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

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

ک مجموعه جداگانـه  ينامه استخراج و در  ن فصليا 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
ه يکه در ته يباذل يجناب آقا يها نامه، از تالش ن فصليا يير اجرايه و مديريأت تحريه

ـ ا يقات روزافزون تمـام يکردند تشکر کرده، توف يارين مجموعه، گروه را يم ايو تنظ  ني
  زان را از خداوند متعال خواستار است.يعز

  گروه فقه و حقوق

پژوهشكده حج و زيارت



  
  



  
  
  
  
  

  كجاست؟ جمرات

  گودرزي پيشوايي و حسين مهدي

  .ش  ه١٣٧٣، پاييز ٩ميقات حج، ش 

نگارندگان، در  .اين مقاله به تاريخچه رمي جمرات و جايگاه آن پرداخته شده استدر 

و بررسي  بررسي تاريخچه رمي جمرات، به دو قول اشاره و روايات مربوط به آنها را نقل

دهد؛ ولـي قـول   نسبت مي 7قول نخست، سابقه اين عمل را به حضرت آدم .اندکرده

قول دوم، خـود، داراي سـه    .رساندمي 7دوم، تاريخچه اين عمل را به حضرت ابراهيم

در بخش بعدي، رمي جمرات در زمان جاهليت مطرح شده و جزئـي   .وجه مختلف است

در ادامه، معناي لغوي جمره  .از اعمال و مناسک حج در زمان جاهليت دانسته شده است

مؤلفان  .و جمرات و وضعيت و تغيير و تحول رمي جمرات در گذشته پرداخته شده است

اند که با توجه به قـرائن  ه گرفتهدر پايان به رمي جمرات در کلمات فقها پرداخته و نتيج

و شواهد موجود (معناي لغوي جمره، وضـعيت آن در گذشـته، فتـاواي فقهـا و روايـات)      

 خـود  نـه  اسـت،  شـده  ساخته آن در يكنون يها ستون كه است يزمين ،جمره از مقصود

 يكاف بيفتد، آنها اطراف حوضچه در و نخورد ها ستون به سنگريزه اگر بنابراين .ها ستون

  .بود خواهد

   حج يرمزها و راز

 يا اشـاره  يعمل هر و ،يعمل و يذكر است يعبادت حج .دارد ياسرار اسالم در حج
 تـوان  يمـ ويژه  به پيامبران؛ كهن تاريخ دور يها گذشته در يرمز و يتاريخ يراز به دارد
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 حضـرت  األنبيـا،  شـيخ  سرگذشـت  بـه  اشـاره  و ايمـا  ،اذكـارش  و اعمـال  سراسر گفت
 در مـروه  و صـفا  كـوه  دو ميـان  حاجيـان،  كـه  هاسـت  قرن ؛اوست خاندان و 7مابراهي

 را يكتـا  يخـدا  لبيـك  و اسـماعيل،  ياد به كنند يم يقربان منا در و هاجر، ياد به اند يسع
 كننـد  يمـ  نفرت ابراز شيطان از ،7مابراهي توحيد، قهرمان دعوت از اجابت به گويند يم

  :گرفت قرار خداوند آزمايش و ابتال مورد كه يابراهيم ابراهيم، از يپيرو به
ُهن�  َو إِِذ اْنَت�( َيم�

َ
  )۱۲۴(بقره:  )إِبْراِهيَم َرب�ُه بَِكلِماٍت َفأ

 او و آزمـود  يگونـاگون  وسـائل  بـا  را ابـراهيم  خداونـد  كه را يهنگام ]بياور خاطر به[(
  .برآمد آنها همه در آزمايش عهده از يخوب هب

: اسـت  شـده  آزمـوده ) حج مراسم( مشاعر از مورد چهار در عباس ابن نقل به بنا كه
 از كـوچ ( افاضهو  ١)جمره سه به زدن سنگ( جمار يرم، مروه و صفا بين يسع، طواف«

  )».مشعر به عرفات
 اسـت، شـده   بـزرگ  فريضـه  يك ريشه كهابتالئات  اين تاريخچه است شايسته پس

ـ  آنهـا،  از ييكـ  تاريخچـه  بـه  ابتـدا  نوشـتار،  اين در اينك .گيرد قرار يبررس مورد  ييعن
  کنيم. مي يبررس را آنها جايگاه سپس و پردازيم يم جمرات

   گانه سه جمرات

 دامنـه  از بـرويم،  منـا  بـه  رو مكـه،  سمت از اگر كه مناست در محل سه نام جمرات
 حـدود  تـا  منـا  عمـق  طـرف  بـه  و شـود  يم شروع مناست، و مكه ميان فاصل كه يكوه
 از كـه  اسـت  چهـارگوش  يستون صورت هب يك هر ما، زمان در و رود يم پيش متر ۲۷۰

 ،اسـت  بـاز  طـرفش  چهار و شده ساخته سيمان از يمالط با شده، چيده برهم يها سنگ
 بـوده  متصـل  كوه به زيرا بوده؛ آزاد و باز طرفش يك فقط گذشته در كه عقبه جمره جز

 آن ،يسـيمان  يديوار كوه، جانب در بود، شده برداشته كوه كه اخير يها سال در و است
 پشـت  ديوار كه شد مشاهده ش. ه۱۳۷۲ سال حج موسم در يول بود. پوشانيده را سمت

  .است كرده پيدا ديگر ستون دو چون يشكل نيز آن و اند برداشته را آن
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 جمـره « اولـي  بـه  مكـه،  بـه  رو منا سمت از ترتيب به: دارد ينام جمرات از يك هر
 ايـن  علـت  شـايد  .گوينـد  يم »عقَبه جمره« يآخر به و » يوسط جمره« يدوم به و » ياول
 بـه  منـا  دل از و كنـد  يمـ  حركـت  منـا  طرف به مشعر از يحاج چون كه باشد اين ها نام

ـ  جمره رسد، يم آن به كه يا جمره نخستين آورد، يم يرو جمرات جانب  و اسـت  ياول
  .عقبه جمره بعد و يوسط جمره سپس

   جمرات يرم يتاريخ سابقه

 ابـراهيم  يهـا  نيـايش  و ها آزمايش به اشاره و ايما از سرشار ،حج اعمال كه شد گفته
 اسـت  شـده  ياد محل سه به زدن سنگريزه ييعن ،»جمرات يرم« جمله آن از و 7خليل

 ،ذيحجـه  سـيزدهم  روز يمـوارد  در و دوازدهم و يازدهم روز و قربان عيد روز بايد كه
ـ  زيرا گيرد، انجام قربت قصد به بايد و است يتعبد عمل، اين گرچه .گيرد انجام  يجزئ

 ييعنـ  دور، يها گذشته در آن تاريخچه كه ندارد ياشكال اما ،است حج بزرگ فريضه از
  .شود يبررس روايات نظر از پيامبران، روزگاران
 در .اسـت  متفاوت است، شده گزارش جمرات يرم يتاريخ سابقهدرباره  كه يمطالب

 سـابقه  ،ديگـر  يبرخ و شده كشانده آدم حضرت زمان تا عمل اين سابقه روايات، يبرخ
 بـه  سـخن  نيـز  7مابـراهي  حضـرت  مـورد  در .رسـانند  يمـ  7مابراهي تا را آن يتاريخ

 مناسك آموزش هنگام ،ابراهيم به جبرئيل ميتعال از را آن روايات، يا پاره: است اختالف
 را او بـه  ابـراهيم  انـداختن  سنگ و ابراهيم به شيطان ظهور ،ديگر يا پاره و داند يم ،حج
 كـه  داند يم يهاي سنگ يادآور را آن ديگر، دسته و كند يم يمعرف عمل اين پيدايش آغاز

  :كنيم يم نقل را روايات اين همه تفصيل، به اينك .زد يقربان قوچ به 7مابراهي
 ٢.بـود  7مآد نمود جمار يرم كه يكس نخستين: است شده نقل 7صادق امام از. ۱
: گفـت  جبرئيـل  .فرستاد او نزد را جبرئيل دهد، توبه را آدم كه فرمود اراده خداوند چون

 تـو  بـه  ،شـود  يم پذيرفته تو توبه ،آن وسيله به كه يمناسك تا فرستاده تو نزد مرا خداوند
 را او خواسـت  كه يوقت .دبر) منا و مشعر عرفات،( مشاعر به را او گاه آن و دهم آموزش
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 از و گشـت  آشـكار  آدم بر شيطان ،عقبه جمره ناحيه در آورد، خدا خانه طواف به منا از
 انداختن با و بزن سنگ هفت را او«: گفت آدم به جبرئيل ؟»يدار كجا آهنگ«: پرسيد او
  .رفت شيطان و داد انجام گفت، جبرئيل كه چنان آدم .»بگو تكبير يسنگ هر

 آشـكار  او بـر  ابلـيس  .رسـيد  ياول جمره به تا گرفت را آدم دست دوم روز جبرئيل
 .كـرد  چنـان  آدم .»بگـو  تكبيـر  يسنگ هر با و بزن او به سنگ هفت«: گفت جبرئيل شد.

 آهنـگ «: گفـت  آدم بـه  و شـد  آشكار او بر يوسط جمره محل در دوباره و رفت ابليس
 آدم و ،»بگـو  تكبيـر  يسـنگ  هـر  با و بزن سنگ هفت را او«: گفت جبرئيل ؟»يدار كجا

 آن از بعـد  جبرئيـل  و داد انجام روز چهار تا را عمل اين و كرد فرار ابليس و كرد چنان
  ٣.»يدد ينخواه هرگز اين از بعد را شيطان: «گفت آدم به

 بـه  را حج آداب و مناسك جبرئيل گشت، فارغ خدا خانه ساختن از ابراهيم چون .۲
 جمره ناحيه در شيطان آمدند، فرود »عقبه« ناحيه از و شدند منا وارد چون و آموخت او

 سـنگ  را او بـار  هفـت  ابـراهيم  ،»بزن سنگ را او«: گفت جبرئيل .شد آشكار او بر عقبه
 او«: گفـت  جبرئيل شد. ظاهر او بر يوسط جمره در دوباره .شد پنهان شيطان و انداخت

 در سـوم  بـار  يبـرا  .شـد  پنهان شيطان و انداخت سنگ بار هفت ابراهيم ،»بزن سنگ را
 نيـز  ابـراهيم  ،»بزن سنگ را او«: گفت جبرئيلدوباره  .شد آشكار او بر ياول جمره محل
  ٤.شد يمخف شيطان و زد او بر سنگ هفت
 فـارغ  خـدا  خانـه  سـاختن  از ابـراهيم  چـون : اسـت  آمده چنين ديگر يگزارش در .۳

 خداونـد  .فرما تعليم ما به را مراسم اينك رساندم، سامان به را كار خداوندا گفت گشت،
 او بـر  شـيطان  ،رسـيد  فـرا  كـه  يقربان روز .دهد ياد حج را ابراهيم كه فرستاد را جبرئيل
 و فـردا  و انـداخت  سـنگ  هفت ابراهيم ».بزن سنگ را او«: گفت جبرئيل گشت. آشكار

  ٥.كرد چنين نيز سوم روز
 همين را »جمرات يرم« شدن مشروع علت نيز »البيان روح« تفسير مؤلف »يبروسو«

  ٦ .داند يم
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 يقربـان  قوچ به خليل ابراهيم كه داند يم هايي سنگ يادآور را جمرات يرم يطبر .۴
 را كـبش  آن 7جبرئيـل  پس: است آمده چنين باره اين در ،يطبر تفسير ترجمه در .زد
 و بدويد و بجست او دست از كبش آن و كند فدا تا داد اسماعيل دست هب ،بود آورده كه
 حاجيـان  و كننـد،  يقربـان  امـروز  كه جايگاه آن و برشد منا كوه به و آمد فرو كوه آن از

 كـوه  بـدين  قربـان  جايگـاه  كه خواست يتعال يخدا و .اندازند سنگ و كنند آنجا قربان
 قربـان  جايگـاه  به چون كبش آن و دويد، يهم  كبش آن پس از 7مابراهي و باشد) منا(

 اسـماعيل  و بايسـتاد  كبش گاه آن و بينداخت سنگ ابراهيم تر پيش و بايستاد آنجا رسيد
 حاجيـان  امـروز  كه جايگاه آن و كرد قربان را او و بيامد ابراهيم و بگرفت را او و برفت
  .اندازند سنگ و كنند قربان
 گشـت  يسـنت  نيـز  آن راه سر به و انداخت كبش آن به 7مابراهي كه سنگ ۲۱ آن و

 ببايـد  سـنگ  ۲۱ را ايشـان  يروز هـر  ،روز سـه  ،رسـند  جايگـاه  بدان چون حاجيان كه
  ٧.انداخت

 طريق از روايات اين .است سازگار سوم گزارش با شيعه، امامان از منقول روايات .۵
 برخـوردار  يبيشـتر  اهميـت  از ،نظر اين از و است شده نقل نيز 9ماسال پيامبر از ائمه

 آدم كـرد،  جمار يرم كه يكس نخستين«: است شده نقل 7صادق امام از كه چنان ؛است
 جمـره  به ابراهيم ».بزن سنگ ابراهيم يا: گفت و آمد ابراهيم نزد جبرئيل آن از بعد .بود

  ٨.بود شده آشكار او بر جمره نزد شيطان زيرا ،انداخت سنگ عقبه
: پرسـيد  8جعفـر  بـن  يموسـ  امـام  برادرش از جعفر بن يعل ،يديگر روايت طبق

 محـل  در لعـين  شـيطان  چـون «: داد پاسـخ  امـام  ؟»اسـت  شده مشروع جمره يرم چرا«
  ٩.»گشت يجار اين بر سنت و زد سنگ او بر ابراهيم و شد ظاهر 7مابراهي بر جمرات

 جمـره  يرمـ  به رو ازاين«: كند يم نقل پيشين ائمه و 9پيامبر از چهارم امام همچنين
 را او ابـراهيم  و شـده  آشـكار  ابراهيم بر جمرات محل در لعين ابليس كه اند داده دستور
  ١٠.»است شده يجار اين بر سنت جهت اين از و است زده سنگ
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 شـده  نقـل  معصوم ائمه از جمرات يرم آداب و ثواب زمينه در كه نيز ديگر روايات
 هـركس : «اسـت  شـده  روايـت  7صادق امام از كه چنان كند؛ يم تأييد را معنا اين است،

 مـؤمن  چـون  ؛كنـد  يمـ  پاك يو از يگناه ،يسنگ هر پاداش به خداوند كند، جمره يرم
 ناسـزا  او بـه  شـيطان  انـدازد،  مـؤمن  غيـر  اگـر  و گيـرد  يم را آن يا فرشته اندازد، سنگ

  ١١.»ينزد سنگ تو: گويد يم و گويد يم
 اظهـار  ينـوع  آنهـا  بـه  زدن سـنگ  و شود يم شمرده شيطان سمبل ،جمرات رو ازاين

 ايـن  به نيز جمرات يرم يدعا در كه چنان گردد؛ يم محسوب شيطان از انزجار و نفرت

�	���  ���� ��: «است شده اشاره معنا��  � دور مـن  از را شـيطان  خـدايا « ؛١٢»�������� ����� ����

  ».!گردان

   جاهليت زمان حج مراسم در جمره يرم

 اسـتفاده  جاهليـت  عصـر  در عـرب  يشعرا اشعار از نيز و يتاريخ شواهد و اسناد از
 العـرب ةجزيـر  پرسـتان  بـت  ميـان  در اسالم ظهور از پيش كه حج مراسم در كه شود يم

ـ  نيـز  جمـره  يرمـ ) يافتـه  تحريـف  و شده مسخ صورت هب البته( شد يم برگزار  از يجزئ
 در »هشـام  ابـن . «اسـت  شـده  يمـ  يـاد  جمـار  نام هب ،جمرات محل از و بوده حج اعمال

  :نويسد يم جاهليت عصر حوادث
 مشعر از و مشعر به عرفات از حاجيان كوچ يمتول فرزندانش او از پس و »مر بن غوث«

 بايسـت  يمـ  رسـيد،  يمـ  فـرا  كه) فرالن يوم( منا از كوچ روز .بودند مكه به منا از و منا به
 .دهـد  يرمـ  اجـازه  حجـاج  بـه  سـپس  و كنـد  جمـره  يرم خود ابتدا متوليان اين از ييك

 بـه  كننـد،  حركـت  مكـه  سمت به زودتر كرده جمره يرم كه داشتند شتاب كه يكسان
 خـدا  بـه  نـه «: گفـت  يمـ  او .»بـزنيم  سـنگ  تـو  بـا  تا بزن سنگ و برخيز«: گفتند يم يو

: گفتنـد  يمـ  و زدند يم سنگ با را او شتابندگان .»شود ظهر تا نگهداريد دست سوگند،
 ،شد يم ظهر يوقت .كرد يم يخوددار همچنان او يول ».بزن سنگ و برخيز تو، بر يوا«

  ١٣.زدند يم سنگ او بر نيز مردم و زد يم سنگ و خاست يبرم
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 مكـه  پرسـت  بـت  قبائل طرف از حضرت آن جان كه 9ماسال پيامبر بعثت اوائل در
 در و كـرد  پيـامبر  از حمايـت  اعالم حضرت، يعمو ابوطالب، بود، تهديد مورد شدت هب

 مانند ،حج مقدس مظاهر به و خدا اقدس ذات به آن يط و سرود يبلند قصيده باره اين
 خـدا  پيـامبر  از حمايـت  در كـه  كـرد  يـاد  سـوگند  ...و ابـراهيم  مقام حجراألسود، كعبه،
  :گفت و كرد ياد سوگند جمره به جمله آن از ؛كرد نخواهد ينشين عقب

� �� ����� ����� � � ��! �� �" �#     $% &' �(�)  *�+ �, �-  �./0�	 1������١٤ 
  .بزنند سرآن بر سنگ با خواهند يم ]حاجيان[ كه هنگام آن ،يكبر جمره به سوگند

  :است رسيده ما دست به صورت اين به يا سروده »رقيات قيس ابن« از
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 عبـد  آن از همـه  حـراء،  و بلْـدح  منطقـه  نيـز  و علفند، و آب يب كه جمار و منا سرزمين
  .است شمس

 خيـف  و منـا  در حـج  موسم در را يليل گويا كه است شده نقل] عامر يبن[ مجنون از
  :سرود چنين حسرت و آه با و نيافت را او و كرد وجو جست

 ��  � �@  �0� A�����  �B��� �C D���-)%  EF�����.   D���G� ���%2 ��%H� 0��� 4I J�� �K �?&L�   
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 جمـار،  بـه  محصَّب، سرزمين در منا، خيف در توقف يمقدار از پس كه نديدم را يليل

 از او، شـده  خضاب سرانگشتان كند، يم پرتاب را ها سنگريزه كه يهنگام و بزند سنگ
  .گردد نمايان لباسش زير

ـ  جاهليـت،  عصر در جمار يرم كه دهد يم يگواه همه اينها  حـج  مناسـك  از يجزئ
  .است بوده

 يرمـ « منـا،  اعمـال  و حـج  واجبات از ييك كه دارند اتفاق سنت اهل و شيعه يفقها
 .اسـت  آنان اتفاق مورد آنها انداختن يچگونگ و ها سنگ تعداد همچنين .است »جمرات

 معـين  را جمـره  اصل آيد، يبرم معاصر يدين مراجع و علما مناسك مطالعه از كه چنان اما
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 اينكه باب از يا است روشن و مشخص منا در آن محل اينكه اعتماد به گويا .اند نفرموده
 ييعنـ  جمـره،  يرمـ : «اند گفته سربسته صورت به نيست، مجتهد عهده به موضوع تعيين
  ١٧.»منا در است يمحل نام كه جمره به انداختن ريگ

 يكارها از: «اند گفته اطالقطور  به بلكه اند. نداده توضيح نيز مقدار اين فقها از يبرخ
 يسـنگ  هـاي  ستون مراد، آيا كه اند نداده توضيح يول ١٨.»است جمره يرم ،منا در واجب
 هـاي  سـتون  محـل  و زمـين  اينكـه  يا شوند يم شناخته جمره نام به منا در اينك كه است
  .گويند يم سنت أهل يفقها كه چنان ؛است يكنون

 عبـارت  جمره« كه اند نساخته روشن ،مناسك در فقها از يك هيچ اينكه با حال هر در
 در كه ييها ستون به كه است اين شيعه حجاج سيره فعالً اما ،»است يسنگ هاي ستون از
 شـرط  كـه  فقهـا  يفتـوا  اساس بر و نامند يم جمره را آن و اندازند يم سنگ شده، بنا منا

 بدنـه  بـه  را آن رسـيدن  حاجيـان  ،١٩اند دانسته جمره به سنگريزه رسيدن را يرم صحت
ـ . داننـد  ينمـ  صـحيح  بيفتد، ستون اطراف دايره به اگر و دانند يم واجب ها ستون  از يول

 كـه  آيـد  يبرمـ  چنـين  حـج،  يها سفرنامه و سلف يفقها كالم و لغت كتب در كندوكاو
  .شود شناخته جمره زمينِ تا عالمتند فقط ها ستون و است زمين و محل آن نام جمره

   لغت در جمره

 ريـگ  يمعنـا  بـه  همچنـين  و گداختـه  و برافروختـه  آتـش  يمعنا به لغت در جمره
 جمـع  محـل  و نامـد  يمـ  جمـار  نيز را ها سنگريزه عرب .است جمار آن جمع و باشد يم

 جمـره  نيـز  ريـگ  از يا پشـته  و تـل  هـر  بـه  .گوينـد  يم جمرات را منا در ها ريگ شدن
 زده هـا  ريـگ  بـا  كه اند گفته جمره منا در را ها ريزه سنگ محل جهت اين از و گويند يم
  ٢٠.شود يم زده آن به كه است يهاي ريگ شدن جمع محل كه جهت اين از يا شود يم

 مناسـبت  ايـن  بـه  يلغـو  نظـر  از جمره نام كه آيد يبرم نيز »يفيوم المنير مصباح« از
 در كـه  يسـنگ  يعمودهـا  بـا  يارتباطبنابراين  ٢١.هاست سنگريزه اصابت محل كه است
  .ندارد است، منصوب آنجا در ما زمان
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   گذشته در جمره وضع

 ايـن  آيـد،  يمـ   دسـت  بـه  حج يها سفرنامه و تاريخ در وجو جست و مطالعه از آنچه
 و ارتفـاع  متـر نـه   حـدود  و شـود  يمـ  ديـده  امروزه كه يچهارگوش هاي ستون كه است

 اصـالً  شـايد  و است كرده پيدا يهاي شكل تغيير گذشته ادوار در دارند، مختلف يقطرها
 يمتوفـا ( »يطبـر  الـدين  محـب « كـه  چنـان باشـد؛   نبوده ها ستون اين از ياثر يروزگار

  :گويد يم) .ق   ه۴۹۴
 يعلمـ  جمـره،  هـر  فـراز  بـر  اينكـه  جـز  نـدارد  يمعين حد) ها سنگ انداختن محل( يرم

 آن اطـراف  بـه  يا زير به را ها ريگ ان كهآويز و معلق است يعمود آن و اند برافراشته
 را آن متـأخرين  از يبرخـ  .نباشد محل آن از دور كه است اين احتياط و اندازد يم علم

 واقـع  كـوه  كنار در چون كه عقبه جمره در جز اند نموده طرف هر از متر سه به محدود
  ٢٢.دارد طرف يك فقط شده،

 پـنجم  قـرن  در كند، يم ياد آن از يطبر الدين محب كه ها پرچم اين ،يقو احتمال به
بـه   و نكننـد  گـم  را جمره محل حاجيان كه بوده شده نصب جمرات محل در اين يبرا

 محل تعيين و است نبوده بيش يبيابان منا زمان آن در زيرا ؛نزنند سنگ ديگر يجا اشتباه
 يگـاه  گذشـته  يهـا  زمـان  در انـد،  كرده نقل كه است؛ چنان داشته يا نشانه به نياز جمره

  .انداختند يم سنگ ديگر يجا به اشتباه يرو از و كردند يم گم را يرم محل حجاج
 در و دادنـد  تغيير را جمره جاي ناآگاه مردم عباسي، متوكل حكومت زمان در گويند مي

 مسـئول  متوكـل  طـرف  از كـه  »الصائغ سلمة بن اسحاق. «انداختند مي سنگ رمي محل غير
  ٢٣.شود مشخص رمي محل تا ساخت ديواري عقبه، جمره پشت بود، كعبه و حج امور
 عقبـه   جمـره  وصـف  در خـود،  سـفرنامه  در) .ق  ه۶۱۴ـ   ۵۳۹( »ياندلسـ  جبير ابن«

  :گويد يم
 اسـت،  مكـه  عـازم  كه يكس چپ سمت در و است شده واقع مكه سمت از منا اول در

 جمـع  آن در كـه  جمـرات  هـاي  ريـگ  علـت  به و است واقع راه وسط در و گرفته قرار
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 نصب گفتيم، كه حرم يها نشانه همچون يا نشانه و علَم آن در و .است شده بلند شده،
  .است شده

  :گويد يم ياول و يوسط جمره مورد در گاه آن
 بـه  دو، ايـن  بـين  و دارد يا نشـانه  نيز آن و است يوسط جمره محل عقبه، جمره از بعد

 اش فاصـله  كـه  رسد يم ياول جمره به ،آن از پس و .است فاصله تير يك پرتاب اندازه
  ٢٤.است يديگر با فاصله اندازه به آن، با

 در: «گويـد  يمـ  جمـرات  وصف در ٢٥خود سفرنامه در »يفراهان حسين محمد ميرزا«
 بـه  ذرع هـزار  فاصـله  به كرده درست ،ذرع دو قد به ،آجر و گچ از عالمت سه منا بازار

  ٢٦.»گويند يم سويم را ييك و دويم را ييك و اول جمره را ييك و يكديگر

  فقها كتب در جمره

 اطـراف  و محـل  يـا  مخصوص يبنا ،جمره: «است فرموده »دروس« در اول شهيد .۱
  ٢٧.»شوند يم جمع آن در ها ريگ كه است آن

 جمـع  محـل  بـه «: گويـد  يم و كند يم نقل قيل صورت به يديگر قول يثان شهيد .۲
  ٢٨.»اند ناميده جمره را محل آن زمين ديگر يبرخ و اند گفته جمره ها ريگ شدن

  :  است آمده چنين ،ياستدالل يفقه كتب از يبرخ در
 سـنگ  كـه  نيسـت  يشك يول دارند. آشكار نظر اختالف جمره درباره فقه و لغت اهل

 محـل  آن آيـا  اينكـه  در شـك  صـورت  در و است يكاف خاص، موضع آن به انداختن
 يجـار  برائـت  اصـل  باشـد،  معلوم يرم محل اصل كه يصورت در تنگ، يا است وسيع

  ٢٩.گردد ينم يمعين حد به مقيد و شود يم

ـ   باشـد  هـا  ستون خود كهـ   يمعين حد ،جمره كه شود يم استفاده چنين فتواها اين از

 يـا  دانـد  يمـ  جمـره  ،»شود يم جمع آن در ها ريگ« كه را يمحل اول شهيد اينكه و ندارد
 يجـار  برائـت  اصـل  ،يرمـ  محـل  يتنگـ  و وسـعت  در شك صورت در فقها از يبرخ

 اينهـا  از .مناسـت  در يفعل يبناها از تر وسيع ،جمره كه است اين از يحاك همه كنند، يم
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 كـه  اند نموده تعبير ارض به جمره از يگاه جمره، يرم به مربوط مسائل در فقها ،گذشته
 و انـداخت  را ريـگ  اگر«ها:  ستون نه ،است جمره زمينآنها  نزد كه دارد اين از حكايت

 ،افتـاد  زمـين  يرو سـپس  و كـرد  اصـابت  يمركبـ  پشت بر يا افتاد) كجاوه( »محمل« در
  ٣٠.»كند يم كفايت
 آمده فراوان جمرات، يرم مسئله طرح در ،يفقه كتب در آن، مشابه و تعبير گونه اين

  ٣١ .نوشت نقل شده است پي در آن نمونه چند كه است
 آمـده  نيز روايات از يبرخ در ،يرم محل مورد در ارض تعبير فقها، يفتاوا بر عالوه

�: «است شده روايت  چنين »الرضا فقه« يها نسخه از يبعض درمثالً  ؛است T�  �O��%0 ��U 
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 يزمين ،جمره از مقصود كه گرفت نتيجه توان ينم شواهد، و قرائن اين به توجه با آيا
 اگـر  بنـابراين  ؟هـا  سـتون  خـود  نـه  است، شده ساخته آن در يكنون هاي ستون كه است

  بود؟ خواهد يكاف بيفتد، آنها اطراف حوضچه در و نخورد ها ستون به سنگريزه
 كننـده  تعيـين  مـورد  اين در تقليد محترم مراجع و فقها يفتاوا و آرا نهايت، در طبعاً

  .است
  
  
  

                                                           

  .١٤٤، ص ١الحديث، ج تاريخ األمم و الملوك، طبري، بيروت، دارالقاموس . ١

؛ وسـائل الشـيعه، شـيخ حـر عـاملي، قـم،       ٤٢٣علل الشرائع، صدوق، قم، مكتبة الداوري، ص . ٢

  .٥٥و  ٥٤ ص، ص١٤مؤسسة آل البيت، ج

  .٤٠١، ص . علل الشرائع٣

ياقوت حموي،  البلدان، ؛ معجم٦٧، ص ١اخبار مكه، ازرقي، قم، منشورات الشريف الرضي، ج . ٤

   .، كلمه كعبه٤٦٥، ص ٤.ق، ج   ه١٣٩٩داراحياء التراث العربي،  بيروت،

������� 
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بنا به نقل رفعت پاشا، طبرانـي، حـاكم نيشـابوري و بيهقـي نيـز چنـين        ؛٧١، ص اخبار مکه. ٥
  ).١٣٧، ص ١الحرمين، ج  مرآة. (اندمعنايي را نقل نموده

  .٤٧٥، ص ٧روح البيان، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج . ٦
جمه تفسير طبري، فراهم آمده در زمان سلطنت منصور بن نوح ساماني، به تصحيح حبيب تر. ٧

  .١٥٤١ـ  ١٥٤٢، صص ٦يغمائي، ج 
، ٩٦؛ مجلسـي، بحـاراالنوار، بيـروت دارالوفـاء، ج     ٤٢٣علل الشرائع، قم، مكتبـة الـداوري، ص   . ٨

  .٢٧٣ص
  .٤٢٣. علل الشرائع، ص ٩

  .٥٥و  ٥٤ ص، ص١٤سسة آل البيت، ج وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، قم، مؤ. ١٠
  .رمي جمرات ١، باب ٦٩، ص ١٠همان، ج . ١١
  .رمي جمرات ٣، باب ٧١، ص ١٠همان ج . ١٢
  .١٢٦ و ١٢٥ صص ،١ ج الحلبي، البابي مصطفي مطبعة قاهره،ابن هشام،  النبي، سيرة. ١٣
  .٢٩٣همان، ص . ١٤
  ».بلْدح« كلمه ،٤٨٠ ص ،١ ج ،.ق  ه١٣٩٩ العربي، التراث احياء دار بيروت، البلدان،  معجم. ١٥
  ».خيف«، كلمه ٤١٢، ص ٢همان ، ج . ١٦
  .٢٠٣قم، پاسدار اسالم، ص  ،=مناسك حج، امام خميني. ١٧
 اهللا آيـت مناسـك حـج،    ؛١٣١ص الكـريم،  دارالقـرآن  قـم،  گلپايگاني، اهللا آيت حج، مناسك. ١٨

  .١٥٢نجف، ص  ،=خوئي
  .٢٠٤اسالم، ص مناسك حج، امام خميني، قم، پاسدار . ١٩
ذيـل واژه  ، ١٠تاج العـروس، زبيـدي، بيـروت، ج     ؛جمرهذيل واژه مجمع البحرين، طريحي، . ٢٠

  .جمر
� gر مصباح المنير فيومي آمده است: د. ٢١ �I >h X� �V ̂ �I !<+ Pi�KN� j��ik �l � ���� P�% � PH2� 
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ين، ابراهيم رفعت پاشا، قاهره، دارالكتب المصرية، افست تهران، المطبعة العلمية، مرآة الحرم. ٢٢

  .٤٨، ص ١ج
؛ برخي از فقها و علماي بزرگ شيعه كه حدود چهـل سـال پـيش بـه     ٣٢٩، ص ١همان، ج . ٢٣  
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 و نداشته وجود زمان آن در جمرات، كنوني هاي ستون كه كنند تأييد مي اند، حج مشرف شده
عالمتي از يك چوبه تير بر باالي محل جمـرات آويـزان بـوده اسـت. از آن جملـه حجـة        تنها

 در اسـت،  حج مسائل در افراد ترين آگاه از كه گلپايگاني افتخاري علي شيخ حاج آقاياالسالم 
  كرد. مي نقل را موضوع اين حضوري، وگوي گفت

  .١٣٦، ص .ق  ه١٣٨٤ابن جبير، بيروت، دارصادر،  ،رحلة. ٢٤
  .صورت گرفته است ش.  ه١٣٠٣ـ  ١٣٠٢سفر وي در سال . ٢٥
سفرنامه ميرزا محمد حسين فراهاني، به كوشش مسعود گلزاري، تهران، انتشارات فردوسي، . ٢٦

  .٢٠٨ ؛ ص.ش  ه١٣٦٢
٢٧ .g ���� �l � p)KGL� q�6��/ P��)� �% � PVr)% ���s�KN� 5�% j��it ��nتهـران،  هشـرح لمعـ   ؛ ،

  .٢٣٤، ص ١ سالميه، جدارالكتب اإل
، ١الجمرة قيل مجمع الحصي و قيل هي األرض، شرح لمعه، تهران، دارالكتب االسـالميه، ج  . ٢٨

  .٢٣٤ص
٢٩ .g D
iu� !<+ ���� �%�/� ��%�� W p�v� jr)L� w�,� >�;i�x� W J(0x 5�� � *����+ Fy
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 a
� *�<��r P\)� W w��� (!<H/��z X"c� :)6_ !V� *�V�.� � o!���<i�� {!� � F|�����oonكتاب الحج  ؛
  .١١٦ص ،٣ج آملي، جوادي عبداهللا ،)داماد محقق اهللا (تقريرات آية

٣٠ .g �0 � � �%2   ��K�+ X�Y W OV-)/�  a
�BV� 	}, O�<. �_  a
�b0c�, :/ef�nالغنية، ابـن زهـره،    ؛
  .٤٤٢.ق، ص  ه ١٤٠٦(ضمن الينابيع الفقهيه ـ الحج ـ) چ اول، تهران، مركز بحوث الحج و العمرة، 

٣١» . �T%0 � 2  X�Y W OV-)+ ��K?�/
� � aB�V� 	}, �
� O�<�. ��_a :/e�f� b0c�nاصـباح   ؛
 الينابيع الفقهيةـ نظام الدين ابي الحسن الصهرشتي، (ضمن مجموعة، الشيعة بمصباح الشريعة

2� � � g�%0 .٢٦٤.ق، ص   ه ١٤٠٦، تهران، مركز بحوث الحج و العمـرة،  ١چ ،حج)  ���K?� ��I
 �
Y W OV-)+ F/+ ,�lBC �Z��% ���~ �/
� OV-� � *���8 O��"a ��	�
� ������ `�+ �����nالمهـذب   ؛

�-g O�V. ٣٣٨ران، ص، تهـ ١(الحج)، قاضي ابن البراج، (ضمن مجموعه ينابيع الفقهيـة، چ  )���
�mN�
� �a 82> 
� :0!?\� �a ��f ����noooشرايع اإلسالم (ضمن الينابع الفقهيـة ـ حـج)     ؛


g. ٦٣٥ص � OV-� )� ��;�� �,� �a  O6_� �_ ���� b0� BCT�		6�8 � b0c� {!" F�.�)� �	��nشـرح   ؛
  .٢٣٤، ص ١لمعة، تهران، دارالكتب اإلسالميه، ج 

  .٧١، ص١٠الوسائل، حاج ميرزا حسين نوري، قم، مؤسسه آل البيت، ج مستدرك . ٣٢



  



  
  
  
  
  

  جمرات رمي به تازه نگرشي

  مهدي مهريزي

  .ش.  ه١٣٧٧، زمستان ٢٦ميقات حج، ش 

 بـه  ها سنگ برخورد و اصابت آيادر مقاله حاضر، به اين مسئله پرداخته شده است که  

 در سـنگ  افتادن و ها نشانه طرف به سنگ پرتاب اينكه يا است الزم ها) ها (ستوننشانه

ها را تبيين و كند! نويسنده محترم، نخست نظريه اصابت به نشانه يم كفايت هاآن اطراف

مستندات آن را بررسي کرده است و سـپس بـه نظريـه دوم و مسـتندات و شـواهد آن      

، قصـد : «يابد تحقق بايد امر چندپرداخته است. از ديدگاه ايشان، در امتثال تکليف رمي، 

ايشـان امـر اول و   ». ها نشانه به اصابت يا هانشانه اطراف زمين رب سنگ وقوع پرتاب و

دوم را از معناي لغوي رمي، و امر سوم را از روايات به دست آورده و سپس شـواهدي از  

 درکند. نگارنده در پايان نتيجـه گرفتـه اسـت کـه     نصوص ديني و فتاواي فقها بيان مي

 اصـابت  كـه  يـابيم  ينم يدليل و شاهد متقدم، و گذشته فقيهان يفتاوا و يشرع نصوص

  .باشد يالزام شود، يم برداشت امروزه كه گونه آن نشانه، به ريگ

 سـتون  سـه  بـه  زدن سـنگ  منا، در حاجيان اقامت يروزها در حج، واجبات از ييك
 در حاجيـان  ازدحام با امروزه. گويند جمار يرم آن به ،يفقه اصطالح در كه است، ويژه
ـ  يبزرگ مشكالت با عمل اين انجام حج، ايام  مـوارد  در كـه  يطـور  بـه  ؛اسـت  رو هروب

  !دارد دنبال به يجسمان يها آسيب حتي ،يبسيار
 سـاخته،  برطرف را مشكالت از يبخشگرچه  آن، پيرامون و يرم محل توسعه طرح



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۲۴
 

 يبـرا  ،آن يدشـوار  و دارد همـراه  بـه  يمشكالت همچنان ي،عباد وظيفه اين انجام ليكن
 كـه  شـود  يمـ  استفاده شيعه، فقيهان يفتوا ظاهر از كه چرا است؛ تر افزون ،شيعه حاجيان
 كنار در آن افتادن و سنگ پرتاب و است شرط نشانه و معلَم به سنگ اصابت و برخورد

ـ  ،نوشـتار  ايـن  در كـه  است يگفتن .نيست يكاف ها ستون و ها نشانه  دربـاره  يفقهـ  يبحث
 و اصـابت  آيـا كـه   پرسـش  اين به و پذيرد يم صورت ها ستون به ها سنگ اصابت مسئله

 افتـادن  و هـا  نشـانه  طـرف  بـه  سنگ پرتابنکه يا يا است الزم نشانه به ها سنگ برخورد
  .شود يم داده پاسخ ،كند يم كفايت آن اطراف در سنگ

 آنچـه  بلكـه  .نيسـت  الزم هـا  نشانه به اصابت ي،رم در كه است آن مقاله اين يمدعا
 و هاسـت  آن اطـراف  بـر  سنگ گرفتن قرار و ها نشانه طرف به سنگ پرتاب است، شرط
  .گردد خارج دايره اين از ها سنگ نبايد

 نظريـه  ابتـدا : گيـرد  يمـ  صورت بخش دو در موضوع، اين به مربوط مباحث يبررس
 ايـن  يمـدعا  گـاه  آن و شود يم بازگو آنها مستندات تبيين و ها نشانه به اصابت طرفداران

  :شود يم پرداخته آن مستندات و شواهد به شده، داده شرح  مقاله

  ها نشانه به اصابت نظريه: نخست

  و شـود  پرتـاب  جمـره  سـمت  به ها سنگ بايد كه باورند اين بر نظريه اين طرفداران
  نبـود  صـورت  در( آن محـل  يـا  بنـا  بـه  اگـر  .كند اصابت آن محل يا مخصوص يبنا به
 اسـتناد  دليـل  دو بـه  ،يرا ايـن  اثبـات  يبـرا  .اسـت  نشـده  انجام يرم نكند، اصابت )بِنا
  :كنند يم

 و اسـت  يرمـ  مقـوم  ،اصـابت  كه معنا بدين ؛نيست صادق يرم ،نكند اصابت اگر. ۱
  ١.شود ينم امتثال تكليف ،آن بدون
  7:٢صادق امام از عمار بن يةمعاو صحيحه به استناد .۲
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 و كـن  پرتـاب  ديگر يسنگ دوباره گرفت، قرار يمحمل در و يكرد پرتاب يسنگ اگر
  .كند يم كفايت ،گرفت قرار جمار بر آن از پس اما ،كرد اصابت يشتر يا انسان به اگر

 معناسـت  چه به جمره كه است اين شود، روشن بايد نظريه اين تبيين در كه يا نكته
 مانـده  مسكوت يفقه كتب از يبسيار در امر اين است يگفتن شود؟ يم اطالق كجا بر و

 آنجا ؛است آن جايگاه و محل يا مخصوص يبنا جمره، كه است معتقد اول شهيد. است
�: «شود يم جمع ها ريگ كه ���� �.� j�r)L ��%�� � >���6��)l �/ P4V� 4r)% ���s j��it 5�% 

,�N� � X�-  ��l j�ik mN�  x X|�]�� P�% � = ��  a
�5� P()��� P �\q� b0c�.«٤  
 مخصـوص  يبنـا  نـام  ،جمـره  كه است عقيده اين بر اللثام كشف در يهند فاضل اما

  :گويند جمره آن محل بر نباشد، ستون و بنا اگر و است) ستون(
� Jt F��"� ���� ,�U ;�(`+� �)�-)�� ,��Z�� �  ���l X��L� ��6L�� �/ PV�r)%  ��� @ 

5�(o٥ 
 جمـره  و نيسـت  يكـاف  آن كنـار  در افتـادن  و كنـد  اصابت جمره به ريگ است واجب
  .نباشد بنا اگر آن، يجا يا مخصوص يبنا از است عبارت

 هـا  سنگ بايد که گويد يم و كند يم تأييد را اللثام كشف يرأ ،األحكام مدارك نويسنده
  :است يكاف آن محل به اصابت نداشت، وجود بنا اگر و كند اصابت بنا به

� �y6�( j�<�� 0�6i��� F��"� >��6�� j% d�)f� P\c Q�VL� ��� 5% �;� ���� � {!V� 
5�<�H ��v� 5% �!	V�� P\�!�  �%/� j% P���� l����+ >�;i��� F��"~� PVr)%o٦ 

 همـين  امـروزه  زيـرا  اسـت؛  الزم بنا به ها ريگ برخورد كه كنيم پيدا قطع است سزاوار
 كه شود ينم حاصل يقين آن بدون و .است جمره واژه از معروف و شده شناخته مطلب

 ريگ اصابت به ،ظاهر حسب بر توان يم ،نباشد بنا اگر يآر .است گشته امتثال تكليف
  .كرد اكتفا جمره محل به
 داده، تــرجيح را شــهيد نظــر نظريــه، و يرأ دو ايــن نقــل از پــس جــواهر صــاحب

  :نويسد يم
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 ooo� P��� jf( �% PiV�. 5% ��0!�� � D�� {��
�� T �x P�\/ !��<Hx W 1�c� 1��e���, � 
P�
V� Pf)�� ��V6i.x D-)H �!K�� P�
�, � 5��( �)� ��L� �U� �X�?L P���)�q� ��i�� 
�	�% ��;H0x� >��6� �/ dBC �/ b�;G\x�o٧ 

 ،دروس در البته دارد. اشارت ،گفتيم ما آنچه به ،شد نقل اللثام كشف و دروس از آنچه
 چـرا  اسـت؛  پسـنديده  ،نظر همين و نيست بنا نبودن به مشروط و منوط ،محل به اصابت

 احتمـال  كـه  اسـت  يگفتنـ . باشد بنا به اصابت بر متوقف ي،رم صدق نمايد يم بعيد كه
  .اطراف يها يپست تا گرفته بنا از ؛باشد آن يحوال و محل ،جمره از مراد دارد

 دسـت  در ،جمـره  از مراد تعيين بر ي،تاريخ يا يشرع دليل كه شود يم معلوم اينها از
  :آيا كه نيست روشننيست؛ يعني 

  خورد؟ يم چشم به امروزه كه است يهاي نشانه و بنا جمره از مرادـ  
  گويند؟ جمره راـ  دو هرـ  آن محل و بناـ  
  است؟ اندازه و مقدار چه تا آن وسعتـ  
 اينكـه  يـا  شـده  تعيين :ائمه و پيامبر توسط ،شود يم ديده امروزه كه يمقدار آياـ  

  است؟ يافته توسعه زمان مرور به
  داد؟ توسعه اين از بيش نتوان چرا ندارد، يشرع وضع اگرـ  
  دارد؟ يشرع تعيين آيا و باشد تواند يم اندازه چه تا ها نشانه قطرـ  

 قـرار  تأييـد  و تعيـين  مـورد  نصـوص،  در ها پرسش اين از يك هيچ كه است روشن
 سـند  يب و مجمل يسخنان يااند  درباره آن سکوت کرده نيز فقيهان رو ازاين است. نگرفته

  .اند كرده ارائه آن تفسير در

  ها نشانه به اصابت تعين عدم نظريه: دوم

 و شـود  پرتاب محل طرف به قصد با سنگ بايد ،يرم تكليف امتثال يبرا ،ما نظر به
 بـيش  ،امتثال يبرا و گيرد قرار معلَم اطراف زمين بر يا كند اصابت ها معلَم به ،نهايت در
  :يابد تحقق بايد امر چند ،ديگر تعبير به نيست؛ الزم اين از
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  ؛قصد .۱
  ؛شد يم گفته القا و قذف بدان يعرب در آنچه يا پرتاب، .۲
  .ها نشانه به اصابت يا نشانه، و معلم اطراف زمين بر سنگ وقوع .۳

 معنـا  چنـين  را يرمـ  لغـت،  در زيـرا  آيد؛ يم دست به يرم يمعنا از ،دوم و اول امر
�: «اند كرده �%0  ��� > ;*��%0 d�<�/«افكند يعني كرد؛ رمي«؛ ٨.«  

 غفلت سر از و توجه بدون انداختن رو ازاين .است نهفته افكندن و قصد معنا اين در
  .نخوانند يرم نيز را ريگ و سنگ گذاشتن که چنان گويند؛ ينم يرم را

  :آيد يم دست به روايات و احاديث از ،سوم امر
 فضـل  عن اسماعيل، بن محمد و أبيه عن ابراهيم، بن يعل عن يعقوب، بن محمد .۱

��: «قـال . 7عبداهللا يبا عن عمار، بن يةمعاو عن صفوان، عن شاذان، بن �� O��� �% �0 ���K?� 
OV-)+ W X�Y ! 4�� �+ �Z��% ��+ �l O��"�  *�\�]\� �/  � �I *̀  ��_ OV-� 
� a 03�� ��ef/«.٩  
 قـرار  يمحملـ  در و يكـرد  پرتـاب  يريگ اگر: «فرمود يحديث ضمن در: صادق امام
 بـر  آن از پـس  امـا  ،كرد اصابت يشتر يا انسان به اگر و كن پرتاب ديگر يريگ گرفت،
  ».كند يم كفايت گرفت، قرار جمار
� O�%0 +��: «الرضا فقه .۲ OV+0 W X�Y :0!?\�� P�%  a�Tb0c� :/ef� w�� �  ��� O�<� 

W X�?L� @ et w�� {0�� �Z��% u��«.١٠  
 آن از و برخـورد  يمحملـ  بـر  و يكـرد  پرتـاب  يسنگ اگر: «است آمده الرضا فقه در
 نيسـت  يمجـز  ،گرفت قرار محمل در اگر اما كند. يم كفايت ،افتاد زمين بر و كرد كمانه

  ».كن پرتاب آن يجا به ديگر يسنگ و
�: «الرضا فقه .۳ �� O�%0 �U OV++ W X�Y !�/ ��Z��% � �� [��"�  *�\��]\�  ��� �_ � �� �I *̀  ��� &_ 

OV-�  a
�b0c� d/ef/«.١١  
 بـه  گرفت، قرار يمحمل در و يكرد پرتاب يا سنگريزه اگر: «است آمده الرضا فقه در

 ،كـرد  اصابت است محل در كه يشتر يا انسان به اگر و كن پرتاب ديگر يسنگ آن يجا
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  ».كند يم كفايت ،افتاد زمين بر يول
٤. »!�Y 5� [)<V( 5� �!� 5% ����?"/ 5� X	. 5� ��(� 5� !�/ 5� ,!�Y 5� �(���!�6� 

5� ,��� 5� ,��c�!6� 5� �/ ��!6�7  :1�-gO
- P� :Xf0 �%0 �����  �O�]� :���K� � 
OV-� �!��� W KN�a 1�- �l!�V( �� >�8 5% Pi��. � �� >�8 5% !�y�� � � ��0/ ��%�� � x ,�uq( 

5% K�a 03�� 1�- � Pi�q. 5�  EXf0 �%0 �I F6<V��  �O]� :��K� � OV-� �!���� W X��?L� 
1�- �l!�V(.«١٢  

 را جمـره  ريـگ  شـش  با يمرد« :داشتم عرضه 7صادق امام به: گويد يم يعبداالعل
 اسـت  منظـور  جمره از يجدا يمحل ظاهراً( افتاد ها سنگ در ها ريگ از ييك و كرد يرم
 يا لحظه همان در كند، پرتاب دوباره«: فرمود صادق امام ».)جمره محل از دورتر ريگ يا

  .»نكند استفاده يرم يبرا ها جمره سنگ از و ديگر، يوقت در
 ريـگ  و كـرد  يرمـ  ريـگ  شش با را عقبه جمره يمرد پرسيدم: گويد يم يعبداالعل

  ».كند پرتاب دوباره: گفت) چيست؟ اش وظيفه( گرفت قرار يمحمل در هفتم
 .نگيـرد  قـرار  زمين بر ها سنگ كه است آن آمده، شمار به مانع آنچه ،احاديث اين در

 اگـر  بنـابراين،  .گيرد قرار جمره مكان از يجدا محل يا محمل حيوان، انسان، يرو بلكه
 كـه  چنـان  ؛اسـت  شده امتثال تكليف شود، واقع ،گويند جمره را آن كه يزمين بر ها سنگ

 و معلَـم  وجـود  لـزوم  بـر  يتـاريخ  يا يشرع دليل هيچ شد، بيان نخست بخش پايان در
 ،تكليـف  امتثـال  لـيكن  نـدارد،  وجـود  بـودنش  در هم يمنع البته .نيست دست در نشانه

 يبـرا . اسـت  شـده  نصـب  امروزه كه يهاي نشانه ؛نيست ها نشانه اين به برخورددائرمدار 
ـ  از كه يشواهد به ،يرأ اين بيشتر شدن روشن  فقهـا  يفتـاوا  و يدينـ  نصـوص  يال هالب

  :كنيم يم اشاره شده، استخراج
 .است قصد با پرتاب ،اشاره شد بدان كه گونه همان ،يرم يلغو و يعرف يمعناالف) 

 حقيقـت  نحـو  بـه  اسـت  صحيح رو ازاين .نيست ملحوظ  يمرم به اصابت ،آن يمعنا در
%�d& : «شود گفته �0  ��
 �+ JKV&(.«  
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 اسـتخراج  را اصـابت  ي،رمـ  يمعنـا  از =يخـوي  اهللا آيت مانند كه يكسان ،پايه اين بر
 شـرط  زمـين  بر افتادن و وقوع شده، ذكر روايات پايه بر يبل نيست. دفاع قابل اند، كرده
  .ندارد داللت آن از فراتر به يشرع دليل اما ،است شده

 بتوان ،آن استناد به تا است نشده معنا ينص هيچ در و ندارد يشرع يمعنا جمرهب) 
  :است آمده چنين لغت كتب در آن يمعنا وكرد  مراد تعيين

 �X� h > PiVI !<+ PHI � P�% ���� � �l j�ik �N� ���a  �X�+ F%)� 5% ��N� 
�I � :�I  ��%�`_ ��  �X� �HI )?\ �)
C �	.o ١٣ 

 و اسـت  مشتق جمره ،ماده همين از و يكرد جمر گويند يم ي،كرد جمع كه را چه هر
 جمـره  ،ها ريگ از توده هر به رو ازاين .است منا در ها ريگ شدن جمع محل آن يمعنا

 كيلـومتر  پـنجم  يـك  ،ديگـر  جمـره  بـا  جمره هر فاصله و تاست سه منا جمرات .گويند
  است.

����� �!��� :�I w.��L� � �l �`_ :�I �%( 03��� � ��KN�����o 
 هـا  ريـزه  سـنگ  بـا  كه تاست سه ،حج جمرات .است حج مناسك جمرات ،مفرد جمره

  .باشد يم نيز ريز ريگ يمعنا به جمره .شوند يم يرم
 ،نشـانه  و معلـم  يـا  مخصـوص  يبنـا  ،آن يمعنا در و است محل نام ،جمره رو ازاين

 زيـرا  اسـت؛  محـل  نام جمره كه كرد استشهاد توان يم نيز روايات به بلكه .نيست مأخوذ
�-OV: «است شده تعبير چنين  a
�b0c�« شده انجام رمي گرفت، قرار زمين بر سنگ اگر«؛ 

  ».است
 اگـر  و نـدارد  يا سـابقه  شـود،  مـي  مشـاهده  امروز كهگونه  آن نشانه، و معلَم رو ازاين

 ي،رمـ  مـالك  بنـابراين  .آن از بـيش  نـه بوده،  ها ريگ شدن جمع حد در ،بوده يبرآمدگ
 يـا  آن بـر  افتـادن  دارد، يبرآمدگ اگر و گويند جمره را آن كه است زمين بر سنگ وقوع

  .بود خواهد يمجز ،آن اطراف بر يا بدان برخورد
 يمعنا كه رفته كار به »يعل« حرف ،عمار بن معاوية صحيحه ويژه به ها روايت درج) 
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�-OV _�� « :است نهفته آن در پايين به باال از افتادن و استعال  a
�,03�� :0!?\�� P�%  a
�
,b0c� OV-�  a
�b0c�.«  

 هـر  كـه  شـده  فـرض  صورت سه عمار بن يةمعاو صحيحه در كه است توجه جالب
  :است گرديده بيان ويژه يتعبير با يك

O�V�  يک ـ  �- �) �+ W X�Y.  

�O دو ـ�"/  *�\�]\� �/  *̀ I.  

�-OVسه ـ  
�a 03��.  

 كـه  شتر و انسانباره در .است شده استعمال »في« ،دارد ظرف حالت كه محملبراي 
 تعبيـر  بـه ( زمـين بـراي   و رفته كار به ،تعديه حرف بدون ،»اصابه« ،دارد يعمود حالت
  .است شده استفاده »يعل« از) جمار ديگر

 بايست ينم بود، اصابت مالك شده، نصب معلم و نشانه صورت به امروزه آنچه اگر
  .گردد استفاده »يعل« واژه از

 اسـت؛  يكـاف  زمين بر وقوع و ندارد يشرع دليل ها، نشانه به ها سنگ اصابت بنابراين
 كـه  چنان ؛نيست دست در تشريع عصر در يهاي نشانه چنين وجود بر يتاريخ شاهد زيرا
  .است نشده اشاره بدان نيز يرواي  نصوص در

 يمحملـ  در پرتاب از پس سنگ اگر كه است اين :ائمه از حاجيان يها پرسشد) 
 يا نشـانه  و معلَـم  آنكـه  با چيست؟ وظيفه ،كرد اصابت يشتر و انسان به يا گرفت قرار
 بـه  اگـر  كـه  باشـد  ايـن  سـؤال  اولـين  بايد كند، اصابت بدان ها سنگ بايست يم كه بود

 شـد،  نقـل  سـوم  شـاهد  ذيـل  در كـه  يهاي روايت چيست؟ وظيفه ،نكرد اصابت ها نشانه
  .است مطلب اين يگويا
 از فقيهان و كردند يم يرم سواره ،امامان و پيامبر كه شده نقل متعدد احاديث رد  )  ه

 بـود  يا نشـانه  اگـر  است يبديه ؛اند كرده برداشت را سوار يرم جواز روايات، گروه اين
  :گشت ينم حاصل يآسان به يامر چنين القاعده يعل كند، اصابت بدان بايد كه



 ۳۱  نگرشي تازه به رمي جمرات
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

!�Y 5� 5]N� d���.�� 5� !V. 5� ,��!6� 5�� !��� 5�� !��Y 5�� �]��a P�\� /0� 
;Vf��� �����7 %0� 03��  *�6��0o١٤ 

  ».كرد يم جمار يرم سواره كه ديد را 7جواد امام« :گويد يعيس بن محمد
� P�� 5� !�Y 5�� ��]N� 5�� ��V� ����?�"� 5�� �l!��/7 W �%0� ��03��� 

1).0 �� %0� 03��  *�6��0  a
�Pi
��0o١٥ 
  .كردند يم يرم سواره خدا رسول كه شده نقل معصومين از ييك از
� P�� 5� �� ;Vf 5� �����!6� 5� �� ���\ P\� /0� 5]N����7 %0� 03�� � )�l 

J��0 i�a �l�%0 �	
�o١٦ 
 را هـا  جمـره  سـواره،  كـه  ديـد  را 7رضـا  امام«: گويد يم نجران ياب فرزند عبدالرحمان

  ».كرد يرم
 توصـيه  ذراع پـانزده  تـا  ده مقدار عقبه جمره از گرفتن فاصله يمتعدد روايات درو) 

 شـرط  معلم به اصابت اگر كه است يطبيع .اند كرده آن استحباب به حكم ،فقيهان و شده
  :گرفت يم انجام يدشوار به كار اين ،بود

!�Y 5� [)<V( 5� �� 5� ��l��� 5� P��/ 5� 5�� �/ B�� 5� F(��V% 5�� 03�� 5�� 
�/ ��!6�7 1�-g :ooo 5���� 3�+ w��� � �� ���� 0!- ���� �0 � �/ F]� ���� 

 *���0 no١٧ 
  ».باشد ذراع پانزده يا ده اندازه به جمره و تو ميان فاصله: «فرمود 7صادق امام
P<+ �r��g :� D<H W �.� M��)�� X6<i]% F
6<�� � �)�( w���� � ��� ����� ���� 

:�)�u �/ 7� ��� �)�uno١٨ 
 ده جمـره  و تـو  ميان فاصله و يا ايستاده قبله به رو كه يحال در ،يايست يم دره وسط در
  است. قدم پانزده يا

 ايـن  و شود يگردآور مشعرالحرام از ريگ هفتاد كه شده توصيه فقيهان يفتاو در ز)
 بايـد  دهـم  روز در كه چرا است؛ نيازمند بدان يحاج كه است هايي سنگ ميزان به ،عدد

 نيـز  و دوازدهـم  و يـازدهم  روز و اسـت  الزم سـنگ  هفـت  و كنـد  يرم را عقبه جمره
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 جمعـاً  كـه  اسـت  الزم عـدد  ۲۱ يـك  هر) اند كرده بيتوته شب كه يكسان يبرا( سيزدهم
  .هفتاد شود يم

 بود مناسب وگرنه .دهد انجام را يرم يآسان به تواند يم يحاج كه دهد يم نشان اين
 ايـن  با ،توصيه اين ديگر، تعبير به؛ كند يگردآور سنگ نياز از بيش يمقدار شود توصيه
 هسـتيم  شـاهدش  آنچه اما .است ممكن تكليف انجام يآسان به كه دارد يسازگار فرض
  .ريگ هفتاد به رسد چه ؛آورندجا  به را يرم نيز ريگ صد با توانند ينم افراد از يبسيار

 � �: «گويد يم شرايع در محققV�L��0� J?i�.� P�� ���<i�� �KN��� P��% � )�l �)V6�. 
��K�«آن تعـداد  و كنـد  جمـع  سـنگريزه  آنجـا  از اسـت  مستحب شد، مشعر وارد كه هنگامي«؛ ١٩ 

  ».است هفتاد
  ٢٠.دارد را تعبير همين نيز دروس در اول شهيد

 يرمـ  منا در كه را يهاي سنگريزه است مستحب: «اند داده فتوا چنين نيز معاصر فقيهان
  ٢١».است دانه هفتاد آن مجموع و بردارد مزدلفه از نمود، خواهد
ـ  نيست؛ نشانه و معلَم به يا اشاره ،اول شهيد زمان تا فقيهان ايفتاو در ح)  آنهـا  ييعن
 سـازگار  مختـار  نظريـه  بـا  كه است آنان كالم در يقرائن و اند آورده جمره يرم از سخن
  .است

�-OV _�� « تعبير رمي، از پس آنان بيشتر ����� a
 سـنگ   افتادن دهنده نشان كه اند آورده »�
: بـرد  نـام  فقيهان اين از توان مي نمونه عمودي؛ براي بناي به اصابت نه است، محل و زمين بر

  ٢٦.ادريس ابن ٢٥حمزه، ابن ٢٤راوندي، ابن ٢٣براج، ابن ٢٢حلبي، ابوالصالح
 ماننـد  ؛انـد  كـرده  اختيـار  سـكوت  و نشـده  مسـئله  وارد اصـل  از نيز يديگر فقيهان

 شـيخ  و ٣٢يمرتضـ  سـيد  ،٣١سـالر  ،٣٠يطوس شيخ، ٢٩عالمه ،٢٨يحلب سعيد ابن ،٢٧محقق
  ٣٣.صدوق

 را جمره و دارد اشاره معلَم و نشانه به كه است يفقيه نخستين دروس در اول شهيد
 در. دانـد  يمـ  يكـاف  يـك  هـر  بـه  را ها سنگريزه اصابت و كند يم معنا آن، محل يا بنا به
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 يهنـد  فاضـل  مانند كردند؛ شرط را ستون و بنا به اصابت ،فقيهان يبرخ بعد، يها دوره
 ايـن  خصـوص  ايـن  در و آورديـم  تـر  پـيش  كـه  چنان مدارك؛ صاحب و اللثام كشف در

  .شود يتلق اين بر يشاهد و قرينه تواند يم شهرت
 در يا قرينـه  اينكـه  يـا  انـد  كـرده  اختيـار  سكوت يا باره اين در سنت اهل فقيهان ط)

 يزمـان  ي،رمـ «: گويد يم يشافع .است سازگار ،مختار نظريه با كه شود يم ديده كالمشان
  ٣٤.است نداده يديگر توضيح هيچ يو ».كند اصابت يمرم به كه است يمجز

  :اند داده فتواها  حنفي
��+ �l�%0 � O�e\  a
�Xf0 �/ XI ��+ O�V-� �	�];�� [�<� ����� ,���f �� �%� �� 

OV-� W ���% !�V� 5� ���� � �Z�+ P|e�x � %(� �lBC  *��)f�o٣٥ 
 بـه  خـود  بـه  خـود  سـپس  و آمـد  فـرود  يشـتر  يـا  يمرد بر و كرد پرتاب را ريگ اگر

 كفايـت  گيـرد،  قـرار  جمره از دور يمكان در اگر اما .است يمجز ،افتاد جمره ينزديك

  .كند پرتاب دوباره بايد و كند ينم

  :اند گفته حنابله
 ooo)�� %0� ��K� � OV-� �0�u %L��  ��_ Of�!H  �i�a O�<. P�+ PH/ef� � �,� 

�� �l�%0 OV-)+  a
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 واقع تيررس بر و غلتيد سپس و گرفت قرار تيررس خارج در و كرد پرتاب يريگ اگر

 در و شد واقع يانسان لباس بر و كرد پرتاب را ريگ اگر همچنين كند. يم كفايت ،شد

  .بود خواهد يمجز باشد، يخارج فشار با گرچه گرفت، قرار تيررس

  .اند نكرده ابراز ينظر زمينه اين در مالكيان
 و شـاهد  متقـدم،  و گذشته فقيهان يفتاوا و يشرع نصوص در اينكه، سخن خالصه

 يالزامـ  شـود،  يمـ  برداشـت  امروزه كه گونه آن نشانه، به ريگ اصابت كه يابيم ينم يدليل
 از تـر  آسـان  ،تكليـف  اين امتثال شود يم كه است آن يگويا يقرائن و شواهد بلكه .باشد
  .گيرد صورت ،است مرسوم آنچه
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  .١٨٩ص ،٥ج الحج، مد في شرح مناسكعتالم. ١

  .١٨٩، ص٥؛ المعتمد في شرح مناسك الحج، ج١٠٥، ص١٩جواهر الكالم، ج. ٢

 ،١٢ج األحاديـث،  ؛ جامع١من ابواب رمي جمرة العقبه، ح ٦، باب٦١، ص١٤وسائل الشيعه، ج. ٣

  .٢٦ص

  .٤٢٨، ص١الدروس الشرعيه، ج. ٤

  .١١٤، ص٦كشف اللثام، ج. ٥

  .٩و  ٨صص، ٨مدارك االحكام، ج. ٦

  .١٠٧، ص١٩جواهرالكالم، ج. ٧

  .٣٣٨ص ،٤ج القاموس، ؛٤٧٥ص ،١٩ج العروس،  تاج. ٨

  .١ح ،٦١ص ،١٤ج الشيعه،  ؛ وسائل٥، ح١٧٥، ب٤٧٥، ص٤الكافي، ج. ٩

  .١، ح٦، ب٧١، ص١٠مستدرك الوسائل، ج. ١٠

  .همان. ١١

ــافي، ج. ١٢ ــائل٣، ح٤٧٤، ب٤٧٤، ص٤الكـ ــيعه، ؛ وسـ  ؛٣ح ،٢٦٩ص و ٢ح ،٦١ص ،١٤ج الشـ

  .٢٦ص ،١٢ج الشيعه، احاديث  جامع

  .١٣٣ص ،١ج المنير، مصباح. ١٣

  .١ح ،٨ب ،٦٢ص ،١٤ج الشيعه،  وسائل. ١٤

  .٢همان، ح. ١٥

  .٣همان، ح. ١٦

  .١ح ،٣ب ،٥٨ص ،١٤ج الشيعه،  وسائل. ١٧

  .١، ح٣ب ،٦٩، ص١الوسائل، جک مستدر. ١٨

  . ١ج االسالم، شرايع. ١٩

  .٤٢٨، ص١الدروس الشرعيه، ج. ٢٠

   .، فتاوي امام و حواشي مراجع٣٦٢مناسك حج، ص. ٢١
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  .٢٠٨، ص٧ينابيع الفقهيه، ج. ٢٢

  .٢٦٤. همان، ص٢٣

  .٣٣٨همان، . ٢٤

  .٤٤٢، ص٨همان، ج. ٢٥

  .٥١٢ و ٥١١صصهمان، . ٢٦

  .٣٥، ص٨همان، ج. ٢٧

  .٧١٥همان، ص. ٢٨

  .٧٥٦همان، ص. ٢٩

  .١٩٩، ص٧همان، ج. ٣٠

  .٢٤٣همان، ص. ٣١

  .١٢٨و  ١٠٧صصهمان، . ٣٢

  .٥٨و  ٥٥و  ٣٦صصهمان، . ٣٣

  .٧٦٧، ص١الفقه علي المذاهب االربعه، ج. ٣٤

  .٦٧٧همان، ص. ٣٥

  .٦٧٨همان، ص. ٣٦



  



  
  
  
  
  

  جمرات رمي درباره جديد تحقيقي

  شيرازي مکارم ناصر

  .ش.س  ه١٣٨١، بهار ٣٩ميقات حج، ش

 »دامت برکاتـه «اهللا العظمي مکارم شيرازي  اي است از حضرت آيتنوشتار زير متن رساله

رو، نخست به چيستي جمـره پرداختـه و   در خصوص رمي جمرات. ايشان در رساله پيش

 يرمـ  هنگام به ها سنگريزه كه يزمين قطعه همان( ها ستون اطراف زمين همانجمره را 

 حقيقـت،  ايـن  و روشـن شـدن   بردن يپاند و سپس براي ) دانستهدنشو يم جمع آن در

 و لغـت  اربـاب  كلمـات  بعـد  رفتـه و  سـنت  اهل و شيعه يفقها عبارات سراغ به نخست

 كلمـات  فـراوان موجـود در   قـرائن اند. از ديدگاه ايشـان،  کرده يبررس را ياسالم روايات

 عصـر  در هـا  سـتون  كـه  دهـد  يمـ  نشـان  لغـت،  اربـاب  عبارات و عامه و خاصه يفقها

 آمـده  وجـود  بـه  ،بعـد  اعصـار  در و نداشته وجود ،اصحاب يقدما و: ائمه ،9پيامبر

 ها سنگريزه اصابت لزوم بر يدليلاند که ايشان در پايان رساله به اين نتيجه رسيدهاست. 

