- 0C13 ;� ;F 0	 1� 1c	; نقـل   7حفص بن بختَرِي و هشام بن حكَم، هر دو از امام صـادق «؛ ٥٢»)))�1

 .»...اش را از پايين بپوشاند لباسش، بينيبراي محرم مکروه است که با «اند:  کرده

 7ابويوسـف بـا امـام موسـي بـن جعفـر       روايات محمد بن فضيل که به مناظره .۴
; «بعضي از بدنش را با دست اشاره داشت؛  9پرداخته بود، به پوشاندن پيامبر خدا ;�7 0"1Z 1=

 .d .�1Z.F ;� 1% 08 1� ; ;� 0" 1� 1YBF ;9 1� �̧ 0�1�.F .d .� 1" 18 1̧ 0� 1F.«  
  احـرام چـه   رفتن آن اشکالي نـدارد؛ چـه بـا حولـه    اين، پوشاندن بدن و سايه گبنابر

  سـايه گـرفتن بـر سـر     ،آنچـه بايـد در اسـتظالل اجتنـاب شـود      .با دست يا چيز ديگـر 
  .است

 بن صيقل که به سـيره توان به روايت قاسم، ميبراي استدالل به عدم جواز يا احتياط
1T « کـرد: ام جواد پرداخته بود، اسـتناد  ام 1�7 0&13 � 1L.M . 0R1� .8!7 10�� 1� .�7B� ;�0�� .q7 0� 1�.F ;� ;�0[7 1� 1E!7 1W«.   شـاهد
» . 0R1� .8! امام دستور داده بود عالوه بر قبـه، دو   .اندازداست که معموالً بر بدن سايه مي »��10

    .اي نباشدطرف محمل را نيز بر دارند تا هيچ سايه
 ،حجيـت آن  قـواي آن امـام بزرگـوار دارد و   پاسخ: اوالً اين سيره حکايت از شدت ت

نه توثيق خـاص   ،قاسم بن صيقل .ثانياً: روايت ضعيف است ؛براي مردم قابل تأمل است
 در اسناد کامل الزيارات يا تفسير علي بن ابـراهيم آمـده  نکه يا دارد و نه توثيق عام؛ مانند

  ٥٣.روايت مورد اعتماد نيستاست. بنابراين 
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  ...قرار گرفتن زيرسايه ديوار و :فرع سوم

احتياط استحبابي  برخي از فقها قائل به جواز و :چهار قول وجود دارد مسئلهدر اين 
، ماننـدآيات عظـام   :داننـد  مي برخي جايز .آيت اهللا گلپايگاني مانند امام خميني و هستند؛
اهللا  ماننـدآيت  دانند؛حتياط در ترک ميبرخي ا .اي، مکارم شيرازي و نوري همداني خامنه

  .اند؛ مانندآيت اهللا سيستانيپياده تفاوت قائل شده خويي و بهجت و برخي ميان سواره و
ماشين و هر چيزي  زل، استظالل به پهلوي محمل، كنارهامام خميني: در وقت طي من
اگرچـه جـايز بـودن آن، خـالي از قـوت       ؛تـرك شـود   ،كه باالي سر نباشد، بنابر احتياط

  ٥٤.نيست
اهللا گلپايگاني: احتياط مستحب آن است كه مـرد محـرِم در حـال راه رفـتن در     آيت  

  .نباشد ،سايه، چيزي كه باالي سر او هم نيست
و نيز عبور از زيـر   مانند آنها ديوار و درخت و اي: قرارگرفتن در سايه هللا خامنهآيت ا

    .مانند پل و تونل، حتي در روز اشكال ندارد هاي ثابت، سقف
هاي وسط راه مـانعي نـدارد و همچنـين بـودن در      مكارم: گذشتن از زير پل آيت اهللا

  .آيد اي كه از ديوارهاي اتومبيل سر باز و مانند آن به وجود مي سايه
حاصل از ديـوار   صاص به باالي سر دارد و شامل سايهآيت اهللا نوري: استظالل، اخت

    .شود ماشين نمي
چيـزي كـه روي سـر     اين است كه زيـر سـايه  وط، بلكه اظهر، و احآيت اهللا خويي: 

به نحوي كـه   ،چيزي بر او سايه بيفكند ،پس اگر از طرف چپ و راست .نباشد نيز نرود
  تأثير در كم شدن گرما يا سرما يا باد و نحو آن داشته باشد، جايز نيست و كفاره دارد

  .نرودچيزي كه روي سر نباشد نيز   بهجت: احوط اين است كه زير سايهآيت اهللا
 ،هاي متحرك كه باالي سر محرم قـرار نگرفتـه، بـراي پيـاده     اهللا سيستاني: سايهآيت 

كه كوتاه باشد كه سر و سـينه را  مگر اين ؛مطلقاً جايز است و سواره احتياطاً اجتناب كند
  ٥٥.فرانگيرد
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  داليل

که برخي را مرحوم شيخ حـر عـاملي    رواياتي است جواز مطلقا، مؤيدات و داليل بر
   .آورده است »...جوازِ مشْيِ الْمحرِمِ تَحتَ ظلِّ الْمحملِ«، باب ۶۷بابدر 
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زير سايه  ،در حال اختيار ،آيا جايز است محرم« ...محمدبن حسن از امام موسي پرسيد: 
 ».زير سايه رفت ،پيامبرخدا در حال احرام ...آري«؟ امام فرمود: »حرکت کند
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آيا براي محرم جايز است «محمد بن اسماعيل گويد: به امام رضا نامه نوشتم و پرسيدم: 
 ».آري«؟ در پاسخ نوشت: »محمل حرکت کند سايه درکه 
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سـقف   و[بـان   محرمـي سـايه  «الزمـان پرسـيد:     از صـاحب اي محمد بن عبداهللا طي نامـه 
آيا چوب دو طرف عماريه يا کنيسه را نيز بردارد؟ امام در پاسـخ   .دارد ميرا بر ]محمل

  ».ها را بر ندارد، چيزي بر او نيستاگر چوب«نوشت: 

کنيسـه، سـايه    هـاي ديـواره و جـانبي عماريـه و    در ذهن راوي چنين بوده که چوب
يـرد. آيـا جـايز اسـت؟ امـام پاسـخ       گها قرار مياندازند و محرم در معرض اين سايه مي

 ».ها منعي نداردرهها و ديواوجود اين چوب«دهد:  يم

 دليل معارض

. اند روايت قاسم بن صيقَل را به عنوان روايت معـارض مطـرح کننـد   برخي خواسته
 .گيرتـر از ابـوجعفر نديـدم   کس را در رعايت سايه، سـخت هيچ«گفت: قاسم بن صيقل 
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٥٩».بردارندداد قبه و اطراف آن را شد، دستور ميهنگامي که محرم مي
 

امام جواد، از شـدت تقـواي آن حضـرت بـوده اسـت و داللـت آن بـر        عمل  :پاسخ
عالوه، ايـن سـخن راوي اسـت کـه از      .مل استأحرمت سايه گرفتن از جانبين، محل ت

ان از کثـرت تقـواي امـام اسـت کـه      نشـ  ،و ايـن  دهـد واي آن امام همام داد سخن ميتق
عـدم   ،مـردم  . وگرنـه سـيره  کنـد يز اجتناب مياطراف قبه ن ، از سايهمردم برخالف سيره

لـذا راوي بـا تعجـب     .شـود از لحن سخن راوي فهميـده مـي   ،اجتناب بوده است و اين
  ».از ميان مردم، باتقواتر از ابوجعفر نديدم«گويد:  مي

 رفتنـد و مـردم بيشـتر پيـاده بـه حـج مـي       ،9در عصر پيامبر مؤيد ديگرِ جواز اينکه
گرفتنـد. اگـر   قـرار مـي  شتران کاروان  سايهتا گم نشوند و در کردند کارواني حرکت مي

الـوداع ايـن    حجـة در  .کـرد شتر حرام بود، آن حضرت آنان را منع مـي  حرکت در سايه
  .هيچ دليل و روايتي دال بر منع، به ما نرسيده است ،عالوه به .اتفاق افتاده است

  هاگذشتن از زير پل و تونل فرع چهارم:

ها که در مسير واقع شـده، بـه فتـواي همـه فقهـا اشـکالي       تونل ها ورفتن از زير پل
 .ندارد

حرام است، سايه بـر سـر قـرار     ،آنچه در حال احرامامام خميني و ساير آيات عظام: 
هايي كه در مسير واقع شده، برود و محـرم بـه    بنابراين اگر ماشين از زير پل .دادن است

در جايگاه بنزين، در زيـر سـقف، توقـف     مثالً ،ينيا ماش ها عبور كند و ناچار از زير پل
٦٠.كند و محرم زير سقف قرار گيرد، مانعي نيست و كفاره هم ندارد

 

  الطلوعين فرع پنجم: بين

ــت اهللا ــتاني:  آي ــقف   سيس ــين س ــدن در ماش ــوار ش ــب و   دار و س ــد آن، در ش مانن
    .اشكال ندارد الطلوعين... بين

  ٦١ .مانعي ندارد لطلوعين...ا  ابري و بينو در روزهاي كامالً مكارم:  آيت اهللا
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، به نبـود دليـل بـر منـع اسـتظالل و      الطلوعين بينتوان بر جايز بودن استظالل در  مي
  .شب استناد کردالطلوعين به  بينالحاق 

   استظالل در روزهاي ابري و باراني فصل سوم:

 باراني جايز است؟   آيا استظالل در روزهاي ابري و :پرسش

بـه  را آنهـا  تـوان   در اين مورد، فتاواي مختلفي از سوي فقها صادر شده که مي :پاسخ
  سه دسته تقسيم کرد:

امـام خمينـي و آيـات     عدم صدق استظالل و ابر غير تيـره؛  تفصيل بين ابر تيره با. ۱
  .بهجت، نوري همداني و سيستاني :عظام
  .؛ آيت اهللا مکارم شيرازي و آيت اهللا سبحاني. جواز۲
  .؛ آيات عظام: تبريزي، خويي، صافي و گلپايگانيجواز . عدم۳

 تفصيل

، در روز اسـتظالل در هـواي ابـري    ...آيت اهللا نـوري همـداني:    و امام خمينيالف) 
  ٦٢ .باشد كه استظالل صدق نكند طوري تيره مگر ابر به جايز نيست؛

تظليـل  اگر طـوري باشـد كـه     در روز، استظالل در هواي ابري :بهجت  آيت اهللا ب)
    .اشكال ندارد ،صادق نباشد

سـوار شـدن   «فرمايد:  مي باران بين ابر باراني و ابر بي با تفصيلسيستاني   آيت اهللا ج)
و روزهايي كـه ابـر غلـيظ مـانع      الطلوعين بيندر شب و  ،دار و مانند آن در ماشين سقف

 ،ني باشـد تابش خورشيد باشد، در صورتي كه باراني نباشـد، اشـكال نـدارد و اگـر بـارا     
كلـي   آفتاب را به اشعه . اگر ابر تيره باشد كه جايز نيست ،كفاره دارد و به احتياط واجب

  ».اشكال ندارد ،پوشانده باشد و باران نباشد

 جواز

نيـز اسـتفاده از ماشـين     الطلوعين بينو در روزهاي كامالً ابري و  مكارم:  آيت اهللا د)
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  .منظور نبودن سايه است ؛تيره بودن ابرها الزم نيست .سرپوشيده مانعي ندارد
 ۴۸۵(م . با ماشـين مسـقف مـانع نـدارد     ،حرکت در روز ابري آيت اهللا سبحاني: )  ه

  محشي)

 عدم جواز

   .استظالل در روز ابري هم جايز نيست: خويي  تبريزي وآيت اهللا  آيت اهللا و)
انـد:   خ استظالل در روز ابري فرمـوده در پاسگلپايگاني   آيت اهللا و صافي  آيت اهللاز) 

  ٦٣.جايز نيست ،استظالل در هواي ابري، در روز
ميـان   .نقـل شـده اسـت   » روايـات مطـر  «چهار روايت با عنوان  در مورد اين مسئله،

ولي هر ابـري الزامـاً    .هر باراني مالزم ابر است .عام و خاص مطلق است» ابر«و » باران«
نه اسـتدالل  راي آگاهي خوانندگان بزرگوار است، ذکر اين روايات، تنها ب .زا نيستباران

  .بر فتاواي ياد شده
زا و آوري دوم اينکه در روايات، بحثي از ابر نشده و حکم ابر که اعم از ابر بـاران ياد

توانـد دليلـي بـر    عدم ذکر ابر در کنار بـاران، مـي   .زا باشد، بيان نشده استابر غير باران
    .قوال باشدبرخي ا
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 .� 1e.� 1L 1) 1� 1= � 1L.M : ;�� 1	 10�� ? 1e.� 1L ;c	; 1� 0) 1% 1= , B)1�0� 1� 0E13 .�.� .�0 1� :T 1, .�0Z 1� 1� 1= .� .�� .� 1$ .� .) .� 0̂ 10��.٦٤  
کنـد: از امـام    مـي  از محمدبن عبداهللا بن جعفر حميري نقـل  ،طبرسي در کتاب احتجاج

ز ديگري بـراي پيشـگيري از خـيس شـدن     محرمي با پوست يا چي«سؤال شد:  7زمان
پوشاند، آيا اين کار جايز لباس يا خيس شدن آنچه در محمل دارد، خود را از باران مي

اگر چنين عملي را در محمل و در حين حرکـت انجـام دهـد،    «؟ پاسخ داده شد: »است
 ».بايد يک قرباني بکشد

ـ  ��0Z1�.M ;g0�1.  دو  1W : 1�! 1I , �� B�1 ;� .40F ] .~ 1� ;)]�1n ;� 0) 1k ;T .� 0̂ ;�� ,  �7�� .�13 ;� 0�7 Ba�� ;�7 0o 1Lm � 1L.M .�7 ." 0-1C
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 ;)7]�1n ;� : 1671� 1j 1= ?1G 0T13 ; � 1�7 .-0�� .�70Z 1� 1� ;6. 1� 0) 1k 1)B� 1± 0E.| 1= ?1G 0T13 N!<� .� 1� 1E! 1W 0�13 ;�1
10��  �7��
;/� 1 ! 1D 0E.M N!� 1, ;P� .�1 ;h 1� .� ." 0-1C.٦٥  

هرگـاه  «اي به امام هـادي نوشـتم و از آن حضـرت پرسـيدم:     نامهعلي بن محمد گفت: 
اند استظالل کند و اگـر تظليـل   توآفتاب يا باران محرم را آزار رساند يا بيمار باشد، مي

کند و يک قربـاني  استظالل مي«؟ امام در پاسخ نوشتند: »کفاره بر او واجب است کرد،
  ».دهد، ان شاءاهللاکفاره مي

ـ  1�[7(;  سه n ;� ;T .�7 0̂ ;0�� :! 1� ]��.� ;g0� ;I , 1�! 1I �,	 ;�0 1� .213 .40F 1\Z .k� 1� 0F.M  �7�� � 1L.M ? .�7 0- 1� 1� .�7.� .�0 1�
 0\ 1� 1C : 1�! 1I ?.�.F .E� B .·;� ;�1
10�� 1� ;� 0� Ba�� .g1C! 1W(  ;g0� ;I( :�! 1D : 1�! 1I ? ; � 1� .-0�� .\ 1W :٦٦ 

محرمي که بر محملـش نشسـته   « :ض کردمعر ابراهيم بن ابو محمود گفت: به امام رضا
دهـد (آيـا جـايز    کنـد و کفـاره مـي    مـي  استظالل ،و براي پرهيز از ضرر آفتاب و باران

يک «؟ فرمود: »چه مقدار کفاره دهد«پرسيدم:  ».آري، جايز است«امام فرمود:  »؟)است
   ».رأس گوسفند

ـ  :  چهار  1�! 1I ! 1� ]��� .4 1� , �q� .b 1F .40F 1)Z .� 1Y 0A.M 1L13 04 .� .T .� 0̂ ;�0�.� .�1J]n�� .4 1� :) ;8 19 ;�1�1[ 1A?  ��1
 1�
 N� .�.F ! 1% 1̂ 1F 0l 1� 1� N�! 1D 1? .� 0- 1� 0E13 ;d 1� 1�1[ 1= , ;q 1� 0A13 ! 1C13 1� �� 0� 1D 0�13(S٦٧ 
محرمـي بـه خـاطر    «پرسـيد:   7اسماعيل بن بزيع گويد: شنيدم که مردي از امـام رضـا  

 :؟ حضـرت دسـتور داد  »(تکليـف او چيسـت)  کنـد  تظليل مي ،خورشيد مشکل باران و
  ».در منا قرباني کند يک رأس گوسفند کفاره دهد و«

با يک مضـمون نقـل    رضااين روايت شبيه روايت پيشين است؛ چون هر دو از امام 
مرحوم صدوق نيز آن را نقـل   .اين احتمال وجود دارد که هر دو يکي باشند .شده است

�1!« :کرده و اين عبارت برآن افزوده شده است 0� 1� 1= 1� !1� 0� B� 1± 1e.� 1L ! 1C 0, 1913 � 1L.M ;4 0̂ 1C 1�! 1I 1�«.  
  :اند ازنکات قابل توجه در سه روايت اخير عبارت

  .روايات به حالت اضطرار اشاره دارند نکهيانخست 
و » آفتـاب « که به ظاهر ضـد هـم هسـتند:    يزي استسؤال راوي از دو چ نکهيدوم ا

ر ايـن صـورت   د گيـرد؛ ، جلوي آفتـاب را مـي  با ابر تيره ،روشن است که باران .»باران«
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  اند:به همين جهت، برخي در بررسي روايات گفته کند؛استظالل صدق نمي
لـذا گـاه    باشد. يعني جمع بين آفتاب و باران ،ممکن است روايات ناظر به روز اوالً:

  .»واو«گاه با  آمده و» او«با  مطر
 به معناي پوشاندن توسعه در معناي تظليل باشد؛ ظل شايد روايات مطر ناظر بهثانياً: 

که اسـتظالل در معنـاي لغـوي و عرفـي،      هرچند .کنداستتار از باران نيز صدق مي که بر
ل از که دو حکم وجود داشته باشد؛ يک حکم اسـتظال نه اين ،استظالل از خورشيد است

٦٨.خورشيد و يک حکم استظالل از مطر
 

انـد،  شايد کساني که به حرمت استظالل در هواي باراني فتوا داده يـا احتيـاط کـرده    
با اين استدالل که اسـتظالل در حالـت اضـطرار     اند؛، مفهوم قائل شدهبراي روايات مطر

  .کفاره دارد واست جايز  ،باراني
آيـد  ولي اين سؤال پيش مـي  .است که پس در حال اختيار جايز نيست مفهومش آن

  کرد؟ دو حالت اختيار و اضطرار تصور ،توان براي هواي بارانيکه آيا مي

  استظالل در حالت اضطرار فصل چهارم:

که عذري مانند بيماري، پيري، گرمـا يـا سـرماي    ، براي حاجياني اجماع فقهاي شيعه
اسـتظالل در  . انـد داشته باشند، فتـوا بـه جـواز اسـتظالل داده     ...طوفان و شديد، باران و
ولي آيا در حالت اضطرار نيز حرمت تکليفي دارد يا  .حرمت تکليفي دارد ،حالت اختيار

  .بينيم؟ بحثي است که در اين مقاله ضرورتي به پرداختن به آن نمينه
  مالک اضطرار چيست؟

مثـال، شـيخ طوسـي و    بـراي   ؛شـود مـي هاي متفـاوتي ديـده    کلمات فقها، مالک در
اذيـت و  «، »تـرس از بـاران  «شيخ صدوق به  .دانندرا مالک مي» ضرر عظيم« ،ادريس ابن

حرجـي  «، صـاحب جـواهر   .، اشـاره دارد »دچار مشـکل شـدن  «و » ناراحتي از خورشيد
  ٦٩ .را مالک گرفته است» بودن

حرج است و معيار، حرج اضطرار غير از : «فرمايدميآيت اهللا جوادي آملي  همچنين
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  ٧٠».نه ضرورت ،است
، »N��7�W N!�Z7D «، »���7¸« هايي ماننـد خواهيم کرد، مالکاشاره  آنهادر رواياتي که به 

»�*�� �F 4�« ،»��' (سردرد)« ،»��7a�� ��LÁ�« ،»��7a�� *�7& P7Z
� G« ،»�7Z1� 1� BP7 1D«  1 «وG
�� Ba�� ;�1�Z .Q;o E13 ;qZ
    .آمده است »�1"�

T; : «شيخ صدوق .� 0̂ ;�� 1)]�1n ;� 0E13 1�0[ 1F 1G 1�  ��� � 1L.M 1� 1�71
10�� 1#!7 1V 0�13 , :�7 B� .� .�7.F 0g71C! 1W � 1L.M .�.� .�0 1�
 .�.F ?BL1[ 1o 1� .� 0� Ba�� >� 1& ;� 1F! اشکالي نيست که محرم، اگر مشکل و بيمـاري دارد يـا از بـاران    «؛ ٧١»13'1

  ».شود، در محملش استظالل کندترسد يا از تابش خورشيد اذيت ميمي
E13 .T « بينـد: اضطرار را در ضرر عظيم مي ،شيخ طوسي و ابن ادريس .�7^ ;��.� ;c	7; 1� 1G 1�

 1)]�1n ;�  ���\Z.n 1��� 9 1 B·�� 1#! 1V � 1L.M BG.M .� ."-1C«براي محرم، استظالل جايز نيسـت، مگـر آنکـه از    «؛ ٧٢
  ».خسارت و ضرر بزرگي بترسد

  ٧٣ .دارد »کتاب سرائر« ادبيات را ابن ادريس درشبيه همين 

�* � F �!7r¬� )7F ,�7Z= d�83 #JV JF T�z��Z�7" «عالمه شيخ حسن نجفي: �� 	� ,\�C

�� 	k � �Z��s�«خالفي در آن نديـدم  ؛آري، اگر به استظالل اضطرار پيدا کند، حرام نيست« ؛٧٤. 
   ».حجت است دارد ووجود  ،محصّل و منقول :بلکه اجماع به هر دو قسم

 در صورت وجود عذر ـ مثل شدت گرما يا شدت سرما يـا بارنـدگي ـ     امام خميني:
  ٧٥ .استظالل جايز است، ولي كفاره دارد

سايه بر سر قرار دادن در حال طي منزل، بـه علـت عـذري ماننـد      اي: آيت اهللا خامنه
ولي كفاره  .بدون سقف، جايز است وسيله نقليهشدت گرما يا سرما يا بارندگي يا نبودن 

  ٧٦ .شود ساقط نمي

  روايات باب

عالوه بر دليل اجماعي، که صاحب جواهر به آن اشاره داشت (بل االجمـاع بقسـميه   
  کند:داللت مي مسئلهت فراواني بر اين عليه)، روايا

١. » .4 1� .4 1" 10��!1F13 ;g0�1[ 1A 1�! 1I .�!s 0�� .40F .41 0� B��� �0� 1� ;� 0�7 Ba�� ;�0� 1F!7 1'13 � 1L.M 1E!7 1W 1� .T .� 0̂ ;�� .) ;8 B���
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 ;o 0E13 ;qZ.
1�7 0" 1� 1G ;�7 BC13 1\7.� 1� � 1L.M .�7 ." 0-1�.F ;\7 1� 0�13 1	7 ;k 1�! 1� 1= ?! 1%0� .� ; .�1� 0"1Z 1= 1� ]� ;' 1� .�0Z 1� 1� BP 1D ;� 0�7 Ba�� ;�1�Z7 .Q
! 1%0� .� B).n1� 0"1Z 0� 1=X٧٧ ;5از ابوالحسن موسـي بـن جعفـر ايـن سـؤال را       گويد: عبدالرحمان بن حجاج مي

گيـرد،   افتـد و سـردرد مـي    تابـد، بـه مشـقت مـي     مرد محرمي هنگامي که خورشيد به او مـي «کردم: 
دانـد کـه تحمـل تـابش      وقتي مي .او به حال خويش داناتر است«امام فرمود: » (تکليف او چيست؟)

   ».خورشيد را ندارد، پس استظالل کند

  چند نکته

سردرد شدن در اثر تابش خورشـيد، از علـل اضـطرار     به مشقت و دچار فتادنا اوالً:
  شمرده شده است.