 آنچـه  نيسـت.  دسـت  در ،سنت اهل و شيعه فقه از اعم ي،اسالم فقه نظر از ها ستون به

  .ستها ستون اطراف دايره همان در ها سنگريزه انداختن كفايت ،است مسلم

   حج مهم مشكالت از ييك حل راه

 عيـد  روز در خصـوص  به است؛ جمرات يرم مسئله اج،حج مهم مشكالت از ييك
 ضـايعات  هـا  سـال  از يبسيار در و آورند يم هجوم عقبه جمره يرم يبرا همه كه قربان

 و انـد  شـده  كشـته  يـا  مجـروح  جمرات اطراف در يزياد عده و داده رخ يبسيار يجان
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  !است ديده آسيب ها چشم يا ها صورت و سر ،اوقات از يبسيار
اسـت   ايـن  بر ،افتاو دنبال به عموم، تصور كه است آن خاطر به ،ضايعات اين بيشتر

 حـال  كنـد؛  اصـابت  مخصـوص  سـتون  آن به ها سنگ است واجب ،جمرات يرم در كه
 نشـان  كـه  داريـم  آن خـالف  بر يداليل بلكه .ندارد وجود امر اين بر يروشن دليل كه آن
 محل كه يا دايره همان در و شود پرتاب جمره يسو به ها سنگ كه اندازه همين دهد يم

ــد، ،هاســت ســنگ اجتمــاع  اجتمــاع محــل همــان ،جمــره واقــع در .اســت يكــاف بيفت
  !ها ستون آن نه ،هاست سنگريزه
 و شـود  روشـن  مسئله اين يعلم داليل كه است شده تنظيم منظور اين به رساله اين

 عصـر  در نـه  هـا،  ستون اين كه بدانيم و گيرد قرار اسالم انديشمندان مالحظه معرض در
 محـل  يبرا بعداً كه است يهاي نشانه بلكه .:ائمه اعصار در نه و داشته وجود 9پيامبر

 شب در ضرورت حكم به كه کساني يبرا آن، يباال بر گاه و است شده گذاشته جمرات
  شد. چراغي نصب مي  د،كردن يم يرم

 مطالعـه  دقـت  بـا  را رسـاله  ايـن  تمـام  تـا  كنـيم  يم خواهش خواننده عزيزان همه از
  .نكنند يقضاوت اند، نكرده

  چيست؟ جمره

 ضـروريات  و مسلمات از حج، مناسك از ييك عنوان به جمرات، يرم وجوب اصل
 يرمـ  بـاب  در مهـم  اما مسـئله  .دارند نظر اتفاق اين بر اسالم يعلما همه و است اسالم

 كـرد؟  پرتـاب  آن يسو به را ها سنگ بايد كه چيست جمره بدانيم كه است اين جمرات
ـ  قطعه آن يا زنند يم سنگ آن به امروز كه ستها ستون همين جمره آيا  كـه  اسـت  يزمين

  دو؟ هر يا دارد قرار ها ستون اطراف
ـ  اند. كرده سكوت مطلب اين شرح از فقها از يبسيار ـ  آنهـا  از يگروهـ  يول  يتعبيرات

 قطعـه  همـان  سـت؛ ها سـتون  اطراف زمين همان ،جمره دهد يم نشان يخوب به كه دارند
 روايـات  و لغـت  ارباب دركتب .شود يم جمع آن در يرم هنگام به ها سنگريزه كه يزمين
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 در كه دهد يم نشان قراين بلكه .دارد وجود امر  اين بر  يگوياي اشارات نيز :معصومين
 و نداشـته  وجـود  جمرات محل در يستون ،:معصوم ائمه ايام در و 9اهللا رسول عصر

 انباشـته  هـم  يرو هـا  سـنگ  و انداختند يم زمين قطعه آن بر را خود يها سنگ ،حاجيان
) هـا  سـنگريزه  شـدن  جمع محل( يالحص مجتمع ييعن ،جمره را  آن جهت بدين شد؛ يم

 اهـل  و شـيعه  يفقهـا  عبـارات  سـراغ  به نخست حقيقت، اين به بردن يپ يبرا .اند گفته
  :كنيم يم يبررس را ياسالم روايات سپس و لغت ارباب كلمات بعد و رويم يم سنت

   جمره يمعنا در شيعه يفقها از يگروه عبارات

 سـكوت  جمـره  يمعنـا  توضـيح  در فقها از يبسيار شد، اشاره تر پيش كه گونه همان
 زمـين  قطعـه  همان ،جمره دهد يم نشان كه دارند يتعبيرات ها آن از يگروه يول اند. كرده

 از كتـاب  هفـت ( معـروف  يفقهـا  از كتـاب  چهـارده  قول اينجا در .ستها ستون اطراف
 در جمـره  دهد يم نشان كه آوريم يم را) سنت اهل يفقها از كتاب هفت و شيعه يفقها

  :انداختند يم آن بر سنگ كه است شده يم اطالق زمين قطعه همان به آنها عصر
  :گويد يم چنين »غُنيه« كتاب در زهره ابن ابوالمكارم سيد مرحوم .١
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 يرو سـپس  بيفتد، شتر پشت يرو يا محمل در سنگ آن و بيندازد يسنگ كه يهنگام
 اشـاره  الًقب كه است ياجماع دليل به اينها تمام ...است يكاف بگيرد، قرار) جمره( زمين
  م.اي كرده

  :فرمايد يم »يمنته« كتاب در ،يحل عالمه مرحوم .٢
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 يمحكمـ  چيـز  بـه  يـا  بغلتد، سپس و بيفتد زمين يرو و بيندازد يا سنگريزه كه يهنگام
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 زيـرا  اسـت؛  يكـاف  بيفتـد،  يرمـ  محـل  داخـل  در سپس بخورد، آن شبه يا محمل مانند
  .است بوده او وسيله به و او فعل با ،يرم محل در افتادن

 آن نزديـك  سـنگ  اگـر  و بـوده  گـود  يكمـ  ي،رمـ  محـل  كه دهد يم نشان تعبير اين
 آن بر دليل اين .است كرده يم كفايت ،هافتاد يم محل آن در و خورده يم غلط و افتاده يم

  .است نداشته وجود) يرم محل( » يمرم« عنوان به آنجا در يستون كه است
  :است آمده چنين الرضا فقه كتاب در .٣
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 قـرار ) جمـرات ( زمـين  يرو آنجـا  از و افتـاد  محمـل  در تـو  سـنگ  و يكرد يرم اگر
 يانسـان  به سنگ اگر: «شده نقل چنين نسخ يبعض از آن، ذيل در و است يكاف گرفت،

  .»است يكاف ،بيفتد) جمرات( زمين بر سپس ،يشتر به يا كند اصابت آنجاست در كه
 از يبعضـ  بـه  متعلـق  يفقه كتاب يك يا باشد روايات از يا مجموعه خواه الرضا فقه

 آن بلكـه  ،اسـت  نبـوده  سـتون  جمـرات  كـه  ماست يمدعا زنده شاهد باال عبارت قدما،
 كـه  شـود  يمـ  ديـده  الرضا فقه در يبسيار قرائن البته( .است بوده زمين از خاص قسمت

  ).ماست يقدما بزرگان از يبعض به مربوط و يفقه كتاب يك الرضا فقه دهد يم نشان
  :فرمايد يم »تذكره« در عالمه مرحوم .٤
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 و محمـل  ماننـد  محكمـي،  چيز به اصابت يا غلتيد و افتاد زمين بر و كرد پرتاب را سنگ اگر
 و فعـل  بـا  رمـي،  محـل  در افتـادن  چون است؛ كافي افتاد، رمي محل در سپس كرد، آن شبه

 سـنگ  و بدهد تكان را لباسش او و بيفتد انساني لباس بر سنگ اما اگر و است، بوده او رمي
  ).است بوده ديگري فعل به چون. (نيست كافي بيفتد، رمي محل در



 ۴۱  تحقيقي جديد درباره رمي جمرات
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

 وقعـت  ماننـد ( دارد صـراحت  يبعض است، آمده باال عبارت در كه يمختلف تعبيرات
 كه دهد يم نشان و)  يالمرم في وقعت مانند( دارد مدعا در ظهور يبعض و) األرض يعل

  .است زمين قطعه همان ،يرم محل
 +�~�: «گويـد  يمـ  مبسـوط  پـرارزش  كتاب در ،يطوس شيخ بزرگوار، شيخ مرحوم .٥
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  »!كند مي كفايت بغلتد، جمره سوي به و بيفتد جمره
�: «فرمايد يم »للشرائع الجامع« كتاب در يحل سعيد بن ييحي مرحوم .٦ X�Vf� 03��� 
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�� جمـره  روي و بـده  قـرار  خـود  راسـت  طـرف  در را جمـرات «؛ ٧»���

  ».نايست
 يبـاال  يكسـ  چـون  نداشت؛معنا  آن يرو ايستادن بود، يمخصوص ستون جمره اگر
ـ  قطعـه  آن ،جمـره  دهـد  يم نشان اين .ايستد ينم ستون  اجتمـاع  محـل  كـه  اسـت  يزمين
  .آن يرو نه كرد؛ يرم و ايستاد آن بيرون بايد كه هاست سنگ
 و رفتـه  جمـره  يمعنـا  سـراغ  بـه  كـه  اسـت  يكسـان  از جـواهر،  صاحب مرحوم .٧

 كـه  دهد يم نشان ،بحث پايان در عبارتش و كند يم ذكر جمره درباره يمتعدد احتماالت
  :است چنين عبارت ؛داند يم يكاف را جمرات محل در سنگ انداختن
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 يبنـا  آن كـه  يصـورت  در اسـت.  آن محل يا ،)ستون( مخصوص يبنا جمره، از منظور
 ايـن  از و .اسـت  آمـده  اللثـام  كشـف  در كـه گونه  همان باشد، نداشته وجود مخصوص

 يرمـ  ،اسـت  جمـار  نـامش  كـه  كوچـك،  يهـا  سـنگ  بـا  كـه  شده ناميده جمره جهت
ــا شــود، يمــ ــه جمــره از ي ــا ب ــه اجتمــاع يمعن ــه قبيل  اجتمــاع محــل چــون ؛شــده گرفت

 كـه  يرم محل يبرا است اسم جمره كه است آمده دروس كتاب در و ...هاست سنگ
 جمـع  هـا  ريـزه  سـنگ  كـه  يجـاي  همـان  ييعنـ  اسـت؛  آن محل يا مخصوص يبنا همان

 كـه  يمحلـ  نه است، سنگريزه اجتماع محل يمعنا به جمره«: اند گفته يبعض و .شود يم
 زمين همان جمره كه كرده تصريح »صدوق« مرحوم و .»كند يم پيدا جريان ها سنگريزه

 از مطلب اين نقلِ از بعد »مدارك« كتاب در و .نيست اجمال از يخال او كالم و است،
 يبنـا  آن بـه  سـنگ  اصـابت  لزوم به باشيم داشته يقين است سزاوار«: گويد يم صدوق،

 جمـره  عنـوان  بـه  امـروز  آنچـه  زيـرا  باشـد؛  داشته وجود بنا كه يصورت در مخصوص،
 حاصــل ،آن بــدون تكليــف يادا بــه يقــين ،عــالوه بــه ؛بناســت همــان اســت، معـروف 

 ،آن محـل  بـه  سـنگ  اصـابت  كـه  است اين ظاهر ،برود بين از بنا اين اگراما  شود. ينم
  ».است يكاف

  :فرمايد يم عبارات اين نقل از بعد جواهر صاحب مرحوم
 ؛گـردد  يبرم ،گفته مدارك كه يمطلب همان به شد، نقل اللثام كشف و دروس از آنچه

 را دو هـر  ،زمـين  و هـا  ستون به اصابت ييعن( نكرده زوال به مقيد دروس در شهيد يول
  ).باشد داشته وجود ها ستون اگر يحت داند. يم يكاف

 صـدق  كه است بعيد زيرا باشد؛ همين صحيح شايد: «گويد يم سپس جواهر صاحب
  ٨.»است يكاف دو هر بنابراين باشد ها ستون وجود به مشروط ،جمره
  :شود يم استفاده يخوب به نكته چند جواهر صاحب مرحوم پربار سخنان از

 يكـاف  دو هـر  زمـين،  و هـا  سـتون  به اصابت كه دارد اين به تمايل ايشان خود) الف
 اطـراف  حوضـچه  در سـنگ  انـداختن  كفايـت  همان كه ما مقصود با ،سخن اين و است
  .است موافق ،ستها ستون



 ۴۳  تحقيقي جديد درباره رمي جمرات
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

 اصـابت  يبرا ايشان كه شود يم معلوم كرده، نقل مدارك صاحب از كه يكالم از) ب
 و احتيـاط،  و اشـتغال  اصـل  نخسـت  :اسـت  جسته تمسك چيز دو به ،ها ستون به سنگ
 يك هيچ يول است. بوده ستون همان ،جمره لفظ از معروف ،ايشان زمان در اينكه ديگر

 نيست اين بر دليل ايشان، عصر در ها ستون وجود زيرا نيست؛ كننده قانع دليل دو اين از
 ايجـاب  اينجـا  در احتيـاط  قاعـده  و اسـت  داشـته  وجـود  نيز :معصومين عصر در كه
 يهـا  سـنگ  بنـابراين  .بيفتـد  ها سنگريزه محل در هم و كند يرم را ستون هم كه كند يم

 مشـكل  ايـن  و نيسـت  يكـاف  ،شـود  يمـ  پرتاب بيرون به و خورد يم ستون به كه يزياد
 عـالوه  بـه  ؛كنند رعايت را محل دو هر به اصابت كه كند يم فراهم حجاج يبرا يديگر

 هـا  سـنگريزه  محـل  بـه  يرمـ  وجوب بر يدليل كه است يهنگام ،احتياط اصل به رجوع
 از منظـور « اينكـه  بـر  يدليلـ  گونه هيچ زيرا داريم؛ يكاف دليل كه يحال در باشيم. نداشته

 در كـه  دهـد  يمـ  نشان روشن شواهد بلكه نداريم. دست در ،»ستها ستون جمرات يرم
 آن يرو هـا  سـنگريزه  كـه  بـوده  محلي همان تنها و نداشته وجود يستون ،پيشين اعصار
  .شدند يم انباشته

   جمره يمعنا در سنت اهل يفقها از يگروه عبارات

 وجود يستون آنها عصر در كه است اين بر گواه نيز سنت اهل يفقها يبرخ تعبيرات
  :كردند يم پرتاب آن بر را ها سنگ كه است بوده يزمين قطعه همان ،جمره و نداشته
  :گويد يم سنت اهل چهارگانه امامان از ييك يشافع .١

 ��~+ %0� ��K?� O��"q+  *�\�]\T �/ �Y *̀  ��_ O�i.�  �i�a O���"/ j�r)% ��KN� 5�% 
���� :/ef/ P��o٩ 

 تـا  بغلتد سپس نمايد، برخورد يمحمل يا انسان به و كند پرتاب يسنگ ،يرم هنگام اگر
   !است يكاف كند، اصابت جمره از ها سنگريزه محل به

 بـه  آن اصـابت  و زمـين  يرو سنگ غلتيدن مسئله او كه بينيم يم يروشن به اينجا در
 كـه  اسـت  آن بـر  دليل ،اين و داند يم يكاف را همان و كند يم مطرح را ها سنگريزه محل
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  .است نبوده كار در يستون
  : گويد يم چنين زمينه اين در مالك .٢
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 يبـاال  به( نرسد آن يباال به هرچند بيفتد، جمره يها ريزه سنگ محل در سنگ هرگاه

  .است يكاف) نرسد ها سنگريزه

  .هاست سنگريزه يباال و »يالحص رأس« همان ،»رأس« از منظور كه است روشن
  :  گويد يم »الطالبين روضة« كتاب در عامه، يفقها از ،ينَوو الدين يمحي .٣
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 جمـره  طـرف  يـك  در اگـر  بلكـه  بايسـتد.  جمـره  از بيرون كننده يرم كه نيست شرط
  .است يكاف ،كند يرم ديگر طرف به و بايستد

 آن بـر  را هـا  سـنگ  كـه  اسـت  يا دايـره  ،جمـره  كه دهد يم نشان يخوب به تعبير اين
 يـك  در اگـر  بلكـه  بايسـتد.  دايـره  اين بيرون در انسان كه داند ينم الزم او و اندازند يم

  .است يكاف ،بزند سنگ دايره ديگر طرف به و بايستد دايره طرف
  : گويد يم »المجموع« ،ديگرش كتاب در امبردهن .٤
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 همـان  ،ايـن  و معروف محل همان در هاست سنگريزه اجتماع محل همان جمره از مراد

 كنـار  محـل  آن از را هـا  سنگريزه اگر .است بوده 9اهللا رسول زمان در كه است يچيز

 و اسـت  زمـين  همـان  يرم محل زيرا است؛ يكاف بيندازند زمين آن به را سنگ و بزنند

  .است همين نيز حق و است مشهور فقها ميان ،كردم ذكر من كه را يمطلب اين

 يادعـا  يحتـ  و دانـد  يمـ  زمـين  قطعـه  همان را جمره كامل، صراحت با عبارت اين
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  .»است بوده همين نيز 9خدا پيامبر زمان در«: گويد يم و كند يم شهرت
  : گويد يم عامه، يفقها از ديگر ييك ادريس، بن احمد الدين شهاب .٥
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 يكـاف  برسـد  جمره به و بغلتد يول بيفتد، جمره از تر پايين و ... بيندازد يا سنگريزه اگر

   .است

  :است آمده چنين »البخاري صحيح شرح في القاري عمدة« كتاب در .٦
� ���� �.� j�i�L mN�, O� ��. w�,� �3ifx ����� �Uo١٤ 

 اسـم  ايـن  بـه  آن، نـزد  مـردم  اجتماع خاطر به و هاست سنگريزه اجتماع محل نام جمره

   .است شده ناميده

  .هاست سنگريزه اجتماع محل همان جمره كه دارد صراحت نيز سخن اين
  :  است آمده گونه اين »األربعة المذاهب يعل الفقه« كتاب در .٧
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 سـپس  بيفتـد،  يرمـ  محـل  خـارج  در و كنـد  پرتاب يا سنگريزه هرگاهاند:  حنابله گفته

 لباس بر و كند يرم اگر همچنين .است يكاف كند، سقوط يرم محل داخل به وبغلطد 

   .است يكاف هم آن كند، سقوط يرم محل در آنجا از و بيفتد يانسان

 بـه  جمـره، «: گويـد  يم رسا يصدا با شد، ذكر آن از يمتعدد يها نمونه كه افتاو اين
  ».اند انداخته يم آن بر را ها سنگ كه بوده يگودال همان بلكه نبوده، ستون شكل


« به تعبير خاصه، و عامه از اعم ،معروف يفقها تعبيرات در� adW  d« و »������« 
%� W « وL� « مؤيـد  تعبيرات اين و كشد يم درازا به آنها همه نقل كه شود يم ديده فراوان 

 .اسـت  نبوده شده، پيدا متأخر اعصار در كه يستون يمعنا به جمره، اينكه بر است يخوب
 يـا  »����W d «  بـه  تعبيـر  زيرا اند؛ انداخته يم آن بر سنگ كه بوده يزمين قطعه همان بلكه

»
� a d  ).فرماييد دقت( ها ستون نه ،دارد زمين قطعه همان با تناسب »���
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   الزم ييادآور دو

 نداشـته؛  وجود مطلقاً ،اصحاب يقدما زمان درکنوني،  ستون يبنا رسد يم نظر به .١
 سـعيد  بـن  ييحيـ  كالم .دارد آن وجود عدم بر داللت وضوح به ١٦»مبسوط« عبارت زيرا
�: «گويـد  يم زيرا دهد؛ يمشهادت  امعن اين بر يخوب به نيز »للشرائع الجامع« در يحل x 

D<H  a
��  ١٧.»نايست جمره روي« ؛»���
 منظـور  بلكه است. يمضحك مطلب ،آن يرو ايستادن بود، يستون جمره اگر يقين به

 فقهـا  از يبعضـ  زيرا نايست؛ ها سنگ اجتماع محل يا گودال، طرف يك در كه است اين
ـ  .كـرد  يرمـ  را ديگـر  گوشـه  و ايستاد آن گوشه يك در توان يم كه اند داشته عقيده  يول
  .نيست جايز كار اين دارند عقيده يبعض

 كـه  بـوده  ايـن  بـر  هم ايشان باور و قطعي اعتقاد كه شود مي استفاده نيز »مدارك« كالم از
 بـه  جمره لفظ ما زمان در چون«گويد:  مي زيرا اند؛ نداشته وجود گذشته هاي زمان در ها ستون
  ١٨».بزنند ها ستون به را سنگ حجاج، كه كند مي ايجاب احتياط شود، مي گفته بنا همين

  .است داده يفتواي چنين كه باشد يكسان يناول از او شايد
 نيـز ) آنهـا  متـأخر  يفقهـا  البتـه ( مـذهب  يزيـد  يا عامه، يفقها از يبعض كلمات در
 از كـه  ،يمرتضـ  احمـد  امـام  جملـه  از است؛ شده آنها زمان در ستون وجود به يا اشاره
ـ  بوده، ستون او زمان در دهد يم نشان كه دارد يعبارت است، نهم قرن يزيد يفقها  يول

 .نيسـت  يكاف ها ستون به سنگ زدن«: اند گفته فقها از يبعض كند يم تصريح اينكه جالب
  :است چنين او عبارت .»كند اصابت) ها سنگريزه محل( جمره موضع به بايد
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 قصد چون نيست؛ يكاف اند گفته يبعض بزند، ستون به را ها ريگ كه كند قصد هرگاه
 قـرار  آن بـر  ها ستون كه است يزمين همان ي،رم محل كه يدرحال نكرده، »يرم محل«

   .است شده نصب آن بر كه يبناي نه اند؛ گرفته
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 ايـن  بـه  بيشـتر  كنـيم،  يم كاوش بيشتر هرچه ،عامه و خاصه يفقها كلمات در ،يآر
 عالمت يك عنوان به بعداً را ستون و است زمين قطعه آن ،يرم محل كه رسيم يم نتيجه

  .اند ساخته نشانه و
 يكـاف  را محـل  يرمـ  متأخر، يفقها از يجمع كه است الزم نيز نكته اين به توجه. ٢

 چنـين  ايشـان  سـخن  .اسـت  دروس كتاب در اول شهيد مرحومآنها  جمله از اند؛ دانسته
�: «است  ���� �.� jr)L , 4�% ��� � )l >��6�� �/ PVr)% ��s j��i]( 5% �KN��,� � X��- :��l 

j�ik �N� x X|�]�� ,P�% � = �� �� 5� P()��� P �\q� b0c�«.٢٠  
�: «گويـد  يمـ  جمـره  تفسير در كه است اللثام كشف در ياصفهان فاضل مرحوم ديگر 

�l X�L� ,��6L� �/ PVr)%«ستون آن محل يا شده، بنا كه است ستوني از عبارت جمره«؛ ٢١.«  
  :گويد يم جمره تعريف در نيز لمعه شرح در يثان شهيد

� �l >��6�� p)KGL� �/ PVr)% � �% P�)� ��s j�it 5% �N� , �,� P+ �� D�KL� W 
,��0!�� � X�- �l j�k �N� ooo � X�- �l b0c�o٢٢ 

 جمـع  آن در هـا  سـنگريزه  كـه  اسـت  آن اطراف و محل يا مخصوص يبنا همان جمره
 نيز يبعض .است كرده تفسير را آن دروس در اول شهيد مرحوم كه گونه همان شود؛ يم

 قطعـه  همـان «: انـد  گفتـه  يبعضـ  و »هاسـت  سنگريزه اجتماع محل همان جمره«: اند گفته
  ».است زمين

 مـاهر،  فقيـه  ايـن  كه خوانديم نيز جواهر صاحب كالم آخر در گذشته، يها بحث در
  ٢٣.است كرده پيدا) بنا و محل( دو اين از يك هر به اصابت كفايت به تمايل

   لغت ارباب كتب در جمرات

  :اند گفته امعن چهار جمره يبرا لغت، مشهور و معروف متون در
 اجتمـاع  محـل  جمـرات  چـون  و اسـت  قبيلـه  اجتمـاع  يمعنـا  به اصل در جمره .١
  .اند ناميده جمره را آن هاست، سنگ
 آن بـه  اسـت،  سـنگريزه  محـل  جمـرات  چـون  و اسـت  سنگريزه يمعنا به جمره .٢
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  .اند گفته جمرات
 حضـرت  كـه  يهنگام زيرا است؛ »شدن دور سرعت به« يمعنا به جِمار از جمره. ٣

 سـرعت  به شيطان و كرد يرم سنگ وسيله به را او يافت، محل اين در را ابليس 7آدم
  .شد دور آنجا از

 يكـوچك  يهـا  قطعـه  به اشاره شايد( است آتش از يسوزان قطعه يمعنا به جمره .٤
  ).است سنگريزه شبيه و شود يم پرتاب آتش شعله ميان از يگاه كه است

  :گذرانيم يم عزيز خوانندگان نظر از را لغويين كلمات از يبخش اينجا در
  :خوانيم يم) .ق  ه٧٧٠ يمتوفا يفيوم نوشته( »المنير مصباح« درالف) 

 �X� h > PiVI !<+ ,PH�I � P�% ���� � �l j�ik �KN��� ����,a  �X��+ F�%)� 5�% 
�N� �I � j��� :�Io 

 جمـع  محـل  همـان  معـروف،  جمـره  و دارد جمـره  نـام  ،يكن جمع را آن كه يچيز هر
 آن جمـع  و شـود  يمـ  ناميـده  جمـره  ،سـنگريزه  از يا تـوده  هر و مناست در ها سنگريزه
  .است جمرات

  :نويسد يم »البحرين مجمع« در) .ق  ه١٠٨٧ سال يمتوفا( يطريح مرحومب) 
� :���� j�ik �N� ���a,  �X�+ F%)� 5% �N� �I � j���� :��I � :��I 

 ��%�`_o 
 و اسـت  يا جمره سنگريزه، از يا توده هر .مناست در ها سنگريزه اجتماع محل جمرات

  است. عدد سه منا جمرات و است جمرات ،آن جمع

  :نويسد يم »العرب لسان« در) .ق  ه٧١١ سال يمتوفا( منظور ابنج) 
� ���� �3if� F
�6<�� �!��)�� ooo � 5% �,�l X��- j�r�)L 03��� ��i���  �%Ha ����a 

,:�I  ��c  �X� j�k �� �	�% ,�I � �l �`_ :�Io 
 كه هايي سنگ اجتماع محل به جهت همين به و است قبيله يك اجتماع يمعنا به جمره

 يا جمـره  آن، از يا سـنگريزه  توده هر چون شده؛ گفته جمرات شود، يم پرتاب منا در
  .هستند عدد سه آنها و است
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  :گويد يم »نهايه« در) .ق  ه٦٠٦ سال يمتوفا( اثير ابند) 
03�� �l 0���c� 0�yK�� � P�% O� ��. 0�I N�¤ �?
� �i�� %(� �U � � �%/ j�r)% 
03�� ���� � ��]+ �I � �Zc %H� 03��� � X�- � �Zc j�k �N�, �i��� %(� �Uo  

 در ي،رمـ  در كـه  يهـاي  سـنگريزه  بـه  جهـت  همين به و است كوچك يها سنگ جمار
 جهـت  ايـن  بـه  منـا  در را هـا  سنگريزه اما محل و اند گفته »جمار« ،شود يم استفاده ،حج

 آن خـاطر  بـه  انـد  گفتـه  يبعضـ  .اندازند يم آن بر) جمار( سنگريزه كه گويند يم جمره
  .هاست سنگريزه شدن جمع محل كه است

  : گويد يم »القاموس شرح في العروس تاج« در) .ق  ه١٢٠٥ سال يمتوفا( يزبيد)   ه
� 0�I w.��L� � �¥�I :��KN� �i��� %(� �U W F ��% ooo � jr)% 03�� ���� � ��. 

�I � �Zc %H� ,03��� � X�- � �Zc j�k �N�o 
محـل   و ... شـود  يمـ  يرمـ  مكـه  در كـه  اسـت  هـايي  سـنگ  جمـرات  و مناسـك  جمار

 يبعضـ  و شـود  يم يرم) سنگريزه( »جمار« با چون اند؛ گفته جمره را منا در ها سنگريزه
  .هاست سنگريزه جمعمحل  كه است اين خاطر به: اند گفته

 كـه  شـود  يم استفاده لغت، ارباب از يديگر گروه تعبيرات و فوق كلمات مجموع از
 از يـا  اسـت  بـوده  ها سنگريزه اجتماعمحل  كه اند گفته جمرات جهت اين از را جمرات

 آنهـا  ،بينـيم  يمـ  كه گونه همان و شده، يم انباشته آنجا در) سنگريزه( جمار كه جهت اين
 آن در هـا  سـنگريزه  كهدانند  مي يزمين يمعنا به بلكه اند. نگرفته ستون يمعنا به را جمره
  شود. يم جمع

 يسـتون  هنـوز  آنهـا  از يبسـيار  عصـر  در دهـد  يم نشان اينكه بر عالوه ،سخنان اين
 هـا  سـنگريزه  اجتماع مسئله را، آن يلغو ريشه و جمرات تسميه وجه بوده، نشده ساخته
 كـه  نيسـت  يالفـاظ  جـزو  ،جمـرات  يقين به كه است يگفتن نيز نكته اين .كند يم مطرح

 كتـب  بـه  ،آن يمعنـا  فهـم  در بايد بنابراين، .باشد بوده متشرعه يا شرعيه حقيقت يدارا
 و اسـت  فـرد  بر كلي اطالق قبيل از گانه، سه يها محل بر آن اطالق و كرد مراجعه لغت

  .است شده علم ،اماكن آن يبرا واژه اين كم كم



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۵۰
 

  زمان ساخت جمرات

 پاسـخ  نتـوان  شـايد  و پرداختـه  آن جـواب  بـه  يكس كمتر كه است يمهم سؤال اين
 همچنـين  و عامه و خاصه يفقها كلمات از كه يفراوان قرائن يول .يافت آن يبرا يدقيق

 عصـر  در هـا  سـتون  ايـن  كـه  دهـد  يمـ  نشـان  شـود،  يمـ  استفاده لغت ارباب سخنان از
 آمده وجود به بعد اعصار در و نداشته وجود اصحاب يقدما و :ائمه و 9خدا پيامبر
 باشـد،  محـل  آن بر يعالمت و نشانه كه بوده اين يبرا يقو احتمال به آنها ساختن .است

 ايـن  ،زمـان  گذشـت  بـا  و كننـد  يرم را ها ستون بايد كه شده اين بر تصور تدريج بهاما 
 كلمـات  در ديـديم،  پيشـين  يهـا  بحـث  در كـه  گونه همان يول .است شده تقويت پندار
 بـه  يبعضـ  ،اواخـر  ايـن  در و باشـد  زمين آن به بايد يرم كه است آمده فقها از يبسيار
 متعـين  را سـتون  يبعضـ  كـم  كـم  و انـد  شـده  قائـل  ،زمين يرم و ستون يرم ميان تخيير
  !اند دانسته

   روايات گواهي

: اسـت  شـده  نقـل  قسـمت  دو در »الشـيعه  وسـائل « كتـاب  در جمرات يرم روايات
 دربـاره  يزيـاد  روايـات  ،بـاب  هفـده  ضمن كه است عقبه جمره يرم ابواب در نخست
 جمـره  درباره يتوضيح و تفسير آنها از يك هيچ در يول .است شده ذكر جمرات احكام

 از بعـد  ،گـاه  آن .شـود  ينمـ  ديده ها، سنگريزه اجتماعمحل  يا است ستون جمره اينكه و
 احاديـث  ،..الجمـار  يرمـ  ومنـا   يإل العود أبواب عنوان با ديگر بار تقصير، و ذبح ابواب
 و يازدهم روز اعمال عنوان با ،جمره سه هر يرم درباره باب، هفت يط ،يديگر فراوان

 تفسـير  دربـاره  يسـخن  نيـز  اياترو ازاين يك هيچ در كه فرموده بيان حجه ذي دوازدهم
 وچهارگانـه  بيست ابواب اين مجموع در كه يدقيق يبررس با يول .شود ينم ديده جمرات

 تأييـد  را مـا  نظـر  كـه  شـود  يم ديده يپرمعناي اشارات يمتعدد روايات در آمد، عمل به
  .هاست سنگريزهمحل  همان ،جمره دهد يم نشان و كند يم
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  :كنيد توجه زير روايت هفت به
  :فرمود كه خوانيم يم 7صادق امام از عمار بن معاوية از يمعتبر حديث در .١

 ��4~ �+  �O�� �% �0  E�� �K �?4�  �O�V �- �) �+  4W  EX 4�� �Y  �! 4��q �+ �� �Z� �� �%  ��  ��4T  �O��� �"�/  *�\� �]�\4T  ���/  � �I *̀  ̂��&_  �O��V �- �� 
 �� �
 a 40 �3 4 ���  ���/ �e �f�/o٢٤ 

 و كـن  يرمـ  آن يجـا  به ديگر ييك افتاد، يمحمل در و يكرد پرتاب يا سنگريزه اگر
   .كند يم كفايت افتاد، جمرات يرو سپس خورد، يشتر يا انسان بدن به اگر


« به تعبير�a 03���« ـ  قطعـه  همـان  جمـره  كه دهد يم نشان محـل   كـه  اسـت  يزمين
 از يبسـيار  كـه  باشـيد  داشـته  توجـه  ضمن در افتد. يم آن يرو ها سنگ و هاست سنگ
  :جمله از اند؛ كرده تفسير ريز يها سنگ يمعنا به را جمار، لغت ارباب
  ».���l 0���c� 0�yK ��03« :گويد يم »نهايه« در اثير ابنـ 
�: «گويد يم »المنير مصباح« در يفيومـ  03�� �l �0��N�«.  

�:: «گويد يم »العرب لسان« در منظور ابنـ ��� � 03��� :���KN� ��i�� ��%H ��U W 
F ��%.«  

 طبـق  ،امـر  همـين  و هـا  سـنگريزه  يرو افتـادن  ييعن جمار، بر سنگ افتادن بنابراين،
  .كند يم كفايت ،باال روايت

 يقـوت  چنـان  برگشـت،  در بخـورد،  يشتر يا يانسان بدن به كه ي سنگ اين، بر افزون
  .افتد يم ها سنگريزه يرو كه است آن حداكثر .كند اصابت ها ستون به كه ندارد
 يموسـ  بـن  يعلـ ( ابوالحسـن  از) نصر ياب بن محمد بن احمد( يبزنط حديث در .٢
�� : «خوانيم يم) 7الرضا  ̂5 &	�
 �V �f�  a
� �w4�� 4� �(  ̂5 &	
̂ &�  �� x  4{ � �H  a
� 4� � ��  را جمـرات  تمـام «؛ ٢٥»����

  ».نايست جمره روي رمي هنگام به و بده قرار خود راست طرف در رمي هنگام
 زيـرا  هاسـت؛  سـنگريزه محـل   همـان  ،جمـره  كه دهد يم نشان يخوب به حديث اين

 ايـن  از 7امـام  .كردنـد  يم يرم را ديگر طرف و ايستادند يم آن طرف يك يرو يبعض
  .ايستد ينم ،جمره يرم هنگام ،ستون يرو يكس وگرنه .كند يم ينه كار
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 از يبعضـ  كه كرديم برخوردمعنا  اين به نيز گذشته بحث در عامه، يفقها كلمات در
  .»نيست جايز جمره يرو ايستادن«: گويند يم ها آن

  :فرمود كه خوانيم يم 7صادق امام از عمار بن معاوية از يديگر معتبر حديث در .٣
 �, &u  �� ��  40 �3 4 ���  ̂�&_  4O�|�  �� � �� ����  �) �K&<���M �4i�̂�  �!�� 4�  4F�6 �< �V��� � �	 4% �0� �+  �5� 4%  4X��64- �� �	 4	 �f ��  �� x 

� �	 4% � �H  �5 4% � �l` ���/o٢٦ 
 اسـت  واقع) گردنه( عقبه نزد كه آنها آخرين سراغ به و برگير را جمرات يها سنگريزه

   .باال طرف از نه كن، يرم مقابل طرف از را آن و بيا

 يـك  كـه  است بوده يزمين قطعه ،عقبه جمره دهد يم نشان فقها تعبيرات و تعبير اين
 و) دره( يواد آن طرف يك ديگر، تعبير به و بوده پايين ديگرش طرف و بلند آن طرف
 به پشت واقع در كه يواد طرف از را آن شده داده دستور .است بوده تپه ديگرش طرف
 كـه  شـود  يمـ  اسـتفاده  يديگـر  روايـات  از زيـرا ( تپه؛ طرف از نه كنند، يرم بوده، مكه

�� « جمله باشد، ستون يمعنا به جمره اگر). كرد چنين 9پيامبرخدا x �� �	 4% � �H  �5� 4% �� �l` ���/« 
  .رود ينم ستون يباال ،يرم يبرا يكس زيرا ؛بود خواهد نامفهوم

  :  است آمده الرضا فقه كتاب در .٤
 ��  ��4T  �O�� �% �0  ��  �O�V �+ ��  4W  EX 4�� �Y  ��  �: �0 �! �?�\�  &P�� 4%  a�T 4b �0� �c�  �:�/ �e �f�/  �w�� ��o 

  .است يكاف غلتيد، زمين يرو به آنجا از و افتاد محمل در و يكرد يرم هرگاه

  :  است آمده يديگر نسخه در
 ��4T  �[� �"�/  *�\� �]�\4T  ̂��_  ���/  � �I *̀  ̂�&_  �O�V �- ��  a
� 4b �0� �c�  &d�/ �e �f�/o٢٧ 

 يمرمـ  در و( افتد زمين بر سپس كند، اصابت آنجاست در كه يشتر يا انسان به هرگاه
   .كند يم كفايت) گيرد قرار

 .اسـت  يرمـ محـل   زمـين  در افتادن و غلتيدن عبارت، اين از مراد كه است پرواضح
 نظـر  به موجه ،»است مبهم حديث: «گويد يم كه جواهر صاحب مرحوم اشكال بنابراين،

  .رسد ينم
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 آمـده  چنـين  عقبـه  جمـره  يرم يچگونگ درباره الرضا، فقه در يديگر حديث در .٥
�� : «است � 4% � �H  �5 4%  4X�64- � �	 4	 �f ��  �� x � �	 4% � �H  �5 4% � �l` ���/ooo«از و كـن،  رمي مقابل طرف از را آن«؛ ٢٨ 

    »!مكن رمي جمره باالي طرف
 .كنـد  يرمـ  را آن و بـرود  آن يرو يكس ندارد امعن باشد، ستون يمعنا به جمره اگر

 ايـن  كه است اين مفهومش ،»باال از نه كن، يرم رو هروب از« گويد يم اينكه قرينه به بلكه
 از كـه  اسـت  ايـن  مسـتحب  و بـوده  يسراشيب يك درم، گفتي كه گونه همان ،زمين قطعه
  .است شده نقل 9پيامبر فعل از كه گونه همان باال؛ از نه كنند يرم را آن پايين طرف

 پـايين  بلكـه  نزن، را ستون يباال قسمت كهباشد  اين منظورآيا ممکن است : پرسش
  كن؟ يرم را آن

�: «باشد چنين تعبير بايد بود، اين منظور اگر اوالً: پاسخ x {H �l`�/«، نه »� x {H 5% 
�l`�/« )فرماييد دقت.(  

%�« ميان در تقابل: ثانياًH 5% X6- �		f��� « و » x � �	 4% � �H  �5 4% � �l`  اسـت  يآشكار دليل »/���
 بـاال؛  ديگـر  طرف از و بوده پايين طرف يك از که بوده يزمين قطعه ،آن منظور اينكه بر
 خـواه  ،الرضـا  فقـه  و .يبلنـد  طرف از نه كن، يرم) يواد طرف از( پايين طرف از ييعن

  .مدعاست اين بر يخوب شاهد ،افتوخواه  ،باشد حديث
�� : «فرمـود  كه آمده امعن همين به شبيه 7صادق امام از »االسالم دعائم« كتاب در .٦ 
� 4% � �H  �5 4%  �� ���/ M4�� �)��� ooo  ��  &X �V � ��  �� � �� ����  �5 ��  �w4�� 4�  بـاالي  از و كنيـد  رمـي  دره بلنـد  قسـمت  زا«؛ »)�

  ٢٩».نكنيد رمي جمره
 بلندتر آن طرف يك كه است زمين قطعه همان ،جمره كه دهد يم نشان نيز تعبير اين

 يرمـ  يبرا يكس وگرنه .كنند يرم طرف آن از كه است شده ينه روايت اين در و بوده،
  .ايستد ينم ستون يرو

 مسـعود  بـن  عبـداهللا  بـا : گويـد  يم و كند يم نقل يزيد بن عبداهللا از ي،بيهق سنن در .٧
: گفـتم  او بـه  كـرد،  يرمـ  را آن پـايين  سـمت  از رسيد، عقبه جمره به كه يهنگام بودم،
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»������ �Z)%( 5  خداونـد  بـه  سـوگند « :گفت او» كننـد!  مي رمي را آن باال از مردم« ؛»+(-	� 4%
  ٣٠.»شد نازل او بر بقره سوره كه است يكس يجا اين يكتا،

  .نايستاد جمره يباال سمت در و كرد يم يرم را آن پايين طرف از 9پيامبر ييعن
 يبـرا  ستون وجود بر اشاره شود تصور است ممكن كه دارد وجود يحديث اينجا در

  .كند يم جمرات
 �5 ��  4��/  ���]̂ �C  4!�� � &�  45�� ,E�) &V �] �%  �1� �- : &O���q �. � ���/  4!�6 �� 4��7  �5� ��  4�� �% �0  40 �3� 4 ���  a�
� 4 �B� �C 

, E0) &	�R  �1� �- : &0 �3 4 ��� � �\ �!�� 4�  &X�� 4% � �;K̂��  ��  4� �� ���L�  ¦����� 4�  ��4T  �O �;&R  �3 &	���� ��  a
� 4 �B� �C , E0)� &	 �R  � �@ 
 �� ^ &§�(  ��  & �	$���  $J ���/  a�T`�+  &P �� �!�H  ��  �O�\�/  ¦04�� �-  4P�� �
 ��o٣١ 

 يرمـ  تـوان  يمـ  آيـا «: پرسـيديم  7صـادق  امـام  از: گويد يم مسعود بن حميد ابوغسان
 مـروه  و صـفا  ماننـد  مـا  نـزد  جمـرات «: فرمـود  امـام  ؟»داد انجام وضو بدون را جمرات

 اگـر ( نـدارد  يضـرر  ي،كنـ  مـروه  و صـفا  يسـع  وضـو  بـدون  اگر نيست. بيش يحيطان
 اسـت  بهتـر  من نزد بودن وضو بااما ) ندارد يمانع ي،كن يرم وضو بدون هم را جمرات

  ».نكن ترك را آن يتوان يم تا
 كـه  دهـد  يم نشاندر پايين آمده است.  حيطان اند كرده تصور متأخر يفقها از يبعض

 .اسـت  بوده جمرات هاي ستون همان احتماالً ،ديوار اين و داشته وجود يديوار آنجا در
  :زيرا است؛ مناقشه قابل جهت چند از استدالل اين يول

 بـا  بنـابراين  .است مجاهيل از مسعود بن حميد زيرا است؛ ضعيف حديث سند: اوالً
 كـه  يدرحـال  كـرد.  اثبـات  را يچيز توان ينم است، يضعيف واحد خبر كه مزبور حديث
 وجـود  نيـز  معتبـر  و صحيح حديث آنها ميان در  عالوه  به بودند؛ متضافر سابق،  روايات
  .داشت

 مطلـوب  وفـق  بـر  نكنـد،  داللـت  آنهـا  مطلـوب  برخالف اگر هم داللت نظر از: ثانياً
  :زيرا نيست؛

 ايـن  و گيـرد  يمـ  را يچيز دور كه است يديوار يمعنا به ،حائط جمع حيطان الف)
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 را آن اطـراف  كه يمحصور يها باغ به لذا .است شده گرفته احاطه و حوط ماده از كلمه
  .گويند يم حائط ،اند كشيده ديوار

�« :گويـد  يمـ  »العرب لسان« در منظور ابن �|��N� 0�!���  &P�\̂� 4c �)�z ��% ,P��+ � j���� 
 جمـع  و كنـد  مي احاطه دارد، قرار آن وسط در را آنچه زيرا است؛ ديوار معناي به حائط« ؛»�����

  .»است حيطان آن
 كـه  يديوارهـاي  بـه  و است يچيز ينگهدار و حفظ حوط ياصلمعناي  اينكه جالب
  .كند يم حفظ را آن زيرا اند؛ گفته حائط ،گيرد يم را يچيز گرداگرد

 اگـر  و بگوينـد  حـائط  جمـرات،  يفعلـ  ستون شبيه يستون به كه نداردمعنا  بنابراين
 ،آن اطـراف  كـه  بـوده  جمرات يفعل حوضچه ديوار شبيه يديوار بوده، آنجا در يديوار
  ).بفرماييد دقت( ندارد ستون به يارتباط و است شده كشيده مخصوص زمين قطعه

 دو مروه و صفا زيرا كند؛ يم القا اينجا در را يخاص، معناي مروه و صفا به تشبيه ب)
 .اسـت  نداشـته  وجـود  يديوار آنجا در و بلندتر يكم يديگر و كوچك ييك است؛ كوه

 و صـفا ( دو هـر  ايـن  فرمايد يم كه دارد وضو مسئله به يارتباط چه ،بودن ديوار يوانگه
  .ندارد وضو به ينياز و هستند حيطان) جمرات و مروه

 طـه محو يـك  ،مروه و صفا كه است اين باال حديث از منظور كه است اين ما تصور
 انجـام  يبـرا  كه ندارد را مسجدالحرام و كعبه خانه حكم و جمرات مانند است؛ يمعمول

 بنـابراين  .باشـد  مسـتحب  ،مسـجد  در دخـول  يبرا و باشد واجب گرفتن وضو طواف،
 خـالف  بر داللت اگر ؛ندارد جمرات در ستون وجود بر يداللت گونه هيچ ،مزبور حديث
 كـه  اسـت  يضعيف حديث مزبور حديث شد، گفته كه گونه همان عالوه، به .باشد نداشته

  .كند ينم ثابت را يچيز

  ييجه بحث رواينت

 ميـان  بـه  جمـره  ماهيـت  از يسخن آورديم، باال در كه يروايات از يك هيچ در گرچه
 9پيـامبر  عصر در كه يافت اطمينان توان يم آنها در موجود تعبيرات از ليكن بود، نيامده
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 وجـود  منـا  از نمعـي  زمـين  قطعه آن در ها سنگريزه اجتماعمحل  جز يچيز ،:ائمه و
 بـه  ت؛اسـ  بـوده  منوال همين به وضع نيز عامه و خاصه پيشين يفقها زمان در و نداشته
 هـا  سنگ حجاج بلكه بزنند. سنگ آن به كه نبوده منا در جمره نام به يستون ديگر، تعبير

 اسـت،  شـده  بنا جمرات اطراف در يهاي حوضچه صورت به امروز كه يمحل همان به را
  .كردند يم پرتاب

  نكته

 اثيـر  ابـن  »كامـل « تـاريخ  و يمسعود »الذهب مروج« تاريخ مانند معروف، تواريخ از
 رجـم  را خيانتكـار  و منفـور  افـراد  از يبعضـ  قبر جاهليت، عصر در كه شود يم استفاده

 يبـرا  فيل لشكر همراه ابرهه كه يهنگام: گويد يم الذهب مروج در يمسعود .كردند يم
ـ « قبيلـه  .رفـت  طـائف  بـه  نخست آمد، كعبه كردن خراب  نـام  بـه  يشخصـ  »ثقيـف  يبن

 در ابورغال .دهد نشان او به را مكه يسو به آسان راه تا فرستادند او همراه را »ابورغال«
 همان در را او و رفت دنيا از) مكه و طائف ميان( »مغمس« نام به محلي در طريق، ياثنا

 سنگسـار  خيـانتش  خـاطر  بـه  ]سـاله  همـه [ را او قبر عرب آن، از بعد .كردند دفنمحل 
 فـرزدق  با كه شعرا، از ييك كه چنان ؛درآمد المثل ضرب صورت به كار اين يحت .كرد يم

  :گويد يم بوده، مخالف
� T :�% ���;�� d)I0�+    3� �)%H �- �/ 1�C0  

 را »ابورغال« قبر كه گونه همان كنيد، رجم را او) قبر( رود يم دنيا از فرزدق كه يهنگام
  .كنيد يم يرم

 عصـر  در كه بود يكس ابورغال اند گفته يبعض: گويد يم يديگر نقل در مورخ همان
 بـود،  كـرده  پيدا زكات يآور جمع امر در حضرت آن يسو از كه يمأموريت در 9پيامبر

 در و كردنـد  يمـ  رجم را قبرش سال هر و كشتند را او) ثقيف يبن( اش قبيله .كرد خيانت
  :است گفته شاعر اين ،زمينه اين

� �f0� d�- W  �X� {��    �f� ����� �- �/ 1�C0٣٢ 
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 در يديگـر  و ابرهـه  زمـان  در ييك :بودند نفر دو آنها كه دارد وجود نيز احتمال اين
  .مدينه در 9پيامبر ياسالم حكومت دوران

 بعـد  كرده، نقل را ابورغال و ابرهه داستان ،كامل تاريخ معروف كتاب در نيز اثير ابن
OI: «گويد يم ،»مغمس« نام به محلي در او مرگ ذكر از+ [�V�� d��- )�	+ ��<�� M,���� 

�f&(«.٣٣  
  :است آمده) لهب واژه( ابولهب داستان در البحار، سفينة در

 در را آن اينكـه  تـا  .بـود  زمـين  يرو بـه  گنديده روز سه او جسد ،ابولهب مرگ از بعد
 قبـر  ،اسالم نشر از بعد و كردند دفن يسنگ زير) عمره راه سر( مكه ارتفاعات از يبعض

  !كردند يم سنگباران را او
 را منفـور  افـراد  قبـور  اسالم، از بعد و قبل عرب، كه شود يم استفاده تعبيرات اين از

 نشـده  نوشته تواريخ اين در و بودند گرفته جمرات يرم از را آن ظاهراً و كردند يم يرم
 آن در واقعـاً  اگـر  .كننـد  يرم را آن و باشند ساخته مزبور قبور يباال بر يستون كه است
 تقليـد  صـورت  همـان  بـه  عـرب  كه بود مناسب داشت، وجود يستون جمرات در زمان
  .كنند

 دمؤي يك صورت به تنها بلكه كنيم؛ مطرح يدليل عنوان به را مطلب اين خواهيم ينم
  .شود يم محسوب

   بحث ينهاي نتيجه

  :كه گرفت نتيجه توان يم چنين گذشته يها بحث مجموع از
 از اعـم  ي،اسـالم  فقـه  نظـر  از ها ستون به ها سنگريزه اصابت لزوم بر يدليل تنها نه .١

 در هـا  سـنگريزه  اگـر  هـا  ستون يرم كفايت بلكه ،نيست دست در سنت اهل و شيعه فقه
  ).شود دقت( .است تأمل محل نيفتد، ها ستون اطراف  دايره

  .ستها ستون اطراف دايره همان در ها سنگريزه انداختن كفايت ،است مسلم آنچه
 اسـتقبال  بـه  و دهنـد  زحمـت  خود به نبايد محترم اجحج آمد، باال در آنچه بر بنا .٢
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 سـنگ  هفـت  تواننـد  يمـ  يراحت به بلكه .كنند يرم را ها ستون و بروند مختلف خطرات
ـ  و كننـد  پرتاب ها ستون اطراف دائره به كوچك  را راه و شـوند  دور محـل  از درنـگ  يب

  .بگشايند بقيه يبرا
ـ  .است يكاف ،بيفتد آن يپا در و بخورد ها ستون به احياناً ها سنگ اگر .٣  لتحمـ  يول

  .نيست الزم ،مشقت اين
 قـرار  بـاال  طبقـه  در كـه  يهاي حوضچه به را سنگ و كنند يرم باال طبقه از هرگاه .٤
 و شـده  سـاخته  يقيفـ  صـورت  بـه  باال يها حوضچه زيرا است؛ يكاف كنند، پرتاب دارد

  .كند يم منتقل پايين يها حوضچه به را ها سنگ
 يعلمـا  هرگـاه  وکننـد   يبررسـ  را مسـئله  اين ياسالم انمحقق همه است سزاوار .٥
 از ييكـ  كنند، توافق مسئله اين بر الزم، يبررس از پس سنت، اهل بزرگان و شيعه اعالم

 شدن مجروح يا رفتن بين از موجب بارها و شده ازدحام سبب كه حج، عظيم مشكالت
 اينكـه  عـين  در .شـد  خواهـد  حل اهللا شاء ان است، گرديده عزيز حجاج از يزياد گروه

  .بود خواهد :يهد ائمه و 9خدا رسول اعمال با هماهنگ عملشان
  .ش  ه١٣٨١ خرداد.ق/   ه١٤٢٣ ولاال ربيع،  قم علميه حوزه

  
  
  

                                                           

  .١٨٩غنيه، قسم الفروع، ص . ١

)¨«سنَن (بر وزن بدن) به معناي . ٢R «است و »
� �%�a w��� يعني به راه خود ادامه بده.  ،».�

راه خـود ادامـه داد و در    بـه  و افتاد زمين به سنگريزه«شود:  بنابراين، معناي جمله چنين مي

  ».جمره افتاد

  .، چاپ قديم٧٣١، ص٢منتهي، ج. ٣

   .١، حديث ٦، ابواب رمي جمرة العقبة، باب ١٠مستدرك الوسائل، ج. ٤
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  .، چاپ جديد٤٢٨، ص١دروس، ج. ٢٠

  .١١٤، ص٦كشف اللثام، ج. ٢١

  .٢٨٢، ص٢شرح لمعه، ج. ٢٢

  .١٠٦، ص١٩جواهر الكالم، ج. ٢٣

  .١، ح٦، ابواب رمي جمرة العقبه، باب١٠وسائل الشيعه، ج. ٢٤

  .٣، ح١٠، باب همان. ٢٥

  .١، ح٣، بابهمان. ٢٦

در مصـدر آمـده: و إن رميـت و     .١، ح٦، ابواب رمي جمـرة العقبـه، بـاب    ١٠المستدرك، ج. ٢٧

  .دفعت

   .١، ح٣، باب همان. ٢٨
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  .٢، ح٣، بابهمان. ٢٩

  .١٢٩، ص٥السنن الكبري، بيهقي، ج. ٣٠

  .٥، ح٢وسائل الشيعه، ابواب رمي جمرة العقبه، باب. ٣١

٣٢ .g�	�)
% 5���� � n ٧٨، ص٢مروج الذهب، ج؛.  

٣٣ .gX�;�� %� � n ٢٨٤، ص١تاريخ كامل، ج؛.  



  
  
  
  
  

  جمرات رمي مسئله در تحقيقي

  اصفهاني يزدي حسين

  .ش.  ه١٣٨١، زمستان ٤٢ميقات حج، ش

در مقاله مـذکور  ». تحقيقي جديد درباره رمي جمرات«اين مقاله نقدي است بر مقاله 

 هـا  سـتون  بـه  هـا  سنگريزه اصابت لزوم بر يدليلاثبات شده بود که از نظر فقه اسالمي، 

کنـد. در مقالـه   ها کفايـت مـي   ها در دايره اطراف ستونريزهوجود ندارد و انداختن سنگ

شيده شده است. نويسنده محتـرم بـرآن اسـت کـه تـاکنون      رو اين مطلب به نقد کپيش

. ايشان است سنگريزه زدن و يرممحل  يتنهاي به ها ستون اطراف كهکسي ادعا نکرده 

 با استناد به کلمات فقها، روايات و کتب لغت و بررسي آنها، به اين نتيجه رسـيده اسـت  

 به متبادر ستون، نبودن فرضِ با و داشتن، وجود صورت در ،است ستون همان جمره، كه

 كـه  مانـد  ينم يباق يمجال ديگر بنابراين .است ستون مكان و محل جمره، لفظ از ذهن

 اطـراف  زمـين  كفايـت  بـه  فتوا و بكنيم را اطراف زمين استفاده األرض كلمه از بتوانيم

  .بدهيم ها ستون

 منتشـر  قم علميه حوزه برجسته يعلما از ييك توسط يتحقيق يا نوشته پيش يچند
 اسـت،  حـج  يضـرور  مناسـك  از ييكـ  كـه  جمـره  يرمـ  بـه  نسـبت  آن، در كه گرديد

 ايـن  فشـرده  و خالصـه  .انـد  شـده  قائـل  يبيشتر توسعه مورد اين در و كرده تجديدنظر
 اصـابت  هـا  ستون به حتماً ها ريزه سنگ نيست الزم جمرات، يرم در: «كه است  آن نظريه

  ».است يكاف ،برسد هم ها ستون اطراف به اگر بلكه .كند
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 آن دربـاره  يمطـالب  كـرده،  جمـرات  محـل  بـه  يا هراشـا  ابتـدا  مطلـب،  توضيح يبرا
 جمره« ،» ياول جمره« از است عبارت شده، واقع منا در كه يا گانه سه جمرات: آوريم يم

  ١.»عقبه جمره« و » يوسط
 دوازدهـم  روز تا و شود يم آغاز الحرام ةحجذي دهم قربان، عيد روز از جمرات، يرم
 هـا  آن بـه  را هـا  ريزه سنگ حجاج كه دارد يستون جمرات، اين از يك هر و يابد يم ادامه

  :پردازيم يم گفته پيش نوشته نقد و يبررس به اكنون. كنند يم پرتاب
 را ها سنگ بايد كه چيست جمره: «... اند كرده مطرح چنين را بحث بزرگوار نويسنده

 يا زنند؟ يم سنگ آن به امروز كه ستها ستون همين ،جمره آيا كرد؟ پرتاب آن يسو به
 هـر  يسـو  به سنگ ييعن دو؟ هر يا دارد؟ قرار ها ستون اطراف كه است يزمين قطعه آن

  ».است يكاف ،شود پرتاب كدام
  :باشد گونه اين بايد بحث طرح كه رسد يم نظر به چنين

 و هـا  ستون يا است ها ستون همين شود، پرتاب ريزه سنگ آن به بايد كه يا جمره آيا
 يكسـ  ،زمان اين تا زيرا است؛ خارج بحث از ،يتنهاي به ها ستون اطراف و ها؟ آن اطراف

 مـوارد  اكنـون  .است سنگريزه زدن و يرممحل  يتنهاي به ها ستون اطراف كه نكرده ادعا
  :كنيم يم يبررس و بحث ،يديگر از پس ييك را،

 اطـراف  زمـين  همـان  جمـره : «... اسـت  آمده گونه اين گفته پيش نوشته از يبخش در
  ».شود يم جمع آن در ي،رم نگامه ،ها سنگريزه كه يزمين قطعه همان ست؛ها ستون

 وجـود  امـر  ايـن  بر يگوياي اشارات نيز :معصومين روايات و لغت  ارباب دركتب
 :معصـوم  امامـان  ايـام  در و 9اهللا رسـول  عصر در كه دهد يم نشان قراين بلكه. دارد
 زمـين  قطعـه  آن بر را خود يها سنگ ،حاجيان و نداشته وجود جمراتمحل  در يستون

  ...».و انداختند يم
  :گوييم يم نظريه، اين پاسخ در

 و هـا  سـتون  اطـراف  فقـط  ي،رم محل و جمره شد، اشاره تر پيش كه گونه همان: اوالً
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 خارج به آنجا از و زد ستون به را ها ريزه سنگ يكس اگر زيرا نيست؛ ها ريگ جمعمحل 
 يمجـز  و نكنـد  كفايت بايد نرسيد، ها ريزه سنگ  اجتماع محل به و شد پرتاب اطراف و

  ؛دهند يم كفايت به افتو فقها يتمام كه يصورت در نباشد؛
 زمـان  در سـتون  نداشـتنِ  وجـود  صـورت  در كه شود يبررس بايد موضوع اين: ثانياً

 بـه  يـا  شـد  يم زده ها ستون جايگاه و محل به ها سنگريزه آيا ،:ائمه و 9يگرام پيامبر
 نبـودن  بـا  کـه  اسـت  ايـن  بگـوييم  تـوانيم  يمـ  آنچه نيست يشك ؟ها ستون اطراف زمينِ
 كجا از ليكن است. بوده يمجز حتماً ها ستون يبنا زيرِ ييعن ،آنها يجا و محل ،ها ستون

 ها ريزه سنگ :ائمه و 9اسالم يگرام رسول زمان در كه كنيم ادعا توانيم يم چگونه و
  بدهيم؟! ها ستون اطراف بودن يمجز به افتو بتوانيم تا زدند يم ها ستون اطراف به را

 وجـود  يسـتون  :ائمـه  و 9پيـامبر  زمـان  در كـه  كنـيم  يم فرض ديگر، عبارت به
 آن در كـه  شود يم شاهد و دليل ما يبرا فرض اين آيا بزنند، آن به را سنگريزه تا نداشته

  زدند؟ يم ها آن اطراف زمين و ها ستون محوطه به را ها سنگ ،زمان
 هـا  سـتون  يجا و محل به زمان، آن در كه داد يقو احتمال توان يمنکه يا به توجه با
  .است استوار و يقو بسيار ،شبهه اين و زدند يم سنگ

 متوجه بيشتر ها ذهن ،:ائمه و 9يگرام ينب زمان در ستون نبودن بانکه يا خالصه
 و روايـات  لسـان  در اگر وها  ستون اطراف زمين نه شود، يم ها ستون يبنامحل  و مكان

 و دليـل  را آن تـوانيم  ينم باشد، شده األرض به تعبيرعليهم ـ   يتعال اهللا رضوانـ  فقها كلمات
 فقهـا  كلمـات  ناگزيريم بنابراين، .دهيم قرار ها ستون اطراف زمينِ بودن يكاف يبرا مأخذ

 صـادر  تعبيرات و روايات لسان در همچنين و كنيم نقل است، آمده يفقه متون در كه را
  .باشيم داشته تأمل و دقت :ائمه از شده

 جمـره،  يرمـ  وجوب مسئله اصل در ،يفقه متون در ،فقها از كدام هيچ گفت بايداما 
 و شـده  االرض بـه  تعبير اين مسئله فروع از يبرخ در ليكن اند، نبرده كار به األرض تعبير

 روشـن  البتـه . اسـت  آمـده  جمـره  يا يمرم تعبير ،مسئله فروع همان در ديگر، يبرخ در
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 قطعـه  آن به اشاره است، يعهد آن الم و الف و است الم و الف يدارا االرض كه است
  .است شده آن از جمره به تعبير مسئله، اصل در كه خاص زمين

 اثبـات  اگـر  و باشـيم  داشـته  جمـره درباره  يتفحص و يبررس است شايسته اينجا در
 نبـودن  فرضِ با و داشتن وجود صورت در است ستون همان جمره، از متبادر كه كرديم
 يمجـال  ديگـر  بنـابراين،  .اسـت  ستون مكان و محل جمره، لفظ از ذهن به متبادر ستون،

 كفايـت  به فتوا و بكنيم را اطراف زمين استفاده ،األرض كلمه از بتوانيم كه ماند ينم يباق
  .بدهيم ها ستون اطراف زمين
 األرض بـه  تعبيـر  ،مسـئله  فروع در اگر: گوييم يم روايات لسان در مقياس، همين به
  .است آن يجا و محل يا ستون يمعنا به ،جمره ييعن معهود، زمين به اشاره باشد، شده

   يفقه متون در فقها كلمات و تعابير

  فقها از يقدما .۱

�� ): «.ق  ه ۳۸۱ يمتوفا( =صدوق شيخ !K�-�  a�T 4�� �� ��� M)� �K&<��   ��  ��� 4l  &� ��� �I , 4F��6 �< �V�� 
�	 4% �0� �+  �j�6 �.  E:�� �K ��.«  
  ٢ .است رفته كار به جمره تعبير تنها و نيامده ميان  به ارض از يسخن عبارت اين در

�: «الهدايه كتاب صاحب !K�-�  a��T 4� �� �� ���� M)� �K<���  �  ��� 4l  &�� �� ����  &F��6 �< �V��� ��	 4% �0� �+  �j�6� �. 
 E:�� �K   ٣».)1كالمه آخر يال( »��
� q©4 ) _�� ): «.ق  ه ۴۱۷ يمتوفا( مفيد شيخ �� ��� M) �K&<�� ai��   �!��� 4� F��6 �< �V��  �� &<��� �
 �+  �5� 4%  X�6-

�	 4	 �f ��  ��  �� &< �(x  �5 4% �l` ���/«.٤  
  .است نيامده »ارض« تعبير نيز عبارت اين در

�� «ي: طوس شيخ �y�6�� �(  ���/ � 4% � �(  �{ �) �(  4 �?̂��� F�6 �< �V���  4j�6 �]4�  E:�� �K ��«.٥  
�� : «فرمايد يمنيز  الخالف كتاب در �y�6�� �(  ���/ M 4!�i�6 �(  �>  4� �% �4�  4� � � �I  4F6 �< �V��«.٦  

%�): «.ق  ه ۴۴۷ يمتوفا( يالحلب ابوالصالح � �( �	�� 4% �M/ ��KN� � �{ �) �(  �?̂��� � ��� �I F��6 �< �V���  �� 
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 �� 4l M) �K&<��� .«  
�� �): «.ق  ه ۶۹۰ يمتوفـا ( سعيد بن ييحي �+  �1 �e� �\  ���% �{)� �(  4� �?���� ��% �0   �� ��� �I  �F��6 �< �V���  4j�6� �]4� 

 E:�� �K ��«.٧  
1& : «المختصرالنافع در محقق �) �<��� W  4w �.��%  ��% �{ �)(  4 �?̂���  ��  �� 4l � �% �0  4� � � �I  4F�6 �< �V���.«  
 »األرض« يـا  »ارض« از ينام كلمات، اين از يك هيچ در شد، مالحظه كه گونه همان

  .است نيامده ميان به
  فقها از متأخرين .۲

�� «ي: حل عالمه ª�<�(  &P �� 4.�� �% � 4�4�a   �{ �) �(  4 �?����  ��  �� 4l `��4�F �_ : &1�̂�c� � �% �0  4� ��I  4F�6 �<V��ooo.«  
�� : «دارد ديگر تعبير در  &1�K(�  «X &�  E��K ��  a�T 4� � �� ����.«  
 تعبيـر  بـا  و شده جمره به تعبيره جمره، يرم وجوب اصلِ در فقها، ديگر كلمات در
  .است نيامده ارض

 همـان  منظـور  شـده،  األرض به تعبير مسئله اين فروع در چنانچه حساب، اين يرو
 فـرض  بـا  كه شود يم زده آن به ها سنگريزه كه است يستون همان ،جمره و است جمره
بـه  تعبير از بنابراين، .شود زده ستون يزيربنا و جايگاه به بايد القاعده يعل ستون، نبودن 
  ٨ .ستها ستون اطراف ارض مقصود، كه كنيم استفاده توانيم يم چگونه ارض

   روايات در جمرات

۱.  �5 ��  E!�4V �.  4� � ��� �c�  �1� �- : &O�
 &-  4�� 4c  4!�6 �� 4��7  &O�
4V &f  ��� �!4+ ��� �V �%  ¦>� �]4\  &��4+&q �+  ̂54 4U  EX��� �
4�  �1�� �- 
 �� �V �\  &!( 4 &H  ���/  �j�� �K�H  �3 ��  �j�� �"  &1) &. �0 4��9  �1� �- : &O�
 &- :, �� �V �\  �1� �< �+ : ��4+�/  ̂5�4 4U  EX��� �
4�  �� x  ��� 4;&H  ̂5�4 4U 
 ̂i ��a  �D4<�H  ̂54 4U  Ej �� ��4� ooo  ̂�&_  ��4+�/  ̂54 4U  ̂i ��a  � 4©�q �H  ̂54 4U  �� � �� ����  ���� &V����  �� 4% � �B �+  �� � �� ����o ٩ 

 يبرسـ  تـا  ده كوچ ]قربان عيد شب در[ را زنان ...«: فرمايد يم 7امام روايت اين در
  .»بزنند ]سنگريزه با[ را جمره ،آنان آنكه تا) عقبه جمره( يعظم جمره به

  .است نيامده ميان به ارض از ينام و شده يعظم جمره به تعبير جمره از
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۲.  �5 ��  �F �( 4�� �V &%  45��  E03̂ ��  �1� �- : �1� �- )&��/  4!�6 �� 4��7 g �, &u  �� ��  40 �3 4 ���  ̂�&_  4O�|�  �� � �� ����  �) �K&<���M ��4i�̂� 
 �!�� 4�  4F�6 �< �V���no١٠ 

 يقصـو  جمـره  بـه  تعبيـر  جمرات، آخرين از كه كنيد يم مالحظه نيز روايت اين در
  .است نيامده ميان به األرض از ينام و شده

۳.  �5 ��  �[)&< �V �(  45��  EJ�� �V &8  �1� �- : &O���q �. � ���/  4!�6 �� 4��7  45 ��  40 �3 4 ���  �1�� �< �+g : ��� &-  �!��� 4�  4 ���H �� �� ����  �� x 
 �� &< �H  �!�� 4�  4� � � �I  4F�6 �< �V���no١١  

  .است شده تعبير عقبه جمره به جمره از روايت، اين در
۴.  �5 ��  E!�4V �.  «� 4%� $��  �1� �-g : �% �0� )&��/  4!�6 �� 4��7  �� � �� ����  ���� &V����no١٢  

 الجمـره  يا عقبه جمره ،يقصو جمره ،يعظم جمره به عقبه جمره از روايات، اين در
 ذهـن  بـه  شود، يم زده آن به ها سنگريزه كه ستون همان تعبيرها، گونه اين از و شد تعبير

 يدارا ،گانه سه جمرات كه شود يم استفاده چنين الفاظ اين از ديگر، عبارت به و؛ آيد يم
 آيـد،  يم متشرعه ذهن به كه يعالمت اند؛ نبوده عالمت يب و مسطح زمين و هستند عالمت

هاسـت   ستون يزيربنا خاصمحل  و جايگاه ستون، نبودن فرض به و ستها ستون همان
  .آيد ينم ذهن به ها ستون اطراف زمين اصالً و

  .ستها ستون اطراف زمين شود، يبررس است يضرور كه ديگر مسائل از
  آمده است:   عمار معاويةبن روايت مانند ،روايات يبرخ در

 �, &u  �� �� , 40 �3 4 ���  ̂�&_  4O�|�  �� � �� ����  �) �K&<���M �4i�̂�  �!�� 4� , 4F�6 �< �V��� � �	 4% �0� �+  �5 4%  4X�64- �� �	 4	 �f ��  �� x 
� �	 4% � �H  �5 4% � �l` ���/o١٣ 

 عقبـه  نـزد  آن  كـه  بـرو   يقصـو   جمره يسو  به گاه آن و برگير را جمرات يها سنگريزه
  .نزن باال طرف از و بينداز جمره مقابل طرف از را ها سنگريزه و است) گردنه(

 ايـن  بـر  و اسـت  زمـين  حتمـاً  ،جمـره  كه اند گرفته نتيجه تعبير اين از فقها از يبعض
  :اند كرده استدالل چنين خود نظريه
 يـك  كه است بوده يزمين قطعه ،عقبه جمره دهد يم نشان فقها تعبيرات و تعبير اين«
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  )دره( يواد آن طـرف  يـك  ديگـر،  تعبير به و بوده پايين ديگرش طرف و بلند آن طرف
 واقـع  در كـه  ،يواد طـرف  از را آن شـده  داده دسـتور  .اسـت  بوده تپه ديگرش طرف و

  باشـد،  سـتون  يمعنـا  بـه  جمـره  اگـر  و تپـه  طـرف  از نه كنند، يرم بوده، مكه به پشت
�� « جمله x � �	 4% � �H  �5 4% � �l`  سـتون  يبـاال  ،يرمـ  يبـرا  يكسـ  زيـرا  بود؛ خواهد نامفهوم »/���

  ١٤.»رود ينم
 جمره شد، داده توضيح استدالل بيان در كه گونه همان: گوييم يم نظريه اين پاسخ در

 و مسـطح  آن اطـراف  اكنـون  و داشـته  قرار يگود در زمان، آن در) جمره آخرين( عقبه
ي نه از منظور و است سرازير كامالً آييم، يم كه مكه طرف از ليكن ،است گرديده هموار

 و گيـرد  قـرار  جمره يرو روبه ريزه، سنگ زدن هنگام كه است آن جمره، يباال ]از يرم[
�� « نرود؛ آن يباال x  4{ � �H  a
� 4� � �� ��  x« يا »���� &< �H �	��
  از ،يآمـد  مكـه  از كه يهنگام ييعن »��
 .بـزن  سنگ جمره يرو روبه و پايين از بلكه نكن، يرم است جمره بر مشرف كه يمحل
  :كنيم بيان يشواهد ـ اهللا ـ رحمهم فقها كلمات از ناگزيريم اينجا در

  :فرمايد يم عقبه يمعنا در يحل عالمه
 �O�� «� &.  &�� �I ,F�6 �<V��  ��  ��l W  4��S ��  4X�6 ��� F�6 «-£ &%  45�  4��̂���n �V(� dI o١٥ 

 جـاده  از و گرفته قرار جاده دست زير كوه، پايين در زيرا ؛گويند جمرةالعقبه را يآخر
   .است تر پايين

�� « در لمعه متن شرح در يثان شهيد همچنين  &1�6 �<4i �.�  4� � �� ���� �� &l« است آورده:  
M�/ � �� �I ,F�6 �< �V���  �� ��&L� � 4#�6<4i.��  &P &\ �) &� ��< &% *̀ � �# x  *����� �	��
 �� 3�� � �	�� �(  �5� 4% F�(�� ��� :

g� �	 4% �0� �+  �5 4%  4X�64- � �	 4	 �f ��  �� x � �	 4% � �H  �5 4% � �l` ���/n  ��  �x�  �7�� �
 �+ � �#  ¦P� �f ��  ¬p��u  &̈ �<̂?�i �(  4P�4� 
1�6 �<4i �.��o 

 ����� همـان  نـرو،  جمـره  سر يباال و بگير قرار آن يرو روبه سنگريزه زدن هنگام ييعن
  ١٦.آن يباال طرف از نه بزن رو روبه طرف از را جمره كه دارد روايت در كه

 .بزنـد  و بايسـتد  آن مقابل و نباشد جمره بر مشرف ايستادن، يجا خالصه، طور به و
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 بگوييم بتوانيم تا نگير، قرار آن يباال كه نيست اين »نزن جمره يباال از« يمعنا بنابراين،
�� « جمله و است نامفهوم جمله اين باشد، ستون اگر x � �	 4% � �H  �5 4% � �l`  بـر  باشـد  شـاهد  »/���

  .است زمين جمره، از مراد اينكه
  : جمره توضيح و تفسير در =جواهر صاحب كالماما 

 ��_ ��L� 5% ���� >��6�� ,p)KGL� �/ PV�r)% �T @ ,5��( 3�� W D��� ,{���
�� � 
� ��. w�,� P�%� 0��N�� 0�yK�� � �3]L� ,03��� �/ 5% ���� ��V��� �3i�f� F�
�6<�� 

�3ifx ��N� �l!��� ooo � W ��0!��� :�� �ZT ��.� j�r)L ��%�� � )�l ,>���6�� �/ 
,PVr)% ��s j�it 5% �N� , � X�- :�l j�ik �N� x X|�]�� P�% � =�  ���� 5�� 

P()��� P �\q� ,b0c� � ;¡x� w�
� �% P�+ 5% 1�I�� � W �0�!L� !V� F(��� w�  �	�� 
1�-g :� y6�(� j�<�� 0�6i��� F���"T >���6�� j�% ,d�)�f� P��\c Q��VL� ��� 5�% ��;� 

,���� � {!V� 5�<�H ��v� 5% �!	V�� ,P\�!�  �%�j% P���� l�����+ >��;i�x� F���"~� 
PVr)% on� P��T jf( �% PiV�. 5% ��0!�� � D�� {���
�� P� �\/ �xT x !���<H W 1 ��c� 

,1��e��� � P�
V� Pf)�� ��V6i.x D�-)H �!K�� P�
�o 
 يبنـا  آن كـه  يصـورت  در اسـت،  آنمحل  يا ،)ستون( مخصوص يبنا جمره، از منظور

 ايـن  از و .اسـت  آمـده  اللثـام  كشـف  در كـه  گونه همان باشد، نداشته وجود مخصوص
 يرمـ  ،اسـت  جمـار  نـامش  كـه  كوچـك،  يهـا  سـنگ  بـا  كـه  شده ناميده جمره جهت

ــا شــود، يمــ ــه جمــره از ي ــا ب ــه اجتمــاع يمعن ــه قبيل  اجتمــاعمحــل  چــون شــده، گرفت
 ،يرمـ محل  يبرا است اسم ،جمره كه است آمده »دروس« كتاب در و ...هاست سنگ

 جمـع  هـا  ريـزه  سـنگ  كه يجاي همان ييعن است؛ آنمحل  يا مخصوص يبنا همان كه
 كـه  يمحلـ  نـه  اسـت،  سنگريزه اجتماعمحل  يمعنا به جمره: اند گفته يبعض و .شود يم

 زمـين  همـان  ،جمره كه كرده تصريح صدوق مرحوم و .كند يم پيدا جريان ها سنگريزه
 از مطلـب  اين نقلِ از بعد »مدارك« كتاب در و .نيست اجمال از يخال او كالم و است

 يبنـا  آن بـه  سـنگ  اصـابت  لزوم به باشيم داشته يقين است سزاوار«: گويد يم صدوق،
 جمـره  عنـوان  بـه  امـروز  آنچـه  زيـرا  باشـد؛  داشته وجود بنا كه يصورت در مخصوص،
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 شـود،  ينم حاصل آن بدون تكليف يادا به يقين عالوه به ؛بناست همان است، معروف
  ».است يكاف آنمحل  به سنگ اصابت كه است اين ظاهر ،برود بين از بنا اين اگراما 

  :فرمايد يم جواهر صاحب مرحوم سپس
 .گـردد  يبرم ،گفته مدارك كه يمطلب همان به شد، نقل اللثام كشف و دروس از آنچه

 همـين  هـم  صـحيح  و نكـرده ) سـتون  نبـودن  ييعنـ ( زوال به مقيد دروس در شهيد يول
  .نيست ها ستون وجود به مشروط ،جمره صدق زيرا است؛

 باشد، داشته وجود ستون اگر كه شود يم استفاده چنين جواهر صاحب اخير جمله از
 ها؛ آن جايگاه و محل به ،ها ستون نبودن صورت در و شود زده ستون به ها سنگريزه بايد
 و كنـد  يمـ  صدق جمره يرم هم ستون نبودن با و ندارد ستون بر يتوقف جمره يرم زيرا

  .اند برگزيده را نظريه همين اللثام كشف در ياصفهان فاضل و دروس در شهيد
 بـا  ترديـد  يب است معتقد او كه شود يم استفاده يخوب به نيز مدارك صاحب كالم از
 سـتون  و بنـا  همـان  جمـره  لفظ از زيرا كرد؛ يرم را ستون همان بايد ،)ستون( بنا بودن

 بـه  بايـد  نباشـد،  موجـود  بنا كه يصورت در و است همين هم معروف و شود يم فهميده
  .بگوييم چنين بتوانيم هم معظمه كعبه در شايد و بزنند آن محل و موضع
 ذيـل  ،قسـمت  ايـن  تأييد يبرا ما و است همين هم جواهر صاحب نظريه نتيجه، در
  :  نويسد يم كه كنيم يم نقل را جواهر صاحب عبارت

 �� 54� �� &(  &� �) &�  4��&�L� � 4U  X̂ �?�L�  4P4��) ��q4� �i��� �	�� 4%  &��;4H0��  4>���64�  ��/ d 4 �BC  ��/ �; 4G\��ob  

 و خصوصـيات  تمـام  با باشد، ستون) يبنا زير( جايگاه همان جمره، از مراد دارد امكان

 از يـا  سـاختمان  آمـدن  بـاال  وسـيله  بـه  ارتفاع نظر از آيد؛ يم پيش آن يبرا كه يحاالت

  .آن امثال و بنا رفتن پايين جهت

 در كـه  اسـت  اين دهيم، نسبت جواهر صاحب به توانيم يم را چه آن خالصه، طور به
 سـتون  نباشـد،  يا باشد ستون بگيريم؛ نظر در را زيربنا و جايگاه اين بايد سنگريزه، زدن

 ،مـثالً  باشـد  زيـر  طبقـه  يك يا رود باال طبقه به اگر درنتيجه كه بيايد، پايين يا رود باالتر
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 از جـواهر  صاحب مرحوم فرماييد، يم مالحظه كه گونه همان و كند يم جمره يرم صدق
 زمـين  بـه  يرمـ  جـوازِ  نسـبت  الحق،بفرماييد).  دقت( است نرفته فراتر جايگاه و ستون

 ذيل به توجه با خصوص به است؛ ايشان كالم ظاهر خالف له، معظم به ،ها ستون اطراف
�� : «فرمايد يم ان كهايش كالم  &54� �� &(  &�) �� ��&�L� � 4U  �X �?�L� P��)�q4�  .كالمه آخر يإل »

 زمـين  بـودن  يمجـز  تأييـد  در( »االزهـار  شـرح « در يمرتض احمد از كه يعبارتاما 
  :اند نموده نقل) بنا اطراف

 ��~+ !K- F��"T >��6�� X�<+ ,Metx P�\c @ !K<( %L�� , � �%L��  )�l 0��<�� x >���6�� 
[)K�L�o١٧ 

 قصـد  زيـرا  نيسـت؛  يكـاف  انـد  گفته يبعض بزند، ستون به را ريگ كه كند قصد هرگاه
 قـرار  آن بـر  ها ستون كه است يزمين همان ي،رممحل  كه يدرحال نكرده، يرم جايگاه
   .است شده نصب آن بر كه يبناي نه اند؛ گرفته

 دانـد  يم بنا زير يا بنا همان را يمرم يمرتض احمد كه است اين رسد يم نظر به آنچه
 دانـد؛  ينمـ  يمرمـ  است، حوضچه داخل كه را ستون اطراف زمين ييعن ستون، اطراف و

 ايـن،  بر افزون». اند گفته يبعض« ييعن است؛ نموده »قيل« به تعبير را آن مخالف نظر زيرا
 بـه  يرم كه كنيم ادعا توانيم يم بيت، اهل يفقها و بزرگان كلمات و روايات در يسير با

  .ندارد ياشكال گونه هيچ ستون،
 وجـود  كـه   يصـورت  در بناست، همان يمرم و جمره كه است كرده تصريح =شهيد

 و فقهـا  كلمـات  در ١٨.»��l X��L� ���6L: «است آمدهنيز  اللثام كشف كالم در .باشد داشته
 بنا به اصابت قصد در تشكيك بنابراين، .است شده تعبير نحو همين به نيز روايات لسان

  .است اساس يب يرم صحت در
�� W« اسـت  فرمـوده  كـه  الشيعه مستند در =ينراق كالم و �% �0  4� ��� �� F��6 �< �V��  ��  &1��< &(  &P��� 

M) �K&<���   *�S(/ �% �0   &[-/  4:� �� ���  4�`���  a�T �F�̂% �  &�0� �v�  �5 4% F�̂%  a��T ���%X�K(  *x�� ��	���� W 
 40�]�(  4̈ (�̂��  ��  �� 4l F��) &K�� �% { �)����� W  E0�! 4f ��� �� XKî &%  �Xi4� � �?�  & �	�� �( �	i	 �f �!  يخـال  ،١٩»���(��4
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 انحصـار  ،عقبـه  جمـره  كه شود يم استفاده جمالت اين از و نيست تصريح بلكه تأييد از
  .شود ينم شامل را اطراف زمين و دارد ستون در

   يخوي اهللا آيت كالم در تصريح

 شـود  يمـ  اسـتفاده  آن از كـه  دارنـد  يتوضـيح  رابطـه  اين در يخوي اهللا آيت مرحوم
  شود؛ زده ها ستون به بايد تنها ها سنگريزه