او خـود   .نه به ديگـري  ،به خود فرد واگذار شده است ،تحمل مشقت تشخيص ثانياً:
دهـد يـا نـه؟ تشـخيص موضـوع بـه       آزارش مي ،داند که تابش گرماي خورشيد بهتر مي

   .دست خود اوست
که سخن از کفـاره بـه ميـان     اره اشاره نشده، ليکن با روايات ديگرکفبه ثالثاً: هرچند

    .شوداند، مقيد ميآورده
�  0E13 BG.M «اسـت:  بن عبدالخالق آمده در صحيح اسماعيل  .۲ 1L 1�!7 1I 0�13 N��7.� 1W N!�0Z7 1D 1E	7 ;j 1�

 �� B� .�Xآفتاب را ندارد] استظالل جايز نيست جز اينکه پيرمردي کهنسال است [که طاقت گرماي «؛ ٧٨
  ».يا داراي عذري است

٣. » 1G : 1�!7 1I ? :T .�70 ;� !7 1C13 1� ;)7]� 1±;3 .� B�1 0f� .47 1" 10�� .21f ;g0� ;I : 1�! 1I ,.� 1�.̀ ;�� .40F ./� .�0� 1� 04 1�(  13 : ;g70� ;I
 1G : 1�! 1I ? ;� ]- 1W;3 1� ;)]� 1±;[ 1=(  ]- 1W 1� 0)]� 1± : 1�! 1I ? ;g 0� .� 1� 0E.| 1= : ;g0� ;I 0�X(((٧٩ ;5     عبداهللا بـن مغيـره گويـد: بـه

سـايه  «گفـتم:   .»نـه «؟ فرمـود:  »توانم سايه بگيرممن محرم هستم، آيا مي«امام موسي بن جعفر گفتم: 
سـايه بگيـر و کفـاره    «؟ فرمـود:  »اگر بيمار شدم چه کنم«گفتم:  .»نه«؟ فرمود: »بگيرم و کفاره بدهم

   ».بده
٤. », �9 BY 1� .40F 1�! 1̂ 0A.M 04 1�  ,1G : 1�!7 1I ? :T .�70 ;� 1	 ;k 1� .�0Z 1� 1� ;)]�1n ;� .T .� 0̂ ;�� .4 1� ;�;�0�1[ 1A 1�! 1I .4 1" 10�� .213 04 1�

 1� 0� Ba�� ;PZ.
 ;� 1G ? .lB�� 1� , :� B� .� .�.F 04 1� 0�13 , :̧ � .� 1� BG.MX٨٠; 5   در صحيح اسحاق بن عمار از امـام موسـي
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بر مريض يا کسي که دچـار عـذري شـده يـا طاقـت      تظليل جايز نيست، مگر «بن جعفر آمده است: 
  ».گرماي آفتاب را ندارد

}� «: صحيح محمد بن منصور آمده بود که امام فرمود .۵ 1�7 1� 0�13 �� B� .� 04 .� BG.M ;)]�1n ;� 1G«؛٨١  
  ».تظليل جايز نيست، مگر به جهت عذر يا بيماري«

٦. » .̧ 0� 1F 04 1� , �#� ;� 0� 1� .40F .�!B� 1�0�� .4 1� ;�71� .T .�7 0̂ ;�� .47 1� ;�;�0�1[7 1A : 1�!7 1I ./� .�70� 1� .213 04 1� ,!1�.F! 1̂ 0'13
 0\7 1� 1C : 1�!7 1� 1= ? B).n1�7 0" 1� 0E13 ;�71� 13 , .� .A03 19 ��� 1)B�1n 1= B)1� 0�! 1= :)Z .� 1c«عبـاس بـن معـروف از برخـي از     «؛ ٨٢

که بيمـار اسـت و بـر    محرمي، رفيقي دارد «گويد: از حضرتش پرسيدم: اصحاب، از امام صادق مي
   .»آري«؟ امام در پاسخ فرمود: »سرش سايه گرفته است، آيا براي آن بيمار جايز است استظالل کند

جموع اين روايات و برخي روايات فصل پيشين، به صراحت بر جواز اسـتظالل در  م
بر عدم جواز استظالل داللـت   ،که به عنوان معارض روايتي .حالت اضطرار داللت دارند

   .وجود ندارد ،دکن
  کفاره واجب است؟   ،آيا بر استظالل در حالت اضطرار ال:ؤس

دليـل آن، روايـاتي    انـد و فقهاي بزرگوار بـه آن فتـوا داده   .کفاره واجب است پاسخ:
  .است که در فصل کفارات به آن خواهيم پرداخت

  همراه معذور فرع:

  جايز است؟   ،براي همراه معذور آيا استظالل ال:ؤس
   .به دليل دو روايت .نيست جايزپاسخ: 

۱. » ;�7 1A03 19 	 ;j7 0a 1� ��! 1% .D 140F B .~ 1� BE.M .� B�1f� .4 1" 10�� .21f ;g0� ;I : 1�! 1I , ] .21J.j0�� 1ÃZ .� .40F 1E 1Y0� ;� 04 1� 1� 
 1\ 1� 1c 1Y 1W 1E! 1W 0E.M : 1�! 1� 1= , 1T .�0 ;z 0E13 ;�� .� ;� 1� :�� .� 1D ;, 0 1¥0�� ;�71� 1g7 0� 1� 0&13 0471.� 1�7 0�!1= 1g70C13 ! B�13 1� 0)]�1n;Z 0� ؛ ٨٣»=1

علي بن شـهاب در  «عرض کردم:  7گويد: به ابوالحسن امام موسي بن جعفرعثمان بن عيسي مي«

اگـر گمـان   «امـام فرمـود:    .»خواهد محرم شود سرما شديد است و او مي .مورد سرش شکايت دارد
  ».اما تو آفتاب بگير براي کسي که برايش احرام بستي .کند چنين مشکلي دارد، پس تظليل کند مي

1g ��1«در اين روايت به صراحت با دستور  0� 1� 0&13 041.� 1� 0�!1= 1g0C13 ! B�13«  به همـراه معـذور ، ،
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   .دهداستظالل نمي اجازه
 7امـام جـواد   ».ام همراه من استعمه«گفت: مي روايت صحيح بکربن صالح که .۲

؛ يعني بايد خودت پرهيز کني، ولـو معـذوري   »بان درست کنفقط براي او سايه«فرمود: 
   .کنيرا همراهي مي

 ، منا و عرفات)ها (شهر مكهها و منزلگاهوقفگاهاستظالل درت فصل پنجم:

لـيکن آيـا    .اسـت  در حـال سـير و حرکـت    ،تا اينجا ثابت شد که حرمت اسـتظالل 
هـاي بـين راه   مانند ايستادن در حال انتظار يـا توقفگـاه   ،استظالل در حالت عدم حرکت

هـايي ماننـد اقامـت در هتـل در      يا منزلگـاه  استراحت، ساختن وضو و خوردن غذابراي 
  جايز است؟ ،هاي عرفات و مناشهر مکه، خيمه

 هـاي بـين راه و   فگاهها و توقدر اقامتگاه و منزلگاه ه دو صورت دارد: فرودآمدنئلمس
  .تردد در مکه و منا و عرفات

 فرود آمدن در منزل، هتل، خيمه در شهر مکه، منا و عرفات يا توقـف در : اول مسئله
فقها به اتفاق، فتوا به جـواز اسـتظالل    مسئله، همهدر اين  ...و ها ها، پمپ بنزينرستوران

   .بر خالف نداده استکسي فتوا  اند وداده
تردد در محيط شهر مکه، سـرزمين منـا و    بيرون رفتن از منزل و چادر و :دوم مسئله

نجـام اعمـال بـه    از هتل و اقامتگـاه خـود، بـراي ا    ،زائري که در شهر مکه .عرفات است
يـا در  بگيـرد؟   تواند سوار ماشين مسقف شود يا چتر بر سررود، آيا ميالحرام ميمسجد

تواند در مسـير جمـرات چتـر    اهد براي رمي جمره از چادر بيرون رود، آيا ميخو ميمنا 
قول وجـود دارد: قـول   سه  مسئلهبر سر بگيرد يا از سايبان و مظله استفاده کند؟ در اين 

   .»عدم جواز«و قول به » احتياط«وقول به » جواز«به 

  قائلين به جواز (مشهور فقها). ٣

! � E3 �[F J= NGc!C E!W �LM��� 7Z��� � , !��� � ,��Z�� g¦	p )))« :شيخ طوسي ؛ ٨٤»)))=]�*



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۱۸
 

  ».ها بنشينداما اگر [از ماشين] فرود آمد، ايرادي ندارد که زير خيمه و چادر و خانه«
كـه از   هـاي جديـد   تواند بعد از رسيدن به مكه، ولو در محلـه  مي : محرمامام خميني

هاي مسقف سوار شـود   در ماشين ،ي رفتن به مسجدالحراممسجدالحرام دور هستند، برا
  ٨٥ .يا زير سايه برود

، استظالل فقط در حال طي منزل حرام است؛ اما بعد از منزل كـردن، در هـر مكـاني   
تواند در محلي كه منـزل كـرده،    حتي محرم مي مانند منا، عرفات يا غير آن، مانعي ندارد.

پـس حركـت در منـا از     .بر سر خود سايه قرار دهد در حال راه رفتن، با چتر و مثل آن،
و محل جمرات با چتر و غير آن، مـانعي نـدارد؛ گرچـه در حـال راه      قربانگاهچادرها تا 

  ٨٦.رفتن، احتياط مستحب در ترك است
ها و سوار و پيـاده شـدن از ماشـين     عبور از زير پل ...هاي منا  حركت از زير سايبان

  ٨٧.ست، مانع نداردمسقف، در حالي كه ايستاده ا
ـ ؛ هرمانعي نـدارد  در مكهآيت اهللا مكارم:  د در حـال حركـت بـه سـوي عرفـات      چن

  ٨٨باشد.
توانـد   مـي  ،مكه منزل است همين قدر كه محرم به مكـه رسـيد   چونآيت اهللا نوري: 

  ٨٩... .زير سايه قرار بگيرد و در روز هم با ماشين مسقف حركت كند
اگر چـه بـا سـايه متحـرك      ؛جايز است ،بعد از منزل كردن ،استظاللآيت اهللا وحيد: 

    .باشد
  .ندارد منعيآيت اهللا فاضل: 

  احتياط. قائلين به ۲

بـراي   ،در وقـت تـردد   ،ترك سايه انـداختن اسـت   ،واجب احتياطآيت اهللا بهجت:  
  چه در مكه و چه در عرفات و منا. ؛حوائج غير خانه و خيمه و نحو آنها

بنـابر   ،از رسيدن به مكـه هـم  بعد سبحاني:  ، تبريزي، سيستاني وآيات عظام: اردبيلي
تواند در حال حركت براي خود سايبان درست كند؛ مثل اينكه چتر بـردارد   نمي ،احتياط
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    .مانعي ندارد ،بلي رفتن زير سايه ثابت .يا سوار ماشين مسقف شود
پـيش از   ،مكهپس از رسيدن به  ،آن است كه شخص محرم احوطاي:  آيت اهللا خامنه

انجام مناسك عمره و همچنين در حال احـرام در عرفـات و منـا، از قـرار گـرفتن زيـر       
    .مانند اتوبوس مسقف و چتر، اجتناب كند ،هاي متحرك سايه
دار  بنابر احتيـاط، سـوار ماشـين سـقف     ،جديد شهر مكه در قسمتآيت اهللا خويي:  

  ٩٠ .نشوند

  قائلين به عدم جواز .۳

يز نيست و فرقي جا ،در حال اختيار و عدم حرج ،در مکه استظاللآيت اهللا زنجاني: 
الحرام يا منـزل يـا عرفـات يـا در منـزل مسـتقر شـده باشـد يـا نـه،           بين رفتن به مسجد

  .)۵۱۳(س .باشد نمي
، سه روايتي است که به مناظره ابويوسف از عامه با امـام موسـي بـن    مسئلهجواز بر 

   .جعفر اشاره داشت
در مـورد تظليــل   «از امام موسـي پرسيد:  ابويوسف :روايت عثمـان بن عيسي الف)

 ، خيمه به پـا شود ميداخل خانه «گفت:  ».جايز نيست«؟ امام فرمود: »گوييدمحرم چه مي
    ».دراينجا جايز است«؟ امام فرمود: »کند مي

 سـايه محمـل و   سايه ديوار و در آيا5ابويوسف پرسيد:  ل:يمحمد بن فضروايت  ب)
گاه بـه سـيره رسـول خـدا      آن». آري«؟ امام فرمود: »کند مي استظالل چادر داخل خانه و
ولـي هنگـامي    .سايه نگرفـت  احرام بست و پيامبر حج انجام داد و«فرمود:  استناد کرد و

  ».کرد ميگرفت، استظالل  مي ديوار قرار کنار محمل ويا شد  چادر مي که داخل خانه و
دربـاره  يـا ابوالحسـن نظـرت    «ابويوسـف پرسـيد:   ل يمحمد بن فضم روايت ده ج)

 در«پرسـيد:   ».جـايز نيسـت  «؟ امام فرمود: »چيست ،محرمي که در محمل استظالل کرده
 اش راحلـه  بر ]حال احرام در[رسول خدا  . ...فرمود: اشکال ندارد .کند مي خيمه استظالل

بعـض اعضـاي    پـس بـا   .آزرد مي راکه آفتاب او  درحالي، کرد نمي استظالل نشست و مي
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سوزش  تا از[ پوشاند مي بسا با دستش صورتش را چه و پوشاند مي را بدنش بعض ديگر
آمـد،   مي ديوار فرود يا کنار خيمه يا منزل و ولي هنگامي که در ].خورشيد در امان بماند

 ».کرد مي استظالل گرفت و مي سايه

هـا و منـازل   گـاه  توقف ر منع استظالل دردليلي ب .دليل ديگر، عدم دليل بر منع است
    .نرسيده است

 استظالل براي زنان وكودكان :فصل ششم

اتفــاق   مسـئله همـه فقهــا بـر ايـن      .استظـالل براي زنان و کودکان واجب نيسـت
   .دارنـد و فتوايـي بر خالف از کسي صادر نشده است

ولي بـراي   .مردان، جايز نيستساير آيات عظام: سايه قرار دادن براي  امام خميني و
٩١ .ها، جايز است و كفاره هم ندارد ها و بچه زن

 

  دليل

رواياتي است که به اين مسئله تصـريح   ،کودکان جواز استظالل براي زنان و دليل بر
ايات را شيخ حر عاملي در باب جوازِ تَظْليلِ النِّسـاِء و الصِّـبيان فـي    رو ازاينبرخي  .دارد
ام ذکر کرده استاِإلحر.    

! . « :7جميل بن دراج از امام صادق .۱ 1"]��.� .�1J]n�!.F 1�0[ 1F 1G .«...٩٢  
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توانـد   مـي  آيـا زن محرمـه  « :8صحيح محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق .۴
  ٩٥».آري«؟ فرمود: »استظالل نمايد سوار بر قبه شود و

؟ فرمـود:  »سـوار شـوند  توانند بر قبـه   مي آيا زنان« :7امام صادق روايت حلبي از .۵
٩٦».آري«
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اسـتظالل بـراي زنـان     سوار بر کنيسه و«: 7روايت هشام بن سالم از امام صادق .۶
٩٧».جايز است

 

   .کفاره نيز ندارد کودکان جايز است و هيچ ترديدي استظالل براي زنان و بنابراين بي

  باستظالل در ش :فصل هفتم

بـه  قـول   ،قول بـه عـدم جـواز   ، جوازقول به «چهار قول وجود دارد:  ،در اين مسئله
 احتياط و قول به تفصيل.

 . قائلين به جواز١

سـايه   اينان براي ظـل و  .شب هستند قائل به جواز استظالل در ، بيشترفقهاي معاصر
 ،گفته شد که ظـل  قبالً .سايه است ظل و ،شب چون خود ؛شب اعتباري قائل نيستند در

 .سـاتر بـودن  معنـاي  روشنايي خورشيد است يا به  و نبود نورمعناي يا به  .داردمعنا دو 
    .مد نظر گرفتند دوم رامعناي  ،قائلين به عدم جواز ي اول واقائلين به جواز معن

گرچـه جـايز بـودن آن،     ،مام خميني: استظالل در شب، خالف احتياط اسـت ا الف)
بنابراين جواز نشستن محرم در هواپيما و ماشـيني كـه شـب حركـت      .نيستنظر بعيد  به

  ٩٨.كند، بعيد نيست مي
آيت اهللا بهجت: مقتضاي خطاب روايات واصل منع، مختص به سـايه انـداختن    ب)

  نعي نيست.از آفتاب است و در شب م
ظاهر اين است كه حرمت استظالل بر محـرم، اختصـاص بـه    : اي ج) آيت اهللا خامنه

و ايـن   اسـت  چند احتياط در ترك آن؛ هرارد و استظالل در شب مانع نداردطول روز د
در صورتي كه استظالل به قصد فرار از باران يا سرما  ،هاي باراني و سرد احتياط در شب

٩٩.ترك نشود ،باشد
 

  .  ترك استظالل است در شب ،آيت اهللا صافي: احتياط مستحب د)
  ييم استظالل در شب نيست.بگو بعيد نيست كه: =) آيت اهللا گلپايگاني  ه
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  ، بعيد نيست.: جواز استظالل در شب=آيت اهللا فاضل و)
هـا يـا    در شـب  ،پوشيده در حال احـرام هاي سرمكارم: استفاده از ماشين آيت اهللا ز)

  الطلوعين، جايز است. بين
  .آيت اهللا نوري: جواز استظالل در شب بعيد نيستح) 

محـل اشـكال اسـت و     ،اسـتظالل بـراي شـب   آيت اهللا وحيد: عموميت حرمت  ط)
    .األحوط االجتناب

  قائلين به عدم جواز  .۲

    .ي ساتريت استاظل به معن، نزد اين دسته
گرمـا و بـاران و   مراد از استظالل تحفظ از آفتاب و سـرما و   :1الف) آيت اهللا خوئي

عـدمِ سـايبان    كدام از آنها نباشد، به نحوي كه وجود و پس اگر هيچ .ستباد و مانند آنها
  ، فرقي نيست.بين شب و روز ،اشكال ندارد و در اين حكم ،يكسان باشد

  . هرچند در شب حركت كند ؛آيت اهللا زنجاني: در شب نيز جايز نيست ب)

  قول به احتياط. ۳

  ، احتياط وجوبي است.: ترك تظليل در شب1آيت اهللا تبريزي

  قول به تفصيل .۴ 

ــدن در   ــوار ش ــتاني: س ــت اهللا سيس ــقف  آي ــين س ــد آن ماش ــب و  ،دار و مانن در ش
و روزهايي كه ابر غليظ مانع تابش خورشيد باشد، در صـورتي كـه بـاراني     الطلوعين بين

  ١٠٠.جايز نيست ،كفاره دارد و به احتياط واجب ،اشكال ندارد و اگر باراني باشد ،نباشد

  جواز استظالل در شب داليل

چـون لغـت، عـرف، کلمـات فقهـا و      شواهدي  ادله و ،براي جواز استظالل در شب
  .روايات باب وجود دارد
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  الف) کلمات فقهاء

از شيخ صدوق و شيخ مفيد گرفته تا عالمه، شيخ طوسي و...، از علماي متقـدم، کسـي   
متعرض مسئله استظالل در شب نشدند. حتي عالمه شيخ محمد حسـن نجفـي در کتـاب    

ماند، به اين مسئله اشاره هـم نکـرده    اي از منظرش مغفول نمي جواهرالکالم که هيچ مسئله
است. بنابراين در کلمات قدما، عنوان تظليل و استظالل در شب، وجود ندارد. متعلق فتـاوا  
و سخنان آن بزرگواران، فقط عنـوان اسـتظالل و تظليـل از خورشـيد در روز اسـت. ايـن       

  است.  مسئله در کلمات معاصرين آمده و کنار عنوان استظالل در روز قرارگرفته 
 عدم تعرض فقيهان گذشته به مسئله استظالل در شب، گوياي چه مطلبي است؟ :سؤال

آن عصـر مـورد ابـتالي     يا بدين جهت بـوده کـه در   مسئلهعدم اشاره به اين  پاسخ:
 نوعـا در روز حرکـت   ...به داليل ناامني و ،هاي حجاج ؛ چون کاروانحجاج نبوده است

مـورد   ،بنابراين، بحـث اسـتظالل در شـب    .پرداختند مي ها به استراحت کردند و شب مي
مفهومي تصـور   ،يا بدين جهت بوده که براي استظالل در شب .ال نبوده استؤابتال و س

تاريک  ،در شب .دهدميمعنا فقط در روز و با وجود خورشيد  ،ظل و تظليل .کردندنمي
واهر نيـز  شايد به همين دليل صاحب ج .نداردمعنا که خورشيدي وجود ندارد، سايه هم 

  به آن اشاره نکرده است.

  روايات )ب

اي نشـده است و اين سـؤال شب هيچ اشـاره استظالل در مسئلهبه  در روايات باب،
در روايات مطـرح نشـده اسـت؟ آيـا      ،استظالل در شب مسئلهچرا  آيد کهدر ذهـن مي

؟ سؤال قرار نگرفته اسـت  مورد ،دهيعني چون جواز آن مسلم بو است؛ معرض عنه بوده
تنها فقهاي معاصر بـه آن   و مسئله مبهم استيا شب و روز يکي بوده است؟ به هر حال 

ناچـاريم   ،بـا ايـن رويکـرد    .اند کننده بر فتواي خود نياورده قانعآن هم دليلي  .اند پرداخته
  نگاهي دوباره به روايات داشته باشيم.
بـه   ،گروه پنجم رواياتتظليل ذکر کرديم.  ظالل وپنج گروه روايت براي حرمت است
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7k( «ارت معلي عبـ  در روايت اسماعيل و .پوشاندن از خورشيد تصريح داشت استتار و
��a�� 4� T�^�� ��"عبارت روايت معاويه  و »؟�»��a�� �&« آمده بود که کلمه شمس، 

 ،مسـئله شـب  رو  از ايـن  .به صراحت به روز تصريح دارد وکسي در اين ترديدي نـدارد 
فقـط بـر حرمـت اسـتظالل در      ،اين طائفه رواياتپس  .از موضوع خارج است تخصصاً

    .کند مي روز داللت
ي) از شئون خورشـيد اسـت و بـراي    يگروه چهارم، امر به اضحاء داشت. اضحاء (روشنا

ـْمِس َو ُضـَحاَها( خـوانيم:  ظهور و بروز آفتاب دارد. در قرآن مي نـين در روايـت   . همچ)َو الش�
��Cl7F ��7`o ��7a�� E� g7	� ��R��7^«عبداهللا بن مغيره آمده بود: �ايـن عبـارت، بـه    ». ��7! 

شود. اين طائفه روايات نيز فقط بـر   صراحت به خورشيد و روز اشاره دارد و شامل شب نمي
  اي به شب ندارد.   کند و هيچ اشاره حرمت استظالل در روز داللت مي

، يعنـي  کنيسـه  است کـه برعـدم جـواز سـوار شـدن بـر قبـه و       گروه سوم، رواياتي 
اعـم از   ،شايد تصور شود که اطالق اين طائفه روايات .هاي مسقف داللت داشت مرکب
 همچنـان کـه انسـان را از گرمـاي آفتـاب حفـظ       ،سـقف  چون قبه و ؛روز است شب و

  .کند مي شب نيز حفظ باران در باد و از سرما و ،کند مي
بل اين شبهه گفته شود که داشتن سـقف و قبـه، بـراي حفاظـت از     ممکن است در مقا

حرارت گرماي خورشيد در روز بوده است؛ چون اوالً ممکن بوده به قرينه روايات ديگـر،  
گرفتـه اسـت؛ ثانيـاً در منـاطق گرمسـير آن سـرزمين،        ها در روز انجام مـي  حرکت کاروان

اشند تـا حجـاج از هـواي آزاد    سقف ب ها بي اقتضاي حرکت در شب چنين بوده که مرکب
  استفاده کنند. بنابراين قدر متيقن اين طائفه روايات، ظهور در استظالل در روز است.

اين سـوال   اينجا در .گروه دوم برحرمت تظليل و استظالل اشاره داشت گروه اول و
  شود يا نه؟ ميآيد: آيا ظل شامل شب نيز  مي پيش

  به معناي سايه و تاريکي، ضد روشنايي است.  شناسي ظل گذشت: ظل در لغت در مفهوم
 *)±¾ NGJ0n.� 0A� B)1n1� 0A�  *)n�!F ½: سايه رفت و در آن نشستسوي  به.   
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 *)±¾ NGJ0±M B)1±13  ;T	Z�� ½او را زيـر سـايه خـود در    ـ   دار و ابري شـد  : روز سايه :آورد، ه
  سايه خود را بر او افكند.

 *)±¾ NJ>�1n1o :��sa�!F ½ درخت نشست.  سايه زير 

  معناي سايه آمده است.آيات فراواني ظل به  در ،در قرآن
َغمامَ (ـ 

ْ
نا َعلَْيُكُم ال

ْ
  ) ۵۷(بقره:  )َو َظل�ل

 لَْم تَرَ (ـ 
َ
ـْمَس َعلَْيـِه َد;ـالً إ�  أ َنـا الش�

ْ
ََعلَُه سـاكِناً ُعـم� َجَعل ل� َو لَْو شاَء  َ Qالظ �َك َكْيَف َمدQَرب( 

   )۴۵(فرقان: 

لQ إ�  لَُهما ُعم� تََو��   َفَس¤( ـ Q۲۴(قصص:  )الظ ( 

 ) ۳۰(واقعه:  )َمْمُدود َو ِظل_ (ـ 

در  .سـايه گـرفتن در روز اسـت   معنـاي  به  ،از ماده ظل ،بنا بر اين تظليل و استظالل
  .به استظالل در روز اشاره دارند ،ي رواييها گروهنتيجه 

  داليل عدم جواز

بلکـه تنهـا بـا     .استواري ندارنـد  دليل متقن و ،جواز استظالل در شبقائلين به عدم 
بـا ايـن    .را اثبـات کننـد   خواستند حرمت استظالل در شب ،استناد به روايات قبه و مطر

   .شودعام است و شامل روز و شب مي ،مطر استدالل که روايات قبه و

  پاسخ

قبه  است. کنيسه سايه قبه و ،چه مالک است، بنفسه مالک نيست. آنکنيسه قبه و اوالً
 واال در شـب تاريـک و   .وقتي سايه دارند که در معـرض آفتـاب قـرار گيرنـد     ،کنيسه و

   .کند مي پيدامعنا سايه چه ، ظلماني که هيچ چيز پيدا نيست

شـب   توانست مستند مسئله اسـتظالل در  نمي مبهم بود و مجمل و ،روايات مطر ثانياً
  .قرار گيرد

بـا   :ه اطهـار ائمـ ، داشـت  مـي  شب مطرح و مورد توجه قـرار  ظالل دراگر است ثالثاً
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شـدند   نمـي  اين چنين مکلفين سـرگردان  کردند و مي بيان آن را ،ادبيات خاص خودشان
چگونه  .به حکم خدا دست پيدا کنند ،مفاهيم کنايات و ها و نامه ميان لغت بخواهند از تا

شفاف بيان شده اسـت؟ اگـر    با مفاهيم اساسي و ،حرمت استظالل در روز حکم خدا در
   .روشن بيان شودطور  به بايست حکم آن ، مياستظالل در مورد شب نيز صادق بود

  كفاره سايه :فصل هشتم

يـک   ،کفـاره آن  کفاره دارد وـ   عذر بزرگوار، استظالل ـ با عذر و بي  به فتواي فقهاي
   است. گوسفند

چه با عـذر   ؛دن در حال طي منزل، يك گوسفند استسايه قرار دا امام خميني: كفاره
  ه با اختيار، بنابر احتياط واجب.باشد و چ

چند بيش از يك مرتبه اسـتظالل  ؛ هردر احرام عمره، اقوي كفايت يك گوسفند است
  ده باشد؛ و همچنين است احرام حج.نمو

نـوري:  اي، خويي، سيستاني، صـافي، گلپايگـاني،    آيات عظام بهجت، تبريزي، خامنه
  ١٠١ .آن يك گوسفند است و فرقي بين اختيار و اضطرار نيست ۀكفار

  دليل

گروهي به طـور   است؛ چند گروهکند،  داللت ميبر وجوب و نوع کفاره که رواياتي 
 گويـد  مـي  روايتي نيـز  .گويد گوسفند قرباني کند مي گروهي .گويد کفاره بدهد مي مطلق

   .روزي يک مد طعام بدهد

  مطلقگروه روايات  .۱

�; «: 7بن جعفر از امام موسـي  يعلروايت  الف) 19!7 B- 1j0�� 1e70Z 1� 1� 1�X. ]   ،وسـايل الشـيعه
 ]۱۷۴۶۳ح

?: «7امام رضا سعد بن سعد ازروايت  ب) .� 0- 1� 1�(X ] ،۱۷۴۶۵حهمان[ 
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�!N «: 7روايت شيخ طوسي از امام هادي ج) 1, ;P� .�1 ;h 1�X. ]۱۷۴۶۲همان، ح[  
ولي نـوع آن   .کفاره بدهد گويد: خوني بريزد و مي اين روايت به صورت اطالق فقط

    .را مشخص نکرده است

  گروه روايات مقيد( گوسفند)  .۲

�N «: 7از امام رضال يمحمد بن اسماعروايت  الف) .�.F ! 1% ;̂ 1F 0l 1� ��! 1a.F ;� 1� .� 0- 1� 0E13�X. ]  ،همـان
  .]۱۷۴۶۸حهمان، ] و [ ۱۷۴۶۷حهمان، ] و [۱۷۴۶۴ح