 �! �- O+� P\̂/  �! &�x 5 4%  41)" &�  4:���K �N�  a��T 4��� ���  �� �	4i ����"�  ��  �J�( �0x  ̂�/ � �� �� ��� 
� ��)f)�L� W  45 �% �� 6�����9 � F ��|c�: x 54��&( ��l®�<�  a��T 4{ �)� �( F�%�� 4<��  ��  �J��( �0x W 

�l 4B� �yH  �� �	4
(!�6 �H  &̄ �G �� �+  �w�
4H � � �� ��� ��) &f)�L� W �4 4Z�%�: x  &{e�
 �( �	&� �% �0  *�%ef {!V� 
 4��� �%T �	4|�<��  a�T 4u° ��\ $!��  �j �%  ̂�/  �5( �!��  E���  a�T 4{ �)(  4F�� �<��  ��  4{��-  4F ���� �]�� `� �+  !̂� &�  �5� 4% 
 4,�;�4H �,l  4�� &N� �%`.x�  �� �,4�  �)�� �� �r � �+  4O �% 4! &l � �� ���  ��  �O��&� W � 4Z�� �%  ¦��I � �u&/�  

 ��/  �O� «s &0  ���/  �O��
 &R  �̄ ��� �  4O�� 4� «]�� � �?4�  $! �V &(  �w�   */e &f �	�� 4% ,*�+ &�  ��q�x ��	4� �% �4�  �� 
 &j� �� �(x  ^̄ ���  ��  4d 4) �?�\  �5 4%  4� �! 4"  41)" &� � ��N�   a�T� �� ��� �	i\�a j�r)% F�f�N� 5�% 
P%`�o٢٠ 

 در جمـره  انحصـار  در دارد صـراحت  بلكـه  ،كـرد  اسـتفاده  تـوان  يم فوق عبارات از
 خواهـد  آن يزيربنـا  و جايگـاه  فقـط ) ستون( بنا نبودن صورت در و ها ستون خصوص

  .بود

   لغت كتب يبررس

 ايـن  آن و شـود  تحقيـق  آن دربـاره  اسـت  مناسب كه مانده يباق مطلب يك اينجا در
 و »نهايـه « در اثيـر  ابـن  ماننـد  هـا،  يلغـو  كـالم  و لغت در جمره: اند نموده ادعا كه است
 يبرا اند خواسته راه اين از و شده استعمال »حصَيات« يمعنا به »العروس تاج« در يزبيد

 بنـا  و ستون جمره يمعنا كه شود يم استفاده مسير اين از بلكه .شوند قائل توسعه جمره
  !گيرد يم فرا را ستون اطراف زمينِ بنابراين نيست،
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 در باشـد،  هم »حصَيات« جمره يمعان از ييك چنانچه: گوييم يم مطلب اين پاسخ در
 در جمره ييعن ؛است كرده پيدا بالغلبه علَم حالت باشد، »يالحص مجتمع« كه ،اول يمعنا
  .است شده علم ،خاص فرد اين

�̂\�P& « :فرمايـد  يمـ  كـه  شده اشاره نيز مدارك صاحب كالم در 4c  &Q��V�L� ���  �5� 4%  4�� �;�� 
��: «گويـد  يم الفيه در مالك ابن و »��� !�- B�K(  *3� �
 �� F�6
y��� Q��S% �/ [)?�K%  a��T

F6<V���«و شود يم علم ،امعن آن در استعمال غلبه واسطه به يمعناي در يلفظ يگاه ييعن ؛ 
ـ  ،شـود  يم گفته الجمره لفظ هرگاه كه بينيم يم اآلن ما  ييعنـ  ي،الحصـ  مجتمـع  درنـگ  يب

 بـه  بنـابراين،  .هـا  سـنگريزه  خود نه آيد، يم ذهن به آنها اجتماع محل و سنگريزه جايگاه
 از دسـت  توانيم ينم اند، گفته حصيات يمعنا به را جمره لغات، از يا پاره درنکه يا مجرد
  .برداريم آن متبادر يمعنا

 است آنـ   باشد ستون كه يصورت درـ   مطلب اين تشريح و توضيح در كالم خالصه
  :كنيم تصور توانيم يم فرض سه كه

  ي شود.رم ستون فقط .۱
  .شود مير دارد، ستون به احاطه كه يزمين ييعن ستون، اطراف فقط .۲
 هـر  بـه  است مخير ييعن كند؛ يم كفايت ،شود يرم آن اطراف و ستون از هركدام .۳
  .بزند بخواهد كه كدام

  :دارد وجود فرض سه نيز ستون نبودن صورت در
  رمي شود. ستون يبنا زير قسمت ييعن ستون، جايگاه و محل فقط .۱
  .شود يرم ستون جايگاه اطراف زمينِ .۲
  رمي شود. جايگاه اطراف زمين يا ستون و جايگاهمحل  زمين از كدام هر .۳
 مـورد  دو گانه، شش يها فرض و احتماالت اين از فقها، كلمات و روايات در سير با

  :است صحيح
 اطراف زمينِ نه ستون، خود به زدن ييعن ستون؛ وجود فرض سه از اول فرضالف) 
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  .ستون خود و اطراف زمين از كدام هر به نه و
 يزيربنـا  و جايگـاه  بـه  كـردن  يرمـ  ييعن ستون؛ نبودن فرض سه از اول فرضب) 

  .آن اطراف زمين و جايگاه زمين از هركدام و جايگاه اطراف زمينِ نه ستون،
 است معلوم .اند اشكال محل آنها كه چرا بدانيم؛ يكاف توانيم ينم را يباق فرض چهار

 در ظهـور  يهمگـ  العظمـي  الجمـرة  يا يالقصو الجمرة ،»العقبة جمرة ،الجمرة جمره، كه
 بـا  باشـند،  نداشـته  هـم  ظهـور  اگـر  و دارند ها ستون يزيربنا و جايگاه يا ها ستون همان
 را الفـاظ  ايـن  اطـالق  اسـت،  سـتون  بـه  سنگ زدن اج،حج ميان متعارفنکه يا به توجه

  .آنها جايگاه به ،ستون نبودن با و نمايد يم ستون به منصرف
 الفـاظ،  و تعبيرهـا  ايـن  از مـراد : «بگـوييم  بتوانيم است ممكن كه كند ادعا يكس اگر

 داريـم  شك معنا اين در اينكه به باتوجه: گوييم يم پاسخ در ،»ستها ستون اطراف زمينِ
 و بـدهيم  هـا  سـتون  اطراف زمينِ به زدن كفايت به فتوا توانيم ينم نيست، اعتماد مورد و

 نيـز  جـواهر  صاحب كالم نتيجه و كرديد مالحظه مدارك صاحب كالم در كه گونه همان
 بـه  توجـه  بـا  خصـوص  به ؛بنماييم آن جايگاه يا ها ستون به اكتفا فقط يبايست بود، چنين

 زنـد  يمـ  خاص محل اين به كه هبود يجار اين بر سلَف، عن خَلَفاً متشرعه، سيرهنکه يا
  .اطراف نه

: فرماينـد  يم يفقه كتب و اصول كتب درعلـيهم ـ    يتعال اهللا رضوانـ  فقها آنكه بر عالوه
 ايـن  يبايسـت  كـه  داريـم  يقين ما صورت اين در ،»دارد الزم ييقين برائت ي،يقين اشتغال«

 غيـر  در و بود خواهد ذمه ء يمبر حتما ،بزنيم ها ستون به چنانچه و كنيم يرم را جمرات
  .شود  حاصل ذمه برائت كه داريم شك ،صورت اين

 خـود  بـه  را ها سنگريزه اآلن كه يصورت در: بگوييم يقهقر استصحاب با بتوانيم شايد
  زمـين  بـه  يا زدند يم ها ستون همين به هم :ائمه زمان در دانيم ينم و زنند يم ها ستون

 استصـحاب  .زدند يم ها آن جايگاه يا ها ستون به كه بوده چنين هم سابق در، پس اطراف
 و مكيل تعيين در همچنين و الفاظ يمعان در ينمحقق از يا عده و فقها بزرگان را يقهقر
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  .اند پذيرفته موزون
 آنكـه  است، وارد »ها ستون اطراف زمينِ بودن يمجز« يفتوا بر كه ياشكاالت از ييك
 كفايـت  حـد  فالن تا ها ستون اطراف به زدن بگوييم كه ندارد يمرز و حد ،اطراف زمين

  بفرماييد) دقت( .كند ينم كفايت آن از زياده و كند يم
 اسـتفاده  مطلـب  دو لغـت،  كتـب  و فقهـا  كلمـات  و روايات لسان از خالصه، طور به

  :شود يم
 محـل  همـين  الاقـل  يـا  داشـته  وجود :ائمه زمان در ها ستون كه است آن ظاهر .۱

  .است بوده  يمرم ،»بنا زير« خاص،
  .ها سنگريزه نه ،هاست سنگريزه اجتماع محل جمره، لفظ از مراد .۲

 بـه  پاسـخ  در لـه  معظـم  ينظرهـا  اظهـار  آخـرين  بـه  اسـت  الزم پايـان  در همچنين
 جديـد  يتحقيقـ « مقالـه  و جمرات يرم مورد در كه حوزه يعلما از يبعض يها پرسش
  :بپردازيم اند، فرموده مرقوم »جمرات يرم درباره
 خـود  نامـه  در حـوزه  يعلما از يبعض .۶ سؤال: «است آمده نوشته آن ۵۰ صفحه در
 ديـده  ارض بـه  تعبيـر  جمـرات  مـورد  در فقهـا  كلمـات  از يبسـيار  در: «داشـته  مرقوم

  ».شود ينم
 فقهـا  همـه  پـس : «انـد  گرفته نتيجه چنين و كرده ذكر را كلمات اين از يبخش سپس

  ».است مخصوص زمين قطعه همان جمره كه ندارند اعتقاد
 يفقهـا  از يبعضـ  كـه  اسـت  آن سـخن  ايـن  مفهوم: «اند نوشته پرسش اين پاسخ در

 و انـد  نگفتـه  ستون يا ارض از يسخن و اند كرده سكوت جمرات موضوع درباره ،يگرام
  ».كند يم ينف را يچيز نه و اثبات را يچيز نه ها آن سكوت كه است مسلم

 زيرا است؛ نشده ياساس هدف و مطلب اصل به يتوجه اصالً متأسفانه،: بگوييم بايد
 جايگاه اين به ها ريزه سنگ بايد« كه است اين گرفته، قرار نظر مورد نوشتار اين در آنچه

 و فقهـا  كلمـات  در زيـرا  شـود؛  زده) هـا  سـتون  جايگـاه  و زيربنا يا ها ستون( مخصوص
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 يعظمـ  جمـره  يا يقصو جمره يا عقبه جمره يا جمرات يا جمره لفظ روايات، تعبيرات
 در تنهـا  ارض بـه  تعبيراما  دارد؛ ظهور ها ستون يزيربنا و ها ستون در فقط كه شده ذكر

 الم و الـف  كه شده ذكر الم و الف با ارض كلمه و آمده مسئله فروعات از يخاص موارد
 كـه  مخصـوص  قطعـه  همـان  ييعنـ  سـت؛ ها ستون و جمره همان به اشاره و است عهد

  .آنها يزيربنا يا ها ستون از است عبارت
  :است آمده چنين ۵۱ صفحه در

 يقهقر استصحاب به ما دارد يمانع چه: «نويسد يم محترم كننده سؤال همان .۷ سؤال
 بـه  ها ستون اين امروز: بگوييم و جوييم تمسك است، اصوليون از يبعض قبول مورد كه

 9پيامبر زمان در البد گوييم يم و گرديم يبرم عقب به شوند، يم شناخته جمرات عنوان
  .»است بوده چنين هم

  :اند فرموده پرسش اين پاسخ در
 كمتـر  و نيست تحج قطعاً يقهقر استصحاب: اوالً زيرا ؛است يعجيب استدالل اين«

 كـه  الفـاظ،  باب در نقل، عدم اصالت مسئله مورد در جز( است رفته آن سراغ به محققي
  ).است يمستقل يعقالن اصل بلكه ،نيست استصحاب در داخل هم آن

 ركـن  نخسـتين  زيـرا  نيسـت؛  موجـود  اينجـا  در استصـحاب  اركان از يك هيچ: ثانياً
  ...ستها ستون اين امروز جمره كه نداريم يقين ما كه يحال در است، يقين استصحاب،

 و نكنـيم  يجـار  اينجـا  در را همـه  قبـول  مـورد  و متعـارف  استصحاب ما چرا: ثالثاً
 يكـ  دانـيم  ينمـ و  نداشته وجود ها ستون اين گذشته يها زمان از يزمان در قطعاً: بگوييم

  است.  آمده وجود به :معصومين زمان از بعد شايد آمده، وجود به
ـ   اصل را آن اند، كرده تمسك يقهقراي استصحاب به كه  آنان: اوالً بگوييم بايد  يعقالي
 شـيخ  مانند علما، فحول و ينمحقق از و اند پذيرفته استصحاب عنوان به بلكه اند، ندانسته

 مرحـوم  اكبـر،  فقيـه  نيـز  و اند دانسته تحج را آن استصحاب باب در اهللا رحمه يانصار
ـ  استصـحاب  به موزون، و مكيل باب در ،ربا مسئله در جواهر صاحب  تمسـك  يقهقراي
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) يالـوثق  ةعرو صاحب( ييزد يطباطباي محمدكاظم سيد مرحوم فقيه، عالمه و اند نموده
 آخر( االصول فرائد عبارت متن .است نموده تمسك آن به احتمال سبيل بر ملقحات، در

  ):استصحاب تنبيهات از هفتم، تنبيه
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 نگـريم  يمـ  شـرع  خطابات در را يمطلب يگاه كه انبد«: =اريانص شيخ كالم خالصه
 صـورت  ايـن  در بـوده؛  يزمـان  چـه  از نـام  اين كه داريم شك و است يخاصّ نام به كه
 بعد زمان در نام اين اگر زيرا بوده؛ قبل زمان از نام اين »يقهقر استصحاب«به  گوييم يم

 يديگـر  يمعنا قبل زمان در كه است اين آن يمعنا نبوده، قبل زمان در و آمده وجود به
 امر صيغه به را آن مثال سپس .»است اصل يمقتضا خالف اين و داشته بعد يمعنا جز به
 سـابق  زمـان  در آيا داريم شك و است وجوب يمعنا به ما زمان در بينيم يم كه زنند يم
 وجـوب  از غير يديگر يمعنا يا بوده چنين ):معصومين ائمه و 9اسالم پيامبر زمان(

 زمـان  در امـر  صـيغه ) يقهقر استصحاب( اصل يمقتضا به گوييم يم گاه آن است. داشته
: فرمايـد  يمـ  كـالم  اين دنباله در =يانصار شيخ .استه بود وجوب در حقيقت هم آنان

  .»است بوده اتفاق مورد الفاظ، باب در يقهقر استصحاب مسئله كه گفتيم سابقاً«
��: «جواهر صاحب مرحوم كالماما  �%��  ��T O�;
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 در اگـر  شـود،  يمـ  فـروش  و خريـد  وزن يا كيل با آنچه به نسبت ربا، جريان درباره
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 و شـود  يمـ  معاملـه  وزن و كيل با چيز آن شهرها از يبرخ در اگر ،باشد اختالف شهرها
 بـه  توجـه  بـا  وـ    شـود  يم معامله وزن و كيل بدون ديگر يشهرها يبرخ در چيز همان
 و معمـول  طبق يشهر هر در مورد اين درـ   نيست معلوم انور شرع زمان وضعيت اينكه

  .شود يم عمل) ربا باب در موزون و مكيل به نسبت( شهر آن مرسوم
ـ  استصـحاب  را مطلـب  ايـن  دليـل  جـواهر،  صاحب  لـذا  اسـت.  داده قـرار  يقهقراي

 بازگشـت  عقـب  بـه  يفعلـ  زمـان  از كـه معنـا   اين به ،»��K?i.x �,l 1�N]: «فرمايد يم
 معاملـه  وزن يـا  كيـل  بـا  زمـان  ايـن  در) مـرغ  تخممثالً ( چيز فالن: گوييم يم و كنيم يم
 بنـابراين  .است بوده چنين هم مقدس شرع زمان در: گوييم يم گرد عقب طور به شود، يم

 معاملـه  وزن يـا  كيـل  بـا  كـه  يچيـز  آن بـه  نسـبت  طـور  همين و است يجار آن در ربا
  .شود ينم

 آن بـه  و كنـد  يمـ  نقـل  را جـواهر  صـاحب  كـالم  آنكه از پس يالوثق عروة صاحب
0 /� )���V\ 5: «فرمايد يم نمايد، يم اعتراض �<( [�?Ki.��  a
�Pf� �u° � )�l �/ 1��<( :

��L� 5% P�)-7 :x �<�H �<���  �w����  *��)V" �  *x�e\«.٢٤  
 مـراد : كنـيم  بيـان  گونـه  ايـن  بحـث،  مورد زمينه در را استصحاب است ممكن ،يآر

 پايين نظر از هم و باشد پايين به باال نظر از هم ،»�����  �w��x �<�H �<« جمله در 7امام
 هـم  و) مصـطلح  استصحاب( الحق شك و سابق يقين شامل هم جمله اين ييعن باال؛ به

  .شود يم) يقهقر استصحاب( سابق زمان در شك و الحق زمان در يقين
 را استصـحاب  قسـم  دو هـر  استصـحاب،  بـاب  اخبارِ كه شود ادعا احتمال اين يرو
  .شود يم شامل
 طـور  بـه  مـا  زيرا ؛است شگفت يجا: گوييم يم ،)ثالثاً( پرسش يپايان بخش پاسخ در

 احتمـال  و نـداريم  9يگرامـ  پيـامبر  زمـان  در هـا  سـتون  اين نبودن به علم يقين و قطع
 تعيـين  بـا  محـل،  سـه  ايـن  در جمرات يشناساي يبرا يعالمت زمان همان از كه دهيم يم

 انـداختن  و يرمـ  موقـع  در كه است آن مسلم قدر و بوده نصب معين مساحت و اندازه
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 .بپـذيريم  تـوانيم  ينمـ  را مقـدار  ايـن  بر زايد و كنيم اكتفا ها ستون همين به ،ها ريزه سنگ
  .العالم واهللا .نيست محرز ما يبرا باشد، سابق يقين كه استصحاب ركن يناول ،رو ازاين
 كـه  گونـه  همـان  كنـيم،  يجار را يقهقر استصحاب ،مقام اين در خواستيم چنانچه و
 اسـم  جمـرات  و جمره كه داريم يقين زمان اين در: گوييم يم كرديم، خاطرنشان تر پيش
 ائمـه  و 9خـدا  رسـول  زمـان  در آيـا  كـه   داريـم  شـك  مـا  و هـا  سـتون  اين يبرا است

 توسـعه  يـا  بوده، آن جايگاه و ستون نام فقط جمره ييعن ،بوده گونه همين :معصومين
 استصـحاب  بـا  ،اسـت  شـده  يمـ  شـامل  نيـز  را آن دور محوطـه  و اطراف زمين و داشته
ـ  استصحاب به قائل كه ينمحقق نظر طبق( يقهقراي  ،)باشـند  يمـ  الفـاظ  بـاب  در يقهقراي
 هـا،  سـتون  نبـودن  صـورت  در و ها ستون خصوص يبرا است نام فقط كه كنيم يم ثابت

  .آنها جايگا و زيربنا خصوص يبرا
  
  
  

                                                           

  نوشت. خواهيم آن، هاي عقبه و نام جمرهدرباره . ١

  .درباره جمره و جمرات توضيح خواهيم داد. ٢

  .٦١، ص١جالهداية، . ٣

  .٤١٧المقنعه، ص. ٤

  .٢٥٤كتاب النهايه، ص. ٥
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  .وگو خواهد شد اين رابطه گفت مقداري در، در آينده. ٨

  .٤٧٤، ص٤الكافي، ج. ٩
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  حال و درگذشته جمرات

  شيرازي ناصر مکارم

  .ش  ه١٣٨٢و زمستان  ، پاييز ٤٦و  ٤٥ميقات حج، ش

اي بـا عنـوان   در مقالـه » دام ظلـه العـالي  «حضرت آيت اهللا العظمـي مکـارم شـيرازي    

انـد  اي جديد درباره مشکل رمي جمرات ارائه داده، نظريه»تحقيقي جديد در رمي جمرات«

ها. براساس اين نظريـه، در   اند نه ستون ها دانسته ريزه و در آن، جمرات را محل جمع سنگ

هـا اصـابت کننـد. در پـي ايـن مقالـه و        ها به ستونريزهضرورت ندارد سنگرمي جمرات، 

تحقيقـي در  «نظريه، نوشتارهايي در نقد آن به نگارش درآمدنـد کـه از جملـه آنهـا مقالـه      

است. پس از آن نقد و اشکاالت، حضرت آيـت اهللا العظمـي مکـارم    » مسئله رمي جمرات

برآمده و نوشتار زير را بـه رشـته تحريـر در     در پي پاسخ به نقدها» دامت برکاته«شيرازي 

تحقيقـي جديـد در   «نوشتار حاضر، پاسخي است به نقدهايي که به مقاله  اند. بنابراينآورده

 محور کلي به نگـارش درآمـده اسـت:    چهار در وارد شده است. اين نوشتار،» رمي جمرات

ـ  فقهـاي  كلمـات  ، نقل جمره توضيح و تفسير در لغت ارباب كلمات«  اهـل  و شـيعه  زرگب

  ».ها پرسش به پاسخ و نقادان ، جمرات در روايات اسالمي و نظرات سنت

   اشاره

 همـين  در »جمـرات  يرمـ  دربـاره  جديـد  يتحقيقـ « عنوان با يا فشرده مقاله تر پيش
 در اكنون آنچه .ساخت يم روشن را جمرات مسئله از يهاي گوشه كه يافت نشر فصلنامه
  .فوق بحث درباره است يكامل شرح شماست، پيشديد
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  بحث چكيده

ـ   اهللا ايـدهم ـ   معاصـر  يفقهـا  ميـان  در و اسـت   حـج  مهـم  مناسك از جمرات، يرم

 مخصـوصِ  ايام در مردم كه است يا گانه سه هاي ستون همان ،جمرات كه است معروف
 مـا  نظـر  در انديشـه  ايـن  گـرديم،  يبرمـ  گذشته به هرچه يول. زنند يمسنگ  آن بر حج،

 يبـرا  يعالمت ها ستون اين كنيم، يم پيدا اطمينان كه آنجا تا شود، يم تر كمرنگ و كمرنگ
 آن بـه  را سنگ بايد و هاست سنگريزه اجتماعمحل  همان ،جمرات و هستند جمرهمحل 
  .كرد پرتاب

 زدن اهللا رحمـه  مـدارك  صـاحب  و پذيرفتـه  را دو اين ميان تخيير =جواهر صاحب
 يسـخن  كمتـر  ،گرديم يبرم كه گذشته به و داند يم احتياط باب از ها را ستون به را سنگ

  ».هاست سنگريزه اجتماعمحل « ؛»�j�ik �N« از سخن بلكه است، مطرح ها ستون از
 آمـده  سـنت  اهـل  و شيعه يفقها از تن ٥٠ حدود نظريات و اقوال مجموعه، اين در
 هـا  سـتون  كـه  انـد  كـرده  تصـديق  اشـارت،  با ديگر گروه و صراحت با يگروه كه است

 صـورت  بـه  امـروز  كـه  هاسـت  سـنگريزه  اجتمـاع محـل   همان ،جمره و هستند عالمت
  .شود يم ديده ها ستون اطراف در يا حوضچه
 معنـا تصـريح   ايـن  بـه  جمـره  واژه معناي تفسير در نيز لغت ارباب از بسياري گروه

 و مورخــان كلمــات از ايــم. آورده نوشــتار ايــن در را آنهــا عبــارت عــين كــه انــد كــرده
. گذشـت  خواهد شما نظر از كه شود يم ديده آن بر روشن يها قرينه نيز نويسان سفرنامه

ـ  كتـب  در جمـره،  احكام در كه يفراوان روايات از يك هيچ در البته  اسـت،  آمـده  يرواي
 يهـا  اشـاره  نيز روايات همين كنار و گوشه در يول ،شود ينم ديده جمره درباره يتعريف

  .كند يم قانع باال تفسير درباره را انديشمندان كه است يواضح
 و همك درباره كه ،يتاريخ كتب ترين گسترده و ترين مهم از ييك در اينكه توجه قابل

  :خوانيم يم چنين آمد، خواهد كتاب آخر در آن متن و شده نگاشته اهللا بيت
 قامـت  انـدازه  بـه  آن ارتفاع كه است ستون مانند يعالمت جمرات، از يك هر وسط در
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 اين و است يرممحل  يبرا عالمت عنوان به و شده ساخته سنگ از و است انسان يك
  ١.است شده پيدا بعداً و نبوده اسالم صدر در عالمات

 كـه  گشـايد  يمـ  انمحققـ  يرو به يا تازه افق نوشتار اين مطالعه كه هستيم مطمئن ما
 را ها ستون و دهند زحمت خود به مردم نبايد و نيست يالحص مجتمع جز يچيز جمره
  .استمحل  بر نشانه و عالمت آنها كه باشند مطمئن ؛كنند يگير نشانه

  پيشگفتار

   جمره درباره يبررس لزوم

 قربـان،  عيـد  روز در خصوص به است؛ جمرات يرم حاجيان، مهم مشكالت از ييك
 يجـان  ضـايعات  هـا  سال از يبسيار در و آورند يم هجوم عقبه جمره يرم يبرا همه كه

 يبسـيار  و اند شده كشته يا مجروح، جمرات اطراف در يزياد كسان و داده رخ يفراوان
  !است ديده آسيب يزياد يها چشم يا ها صورت سرها، اوقات از

انديشـيده شـده،    جمـرات،  يبـرا  دوم طبقه ايجادهمچون  ي،مختلف يتدبيرها گرچه
 اسـت  آن خاطر به ضايعات اين بيشتر .است يباق ناشده حل بزرگ مشكل اين هنوز يول
 ،جمـرات  يرمـ  در كـه اسـت   ايـن  بـر  معاصر، بزرگان يفتاوا دنبال به عموم، تصور كه

 بـر  يروشـن  دليل كه يحال در .كند اصابت مخصوص ستون آن به ها سنگ است واجب
 كـه  انـدازه  همين دهد، يم نشان كه داريم آن خالف بر يداليل بلكه .ندارد وجود امر اين

 ،هاسـت  سـنگ  اجتمـاع محل  كه يا دايره همان در و شود پرتاب جمره يسو به ها سنگ
! هـا  سـتون  آن نـه  ،هاسـت  سنگريزه اجتماع محل همان جمره واقع در .است يكاف بيفتد،
  .است محل آن يبرا يا نشانه ها ستون بلكه

 و شـود  روشن مسئله اين يعلم داليل كه شد تنظيم و تهيه منظور اين به نوشتار اين
 عصـر  در نـه  ها ستون اين كه شود روشن تا گيرد قرار اسالم انديشمندان ديد معرض در

محـل   ديـدن  يبـرا  تنها داشته، وجود اگر .:ائمه اعصار در نه و داشته وجود 9پيامبر
 نصـب  نيـز  آن كنـار  در يچراغـ  گـاه  و نكننـد  گم را يرممحل  حاجيان كه بوده جمره
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  .كردند يم يرم ،شب در ضرورت حكم به كه آنان يبرا شد، يم
 بـه  انـد،  نكـرده  مطالعه دقت با را نوشته اين تمام تا خواهيم، يم تحقيق ارباب همه از
  .لمرضاته اهللا وفقكم ننشينند؛ يداور

  چيست؟ جمره

 ضـروريات  و مسلمات از حج، مناسك از ييك عنوان به جمرات، يرم وجوب اصل
 كـه  اسـت  اين در مهم اما مسئله .دارند نظر اتفاقِ آن، بر اسالم يعلما همه و است اسالم
 همـين  جمـره  آيـا  كـرد؟  پرتـاب  آن يسـو  بـه  را ها سنگ بايد كه چيست، جمره بدانيم
ـ  قطعـه  آن يـا  زنند؟ يم سنگ آن به امروز كه است ييها ستون  اطـراف  كـه  اسـت  يزمين
  ت؟اس يكاف ،شود پرتاب كدام هر يسو به سنگ ييعن دو؟ هر يا دارد؟ قرار ها ستون

 آن كنـار  از يسـادگ  بـه  و انـد  كـرده  سـكوت  مطلـب  ايـن  شـرح  از فقها، از يگروه
 ،جمـره  دهـد  يم نشان يخوب به كه دارند يروشن تعبيرات آنها از يگروه يول اند. گذشته
 آن در يرمـ  هنگام به ها سنگريزه كه يزمين قطعه همان ست؛ها ستون اطراف زمين همان
  .شود يم جمع

 وجـود  امـر  اين بر گويايي هاي اشاره نيز :معصومين روايات و لغت ارباب كتب در
 در سـتوني  :معصـوم  امامـان  و 9اهللا رسول عصر در كه دهد مي نشان قراين بلكه .دارد

 آن نكـردن  گـم  بـراي  عالمـت  و نشـانه  عنوان به بوده، اگر و نداشته وجود جمراتمحل 
 روي هـا  سنگ و انداختند مي زمين قطعه آن بر را خود هاي سنگ است. حاجيان بوده محل

 شـدن  جمـع  محـل ( الحصـي  مجتمـع  يعني جمره، را آن جهت بدين و شد مي انباشته هم
  كنيم: مي دنبال محور چهار در را بحث حقيقت، اين به بردن پي براي .اند گفته) ها سنگريزه

  .جمره توضيح و تفسير در لغت ارباب كلمات: نخست محور
  .سنت اهل و شيعه بزرگ يفقها كلمات نقل: دوم محور
  .شود يم استفاده ياسالم روايات از آنچه: سوم محور
  .نقدها يبررس و مختلف يها پرسش به پاسخ: چهارم محور
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   لغت ارباب كتب در جمره تفسير

  :اند گفته يلغو ريشه چهار جمره يبرا لغت، مشهور و معروف متون در
 چـون  و اسـت  »قبيلـه  اجتمـاع « يـا  ،»اجتمـاع  هرگونـه « يمعنا به اصل در جمره .١

  .اند ناميده جمره را آن هاست، سنگ اجتماعمحل  ،جمرات
 جمـرات  آن بـه  است، سنگريزه جمرات چون و است »سنگريزه« يمعنا به جمره .٢
  .اند گفته
 حضـرت  كه يهنگام زيرا است؛ »شدن دور سرعت به« يمعنا به »جِمار« از جمره .٣

 سـرعت  به شيطان و كرد يرم سنگ وسيله به را او يافت، محل اين در را ابليس 7آدم
  .شد دور آنجا از

 گـاه  كـه  است يهاي جرقه به اشاره( است »آتش از يسوزان قطعه« يمعنا به جمره .٤
  ).است سنگريزه شبيه و شود يم پرتاب آتش شعله ميان از

ـ  .دارد تناسب جمرات ينامگذار با اول گانه سه يمعان  ،ديـد  خـواهيم  كـه  چنـان  يول
 اجتمـاع محـل   همان را جمرات و اند كرده تكيه اول يمعنا يرو لغت، ارباب از يبسيار

  .اند دانسته ها سنگريزه

  دانان لغت كلمات

 نظـر  از ،اسـت  آن يفقهـ  يمعنـا  بـه  نـاظر  كه را ها يلغو كلمات از يبخش اينجا در
 در سـتون  از يسـخن  آنهـا  گفتار در كه است اين جالب و گذرانيم يم محترم خوانندگان

  :هاست سنگريزه اجتماعمحل  از سخن بلكه نيست ميان
  :نويسد يم »المنير مصباح« در) .ق  ه٧٧٠ يمتوفا يفيوم( .١

 �X� h > PiVI !<+ ,PH�I � P�% ���� � �l j��ik ��N� �����,  �X��+ F�%)� 5�% 
�N� �I � j��� :�Io 

 جمـع محـل   همـان  معـروف،  جمـره  و دارد جمـره  نـام  ،يكن جمع را آن كه ي چيز هر
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 آن جمـع  و شـود  يمـ  ناميـده  جمـره  سـنگريزه  از يا تـوده  هـر  و مناسـت  در ها سنگريزه
  .است جمرات

  .هاست سنگريزه اجتماعمحل  همان به اشاره سنگريزه، توده ييعن ،»كومه« به تعبير
  .است مفيد عبارات از يبعض توضيح يبرا كه باشد شما شريف خاطر در تعبير اين

  :  نويسد يم »البحرين مجمع« در) .ق   ه١٠٨٧ سال يمتوفا( يطريح مرحوم .٢
� :���� j�ik �N� ���a,  �X�+ F%)� 5% �N� �I � j���� :��I � :��I 

 ��%�`_o 
 و اسـت  يا جمره سنگريزه، از يا توده هر .مناست در ها سنگريزه اجتماعمحل  جمرات

  .تاست سه منا جمرات و است جمرات آن، جمع

  .است شده تفسير ها سنگريزه اجتماعمحل  به جمرات نيز اينجا در
  :نويسد يم »العرب لسان« در) .ق  ه ٧١١ سال يمتوفا( منظور ابن .٣

� ���� �3if� F
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 هـايي  سـنگ  اجتمـاع محل  به ،جهت همين به و است قبيله يك اجتماع يمعنا به جمره

 آن، از يا سـنگريزه  تـوده  هـر  چـون  شـده؛  گفتـه  جمـرات  شـود،  يمـ  پرتاب منا در كه

  .هستند عدد سه آنها و است يا جمره

  :  نويسد يم »نهايه« در .ق)  ه٦٠٦ سال يمتوفا( اثير ابن .٤
03�� �l 0���c� 0�yK�� � P�% O� ��. 0�I N�¤ �?
� �i�� %(� �U � � �%/ j�r)% 
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 استفاده يرم در كه يهاي سنگريزه به جهت همين به و است كوچك يها سنگ جمار،

 گوينـد  يمـ  جمـره  جهت اين به منا در را ها سنگريزهمحل اما  و اند گفته جمار ،شود يم

 جمعمحل  كه است آن خاطر به اند گفته يبعض .اندازند يم آن بر) جمار( سنگريزه كه

  .هاست سنگريزه شدن
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 و كنـد  يمـ  تطبيـق  زمـين  بـر  يروشن به) ها سنگريزه محل( »الجمار موضع« به تعبير
  .نيست ميان در ستون از يسخن
  :نويسد يم »القاموس شرح في العروس تاج« در) .ق  ه١٢٠٥ سال يمتوفا( يزبيد .٥
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 محـل  و ...شـود  يمـ  يرمـ  همكـ  در كـه  اسـت  هـايي  سـنگ  ،جمـرات  و مناسـك  جمار

 بـه : انـد  گفتـه  يبعضـ  و شود يم يرم جمار با چون اند، گفته جمره را منا در ها سنگريزه
  .هاست سنگريزه گردآمدن يجا كه است اين خاطر

 شـاهد  كـه  است شده ها سنگريزه اجتماعمحل  يا الجمار موضع به تعبير اينجا در باز
  ست.مدعا
�: «است آمده چنين »يجعفر فقه الفاظ معجم« در .٦��� :��KN� ,�ByK�� F�%)� 5�% 

,�N� j�ik �N�«اجتمـاع محـل   و هـا  ريـگ  از اي تپـه  كوچـك،  سـنگ  معنـاي  بـه  جمـره «؛ ٣ 
  ».هاست سنگريزه

  :  است آمده نيز »يفقه قاموس« در .٧
03�� :�0��N� ,�ByK�� ���� :�!��� ��� :� �l FV�<�� F6	i
L� 5% 0���� � ��KN� 

�ByK�� � �!��� :���� �i�� %H� W �%a, � �l �`_ ooo� ��l j��ik ��N� W 
�%ao٤ 

 و آتـش  سـوزان  قطعـه  يمعنـا  بـه  ،جمـر  مفـرد  جمـره . هاسـت  سنگريزه يمعنا به جمار
 آن و شـود  يم يرم منا در كه است يجمرات مفرد همچنين و است كوچك يها سنگ

  .هاست سنگريزه اجتماعمحل  يمعنا به واست...  عدد سه
  :  خوانيم يم »ياسالم المعارف دائرة« در .٨

���� W X"c� ��KN� � �l ¨
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 يواد در سـنگ  يهـا  تپـه  بر خصوص، به آن و است سنگريزه يمعنا به اصل در جمره،
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 آن يسـو  بـه  منـا  از بازگشـت  در حجـاج  كـه  يهـاي  سـنگريزه  از كه شود يم اطالق منا
  .است يافته تشكيل ،كنند يم پرتاب

 اسـتفاده  لغـت  ارباب از يديگر گروه تعبيرات از و باال، مطالب و كلمات مجموع از
 از يـا  بوده ها سنگريزه اجتماعمحل  كه اند گفته جمرات جهت اين از را جمرات شود يم

 بينـيم  يمـ  كـه  گونه همان واست  شده يم  انباشته آنجا در) سنگريزه( جمار كه جهت اين
 جمع آن در ها سنگريزه كه يزمين يمعنا به بلكه اند، نگرفته ستون يمعنا به را جمره آنها

  .دانند يم يالحص مجتمع را آن ديگر، تعبير به .اند گرفته ،شود يم
 ساخته يستون هنوز آنها از يبسيار عصر در دهد يم نشان اينكه بر عالوه سخنان اين

 آن يلغـو  ريشه و جمرات ينامگذار علت بوده، عالمت عنوان به بوده اگر يا بوده نشده
  .كند يم مطرح ها سنگريزه اجتماع مسئله را،

  ندارد شرعيه حقيقت جمره

 حقيقـت  يدارا كـه  نيسـت  يالفـاظ  جزو جمرات  يقين به: است يگفتن نيز نكته اين
 و كـرد  مراجعـه  لغـت  كتـب  به ،آن يمعنا فهم در بايد بنابراين .باشد متشرعه يا شرعيه
 واژه ايـن  ،تـدريج  بـه  و است فرد بر كلي اطالق قبيل از ،گانه سه يها محل بر آن اطالق

  .است شده علَم اماكن آن يبرا
 بـدانيم،  صـحيح  ،خبـره  اهـل  مـورد  در عقـال  سـيره  طبـق  را، يلغـو  قـول  اگر حال

 ثابـت  آنهـا  شـهادت  با مطلب باشد، داشته شهرت آنها ميان در يمطلب هرگاه خصوص به
 گونـه  ايـن  در را يلغـو  قول يتحج »االصول انوار« كتاب در زيرا الحق؛ هو وـ   شود يم

 ايـن  صـورت،  ايـن  غير درـ   است يجار همين بر نيز عقال سيره و ايم كرده اثبات موارد
  .شود يم محسوب ،مقصود اثبات يبرا يخوب مؤيد ها يگواه

   اسالم دانشمندان و فقها يگواه

 بـيش  در سنت، اهل و شيعه معروف يعلما از تن چهل از بيش اقوال بخش، اين در
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ـ  قطعه همان ،جمرات دهد يم نشان كه شده آورده منبع پنجاه از محـل   كـه  اسـت  يزمين
 هـا  سنگ بايد ييعن زنند؛ يم سنگ آن بر امروز كه ييها ستون نه هاست، سنگريزه اجتماع

  .كرد پرتاب اند، درآورده يا حوضچه صورت به را آن امروز كه يزمين قطعه بر را
 كـه  دارنـد  اجمـاع  اسـالم  يعلما همه شد، اشاره تر پيش كه گونه همان بهتر، تعبير به

ـ  اسـت؛  جمـرات  موضـع  در سخن يول است. جمرات يرم حج، واجبات از ييك  ييعن
 ايـن  در اسـالم  يعلمـا  تعبيـرات  اينكه، توضيح ٦.شود يم انداخته آن بر سنگ كه يمحل

  :كرد تقسيم گروه چند به را آنان توان يم و است مختلف مسئله
 و اسـت  زمـين  قطعـه  همـان  جمـرات  گويند يم صراحت با كه يكسان: نخست گروه

  .كرد پرتاب آن بر بايد را سنگ
 و باشـند  يم عالمت فقط ها ستون اند كرده تصريح و رفته فراتر هم اين از: دوم گروه

 آنها انداخت؛ ها سنگريزه اجتماعمحل  بر را سنگ بايد و نيست يكاف ها آن به زدن سنگ
  .اند كرده معين ذراع با نيز را زمين آن وسعت مقدار يحت

) هـا  سـنگريزه  اجتمـاع  محل( يالحص مجتمع جمرات اند گفته كه يكسان: سوم گروه
  .است

ـ  انـد،  نگفته صراحت با يسخن كه يكسان: چهارم گروه  بـه  كـه  دارنـد  يتعبيراتـ  يول
: انـد  گفتـه مـثالً   هـا؛  سـنگريزه  اجتمـاع محل  همان به است يروشن اشاره ي،التزام داللت

 اگـر  حال .»بزند سنگ را ديگر طرف و بايستد جمرات طرف يك يرو تواند يم يحاج«
 .است ممكن كامالً ،ديگر طرف زدن و طرف يك يرو ايستادن باشد، زمين همان جمره

 سـتون  طـرف  يـك  در تـا  رود ينمـ  سـتون  يباال يعاقل هيچ باشد، ستون مراد اگر يول
  .بزند سنگ را ديگر طرف و بايستد


« يا) جمره درون سنگ انداختن( »���� W« به تعبير نيز يبعض�a � انداختن( »���
  .است زمين قطعه همان به يخوب اشاره كه دارند آن امثال و) جمره يرو

 اطـراف  بـه  تـوان  يم هم اند: گفته و شده تخيير به قائل كه يمعدود افراد: پنجم گروه
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  ها. ستون خود به هم و انداختسنگ  ها ستون
 و توفيـق  خداونـد  از و رويـم  يمـ  گانه پنج هاي گروه سراغ به مقدمه، اين ذكر از پس
  .طلبيم يم هدايت

 و كـرده  آن مانند و) زمين( »ارض« به تعبير جمره از كه هستند يكسان: نخست گروه
 ستون از يسخن ترين كوچك آنكه يب است؛ يكاف زمين قطعه آن بر سنگ پرتاب: اند گفته

  :مانند آورند؛ ميان به
  :  فرمايد يم »يكاف« در يحلب ابوالصالح مرحوم .١
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 قـرار  زمـين  يرو سـپس  بيفتـد،  شـتر  پشت بر يا محمل در و بيندازد يا سنگريزه هرگاه

  .بيندازد را آن عوض بايد اال و است يكاف گيرد،

  :گويد يم چنين »غُنيه« كتاب در زهره ابن ابوالمكارم سيد مرحوم .٢
� � T %0� ��K� OV-)+ W X�Y �/  a
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ooo  �X� w�  X��!� ��I�� 0��L� P��To٩ 
 يرو سـپس  بيفتـد،  شـتر  پشـت  بـر  يـا  محمل در سنگ آن و بيندازد يسنگ كه يهنگام

 اشـاره  الًقـب  كه است ياجماع دليل به اينها تمام ...است يكاف گيرد، قرار) جمره( زمين

  .ايم كرده

 گونـه  ايـن  كفايـت  بر اجماع يادعا زهره ابن مرحوم كنيد، يم مالحظه كه گونه همان
  .كند يم يرم

  :  فرمايد يم چنين »يمنته« كتاب در ،يحل عالمه مرحوم .٣
� T %0� ��K?� j-)+  a
�b0c�  ��_ : �%  a
��	��� �. �/ O��"/  *���8  *�6
" X��?L�� 
� P	68  ��_ OV-� W %L�� !V� w�  ,d/ef/  ��c �	�)-� W %L�� P
V;� � P�%0o١٠ 
 يمحكمـ  چيـز  بـه  يـا  بغلتـد،  سپس و بيفتد زمين يرو و بيندازد يا سنگريزه كه ينگامه
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 در افتـادن  زيـرا  اسـت؛  يكـاف  بيفتد، يمرم داخل سپس بخورد، آن شبه يا محمل مانند
  است. بوده او وسيله به و او فعل با ،يرممحل 

 آن نزديـك  سـنگ  اگـر  و بـوده  يسراشـيب  در يرمـ محل  كه دهد يم نشان تعبير اين
 يستون كه است آن بر دليل اين .كرد يم كفايت افتاد، يم محل آن در و غلتيد يم افتاد، يم

 هـا  سـنگريزه  اجتمـاع محل  همان »يمرم« بلكه نبوده، مطرح) يرم محل( يمرم عنوان به
  .است بوده

  :  است آمده »الرضا فقه« كتاب در .٤
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 قـرار ) جمـرات ( زمـين  يرو آنجـا  از و افتـاد  محمـل  در تـو  سـنگ  و يكرد يرم اگر

 يانسـان  به سنگ اگر« :شده نقل چنين نسخ يبعض از آن، ذيل در و است يكاف گرفت،
  ».است يكاف ،بيفتد) جمرات( زمين بر سپس ،يشتر به يا كند اصابت آنجاست در كه

 از يبعضـ  بـه  متعلق يفقه كتاب يك يا باشد روايات از يا مجموعه خواه الرضا، فقه
 زنـده  شـاهد  بـاال  عبـارت  گرفته، يم روايات متون از را خود يفتاوا كه اصحاب يقدما
 البتـه  .اسـت  بـوده  زمين از خاص قسمت آن بلكه ،نبوده ستون جمره كه ماست يمدعا
 يفقهـ  كتـاب  يـك  الرضا فقه دهد يم نشان كه شود يم ديده الرضا فقه در يبسيار قرائن
 مقصود شاهد ،صورت دو هر در يول .ماست يقدما بزرگان از يبعض به مربوط و است
  .است
  :فرمايد يم »تذكره« كتاب در يحل عالمه مرحوم .٥
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 ماننـد  ،يمحكمـ  چيـز  بـه  اصـابت  يـا  غلتيـد  و افتاد زمين بر و كرد پرتاب را سنگ اگر
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محـل   در افتـادن  چـون  اسـت؛  يكـاف  افتاد، يرممحل  در سپس كرد، آن شبه و محمل
 را لباسـش  او و بيفتـد  يانسان لباس بر سنگ اگراما  و است بوده او يرم و فعل با ،يرم

 بـوده  يديگـر  فعـل  بـه  چـون ( .نيسـت  يكـاف  ،بيفتد يرممحل  در سنگ و بدهد تكان
  ).است

�-O�V ماننـد ( دارد صراحت يبعض است، آمده باال عبارت در كه يمختلف يتعبيرها  

�a b0c� (دارد مدعا در ظهور يبعض و )مانند OV-� W �%L� (كـه  دهـد  يمـ  نشـان  و 

 اصـابت  از يسـخن  ،كنيد يم مالحظه كه گونه همان و است زمين قطعه همان ،يرممحل 
  .نيست ميان در ستون به

�-O�V +�~�: «گويـد  يم »مبسوط« پرارزش كتاب در ،يطوس بزرگوار، شيخ مرحوم .٦ 
 a
����% 
�/a 5% ���� � Of�!H �	��T d/ef/«جمـره  از بـاالتر  محلي بر سنگريزه هرگاه «؛ ١٣ 

  »كند! مي كفايت بغلتد، جمره سوي به و بيفتد
  :گويد يم سنت، اهل يفقها از ييك ادريس، بن احمد الدين شهاب. ٧

 ��~+ %0� ��K?� ooo OV-� ��� ���� � Of�!H �	��T /ef/o١٤ 
 يكـاف  برسـد،  جمره به و بغلتد يول بيفتد، جمره از تر پايين و ...بيندازد يا سنگريزه اگر

  !است

 بـه  اسـت،  جمـرات  در كـه  ييهـا  ستون اند كرده تصريح كه هستند يكسان: دوم گروه
 زدن: انـد  گفتـه  يبعضـ  يحتـ  و شـده  انتخاب يرممحل  يبرا شاخص و عالمت عنوان
  مانند: ؛زد ها سنگريزه اجتماعمحل  به را سنگ بايد و نيست يكاف ها ستون به سنگ
 عمـره  و حـج  بـاب  در كـه  يا رسـاله  در بحرالعلوم عالمه بزرگوار محقق مرحوم .١

  است:  آورده چنين ناميده، »الكرام تحفة« را آن و نگاشته
1�- 5�� F��I ١٥ :1�- F�V+����g : ��T �%�� j�ik �N� !�� >��� ¯u����  ,���l x �% 

1�. 5% �N�, � x >��6�� ,¯u���� P�\~+ ��� F%`�  a
�jr)% {��o١٦ 
ــن ــه اب ــ جماع ــد يم ــروان: گوي ــب پي ــافع مكت ــه يش ــد گفت ــ: «ان ــل  ،يمرم ــاعمح  اجتم
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 و آن اطراف پراكنده يها سنگ نه دارد، قرار شاخص يبنا كنار در كه هاست سنگريزه
  .است شده ساخته يرممحل  نشانه عنوان به بنا اين زيرا شاخص؛ يبنا نه

  :گويد يم) .ق   ه١٢٣٢ يمتوفا( سنت اهل يعلما از عابدين ابن .٢
� W [�6
�� :� )� OV-�  a
�¯u���� :M/ Q�R/ X��L� M,���� )�l F�%`� ����
� 

d/ef/o١٧ 
 قـرار  اسـت  جمـره  عالمـت  كـه  يستون اطراف در ييعن بيفتد؛ شاخص بر سنگريزه اگر

  .است يكاف گيرد،

 پـايين  قسمت ،شاخص از منظور كه باشد گرفتهنشأت  اينجا از افتو اين است ممكن
 هـا  سـتون  كـه  اسـت  ايـن  بـر  دليل حال، هر در يول .است جمره جزو كه باشد ها ستون

  .جمره نه ،است جمره عالمت
  :گويد يم) .ق  ه ٨٤٠ يمتوفا( يالمرتض احمد امام .٣

x �£�( �/ J�K( ����  ��c �)K<L� F��"T %L�� � )l jr)% ,���� �~�+ !�K- 
F��"T >��6�� X�<+ x etM; P�\c @ !K<( %L�� � %L�� )l 0�<�� x >��6�� [)�K�L� � 

X�- Met  ��c ��� )#�� ��� 0�<��o١٨ 
 اسـت  يرممحل  به كردن اصابت مقصود زيرا كند؛ اصابت جمره به سنگ نيست الزم

 يكاف اند گفته يبعض بزند،) ستون( بنا آن به كرد تين اگر و هاست سنگريزهمحل  آن و
 در كـه  يبنـاي  نـه  است قرارگاه ،يرممحل  چراكه نكرده؛ يرممحل  قصد چون نيست؛

  است. قرارگاه حكم هوا، حكم چون ؛است يمجز اند گفته يبعض و شده نصب آنجا
 ؛است زمين نقطه همان ي،رم ياصلمحل  معتقدند همه كه دارد داللت نيز سخن اين

  .دانند ينم يبعض و دانند يم آن حكم در هم را آن يباال يفضا يبعض يمنته
  : گويد يم) .ق  ه ٤٩٤ يمتوفا( يطبر الدين محب .٤

 آن و انـد  برافراشـته  يا نشـانه  و علَم جمره، هر فراز بر اينكه جز ندارد، يمعين حد يمرم
 و انـدازد  يمـ  علـم  آن اطـراف  به يا زير به را �� ريگ ان كهآويز و معلق است يعمود

 سـه  بـه  محـدود  را آن متـأخرين  از يبرخـ  .نباشد محل آن از دور كه است اين احتياط
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 فقـط  شـده،  واقع كوه كنار در چون كه عقبه جمره در جز اند، نموده طرف هر از ذراع
  ١٩.دارد طرف يك

 يصـدا  بـا  ،)اسـت  دايره شعاع منظور( طرف هر از ذراع سه به جمراتمحل  تعيين
  .است زمين همان يرممحل  كه زند يم فرياد رسا،

محـل   در جهت بدين كرده، ياد آن از پنجم قرن در يطبر الدين محب كه ها علَم اين
 را يديگـر  يجـا  اشـتباه  بـه  و نكننـد  گم را جمرهمحل  حاجيان كه شد نصب جمرات

 يا نشـانه  به نياز جمره،محل  تعيين و نبوده بيش يبيابان منا زمان آن در زيرا نزنند؛ سنگ
 گـم  را يرمـ  محل حجاج يگاه گذشته، يها زمان در اند، كرده نقل كه چنان .است داشته

 متوكل حكومت زمان در گويند يم .انداختند يم سنگ ديگر يجا به اشتباه به و كردند يم
  .انداختند يم سنگ ،يرممحل  غير در داده، تغيير را جمره يجا ناآگاه، مردمِ يعباس
 پشـت  بـود،  كعبـه  و حج امور مسئول متوكل طرف از كه »الصائغ سلمة بن  اسحاق«

 عـين  بـا  را سـخن  اين شرح ٢٠.شود مشخص يرممحل  تا ساخت يديوار عقبه، جمره
  .آورد خواهيم عبارتش

  :گويد يم عقبه جمره وصف در) .ق  ه ٦١٤ يمتوفا( ياندلس جبير ابن .٥
 و گرفتـه  قـرار  اسـت،  مكه عازم كه يكس چپِ سمت در و مكه سمت از منا، اول در... 
 شـده  بلنـد  آمـده،  گـرد  آنجـا  در كـه  جمرات، هاي ريگ علت به و است راه وسط در

  .است شده نصب گفتيم، كه حرم يها نشانه چون ،يا نشانه و علَم آن، در و است

  :  گويد يم  ياول و  يوسط جمره مورد در گاه آن
 بـه  دو، ايـن  ميـان  و دارد يا نشانه نيز آن و است  يوسط جمرهمحل  عقبه، جمره از بعد

 بـا  اش فاصـله  كه رسد يم  ياول جمره به آن، از پس .است فاصله تير يك پرتاب اندازه
  ٢١ .است يديگر با فاصله اندازه به آن،

  .نيست يمخف يكس بر است، جمره عالمت ها ستون اينكه در عبارت، اين صراحت
  :  نويسد يم سنت اهل يعلما از يباج .٦
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 از منظـور «: گويـد  يمـ  حاجـب  ابن بر يشرح در فرحون ابن .است يرممحل  نام جمره

 يبـرا  اسـت  يعالمت جمره، وسط در ايستاده يبنا آن زيرا نيست؛ ايستاده ستون جمره،
  ».است) محل آن( همه نام جمره و جمرهمحل 

  : نويسد يم) .ق  ه ٩٧٧ يمتوفا( يشربين بن محمد .٧
� �£�(  *�S(/ !K- ���� ,�%��� )
+ %0�  a�T�lBC  ��q�� �%0� W >�)�#� j�-)+ W 

%L�� @ D�( � F��S- �	%`� P�\/ )� %0�  a�T��
 �V�� [)K�L� W ���� �/ �|�N� �i�� 
���� F6<V�� 3� P
V;( B�� 5% ,����� P��"q+  ��_ j-� W %L�� x etM >o٢٣ 

 هـوا  بـه مثالً  آن، غير به يريگ اگر پس .باشد داشته يرم تين كه است اين ديگر شرط
 به اگر كه است اين فقها سخن مفهوم و نيست يكاف بيفتد، يرممحل  در و كند پرتاب

 بزند سنگ است،) عقبه( جمره كنار در كه يديوار يا شده، نصب جمره در كه يستون
 يكـاف  بيفتـد،  يرمـ محـل   در سـپس ـ   دهنـد  يم  انجام مردم از يبسيار كه گونه همانـ 

  !نيست
محـل   عالمـت  را هـا  سـتون  اينكـه  بر عالوه زيرا است؛ توجه قابل بسيار عبارت اين

 كـه  كنـد  يم تصريح داند، ينم يكاف را آنها به زدن سنگ و ،يرممحل  نه شمرد، يم يرم
  )!كنيد دقت( .است همين نيز فقها يفتاوا و كلمات مفهوم
  :  نويسد يم »القناع كشاف« در سنت اهل يعلما از يبهوت .٨

 ��/ %L�� j�ik �N�, 3� 1�- ,�V+���� x 7;\ ¯u���� � x P
�]%o٢٤ 
 سـتون  نـه  گفتـه،  يشـافع  كـه  گونـه  همـان  اسـت؛  هـا  سنگريزه اجتماعمحل  ،يرم محل

  .پراكنده يها سنگ نه و شاخص
  :است يالحص مجتمع همان ،جمره كه اند نظريه اين صاحبان: سوم گروه

  :  است آمده »يشروان يحواش« كتاب در .١
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 به يطبر جمال را آن حد و هاست سنگريزه آمدن گردمحل  جمره: است گفته مصنف

 او گويا ست؛او خود فكر از يگير اندازه اين .است كرده تعيين جمره مركز تا ذراع سه
 تأييـد  را آن نيـز  مشـاهده  و گرفتـه  نظر در را ها سنگريزه اجتماعمحل  به نزديك مقدار

  !»نيست ذراع سه از كمتر غالباً ها سنگريزه اجتماعمحل  چون كند؛ يم
 از دايـره،  مركـز  ازـ   اسـت  ذراع سه جمره محدوده تقريباً كه دهد يم نشان تعبير اين

  .است مقدار همين تقريباً نيز يفعل يها حوضچه ومتر  ٥/١ طرف هر
  :  است گفته سنت اهل چهارگانه يها امام از ييك ،يشافع .٢

 � ��T ���� j�ik �N�o٢٦ 
  .هاست سنگريزه اجتماعمحل  همان جمره

 ��~+ %0� ��K?� O��"q+  *�\�]\� �/ �Y *̀  ��_ O���i.�  �i�� O��"/ jr)% KN��� 5% 
,���� :/ef/ P��o٢٧ 

 تا بغلتد سپس كند، برخورد يمحمل يا انسان به و كند پرتاب يسنگ ،يرم هنگام به اگر
  .است يكاف نمايد، اصابت جمره يها سنگريزهمحل  به

  :  گويد يم زمينه اين در سنت، اهل معروف پيشوايان از ديگر ييك مالك، .٣
� �T OV-� W jr)% �� ���� � �T @ ¢
6H �/�� /ef/o٢٨ 

 يكـاف  نرسـد،  آن يبـاال  بـه  هرچنـد  بيفتد، جمره يها ريزه سنگمحل  در سنگ هرگاه
  .است

 مخـروط  يبـاال  و »يالحصـ  مجتمـع  رأس« همـان  »رأس« از منظور كه است روشن
 شـده  انباشـته  هـم  يرو يهاي سنگريزه جمرات،محل  در: اينكه توضيح  ت؛هاس سنگريزه
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 مخـروط  نـوك  به اصابت كند، يم تأكيد مالك، كه بوده يمخروط صورت به طبعاً و بوده
  .است يكاف ،كند اصابت آن از نقطه هر به بلكه نيست الزم

  : گويد يم چنين ها سنگريزه كردن جمع درباره »يبيهق سنن« نقل به بنا نيز يشافع. ٤
� 5% �� ,u/ ,d/ef/  �xT  ��T d�/ 5% !��]L� ooo � 5�% ����� P��\c �K��� B�C 

X�6<i%o٢٩ 
 خود از و ... الحرام مسجد از ندارم دوست من يول .است يكاف ،بردارد سنگ هرجا از

  است. مقبول غير يها سنگ از آن چون ؛بردارد جمره

  .هاست سنگريزه مجتمع همان ،جمره كه دهد يم نشان تعبير اين
 گونـه  ايـن  »المجمـوع « كتـاب  در سنت، اهل معروف يفقها از ،ينَوو الدين يمحي .٥

  :نويسد يم
� ��L� �5 4% ����� �j��ik ��N� W PV�r)% Q��VL� � )�l M,���� ���� W ���%� 

1).0 ��9 � )�  �?\� �N� 5% PVr)% ����� � %0�  a��T7�;\ b0c� ,/e�f/ 
P�\c %0� W jr)% �%��o �,l M,��� PH�  )l 0)	�L� � )l [�)K��o٣٠ 
 همان اين واست  معروفمحل  همان در ها، سنگريزه اجتماعمحل  همان ،جمره از مراد

 كنـار  محـل  آن از را هـا  سنگريزه اگر .است بوده 9اهللا رسول زمان در كه است يچيز

 و اسـت،  زمين همان يرممحل  زيرا است؛ يكاف ،بيندازند زمين آن به را سنگ و بزنند

  .است همين نيز حق و است مشهور فقها ميان در ،كردم ذكر من كه را يمطلب اين

 يادعـا  يحتـ  و دانـد  يمـ  زمـين  قطعه همان را جمره كامل، صراحت با عبارت، اين
    ».است بوده چنين نيز 9خدا پيامبر زمان در«: گويد يم نيز و كند يم شهرت

  : است آورده چنين » يالبار فتح« كتاب در حجر ابن. ٦
� ���� �.� j�i�L �N�, O� ��. w�,� �3ifx ����� �Uo٣١ 

 اسـم  ايـن  بـه  آن، نـزد  مـردم  اجتماع خاطر به و هاست سنگريزه اجتماعمحل  نام جمره
  .است شده ناميده
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  .هاست سنگريزه اجتماعمحل  همان ،جمره كه دارد صراحت نيز سخن اين
  :گويد يم ،سنت اهل يعلما از ي،المرتض احمد امام .٧

�I F6<V�� � )l �!i]% F6V�
� 5% 5�� M��)�� � �	Vr)% �% O�µ >���6�� � P���)� � 
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D-� �	+R � %0� Q��� u�� ��fo٣٢ 
 اسـت  يقسـمت  همـان  آن،محل  و شود] مير بايد[ دره طرف از قبله به پشت عقبه جمره

 گفتـه  روضـه  در لذا و هاست سنگريزهمحل  آن و آن، طرف دو و شده واقع بنا زير كه
) دايـره ( آن طـرف  يـك  اگـر  بلكـه  ،باشد جمره خارج كننده يرم نيست شرط«: است

  .است جايز كند يرم را ديگر طرف و بايستد
 نيـز  آنـان  و ندارنـد  را باال يتعبيرها از يك هيچ كه هستند يكسان اينان: چهارم گروه

  :ندا گروه چند
 و بايسـتد  جمـره  طـرف  يك يكس اگر يا »نايست جمره يرو« اند گفته كه يكسان .١
  ).نيست يكاف يا( است يكاف ،بزند را ديگر طرف

 كـه  اسـت  ماننـد  دايـره  زمـين  قطعـه  همـان  جمره كه دهد يم نشان تعبيرها گونه اين
 ايسـتادن  وگرنـه  ؛كرد پرتاب ديگر طرف به را سنگ و ايستاد آن طرف يك يرو توان يم

معنـا   گفتـيم،  نيـز  گذشـته  در كـه  چنـان  ،ديگر طرف كردن يرم و ستون طرف يك يرو
  :دارند را تعبير اين كه يكسان جمله از ؛ندارد

�: «فرمايـد  يمـ  »للشـرائع  الجامع« كتاب در يحل سعيد بن ييحي مرحومالف)  X�Vf� 
03��  a
�w���( � x D<H  a
�� روي و ده قـرار  خـود  راسـت  طـرف  در را جمـرات «؛ ٣٣»!���

  ».نايست جمره
محـل   جمـره  اگـر  يآر !كنـد؟  يم ينه آن از كه ايستاد جمره يرو است ممكن مگر
 در متـر  سـه  حـدود  ،آن وسعت زيرا است؛ ممكن يكار چنين باشد، ها سنگريزه اجتماع

  .بايستد آن طرف يك يرو يكس است ممكن و است متر سه
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  :نويسد يم »الطالبيين روضة« كتاب در عامه، يفقها از ،ينَوو الدين يمحيب) 
� x �£�( �)� �%��� �0�u ,���� )
+ D-� W Q��� � %0�  a�TQ���� �u�� 

��fo٣٤ 
 جمـره  طـرف  يـك  در اگـر  بلكـه  بايسـتد،  جمـره  از بيرون كننده يرم كه نيست شرط

  .است يكاف ،كند يرم را ديگر طرف و بايستد

 زمان آن در: اند گفته ندارند، يپاسخ تعبيرها گونه اين برابر در كه يافراد است جالب
 طـرف  و ايسـتادند  يمـ  سـتون  طـرف  يك در و رفتند يم باال ها ستون از كه بودند يا عده

  !زدند يم را ديگر
 يبـاال  مـردم  كـه  دهـد  ينمـ  را احتمـال  ايـن  محققـي  و پژوهشگر هيچ است يبديه

 تـر  شـبيه  يشـوخ  و طنـز  بـه  كار اين ؛كنند يرم را ها ستون جا همان از و بروند ها ستون
 به يبعض، آمده است که آمد خواهد يزود به که »پاشا رفعت« سفرنامه در كه چنان است؛
  .دادند يم انجام را خطرناك كار اين يشوخ

  :  نويسد يم نيز »العزيز فتح« كتاب در يرافع عبدالكريم ج) 
� x �£�( �)� �%��� �0�u ���� X� )� D-� W Q�R ��	�% � �%0�  a��TQ�R 

��fo٣٥ 
 طـرف  يـك  در اگـر  بلكه بايستد. جمره خارج در ،زند يم سنگ كه يكس نيست الزم

  .است جايز كند، يرم را ديگر طرف و بايستد

  : است آورده »مجموع« در ينوو الدين يمحيد) 
1�- ����?"/ :� x �£�( Q)-� �%��� �0�u %L�� X� )� D-� W P+R � %0�  a��T

P+R u�� �/ P�.� d/ef/ �)f)� �%�� � �� �
�/o٣٦ 
 در اگـر  بلكه بايستد. يرممحل  از خارج كننده يرم نيست شرط«: اند گفته ما اصحاب

 ي،رمـ  چـون  ؛اسـت  يكـاف  ،كنـد  يرمـ  را آن وسط يا ديگر طرف و بايستد طرف يك

  .اعلم اهللا و است، شده حاصل
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ـ  ،اند نياورده ارض تعبير با كه ي كسان .٢  الجمـرة  علـي  يـا  الجمـرة  فـي  بـه  تعبيـر  يول
  .اند كرده

 آن بـر  يا آن در را ها سنگ اگر كه است زمين قطعه همان جمره كه دهد يم نشان اين
 بزننـد،  هـا  سـتون   بـه  را هـا  سنگ باشد واجب اگر كه است روشن است؛ يكاف ،بيندازند

  :دارند را تعبير اين كه يكسان از .نيست مناسب »يعل« و »يف« به تعبير
  :  نويسد يم »تذكره« در يحل الف) عالمه

� � �%/ �%�� �~+ 5�%/  ��6K�� 5% jr� �N� W P �;� � �	�%0 gW ����n 5% d!( X�V+ 
� �T e��  ��6K�� 5% w�  d§�/ 03�� � %0�  �²)�� P��o٣٧ 

 دسـت  از و بگـذارد  دسـت  در را سـنگريزه  بتوانـد  كـودك  هرگاه ،]كودكان[ يرم اما

 نـزد  را يو او، يولـ  ،توانـد  ينم اگر و دهد يم انجام را كار اين بيندازد، جمره در خود

  .كند يم يرم او يسو از و برد يم جمرات

  :  فرمايد يم »الفقيه يحضره ال من«کتاب  در نيز صدوق شيخب) 
 ��  &�)& �t  ���/  � «� ��&H  �j �%  «X &�  E�� �K �� � �	� 4% � �H , *� �B46 ���H  ��4~ �+  �O���< �.  �w��� 4%  ¦��� �K ��  4W  4� �� �� ����  ���/  4W 

 �w4<( 4 �R  �, &G�+ �� �Z� �� �%  �5 4%  4O� �µ  �w�� �
 �f 40  �� x  �, &u�q �H  �5 4%  �m ��  40 �3 4 ��� M 4,�̂�  �! �-  �� 4% &0 � � 4Uo٣٨ 
 در ]اختيار بدون[ سنگ يك هرگاه و يبگوي تكبير ي،زن يم كه يسنگ هر با است جايز

 از و بـردار  خـود  يپـا  زيـر  از يديگـر  سـنگ  آن، يجـا  به ،بيفتد راه در يا بيفتد جمره

  .برندار ،شده يرم آن با كه جمرات يها سنگ

 يكـاف  ،افتـاده  جمره در دست از كه يسنگ گويد يم صدوق مرحوم كه است درست
 در افتـادن  بـه  تعبير كه است اين مهم ؛است اختيار و تين عدم خاطر به اين يول ،نيست
 اجتمـاع محـل   و زمـين  همـان  جمـره  كـه  اسـت  ايـن  بـر  دليـل  ،ايـن  و كنـد  يم جمره

  .هاست سنگريزه
  :  فرمايد يم »ذخيره« كتاب در يسبزوار ج) محقق

� )� OV-�  a
���K� :;�+ F�\���� OV-)+ gW %L��n etM 3� j�- P� D���KL� � 
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P
�% )� %0�   a�TBC %L��  OV-)+ W %L�� o٣٩ 
 در سـنگ  آن و )بخـورد ( بپـرد  ديگـر  سـنگ  بـه  كند، يم يرم كه را يسنگ آن هرگاه
 آن بـه ) اسـت  يحلـ  عالمه منظور( مصنّف كه گونه همان است؛ يكاف بيفتد، يرممحل 

 بيفتـد،  يرممحل  در و كند پرتاب يرممحل  غير به اگر همچنين .است كرده پيدا قطع
  .است يكاف

  :گويد يم) .ق  ه ٦٢٣ يمتوفا( سنت اهل يفقها از يرافع عبدالكريمد) 
� )� O%!K\� ��KN� F��%L� b0c�� �0�u ���� �/  �X?�� W ¨(��� �/ ¨�� BV� �/ 

[)_ ,��]\�  ��_ : �!H0� � OV-� W %L��n  �!i�� �U �#)KN W %L��  P�
V;� 5�% B�C 
F\��V% !�/o٤٠ 
 شتر گردن يا راه در يمحل به يا جمره خارج زمينِ به كرده، پرتاب كه را يسنگ هرگاه

 وسـيله  به چون ؛كند يم قناعت آن به ،بيفتد جمره در و برگردد و بخورد انسان لباس يا

  .بگيرد كمك يكس از آنكه يب افتاده، جمره در او فعل

  : كرديم نقل چنين يشربين بن محمدتر از  ) پيش  ه
� �£�(  *�S(/ !K- ���� �%��� )
+ %0�  a�T,�lBC �q�� �%0�  W >�)�#� j�-)+ W 

%L�� @ D�(o٤١ 
 بـه مـثالً   آن، غيـر  به را يريگ اگر پس باشد، داشته يرم تين كه است اين ديگر شرط

  .نيست يكاف بيفتد يرممحل  در و كند پرتاب هوا

 تصـريح  كالمـش  ذيـل  عبـارت،  ايـن  از بعـد  خود، كتاب در او كه است اين جالب
ـ ن چـون  ؛نيسـت  يكـاف  ،بيفتد يرممحل  در و بزند ستون به را سنگ اگر كه كند يم  تي

  .است نكرده را يرممحل 
  :نويسد يم »يالكبر المدونة« كتاب در يالتنوخ سعيد به سحنون امامو) 

: گفـتم  و پرسـيدم  جمـار  يرمدرباره  القاسم بن عبدالرحمان امام از را مالك امام يفتوا

»�~+ �%0 ��K� OV-)+ [- ?���� 1�- :�T OV-� W jr)% K��� ���� � �T @ 
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¢
6H �/�� ,d/ef/ O
- :P�;µ/ 5� ?w��% �,�l :1��- P��)-«يا سـنگريزه  هرگـاه  ٤٢؛ 

 يهـا  سـنگريزه محـل   در اگـر : گفـت  اسـت؟  يكاف شود، واقع جمره نزديك و بيندازد

 بـه  مالـك  از را سخن اين آيا: گفتم .نرسد آن يباال به هرچند است؛ يكاف بيفتد جمره

  .اوست سخنِ اين يآر: گفت ؟يدار خاطر

�« به تعبير �T @ ¢
6H �/ صـورت  بـه  انباشته، هم يرو يها سنگ كه دهد يم نشان »��
 انداختن: «گويد يم سحنون اينجا در .گرفتند يم نشانه را آن نوك يبعض كه بوده مخروط

 ايـن ( اسـت  يكاف ،بيندازند هم آن اطراف به اگر نيست، الزم مخروط اين نوك بر سنگ
  ).كند يم تفسير نيز را مشابه تعبيرات كه باشيد داشته خاطر به را سخن

  : است آورده »يمغن« در قدامه بن عبداهللاز) 
� �T OV-�  a
�jr)% J
" W BC %L��,  ��_ Of�!H  a
�%L��  �/  a�
�[)�_ 

��]\� �_ :0�R OV-)+ gW %L�� n PH/ef/  ��c P�)K� P
V;�o٤٣ 
 يرمـ محـل   بـر  غلتيـده  سـپس  ،بيفتـد  يرممحل  غير در يمحكممحل  بر سنگ هرگاه

 ايـن  زيـرا  اسـت؛  يكاف گيرد، قرار يرممحل  در و بپرد و بيفتد يانسان لباس بر يا بيفتد
  .است شده انجام او فعل با عمل

%� W« به تعبير هم عبارت، اين در اينكه توجه قابلL�« هم و شده »a�
� ��%L� «  كـه 
  .دهد يممعنا  يك دو هر

� x P|et �%��  �xT �/ j<( �N� W %L��  �~+ j-� P\�� @ P|eto٤٤ 
 واقع آن غير در اگر بيفتد. يرممحل  در سنگريزه اينكه مگر ،كند ينم كفايت يرم در

  .نيست يكاف شود،

 و »كنـد  اصـابت  هـا  سـتون  بـه  مگر: «شود گفته بايد ،باشد ستون منظور اگر يقين به
  ».شود واقع ها ستون در: «گفت توان ينم

  :  گويد يم »المجموع« در ينَوو الدين يمحي ح) 
� T %0� ��KN� ,FV��]��  ��_ %0�  *�!�" X6- �)-� ��KN� gW �����n 1��- :,�%0�!��� 
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1�- 5�� ,����L� P%e
( >�e�� P�\c d�%0 X6- X�
?i�� P� �\~+ x X�Kz  X��
?i��  �x� �)�-)� 
��KN� W ����o٤٥  

 اگـر : «است گفته مرزبان ابن ،يدارم گفته به كند، يم پرتاب را هفتم سنگ كه يهنگام
 ،احـرام  از خـروج  از قبل زيرا دارد؛ كفاره كند، يصيد جمره در سنگ افتادن از پيش
  ».است جمره در سنگ افتادن با فقط حليت كه چرا كرده؛ صيد

  : است آورده »القناع كشاف« در) .ق  ه١٠٥١ يمتوفا( يبهوتط) 
� �£�( P��
� �#)�K?� M/ j6�]�� :���K� W �%L�� W ��I F�6<V�� �� W |��. 

:���� ��c X"c� >�<� �%�� W Pi �% o٤٦ 
 در و عقبـه  جمـره  در ،يرمـ محـل   در سـنگريزه  هفت گرفتن قرار به علم است شرط و

  .شود حاصل برائت به علم تا است ذمه اشتغال اصل، چون جمرات؛ ساير
  :است آمده گونه اين »األربعه المذاهب يعل الفقه« كتاب در  )ي

F
���N� �)��- :� )� %0� ��K� � OV-� �0�u %L��   ��_ Of�!H  �i�a O�<�. P��+ 
PH/ef/ � �,� �T �l�%0 OV-)+  a
�[)_ ��]\� O�<]+ W %L��o ٤٧ 
 داخـل  بـه  و بغلتـد  سـپس  بيفتـد،  يرممحل  خارج در و كند پرتاب يا سنگريزه هرگاه
 از و بيفتد يانسان لباس بر و كند يرم اگر همچنين .است يكاف كند، سقوط يرممحل 

  ».است يكاف هم آن كند، سقوط يرممحل  در آنجا
:� « به تعبير �0 �! �?�\�  �� �
 a� �� ـ  قطعـه  همان جمره كه دهد يم نشان »���  كـه  اسـت  يزمين

محل  در سقوط« و بار يك »سنگ غلتيدن« مسئله عبارت، اين در. اندازند يم آن به سنگ
  .مدعاست بر گواه دو هر و است شده تكرار دوبار »يرم

  :است آمده جمار يرم باب در ي،فقه موسوعه كتاب در ک)
� �£�( 1)K� 03�� W %L��  !�� 0)	I >�	<;�� �F�����L� � F��V+����� � F�
���N� �� 

�T @ ¨6( P�+ � x �£�( w�  !�� ,F��;�N� )
+ j-�  a
� �	�} Xf0 �/ X�I �/ O�V-� 
�	];�� [<� ���� /ef/ �  �xT @ etM >o٤٨ 

 قـرار  يرمـ محـل   در ها سنگريزه است الزم) يحنبل و يشافع ،يمالك ي( فقها بيشتر نزد
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 پشـت  بر اگر پس. دانند ينم الزم رامعنا  اين ها يحنف و نماند يباق آن در هرچند گيرد؛
  كند. ينم كفايت اال و است يكاف ،بيفتد جمره نزديك سپس ،شود واقع يشتر يا انسان

�-O�V �(: «فرمايد يم »قواعد« در عالمه مرحومل)   a�
�h > � :0!�?\�  a�
������ 
  ».است صحيح افتد فرو جمره در و شود واقع چيزي بر ها ريزه سنگ هرگاه«؛ ٤٩»"·� 

:� « به تعبير �0 �! �?�\�  a
�� �� ـ  قطعـه  همان جمره كه دهد يم نشان »���  كـه  اسـت  يزمين
 خصـوص  نـه  ،است جمرات تمام از سخن كه است واضح البته. اندازند يم آن به سنگ
  .عقبه جمره
O�V ��(: «گويد يم »محرر« در يحل فهد ابن م) �-�  a
�h >  ̂�&_ :0!?\� P� 4%  a��T,�� �� ��� 

/:/ef  *�S(/«هم آن شود، سرازير جمره سوي به آن از سپس بيفتد، چيزي بر سنگريزه هرگاه«؛ ٥٠ 
  ».است كافي

  .است جمرات تمام در نيز اين
  :  خوانيم يم) يحل محقق از( »االسالم شرايع« كتاب درن) 

Jf�)��+ P�+ F����� � �!V�� ooo � F��"T ���� ��U 3�� P�
V;( )�
+ O�V-�  a�
�h > � 
:0!?\�  a
����� ��fo ooo٥١ 

 جمره به او وسيله به بايد و است شرط نيز) هفت( عدد و كند تين يرم در است واجب
 جمره به آن وسيله به و گردد سرازير آن از و گيرد قرار يچيز يرو اگر و كند اصابت
  .است يكاف برسد،


�(: «گويـد  يمـ  جمرات باب در »االفهام مسالك« در يثان شهيد مرحوم س)+ O�V-� 
 a
�h > � :0!?\�  a
����� ��f«جمـره  سـوي  بـه  و بيفتـد  چيـزي  بـر  سـنگريزه  هرگـاه »  ؛٥٢ 

  ».است كافي شود، سرازير
  :  فرمايد يم و دارد را تعبير همين نيز »المقاصد جامع« در يثان محقق ل)

)� OV-�  a
�h > � :0!?\�  a
�����  �·" � )� �	i��¸ F�� dBC @ eto٥٣ 
 حركت با اگر اما است صحيح شود سرازير جمره در و بيفتد يچيز بر سنگريزه هرگاه
  .نيست يكاف برسد جمره به يديگر
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�-O�V �(: «فرمايد يم و دارد را همين شبيه نيز رياض صاحب مرحوم ن)  a�
�h > � 
:0!?\�  a
����� � �Z~+ Me�«سـرازير  جمره سوي به و بيفتد ء شي يك روي سنگريزه اگر«؛ ٥٤ 

  ».است كافي شود،
 تعبيرهـا  اين همه. كند يم ذكر شتر يا انسان بدن را ء يش از منظور سخن نيز ادامه در
  .ماست مقصود شاهد
 و شـود  جمـره  وارد كه يطور به بيندازد، جمره به را سنگ اگر اند گفته كه  يكسان .٣
 و نيسـت  شرط جمرهمحل  در سنگ ماندن ييعن .ندارد يمانع گردد، خارج آن از سپس
 يكسان از نداشت؛معنا  اصالً مسئله اين فرض بود، ستون يرم ،مراد اگر كه است روشن

  :از اند عبارت اند، گروه اين پيرو كه
 بيان در »الوهاب فتح« كتاب در) .ق  ه ٩٢٦ يمتوفا( ياألنصار محمد بن زكريا الف)

  :  گويد يم يرم شروط
� ¨�<µ Pi��"T �N�� � �T @ ¨6( P�+ �q� ��!H � ��u P��% )�
+  �w�8 W Pi���"T @ 

J]zo٥٥ 
 اينكـه  مثـل  نمانـد؛  جمره در هرچند ؛است) جمره به( سنگريزه اصابت شروط، از ييك

  .نيست يكاف كند، اصابت در شك هرگاه و شود خارج جمره از و بغلتد ريزه سنگ
  :  نويسد يم »األزهار شرح« در يالمرتض احمد امام ب)

x �£�( >�<� �N� W %L��  )
+ OV-� P�+  ��_ Of�!H P�� @  �§(o٥٦ 
 و بغلتـد  سپس و گيرد قرار آن در هرگاه بماند، يرممحل  در سنگريزه كه نيست شرط

  .ندارد يضرر شود، خارج آن از
  : است آورده چنين »مجموع« در نيز ينَوو الدين يمحي ج)

1�- ����?"/ :� x �£�( >�<� �N� W %L��  )
+ d�%0 j-)+ W %L��   ��_ ��!H P��% 
� �u P�� ,d/ef/ P�\c !f� �%��  a�T%L��  � P�)K� P�+o٥٧ 

 در و كند يرم اگر پس .بماند يرممحل  در سنگريزه نيست شرط: اند گفته ما اصحاب
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 يمرم در يرم زيرا كند؛ يم كفايت شود، خارج آن از و بغلتد سپس و بيفتد يرممحل 
  .است گرفته قرار

محـل   بـر  يرمـ  و ستون بر يرم كفايت به اشاره متأخر يفقها از يجمع: پنجم گروه
 نتيجـه  كـه  شـود  يم استفاده تخيير آنان كالم از ديگر، تعبير به و اند كرده ها سنگ اجتماع

  :از اند عبارت نظريه اين پيروان .هاست سنگريزهمحل  بر يرم كفايت ،آن
  :نويسد يم چنين ،»دروس« كتاب در اول شهيد مرحوم .١

� ���� �.� jr)L �% ��� � � )l >��6�� �/ PVr)% ��s j�it 5% KN��� � � X�- :�l 
j�ik �N� x X|�]�� ,P�% � = ��  ��� 5� P()��� P �\q� b0c�o٥٨ 
 در هـا  سـنگريزه  كـه  است آنمحل  يا مخصوص ستون آن و است يرممحل  نام جمره

 و هاسـت  سـنگ  شـدن  جمـع محـل   نام فقط جمره: اند گفته نيز يبعض .شود يم جمع آن
  .است زمين همان جمره كه كرده تصريح صدوق مرحوم

�: «نويسـد  يم چنين جمره تفسير در »اللثام كشف« در ياصفهان فاضل مرحوم .٢ ��l 
X�L� ��6L� �/ PVr)%«ستون آنمحل  يا شده، بنا كه است ستوني از عبارت جمره«؛ ٥٩.«  

  :است آورده گونه اين ،جمره تعريف در نيز »لمعه شرح« در يثان شهيد .٣
� �l >��6�� p)KGL� �/ PVr)% � �% P�)� ��s j�it 5% �N�, �,� P+� D�KL� W 

,��0!�� � X�- �l j�k �N� ooo � X�- �l b0c�o٦٠ 
 جمـع  درآن هـا  سـنگريزه  كـه  اسـت   آن اطـراف  ومحل  يا مخصوص يبنا همان جمره

 نيز يبعض .است كرده تفسير را آن دروس در اول شهيد مرحوم كه گونه همان شود؛ يم
 زمـين  قطعـه  همان: اند گفته يبعض و هاست سنگريزه اجتماعمحل  همان جمره: اند گفته

  .است 
�: «فرمايد يم كه  است اين آمده، شهيد كالم در كه يمهم نكته/ PVr)% � �% P��)�ooo«؛ 

 شـبيه  يچيـز  دقيقـاً  كـه  اسـت  محـل  آن اطـراف  و ستونمحل  جمره، يمعنا يك ييعن
 آن از »نقـدها « بحـث  در كـه  باشـد  نظرتـان  در سخن اين( شود يمکنوني  يها حوضچه

  ).كرد خواهيم فراوان استفاده
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  :  گويد يم »الطالبين إعانة« كتاب در ،يشافع يعلما از ي،دمياط يبكر .٤
{e� �/ �)�(  *�!"�- %L��, )
+ !K- dBC @ ,D�( � �T j-� ;P�+ P��%� )�?\ F���� W 

,���� � P�%0 ��
 �V�� [)K�L� W ���� !�� 5�� ,�� 1�- :�V\ )� �%0� P���T !�K<� 
�)-)�� W %L�� � !- P�
� j-)+ ,P�+ P ��� >�ef��  ��c d!K- BC Q0�" ,,����� 1��- 

!6� Q�®�� :� Pf�c� P�\/ x �;�( � �)� !K- �
V�� ,���� BC Q0��" �)��s P��\c 
w(�H �� �% etM > � �% x Met > "/o*̀ � W [�V(x� :P��\/ �;iy( �%��V
� ,w��  � 

!�i�� >�efT �%0 �
V�� � T j-� W ,�%L� 1�- : ��c F%�V�� x ��!K<( w�,��  �xT X�V+ 
,Jf�)�� � �%L� )l  �X?L� ��6L� P�+ �
V�� F_`_ �0 / 5% j�I P6\�)f  �xT ��I F�6<V�� 

7�
+ �# xT F	f �!���.
٦١
  

 ؛نيسـت  يكـاف  ،كنـد  قصـد  را آن غيـر  اگـر  پـس  .كنـد  تين را يرممحل  است واجب
 بـوده،  جمـره  در كـه  يمـار  يسـو  بـه  را سـنگ  اينكه مثل بيفتد؛ يرممحل  در هرچند
 او .)حجـر  ابـن  عقيـده  بـه ( بينـدازد  ،انـد  كـرده  نصـب  آنجا در كه يعالمت به يا انداخته

 در و بيفتـد  يرممحل  در آنجا از اينكه قصد به باشد ستون يسو به يرم اگر: گويد يم
 .كنـد  ينم منصرف را او نظر ي،رممحل  غير قصد چون كند؛ يم كفايت بيفتد، نيز آنجا

 انسـان  ،سـتون  قصد شود گفته اينكه و كند ينم كفايت كه است  گفتهعبدالرئوف  يول
 آمـده  »االيعـاب « كتـاب  در و نيسـت.  درست ،كند ينم منحرف يواقع يرممحل  از را

 يسـو  بـه  سـنگ  پرتـاب  اسـت  گفتـه  و شود يم بخشوده ،عوام مورد در ،اين كه است
 واجب انجام هدفشان عوام زيرا ندارد؛ يمانع ،بيفتد يرممحل  در اينكه شرط به ،ستون

 هـر  از كـه  شـده  داده قرار آن در عالمت كه است يمحل همان يرممحل  و است ياله
  .ندارد بيشتر طرف يك كه عقبه جمره مگر ،است ذراع سه) دايره مركز از( طرف

  :  گويد يم »المحتار رد ةيشحا« در يحنف يعلما از عابدين ابن .٥
� W [�6
�� :� )� OV-�  a
�¯u���� :M/ Q��R/ X��L� M,��� )�l F�%`� ����
� 

d/ef/ )�� OV-�  a
�F6- ¯u���� � @ 1e�H P�� P�\/ x P(et !V6
�o٦٢ 
 عالمـت  كـه  ميـل  اطـراف  ييعنـ  شـاخص،  بر سنگريزه اگر: است آمده لباب كتاب در
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 يكـاف  ،نيفتـد  پايين و گيرد قرار شاخص يباال اگر يول .است يكاف ،بيفتد است جمره
  .است دور محل از چون ؛نيست

 البحـوث « مجلـه  از يبخشـ  بود، بازگشته مكه از كه محترم يفضال از ييك اخيراً .٦
 خود با جمرات ماهيتدرباره  را حجاز) .ق  ه١٤٢١ سالـ   ٤٩ شماره( »المعاصره الفقهي
 »الجمرات« عنوان با يا مقاله در مجله اين. ماست بحث يبرا يخوب مدرك كه بود آورده
محـل   همـان  را جمـرات  موضـوع  حجـاز، کنـوني   يفقها دهد يم نشان كه دارد يسخن

 جمـرات  زيـر  زمـين  آيـا  كـه  دارنـد   اخـتالف  ايـن  در يول .دانند يم ها سنگريزه اجتماع
  ي).رممحل  از يجزئ: كنيد توجه( نه يا باشد يرممحل  از يجزئ تواند يم

 اگـر  و نيسـت  جـزء  ها ستونمحل  :گويند يم و كنند يم ينف را آن صراحت با يبعض
 اطـراف  دايـره  به را سنگ بايد بلكه كند. ينم كفايت آنمحل  يرم برود، بين از ها ستون

 از هـا  سـتون  اگر و است يرممحل  از يجزئ هم آنمحل  :معتقدند يبعض و انداخت آن
؛ كـرد  يرمـ  تـوان  يمـ ) آن اطـراف  منطقـه  و ها ستون محل( محل آن تمام به برود، ميان

 ،ستها ستون اطراف ،يرممحل  كه دانند يم مسلم يهمگ ،كنيد يم مالحظه كه طور همان
 و شـما  اين اكنون. دارند نظريه اختالف نه، يا است جزء هم ها ستونمحل  اينكه در يول

    »:ةالمعاصر الفقهي البحوث« مجله عبارت عين هم اين
� �%� ��
 �V�� ¯u���� W �.� ,:���� !<+ D
iu� >�	<;�� W P��]i��  *�>ef 5% %L��, 
�/  *�f0�u ,P��  *��\ �	+`iux W d�)f�  a�
�!�	� �6����9, � J��H£(  a�
��,�l 

Q`u �	<+ W F �?" %0� ���% ¯u����� )�� ,X�(�/ � W >��<� ��� 03��� P��
� 
�)<�� d0�!f W F��� ,d�)f� �/ ��/ Pi ��-o 5�+ Jl,(  a�T�)�f� ¯u�����  a�
�

!	� 1).0 ��9  �!V( P\��%  *�>ef 5% �%L� W �i��� ,P|�<� �/ ,P����  �·K( �%��  a�T
,�Z��% � �% �<� 5% 03�� �� �)<8 0�!��o � 5% M( P_�!?i.� !V� !	� �)6��� M( 

P�\/ M/ ¯u���� x  �!V( 5% �%L� `+  �·K( �%��  a�T�Z��% !V� ,�#��� �/ >�<� �� 
03�� ,P�
� �/ �� �)<8 �l0�!fo 5�+  ��_ =�( >��	<;�� !��� �,�l j�r)L� 1�'�]�� 
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²�i��g :Xl b0/ ��
 �V�� �¯u���� �5% X"/ %L�� �?� etM > �%��  a�TP��
Y )�� 
,X(�/ �/ x Q`un? Jl  5�� ��  a�T� �Z/ O]�� 5% %L��, `+ etM > �%�� �	��� 

)� X(�/ ,�
V�� � 1�- F% �̀ V�� ��l��� 0)f�6��M  *�V6H 5��x ,��.�- ��l ,P��% � e�tM > 
�%�� P��� )� ,X(�/ � �%/ :�  �
V�� �6L�� 7�
+ %���, `+ �;�(� ��%��  a��T��
V�� 

[)K�L� W ����o � !�� F% �̀ V�� ! ��Y �%��g :etM > �%��  a��T���
 �V�� � T j�-� W 
%L��o 1�- : ��c F �%�V�� x ��!K<( w�,�  �xT X�V+ J�f�)�� onooo� � �!�ViH :����	if� 

>3
V�� W  �!� ���% ¯u���� )� X(�/ 5% ���� {/ x � Xl  �·K( �%�� ?P��T b ��VH 
�,# �)r)L� �S(/ F% �̀ V��  ���� �)�Y ����M 5� !�]�� X��3.� �+�� Ji� {�N� 
 ��L�� `|�-g :� D
iu� W b0/ ,¯u���� X�- � �Z/ j�ik KN���, � X�- :,x � 1�c� 
)l ·f0c� � )-c��, �  a
�`� ��)<�� �)t �%�� P��T )� X(�/ ;¯u���� � �Zc 5% 

%L�� �<�<N�  a
�1)<�� ,1�c� � 5% %L�� ��N��  a
�1)<�� �����on 
  :شود يم گرفته زير نتايج آمد، باال در آنچه از

 عصـر  در هـا  سـتون  ايـن  قطع طور به نگوييم مورخان، از يبعض گفته طبق اگر الف)
  .است مشكوك زمان آن در آنها وجود بگوييم بايد اقلحد بوده، 9پيامبر

 يالحصـ  مجتمـع  همـان  يرممحل  كه دارند اتفاق اين بر سنت اهل يعلما همه ب)
 از سـتون  اگر كه ،است آن از يجزئ هم ستون زير زمين آيا كه است اين در بحث است،
 و داننـد  يمـ  جـزء  را آن يگروهـ  ؛نه يا باشد يكاف آن يجا بر سنگ انداختن برود، ميان

  .شمارند يم يرممحل  را اطراف دايره و دانند ينم جزء يگروه
 يكـاف  يبعضـ  عقيـده  به بيفتد، پايين دايره در و بزند سنگ ها ستون به يكس اگرج) 
 يكـاف  گويند يم ديگر يبعض يول را. اطراف دايره نه كرده قصد را ستون كه چرا نيست؛
 سـتون  بـه  را سـنگ  و داشـته  قربـت  قصـد براي انجام وظيفه به طور اجمال  زيرا است؛
 ي،اجمـال  قصـد  همين افتاده، ،است يرم يواقعمحل  كه دايره در آنجا از و كرده پرتاب
  .كند يم كفايت
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 دسـت  بـه  نيز ٦٣»األمين البلد« نام به عربستان، معروف مجالت از ديگري مجله اخيراً د)
 آن در »الحسـني  مسـاعد  محمـدبن  شريف« قلم به عقبه، جمرهدرباره  اي مقاله كه رسيد ما

 كـه  آمـده  جمـرات  اطـراف  هاي حوضچهدرباره  توضيحي مقاله اين در .است شده نوشته
 داده شـرح  ضمن در شده است. ها حوضچه اين ساختن به اقدام زماني چه در بار نخستين

  است: چنين مقاله عبارت عين هاست؛ همين حوضچه محدوده رميمحل  كه است
{�]6�� �  W P��i� �·�r)H {���c� W ¹)
� ,{�L� � 3 � ��T 1�� 5% �  ��!�T d,l 

����N� �b�)�c��  a
�03�� )l  ����  a
�5�� @�. �%§N� W P��]\  ���]L�� :
gX��� ¨(��� ���N O�� �� ¨�iV��n !<+ 1�- W F?;" ۸۷ :�%L��  �X�?L� ��6L�� P��+ 

�
V�� � P�6r F_`_ �0 / 5% j�I P6\�)f � !- � �)�  a
��,�l 0�!�<L� 0�!��� B�K- 
%L�+� �)�( P
u��o 
 كـه  يكس نخستين«: نويسد يم» ۳ جلد ،المرام بلوغ يف األحكام توضيح« كتابِ در بسام

 كه است يحضرم سالم بن يعل شيخ ،كرده اشاره جمار محدوده در ها حوضچه يبنا به

 :است آورده ۸۷ صفحه العتيق، اهللا بيت لحجاج الطريق دليل نام به ،مناسكش كتاب در

 به يا دايره مقدار به شده، بنا آن در) �� ستون ييعن( عالمت كه يجاي همان ،يرممحل 

 داخل يرممحل  كه شده بنا يكوتاه ديوار ،دايره اين محيط در و است ذراع سه شعاع

  .دارد قرار ديوار محدوده

 سـه  قطـر  بـه ( ذراع سـه  شعاع به يا دايره ،يرم محدوده كه دهد يم نشان سخن اين
  .اند شده يمعرف) نشانه( علَم عنوان به ها ستون و است بوده) متر

 بـه  راـ   الشـريف  مقامـه  اهللا اعلـي ــ   جواهر صاحب ماهر فقيه كالم بحث، پايان در)   ه
 بـه  كـه  اسـت  يانمحقق معدود از =جواهر صاحب مرحوم؛ آوريم يم ختام حسن عنوان
 آن درباره) صفحه يك حدود( يمشروح نسبتاً بحث و رفته جمره موضوع توضيح سراغ
 جمـرات محل  در سنگ انداختن كه دهد يم نشان بحث پايان در عبارتش و است آورده

  :  است چنين ايشان عبارت .داند يم يكاف را
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 يبنــا آن كــه يصــورت در اســت، آن محــل يــا مخصــوص يبنــا آن جمــره، از منظــور
 جهت اين از و است آمده اللثام كشف در كه ���� همان ؛باشد نداشته وجود مخصوص

 از يـا  ودشـ  يمـ  يرمـ  است، جمار  نامش كه كوچك، يها سنگ با و شده ناميده جمره
  ... هاست سنگ اجتماعمحل  چون ؛شده گرفته قبيله اجتماع يمعنا به جمره

 يبنـا  همـان  كـه  ،يرمـ محل  يبرا است اسم ،جمره كه است آمده دروس كتاب در و
 يبعضـ  و شود يم جمع ها ريزه سنگ كه يجاي همان ييعن است؛ آن محل يا مخصوص

 جريـان  هـا  سنگريزه كه يمحل نه است، سنگريزه اجتماعمحل  يمعنا به جمره: اند گفته
 صدوق مرحوم و) است شده پخش آن در ها سنگريزه كه يا منطقه ييعن( .كند يم پيدا

 كتاب در و نيست اجمال از يخال او كالم و است، مينز همان جمره كه كرده تصريح
 بـه  باشيم داشته يقين است سزاوار: گويد يم صدوق، از مطلب اين نقلِ از بعد ،مدارك

 زيـرا  باشـد؛  داشـته  وجود بنا كه يصورت در مخصوص، يبنا آن به سنگ اصابت لزوم
 ،تكليف يادا به يقين عالوه به .بناست همان است، معروف جمره عنوان به امروز آنچه
 اصـابت  كـه  اسـت  ايـن  ظـاهر ، بـرود  ميان از بنا اين اگراما  شود. ينم حاصل ،آن بدون
  .است يكاف ،آنمحل  به سنگ

  :  فرمايد يم عبارات اين نقل از بعد جواهر صاحب مرحوم
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 گـردد.  يبرمـ  گفته مدارك كه يمطلب همان به شد، نقل اللثام كشف و دروس از آنچه
) را دو هر( زمين و �� ستون به اصابت ييعن نكرده؛ زوال به مقيد ،دروس در شهيد يول

  .باشد داشته وجود �� ستون اگر يحت داند؛ يم يكاف

 صـدق  كه است بعيد زيرا باشد؛ همين صحيح شايد: «گويد يم جواهر صاحب سپس
  ».باشد ها ستون وجود به مشروط زمين، بر جمره
  :شود يم استفاده يخوب به نكته دو جواهر صاحب مرحوم پربار سخنان از
ـ ي  دو هـر  زمـين،  و هـا  سـتون  به سنگ اصابت كه دارد اين به تمايل ايشان خود ک 
 اطـراف  حوضـچه  به سنگ پرتاب كفايت همان كه ما مقصود با سخن اين و است يكاف

  .است موافق ست،ها ستون
 يبـرا  ايشـان  كـه  شـود  يمـ  معلـوم  كـرده،  نقل مدارك صاحب از كه يكالم ازدو ـ  

 و اشـتغال  اصـل  نخسـت  اسـت:  جسـته  تمسـك  چيـز  دو به ،ها ستون به سنگ اصابت
 ولي .است بوده ستون همان جمره لفظ از معروف ايشان زمان در اينكه ديگر و احتياط،

 در هـا  ستون وجود زيرا نيست؛ كننده دليل قانع دو اين از يك هيچ آمد، خواهد كه چنان
 آن( اسـت  داشـته  وجـود  نيز :معصومين عصر در كه نيست اين بر دليل ايشان، عصر

  .عالمت) عنوان به نه هم
محـل   در هـم  و كنـد  يرمـ  را سـتون  هـم  كه كند يم ايجاب اينجا در احتياط قاعده
 ،شـود  يمـ  پرتاب بيرون به و خورد يم ستون به كه هايي سنگ بنابراين، .بيفتد ها سنگريزه

 دو هـر  به اصابت كه كند يم فراهم حجاج يبرا يديگر عظيم مشكل اين و نيست يكاف
 بـر  يدليلـ  كـه  اسـت  يهنگـام  احتيـاط،  اصـل  به رجوع عالوه به. كنند رعايت را محل

 زيـرا  داريـم؛  يكـاف  دليـل  كـه  يحـال  در باشيم، نداشته ها سنگريزهمحل  به يرم وجوب
همـان  تنهـا  و نداشـته  وجـود  يسـتون  ،پيشين اعصار در كه دهد يم نشان روشن شواهد 

 عنـوان  بـه  بـوده  يسـتون  اگـر  و اسـت  شـده  انباشته  آن يرو ها سنگريزه كه بوده يمحل
  .ايم كرده اقامه امر اين بر يمتعدد داليلاست که  بوده جمرهمحل  يبرا نشانه و عالمت
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  نتيجه

 سـنت،  اهـل  و شـيعه  از اعم ياسالم فقه انمحقق از كه باال، گسترده سخنان در دقت
 در اينكـه  بـه  توجـه  بـا  خصـوص  بـه ( شـد  نقـل  منبـع  پنجـاه  حدود از و گروه پنج در

ق ميان ياختالف حج به مربوط موضوعاترقـرون  در كـه  كند يم ثابت) نيست ياسالم ف 
  .است بوده عالمت عنوان به ،بوده اگر يا نبوده جمراتمحل  در يستون يا پيشين

   ياسالم روايات در جمرات

 لـيكن  نيامـده،  ميـان  بـه  صـريح  سـخن  جمـره،  مورد در ،ياسالم روايات در گرچه
 ت؛هاسـ  سـنگريزه  اجتمـاع محـل   همان جمرات دهد يم نشان كه دارد وجود يهاي اشاره

 شـده  نقـل  بخـش  دو در ،»الشيعه وسائل« كتاب در جمرات يرم روايات: اينكه توضيح
  :است

  »عقبه جمره يرم« ابواب در .۱

 احكـام درباره  است يفراوان روايات كه آمده باب هفده ضمن در بخش، اين روايات
 ستون جمره اينكه و جمره درباره يتوضيح و تفسير آنها، از يك هيچ در ليكن جمرات.

  .شود ينم ديده ؛ها سنگريزه اجتماع محل يا است

  ..الجمار يرم وإلی منا  العود ابواب. ۲

 بـاب،  هفـت  يطـ  باال، عنوان با يديگر فراوان احاديث تقصير، و ذبح ابواب از پس
 تفسـير  از يسخن نيز اياترو ازاين يك هيچ در كه فرموده، بيان جمره سه هر يرم درباره

 به صريح سخن جمره، مورد در ،ياسالم روايات در گرچه .خورد ينم چشم به جمرات
 اجتمـاع محـل   همان ،جمرات دهد يم نشان كه دارد وجود يهاي اشاره ليكن نيامده، ميان

 بـه  چهارگانـه  و بيسـت  ابواب اين مجموع در كه يدقيق يبررس با يول .هاست سنگريزه
 تأييـد  را مـا  نظريـه  كه شود يم ديده يپرمعناي يها اشاره ،يمتعدد روايات در آمد، عمل
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  .است ها سنگريزه اجتماع محل همان ،جمره كه دهد يم نشان و كند يم
  :كنيد توجه زير روايات به
  : خوانيم يم 7صادق امام از عمار معاويةبن از يمعتبر حديث در .١
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 و كـن  يرمـ  آن يجـا  به ديگر ييك افتاد، يمحمل در و يكرد پرتاب يا سنگريزه اگر
  .كند يم كفايت افتاد، جمرات يرو سپس خورد، يشتر يا انسان بدن به اگر

�-OV« به تعبير 
�a 03��«قطعه همان جمره كه دهد يم نشان ،»افتاد ها سنگريزه روي« ؛ 
 ،لغـت  اربـاب  از يبسيار كه باشيد داشته توجه. افتد يم آن يرو ها سنگ كه است يزمين

  :جمله از اند؛ كرده تفسير ريز يها سنگ يمعنا به را جمار
  ».���l 0���c� 0�yK ��03: «نويسد يم »نهايه« در اثير ابنـ 
�: «است آورده »المنير مصباح« در يفيومـ  03�� �l �0��N�.«  
�:: «گويد يم »العرب لسان« در منظور ابنـ ��� � ,03�� :���KN� ��i��� ��%H ��U W 

F ��%.«  
 طبـق  امـر،  همـين  و هـا  سـنگريزه  يرو افتـادن  ييعن جمار، بر سنگ افتادنرو،  اين از

 يخوب دليل مذكور، تعبير بنابراين،. كند يم كفايت ،جمرات يرم وظيفه يبرا باال، روايت
 برگشـت،  در بخـورد،  يشـتر  يا انسان بدن به كه يسنگ اين، بر افزون د است.مقصو بر

 هـا  سـنگريزه  يرو كـه  اسـت  آن اكثر. حـد كنـد  اصابت ها ستون به كه ندارد يقوت چنان
  .افتد يم

ـ  بـن  محمد بن احمد( يبزنط حديث .٢  يموسـ  بـن  ي علـ ( ابوالحسـن  از) نصـر  ياب
  :  7الرضا
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 جمـره  يرو ،يرمـ  هنگام و ده قرار خود راست طرف در ،يرم هنگامِ را جمرات تمام

  .نايست
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 يـك  يرو يبعض زيرا هاست؛ سنگريزه همان ،جمره كه دهد يم نشان نيز حديث اين
 را آن عامـه،  يعلمـا  از يجمعـ  و كردنـد  يم يرم را ديگر طرف و ايستادند يم آن طرف

 يبـديه  و كنـد  يمـ   ينهـ  كار اين از 7امام .دانيم يم مكروه يا حرام ما و اند دانسته يكاف
  .ايستد ينم ستون يرو ،جمره يرم هنگام ي،عاقل هيچ كه است

 از يبعضـ  كه كرديم برخوردمعنا  اين به نيز گذشته بحث در عامه، يفقها كلمات در
  ).كنيد دقت( .نيست جايز جمره يرو ايستادن: گويند يم آنها

����4T  �O� : «اسـت  آمده »الرضا فقه« كتاب در .٣ �% �0  ��  �O��V �+ ��  4W  EX� 4�� �Y  ��  �: �0 �!� �?�\�  &P��� 4%  a��T
 4b �0� �c�  �:�/ �e �f�/  �w��  غلتيـد،  زمـين  روي بـه  آنجـا  از و افتـاد  محمـل  در و كردي رمي هرگاه«؛ ٦٧»��

  ».است كافي
  :  است آمده كتاب همان در يديگر نسخه در .٤
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 يمرمـ  در و[ افتـد  زمين بر سپس كند، اصابت آنجاست در كه يشتر يا انسان به هرگاه

  .كند يم كفايت ]گيرد قرار

 .اسـت  يرمـ محـل   زمين در افتادن و غلتيدن عبارت، اين از مراد كه است واضح پر
 كلمـه  زيـرا  اسـت؛  مبهم حديث اين: «گويد يم كه جواهر صاحب مرحوم ايراد بنابراين،

 افتـادن  از منظـور  .نـدارد  يابهـام  حـديث  و رسـد  ينم نظر به موجه ،»است مطلق ارض
  .است) يالحص مجتمع( جمره بر آن افتادن زمين، بر سنگريزه

  :  كند يم نقل يمفصل حديث در سنت اهل معروف محدث يبيهق .٥
 بـه  ]جبرئيل اتفاق به[ ابراهيم سپس داشت. عرضه 7ابراهيم به را حج مناسك جبرئيل

 او بـه  سـنگريزه  هفـت  ابـراهيم  گشـت،  ظـاهر  او بـر  آنجـا  در شيطان رسيد، عقبه جمره
  ٦٩.رفت او و انداخت

 طـور  بـه  كـه  اسـت  يهـاي  سنگريزه توده همان اينجا، در جمره از منظور است روشن
 از قبل آنجا در يستون 7ابراهيم حضرت زمان در اينكه نه داشته، وجود آنجا در يطبيع
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 كـالم  ظـاهر  مخـالف  كه بگيريم تقدير در يكلمات اينكه مگر( بود شده ساخته ماجرا اين
  ).است
  :  خوانيم يم كتاب همان در يديگر حديث در .٦

: گفـت  .پرسـيدم  جمـرات  يرمـ  دربـاره ) يخـدر ( ابوسـعيد  از: گويـد  يم »نعم ياب ابن«
 كـوه  از جمـرات  ،نبود چنين اگر و شود يم برده آسمان به گشته، قبول كه هايي سنگ«

  ٧٠.شد يم بلندتر) مدينه در است يكوه( ثبير
 كـه  هاسـت  سنگريزه توده همان ،جمرات كه شود يم استفاده يخوب به حديث اين از

  .شود يم تر بزرگ روز به روز جديد، يها سنگ پرتاب اثر بر
  :  كند يم نقلچنين  عطا از آمد، خواهد كه چنان ،»مكه اخبار« كتاب در يازرق .٧

 و سـر  پشـت  و رو پـيش  از و رفتم جمره وسط در من«: گفتم او به بودم، عباس ابن نزد
 عبـاس  ابـن  ».نكـردم  احسـاس  را هـا  سـنگ  از يچيز و كردم يرم چپ و راست طرف
  ٧١. »رود يم آسمان به مقبول يها سنگ«: گفت

 زدن، سـنگ  را چـپ  و راست طرف و سر پشت و رو پيش و رفتن جمره وسط آيا
  باشد؟ صحيح تواند يم ،گفتيم آنچه با جز

 يبـرا  سـتون  وجـود بـه   شود تصور است ممكن كه دارد وجود حديث دو اينجا در
  :كند يماشاره  جمرات
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 يرمـ  تـوان  يمـ  آيـا «: پرسـيديم  7صـادق  امـام  از: گويد يم مسعود بن حميد ابوغسان
 مـروه  و صـفا  ماننـد  مـا  نـزد  جمـرات «: فرمـود  امـام  ؟»داد انجام وضو بدون را جمرات

 اگـر ( نـدارد  يضـرر  ،يكنـ  مـروه  و صـفا  يسـع  وضـو  بـدون  اگر ؛نيست بيش يحيطان
 اسـت،  بهتر من نزد بودن وضو بااما ) ندارد يمانع ي،كن يرم وضو بدون هم را جمرات

  ».نكن ترك را آن يتوان يم تا
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 نشـان ) ديـوار  يمعنـا  بـه  حائط جمع( حيطان اند كرده تصور متأخر يفقها از يبعض
 جمـرات  هـاي  ستون همان احتماالً ديوار اين و داشته وجود يديوار آنجا در كه دهد يم

  :زيرا است؛ مناقشه قابل جهت چند از استدالل اين يول .است بوده
 بـا  بنـابراين  .اسـت  مجاهيـل  از مسعود حميدبن زيرا است؛ ضعيف حديث سند: اوالً
 كـه  يحـال  در .كـرد  ثابت را يچيز توان ينم است، يضعيف واحد خبر كه مزبور حديث
 وجـود  نيـز  معتبـر  و صحيح حديث آنها ميان در عالوه به بودند؛ متضافر سابق، روايات
  .داشت

 نيسـت؛  مطلـوب  وفـق  بر نكند، داللت مطلوب خالف بر اگر هم داللت نظر از: ثانياً
  :زيرا

 ايـن  و گيـرد  يمـ  را يچيز دور كه است يديوار يمعنا به ،حائط جمع حيطان )الف
 را آن اطـراف  كه يمحصور يها باغ به لذا .است شده گرفته احاطه و حوطَ ماده از كلمه
  .گويند يم حائط ،اند كشيده ديوار

�: «نويسد يم »العرب لسان« در منظور ابن �|��N� :0�!���  &P�\̂� 4c �)�z ��% ,P��+ � j���� 
 جمـع  و كند مي احاطه دارد، قرار آن وسط در را آنچه زيرا است؛ ديوار معناي به حائط،«؛ »�����

  ».است حيطان آن
 كـه  يديوارهـاي  به و است يچيز ينگهدار و حفظ ،حوط ياصل يمعنا اينكه جالب
 حـائط  بـا  جدار فرق .كند يم حفظ را آن زيرا اند؛ گفته حائط گيرد، يم را يچيز گرداگرد

 بـه  جدار  يول .كند احاطه را گرداگرد كه است يچيز اصل، در حائط كه است همين در
 جمـرات،  يفعلـ  سـتون  شبيه يستون به كه ندارد معنا بنابراين،. شود يم گفته يديوار هر

 جمـرات  يفعلـ  حوضـچه  ديـوار  شبيه يديوار بوده، آنجا در حائط اگر و بگويند حائط
 نـدارد  سـتون  بـه  يارتباط و است شده كشيده مخصوص زمين قطعه آن اطراف كه بوده

  ).كنيد دقت(
 مـروه  و صـفا  زيرا كند؛ يم القا اينجا در را يخاص يمعنا »مروه و صفا« به تشبيه )ب
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 نداشـته  وجـود  يديـوار  آنجـا  در و بلنـدتر  يكمـ  يديگر و كوچك ييك است: كوه دو
 دو ايـن «: فرمايـد  يمـ  كـه  دارد وضـو  مسئله به يارتباط چه بودن ديوار عالوه، به .است

  ».نيست وضو گرفتن به ينياز و هستند حيطان) جمرات و مروه، و صفا(
 يمعمـول  محوطـه  يـك  ،مـروه  و صـفا  كـه  است اين باال حديث از منظور ما، نظر به
 ومسـجدالحرام  كعبـه  خانه حكم دو، اين از يك هيچ و) جمرات مانند( مسجد نه است،

 ،مسـجد  در دخـول  يبـرا  و باشـد  واجـب  طـواف،  انجام يبرا گرفتن وضو كه ندارد را
 .نـدارد  جمـرات  در سـتون  وجـود  بر يداللت گونه هيچ ،مزبور حديث بنابراين. مستحب

  .باشد داشته خالف بر داللت است ممكن بلكه
���1 : «اسـت  شـده  نقل چنين 7صادق امام از ،ياألعل عبد از يديگر حديث در .٢ �- :
 &O�
 &-  &P�� : ¦X &f �0 � �% �0  �� � �� ����  «O 4]4� , E:��� �K ��  �O�V �- �) �+  ¦� �! 4�� ��  4W K ��N���?�  �1�� �- :� �l &!��4V &(  ��4T  �>�� �8  �5� 4% 

 4P4i ��� �.  ��  ��4T  �>� �8  �5 4%  4! �y��� � � 4T  ��� �0�/  �� �%̂��«.٧٣  
 آنهـا  از ييك و كرده يرم سنگريزه شش با را جمره يمرد: كردم عرض حضرت به«

  ».كند اعاده فردا يا ساعت همان در را آن است مخير: فرمود افتاده؟ ها ريگ در
 هـا  سنگريزه يرو سنگريزه اگر كه كند يم داللت حديث اين«: گفت يم فضال از ييك
  ».است يالحص مجتمع همان جمره گوييد يم شما كه يحال در .نيست يكاف ،بيفتد

�« :شـود  يمـ  اسـتفاده  فقهـا  عبـارات  از كه گونه همان«: كردم عرض جواب در���� 

�l j�ik �N� x X|�]�� P�%« بـه   كـه  هـايي  سـنگ  نـه  هاسـت،  سـنگريزه  اجتمـاع محـل   جمـره «؛ 

 اسـت،  پراكنده يها سنگ در سنگ افتادن باال، روايت از منظور و »شود مي پراكنده اطراف
 W j��ik: «فرمايـد  ينمـ  و »���W KN: «فرمايد يم لذا .شود اعاده بايد قطعاً و جمره در نه

�N�.«  
 آن سـند  در .داللت نظر از هم و است ضعيف سند نظر از هم حديث، اين عالوه، به

 حـديث  ذيـل  در داللـت،  نظـر  از و است معروف اشكال مورد كه آمده »زياد بن سهل«
  .افكندن فردا به را سنگ يك عمداً ييعن اند؛ نكرده عمل آن به فقها كه است يعبارت
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   يرواي بحث نتيجه

 بـاب  در كـه  يروايـات  تمـام  و آورديـم  بـاال  در كـه  يروايـات  از يـك  هـيچ  در گرچه
 تعبيـرات  از لـيكن  نيامـده،  ميـان  به جمره موضوع از يصريح سخن آمده، جمرات يرم

 هـا  سنگريزه اجتماعمحل  جز يچيز »جمرات« كه يافت اطمينان توان يم آنها در موجود
 و عالمـت  عنـوان  بـه  باشـد،  آنجا در يستون اگر و نيست منا از معين زمين قطعه آن در

  .است نشانه
 بـه  را سـنگها  حجـاج  بلكـه  بزننـد؛  سنگ آن به كه نبوده منا در جمره نام به يستون

 پرتاب است، شده بنا جمرات اطراف در يهاي حوضچه صورت به امروز كه يمحل همان
 و انـد  گرفتـه  اشتباه جمره يجا به را عالمت ،زمان گذشت اثر بر ،كم كممردم   د.كردن يم

 ،اخير قرون در مسئله اين ي،قو احتمال به و اند داده قرار ياصلمحل  يجا به را آن يرم
 ديـده  پيشـينيان  كلمـات  در زيـرا  اسـت؛  آمده در عرف يك صورت به و گرفته صورت

  .كرد تعجب نبايد هم زياد ؛شود ينم

  ها پرسش به پاسخ و نقادان نظرات

 يبسيار يسو از يچشمگير استقبال آورديم، كه ييها استدالل و فتوا اين نشر از بعد
 است ممكن آنها شرح كه شد بحث اين از يغيرحوزو و يحوزو بزرگان و نظر اهل از

. سپاسـگزاريم  و متشـكر  آنهـا  همـه  از و گذريم يم آن از و شود يديگر مسائل بر حمل
 يبـرا  اينجـا  در .بودنـد  آنها پاسخ خواهان و كرده طرح يشبهات و ها پرسش نيز يگروه

 »اداننقـ  نظـرات « عنـوان  با را عزيز برادران اين يها پرسش و شبهات بحث، اين تكميل
  کنيم: مي يبررسو  طرح

  احتياط به تمسك .١

 يمعنا در احتمال دو كه »دروس« در شهيد كالم نقل از بعد ،مدارك صاحب مرحوم
�: «كند يم ذكر جمره �ZT �.� jr)L �% ��� � )l >��6�� �/ PVr)%«آنمحـل   يا بنا، آن نام جمره« ؛ 
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  :  فرمايد يم ،»است
� �y6�( j�<�� 0�6i��� F��"T >��6�� j% d�)f� P�\c Q�VL� ��� 5% �;� ���� � {!V� 

5�<�H ��v� 5% �!	V�� P\�!�o٧٤ 
 زيـرا  بخـورد؛ ) بنـا ( آن بـه  ها سنگريزه بايد بنا، وجود با كه كنيم پيدا قطع است سزاوار

 حاصـل  آن بدون ذمه، برائت به يقين عالوه به است؛ همان ،جمره لفظ از معروف اآلن
  .شود ينم

  .كرد اقامه بنا به اصابت لزوم مسئله بر توان يم كه است يدليل ترين مهم واقع در اين
 مـا،  معاصـرين  از قبـل  كـه  اسـت  يكسـان  معـدود  از ،مدارك صاحب مرحوم: پاسخ

 قابـل  دو هـر  كه، آورده خود مقصود يبرا دليل دو و دانسته الزم بنا به را سنگ اصابت
  است: مناقشه

 همـان  جمره، يمعنا در معروف) ايشان عصر در( امروز«: فرمايد يم ايشان: اول دليل
 بر دليل هرگز اينها يول .معناست همين معروف هم ما زمان در گوييم يم نيز ما ».بناست
 عصر در بودن معروف بر دليل ،امروز بودن معروف زيرا شود؛ ينم ها ستون يرم وجوب

 از فـراوان  قـراين  و شـواهد  همـه  آن بـا  مخصوصـاً . شود ينم :معصومين و 9پيامبر
 مجتمـع  همـان  ،جمـره  دارد داللت كه اند زيسته يم ايشان از قبل كه فقها بزرگان كلمات
 برگـرديم  عقـب  به و شويم »يقهقر استصحاب« به قائل اينكه مگر. بنا نه ،است يالحص

 يـت حج واجـد  اصـل،  از يقهقـر  استصـحاب  كه كرد خواهيم اشاره آن به يزود به كه
  .ندارد يقهقر استصحاب به يارتباط ما كالممحل  و نيست

 چراكـه  است؛ مخدوش نيز اين كه كردند االشتغال اصالة به استدالل ايشان: دوم دليل
 سـنگ  كـه  بزنـد  ستون به سنگ چنان آن ييعن كند؛ يرم را دو هر كند يم ايجاب احتياط

  .بيفتد آن يپا در
 ايشـان  اسـت؛  قبـول  قابل هم آن كه گرفته ايشان بر جواهر صاحب هم يديگر ايراد

 وجـود  كـه  يهنگـام  سـتون  يبرا است شده وضع جمره لفظ گفت توان ينم: فرمايند يم
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 نـدارد  سـابقه  زيـرا ( ٧٥نباشـد  ستون كه يهنگام است آن زير كه يزمين بر و باشد داشته
  ).باشد يچيز وجود عدم و وجود تابع يگذار نام

  .است شده آن اطراف و ستون ميان تخيير به قائل 1جواهر صاحب دليل همين به

  يقهقر استصحاب به تمسك .٢

 بـه  جمـره  مـورد  در دارد يمانع چه :است نوشته خود نامه در حوزه يفضال از ييك
 زمـان  در«: بگوييم و شويم متوسل علماست، از يبعض قبول مورد كه يقهقر استصحاب

 در گـوييم  يمـ  و گـرديم  يبرمـ  عقب به شوند، يم شناخته جمره عنوان به ها ستون اين ما
  ».است بوده همان جمره استصحاب، حكم به نيز :معصومين و 9اكرم مبراپي زمان

  :زيرا  است؛ يشگفت مايه استدالل اين: پاسخ

 ادلـه  از يك هيچ و نداريم وارونه استصحاب يا يقهقر استصحاب بر يدليل هيچ: اوالً
 اسـت؛  رفتـه  آن سـراغ  به انمحقق از يكس كمتر و رساند ينم اثبات به را آن استصحاب،

 و الحـق  يقـين  نه است، الحق شك و سابق يقين به ناظر »������ w��x �<�H �<« چراكه
  .سابق شك

 يقـين  مـا  ؛باشـيم  داشته يچيز در شك كه كند يم صدق يمورد در استصحاب: ثانياً
 و عامـه  و خاصه يفقها اقوال و لغت ارباب كلمات .نيست بنا يمعنا به جمره كه داريم

 يجـا  و نـدارد  وجـود  استصـحاب  اركـان  بنـابراين،  .معناسـت  ايـن  بـر  دليـل  روايات،
  .نيست استصحاب

 عـدم  اصـل « آن و جسـت  تمسك يبهتر دليل به استدالل، اين يجا به توان يم يول
 را سـتون  همـان  جمـره،  يمعنـا  از امـروز «: گفـت  و است يعقالي ياصل كه است »نقل

 شـده  جديـد  يمعنـا  بـه  نقل يا بوده امعن همين به نيز گذشته در داريم شك و فهميم يم
 سـناد اَ و هـا  وقفنامه در لذا .»باشد نشده عوض واژه اين ايمعن كه است اين اصل است،
 بـه  بايـد  يول .كنند يم حمل ،شود يم فهميده آن از امروز آنچه بر را يقديم الفاظ ديگر،

 .اسـت  شـك  مـوارد  بـه  مربـوط  نيز اصول گونه اين به تمسك كه داشت توجه نكته اين
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 داللـت  و سـنت  اهـل  و شيعه يعلما شهادت و دانان لغت يگواه به هتوج با كه يدرحال
 ياجرا يبرا يمحل و است يالحص مجتمع همان ،جمره كه ماند ينم يباق يشك روايات،

  ).باشد يلفظ اصل هرچند( نيست اصل

  عقبه جمره روايات به تمسك .٣

��: «اسـت  آمده عقبه جمره مورد در روايت، چند در: دارند يم اظهار يبعض �	 4% �0� �+  �5� 4% 
 4X�64- � �	 4	 �f ��  �� x � �	 4% � �H  �5 4% � �l`  »وجه« به تعبير». باال از نه كن، رمي مقابل طرف از را آن«؛ ٧٦»/���

  .است داشته وجود يستون آنجا در كه است اين بر دليل
  يهـا  پرسـش  همچنـين  و هـا  اسـتدالل  گونـه  ايـن  پاسخ نكته، يك به توجه با: پاسخ

  ،عقبـه  جمـره : اينكـه  آن و شـود  يمـ  روشـن  است، مطرح عقبه جمره درباره كه يديگر
 يطـور  به بود؛ پايين ديگرش طرف و بلند آن طرف يك داشته، قرار تند يسراشيب يك در
  آمـده  روايـات  در .اسـت  شـده  تعبيـر ) دره( »���M« بـه  آن از ،روايـات  از يبعض در كه

 بـه  رفـتن  از و كـرد  يرمـ  را جمره و ايستاد هدر پايين طرف در 9خدا پيغمبر كه است
 بـه  مـردم  اينكـه  يبـرا  شـود  يم استفاده روايات از يحت فرمود؛ ينه ،جمره يباال طرف
 بـر  را راه تـا  سـاختند  يمسـجد  نيز بعداً و شد ساخته يديوار آنجا در ،نروند باال طرف
 كـه  بـوده  آن حكم اين فلسفه شايد و( ببندند ،بروند باال طرف به خواهند يم كه يكسان
 زيـاد  هـا  يپايين يبرا سنگ اصابت خطر گرفتند، يم قرار پايين يگروه و باال يگروه اگر
  ).بود

) هـا  سـنگ  اجتماعمحل  ييعن( جمره ايستاد، يم پايين طرف در كه يكس حال هر به
�5� « بـه  تعبيـر  و اسـت  جهـت  همـين  بـه  نيز وجه به تعبير و بود او يرو روبه 4% �� �l` ���/« 

 از .كننـد  پرتـاب  جمـره  درون بـه  سنگ باال از و بروند باال تپه ازکه  است اين مفهومش
 اينكـه  آن و شـود  يم روشن نيز است شده آور شگفت يبعض يبرا كه يديگر نكته اينجا

  : فرمود »يمنته« در يحل عالمه مرحوم
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 باال بود، ازدحام آن اطراف كه يدرحال آمد، جمره نزد عمر كه اند كرده نقل سنت اهل

  .كرد يرم را آن باال از و رفت
 زير و رفته ستون يباال عمر و بوده يستون آنجا البد كه است نظر اين از آنها تعجب

 در اينكـه  بـه  نظـر : «اسـت  ايـن  حديث يمعنا آنكه حال و است كرده يرم را خود يپا
 و رفـت  تپه يباال طرف به يراحت يبرا عمر بوده، ازدحام) دره كنار( جمره پايين طرف

 كـه  يدرحـال  .كـرد  پرتـاب  ها سنگ اجتماع مركز به را سنگ ييعن ،كرد يرم را آن باال از
  ».كنند يرم رو روبه از و بايستند پايين كه بوده اين سنت

 روي و رفـت  باال ستون از عمر كه است اين مفهومش اند كرده تصور بعضي اينكه
 بينديشيم، درست اگر كه است چيزي كرد، رمي را خود پاي زير باال از و ايستاد ستون

 اسـت  اين بر فرض زيرا زند؛ نمي كاري چنين به دست عاقلي هيچ كه كنيم مي تصديق
 و) كنيم مي فرض ستون را جمره و( اند كرده ازدحام جمره اطراف در جمعيت انبوه كه

 و بيايـد  هـا  سـتون  كنـار  بـه  نفـر  يك حال شود، مي پرتاب آن سوي به ها سنگ مرتب
 سـراغ  بـه  و برگـردد  و بيايد پايين سپس بزند. سنگ هفت و بايستد آن باالي بخواهد

 عقـل  كـدام  حـال  شـد.  خواهد مجروح كامالً شخص اين بدن يقين به .برود خود كار
 بلكـه  نبـوده،  چنين يقين بزند. به دست خطرناكي كار چنين به كسي كه دهد مي اجازه
 راحتـي  بـه  جـا  آن از و رفت سراشيبي باالي به يابد، نجات ازدحام از اينكه براي عمر

 و آسـان  خيلي كه كاري كرد، پرتاب ها، سنگ مجتمع همان يعني جمره، در را ها سنگ
  بود. راحت

  قرينه چند به تمسك. ٤

  :چند نکته مبهم را چنين مطرح نموده است خود نامه در فاضل يعلما از ييك
 تعبير اين ٧٨.است شده » يعظم« به تعبير » يعقب جمره« از روايات از يبعض در) الف
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  .باشد محل آن در موجود ستون بودن بزرگ خاطر به است ممكن
ـ   الحق هو كماـ   ها سنگريزه اجتماعمحل  يا باشد ستون ايمعن به خواه جمره: پاسخ

 باشـد،  تـر  بزرگ ،ريزند يم آن بر سنگ كه يزمين قطعه هرگاه زيرا دارد؛ كوچك و بزرگ
. شـود  يمـ  اسـتفاده  اصغر واژه از ،باشد تر كوچك اگر و رود يم كار به آن در يعظم واژه

 بحـث  مـورد  مسئله سرنوشت در يتأثير روايت، از يبعض در »يعظم« به تعبير بنابراين
 تعبيـرات  كوچك، و بزرگ يها راه كوچك، و بزرگ خانه كوچك، و بزرگ زمين ؛ندارد
  .شود يم ديده آن شبيه نيز يعرب در ؛است يفارس در ما يمعمول

 ديد خواهيم كنيم، مراجعه مجيد قرآن در »عظيم« كلمه استعمال موارد تنوع به هرگاه
 اطـالق  باشـد،  وسـعت  و عظمـت  ،يبزرگـ  يدارا ينـوع  بـه  كـه  يچيز هر به واژه اين

  .گردد يم
��  �|�ooo  ̂�&_  4O: «است آمده روايات از يبعض در) ب � �� ���� M �) �K&<��� �4i�̂�  �!�� 4�  4F��6 �< �V��� �� �	 4% �0� �+ 

 �5 4%  4X�64- � �	 4	 �f ��  �� x � �	 4% � �H  �5 4% �� �l`  يرمـ  از كه باشد ستون به اشاره تواند يم تعبير اين ٧٩.»/���
  .است شده ينه آن يباال قسمت كردن

 يبـاال  كه بود اين بيان مقصود اگر زيرا نيست؛ صحيح روايت يبرا تفسير اين: پاسخ
: بگويـد  بايد نبود؛ صحيح اينجا در »من« كلمه كن، يرم را رو روبه بلكه نكن، يرم را آن
» 4{ �0� �+ �	 �	 �f ��  �� x  4{ � �H �l`  .شـود  يمـ  يمتعد »%5« بدون و است يمتعد فعل يرم زيرا ؛»/���

� O�%0 5%: «گويند ينم هرگز .»���� O�%0: «شود يم گفته���.«  
 ايستد يم آنجا در كننده يرم شخص كه است يمحل به اشاره اينجا در »من« نتيجه در

 داده دسـتور  و بوده شده واقع يسراشيب يك وسط در عقبه جمره ،گفتيم كه گونه همان و
 از نـه  كننـد  يرمـ  را آن شـد،  يمـ  واقع آن يرو روبه در كه پايين، طرف از كه است شد

  سـنت  زيـرا  نگيرنـد؛  قـرار  تپـه  يبـاال  طـرف  در و نزنند دور را جمره ييعن باال؛ طرف
  .است بوده چنين 9پيامبر
 قاطبـه  كـه  اسـت  يحساسـيت  خاطر به آمده، وجود به حج مشاعر در كه يتغييرات) ج
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 بنـابراين  .اسـت  بوده نويسان تاريخ توجه مورد همواره و اند داشته آن به نسبت مسلمين
 در آن از يذكـر  و شـده  ساخته بعداً و نداشته وجود قبالً يستون كه رسد يم نظر به بعيد

  .نيايد تواريخ
 مشـاعر  در تغييـر  عنوان به ها ستون شد، ثابت مختلف مدارك با كه گونه همان: پاسخ

 حـج  نخسـتين  يسفرها در ما خود و است عالمت عنوان به فقط بلكه نشده، نصب حج
 اكنـون  هـم  .باشـد  هـا  شـب  يراهنمـا  تـا  بود شده نصب آن كنار هم يچراغکه  ديديم
 مشـعر  و منا عرفات، حدود تعيين يبرا) عالمت عنوان به( يهاي نشانه و متعدد يتابلوها
 فقط اينها زيرا دهد؛ ينم و نداده نشان آن به نسبت يحساسيت كس هيچ كه اند كرده نصب
  .دارد عالمت جنبه
 يفقهـا  غالـب  كـه  است يمستحبات جمله از ٨٠»خذف« صورت به سنگ انداختن) د

 نـه  ،دارد تناسب مرتفع مكان با صورت اين به سنگ انداختن و اند داده افتو آن به محترم
  .است زمين يمساو كه يمكان

 زيـرا  نـدارد ـ   سـتون  وجـود  بـر  يداللتـ  گونه هيچ تنها نه ،مستحب حكم اين: پاسخ
 زمـين  قطعـه  يسو به هم و است ممكن ستون يسو به هم صورت اين به سنگ پرتاب
ــ   ها ستون ينف با نحو، اين به سنگ پرتاب بلكهـ ) ���j�ik KN( ها سنگ اجتماعمحل 

 ١٥ يـا  ١٠ فاصـله  از هـم  آن روش، اين با ها ستون به سنگ اصابت زيرا است؛ سازگارتر
ـ  اسـت.  ممكن غير يا مشكل ،افراد غالب يبرا آمده، روايت در كه ذراع  بـه  پرتـاب  يول
  .است پذير امكان غالباً ،ها ستون اطراف يها حوضچه يسو

ـ  باشد، نداشته داللت گوينده مطلوب خالف بر اگر مزبور دليل: اينكه خالصه  يداللت
  .ندارد او مقصود بر

  هاست ستون زير زمين همان باشد، زمين جمره اگر .٥

  :  نويسد يم چنين خود نامه در عمليه حوزه يعلما از ديگر ييك
 آن بر سنگ كه است يزمين قطعه همان موجود، مدارك طبق جمره،  كه داريم قبول ما
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 و ستها ستون زير زمين همان ،آن كه است اين مسلم قدر يول) ها ستون نه( اندازند يم
 زنيم يم سنگ ها ستون خود به ناچار نداريم، زمين آن به يدسترس حاضر حال در چون

  .زد خواهيم ،است آن زير كه يزمين بر سنگ گردد، ويران ها ستون يروز اگر و
  :زيرا ؛نيستپذيرفتني  دليل چند به احتمال اين: پاسخ
 از يبعضـ  كـه  شود يم استفاده آورديم، قبالً كه فقها كلمات و روايات يبعض از: اوالً

 پرتـاب  ديگـر  طـرف  بـه  سـنگ  و ايسـتادند  يمـ  جمره طرف يك يرو سابق، در اجحج
 حـديث  در). اسـت  شـده  ينهـ  مكـروه،  يـا  حرام عنوان به كار اين از هرچند( كردند يم

�� : «خوانيم يم يبزنط x  4{ � �H  a
� 4� � ��  از يبعضـ  ٨١».نايسـت  جمـره  روي رمـي  هنگـام  به« ؛»����
 »الطالبين روضة« در نَووي الدين يمحي مانند اند؛ داده اجازه را كار اين سنت اهل يعلما

  : گويد يم كه
 �� x  &� �£�&(  &�) �� �%��� �0�u  4� �� ���� )�
 �+ D-� W Q��� � %0�  a��TQ���� �u�� 

��fo٨٢ 
 بايسـتد  جمـره  طرف يك در اگر بلكه بايستد، جمره بيرون كننده يرم كه نيست شرط

  .است يكاف ،كند يرم ديگر طرف به و
 يا دايـره  مـورد  در يقين به كند، يرم را ديگر طرف و بايستد طرف يك كه تعبير اين

 متـر  چنـد  ي،رممحل  كه رسد يم نظر به بلكه كند. ينم صدق ،است متر يك آن قطر كه
 ايستاده آن طرف يك يبعض كه) ستها ستون اطراف امروز كه يهاي حوضچه مانند( بوده

  .كردند يم يرم را ديگر طرف و
  تحـت  زمـين  بـر  تطبيـق  كه يحد اند؛ كرده تعيين را  آن حد فقها از يبعض عالوه، به
  :  است آمده چنين »يشروان يحواش« در .كند ينم ها ستون

���� j�ik �N�, d!̂ �� 13�� M���� P�\q� �% ��� P��� � �� X"/ ���� F�_`_ �0 / 
�<+ � �,l !(!?i�� 5% P	 �<;H � P�\q� [- P� j�ik KN��� B�C ,X|��]�� � �!l���L� 

d! �('H  ��~+ PV�ik  *�6��C x ¯<�( 5� w� o٨٣ 
 و حاشـيه  بين ما كه را آن حد يطبر الدين جمال و هاست سنگريزه اجتماعمحل  جمره
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 اجتماعمحل  او گويا و اوست خود نظر ،اين و كرده تعيين ذراع سه ،است جمره مركز
 در و[ كنـد  يمـ  پيـدا  گسـترش  كـه  هـايي  سـنگ  نـه  ،اسـت  گرفته نظر در را ها سنگريزه
 اجتمــاعمحـل   زيــرا كنـد؛  يمـ  تأييــد را او نظـر  نيــز مشـاهده  ]شـود  يمــ پخـش  اطـراف 

  .نيست) دايره مركز از( ذراع سه از كمتر غالباً ها سنگريزه
  :  است آمده »لمعه شرح« در يثان شهيد از نقل به

� �l >��6�� p)KGL� �/ PVr)% � �% P�)� ��s j�it 5% �N�, �,� �	+ �� D���KL� 
W ��0!��o٨٤ 

 جمع آن در ها سنگريزه كه است آن اطراف يا آنمحل  يا مخصوص يبنا همان جمره
  .است كرده تفسير را آن گونه اين دروس در اول شهيد مرحوم ؛شود يم

  :دهد يم نشان ،يثان شهيد يا باشد اول شهيد از خواه تعبير اين
  .شود يم شامل نيز را آن اطراف بلكه ،نيست ها ستون زير زمين تنها جمره: اوالً
 يفرض در آيا ست،ها ستون زير كه باشد يزمين قطعه همان يرممحل  فرض، به: ثانياً

 كنيم: انتخاب را آن به تر نزديك و اقرب بايد البد شده، بنا زمين قطعه آن يرو ستون كه
 از متـر  سـه  دو كه يستون يا است آن به چسبيده و مجاور و اطراف يها زمين اقرب، آيا
 بـاال  طبقـه  از يكسـ  هرگـاه  و اسـت  اقرب آن اطراف يها زمين يقين به ؟است باالتر آن
 قـرار  آن زيـر  كه يزمين از باال طبقه در ها ستون كه چرا شود؛ يم بيشتر مشكل ،كند يرم

  .است دور بسيار دارد،
 حـدود  شـايد  اينكه با ؛است مشكل بسيار ها ستون به زدن سنگ حاضر حال در: ثالثاً

 ،اسـت  مربـع  متر يك كه را يزمين بخواهند همه اگر حال ٨٥است آن سطح مربع، مترده 
 يروايتـ  طبـق  بـوده،  مشكل نيز 9پيامبر عصر در كار اين شود؟ يم چگونه نمايند، يرم

 جمـره  بـه  سـنگ  ٢١ هركـدام  و داشتند شركت ةالوداعحج در نفر هزار صد يك حدود
 قطعـه  آن بـر  سـنگ  همـه  اين كردن پرتاب زدند؛ يم ديگر جمرات به سنگ ١٤ و عقبه

  است؟ بوده پذير امكان چگونه زمين از يمتر يك كوچك
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 زيـر  زمـين  از تـر  وسـيع ) يمرمـ ( يرمـ محـل   كـه  داشـت  ترديـد  نبايد اينكه نتيجه
  کنوني است. يها حوضچه همانند يچيز ييعن ست؛ها ستون

  فقها از يبعض عبارات به تمسك .٦

� B+ �/0%�: «است آمده عبارات از يبعض در��� ��c�a«رمي را جمره باالي قسمت« ؛ 

 رمـي  را آن سـاق « ؛».��-	� +B%��: «اسـت  آمـده  آنهـا  عبـارات  از يبعضـ  در و ٨٦»كنـد  مي

  نيست؟ ها ستون مناسب ».��« و »0/�« به تعبير آيا ٨٧».كند مي
 صـورت  بـه  هـا  سنگريزه زيرا است؛ سازگار كامالً يالحص مجتمع با تعبير اين: پاسخ

 ،مخـروط  نـوك  داشـته،  ساق و رأس مخروط اين طبعاً كه شده يم جمع جاآن يمخروط
  .است بوده آن ساق مخروط پايه و بوده آن رأس

  تواريخ و ها سفرنامه از يبعض به تمسك .٧

 تـرين  يقـديم  از يبعضـ  بـه  داشـت،  مـا  با كه ييوگو گفت در حوزه يعلما از ييك
 بـاران  ،يهجـر  سوم قرن يها سال از ييك در: گويد يم كه جست يم استناد مكه تواريخ

 بـاز  خـود  يجا به را جمره بعداً! برد خود با را عقبه جمره و باريد منا و مكه در يزياد
 انـد  كـرده  كمك مردم بعد و برده را آن آب كه است بوده يستون خاطر به البد! گرداندند

  !اند كرده سرپا و گردانده باز خود يجا به را آن
  :بود زير عبارت ايشان منظور

 تـرين  يقـديم  از كـه  »مكـه  تـاريخ « كتـاب  در سـوم  قرن مورخان از يازرق ابوالوليد
  :نويسد يم چنين ،است ها تاريخ

 ��T 0��%/ D(v� !- :�� � H�)H F ���� �  ��%W �,l {�V�� �{�� 240 �O%!�	+ 1����% 
�B�� �  ��T X�]�� {!l 5% 0�� �0�%x� ���a  � �% �	�+ ooo � {!l F6<V�� F�+�VL� ����� 
F6<V�� ooo � ���/ ���?.� ²�� F�% �F6<V�� � �Z�0!f � ·
"/ ¨(��� ��i�� �	�
�. 