!�: « :7از امام رضامحمود  يابم بن يابراهروايت  ب) 1D 1�! 1IX] ،۱۷۴۶۶حهمان[  
طبيعـي اسـت    .مشخص کرده است، نوع کفاره را که يک گوسفند باشد، اين روايات

يـک راس   ،بنابراين کفاره استظالل .خورد مي قيد ،که اطالق گروه نخست با اين روايات
    .گوسفند است

  روايت مد طعام .۳

5 �� .Q1F .213 04 1�(((  �T 0	 1� ]) ;j.� �� ;�.F ;� B� 1Q1� 1� 1�(X١٠٢  
بصـير اسـت کـه بـه عنـوان      ، تنها روايت ابوکند مي روايت که مد طعام را مطرحاين 

عالوه که مـورد   تواند عرض اندام کند. نمي مقابل روايات صحيح و معتبر روايت شاذ در
    .فتوا نداده است کسي به آن عمل نکرده و اعراض فقها بوده و

  
  

  
                                                           

  .٦٠فارسي، متن، ص فرهنگ ابجدي عربي ـ. ١

  .٥٣٥المفردات في غريب القرآن، ص . ٢

  فرهنگ عربي فارسي نوين.. ٣

   .٥٣٥المفردات في غريب القرآن، ص. ٤

������� 
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  .٤١٥، ص١١ لسان العرب، ج. ٥

  .٢٦٧، ص٤قاموس قرآن، ج. ٦

  .٥٦مجمع البيان، ذيل سوره نساء، آيه . ٧

  .٤٤٩، ص٢ج. ٨

  .٤٨٥ـ  ٤٨٧، صص١٥حدائق الناضره، ج. ٩

  .٤٣٧ر.ک: مناسک محشي، م. ١٠

  .٣٤٠، ص٧تذکرة الفقها، ج. ١١

  .٣١٨، ص ٢ الخالف، ج. ١٢

  .١١٨و م ٤٦٤، م٢٣٢مناسك حج (محشي)، ص . ١٣

  .١٦٩٥٥، ح٥١٦، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ١٤

  .١٦٩٥٩، ح٥١٧همان، ص. ١٥

  .١٦٩٦٠همان، ح. ١٦

  .١٦٩٨٢، ح٥٢٦همان، ص. ١٧

  .١٦٩٧٠، ح٥٢٢همان، ص. ١٨

  .١٦٩٦٩، ح٥٢١وسائل، ص. ١٩

ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه و نخسين کسي است که ملقب به قاضي القضات حکومـت شـده   . ٢٠

  .٣٧٩، ص٣است. تفصيل الشريعه، کتاب الحج، آيت اهللا فاضل، ج

  .٦٩٧٢، ح٥٢٣، ص١٢الشيعه، ج وسائل. ٢١

  .١٦٩٧١، ح٥٢٢همان، ص. ٢٢

  .١٦٩٥٣، ح٥١٦همان، ص . ٢٣

  .١٦٩٥٦همان، ح. ٢٤

  .١٦٩٣٨، ح٥١٢همان، ص. ٢٥

  .١٦٩٦٣، ح٥١٨همان، ص. ٢٦

  .١٦٩٦١همان، ح. ٢٧

   .١٦٩٧٦، ح٥٢٤همان، ص. ٢٨
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  .١٦٩٧٧همان، ح. ٢٩

  .١٦٩٦٤، ح ٥١٩همان، ص. ٣٠

  .٣٩٤، ص١٨جواهر الکالم، ج. ٣١

  .٢٧٥، ص٣تفصيل الشريعه، کتاب الحج، آيت اهللا فاضل، ج. ٣٢

  .١٦٩٥٤ح، ٥١٦، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٣٣

  .١٦٩٥٧، ح٥١٦همان، ص. ٣٤

  .١٧٤٦٣، ح١٥٤، ص١٣همان، ج. ٣٥

  .١٦٩٦٢، ح٥١٨، ص١٢همان، ج. ٣٦

  .٢٢٦، ص١بداية المجتهد، ج. ٣٧

  .٣١٨، ص ٢ خالف، ج. ٣٨

  ، دارالمعرفه بيروت.٦٩، ص٥سنن بيهقي، ج. ٣٩

  .٧٠همان، ص. ٤٠

  همان.. ٤١

  .٢٥٩، مسئله ٣٤٠، ص٧ ج تذكرة الفقهاء (ط ـ الحديثه)،. ٤٢

  .٧٠، ص٥سنن بيهقي، ج. ٤٣

  .٤٧٩مناسک محشي، م. ٤٤

  .٢٧مناسك شيخ، ص. ٤٥

  .١١٨، م٣١٨، ص ٢ الخالف، ج. ٤٦

  .٤٨٠مناسک محشي، م. ٤٧

  .١٦٢، م ٣١مناسک، ص. ٤٨

  .٢٣٣ص محشي، مناسك حج. ٤٩

  .١٦٩٧٧، ح٥٢٤، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٥٠

  .١٦٩٧٦همان، ح. ٥١

  .١٦٩٣٨، ح٥١٢همان، ص. ٥٢

   .٣٨٧، ص٤ج ل الشريعه،ير.ک: تفص. ٥٣
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  .٤٧٨مناسک محشي، م. ٥٤

  .٢٦٩ ، م٢٣٧همان، ص. ٥٥

  .١٦٩٧٤، ح٥٢٤، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٥٦

  .١٦٩٧٥، ح٥٢٤همان، ص. ٥٧

  .١٦٩٨٠همان، ح. ٥٨

  .١٦٩٦٤همان، ح. ٥٩

  .٤٧٥مناسک محشي، م. ٦٠

  مناسک محشي.. ٦١

  .٤٨٤، م٢٠٦همان، ص. ٦٢

  همان.. ٦٣

  .١٦٩٨١، ح ٥٢٥، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٦٤

  .١٧٤٦٢، ح١٥٤، ص١٣همان، ج. ٦٥

  .١٧٤٦٦همان، ح . ٦٦

  .١٧٤٦٧همان، ح . ٦٧

  .٢٩٨، ص٣تفصيل الشريعه، کتاب حج، ج. ٦٨

  .٣٩٨، ص١٨جواهرالکالم، ج. ٦٩

  مناسک.. ٧٠

  .٢٣٥المقنع، ص . ٧١

  .٢٢١النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص . ٧٢

  .٥٤٧، ص ١ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج. ٧٣

  .٣٩٨، ص ١٨ م في شرح شرائع اإلسالم، ججواهر الكال. ٧٤

  .٤٨٥مناسک محشي، م. ٧٥

  .١٦٦، م٣١مناسك حج، ص. ٧٦

  .١٦٩٥٨، ح ٥١٧، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٧٧

   .١٦٩٦١همان، ح. ٧٨
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  .١٦٩٥٥، ح ٥١٦همان، ص. ٧٩

  .١٦٩٥٩همان، ح. ٨٠

  .١٦٩٦٠همان، ح . ٨١

  .١٦٩٨٣، ح٥٢٦همان، ص. ٨٢

  .١٦٩٦٥، ح٥١٩همان، ص. ٨٣

  .١١٨م ،٣١٨ ، ص٢ خالف، ج. ٨٤

  .٤٦٨مناسک محشي، م . ٨٥

  .٤٦٥همان، م . ٨٦

  .٤٦٦همان، م . ٨٧

  .٤٧٠همان، م. ٨٨

  .٤٦٨همان، م. ٨٩

  .٤٦٥همان، م . ٩٠

  .٤٦٤م ،٢٣٢مناسك محشي، ص. ٩١

  .١٦٩٦٢، ح٥١٨، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٩٢

  .١٦٩٦٧، ح٥٢٠همان، ص. ٩٣

  .١٦٩٦٨، ح ٥٢٠همان، ص. ٩٤

  .١٦٩٥٣، ح٥١٦همان، ص. ٩٥

  .١٦٩٥٤همان، ح. ٩٦

  .١٦٩٥٦همان، ح. ٩٧

  .٤٨٤مناسک محشي، م . ٩٨

  .١٦١، م ٣١ص مناسك حج،. ٩٩

ــي افتخــاري، ج آراء المراجــع فــي الحــج،. ١٠٠ ــم، چــاپ دوم،   ٢٦٨، ص ٢ عل ، نشــر مشــعر، ق

  ق..  ه١٤٢٨

در يـك جلـد، نشـر مشـعر،      ٤٨٨و  ٤٨٧مناسك حج (محشّي)، محمدرضـا، محمـودي، م  . ١٠١

  ق..  ه١٤٢٩جديد،  تهران، ويرايش

  .١٧٤٦٩، ح١٥٦، ص١٣الشيعه ج وسائل. ١٠٢



  



  
  
  
  
  

  شب در استظالل
  فتح اهللا خدادادي

  .ش.  ه١٣٩٠، پاييز ٧٧ مارهميقات حج، ش

بـان رفـتن در    بر زير سايه ،اين مسئله که آيا استظالل بارهدر استاين نوشتار، پژوهشي 

اين تحقيق شامل يـک مقدمـه و سـه فصـل      ؟خيريا  و حرام است کندصدق مي نيز شب

هـا، احکـام    است؛ مانند معاني واژه دادهبه کليات اختصاص  را فصل نخست. نگارنده، است

کنوني؟  هقديم است يا مک هروايات، مکمراد از مکه در آيا  و اينکه در شب فقهي استظالل

را مطرح کرده اسـت. در   سنت، ، اعم از شيعه و اهلنظريات فقها ،فصل دومو... . ايشان در 

حرمـت   بـه اثبـات   داده اسـت، ترين مباحث مقاله را به خود اختصـاص   مهم که فصل سوم

اسـتظالل   در شب پرداخته شده است. نويسنده در اين فصل، نخست ادله حرمت استظالل

 در شب را مطرح کرده و سپس ادله قائلين به جواز را بررسي نموده است. ايشان در بخـش 

ـ     ،کاوش و پژوهشي دوبـاره به  ،يپايان ي بـراي برداشـتن حکـم    بـراي پيـدا کـردن راه حل

استظالل و رهايي از کفاره پرداخته است. وي در اين کاوش، به سه راه حـل اشـاره کـرده    

امـا در  ». نداشتن قدرت بر تـرک اسـتظالل   ،عمومي در زمان حاضرضرورت تقيه، «است: 

گيـري، حکـم اسـتظالل را     ادامه، هر سه راه حل را نقد کرده است. نگارنده در مقام نتيجه

  عام دانسته و حرمت آن را شامل شب و روز دانسته است.

  مقدمه

لـف و بـه   هـاي مخت انسان وسيلهبه  ،که در طول تاريخاست حج، عبادتي بسيار مهم 
 7مناسک آن، از زمان حضرت ابراهيم انجام شده و بيشتر اعمال و ،هاي گوناگونشيوه
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همواره با سختي همراه بـوده   ،انجام حج .البته با اندکي تفاوت و تغيير ؛وضع شده است
با پوشيدن تنها دو تکه لباس ندوخته و  ،راه رفتن در آن سرزمينِ خشک و سوزان .است

عمـل   ٢٤و ايـن، يکـي از    همراه شـده اسـت   بانار نگرفتن زير سايهنپوشاندن سر و قر
در پـي کـاوش    ،از آن دوري جست و اين تحقيـق  ،حرامي است که بايد در حال احرام

ايجاد سايبان کنـد و  حق ندارد براي خود  ،مرد محرم .يعني استظالل است ،مسئلههمين 
؛ دارداي ين حرام، اهميت ويژها هيند. کاوش و بررسي در محدوددار بنش در ماشين سقف

   .بايد کفاره دهد ،زيرا اگر شخصي حتي مجبور به انجام اين حرام شد
شـود و سـوار شـدن بـر     با اتومبيل انجـام مـي   ،در زمان ما، مسافرت به هنگام احرام

و  مسـئله ايـن   هي از فقها با توجه دوباره به ادللذا بعض .مشکالتي دارد ،سقف اتومبيل بي
انـد کـه اگـر کسـي در شـب سـوار اتومبيـل         هاي گذشته، به اين باور رسـيده نظريات فق

شـامل   ،کند و حـرام نيسـت؛ زيـرا ادلـه     نمي دار شود، بر اين عمل استظالل صدق سقف
دانند و بر اين باورند کـه در  برخي از فقها نيز ادله را عام مي .شوداستظالل در شب نمي

    .دار استفاده کرد سقفوسيله توان از اتومبيل يا شب نيز نمي
اسـتظالل در   انـد، بـه مسـئله   مسائل حج بحث کرده بيشتر فقهاي معاصر که در مورد

مستقل در اين زمينـه   هنام رير اين سطور، کتاب يا پاياناما تا زمان تق .اندشب نيز پرداخته
بـا  اي به قلم حجت االسالم و المسلمين آقاي سيد حسن خميني انتشار نيافته، جز مقاله

 ٣٦شـمارة  که اخيـراً در  » استظالل در مسئله =ت فتواي امام خمينيتبيين مستندا«عنوان 
  ١متين انتشار يافت. همجل

بـان   بـر زيـر سـايه   استظالل، اکنون اين نوشتار، در صدد پاسخ به اين پرسش است که آيا 
  چيست؟ باره فقها در اين هکند يا نه و نظري صدق مينيز رفتن در شب و در هواي ابري، 

  فصل اول: كليات 

  واژه نامه  .١

يکي از محرمات احرام است؛ يعنـي   ،ظل گرفته شده و در اصطالح هاستظالل از واژ
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حرام است که باالي سر خود سايبان قرار دهد. اکنون بـه معنـاي لغـوي آن     ،براي محرِم
  پردازيم: مي

ظـالل (بـه کسـر     همـاد . است مکان به معناي سايبان اسم مظلّهمعناي سايه و  به ظلّ
جمـع ظلّـه بـه    و ديگـر   سـت ها که به معناي سايه ظلّجمع يکي دو اشتقاق دارد:  ،ظاء)

    .گونه است معناي سايبان، که بيشتر استعماالت اين کلمه، اين
بـه خصـوص در احاديـث ايـن      ؛آيد معناي طلب دارد و بيشتر با حرف جر مي ،استظالل

است. اين کلمه اگر از ظلّ باشد، طلب سـايه اسـت؛   باب که همه با حرف جر استعمال شده 
!«مثل  1%0� .� B).n1� 0"1Z0� يعني از خورشيد به سايه يا زير سايبان پناه بـرد و هـر دو معنـا درسـت      ؛»=1
147 ��10
�71. «چيزي رفتن است؛ مانند  هاگر از ظلّه باشد، طلب سايبان و زير ساي .است .� >).n1�7 ؛ »�1"0

�1! . «يا مثل:  .»رفت از باران زير سايبان« . 0�� .� >).n1� 0"1Z1=« يـا  » زير خيمه نشست«؛» : ])7]n�!F B)1n1�7 0A�
 .�Z.= �1� 1I 1� �Z1�.M 1�!   .»زير آن نشستو يعني به سايه ميل پيدا کرد  ،»�n�!F *)1n�A*(* «؛ ٢»�1

�*�«تظليل: ± �Z�� S��3 )*��*��s7a�!F )7 ».سـايبان بـر سـر خـود قـرار داد     «؛ »±no: 5 � �7�8
!%*�  ٣».در سايه درخت نشست«؛ »±
ـ  پوشاند»: تغطيه« آن تفـاوت  » يـاييِ «و » واوي«، ان و پنهان کردن است و از نظـر معن
حق ندارد روي سر خود را بپوشاند؛ بـه ايـن    ،که محرميعني اين ،کند و در اصطالحنمي

طـور   بـه  ،خـود  ايجاد سايه باالي سر است و ،استظالل .معنا که آن چيز بر سر او بچسبد
يکي از محرمات احرام است و مراد از پوشاندن سر ـ کـه در روايـات از آن بـه      ،مستقل

بـراي مـردان يکـي از     ،تعبير شده ـ پوشاندن روي سر است و ايـن نيـز    » الرأس تغطية«
ها پوشـاندن صـورت اسـت کـه در روايـات از آن بـه       براي خانماست. محرمات احرام 

   .مستقل دارد هو ارتکاب هر يک از اين موارد، کفار شدهتعبير » الوجه تغطية«

  احکام فقهي استظالل در شب  .٢

از مسـائل اسـتظالل در شـب، از مناسـک حـج امـام        مسـئله در ضمن بحث، به دو 
  اشاره خواهيم کرد:  =خميني
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گرچه  ؛خالف احتياط است ،نشستن در زير سقف، در حال طي منزل در شب الف)
در براين، بعيد نيسـت جـايز بـودن نشسـتن محـرم      بعيد نيست. بناز بودن آن به نظر جاي

  ٤كند. هواپيمايي كه شب حركت مي
دار  جايز است محرم در شب با ماشين سـقف  بنابراين .استظالل نيست ،در شب ب)

ولي در هواي ابري، در روز جايز نيست، مگر ابر به طوري تيره باشـد كـه    .به مكه برود
  ٥ د.استظالل صدق نكن

  کنوني؟  هقديم است يا مک ه. مراد از مکه در روايات، مک٣

  اين پرسش از دو جهت داراي اهميت است:  
مفرده انجام دهنـد، آيـا    هخواهند عمرشوند و مييم محرم ميکه از مسجد تنع کساني

که مکه تا مسجد تنعيم توسعه يافته، از اسـتظالل بپرهيزنـد يـا    الزم است با توجه به اين
  نه؟ 

که در مسائل بيان شده، مکه منزل اسـت و جـايز اسـت محـرم بـراي      جه به اينبا تو
جـواز ـ    ه، حتي چتر و غيره، حال آيا محدودايهم با هر وسيلهخود ايجاد سايه کند، آن

تواند در قسـمت  آيا محرم ميقديم است يا جديد؟  هشود ـ مک ه از روايات استفاده ميک
  استظالل کند يا نه و اگر چنين کند، موجب کفاره است؟   ،حرم هيافت توسعه

آن را نقـل کـرده   » الغيبـه «در اينجا به روايتي استدالل شده که شيخ طوسي در کتاب 
    .است

  متن حديث

  :  دپرسينوشت و در آن  [اي به امام زمانمحمد بن عبد اهللا حميري نامه
((( . 0� 1_ 0�13 �q0
1�.F .�1
10�� 14 .� >).n1� 0" 1� 1� 1� N�9 1l 1& .d�  1e7.� 1L ;c	; 1� 0) 1% 1= B)1�0� 1� 0E13 .�.� .�0 1� .� ! 1� 1� .�.F!1Z.�

 .) .� 0̂ 10�� .� 1e.� 1L 1) 1� 1= � 1L.M ;�� 1	 10��( :T 1, .�0Z 1� 1� 1= .� .�� .� 1$ .�٦ 
هـا و  بان بسازد که لباسپوست يا غير آن، سايه هتک هوسيلي پيشگيري از باران، بهبرا ...
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اگر در راه «دهند: که داخل محمل است، خيس و تر نشود و ايشان جواب مي مطاعش
   ».اين کار را بکند، بايد کفاره دهد

T: «از قيد  1, .�0Z 1� 1� 1= .� .�� .� شود که اگر در راه نبود و استظالل کـرد، کفـاره   استفاده مي» �. 1$
گر کسـي در شـهري   ا ،دليل بر عدم حرمت است و به طور مسلّم ،ندارد و نداشتن کفاره

در آمـد   ،شـهر درون هرچند  ؛خود را پياده کرده، در طريق نيستساکن شده و بار و بنه 
  و شد باشد.

لت دارد و دليـل مخالــف   از نظر فقها، وجود يک قيد در کالم امام، در استدالل دخا
خصوص که ارتکاز ذهني سؤال کننده هم همين بوده که در حـال سـير و    به ؛هم نداريم

  ٧.کردآن را تأييد نمي 7چه کنم؟ و اگر اين ارتکاز ذهني صحيح نبود، امام حرکت

  سند روايت

  روايت ياد شده، داراي دو سند است:  
  ٨».[نحميري که نامه نوشته به امام زما«کتاب احتجاج مرحوم طبرسي به سند: 

04 213. «شيخ طوسي به سند: الغيبة و کتاب  1� :� 1�!1 1r ! 1C 1 1¥ 0V13 1, ;�� 1, .470F 1�71 0�13 .470F .�7 B�1 ;� .47 1" 10��
 1�1 0�13 ]¢ 1�.F ;p 0� 18 1� 1�! 1I ]S ]� ;�0�� �³ 0� 19 .40F . 0R 1" ;0�� .\ .A! 1�0�� .213 . J 0�.M 1� ]S.� 0�1F 0	B��� 1\Z .k� 1� 0F.M .40F2(((.«٩  

سـله  هم به دليل مر _ÅZD ��Z $7	نشده و سند پذيرفته از سوي فقها  ،سند احتجاج
؛ زيـرا  است دفاع شدهآن اما از ، ١٠هاحمد بن ابراهيم نوبختي، طرح شد و ناشناخته بودن

�7: «خاطر  به ،مرسله بودن در سند شيخ 1�!1 1r ! 1C 1 1¥ 0V13 «      اسـت و ارسـال ايـن چنينـي در سـند
، اوالً ربطي به سند »نوبختياحمد بن ابراهيم « مضر نيست و فرض ناشناخته بودن ،شيخ

کـه از نـواب   » حسين بـن روح «فقط به عنوان يک نويسنده است و ثانياً جناب ندارد و 
  ١١.کندعنوان نويسنده انتخاب نميبهاست، مسلماً فرد فاسقي را  [خاص امام زمان

کـه   اسـت » محمد بن احمد بن داود قمي«شود، تعبير مطلبي که باعث قوت سند مي
و ايـن  » يافتم!«فرمايد: روي يقين ميايشان به ضرس قاطع و از  .استاز اجله و بزرگان 

  .خود دليل محکم بودن سند است
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هـاي   لـو در محلـه  و ،كه محرِم به منزل رسـيد بعد از آن«اند: لذا برخي از فقها فرموده
الحرام سـوار  توانـد بـراي رفـتن بـه مسـجد      رنـد، مـي  جديد مكه كه از مسجد الحرام دو

  ١٢ دار شود يا زير سايه برود. ي سقفهاماشين

  آيا در زمان صدور روايات، مسافرت در شب معمول و مرسوم بود؟  .٤

رو مهم است که برخي بـر ايـن باورنـد در زمـان صـدور روايـات       اين پرسش از آن
 ،حرمت استظالل، مسافرت در شب معمول نبوده، بنـابراين موضـوع اسـتظالل در شـب    

-رواج داشـته اسـت؛ بـه    ،هاي گذشـته که حرکت در شب، در زمان  حاليمنتفي است. در

در مورد حرکت در شب، رواياتي نيز داريم  .خصوص در مناطق گرمسير، مانند عربستان
. �. «اند؛ مانند اختصاص داده مسئلهبابي را به اين  ،و صاحب وسائل 0�7 B"�� .�!1� 0̂ .�7 0A� ;�!71F

 . 0�7 B"�� .�7 1k� 1� 1W 1� ] .§1�0�� 1� .�� 1� 1̀ 0�� .� 0�13 .)0Z B��� .� .Vm .)70Z B��� .� B�13 .� «آن اشـاره      ١٣ کـه بـه دو روايـت
  شود:   مي

.1/� .�0� 1� .213 04 1� , ] .x	 ;j B"�� .4 1� , ] .~ 1= 0	B��� .4 1� , .�Z.F13 04 1� , 1\Z .k� 1� 0F.M .40F ] .~ 1� 04 1�7  1�!7 1I : 1�!7 1I
.1/� ;�	 ;A 199  BE.| 1= .)0Z B��!.F .� 1- B"�!.F 0\ ;j0Z 1� 1� ()0Z B��!.F ? 1	0
;o 1{ 091f� ١٤ 

گويـد:   7علي بن ابراهيم از پدرش، از نوفلي، از سکوني و او به نقـل از امـام صـادق   
پيچـد  هم ميبر شما باد مسافرت در شب، همانا در شب زمين به«فرمود:  9پيامبر خدا
  ».]شود ميکنيد راه کمتر  مي [و احساس

پدرش، از شـيخ مفيـد، از علـي بـن      از» المجالس«حسن بن محمد طوسي در کتاب 
العظيم حسـني، از محمـد   ن عيص عجلي و او از پدرش، از عبدخالد مراغي، از محمد ب

نقـل   7مؤمنـان ، از امير:بن علي بـن موسـي، از پـدرش و آن حضـرت از پـدرانش     
  اند که فرمود:   کرده

.1/� ;�	 ;A 19 S.�1� 1� 1F  ��� .�Z .'	;� 1	 ;k 1� .y 1�! 1� 1= , .4 1�1Z0�� .47 1� 1T .�7 1C 1G 1� 19! 1�1�7 0A� .47 1� 19! 1& ! 1� S
 > .~7 1� ! 1� .9! 1%B��!.F ? 1	0
;o 1G ! 1� .)0Z B��!.F ? 1	0
;o 1{ 091f� BE.| 1= .� 10� B��!.F 1e0Z 1� 1� > .~ 1� ! 1� , 19! 1a1� 0A� ;�7 0_� 

 ���.1/� .\ 0A�  ��!�o11/� BE.| 1=  ��!�o 1k .9	 ;j;F .� S.� B�;f 1� 19!1F(!١٥ 
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 ،هـر كـه خيـر جويـد    «اي فرمـود:  مـرا بـه يمـن فرسـتاد و ضـمن توصـيه       9پيامبر خدا
 اي علي، ملتزم باش بـه شـب   .پشيمان نگردد ،سرگردان نشود و كسي كه مشورت کند

-در روز طـي نمـي   ،شـود روي و طي راه در شب؛ زيرا مسافتي كه در شب پيموده مـي 

حركت كن؛ زيرا خداوند براي امـتم   دم، با نام خدا شود. اي علي، در سحرگاه و سپيده
  .بركت را در سحرگاهان قرار داده است

خصوص در اواخـر آن، نـه   ، حرکت در شب بهشود ميايات استفاده رو ازاينکه  چنان
روايـاتي نيـز نقـل شـده کـه چگـونگي        .شد، بلکه توصيه هم شـده اسـت  تنها انجام مي

ها در ايـن  اللت دارد که مسافرتو د ١٦کندز شب در حال حرکت را بيان ميخواندن نما
شناسـي را در   مچنين رواياتي وارد شده که ستارهگرفته است و ه از شب انجام مي ،زمان

ها، مسلماً در شـب  ستاره وسيلهو اين پيدا کردن راه به ١٧شمارندجايز مي ،پيدا کردن راه
و ، شـنزار زمين عربسـتان کـه بيابـاني و    خصوص در سـر  به ؛و براي پيدا کردن راه است

ها عالمت داشته باشد يا از آسـمان و  پس يا بايد راهاست. ها همواره دستخوش تغيير  راه
ها و خاطرات سفرها، به حرکـت در شـب    در سفرنامه .ها بايد راه را تشخيص دادستاره

  ١٨بسيار اشاره شده است.