1).0 ��9 5%  a�T ��%JV��� ooo � O\�� d,l ¨(��� !- O�;� � O�.0� O�\��+ 



 ۱۲۹  جمرات در گذشته و حال
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

���� F
(�� 5� �	Vr)% �#��/ 1� �	f ����� �	�%� �N� � X;C ��	�� �i�a O�z�� 
5� �	Vr)%  *���8  *�B]( �	�% 5% �	-)+ �l ��+  a�T�	Vr)% M,�� @ 1e�H P�
� � ��a 5�% 

P|�0�  *�0�!f d`�/ �	�
� �  *�!�]% K�i% *̀ w�,� 0�!�� `�� XK( �	��T 5% !�(( �% ���� 
5% �l`�/ � 3�\T F��]�� 5L ��0/ �%�� �/ D<( 5% �	iµ 5% 5�� M��)��o٨٨ 
 را يبسـيار  منـازل  و باريـد  يدرپـ  يپـ  و زياد منا و مكه در يپاييز يها باران سال آن در

 معروف عقبه و ساخت ويران را بود آن در آنچه و منا االماره دار،  سيل و ساخت ويران
 محكـم  را آن يديوارهـا  و عقبـه  ]مكـه  يوالـ  اسحاق[ و ...كرد ويران را عقبه جمره به

 و ...كـرد  اصـالح  ،بود پيموده دره يسو به منا در 9خدا رسول كه را يراه و ساخت
  .بود شده زايل خود يجا از جمره و بود گرفته خاك را جاده اين

 كـرده  خارج خودمحل  از را آن ي]رم از[ غفلت و سنگ انداختن خاطر به جاهل افراد
 .بـود  شـده  دور بـاال  طرف از خود،محل  از يمختصر كه آنجا تا) فرماييد دقت( بودند

 يديـوار  آن پشـت  در و بازگردانيـد  بـود،  آن در هميشـه  كه ،ياصلمحل  به را آن يو
 از خواهند يم كه يكسان تا ساخت ديوار آن به متصل يمسجد و نمود بنا آن از بلندتر
 وسط از ييعن ،پايين طرف از كه است اين در سنت زيرا نتوانند؛ كنند، يرم باال طرف

  .كنند يرم را آن ،دره
 كنيـد،  مراجعـه  يازرق مكه اخبار كتاب ييعن ،عبارت اين ياصل منبع به هرگاه: پاسخ
 كـه  كننـد  وانمـود  چنـين  اند خواسته شايد يبعض است؛ يديگر چيز مطلب ديد خواهيد

 بازگردانـده  خـود  يجـا  بـه  را آن مكه يوال و برده خود با را جمره منا، و مكه در سيل
 را آن سـپس  و بـرده  را آن سيل كه بوده كار در يستون كه كرد قبول بايد بنابراين .است
 سـيلِ  داستان بين در بينيم يم كنيم، مراجعه كتاب آن به يوقت كه يدرحالاند.  دانيدهبازگر

 كتـاب  نويسـنده  اسـت؛  فاصله نيم و صفحه سه ،جمره شدن جا جابه مسئله و منا و همك
 سـير  جـاده  محو داستان بعد و شده يديگر مسائل وارد ،سيل داستان از بعد مكه، اخبار

 به جمره شدن جا جابه سپس كرده، ذكر ،زمان گذشت اثر بررا  جمره يسو به 9پيغمبر
  .است شده مطرح جهال عمل خاطر



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۱۳۰
 

 پرتـاب  در جهـال  عمـل  اثر بر ،كم مقدار به هم آن ،جمرهمحل  تغيير اينكه تر جالب
� ��\O: «گويد يم كتاب آن نويسنده كنيد، توجه! است شده يمعرف ،سنگ��� F�
|�� 5�� 

�	Vr)% �#��/ 1� �	 &f ����� �	�%� �N�«اثـر  بـر  جاهـل  مـردم  بود، شده زايل محلش از جمره« ؛ 

  ».بودند كرده جا جابه را آن سنگ، پرتاب
 بلكـه  شـود.  ينمـ  جا جابه جهال يجا يب يها ريزه سنگ با يسنگ ستون است، يبديه

 جـا  جابـه  محـل،  غير در انداختن سنگ و مردم غفلت با يالحص مجتمع يمعنا به جمره
  ).كنيد دقت( شود يم

 در و است مكه تاريخ درباه كتب ترين يقديم از »يازرق« مكه تاريخ اينكه به توجه با
 مدعاسـت  اين بر يروشن دليل شده، نوشته :معصومين عصر ييعن ،سوم قرن اول نيمه
 اجتمـاع محـل   و يالحصـ  مجتمـع  تنهـا  ،جمـره  و نداشته وجود يستون ،زمان آن در كه

 كه يديوار اما. است داده يم محل تغيير جا، نابه سنگ پرتاب با كه است بوده ها سنگريزه
 طـرف  از يرمـ  كـه  بـود  ايـن  خاطر به كردند، بنا آن يباال يمسجد و ساختند آن پشت
 .داديم را آن شرحتر  پيش كه دره يباال طرف از نه بوده،) واجب يا( مستحب ،دره پايين
) مكـه  اخبـار ( كتـاب  همـان  در يازرق ييعن ،نويسنده همين اينكه ديگر توجه قابل نكته
  :  كند يم نقل گونه اين عباس، ابن ازرا  يحديث

1�- >��� O�q. 5�� ,��6� O
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 راسـت  و چپ طرف و سر پشت و رو پيش رفتم، جمره وسط در من: گفتم عباس ابن به

 خـدا  بـه «گفـت:   جـواب  در عبـاس  ابـن  نكـردم؛  احساس چيزي ولي كردم. رمي را خود
  برند. مي آسمان به [فرشتگان] را او هاي سنگ شود، قبول كسي حج هرگاه سوگند

 نوشـته  ،»الحـرمين  ةمـرآ « كتـاب  عبـارات  سـر  بـر  كه است يبالهاي تر عجيب اين از
 نويسنده: اينكه توضيح؛ اند بريده متأسفانه را آن ذيل و صدر كه است آمده »پاشا رفعت«

 ،جمـرات محـل   در زمـان،  آن در و زيسته يم چهاردهم قرن در پاشا رفعت ييعن كتاب،
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 يجـا  بـه  را عالمـت  كه گفتيم و ندزد يم سنگ آن به مردم و است داشته وجود يستون
  :است چنين ،شده نقل يو از كه يعبارت .گرفتند مي اشتباه ،محل
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 بـزرگ  يهـا  سـنگ  بلكـه  ،كننـد  ينمـ  كوچك يها سنگريزه به قناعت ،مردم از يبعض

 مگـر  ،شـوند  ينمـ  خـاطر  آسـوده  يبعض بلكه .زنند يم) قائم عمود( جمره به و آورند يم
 و كنند يم يرم و روند يم باال ها ستون از آنها از يبعض و كنند، ويران را آن از يمقدار

  .كنند يم يرم و چسبانند يم ستون به را خود بدن يبعض
 را مطلب ،بيفزاييم آن به ،است شده حذف آن از كهرا  عبارت ذيل و صدر اگر حال

  :است چنين عبارت صدر .سازد يم دگرگون يكل به
� 5% :�l��+ N���� !�� �%0 :���� ,j6]��  ��T �	SV� ooo � �	�% 5% D<(  a�
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 هـيچ  اينكـه  بـه  اشـاره  كـرده،  ذكـر  يفكاه مسئله يك عنوان به را ها ستون از رفتن باال
  .است زده ينم يكار چنين به دست يجد طور به يعاقل

  :خوانيم يم او عبارت ذيل در و
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 يا جمـره  هـر  اينكـه  جـز  نيسـت،  يمعين حد يرم يبرا«: گفته چنين يطبر الدين محب
 را آن اطـراف  و آن زيـر  بايـد  .است معلق آنجا در يعمود صورت به كه دارد يعالمت

 متـأخرين  يعلمـا  از يبعض و نرود دور ،آن اطراف از كه است آن احتياط و كند يرم
 طـرف  يك فقط كه عقبه جمره در جز اند؛ كرده تعيين طرف هر از ذراع سه را آن حد

  .است گرفته قرار) يا تپه( كوه زير زيرا دارد؛
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  :شود يم استفاده يروشن به مطلب چند عبارت اين از
  .دارد عالمت جنبه بلكه نيست. جمره عمودها الف)

 بلكـه  نبوده، كار در يستون است، پنجم قرن يعلما از كه يطبر الدين محب زمان در
  .اند كرده يم يرم را آن زير و است بوده آويزان آنجا در عالمت عنوان به يمعلق عمود

 آيـد  يبرمـ  تعبير اين از اينكه جالب و است آن اطراف و عمودها زير ي،رممحل  ب)
 يرمـ  توانسـتند  يم را آن زير كه بوده آويزان يعمود بلكه ،نبوده كار در يسنگ ستون كه

  ).حوضچه مركز به نسبت( كنند
 ذراع هـر ( انـد  كـرده  تعيـين  ذراع سـه  طرف هر از را،  آن اطراف حوضچه يبعض ج)
 عقبـه  جمره در جز؛ شده يم متر سه در متر سه مجموعاً آن قطر كه) است متر نيم تقريباً

 قطـر  كه دايره نيم يك ييعن شده؛ يم يرم طرف يك از فقط داشته قرار يا تپه كنار در كه
  .نيم و متر يك آن شعاع و بوده متر سه آن

 قـرن  يعلمـا  از كـه  يطبـر  الدين محب زمان در يحت كه آيد يم بر عبارت اين از د)
 آويـزان  آنجـا  در عالمـت  عنـوان  به يمعلق عمود بلكه نبوده، كار در يستون است، پنجم
 يزمان در كه مكه، تاريخ معروف كتب از يبعض در يحتكرد.  يم يرم را آن زيرکه  بوده

 وانـد   جمـره محـل   عالمـت  ها ستون كه است آمده ،شده تأليف ما زمان به نزديك بسيار
 بـه اسـت؛   آمـده  در يا حوضچه صورت به ما عصر در كه است آن اطرافمحل  ،جمره
 توجـه  »حـديثاً  و قـديماً  المكرمـة  مكّـة  تـاريخ « كتـاب  در يعبدالغن الياس محمد نوشته

  :فرماييد
�!��c� ��)f)L� �.� b�)�c� ,�`��� F%`� ����
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 ادامـه،  در و شـمرد  يمـ  شـيطان  ظهور مكان عالمت را ها ستون عبارت، اين آغاز در

 شـدن  كـم  :دانـد  يمـ  مقصـود  سـه  يبرا را) شكل دايره كوتاه ديوار( ها حوضچه ساختن
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 يرممحل  اگر .واحدمحل  در ها سنگريزه جمع و يرم دايره يافتن وسعت مردم، ازدحام
  دارد؟ امعن چه يرم دايره يافتن وسعت نيست، ها حوضچه داخل
  : گويد يم عقبه جمره درباه ،خط چند از بعد سخن، اين ادامه در و

��L X(�/ X6�� �<� b)N� DK\ �|�� ���� �%��  *�<��.o 
 دايره نيم صورت به حوض بردند بين از را) بود جمره پشت كه يكوه( كوه كه يهنگام
  .ماند يباق ،سابق يرممحل 

  سـابق  يرمـ محـل   همـان  ،دايـره  نـيم  حـوض  كـه  شود يم استفاده نيز عبارت اين از
  .است

  يرممحل  نه است عالمت ها ستون

 يرممحل  يبرا عالمت عنوان به ها ستون«: اند گفته صراحت با كه ي كسان نيستند كم
  :جمله از ي؛رممحل  نه ،باشند يم

 چنين است، يشافع مكتب پيروان از كه جماعه ابن از بحرالعلوم عالمه رحومالف) م
  ٩٣.»دارد قرار شاخص يبنا نزد كه است يالحص مجتمع ي،رم محل: «است كرده نقل

 �l( ���,X��L� M: «اسـت  آمده لباب در: گويد يم سيزده قرن يعلما از عابدين ابن ب)
F%`� ���
  ٩٤».است جمره عالمت كه ستوني« ؛»�

%��: «كنـد  يمـ  نقل نهم قرن يعلما از ،يالمرتض احمد امامج) �� )�l 0��<�� x >���6�� 
[)K�L�«٩٥».اند كرده برپا كه بنايي نه است، قرارگاه رمي، محل« ؛  
 قـرار  منـا  اول در ،عقبـه  جمره: «گويد يم عقبه جمره وصف در ياندلس جبير ابند) 

 علَـم  آن در و .اسـت  شده بلند شده، جمع آن در كه جمرات هاي ريگ علت به و گرفته
  ٩٦».است شده نصب ،حرم يها نشانه همچون يا نشانه و

  :كند يم نقل فرحون ابن از آمده، »الجليل مواهب« كتاب در آنچه طبق ،يباج )  ه
� 7�� ��L� ����� >��6�� �|�<�� � w�  >��6�� �|�- �.� ,���� F%`�  a
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 عنـوان  بـه  بنـا،  آن زيـرا  دارد؛ قرار جمره وسط در كه نيست ستون آن ،جمره از منظور
  .است محل آن تمام اسم جمره و است جمرهمحل  بر عالمت

 اصـل  و شـد  شـناخته  اصل بود، عالمت عنوان به آنچه زمان، گذشت اثر بر متأسفانه
 در البتـه  .شد سپرده يفراموش دست به بود ها سنگريزه اجتماعمحل  همان كه يرممحل 
 بـر  كاهـد و  ينمـ  علـم  آن بزرگـان  مقـام  از و افتد يم اتفاقات گونه اين گاه علوم، عرصه

  .بگيرند خدا از را خود پاداش و كنند جبران و اصالح را ها يكاست است الزم ديگران

  روايات به تمسك .٨

 از ٩٩»يعبـداألعل « روايـت  و ٩٨»مسـعود  بـن  حميد« روايت دو به مخالفان از يبعض
ـ  بحـث  ذيـل  در ،آنهـا  دربـاره  بحث كه اند كرده استدالل 7صادق امام  طـور  بـه  ي،رواي

 بـر  يدليلـ  آنها از يك هيچ ،روايت دو هر سند ضعف بر عالوه شد معلوم و آمد مشروح
  .نيست جمره عنوان به ستون وجود

  ها زهير بودن جمرات با محل اجتماع سنگ يكيقرائن 

 جمـرات  دهد، يم نشان كه شود يم ديده ياسالم روايات و تواريخ در يديگر قراين
  :جمله از ها؛ ستون نه ،بوده ها سنگريزه اجتماعمحل  همان

   اسالم آغاز و جاهليت عصر در خائنان قبور كردن سنگباران .١

 اثيـر  ابـن  »كامـل « تـاريخ  و يمسعود »الذهب مروج« تاريخ مانند معروف، تواريخ از
 سـنگباران  را خيانتكار و منفور افراد از يبعض قبر جاهليت، عصر در كه شود يم استفاده

  :گويد يم الذهب مروج در يمسعود .كردند يم
 طـائف  بـه  نخسـت  آمـد،  كعبه كردن خراب  يبرا فيل، لشكر همراه »ابرهه« كه يهنگام
 بـه  يشخصـ  ،ثقيـف  يبن قبيله). دارد قرار مكه از يكم فاصله در كه يشهر همان( رفت

 ابورغال .دهد نشان او به را مكه يسو به آسان راه تا فرستادند او همراه را »ابورغال« نام
 را او و رفـت  دنيـا  از ناگهان) مكه و طائف ميان( »مغمس« نام به يمحل در راه، ميان در
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 ،خيـانتش  خـاطر  بـه  ]ساله همه[ را او قبر عرب آن، از بعد و كردند دفن محل همان در
 شـعرا،  از ييك كه چنان ؛آمد در المثل ضرب صورت به كار اين يحت .كرد يم سنگسار

  :گويد يم بوده، مخالف فرزدق با كه
� � :�% ���;�� d)I0�+    3� �)%H �- �/ 1�C0 

 را ابورغـال  قبـر  كـه  گونه همان كنيد؛ رجم را او ]قبر[ رود يم دنيا از فرزدق كه يهنگام
  .كنيد يم يرم

  :گويد يم يديگر نقل در مورخ همان
 يسـو  از كـه  يمـأموريت  در ،9پيـامبر  عصر در كه بود يكس ابورغال«: اند گفته يبعض
 را او) ثقيـف  يبنـ ( اش قبيلـه  .كرد خيانت داشت، زكات يآور جمع امر در حضرت آن

  است: گفته شاعر اين ،زمينه اين در و كردند يم رجم را قبرش سال هر و كشتند
 &� &f �0� d�- W  �X� {��    �f� ����� �- �/ 1�C0١٠٠ 

 و ابرهـه  زمان در ييك باشد: بوده نفر دو نام ،ابورغال كه دارد وجود نيز احتمال اين
 هـر  قبر و كردند خيانت دو هر و مدينه در 9پيامبر ياسالم حكومت دوران در يديگر

  .كردند يم سنگسار را دو
 از بعد كرده، نقل را ابورغال و ابرهه داستان خود، تاريخ معروف كتاب در نيز يطبر

 الّـذي  القبـر  فهـو  قبره العرب فرجمت: «گويد يم ،»مغمس« نام به يمحل در او مرگ ذكر
  ١٠١.»يرجم
  :است آمده) لهب واژه( ابولهب، داستان در البحار، سفينة در

 را آن اينكـه  تـا  بود افتاده زمين يرو به گنديده روز سه او جسد ابولهب، مرگ از بعد
 اسـالم،  نشر از بعد و كردند دفن يسنگ زير) عمره راه سر( مكه ارتفاعات از يبعض در
  !كردند يم سنگباران را او قبر

 را منفـور  افـراد  قبـور  اسالم، از بعد و قبل عرب، كه شود يم استفاده تعبيرات اين از
 ،تـواريخ  اين از يك هيچ در و بودند گرفته جمرات يرم از را آن ظاهراً و كردند يم يرم

 بلكـه  .كننـد  يرمـ  را آن و باشـند  سـاخته  مزبور قبور يباال يستون كه است نشده ديده
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 را برنامـه  اين آنها اينكه به توجه با و است بوده سنگ قطعات يا سنگريزه از يا مجموعه
 يسـتون  جمـرات  در زمان آن در واقعاً اگر بودند، گرفته جمرات يرم از يقو احتمال به

 قبرها آن يباال يستون و كنند تقليد صورت همان به عرب كه بود مناسب داشت، وجود
  .كنند يرم را آن و بسازند
 عنـوان  به و باشد اعصار آن در ها ستون وجود ينف بر يخوب قرينه تواند يم نكته اين

  .شود استفاده مؤيد يك

   سنگ هفتاد يآور جمع .٢

 در عالمـه  و ١٠٢»االسـالم  شرائع« در يحل محقق مانند بزرگان، كلمات از يبسيار در
 حـرم  محـدوده  داخـل  از يرمـ  يبـرا  سـنگ  هفتـاد  ،اجحجـ  كـه   است آمده ١٠٣»يمنته«

 اول روز يبـرا  سـنگ  هفـت  ،)منـا  خود ازخواه  ،باشد مشعرالحرام از خواه( چينند يبرم
 يـازدهم ( دوم روز يبرا سنگ ٢١ و كنند يم يرم را عقبه جمره فقط كه) هحج يذ دهم(
 ٢١ و) هحج يذ دوازدهم( سوم روز يبرا سنگ ٢١ و جمره سه هر يرم يبرا) هحج يذ

 كـه  بماننـد  منـا  در را سـيزدهم  روز اگـر ) هحج يذ سيزدهم( چهارم روز يبرا نيز سنگ
  .شود يم ريزه سنگ ٧٠ مجموعاً
 دهـد  يمـ  نشان اين كنند. يآور جمع مقدار اين از بيش اجحج است گفته يكس كمتر

 .اسـت  رفتـه  يمـ  اصـابت  عـدم  احتمال كمتر كه بوده آسان بسيار جمره به سنگ پرتاب
ـ  .اسـت  آسـان  آن بر سنگ پرتاب باشد، يالحص مجتمع جمره هرگاه  بخواهـد  اگـر  يول
 بايـد  مقـدار  ايـن  از بـيش  يقـين  بـه  بخـورد،  سـتون  بـه  ،عجيب ازدحام آن در ها سنگ
  .است يديگر قرينه اين و است زياد بسيار اصابت عدم احتمال چون كرد؛ يآور جمع

  ها ستون از موجود يقديم يها عكس .٣

 يچراغـ  ،آن كنـار  در دهـد  يمـ  نشان كه ستها ستون يقديم يها عكس ديگر، قرينه
 هـا  سـتون  بـه  بايست يم را ها سنگ اگر بود. آويزان كردند، يم يرم شب در كه آنها يبرا
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 كـه  گونـه  همـان  زيـرا  رفـت؛  يم بين از و شكست يم درهم چراغ ،اول روز همان بزنند،
  .ندارند دقيق يگير نشانه ها سنگ انداختن در مردم ايم، ديده

؛ دهـيم  يمـ  پايان است، آمده »همك تاريخ« كتاب در كه يروشن يگواه با را بحث اين
 يالكـرد  طـاهر  محمـد « نوشـته  »الكـريم  اهللا بيـت  و لمكّة القويم التاريخ« ششم جلد در

 حجـاز  مقامات نظر زير و است همك تاريخ در ما عصر هاي كتاب ترين مهم از كه »المكي
  : خوانيم يم چنين شده، چاپ
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 انـدازه  بـه  آن ارتفاع كه ستون مانند است يعالمت گانه، سه جمرات از هريك وسط در

محـل   يبـرا  عالمـت  و اشـاره  عنـوان  به شده، ساخته سنگ از و است انسان يك قامت
  .است شده پيدا بعداً و نبوده اسالم صدر در ها عالمت اين و يرم

   سخن آخرين

  :يابيم يم دست ها نتيجه اين به ،گذشته يها بحث يبررس از
 از اعـم  ي،اسـالم  فقـه  نظر از ،ها ستون به ها سنگريزه اصابت لزوم بر يدليل تنها نه .١

 در هـا  سـنگريزه  اگر ،ها ستون يرم كفايت بلكه نيست، دست در ،سنت اهل و شيعه فقه
 آن بـه  فقهـا  از يگروهـ  كـه  گونـه  همـان  ؛اسـت  تأملمحل  نيفتد، ها ستون اطراف دايره

 اطـراف  دايـره  همـان  در هـا  سـنگريزه  پرتاب كفايت است، مسلم آنچه .اند كرده تصريح
  ).شود دقت پرتاب واژه به( ستها ستون
 اسـتقبال  بـه  و دهند زحمت خود به نبايد محترم اجحج شد، داده شرح آنچه بنابر .٢

 سـنگ  هفـت  تواننـد  يمـ  يراحت به بلكه كنند. يرم را ها ستون و بروند مختلف خطرات
ـ  و كننـد  پرتاب ها ستون اطراف دايره به كوچك  را راه و شـوند  دور محـل  از درنـگ  يب

  .بگشايند بقيه يبرا
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 بخورد ها ستون به احياناً ها سنگ و كرده تين را ها حوضچه يسو به پرتاب هرگاه .٣
 از خـارج  بـه  هـا  سـتون  به اصابت از بعد سنگ اگر يول .است يكاف ،بيفتد آن يپا در و

  .اند داده افتو مطلب اين به صريحاً يبعض ونيست  يكاف ،بيفتد جمره محيط
 قـرار  بـاال  طبقـه  در كـه  يهاي حوضچه به را سنگ و كنند يرم باال طبقه از هرگاه .٤
 و شـده  سـاخته  يقيفـ  صـورت  به باال يها حوضچه زيرا است؛ يكاف كنند، پرتاب ،دارد

  .كند يم منتقل پايين يها حوضچه به را ها سنگ
 يعلمـا   هرگـاه کننـد و   يبررسـ  را مسئله اين ،ياسالم انمحقق همه است سزاوار .٥
 از ييكـ  كنند، توافق مسئله اين بر الزم، يبررس از پس سنت، اهل بزرگان و شيعه اعالم

 مجـروح  يـا  نفوس اتالف موجب بارها و شود يم ازدحام سبب كه حج، عظيم مشكالت
 شاء ان عملشان و شد خواهد حل اهللا شاء ان گرديده، عزيز اجحج از يزياد گروه شدن

  .العالم اهللا و بود خواهد :بيت اهل امامان و 9خدا رسول اعمال با هماهنگ اهللا
  

  .ش  ه١٣٨٢ شهريورـ  .ق  ه١٤٢٤ رجب
  
  

                                                           

  .١٥ص ،٦ج الكريم، اهللا التاريخ القويم لمكة و بيت. ١

  .٢٨٢، ص١نهايه، ج. ٢

  .١٤٣معجم الفاظ الفقه الجعفري، دكتور أحمد فتح اهللا، ص . ٣

  .٦٥سعدي أبوحبيب، ص القاموس الفقهي، دكتور . ٤

  .١٠٢، ص٧دائرة المعارف اسالمي، ج. ٥

بسـيار  » احكام حـج «ذكر اين نكته الزم است كه اختالف ميان علماي شيعه و اهل سنت در . ٦

اختالفي وجود نـدارد؛ يعنـي در اصـل منـي، عرفـات،       تقريباً» موضوعات حج«كم است و در 

   .في وجود ندارداختال ،مشعر، مقام ابراهيم، جمرات و مانند آن

������� 
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در حاشيه كتاب آمده است: لم أهتد إلي صحيح هذه الجملة أو الكلمـة و فـي بعـض النسـخ:     . ٧

  .صحيح باشد» بعير ظهر علي« رسد غطي ظهر و به نظر مي

  .١٩٩كافي، ص. ٨

  .١٨٩غنيه، قسم الفروع، ص . ٩

  .، چاپ قديم٧٣١ص  ،٢منتهي، ج. ١٠

  .١، حديث٦مرة العقبة، باب ، ابواب رمي ج١٠مستدرك الوسائل، ج . ١١

  .٢٢١، ص ٨تذكره، ج . ١٢

  .٣٧٠و  ٣٦٩، ص ١مبسوط، ج . ١٣

  .١٠٨ص  ،٣الذخيره، ج . ١٤

 بـن  محمد الدينعز«ابن جماعه كنيه دو نفر است: يكي از علماي شافعي قرن هشتم به نام . ١٥

  ».عباد بن جماعه«شافعي در قرن نهم است به نام  متعصّب علماي از ديگري و »بكر ابي

اين كتاب خطي است و نسخه آن در كتابخانه مدرسه فيضيه، جـزء كتـب خطـي بـه ثبـت      . ١٦

  .رسيده است

  .٥٦٥، ص ٢حاشية رد المحتار، ج . ١٧

  .١٢٢، ص٢شرح األزهار، ج. ١٨

تهران، المطبعة العلميه، مرآة الحرمين، ابراهيم رفعت پاشا،قاهره، دار الكتب المصرية، افست . ١٩

  .٢٧٦، ص١٥الموسوعة الفقهية، طبع كويت، ج: به نقل از ؛٤٨، ص١ج

؛ به نقل از دو مؤلف بزرگوار مهدي پيشوايي و حسين گـودرزي  ٣٢٩، ص ١همان كتاب، ج . ٢٠

  .كه مطالب ايشان از اينترنت اخذ شد

  .ل شده استاين مطلب نيز از آن دو مؤلف نق ١٣٦رحلة ابن جبير، بيروت، ص . ٢١

  .١٩١، ص٤مواهب الجليل، ج. ٢٢

  .٥٠٧، ص١مغني المحتاج، ج. ٢٣

  .٥٨٢، ص٢كشّاف القناع، ج. ٢٤

  .١٣٤، ص٤حواشي شرواني، ج. ٢٥

   .١٣٥، صهمان. ٢٦
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٢٧ .٢٣٥، ص٢ج ،كتاب االم.  

  .٤٢٢، ص١المدونة الكبري، ج. ٢٨

  .١٢٨، ص٥سنن بيهقي، ج. ٢٩

  .١٧٦، ص٨المجموع، ج. ٣٠

  .٤٦٤ص، ٣فتح الباري، ج. ٣١

  .١٢١، ص٢شرح األزهار، ج. ٣٢

  .٢١٠الجامع للشرائع، ص . ٣٣

  .٣٩٢، ص٢روضة الطالبين، ج . ٣٤

  .٣٩٨، ص٧فتح العزيز، ج . ٣٥

  .١٧٤، ص٨المجموع، ج . ٣٦

  .٣٠، ص٧تذكرة الفقهاء، ج. ٣٧

  .٥٤٨، ص ٢من ال يحضره الفقيه، ج . ٣٨

  .٦٦٢، ص٣ذخيرة المعاد، ج. ٣٩

  .٣٩٩، ص٧فتح العزيز، ج. ٤٠

  .٥٠٧، ص١ي المحتاج، جمغن. ٤١

  .٤٢٢، ص١المدونة الكبري، ج. ٤٢

  .٤٥٠، ص٣المغني، ج. ٤٣

  همان.. ٤٤

  .٣٢٠، ص٧المجموع، ج. ٤٥

  .٥٨١، ص٢كشاف القناع، ج. ٤٦

  .٦٦٧، ص١الفقه علي المذاهب االربعه، ج. ٤٧

  .٢٧٩، ص١٥الموسوعة الفقهية، طبع كويت، ج. ٤٨

  .٤٣٩، ص١قواعد األحكام، ج. ٤٩

  .٥٢٨، ص٣٠الفقهيه، جسلسلة الينابيع . ٥٠

   .١٩٢، ص١شرايع االسالم، ج. ٥١
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  .٢٩٢، ص٢مسالك األفهام، ج. ٥٢

  .٢٣٥، ص٣جامع المقاصد، ج. ٥٣

  .٤١٢ص  ،٦ج  ،رياض المسائل. ٥٤

  .٢٥٦، ص١فتح الوهاب، ج. ٥٥

  .١٢٢، ص٢شرح األزهار، ج. ٥٦

  .١٧٣، ص٨المجموع، ج. ٥٧

  .٤٢٨، ص١دروس، ج. ٥٨

  .١١٤، ص٦كشف اللثام، ج. ٥٩

  .٢٨٢، ص٢لمعه، جشرح . ٦٠

  .٣٤٧، ص٢إعانة الطالبين، ج. ٦١

  .٥٦٥، ص٢حاشية رد المحتار، ج. ٦٢

  .٨، شماره ٦سال . ٦٣

  .١٠٦، ص١٩جواهرالكالم، ج. ٦٤

  .١حديث ،٦باب العقبه، ، ابواب رمي جمرة١٠يعه، جوسائل الش. ٦٥

  .٣ حديث ،١٠باب همان،. ٦٦

  .١حديث، ٦، ابواب رمي جمرة العقبه، باب١٠المستدرك، ج. ٦٧

  .همان. ٦٨

  .١٥٤، ص ٥السنن الكبري، ج . ٦٩

  .١٢٨، ص همان. ٧٠

  .١٧١، ص١اخبار مكّه، ج. ٧١

  .٥ حديث ،٢باب العقبه، ، ابواب رمي جمرة١٠وسائل الشيعه، ج. ٧٢

  .٣حديث » العود الي منا «از ابواب  ،٧باب  همان،. ٧٣

  .٩، ص٨سيد محمد العاملي، ج ، المدارك األحكام. ٧٤

  .١٠٧، ص ١٩الكالم، ج جواهر . ٧٥

   .١، حديث »رمي جمره عقبه«از ابواب  ٣وسائل الشيعة، باب . ٧٦
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  .٧٣٢، ص٢ج ،منتهي. ٧٧

رمـي جمـره   «از ابواب  ١٠، باب ٤، و روايت ١، روايت اول، باب ١٠وسائل الشيعه، ج  :مانند. ٧٨

  ».عقبه

  .١، حديث »رمي جمره عقبه«از ابواب  ٣، باب همان. ٧٩

حذف، به گفته مشهور علمـا، عبـارت از ايـن اسـت كـه ريـگ را در ميـان        بر وزن » خذف«. ٨٠

  .انگشت اشاره) بگذارند و پرتاب كنند( انگشت ابهام (شست) و ناخن انگشت سبابه

  .٣، حديث ١٠، ابواب رمي جمرة العقبه، باب ١٠وسائل الشيعة، ج . ٨١

  .٣٩٢، ص٢روضة الطالبين، ج. ٨٢

  .١٣٤، ص ٤حواشي شرواني، ج . ٨٣

  .٢٨٢، ص٢رح لمعه، جش. ٨٤

 را آن و متـر  نيم و زيرا اگر هر يك از ابعاد عرض آن را يك متر فرض كنيم و طول آن را دو. ٨٥

  .شود مربع مي متر ده آن نتيجه كنيم، ضرب چهار در

  .٤، ح٢٧٨، ص٤بن أبي شيبة الكوفي، جا ،المصنف. ٨٦

  .٣، ح٢٧٧، ص٤همان، ج. ٨٧

  .٣٠٣ـ  ٢٩٨ص ص، ١اخبار مكه، ازرقي، ج . ٨٨

  .١٧١، ص١اخبار مكه، ج. ٨٩

  .٤٩مرآت الحرمين، ص . ٩٠

  .٤٨، ص همان. ٩١

  .تاريخ مكة المكرمة قديما و حديثا. ٩٢

به نقل از كتاب خطي تحفة الكرامِ مرحوم عالمه بحرالعلوم كه در كتابخانه مدرسـه فيضـيه   . ٩٣

  .موجود است

  .٥٦٥، ص ٢حاشية رد المحتار، ج . ٩٤

  .١٢٢، ص ٢شرح األزهار، ج . ٩٥

  .١٣٦رحلة ابن جبير، بيروت، ص . ٩٦

   .١٩١، ص ٤مواهب الجليل، ج . ٩٧
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  .٣حديث  ،»العود الي مني«از ابواب  ٧، باب همان. ٩٩

  .، ذكر اليمن و ملوكها٥٣، ص٢مروج الذهب، ج. ١٠٠

  .٥٥٢، ص ١تاريخ طبري، ج . ١٠١

  .١٩١، ص ١االسالم، ج شرائع . ١٠٢
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  قرباني در حج تمتع

  (مكان قرباني در حج تمتع و مصرف آن)

  يعقوب علي برجي

  .ش.  ه١٣٧٦، تابستان ٢٠ميقات حج، ش

رو درباره دو مسئله مهم، مربوط به قرباني حـج تمتـع، يعنـي مکـان قربـاني و      نوشتار پيش

مصرف آن، به نگارش درآمده اسـت. نويسـنده در بخـش اول (مکـان قربـاني)، ادلـه       کيفيت 

هـاي  حـل  (روايات) وجوب ذبح در منا را نقل کـرده و سـپس در جمـع ميـان روايـات، بـه راه      

رو بـه سـراغ اجـراي قواعـد     پيشنهادي فقها اشاره کرده، اما آنها را تمام ندانسته است. از ايـن 

از ديدگاه نويسنده، ترجيح با رواياتي است كه داللت بر عدم جـواز   تعادل و تراجيح رفته است.

ذبح در غير منا دارند؛ زيرا اين دسته از روايات، هم موافق با عمل مشهور فقها و هـم مخـالف   

با عامه است. اما ترجيح اين روايات، منوط به صحت سند اين دسته از روايـات اسـت. لـذا در    

انـد. نگارنـده در بخـش دوم (مصـرف     ت مورد بررسي قرار گرفتـه ادامه سند اين دسته از روايا

کنـد و سـپس بـه مشـکل کنـوني      قرباني) نيز ادله مسئله، يعني آيات و روايات را مطرح مـي 

رفـت از ايـن   هاي پيشـنهادي ارائـه شـده بـراي بـرون     حلپردازد. ايشان راهقرباني در منا مي

اينکـه عملـي و قابـل اجـرا بـوده و از نظـر       حل آخر را به جهـت  مشکل را بررسي کرده و راه

حل آخر عبـارت اسـت   حل دانسته است. راهشرعي نيز کمترين محذور را داراست، بهترين راه

هاي جديدي كه اخيراً به صورت مكانيزه توسط بانك توسعه اسالمي وابسته  از: ذبح در مسلخ

  به كشورهاي اسالمي و همكاري دولت عربستان، تأسيس شده است.
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  رباني، محل و مصرف آنق

اصل وجوب ذبح قرباني در حج تمتع، از مسائل مسلم در فقه شيعه و مورد اتفـاق همـه   
خـداي   .فقيهان است. قرآن كريم و نيز روايات متعدد، به صراحت بر وجوب آن داللت دارد

  ).۱۹۶  (بقره: )َفَمن تمتع بالُعمرةِ إ+ ا*ج فما استَيَ&َ مَِن الَهد"(فرمايد:  متعال مي
الزم به ذکر است كه ما در اين مقال، در پي اثبات اصل وجوب قرباني نيستيم. بلكـه  

مطـالبي را  » مكـان و كيفيـت مصـرف آن   «بر آنيم با استفاده از منابع معتبر ديني، دربـاره  
  .تقديم كنيم

   مكان قرباني

آيـا در  «باره كـه   ر اينفقيهاني چند، تنها به ذكر منا به عنوان مكان ذبح اكتفا كرده و د
  اند: سخني نگفته» توان ذبح كرد يا نه غير منا نيز مي

�T 4��w(!l 4£8� �̂_ ooo ��% a «نويسد:  ـ مرحوم شيخ صدوق در اعمال منا مي �%� �̂ &_o.«..١  
�	� T�P(!l M£�( �̂_ ooo ��% a«نويسد:  ـ شيخ مفيد مي 4% 4�;�
 �+ ���̂�� 4O�
 �R � To.«..٢  

T jf��Vi�i% ��� �T PiViL *�(!l M£��+ ��% a* «نويسد:  لصالح حلبي ميـ ابوا( �̂_.«٣  
اند كه ذبح واجب براي حج تمتـع، در غيـر منـا     گروهي ديگر از فقيهان تصريح كرده

جايز نيست و اولين فقيهي كه به اين مطلب تصريح نموده، مرحوم شيخ طوسـي اسـت؛   
�t x(� «آن فرزانه جاويد چنين فرموده است:  ooo ¤N� a�T ��&V��� ji�iL� a
� Jf�� M!#�

 �xT ¤N� W Jf�)�� M!#� �·�,( �/ ���a .«٤  
��t x(�& «نويسـد:   به اين مطلب تصريح كرده، مي =پس از مرحوم شيخ، ابن ادريس

��� �xT Jf�)�� M!#� ·�,( �/a  t @ ��% By� �/ F ���� ·�  �~+ ,d!V� �/ 4?��� �{)(de.«٥  

  ادله وجوب ذبح در منا

 :و امامـان معصـوم   9ترين دليل وجوب ذبح در منا، روايات رسيده از پيامبر مهم
است. الزم است ابتدا روايات را نقل كرده و از نظر سند و داللت مورد دقت قرار دهـيم  
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تـوان بـه چنـد دسـته      بندي نماييم. روايات رسيده در اين موضوع را مـي  و آنها را جمع
  يم کرد:تقس

رواياتي كه داللت دارد بر وجوب ذبح بر حاجي و زائـري كـه حـج تمتـع انجـام       .۱
  بن اعين: ة دهد، و از محل ذبح سخني به ميان نياورده است؛ مانند روايت زرار مي

;Vf �/ 5� ,��� 5� �0�0� 5�7 o�!#� P�
� 1�- ,ji�iL� W٦ 
فرمايـد: بـر او الزم اسـت     حضـرت مـي  پرسـد.   در مورد متمتع مي 7زراره از امام باقر

  قرباني كند.

كند بر وجوب ذبـح در منـا و    دسته ديگر رواياتي است كه به صراحت داللت مي .۲
  عدم كفايت ذبح در غير منا؛ مانند روايات ذيل:

��!6� �/ 5� �u��� ��l��� 5� �7  ���� �T :1�<+ �V�� W F�% P(!U {!- EXf0 W
��� �xT d?�( `+ *�6f�� *�(!la o٧ 

در مـورد كسـي كـه هـدي (قربـاني) را در دهـه اول        7ابراهيم كرخي از امام صـادق 
فرمايـد: اگـر هـدي، هـدي      كنـد. حضـرت پاسـخ مـي     ذيحجه به مكه آورده، سؤال مي

  د.واجب است، جز در منا حق ندارد قرباني كن
  اين روايت از نظر سند مشكل دارد و ابراهيم كرخي توثيق نشده است.

 ���!6� �/ 5� j�]% 5�7 �� 4% :1�-  ?� �% &P $
 &�ooo o٨ 
همـه جـاي منـا قربانگـاه     «كند كه آن حضرت فرمـود:   نقل مي 7مسمع از امام صادق

  است...
  .در سند اين روايت لؤلؤي واقع شده كه وي تضعيف گرديده است

� ��!6�)�/ 1�- :1�- ��c�!6� 5�7 �xT ·�  x� 4X��� �5 4% �xT M! �l x : ���a o٩  

عبداألعلي بـن  «كه توثيق شده و » عبداألعلي بن اعين بجلي«عبداألعلي مردد است بين 
  .افتد آل سام كه تضعيف گرديده است. بنابراين روايت از اعتبار مي» اعين

!�6� �/ 5� ,{��� 5� 0)K�% 5� ���7  �u° X�f0 d!�f)+ P�(!l �X�S( X�f0 W
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��� d?\ ��� �T :1�<+ ,d?��+a   W d?\ ��� �T� P�� �Xr M,�� P6��" 5� /ef/ !<+
oP6��" 5� et @ ��% BC١٠ 

  اين روايت از نظر سند صحيح است.
كردن در مكـه نيـز جـايز     دسته سوم، رواياتي است كه داللت دارد بر اينكه قرباني .۳


��w : «7بن عمار، قال: قلت ألبي عبداهللا معاويةنند: عن است؛ ما� ����\/ F��% �X�l/ ��T
?�% �	�
� F ��% ��T :1�<+ ,F ���� w�e�% W w(!l O?�  w�\/.«١١  

  .اين روايت از نظر سند مشكلي ندارد
دسته چهارم، آيه قرآن و روايتي در تفسير آن است كه داللت دارد منا مكـان ذبـح    .۴

  .بيان اينكه در غير منا ذبح جايز است يا نه، ساكت استاست. اما از 
َهْدِي َو ال (فرمايد:  خداي متعال مي

ْ
ُيْم َفَما اْسَتْيَ&َ ِمَن ال ْح4ِْ

ُ
ِ َفإِْن أ ُعْمَرَة ِب�

ْ
َج� َو ال وا ا*ْ تِم�

َ
َو أ

َهْدُي َ;ِل�هُ 
ْ
ْلُِقوا ُرُؤَسُكْم َح?� َفْبلَُغ ال َB(  :بقره)۱۹۶(.  

شود كـه بـراي قربـاني محـل خاصـي اسـت. امـا آن محـل          ه اجماالً فهميده مياز آي
تفسير شده اسـت:  » منا«به » محل«كجاست، آيه بر آن اشاره نكرده و در روايت معتبري، 

» �/ P� �
Y� P��?�"� �j�% ���� � T P(!U V6�
+ :1�- ,¤N� W ±�/ Xf0 5� Pi�q. :1�- F�0� 5�
% P�
Y� P�
Y M!#� ¢
6(¤N� W ��� � T ?��� {)( ��.«١٢  

اگر از آيه به ضميمه روايت فهميده شود كه محل ذبح مناسـت و در غيـر منـا ذبـح     
صحيح نيست، اين دسته به دسـته دوم از اخبـار ملحـق خواهـد بـود و دسـته مسـتقلي        

  .گردد محسوب نمي

  بندي روايات جمع

هـاي ديگـر    بـا گـروه  روايات دسته اول از محل ذبح سخن نگفتـه و دسـته چهـارم،    
گونه تنافي ندارد؛ مهم جمع ميان روايات دسته دوم و چهارم با دسـته سـوم اسـت.     هيچ

كند و دسته سـوم   كنند كه ذبح در خارج از منا كفايت نمي دسته دوم و چهارم داللت مي
اش جـواز ذبـح در خـارج     ذبح هدي (قرباني) در مكه كه الزمـه   داللت دارند بر كفايت
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  .توان جمع كرد د ديد چگونه ميان اين دو دسته از روايات ميباي .مناست
هاي مختلف پيش گرفته شـده اسـت.    بندي اين دو گروه از روايات، شيوه براي جمع

ها را با معيارهاي فنـي محـك    براي دست يافتن به راه حل صحيح، الزم است اين شيوه
  پردازيم: ها مي حل اين راهزده و سره را از ناسره جدا سازيم. اينك به طرح و رسيدگي 

   حل پيشنهادي شيخ طوسي راه .۱

بنـدي   عمـار، در مقـام جمـع    بـن   يـة مرحوم شيخ طوسي، بعد از نقل روايـت معـاو  
  نويسد:   مي

 w�� � *��� �)�H ���� P�(!l �)��( �/ X�iz� Jf�)�� &P(!l ·�  P�\/ �v� �,l W 7�
+
 ��N�� 1 ��c� �v� F�x!� F ���� P?�  e|�f��/ 1 ��c� �v��a   ��v� �,�l� X �K;% P�\c

oX�iY X�k١٣ 
اين روايت داللت ندارد كه امام قرباني واجب را در مكـه ذبـح نمـوده و احتمـال دارد     
هدي مستحبي بوده، و روايت اول (ابراهيم كرخي) داللت دارد كه قرباني مسـتحب را  

ولي اين است كه طبق خبـر  ] ا تواند در مكه ذبح كند. [و در صورت تعارض حاجي مي
اول، حكم شود؛ زيـرا خبـر اول (روايـت ابـراهيم كرخـي)، ميـان واجـب و مسـتحب،         
تفصيل داده و اين خبر از اين جهت مجمل اسـت و هـر يـك از واجـب و مسـتحب را      

  .محتمل است
بعد از شيخ، اين توجيه در كالم فقيهان رايج شـده و تعـدادي از فقيهـان، بـا حمـل      

  ١٤اند. بن عمار بر هدي مستحب، دو دسته روايات را جمع كرده معاويةروايت 

   اشكال محقق اردبيلي بر راه حل شيخ

  نويسد:   مرحوم محقق اردبيلي بعد از نقل راه حل شيخ مي
 � ji�i�� M!l W ����� �)� 0)	} � 1 ��x� �v� !�. 0)	} {!V� X �%qH X(�qi�� �,l W�

)��� 1)<�� ���� ��I� 5�( @ )�o*�!�f F ��% W ��١٥ 
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اين تأويل شيخ مورد تأمل است؛ زيرا سـند خبـر اول (ابـراهيم كرخـي) روشـن نيسـت       
بن عمار هم ظهور در حـج تمتـع    معاوية] و روايت  [چون ابراهيم كرخي مجهول است

  دارد و اگر اجماعي نباشد، قول به جواز ذبح قرباني در مكه، پسنديده خواهد بود.

   بررسي

ابراهيم كرخي نيست تا به خاطر ضـعف سـند،     اول منحصر در روايتروايات دسته 
اي نيـز وجـود دارد؛ ماننـد     كنار گذاشته شود. بلكه در ميان آن روايات، روايت صـحيحه 

  .صحيحه منصور بن حازم كه داللت دارد بر عدم جواز ذبح در غير منا

   راه حل پيشنهادي محقق سبزواري، نراقي و صاحب حدائق .۲

بنـدي شـيخ،    بندي روايات و بعد از نقل جمع محقق سبزواري، در مقام جمعمرحوم 
  نويسد:   مي

 ��/ 03�� 5�� ��?.T 5� ¨_)L� W  ���� d��0 �% d!('( ��V�� ���. a
� �	
� X�iz�
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�-��)j «نويسد:  مرحوم نراقي مي W �(�S<+ ��% BC W {�%�� M!# F� ��SiL� 0�6uc� �V� � �%�
[�!�% �/ ��� W ��� P(!l �XV
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   بررسي

بن عمار بـر عمـره باشـد،     معاويةتواند شاهد حمل روايت  روايت فوق، نه تنها نمي
بن عمار است و بر جـواز ذبـح در مكـه داللـت      معاويةبلكه ظاهرش مؤيد مفاد روايت 

كند كه چرا هدي عمره را در منزل خـود   دارد؛ زيرا وقتي عباد بصري به امام اعتراض مي
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كه پيامبر در هدي تمتع خـود، در منـا    همچنان«فرمايد:  در پاسخ مي 7ذبح نمودي؟ امام
كرد و براي مردم توسعه داد و اجازه داد در منازل خـود ذبـح كننـد، در عمـره نيـز       ذبح

توانند در منازل خود ذبـح نماينـد (اگـر چـه      چنين است و مردم در توسعه هستند و مي
  ».خود در كنار كعبه ذبح نمودند) 9پيامبر

   گيري نتيجه

كـدام تمـام    گرديده، هيچهايي كه براي جمع ميان اخبار ارائه  حل تاكنون ثابت شد راه
رسـد   نيست و از نظر فني، وقتي جمع عرفي ميان اخبار متعارض ممكن نشد، نوبت مـي 

از اين زاويه، وقتي اين دو دسته از روايات مالحظـه  ». تعادل و تراجيح«به اجراي قواعد 
گردد كه از دو جهت ترجيح با رواياتي است كه داللت بـر عـدم جـواز     شود، معلوم مي

غير منا دارد؛ زيرا اين دسته از روايات هـم موافـق بـا عمـل مشـهور فقهاسـت؛        ذبح در
���«نويسد:  که مرحوم مال محمد باقر سبزواري مي چنان P?�  [)f� �����a  ���N� �,l�

	i�L� W d!�.�� [�?"c� {`� W P� �)�<%a  ��|3
� a�T ��,i���و هم مخـالف بـا عامـه     ١٨».
داننـد و در جـاي خـود ثابـت      عامه، ذبح در غير منا را جايز مي است؛ زيرا اكثر مذاهب

شده كه اين دو (موافقت با مشهور و مخالفت بـا عامـه) جـزء مرجحـات هسـتند و در      
ليكن مشـكلي   .نتيجه، تقدم با اخباري است كه داللت بر عدم جواز ذبح در غير منا دارد

  ، منـوط بـر ايـن اسـت كـه از     وجود دارد و آن اين است كه تقدم دسته دوم از روايـات 
  نظر سند و داللت، تمام باشند تا توان معارضه بـا روايـات دسـته سـوم كـه داللـت بـر       

توسعه محل ذبح دارد، را داشته باشند. لذا بايد سند و داللت يكايك اين اخبار رسيدگي 
  .بشود

روايت اول روايت ابراهيم كرخي است؛ اين روايـت گرچـه از نظـر داللـت روشـن      
ولي از نظر سند مشكل دارد؛ زيرا ابراهيم كرخـي مجهـول بـوده و توثيـق نشـده       است،

است. همچنين روايت عبداألعلي که هم از نظر سند مشكل دارد و هـم از نظـر داللـت؛    
چراکه در سند آن عبداألعلي قرار دارد كه مردد اسـت بـين ضـعيف و موثـق و از نظـر      
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��� x«داللت نيز قابل مناقشه است؛ زيرا جمله  �xT ·� a « 5 «در سياق جمله�%xT M!�l x
X�مسلم در مقام بيان كمال است، نه صحت. بـه  ..».  �l x!«قرار گرفته است. جمله » ��

�· oo«خاطر اتحاد سياق جمله   x .«      نيز مرتبه كامل ذبـح را بيـان كنـد و كمـال ذبـح آن
يت هسـت در نتيجـه مجمـل    است كه در منا واقع شود يا الاقل احتمال اين معنا در روا

  شود. مي
روايت مسمع نيز، هم از نظر سند و هم از نظـر داللـت مشـكل دارد. از نظـر سـند،      
ضعف آن به خاطر قرار گرفتن حسن لؤلؤي در سلسله سند است و از نظر داللـت نيـز   

امـا  ». تمام منا منحـر (محـل نحـر) اسـت    «گويد:  مورد مناقشه است؛ زيرا اين روايت مي
%��� «كند) بله از جمله  ء نفي ما عدا نمي ارد كه غير منا منحر نيست. (اثبات شيداللت ند
?�% P�
شود كه براي منا خصوصيتي است. اما شـايد آن خصوصـيت ايـن     استفاده مي» �

يـك    باشد كه داللت كند همه منا منحر است؛ برخالف جاهاي ديگر كـه ممكـن اسـت   
  قسمت آن منحر باشد.

ماند. ايـن روايـت گرچـه از نظـر      روايت منصور بن حازم، باقي ميدر اين ميان تنها 
سند صحيح است، اما از نظر داللت قابل مناقشه است و مرحوم صاحب جواهر، با يـك  

  نويسد: جمله كوتاه، به آن مناقشه اشاره كرده، مي
 *���% ��� �xT� � ��i�� >�ef� a
� ¦��6% P�\/ P�+ 5��o١٩

 

ت كه روايت مبتني است بر كفايت ذبح تبرعي واال روايت ليكن اشكال روايت اين اس
  مطروحه خواهد بود.

كه مرحوم صاحب جواهر اشاره كرده، داللت روايت مبتني بـر ايـن اسـت كـه      چنان
نيابت تبرعي در ذبح، مجزي باشد؛ زيرا روايت در مورد نيابت تبرعي وارد شده است و 

بنابراين عمالً اين روايت را طرح كـرده و   فقها قائل به عدم اجزاي نيابت تبرعي هستند.
ماند، سيره عملي مسلمانان است كه از زمـان   اند. تنها دليلي كه باقي مي به آن عمل نكرده

  تاكنون ادامه دارد و ردعي هم از ناحيه شارع نشده است. 9پيامبر
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   مصرف قرباني

هـاي   تشك هر يك از اعمال پر از حركت و بركت حـج، داراي اسـرار و حكمـ    بي
فراواني است؛ يكي از اين اعمال، عمل قرباني در روز عيد قربان در صحراي مناست. از 

هـاي بسـيار    شود كه يكي از حكمت استفاده مي :و روايات امامان معصوم  آيات قرآن
مهم قرباني، اطعام مساكين و سـيركردن گرسـنگان اسـت. در نصـوص دينـي، مصـرف       

كنار ذبح معرفـي شـده و در حقيقـت، از اركـان      گوشت قرباني به عنوان يك واجب در
كننـد   گردد. لذا فقيهـان نامـدار شـيعه، هرگـاه از قربـاني بحـث مـي        قرباني محسوب مي

آورنـد و كيفيـت مصـرف آن را نيـز بيـان       بالفاصله از مصرف آن نيز سخن به ميان مـي 
� _̂� �%� T�w(!l £8� �̂_ ooo ��% a «نويسد:  مي =كنند. مرحوم صدوق مي �!�KH� X� �̂_ ooo

O�8 5% a�T 4!l�� �VR��T jf���l M£���+ ���% a!)�* «نويسد:  الصالح حلبي مي ابي ٢٠».( �̂_
�-�6�� �V�(� P(!l 5% X�q��� oooPiViL.«٢١  

، ابـن حمـزه   ٢٣»المذهب في الفقه«، ابن براج در ٢٢»النهايه«همچنين مرحوم شيخ در 
و... دربـاره مصـرف گوشـت قربـاني فتـوا       ٢٥»اصباح الشيعه«، كيذري در ٢٤»الوسيله«در 
شـده كـه قسـمتي را خـودش       اند. گروهي قائل به وجوب تقسيم آن به سه قسـمت  داده

  مصرف كند و قسمتي از آن را هديه دهد و قسمتي را نيز به مستمندان بدهد.

   دالئل لزوم مصرف گوشت قرباني

   . آيات۱

ردن و خوراندن گوشـت قربـاني   در تعدادي از آيات قرآن به صراحت دستور به خو
  داده شده است؛ از جمله:

) Cَ تُوَك رِجــاالً َو
ْ
َجI يَــأ ذIْن Lِ اK�ــاِس بـِـا*ْ

َ
يQَِ ِمــْن IPُ َفــجO َعِميــٍق  َو أ

ْ
*  IPُ ضــاِمٍر يـَـأ

 Cَ ي�اٍم َمْعلُوماٍت
َ
 ما  لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهْم َو يَْذُكُروا اْسَم اهللاِ Lِ ك

َ ْ
نْعاِم َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة األ

 َ̀ َفِق
ْ
ائَِس ال

ْ
dْطِعُموا ا

َ
  )۲۸و  ۲۷(حج:  )َفfُُوا ِمْنها َو أ

هـاي الغـر از هـر راه دوري بـه      مردم را به حج دعوت كن، تا پياده و سواره بر مركـب 
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سوي تو بيايند تا شاهد منافع گوناگون خويش [در اين برنامه حيـاتبخش] باشـند. و در   
ايم [به هنگام قرباني] ببرند. پـس   ايام معيني نام خدا را بر چهارپاياني كه روزيشان كرده

  از گوشت آنها بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام نماييد.

برداي از گوشت قرباني را از جمله منافع حج برشمرده و جالـب   در آيات فوق، بهره
را مطرح ساخته » بهيمةاألنعام«حج، روزي اين است كه خداي متعال، از ميان همه منافع 

هـاي بيچـاره و    و دستور داده است كه خود حاجي، از اين نعمت الهي بخـورد و انسـان  
  مستمند را از آن بخوراند.

) 
�

ُكُروا اْسَم اهللاِ َعلَْيها َصواف
ْ
ٌ َفاذ ْ̀ ناها لَُكْم ِمْن َشعائِِر اهللاِ لَُكْم فِيها َخ

ْ
ُْدَن َجَعل ْdَو ا

ْرناها لَُكْم لََعل�ُكْم  َفإِذا ُمْعoَ� َكذلَِك َسخ�
ْ
قانَِع َو ال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
وََجَبْت ُجُنوُبها َفfُُوا ِمْنها َو أ

ُ اt�ْقـوى ِمـْنُكْم َكـذلَِك  * تَْشُكُرونَ 
ُ

uُوُمهـا َو ال ِدماُؤهـا َو لِكـْن يَنـا لَْن يَناَل اَهللا *ُ

 Cَ وا اَهللا ُ Ixَُكtِ َرها لَُكْم ُمْحِسنQَِ َسخ�
ْ
ِ ال

I|َ۳۷و  ۳۶(حج:  ) ما َهداُكْم َو ب(  
شترهاي چاق و فربه را [در مراسم قرباني حج] براي شما از شعائر الهي قرار داديـم. در  

كه به صف  آنها براي شما خير و بركت است. نام خدا را [هنگام قرباني كردن] درحالي
يشان آرام گرفت [و جان دادند] از گوشت اند، بر آنها ببريد و هنگامي كه پهلو ايستاده

گونـه مـا آنهـا را     آنها بخوريد و مستمندان قـانع و فقيـر را نيـز از آن اطعـام كنيـد. ايـن      
هاي آنها، هرگز  ها و نه خون جا آوريد؛ نه گوشت مسخرتان ساختيم، تا شكر خدا را به

گونـه خداونـد    نرسد، تقوا و پرهيزكاري شماسـت. ايـ   رسد. آنچه به او مي به خدا نمي
آنها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر آنكـه شـما را هـدايت كـرده اسـت، بـزرگ       

  بشمريد و بشارت ده نيكوكاران را.
َقالئِـَد ذلِـَك (

ْ
َهْدَي َو ال

ْ
َراَم َو ال ْهَر ا*ْ َراَم قِياماً لِلن�اِس َو الش� َْيَت ا*ْ ْdَكْعَبَة ا

ْ
َجَعَل اُهللا ال

ن� 
َ
  tَِْعلَُمــوا أ

َ ْ
ــماواِت َو مــا Lِ األ ن� اَهللا بُِكــلI َ�ْ اَهللا َفْعلَــُم مــا Lِ الس�

َ
 )ٍء َعلـِـيمٌ  ْرِض َو أ

  )۹۷(مائده: 
براي استواري و سامان بخشـيدن بـه كـار مـردم       اي بيت حرام را وسيلهـ   خداوند، كعبه

گونـه   را؛ ايـن دار  هاي نشـان  نشان و قرباني هاي بي قرار داد و همچنين ماه حرام و قرباني
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ها و  احكام [حساب شده و دقيق] به خاطر آن است كه بدانيد خداوند، آنچه در آسمان
  داند؛ خدا به هر چيزي داناست. آنچه در زمين است، مي

و در حقيقت، آنها نيز » الكعبه«عطف بر » الشهر الحرام والهدي والقالئد«در آيه فوق 
به قرينـه ماقبـل   » قياماً للناس«دوم آن، يعني باشند و مفعول  مي» جعل«مفعول اول براي 

نشان و بانشان حج را به عنوان قيام و قـوام   هاي بي حذف شده و در حقيقت، آيه قرباني
بودن، در رديـف كعبـه قـرار داده    » قياماً للناس«ها معرفي كرده و از جهت  زندگي انسان

رخاسـته از علـم گسـترده    است و در قسمت دوم آيه، فرمان به ذبح قرباني را، فرمـاني ب 
هايي است كه در اين تكليف الهي،  خداوند معرفي كرده كه نشان دهنده اسرار و حكمت

  نهفته است.

   روايات. ۲

روايات فراواني داللت بر مصرف قرباني و كيفيت مصرف آن دارد كه چند نمونـه از  
  آوريم: آن را مي
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ْ
قانَِع َو ال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
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ت قربـاني را بـه سـه    شايان ذكر است كه منظور، آن دسته از فقيهان كه تقسيم گوشـ 

دانند، اين است كه شخص نسبت به تثليث گوشت قرباني، تكليـف   قسمت مستحب مي
وجوبي ندارد، نه اينكه نسبت به اصل مصرف گوشت قربـاني تكليفـي نداشـته باشـد و     
مجاز باشد در اين امر اسراف كند. بلكه ظاهر آيات و روايات باب ذبـح ايـن اسـت كـه     
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مستمندان الزم است. به فرض كه ادله اين باب بر وجـوب   ان و خوراندن قرباني به فقير
شود و بـر حرمـت دور    مصرف داللت نكند، ادله حرمت اسراف و تبذير شامل مورد مي

  .كند داللت مي مصرف گذاشتن گوشت قرباني بي انداختن و 
حرام باشد، مصرف آن واجـب    در حقيقت، وقتي به مصرف نرساندن گوشت قرباني

  .شود مي

  مشكل كنوني قرباني در منا

تر ثابت شد كه واجب است قرباني حـج تمتـع در سـرزمين منـا ذبـح شـود و        پيش
گوشت آن به مصرف فقيران و مستمندان برسد. ليكن با كمال تأسف، در حـال حاضـر،   

هـاي کنـوني كـه     هيچ يك از اين دو واجب امكان اجرا ندارد؛ زيـرا از طرفـي قربانگـاه   
در آنجا قرباني كنند، در منا نيسـت، بلكـه در وادي محسـر و وادي    حجاج وظيفه دارند 

معيصم قرار دارد. از طرف ديگر، با توجه به كثرت قرباني و كم بودن فقيران و محتاجان 
مصرف مانده، سـوزانده  و از بـين    ها بي و نيز رعايت بهداشت، بخش اعظم اين گوشت

  حال چه بايد كرد؟ .رود مي

  يپيشنهاد هاي حل راه

حـل پيشـنهاد شـده كـه در ذيـل طـرح و بررسـي         براي حل مشكل قرباني، چند راه
  گردد: مي

  كشتن قرباني در (وطن)

براي جلوگيري از هدر رفتن و اسراف اين نعمت خدا و رعايت ترتيب ميان اعمـال  
روز عيد در منا، بايد حجاج محترم، هنگام حركت از وطن يا با تلفن، به يكي از اعضاي 

يا فاميل خود وكالت دهد كه روز عيد قربان، در ساعت معين، گوسفند، گاو يـا  خانواده 
ت قرباني ذبح نموده و گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و حجاج يشتري را به ن

  .در روز عيد، پس از اطمينان از ذبح، حلق يا تقصير نمايند
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   دليل اين راه حل

  شود: ه به ترتيب نقل ميحل مبتني بر چند عضو مهم است ك اين راه
هاي فعلي در منا نيست. پس شرطيت منا از بين رفته و هـيچ   . هيچ يك از قربانگاه۱

  .دليلي بر تقدم وادي محسر يا رعايت اقربيت به منا وجود ندارد
شود و هيچ يـك   هايي است كه مصرف مي . آيات و روايات قرباني، ناظر به قرباني۲

شـود و   هايي كه مصـرف نمـي   طالقي ندارند كه شامل قربانياز آيات و روايات قرباني، ا
  .رود نيز بشود سوزانده و از بين مي

۳  ميان ادله قرباني و ادله حرمـت به فرض كه ادله قرباني اطالق داشته باشد، نسبت .
هـايي اسـت كـه     اسراف، عموم و خصوص من وجه است و ماده اجتماع، همين قربـاني 

قرباني در منا داللت دارد بر وجوب اين قبيـل    رود. ادله ين مياز ب مصرف رها شده و  بي
كند بر حرمت آنها. چه كسي گفته تقدم با ادله  ها و ادله حرمت اسراف، داللت مي قرباني

وجوب قرباني در مناست. افزون بر اينكه در وضع فعلي، رعايت شـرطيت منـا در هـيچ    
ان قربـاني در وادي محسـر كـه نـه     صورتي ممكن نيست؛ در حقيقت، امر داير است ميـ 

رعايت شرطيت منا شده و نه رعايت مصرف گوشت و قرباني در وطن كه تنها شرطيت 
شود. طبيعي است كه راه دوم، محـذور   منا مقصود است، اما مصرف آن كامالً رعايت مي

  .كمتري دارد و بايد رعايت شود
شـمرده و در صـورتي كـه    اهللا خوئي، مسئله فوق را از مسائل مستحدثه  مرحوم آيت

حجه ادامه داشته باشد، شرطيت ذبح در منا را ساقط دانسـته   تعذر ذبح در منا تا آخر ذي
  .»تواند قرباني كند هر جا كه بخواهد مي«و فرموده است: 

  گونه استدالل كرده است:   آيت اهللا خويي براي اثبات مدعاي خود، اين
اصل وجـوب هـدي. مـا بـه دليـل روايـات        نمايند بر كتاب و سنت به اتفاق، داللت مي

متعددي كه داللت بر وجوب ذبح در منا داشت، اطالقات را مقيد كرديم به منا. لـيكن  
كنند بر تقييد مطلق. بلكه داللت دارند بـر اصـل    ادله مقيد ما اطالق ندارد و داللت نمي
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ذر است، مرجع تقييد به طور اجمال. حال كه عمل به اين ادله متعذر است و قيد منا متع
كند بر اصل وجوب ذبح و مقتضاي اين اطالقات،  اي است كه داللت مي اطالقات، ادله

  ٢٩جواز ذبح است در هر جايي كه باشد.

  .نمايد بيان فوق، به صورت فني، راه حل پيشنهادي را تقويت مي

   بررسي

  :آوريم حل، قابل مناقشه است كه اينك يكايك آنها را مي اكثر داليل اين راه

  پاسخ دليل اول

ترين دليل راه حل فوق، همان دليل اول است كه از جهات گونـاگون قابـل نقـد     مهم
كـدام تمـام نيسـت؛     هايي است كه هيچ فرض است و در حقيقت اين دليل مبتني بر پيش

  زيرا:
هاي فعلي در منا نباشد يا اگر هست،  اوالً: مبتني بر اين است كه هيچ يك از قربانگاه

ها عسر و حرج يا منع قانوني داشته باشد و اين امر، ثابـت نيسـت و    قربانگاه ذبح در آن
هايي هست كه بـدون هـيچ    طبق اظهار نظر بعضي از افراد مطلع، هنوز در خود منا مذبح

هـاي جديـد    توانند در آنجا قرباني كنند و همچنين قسمتي از مسـلخ  مشكل، تعدادي مي
  نيز در منا واقع است.

بر اين فرض است كه بين روز دهم و روزهاي يازده و دوازده از جهـت   ثانياً: مبتني
ذبح در منا تفاوتي نباشد. اما اگر امكان داشته باشد كه در روزهاي بعـد، بـدون عسـر و    
حرج و منع قانوني در منا قرباني كند، طبق نظـر كسـاني كـه تـأخير را خـالف احتيـاط       

؛ زيرا امر داير است بـين كنـار رفـتن احتيـاط     دانند، وظيفه دارد تأخير بيندازد وجوبي مي
وجوبي (زمان ذبح از عيد قربان تأخير نيفتد) و كنار رفتن فتواي مسلم (كه ذبح بايـد در  
منا واقع شود). روشن است كه بايد به خاطر رعايـت فتـوا، از احتيـاط وجـوبي دسـت      

دهند،  عيد فتوا مي بكشد. اما طبق نظر كساني كه صريحاً به عدم جواز تأخير ذبح از روز



 ۱۵۹  قرباني در حج تمتع (مکان قرباني در حج تمتع و مصرف آن)
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

امر داير است ميان دو فتوا: يكي تعين ذبح در روز عيد قربان و ديگري تعين ذبح در منا 
و فرض اين است كه جمع ميان آن دو هم ممكن نيست و طبق صناعت، بايد قائـل بـه   

  .تخيير باشيم، نه سقوط تكليف ذبح در منا
كـه بعضـي    جزء منا نباشد. درحالي ثالثاً: اين دليل مبتني بر اين است كه وادي محسر

از فقها بر اين باورند كه وادي محسر جزء مناست. مرحوم شهيد ثاني ايـن نظريـه را بـه    
  نويسد: بسياري از فقها نسبت داده، مي
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محل ذبح هدي تمتع و حلق، مناست و حد منا از عقبه (و خود عقبه خارج از مناسـت)  
تا وادي محسر است. از اينكه وادي محسر را حد منا قرار داده، ظهور در خـروج وادي  

كه وادي محسر كه ظاهر از كلمات بسياري از علما اين است  محسر از مناست. درحالي
  جزء مناست.

تواننـد بـدون هـيچ عسـر و حـرج و منـع قـانوني، در         پس بدون شك حجـاج مـي  
هاي جديدي كه در وادي محسر ساخته شـده، قربـاني كننـد و امكـان قربـاني در       مسلخ

  .وادي محسر، طبق اين نظر، در حقيقت امكان قرباني در مناست
و اتصال به آن، بعد از تعـذر ذبـح در منـا،    رابعاً: مبتني بر اين است كه اقربيت به منا 

خصوصيتي نداشته باشد و اين مطلب، ثابت نيست؛ زيرا محتمل است اقربيت به منـا در  
ين (وادي يشود بين تع امر ذبح، نقش داشته باشد؛ وقتي اين احتمال داده شد، امر داير مي

عيين و تخيير، عقـل  محسر) و تخيير (ميان وادي محسر و ساير امكنه) و در دوران بين ت
كند به احتياط و اخذ به آن فردي كه احتمال تعـين را دارد؛ زيـرا تنهـا در ايـن      حكم مي

  .شود صورت است كه فراغ يقيني حاصل مي
خامساً: از ظاهر بعضي آيات هم تعين امكنه متصل به منا قابل استفاده است؛ مثالً در 

ناها لَُكْم ِمْن شَ (آيه: 
ْ
ُْدَن َجَعل ْdكند. شـعائر   قرباني را از شعائر الهي معرفي مي )عائِِر اهللاِ َو ا
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جمعـي انجـام    الهي معموالً عبارت است از عبـاداتي كـه بـه صـورت گروهـي و دسـته      
پذيرد؛ مثالً نماز جماعت از شعائر اهللا شمرده شده، اما نماز فرادا چنـين نيسـت. ايـن     مي

گروهـي، در مكـان خاصـي انجـام      ها در روز عيد، به صـورت  امر اقتضا دارد كه قرباني
پذيرد. بنابراين فتوا به ذبح قرباني در وطن، اين عمل بسيار مهم را از حالت شعائر الهـي  

  .سازد بودن خارج مي
قـانَِع َو (فرمايد:  ديگر اينكه در ادامه آيه مي

ْ
ْطِعُمـوا ال

َ
َفـإِذا وََجَبـْت ُجُنوُبهـا َفfُُـوا ِمْنهـا َو أ

 �oَُمْع
ْ
اي باشد كه امكان خوراندن و خوردن خود  اين است كه قرباني به گونه، معنايش )ال

كند كه ذبح اگـر   حاجي وجود داشته باشد (به نحو وجوب يا استحباب) و اين اقتضا مي
در خود منا هم امكان نداشت، در خارج منا، منتهي متصل به منا انجام بگيـرد تـا امكـان    

  .خوراندن آن فراهم گردد خوردن و 
هايي كه مصرف  فرمود: آيات و روايات اطالق ندارد و منصرف است به قربانياينكه 

شود، ادعايي بيش نيست و ظاهر اين است كه خوردن و خورانـدن گوشـت قربـاني،     مي
در فرض وجوب، وجوب مستقلي است در كنار وجـوب ذبـح. بنـابراين وجهـي بـراي      

اي نيسـت و   انصراف گسـترده ماند. وانگهي  انصراف اطالقات ادله وجوب ذبح باقي نمي
  .اسباب و عواملي دارد كه هيچ كدام در اينجا نيست

  هاي قرباني مسئله اسراف گوشت

هاي متصل  اوالً: مبتني بر اين است كه هيچ راهي براي جمع ميان ذبح در منا يا مكان
هاي بعـدي، ميـان    به منا و مصرف صحيح قرباني نباشد و اين اول كالم است و در طرح

  .و جمع شده استآن د
ثانياً: مبتني بر اين است كه به اين قبيل كارها كه شـخص بـراي اداي تكليـف انجـام     

ها حكمت ديگر غير از مصرف گوشت قرباني در آن باشد و...  دهد و ممكن است ده مي
  .اسراف صدق كند

شـود كـه    شود، از بعضي روايات اسـتفاده مـي    ثالثاً: بر فرض که صدق اسراف ثابت
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نمايـد   مـي   نقل 7صادق يعفور از امام  در امر حج مبغوض شارع نيست. ابن ابي اسراف
%�� T �J��/ F�<;\ 5�%��a �� «آن حضرت از پيامبر گرامي اسالم نقل نموده كـه فرمـود:     كه
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  حل پيشنهادي ديگر راه

  به ترتيب ذيل مبتني است: حل، به چند امر، اين راه
  به اندازه مصرف روز عيد، قرباني شود؛ .۱
  . بقيه در طول ذيحجه و در منا يا سراسر حرم، قرباني و تقسيم گردد؛۲
ها به نفع فقرا نگهـداري   ها و سردخانه حجه در حرم در يخچال اضافه مصرف ذي .۳
  گردد؛
امكان تقسـيم يـا نگهـداري     . در صورت عدم امكان زماني و مكاني قرباني يا عدم۴

هايش ميان فقراي منا و در مرحله دوم، فقراي حـرم، از همـان روز عيـد     ها، پول گوشت
  ٣٢تا آخر ذيحجه تقسيم شود و مازاد آن به ساير فقراي مسلمان داده شود.

   بررسي

  حل از چند جهت در حال حاضر قابل اجرا نيست؛ زيرا: اين راه
به وجود يك تشكيالت منظم است كه ناظر به امر ذبـح  اوالً: اجراي اين طرح منوط 

باشد تا بتواند اندازه مصرف روز عيد را مشخص كند، از گوشت مـازاد بـه طـور كامـل     
اندازي چنين تشكيالتي، با چنين اختيارات و امكانات، در حال  نگهداري نمايد و... و راه

  .آل بيش نيست حاضر يك ايده
ت عدم امكان رعايت زمان و مكـان قربـاني و...، قربـاني    ثانياً: اينكه فرمود: در صور

شود، نيازمند به اثبات است و نويسنده محترم به اثبـات آن نپرداختـه    تبديل به قيمت مي
است. طرح فوق، ايرادهاي ديگري هم دارد كه براي رعايت اقتصار از آنها صـرف نظـر   

  .كنيم مي
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  اجرا حل عملي و قابل راه

  اجـرا و هـم از نظـر شـرعي كمتـرين محـذور را دارد، عبـارت        حلي كه هم قابل راه
هاي جديدي كه اخيراً به صـورت مكـانيزه توسـط بانـك توسـعه       است از ذبح در مسلخ

اسالمي وابسته به كشورهاي اسالمي و همكاري دولت عربسـتان تأسـيس شـده اسـت؛     
  زيرا:

و   بنـدي شـده   سـته ها با وسائل پيشرفته ب اوالً: گوشت حاصل از قرباني در اين مسلخ
  گردد. براي نيازمندان كشورهاي اسالمي ارسال مي
هاي ديگـر دورتـر    ها، گرچه از بعضي مسلخ ثانياً: از نظر رعايت مكان ذبح اين مسلخ

  است، مسئله اتصال به منا و حفظ شعاريت قرباني در آن، محفوظ است.
قرباني، در روز عيـد در   ثالثاً: از نظر رعايت زمان ذبح، با هماهنگي قبلي، امكان ذبح

  .شود ها فراهم است و شرط زماني قرباني نيز رعايت مي اين مسلخ
رابعاً: از جهت رعايت شرايط ديگر ذبح و قربـاني نيـز مشـكلي وجـود نـدارد و بـا       
هماهنگي قبلي، رعايت همه شرايط ممكن است. به همين جهت در استفتايي كه جنـاب  

، در ٣٣عسكر معاون آموزش و تحقيقات وقت قاضيو المسلمين سيد علي  حجة االسالم
معظم رهبري از محضـر آيـات عظـام مرحومـان گلپايگـاني و اراكـي نمودنـد،         مقام  بعثه

اند. ايـن نوشـتار    هاي مكانيزه داده هردوي اين بزرگواران فتوا به جواز ذبح در اين مسلخ
  بريم: را با نقل فتواي اين دو بزرگوار به پايان مي

در فرض مسئله، چنانچه ساير شـرايط صـحت ذبـح در مـذابح     «لپايگاني: آيت اهللا گ
مذكور محقق باشد، رعايت اقربيت به منا واجب نيست؛ اگر چه اولي و مطـابق احتيـاط   

  ».است
هاي جديدالتأسيس، در فرض عدم امكان ذبح در منـا،   ذبح در مسلخ«آيت اهللا اراكي: 

نعي ندارد؛ هر چنـد نسـبت بـه سـاير     در صورتي كه شرايط شرعي ذبح رعايت شود، ما
  ».ها از منا دورتر باشد و رعايت اقربيت به منا الزم نيست مسلخ
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 قرباني در حج و مقتضيات زمان

  حسن رهبري

  .ش.  ه١٣٧٨، بهار ٦٣ميقات حج، ش

روسـت، ايـن پديـده مسـائل و      از آنجا که شمار حاجيان روز به روز بـا افـزايش روبـه   

ترين مسائل حج، مسئله قربـاني اسـت. تـا     مشکالتي را در پي دارد. امروزه يکي از مهم

بيشتر آنهـا دفـن   رسيد و ها به مصرف مستمندان ميچندي پيش مقدار اندکي از قرباني

ها و تأسيسات مناسبي از طرف بانـک  شدند. اما امروزه با احداث کشتارگاهيا سوزانده مي

بنـدي، بـه مسـتمندان     آوري و پـس از بسـته  ها جمـع توسعه اسالمي، مقداري از قرباني

رو، پس از اشـاره بـه   شود. نويسنده محترم، در مقاله پيش کشورهاي گوناگون ارسال مي

هايي را مطرح کـرده و علَـم نقـد و    ختلف قرباني در گذشته و حال، پرسشهاي مشکل

بررسي درباره قرباني و مقضيات زمان را مجدداً برافراشته است. ايشان نخست تعريف و 

پـردازد. ديـدگاه   کند و سپس به قرباني در آيات قـرآن مـي  تاريخچه قرباني را مطرح مي

دهـد.  عدي نوشـتار حاضـر را تشـکيل مـي    عالمان و فقهاي اهل سنت و شيعه، بخش ب

نگارنده در ادامه، فلسفه قرباني را مورد کاوش و بررسي قرار داده است. ايشـان پـس از   

وجود حكم، متوقف بر وجود موضـوع  «نويسد:  باره، مينقل و بررسي چند ديدگاه در اين

حكـم،   اي كه در تحقق و به وجود آمدن موضوع، دخالت داشـته باشـد،   است. هر مقدمه

بستگي به آن دارد. بنابراين، قرباني در حج تمتع، واجب است؛ اما وجوب آن بستگي بـه  

  امكان خوردن و اطعام به فقيران دارد؛

پرداخته و در » هاي شرعيمصالح و مفاسد، مبناي گزاره«نگارنده در بخش بعدي به 

  آخر روايات و اقتضاي زمان در مسئله حج را مطرح کرده است.
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هاي نو در متن زندگي آنان، فصل جديدي  معيت مسلمانان و ورود فناوريفزوني ج
رو  را در موضوعات فقهي گشوده و دانشمندان و فقيهان اسالمي را با چالش جدي روبه

فرسـايي و در   هـاي طاقـت   رفتن به حج، اگر در گذشته با رنج و دشـواري . ساخته است
هـاي   سـايط نقليـه تنـدرو و هواپيمـا    زمان بسيار طوالني ممكن بود، امـروز بـا وجـود و   

  .پذيرد پيكر، بسيار راحت و در زمان بسيار اندكي از روز انجام مي غول
روز  راحتي و كوتاهي زمان سفر، و بهبود وضعيت اقتصادي مسلمانان جهـان، روزبـه  

افزايـد. ايـن پديـده، نـاگزير، تغييـر برخـي از حـدود و         بر ميزان زائران خانه خـدا مـي  
 .گردد ام را نسبت به سابق موجب ميموضوعيت احك

امروز قرباني در حج، يكي از آن مسائلي است كه چهـره متفـاوتي از گذشـته را بـه     
تصوير كشيده است. اگر در گذشته، چهارپايان كشتار شـده در منـا بـه مصـرف غـذايي      

رسيد، اکنون ديگر به دليل زياد بودن تعـداد حاجيـان،    حاجيان و فقيران و مستمندان مي
شوند. بسيار انـدكي   هاي بهداشتي، بدون استفاده رها مي ها و توصيه برنامه غذايي كاروان

هـا بـود    رسانند. بقيه، سال برده و به مصرف مي ها را اندك فقراي محل با خود  از قرباني
 .شدند آالت، زير خاك دفن شده يا سوزانده مي كه به وسيله ماشين

ردان جمهوري اسالمي ايـران بـا دولتمـردان و    اكنون پس از تالش و مذاكرات دولتم
هاي اسالمي، كشـتارگاه و تأسيسـات مناسـبي از     مفتيان عربستان سعودي و ديگر كشور

انـد مقـداري از    طرف بانك توسعه اسالمي در منا احداث گرديـده، و از آن راه توانسـته  
ان كشـورهاي  بندي و انجمـاد، بـه مسـتمند    آوري نموده و پس از بسته ها را جمع قرباني

 .گوناگون اسالمي و گاهي ايران، گسيل دارند

به هر حـال، قربـاني در وضـعيت گذشـته و حـال، بـراي بسـياري از حاجيـان، بـه          
  :گرفته است هاي زير انجام مي صورت

آالت  كردند تا توسـط كـارگران و ماشـين    حاجيان، قرباني را در منا ذبح و رها مي .۱
  !نددولت سعودي، دفن يا سوزانده شو
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گرفتنـد  پرداختند و رسيد مـي  هاي خريد قرباني مي حاجيان، پول قرباني را به باجه .۲
تا مؤسسه موجود، به نيابت از آنان، عمل ذبـح را اجـرا کنـد؛ يعنـي حاجيـان از حكـم       

هاي اخـذ پـول قربـاني، چيـزي     قرباني، جز پرداخت پول قرباني به مدير كاروان يا باجه
 .كنند يبينند و چيزي درك نم نمي

. نمايندگاني به عنوان نايب از طرف حاجيـان، عمـل قربـاني را در مسـلخ جديـد      ٣
كننـد تـا از طريـق كشـتارگاه ماشـيني، نسـبت بـه سـالخي،          انجام داده، سپس رهـا مـي  

 .بندي و انجماد آن اقدام شود بسته

 :اند ازکند كه عبارتهايي را در ذهن تداعي مي هر سه شكل قرباني، پرسش

 :نخست در شكل

 توانست داشته باشد؟ ـ قرباني در تالزم با مصداق عيني اسراف چه حكمي مي

 ـ حكم قرباني آنجا كه موجب وهن اسالم است، چگونه قابل تعبير است؟

 ـ اساساً فلسفه قرباني چيست؟

  :در شكل دوم و سوم
  شود يا نه؟ ـ آيا قرباني در همان روز، به نيابت از خريدار قبض، ذبح مي

  شود؟ ا قرباني، طبق احكام فقه شيعه تعيين و ذبح ميـ آي
  كند؟ ـ چه كسي ذبح مي

خبري از زمان ذبح قرباني، حكم تقصير چگونه و در چه زماني بايـد   ـ با توجه به بي
 شود؟ انجام 

ـ بنا به تأكيد قرآن کريم و فتواي بسـياري از مراجـع تقليـد كـه حكـم بـه خـوردن        
 آن با برنامه موجود چگونه است؟ اند، اجراي گوشت قرباني كرده

 ـ آيا اصالً چنين عملي با فلسفه قرباني در حج سازگاري دارد؟

ـ قرباني در شكل اخير كه مصداق انفاق است نه قرباني! چه تـأثير روحـي و روانـي    
 تواند داشته باشد؟ براي حاجيان مي
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داده ـ در اين صورت، چگونـه بـين حكـم قربـاني و حكـم انفـاق در حـج، تمييـز         
 شود؟ مي

شـده و بـه نيازمنـدان     زده، در راه مصالح اسالمي استفاده  هاي قرباني يخ ـ آيا گوشت
 رسد؟ واقعي مي

برخي از فقيهان برآنند كه قرباني بايد در منا با اختيار صورت پذيرد. خوردن گوشت 
و  قرباني و خوراندن به ديگران و مستمندان واجب نيست. قرباني در آنجا براي خوردن

خوراندن جعل نشده است تا اگر مصرف نشود، مصداق اسراف قرار گيـرد. بلكـه اصـل    
 !اي نداشته باشد كننده تنها بر قرباني است؛ هرچند كه مصرف

برخي ديگر بر آنند كه هرچند قرباني بايد در منا با اختيار صورت گيـرد، امـا زمـاني    
گوشت قرباني، مغايرت داشـته و  كه با دستور صريح قرآن، مبني بر خوردن و خوراندن 

موجب كفران نعمت و اتالف سرمايه مسلمانان باشد، قرباني در منا مجـاز نبـوده، بلكـه    
 .كند، تغيير يابد بايد محل قرباني به جايي كه اسراف در آن صدق نمي

هاي اسالمي و اصول فقه، بازخواني مجددي  ما در اين جستار برآنيم با توجه به داده
ا آغاز و بساط نقد و بررسي را دوباره بگستريم، تا شايد به راهكار ديگـري  از موضوع ر

 .هم برسيم

 تعريف و تاريخچه قرباني

اي كه در راه خـدا داده شـود،    هرچيزي كه موجب نزديكي به خدا شود، يا هر هديه
شود. از آنجا كـه در عـرف گذشـتگان، كشـتن چهارپـايي در پـيش پـاي         قربان گفته مي

رفت، حيوان تعيين شده و عالمتگذاري  رين هديه و ابراز ارادت به شمار ميديگران، بهت
  .ناميدند شده بدين منظور را نيز قربان
اي به درازاي تاريخ دارد. قرآن مجيد، آنجـا كـه بـه داسـتان      فرهنگ قرباني، تاريخچه
 كند، از قرباني آوردن آن دو به پيشگاه خداوند اشاره مي 7دشمني دو پسر حضرت آدم

  ١.دهد خبر مي
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اي نـا مرغـوب    روايات، قرباني هابيل را گوسفندي فربـه و قربـاني قابيـل را خوشـه    
  ٣.در نتيجه قربانيِ هابيل در پيشگاه خداوند پذيرفته شد ٢اند. معرفي کرده

دهـد   هاي اديان پيشين، نشان مي ها و آتشكده تاريخ و آثار باقي مانده از معابد، بتخانه
اره در كنار خود محلي به عنوان مـذبح و قربانگـاه داشـته، و مراسـم     ها هموكه عبادتگاه

 .يافته است عبادي در آنجا با قرباني پايان مي

نـا َمنَْسـ�(قرآن کريم، خود گواه اين مطلـب اسـت:   
ْ
ـٍة َجَعل م�

ُ
بـراي هـر امتـي    « ؛)لِـُ�I أ

 )۳۴(حج: ». نگاهي قرار داديماقرب

كنـد كـه فرمـود:     روايـت مـي   7 از جـدش حضـرت اميرالمـؤمنين    7امـام رضـا  
»[�?"�   �� �هـا بـه آن    پرسـتيدند و قربـاني   مردمي بودند كه درخت صنوبري را مـي » ��

سـوزاندند. هنگـامي كـه     ها را در آن مـي  دادند؛ سپس با هيزم آتش برافروخته، قرباني مي
زاري افتادند و گريـه و   خاست، در برابر درخت صنوبر به سجده ميدود آن به هوا برمي

٤.  كردند... مي
 

عزي، خداي بسيار عزيز مشرکان، كه معادل ستاره زهـره بـود،   : در تاريخ آمده است
هـا معتبـر بـود. حـرم عـزي از سـه       در نخله، شرق مكه قرار داشت و بيش از ديگر بت

  ٥شد. درخت تشكيل شده بود و قرباني انسان، بدان تقديم مي
پرسـتي آغـاز كـرد، مركـز      را عليه سـتاره دعوت خود  7شهر حران، آنجا كه ابراهيم

صابئين بود. در آن شهر، ستارگان مورد احترام بودند. عقيده به نجوم و ارتبـاط حركـات   
ستارگان با مقدرات زميني به نحو اعال بود. هر يك از ستارگان را الهه يكـي از حـوادث   

كردنـد و از آنهـا    دانستند. هياكل مريخ، مشتري، زهره و... را در محرابگاه نصـب مـي   مي
  ٦.كردند خواستند و گاهي به آنها قرباني تقديم مي كمك مي
الجندل هر ساله شخصي را بـا تشـريفاتي انتخـاب و در پيشـگاه الهـه و       دومةمردم 

بسـياري از   .كردنـد  اصنام خود قرباني و پيكر خونينش را در نزديكي قربانگاه دفـن مـي  
شدند، اموال آنان را به  ان خود پيروز ميطوايف عرب، وقتي در غارت و جنگ، بر حريف
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گرفتند؛ از جمله اعمالي كه به شكرانه اين پيروزي  يغما برده و خودشان را به اسارت مي
هاي خود قربـاني  شد، آن بود كه يكي از زيباترين آنان را در پيشگاه بت با اسرا انجام مي

دامـه فـتح و ظفـر، بـر سـر و      كردند و خون اين قرباني را به عنوان تيمن و تبرك و ا مي
كردنـد يكـي از    ماليدند! همچنين پدراني، بر اثر پيشـامدهايي، نـذر مـي    روي خويش مي

  ٧.فرزندان خود را قرباني كنند
ها، به منظور جلب محبت ارواح مردگان يـا الهـه، نخسـت بـا تقـديم هـداياي        ژاپني

كارهـاي نيـك،    كـم مـادي و معنـوي، چـون انجـام      مادي، چون قرباني و نذورات و كم
بـود كـه بـراي بازداشـتن بـاران      » شينتو« دادند؛ از جمله مناسك، آيين مناسكي انجام مي

  ٨!زدند بخش يا دوام يك عمارت و ديوار، به قرباني كردن انسان دست مي زيان
مصريان عادت داشتند زيباروترين دختران خود را به عنوان هديـه و قربـاني بـه رود    

گونـه   مند گردند. اين يض آب، در كشت محصوالت خود بيشتر بهرهنيل نثار كنند تا از ف
  ٩.ها در ميان فينيقيان، كنعانيان، مردم روم و ديگر ملل باستان، رواج كامل داشت قرباني

نخل مقدسي در نجران بـود كـه سـالح، پارچـه و لبـاس را بـه عنـوان نـذر بـر آن          
  ١٠.آويختند مي

هاي مختلف كه بت يا قربانگـاه  انصاب و بتقرباني شتر و گوسفند در مكه، در كنار 
  ١١بود، رواج داشت.

  :فرمايد قرآن مجيد هم در ترسيم وضعيت قرباني دادن مشركان مي
ِ بِـَزْعِمِهْم َو هــذا ( �َنْعـاِم نَِصـيباً َفقــالُوا هـذا ِب�

ْ
َــْرِث َو األ  ِمـَن ا*ْ

َ
ـا َذَرأ ِ ِمم� َو َجَعلُـوا ِب�

�ئِنا   )۱۳۶(انعام:  )لُِ|َ

ها  پرستان، سهمي از زراعت و چهارپايان خود را براي خدا و سهمي را نيز براي بت بت
 دادند. قرار مي

كردنـد، بـا خـون آن،     همچنين اعراب جاهلي، هرگاه حيواني را براي خدا قرباني مي
آغشتند. مسلمانان ناآگاه هم، آهنگ چنين كاري داشتند كه پيـك وحـي، ايـن     كعبه را مي
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١٢:آيه را آورد
 

ُ اt�ْقوي(
ُ

uُوُمها َوالَ ِدماُؤها َولِكْن يَنا َرها لَُكـم  لَْن يَناَل اَهللا *ُ  )... ِمْنُكْم َكذلَِك َسخ�

 )۳۷ (حج:

رسـد، پرهيزكـاري    رسد. بلكه آنچه بـه او مـي   گوشت و خون قرباني هرگز به خدا نمي
 شماست!

هـاي عـرب    قبيلـه  تـرين آداب و مناسـك   آيد، اين است كه مهـم  آنچه از تاريخ برمي
آداب و رسومي چون تعظيم كعبه، طواف، حج و عمـره،  «پرستي ـ   جاهلي ـ در عين بت 

وقوف در عرفات و مزدلفه، قرباني شتران و تلبيه حج و عمره، از زمان حضرت ابـراهيم  
  ١٣.در ميانشان باقي مانده بود و در همين آداب هم، حق و باطل را به هم آميخته بودند

ناسك، آيين تقديم قرباني، از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار بـود و  در بين اين م
  .دانستند بيشترين مايه تقرب به خدايان را همين عمل قرباني مي
پرستي و با دميـدن روح خـدايي    اسالم، با پااليش مناسك حج از آداب خرافي و بت

هـا و   از جانفشـاني پرستي، آن را وارد در احكام امضايي خود كرد و الگوپـذيري   و يگانه
هاي مانـدگار آن پيـامبر را در    و تمرين و نمايش صحنه 7هاي حضرت ابراهيم فداكاري

  .هاي ديني مسلمانان قرار داد دستور كار و برنامه

 قرباني در قرآن

هـاي بقـره، حـج و مائـده آمـده اسـت. هـر سـه از          حكم قرباني در قرآن، در سوره
سال اول هجرت و سوره حـج، در حـدود سـال    هاي مدني هستند. سوره بقره در  سوره

ششم، مصادف با عزيمت ناموفق پيامبر اسالم به سفر حج، و سورة مائده در سال پاياني 
 :فرمايد قرآن کريم در آياتي مي .عمر شريف آن حضرت، نازل شده است

) 
ْ
تُم َفَما اْسَتْيَ&َ ِمَن ال وا ا*ج َوالُعمَرَة ِبِ َفإْن اُْح4ِْ َهْدِي... َفإذا أِمْنُتْم َفَمْن تمتـع َو أتِم�

َهْديِ 
ْ
ج َفَما اْسَتْيَ&َ ِمَن ال

ْ
ُعْمَرةِ إ+ ا*

ْ
 )۱۹۶(بقره:  )...بِال

اعمال حج را با قصد قربت به پايان رسانيد و اگر در تنگنا قرار گرفتيد، آنچه از قرباني 



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۱۷۲
 

را بـا اطمينـان    فراهم شود [سر ببريد] ... پس هر كس با پايان يـافتن عمـره، حـج تمتـع    
 خاطر آغاز كند، آنچه از قرباني براي او ميسر باشد [ذبح كند].

ج يَأتُوَك رِجاالً َوَ� IPُ ضاِمٍر يَأتQَ ِمْن IPُ َفجO َعميـٍق. لِيَْشـَهُدوا (
ْ

َو أذIْن Lِ اKّاِس بِا*

 C أيّاٍم َمْعلُوماٍت Lِ ُِـوا َمنافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم اهللاfُما َرَزَقُهْم ِمـْن بَهيَمـِة االَنْعـاِم َف

 َ̀  )۲۸و  ۲۷(حج:  )ِمنها َوأْطِعُموا اdائَِس الَفق

هـاي دور بـه    هـاي الغرانـدام، از راه   مردم را به حج فراخوان تا پياده يا سوار بر مركـب 
سوي تو آيند تا سودهاي خود را شاهد باشند و در روزهاي تعيين شده، نام خـدا را بـر   

ها بخوريد و بـه فقيـر و   چهارپاياني كه به آنان داده است، بگويند. سپس از گوشت آن
 بينوا نيز بخورانيد.

) 
�

ُكُروا اْسَم اهللاِ َعلَيها َصوآف
ْ
ٌ̀ َفاذ ُْدَن َجَعلناها لَُكم ِمْن َشعائِِر اهللاِ لَُكم فيها َخ ْdَو ا

رناها لَُكـْم لََعل�ُكـم َفإذا وََجَبْت ُجُنوُبها َفfُُوا ِمنها َوأْطِعُموا  القانَِع َوالُمْعoَ� َكذلَِك َسخ�

َرها ». «تَشُكُرونَ  ُ اt�قوي ِمْنُكم َكذلَِك َسخ�
ُ

uُوُمها َوال ِدماُؤها َولِكْن يَنا لَْن يَناَل اَهللا *ُ

 َQُمحِسن
ْ
ِ ال

I|َما َهديُكْم َوب C وا اَهللا ُ Ixَُكtِ ۳۷و  ۳۶(حج:  )لَُكْم( 

چاق و فربه را براي شما از شعائر الهي قرار داديم؛ در آنهـا بـراي شـما خيـر و     شترهاي 
اند، بـر آنهـا ببريـد و هنگـامي كـه       كه به صف ايستاده بركت است؛ نام خدا را درحالي

پهلوهايشان آرام گرفت، از گوشت آنها بخوريد و به مستمندان و فقيران نيز بخورانيد؛ 
 .رام گردانيديم تا خدا را شكرگزار باشيدگونه ما آنها را براي شما  اين

َقالئِـَد...(
ْ
َهـْدَي َوال

ْ
َـراَم َوال ـهَر ا*ْ َراَم قِيامـاً لِلّنـاِس َوالش� َْيَت ا*ْ ْdَكْعَبَة ا

ْ
 )َجَعَل اُهللا ال

 )۹۷(مائده: 

اي بـراي اسـتقالل و اسـتواري مـردم قـرار داد.       خداوند كعبه ـ بيـت الحـرام ـ را وسـيله     
نشان و نشاندار را؛ اين احكام به دليـل آن اسـت كـه     هاي بي م و قربانيهمچنين ماه حرا

 داند و خدا به هر چيزي داناست. ها و در زمين است مي بدانيد خداوند، آنچه در آسمان

داً َفجَ ( Iيَد َواَْغُتْم ُحرٌُم َوَمْن َقَتلَُه ِمْنُكْم ُمَتَعم يَن آَمُنوا ال َيْقُتلُوا الص�
َّ

زاٌء ِمْثُل ما يا اَف�َها ا�

َكْعَبِة أْو َكّفاَرٌة َطعاُم َمسـاكQَِ أْو 
ْ
َقَتَل ِمَن اK�َعِم َ�ُْكُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدياً بالَِغ ال
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 ِ ْمرِه
َ
 )۹۵(مائده:  )...َعْدُل ذلَِك ِصياماً ِ�َُذوَق َوباَل أ

مـداً آن را بكشـد،   آورندگان، در حال احرام شكار نكنيد؛ هر كس از شـما ع  اي ايمان
اي معادل آن از چهارپايان بدهد؛ و بايد دو نفر عادل از ميان شما، برابر بودن  بايد كفّاره

آن را گواهي نمايد و به صورت قرباني به كعبه برسـد يـا مسـتمندان را اطعـام كنـد يـا       
 معادل آن را روزه بگيرد تا كيفر كار خود را بچشد.

يَن آَمنوا (
َّ

َقالئِـَد َوالَ يا اَف�َها ا�
ْ
َهـْدَي َوالَ ال

ْ
َـراَم َوالَ ال ـهَر ا*ْ ِل�وا َشعائَِر اهللاِ َوالَ الش�

ُ
B ال

َراَم يَبَْتُغوَن َفْضالً ِمْن َربIِهْم َورِْضواناً  َْيَت ا*ْ ْdا Qَ I۲(مائده:  )..آم( 

مبـاح   نشـان و نشـاندار را   هاي بـي  اي ايمان آورندگان، شعائر الهي و ماه حرام و قرباني
كننـدگان   مشماريد (رعايت احتـرام آنهـا را واجـب بدانيـد). همچنـين احتـرام آهنـگ       

الحرام را كه به طلب فضـل الهـي (سـود تجـاري) و خشـنودي خـدا بـه ايـن خانـه           بيت
 آيند، از نظر دور نداريد. مي

آياتي كه در باال آورده شد، هر كدام داراي نكـات آموزنـده و ظريفـي دربـاره حـج      
 .تأثير نخواهد بود ها در شناخت و تبيين موضوع، بياشاره به آنهستند كه 

 نكات آموزنده آيات حج

 ... َفلَُه اَْسلُِموا(قرباني از واجبات حج است: ـ 
ً
ٍة َجَعلنا َمنَْس�  ).۳۴(حج:  )َو لُِ�I اُم�

گونـه   رو شديد، آنـ قرباني واجب است، اما از اركان حج نيست. اگر با موانعي روبه
َهْديِ (كه برايتان مقدور است، انجام دهيد: 

ْ
ُيْم َفَما اْسَتْيَ&َ ِمَن ال  .)َفاِْن اُْح4ِْ

ـ در صورتي كه قرباني يا پول آن را نيافتيد، به جـاي آن ده روز روزه بگيريـد؛ سـه    
ال(روز در حج و هفت روز پس از بازگشت از حج: 

َ
ـج َفَمْن لَْم َ�ِْد َفِصـياُم ث

ْ
يّـاٍم Lِ ا*

َ
ـِة أ

َ
ث

ِ�ِذا رََجْعُتمْ   .)۱۹۶(بقره:   )َوَسْبَعٍة إ

  :اند ازفلسفه حج عبارت
  تجمع براي] يادآوري خداوند در روزها و ميقات تعيين شده:[ .۱
ُكُروا اَهللا Lِ اَيّاٍم َمْعُدوداٍت (ـ 

ْ
  .)۲۰۳(بقره:  )َواذ
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ُكُروا اهللاَ (ـ 
ْ
َرامِ َفاِذا اََفْضُتْم ِمْن َعَرفاٍت َفاذ َمْشَعِر ا*ْ

ْ
  .)۱۹۸(بقره:  ) ِعْنَد ال

ُكُروا اهللاَ (ـ 
ْ
  ).۲۰۰(بقره:  )َفاِذا َقَضْيُتْم َمناِسَكُكْم َفاذ

١٤ )لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهْم...(: هاي مادي و اقتصادي برداري . تماشاي بهره٢
 

 )لِلّنـاِس قِيامـاً (طلبـي و پايـداري مـردم:     تشكيل كنگـره جهـاني بـراي اسـتقالل     .۳
 ).۹۷ (مائده:

ناها لَُكْم ِمْن َشعائَِر اهللاِ (شتر، بهترين قرباني و شعائر الهي:  .۴
ْ
ُْدَن َجَعل ْd۳۶(حج:  )َو ا(.  

َ̀ (تأكيد به خوردن و خوراندن از قرباني:  .۵ َفق
ْ
ائَِس ال

ْ
dُوا ِمْنها َواَْطِعُموا اfَُف(. 

ُمْعoَ� َفfُُوا ِمْنها َواَْطِعُموا القانَِع (
ْ
  )۳۶(حج:  )َوال

ُوُمهـا َوال ِدماُءهـا(نيازي خداوند به خـون و گوشـت قربـاني:     بي .۶  )لَـْن يَنـاَل اَهللا *ُ

  ).۳۷ (حج:
ُمْحِسـنQَِ (كننـدگان از قربـاني در رديـف نيكوكـاران:      قرار گرفتن اطعام .۷

ْ
ـ ال ِ

I|ََو ب( 

  ).۳۷ (حج:

هُ َو ال (واقع شدن محل قرباني داخل حرم:  ..۸ َهـْدُي َ;ِلـ�
ْ
ْلُِقوا ُرُؤَسُكْم َحـّ  َفْبلُـَغ ال َB( 

َكْعَبةِ (و ) ۱۹۶(بقره: 
ْ
   ١٥.)َهْدياً بالَِغ ال

 خوردن و خوراندن از قرباني در زبان روايات و سنت
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را  7گويـد: امـام موسـي بـن جعفـر      مـي  7شخصي از اصحاب حضرت امام صادق 

ها پاهـاي آن را زدنـد و    ديدم كه شتري خواست و آن را نحر كرد؛ هنگامي كه قصاب

تكـه تكـه كنيـد و از آن بخوريـد،     «را شـكافتند، فرمـود:    او بر زمين افتـاد و كوهـانش  

گـاه كـه بـر زمـين افتادنـد از آن بخوريـد و        دهـد: آن  گونه كه خداوند دسـتور مـي   آن

 ».بخورانيد

4�� 4!�6 �� 4��/ �5 �� �7  a���VH &�� �1�� �- �3� �� ��4V �R�/ �� �X &� �+ �: � �?�\ ���/ �O �?�� �  � � 4T �1� َفfُُـوا (-�

o )ِمْنها �£�V&�L� �� �j4\�<��� �) &�4V �R�/ ��١٨ 
هنگامي كـه حيـواني ذبـح يـا نحـر كـردي، بخـور و بخـوران،         «فرمود:  7امام صادق

ــي   آن ــه مـ ــد مرتبـ ــداي بلنـ ــه خـ ــه كـ ــد:  گونـ ــدان و «فرمايـ ــد و نيازمنـ از آن بخوريـ

 ».كنندگان را بخورانيد درخواست

 EJ4�� �R 4��/ 45�� « 4� �� �5 �� �7 a��VH 4P4� �) �- 4W :) ْرَباِعَهـا
َ
َة أ

َ
ث

َ
ال

َ
ْطِعُموا َقاَل ُ¡ُوا ث

َ
َفfُُوا ِمْنها َوأ

ْطِعُموا ُرُبَعَها
َ
  ١٩.)َوأ

سـه چهـارم آن را   «فرمـود:  » بخوريـد از آن و بخورانيـد  «در تفسـير آيـه    7امـام علـي  

 ».چهارم آن را اطعام دهيد بخوريد و يك

4�� 4!�6 �� 4��/ �� E �; �V �f 4��/ �5 �� �7  �3&Ẑ�/4�� �1) &. �0 �̂4T :�x� �- 9  EF� �\ �! �� «X &� �5 4% �, �u �' &( ���/ � �%�/
4�� &1) &. �0 � � 4U � �%�q �+ ¦F �V �S��9  ¬ 4� �� �� �) &l �X ���q �+ �O �G46&� �+7 oo 4� ���L� �5 4% � �) �] �� ��o o٢٠ 

دسـتور داد از هـر    9رسـول خـدا  «فرمايند:  مي :امام محمد باقر و امام جعفر صادق

از آن خوردنـد و از   7اي را بردارند و بپزند. سپس ايشان و علـي  اي پاره نحرشدهشتر 

 ».گوشتش آشاميدند آب

چنانچه مشاهده شد، روايات، همگي بيانگر اين واقعيت هستند كه پيشوايان اسـالم،  
هيچ وقت قرباني را پس از ذبح به حال خود رها نكردند. بلكه با اسـتناد بـه آيـه قـرآن،     

اند و در پرسش از تفسير آيه قرآن نيز، ضـمن   اند و به ديگران هم داده خوردهخود از آن 
  .اند آوري آيه، بر خوردن و خوراندن از آن تأكيد كرده ياد
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بـاره،   فقيهان و دانشمندان علوم اسالمي، در اينكه آيا قرآن و روايات رسـيده در ايـن  
هـاي   ا نداشـته و ديـدگاه  هـ كنند يا اسـتحباب، برداشـت يكسـاني از آن    افاده وجوب مي

 :کنيم اند كه در زير اشاره مي گوناگوني را مطرح کرده

 ديدگاه مفسران درباره خوردن و خوراندن قرباني

كه خوردن و خوراندن قرباني واجب است يا مسـتحب، ميـان مفسـراني كـه بـه      اين
شود. بسـياري،   اسالمي، ديدگاه يكساني ديده نمي  اند و بين فقيهان القرآن توجه داشته فقه

استنباط واجب و برخي استنباط مستحب دارند. برخـي ديگـر هـم، خـوردن قربـاني را      
 .شمارند مستحب، اما خوراندن آن را واجب مي

 ديدگاه عالمان اهل سنت

هـاي   حنابله، شافعيه و مالكيه، خوردن گوشت قرباني واجب و مستحب (مگر قرباني
 .اند فعيه، تنها خوردن قرباني مستحبي را اجازه دادهدانند. اما شا كفاره و نذر) را جايز مي

حنابله و شافعيه، تقسيم گوشت قرباني واجب را فقط ميان مسـتمندان حـرم واجـب    
كه حنفيه و مالكيه، بر اين باورند كه تقسيم گوشت قربـاني در حـرم و    دانند؛ درحالي مي

٢١.بيرون از حرم، مانعي ندارد
 

از نظر عالمان اهل سنت، ديدگاه خود را چنين اعـالم  فخر رازي، پس از بيان كلياتي 
(�&P& « :كند مي �- �%̂�/ ) َ̀ َفق

ْ
 �tT] )َو اَْطِعُموا اdائَِس ال%�/ &P\̂�/ 4W �F �	6 &8 �̀ فرمايـد:   اينكه آيه مي«؛ ٢٢»+�

 .»رساند بخورانيد فقير بينوا را؛ شكي نيست كه آن وجوب را مي

رازي، خوردن قرباني، مسـتحب، امـا خورانـدن آن     بنابراين در ديدگاه تفسيري فخر
 .واجب است

 ديدگاه دانشمندان شيعه

�£� «نويسد:  ـ شيخ طوسي مي �V&�L� �� �j4\�� �<��� ���4V�� &( �� 4P4( �! �l �5 4% &�� �]�\ 4�� �X &��q �( ���/ 4F̂� $]�� �5 4% ��؛ ٢٣»
 ».اطعام كند مستحب است انسان از قرباني واجب و مستحب بخورد و مستمندان را هم«
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� «گويد:  ـ ابن ادريس مي *̀ ��
- )�� � P��% X��q( �/ J�f�)��+ �0��<�� � j�i�iL� M!�l � �%q+
 *̀ �
- )� � £VL� � j\�<�� a
� � �!Ki(«در حـج تمتـع و قـران، خـوردن و خورانـدن از قربـاني،       «؛ ٢٤

 ».اگرچه مقدار كمي از آن باشد، واجب است

ار بايـد از قربـاني خـود بخـورد و بقيـه را بـه       گـز  حج«گويد:  ـ ابوالصالح حلبي مي
  ٢٥.»ديگران بدهد

� �X��c«نويسد:  ـ شهيد اول مي >�!l�� � F-!K�� W P+±( �/ Jt �واجـب اسـت   «؛ ٢٦»

  ».قرباني را با صدقه دادن، هديه كردن و خوردن آن، به مصرف برساند
  نويسد:   ـ فاضل مقداد مي

)f)��� X�<+ ji�i�� M!l W D
iuT oooP�� [)f)��� 1�- 5% �¤iz � [!���� X�- � [
l�} �	�� 4% �)&
 &� �+ P�)- )-c� M/�� a
� [)f)�� W F<�<� P�\~+�o٢٧ 

اند؛ برخي به وجوب و برخي بـه اسـتحباب    در خوردن از قرباني واجب، اختالف كرده
انـد، ظـاهر آيـه قرآنـي اسـت كـه        اند. دليل كساني كه به وجـوب قائـل شـده    قائل شده

  نمايد. فرمايد: بخوريد از آن و اين، يقيناً به وجوب داللت مي مي

ـ فاضل هندي در كشف اللثام، با توجه به ظاهر آيه، خوردن و خوراندن قرباني حج 
  ٢٨».شمارد تمتع را واجب مي

  گويد:   ـ محقق اردبيلي مي
¿� F��)�,L� {��V\c� 5% >�<;�� a
� � �!Ki�� [)f� � ,X�c� [)f� a
� �ooo �%

 �� &	�� �; �H �) &S�<���� �̂ &_ P�)<�  �uqH �% � { �!<H �% [)f)� � ,O6_ 3� [)f)�� W l����o٢٩ 
گونه كه ثابت شد، با توجه به افاده فعل امر به وجوب و همچنين بيان حكم وجوبي  آن

هايشـان را برطـرف سـازند..،      فرمايد: سپس بايد آلـودگي  در پيش و پس از آن، كه مي
 .شود خوردن و خورانيدن از قرباني استنباط ميواجب بودن 

  األحكام مي گويد:  كفايةـ صاحب 
h >���T � X�c� � ��]% Jf�)�� ��/ M!�� [-c� � h � B<;�� a�T >  � j\�<�� a�T >
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h o�£VL� a�T >٣٠ 
 به نظرم خوردن قرباني و دادن مقداري از آن به مستمندان و سائالن واجب است.

خوردن و خوراندن قربـاني حـج تمتـع،    «نويسد:  تفسير منهج الصادقين ميصاحب ـ 
٣١.»هاي صحيح در اين زمينه است واجب است و دليل آن، وجود حديث

 

  كند:   چنين استدالل مي» مسالك االفهام في آيات األحكام«ـ صاحب 
�% d! �('( � ,P� %c� ���LÀ �V\ F(�� l�} ?{�VR�� � X�c� Jt Xl � ooo  ��% � P�
6-

 P��)- *�")Ku d!V�ـْم ُحُرمـاِت اهللاِ ( Iَو َمـْن ُفَعظ(  ��% j��I a��T �0��8�� l�����  T
P%!<H Áo٣٢ 

رسـاند   آيا اينكه خوردن از گوشت قرباني و اطعام آن واجب است يا نه؟ ظاهر آيه مي
كه بلي واجب است؛ به دليـل دسـتوري كـه بـه آن شـده اسـت و واجـب بـودن آن را         

هـاي   ويژه، عبارت و كسي كـه دسـتور   كند؛ به پيشين و پسين آيه، تأييد ميهاي  عبارت
  هاي پيشين خود اشاره دارد. ، به همه دستور»خدا را بزرگ بشمارد

َ̀  َفfُُوا(طباطبايي در تفسير آية  هعالمـ  َفق
ْ
اين آيـه  «نويسد:  مي )ِمْنها َواَْطِعُموا اdائَِس ال

شريفه، مشتمل بر دو نوع است: يكي ترخيصي كه همان امر به خوردن قربـاني اسـت و   
  ٣٣».ديگري الزامي كه عبارت است از وجوب اطعام به فقير

برپايه ديدگاه ايشان، خوردن قرباني، مسـتحب، ولـي خورانـدن آن بـه مسـتمندان و      
  .فقيران واجب است

  گويد: باره مي ـ محمدجواد مغنيه در اين
قرباني در جايي واجب است كه خورنده داشته باشد يا نگهداري آن ميسر باشـد يـا بـه    
صورتي در آيد كه خوردن آن جايز باشد. ولي وقتي تلف شود، مانند اينكـه بسـوزد و   

 ٣٤خاك شود، جواز آن محل اشكال است.

د محمـد  ـ حضرات آيات، سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمـد رضـا گلپايگـاني، سـي    
شاهرودي، شيخ محمد علي اراكي و شيخ محمد تقي بهجت، شيخ جواد تبريـزي، شـيخ   
حسين وحيد خراساني، و شيخ لطف اهللا صافي گلپايگاني، تقسيم قرباني به سه قسـمت  
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(سهمي براي خوردن صاحب قرباني و دو سهم ديگر براي صدقه دادن و هديـه كـردن)   
شمارند كه از فقير، نيابت  مشكل امروزي، الزم ميدانند و براي حل  را احتياط واجب مي

  ٣٥.در تصرف ذبيحه گرفته شود
  .يعني بر اساس فتواي آنان، خوردن و خوراندن گوشت قرباني واجب است

ـ حضرات آيات سيد علي سيستاني، ناصر مكـارم شـيرازي و سـيد موسـي شـبيري      
  ٣٦.دانند زنجاني، تنها جدا كردن و دادن سهم فقير را واجب مي

هاي خود نوشته است: [در قرباني بايـد] هـدف    ـ شهيد مرتضي مطهري در يادداشت
َو اَْطِعُموا (اصلي اطعام و انفاق باشد؛ همان طور كه در ساير كفارات هست ... و مصداق 

 َ̀ َفق
ْ
٣٧.شود )اdائَِس ال

 

  نويسد: ـ شهيد دکتر بهشتي مي
ر آوار و خـاك مسـلخ خواهـد    دانيـد كـه زيـ    كنيد، اگر مي گوسفندي را كه قرباني مي

تواند با آيـات و روايـات مربـوط بـه      رفت، اين را قرباني حساب نكنيد... اين اصالً نمي

 ٣٨قرباني جور در بيايد و اصالً اين مصداق قرباني نيست.

  كند: گونه نقل مي ـ آيت اهللا جوادي آملي اين
مـان از گوشـت   منـدي گرسـنگان و محرو   ممكن است يكي از داليل آن [قرباني] بهـره 

انـد، نـه خـود     که آيات الهي را به اسارت گرفته قرباني باشد؛ اگرچه در اين زمان، آنان

بـرداري   و بهـره   كنند و نه به ديگـران اجـازه اداره   استفاده مطلوب از اين سنت الهي مي

 ٣٩دهند. صحيح از اين برنامه جامع و سودمند را مي

ور است كه لزوم ذبـح در محلـي اسـت كـه     ـ آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي بر اين با
٤٠ .توان گوشت قرباني را به مصرف شرعي رساند مي

 

  ـ در تفسير نمونه آمده است:  
هـاي قربـاني را در سـرزمين منـا روي زمـين بيندازنـد تـا        مسلمانان مجاز نيستند گوشت

گنديده شود يا زير خاك دفن كنند و وجوب قرباني براي حجاج، دليل بر چنين عملي 
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تواند باشد؛ بلكه اگر نيازمنداني در آن روز و در آن سرزمين پيدا نشوند، بايـد آن   نمي
 ٤١را به مناطق ديگر حمل كنند و به مصرف برسانند.

حاكي اسـت كـه    )َفfُُوا َواَْطِعُموا...( ـ در تفسير احسن الحديث هم آمده است: ظهور
٤٢ .خوردن و اطعام گوشت قرباني، واجب است

 

 قربانيفلسفه 

قربـاني در حـج تمتـع بـراي     «تر گفتيم، ديدگاهي بر اين باور است كـه   چنانکه پيش
خوردن و اطعام تشريع نشده، بلكه نفس كشتن آن، به قصد يكـي از اعمـال حـج و بـه     

اي از شبهات، موجـب   عنوان شعائر الهي، واجب گرديده است ... بايد دقت شود كه پاره
 ٤٣ ].ارزش تلقي [شود رنگ و بي شعائر الهي ضايع، كم نشود عظمت، احترام و بهاي اين

وجه است؛ زيرا قرباني در آنجـا بـراي اكـل و اطعـام جعـل       شبهه اسراف و تبذير نيز بي
٤٤»!نشده، تا اگر مصرف نشد، اسراف شود... اصل كشتن قرباني است

 

  قرباني دائرمدار حكمـت آن نيسـت و حتـي تعظـيم شـعائر الهـي      «به عبارت ديگر: 
  دسـتان نـدارد. بلكـه مسـائل و اسـرار ديگـري       رباني، بستگي به برآوردن نياز تهـي در ق

آگاهي داريـم؛ از جملـه: برگـزار كـردن بـا شـكوه و        آنهااي از  وجود دارد كه ما به پاره
هاي ويژه، سر بريدن و نحر كـردن   عظمت مناسك حج در روزهاي مشخص و در مكان

سـازي و پـااليش    ال دنيـا در راه او و خـود  هزاران دام براي رضاي دوست، گذشتن از م
٤٥»!درون

 

در مقابل، ديدگاه ديگري ايـن بـاور را نادرسـت خوانـده و بـر آن بـه ديـده ترديـد         
شهيد مطهري از نخستين كسـاني اسـت كـه وقتـي بـا مسـئله وضـعيت         .نگريسته است

يا قربـاني  آيد كه آ شود، اين پرسش در ذهنش پديد مي رو مينابسامان قرباني در منا روبه
َواَْطِعُمـوا (فرمايـد:   رمز چه كاري است؟ فقط به خاطر كمك به اهل حرم اسـت كـه مـي   

 َ̀ َفق
ْ
ُمْعoَ..(، يا )اdائَِس ال

ْ
قانَِع َوال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
، يا رمز كشتن نفس حيواني اسـت، يـا چيـز    ).َو أ

٤٦»ديگر؟
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طالعـه و تفكـر در   ذهن نقاد و پوياي فقهي آن استاد شهيد، او را به يافتن پاسـخ و م 
 :  نويسد وار مي اين موضوع نموده و يادداشت

در حج دو مسئله است كه از مشـكالت و بلكـه بـه نظـر بعضـي، از نقـاط ضـعف حـج         
شود: قرباني و تعظيم سنگ و امثال آن. از نظر اول، ايـن عمـل يـك ظلـم و      شمرده مي

تـوان   انـد. آيـا مـي    دادهتواند مقرب باشد و از قضا، اسم قرباني بـه آن   آزار است و نمي
  كسي را شكنجه كرد به قصد قربت؟
 كه جان دارد و جان شيرين خوش است  ميـازار موري كه دانه كش است

اي ميان رضـاي خـدا و ريخـتن خـون يـك حيـوان        قطع نظر از آزار و اذيت، چه رابطه
ي ريخته كه ببيند خون حيوانخوار است و از اين است؟ مگر خداوند ـ العياذ باهللا ـ خون  

كه گفتيم، ظلم و آزار و تعـذيب   عالوه، چنان شود؟! به شود، مسرور و خوشحال مي مي
 .است و مبعد است

ايراد ديگر به قرباني اين است كه يادگـار تـوحش اسـت. در قـديم، در اديـان وثنـي و       
كردنـد و خيـال    ها قرباني مـي  هايي بوده است و مردم براي رضاي بت پرستي، مذبح بت
هاي آن حيوانات  كنند و ظاهراً گوشت ها استفاده مي ها از آن گوشت كردند آن بت مي

هـا را كـه بـراي خودشـان خـوراكي بـوده، بـه سـر و         خوردند و الاقل خـون آن  را نمي
 .اند ماليده ها مي صورت بت

شود، ايـن در   اي بر ريختن خون مترتب مي اما جواب: راجع به اين قسمت كه چه فايده
صحيح است كه هدف از قرباني و كفارات (كه اختصاصاً در باب حـج، همـه   صورتي 

از نوع گوسفند يا شتر كشتن است، اال نادراً) فقط ريختن خون باشد. دليلي نـدارد كـه   
صرف ريختن خون مقرب باشد؛ زيرا عملي مقرب است كه رضاي خدا در آن باشد و 

جتمـاعي خـود برسـد. صـرف     رضاي خدا در اين است كه انسـان بـه كمـال فـردي و ا    
كند و نه به كمال اجتماعي او. ولي اگر  ريختن خون نه به كمال فردي انسان كمك مي

هدف اصلي طعام و انفاق باشد، همان طوري كه در ساير كفارات هست و البته اطعـام  
جمعي و به صورت خاص؛ يعني به صورت اطعام گوشـت و اينكـه    و انفاقي است دسته
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َ̀ (يواني را بكشد و مصـداق  هر انساني يك ح َفق
ْ
واقـع شـود، آن    )َو اَْطِعُموا اdائَِس ال

كه منافات ندارد كه ضمناً ايـن عمـل   ايراد وارد نيست. و البته اين نكته هست و آن اين
اي از قهرمان توحيد، حضرت ابراهيم باشد؛ به او  جمعي، احيا و زنده كردن خاطره دسته

 را در راه خدا قرباني كند و فدا نمايد و او حاضر شـد. امر شد، عزيز و نور چشم خود 

ايـن   بعد به او گفته شد: مقصود فقط تسليم بود. گوسفندي به جاي فرزند قرباني كـن. 
ولـي همـان    .گوسفند فدا كردن تجديـد آن خـاطره اسـت و تعظـيم آن قهرمـان اسـت      

?� «طوري كه در حديث نبوي فرمود:  �r�c� �X4V &f �3\̂4Ta  �6� ��&�4� 4�� �?
̂�� �5� 4% �� &�&��4��� �] �% �j
 �� &l) &�4V �R�q همانا خداوند، قرباني را براي سير شدن مسـتمندانتان از گوشـت قـرار    «؛ ٤٧»+�

 ٤٨»!داده است؛ پس آنها را اطعام كنيد

مـورد  » اصل، كشتن قرباني اسـت «گونه كساني را كه باور دارند: شهيد مطهري، بدين
گويـد. بنـا بـه ديـدگاه ايشـان، در       ن كرده و پاسخ مـي تخطئه قرار داده و موضوع را تبيي

آور خاطره فـداكاري ابراهيمـي نيـز     قرباني، اصل بر اطعام و احسان است؛ هرچند كه ياد
 .باشد 

هم در فرمايش خود، تناسبي در ميان  7و امام جعفر صادق 7آري! امام محمد باقر
  :  فرمايند اند؛ زيرا مي خون ريزي و اطعام قائل شده

 ̂�4T  4>� �% «!�� �F �-� �04T �� 4{� �V�̂�� �{� �V �R4T $J4 &z X̂ �f �� ê �� ���o٤٩ 
خداوند متعال، غذا دادن به همنوعان و خون ريختن (قرباني كردن بـراي خورانـدن بـه    

 .دارد نيازمندان) را دوست مي

شهيد بهشتي هم در اين زمينه، ديدگاهي همسان با ديدگاه شهيد مطهري دارد. ايشان 
  :نگارد گونه مي اين» حج در قرآن«در كتاب 

ها در حـج بگـو مگـو ايجـاد كـرده و بـه آبرومنـدي و         يكي از عواملي كه در اين سال
درخشندگي حج لطمه زده، مسئله قرباني است. اصـل مسـئله قربـاني و تشـريع قربـاني،      

نه تنها اين  گيرد، بسيار جالب است؛ [اما] اآلن منظره قربانگاه و كاري كه آنجا انجام مي
دهد، بلكه نـوعي تبـذير و دور ريخـتن     آبرو و اين خصلت عالي و برجسته را به ما نمي
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  ٥٠جاست، و منعكس كننده چنين حالتي است. مال به صورتي بي
تواند با اين عمل تقرب إلی اهللا كند؟ قرباني يعني انسان با اين كار  ـ ... چطور انسان مي

اهد به خدا نزديك بشود. مگر خدا دستور تبـذير بـه مـا    خو دا کند. مييتقرب إلی اهللا پ
توانيم به خدا نزديك بشويم؟ گفتند: اين گناه نيست؛ بـراي   دهد؟ مگر ما با گناه مي مي

كشد. گفتم: اين چه در راه خدا كشتني است؟ به طور كلي  اينكه اين را در راه خدا مي
طالعات بعدي هـم، نظـر مـن ايـن     در آن موقع نظر من اين بود و همچنين تا به حال با م

رود، اصـالً قربـاني    كشد كه زير خاك مي است كه اگر يك حاجي، گوسفندي را مي
 .اش را انجام نداده استحساب نكند و قرباني

ـ ... به هر حال، شايد با تحقيق بيشتر به اين نتيجه رسيد كه در اين شـرائط شـايد بشـود    
 ٥١ذبح گردد.گوسفندي به نيابت، در خارج از منا هم 

ـ البته بر حجاج مكه و حرم، اصالً قرباني واجب نيست... حجاجي كه از بيرون مواقيت 
كنند. تازه اگر كسي (توان مالي) نداشته باشد، به جاي قرباني،  آيند، قرباني مي حرم مي

 ٥٢.گيرد ده روز، روزه مي

  ٥٣كنند. ـ ... بنابراين، قرباني عمالً بر همه واجب نيست و همه قرباني نمي
كنند، از همان  ـ ... اين در روايات ما هست، تا كساني كه [امكانات] دارند و قرباني مي

هـايي هـم كـه ندارنـد. همـه بـرادران و خـواهران        گوشت بخورند و [همين طـور]، آن 
مسلمان بر سر يك سفره بنشينند و عمالً از يك غذا برخوردار شوند. اين اساس قرباني 

 ٥٤است.

انديشند و در اجماع با فقيهان ديريني كه وضـعيت امـروزين    غير از اين ميـ كساني كه 
مانند، جاي بسـي درنـگ و تأمـل دارد!     منا براي آنان محسوس نبوده است، متوقف مي

زيرا فقه بايد فقهي متحرك باشد، نه فقهي جامد. بايد فقهي باشد كه بتوانـد بـر اسـاس    
جتماعي، احكامي را كه مطابق با اصول تطور و تحول و دگرگوني در شرايط زندگي ا

هاي تطور يافتـه اجتمـاعي مـردم مسـلمان و      قرآن و اصول سنت باشد و پاسخگوي نياز
 ٥٥».مردم جهان باشد، بيان كند
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كننـد و جـز    كساني كه حكمت قرباني را تنها تسليم محض در برابر خـدا معنـا مـي   
شناسـند، چـه    خدا تكليفي نمي ريزي به نام خدا و رها كردن گوشت قرباني به امان خون

  :برداشتي از اين آيه قرآني كه در مبارزه با چنين ديدگاهي نازل شده است، دارند
ُ اt�ْقوي(

ُ
uُوُمها َوال ِدماُؤها َولِكْن يَنا   )۳۷(حج:  )لَْن يَناَل اَهللا *ُ

كردن رسد، بلكه پرهيزگاري شما [كه در اثر قرباني  گوشت و خون قرباني به خدا نمي
 .رسد دهيد] به او مي و اطعام آن از خود نشان مي

كنـد و   هاي حج را مشاهده منافع اقتصادي در حـج معرفـي مـي    قرآن، يكي از فلسفه
لِيَْشـَهُدوا َمنـافَِع لَُهـْم ( :نمايـد  خوردن و خوراندن قرباني را در قالب آن منافع، مطرح مـي 

َنْعـاِم َفfُُـوا ِمْنهـا َواَْطِعُمـوا اdـائَِس َويَْذُكُروا اْسَم اهللاِ Lِ اَيّاٍم َمْعلُوم
ْ

اٍت C ما َرَزَقُهْم ِمْن بَهيَمـُة اال

 َ̀ َفق
ْ
  )۲۸(حج:  )ال

ها دالر و ريال هزينه توليد و  كدام عقل سليمي ديدن اتالف چهارپاياني را كه ميليون
يـب  هاي اسالمي زيـر پـاي آنـان تخر    پرورش آنان گرديده و هزاران هكتار مراتع كشور

تواند نشان دهد كه در يك سوره  خواند و كدام فقيهي مي مي» مشاهده منافع«شده است، 
قرآن، براي موضوعي، دو بار دستور اکيد برسد و همچنان بوي استحباب از آن استشمام 

 ٥٦»صيغه امر، تنها حقيقت در وجوب است«كه بيشتر اصوليون بر آنند كه:  شود؟ درحالي
اي همسان، از جملـه اول   ي، در يك عبارت دستوريِ دو جملهشود كه برخ و چگونه مي

كه نـه دليـل قرآنـي و     كنند؟ درحالياستنباط مستحب و از جمله دوم استنباط واجب مي
َ̀ (روايي و نه دليل عقلي بر آن متصور است:  َفق

ْ
ائَِس ال

ْ
dُوا ِمْنها َواَْطِعُموا اfُو  )۲۸حـج:  ( )َف

ُمْعoَ� َفfُُوا ِمْنها َواَْطِعمُ (
ْ
 . )۳۶حج ( )وا القانَِع َوال


&(�«گويند: در قرآن هرجا عبارت  بعضي مي به خيـال   ٥٧!كند آمده، افاده استحباب مي» �&
توانـد نخـورد و   آنان خوردن و آشاميدن امري دلبخواه است که اگر كسـي نخواسـت، مـي   

اهـم واجبـات   نياشامد! مگر نه اين است كه حيات انسـان بـه خـوردن بسـتگي دارد و از     
انساني، خوردن و آشاميدن در حد الزم است تا بقا و دوام داشـته باشـد؟ نخـوردن، يعنـي     
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  .كشي كه اين از گناهان كبيره است تحليل قواي انساني و هالکت نفس و خود
» الَ تَـأكُلُوا «وانگهي، اگر فعل امر (كُلُوا) در قرآن، استحباب را برساند، بـه تبـع آن از   

َبـوا(ت كراهـت شـود. همچنـين از    هم بايد برداش Iُكلُوا الر
ْ
َو الَ ( ؛)۱۳۰آل عمـران:  ( )الَ تَـأ

اِطـلِ 
ْ

dْمـوالَُكْم بَيْـَنُكْم بِا
َ
ُكلُوا أ

ْ
ـا لَـْم يُـْذَكِر اْسـُم اهللاِ َعلَْيـه(؛ )۲۹نسـاء:  ( )تَأ ُكلُوا ِمم�

ْ
 )َو الَ تَـأ

 .و... اما چنين نيست و چنين نيز نخواهد بود )۱۲۱ انعام:(

نياز از همه چيـز، در جعـل احكـام مـادي، جـز دوام و بقـاي مناسـبات         خداوند بي
اجتماعي و خير و صالح مـردم، حكمتـي منظـور نداشـته اسـت. اگـر قرضـي از مـردم         

َرُضوا اَهللا َقْرضاً َحَسناً (خواسته؛ 
ْ
ق
َ
براي مردم خواسـته اسـت؛ اگـر دسـتور     ، )۲۰مزمل: ( )َو أ

 (انفاق در راه خدا داده؛ 
َ
براي گردش امور در ميان مردم  ،)۱۹۵بقره: ( )اهللا َسبيلِ   نِْفُقوا Lَو أ

نْصاَراهللاِ (است؛ اگر فرمان كمك به خدا داده؛ 
َ
كمـك بـراي اسـتقرار    ، )۱۴صف: ( )ُكونُوا أ

گونـه، اگـر قربـاني خواسـته، بـراي       عدالت و آزادي در ميان مردم بـوده اسـت و همـان   
هاي مختلف اسـالمي   ان از مقداري پروتئين در مناسبتويژه فقيران آن مندي مردم، به بهره

 .و اجتماعي است

اما بديهي است كه موضوعيت اين احكام بـه چگـونگي زمـان و مكـان ويـژه خـود       
كند كه انسان چيزي براي انفاق داشـته   بستگي دارد؛ مثالً انفاق زماني موضوعيت پيدا مي

دادن نيـز هنگـامي موضـوعيت    باشد و مستحقي هم براي گرفتن آن يافته شـود. قـرض   
يابد كه انسان خود پولي يا كااليي داشته باشد و نيازمندي هم بدان موجـود بـوده، و    مي

، »حكـم «بـه ايـن ترتيـب وجـود      .شرايط قرض گرفتن و پس دادن را قبول داشته باشد
بوده و خود سبب ايجاد متعلق است و مکلف را بـه جانـب   » موضوع«متوقف بر وجود 

  ٥٨.خواند ق ميانجام متعل
اي كه در تحقق و به وجود آمدن موضوع، دخالت داشته، حكم، بستگي به  هر مقدمه

بنابراين، قرباني در حج تمتع، واجب  .شود آن دارد و قبل از تحقق آن، مقدمه ايجاد نمي
  .است. اما وجوب آن بستگي به امكان خوردن و اطعام به فقيران دارد
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 هاي شرعي گزارهمصالح و مفاسد، مبناي 

پـرداز، دوري و جـدايي آنهـا از حـوزه عمـل و كـاركرد        هاي تئوري از نقايص كتاب
هـاي عقلـي، راه ورود    و ترديـد در يافتـه  » زدگي اجتهادي باستان«، »گرايي احتياط«است. 

 .تئوري بر وادي عمل را بسته است

لح و مفاسد مکلفان خوانيم: احكام بر پايه مصا هاي فقهاي اصولي مي از سويي در نوشته
وضع شده است و هيچ حكمي بدون در نظر گرفتن مصلحت و مفسده، تشـريع نگرديـده   

گوينـد:   دانان و اصول خوانان ديگـري مـي   شود كه اصول از سوي ديگر شنيده مي ٥٩؛است
گاه در مواردي هم كـه در بيـان شـرع از فلسـفه     ». عقول بشري از فهم احكام عاجز است«

هاي گفتـه   ها و فلسفه در چارچوب اجماع با قديميان ـ خارج از علت  احكام سخني نرفته،
  :فرمايد مي 7رضا اما حضرت امام .اند شده ـ گام برداشته و فتوا صادر كرده

 ���/ EF
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پندارند كه خداوند متعال، چيزي را حالل و حرام نكرده مگر بـه   برخي از مسلمانان مي

چون و چرا! كسي كه چنين بگويد، به گمراهـي بسـيار دوري گرفتـار     رستش بيدليل پ
گونه بود، جا داشت كـه بنـدگانش    شده و آشكارا زيانكار گرديده است؛ زيرا اگر اين

را در حالل كردن آنچه حرام است و در حرام كردن آنچه حـالل اسـت، همچنـان بـه     
دستور دهد: نماز، روزه و خيرات را گونه كه  چون و چرا وادار نمايد؛ بدين پرستش بي

هايشـان را انكـار نماينـد و زنـا، دزدي، محـارم و       رها كننـد؛ خـدا و پيـامبران و كتـاب    
هاست، حالل بشمارند؛ زيرا در  ها را كه موجب فساد و نابودي انسان چيزهايي مانند اين

خـداي  گونـه كـه    چون و چرا وجود ندارد! پس آن حالل و حرام، دليلي جز بندگي بي
شمارد، ما هم اعتقـاد داريـم كـه هرچـه را خداونـد حـالل        متعال اين سخن را باطل مي

فرموده، صالح و دوام مردم در آن بوده و مردم بدان نياز دارنـد و هرچـه را كـه حـرام     
 اعالم نموده، مردم نيازي بدان نداشته و موجب فساد و تباهي آنان است!
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  گويد: شهيد صدر مي
ــق مســائل  ــه آن   هــاي عينــي آغــاز مــي  فقهــي از واقعيــتكــار تحقي ــه ب شــود؛ منتهــا ن

هايي كه در زمان شيخ طوسي و محقق حلي ـ اعلي اهللا مقامهما ـ بـود؛ زيـرا      محدوديت
هاي زمان خـود آنـان را كفايـت كنـد و      توانست نياز هاي زندگي آنان فقط مي واقعيت

  ٦١براي زمان ما مسائل آن زمان كافي نيست.

اسد حكمي در هزار سال قبل، لزوماً مصالح و مفاسد همـان حكـم   آري! مصالح و مف
بسا موضوع حكمي را بـه كلـي زيـر و رو     شود. گذشت زمان، چه در امروز شناخته نمي

نموده باشد. اين عقل است كه تغيير در موضـوع را كشـف و مطـابق آن، حكـم صـادر      
�«كند:  مي ���� 4P4� �� �� �� ,X<�V�� 4P4� �� �� �� � �% �X &�.« 

اگر بنا به پنداري، عقول بشري از فهم احكام عاجز باشـد، آن گـاه، اجتهـاد، فلسـفه     
خود را بايد باخته باشد! چه، ساختار دستگاه اجتهاد و گشودگي باب اجتهاد، مبتنـي بـر   
تفكر، تفهم و تفقه در نصوص ديني است كه جز با ادراكات عقلي، دسترسي به سلسـله  

٦٢ها ممكن نيست.ارتباطات آن
٦٣اصل و اساس علم، عقل است. 

دانش، جـز بـا مركـب     
اش نكنـد، سـر از گمراهـي در    علمـي كـه عقـل همراهـي     ٦٤برد. عقل، ره به جايي نمي

٦٦.هاي ديني است ياب فرايند سنج و مفسده عقل، مصلحت ٦٥آورد. مي
 

عقـل بشـري     شهيد مطهري، در رويارويي با ديدگاهي كه احكام را خارج از دريافت
  :گويد چنين مي پندارد، مي

توانـد   كننده يك قانون باشد و هم مي تواند خود، اكتشاف عقل در فقه اسالمي، هم مي
توانـد در اسـتنباط از سـاير     قانوني را تقييد و تحديد كند يا آن را تعميم دهد و هم مـي 

حق دخالت عقل از آنجا پيدا شده كـه مقـررات    .منابع و مدارك مددكار، خوبي باشد
هاي مجهـول   اقعيت زندگي سر و كار دارد. اسالم براي تعليمات خود، رمزاسالمي با و

 ٦٧و الينحل آسماني قايل نشده است.

است؛ بر مبناي مصالح و مفاسد واقعـي  » األمريه نفس«احكام، بر مبناي مصالح و مفاسد 
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است و به همين دليل در سيستم قانونگذاري اسالم، راهي براي عقـل بـاز شـده اسـت؛     

األمـري اسـت،    ن كه جعل احكامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفـس يعني همي

گـاه   وسيله شده كه در اصل سيستم قانونگذاري، راه براي عقل وجود داشـته باشـد. آن  

گويد: خود اسـالم گفتـه: احكـام مـن مـافوق عقـل نيسـت و عقالنـي اسـت...           عقل مي

اي و مـا آن   بـر مبنـاي فلسـفه   بنابراين اگر در يك جا حكمي را به طور عام ذكر كـرد،  

خورد، و لو  فلسفه را كشف كرديم و بعد ديديم مواردي هست كه آن فلسفه استثنا مي

اينكه در متن اسالم استثنايش نيامده است، عقل حـق دارد خـودش ايـن اسـتثنا را بيـان      

 ٦٨كند.

 ٦٩در اسالم، تسليم كور كورانه نيست؛ تسليمي كه ضد عقل باشد نيست.

رسـد، برنتابيـده و    اي به همسايه ديگر مي ترين ضرري را كه از همسايه اسالم، كوچك

 .كند برابر با عقل و عرف، دستور جلوگيري از آن را صادر مي

چيز ديگري كه به مقررات اسالمي خاصيت انعطاف و تحرك و انطباق بخشـيده و آن  

متن مقررات كننده است كه در  دارد، وجود يك سلسله قواعد كنترل را جاويد نگه مي

» حاكمـه «، آنها را قواعد  اسالمي قرار گرفته است. فقها نام بسيار زيبايي روي آن نهاده

نامند؛ يعني قواعدي كه بر سراسر احكام و مقررات اسـالمي تسـلط دارد و بـر همـه     مي

كند. اين قواعد مانند يك عـده بـازرس عـالي، احكـام و مقـررات را       آنها حكومت مي

از اين دسـته اسـت. در   » الضرر«كند. قاعده  دهد و آنها را كنترل مي تحت نظر قرار مي

قائل شده است. اين قواعد نيز داستان جالـب  » وتو«حقيقت، اسالم براي اين قواعد حق 

 ٧٠و مفصلي دارد.

حال با اين قواعد فقهي، آيا اتالف اموال مسلمين از كدام مصلحت و از كدام عقل و 
است و اگر كشتار بدون استفاده هزاران چهارپا در مراسـم   كرده  منطق اسالمي تبعيت مي

حج ـ كه برابر با فرموده قرآن و روايات، براي خوردن و خوراندن جعـل شـده اسـت ـ      
 ضرر و زيان نبود، پس چه بود؟
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آميـز و طـوالني    گاه كه نامه كارگزاران خود را اندكي تعـارف  پيشواي اول شيعيان، آن
تـاب و   نگاري، هرگز! زيـرا امـوال مسـلمين،     كه اسراف در نامه آورد بيند، فرياد برمي مي

٧١تحمل چنين زياني را ندارد.
حال اگر آن امام همام در جامعه حضور داشـت و شـاهد    

 آورد؟ مي چه فريادي بر چنين وضعيتي در منا بود، 

 روايات و اقتضاي زمان در مسئله حج

كـه پيشـوايان اسـالم، برابـر بـا      دهـد   هاي قرباني در حج، نشان مي نگاهي به روايت
انـد. نـه    هاي زماني و مكاني، حكم كرده و چه بسا، خود نيز بر پايه آن عمل نموده پديده

تنها حكم قرباني حج، متأثر از وضعيت مکلفي است كه در آن قرار گرفتـه، بلكـه همـه    
گاه  احكام اسالم نيز داراي چنين خصوصيتي است. واجبات، بنا به چگونگي كاربرد آن،

شـود.   خورد، و گاه ساقط مي واجب عيني است، گاه واجب كفايي است؛ گاه تخفيف مي
  ها را توجه فرماييد: اينك روايت
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در سال حديبيه، به قصد زيارت خانه خدا ـ نـه بـراي جنـگ ـ بـا هفتـاد         9يامبر خداپ
بيني شده بـود. جـابر    قرباني شتر و هفتصد نفر حركت كردند، هر شتر براي ده نفر پيش

نفـر اعـالم كـرد. هنگـامي كـه       ۱۴۰۰بن عبداهللا، تعداد همراهان پيامبر را در ايـن سـفر   
موفـق بـه زيـارت كعبـه نشـد] قربـاني خـود را ـ در         ماجراي صلح پيش آمـد [و پيـامبر   

ـ نحر كرد و تقصير نمود و از احرام بيرون آمد. سـپس همراهـان هـم از ايشـان      حديبيه
 پيروي كردند.
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 :اند ازنكاتي كه در اين روايت حايز اهميت است، عبارت

٧٣قعـده بـوده اسـت    با توجه به زمان مسافرت حج كه در ماه ذي
در » هـدي «و بيـان   

  .شود كه پيامبر اسالم به قصد حج تمتع از مدينه خارج شده بود ايت، معلوم ميرو
  .براي هر ده نفر يك قرباني شتر پيش بيني شده بود

  المـال مسـلمين   از طريـق حكومـت اسـالمي و بيـت     9هاي همراهان پيـامبر  قرباني
نگاهبـاني و بـه سـوي مكـه انتقـال      » بـن جنـدب   حيـة نـا «تهيه شده بود و با مسئوليت 

  ٧٤.يافت مي
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درباره نگهداري گوشت قرباني در منـا بـيش    7از امام صادق«گويد:  جميل بن دراج 

بـه آن   9امروز مـانعي نـدارد. البتـه پيـامبر خـدا     «از سه روز، پرسيدم. حضرت فرمود: 
كه مردم در آن روز نيازمند بودند. امـا امـروز چنـين نيسـت.     دادند، براي اين نمياجازه 
 ».رو اشكال ندارد ازاين
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داشـتيم؛ زيـرا گوشـت كـم و      ما در پيش، از بيرون بردن گوشت قرباني [از منا] باز مـي 
رو خارج كردن آن از  مردم زياد بودند. اما امروز گوشت زياد و مردم كم هستند. ازاين

 منا اشكالي ندارد.
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ها، قرباني شتر در منا كمياب شد و قيمت آن به صـد   گويد: در يكي از سال حمران مي

». شـريك شـويد  «پرسيده شد. فرمود:  7دينار رسيد. تكليف كار از حضرت امام باقر
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از چنـد  «باز پرسـيدند:  ». هر چه كمتر، بهتر«؟ فرمود: »چند نفر شريك شويم«پرسيدند: 
 ».هفتاد نفراز «؟ فرمود: »كند نفر كفايت مي
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  كنـد  قربـاني پيـدا نمـي    گـزاري،  تمتـع  «گفتم:  7گويد به امام صادق زيد بن جهم مي
آيا درهمي نـدارد كـه بـه همراهـانش دهـد تـا او را هـم شـريك         «فرمود: » [چه بكند؟]

 »نمايند؟
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 �� $� 4�� �r�c� 4:ê �� ��� �!4+ �5� �� �� ��� �V �\ �1�� �< �+ ?E��� �8 4W � �� 4 �£ �� �( ���/ 4 ���� �_� M 4e ��&� �+ �/ , �F�̂ ��4� ���

o ��4V�6 �.٧٨ 
قربانت شويم، اگر قربـاني در  «گفتيم:  7گويند: به حضرت امام رضا راويان مزبور مي

؟ »منا براي ما كمياب شد، آيا جايز اسـت كـه دو نفـر، يـك گوسـفند را قربـاني كننـد       
  ».كند بلي و از هفتاد نفر هم كفايت مي«فرمود: 

 ���46���� �/ F;(,� ��/ � 4� �� 5 �� [ �� 5� � �B�y&L� 45 �� �9  ,�4 4Ã!� �l 4W � 4�4
�]&L� ���� �³�/
oFV6. 5� �<6��٧٩ 

در قرباني واجب  9كند كه همانا پيامبر يا حذيفه، نقل مي 7بن حرب از علي مغيرة
 يك گاو را براي هفت نفر.مسلمانان آنان را شركت داد؛ هر 

��f 1�- �2�� 1).0 j% ����� :9 oFV6. 5� �<6��� ,FV6. 5� BV6�� �\?�+٨٠ 
كه يك شتر را براي هفت نفـر   حج كرديم، درحالي 9با پيامبر خدا«گويد:  ـ جابر مي

 ».و گاو را نيز براي هفت نفر قرباني كرديم

 � �r «�� 45 �] ��N� 4��/ �5 �� �7  &- : �1� �- ¦[����4_ 4P�4i�6�� �� 4W ¤� �N� a��T 4� � �� &V���4� ji¸ ¦X &f �0 : &P�� &O�
  
 *����� �8 &,� &u�q �( �x �� &{)� &K�( &5 4% �'�&�L� 4P�4� &5(̂ �e�i �( � �, �l �x �1� �- &P �( �! �l M 4 �£ ���( �� 4P4����4_ �5 4% &j�46 �( &P�� �5� 4%

P4����4_ o٨١ 
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گـزارد و در   ي حـج تمتـع مـي   مـرد «پرسـيدم:   7[راوي گويد] از حضرت امـام رضـا  
نـه!  «؟ فرمـود:  »هايي دارد؛ آيا بايد لباسش را بفروشـد و قربـاني بخـرد    دانش لباس جامه

 ».هايش را نفروشد آرايد روزه بگيرد و چيزي از لباس مؤمن خود را با آن مي

4�� 4!�6 �� 4��/ �5 �� �7  �1� �- , ���� �y��� &!4 �t �x �� �5 ���̂�� &!4 �t ji�i &% 4W:  4���V�� �!��� 4� �5 ���̂��� &D«
� &¡
 �S �% ��4~ �+ &P�� �� &Â 4e� &t �) &l �� &P�� �� &·�� �, �( �� &P�� M 4 �£ ���( �5 �% & &%�q �( �� �F�̂ �% 4X �l�/a  �w�4� �  ��û�/ 4F� �N�� & 

o 4F� �N� M4  �5 4% EX4�� �- a�T٨٢ 
يابـد،   نمـي گـزاري كـه پـول دارد، امـا گوسـفند       در مورد حـج  7حضرت امام صادق

پول گوسفند را به فرد اميني از اهل مكه بسپارد تـا بخـرد و ذبـح كنـد و آن از     «فرمود: 
الحجه سال آينده اقـدام   كند؛ پس اگر ماه ذي الحجه بگذرد، در ذي قرباني كفايت مي

  نمايد.
4�� 4!�6 �� � ���/ &O���q �. : �1� �- , �� �3�� &� 45�� 4��^ �� �5 �� �7  �{� �" ji�i &% �5 ��  �̂� &_ ,¤� �N� 4W E{�(̂�/ �F �_�̀ �_

o &P &%��� 4" &d�/ �e �f�/ : �1� �- ?�*� 4% �5 4% �� � �u �{ �) �( *�( �! �l �[� �"�/٨٣ 
گـزاري پرسـيدم كـه [بـه دليـل       درباره حج 7گويد: از امام صادق حماد بن عثمان مي

د؛ فرمود: ياب نيافتن قرباني] سه روز، روزه گرفته، سپس روز بيرون رفتن از منا قرباني مي
  ».كند روزه از آن كفايت مي«

  
  
  

                                                           

  .٢٨. مائده: ١

  .٤٥٨، ص١.ق، ج  ه ١٤١٢. تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، دار الهادي، بيروت، ٢

  . مائده: همان.٣

. عيون اخبارالرضا، شيخ صدوق، تصحيح: سيد مهدي حسيني الجوردي، كتابفروشـي طـوس،   ٤

   .٢٠٦، ص١.ش، ج  ه١٣٦٣قم، 

������� 
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.ش،   ه١٣٤٧ان، جمعـي از نويسـندگان، نشـر حسـينيه ارشـاد، تهـران،       . محمد خاتم پيـامبر ٥

ــه ٤٣ص ــت «، مقال ــر بعث ــان در عص ــمي   »جه ــر هاش ــاهنر و اكب ــواد ب ــد ج ــته: محم   ، نوش

  رفسنجاني.

  .٤٤. همان، ص٦

  .٢٧٨. اسالم و عقايد بشري، ص٧

  .١٨٢. همان، ص٨

ر نويـد اسـالم، قـم،    هاي سياسي و اجتماعي در احكام اسالم، عقيقي بخشايشـي، نشـ   . آموزش٩

  .٩٨.ش، ص  ه١٣٥٩

  .٤٤. محمد خاتم پيامبران، ص١٠

  . همان.١١

  .٣١٤، ص١.ش، ج  ه١٣٤٣. كنز العرفان، فاضل مقداد، مكتبة المرتضوية، تهران، ١٢

  .١٠، ص١٣٦٦. تاريخ پيامبر اسالم، محمد ابراهيم آيتي، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣

ْـرِي (در قرآن، غالباً به مفهوم سود و خير مادي آمده است: » منافع«و » نفع. «١٤
َ

ِك ال�ِ  ¤
ْ
ُفل

ْ
َو ال

َْحِر بِما َفْنَفُع اK�اَس  ْdا Lِ(  :بقره)َو َمنـافُِع لِلن�ـاِس ()؛ ١٦٤ ٌ̀ َو لَُكـْم ()، ٢١٩(بقـره،   )قُْل فِيِهما إِْعٌم َكبِ

ٌة َو ِمنْ  َ̀ ُكلُونَ فِيها َمنافُِع َكثِ
ْ
ٌس َشـِديٌد َو َمنـافُِع لِلن�ـاِس () و ٣١(مؤمنون:  )ها تَأ

ْ
َِديـَد فِيـِه بَـأ َا ا*ْ

ْ
Kْنَز

َ
 )َو أ

  ).٢٥(حديد: 

 a%�«، محل قرباني است: »منا«شود كه  . از روايات استفاده مي١٥�?�% P �
، ١٠؛ وسائل الشيعه، »�

����«و  ٩٣ ?��� P
Y« ،١٨٥، ٨؛ همان.  

؛ فـروع كـافي،   ٤٩٩، ص٣.ق، ج ه١٤١٢ان، شيخ بحرانـي، دار الهـادي، بيـروت،    . تفسير البره١٦

  .٣٢٢، ص٥شيخ كليني، دار الكتب االسالميه، ج

  .٤٩٩. همان، ص١٧

. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، تصحيح عبدالرحيم رباني شيرازي، دار احياء التراث العربـي،  ١٨

  .١٤٢، ص١٠.ق، ج  ه١٣٩١بيروت، 

  .١٧٨، ص٢ميرزا حسين نوري، چاپ رحلي قديم، ج . مستدرك الوسائل،١٩

   .١٤٢، ١٠. وسائل الشيعه، ٢٠
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؛ فقـه تطبيقـي،   ٧٥٧، ص١.ق، ج  ه١٤٢٠. فقه السنة، السيد سابق، مكتبة العصرية، بيـروت،  ٢١

  .٢٤١.ش، ص  ه١٣٧٢محمدجواد مغنيه، ترجمه كاظم پورجوادي، نشر ماجد، 

  .٢٩، ص٢٣. تفسير الكبير، فخر رازي، ج ٢٢

  .٢٦١لنهايه، شيخ طوسي، مركز آل البيت العالمي للمطبوعات، ص. ا٢٣

  .٥٥٣، ص٨. الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج٢٤

، ١٠  فقـه، شـماره    ؛ به نقل از: مجلـه ٢١٥الصالح حلبي، مكتبه اميرالمؤمنين، ص و. الكافي، اب٢٥

  عابديني.، احمد »حكم كشتن قرباني خارج از منا«؛ مقاله ١٩٨.ش، ص  ه١٣٧٥

؛ شرح اللمعـة، مؤسسـه   ٤٢٠، ص١.ق، ج  ه١٤١٧. الدروس، شهيد اول، آستان قدس رضوي، ٢٦

  .٢٩٦، ص١.ش، ج  ه١٣٧٥اسماعليان، قم، 

  .٣١٣، ص١.ق، ج  ه١٣٤٣. كنز العرفان، فاضل مقداد، مكتبة المرتضوية، تهران، ٢٧

، ١٩.م، ج١٩٨١يـروت،  . ر.ك: جواهرالكالم، محمد حسن نجفي، دار احيـاء التـراث العربـي، ب   ٢٨

  .١٦١ص

.ش،   ه١٣٧٨. زبدة البيان في براهين احكـام القـرآن، محقـق اردبيلـي، انتشـارات مـؤمنين،       ٢٩

  .٣٠٠ص

. كفايـة الفقيــه (كفايـة األحكــام)، مــولي محمـد بــاقر ســبزواري، دفتـر انتشــارات اســالمي،     ٣٠

  .٣٥٢، ص١.ق، ج ه١٤٢٣

يح ميـرزا ابوالحسـن شـعراني، كتابفروشـي     . منهج الصادقين، مال فتح اهللا كاشاني، بـه تصـح  ٣١

  .١٥٩و ١٥٨، صص٦.ش، ج  ه١٣٤٤اسالميه، تهران، 

زاده، مكتبة المرتضوية، تهـران،   . مسالك األفهام، فاضل جواد كاظمي، تعليق محمدباقر شريف٣٢

  .١٢٥، ص٢.ق، ج  ه١٣٨٧

، سـيد محمـد بـاقر موسـوي همـداني       . تفسير الميزان، محمـد حسـين طباطبـايي، ترجمـه    ٣٣

  .٢٤٤، ص٢٨.ش، ج    ه١٣٦٣انتشارات محمدي، تهران، 

  .٢٤٤. فقه تطبيقي، ٣٤

  . به مناسك حج آيات عظام مذكور مراجعه فرماييد.٣٥

   . همان.٣٦



 ۱۹۵  قرباني در حج و مقتضيات زمان
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

                                                                                                                                        

  .٥٤٢، ص٦.ش، ج  ه١٣٨٢هاي استاد مطهري، انتشارات صدرا،  . يادداشت٣٧

  .٩٠.ش، ص  ه١٣٧٨. حج در قرآن، شهيد بهشتي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ٣٨

  .٤٦٢.ش، ص   ه١٣٧٧. صهباي حج، عبداهللا جوادي آملي، مركز نشر اسرا، قم، ٣٩

  . ر.ك: سايت اينترنتي سازمان حج و زيارت جمهوري اسالمي ايران.٤٠

  ،١٤.ش، ج  ه١٣٦٢. تفســير نمونــه، جمعــي از نويســندگان، دار الكتــب االســالميه، تهــران، ٤١

  .٨٣ص

  .٤٤، ص٧.ش، ج  ه١٣٧٠بنياد بعثت، تهران، . تفسير احسن الحديث، سيد علي اكبر قرشي، ٤٢

  .١٠تا، ص هاي فعلي منا، علي عطايي اصفهاني، مطبوعاتي امير، بي . قرباني در كشتارگاه٤٣

  (با تقديم و تأخير). ١١. همان، ص٤٤

  اهللا احمدي. حج و قرباني در منا، حبيب ؛ مقاله ١١٣، ص١٣٧٥، سال ١٠  فقه، شماره  . مجلّه٤٥

  .٥٢٣، ص٦ستاد مطهري، جهاي ا . يادداشت٤٦

  .٤٣٧. ق، ص  ه١٣٨٥. علل الشرايع، شيخ صدوق، دار احياء التراث العربي، ٤٧

  .٥٤٢ـ  ٥٤٠هاي استاد مطهري، صص . يادداشت٤٨

  .٥٣٦و  ٣٧٤، صص١٦. وسائل الشيعه، ج٤٩

  .٨٣. حج در قرآن، ص٥٠

  .٩١. همان، ص ٥١

  .٨٧. همان، ص ٥٢

  .٨٨. همان، ص ٥٣

  .٨٤. همان، ص ٥٤

  .٨٨ص . همان، ٥٥

.ش،   ه١٣٧٤علي شيرواني، دارالفكر، قم،   الدين، شيخ حسن بن الشهيد الثاني، ترجمه . معالم٥٦

  .١٠٩، ص ١ج

  ـ از: ميرزا ابوالحسن شعراني. ١٥٨، پاورقي ص ٦. ر.ک: منهج الصادقين، ج٥٧

  ه١٣٥٩نصراهللا حكمـت، انتشـارات الهـام، تهـران،       . علم اصول، سيد محمدباقر صدر، ترجمه٥٨

   .١٢٢ش، ص.
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٥٩ .g·��KL�� X�
V% ����nooo٩٨؛ قواعد فقه، شهيد ثاني، ص ،g � b�Cc��� F
 �
V% a��VH �� 1�V+/ ��T
d�)V( by� P\)� O6_ P��T d�)� X�?i]( P�\� � *�?�6- P\)� X�?i]( by�� ���  a�TD�
�L�n;   القواعـد و

  .٤الفوائد، ص

  .٥٩٢.ق، ص  ه١٣٨٥اث العربي، نجف، . علل الشرايع، شيخ صدوق، دار احياء التر٦٠

هاي تاريخ در قرآن، سيد محمدباقر صدر، ترجمه سيد جمـال موسـوي، بـدر، تهـران،      . سنت٦١

  .١٣ص

��gF: 7. حضرت علي٦٢N� 0)C �Gi]&( X<V���n     ؛ تصـنيف غـررالحكم و دررالكلـم، عبدالواحـد

  .٥٢.ش، ص  ه١٣٦٦تميمي آمدي، تحقيق مصطفي درايتي، مكتب األعالم االسالمي، قم، 

٦٣ .g�
V�� X"� X<V��n٥٣؛ همان، ص.  

٦٤ .g�
V�� J�% X<V��n.؛ همان  

٦٥ .gF�
S% X<V�� d! �('( x �
� �X�n.؛ همان  

٦٦ .gX<V�� �x� P?
K( x 5( �!��n٥٠؛ همان، ص.  