  استظالل در ابواب ديگر . ٥

  آمده است؛ مانند:   در دو باب ديگر فقه، از استظالل سخن به ميان

  الف) اعتکاف 

کم سه روز در مسجد اعتکاف کند و از آن خارج نشـود،  شخص معتکف بايد دست
باالي سر،  حرمت راه رفتن زير سايه يا مثالً گرفتن چتر و غير آن .خاطر ضرورت جز به

خـاطر  در روايات اثري از اين حکم نيست و آقايان بيشتر به .ستمورد اختالف بين فقها
  اند که فرمود:  اين فتوا را داده ،ادعاي اجماع سيد مرتضي

وقتـي   ،رود از احکام خاص اماميه باشد، اين است که معتکف مي از مواردي که گمان
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سقف يا غير آن، استظالل کند تا بازگردد؛ دليـل   وسيلهشود، نبايد از مسجد خارج مي
  ١٩ .ما اجماع و راه احتياط است

  آنهاب) مساجد و سقف داشتن 

ـ  در صدر اسالم، مساجدي که سـاخته مـي   کـه  دون سـقف بـود. بعـد از ايـن    شـد، ب
فقهـا   ٢٠ .اکراه داشتند که مسجد داراي سقف باشـد  9النبي بنا گرديد، پيامبر خدامسجد

  گويد:اند؛ مثالً صاحب جواهر ميفتوا داده مسئلهنيز به اين 
تأييد  .9ه فعل پيامبرکه تأسي کنيم ب يحالستحب است مسجد بدون سقف باشد، درم

رواياتي است که داللت دارند يکي از اسباب قبول نماز و دعا، نبـود حائـل    ،اين حکم
  ٢١ .ميان نمازگزار و آسمان است

  فصل دوم: نظرات فقها

جز ابن جنيد، قائل به تحـريم   فقها، هو هم ٢٢اي اتفاقي استمسئلهحرمت استظالل، 
مورد اختالف است و واقعيت اين اسـت کـه تـا پنجـاه ـ       ،اما استظالل در شب .اند شده

به صورت کاربردي مطرح نبـوده، گرچـه برخـي از     ،شصت سال قبل، استظالل در شب
ولي از زماني که مردم با اتومبيل به سفر حـج مشـرف    .اندلما در اين رابطه نظريه دادهع

ـ   شد. فقها بـا نگـاه دوبـاره    هم به شکل جدي مطرح مسئلهشدند، اين  حرمـت   هبـه ادل
، فقـط  خـاطر اختصـار  استظالل، در پي راه حلي بودند و سه دسته شدند که در اينجا بـه 

  ايم:اسامي ايشان را آورده
استظالل کند و سـوار   اند: هرکس، حتي در شب همبر همان عقيده ماندند و قائل. ١

نظريـه،   صـاحبان ايـن   .هر چنـد مضـطر باشـد    ؛دار شود، بايد کفاره بدهد اتومبيل سقف
حضرات آيات: عالمه بحراني (صاحب سداد العباد)، كاشـف الغطـا، صـاحب     زا عبارت

رياض، مرحوم نراقي، شـيخ انصـاري، آقـا ضـياء الـدين عراقـي، محقـق دامـاد، ميـرزا          
  ٢٣ و برخي از مراجع معاصر. =ساريمحمدتقي آملي، شهيد صدر، سيد احمد خوان
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شب، در حالي که زيـر سـايه رفتـه،     کند و اگر کسيدر شب استظالل صدق نمي. ٢
شود و کفاره هم ندارد بزرگاني که اين نظريه را دارند؛ طي منزل کند، شامل حرمت نمي

اند از حضرات آيات: بحراني (يوسف بن احمد بـن ابـراهيم)، صـاحب جـواهر،     عبارت
  ٢٤.. و.. =سبزواري، فاضل لنکراني  شاهرودي، امام خميني، گلپايگاني، سيد عبداألعلي

رسد، نخستين کسي که به صورت کاربردي به صدق نکردن اسـتظالل در  به نظر مي
  است. =شب فتوا داده، امام خميني

در صورتي که شب باراني يا سرد باشد يا باد شديد بوزد، استظالل جايز نيست و . ٣
در صورت جواز، کفاره دارد (طبق اختالفي که در ميان هست)، حضرات آيات: جوادي 

  ٢٥عتقد به اين نظريه هستند.اي، سبحاني، سيستاني و مکارم شيرازي م خامنه آملي،
 ...کند که هوا آفتابي يا باراني باشد يـا بـاد بـوزد و   استظالل در صورتي صدق مي. ٤

کنـد؛ مثـل اينکـه شـب     بنابراين اگر بود و نبود سايبان تفاوت نکند، استظالل صدق نمي
اي  وا به شدت ابري باشد که حتـي ذره ه ،مثالً در روز باشد و هيچ باد يا باراني نباشد يا

  ٢٦نظريه، مرحوم آيت اهللا خويي است.خورشيد هم نباشد؛ صاحب اين  هاشع

  استظالل در کالم غير شيعه

و  اي کـه ميـان محـرم   گويند استفاده از هر وسيلهدانند و ميظالل را جايز مي :زيديه
  ٢٧ اشکال ندارد. ،خورشيد ساتر شود

ه نشـود، اسـتفاده از آن   پوشاندن سر حرام است و چيزهايي که ساتر شمرد ها:شافعي
اند از: اسـتفاده از محمـل، قبـه و    عبارت ،که ساتر نيست جمله چيزهايي از ؛حرام نيست

ولي لباس احرام خود را  تواند زير سايه برود،مي«غيره، و فقط در کتاب األم گفته است: 
  ٢٨.»عوض کند
گوينـد: جـايز نيسـت شـخص     قائل به حرمت استظالل شده، مـي  در ظاهر ها:مالکي

ـ نصـب پارچـه   وسـيله محرم خود را در برابر خورشيد و باد يا باران، بـه   ر عصـا و  اي ب
اي بنشـيند  همچنين اگر در وسيله .فديه دارد ،اگر چنين کند .گرفتن آن بر سر، حفظ کند
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  ٢٩.ر و حرکت پوشيده باشد، حرام استکه سقف آن در حال سف
کتب فقهي، اسمي از استظالل نيـاورده و تنهـا اشـاره بـه حرمـت       در بيشتر ها:حنفي

الـدر   يرد المحتـار علـ   حاشـية «اند و فقـط در کتـاب   الرأس) کرده تغطيةپوشاندن سر (
  ٣٠اند.را جزو مباحات احرام شمرده ، استظالل و استفاده از محمل»المختار

اسـتظالل  «انـد:  اند که به طور صريح گفتـه از مذاهب اهل سنت تنها مذهب ها:حنبلي
ت ، با توجه به روايات متضاد، با اسالف خود مخالفـ »يلّحالم«گرچه کتاب  .»حرام است

  ٣١کرده و منکر اين حرمت شده است.
  ٣٣دانند.ها را جايز ميل در محملصريحاً استظال ٣٢ها:ظاهري

  فصل سوم: اثبات حرمت استظالل در شب 

داريم اثبات کنيم که استظالل در شب نيز از محرمات احرام است و در اين فصل بنا 
چـه   ،دار بنشـيند  يا در اتومبيل سقفسرش سايبان بگيرد  در شب، بر ،اگر شخص محرم

که در فصل دوم نيـز بيـان   طور همان ؛در حال اختيار و چه در حال ضرورت، کفاره دارد
رند در شب، اسـتظالل صـدق   ادعا دا ميان فقها اختالفي است و مخالفان مسئلهشد، اين 

  .لذا حرام نيست و کفاره هم ندارد ،کندنمي
مين روايـات  ه به ،مخالفين استظالل موافقين و ست وفقط روايات ا ،دليل اين بحث

ـ  ٦٤اين روايات در وسائل الشيعه، کتاب الحج، باب  .کنند استدالل مي از ابـواب   ٦٨ يإل
    .آمده است» كفارات اإلحرام بقية«از ابواب  ٧و  ٦تروك اإلحرام و روايات باب 

رواياتي کـه صـاحب وسـائل در     هته قابل توجه است و آن اينکه همدر اينجا يک نک
آن  جز چهار روايت که دو روايت هاين ابواب آورده، به صورت پرسش و پاسخ است؛ ب

الـرأس   ةتغطيبوط به باب هم ظاهراً مر و دو روايت آن ٣٤هاست جواز استظالل براي زن
رد کننـده ثابـت اسـت و پرسـش از مـوا      يعني اصل حکم تحريم در ذهن سؤال؛ ٣٥است

  است.جواز و قيود و کفاره 
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  چگونگي استدالل به روايات

اي صـريح در  جمله ،ه در رواياتک بايد به آن توجه جدي شود اين استاي که  نکته
اسـت؛ مـثالً در    اصل حرمت استظالل نداريم تا بحث کنيم که اطالق و عمـوم چگونـه  

کنيم؛ بلکه اين جمله را از مجموع روايات استقصا مي ،»االستظالل حرام«روايات نداريم 
بينيم سؤال کنندگان اصل حرمت را مفروض گرفته و تنها از مـوارد فـرار   يعني وقتي مي
فهميم که اصل استظالل حـرام بـوده   بريم و ميکنند، پي به اين جمله ميحکم سؤال مي

    .است
 ،که بيشـتر مخالفـان   ديگر که در اين بحث وجود دارد، اين است هقابل مالحظ هنکت

که عموم باشد و تخصيص بخورد و در اصـطالح  اند در واقع عمومي نيست، نه اينقائل
ولـي چنانچـه ايـن عمـوم اثبـات شـود، هـيچ         .شود: شب تخصصاً خارج استفته ميگ

    .ماندر جاي هيچ بحثي باقي نميپس در صورت اثبات عموم، ديگ .مخصصي ندارد

  اثبات عموميت حکم استظالل

  دليل اول

دار و  سـقف  ٣٧هو کنيسـ  ٣٦وجود دارد که از سـوار شـدن در قبـه   احاديث و رواياتي 
اگـر بـه ايـن روايـات      .همچنين از ايجاد سايبان در حال حرکت و سير نهي کرده اسـت 

  توان عموم را اثبات کرد؛ مانند:  توجه شود، مي
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توانـد سـوار قبـه     مي محرم«پرسيدم:  8محمد بن مسلم گويد: از امام باقر يا صادق ...
   ».تواند مي«؟ فرمود: »زن محرم چطور«گفتم:  .»نه«؟ حضرت فرمود: »شود

سـوار چنـين   «(بـه طـور مطلـق) فرمودنـد:      7ه در آن، امـام کـ  ٣٩و روايات ديگري
ـ  ن شب و روز بـود، ال گر تفاوتي مياروشن است که ا .»اي نشويد وسيله الي  هاقـل در الب
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بـه خصـوص کـه     .شد که اگر شب حرکـت کرديـد، سـوار شـويد    اي ميروايات اشاره
حرکت در شب، در زمان صدور روايات، امري متداول بـوده و روايـاتي در ايـن زمينـه     

  ٤٠که در فصل اول مطرح شد. داريم
طـور  بـه  7و امـام  ٤١استمعناي سايبان به آمده که  ظالل هدر برخي روايات، با واژ

يـن کلمـه صـرفاً وجـود شـأني      ا ٤٢طبق بيان فقها .»ايجاد سايبان نکن«اند: فرمودهمطلق 
د سـايه و حتـي زمـاني کـه     اي است که ساخته شده براي ايجـا است؛ يعني ظالل وسيله

شـود؛  هاي ظلماني، باز به اين وسيله سايبان گفته مـي مانند شب ،تحقق ندارد هسايه زمين
پـس اگـر از ايشـان بپرسـي      .کنندکشاورزان در مزرعه براي خود سايباني نصب ميمثالً 

   .دهند در سايبانشب کجا بوديد؟ پاسخ مي

  دليل دوم

رده شده، اسـتظالل  که استظالل در برابر خورشيد حرام شمدر رواياتي، افزون بر اين
مچنـين در روايـت   مريضي و غيره نيز حرام دانسته شده است و ه ،باران ،در برابر سرما

  آمده است: در صورت ضرورت، گرچه حرام نيست، اما موجب کفاره است؛ مانند:  
انـد   برخي از اصحاب، از احمد بن محمد و او از عثمان بن عيساي کالبي نقل کـرده 

  که گفت: 
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ار سـرد  يعلي بن شـهاب از سـر دردش شـکوه دارد و هـوا بسـ     «گفتم:  7به امام کاظم

ن يـ اگـر گمـان و پنـدار او ا   «: ؟ حضرت فرمود»خواهد محرِم شود، چه کنداست و مي
اوسـت، آشـکار    يکه احرامت بـرا  يکس يتو خود را برا يول .يبان بزنداست، پس سا

   ».سايبان باش ساز و بي
بـن   بـن حسـن صـفار و او از علـي     بن حسن طوسي به اسناد خود از محمد محمد
  کرده است که گفت:  محمد نقل
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تواند وقتي که خورشيد يـا بـاران او    آيا محرم مي«] نامه نوشتم و پرسيدم: 7به او [امام
را اذيت کرد يا وقتي مريض شد، زير سايبان قـرار گيـرد؟ و آيـا اگـر در سـايبان قـرار       

بر خود ايجاد سايبان «؟ حضرت در پاسخ نوشتند: »گرفت، بايد فديه دهد يا الزم نيست
   ».کند و يک خون هم بريزد، ان شاء اهللا

ويژه سرماي شـديد، معمـوالً در   اگر سرمايي باشد، به ،عربستان هقدانيم که در منطمي
اگـر در روز   ،شب است و به هنگام بارش باران هم خورشيد نيست و مريضي و سردرد

کنـيم  گونه باشد و مالحظه ميدر شب هم ممکن است همين ،نياز به پوشش داشته باشد
استظالل نکنيـد و اگـر در حـال    «اند: ها فرمودهبه طور مطلق در پاسخ پرسش 7که امام

پس اگر ميان شب و روز تفـاوتي بـود، بايـد     .»ضرورت چنين کرديد، بايد کفاره بدهيد
سـنگين آن، حضـرت رعايـت حـال      هتوجـه بـه کفـار   شد و معلوم است با اي مياشاره
 ،شما نيايد و ايـن  هدر شب حرکت کنيد تا کفاره بر عهد«فرمودند: کرده و ميين را مکلف

  ».تخود دليل اطالق و عموم اس

  حرمت استظالل با کدام دليل؟

 مکلـف يابي دقيق هستيم و آن اينکه عمل شخص اکنون نيازمند يک بررسي و ريشه
دار و هـودج سـقف   هآيا چون از سايبان و قب ؟در چه صورت مخالف با نظر شارع است

 ر گرمـا و سـرما و بـاد و   ه در برابک جهتن يا از آمرتکب حرام شده  ،استفاده کرده ...و
واقع مطلـوب شـارع چيسـت؟ اسـتفاده نکـردن از       است؟ در کردهايجاد مانع  ...باران و

 ،چه نباشد؟ يا مطلوب واقعـي  باشد وو...  گرما، سرما چه خورشيد، ،سايبان و قبه وغيره
سـايبان   از :ريختن باران به سر اسـت و فرمـوده اسـت    گرماي خورشيد و تابيدن نور و

  يابد؟ تحقق آن مطلوب واقعي ه نکن تااستفاد
دار و غيـر آن اسـت؛   سقف هقب ،ظاهراً مطلوب واقعي شارع استفاده نکردن از سايبان
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عمـوم نهـي از اسـتظالل     ،دليـل ايـن ادعـا    .چه خورشيد و گرما و سرما باشد چه نباشد
در واقـع   .در صدد بيان نهي استفاده از قبه و سايبان است ،است؛ به اين بيان که روايات

زبان روايات اين است که استظالل نکن و مواظب باش که خورشيد، گرما، سرما، باران، 
 هحکم نشود و با توجه به اينکه همـ مريضي ـ و در زمان ما سرعت زياد ـ موجب ترک   

-فهم کساني که سؤال مي جواب است، در واقع ارتکاز و پيش سؤال و ،روايات اين باب

ن حکـم  خواهند با سؤال بفهمند که ايـ است و مي ،طور عمومبه ،کنند، حرمت استظالل
و در پي اين هستند کـه بداننـد بـراي برخـي افـراد راه گريـز        کلي، استثنا هم دارد يا نه

پرسند اگر گرماي سخت يا سرماي شديد يا مريضي و غيره وجـود  مي وجود دارد؟ مثالً
ين است کـه مواظـب بـاش ايـن     شود اين حکم برداشته شود؟ و پاسخ امام اداشت، مي

عوامل باعث ترک آن حکم عام نشود و گرچه براي برخي افراد در بعضي حاالت تـرک  
    .ولي بايد در هر صورت کفاره بپردازند ،حکم اشکال ندارد

  استظالل در شب ادله جواز 

و  ٤٥انـد هاي اسـتداللي آورده شب، بحث برخي از فقها بر صدق نکردن استظالل در
ا بـه طـور   هـاي ايشـان ر  در اينجا استدالل .اندتنها به بيان فتواي خود اکتفا کردهگروهي 

  آوريم:مختصر مي
هاي دور، حتي از زمـان صـدور روايـات، از مسـائل     در شب، از گذشتهاستظالل  .١

اي به پس اگر حکم تظليل شامل شب هم بود، بايد در روايات اشاره .مبتال به بوده است
عموم  اي نشده ورسد در روايات و کلمات فقها اشارهلي که به نظر ميشد، در حاآن مي

   .هم نداريم که به آن تکيه کنيم
کـه   رو اسـت دانـد، از آن را حـرام مـي   ...کنيسـه و  ،که سوار شدن بر قبهي روايات .٢

آن را  دار بـراي حرکـت در روز اسـت و   وسـايلِ سـقف   گونـه  ايـن دادن  قرار ساختن و
خصـوص در منـاطق گـرم،     به ،وگرنه سير در شب .اندخورشيد ساختهخاطر حفظ از  به

آسودگي براي دفع  که بدون سقف باشد؛ در واقع وجود سايبان نوعي رفاه و اقتضا دارد
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اسـت   پس متعارف بين مردم همين .گرما و سرما و اذيت خورشيد و باران و غيره است
تـوان تصـوير   را مـي  جا سه قسـم اينبنابراين در  .گيردمتعارف تعلق مي هميشه نهي به و

  کرد:
ها و مقاصد عقاليي، متعارف نيسـت؛  موردي که ايجاد سايبان در نوع مسافرت )الف

    .و هنگام غروب، البته اگر باران و غيرآن نباشد الطلوعين بينها و مانند شب
   ...که ايجاد سايبان متعارف است؛ مانند حفاظت از خورشيد، باران ومواقعي )ب
   .مواردي که شک داريم متعارف بوده يا نه )ج

ايجاد سايبان در مورد دوم، به يقين حرام است و در مـورد اول حـرام نيسـت؛ زيـرا     
ـ ادله شامل مورد اول نمي ه ادلـه تمسـک   شود و در مورد سوم هم برائت جاري نموده، ب

    .موضوعيه است هکنيم؛ زيرا شبهنمي
و اين در زمان ظهور و آشکاري خورشيد  ٤٦ندکمي» اضحاء«خي روايات امر به بر .٣

مربوط به وضوح و آشـکاري  » نهي از استظالل«در واقع تمام علت  .ن آن استئوو از ش
آن، بـراي ايـن اسـت کـه شـخص       خورشيد است و نهي از سوار شدن در قبه و ماننـد 

   .در مقابل خورشيد قرار بگيرد ،محرم

  پاسخ اشکال نخست

وقتـي حکمـي    .شود عام است و شامل هم شب و هم روز مي ثابت شد که ادلهاوالً: 
افراد است و لزومي به نـام بـردن از تـک     هشد، شامل همبه صورت عام يا مطلق صادر 

در اينجا مثالً سـياه   »سان بايد فالن کار را انجام دهدان«وقتي گفته شد:  .تک افراد نيست
 ،نيسـت و در صـورت تخلـف    توانند مدعي شوند که اين دستور شامل ماها نميپوست

در اطالقات و عمومات، اسـمي از   ،که گفتيم گونه همانزيرا  ؛ايمحرامي را مرتکب نشده
، هـم  »محرم استظالل نکند و زير سايبان نـرود «وقتي شارع فرمود: پس  .آورند افراد نمي

   .شامل شب است، هم شامل روز
ند، اين حالت اختصاص به شب يـا  داشتدر گذشته وقتي سايبان را از سر بر مي ثانياً:
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    .يافتسايباني ادامه مي لکه تا آخر سفر (در شب و روز) بيب .روز نداشت
بـه   ،آن است که تمـام روايـات ايـن بـاب     ،اي که در اينجا وجود داردهمچنين نکته

سـؤال   ،مردم از چيزي که بـاب طبعشـان باشـد    ،صورت پرسش و پاسخ آمده و به يقين
معلـوم اسـت کـه کسـي چيـزي در ايـن بـاره         .»حفظ جان واجب است«کنند؛ مثالً نمي
ز شـب، در حالـت عـاديِ آن چيـزي     همچنين است مورد بحث ما که کسي ا .پرسد نمي
. پـس  کنـد ولي در صورت سـرديِ شـديد يـا بـاران يـا مريضـي سـؤال مـي         ،رسدپ نمي
بگوييم: در روايـات و  نيامده، » ليل« هکه در روايات باب، کلم  توانيم تنها به اين دليل نمي

اي نشده است و اساساً اقتضاي عموم اين است که حکـم  ظاهر کلمات فقها به آن اشاره
    .شودافراد از عموم فهميده مي

ين موافق حکم عام است و بايد براي رد عموميت، يک فعل مکلفدر اينجا فعل  ثالثاً:
ايـن   پـس دقيقـاً   .ده اسـت را رد نکـر  مخالف عموم بياوريد که در منظر امام بـوده و آن 

اشکال به نفع عموم است نه بـه ضـرر عمـوم و مـردم در منظـر و جلـوي چشـم امـام         
بلـه، اگـر مخالفـت نمـوده، اسـتظالل       .اند و عامل به حکم عام بودند کرده استظالل نمي

   .داللت بر جواز داشت ،کردکردند و امام رد نمي مي

  پاسخ اشکال دوم

خواهد حکمي دائمـي جعـل کنـد، تمـام جوانـب      تي مياوالً: هر موالي حکيمي، وق
صـادر  را گيرد و حکـم کلـي   متعلق حکم و موارد تخصيص حکم و غيره را در نظر مي

حکـم موافـق طبـع     ممکن است اينباشد. اما مکلف قادر به انجام تمام حکم تا کند مي
شـامل   شود کهموجب نمي ،و اينباشد يا مخالف طبع بعضي ديگر ، بعضي افراد مکلف

خصوص در محرمات که به طور قطع، بعضـي  به ؛فرادي که موافق طبعشان است نباشدا
موارد آن موافق طبع مکلفين است و اصالً انجام آن متعارف نيست؛ مـثالً ايرانيـان اصـالً    

شود در مورد آنها حکـم  اي به خوردن حشراتي مانند کرم ندارند و اين باعث نميعالقه
، »بيرون آوردن خون از بدن خود«است در محرمات احرام؛ مثالً  حرمت نباشد؛ همچنين
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 ،يکي از محرمات احرام است که ترک آن موافق طبـع اسـت و در آوردن خـون از بـدن    
 .حـرام اسـت   ،ولي به طور کلي و عـام  .مگر کسي احتياج پيدا کند ،اصالً متعارف نيست

    .استکه هميشه نهي شامل متعارف باشد، کامالً مردود پس اين
ثانياً: وقتي حکمِ حرمت ايجاد سايبان، عام باشد، در زمان مـا کـه ايجـاد سـايبان در     

العمـوم   لـة بـه اصـا   ،گيرد و در موارد مشـکوک شب متعارف است، نهي به آن تعلق مي
    .شود رجوع مي

کنيسه و غيره را فقط به خاطر حفـظ از خورشـيد    ،ثالثاً: اينکه ساخت و قراردادن قبه
دار، در تمام مناطق گرمسير يا منـاطق سـرد    رست نيست؛ زيرا اين وسائلِ سقفد بدانيم،

پس دليـل اصـلي اسـتفاده از ايـن      .شودچه در روز و چه در شب، استفاده مي ،و معتدل
سـوار ايـن وسـايل     ،وسايل، تنها براي حفظ از خورشيد نيست و هيچ کس بدون دليـل 

يا باد و باران، يا به خاطر مريضـي و سـختي   سرما ، باألخره براي گريز از گرما .شودنمي
تـر در عنـوان   فقط براي راحتي است کـه پـيش   ،و غير آن است و استفاده از اين وسايل

   .بيان شد» حرمت استظالل با کدام دليل؟«

  پاسخ اشکال سوم

و  ٤٧ور اسـت و ايـن معنـا را لسـان العـرب     مطلـق بـروز و ظهـ   » اضحاء« کلمهاوالً: 
اند نيز همـين  فقهايي که حکم به حرمت استظالل در شب داده .انددهآور ٤٨اللغه مقاييس

-در مقام بيان کامل اين کلمـه نبـوده   ٤٩شناسان لغت هاند و ظاهراً بقيتهمعنا را در نظر داش

اند و معناي غالـب و رايـج ايـن کلمـه،     فقط استعماالت رايج اين کلمه را بيان کرده ؛اند
مطلق سايه است؛ اعـم از  » ظل« هطورکه کلم ت؛ همانبرابر خورشيد اسبروز و ظهور در 

لـيکن چـون فـرد اعـالي سـايه،       .ناشي از نور خورشيد يا ماه يا نورهاي مصنوعي هساي
خورشـيد اسـت و    ه، اکثر استعماالت، بـر محـور سـاي   استناشي از نور خورشيد  سايه

موجـب  کـر افـراد آن   وقتي يک اصطالح يا يـک لغـت، معنـاي مطلـق داشـته باشـد، ذ      
نمونـه  بـراي   .کار رفته استيز به صورت مطلق بهدر قرآن نکه   ؛ چنانشودتخصيص نمي
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ْمِس َو ُضـحاها( هشريف هدر آي بروز و ظهور مطلق است؛ چون اگر بروز » ضحي« ٥٠)َو الَشّ
الزم نبـود و لغـو بـه    » هـا «ضحي به ضمير  هور خورشيد بود، در اين صورت اضافو ظه

  .آمدحساب مي
که در مقابل خورشيد استعمال شـده،   طور همان ،»اضح«ت همين باب، لفظ در روايا

سـردي هـوا    ،کـه در عربسـتان  با توجه به ايـن  ٥١است.شده ابل سرما هم استعمال در مق
يا در شب است يا زماني که هوا ابـري   ،زماني است که خورشيد نباشد، و نبود خورشيد

    .است
کند، بلکه خورشـيد را بـا   رشيد را نفي ميهمچنين رواياتي داريم که علت بودن خو
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 خورشيد را در برابر مشکالت ديگري مانند مريضي و غيره قـرار داده و  ،اين روايت
اگر محرم در راه مشکلي پيدا کرد، جايز است ايجـاد سـايبان کنـد و کفـاره     «فرمايد:  مي

  .»بدهد
مخصوص خورشيد باشـد، ايـن جملـه ظهـور در تعليـل      » اضحاء«ثانياً: به فرض که 

اي کـه صـريح در   يـا جملـه  » الم تعليل«ندارد؛ چون تعليل بيان حکم است همراه حکم 
خصوص کـه بـا   ، بهاست براي انجام حکم مکلفتعليل باشد و اين جمله نوعي ترغيب 

بـر  داني خورشـيد  آيا نمي«فرمايد: اصرار سائل براي فرار از حکم همراه است و امام مي
فين معموالً از آن قسمت حکم درخواست جواز و مکل »کند؟گناهان محرمين غروب مي

حکم عام است و نسبت بـه  بر اين  عالوهکنند که با طبع آنان سازگار نباشد، مخالفت مي
روز آن بسيار تأکيد شده است؛ مثالً وقتي گفته شود: هر کس اول ماه رجب روزه بگيرد 

    .بي نداشته باشندچنين ثوابي دارد، معناي اين گفته اين نيست که روزهاي ديگر ثوا
شود به آن اسـتدالل  : در صورتي که در عليت علتي ترديد ايجاد شود، ديگر نميثالثاً

   .کرد
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  عدم ثبوت کفاره يها حل راه

حـرام اسـت و    ،به طـور عـام   ،با توجه به روايات، به اين نتيجه رسيديم که استظالل
ناچاري باشـد   ه از سرشب و روز تفاوتي ندارد و در هر صورت مستلزم کفاره است؛ چ

تـوان از  حال آيا راه ديگري براي برداشتن اين حکم هست و مـي  .و چه به سبب اختيار
  در اينجا سه راه قابل تصور است: کفاره رهايي يافت يا خير؟

  تقيه  )الف

ها در مديريت مکه و مدينه نقش اساسي دارند و تمام نظرات متأسفانه امروزه وهابي
کمتـرين   ،در ايـن مـورد   ،کنند و اين در حالي اسـت کـه شـيعه   ل ميخود را در آن اعما

کـه   طور همان ؛از اعمال، به طور تقيه عمل نمايدنقشي ندارد و ناگزير است در بسياري 
!{.S«در برخي روايات آمده است:  1Fm ;4�., 1� S.��., ;�BZ .�B���« تقيه مـرام و روش مـن و روش پـدر و    «؛

1�BZ ��1; «اند: دهيا فرمو ٥٣».اجداد من است .� 1o 1G 041.� 14�., 1G« ٥٤».كسي كه تقيـه نـدارد، ديـن نـدارد    «؛ 
خاطر حفظ وحدت در برابر خاطر خوف از خودمان باشد يا مؤمنان ديگر يا بهحال يا به

    .مستکبران عالم
اگر ثابت شود که وظيفه و تکليف تقيه است، ديگر شب و روز نـدارد و کفـاره هـم    

  ٥٥دارد.کم و هم آثار حکم را برمياند که تقيه هم حتر فقها قائلندارد و بيش

  جواب

کنون از سـوي متوليـان امـور دينـي     اي نيست؛ زيرا تامسئله تقيهدر عصر ما، در اين 
 ،از مکـه تـا عرفـات    ،محدوديتي در اين زمينه ايجاد نشده است و در ايام حج ،عربستان

 :گذارند و حتي در زمان ائمـه اطهـار  اتومبيل بدون سقف در اختيار محرمين شيعه مي
    .ادعاي تقيه نشده است مسئلههم در اين 

  ضرورت عمومي در زمان حاضر )ب

اي جز سوار شدن در ماشـين نيسـت و کسـي در وضـعيت کنـوني      در زمان ما چاره
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بيشـتر  بـراي   ،سـقف  ماشـين بـي   مسافرت کند و نشسـتن در  تواند با وسايل ابتدايينمي
که را فهميم که شارع حکيم، حکمي  مي از مجموع احکام اسالم .آور است ها حرجمحرم
 ،رونـد که بـه حـج مـي    کند. کسانيوضع نمي ،آن شوند مجبور به مخالفتمؤمنان بيشتر 

ان تـوان  دانيم اگر بيشتر آنخاطر خدا و انجام دستور خداوند است و مياهللا همه به شاء ان
هاي قديم، بسياري توان تـرک  در زمان .کردترک نداشتند، شارع حکم حرمت وضع نمي

شـود  ولي در زمان ما اکثر افراد اين توان را ندارند و اين موجب مـي  .استظالل را داشتند
   .که اين حکم در سطح بسيار وسيعي مخالفت شود

  جواب

وسـايل نيسـت، ولـي     فاده از ايـن اي جز اسـت اوالً: درست است که در زمان ما چاره
  پـذيرفتني آور باشـد،   حـرج  ،اينکه نشستن در ماشين بي سقف، براي بيشتر افراد محـرم 

يعني به  ؛ها با سرعت کمتري حرکت کنند تا حرج پيش نيايدشود ماشيننيست؛ زيرا مي
جاي طي مسافت بين مسجد شجره و مکه در پـنج سـاعت، آن را در هفـت يـا هشـت      

   .آيدمايند که هيچ مشکل يا حرجي پيش نميساعت بپي
خواهـد،  شـرعي مـي   ثانياً: نفس ناديده گرفتن يک حکم ثابت شرعي، دليـل محکـم  

داشته باشيم که مثالً يک حکم در زمـان   :را در زمان ائمه اطهار آن هحداقل بايد نمون
مخالفـت  خـاطر  صادر شده باشد و در زمان امام ديگر، بـه  9يا پيامبر :يکي از امامان

اکثر، برداشته شده باشد تا ما بتوانيم از فعل امام، حکم به جواز اين کار کنيم و ما چنـين  
اجمـاعي   مسـئله ولي ايـن   ،البته گفتني است که ناسخ و منسوخ داريم .ايمفعلي را نيافته

  به دست خود شارع است. ،و نسخ حکماست که جعل 
ي ندارد؛ چون در روايات نسبت به ترک هيچ اشکال ،مؤمنين ه: مخالفت حتي همثالثاً

هيچ مانعي وجـود نـدارد و   ... . مريضي و ،سرما ،مانند گرما ،خاطر ضرورتاين حکم به
    .حرام نيست و فقط مستلزم کفاره است
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  نداشتن قدرت بر ترک استظالل )ج

مـثالً   ،درت بر ترک استظالل نداشته باشـند ق ،اگر زماني پيش آيد که اشخاص محرم
هاي بدون سقف را ممنوع کند و باالخره هـيچ راهـي   عربستان حرکت اتومبيل حکومت

خـاطر عـدم قـدرت، حرمـت     براي ترک استظالل موجود نباشـد، در چنـين حـالتي، بـه    
شـود و ديگـر شـب و روز    حکـم برداشـته مـي    هرسد و در نتيجظالل به فعليت نمياست

 ،فـرض قـدرت عمـومي    ،کليفـي لذا کفاره هم ندارد؛ چون به طور عموم در هر ت .ندارد
    .لحاظ شده است

  جواب

ولي از نظر وقوع، مشکل دارد و هنوز چنـين   .اين نظريه از نظر مبنايي درست است
هـاي  از عربستان بخواهنـد کـه اتومبيـل    ،فقهاي شيعه همهزماني واقع نشده است و اگر 

تـري حرکـت   ها با سـرعت کم بدون سقف براي شيعيان محرم قرار بدهند و اين اتومبيل
  جـايي اسـت کـه واقعـاً     مسـئله کنند، ظاهراً هيچ مشکلي در کار نيسـت و فـرض ايـن    

  .هـاي ديگـر وجـود دارد   کـه راه  حـالي در .شـند هيچ راهي براي ترک استظالل نداشته با
الوصـول   بـه اينکـه بسـيار سـهل    با توجه  ؛اندضيه به اين راه استناد نکردهلذا مخالفين فر

  است.

  گيري خالصه و نتيجه

نـداريم کـه    کم استظالل به وضوح ثابت شـد و شـک  از داليل مطرح شده، عموم ح
شود و اگر در تخصيص حکم شک شد و دليلـي  حرمت استظالل شامل شب و روز مي

ـ همچنين  ٥٦.شود ميالعموم رجوع  اصالةاقامه نگرديد، به  و شـد  مخـالفين بررسـي    هادل
لذا به ايـن   .يافت نشد ،به آن تکيه کردبياني که بتوان بر صدق نکردن استظالل در شب 

در  ،که در روز بـراي مردهـا حـرام اسـت     طور همان ،ترتيب بايد حکم کرد که استظالل
  نيز حرام است و بايد اجتناب شود.شب 
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  .٣٧، ص٣٦متين، شماره  هپژوهشنام. ١

  .٤١٦، ص١١ لسان العرب، ج. ٢

  ».ظلّ«ماده ذيل المنجد، . ٣

  .٤٤٤، مسئله١٩١مناسك حج (المحشي لإلمام الخميني)، ص. ٤

  .٤٨٥، مسئله ٢٠٠همان، ص. ٥

  .١٦٩٨١، ح ٥٢٥، ص ١٢الشيعه، ج وسائل. ٦

  .٥٤٨، ص٢ (للمحقق الداماد)، جكتاب الحج . ٧

  .)٥٧٠(و متن مورد نظر در صفحه  ٣٥٥، ح ٥٦٨، ص٢االحتجاج، ج. ٨

، (سند در اين صفحه اسـت و مـتن مـورد نظـر در صـفحه      ٣٤٥، ح ٣٧٣طوسي، ص، الالغيبة. ٩

٣٨٠.(  

  ).٢(در پاورقي شماره  ١٤٦، ص٤ بحوث في شرح العروة الوثقي، ج. ١٠

  .٣٧٤، ص٢ (لإلشتهاردي)، مدارك العروة . ١١

  .٤٩٠، مسئله ٢٠١مناسك حج (المحشي لإلمام الخميني)، ص. ١٢

  ».أَبواب آدابِ السّفَرِ إِلَي الْحجِّ و غَيرِه«، از ١٠، باب ٣٦٤، ص١١ وسائل الشيعه، ج. ١٣

  .١٥٠٢٧، ح ٣٦٥همان، ص . ١٤

  .١٥٠٣٢، ح٣٦٦همان، ص. ١٥

  .٥٣٠٧، ح٣٣١، ص٤ همان، ج. ١٦

�«، ١٤، باب ٣٧٠، ص١١ن، جهما. ١٧ 0̂ 1F 0�13 �� 1F .� .�.F ? 1�1� 0 ;h ! 1� BG.M .� .� >� 1� 1o 1� .T	 ;s>��� .\ 0� .�.F .) 1� 1�0�� .\� .� 0 1¦.«  

  .٢٨هاي جغرافيايي در جهان اسالمي، ص تاريخ نوشته. ١٨

  .٩٧، مسئله ٢٠٣االنتصار في انفرادات اإلماميه، ص. ١٩

  .١، ح٢٩٥، ص٣الكافي، ج. ٢٠

  .٧٥، ص١٤ جواهرالكالم، ج. ٢١

   .٣٩٤، ص١٨همان، ج. ٢٢

������� 
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؛ ريـاض  ٥٦٨، ص٤ ؛ كشـف الغطـاء (ط ـ الحديثـه)، ج    ٢٩٩سداد العباد و رشـاد العبـاد، ص  . ٢٣

 ،؛ کتـاب الحـج  ٣٢، ص١٢ ؛ مستند الشيعه (نراقـي)، ج ٣٠٢، ص٦ المسائل (ط ـ الحديثه)، ج 

، ٣ تعلمـين، ج الم؛ شـرح تبصـرة   ٤٠شيخ انصـاري (قسـمت دوم کتـاب: مناسـك حـج)، ص     

الهـدي فـي شـرح العـروة الـوثقي،      ؛ مصباح٥٣٩، ص٢ محقق داماد، ج، ؛ كتاب الحج٤٤٢ص

، ٢ المـدارك فـي شـرح مختصـر النـافع، ج     ؛ جـامع ٦٧٧؛ الفتاوي الواضحة، ص٥٩٢، ص١٢ ج

؛ ٢١٩، ص٣، طبـق چـاپ قـديم، ج   ١٦٨، ص ٣ ؛ براهين الحج للفقهـاء و الحجـج، ج  ٤١٢ص

؛ ٣١٣، ص١ مرعشـي نجفـي، ج   ،؛ منهـاج المـؤمنين  ١١٥صمنتظـري،   ،احکام مناسک حـج 

؛ ٤٧٠، ص٢طباطبايي قمي، ج ،؛ کتاب الحج١٩١مناسك حج، المحشي لإلمام الخميني، ص

شـبيري زنجـاني،    ،؛ مناسک زائـر ٣٥، ص ١١الصادق، ج؛ فقه٨٧، ص٦الفقه (کتاب الحج)، ج

  .٦٨)، ص ٨٩؛ گزيده مناسک حج (سال ١٨٥مسئله  ٨٢ص

 ؛ كتاب٤٠١، ص١٨ ؛ جواهر الكالم، ج٤٨٥، ص١٥ الطاهره، ج العترة احكام الناضرة في الحدائق. ٢٤

ــج ــاهرودي، ج ،الح ــيله، ج٢٥٤، ص٣ ش ــئله ٣٩١، ص١ ؛ تحريرالوس ــج ٣٨، مس ــاب الح  ،؛ كت

مرتضوي لنگـرودي،   ،؛ توضيح المناسك٢٠٤ص ١٣ ؛ مهذب األحكام، ج٢٢٣، ص٢ گلپايگاني، ج

؛ ٢٩١، ص٣صافي گلپايگـاني، ج  ،؛ فقه الحج٢٩٩، ص٣ راني، جفاضل لنک ،؛ كتاب الحج١٣٦ص

  .١٩١؛ مناسك حج، المحشي لإلمام الخميني، ص١٠٩بهجت، ص ،مناسك حج و عمره

  .٦٨): ٨٩گزيده مناسک حج (سال . ٢٥

  .٢٧١مسئله  ٤٩٨، ص٢٨ موسوعة اإلمام الخوئي(المعتمد في شرح المناسك)، ج. ٢٦

، بـاب القـول فـي الظـالل للمحـرم، شـرح       ٣٠٩، ص١ن، جاإلمام يحيي بن الحسـي  ،األحكام. ٢٧

  ، (و من المحمل).٨٩، ص٢اإلمام أحمد المرتضي، ج ،األزهار

؛ ٢٦١، ص١زكريــا األنصــاري، ج ،فــتح الوهــاب ؛١٠٠المليبــاري الهنــدي، ص ،المعــينفــتح. ٢٨

عبـدالكريم   ،العزيـز المعـروف بالشـرح الکبيـر     ؛٢٢٧، ص٧الدين النـووي، ج محيي ،المجموع

، البيان فـي مـذهب   ٢٤١، ص٢اإلمام الشافعي، ج ،؛ كتاب األم٤٥٧و  ٤٥٦، صص٣رافعي، جال

  .٢٠٧، ص٤االمام شافعي، ج

، ٢ابوالبركـات، ج  ،الشرح الكبير ؛٥٧و ٥٦، صص٢حاشية الدسوقي، ج ؛٥٠مختصر خليل، ص. ٢٩

   .٢٩٥، ص١فقه مالکي الميسر، ج ؛٥٦ص
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 ؛١٨٤، ص٢أبـوبكر الكاشـاني، ج   ،بـدائع الصـنائع   ؛٤٢٠، ص١السـمرقندي، ج  ،تحفة الفقهاء. ٣٠

حاشية رد  ؛١٦٠الحصكفي، ص ،الدر المختار ؛٥٦٨، ص ٢ابن نجيم المصري، ج ،البحر الرائق

  .٤٥٨، ص ١الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ج ؛٥٤٠، ص٢ابن عابدين، ج ،المحتار

مـتن صـفحه    ٣قدامـه:  ابـن   ،المغني و الشرح الكبيـر  ؛٤٩٣، ص٢البهوتي، ج ،كشاف القناع. ٣١

  .٣٦٣، ص ١لّي في الفقه الحنبلي، جحالم ؛٢٦٩و حاشيه صفحه  ٢٨٣

كـه در سـال    هسـتند  اهريالظ ود بن علي بن خلف األصفهاني الشافعيواز ياران دا ،ظاهريه. ٣٢

بـه ظاهريـه   تند. آنهـا  در بغداد وفات ياف ٢٧٠دنيا آمد و در سال ه دويست هجري در كوفه ب

از  ،ابن حـزم أندلسـي الظّـاهري    د.اخذ كردن را قط ظاهر قرآن و حديثچون ف ،ملقب شدند

به نقل از پاورقي کتـاب  ، ١٦٥، صمعجم الفرق اإلسالمية ؛ترين ياران اين مذهب است بزرگ

  .١٣٣، ص ٢ منتهي المطلب في تحقيق المذهب (ط ـ الحديثه)، ج

  .٨٦٧مسئله  ،٢١٠، ص ٥ابن حزم، ج ،المحلي. ٣٣

  .١٦٩٦٧، ح ٥١٩ص  و ١٦٩٦٢، ح ٥١٨، ص ١٢الشيعه، جوسائل . ٣٤

  .١٦٩٧٧و ح ١٦٩٧٦، ح٥٢٤ص   همان،. ٣٥

بـه   ،را بـا پارچـه   دور آن شـود و اتاقک کوچکي است که از چوب يا ني سـاخته مـي  » قبه«. ٣٦

را با مو يا پارچه زخيم يا چرم يا وسايل ديگر، مثل  کنند و سقف آن درست مي ،صورت پرده

بندند يا مثل گاري به عقـب  گذارند و محکم مينند و روي شتر يا فيل ميکگنبد درست مي

  بندند که همان کالسکه است. اسب و االغ مي

دو طـرف   ،گذارند و به شـکل خـورجين   شود که روي شتر مي اي گفته مي به وسيله ،کنيسه. ٣٧

  دارد.

  .١٦٩٥٣، ح٥١٥، ص١٢ وسائل الشيعه، ج. ٣٨

  .١٦٩٦٠، ح ٥١٧همان، ص. ٣٩

  همين مقاله. ٤٣٨ فحهص. ٤٠

  .١٤٤، ص ١بحاراألنوار، ج. ٤١

�� &Q	� ��7F !7%�� ~7�-�� )n( ( ٢٥٤، ص٣ كتاب الحج (للشاهرودي)، ج. ٤٢n�� ��' �  �a� G
�7Z�� E�	���� �lk ��' � #!W !u �ZC[a�� ,	8� #²(٣ بـراهين الحـج للفقهـاء و الحجـج، ج     ؛ ،  
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Y7 ����, �. (٢١٩، ص٣، طبق چاپ قديم، ج١٦٨ص *�W �7Z^F ��7a�� q� *)± �� E!W !� �J*n�� 4
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  .١٦٩٦٥، ح ٥١٩، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٤٣

  .١٧٤٦٢، ح١٥٤، ص١٣همان، ج. ٤٤
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   عرفات در وقوف مستحبات از ييك
  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ميقات حج، شماره 

 ي از مسـائل اپـاره  ينقـد و بررسـ  «مقالـه   قسـمت دوم  از مسـئله ششـم   ،رينوشتار ز

که در اعمـال و مناسـک    ياز اشتباهات يکي، به مقالهنگارنده محترم در  .است» مناسک

از مستحبات وقوف به عرفـات،   يکيدر  ،اشتباه مذکور .، اشاره کرده استي دادهحج رو

ـ دو آ«بـه   ي،ه از سوره بقره است که بر اثر اشتباه چاپيقرائت ده آ يعني ه از اول سـوره  ي

ـ  ياز آنجا که گاه . از ديدگاه نويسنده،ل شده استيتبد» بقره ه فقها در مستحبات به ادل

ان شود، لذا تنها آن دسته از فقها که يدهند که به قصد رجا اتيکنند و تذکر ميرجوع نم

مرتکب  ،راند. ولي فقهاي ديگاند، از اشتباه مذکور مصون ماندهرجوع کرده مسئلهبه ادله 

را که اشتباه مـذکور در آنهـا تکـرار شـده      ، برخي از آثار فقهامؤلف در ادامه .اندآن شده

  .کنديان ميوار ب فهرستاست 

  خوانيم: يم عرفات به وقوف مستحبات درباره يرواي جوامع در
 �/ �7A!= g7Z���  � �*�7A���� )	�LM gZo3 U7I: «قال 7عبداهللا يأب عن بصير، يأب عن زرعه

�}!� d *�� � /� *¥W �}!� d *�� (((  *\� 3��o �� p!�m 4� � *�3 d9	A ,d�����  *\� 3��o ) َحـد اهللا ُهـوَ  قُْل
َ
 )أ

�J� ,p� *�� � 3��o ��m �j��  *�& �K�-o ,!%��  *\� 3��o ��m d��"��(((.«١  
 در اسـت،  شده تأليف يانصار اعظم شيخ از پيش كه حج مناسك از ييك در احتماالً

 سـوره  اول از آيـه  ده« تعبيـر  عرفات، به وقوف مستحبات بخش در حديث، اين ترجمه



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۶۰
 

 يگـاه  چون و است شده تبديل »بقره سوره اول از آيه دو« به ،يچاپ اشتباه اثر بر ،»بقره
 رجـا  قصـد  بـه  كه دهند يم تذكر و كنند ينم رجوع ادله به مستحبات در بزرگوار يفقها
 از كـه  خـود  مناسـك  در) الشريفه أنفاسه بركات من علينا اهللا أفاض( يانصار شيخ ،٢شود اتيان

 و مناسـك  نگـارش  محـور  مديـد،  يهـا  مـدت  و اسـت  حـج  مناسك يها رساله بهترين
 تعبيـر  همـان  قسـمت،  ايـن  در اسـت،  بـوده  بزرگان از يبسيار تعليقه و حاشيه موضوع
 ذكـر  هـم  را بقـره  سـوره  نخسـت  آيه دو متن كه تفاوت اين با آورده، را پيشين مناسك
  گونه: بدين است؛ فرموده

 دو پـس . بار صد ... »اكبر اهللا« و بار، صد »اهللا سبحان: «بگو و كن قبله به رو ديگر و
ِكَتـاب ذلـَك  الـم الر�حيم، الر�ْ¥َنِ  اهللاِ  بْسمِ (: بخواند را بقره سوره اول آيه

ْ
 ُهـًدي فِيِـه الَريْـَب  ال

 َNُمّتق
ْ
يِنَ  لِل

�
َغْيِب  يُؤِمُنونَ  ا�

ْ
لَوهَ  يُِقيُمونَ  وَ  بِال َنـاُهمْ  َوِمّمـا الص�

ْ
 اهللاُ  ُهـوَ  قُـْل ( ديگـر  .)ُفْنِفُقـونَ  َرَزق

َحد
َ
  ٣. ...را سخره آيه و يالكرس آيه بار يك و بخواند نوبت سه را )أ

 به ده آن، مانند و يچاپ اشتباه اثر بر تنها و آمده »آيات عشر« روايت، در كه يحال در
 در ،يچـاپ  اشـتباه  ايـن  دنبـال  بـه  شـود،  يمـ  مالحظه که چنان يول است. شده تبديل دو

 و است شده نقلـ   بيشتر وضوح يبرا م البده بقره سوره اول آيه دو نص ،شيخ مناسك
 خصوصـاً ، هستند يقبل فقيه كتاب تأثير تحت يبعد فقيهان كتب،گونه  اين در كه آنجا از

 مناسـك  تـأثير  تحت كه شيخ از پس مناسك از يبسيار در ي،انصار شيخ مثل يشخصيت
 مراجعـه  مسـئله  روايـت  بـه  كـه  يكسان تنها و است داده رخ اشتباه اين شده، تأليف يو

ـ  امـام  حضـرت  مناسـك  در جملـه  از انـد؛  مانـده  مصـون  اشتباه اين از اند، كرده  ،يخمين
 ايـن ) أنفاسهم بركات من علينا  أفاض و أسرارهم اهللا قدس( يگلپايگان اهللا تآي و يخوي اهللا تآي

 .بخوانـد  آيه ده ،بقره سوره اول از كه اند كرده تصريح بزرگوار سه اين و نداده رخ اشتباه
 از اسـت؛  شـده  تكـرار  اشتباه همان شيخ، مناسك تأثير تحت مناسك از يبسيار در يول

  جمله:
 تهـران،  چـاپ ( ۸۳ ص ،يخوانسار يتق سيدمحمد اهللا آيه مرحوم حج مناسك) الف
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  ).ق.  ه۱۳۶۶ ،يبوذرجمهر
 ).ق.  ه۱۳۸۶ اسـالميه،  تهران، چاپ( ۷۵ ص ،يشعران عالمه مرحوم حج مناسك) ب

  ٤ .نيست يشعران عالمه خود تأليف مناسك، اين مستحبات بخش ظاهراً البته
 شـيخ  تـأليف  ،۱۴۹ ص مراجـع،  از نفـر  نه يفتاوا بر مشتمل جامع، حج مناسك) ج
  .ش).  ه۱۳۴۵/ .ق.  ه۱۳۸۶ شوال چاپ( ،يمرند يمغيث عباس
ـ  مرحـوم  المعتمرين و الحاج ةمشكا و الناسكين مصباح) د  ،ينجفـ  يمرعشـ  اهللا تآي
  ).ق.  ه۱۳۹۶ چاپ( ۱۲۴  ص

ـ  مرحـوم  حج مناسك)   ه  قـم،  چـاپ ( ۹۵ ص ،ياراكـ  يعلـ  محمـد  شـيخ  اهللا تآي
  .ش).   ه۱۳۷۰
 قـم،  چـاپ ( ۱۳۰ ص ،يسـبزوار  يعبـداألعل  سـيد  اهللا تآي مرحوم حج مناسك) و

  .ش).  ه۱۳۷۱ دارالكتاب
 دفتـر  چـاپ ( ۱۹۲ ص ،يتبريـز  يغـرو  يعلـ  ميرزا اهللا تآي مرحوم حج مناسك) ز
  .ش).  ه۱۳۷۴ له، معظم
 نا، يب جا، يب( ۱۲۹ ص ،ياشكور يحسين يمهد محمد سيد اهللا تآي حج مناسك) ح
  ).ق.  ه۱۴۱۳ چاپ
ــك) ط ــج مناس ــ ح ــيد اهللا تآي ــدين س ــين عزال ــان يحس ــاپ( ،۹۱ ص ،يزنج  چ
  .ش).   ه۱۳۷۴
 دو مـتن  ،يخوانسـار  يتقـ  محمد سيد اهللا آيت مناسك جزه ب ها مناسك اين همه در

 مراجعـه  اثـر  بـر  همـه  اينهـا . است شده درج شيخ، مناسك مانند هم بقره سوره اول آيه
 پـيش،  سـال  درنکـه  يا جالـب  .افتـد  يمـ  اتفاق معموالً كه است مستحبات ادله به نكردن
 فقـط  نشـد.  متذكر يكس را اشتباه اين و شد چاپ حاشيه بيست از بيش با شيخ مناسك

 اشتباه به است معلوم كه »است آمده آيه ده آثار، از يبعض در: «اند نوشته محشين از ييك
  .اند نشده متفطن