  .٤٩تا، ص . ختم نبوت، مرتضي مطهري، دفتر انتشارات اسالمي، قطع جيبي، بي٦٧

  .٢٨، ص٢.ش، ج  ه١٣٧٠زمان، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، . اسالم و مقتضيات ٦٨

  .٢٤٧، ص١.ش، ج  ه١٣٦٦. همان، ٦٩

  .٥٤. ختم نبوت، ص٧٠

٧١ . ooog0�¾�� X��iµx ��
]L� 1�)%/ ��~+ 0����� � ��� �(Tn ;  شـهري،   ميزان الحكمـة، محمـدي ري

  .٣٠٨، ص٩.ش، ج  ه١٣٦٢دفتر تبليغات اسالمي، قم، 

، تحقيــق مصــطفي ســقّا، ابــراهيم االبيــاري، عبــدالحفيظ شــلبي، مصــر، . ســيره ابــن هشــام٧٢

؛روضة كـافي، شـيخ   ٣٢٣و  ٣٢٢، صص٣.ش)، ج  ه١٣٦٣.ق، (افست انتشارات ايران،   ه١٣٥٥

. ايـن كتـاب، همراهـان پيـامبر را     ٣٢٢.ش، ص  ه١٣٦٢كليني، دار الكتب االسالميه، تهـران،  

  نفر آورده است. ١٧٠٠

  .٤٥٨، محمد ابراهيم آيتي، ص. تاريخ پيامبر اسالم٧٣

محمـود مهـدوي دامغـاني، مركـز نشـر دانشـگاهي،         . مغازي، محمد بن عمر واقدي، ترجمـه ٧٤

   .٤٣٥، ص٢.ش، ج  ه١٣٦٢
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؛ علل الشرايع، شيخ صدوق، دار احياء التـراث العربـي، نجـف،    ١٤٩، ص١٠. وسائل الشيعه، ج٧٥

  .١٥١.ش، ص  ه١٣٨٥

  .٤٣٩. علل الشرايع، ص ٧٦

؛ فروع كافي، شيخ كليني، تصحيح و تعليق علي اكبر غفـاري،  ١١٥، ص١٠الشيعه، ج. وسائل ٧٧
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  مشكل قرباني در منا و راه حل فقهي آن

  سيد ابراهيم سيد علوي

  .ش.  ه١٣٧٢، بهار ٣ميقات حج، ش

حل فقهي مناسب به مشکالت قربـاني در منـا   رو، در پي بررسي و ارائه راه مقاله پيش

حل و پاسخ علمي و به رشته تحرير درآمده است. از ديدگاه نگارنده، براي پيدا كردن راه

مستند، الزم است نگاهي به سير تاريخي مسئله انداخته و در مضامين آيـات و روايـات،   

رو ايشان بحث خود را با مروري در آيات مربوط به قربـاني ادامـه   شود. ازايندقت كافي 

دهد. ايشان با بررسي مفاد آيات، مقصود شارع از تشريع قرباني در حج را اوالً: اطعام مي

و انفاق؛ ثانياً: حصول تقوا، پارسايي و روح گذشت؛ ثالثاً: اقدام به حل مشكل مردم و رفع 

سته است. دو محور بعدي مقاله درباره احاديـث مربـوط و عبـارات و    نياز از محرومان دان

نظرات فقهاست. نويسنده در پايان به اين نتيجه رسيده است كه مـالك قربـاني حـج و    

فلسفه تشريع اضحيه، احكام فقرا و تغذيه بينوايان است و صرف ريخـتن خـون، هـدف    

اني و حرمت تضييع مال) شارع نيست و در صورت تزاحم واجب و حرام (وجوب ذبح قرب

يا دو واجب (وجوب ذبح و وجوب حفظ مال)، فقيه مانند يك جراح متخصـص و حـاذق   

  بايد وارد عمل شده و تصميم مقتضي را بگيرد.

  قرباني منا

هـا انـزوا، بـه منزلـه      مقدمه: با پيروزي انقالب اسالمي ايران، كه اسالم پـس از قـرن  

اجتماعي و ديگر مسائل انساني مطرح شـد کـه   نظامي حاكم و جلودار در امور سياسي، 
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نگرانـي، تـرس   » گرايي اصول«يا » بنيادگرايي«در پي آن، استكبار جهاني، با عناوين خطر 

رو، بـا شـتابزدگي و طـي     و وحشت خود را از حاكميت اسالم نشان داده اسـت. ازايـن  

ي، زده آميز، دست به تخريب و ويرانگـري فرهنگـي در سـطح جهـان     هاي شيطنت برنامه

  است.

شناس،  ويژه مشعلداران انقالب و فقيهان اسالم از سويي ديگر، خود مسلمانان هم، به

اند و  لزوم تفقه بيشتر در دين را بر اساس وسعت نظر شارع مقدس، كامالً احساس كرده

ها باشند  اند كه بايد در جهان امروز، پاسخگوي همه نيازها و سؤال به اين حقيقت رسيده

ند با اوضاع پيچيده جهان و مسـائل جـاري مسـلمانان، برخـورد فعـال داشـته و       تا بتوان

  دار باشند. جانبه را عهده هدايت و رهبري همه

تواند سودمند باشد، اين است كه  نكته قابل توجه ديگر، كه ذكر آن در اين مقدمه مي

ـ  »فهم و تالش بيشتر در بهتر فهميدن«، به معناي »تفقه«و » فقه« ي دارد. امـا  ، ريشـه قرآن

به مفهوم اصطالحي، عـالوه از آنكـه در قـرآن كـريم مطـرح      » مجتهد«و » اجتهاد«كلمه 

وگوهـا و   هرچنـد کـه بعـدها درگفـت     .نيست، الاقل در فرهنگ تشـيع، اصـالت نـدارد   

هاي كالمي و عقيـدتي و در كتـب معـارف، بـر      برخوردهاي خلفا و حاكمان و در بحث

  .اي پيدا كرده است اني اصطالحي ويژهها جاري شده و مع ها و قلم زبان

مدعاي ما آن است كه فقه اسالمي و شـيعي، بـا همـان تعريـف و هـويتش، آنچنـان       

هـاي گسـترده    داراي وسعت نظر و جامعيت محتوايي است كه اگر با مالكات و ديـدگاه 

شارع مقدس به مسائل و موضوعات، نگريسته شـود و بـا آنهـا بـا نظـر عميـق و ژرف       

عمل آيد و قواعد و اصول، همواره مد نظر باشد، خواهيم ديد كه براي همـه  برخورد به 

هـاي مناسـب، و بـراي همـه سـؤاالت برخاسـته از        حـل  نيازها و مشـكالت زنـدگي راه  

كننـده،   هاي منطقي و قانع ها در سطوح مختلف، پاسخ گون انسان احتياجات و روابط گونا

  .توان يافت مي
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  طرح مسئله

اسـت و ايـن   »  قربـاني در منـا  «در اين مقاله مطرح كنم، مسـئله   خواهم مطلبي كه مي
بـا مالحظـه تحـوالت عظـيم در     ـ   هاي اخيـر  اي است از مسائل بسيار كه در سال مسئله

همـواره مـورد سـؤال و    ـ   حيات بشري و كشورهاي مسـلمان و از آن جملـه عربسـتان   
  .جواب و اظهار نظرهاي گوناگون بوده است.

اي است مشخص و با مناسك و اعمـالي معـين و در روزهـاي     هسرزمين منا محدود
اي بـوده و در آئـين اسـالم     هـاي ويـژه   معلوم، كه از روزگاران كهن، محل انجام عبـادت 

  .تري در آمده است شكل كامل به
كشورهاي ثروتمند اسالمي، از جمله خـود عربسـتان، بـا وجـود ثـروت خـدادادي       

ت يگيري كـه متناسـب بـا رونـد پيشـرفت و مـدن      فراوان، جز در موارد ناچيز، كار چشم
كـاري   اند و آنچه اخيراً انجام شده، در مقايسه با آن همه اسراف معاصر باشد، انجام نداده

هاي افراطي ملوك و شاهان، بسيار ناچيز است كه ايـن درد دل   طلبي سازي و رفاه و كاخ
  .خواهد جايي ديگر و فرصت و مجالي متناسب مي

اش، گنجايش حاجيان  اين نكته ضروري است كه منا در محدوده فعلي البته اشاره به
بايسـت: اوالً:   شود، ليكن مي و زائران خانه خدا را دارد و خدماتي نيز به حجاج ارائه مي

جلـوگيري از  «گري برخي، به اصطالح، علماي وهابي كـه بـه بهانـه     نظري و قشري تنگ
شوند،  مانع كارهاي بنيادي و اساسي مي گيرند و ، جلوي اقدامات اصالحي را مي»بدعت

هاي مسلمان، به اتحاد و اتفاق بيشتري بينديشـند و بـه    ها و دولت از بين برود؛ ثانياً ملت
هاي جهـانخواران صهيونيسـت و صـليبي، توجـه      هاي استكبار جهاني و خصومت توطئه

هـان اسـالم،   كنند و در اداره امور حج، تشريك مساعي بيشتري بنمايند و بداننـد كـه ج  
ويژه اماكن مقدسي چون مكه، مدينه و قدس كه از آن همه  واحد به هم پيوسته است؛ به

مسلمانان عالم است. بنابراين همه كشورهاي مسلمان بايد در اداره كردن آنها شـريك و  
هاي مربوط به حج و اماكن و مشاعر مقدس، مشـاوره   ريزي سهيم باشند و بايد در برنامه
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هـاي   عمل آيد و الزم است براي رسيدن به اين مقصد، سمينارها و نشسـت  و رايزني به
مفيد و ثمربخش، همه ساله قبل و بعد از حج، برگزار شود و تصميمات اتخاذ شـده بـه   

  .اجرا درآيد

  قرباني منا

هـاي   ها در منا از مسائل بغرنج و از موضوعات سؤال برانگيـز در سـال   كشتن قرباني
هـاي   طلبد. در زمـان  اطرنشان شد، راه حلي معقول و اسالمي ميكه خ اخير است و چنان

ها در حدي بوده كه همه آنهـا   نياز به گوشت قرباني 9دور و حتي در عصر رسول اكرم
در سفر حج، به نيابت هر يك  9رسيده است. حتي رسول اكرم به مصرف محتاجان مي

  ١باني كردند.شتر، قر ۳۴ 7شتر و علي ۶۶از همسرانش، يك رأس گاو و خودش 
شـده و شـايد يـك كيلـو هـم ضـايع        ها اسـتفاده مـي   و بدون ترديد همه آن گوشت

شده، ليكن اين نكته نيز قابل توجه است كه با بودن وسايل و ابزاري مثل يخچـال و   نمي
رسيد و از نظر بهداشـتي، قابـل اسـتفاده     امثال آن، چگونه آن همه گوشت به مصرف مي

  بوده.
ي كه وسايل سفر، ماشيني شـده و نقـل و انتقـال مسـافر سـهل و      به هر حال از زمان

آسان گرديده است، اوالً: تعداد حاجيان رو به فزوني نهاده اسـت؛ ثانيـاً: زنـدگي از نظـر     
شود و ثالثاً: مسلمانان  بهداشتي بهتر شده و به امور صحت و سالمت، عنايت بيشتري مي

لـيكن آن همـه قربـاني، جـز بسـيار      كشند.  طبق حكم شرعي در فريضه حج، قرباني مي
شوند و بعد با بولدزرها زير خـاك   رسند، بلكه روي هم انباشته مي اندك، به مصرف نمي

در حالي كه اين كار، اوالً: اسـراف و تبـذير مـال اسـت؛ ثانيـاً: در نقـاط        .گردند دفن مي
ين اسـت  مختلف جهان، جمعيتي هستند كه با فقر و گرسنگي دست به گريبانند. مسئله ا

هـا را از وضـع فعلـي بيـرون آورده و ايـن حكـم        كه آيا راه حلي وجود دارد كه قرباني
تر برگزار شود و از آن همه قرباني، حـداكثر   صورت مطلوب شرعي و عبادت اسالمي، به
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  استفاده شود؟
  دانيم: ما اين مسئله را از دو ديدگاه قابل مطالعه مي

ر كشـورهاي مسـلمان، بـا امكانـات و     حكومت عربستان با شركت و كمك ديگـ  .۱
هاي اطراف منـا   هاي عظيمي كه دارند، از تكنيك و صنعت بهره بگيرند و در زمين ثروت

هاي عظيم بسازند تا پس از آنكه حاجيان قرباني خود را در  ها سردخانه و كنار كشتارگاه
ا منتقل شـوند و  هاي حاشيه من طور اتوماتيك و با وسايل برقي، به سردخانه منا كشتند، به
كـه ممكـن اسـت از ميـان خـود      ـ   هـاي مجهـز، توسـط افـراد متخصـص      قبالً در سالن

پـاك، تفكيـك و تجزيـه گردنـد و بـه      ـ   هاي كشورهاي مختلف انتخـاب شـوند   حاجي
داري شوند و سپس ميان آنـان   صورت بهداشتي، براي استفاده فقرا و مساكين جهان، نگه

  .توزيع گردد
ه آخوندهاي درباري و برخـي علمـاي وهـابي تحـت عنـوان      در وضعيت فعلي ك .۲

مـانع ايجـاد تأسيسـات در منـا و     »! مبارزه با بـدعت و نـوآوري  «و به بهانه » گري سلفي«
هـا بـا وجـود ثـروت عظـيم       شوند و رهبـران و ملـوك و امـراي مسـلمان     اطراف آن مي

داد؟ بـه نظـر   تـوان ارائـه    خدادادي، به فكر حل اين مشكالت نيستند، چه راه حلي مـي 
نگارنده براي پيدا كردن پاسخ علمي و مستند، الزم است نگاهي به سير تـاريخي مسـئله   
انداخته و در مضامين آيات قرآني، احاديث نبوي و روايات ائمـه معصـوم، دقـت كـافي     

  .بكنيم

  بر آيات قرآن مروري

 هاي مختلف قرآن كريم، بـه موضـوع قربـاني حـج مربـوط      هاي زيادي در سوره آيه
سوره بقره مربوط به حج بوده و دربـاره قربـاني روز اضـحي     ۲۰۳ـ ۱۹۶شود. آيات  مي

  هم مطلب دارند كه ترجمه بخشي از آنها بدين قرار است:
حج و عمره را به قصد تقرب به خدا به پايان رسانيد و اگر به محاصـره درآمديـد و راه   

بسنده كنيد و سر متراشيد تا  بر شما بسته شد، در فرستادن قرباني، به آنچه ممكن است،
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  .قرباني به محل خود برسد
كه از عمره بـه حـج    ت كرديد، آنانيپس هرگاه از محاصره بيرون آمديد و احساس امن

پردازند، هرچه بتوانند قرباني بكشند و هر كه ندارد، سـه روز در حـج و هفـت روز     مي
 .ميهن خود روزه بگيـرد شود) در  پس از بازگشت از حج (كه مجموعاً ده روز تمام مي

  .تقوا پيشه سازيد و بدانيد كه كيفر خداوند، بسيار سخت است
هاي معيني است. پس هر كه را حـج واجـب شـود، او در حـين حـج نبايـد        حج در ماه

زناشويي كند و نبايد فسوق مرتكب شود و نبايد جدال بكند و خداوند از هر عملِ خير 
كه تقوا و پارسايي، بهترين توشه است و فقط از و نيك شما آگاه است. توشه برگيريد 

  من پروا داشته باشيد، اي خردمندان!
دنبال فضل الهي باشيد و پس از آنكه از عرفـات   گناهي نيست و عيب ندارد كه شما به

افاضه كرديد، خدا را در مشعرالحرام ياد كنيد و فراوان به ياد او باشيد. اوست كه شـما  
  .ايد ن هدايت او گمراه و گم گشتهرا هدايت فرموده و بدو

كننـد، شـما هـم     كوچند و افاضه مـي  سپس از همان راهي كه مردم به سوي عرفات مي
افاضه كنيد و بكوچيد. از خداوند مغفـرت بخواهيـد كـه او آمرزنـده و مهربـان اسـت.       

طور كه پـدرانتان را   وقتي مناسك و عبادات خود را انجام داديد، به ياد خدا باشيد؛ آن
گويند خدايا! به ما در دنيا عطا كـن،   كنيد. بلكه شديدتر و بيشتر. برخي مردم مي ياد مي

اي نيست و برخي ديگـر گوينـد: پروردگـارا! بـه مـا در دنيـا        براي اينان در آخرت بهره
حسنه و چيز نيكو عطا كن و در آخرت هم حسنه و چيـز نيكـو بـده و مـا را از عـذابِ      

اي از عملكرد خود دارند و حسابرسي خداوند، سـريع و   رهآتش نگاهدار. فقط اينان به
  تند است... .

هـا نكـاتي دربـاره     سوره حج نيز مربوط به حج است كه ضـمن آن  ۳۷ـ   ۲۵هاي  آيه
  :خوانيد قرباني هم آمده است که ترجمه بخشي را مي

ه و ساختيم؛ يعني به من شريك قرار مـد  هنگامي كه مكان بيت را براي ابراهيم مهيا مي
كنندگان، راكعان و ساجدان پاكيزه گردان و ميـان   كنندگان، قيام ام را براي طواف خانه
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مردم بانگ حج كن تا پيادگان و سواران، بر شتران الغراندام، از هر راهي دور به سوي 
تو آيند و شـاهد منـافع و سـودهايي بـراي خويشـتن باشـند و نـام خـدا را در روزهـاي          

برند. پس از آنها بخوريد و بينوايان، تهيدسـتان و گرفتـاران   مشخص، روي چهارپايان ب
  را از آنها بخورانيد. 

  بهتر است. هاي الهي نزد پروردگار بزرگداشت حرمت

هاي پليـد و   شود حالل گرديده. پس، از وثن براي شما از چهارپايان، فقط آنچه ياد مي

مشرك نباشـيد. هـر    زورگويي، اجتناب كنيد. براي خدا خالص و حنيف بوده و هرگز

كه براي خدا شريك انگارد، گويا از آسمان فروافتاده باشد و مرغـان در هـوا گوشـت    

تن او را پاره پاره كنند يا همچون كسي است كه بـاد تنـدي او را بـه جـايي دوردسـت      

پرت كند. (بيان اين حقايق در قالب مثل) براي آن است كه بزرگداشت شـعائر الهـي،   

  .ايي دل استنشانه تقوا و پارس

.) منافع و سودهايي است تـا وقـت    ها (شتر، گاو، گوسفند و... براي شما در اين قرباني

معين، سپس محل آنهـا بيـت عتيـق اسـت. بـراي هـر امتـي، مناسـك و عبـاداتي مقـرر           

هـايي كـه او روزيشـان كـرده اسـت، بايـد نـام خـدا را ببرنـد.           ايم. آنان بر حيوان داشته

که هرگـاه   گانه است تسليم او باشيد. مژده باد مخلصان را آنانپروردگار شما، خداي ي

هـا، صـابر و    که در برابر مصـايب و تلخـي   لرزد و آنان هايشان مي نام خدا برده شود، دل

  .كنند شان فرموده، انفاق مي شكيبايند و نماز بپادارندگانند و از آنچه خداوند روزي

ي شما، در آنها خير و سود اسـت، پـس بـه    قرباني شتران، از جمله شعائر الهي است برا

اند، نام خدا را بر زبان آوريد و وقتي به پهلو افتادند و جان  هنگام نحر و ذبح، تا ايستاده

دادند، از گوشت آنها بخوريد و به بينوايان و گدايان اطعام كنيـد. خداونـد، شـتران را    

  براي شما رام و مسخر كرد شايد سپاسگزار باشيد.

رسد، ولي تقوا و پارسايي شـما بـه او    ها به خدا نمي هاي قرباني ها يا خون هرگز گوشت

  رسد. مي
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  شود: شود كه ترجمه آنها ذيالً ذكر مي برخي آيات سوره مائده نيز به حج مربوط مي
ها، زائران  ايد، شعائر الهي را پاس بداريد و ماه حرام، قرباني اي مردمي كه ايمان آورده

انـد،   اميد فضل الهي و رسيدن به رضـا و خشـنودي خـدا، راه افتـاده    خانه خدا را كه به 
  حرمت نگاه داريد و مورد تعرضشان قرار مدهيد... .

خداوند، كعبه و بيت حرام را براي كارپردازي مردم و قيام بـه سـود ايشـان قـرار داده؛     
  ٢ها نيز به همين هدف است. هاي حرام و قرباني كه حرمت ماه چنان

  مفاد آيات

شود كه مناسك و آداب حج، مثل همه  مجموع آيات تالوت شده، چنين استفاده مي از
هـايي تمرينـي هسـتند و بـراي      نهادهاي عبادي و فرائض ديني، دستوراتي عملي و برنامـه 

از آن جايي كه انسان  .اند تربيت انسان و رساندن او به كمال مطلوب و ممكن، تشريع شده
دست خـويش بـر سـر راه كمـال، مـوانعي       ست او بهداراي هويتي خاص است و ممكن ا

وجود آورد و در نتيجه، از طي مراحل رشد و كمال انساني، در بعد فردي و اجتمـاعي و   به
هـا،   ترين موانـع، در مسـير تكـاملي انسـان، ظلـم      حتي مادي و معنوي، باز مانَد و از عمده

هاست، حـج يكـي    فقرو فالكت ها و اندوزي ها، ثروت ها، خودبيني ها، خودپسندي نابرابري
ها پس از شناخت آن سلسـله موانـع،    ساز است كه او در اين كالس هاي انسان از آن كالس

  .كند سازد و بر قله بلند انسانيت صعود مي خود را فراهم مي يزمينه رشد و تعال
پس، مهم آن است كه انسان، عنصري فداكار و نوع دوست بار آيـد و نيكـو تربيـت    

طـور طبيعـي،    اش انفـاق كنـد، تـا بـه     اي روح گذشت بوده از مـال و دارايـي  شود و دار
هـا بـه    هاي كينه، نفاق و عداوت از ميان برداشته شوند و انسان هاي ناروا و عامل تبعيض

بنـابراين، وجـوب قربـاني در حـج بـه       .برسـند » آل زندگي ايده«و » آل زندگي ايده«يك 
هاي مردمـي اسـت كـه بـه علتـي نادارنـد و        شكمانگيزه اطعام، انفاق و براي سير كردن 

و  يشوند و جامعه را از تعـال  اند و دچار محروميتند و سرانجام خود تباه مي گرسنه مانده
اي بـر آن   آنكـه فايـده   زبان، بـي  دارند وگرنه صرف ريختن خون حيواني بي تكامل بازمي
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  .مترتب باشد، هدف شارع نيست
تشريع قرباني در حج و به صـورت سـمبوليك    تر، مقصود شارع از به عبارت روشن

در روز عيد قربان، اوالً: اطعـام و انفـاق اسـت؛ ثانيـاً: حصـول تقـوا و پارسـايي و روح        
گذشت است و ثالثاً: كارپردازي و اقدام به حل مشـكل مـردم و رفـع نيـاز از محرومـان      

  نويسد: مائده، مي ۹۷عالمه سيوري، ضمن تفسير آيه  .است
هاسـت و   هـا و جلـب منـافع و سـودمندي     احكام، دفع ضررها و آسـيب هدف از تشريع 

احكام اسالمي در حقيقت، الطاف الهي هسـتند در چهـارچوب ادراك عقـل يـا حتـي      
  ٣ فراتر از آن، كه فقط شارع به آنها محيط است.

  نويسد: از سوره مائده مي» -��%�* �
���«همو در توضيح جمله 
انـد و در   ان در صورت خوف و ترس به بيت پناهندهيعني در معاش و معاد مردم كه آن

برند خالصـه   كنند و بازرگانان در كنار آن سود مي وقت ضعف و ناتواني به آن رو مي
  ٤كنند. آنكه با اجتماع در كنار بيت، سروسامان پيدا مي

عدم رعايت حرمـت  «همچنين در توضيح و تفسير آيه دوم سوره مائده و بيان معناي 
  نويسد:   چنين مي» ها قرباني

 JKy�� �� !K��� w�  5% �	
l� j�% �� �¥�	f W �	+� {!� !|`<�� � M!#� 1`f� �
F-¼�� ��ooo .٥ 

ها به اين است كه آنها در جاي خود  ها و عدم رعايت حرمت آن حالل انگاشتن قرباني
و امثال به مصرف نرسند و از اطعام و دادن آنها به اهلش، با ممانعت و غصب و سرقت 

  .آن، دريغ شود
  نويسد: مي» شعائر اهللا«فاضل جواد در توضيح جمله تعظيم 

منظور از شعائراهللا معالم دين و مناسك حج است و گفته شده: مراد هدي و قرباني حج 
� ���VH	� �C *�\��]� *�\3�. 0��i¡ �/���F «است و اين معنا با جمله بعد سازگارتر است: 

�3_c�«قيمـت،   ها اين است كه حاجي، حيواني چاق، زيبا و گران قرباني؛ بزرگداشت ٦
  .»برگزيند
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قيمت، جز براي آن است كـه گوشـت    آيا انتخاب شتر، گاو يا گوسفند چاق، زيبا و گران
تر و مفيدتر است؟ آيا معقول اسـت كـه بهتـرين را انتخـاب      چنين حيواني دلپذيرتر، بهداشتي

  دي نخواهد برد و كالً دور ريخته خواهد شد؟!كنيم، ولي بدانيم كه كسي از آن سو

  مروري بر احاديث

احاديث مربوط به هدي و قرباني حج و نيز اضحيه روز اضحي فراوان اسـت و هـر   
پردازيم كه در آنها برخي رهنمودهـا در   هايي مي اي در بردارد. ما به ذكر نمونه كدام نكته

  :شود اهداف مقاله، يافت مي
  د:  فرمو 9اهللا ـ رسول

o{)��� �,l W ��Ã {� 5% ���� F<;\ ����� ¨;\� �%٧ 
اي باشد كه در روز  تر از قرباني تر و با فضيلت اند با عظمت مردم، احسان و انفاقي نكرده

  كشند. عيد اضحي مي
     کند: نقل مي 9از رسول خدا 7طالب ـ علي بن ابي

XVf 3�\� ?rx� �,l �� a �?
�� 5% �����]% P�% j6���od)�VR�+٨ 
جز اين نيست كه خداوند قرباني را براي آن تشريع كرد كـه بينوايـان شـما از گوشـت     

  سير شوند. پس اطعامشان كنيد و گوشت را به ايشان بخورانيد.
  فرمود: 7ـ امام جعفر صادق

فرمـود. ولـي    ها پس از گذشت سه روز، منـع مـي   گوشت قرباني  رسول خدا از خوردن
��«د: بعد اجازه داد و فرموu��� � w�  !V� ���rc� {)N 5% �)
پس از ايـن از  «؛ ٩»�

  ».هاي قرباني بخوريد و ذخيره كنيد گوشت
  ـ جابربن عبداهللا انصاري نقل کرده است:

ها ولو پـس از سـه روز تنـاول كنـيم و بعـد       رسول خدا فرمان داد كه از گوشت قرباني
خشك نماييم و بـه خويشـاوندان   اجازه داد كه هم بخوريم و هم قورمه درست كنيم و 

  ١٠و كسانمان، هديه دهيم.
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  :  7ـ محمد بن علي يا جعفر بن محمد
Za �� 1).09  ,�%)( ����� Ff�� Xf/ 5% {� �(� F�
_ �)+ ���rc� {)N 0�u��� 5�

oP� �q� `+ {)��� � �%�+١١ 
از ذخيره كردن گوشت قرباني بيش از سه روز نهي كـرد؛ چـون مـردم     9رسول خدا

  آن روزگار نياز داشتند، ولي امروز عيب ندارد.
  فرمود:   7گفت: امام صادق =ـ شيخ صدوق

 {)���� �� �%�+ ����� ��� � �?
�� F �
<� {� �(� F_`_ !V� ���rc� {)N ��u� 5� �	�\ ����
� `+ ������ �X- � �?
�� �� !<+oPf�u�� �q١٢ 

كرديم؛ چون گوشت كم بـود   ما از بيرون بردن گوشت قرباني پس از سه روز نهي مي
و مردم زياد بودند. اما امروز گوشت فراوان شـده و مـردم كمترنـد، مـانعي نـدارد كـه       

  ها بيرون برده شوند. گوشت
��N 5�% ���N� M£�( �� �q«آمده است:  7ـ در حديث ابوابراهيم موسي الكاظم x �

�%2 ( �i ��ed�«عيب ندارد كه حاجي از گوشت منا بخرد و ذخيره نمايد«؛ ١٣.«  
نهي فرمود از اينكه پوست و جل حيوان بـه   9رسول خدا«فرمود:  7ـ امام صادق
  ».[و همه بايد صدقه داده شود] ١٤قصّاب داده شود

متـاعي  توان پوست قرباني را فروخت و با آن  مي«ـ همچنين در روايتي ديگر فرمود: 
اش را  طور كلي از پوست آن استفاده كرد. ليكن افضل آن است كه همه ديگر خريد يا به

  ١٥».در راه خدا به فقير و بينوا بدهد
  گويد: ـ اسحاق بن عمار مي

تـوان از منـا بيـرون بـرد.      از امام موسي كاظم پرسيدم آيا گوشت قرباني (هدي) را مـي 
». شـود بيـرون بـرد    توان از آن سود برد، مي يپوست و كوهان و هر چه را كه م«فرمود: 

تـوان   را نمـي » هـدي مضـمون  «راوي پرسيد: از پدر بزرگوار شما نقل اسـت: چيـزي از   
توان بيرون بـرد   خير، چيزي كه [در منا مورد استفاده نيست] مي«بيرون برد. امام فرمود: 

  ١٦».توان از حرم بيرون نمود و از آن استفاده كرد؛ گوشت را نمي
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  شود: ز اين احاديث چندين نكته استفاده ميا
حكم گوشت قرباني، اعم از هدي و اضحيه، متناسب با وضع جامعه و نياز مـردم   .۱

، »كمـي و فراوانـي گوشـت   «كـه   و هماهنگ با واقعيات اجتماعي، بيان شده است؛ چنان
در بيـان  » مورد استفاده واقع شـدن و نشـدن  «و » نياز و عدم نياز«، »فزوني و قلت مردم«

  .نوع حكم تأثير داشته است
قرباني در اصل براي اطعام انسان و تكميـل تغذيـه مـردم محـروم و بينـوا و سـد        .۲

  كه از آيات قرآن نيز همين مستفاد است. گرسنگي گدايان و فقيران است؛ چنان
اولويت با فقرا و بينوايان حاضر در منا و مكه است و گوشت قربـاني، ابتـدا بايـد     .۳
  .نا به مصرف برسد و از آنجا بيرون برده نشوددر م

در صورت فراواني گوشت و كمي مردم، براي جلوگيري از تضـييع گوشـت، نـه     .۴
  .تواند آن را بخرد و ذخيره سازد تنها خارج كردن از منا جايز است، بلكه حاجي مي

هـايي از قربـاني را كـه در منـا و در مـورد تغذيـه خـود و اطعـام ديگـران           بخش .۵
تواند بيرون برد؛ منتهـي   تواند مصرف كند ولي در جاي ديگر قابل استفاده است، مي نمي

  احسان و صدقه همه اجزاي بدن حيوان، بهتر است.
انـد و   هاي حياتشان شاهد وضع حج و از جملـه قربـاني بـوده    اماماني كه در سال .۶

  دادند. حلي نشان مي اند، امروز اگر حاضر بودند، قطعاً راه چنان رهنمودهايي فرموده

  كلمات و نظرات فقها

 :فتاواي فقها، اصوالً مبتني بر آيات قرآن و احاديث نبوي و روايات ائمه طـاهرين 
است و حتي فتاواي قدماي فقها از متن احاديث انتخاب شده است. اينك بـه كلمـات و   

ـ  فتاواي آنان، اعم از متأخرين و قدما اشاره مي ات و روايـات  كنيم و با در نظر گرفتن آي
  شود: تر مي ياد شده، هماهنگي ميان آنها روشن

نويسد: بدون خالف، قرباني در حج تمتـع واجـب اسـت اوالً بـه      صاحب جواهر مي
َهـْديِ (دليل اجماع و ثانياً به آيه 

ْ
و به نظر فقهاي شيعه واجب اسـت   ١٧.)َفَما اْسَتْيَ&َ ِمَن ال
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شـود،   هدي در منا كشته شود و جايز نيست چيزي از قرباني واجب كه در منا كشته مـي 
  ١٨رسد. جا به مصرف مي بيرون برده شود. بلكه در همان

  فرمايد: كند و مي صاحب جواهرالكالم سپس به برخي احاديث اشاره مي
كـه   بـردن گوشـت قربـاني از منـي، چنـان     اين حديث داللت ندارد بر عدم جواز بيرون 

حديث ديگر مبني بر عدم جواز ذخيـره گوشـت قربـاني، صـورت صـدقه و احسـان را       
  ١٩شود. شامل نمي

هـاي آن   ها و تمـام قسـمت   از اصرار روايات بر اينكه سعي شود همه گوشت قرباني
شـود   م مـي (اطراف، پوست، قالده و غيره) صدقه داده شود و به فقير و بينوا برسد، معلو

كه عنايت شارع مقدس بر تغذيه و تأمين محرومان است كه حتي اندكي نيـز در خـالف   
  .مصالح ايشان نبايد مصرف شود

  نويسد: ـ عالمه حلي مي
ُعْمَرةِ إَِ+ (قرباني بر متمتع واجب است، به اجماع علما. خداوند فرمود: 

ْ
َفَمـْن َيَمت�ـَع بِـال

َجI َفَما اْسَتْيَ&َ ِمنَ  َهْديِ  ا*ْ
ْ
. قربـاني نـزد علمـاي شـيعه جـزء مناسـك حـج اسـت و         )ال

ناها لَُكْم ِمـْن َشـعائِِر ( لقوله تعالیعقيده دارند، اصحاب رأي هم به آن 
ْ
ُْدَن َجَعل ْdَو ا

  ٢٠ .)...اهللاِ 

  ٢١».قرباني فقط بر حاجي متمتع واجب است«نويسد:  ـ در جاي ديگر مي
  نويسد: ـ شهيد ثاني مي

از ذبيحه منا بيرون برده شود و فرقي نيست بين گوشـت و پوسـت و   جايز نيست چيزي 
ها بايد صـدقه داده شـوند؛ چـون پيـامبر      جزء آنها، اعم از اطواف و امعاء، بلكه همه آن

  .چنين كرده است

تـوان   حرمت اخراج در صورتي است كه در منا قابل مصرف باشد. وگرنه ظاهراً مـي 
  ٢٢ از منا خارج كرد.گوشت قرباني و ديگر متعلقات آن را 

به جزار، چيزي از پوست، قالده، جل و گوشت ذبيحه «... نويسد:  ـ شيخ صدوق مي



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۲۱۲
 

  ٢٣».اش بايد تصدق شود شود، بلكه همه داده نمي
  نويسد:   ـ ابوالصالح مي

��� *�(!l ·�  5L �)txa oP�
� �!Ki�
� w�  �)t � P%)N 5% *���8 �	�% �¡ ��٢٤ 
قرباني كشته، جايز نيسـت گوشـت آن را بيـرون ببـرد. امـا آنكـه        براي كسي كه در منا

  .تواند خارج كند برايش صدقه داده شده، مي

  نويسد: ـ شيخ طوسي مي
ها خورده شود و آنها ذخيره گـردد. ولـي    عيب ندارد پس از سه روز از گوشت قرباني

تـوان   جايز نيست چيزي از گوشت اضحيه منا از آن خارج شـود لـيكن كوهـان را مـي    

بيرون برد و همچنين مانعي نيست كه انسان گوشت قرباني ديگري را از منا بيرون كنـد  

اش را احسان كند  و مستحب است حتي پوست اضحيه را براي خود برندارد. بلكه همه

عنوان مزد) چيزي ندهد و اگـر مقـداري    و حتي به نحركننده شتر هم از خود قرباني (به

  ٢٥ داشت و از منا خارج ساخت، قيمت آن را صدقه دهد. از گوشت قرباني را احتياج

حتي پوست قربـاني را هـم خـود برنـدارد و همـه را صـدقه       «نويسد:  ـ ابن براج مي
  ٢٦».دهد

هـا   ها و قربـاني  مستحب است كه حاجي حتي پوست هدي«نويسد:  ـ ابن ادريس مي
  ٢٧».را براي خود برندارد بلكه همه را تصدق كند

  سد:نوي ـ ابن حمزه مي
سنت اسـت كـه يـك سـوم قربـاني را خـود حـاجي بخـورد و يـك ثلـث ديگـر را بـه             

سوم بقيه را به قانع و معتر بدهـد. و چيـزي از قربـاني را بـه      دوستانش هديه دهد و يك

جزار ندهد و مزد و اجرت او را از مال خالص خودش بپردازد و پوست يا قيمت آن را 

  ٢٨به فقير دهد.

چيزي از گوشت هدي و قرباني نبايد از منا خارج شـود و  «نويسد:  ـ محقق حلي مي
  ٢٩».واجب است در راه خدا و در همان منا مصرف شود
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  نويسد: ـ عالمه حلي مي
مكروه است گوشت قرباني از منا خارج شود. ولي جايز است گوشت آن ذخيره شـود  

توانـد گوشـت آن را از منـا خـارج كنـد و بـه        و شخص ديگر جز صاحب اضحيه، مـي 
  ٣٠.صرف برساند؛ هر چند با خريد آن از فقير و بينوايي باشدم

  نويسد: ـ محمدجواد مغنيه مي
دهـد و   به نظر فقهاي امامي، حاجي يك سوم گوشت قرباني را بـه بينـوايي صـدقه مـي    

  .خورد كند و ثلث باقيمانده را خودش مي يك سوم ديگر را به شخص مؤمني هديه مي

گوشت قرباني واجب را كه در حـرم ذبـح كـرده    «د: ان ـ فقهاي حنبلي و شافعي گفته
  .»بايد در حرم بر فقرا و مساكين توزيع كند

توان در حـرم و غيـر آن بـين     گوشت قرباني را مي«اند:  ـ فقهاي حنفي و مالكي گفته
  ٣١».بينوايان پخش كرد

ترين و رهگشاترين بحث در اين باره، نوعي مناظره فقهي است كـه ميـان شـيخ     تازه
دنبـال پاسـخ اسـتفتايي     شلتوت و شيخ محمد جواد مغنيه، رخ داده است و آن به محمود

  .صورت گرفته كه شيخ شلتوت در زمينه همين مسئله، صادر كرده است
سوزاندن قرباني و  ، يعني»حرق الهدي و طمره«تحت عنوان شيخ مغنيه اين بحث را 

االمـام جعفـر    فقـه «، »الخمسهالفقه علی المذاهب «هاي  نام خود بهدفن آن، در سه كتاب 
، پي گرفته و خالصه كالم او در ايـن مـورد بـدين    »واالسالم مع الحيات«و » 7الصادق

  قرار است:
امروز، براي حاجيان امري عادي شده كه مبلغي به يـك فقيـر بابـت سـهم او از قربـاني      

زيـرا  رونـد؛   اندازنـد و مـي   پردازند. سپس گوشت قرباني را دفن كرده يـا كنـار مـي    مي
  اي وجود ندارد. كننده قرباني در منا فراوان است و مصرف

  نويسد:   او سپس مي
در حدود مطالعات من، كسي به جواز يا عدم جواز چنين عملي تعرض نكرده است؛ با 
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م حاجيـان  ۱۹۴۹اينكه نياز به شناخت چنان حكمي الزم و ضروري است. فقط در سال 
اسـتفتاء كردنـد و اجـازه خواسـتند بـه جـاي       مصري از جامع األزهر در ايـن خصـوص   

قرباني، پول آن را به فقير و محتاج بدهند و دانشمند با فضيلت، شيخ محمـود شـلتوت؛   
كند،  در شماره چهارم سال نخست از رساله اإلسالم كه دارالتقريب، در قاهره صادر مي

ر زير خاك فتوا داد كه ذبح قرباني واجب است؛ هر چند در معرض سوزاندن يا دفن د
  ٣٢قرار گيرد.

شــيخ مغنيــه پــس از نشــر ايــن فتــوا از ســوي شــيخ شــلتوت، دو مقالــه در همــان  
��#�!6VH Xl� W M!\� ����«عنوان  هاي اول و دوم سال دوم، به شماره اإلسالم، طي رسالة �
 1��£&( &� ��];
بـاهي و  كـه آن بـراي ت   كند درحالي آيا شرع ما را به ذبح قرباني متعبد مي«؛ »+�	� �

با رعايت ادب و نزاكت از سـوي  ـ   نوشته و به بحثي با شيخ شلتوت» شـود؟  فساد، رها مي
  .پرداخته استـ  طرفين

  خالصه نظر شيخ شلتوت

شيخ با استناد به آيات قرآني و اشاره به احاديث صحيح درباره اضحية، مدعي اسـت  
بح حيوان و ريخـتن  آميز است و آن جز با ذ كه ريختن خون، نوعي عبادت و عمل قرب

يابد. پس در انجام تكليف و قرباني، صـدقه نقـدي كـافي نيسـت و      خون آن تحقق نمي
  .باشد مورد قبول شارع نمي

آنكه بـدل بـراي آن ذكـر     دارد؛ بي برخي آيات قرآني به صراحت، قرباني را معين مي
 كند و برخي ديگر در صورت عجز از تهيـه قربـاني، بـراي آن، عـوض و بـدل معرفـي      

  .داند نمايد و آياتي ديگر، مکلف را بين قرباني و جز آن، مخير مي مي
هـا از   نكته ديگر اينكه برابر آيات قرآن، اوالً: مكان ذبح، حرم اسـت و ثانيـاً: قربـاني   

تـوجهي در آن   جمله شعائر الهي هسـتند كـه حفـظ حرمـت آنهـا الزم و اهمـال و بـي       
ه فريضه و واجب نيست ولي حفـظ ظـاهر،   باشد؛ همانند اذان، با اينك خصوص، روا نمي

الزم است و هرگاه مردم شهر يا روستايي از پخش آن، جلوگيری کند، با آنـان مبـارزه و   



 ۲۱۵  حل فقهي آن مشکل قرباني در منا و راه
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

  .شود مقاتله مي
اند و براي تحقق غرض شـارع كـه    همه فقها به دليل آيات قرآني كه واضح و روشن

خداوند، بندگانش شمارند و  ريختن خون حيوان به قصد تقرب است، ذبح را واجب مي
فرمايد. حاال، آنان حكمت و فلسفه آن را دريابند يـا نـه؛    را به هر چه بخواهد، متعبد مي

هـا، امتثـال    كه مقتضاي عبوديت، در مورد عدد ركعات نماز و مقدار زكات و كفاره چنان
  امر است، اعم از اينكه معاني آنها ادراك بشود و در عقل انسان بگنجد يا نه.

ها براي بشر معلـوم اسـت؛ زيـرا در عمـل ذبـح،       برخي فوايد و حكمت ضمن آنكه
آيد و اين ياد، مردم با ايمان را بـه   فداكاري ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل، به ياد مي

انگيزد. عالوه از اينكه چنـين كـاري، سـر اقتصـادي دارد و بـدين وسـيله        فداكاري برمي
است. بنابراين، مسلمانان نبايـد   7ز دعاي ابراهيمرسند و اين را ساكنان باديه، به نوا مي

به فكر جايگزيني پول نقد به جاي هدي و قربـاني باشـند. چنـين عملـي بـاب تغييـر و       
  نمايد. كند و تزلزل به همه احكام اسالم راه پيدا مي تبديل بسياري از احكام را باز مي

شوند  مانند و متعفن مي هاي قرباني در منا مي گويند گوشت ماند كه مي اين مطلب مي
سوزانند و اين كار، خواه ناخواه، اتالف و تضييع مال است. به نظر مـا ايـن    يا آنها را مي

توجهي به احكام شريعت است و اال همـه احكـام شـرع،     وضع، نتيجه نبودن برنامه و بي
اً: آنجـا  ها، قرباني نخواسته است؛ ثاني به نفع بشريت است؛ زيرا اوالً: اسالم از همه حاجي

كه ذبح قرباني را واجب كرده، ذبح را در خصوص منـا الزم ندانسـته اسـت و ثالثـاً: در     
داند. بلكه در همه ايام نحر  مورد وجوب قرباني در منا، آن را فقط در روز اول الزم نمي

شمارد و در بقيه موارد هم حاجي، ميان ذبح و غيـر آن، مثـل    و همه جاي حرم جايز مي
  .مخير است صدقه و روزه،

ويژه در مورد خـون و ذبـح،    پس اگر حاجيان، احكام شرع را به خوبي بشناسند و به
طور مشخص عمل كنند، مثالً آن حاجي و زائري كه ذبح قرباني بـر او   به وظيفه خود به

مستحب است، صدقه نقدي دهد و آن كس كه قرباني بر او واجـب اسـت، بـا انتخـاب     
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ايد و اين كار را در روزها و جاهاي مختلف انجام دهنـد و  بهترين حيوان، آن را ذبح نم
با دقت و حوصله، گوشت قرباني را ميان بينوايان توزيع و تقسـيم كننـد، مشـكل بـاقي     

  .ماند كه در حل آن درمانند نمي
گـاه بـه فكـر     وجود آورده، آن ايم كه وضعي بد و ناخوش به متأسفانه! ما عادت كرده

كنـيم و در حـدود    حكم و دستور اسالم را زشـت قلمـداد مـي   افتيم و  تغيير شريعت مي
  يم.ينما آييم و با استحسان و نظرات من عندي، داوري مي انكار اصل حكم خدا برمي

ها، اضافه از اندازه مصرف اسـت و   گويم اگر گوشت قرباني در پايان، به صراحت مي
گيرند، چاره اين وضع  يشوند و در معرض فساد و تباهي قرار م آنها روي هم انباشته مي

ترين وسايل و  گيري از تازه كه مسلمانان دارا و ثروتمند، با استخدام نيرو و بهره  آن است
ها را حفظ كنند و به صورت بهداشتي ذخيره نمايند سپس آنهـا را بـين    ابزار، آن گوشت

هـاي   اهفقراي دنيا توزيع كنند يـا بفروشـند و پـول آن را بـه نيازمنـدان برسـانند و در ر      
  ٣٣عمومي خير، مصرف نمايند نه آنكه اصل ذبح را تعطيل كنند.

  خالصه نظر شيخ مغنيه

پس از انتشـار فتـواي شـيخ محمـود شـلتوت كـه از نظـر خواننـده گذشـت، شـيخ           
محمدجواد مغنيه، مشاور دادگاه عالي شرع، مذهب جعفري در بيروت، آن را خوانـده و  

  خوانيد: ظر آن دانشمند مرحوم را ذيالً مينقطه نظراتي را ابراز کرده كه خالصه ن
گويي، حاجيـان بيـت را بـه ريخـتن خـون       آيا شارع معصوم و مبرا از عبث و بيهوده

ماننـد و در   هـا بـه هـر تقـدير روي زمـين مـي       كه ذبيحه دارد، درحالي حيوان موظف مي
  گيرند؟! معرض عفونت قرار مي

ش از ذبح و هنگام كشتار، يقـين دارد  آيا حاجي خون حيوان را بايد بريزد با اينكه پي
كه همه  ها دفن خواهد گرديد؟! چنان ها سوزانده شده يا زير خاك اش در كوره كه قرباني

شود و حـاجي، مختصـر پـولي بابـت      ساله در جلوي چشمان همگان، اين كار تكرار مي
ن را در كشـد و آ  گـذارد و بعـد قربـاني را مـي     دهد يا كنار مـي  سهم فقير، به بينوايي مي
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  .رود كند و مي قربانگاه منا رها مي
هـا ممكـن باشـد يـا بـا احـداث سـردخانه و         بدون شك اگر خشك كردن گوشـت 

هـاي   بنـدي  ها كنسـرو شـود و بـه صـورت بسـته      تجهيزات نوين ديگر، آن همه گوشت
ها در منا بايد ذبح شوند و حكم شريعت به دقـت   بهداشتي به مصرف برسد، همه قرباني

شود و حاجي، به يقين  گردد. اما بحث در اين است كه چنين عملي انجام نمي بايد اجرا
تواند بـه قصـد قربـت و     كس نمي هيچ .داند كه گوشت قرباني او از بين خواهد رفت مي

جا آورد، مگر آنكه به يكـي از طـرق    به عزم انجام كاري كه خدا فرمان داده، عملي را به
امر فرموده است وگرنه آن، نوعي تشريع من عندي  مشروع، احراز كند كه خداوند به آن

و بدعت محرم از لحاظ شرع و عقل، خواهد بـود؛ بـه عبـارت ديگـر، عبـادت از امـور       
توقيفي است و در صحت آن، شرط است كه امتثال، با انجام كاري، تحقق يابد كه امر به 

و   و نـه عبـادتي  آن كار تعلق يافته است و تقرب با آن حاصل است و اال نه امري هست 
نه تعبدي. ما اوامر الهي را با كتاب و سنت قولي، عملـي و امضـايي يـا اجمـاع، اثبـات      

اي كه نص و صريح باشد در اينكه ريخـتن خـون    كنيم. در مجموعه آيات قرآني، آيه مي
طور مطلق ولو در صورت تلف و فساد، مجاز يا واجب اسـت، وجـود نـدارد.     حيوان، به

چنين چيزي را گفتـه يـا انجـام داده يـا      9وارد نشده كه رسول خدادر سنت نبوي هم 
اند در اينكه قرباني حج، در مكان و روز  امضا كرده باشد؛ فقط آيات و روايات هماهنگ

  .معيني واجب است؛ همين و بس
اي انتخاب نكـرده اسـت، جـز     نكته ديگر آنكه شارع براي بيان احكام شرع، راه ويژه

برنـد   رفي و عادتاً مکلفين از ظواهر كالم گوينده به مراد او پي ميهمان طريق محاوره ع
و اين تفاهم، گاهي ناشي از قرائن حالي و مقالي است و گـاهي بـدون آن. پـس ظهـور     

  .توان از آن عدول كرد كالم در يك معنا، حجت است و جز با وجود قرينه صارفه، نمي
بخر و او برود و به علـت نبـودن   مثالً اگر كسي به خادم خويش بگويد برو گوشت 

توان او را مالمت كرد كه چرا مرغ يا مرغابي نخريـده   گوشت، دست خالي برگردد، نمي
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است؛ زيرا گوشت، ظهور در گوشت گاو يا گوسفند دارد و هرگز شامل مرغ يا مرغـابي  
  .شود نمي

دن و ، زمينه خـور »گوسفند بكش«و » قرباني كن«كه مفهوم متعارف از جمله  همچنان
دور اسـت و   طور مطلق، از اذهان مردم به ام است، اما تعبد به ريختن خون حيوان، بهطعا

اراده آن، بياني اضافه الزم دارد و بر اساس همين تفاهم عرفي است كه مردم با شـگفتي  
پرسند: آيا شارع، ما را به كشتن قرباني موظف داشته؟ هرچند كه گوشـت آن از بـين    مي

  مند نشود؟ دفن گردد و احدي از آن بهرهبرود و زير خاك 
  ٣٤آميز منتفي شد، تكليفي وجود نخواهد داشت. پس وقتي مأمور به و عمل قرب

   مالحظه

شود، ايـن   به نظر نگارنده يكي از نكاتي كه از بحث ميان اين دو دانشمند استفاده مي
شـرط  « اسـت يـا  » شرط واجب«است كه امكان خوردن و اطعام گوشت قرباني، از قبيل 

» شـرط واجـب  «آيد كه امكان خوردن در قرباني  ؛ از سخنان شلتوت چنان برمي»وجوب
است، همانند طهارت نسبت به نماز كـه مکلـف بايـد نمـاز بخوانـد و بـراي اداي ايـن        
تكليف تحصيل طهارت كند و وضو بگيرد و نگرفتن وضو يا نداشتن طهـارت، نمـاز را   

  .نمايد از گردن مکلف ساقط نمي
  قرباني، از قبيلامکان شود كه امكان خوردن و  ز كلمات مغنيه چنان استفاده ميولي ا

است و همانند استطاعت تحصيل آن براي مکلف الزم نيست. ليكن اگر » شرط وجوب«
شود. پس به نظر مغنيه: اگر با اقدام ثروتمندان يـا   استطاعت تحقق يافت، حج واجب مي
ها فـراهم شـود، ذبـح در منـا      ه استفاده از قربانيحاكمان مقتدر كشورهاي اسالمي، زمين

  .واجب است. ليكن اگر اين كار انجام نگيرد، اصالً تكليف منتفي است
آيد، فرض واجـب عينـي يـا كفـايي اسـت. هرگـاه        نكته سوم كه در اينجا به نظر مي

فرضاً امكان خوردن و اطعام قرباني، از قبيل شرط وجوب باشد نه شرط واجب، آيا آن، 
طور انفرادي و تعييني، واجـب اسـت يـا بـه شـكل اجتمـاعي و بـه         ر آحاد حاجيان، بهب
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  اصطالح كفايي؟
كه مستفاد از روايات حج آن اسـت كـه اگـر يكسـال فرضـاً مسـتطيعي وجـود         چنان

زائر بماند، بر مسلمانان و حـاكم اسـالمي واجـب اسـت از      نداشته باشد و خانه خدا بي
  .سازد اعزام كند و اين، نوعي واجب كفايي را مطرح مياي را به حج  المال، عده بيت

پس احداث سردخانه، ايجاد تأسيسات و انجام كاري كه امكـان اسـتفاده از گوشـت    
سازد، در بعد تكليف فردي، واجب نيست؛ همانند استطاعت حج كه  قرباني را فراهم مي

يي، اقـدام بـه   طـور واجـب كفـا    تحصيل آن واجب نيست. ليكن براي عامه مسلمانان، به
ها روي زمـين   ايجاد چنين شرايطي فرض است و اگر احدي به آن عمل نكند و گوشت

اي ثروتمنـد و دارا و برخـي    بماند و فاسد شود، همه مقصرند و مسئول. ليكن اگر عـده 
افتـد و موضـوع    حاكمان و رؤساي توانا، چنين وضع را ايجاد كنند، از گـردن بقيـه مـي   

  گردد. تكليف عمومي، منتفي مي

  خاتمه

با مالحظه آيات قرآني و تأكيد آنها به اطعام و احسان به بينوايان و سـائالن و بـا در   
نظرگرفتن روايات و تأکيد آنها بر صدقه، احسان و اطعام محرومان و بـا وجـود فتـاوا و    

هـا و   كلمات فقها و دانشمندان اسالمي، مبني بر احتياط در بيرون نبردن گوشـت قربـاني  
آنها و سعي در به مصرف رساندن همه آنهـا بـراي نيازمنـدان و درمانـدگان در      متعلقات

كنار بيت خدا و سرزمين منا، آيا وقت آن فرا نرسيده كه مسـلمانان متعهـد و ملتـزم بـه     
هـاي منـا، اقـدامي اساسـي و تصـميم و       شرع، در زمينه حسن استفاده از گوشت قرباني

صوص كه سال بـه سـال آمـار حاجيـان فزونـي      خ عزمي شايسته و نهايي اتخاذ كنند؟ به
  شود. ها، بيشتر تضييع مي يابد و گوشت مي

حقيقت آن است كه هدايت ائمه دين طي روايات، هماهنگ با قرآن و اوضاع جاري 
در هر عصر بوده و با دقت در سير تاريخي مسئله و كلمات فقها و نظـرات ابـراز شـده    

رسيم كه مالك قرباني حج و فلسفه  نتيجه مي ، طي كتب مفصل فقهي، به اين توسط آنان
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تشريع اضحيه، احكام فقرا و تغذيه بينوايان است و صرف ريختن خـون، هـدف شـارع    
، يعنـي وجـوب ذبـح قربـاني و حرمـت      »حـرام «و » واجب«نيست و در صورت تزاحم 

تضييع مال يا دو واجب (وجوب ذبح و وجوب حفـظ مـال)، فقيـه ماننـد يـك جـراح       
  ق بايد وارد عمل شده و تصميم مقتضي بگيرد.متخصص و حاذ

آيا وقت آن نشده كه فقهاي بزرگوار ما با در نظرگـرفتن همـه جوانـب مسـئله و بـا      
شجاعت و حريت تمام، فتوايي مناسب و شايسته صادر فرمايند و اين مشكل حكمـي و  


	� �� OV�i.� �% =`"�� x� !(0� x«مسئله مستحدث عصر را حل كنند؟ ��.«  
   ۱۰/۴/۱۳۷۱تهران، سيد ابراهيم سيد علوي 

  
  
  

                                                           

 .الميه، تهران، چاپ اس١٠١، ص ١٠. وسايل الشيعه، محمد بن الحسن الحرالعاملي، ج ١
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، چاپ دارالعلم للعاليين، ٢٦٧و  ٢٦٨. الفقه علي المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية، صص ٣١

  .بيروت

  .٢٤٤، ص ٢، ج 7؛ ر.ک: فقه االمام جعفر الصادق٢٧٠. همان، ص ٣٢

قاهره، رسالة االسالم، شماره چهار سـال نخسـت،   . ر.ک: دارالتقريب بين المذاهب االسالمية، ٣٣

  ».حكم الشريعة في استبدال النقد بالهدي«مقاله، 

. همان، شماره يكم سال دوم و نيز رجوع شود به شـماره دوم و مـا بـراي رعايـت اختصـار از      ٣٤

  تلخيص مقاله دوم خودداري كرديم؛ طالبان رجوع كنند.



  
  
  
  
  

 قرباني در منا و مشكل اسراف

  محمدجواد ارسطا

  .ش  ه١٣٧٧، پاييز ٢٥ميقات حج، ش

هـاي قربـاني   قرباني در منا و مشکل اتـالف و اسـراف گوشـت   رو به مسئله مقاله پيش

پردازد. نگارنده پس از بيان مقدمه، مشکالت قرباني در عصر حاضر را مطرح و بررسـي   مي

کند. از ديدگاه نويسنده، از جمله مشكالتي كه در عصر حاضر در مورد قرباني كـردن در   مي

ي قربـاني در حـدي بسـيار وسـيع     هـا حج تمتع پيش آمده، مسئله اتالف و اسراف گوشت

است. اين معضل، به جهت نوظهور بودن، در كتب فقهي مورد بحث قـرار نگرفتـه اسـت؛    

البته اخيراً برخي از فقهاي معاصر بدان پرداخته و صريحاً فتوا به عدم جواز چنـين اسـرافي   

قيق بعضـي از  رغم طرح تفصيلي ادله خود، مورد توجه د اند. از آنجا كه اين نظريه، علي داده

نظران قرار نگرفته و اشكاالتي بر آن مطرح شده است و نيز با عنايـت بـه    فضال و صاحب

گردد، نگارنده درصدد برآمـده اسـت    آثار اجتماعي مهمي كه از عمل به اين فتوا حاصل مي

كه با تحريري نسبتاً جديد از نظريه مزبور، اشكاالت وارد شده بر آن را پاسخ گويـد. بـدين   

ترين داليل نظريه را مطرح نمـوده و سـپس، اشـکاالت     اي از مهم ر، نخست خالصهمنظو

اند که با توجـه بـه ادلـه    وارد شده را نقد و بررسي کرده است. ايشان در پايان نتيجه گرفته

اي كه منجر به اسراف و اتالف آن  حرمت اسراف و قوت و شمول آنها، ذبح قرباني به گونه

  ن مورد، فرقي بين ذبح در منا و خارج از منا نيست.شود، جايز نيست و در اي

يكي از واجبات حج، ذبح قرباني در مناست كه در اصل وجوب آن، بين مسـلمانان،  
�����I «گويد:  مي» الفقها تذكرة«اختالفي نيست. عالمه حلي در كتاب  J�f�� ji�i�� M �! �l
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از سـوره بقـره    ١٩٦شود، دليل اصلي اين حكـم اجمـاعي، آيـه     كه مالحظه مي چنان
كنند آنچـه ميسـر اسـت از     كساني كه با ختم عمره، حج را آغاز مي«فرمايد:  است که مي

 ولي در مكان انجام ايـن واجـب، بـين فقهـاي شـيعه و اهـل سـنت،        ».قرباني، ذبح كنند
دانند كه قرباني حـج   نظر وجود دارد؛ بدين صورت كه علماي شيعه، واجب مي  اختالف

تمتع را در سرزمين منا ذبح كنند و در اين مورد، بـه روايـاتي از طريـق عامـه و خاصـه      
شـمارند و   كه بيشتر اهل سـنت، ذبـح در منـا را مسـتحب مـي      كنند. درحالي استدالل مي

  ٣ كند. كفايت مي معتقدند كه ذبح در محدوده حرم،
  نويسد:   در اين زمينه مي» تذكرةالفقها«صاحب 

��� ji�i�� M!l W ·�,̂�� �/ ?��� Jta �6��� 5� F%�V�� d��0 �L ��|3
� !��9 :1��- o
 ¨�(R 5�% � ���N� W ¯��KGi�� a�
� 1!�( �,���� ¯��KGi�� � ?�% �	
� ��%

F"�v�o ���K�� 1)-7 �� W F�% P(!U {!- Xf0 W *��6f�� *�(!�l ���� �� :1��<+ �V
��� �x� d?�(`+a �� F��� d?��
+ Jf�)� 7�� ��� �� �  �� dV�8� !�- ���� �� � >�8

?rc� {)( �x� d?�(`+ d!�
-a  d�?\ J�f�)�� ��� � J?i�]% P�\� F�%�V�� ���� 1�- �
o{N�� ٤ 

���«گويد:  صاحب جواهر در اين مورد مي P?�  Jt ��a !�� ��	i�L� ���Y W ��|3
�a  �
�0�!L� W [�?"x� {`� W �)�<% ��N� �,l � {��
�� D�� W �\!�� � ��,i��.«٥  

در هر حال، مسلم است كه ذبح قرباني در منا، از ديدگاه همه فقهاي اسـالم، اعـم از   
شيعه و سني، جايز است و اختالف فقط در اين مورد است كه آيـا سـرزمين منـا بـراي     
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كه قول شيعه است) يا اينكه ذبح در هر قسمت از محـدوده حـرم    ح تعين دارد (چنانذب
  ٦كه قول اكثر اهل سنت است). كند. ولي انجام آن در منا مستحب است (چنان كفايت مي

  مشكالت قرباني در عصر حاضر

   هاي قرباني اتالف و اسراف گوشت

در حج تمتع پيش آمـده،   يكي از مشكالتي كه در عصر حاضر در مورد قرباني كردن
هاي قرباني در حدي بسيار وسـيع اسـت. هـر كـس كـه       مسئله اتالف و اسراف گوشت

هاي موجـود   الحجه (عيد قربان) قربانگاه به حج را يافته و در روز دهم ذي  توفيق تشرف
ترين چيزي كه توجـه او را بـه    در نزديكي منا را از نزديك ديده باشد، بدون شك بزرگ

هـا قربـاني بـوده اسـت كـه در       رده و متعجبش ساخته، از بين رفتن ميليونخود جلب ك
  .شوند ها دفن شده يا سوزانده مي قربانگاه

بدون شك اين كار، مصداق اسراف است؛ چه اينكه تطبيق مفـاهيم بـر مصـاديق آن،    
كنـد.   دائرمدار صدق عرفي است و هيچ عرفي، در اسراف بودن چنين كاري، شـك نمـي  

اين اسراف نيز همچون ديگر مصاديق اسراف، حرمت اسـت يـا اينكـه در     ولي آيا حكم
هايي وجود دارد كه مانع از ترتب حكم حرمت بـر چنـين    خصوص مسئله حج، ويژگي

  شود؟ اسرافي مي
اش سابقه نداشته اسـت،   از آنجا كه اين معضل، نوظهور بوده و الاقل به شكل كنوني

تا اينكه اخيراً، برخي از فقهـاي معاصـر، بـدان    در كتب فقهي ما مورد بحث قرار نگرفته 
از ديدگاه ايشان، مسـئله ذبـح    .اند پرداخته و صريحاً فتوا به عدم جواز چنين اسرافي داده

  قرباني در زمان ما چهار حالت دارد:
. اگر انجام ذبح در منا ممكن باشد يا در صورت عـدم امكـان، در مـذابحي كـه در     ۱

هـاي قربـاني را در مصارفشـان     پذير باشد و بتوان گوشـت  مكاناند، ا خارج از منا ساخته
اي كه اتالفي پيش نيايد، بدون شك متعين بوده و بر هر كار ديگري  گونه صرف نمود، به
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  .مقدم است
هاي قرباني به مناطق  . اگر در منا نيازمند و مستحق يافت نشود، لكن انتقال گوشت۲

داشته باشد، در اين صورت نيـز واجـب اسـت     ديگر و صرف آنها براي نيازمندان امكان
  .قرباني را در منا ذبح نموده و سپس به خارج از منا انتقال دهند

پذير نباشد،  هاي قرباني به خارج از منا يا خارج از حجاز، امكان . اگر انتقال گوشت۳
ولي در صورتي كه ذبح در مكان ديگري از محدوده مكـه يـا حـرم واقـع شـود امكـان       

هاي قرباني در مصارفش وجود داشته باشـد، در ايـن صـورت نيـز بنـابر       تصرف گوش
ها (داخل مكه يـا داخـل حـرم) انجـام      احتياط واجب، الزم است كه ذبح در همان مكان

  .شود
اي كه ذبح قرباني در منا  پذير نباشد، به گونه هاي فوق امكان . هرگاه هيچ يك از راه۴

بشود، در اين صورت احتيـاط وجـوبي آن اسـت    يا در محدوده حرم منجر به اتالف آن 
جـا بيـاورد و سـپس     كه حاجي قيمت خريد قرباني را كنار گذاشته و ساير مناسك را به

الحجه، قرباني خـود   بعد از برگشت از حج، در وطن خود يا در محل ديگري در ماه ذي
و دوستان البته در صورت امكان، بهتر است كه حاجي با بعضي از خويشان  .را ذبح كند

ريزي كند كه در روز عيد قربـان، آنـان بـه نيابـت از او در وطـن       اي برنامه گونه خود، به
قرباني كرده و پس از آن، حاجي به تقصير و ساير اعمال بپردازد. لكن اين كـار واجـب   

  ٧ نيست؛ زيرا براي بسياري از حجاج، موجب عسر و حرج است.
صيلي ادله خود، مورد توجه دقيـق بعضـي از   رغم طرح تف از آنجا كه اين نظريه، علي

نظران قرار نگرفته و اشكاالتي بر آن مطرح شده است و نيز با عنايت بـه   فضال و صاحب
گردد، نگارنده در صدد برآمده كـه   آثار اجتماعي مهمي كه از عمل به اين فتوا حاصل مي

له صاحب اين فتواسـت)  با تحريري نسبتاً جديد از نظريه مزبور (كه عمدتاً برگرفته از اد
  .اشكاالت وارد شده را نيز پاسخ گويد

  توان به شرح زير ارائه نمود: ترين داليل اين نظريه را مي اي از مهم خالصه
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  . قرآن كريم به شدت از اسراف نهي كرده و مسرفين را اهل آتش دانسته است:۱
) َQُِمْ&ِف

ْ
  .)۱۴۱ انعام:( )َو ال تُْ&ِفُوا إِن�ُه ال ُ�ِب� ال

ْصحاُب اK�اِر (
َ
ُمْ&ِفQَِ ُهْم أ

ْ
ن� ال

َ
  .)۴۳غافر: ( )َو أ

اٌب ( َ ال َفْهِدي َمْن ُهَو ُمْ&ٌِف َكذ�   .)۲۸غافر: ( )إِن� اب�
) َQُِمْ&ِف

ْ
َنا ال

ْ
ْهلَك

َ
  .)۹اء: يانب( )َو أ

مبغوض بودن اسراف از ديدگاه شارع اسالم به حدي است كه حتي انفاق را نيز (كه 
عمل پسنديده و شرعي است) در صورتي مطلوب دانسته كه به حد اسراف نرسـد؛  يك 
وا َو ¨َن َنـQَْ ذلِـَك َقوامـاً ( که فرموده اسـت:  چنان ُoُْغَفُقـوا لَـْم يُْ&ِـفُوا َو لَـْم َفْقـ

َ
ِيـَن إِذا أ

�
 )َو ا�

  .)۶۷ فرقان:(

همچنين از تبذير نيز به شدت نهي كرده و مبـذرين را بـه عنـوان بـرادران شـياطين       
ْر َيْبِذيراً (معرفي كرده است:  Iَو ال ُيَبذ  * ِQياِط ِريَن ¨نُوا إِْخواَن الش� Iُمَبذ

ْ
  ).۲۷و  ۲۶(اسراء:  )إِن� ال

اي  اندازه در روايات اسالمي نيز از اسراف و تبذير به شدت نهي شده و دايره آنها به
تـرين اشـياء، همچـون دور     ارزش تـرين و كـم   وسيع دانسته شده كه حتي شامل كوچك

-��1: ���  �6�7!�� �5 ��«شود:  انداختن هسته خرما و يا دور ريختن ته مانده آب نيز مي
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KH �Z�+ ��)��� w�R�� i� � >a  w6"
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��� ��� �� ��6!��«در حديثي از بشر بن مروان حكايت شده كه گفت: u��7  ��!�+
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شـود،   آنها مـي بدون شك، وضعيتي كه ذبح قرباني در زمان ما دارد و موجب اتالف 
كه گفته شد، تطبيق مفهوم بـر مصـاديق آن، يـك     مصداق قطعي اسراف است؛ زيرا چنان

امر عرفي است (حتي اگر مفهوم مزبور يك مفهوم شرعي بوده و شـارع حـدود و ثغـور    
دهـد.   آن را مشخص كرده باشد) و عرف بر اسـراف بـودن چنـين اتالفـي گـواهي مـي      
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اند و در صدق اسراف بـر ايـن مـورد تشـكيك      ن گفتهبنابراين آنچه بعضي از نويسندگا
  ١٠اند، به هيچ وجه صحيح نيست. كرده

اي كه در اينجا ممكن است مطرح شود، ايـن اسـت كـه اسـراف در امـر حـج        شبهه
در  ١١ مبغوض شارع نيست و در واقع مسئله حج، اسـتثنايي بـر حرمـت اسـراف اسـت.     

يعفـور اسـتناد شـود؛ وي از امـام      تأييد اين شبهه ممكن اسـت بـه روايتـي از ابـن ابـي     
  نقل نموده كه فرمود:   9كند كه آن حضرت از پيامبر گرامي اسالم نقل مي 7صادق

 � ¤�N� W �x� Q�½x� �y6�( � !�K- F�<;\ 5�% X�f�e� �� a��T �J�� F<;\ 5% �%
o oo��V��١٢ 

عتـدال و  اي نيسـت كـه در حـد ا    تـر از هزينـه   اي نزد خداوند محبوب  هيچ نفقه و هزينه
  روي مصرف گردد و اسراف مبغوض است، مگر در حج و عمره. ميانه

پاسخ: ظاهر از روايت فوق اين است كـه در مخـارج حـج، خـروج از حـد اعتـدال       
مبغوض شارع نيست؛ بدين معنا كه بر حاجي الزم نيست همچون مخارج ديگر، بر حـد  

خارج حج، مانند تهيه زاد و وسط اقتصار كند. بلكه اگر دست خود را باز گذاشته و در م
توشه و هديه و سوغات، از حد وسط خارج شود، مرتكـب كـار حرامـي نشـده اسـت.      
بنابراين، بدون شك، مقصود از روايت اين نيست كه اگر حاجي مال خود را در راه حج 
ضايع كند، بدين صورت كه مثالً آن را دور بريزد يا بسوزاند يا اينكه براي اطعام ده نفر، 

  .اندازه صد نفر غذا تهيه نمايد، كار حرامي مرتكب نشده و اسراف نكرده استبه 
آيا واقعاً ممكن است فقيهي به جواز چنين كارهايي فتوا دهد! آيا جايز است كه يك 
نفر حاجي كه فقط به يك مركب احتياج دارد، با خـود ده مركـب همـراه ببـرد و بـاقي      

است كه چنين كسي مخارج ده نفـر را بـا خـود    ها را در راه تلف كند؟! آيا جايز  مرکب
بردارد و زياده بر مخارج خود را از بين ببـرد، بـه ايـن بهانـه كـه اسـراف در امـر حـج         

ها منفي است و هيچ فقيهي بـه   مبغوض شارع نيست؟! بدون شك، پاسخ تمام اين سؤال
  .دهد كه اعمال فوق را جايز بشمارد خود اجازه نمي
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روايت، اين است كه: اوالً در خـود روايـت، بـين اسـراف و     شاهد بر تفسير فوق از 
روي در نفقه حج، تقابل برقرار كرده بدين معنا كه منظور از اسراف، نفقه و مخـارج   ميانه

كـردن و بـاز گذاشـتن دسـت در صـرف       بيش از حد اعتدال است؛ يعنـي زيـاده خـرج   
  .اي كه از حد اعتدال فراتر رود گونه هاي حج، به هزينه

خـرد، جـزء    اي كه حاجي براي اقوام و دوستان خود مي در برخي روايات هديه ثانياً
و زيـاد گـرفتن    ١٣»���N� F�<;\ 5�% ���N� F�(!l«نفقه و مخارج حج محسوب شده است: 

 «مخارج حج داراي پاداش فراوان دانسته شـده اسـت:   �f� P��+ ¤�N� W P�<;��� 0����� ��� �
X�(ef.«ج برتر از صـرف يـك ميليـون درهـم در     همچنين صرف يك درهم در راه ح ١٤

� \;>� 5% XS+� ¤N� W �l0� F�� D�dB�C W �l0� D «هاي خير شمرده شده است:  ديگر راه
W  ����.«١٥  

�� �� %'%���* «فرمايـد:   مـي  9ثالثاً در ذيل همين روايت مورد بحث، پيـامبر اكـرم  �+
 *̀ S+ { �!- �� !K- 5% ¨;\� � *�6�R J]i��« آورد و  دست مي كه درآمد حاللي به؛ يعني مؤمني

خواهد آن را در راه حج صرف كند، امر او داير است بين اينكه به طور اعتدال درآمد  مي
اي را بـراي   يا اينكه بذل و بخشش نموده و ذخيره» �\;¨ K- 5%!«مزبور را صرف نمايد: 

̀* «آخرت خود، پيش بفرستد:  �S+ { �!- �يچ وجـه،  واضح است كه اتـالف مـال، بـه هـ    » �
  ١٦مصداق فضل نيست.

در تأييد سخن فوق، مناسب است به كالم مرحوم محقق نراقـي اشـاره شـود كـه در     
پس از بحث سودمندي در زمينـه اسـراف و مـوارد آن، بـه     » عوائدااليام«قدر  كتاب گران

تبيين رواياتي پرداخته كه اسراف را در بعضي امور، مانند بوي خوش (عطر)، روشـنايي  
كرده است و آنها را به اين معنا دانسته كه اكثار در امور مزبور مطلـوب    ، نفيو نفقه حج

روايـات، نفـي    بوده و فراتر رفتن از حد اعتدال، معفو است و به هيچ وجـه مـراد ازايـن   
  حرمت اسراف در امور نامبرده نيست:

6ux� �V� W �0� �% � �%� � Q0�KL� j�I W F%�� Q�½x� F%� ��� �
�� �_ P�\� 5% 0�
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توان نتيجه گرفت كه قرباني در حج تمتع، بـه صـورت فعلـي آن، از     بدين ترتيب مي

شـود، ايـن اسـت     سؤال مهمي كه در اينجا مطرح مي .مصاديق حتمي اسراف حرام است
اي كه منجر به اتـالف و اسـراف    كه آيا ادله وجوب اضحيه (قرباني) شامل چنين اضحيه

شود؛ زيرا از  ؟ در صورت عدم شمول، مسئله به سادگي حل ميگردد يا خير شود، مي مي
اي واجب نيست؛ چراکه دليل وجوب اضـحيه، شـامل آن نشـده     طرف چنين اضحيه يك

امـا در صـورت شـمول     .است و از طرف ديگر، چون مصداق اسراف است، حرام است
اي  ونـه گ آيـد و بايـد بـه    بين ادله وجوب اضحيه و ادله حرمت اسراف، تعارض پيش مي

  .دتعارض را حل كر
از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث، اصوالً ادلـه وجـوب قربـاني، شـامل وضـعيت      

شود كه صـرف گوشـت قربـاني،     شود؛ زيرا از آيات اضحيه استفاده مي فعلي قرباني نمي
 ١٨در مصارف شرعي آن، موضوعيت دارد و به اصطالح، جزء مقوم موضوع هدي است؛

ِ لَُكـْم فِيهـا (فرمايد:  سوره حج مي ۳۶كه در آيه  چنان ناها لَُكْم ِمْن َشـعائِِر اب�
ْ
ُْدَن َجَعل ْdَو ا

ُمعْ 
ْ
قانَِع َو ال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
 َفإِذا وََجَبْت ُجُنوُبها َفfُُوا ِمْنها َو أ

�
ِ َعلَْيها َصواف ُكُروا اْسَم اب�

ْ
ٌ َفاذ ْ̀   .)oَ� َخ

ن قربـاني جـان دادنـد و بـه تعبيـر قـرآن،       مطابق اين آيه شريفه، پس از آنكـه شـترا  
پهلويشان آرام گرفت، بايد حجاج از گوشت آنها بخورند و مستمندان و فقيران را نيز از 

  .آن اطعام كنند
شود كه خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني و اطعام آن به ديگران،  مالحظه مي

د شاهد بر اين اسـت كـه   كه خو..». فكلوا «با حرف فاء بر ذبح قرباني مترتب شده است 
  .قرباني مطلوب شارع آن است كه مورد استفاده شخص حاجي و اطعام فقرا قرار گيرد
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َجI (فرمايد:  سوره حج مي ۲۸و  ۲۷همچنين در آيات  ذIْن Lِ اK�اِس بِـا*ْ
َ
لِيَْشـَهُدوا *  ...َو أ

ي�اٍم 
َ
ِ Lِ ك ْطِعُمـوا َمنافَِع لَُهْم َو يَْذُكُروا اْسَم اب�

َ
�َنْعاِم َفfُُوا ِمْنها َو أ

ْ
َمْعلُوماٍت Cَ ما َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة األ

 َ̀ َفِق
ْ
ائَِس ال

ْ
dا(.  