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۶۲
 

  
  

                                                           

ـ   ٥٤٠، صـص ١٣وسـائل الشـيعه، ج   ؛، چاپ نجـف اشـرف  ١٥٤٥، حديث٣٢٢، ص٢الفقيه، ج. ١

  .٤، حديث١٤، باب »احرام الحج و الوقوف بعرفة«، أبواب ٥٤٢

و چون مستحبات حج بيش «در آغاز مناسك خود گويد:  =حضرت امام خميني که چنانهم. ٢

اكتفا كرده و بقيه را به كتـب  از آن است كه در اين رساله بيان شود، به بيان مقداري از آنها 

  ».جا آوردن آنها به اميد ثواب، اشكالي ندارد گذاريم كه به له واميمفص

ش، .  ه١٣٧٣ق/.  ه١٤١٥مناسك حج، شـيخ انصـاري، همـراه بـا دوازده حاشـيه، چـاپ قـم،        . ٣

هاي مناسك شيخ، متن دو آيه نيامـده و   البته در برخي چاپ .٣٠٧و  ٣٠٦عيليان، صصاسما

ذكر شده است. بنابراين شايد خود شـيخ مـتن دو    »دو آيه اول سوره بقره« تنها همان تعبير

انـد. در ايـن    آيه را ذكر نكرده و بعدها براي تسهيل امـر، در برخـي چاپهـا دو آيـه را افـزوده     

مگر اينكه در برخي مناسك پيش از وي،  ؛ن اشتباه را به شيخ نسبت دادشود اي صورت، نمي

 ،ذكر شده باشد. البته بعد از قدري فحص، بـه مناسـكي فارسـي    »ده آيه«به جاي  »دو آيه«

  .پيش از مناسك شيخ دست نيافتم

از و پـيش   »از ذكر فروع نادر و مسـتحبات احتـراز جسـتم   «اند:  زيرا ايشان در مقدمه فرموده. ٤

ق) .  ه١٣٨٦شـوال  (بخش دوم كه مشتمل بر مستحبات است، تاريخ ختم تـأليف مناسـك،   

  .شود ديده مي

������� 



  
  
  
  
  

  قاعده مشعريه
  »درك اْلحجَافََقد رَ درك الْمْشعَامنْ ُكلُّ «

  ولي اهللا ملکوتي فر و علي اکبري

  .ش   ه١٣٩١، تابستان ٨٠ مارهميقات حج، ش

(< «ن نوشتار به قاعده يا ;W  1� 0a10�� 1� 19 0,13 04 1� 1��7 0�� 1� 19 0,13 0�7 1� ـ » =1 ـ ا .پـردازد يم ن قاعـده  ي

دي قصد هر فر ،ن قاعدهيبراساس ا .مخصوص حج است و در ديگر عبادات کاربرد ندارد

تـابع   ،وقوف در مشـعر و عرفـات   .وقوف در مشعر را درك کندعزيمت به حج کند، بايد 

گزار اين شرايط را رعايت کنـد، در حقيقـت   اگر حج .شرايط خاصي استوضعيت ويژه و 

ن نوشتار در چند محور به نگارش در آمده است: نخسـت بـه   يا .حج را درك كرده است

پردازد و سپس مستندات و ادله قاعـده را مطـرح کـرده، مـورد     يقاعده م ين محتواييتب

در  .مقالـه اسـت   يعنوان محور بعـد  ،ديدگاه مراجع تقليد .دهديل قرار ميو تحل يبررس

  .استکرده  يريگجهيو نت يبندجمعنيز مطالب را ان يپا

  مقدمه

آورديم در اينجا نيـز جـاري و سـاري    » ميقاتيه قاعده«از آنجا که هر آنچه در مقدمه 
  .شويموارد بحث مي ،است، لذا از تکرار آن دوري گزيده و بدون طرح مقدمه

  محتواي قاعده

هـر  «گويـد:  اي است که مي هي ديگر که در باب حج جاري است، قاعدهاز قواعد فق



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۶۴
 

براي توضيح و تشريح بهتر ». را درک کرده استکل حج  ،کس مشعرالحرام را درک کند
  اين قاعده، ناچاريم ابتدا به ذکر دو مقدمه بپردازيم:

بـراي   .از واجبات حج، وقوف در عرفات و وقوف در مشعرالحرام است مقدمه اول:
وقـت  وقـت اختيـاري وقـوف و    : «دو وقت وجـود دارد  ،کنند مه کساني که وقوف ميه

   .»اضطراري وقوف
وقـت   .اسـت تـا غـروب   حجـه   در عرفات، از ظهر روز نهـم مـاه ذي   وقت اختياري

شـوند و زمـان آن،   براي کساني است که به هر دليلـي دچـار مشـکل مـي    هم  اضطراري
، از طلـوع فجـر   وقت وقوف اختياري مشعراما . عبارت است از درک مدتي از شب عيد

از طلـوع خورشـيد روز    وقت اضطراري وقوف در مشـعر، روز عيد تا طلوع خورشيد و 
البته ابن ادريس در خصـوص وقـوف اضـطراري مشـعر در      است.عيد تا ظهر روز دهم 

وقوف اضطراري در مشعر، از طلوع خورشيد «است:   نظر ديگري داده و فرموده» سرائر«
  ١».ادامه دارد ،تا غروب آن ،دروز عي

  توان تصور کرد؛ يعني مکلف:   براي مکلف صور مختلفي از وقوف را مي مقدمه دوم:
  .کند درک نمييک از دو وقوف را   هيچ .۱
  .کند درک ميدو وقوف اختياري را  .۲
  .کند درک ميدو وقوف اضطراري را  .۳
  .کند درک ميمشعر عرفه و وقوف اضطراري را از  وقوف اختياري را از .۴
  .کند درک ميعرفه و وقوف اختياري را از مشعر  وقوف اضطراري را از .۵
  .کند درک ميقوف اختياري را فقط از عرفه و .۶
  ه وقوف را در عرفه درک کرده باشد.وقوف اختياري را از مشعر، بدون اينک. ۷
  .کند درک مي. وقوف اضطراري را فقط از عرفه ۸
  کند. درک مي. وقوف اضطراري را فقط از مشعر ۹

توان گفت: هر کس معذور باشد و دو وقوف  اي که آورديم، مي با توجه به دو مقدمه
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حج او صـحيح اسـت؛ بـه     درک کند. را درک نکند بلکه فقط وقوف اضطراري مشعر را
ري ، به جز وقوف اضطرابراي او ممکن نباشد عبارت ديگر، هر کس که درک دو وقوف

همچنين هر معـذوري کـه وقـوف اضـطراري را از      .از مشعر، پس حج او صحيح است
 خـارجي  از تمام عذرهاياعم  ،منظور از عذر .، حج را درک کرده استدرک کند مشعر
دليل ندانستن ها يا به  اين عذر ...، مانند بيماري، شدت سرما يا گرما، حبس شدن واست

روز عرفه است يـا ممکـن   ن کند روز غيرعرفه، نکه گمايا مثل و جهل به موضوع است؛
  .است جهل به حکم داشته است

 .موضوع حکم يا خود حکم را فرامـوش کـرده باشـد    ،همچنين ممکن است شخص
 7حلبي استناد کـرد کـه امـام    صحيحهتوان به  براي اثبات همه مواردي که ذکر شد، مي

  ٢».پذيرداش را ميپس خداوند عذر بنده«فرمود: 

  مستندات قاعده مدارك و

روايات فراواني دليل بر اين مطلب است که اگـر حـاجي پـيش از طلـوع خورشـيد      
توان بـه دو گـروه    روايات وارده را مي .مشعر را درک کند، حج او صحيح و کامل است

  تقسيم کرد:

  درک وقوف اضطراري مشعرالحرام: گروه اول

مشعر را در روز عيـد   کسي که: «7جميل بن دراج از امام جعفر صادق . صحيحه۱
  ٣».، حج را درک کرده استدرک کند قربان، قبل از زوال خورشيد

کسي که مشعرالحرام را روز عيد قربـان، قبـل از   : «7جميل از امام صادق هحسن. ۲
  ٤».طلوع خورشيد درک کند، حج را درک کرده است

قبـل از  لحرام را کسي کـه مشـعرا  : «7موثق اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق. ۳
جا باشند، حج از او کفايت ظهر درک کند، درحالي که عده کمي (پنج نفر از مردم) در آن

  ٥».کند مي
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گويد حضرت به من فرمـود:   که  7بن عمار از امام جعفر صادق معاوية . صحيحه۴
  ٦».وقوف را درک کرده است ،هنگامي که فردي قبل از ظهر (زوال)، در مشعر باشد«

  ، تمتـع خـود را تـا زوال خورشـيد    تمتـع فرد م«جميل بن دراج: ديگر از  . صحيحه۵
  انجــام ،روز عيــد قربــان ،دهــد و حــج را تــا زوال خورشــيد در روز عرفــه انجــام مــي

  ٧».دهد مي
من «از عبداهللا بن مغيره نقل شده است که گفت: فردي در منا نزد ما آمد و گفت:  .۶

عبـداهللا بـن مغيـره بـه او گفـت:       »هاي وقوف درک نکردم! مردم را در هيچ يک از محل
ولـي   .آن فرد براي اطمينـان از اسـحاق بـن عمـار پرسـيد      ».پس براي تو حجي نيست«

رسـيد و در مـورد آن شـخص     7اسحاق بي آنکه پاسخي دهد، به حضـور امـام رضـا   
قبل از طلوع خورشيد روز و هرگاه شخصي مزدلفه را درک کند «: فرمود 7امام .پرسيد

  ٨».حج را درک کرده استدر آن توقف کند عيد قربان، 
در مورد شخصي کـه سـلطان ظـالمي او را     7فضل بن يونس: از امام رضا . موثقه۷

عرفـه را درک کنـد،   نکـه  يا در روز عرفـه، قبـل از  «بازداشت کرده بود، پرسيدم و گفتم: 
چه  سلطان او را به مکه فرستاد و حبسش کرد و در روز عيد قربان آزادش نمود، حج او

بـه   گاه آن .کند شود و در مشعر وقوف مي به حجاج ملحق مي«فرمود:  7؟ امام»شودمي
  ٩».کند و چيزي بر او نيست و حلق مي رود و رمي جمره و قرباني منا مي

؟ »اگر او را در روز کـوچ کـردن رهـا کننـد، تکلـيفش چيسـت      «سپس عرض کردم: 
قصـد حـج تمتـع وارد مکـه      هاز حج است، اگر ب ١٠چنين کسي مصدود«: فرمود 7امام

آورده است، بايد طواف را انجام دهد و سعي کند و سرش را جا  به تمتع را شده و عمره
ولي اگر به قصد حج افراد وارد مکه شده، قرباني بـر او   .بتراشد و گوسفندي را ذبح کند

  ».کند واجب نيست و چيزي بر او نيست و حج از او کفايت مي
هر کـس مشـعر را درک کنـد حـج را     : «7مار از امام صادقبن ع ية. روايت معاو۸

  ١١».درک کرده است
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  درک وقوف اختياري مشعرالحرام: گروه دوم

-اگر شخصي بعد از آن«پرسيدم:  7راوي گويد از امام صادقکه  صحيحه حلبي. ۱

فرمـود:   7؟ امـام »وارد عرفات شد، تکليف او چيسـت  ،که مردم از عرفات کوچ کردند
سپس کـوچ نمايـد و بـه مـردم در      ،شب را در عرفات بماند و وقوف کند تواند اگر مي«

 ،ايـن شـخص تـا عرفـات را درک نکنـد      ؛ملحـق شـود   ،که کوچ کنندقبل از اين ،مشعر
ولي وقوف مشعر را درک  ،شود و اگر شخصي عرفات را درک نکند حجش تکميل نمي

خورشـيد و قبـل از کـوچ     پذيرد و اگر مشعر را قبل از طلوع کند، خداوند عذر او را مي
حجـش   ،ولي اگر مشـعرالحرام را درک نکنـد   .کردن مردم درک کند، حجش کافي است

  ١٢».کند کفايت نمي
جـا   بـه  کسي کـه حـج افـراد   «پرسيدم:  7از امام صادق گويد . صحيحه حريزه که ۲

تا طلـوع  «فرمود:  7؟ امام»آورد و هر دو وقوف را از دست داده، تکليف او چيست مي
يد روز عيد وقت دارد و اگـر خورشـيد روز عيـد طلـوع کـرد و وقـوف را درک       خورش

  ١٣».نکرد، حجش باطل است
در مورد مقـدار وقـوفي کـه     7از امام رضا«گويد:  راوي که  خبر محمد بن سنان .۳

اگـر مشـعر را درک   «: حضرت فرمـود ». پرسيدم ،حج او کافي است ،اگر کسي درک کند
رند و خورشـيد طلـوع نکـرده، حـج را درک کـرده و      در حالي که مـردم در مشـع   ،کند

 بـراي او عمـره   ،اي بر او نيست و اگر مشعر را بعد از طلـوع خورشـيد درک کنـد    عمره
  ١٤».نه حج ،شودمفرده محسوب مي

  تحليل روايات

شود که اگـر کسـي وقـوف اضـطراري مشـعر       از تمام روايات گروه اول استفاده مي
ا درک کـرده و حـج او صـحيح    حـج ر  را درک کنـد، ل از ظهر در روز عيـد)  (وقوف قب
چند هيچ يک از دو وقوف اختياري يا وقوف اضطراري عرفـه را درک نکـرده   است. هر

اين است که درک يـک   ،شود تر، آنچه از روايات فوق استفاده مي باشد؛ به عبارت واضح
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  .وقوف اضطراري براي صحت حج کافي است
کـه اگـر کسـي وقـوف اختيـاري      کند بر اين يداللت م ،روايات گروه دوم آنکهحال 

 ؛ به دليل اطالق آيـه مشعرالحرام را قبل از طلوع خورشيد درک نکند، حجش باطل است
جا وقوف دارنـد و   وجوب درک مشعر وقتي است که مردم در آن«فرمايد:  شريفه که مي

الق آيـه،  اين گروه از روايات و اطمقتضاي بنابراين،  .تا طلوع خورشيد است آنهاوقوف 
  ١٥».ف اختياري مشعر را درک نکرده باشد، بطالن حج استصورتي که وقودر

در صـورت درک نکـردن وقـوف     ،شريفه تصاص روايات گروه دوم و اطالق آيهاخ
به صورتي که بيان گرديد، بين اين دو گروه از  بر بطالن حج داللت دارد. اختياري مشعر

ات گروه اول داللت دارند بر اينکه اگـر فـرد   آيد؛ زيرا رواي روايات تعارض به وجود مي
و روايـات گـروه دوم   ، حج را درک کرده است مشعر را قبل از زوال خورشيد درک کند

حجي بـراي   ،داللت بر اين دارند که اگر فرد مشعر را تا زمان طلوع خورشيد درک نکند
  .او نيست

آيـه موافقـت دارد و بـه    جا با روايات گروه دوم است؛ زيرا با اطـالق   ترجيح در اين
بـراي   ،همين خاطر است که مشهور بر اين قول هستند که وقوف اضـطراري در مزدلفـه  

  ١٦.کند کفايت نمي ،تمام و کامل بودن حج
بعد «د: فرماي ته از روايات جمع کرده، ميالبته مرحوم آيت اهللا خويي ميان اين دو دس

نيست؛ زيـرا هـر يـک از     آنهاان شود که هيچ تعارضي مي از تأمل در روايات، روشن مي
اعتبارش به خاطر اين اسـت کـه مشـمول قـول معصـوم (مـن        ،اين دو گروه از روايات

  ١٧ .اعتبار شمولش قول معصوم است ،أدرک) است و به عبارتي
گروهي از روايات حاکي از اين است که وقوف مطلقاً بايد تا زمان طلـوع خورشـيد   

و روايات گروه ديگر گوياي آن است که وقوف باشد، حتي براي کسي که معذور است 
 .ظـاهراً در اينجـا تعـارض وجـود دارد     .کند تا زوال خورشيد روز عيد قربان کفايت مي

کند بـر امتـداد وقـوف تـا     ليکن گروهي از همين احاديث در بين هر دو دسته داللت مي
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د بر جمـع  در حقيقت شاه ،زوال خورشيد براي فرد معذور و غيرمتمکن که اين روايات
وقـوف تـا زمـان    نکـه  يا با حمل کردن روايات گروه اول بر .بين دو گروه روايات است

نکـه  يا دوم بر معذور است و حمل کردن روايات دستهطلوع خورشيد براي شخص غير 
ـ  امتداد وقوف تا زوال خورشيد روز عيد براي افراد معذور و غير متمکن باشد، مـي  وان ت

  روه است.گفت روايات در حقيقت سه گ
؛ کنـد مطلقـاً   رواياتي که بر امتداد وقوف تا زمان طلوع خورشيد داللت مي :گروه اول
  .تر ذکر شدحلبي که پيش مثل صحيحه

رواياتي که اطالق آن بر امتداد وقوف تا زمـان زوال خورشـيد روز عيـد     گروه دوم:
  .جميل که گذشت صحيحهمثل  ،کند داللت مي

 ،بـراي افـراد معـذور    ،تداد وقوف تا زمان زوال خورشيدرواياتي که بر ام :گروه سوم
  .کند که در چند سطر بعد ذکر خواهيم کرد داللت مي

روايات گروه سوم در حقيقت دليلي است بر جمع روايـات گـروه اول و دوم و بـه    
  .توان عدم تعارض روايات گروه اول و دوم را اثبات کرد مي ،کمک اين گروه از روايات

نزد ما آمد و گفت: مـن   گويد: شخصي در منا يره در روايت معتبري ميعبداهللا بن مغ
در اين روايت واضح است که فوت دو موقـف  ام.  را در هر دو موقف درک نکردهمردم 

نکـه  يا به خاطر عذري بوده است و اصالً اختياري نبوده و صـراحت دارد در  ،از آن مرد
  .يد استامتداد وقوف براي فرد معذور تا زمان زوال خورش
باشـيم، پـس بـه     ،براي افـراد معـذور   ،اگر قائل به کفايت وقوف اضطراري در مشعر

توان گفت اگر فرد وقوف اضطراري يا اختياري عرفه را همراه بـا وقـوف    طريق اولي مي
  .کند اضطراري مشعر درک کند، حج از او کفايت مي

طراري شـب و  توان گفت که در درک اضطراري مشعر، فرقي بـين اضـ   در نهايت مي
همان کساني کـه توانـايي وقـوف اختيـاري يـا       ،پس بر معذورين .اضطراري روز نيست

اضطراري روز را در مشعر ندارند، واجب است از مشعر، قبل از طلـوع فجـر و بعـد از    
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همـان وقـوف اضـطراري ليلـي در مشـعر       ،وقوف در آن، بروند که منظور از اين مطلب
  .است

  ديدگاه مراجع تقليد

انجام  ،در عرفات، دومين عمل واجب حج، در روز عرفه در سرزمين عرفاتوقوف 
 ،که وقت نماز مغرب است، از زوال روز نهم تا غروب شرعي بودن در عرفات .شود مي

 .حج باطل شود ،ولي تمام آن رکن نيست که با ترک آن .الزم است ،بنابر احتياط واجب
حـج او   ،و برود يا طرف عصـر بيايـد  پس اگر کسي بعد از زوال ظهر، کمي توقف کند 

  ١٨.چه عمداً باشد؛ اگرصحيح است
  .وقوف اضطراري، شب عيد است و مراد از شب عيد تا طلوع فجر است

ضيق وقت و مانند اينها، از  ،اگر وقوف به عرفات را به خاطر عذري، مانند فراموشي
ي از شب عيـد  ظهر تا غروب ترک نمايد، براي او کافي است که به وقوف، ولو مختصر

(در عرفات) برسد و اين وقت، وقت اضطراري عرفات است، و اگر بدون عذر و عمـداً  
اگر چه بـه مشـعر    د، ظاهر اين است که حجش باطل است؛وقوف اضطراري را ترک کن

برسد و اگر به جهت عذري، وقوف اختياري و اضطراري عرفه را ترک نمايـد، رسـيدن   
  ١٩.کند کفايت مي ،ر صحت حجشد ،به وقوف اختياري مشعرالحرام

و  الطلوعين اسـت  بينيک وقت اختياري و آن  :براي وقوف در مشعر سه وقت است
شب عيد است و دومـي از  ، براي کسي که عذر دارد ،يکي از آنها که دو وقت اضطراري

ن هم بـراي کسـي اسـت کـه معـذور      طلوع آفتاب روز عيد تا ظهر همان روز است و آ
قوف عرفات يک وقت اختياري است کـه از ظهـر روز عرفـه تـا     همچنين براي و است.

بـراي  داراي عـذر اسـت   غروب شرعي آن روز است و يک وقت اضطراري اسـت کـه   
تـوان ذکـر    با در نظر گرفتن اقسام مختلف وقوف، موارد ابتالي مختلفـي را مـي  معذور. 

  ند:ا نمود که امام خميني اين موارد ابتال را در دوازده مورد ذکر فرموده
که بدون اشـکال حجـش از ايـن جهـت      ن به وقوف اختياريِ هر دوي آنهارسيد .۱
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  .صحيح است
که بدون اشکال  آنهاهر دوي  کدام از وقوف اختياري و اضطراري نرسيدن به هيچ .۲

  .چه عمداً باشد يا از روي جهل و فراموشي ؛حجش باطل است
مشـعر (البتـه اگـر وقـوف اختيـاري       فه و اضطراري روزانهرسيدن به اختياري عر .۳

حجش صـحيح   ،باشد حجش باطل است) و اگر عمدي نباشد ،مشعر را عمداً ترک کرده
  .است
  .  رسيدن به اختياري مشعر و اضطراري عرفه، حج صحيح است .۴

حجش باطـل اسـت و اگـر     ،البته اگر عمداً وقوف اختياري عرفه را ترک کرده باشد
  .صحيح است ،عمداً نباشد

البته اگر وقوف اختياري مشعر  ،مشعر به اختياري عرفه با اضطراري شبانهرسيدن  .۵
 ،را به خاطر عذري ترک کرده باشد، حج صحيح است و اگر بدون عذر ترک کرده باشد

  .حج باطل است
اگر داراي عذر است و بدون  ؛مشعر به اضطراري عرفه با اضطراري شبانهرسيدن  .۶

ا ترک نموده، بنابر اقوي حجش صحيح است و شخصي که عمد وقوف اختياري عرفه ر
  .عذر ندارد، اگر عمداً وقوف اختياري عرفه يا مشعر را ترک نموده، حجش باطل است

  .حج او صحيح است ،فقط به وقوف اختياري عرفه برسد، اگر عذر داشته باشد. ۷
اگـر از روي   ؛مشعر انهرسيدن به وقوف اضطراري عرفه و وقوف اضطراري روز.  ۸

ولي اگـر عمـداً يکـي از دو وقـوف اختيـاري را تـرک        .حج او صحيح است ،عذر باشد
  .کرده، حج او باطل است

  .حج او باطل است ،فقط به وقوف اضطراري عرفه برسد. ۹
حج او صحيح است؛ در صورتي که عمـداً   ،فقط به وقوف اختياري مشعر برسد. ۱۰

  .شدوقوف اختياري عرفه را ترک نکرده با
  .حج او باطل است ،مشعر برسد . فقط به وقوف اضطراري روزانه۱۱
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مشعر برسد، اگر از صاحبان عذر باشد و وقـوف   . فقط به وقوف اضطراري شبانه۱۲
  ٢٠ .در عرفه را عمداً ترک نکرده باشد، حج او صحيح است

در خصوص مورد سوم، رسيدن به وقـوف اختيـاري عرفـات بـا اضـطراري مشـعر،       
بخشي از شب است تا طلـوع   ،چون وقوف اختياري مشعر«فرمايد:  اهللا سيستاني مي آيت

ولـي در صـورت    .حجش صحيح اسـت  ،را عمداً هم ترک کند الطلوعين بينآفتاب، اگر 
  ٢١».يک گوسفند کفاره واجب است ،علم

نجم، رسيدن به وقوف اختياري عرفات با اضطراري شب مشعر، در خصوص مورد پ
  ».بنابر اقوي حج باطل است«فرمايد:  اهللا فاضل مي آيت

  گيري قاعده بندي و نتيجه جمع

، درک کنـد  مشـعر را  تياري عرفه و وقوف اضـطراري روزانـه  کسي وقوف اخ اگر .۱
  .حج او تمام است

ندارد و وقـوف اضـطراري    رفه راکه مريض است و توان وقوف اختياري ع کسي .۲
  .را در عرفات يا مزدلفه درک کرده، حج او تمام است

اگر کسي مريض است و توان وقوف را ندارد، به جز وقوف اضـطراري در شـب    .۳
  .يا در روز در مشعر، حج او صحيح است

کسي که حبس شده و به جز وقوف اضطراري در عرفه و اختيـاري در مشـعر يـا     .۴
وقوف اضطراري در مشعر يـا فقـط وقـوف اضـطراري در      و ري در عرفهوقوف اضطرا

  .مشعر برايش ممکن نيست، حج او صحيح است
 ،که وقوف اضطراري در عرفات را به خاطر جهـل بـه موضـوع تـرک کنـد      کسي .۵

روز عرفه نباشد و توانايي وقوف در آنکه  چنانچه مثالً خيال کند روز عرفه است و حال
ولي وقوف اضطراري مشعر را درک کرده باشد، حج او کامـل   ،ه باشدمشعر را نيز نداشت

  .است
روز عرفه است و وقـوف در عرفـات را تـرک     ،هرکس فراموش کند که اين روز .۶
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حج او صـحيح   ،مشعر را درک کند رين باشد، اگر وقوف اضطراري شبانهکند و از معذو
  .است
ولـي وقـوف    ،هرکس وقوف در عرفات را به خاطر جهـل بـه حکـم تـرک کنـد      .۷

حج او  ،اختياري مشعر را درک کند، در صورتي که وقوف اضطراري مشعر را درک کند
  .صحيح است

ولــي هــيچ يــک از دو وقــوف  ،هــرکس وقــوف اختيــاري عرفــات را درک کنــد .۸
  .حج او صحيح است ،اضطراري و اختياري مشعر را درک نکند

هرکس فقط وقوف اضطراري عرفه و وقوف اضطراري مشعر را درک کنـد، حـج    .۹
  .او صحيح است

  
  
  

                                                           

 ،دوم چـاپ  ،)حلّـي ( ادريـس  بـن  احمد بن منصور بن محمد الفتاوي، لتحرير الحاوي السرائر. ١

  .٦١٩، ص١ج ،ق.  ه١٤١٠ قم، مدرسين  جامعه ناشر

٢ .5 BE.| 1= 1/� ��!�o  ;9 1l 0�13 d .�70� 1�.� X، حسن، محمدبن الشيعه، مسائلإلی  الشيعه وسائل نا، بي عاملي، حر 

  .٢ح بالمشعر، الوقوف ابواب ،٢٢ باب، ٥٦ص ،١٠ج ش،.  ه١٣٦١ ششم، چاپ

٣ .5 04 1�  1� 19 0,13  1� 1� 0a10��  1T 0	 1�  .� 0̂ B���  1)0� 1I  .�� 1� 1c  .� 0� Ba��  0� 1� 1=  1� 19 0,13 � 10�� X،  بـاب ، ٥٩ص ،١٠ج الشـيعه،  وسـائل 

  .٨ح بالمشعر، الوقوف ابواب، ٣٢

٤ .5 04 1�  1� 19 0,13  1� 1� 0a10��  1T� 1� 10��  1T 0	 1�  .� 0̂ B���  04 .�  .)0� 1I  .�� 1� 1c  .� 0� Ba��  0� 1� 1=  1� 19 0,13  B� 10��X،٤٧٦ص ،٤ج ؛ کافي.  

٥ .5 04 1�  1� 19 0,13  1� 1� 0a10��  1T� 1� 10��  1�  .�0Z 1� 1�  :� 1"0 1£  14 .�  .�!B���  1)0� 1I  0E13  1�� ;b 1o  ;� 0� Ba��  0� 1� 1=  1� 19 0,13  B� 10��Xالشـيعه،  وسـائل  ؛ 

  .١١ح بالمشعر، الوقوف ابواب ،٢٣ باب، ٥٩ص ،١٠ج

٦ .5� 1L.M  1� 19 0,13  1�� 1� Bb��  0� 1� 1=  1� 19 0,13 U.I 0	10�� Xبالمشعر، الوقوف ابواب ،٢٣ باب، ٦٠ص ،١٠ج الشيعه، وسائل ؛ 

   .١٥ح

������� 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۷۴
 

                                                                                                                                        

٧ .5q���;0��  ;�1�  ;� 1�0�;0��  1y.M  .�� 1� 1c  .� 0� Ba��  04 .�  .T 0	 1�  1� 1= 1� 1�  1�  ;�71�  >�7 10��  1y.M  .�� 1� 1c  .� 0�7 Ba��  047 .�  .T 0	7 1�  .�7 0̂ B���Xوسـائل  ؛ 

  .١٥ح بالمشعر، الوقوف ابواب ،٢٠ باب ،٢١٣ص ،٨ج الشيعه،

٨ .5� 1L.M  1� 19 0,13  1� 1-.� 1, 0b ;�  1U1I 1	 1= ! 1 .t  1)0� 1I  0E13  1�� ;b 1o  ;� 0� Ba��  1T 0	 1�  .� 0̂ B���  0�7 1� 1=  1� 19 0,13 �7 10�� X١٠ج الشـيعه،  وسـائل  ؛، 

  .٦ح بالمشعر، الوقوف ابواب ،٢٣ باب ،٥٨ص

٩ .5 1�! 1I : ;�;�0�1[ 1A  04 1�  �) ;8 19  1{ 1� 1�  ;�1� , :E!1
0� ;A  ;d 1l 1V1[ 1=  N!.�! 1±  ;�1�  1T 0	 1�  1� 1= 1� 1�  1)0� 1I  0E13 , 1# ]� 1� ;�  1�1�1� 1=  .�.F  1y.M  1� Bj 1�  ;� 1"1� 1̂ 1= (
 BY 1� 1=  1E! 1W  ;T 0	 1� , .� 0̂ B���  B~ 1V , ;� 1�Z.� 1A  1U0Z 1W ? ;q1� 0Q1�  1�! 1� 1= : ;P 1̂ 0� 1�  ;U.�1Z 1= , �q 0� 1s.F  B\7 ;� 7 1Q0� 1�7 ;# .�  1y.M  !7��S7 .� 0 1� 1=  1� 

 ;�1F 0l 1�  1�  ;P.� 0 1z  1�  1G  0 1Æ  1  , .�0Z 1� 1�  ;g0� ;I : 0E.| 1=  B~ 1V  ;�0� 1�  1T 0	 1�  .� 0-B���  1U0Z 1W ? ;q1� 0Q1�  1�! 1I :� 1l 1k  :,� ;� 0Q 1�  .47 1�  ]�7 10��  0E.M 
 1E! 1W  1) 1V 1,  N!���� ;�  .� 1� 0� ;�0�!.F  1y.M , ]� 10��  0U;
1Z 0� 1=  .g0Z1�0�!.F ,N!�	;� 0A;3  B\ ;� S1� 0" 1�  N!�	;� 0A;3  1�  ;P.� 0 1z  ;� 1A03 19  1�  ;�1F 0l 1� , N�!7 1D 
 0E.| 1=  1E! 1W  N�, .� 0- ;�  ]� 1̂ 0�.�  1�0Z 1� 1=  .�0Z 1� 1�  :�0F 1L  1�  1G  0 1Æ  1   .�0Z 1� 1�X((ابواب ،٣ باب ،٣٠٧ص ،٩ج الشيعه، وسائل ؛ 

  .٢ح الصد، و اإلحصار

 کند؛ تحريرالوسـيله،  جلوگيري حج يا عمره از را او آن، مانند يا دشمن که است کسي . مصدود١٠

  ).٢٧٩ص ،٢ج. ش١٣٧٤ چهارم، چاپ دارالعلم، مدرسه منشورات خميني، اهللا، روح

١١ .5 04 1�  1� 19 0,13 ,N!�0 1r  0� 1� 1=  1� 19 0,13 � 10��  Xبالمشـعر،  الوقوف ابواب، ٢٣باب، ٦٣ص ،١٠ج الشيعه، وسائل ؛ 

  .٢ح

١٢ .5 1�7 0a10�� .� 1�!B��� 1� .9 0�;Z 1= 1̧ Z .- ;� B\ ;� ! 1 .t 1U.�1Z 1= .�.� 1�0Z1� 04 .� �p!1= 1� 1� 1 .¹0[ 1� SB� 1& �) 0% 1� .� 1E! 1W 0E.M �	7 ;<Z .- ;� 0E13 1)70� 1I .�
 1J 1= � 1�7 10�� .� 1�7 0a10�!.F 0U.�1Z 0� 1= :p!1= 1� 1� ;�0� 1o! 1= 0� 1I 1� :) ;8 19 1T .� 1I 0E.M 1� �p!1= 1� 1� 1 .¹0[ 1� SB� 1& ;� >s 1& >\.� 1� ��!7�o 1B/� BE.|7 1= .T

 1� .� 0� Ba�� .�	;� ;$ 1)0� 1I 1T� 1� 10�� 1� 1� 0a10�� 1� 19 0,13 � 1L.M ;� >s 1& B\1o 0� 1� 1= .d .�0� 1�.� ;9 1l 0�13  .� .9 0�7 ;� 0 1� 0E.|7 1= ;�!B��� 1̧ Z .- ;� 0E13 1)0� 1I
 >� 10�� ;� 1o! 1= 0� 1� 1= 1T� 1� 10�� 1� 1� 0a10��X((ابـواب الوقـوف بالمشـعر،     ،٢٣، باب ٥٧، ص١٠؛ وسائل الشيعه، ج

  .١ح

١٣ .5 ;g0�1[ 1A ! 1F 13  .�0� 1� .B/�  04 1�  �) ;8 19  �, .� 0- ;�  ]� 1̂ 0�.�  ;� 1o! 1=  .E! 1-.I 0	10�� �Z. 1r,N!  1�! 1� 1=  ;�1�  1y.M  .�	;� ;$  .� 0� Ba��  1T 0	 1� , .�7 0̂ B���  0E.|7 1= 
 .g1� 1� 1$  ;� 0� Ba��  04 .�  .T 0	 1�  .� 0̂ B���  1�0Z 1� 1=  ;�1�  µ� 1&Xالوقوف ابواب ،٢٣ باب، ٥٧ص ،١٠ج الشيعه، ؛ وسائل 

  .١ح بالمشعر،

١٤ .5 ;g0�1[ 1A ! 1F 13  .4 1" 10��  .4 1� ? .lB�� � 1L.M  ;� 1W 19 0,13  ;E! 1"0C .¬�  0� 1� 1=  1� 19 0,13 , B� 10��  1�! 1� 1= :� 1L.M  1¹13  N!�0 1r  1�  ;�!B���  .� 1� 0a10�!.F  .T� 1� 10�� 
 1)0� 1I  .�	;� ;$ , .� 0� Ba��  0� 1� 1=  1� 19 0,13  B� 10��  1�  1G  1� 1� 0� ;� , ;�1�  1�  0E.M  1� 19 0,13  N!�0 1r  1� 0� 1F  .�	;� ;$ , .� 0� Ba��  1S .% 1=  :� 1� 0� ;�  :� 1, 1�7 0- ;� 

 1�  1G  B� 1& �1�X١٦٣ص ،٣ج الآللي، عوالي ؛.   



 ۴۷۵  قاعده مشعريه
 

 92990145ـ شاخه:  1393 /9/6ـ  2پرينت 

                                                                                                                                        

فَْضُتمْ  فَإِذا(. ١٥
َ
َمْشَعرِ  ِعْندَ  اهللاَ  فَاْذُكُروا َعَرفاٍت  ِمنْ  أ

ْ
َرامِ  ال فِيُضوا ُعم�  * ...ا�ْ

َ
فـاَض  َحْيُث  ِمنْ  أ

َ
اس أ : بقـره ( ).. ا7ـ�

  .)١٩٩و  ١٩٨

  ه١٤٣٠ مدرسـين،  جامعـه  قم،  سبزواري، زارعي عباسعلي، االماميه، فقه في الفقهيه القواعد. ١٦

  .٣٢٥ ص ،ق.

  .٣٢٦همان، ص . ١٧

 محمدرضـا  :تنظيم و خميني، تهيهامام  تقليد)، معظم مراجع فتاواي با حج (مطابق مناسک. ١٨

  .٤٥٩ ش، ص.  ه١٣٨٦ سوم، چاپ مشعر، نشر محمودي،

  .٢٤٥ ص ،٢ج تحريرالوسيله،. ١٩

  .٢٥١و  ٢٤٩، ٢٤٨، ص  ٢همان، ج. ٢٠

  .٤٦٢فتاواي مراجع معظم تقليد، صمناسک حج با . ٢١



  



  
  
  
  
  

  صروره يبرا مشعر به نهادن قدم استحباب
  مختاريرضا 

  .ش  ه١٣٨٥، پاييز ٥٧ميقات حج، شماره 

از مسـائل   ياپـاره  ينقـد و بررسـ  «مقالـه   قسـمت اول  از مسـئله نخسـت   ،ريمتن ز

اسـت و آن  شـده   ياز مستحبات مناسک حـج بررسـ   يکين مقاله يدر ا .است» مناسک

ـ از د .الحرام قـدم بگـذارد  ي صروره باشـد، در مشـعر  نکه مستحب است اگر حاجيا دگاه ي

ات ي، روامسئلهروشن شدن  يشان برايرو انياز ا .ابهام وجود دارد مسئلهن يدر ا ،نگارنده

 از جه گرفتـه اسـت کـه مقصـود    يآنها نت يو سخنان فقها را نقل کرده و با بررس مسئله

 كوه ييعن مزدلفه، از يكوچك بخش بلكه .نيست مزدلفه مسئله، اين در »الحرام المشعر«

 موقـف  تمـام  و مزدلفـه  يجـا  بـه  ،مشعر معاصر يفقها مناسك در چون است؛ اما قُزَح

مؤلف در ادامه بـا ادلـه و    .انداز شده استدچار مسامحه و غلط مسئلهن يا شده، استعمال

نقل کرده است، اثبات کـرده   9امبريره پيات و سيات، آيکه از کتب لغت، روا يشواهد

انـاً مزدلفـه بـر    يا جمع و اگر احيفه است که مراد از مشعر الحرام، کوه قُزح است نه مزدل

  .مشعر اطالق شده، احتماالً به صورت مجاز بوده است

ـ  امـام  حضرت مناسك در  »مشـعرالحرام  در وقـوف  مسـتحبات « بحـث  در =يخمين
 شده متوجه مشعرالحرام يسو به عرفات از آرام يو دل تن  با است مستحب « خوانيم: يم
 قـدم  مشـعرالحرام  در كـه  اسـت  مستحب باشد، صروره يحاج اگر و ...نمايد استغفار و

  ١.»بگذارد
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 فقيهـان  سـخن  و روايـات  بـر  اسـت  الزم ،مسـئله  اين در حقيقت شدن روشن يبرا
 مسـتحب « كـه  اسـت  ايـن  مسـئله  شود، يم مالحظه كه چنان باشيم؛ داشتهمروري  پيشين
 ايـن  اينجـا  در اسـت  يطبيعـ  ».بگذارد مشعرالحرام موقف در قدم ،صروره يحاج است

 صروره از اعم ،حاجيان مگر چيست؟ نظريه و سخن اين از مراد كه آيد يم پيش پرسش
 قـدم  اسـتحباب  پـس  كننـد؟  ينمـ  وقـوف  مشـعر  در قربان، عيد شب در صروره، غير و

 يبرخـ  كـه  اسـت  ابهـام   همـين  بـه  توجـه  بـا  شـايد  معناست؟ چه به مشعر در گذاشتن
 برهنـه  يپا با آن، از منظور احتماالً و است آمده يمتعدد روايات در حكم اين اند: نوشته

  ٢.است مشعر سرزمين در گذاشتن قدم
خـود   يپـا  بـا  را زدن قـدم  كـه  است آن ظاهر و بزند قدم يمقدار مشعرالحرام درـ 
  ٣.مركب با نه دهد انجام

  مسئلهات يروا

 يبـرا  كـه  را يمطـالب  و مسئله روايات ابتدا مطلب، شدن روشن و واضح يبرا اكنون
  كنيم: يم يگير نتيجه پرداخته، فقيهان سخن به گاه آن و آوريم يم است، مؤثر مقصود فهم
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 نقل به پرداختن از پيش .است همين دارد، ارتباط آن به آنچه و مسئله ادله و روايات
 شود يم دانسته يروشن به روايات، همين از كه شوم يم يادآور باره، اين در فقيهان سخن

 »مزدلفـه « و »جمـع « مـرادف  اسـت،  مسـئله  ايـن  موضـوع  اينجـا  در كه ،»الحرام مشعر«
 ايـن  در .اسـت  موقـف  از يبخشـ  و آن از اخص بلكه نيست،) قربان عيد شب موقف(:

  شود: دقت مذكور روايات از ها فقره
 7 *)QoG ��`��  *�&S ¹[o  N!� 1r ¾?3 �-�,b�� ½((( � �bC� 4
�F ?,�	�� 4� R�� P7��
�� 



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۸۰
 

 N!���I 4� ��a��( 
 7� �bC� �-�,b�!F 4
�F ?,�	��  N!���I 4� ��a��( 
 7!*�  *�' ��s-�� q� 1sF T	� ,�^��� 6W9  �	Q���  *�&� o3� ��a�� T���� SI�= �7Z�� � 

)���A� ������ (((  *\� q=, )�I E3 q�
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 از و نيسـت  مـرادف  مشعر باـ   مزدلفه ييعنـ   »جمع« فقرات، اين در كه است روشن

 تمـام  بـر  مشـعرالحرام  كـه  مـا،  زمـان  در شـايع  اطالق بر عالوه كه شود يم دانسته اينجا
ـ  ،موقـف  از يبخش بر روايات اين در شود، يم اطالق مزدلفه و جمع ييعن موقف،  ييعن

 اخبـار احيـاگر   و شـارح  را نكتـه  ايـن  .اسـت  شده اطالق بوده، مزدلفه در كه قُزَح، كوه
 نيـز  ديگـران  و يكـاف  حـديث  شـرح  در) مقامـه  اهللا ياعلـ ( يمجلس عالمه ؛:بيت اهل

  اند: كرده ذكرـ  صريحاً ـ
��	I75 :E3 U��  �����a�� T����X \��� �*C3 �7I P7�
� ��7a��   ��7ـ-F \Z7�� �7I � 

wj�  ـ ���qZr ,�-�,b�� � �I P�
�  ���)���  *�"��� F  X³ 1b ;IX � 	k ,���� !7�k!k � 
,R��	�� YW d�WL ,ÅZa�� � !k *w= 4F� �Z��� YF ��I 4� �9!��� (((X(١٤ 

 »فقيـه « سـخن  و شرح  ترجمه در هم =يمجلس  يمحمدتق  يمول ايشان، پدربزرگوار
  گويد: يم

 مندرس الحال و است يمسجد كهم مشعرالحرا كه قُزَح كوه به نزديك ...يآ زير به ...
 كه شود مشعرالحرام داخل كه را ١٥يحاج نو است سنّت و ...آنجاست درـ   است شده

  ١٦.برود سواره اال و برود پياده باشد داشته قدرت اگر ؛است قزح بركوه
��	I5 :4� ��a�� T����X 	k �s"�� ?l7��  �7��)7�8 ,³ 1b7 ;I E[7F �b7�o �7�¦ ((( � �7I T *�7�o 

�!�^�A� �	V, �9�O�� � �s"� ³bI S *�"�� T������a�!F(((.«١٧  
 نقـل  آن از يقسـمت  كهـ  ةالوداعحجدرباره  جابر، يطوالن حديث شرح در نيز ينوو

  .».))� �� :³bI���a�� T���� :)�8 �-�,b�!F �!« گويد: يم »المشعرالحرام« توضيح درـ  شد
��	I5 : *\� 6W9  �	Q���  *�&S o3 ���a�� T���� ((( ! *�3 ��a�� T���� ��7-�= \Z7�� ((( � 
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 ��� ?l7�� ��Á7�Wl7�� � ,Em�7	��7a� T��7�� 9« نويسـد:  يمـ  نيز المهذّب شرح در ينوو
#	I	�!F ,�Z�� 	k ³ 1b ;I )�8 #���� ,�-�,b�!F �lk !��kl�(((.«١٩  
��a�� T���� :)�8 �7-�,b�!F � ��7A� ,³: «نويسد يم يمطرز 1b7 ;I U7�� �7Z�� T!7�¬� � �7Z�� 

���Z.��«.٢٠  
  است: آمده يمعن همين نيز ديگر كتب يبرخ در

 7��a�� T����: )�8 �VÈF ,�-�,b�� � ��A� ³ 1b ;I ((( (٢١ 
 7��a�� ,T���� � wjo ��Z� :,�-�,b�!F � �Z��  : !�F ,T	Z�� � \k� 4� �*�± Z�8 NJ ��7�F 
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T���� �lk #����� 9	����(٢٣ 
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  است: نوشته مزدلفه مسجد و قُزَح اوصافدرباره  پاشا رفعت
 عيد بامداد در اجحج است مستحب كه است گرفته قرار الحرام مشعر مزدلفه، وسط در

 فرمـوده  از يپيرو به .شوند مشغول پروردگار ذكر و دعا به كرده، وقوف آن در قربان،
َفْضُتمْ  َفإِذا(: خداوند

َ
ُكُروا َعَرفاٍت  ِمنْ  أ

ْ
َ  َفاذ َمْشَعرِ  ِعْندَ  اب�

ْ
َرامِ  ال  از يپيرو به و ٢٥)...ا�ْ

  ايستادند. آن بر و آمده قُزَح به كه پيامبر
  است:   .ق آورده  ه ۸۱۱ سال در قزح، ساختمان چگونگي مورد در الغرام، شفاء در فاسي

 يآهنـ  ذراع از ذراع ۵/۱۲ ،آن ضـلع  هـر  طـول  كـه  اسـت  مناره به شبيه مربع يساختمان
 آن كنـار  بر نتواند هركس و كند يم وقوف ساختمان اين يرو بتواند هر كس ... است

 .اسـت  متـر  ۶۰ دو آن ميـان  فاصله كه اند ديوار ساخته دو راه طرف دو در اكنون اما ...
  .است گرديده معروف مشعرالحرام به ،مردم زبان در ديوار دو اين ميان يفضا



 (جلد اول)حج در آينه فقه  ۴۸۲
 

 ايـن « اسـت:  گفتـه  يفاسـ  كـه  دارد قـرار  يكوچك مسجد ،قُزَح كنار در و مزدلفه در
 ايـن  قبلـه  در .»است ذراع ۲۲ آن عرض و آن طول كه است يكوتاه ديوار يدارا مسجد
 يلبغـا  اميـر : «انـد  نوشـته  آن بـر  و دارد قرار يسنگ يلوح آن در كه است يمحراب مسجد
 ايـن  يديوارها از يبرخ ... »است نموده بنا تجديد ۷۶۰ سال در را جايگاه اين يخاصك
  ٢٦...».است شده منهدم اكنون هم ،مسجد

 ،دروس در اول شـهيد  جمله از ،فقيهان سخن شدن روشن يبرا توضيحات، اين نقل
 بحـث  مـورد  مسـئله در فقيهـان  از محـدود  يا عده كالم متن نقل به  اكنون .بود  يضرور

  ٢٧پردازم: يم

  فقها كالم

۱. ÅZD �Z-�= ªT ۴۱۳�9 �"�^6*  �»: 5.ق  ه�O�� 4� �!8��� E3 �	�V�� ,���j�� � 
��Á
� ��a�� T����  \%�89[F � �Z�  ��� !"��� �	V, �7��j�� � EM  *47W , �p�9�² � 

G  *4%Z��   � ��a�� � G  *4u � e�L ,�*�A YW !C�WLX(٢٨ 
۲. ÅZD 	$= ªT ۴۶۰6*  �»: 5.ق  ه^�"� Q��7�9�� E3 [7
� ��7a�� ,T��7�� � G 

�W�� q� ,9!Z�VG� � T������a�� )�8 �!�k q-o��  *�"�S ,³ 1b7 ;I �  *6^�7"� ,	�7Q�� 
�Z�� � /��WL d����E|= � ��j�� e�L J= Æ   �Zـ   � � A9 /�9 )�= e�L	� Ef* ـ   

����9 �F!8X(٢٩ 
۳. 4F� db�= ªT E�I ۶5.ق  ه :«� ������ :((( ,	�Q��  ���,³ 1b ;I � dÁ7$� )78��!F 

�9�O�� � �WL /�  ��!�od��� X(((٣٠ 
۴. P��  *~&= ªT ۶۷۶6*  �»: 5.ق  ه^�"� ((( E3 [
� �9�O�� ��a�� �7�8�F � )7ZI :

 *6^�"� ,	�Q��  ���,³ 1b ;I � /��WL �Z��(٣١ 
۵. ��J�  *~&= ªT ۷۲۷ق  ه. :« 
��9�O �"�^6*  �5ـ  � E3 [
� ��a�� T����( �!I ÅZ7a�� �7�9 /�5 :��7a��� T��7�� 

)�8 �!�k  *�"�S ³ 1b ;I( �  *6^�"� ,	�Q�� �Z�� � �WL /�  ��!�od���X( �!I /�  ��!7�o



 ۴۸۳  استحباب قدم نهادن به مشعر براي صروره
 

 92990145ـ شاخه:  1393 /9/6ـ  2پرينت 

�L.| 1=  0\;� 0<1=13  04 .�  �p!= 1� 1� �� ;� ;W 0L! 1= 1/�  1�0� .�  .� 1� 0a10��  .T�� 10�� X(((٣٢ 
8��, ���9�O�� ��a �   ))) �"�^6*  �5ـ  �F � �WL /�  ���³ 1b ;IX(٣٣ 
۶. �Z%D ���= ªT ۷۸۶�9 �   ))) �"�^6*  �»: 5.ق  ه�O�� ��a�� ��8�F �3 ,d��F 
� �I �!I ÅZa�� ��9 /� :� 	k ,³bI ��QZ= �7Z�� � �Wl7� /� d�7��( � �!7I S7���� :

6^�"�   � ,��a�� � �  s&TJA¬� � �Wm( � �!I 4F� �7Z��� :[7
� �7�8�F �3 d�7�F 
��a�� T���� ��I �9!��� � �k!n�� � *C3 �s"�� ,	8	�� E��X(٣٤ 

۷. �Z%D x!�= ªT ۹۶۵5 :«((( ,���� �@$	F ,��8�F E3  1	��� �Z�� ,�"-�F E|7= � 47j�� 
,d����= � �k!n��  *E3   	�� )8��!F P*�^�� q� )���� � ; !-�� LM  !-�WG�   	F �7���� 

�*��� �Z��( � ³bI ((( � ���& : *E3  *S����9 UI� �Z�� ((( ~�= �lk E	j� qr  *\�3 4� 
,��a�� � �k!± �9!����  *��� �Z��(((X(٣٥ 

 ايـن  در »المشـعرالحرام « از مقصـود  كه شد محرز و مسلّم گذشت، آنچه به توجه با
 در چـون  و اسـت  قُـزَح  كـوه  ييعن مزدلفه، از يكوچك بخش بلكه نيست، مزدلفه مسئله

 موقـف  تمـام  و مزدلفـه  يجـا  بـه  مشـعر  جا همه ،)بركاتهم دامت( معاصر فقيهان مناسك
 است مستحب ،باشد صروره يحاج اگر: «اند فرموده كه مناسك اين تعبير شده، استعمال

 موجـب  امـر  همـين  و اسـت  انـداز  غلـط  و آميز مسامحه »بگذارد قدم مشعرالحرام در كه
 نكتـه  ايـن  آغـاز  در کـه  [چنـان  انـد  فرموده يبرخ كه است اين آن و شده يديگر يخطا

 كه يدرحال .»است مشعر سرزمين در گذاشتن قدم برهنه يپا با منظور احتماالً: «]گذشت
 در جـواهر  صـاحب  مناسـك  در كه اينجاست جالب .نيست مراد »مشعر سرزمين« اصالً
 وطء« كه اند نفرموده مزدلفه در وقوف مستحبات در ايشان اساساً و شده دقت مسئله اين

 وسـيله  در حمـزه  ابـن  ماننـد  بلكه شود. اندازغلط تا »است مستحب صروره يبرا مشعر
³ �   �"�^6*  �« اند: آورده 1b ;I ,��8�F Y*ZA Q��7�9�� � ,TJ7AG� �7s& )7F  	7&f� ;e7�L � 

,	�Q�� �Z�� � �WL /� ª��!�o �C[D «�  !����«.٣٦  
 فـرع  ايـن  متعـرض  هـركس ) بركـاتهم  دامت( معاصر فقيهان از ام، ديده بنده كه آنجا تا

 نقـد  و گذشت مقاله اين صدر در كه برده كار به را يعبارت همان شده، مناسك در يفقه
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 مانند و دقيق طور به ،)بركاته دامت( يزنجان يشبير هللا آيت حضرت مدقق، فقيه فقط .شد
 مزدلفـه   مسـتحبات  در بياورنـد،  مشـعر  از ينـام نکـه  يا بـدون  جـواهر  صـاحب  مناسك
��  ���Q	,«اند:  نوشته�,³ 1b ;I � 	k )�8 ,�!�k � �WL /�  ��!�o,�7Z�� � dÁ7$� e7Z�8�F ,N!7Z=!& 

 N!'	QV � �9�O��  ¹ �4 3?ـ[� Fs^TJA¬� � 4� �"-C  ـ)F  	&f�  N!F!�^�A� e�L«.٣٧  
 روشـن  بر تأكيد بلكه نيست، مناسك بر يگير خرده ماست مقصود آنچه حال، هر به
 را يحكمـ  توان ينم .آنهاست دقيق تبيين و اماكن گونه اين ثغور و حدود و تكليف شدن

 .كرد منتشر مناسك نسخه هزار ها ده در است نامشخص آن يجا و ،مبهم آن موضوع كه
 يميـدان  و يا كتابخانـه  دار دامنـه  و وسـيع  تحقيقـات  بـا  مسـئول،  تشكيالت بايد امروزه

 و كجاسـت  اسـت،  حكم اين موضوع كه آن، جوار مسجد يا قُزَح كوه كه كنند مشخص
 در »الحـرام  المشـعر « ديگـر،  عبـارت  به و است كرده پيدا تاريخ طول در يسرنوشت چه

 مزدلفـه  مـرادف  قطعاً كه ،9اعظم پيامبر الوداع حجة روايت در جمله از متعدد، روايات
  كجاست؟ ،است مشخص ثغورش و حدود شود ادعا تا نيست

 ديگر مطلب چند مسئله، همين در وگرنه .بود همين موضوع اين ذكر از عمده هدف
  جمله: از ؛است يبررس قابل

، يا اند نوشته =مفيد شيخ كه چنان ،است صروره مردان مخصوص حكم اين آيا) الف
  ؟است مرد و زن از اعم يا

 يا عـده  و شـهيد  و جنيد ابن كه چنان ،كند يم صدق هم مركب و راحله با وطء) ب
  است؟ نهادن قدم به منحصر يا ،اند فرموده ديگر
 احتيـاط  يبرخـ  كـه  ،برهنـه  يپـا  بـا  نهادن قدم به است منحصر »رجل« به وطء) ج
  كفش؟ با و برهنهپاي  از است اعم يا ،اند كرده
 يا عـده  سـخن  از كه انچن ٣٨،اند جداگانه مستحب دو آن، بر صعود و »قزح وطء) «د
 اسـت؛  مسـتحب  عنوان يك يا ،شود يم استفاده مناسك در جواهر صاحب جمله از فقها

�9 �
] E3( شرايع عبارت بر يبرخ اشكال در که چنان�O�� ��a�� ,�7�8�F � )7ZI : *6^�7"� 
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 در نيـز  پيشـين  فقيهان از يبرخ كه كنم يم اضافه .نيست نظر مورد امور اين خالصه،

 در مشـعر  از مـراد  كـه  انـد  نشده متوجه قطع، طور به و اند شده مسامحه دچار مسئله اين
  اند: فرموده كه =ينراق احمد يمول جمله از ؛نيست مزدلفه فرع، اين
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  .است موقف از خاص يموضع مراد: گفت بايد قطع طور به كه يحال در
 ميـزان  شـدن  مشـخص  يبـرا  هـم  و بيشـتر  توضـيح  يبـرا  هـم  بحث، اين پايان در

  نقـل  را مسـئله  ايـن  در كتـاب  دو ايـن  سـخن  »اللثـام  كشـف « از »جـواهر « يپذير تأثير
  كنم: يم

صـاحب   عبـارات سـپس   و اللثـام  كشف در اهللا رحمه يهند فاضل عبارات[نخست 
  کنم] را نقل مي جواهر
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  فهيه شريآ مشعرالحرام در مراد از

 َفـإِذا(: شـريفه  آيـه  درنکـه  يا است، مناسب اينجا در آن از بحث كه ديگر ٤٣موضوع

َفْضُتمْ 
َ
ُكُروا َعَرفاٍت  ِمنْ  أ

ْ
َمْشَعرِ  ِعْندَ  اهللاَ  َفاذ

ْ
َرامِ  ال َمْشَعرِ ( از مراد آيا ٤٤)...ا�ْ

ْ
َرامِ  ال  و مزدلفـه  )ا�ْ

 نظـر  بـه  اسـت؟!  مزدلفـه  و »جمع« از ياندك بخش كه قزح كوه خصوص يا است جمع
 كنـد،  يمـ  اثبـات  را امـدع  ايـن  مجموعـاً  كـه  ذيـل،  مؤيدات و شواهد ،داليل به رسد يم

  است: مراد قزح كوه خصوص
ـ  »قـزح  كوه« به لغت كتب از يبسيار در المشعرالحرام .۱  يهـا  فرهنـگ  و شـده  امعن
: جملـه  از انـد؛  دانسته آن يحقيق مفهومـ   را مزدلفه سرزمين همه نه وـ  را معنا اين لغت،

 جملـه  از ديگـر؛  هاي كتاب از يبرخ همچنين و يفيوم المنير المصباح ،يمطرز المغرب
  اند: گفته كه الجاللين تفسير و التنزيل أنوار و كشّاف مانند تفاسير
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 ]w� 4� ��a�� T����X. �Z^Q��� �*C3 ;)��� !� �9? �F!825 : *E3  *S����9 !*�  *�7'� 

,�s-�� ���S �-�,b�!F ,�1� 1̀ .F 6W9 ��I!C  *�& �o3� ��a�� T���� !��= �  *¥W � )7*�k � � 
�b�  N!-I��  *�&� �-A3X(٤٥ 

�� �Z���a�� T���� )�8 Uـ  � T!�¬� �  *�"�S ³bI ((( (٤٦ 
��ـ   ;� ;W 0L! 1= 1/� ��F gZ��� �-�,b�F �Z����!F � )Z�%���  !�����  1�0� .�  .� 1� 0a10��  .T��7 10�� ((( 	7k 

)�8 � �Vm �-�,b�� �!�� �� :³bI((( (٤٧ 
 يحقيقـ  يمعنـا  و لـه  موضوع شود يم معلوم شناسان، لغت و اديبان سخن به توجه با

 عنايـت  هيچ بدون نكته، اين آغاز متعدد روايات در كه است قزح همان »المشعرالحرام«
 يامروز و مشهور يمعنا و است شده اطالق ،قزح ييعن ،آن بر بودن مجاز بر يا قرينه و

 و جـزء  عالقـه  بـه  كه است يمجاز يمعناي مزدلفه، و عيد شب موقف تمام ييعن ،مشعر
 گويـد:  يمـ  زمينـه  ايـن  در حدايق صاحب .است جزء نام به كل يگذار نام باب از و كل

»((( G 6�9  *E3 ��a�� P�
�  ����	�¶ �lk ,��^�� 9!���!F �C	W �&3 S��� ��!a�� Sk �9!�� 47� 
q��	� �,!���� ,N�c!¶ � ! *�3 �Z�"��� �*Z�Z��� S%= �'	Q¨ )�s��(((.«٤٨  
 ،يعنـايت  و مجـاز  هـيچ  بـدون  گذشـت،  تـر  پـيش  كـه  يسـن  و شـيعه  روايات در .۲

 در جـابر  يطـوالن  روايـت  در ،تعبيـرات  ايـن  .است شده اطالق »قزح« بر المشعرالحرام
  است: رفته كار به نيز الوداعحجة وصف

9!"= �	A9 /�9, � G  >ea1o ���I  *GM �*C3 UI�� ��� ��a�� ,T���� YW gC!W ���I 
q�Qo � �Z�k!�� :c!8[= �	A9 /�9  *�&� o3� �=�� ((( *�&� o3� �-�,b��  *�7Q=� !7t 

��`��  !a���� (((  *\� 6W9  �	Q���  *�&� o3� T������a��(٤٩ 
�Y* « نيز: و= c!83 �	A9 /�9 4� �-�,b�� ,T������a�!F �  *eao ���I �*C3 Q��ZA7� ,�7Z�� � 
E	j� ��b�� , *\1� c!8[= («..٥٠  
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  است: قزح يمعنا به مشعر ذيل روايات در همچنين
���a�� T���� � �Z �9,3 �54ـ  �  :�"£ 4� �!��� ��= �9,3 ���X(٥١ 
���77a�� T��77�� � �77Z �9,3 �5477ـــ  �  :�77"£ 477� �!77��� )77�I E3 ��b77o ��77a�� �9,3 �77�=  

���X(٥٢ 
 إال و اسـت  مـراد  قـزح  كوه كه شود يم استفاده ،»المشعر يعل« ييعن ،»عليه« تعبير از

 كه است دليل »مشعر بر« تعبير .مشعر بر نه و مشعر، در ييعن »به و« يا »فيه و« فرمود: يم
  .است شده اراده قزح كوه آن، از

5G �[F E[F Tـ   *��o  !"��� �LM ��c )Z��� 4-�Z= ��� ��a��  N��!AX(٥٣ 
  75�*C3 d�W E3 \Z�� ��� ��a�� ��F ��!=¬�X(٥٤ 

 ،»المشـعر  في: «فرمود يم اال و مزدلفه نزد نه قزح، كوه نزد ييعن ،»المشعر عند« ظاهر
 كـه  مزدلفـه  يحـوال  بـر  ،»مزدلفه نزد« شود، حمل مزدلفه بر حديث اين در مشعر اگر و

  .است حديث مراد خالف اين و كند يم صدق ،است مزدلفه از خارج
 صـورت  بـه  تنهـا  »المشـعرالحرام « اسالم، صدر در كه شود يم استفاده روايات از .۳
 شـب  موقـف  بـر  و است شده يم اطالق) مزدلفه( عيد شب موقف بر قرينه، با و يمجاز
  جمله: از مشعر؛ نه ،است شده اطالق جمع و مزدلفه ،رواياتبيشتر  در ،عيد

  بحاراألنوار الف)

Y*CM gZـ   *�A ;�-�,b� \ *vf �	-�,c� !%Z�M 4� p!=��( 
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  الشيعه وسائل ب)
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 ٥٦. ...N!�r  ¹3 �4ـ  

 مفهوم به »الحرام المشعر« يا »المشعر« ياندك نسبتاً روايات در روايات، اين مقابل در
  مانند: است؛ رفته كار به مزدلفه

 ٥٧)=��>� �� �=��F ,�*�A � ��a�!F	I	#ـ  
  ٥٨)��M?,��  *w�  ���M{!Z�  ����a�� T���� 4� R�c[ &�* ـ  

 ٥٩. ...�-<Z	� �I E3( ���9�Z= �!��� � ��a )))ـ  
ـ   مشعر به جمع، يا مزدلفه تبديل ييعنـ   امعن به نقل احتمال ،هم روايات گونه اين در

ـ  كـه  اسـت  يخبـر  مدعا اين شاهد .نيست يمنتف  روايـت  گونـه  بـدين  4شـيخ  و يكلين
  ٦٠.»��� = �9,3�� ��� �^��� 4� )�I ���c ��a	��a�� T���� T �9,3 �4« اند: كرده

 � �^��� 4� )�I	��  �q�sF T	UI �9,3 �4« است: كرده نقل چنين =صدوق را خبر همين
E3 ��bo ��a�� ��= �9,3 ���«.٦١  

  آمـده  »بجمـع  الموقـف « آن يجـا  بـه  و شـود  ينم ديده مشعر تعبير صدوق نقل در
  .است
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 بـه  مشـعر  از بيشـتر  جمـع،  و مزدلفـه  نـزول،  عصر در كه دهد يم نشان مذكور امور
 فقيـه  كتاب در بحث ابواب يها عنوان از يا پاره و است شده يم اطالق عيد شب موقف

 مـن  باب« ؛)۲۶۷ باب( »جمع و عرفات و منا حدود باب: «مدعاست؛ مانند اين مؤيد هم
 مـن  الجمـار  يحصـ  أخـذ « ؛)۲۷۳ بـاب ( »الفجـر  قبـل  المزدلفـة  من التعجيل له رخص

  ٦٢.»جمع
 نهايـة « و »مزدلفـة  بداية: «است چنين مزدلفه حدود دهنده نشان يتابلوها هم، امروزه

  .»مزدلفة
َفْضُتمْ  َفإِذا(: شريفه آيه در »عند« تعبير ظاهر. ۴

َ
ُكُروا َعَرفـاٍت  ِمـنْ  أ

ْ
َمْشـَعرِ  ِعْنـدَ  اهللاَ  َفـاذ

ْ
 ال

َرامِ   ... از كـه  است اين گذشت، »اللثام كشف« و »جواهر« كالم نقل در كه انهمچن )... ا�ْ
 اگـر  و اسـت  مـراد  قـزح  همان بلكه نشده، اراده موقف تمام و مزدلفه ... الْحرامِ الْمشْعرِ
���« نه »������a�� T �: «فرمود يم ،بود مراد مزدلفه ��a�� T����«.  

 آيـه  همـين  بـه  »���7WL /� d�7« و قزح بر صعود استحباب يبرا يحل عالمه همچنين
 نـه  دانسـته  يمـ  قُـزح  را آيـه  در مشـعر  از مـراد  كه است معلوم و ٦٣كرده تمسك كريمه
  .مزدلفه
 شـاهد  نيـز  است آيه به عامل همه از بيش كه الوداع حجة در 9خدا پيامبر سيره .۵
  ماست: يمدعا

 *�& �o3� ,�-�,b��  *�Q=� !t ��`�� �  !a���  �E�L[F �7&�� � R��!7IM � � �*�7"� Y%�7ZF 
,N!@ZD  *\� qs
�� �	A9 /�  *�&� q�$ ,�s-�� �  *�'� �s-�� R&  *R�o �� ��Q��  �E�L[7F 

� ,��!IM  *\� 6W9  �	Q���  *�&� o3� ��a�� ,T���� )���A!= ������ d!��= � d *¥W � ��*�k 
� d� *&�( \�= �b�  N!-I��  *�&� �-A3  N� *�8(٦٤ 
�*  �*!ـ  '� �	A9 /�9 q�s= RF ��`�� �  !a��� qs
�� � �  *)Q�  N!@ZD 4� )Z��� 
� T!C  *\� T!I R& q�$ �s-��((( 
'7�*  �*! A9 /�9	� E3* ـ  ��7 s-�� q7 0� 1sF T	7� ,�7^��� 67W9  �	7Q��� 7*�&� 7o3� 
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,T������a�� I�=� �Z�� � )���A� ������ � /� *¥W � ��*�k � ,d� *&� �� �b�  N!7-I�� 7*�&� 
�-A3  N� *�8(٦٥ 

 بـه  »عنـده  اهللا ذكـر « و) قزح( الحرام مشعر بر صعود استحباب يبرا هم يطوس شيخ
 7A9 /�9 )7�= e7�L � �7���9	� Ef« اسـت:  نوشـته  و كـرده  تمسك جابر روايت همين

�F!8«.٦٦  
  روايـت  بـه  اسـت،  قزح شريفه آيه در مشعر از مقصود كه امدع اين بر نيز يزمخشر

  ٦٧.».))�Z^Q�� �*C3 ;)��� !� ?�9 �F!8 �: «است گفته و كرده تمسك جابر
  اسـتفاده  ،كـرد  خدشـه  بتـوان  آنهـا  از يبرخـ  در هرچنـد  ،گذشـت  آنچـه  مجموع از

  شود: يم
 در نـام  دو ايـن  و اسـت  جمـع  و مزدلفـه  يحقيقـ  لـه  موضـوع  عيد، شب موقف .۱

  .اند شده اطالق آن بر ،يا قرينه و عنايت هيچ بدون ،روايات
 بدون ،روايات و آيه در و است قُزح كوه الحرام المشعر يحقيق له موضوع مسلماً .۲
  .است شده اطالق آن بر يمجاز و عنايت هيچ

 اطـالق  مشـعر،  ،نـادر  صـورت  به ،مزدلفه ييعن ،موقف مجموع به نزول، عصر در .۳
 هر ؛باشد الجزء باسم الكلّ تسمية باب از و يمجاز است ممكن اطالق اين و است شده
 انـد  گفتـه  جـواهر  و اللثـام  كشـف  هـاي  كتاب اينكه و است شده شايع مجاز بعدها چند

 بـر  مشـعر  اطالق و است دليل به محتاج ،»است قُزَح و موقف بين يلفظ مشترك مشعر«
 ثبـوت  فرض بر و كند يم اثبات را آنان يمدعا خالف ،صارفه و معينه قرينه بدون ،قُزح

 قـزح  مشـعر  از مقصود كريمه، آيه در كه ما، يمدعا به است، يلفظ مشترك مشعرنکه يا
  .زند ينم يا لطمه ،است

 دقيقـاً  و يدرسـت  بـه  نيـز  قـرآن  يفارسـ  يهـا  ترجمـه  از يبرخ در كه كنم يم اضافه
آيـت اهللا   حضـرت  ترجمـه  جملـه  از اسـت؛  شده ترجمه قزح كوه المشعرالحرام... به ...

 ،خطـا  بـه م، كري قرآن يها ترجمه بيشتر يول ٦٨.دل خرم و يبهبود باقر محمد ،يمشكين
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 مـا  زمـان  در چون كه اند برده كار به را مشعر تعبير يا كرده آن، ترجمه مانند و مزدلفه به
 هـا  ترجمـه  اين .بود خواهد انداز غلط است، موقف ،»مشعر« لفظ از متبادر يا شايع مجاز

 بهرامپـور،  ،ياصـفهان  يرضـاي  فوالدونـد،  آقايـان  حضـرات  يهـا  ترجمـه : از انـد  عبارت
ـ  يصـادق  ،يمجتبو ،يانصار مسعود انصاريان، ،يبرز االسالم، فيض  حسـن  سـيد  ،يتهران
 طـاهره  خـانم  و يگرمـارود  يموسـو  ،يياسـر  ،يآيت پاينده، ،يپورجواد ،يامام ،يابطح

  .صفارزاده
 و انـد  كـرده  تفسـير  درست نيز، جاللين و التنزيل انوار كشاف، مانند تفاسير از يبرخ

 بـه  هـم  يبسـيار  اما .اند نكرده يداور و آورده را قول دو هر ،كنزالدقائق مانند هم يبرخ
 روان ،يسـورآباد  تفسـير  جمله از اند؛ پنداشته مزدلفه را، آيه در ...المشعرالحرام ... اشتباه

 بصـائر  ،)مغنيـه  محمـدجواد  از دو هـر ( الكاشف و المبين التفسير الرحمن، آالء جاويد،
 الواضـح  التفسـير  و الـوجيز،  الجـامع،  جوامع البيان، مجمع الميزان، الجنان، روض ،ييمن

  .يصابون يعل محمد از الميسر
  
  
  

                                                           

بركـاتهم)،   ، با حواشي مراجع معظم تقليد (دامـت ٩٩٥، مسئله ٤٠٧و ٤٠٦مناسك حج، صص. ١

  ..ش  ه١٣٨٤چاپ سوم، بهار 

  .، حاشيه٩٩٥همان، ذيل مسئله . ٢

  .٣٢٨، ص٣فقرات فقهيه، ج. ٣

  .جمع، نام ديگر مزدلفه است. ٤

  .١، ح٤٦٨، ص٤الكافي، ج. ٥

  .، چاپ غفّاري٦٣٦، ح٢١٨، ص٥؛ تهذيب األحكام، ج٣، ح٤٦٩همان، ص. ٦

   .، چاپ غفّاري٥٤٥و ٥٤٤صص، ٢كتاب من اليحضره الفقيه، ج. ٧

������� 
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  .٣٢٢و  ٣٢١، صص١دعائم االسالم، ج. ٨
  .٣٢٢همان، ص. ٩

  . همان.١٠
  .١٢١٨، ح٨٩١، ص٢صحيح مسلم، ج. ١١
   .١٩٣٥، ح١٩٣، ص٣ود، جوسنن ابي دا .١٢
  .، چاپ غفاري٢٢٩٢، ح٢٣٩و  ٢٣٨صص، ٢كتاب من اليحضره الفقيه، ج. ١٣
  .١٢٧، ص١٨العقول، ج مرآة. ١٤
  .معادل زيبايي است براي صروره. ١٥
  .٤٤٠و  ٤٣٥ص ص، ٨ لوامع صاحبقراني، ج. ١٦
  .٢٨٦و  ٢٨٢، صص٥روضة المتقين، ج. ١٧
  .١٨٩و  ١٨١ص ، ص٨شرح صحيح مسلم، ج. ١٨
  .١٣١، ص٨المجموع شرح المهذّب، ج. ١٩
  .٢٣١براي آگاهي از چند و چون ميقده. نك: حجة الوداع، ص ؛»مشعر«، ١٤٥المغرب، ص. ٢٠
  .مشعرذيل ، ٣٧٢المصباح المنير، ص. ٢١

  .شعرذيل ، ٥٣٤القاموس المحيط، ص. ٢٢

  .٢٣١، به نقل از حجة الوداع، ص١٧٩ـ  ١٨٠سفر السعاده، صص. ٢٣

  .شعرذيل ، ١٩٢، ص١٢تاج العروس، ج. ٢٤

  .١٩٨: بقره. ٢٥

  .٣٥٢ـ  ٣٥٠مرآة الحرمين، صص. ٢٦

  .تر در كتاب من اليحضره الفقيه نقل شد ) پيش.ق  ه٣٨١م( ،=سخن شيخ صدوق. ٢٧

  .٣٣احكام النساء، ص. ٢٨

  .٣٦٨، ص١المبسوط، ج. ٢٩

  .١٨٠و  ١٧٩الوسيله، صص. ٣٠
  .٢٥٦، ص١شرائع االسالم، ج. ٣١
   .٨٥، ص١١منتهي المطلب، ج. ٣٢
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  .٤٣٢، ص١االرشاد، جغاية المراد و حاشية . ٣٣
  .٣٩٩، ص١الدروس الشرعيه، ج. ٣٤
  .٢٧٦، ص٢نك: الروضة البهيه، ج، ٢٨، ص٢مسالك األفهام، ج. ٣٥
  .٢٠٢هداية الناسكين، ص. ٣٦
  .٣٦٢مناسك الحج، ص. ٣٧
  .٣٧١، ص٦نك: رياض المسائل، ج. ٣٨
يع را شـرا  عبـارت  جـواهر،  آمـد،  خواهـد  کـه  چنان ؛٣١١، ص٢المرتقي إلي الفقه األرقي، ج. ٣٩

  د.كرده است كه اين اشكال بر آن وارد نشومعنا طوري 

عبارت نراقي در چاپ جديـد و چـاپ سـنگي مستندالشـيعه      ؛٢٤٧، ص١٢مستندالشيعه، ج. ٤٠

هـو  «بـه جـاي   » هو أخصّ«و ظاهراً نيست  خلل از خالي ولي شد. نقل كه است گونه همين

ت.صحيح اس» أعم  

  .٩٠ -٨٧ صص ،٦ ج. ٤١

  .٨٢ -٨٥ صص ،١٩ ج. ٤٢

شـود   اخيراً كشف اللثام در قم تصحيح و منتشر شده، ولي از همين چند صفحه معلـوم مـي  . ٤٣
 در ام، تصـحيح كـرده   را اللثـام  كشف عبارات كه مواردي. است ضعيف بسيار آن، تصحيح كه

  .قطعي وجود دارد خطاي يك آن، صفحه هر در متوسط، طور به كه ام نهاده قالّب

  .١٩٨بقره: . ٤٤

  .سوره بقره ١٩٨، ذيل آيه ٢٤٦، ص١الكشّاف، ج. ٤٥

  .سوره بقره ١٩٨، ذيل آيه ١٠٩، ص١أنوار التنزيل، ج. ٤٦

  .سوره بقره همراه با أنوار التنزيل ١٩٨، ذيل آيه ١٠٩، ص١تفسير الجاللين، ج. ٤٧

  .٤٣١، ص١٦الحدائق الناضره، ج. ٤٨

  .١٢١٨، ح٨٩١و  ٨٨٩، صص٢صحيح مسلم، ج. ٤٩

  .١٢١٨، ح٨٩٣و  ٨٩٢همان، صص. ٥٠

  .١٨٥٣٧، ح٤٠، ص١٤وسائل الشيعه، ج. ٥١

   .١٨٥٣٨، ح٤١همان، ص. ٥٢
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  .١٨٥١٠، ح٣٠همان، ص. ٥٣

  .١٨٤٩٠، ح٢١همان، ص. ٥٤
، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، ١١، ٩، ٧، ٤، ٣، ٢، ح٤٨، بـاب  ٢٧١ـ   ٢٦٦صص، ٩٩بحاراألنوار، ج. ٥٥

  .٢٩و  ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠
، ١٨٤٦٥، ١٨٤٦٣، ١٨٤٦٠، ١٨٤٥٦، ١٨٤٥٣، احاديـث  ٥١و  ٧صص، ١٤وسائل الشيعه، ج. ٥٦

١٨٥٠٠، ١٨٤٩٨، ١٨٤٩١، ١٨٤٨٨، ١٨٤٨٦، ١٨٤٨٤، ١٨٤٨٢، ١٨٤٧٩، ١٨٤٧٤ ،
١٨٥٢٢، ١٨٥٢١، ١٨٥١٣، ١٨٥١١، ١٨٥٠٩، ١٨٥٠٨، ١٨٥٠٥، ١٨٥٠٣، ١٨٥٠١ ،
 ،١٨٥٥٥، ١٨٥٥٤، ١٨٥٥٢ـــ  ١٨٥٤٩، ١٨٥٣٣، ١٨٥٣٠، ١٨٥٢٩، ١٨٥٢٧، ١٨٥٢٦، ١٨٥٢٤
١٨٥٦٣، ١٨٥٥٨، ١٨٥٥٧.  

  .١٨٤٥٨، ح١٠، ص١٤، جهمان. ٥٧
  .١٨٤٧٨، ح١٧همان، ص. ٥٨
  .١٨٥٢٥، ح٣٦همان، ص. ٥٩
  .، چاپ غفّاري٩٨٨، ح٣٢٧، ص٥؛ تهذيب األحكام، ج٣، ح٤٧٦، ص٤الكافي، ج. ٦٠
، ١٤، چـاپ غفّـاري؛ وسـائل الشـيعه، ج    ٢٧٧٦، ح٣٨٦، ص٢كتاب من اليحضـره الفقيـه، ج  . ٦١

  .١٨٥٣٦، ح٤٠ص

  .٥٤٥و  ٤٧٠، ٤٦٢صص، ٢كتاب من اليحضره الفقيه، ج. ٦٢

  .٨٥، ص١١منتهي المطلب، ج. ٦٣

  .١٢١٨، ح٨٩١، ص٢صحيح مسلم، ج. ٦٤

  .٢٣و  ١٨، ح٢٧٠، ص٩٩؛ بحار األنوار، ج٣٢٢و  ٣٢١، صص١دعائم اإلسالم، ج. ٦٥

  .٣٦٨، ص١المبسوط، ج. ٦٦

  .، ذيل آيه شريفه٢٤٦، ص١الكشاف، ج. ٦٧

جنـاب   ،مفسـران و مترجمـان قـرآن كـريم را دوسـت فاضـل      زحمت بررسي و نقل سـخن  . ٦٨

  .صميمانه سپاسگزارم ايشان از كه اند خود هموار كرده مستطاب آقاي محسن صادقي بر



 