در اين آيه شريفه نيز به خوردن گوشت قرباني و اطعام مستمندان از آن گوشت امـر  
ي دانيم كه امر، ظهور در وجوب دارد. بنابراين هم خوردن شخص حاج شده است و مي

كـه   از گوشت قرباني واجب است و هم اطعام آن گوشت بـه فقـرا و مسـتمندان؛ چنـان    
، ٢٥، كفايه٢٤، ذخيره٢٣، مدارك٢٢، مسالك٢١، دروس٢٠، صاحب شرايع١٩نظريه ابن ادريس

نيز همـين   ٢٨و ابن ابي عقيل ٢٧و همچنين ظاهر از عبارت صدوق ٢٦، عالمه حلي٢٥كفايه
  .است

و آيه شريفه، در مقـام دفـع تـوهم    در هر د» كلوا«لكن ممكن است گفته شود كه امر 
خطر، وارد شده است؛ يعني اين توهم وجود داشته كه خـوردن گوشـت قربـاني، بـراي     
خود حاجي، جايز نيست و خداوند متعال با امر به خوردن، توهم مزبور را زايل نمـوده  

 «گويـد:   سـوره حـج، مـي    ۲۸كه زمخشري در تفسير كشاف، ذيل آيـه   است؛ چنان�%x�
 X�x�� 5�% P�+ �L *��!\ �)�( �� �)t � �	�|�]\ 5% �)
�q(x �)\�� F�
l��� Xl� ��x F���� %� �	�%

ooo� �¥�.�)% � >�<;�� ����]%on 
براين اساس از آنجا كه امر در مقام دفع توهم خطر داللـت بـر وجـوب نـدارد، لـذا      

خـود بـه   و ايـن،   ٢٩به معناي وجوب خوردن حـاجي از گوشـت قربـاني نيسـت    » كلوا«
نيز داللت بـر وجـوب   » اطعموا«اي است بر اينكه امر به اطعام  شهادت سياق آيات قرينه

  .ندارد
اند كـه اصـل جـايز ندانسـتن      اشكال فوق را بعضي از فقها به اين صورت پاسخ داده

اي كـه   گونـه  خوردن گوشت قرباني در زمان جاهليت، مسئله ثابت و مسلمي نيست؛ بـه 
  .ظهور امر در وجوب شود موجب دست برداشتن از

توان به برخي از روايـات   سوره حج، مي ۳۶و  ۲۸عالوه بر اينكه غير از آيات شريفه 
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نيز براي اثبات وجوب خوردن حـاجي از گوشـت قربـاني خـود، اسـتناد نمـود؛ ماننـد        
� «فرمايـد:   مي 7كه مطابق آن، امام 7بن عماراز امام صادق معاويةصحيحه � O�?�  � �

� X�+ :?\ £VL� � j\�<�� �)�VR� � �	�% �)
�+ �� 1�- 3� �VR�ooo.«٣٠  
به خوردن حاجي از گوشت قربـاني   7شود كه در اين صحيحه نيز امام مالحظه مي

كه احتمال ورود امـر در مقـام دفـع تـوهم      فرمايد. درحالي و اطعام از آن گوشت امر مي
نيز موجود بوده باشـد، بـا امـر    حظر در اينجا منتفي است؛ زيرا بر فرض اگر توهم حظر 

توانـد باعـث از بـين رفـتن      اي كه نمـي  گونه مزبور، از نظر زماني، فاصله زيادي داشته به
  ٣١ظهور امر در وجوب شود.

را دال بر وجـوب نـدانيم، در   » �
(�«نظر كنيم و امر  اما حتي اگر از پاسخ فوق صرف
چراكه ذكر كردن امر اسـتحبابي  در وجوب، خللي وارد نخواهد آمد؛ » ��VR(�«ظهور امر 

هـاي زيـادي دارد و بـه صـرف آمـدن امـر        كنار امر وجوبي در آيـات و روايـات، مثـال   
توان امـر بعـد از آن را نيـز از ظـاهر خـود كـه وجـوب اسـت،          استحبابي در كالم، نمي

كه مثالً در آخرين آيه سـوره مزمـل، بـه     منصرف نموده و حمل بر استحباب نمود؛ چنان
كـه از   الحسنه امر شده اسـت. درحـالي   قرآن و اقامه نماز و دادن زكات و قرضخواندن 

اين ميان، فقط اقامه نماز و دادن زكات واجب است و دو مورد ديگـر، مسـتحب اسـت:    
رُِضوااَهللا َقْرضاً َحَسناً (

ْ
ق
َ
َة َوأ َ̈ َة َوآتُوا الز�

َ
ال قِيُموا الص�

َ
َ ِمْنُه َوأ َرُءوا َماتَيَ&�

ْ
  .)َفاق

سوره نساء، كنار امر به اقامه نماز كه امر وجوبي است، دسـتور   ۱۰۳نين در آيه همچ
داده شده كه مسلمانان در حال قيام و قعود و در حال استراحت در بسترهاي خـود، بـه   

ُكُروا اَهللا قَِيامـاً (ذكر خدا بپردازند كه مسلماً امر استحبابي اسـت:  
ْ
َة َفـاذ

َ
ـال َفـإَِذا َقَضـْيُتْم الص�

ةَ َوقُ 
َ

ال قِيُموا الص�
َ
نَنُتم َفأ

ْ
  .)ُعوداً َوَ�َ ُجُنوبُِكْم َفإَِذا اْطَمأ

» ���VR(�«و » �
�(�«نتيجه اينكه امر، ظهور در وجوب دارد و در اين مورد، فرقي بين 
اي قائم شد كه ظهور در وجوب نـدارد و (بـر    قرينه» �
(�«نيست، اال اينكه در خصوص 

در وجوب دست برداشـتيم؛ لكـن   » �
�(�«ز ظهور امر فرض صحت قرينه مزبور) ما نيز ا
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وجود ندارد. پس اين امر همچنان ظاهر در وجوب » ��VR(�«اي در مورد امر  چنين قرينه
  .اطعام است

اما در مورد تمسك به سياق كالم بايد گفت كه اصوالً سياق، دليل ضـعيفي اسـت و   
 .سد به اينكه بر آن مقدم گـردد تواند مزاحم با ظهور لفظ شود؛ تا چه ر به هيچ وجه نمي

نويسـد:   در اين مـورد چنـين مـي   » بحرالفوائد«مرحوم عالمه آشتياني در كتاب ارزشمند 
»i� F��;
�� :�0)	��� 5% 7�� P��
]H (!<H a
� ���]�� 0)	} ���+a  *̀ �S+ ��;
�� 0)	} ���e(

�� 5� P� F+0�" F�(- � P�
� *�%!<i% BK(.«٣٢  
بـر وجـوب   » ���VR(�«نيز وحدت سياق را مانع از حمل امر مرحوم عالمه طباطبايي 

ايـن آيـه شـريفه    «فرمايد:  مي» الميزان«سوره حج در تفسير شريف  ۲۸ندانسته، ذيل آيه 
كه همان امر به خوردن قربـاني اسـت و   » ترخيصي«مشتمل بر دو نوع حكم است: يكي 

  .»كه عبارت است از وجوب اطعام به فقير» الزامي«ديگري 
توان نتيجه گرفت كه قرباني مطلوب شارع، آن است كه مورد استفاده  ترتيب مي بدين

قرار گيرد؛ به اين صورت كه هم حـاجي از آن بخـورد (اسـتحباباً) و هـم فقـرا را از آن      
اطعام نمايد (وجوباً). لكن اضحيه كه مورد استفاده قرار نگيرد و به حال خود رها شـود  

به هيچ وجه مطلوب شارع نيست. بر اين اسـاس، اصـوالً   يا دفن گشته يا سوزانده شود، 
گـردد   ادله وجوب اضحيه، شامل قرباني، به وضعيتي كه در زمان حاضر وجود دارد، نمي

  .و در نتيجه، ادله حرمت اسراف در اينجا بدون معارض حاكم است
اشكال ديگري كه در اين مقام مطرح شـده، ايـن اسـت كـه گرچـه مطلـوب شـارع        

ز گوشت قرباني است، ولي اين مطلب بدان معنا نيست كه اگـر حـاجي در منـا    استفاده ا
نتوانست گوشت قرباني را به مصارف ويژه آن برساند، وجوب ذبح قرباني در منـا از او  
ساقط گردد يا اينكه در صـورت اسـراف اصـوالً ذبـح در آن مكـان جـايز نباشـد؛ زيـرا         

ب): اول وجوب قربـاني در منـا و دوم   مطلوب شارع در اينجا دو چيز است (تعدد مطلو
به مصرف رساندن قرباني. اكنون اگر انجام يكي از اين دو مطلوب كـه صـرف گوشـت    
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وجوب انجـام مطلـوب ديگـر يعنـي       قرباني در مصارف ويژه آن است، ممكن نباشد، به
آورد لذا بر شخص حـاجي الزم اسـت كـه حتـي در      ذبح قرباني در منا، خللي وارد نمي

  ٣٣راف، قرباني را در منا ذبح كند.صورت اس
توان چنين پاسخ داد كه ظاهر از ادله، وجوب اضحيه آن اسـت كـه    از اين اشكال مي

 ٣٤ذبح قرباني در منا و به مصرف رساندن گوشت آن، مطلوب واحدي، است نـه متعـدد.  
شاهد بر اين مطلب آن است كه در تمام آيات و رواياتي كه سـخن از ذبـح قربـاني بـه     

  آمده، استفاده از گوشت قرباني را بر آن متفرع ساخته و فرموده است:ميان 
) �oَُمْع

ْ
َقانَِع َوال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
  )۳۶(حج:  )َفإَِذا وََجَبْت ُجُنوُبَها َفfُُوا ِمْنَها َوأ

ْغَعـامِ (
َ ْ
ي�اٍم َمْعلُوَمـاٍت C َمـا َرَزَقُهـْم ِمـْن بَِهيَمـِة األ

َ
َفfُُـوا ِمْنَهـا  َويَْذُكُروا اْسَم اهللاِ Lِ ك

 َ̀ َفِق
ْ
َائَِس ال

ْ
dْطِعُموا ا

َ
  )۲۸(حج:  )َوأ

� «بن عمـار كـه فرمـود:     معاويةدر صحيحه  7و مانند سخن امام صادق/ �O� �?�� �  � �
 ̂ �£ �V&�L� �� �j4\�<�� �) &�4V �R/ �� �	�� 4% �)&
 &� �+ :&�� �1�-3 �� �4VR/ �� X &��+ �: � �?�\.«  

كدام از اين ادله، وجوب قرباني كردن و مصـرف نمـودن    چشود كه در هي مالحظه مي
�?(� «آن، به صورت چند فعل امر، در كنار يكديگر ذكر نشده و مثالً گفته نشده است:  �

�)�4V�R/ � �	�% �)&
 &� � {�V\c� F��U 5%o .«.. تا اينكه بتوان از آن، تعدد مطلوب را استفاده كرد؛
ات را ذبـح   قربـاني «گونه فرمان دهد كـه:   ه عبدش اينبه عبارت ديگر هنگامي كه موال ب

عبد، براساس فهم عرفـي، چنـين   » كن و از گوشت آن بخور و مستمندان را نيز طعام ده
جـا   فهمد كه چند مطلوب براي موال وجود دارد و بر او الزم است كه همه آنها را بـه  مي

هـاي ديگـر از    مطلـوب  آورد و اگر از انجام يـك مطلـوب نـاتوان گرديـد، انجـام دادن     
گونه ديگري صادر كند و مـثالً   ولي اگر موال دستور خود را به .شود اش ساقط نمي عهده

ات را ذبح كردي، از گوشـت آن بخـور و مسـتمندان را هـم      هنگامي كه قرباني«بگويد: 
فهمد  ؛ عبد بر اساس فهم عرفي و تفريعي كه در عبارت وجود دارد، چنين مي»اطعام كن
ب واحدي دارد و آن ذبح قرباني به صورتي اسـت كـه از گوشـت آن اسـتفاده     كه مطلو
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شود و تلف نشود. لذا اگر وضعيتي پيش آيد كه امكان استفاده از گوشت قرباني وجـود  
كند كه آيا در اين وضعيت نيز، ذبح قرباني مطلوب موالسـت   نداشته باشد، عبد شك مي

در چنين وضعيتي، ذبح به تنهايي مطلوب موال رسد كه  يا خير و با تأمل به اين نتيجه مي
  .نيست، مگر اينكه دليل ديگري مطلوبيت آن را در وضعيت ياد شده اثبات كند

ترتيب با پذيرش وحدت مطلوب در ادله اضحيه، بر حاجي الزم اسـت قربـاني    بدين
في گونه اتالف و اسـرا  اش برسد و هيچ صورتي در منا ذبح كند كه به مصارف ويژه  را به

پيش نيايد. اما در صورتي كه ماننـد زمـان حاضـر، چنـين كـاري ممكـن نباشـد، الزمـه         
پذيرش وحدت مطلوب آن است كه اصل وجوب ذبح ساقط گـردد. لـيكن بـا اسـتقراء     

يابيم كه شارع مقدس، وجوب قربـاني را در هـيچ مـوردي سـاقط      موارد مختلف، درمي
يح بيشتري خواهيم آورد). لذا احتيـاط  كه به زودي در اين زمينه توض نكرده است (چنان

كند كه حاجي در صورت عدم امكان ذبح، با رعايت شرايطش در منـا، قربـاني    اقتضا مي
اي كه بتواند آن را به مصـارف خـاص خـود     خود را در مكان ديگري ذبح كند؛ به گونه

عايـت  نهاي ديگر از اين جهت با هم مساوي هستند و دليلـي بـر لـزوم ر    برساند. اما مكا
  .تر به منا، همچون وادي محسر، وجود ندارد هاي نزديك مكان

البته اگر در مكان هاي نزديك به منا بتوان شرايط قرباني را رعايت كرد، اولي و بهتر 
اي كـه بـه تـازگي     هاي مكانيزه ها قرباني نمود (مانند قربانگاه آن است كه در همان مكان

كمي از حجاج است) ولي واجـب نيسـت. در   ساخته شده، گرچه فقط جوابگوي تعداد 
توان شرايط قرباني را مراعات كرد. بنابراين تنهـا   هر حال، مالك آن است كه در كجا مي

پـذير باشـد)    تر بودن مكان به منا (ولو بدون آنكه رعايت شرايط در آنجـا امكـان   نزديك
ي توضيح بيشـتري  زود كه به ها نيست؛ چنان دليل بر لزوم ترجيح آن مكان بر ديگر مكان

  .در اين مورد خواهد آمد
آنچه گفته شد، بر اساس وحدت مطلوب در ادله اضحيه بود. اما اگر كسي حتـي بـا   
بيان فوق نيز وحدت مطلوب را نپذيرد، نتيجه آن خواهد شد كه بين ادلـه وجـوب ذبـح    
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وب آيد؛ زيرا مضمون دليل وج قرباني در منا و ادله حرمت اسراف، تعارض به وجود مي
ذبح آن است كه ذبح قرباني، بر حاجي در حج تمتع به طور مطلـق واجـب اسـت؛ چـه     
منجر به اسراف شود و چه نشود و مفاد دليل حرمت اسراف آن است كه اسـراف حـرام   

  .است؛ چه در مورد قرباني حج و چه در موارد ديگر
پـس  وجه اسـت.   تر، نسبت بين دو دليل پيشين، عموم و خصوص من به عبارت فني

از ديـدگاه   .شـود  يك از اين دو بـر ديگـري مقـدم مـي     بايد ديد كه هنگام تعارض، كدام
نظريه مورد بحث، تقديم با ادله اسراف است؛ زيرا داللت آنها بر حرمت هـر كـاري كـه    
منجر به اسراف شود، از داللت ادله وجوب قرباني بـر قربـاني كـردن در همـه حـاالت،      

بردن به صحت ايـن سـخن،    تر است. براي پي ، قويحتي حالتي كه موجب اسراف گردد
را   كافي است به ادله اسراف مراجعه كنيد و ببينيد كه با چه بيان قوي و شديدي اسـراف 

ترين امور نيز محكوم كرده و حرام دانسـته اسـت و آن    ارزش ترين و كم حتي در كوچك
بلكـه در بعضـي    را مبغوض شارع معرفي كرده و وسيله هالكت و نابودي شمرده است.

كـه برخـي از فقهـا نيـز      از روايات، اسراف را يكي از گناهان كبيره به شمار آورده، چنان
  ٣٥اند. همين رأي را برگزيده

سپس مقايسه كنيد با ادله وجوب قرباني كه اصالً در ايـن درجـه از قـوت و اطـالق     
ي نسبت به حالـت  نيست، بلكه ميان آنها رواياتي وجود دارد كه بر عدم شمول ادله قربان

كـه مطـابق آن، حضـرت فرمـوده      9كند، مانند روايتي از پيامبر خـدا  اسراف داللت مي
�X «است:  �V �f 3�\� � &l) &�4VRq� �+ ��?
��� 5�% �������]% j6��i� �?�rc� �,�l &��.«بنـابراين در   ٣٦

شـود، اطـالق ادلـه اضـحيه      خصوص آن مصداقي از قرباني كـه منجـر بـه اسـراف مـي     
طالق ادله حرمت اسراف بوده و محكوم آن است؛ چراكه عالوه بـر قـوت   تر از ا ضعيف

اي كه منجر به اسـراف شـود) از    اطالق ادله اسراف، اصوالً مصداق مذبور (يعني اضحيه
ترين مصاديق قرباني است و اين امر خـود موجـب تضـعيف شـمول اطـالق ادلـه        خفي

  .گردد اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر مي
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  نتيجه آنكه:

اي كه منجر به اتالف و اسراف شود، مصداق ادله تحريم اسـراف   ذبح قرباني به گونه
اما اگر كسي قوت ادله حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله  ٣٧ و حرام است.

توان بـه نتيجـه مطلـوب     ادله وجوب قرباني نپذيرد و آن دو را مساوي بداند، باز هم مي
مسـاوي در خصـوص مـورد اجتمـاع، يعنـي ذبـح        رسيد؛ زيرا در اين صورت، دو دليل

قرباني در شكلي كه منجر به اسراف شود، با هم تعـارض نمـوده، هـر دو از حجيـت و     
شوند و به دنبال آن، بايد به سراغ اصول عمليه رفت؛ چرا كه تسـاقط دو   اعتبار ساقط مي

عملـي   دليل مزبور، موجب فقدان دليل در مقام شده و زمينه را بـراي رجـوع بـه اصـل    
اصـل عملـي كـه در اينجـا     ». �� X"c��� x &�� ¦X���X«اند:  كند؛ چه اينكه گفته فراهم مي
 ٣٨كه در ميان اصوليون معاصر معروف اسـت، اصـل برائـت اسـت؛     شود، چنان جاري مي

زيرا اين مورد، از قبيل دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطي است؛ يعنـي امـر حـاجي دايـر     
مناسك حج را همراه با ذبح قرباني، كه بنـابر فـرض منجـر بـه اسـراف      است بين اينكه: 

اي به انجـام رسـاند.    جا آورد و بين اينكه: مناسك حج را بدون چنين اضحيه شود، به مي
بنابراين، در وجوب ساير مناسك، بر او شـكي نيسـت، آنچـه مشـكوك اسـت وجـوب       

كنـد. بـدين ترتيـب     ي ميقرباني در فرض اسراف است و اصل برائت، اين وجوب را نف
اصوالً قرباني، در فرض مزبور، بر حاجي واجب نخواهد بود. مگر اينكه احتياط در امـر  
حج (كه ميان عبادات از اهميت خاصي برخوردار است) اقتضا كند كه حاجي اضحيه را 

تـر   در مكان ديگري كه منجر به اسراف آن نشود، ذبح كند. اين احتيـاط، هنگـامي قـوي   
ه با استقراء موارد مختلف، دريابيم كه شارع مقدس، وجوب قرباني را در هيچ شود ك مي

موردي ساقط نكرده و حتي بر كسي كه پول خريد قرباني را ندارد، واجب نموده اسـت  
كه به عنوان بدل قرباني، سه روز متوالي در ايام حج و هفت روز پـس از بازگشـت بـه    

ِمنُتْم فَ (وطن، روزه بگيرد: 
َ
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ارع نباشـد، از  اگر اطالق در دليل شـ «اند كه  بعضي نويسندگان در اينجا اشكال كرده
شود كه شارع راضي به ترك قرباني در صورت ممكـن بـودن مصـرف،     كجا فهميده مي

  ٤٠»نيست؟
ايـم،   پاسخ آن است كه ما با تمسك به اطالق، عدم رضايت شـارع را كشـف نكـرده   

بلكه با استناد به دليل خاصي كه در هر مورد وجود داشته، عدم رضايت شارع را نسبت 
كـه بـر شـخص مسـدود واجـب        ايم؛ مانند ادلـه خاصـي   دست آوردهبه ترك قرباني به 

كنـد و از   انـد، قربـاني    كرده  كه او را از ورود به مكه يا حرم منع كند، در همان محلي  مي
  ٤١ است. احرام خارج شود؛ با اينكه به منا نرسيده 

ان، اش را با خود آورده و ميان راه بر اثـر خسـتگي حيـو    كه قرباني همچنين بر كسي 
نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مكان، هـدي (قربـاني) را ذبـح    
كرده و چيزي بنويسد و بر الشه قرباني بگذارد كه اين هدي است تا هركس كه از آنجـا  

  ٤٢ گذرد، بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد. مي
داليل نظريه مـورد بحـث، يعنـي    آنچه تا اينجا گفته شد، در توضيح و تبيين يكي از 

ادله حرمت اسراف بود و روشن شد كـه اسـتناد بـه ادلـه مزبـور، مـا را بـه ايـن نتيجـه          
رساند كه ذبح قرباني در منا (با اين فرض كه امكان ذبح كردن در منا موجـود باشـد)    مي

گردد، جـايز نيسـت.    به شكلي كه امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتالف آن مي
ذا بر حاجي الزم است كه قرباني خود را در مكاني ذبح نمايد كه بتوانـد گوشـت آن را   ل

هاي نزديك بـه منـا و ديگـر     اش برساند و در اين مورد، فرقي بين مكان به مصارف ويژه
  .ها وجود ندارد مكان

  انتقال تمامي مذابح از منا .۲

ا، همـه مـذابح، از   يكي ديگر از داليل نظريه مورد بحث اين اسـت كـه در زمـان مـ    
از طرف ديگـر   .سرزمين منا منتقل شده و در حال حاضر، هيچ مذبحي در منا قرار ندارد

دانيم كه به اجماع علماي شيعه و تصريح روايات، ذبح واجب را بايـد در منـا انجـام     مي
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بدين ترتيب، عمل به اين واجب شرعي، يعني واقع ساختن ذبح در منا، در زمان مـا  
ممكن نيست. در اين صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صـحت ذبـح   

كـه در وضـعيت موجـود،      م، چه درحال اختيار و چه درحال اضطرار، واضح استبداني
اصل ذبح ساقط خواهد شد؛ چراكه مشروط (يعني ذبح) با انتفاي شرطش (يعنـي وقـوع   

شود. ولي اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط براي حال اختيار بـدانيم،   در منا) منتفي مي
رار، ذبح در مكان ديگري غيـر از منـا واجـب    اش اين خواهد بود كه در حال اضط الزمه

ها وجود  هاي نزديك به منا و ديگر مكان است، بدون اينكه در اين مورد فرقي بين مكان
  ٤٤داشته باشد؛ زيرا دليلي بر لزوم رعايت اقربيت به منا نداريم.

قبل از آنكه به تبيين و توضيح اين دليل و پاسخ به شبهات مطرح شـده در مـورد آن   
  ازيم، الزم است چند نكته را خاطرنشان كنيم:بپرد

اوالً: اين دليل ربطي به مسئله حرمت اسراف نـدارد؛ يعنـي حتـي اگـر ادلـه تحـريم       
  .اسراف را شامل ذبح به وضعيت فعلي آن ندانيم، باز اين دليل به قوت خود باقي است

ـ   ل اول، فـرق دارد؛  ثانياً: نتيجه استناد به اين دليل، با نتيجه حاصل از استدالل بـه دلي
رسيم كه يـا اصـوالً در وضـعيت فعلـي (كـه       زيرا با استناد به دليل دوم، به اين نتيجه مي

امكان ذبح در منا وجود ندارد) اصل وجوب ذبح از عهده حجاج سـاقط خواهـد شـد و    
در نتيجه ذبح در مذابح فعلي كه همگي خارج از منا هستند، هيچ لزومي ندارد يـا اينكـه   

ن واجب است، ولي واقع ساختن آن در مذابح کنوني ضرورتي نـدارد. بلكـه   ذبح همچنا
كـه   تـوان آن را بـه انجـام رسـانيد. درحـالي      در هر مكان ديگري، از جمله در وطن، مي

رسـيديم كـه اصـالً ذبـح در وضـعيت        براساس دليل اول (حرمت اسراف) به اين نتيجه
قربـاني شـود، حـرام اسـت؛ نـه      فعلي، به صورتي كه منجر به اسراف و اتالف گوشـت  
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  .واجب و نه جايز
هاي نزديـك بـه    ثالثاً: اين مقدار از مسئله كه پس از عدم امكان ذبح در منا بين مكان

هاي دور از منا فرقي نيست و بر مكلف واجب نيست كه هنگام ذبح، اقربيت  منا و مكان
فقيـه صـاحب    به منا را رعايت كند، مطلب جديدي نيست كه بـراي اولـين بـار توسـط    

فتواي مورد بحث ما مطرح شده باشد. بلكه صريحاً در فتاواي بعضي از مراجـع پيشـين   
نيز آمده است و عجيب اينكه با وجود اتحادي كه از اين جهـت بـين فتـاواي مزبـور و     

گونـه اعتـراض يـا تعجبـي      فتواي مورد بحث ما وجود دارد، نسـبت بـه آن فتـاوا هـيچ    
اي ديگـر   با فتواي مورد بحث مقالـه حاضـر، دقيقـاً بـه گونـه     كه  برانگيخته نشد. درحالي

  برخورد گرديد!
توان به آيـات عظـام خـويي، گلپايگـاني و      در هر صورت، ازجمله مراجع مزبور، مي

  كنيم: اشاره كرد كه فتاواي آنان را در ذيل نقل مي =اراكي
خود منا در صورتي كه ذبح در «اهللا العظمي خويي سؤال شده است:  از حضرت آيت

ممكن نباشد، وادي محسر و مزدلفه و مكه چه فرق دارد، با آنكه ممكن اسـت در مكـه   
  »سهم فقير را به فقير داد و در منا انجام اين عمل مشكل است؟

الحجه ممكن نباشد ذبح در منا، پس بـه وقـتش    اگر تا آخر ذي«له پاسخ دادند:  معظم
  ٤٥».در آنجا ذبح نمايد، و اهللا العالم در هر كجا كه عمل به وظيفه بهتر انجام شود،

در فرض مسئله، «اند:  در پاسخ به سؤال مشابهي فرموده =اهللا العظمي گلپايگاني آيت
چنانچه ساير شرايط صحت ذبح در مذابح مذكور محقق باشد، رعايـت اقربيـت بـه منـا     

  ٤٦».و مطابق احتياط است  واجب نيست؛ اگرچه اولي
هـاي جديدالتأسـيس، در فـرض     ذبح در مسلخ«اند:  فرموده اهللا العظمي اراكي نيز آيت

عدم امكان ذبح در منا، در صورتي كه شرايط شرعي ذبح رعايـت شـود، مـانعي نـدارد؛     
  ٤٧».ها از منا دورتر باشد و رعايت اقربيت به منا الزم نيست هرچند نسبت به ساير مسلخ

پردازيم كه بر ايـن دليـل    با توجه به نكات فوق، اينك به نقد و بررسي اشكاالتي مي
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  وارد شده است:
هايي  در حقيقت اين دليل مبتني بر پيش فرض«به نوشته بعضي از نويسندگان،  الف)

هـاي   نگـاه  يك از قربا كدام تمام نيست؛ زيرا اوالً مبتني بر اين است كه هيچ است كه هيچ
يـا منـع قـانوني    هـا عسـر و حـرج     فعلي در منا نباشد يا اگر هست، ذبح در آن قربانگاه

داشته باشد و اين امر، ثابت نيست و طبق اظهار نظر بعضي از افراد مطلع، هنوز در خود 
تواننـد در آنجـا قربـاني كننـد و      هايي است كه بدون هيچ مشكل، تعـدادي مـي   منا مذبح

  ٤٨».هاي جديد نيز در منا واقع است همچنين قسمتي از مسلخ

  نقد و بررسي

دانند كه تابلوهاي بسيار بزرگـي كـه از    اند، مي ين منا را ديدهكساني كه از نزديك سرزم
ماند، در آن سرزمين نصب شده و به وضـوح ابتـدا و انتهـاي     اي مخفي نمي ديد هيچ بيننده

�!�)F %�«منا را با عبارت a F(�Z � a�% «       مشخص كـرده اسـت و دقيقـاً چنـدين متـر پـس از
اولين مذابح كه به صورت سنتي يا غير مكـانيزه،  كند،  كه انتهاي منا را مشخص مي تابلويي 

گيرد، قرار دارند؛ تا چه رسد به مذابح مكانيزه كه بسيار دورتر  ذبح قرباني در آنها انجام مي
الحجـه،   انـد و حجـاج در صـبح روز دهـم ذي     از اين فاصله و در وادي محسر قرار گرفته

كننـد. عـالوه بـر ايـن، در      بـور مـي  هنگام رفتن از مشعر به منا، از كنـار بعضـي از آنهـا ع   
هايي كه در عربستان چاپ شده، به وضوح حدود منا مشخص شده و تمـامي مـذابح    نقشه

در خارج از منا نشان داده شده است؛ اعم از مـذابح سـنتي و مكـانيزه. بـدين ترتيـب، بـر       
دوده منـا  يك از مذابح در محـ  اند، هيچ اساس اعتماد به آنچه اهالي سرزمين منا اظهار داشته

هـا   دانيم كه اصوالً از نظر شرعي، براي شناخت حدود هر يك از سـرزمين  قرار ندارد و مي
شود، بايـد بـه اهـل همـان وادي و مـردم آن       هايي كه اعمال حج در آنها انجام مي و وادي

نقـل شـده    7بن عمار از امـام صـادق   معاويةكه در صحيحه  سرزمين مراجعه نمود؛ چنان
ها) بايد از اعـراب و مـردم آن    براي تشخيص وادي عقيق (يكي از ميقات«است كه فرمود: 
�] �  5�w«؛ »وادي سؤال كرد�c� � ����� 1q]H �/ ¨�<V�� QVH @ � � w(et.«٤٩  
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  آمده است كه به فرزندشـان دسـتور دادنـد بـراي     7در روايت ديگري از همان امام
�\�P -�1  5�7 /� �6!��«ؤال كند: جا س تشخيص وادي محسر، از مردم، يعني اهالي همان

 �¼Y M��� W O�V. X �l 4d 4!� &� �V6� ؟ �i� jf( �/ d%q+ ,x :1�<+a V](a 1�<+   P�+�/ x :P��� P�
1�<+  X. :P� �����.«٥٠  

بنـابراين بـراي    ٥١واضح است كه نه وادي عقيق خصوصيتي دارد و نه وادي محسـر. 
توان از اهـالي همـان    هاي مربوط به مراسم حج، مي شناخت محدوده هر يك از سرزمين

  ٥٢اند. كه بعضي از فقها نيز صريحاً به اين مطلب فتوا داده سرزمين سؤال نمود؛ چنان
توان گفت: اهالي يك محل، در شناخت حد و مـرز آن، خبرويـت    عالوه بر اين، مي

اب حجيــت قــول اهــل خبــره معتبــر اســت. بنــابراين نظرهــاي دارنــد و قولشــان از بــ
اي كه از سوي خبرگان عربستان سعودي اظهار شـده اسـت، كـامالً معتبـر و      كارشناسانه

اي بـراي مخفـي كـردن و غلـط      قابل اعتماد است؛ خصوصاً با توجه به اينكه هيچ انگيزه
  .دادن حدود واقعي منا از سوي عربستان تصور ندارد نشان

انـد، نوعـاً    تر دانسته ول بعضي افراد مطلع به تعبير نويسنده كه حدود منا را وسيعاما ق
هـاي گذشـته اسـت و در مقابـل رأي      مستند به عمل خارجي برخي از حجـاج در سـال  

كارشناسان و خبرگان سرزمين حجاز، اعتبـاري نـدارد؛ حتـي اگـر بتـوان قـول آنـان را        
ارض بـا قـول اهـل خبـره سـرزمين      مصداق سخن اهل خبره دانست بدون شك در تعـ 

حجاز، مرجوح بوده و از درجه اعتبار ساقط است؛ چراكـه ظـن نـوعي حاصـل از قـول      
تـر   اهالي سرزمين حجاز از ظن حاصل از قول كساني كه اهل آن سرزمين نيستند، قـوي 

است؛ حتي بنابر فرض محال كه اين دو در يك درجه از قوت باشند، مقتضـاي قاعـده،   
اي كـه   قول و اكتفا به قدر متيقن از سرزمين مناست؛ يعني همان محـدوده تساقط هر دو 

  .است امروزه در اين سرزمين با تابلوهاي بزرگ مشخص شده
ايـن دليـل)   «(دومين اشكال نويسنده مزبور بر دليل مورد بحث ايـن اسـت كـه:     ب)

ذبـح در  مبتني بر اين فرض است كه بين روز دهم و روزهاي يازده و دوازده، از جهـت  
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منا، تفاوتي نباشد. اما اگر امكان داشته باشد كه در روزهاي بعد، بدون عسـر و حـرج و   
احتيـاط وجـوبي     منع قانوني در منا قرباني كند، طبق نظر كسـاني كـه تـأخير را خـالف    

  ٥٣».دانند، وظيفه دارد تأخير بيندازد... مي

  نقد و بررسي

ـ  الحجـه جـايز    ا روز سـيزدهم ذي از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث، تأخير ذبح ت
بنابراين در صورتي كه حاجي بتوانـد در يكـي از روزهـاي دهـم تـا سـيزدهم،        ٥٤است

هـاي ديگـر، ماننـد     قرباني خود را در منا ذبح كند و اسرافي هم پيش نيايد، مسلماً بر راه
قـط  ذبح در مذابح جديد يا در وطن، مقدم است. لذا ذبح در غير منا، از ديدگاه ايشان، ف

يـك از روزهـاي مزبـور، ذبـح در منـا بـا رعايـت         در صورتي جايز اسـت كـه در هـيچ   
  .پذير نباشدشرايطش، امكان

اين دليل مبتني بر اين است كه وادي محسـر  «اشكال سوم نويسنده اين است كه:  ج)
كه بعضي از فقها بر اين باورند كه وادي محسر، جزو مناسـت و   جزو منا نباشد. درحالي

�·� «نويسد:  يد ثاني اين نظريه را به بسياري از فقها نسبت داده، ميمرحوم شه,��� XY� �
Y M��� ²�� �	�� Ff0�u �l � �F6<V�� 5% �l!�� ��% ¨
N� �� ji�i�� M!#� P
Vf 5% 	�( � � �¼

�	�% P�\� B�� 5% l���� � *�S(� �	�� Pf�u *� تواننـد بـدون    و بدون شك، حجاج مـي  ...».�!�
هاي جديدي كه در وادي محسر ساخته شده،  عسر و حرج و منع قانوني، در مسلخهيچ 

قرباني كنند و امكان قرباني در وادي محسر، طبق اين نظر، در حقيقت امكان قربـاني در  
  ٥٥».مناست

  نقد و بررسي

كه خود نويسنده نيز التفـات داشـته اسـت، در مـورد حـدود منـا، فقهـا نظريـه          چنان
ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث و بسياري از فقهـاي معاصـر، وادي    واحدي ندارند. از

محسر خارج از مناست، در نتيجه امكان ذبح قرباني در آنجـا بـه معنـاي امكـان قربـاني      
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كردن در منا نيست؛ بدين ترتيب، اختالف فتواي فقها در اين مورد به اخـتالف در يـك   
حدود مناست و واضح است كه  گردد كه همان تعيين مسئله موضوعي يا صغروي بر مي

دهد. بنـابراين اگـر    هر فقيهي، طبق نظريه مورد قبول خود در تشخيص موضوع، فتوا مي
كسي اشكالي بر اين نظريه داشته باشد، بايد اثبـات كنـد كـه سـرزمين منـا شـامل وادي       

  .گردد، نه اينكه صرفاً نظريه ديگران را بدون استدالل نقل نمايد محسر نيز مي
� �!� %��«آمده است:  9مورد حدود منا بايد گفت: در حديثي از امام صادق اما درa 

 �¼Y M��� a�T F6<V�� 5%.«7اين حديث را مرحوم صدوق، با دو سـند از امـام صـادق    ٥٦ 
، هـر دو سـند   »روضـة المتقـين  «اول در كتـاب   كه به تصريح مرحوم مجلسي  كرده   نقل

ح و ديگـري موثـق اسـت. عبـارت عالمـه      معتبر است؛ چراكه يكي از آن دو سند صحي
0�«است:  محمدتقي مجلسي چنين �� W B�K�)�� � ·�?K�� W �03� 5� F(��V%  5��� ¨�_)L�

�� ��!6�9 ��� F6<V�� �I �	�+ �i�� �F6<V�� 5% ��% �!� 1�-a � �]Y M���� � ���% ��� E��� )�l � �
��0  �q% 5% J(- V�L�.«٥٧  

آيد كه  كه حد منا را وادي محسر قرار داده است، چنين برمي 7از ظاهر عبارت امام
وادي محسر، خارج از مناسـت. همچنـين از توضـيحي كـه مرحـوم مجلسـي در شـرح        

��� %��«حديث آورده و وادي محسر را بين مشعر و منا معرفي كرده است  ��� )�l �a  �
V�L� «گردد شود كه وادي محسر جزو منا محسوب نمي معلوم مي.  
اسـتناد كـرد كـه     7توان به روايت ديگـري از امـام صـادق    تأييد اين حديث مي در

�� %�«فرمود:  �% �!�a  �¼Y F;��eL� �  ».وادي محسر در بين منا و مزدلفه قرار دارد«؛ ٥٨»
به اين مطلب در معجم البلدان نيز اشاره شده و مؤلف كتاب ذيل عنوان محسر گفتـه  

� ��g�% 5% 7 است:a P./� E��� )l X� F;��eL� x �no٥٩
  

نامه معروف خود، قول مشـهور را خـروج وادي محسـر از     همچنين دهخدا در لغت
نام واديي است بين منا و مزدلفه كه نه از اين اسـت و  « :حدود منا دانسته و نوشته است

انـد   است بين مكه و عرفـه و نيـز گفتـه    نه از آن، بنابر قول مشهور، و گويند نام موضعي
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  ».است ميان منا و عرفه جايي 
و مؤيداتي كه براي آن ذكـر   7شود كه طبق حديث معتبر از امام صادق مالحظه مي

شد، وادي محسر، خارج از منا قرار دارد. لذا امكان قرباني كـردن در آن وادي، بـه هـيچ    
ظريـه  وجه به معناي امكان قرباني در منا نيست. بنابراين از نظر موضوعي يا صـغروي، ن 

  .مورد بحث ما بر مبناي صحيح و قابل دفاعي، قرار دارد
محتمل است اقربيت به منا در امر ذبـح، نقـش داشـته    «د) چهارمين اشكال نويسنده: 

شود بين تعيين وادي محسر و تخيير ميـان   باشد. وقتي اين احتمال داده شد، امر داير مي
كند به احتيـاط   خيير، عقل حكم ميوادي محسر و ساير امكنه و در دوران بين تعيين و ت

و اخذ به آن فردي كه احتمال تعين دارد؛ زيرا تنها در اين صورت است كه فـراغ يقينـي   
  ٦٠».شود حاصل مي

  نقد و بررسي

داند، وجهي ندارد كه اقربيـت بـه منـا و تعـين      كسي كه وادي محسر را جزو منا نمي
ظر چنين شخصـي، شـرط صـحت    وقوع ذبح در وادي محسر را محتمل بداند؛ زيرا از ن

ذبح آن است كه در منا واقع شود و وقتـي تحقـق چنـين شـرطي ممكـن نباشـد، تمـام        
هاي غير از منا، اعم از دور و نزديك، با هـم يكسـانند. لـذا اصـالً دوران امـر بـين        مكان

آيد؛ به عبارت ديگـر: وجهـي بـراي احتمـال مراعـات اقربيـت        تعيين و تخيير پيش نمي
  .گيرد ل بدون وجه نيز اصالً مورد توجه قرار نمينيست و احتما

آري، از ديدگاه نظريه مورد بحث ما اگر در مذابح جديدي كه در وادي محسر قـرار  
دارند، بتوان ذبح را با رعايت شرايطش و بدون اسراف انجام داد، مسلماً بـر انجـام ذبـح    

د. ليكن الزامـي  هاي دورتر، همچون وطن شخص حاجي، اولويت و ترجيح دار در مكان
  نيست:

��c� ��/ W J(0 x ,�V\a  �j� �% M �! �#� ��<(� 5�%� � � �,l 5��� [-c�+ [-c� F(��0
 W *�0,�iV% �%c� �,l ��� � � �% x �	%�VR� � ���]L� ��68� �	�% �i�� F6f�)�� P�|�³
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o*�S(� �¼Y M���٦١ 
تعـين وقـوع ذبـح در وادي     اند براي لزوم رعايت اقربيـت بـه منـا و    بعضي كوشيده

محسر، به هنگامي كه ايقاع ذبح در منا ممكن نيست، وجوهي ارائه دهند كه در ذيـل بـه   
  پردازيم: نقد و بررسي آنها مي

  7استناد به موثقه سماعه از امام صادقـ ک ي

��!6� �c O
-7g :��� ����� �� � �a  a�T �)V;H( :1�<+ ?�)V�K( D�� �	�
� �O�-�r �
 �¼Y M���on٦٢ 

روايت، آن است كه وادي محسـر، بـدل اضـطراري     گفته شده كه متفاهم عرفي ازاين
گيرد، اعم از وقوف و ذبح اسـت. بنـابراين    منا، نسبت به تمام اعمالي كه در منا انجام مي

كنند، بايد بـه وادي محسـر برونـد و تـا      نتوانستند قرباني خود را در منا ذبح  اگر حجاج
  .رسد هاي ديگر نمي پذير است، نوبت به مكان زماني كه ذبح در وادي محسر امكان

  نقد و بررسي

ظاهر روايت آن است كه ناظر به وقوف در مناست و به ديگـر مناسـكي كـه در منـا     
كند كه هرگـاه جمعيـت    سؤال مي 7بايد انجام شود، ربطي ندارد. سماعه از امام صادق

قدر زياد شود كه سـرزمين منـا گنجـايش آنـان را نداشـته باشـد، چـه كننـد؟          حجاج آن
  .»روند به وادي محسر مي«فرمايد:  حضرت مي

آيد كه همگي با هم و در  واضح است كه ضيق منا براي حجاج، در صورتي پيش مي
جـا آورنـد و ايـن امـر، فقـط در       هزمان واحدي بخواهند يكي از مناسك حج را در منا ب

پذيرد كه وقـت مشخصـي دارد و همـه حجـاج در همـان       مورد وقوف در منا تحقق مي
الحجه) بايد در منا بيتوته كنند. لـيكن در مـورد ذبـح     وقت (شب يازدهم و دوازدهم ذي

طور نيست كه واجـب باشـد    الوقوع است و اين چنين نيست؛ زيرا ذبح يك امر تدريجي
الحجه به ذبح قرباني بپردازنـد تـا آنكـه     در ساعت مشخصي از روز دهم ذي همه با هم
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سخن از ضيق و عدم گنجايش منا پيش آيد. بلكه به طـور معمـول در طـول روز دهـم     
  .كنند الحجه، به تدريج قرباني خود را ذبح مي ذي

آيد كـه وادي محسـر فقـط در خصـوص وقـوف، بـدل        از ظاهر روايت چنين برمي
دانيم كـه قيـاس ذبـح بـه وقـوف نيـز صـحيح         ست نه در امر ديگري و مياضطراري منا

نيست. بنابراين در صورت عدم امكان ذبح در منا، بر حجاج واجـب نيسـت كـه حتمـاً     
قرباني خود را در وادي محسر ذبح كنند و به اصـطالح وادي محسـر بـراي ذبـح تعـين      

  ٦٣ندارد.

 (استناد به آيه شريفه ـ دو 
ْ
ُْدَن َجَعل ْdَو ا ِ   )ناها لَُكْم ِمْن َشعائِِر اب�

شعائر الهي معموالً عبارت است از عباداتي كه به صورت گروهـي و دسـته جمعـي    «
پذيرد؛ مثالً نماز جماعت از شعائر اهللا شمرده شده، اما نماز فرادا چنين نيسـت.   انجام مي

خاصـي انجـام   ها در روز عيد به صورت گروهي در مكـان   اين امر اقتضا دارد كه قرباني
پذيرد. بنابراين فتوا به ذبح قرباني در وطن، اين عمل بسيار مهم را از حالت شعائر الهـي  

  ٦٤».سازد بودن خارج مي

  بررسي نقد و

�� /��`} �)��P«گويـد:   مرحوم فيض كاشاني در تفسير صافي مي|�V�8« شـعائر الهـي   «؛

  فرمايد: الميزان ميو مرحوم عالمه طباطبايي در تفسير » هاي دين خداست نشانه
هـايي   واژه شعائر جمع شعيره است و شعيره به معناي عالمت است و شعائر خدا عالمت

  كه خودش فرمود: اطاعتش نصب كرد؛ همچنان كه خداوند آنها را براي  است 
) ِ َمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اب�

ْ
فا َو ال ناها لَكُ (و نيز فرمود:  )إِن� الص�

ْ
ُْدَن َجَعل ْdْم ِمـْن َشـعائِِر َو ا

 ِ دهنـد و بـا شـكافتن     كه آن را براي قربـاني سـوق مـي    و مراد از آن، شتري است  )اب�
كنند تا معلوم شـود كـه ايـن شـتر قربـاني       كوهانش از طرف راست عالمت گذاري مي

  ٦٥است.
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  است: در تفسير نمونه آمده 
هـاي   هللا به معناي نشـانه شعائر جمع شعيره به معناي عالمت و نشانه است. بنابراين شعائرا

هاي كلي و آنچه در نخستين  هاي آيين الهي و برنامه پروردگار است كه شامل سرفصل

باشد كه انسان را به يـاد   برخورد با اين آيين چشمگير است و از جمله مناسك حج مي

ا هاي ديني وارد شده و انسان ر اندازد... . كوتاه سخن اينكه تمام آنچه در برنامه خدا مي

اسـت و بزرگداشـت آن، نشـانه     انـدازد، شـعائر الهـي     آيين او مـي  به ياد خدا و عظمت 

  ٦٦هاست. تقواي دل

  نويسد:   مرحوم عالمه شعراني نيز در توضيح معناي شعائر مي
هر چه دليل آن باشد كه شهر يا مكان يا مردم و جماعت و بنا و اشياي ديگر متعلـق بـه   

كه دليل آن است كه شهر اسالمي است يا منار مساجد اسالم و توحيد است؛ مانند اذان 

و ناقوس شعار نصارا؛ يعني از شهري كه صداي ناقوس خيزد، دليل آن است كه مـردم  

نصارا هستند و انگشتر منقوش به قرآن، دليل اسالم است و صليب، شعار نصارا و هكذا 

ِ َفإِن�ها ِمْن َيْقَوى ( ْم َشعائَِر اب� Iُقلُوِب َو َمْن ُفَعظ
ْ
خدا را تعظيم كند، بـه    هركس نشانه )ال

  ٦٧علت تقواي دل اوست و دليل ايمان او.

نيـز  » شـعائراهللا «روشن شد كه شعائر جمع شعيره به معناي مطلق عالمت و نشـانه و  
هاي پروردگار است كه مصاديق زيادي همچون اذان و حجـاب و منـاره    به معناي نشانه

گـردد و الزامـاً بـه معنـاي عبـادت       وه را شـامل مـي  مساجد و قرباني حج و صـفا و مـر  
هاي گروهي نيز يكي از مصاديق شعائراهللا است؛ زيـرا   جمعي نيست؛ گرچه عبادت دسته

اندازد. ولي مصداق منحصر نيسـت. بنـابراين فتـوا بـه      ديدن آنها انسان را به ياد خدا مي
ه قيـد انجـام عمـل بـه     جواز ذبح در وطن با شعيره بودن قرباني منافاتي ندارد؛ چـرا كـ  

كـردن از   جمعي در معناي شعائر اخذ نشـده، لـذا نفـس قربـاني     صورت گروهي و دسته
جمعـي انجـام شـود و چـه بـه        هاي الهي است؛ چه بـه صـورت دسـته    شعائراهللا و نشانه

طور است. در نتيجه حتي  گونه كه ديگر مصاديق شعائراهللا نيز همين صورت فردي؛ همان
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  در وطنش قرباني خود را ذبح كند، بـاز اطـالق نـام شـعائراهللا      رادااگر شخصي به طور ف
بر آن صحيح است؛ زيرا موجب يـادآور شـدن خداونـد بـوده، بيننـده را بـه يـاد خـدا         

  .اندازد مي
ُمْعـoَ� (سه ـ استناد به آيه شريفه  

ْ
قـانَِع َو ال

ْ
ْطِعُمـوا ال

َ
    )َفـإِذا وََجَبـْت ُجُنوُبهـا َفfُُـوا ِمْنهـا َو أ

اي باشد كه امكان خوراندن و خـوردن   معناي آيه اين است كه قرباني به گونه«    )۳۶ حـج: (
كنـد كـه    خود حاجي وجود داشته باشد (به نحو وجوب يا استحباب) و اين اقتضـا مـي  

ذبح، اگر در خود منا هم امكان نداشت، در خارج منا، منتهاي متصل به منا انجام بگيـرد  
  ٦٨».راهم گرددتا امكان خوردن و خوراندن آن ف

  نقد و بررسي

نويسنده در اين استدالل چنين پنداشته كه چون خوردن حاجي از گوشت قربـاني و  
هاي متصل به منا  پذير است كه ذبح در مكان اطعام آن به ديگران، فقط در صورتي امكان

انجام شود و در جاي ديگر، مانند وطن، چنين امكاني نيست، بنـابراين بـر حجـاج الزم    
  .هاي متصل به منا ذبح نمايند قرباني خود را در مكاناست 

  رسد كه اين دليل نيازي به نقد يا پاسخ نداشته باشـد؛ زيـرا واضـح اسـت     به نظر مي
  پـذير اسـت؛ بـه    كه خوردن و اطعام از گوشت قرباني در وطـن نيـز بـه راحتـي امكـان     

ذبـح كـرده،    اش را اين صورت كه حاجي بعد از بازگشت از حج، در وطن خود قربـاني 
آن را در موارد الزم و ويژه، مصرف نمايـد. لـيكن گويـا نويسـنده برداشـت ديگـري از       
فتواي مورد بحث داشته و همان برداشت ناصـواب، او را بـه اسـتنتاجي اشـتباه افكنـده      

  .است
كه بر اساس فتواي مورد بحـث، بـر شـخص      توضيح اينكه: ايشان چنين تصور كرده

ريزي كنـد كـه آنهـا در     اي برنامه گونه ان يا خويشان خود، بهاست با دوست حاجي واجب 
اي را از سـوي حـاجي در وطـنش ذبـح      همان روز عيد قربان در ساعت معين، اضـحيه 

گاه حاجي پس از اطمينـان از ذبـح    كرده، گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و آن
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ويسـنده در ابتـداي بررسـي    شاهد بر اين مطلب آن است كه ن .آنها، حلق يا تقصير نمايد
بـراي  «فتواي مورد بحث، آن را به صورتي كامالً اشتباه نقل كرده و چنين نوشته اسـت:  

جلوگيري از هدر رفتن و اسراف اين نعمت خدا و رعايت ترتيب ميان اعمال روز عيـد  
در منا، الزم است حجاج محترم هنگام حركت از وطن يا با تلفـن بـه يكـي از اعضـاي     

يا فاميل خود، وكالت دهند كه روز عيد قربان، در ساعت معـين، گوسـفندي يـا    خانواده 
گاو و... را به نيت قرباني ذبح نمـوده و گوشـت آن را ميـان مسـتمندان تقسـيم كننـد و       

  ٦٩».حجاج در روز عيد، پس از اطمينان از ذبح، حلق يا تقصير نمايند
با دوستان يـا خويشـان در    كه فتوا اصالً اين نيست و به هيچ وجه هماهنگي درحالي

وطن الزم دانسته نشده، بلكه بـه عـدم وجـوب آن تصـريح شـده اسـت. پـس چگونـه         
نويسنده چنين برداشتي كرده است؟! عين عبارت قسمت مورد نظر از فتـوا ايـن اسـت:    

»��x��a  {)�( ·�,�
� >�-!�"x� � Xlx� �V� j% ��;Hx� � ¨�]�i�� ���%x� �0)" W ?�rc�a 
 W R)�� ��� 5  W �	�N Q±H ]V�� Jf)( P�\x Jf�)� 7�� �,l 5�� d!V� BK<i�� � �	+0�K%� 

5% B�� a
� �N� � ���N�.«٧٠  
استدالل كرده كه بر اسـاس ايـن فتـوا، اگرچـه امكـان اطعـام        نويسنده با خود چنين 

مستمندان از گوشت قرباني وجود دارد، ولي حاجي خود نخواهـد توانسـت از گوشـت    
اش در وطـن و در   باني خويش بخورد؛ چرا كه او در سرزمين حجاز اسـت و قربـاني  قر

نتيجه به اين صورت يك كار مستحب، كه خوردن حاجي از گوشت قرباني باشد، تـرك  
هاي متصل به منا ذبح شود، انجام اين كار  كه اگر همين قرباني در مكان شود. درحالي مي

ـ   اش) نيـز امكـان پـذير خواهـد شـد.       انيمستحب (يعني خوردن حاجي از گوشـت قرب
هاي متصل به منا ذبح شود تا امكـان عمـل بـه     بنابراين الزم است قرباني در همان مكان

توان به نفع نويسنده و در  است كه مي اين استحباب شرعي فراهم گردد. اين نهايت بياني
  جهت تتميم استدالل ناتمام او ارائه کرد.

ين بيان و پذيرش فتوا به شكلي كه نويسنده نقـل كـرده   حتي با ا كه واضح است  ليكن
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شود؛ زيـرا از ديـدگاه صـاحب نظريـه مـورد بحـث،        است، نيز مدعاي ايشان اثبات نمي
همچون بسياري ديگر از فقها، خوردن حاجي از گوشت قرباني خود مستحب است، نـه  

قربـاني در  تـوان ذبـح    كه براي انجام يك كار غير واجب، نمـي  است  و بديهي  ٧١واجب
  .هاي متصل به منا را واجب دانست مكان

كنـد و   هاي مزبور، اولويـت پيـدا مـي    بلي، حداكثر اين است كه ذبح قرباني در مكان
كه پيش از اين گفتيم، صاحب نظريه مورد بحث ما خود به ايـن اولويـت تصـريح     چنان

��«است:  كرده، فرموده x� ��/ W J(0x �V\a  ���<(� 5��%� � � �,l 5��� [-c�+ [-c� F(��0
 W *�0,�iV% �%c� �,�l ���� � � ��% x �	%�VR� � ���]L� ��68� �	�% �i�� F6f�)�� P�|�³ j% M!#�

 *�S(� �¼Y M���.«٧٢  

  خالصه كالم

اي كه منجر  با توجه به ادله حرمت اسراف و قوت و شمول آنها، ذبح قرباني به گونه
و اتالف آن شود، جايز نيست و در اين مورد، فرقي نيست بين ذبح در منـا و  به اسراف 

بنابراين در وضعيت فعلي كـه در بسـياري از مـذابح موجـود در سـرزمين       .خارج از منا
شوند، ذبح كردن اضحيه در آنها جـايز نيسـت و بـر     ها دفن يا سوزانده مي حجاز، قرباني

ه بتوانند از اسراف آن جلوگيري كرده و بـه  حجاج واجب است در مكاني قرباني كنند ك
  .مصرف مستمندان برسانند

اما از آنجا كه در روايات، براي ذبح قرباني حج تمتع، سرزمين منا مشـخص شـده و   
يك از مذابح در اين سرزمين قرار ندارد و دليلي نيز بر لزوم رعايت اقربيـت   امروزه هيچ

در هر مكـاني كـه گوشـت قربـاني اسـراف      توانند  به منا در دست نيست، لذا حجاج مي
نشود و به مصارف معينش برسد، قربـاني خـود را ذبـح كننـد؛ چـه ايـن مكـان مـذابح         

اي باشد كه در وادي محسر ساخته شده و چـه وطـن خـود آنهـا يـا هـر مكـان         مكانيزه
  ديگري.
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  يپژوهشي در ذبح نيابت

  )1هاي حضرت امام خميني  (با اهتمام به ديدگاه

  مهدي مهريزي

  .ش  ه١٣٧٨، زمستان ٣٠ميقات حج، شماره 

جـا   مسئله مورد بررسي نوشتار حاضر اين است که آيا كسـي كـه اعمـال حـج را خـود بـه      

توانـد نايـب بگيـرد، نايـب چـه       تواند براي ذبح نايب بگيرد؟ در صورتي کـه مـي   آورد، مي مي

و  =هاي حضرت امام شتر روي ديدگاهيهايي بايد دارا باشد؟ اهتمام و تأکيد اين مقاله ب ويژگي

نقد و بررسي آنهاست. نويسنده پس از بيان چهار نکته مقدماتي، به اصل مسئله پرداخته و آن 

دو محور کلي جواز نيابت و شرايط نايب مطرح کرده اسـت. ايشـان در محـور نخسـت،     را در 

جواز نيابت در ذبح را از امور مسلم نزد فقيهان دانسته و براي تأييد سخن خـود، عبـاراتي را از   

شيعه بـودن و ايمـان   «و » نيت«فقها و برخي روايات نقل کرده است. در محور دوم دو شرط 

ست. نگارنده در پايان نتيجه گرفته است کـه اوالً: جـواز نيابـت در ذبـح     ، بررسي شده ا»ذابح

مورد قبول فقها قرار گرفته است و ثانياً: در ذبح نيابتي، مکلف و حاجي بايد نيـت كنـد و نيـت    

  كند و در ذابح، تشيع و ايمان معتبر نيست. ذابح كفايت نمي

اسـت؛ بـدين معنـا    » نايبنيابت در ذبح و شرايط «موضوع اين نوشتار بررسي فقهي 
تواند براي ذبح نايب بگيرد يـا نـه؟    آورد، مي جا مي كه آيا كسي كه اعمال حج را خود به

هـايي در نايـب شـرط اسـت؟ در ايـن بررسـي،        تواند نايب بگيرد، چه ويژگي و اگر مي
  .و نقد و تحليل آن است 1بيشترين توجه به ديدگاه فقهي امام خميني



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۲۵۸
 

  عنوان مقدمه، ضروري است: حث، بيان چند نكته بهپيش از وارد شدن به ب
. فلسفه اعمال عبادي، تسليم، خشوع و سرسپردگي بنده به درگاه خداوندي اسـت  ۱

شود كه عمل عبادي، با توجه و نيت پـاك،   ها زماني از كار عبادي حاصل مي و اين بهره
  .رو، عبادات و مناسك عبادي، قائم به فرد است انجام شود. ازاين

اساس همين فلسفه، مسئله نيابت در كارهـاي عبـادي، از مباحـث اختالفـي نـزد       بر
فقيهان است؛ زيرا در تصور اولي، نيابت با فلسفه انجام اعمـال عبـادي مغـايرت دارد و    

رو فقيهـان   كنـد. از همـين   هاي عبـادت را تحصـيل نمـي    واگذاري عمل به ديگري، بهره
پـذيرد. بلـي، پـس از وفـات او،      نده، نيابت نمينظر دارند كه نماز و روزه مکلف ز اتفاق

خـاطر دليـل خـاص شـرعي      توان به نايب سپرد. اين هـم بـه   اش را مي اعمال فوت شده
توان يك قاعده به دست آورد كه دايره نيابت در اعمال عبادي، بـه   است. از اين باب مي

ا بـا روح عبـادي   اجازه شارع و ميزان اجازه او بستگي دارد و بيش از آن روا نيست؛ زير
كه تجويز اصل نيابت بر عهده شـارع اسـت، تعيـين شـرايط      بودن سازگار نيست و چنان

  .نايب و ساير امور هم به عهده اوست
از همين رو قاعده اولي در عبادات، عدم جواز نيابت است، مگر آنكه دليـل شـرعي   

يد به همان قاعده بر جواز آن اقامه گردد و هرجا دليلي وجود نداشت يا مشكوك بود، با
  .اولي تمسك جست

شهاب الدين قراضي، از فقيهان اهل سنت در قرن هفتم، اين قاعده را چنين باز گفته 
  است:  

نظـر از فاعـل، داراي مصـلحت     كارها بر دو دسته است، يك دسته كارهايي كه صرف
ء صـحيح  است؛ مانند بازگرداندن وديعه، اداي دين و... . در اينهـا نيابـت بـه اتفـاق آرا    

گردد؛ ولو از  است؛ زيرا هدف سود بردن صاحبان وديعه و ديون است و آن حاصل مي
نايب. بر همين پايه در اينها نيابت شرط نيست. دسته ديگر، افعالي است كـه بـه تنهـايي    

شود؛ مانند نماز كه هـدف از   مصلحت ندارد، بلكه با توجه به فاعل داراي مصلحت مي
شود و اگر ديگـري   ين هدف تنها از نمازگزار حاصل ميآن خضوع و خشوع است و ا
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انجام داد، مصلحت مطلوب، فوت خواهد شد و ديگر مشروعيت ندارد. در ايـن دسـته   
  ١نيز نيابت به اتفاق آرا باطل است.

تواند نيابت در يك فعل را تجويز كند، ماننـد نيابـت در نمـاز و     که شارع مي چنان .۲
تواند نيابت برخي اجزا و افعال عبادي را نيز اجازه  ين ميروزه ميت يا نيابت حج، همچن

دهد؛ يعني آنجا كه عمل عبادي مركب از اجزاي گوناگون باشد، مانند حج، بـدين معنـا   
كه نيابت  كه شارع در برخي از اجزاي آن، نيابت و به ديگري سپردن را اجازه كند؛ چنان

  .وگوي فقيهان است در رمي و ذبح مورد گفت
فـرق گذاشـته و ايـن دو را در آثـار و     » وكالـت «و » نيابـت «ي از فقيهان ميان برخ .۳

  .اند لوازم، متفاوت دانسته
  توضيح مطلب آنان چنين است:

شود. ولي قصد و توجه وكيـل   وكالت آنجاست كه كار وكيل به موكل نسبت داده مي
ن ماشـين  ت و انگيزه موكـل اسـت؛ ماننـد خريـد    يمعتبر نيست، بلكه آنچه الزم است، ن

  توسط وكيل، ساختن مسجد، رساندن مال زكات به فقير و... .
جا آورد و  گونه موارد، اگر در انجام عمل قصد قربت الزم باشد، بايد موكل به در اين

دهد و خود  است كه مباشرِ قبل، كار را انجام مي  كند. و نيابت آن قصد وكيل كفايت نمي
ده، تكليـف از مکلـف و منـوب عنـه سـاقط      كند، ليكن چون شارع تجـويز كـر   قصد مي

گردد؛ مانند حج نيابتي، يا نماز و روزه قضا كه بـر فرزنـد واجـب اسـت. در نيابـت       مي
  بايست نايب قصد كند و نيت انجام فعل داشته باشد. مي

  در نيابت، قصد و نيت بايد از نايب حاصل شود.
محقـق   .نظر دارند اتفاق نيابت در حج في الجمله مورد قبول فقيهان است و بر آن .۴

نيابت در حـج فـي الجملـه ثابـت اسـت. بلكـه اجمـاع و ضـرورت و         «گويد:  نراقي مي
سيد كاظم طباطبايي نيز  ٢».هاي متواتر، در احكام نيابت و اجازه بر آن داللت دارد روايت

  الوثقي فرموده است:   عروةدر 
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 	��جـايز اسـت؛ چنـان   ترديدي نيست كه نيابت براي ميت در حج واجب و مسـتحب،  
نيابت در حج مستحبي براي زنده، مانعي نـدارد و نيـز در برخـي از صـور حـج واجـب       

  ٣توان نايب براي زنده شد. مي

چهار قسـم نيابـت در ايـن عبـارت مطـرح      «در توضيح اين عبارت گفته شده است: 
يـا   است؛ زيرا نيابت يا براي زنده است يا براي مرده و هركدام يا در حج واجـب اسـت  

مستحب و درستي نيابت در هر چهار قسم، از ضـروريات اسـت و نصـوص شـرعي و     
  ٤ »فتاواي فقيهان بر آن گواه است!

اهللا خـويي در   مرحـوم آيـت   ٥که اند؛ چنان ديگر شارحان نيز بر همين نكته تأكيد كرده
  :تعليل نظر صاحب عروه چنين گفته است

ده است و دليلـي بـر آن وجـود نـدارد؛     نيابت از زنده با فرض توانمندي او، خالف قاع
زيرا قاعده اوليه اقتضا دارد، كاري كه بر شخصي واجب شـد بـا انجـام دادن ديگـري،     

گردد. بلي اگر مکلف خود بـه انجـام واجـب اقـدام كنـد، تكلـيفش سـاقط         ساقط نمي
  ٦شود. اما سقوط تكليف با فعل غير، نيازمند دليل است. مي

ميان شيعه، جاي ترديد و شـك نـدارد؛ گرچـه ممكـن     به هرحال، نيابت در حج، در 
  .است در برخي فروع آن، ميان فقيهان اختالف نظر وجود داشته باشد

پردازيم و آن اين است كـه آيـا    اينك پس از طرح اين چهار نكته، به اصل مسئله مي
اسـت،    در ذبح، كه يكي از افعال حج است، نيابت راه دارد يا خير؟ و اگر نيابت صحيح

رو، ايـن بحـث را در دو قسـمت دنبـال      چه شرايطي در آن منظور شـده اسـت. از ايـن   
  »:شرايط نايب«و » جواز نيابت«كنيم:  مي

   جواز نيابت .1

توان گفت كه از امور مسلم نزد فقيهـان، جـواز نيابـت در ذبـح اسـت. صـاحب        مي
ـ   ت اسـت،  جواهرالكالم در شرح كالم محقق حلي در كتاب شرايع، كه خود موافـق نياب

ت كند و در يجايز است كه نايب به جاي مکلف ذبح را انجام دهد و ن«نگارد:  چنين مي
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اي از علمـا بـدان تصـريح دارنـد. بلكـه گروهـي        كه عده اين مسئله خالفي نيست؛ چنان
  ٧».اند دعوي اجماع كرده

ح تواند به جاي مکلف ذب ذبح كننده مي«نويسد:  الناضره مي محقق بحراني در الحدائق
  ٨».كند؛ زيرا ذبح از افعالي است كه نيابت در آن راه دارد

  اند:   نويسان، همچون صاحب مدارك، گفته برخي ديگر از فقه
ذابـح  «گفتـه اسـت:   » المنتهـي «نيابت در ذبح نزد عالمان شيعي قطعي است و عالمه در 

ه دارد و تواند به جاي مکلف ذبح كند؛ زيرا ذبح از افعالي است كه نيابت در آن را مي

توان گفت اگـر حاجيـان مکلـف شـوند كـه       بر اين مطلب، سيره جاري است. بلكه مي

  ٩».آيد خود ذبح كنند، عسر و حرج عمدي پديد مي

  شود: هاي بسياري استناد شده كه به برخي از آنها اشاره مي بر اين نظريه روايت
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بگذرند و شـبانه  » جمع«رسول خدا به زنان و افراد ضعيف اجازه داد كه شبانه از منطقه 

كنند و اگر خواستند به طواف كعبه روند، كساني را از جانب خـود وكيـل   رمي جمره 

  كنند تا براي آنها قرباني كنند.

همچنـين علـي بـن     ١١ دو حديث ديگر نيز با همين تعبير از ابوبصير نقل شده است.
  نقل كرده است: :حمزه روايتي را با مضموني ديگر از امام باقر و امام صادق أبي

�/ �/%� M� :1�-  ���_ ����� {B�
+ �q�� `+ *̀ �� {�N� V ����L� �5 4% b�+/ D|�u Xf0
oP�� ·�,( 5% %q��� ����١٢ 

جـا   توانند شبانه از مشعر كـوچ كننـد و رمـي جمـره بـه      ترسند، مي هر مرد و زني كه مي
  آورند. سپس بگذرند و دستور دهند كسي براي آنان قرباني كند.

  بر جواز نيابت در ذبح داللت دارد، مانند:احاديث ذبح مالك از مملوك نيز 
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جـا   اش را مأمور كـرد حـج تمتـع بـه     از مردي پرسيد كه برده 7شخصي از امام صادق
جـاي   دستور دهد برده روزه بگيرد و اگر خواست، خـود بـه  «آورد. امام صادق فرمود: 

  ».وي قرباني كند
همچنين رواياتي كه در نيابت از ذبح كودكان و صبيان رسيده، بـر ايـن امـر گـواهي     

ر اصل نيابت داللت دارد كه در قسـمت دوم  به جز اينها، روايات ديگري نيز ب ١٤دهد. مي
  .شود بدان اشاره مي

   شرايط نيابت .2

بحث اصلي در اينجا آن است كه پس از ثبوت اصل نيابت، چه شرايطي بايد منظـور  
  گردد؟

در كتب فقهي تنها از دو موضوع به صورت اجمال سخن رفته اسـت: يكـي مسـئله    
اينـك بـه بررسـي ايـن دو مسـئله      ». بـح شرط شيعه بـودن و ايمـان ذا  «و ديگري » نيت«

  پردازيم: مي

   الف) نيت

محقق حلي، صاحب جواهر و گروهي ديگر از فقها بر اين باورنـد كـه بايـد نايـب،     
نيت در قربـاني شـرط   «افزايد:  محقق مي .عنه نيست ت منوبينيت ذبح كند و نيازي به ن

  ١٥».جا آورد است و جايز است نايب نيت را به
  صاحب جواهر گفته است:  

  دار نيـت  در كتاب كشف اللثام، ادعـاي اتفـاق آرا كـرده اسـت بـر اينكـه نايـب عهـده        
دهد. پس او بايد نيت كند و نيت منوب عنه به تنهايي  شود؛ زيرا او كار را انجام مي مي

  ١٦ت كند.يكافي نيست؛ زيرا كننده كار بايد ن
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گروهي ديگر معتقدند كه  ١٧ايد نيت كند.امام خميني هم بر اين باور است كه نايب ب
  .بايد منوب عنه نيت كند و نيت نايب، كافي نيست

كـردن ادامـه    اهللا خويي معتقد است حاجي بايد نيت را تا هنگـام قربـاني   مرحوم آيت
اند اصيل؛ يعني حاجي بايد نيت  برخي ديگر گفته ١٨دهد و نيت كردن ذابح شرط نيست.

  ١٩و ابزار است.كند؛ زيرا ذابح بسان وسيله 
را » فَري اوداج«اند كه اگر نايب وسيله باشد و تنها عمل  گروه سومي نيز تفصيل داده

دار تضـحيه و قربـاني اسـت،     ت برعهده مکلف است و اگر نايب عهدهيدهد، ن انجام مي
اند كه اين دو تصوير در مقـام ثبـوت امكـان     البته اينان توضيح نداده .خود بايد نيت كند

توان آنها را از يكـديگر   در مقام اثبات و اگر به مقام اثبات هم برگردد، چگونه مي دارد يا
  .تميز داد

وي  .اهللا خويي اين مسئله را بر مسئله وكالت و نيابت مبتني كرده اسـت  مرحوم آيت
كننده  معتقد است اگر ذبح كننده وكيل باشد، نيت موكل و مکلف الزامي است و اگر ذبح

  ٢٠كند و در مسئله ذبح، دليلي بر تشريع نيابت نيست. او كفايت ميت ينايب باشد، ن
رسد اين سخن ادعايي بيش نيست؛ زيرا ذبح، جزئـي از عبـادت و خـود،     به نظر مي

تر گذشت، نيابت در امور عبادي، بدون تجويز شارع،  كه پيش عملي عبادي است و چنان
ه غيـر را بـدون دليـل شـرعي     توان واگذاري ب اعتباري ندارد. در اين صورت چگونه مي

توان نظر گـروه دوم را تأييـد كـرد كـه      پذيرفت. پس اين استدالل ناتمام است، ليكن مي
هاي متعدد ظهـور در ايـن    نيت مکلف شرط است و نيت ذابح كافي نيست؛ زيرا روايت

  .امر دارد
�· ���	�5 «روايات ابوبصير با اين تعبيـر نقـل شـده:    ,(� 5�% )��
 ���و نيـز روايـت    ٢١»

�· ��P«حمزه چنين بود كه  ابي,( 5% %q���.«٢٢  
عنوان ابزار و وسيله به كـار گرفتـه    دهنده آن است كه ذابح به اين سياق و تعبير نشان

شود و مکلف خود بايد نيت كند. از سوي ديگر، عمـل ذبـح از كارهـايي اسـت كـه       مي
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سيره بـر آن  «اند:  گفته شود. لذا برخي از فقيهان دهنده منتسب مي باالصاله به آمر و فرمان
كُشد عقيقه اسـت، نـذر اسـت،     گويند اين گوسفندي كه مي جاري است كه به ذابح نمي

  ٢٣».قرباني است، كفاره است يا چيز ديگر
  حاصل آنكه مکلف؛ بايد نيت كند و اعتباري به نيت ذابح نيست.

   ايمان ذابح ب)

اري از فقيهـان مسـكوت   اين شرط در كالم بسي .اختالف ديگر، در تشيعِ نايب است
  معتقد است بايد نايب شيعه باشد و سخن وي چنين است:   1مانده است. امام خميني
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كند، گرچه مستحب است  قصد مي در قرباني كردن، نايب گرفتن رواست و نايب خود
نايب گيرنده نيز قصد كند و معتبر است نايب شيعه باشد، بنابر احتياط؛ گرچه اين نظـر  

  خالي از قوت نيست.
گروه سومي بر اين باورند كه چون ذابح در حكم ابـزار اسـت، شـرط ايمـان معتبـر      

  .نيست
  نويسد:   مي =اهللا خويي آيت

باشد، بايـد   كننده معتبر است و او مانند نايب مي ذبحهمچنين اگر معتقد شديم كه نيت 
كننـده   شرايط نايب را در اينجا منظور كرد كه يكـي از آن شـرايط، شـيعي بـودن ذبـح     

گونه كه در نيابت نماز، طواف و مانند آن از امـور   است؛ وگرنه ذبح باطل است؛ همان
ر اين صورت، ذبـح اهـل   بردار، چنين است؛ زيرا الزم است نايب، شيعه باشد و د نيابت

سنت درست نيست. برخالف صورتي كه گفته شود ذبح كننده امـر نيـابي بـه او تعلـق     
كننده؛ زيـرا كـه او عامـل و     شود، نه عمل نگرفته و عبادت از دستوردهنده محسوب مي

كننده اعتباري نـدارد و   اي بيش نيست. كه در اين صورت، شرايط نايب در ذبح واسطه
مجزي است؛ بدان معنا كه ذبح انجام شده به دستور حاجي، عبـادتي   ذبح اهل سنت نيز
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كننـده مسـلمان باشـد؛ وگرنـه      است مانند ساختن مسجد توسط كارگران. بلي بايد ذبح
  ٢٥ذبيحه او حالل نيست.

كـردن   ترديـدي نيسـت كـه ذبـح    «ظاهر سخن برخي ديگر از فقها نيز همـين اسـت:   
كردن، شـرط اباحـه    اشد و حرام؛ چرا كه تزكيهب كافران باطل است و كشته آنها نجس مي

سـنت اسـت، در ايـن صـورت اگـر او تنهـا         كننـده از اهـل   و پاكي است و اما اگر ذبـح 
كنـد، اشـكالي در    دار قرباني است و قصد مـي  گيرنده عهده ها باشد و نايب كننده رگ قطع

دار قرباني  عهدهگيرنده قصد نكند و كشنده  حالل بودن كشته آنان نيست. ليكن اگر نايب
  ٢٦».باشد اين قرباني صحيح نيست؛ زيرا عبادت آنان باطل است

رسد كه در اين مسئله نيز، حق با گروه سوم است؛ يعنـي در ذابـح ايمـان     به نظر مي
  توان سه شاهد اقامه كرد: معتبر نيست و بر اين ادعا مي

ه نيـت، بـر ايـن    هاي يادشده در مسئل ک ـ ذابح بسان ابزار و وسيله است و روايت ي
داللت دارد؛ به عبارت ديگر چون ذابح هويتي مستقل ندارد و فعل اصالً بـه او منسـوب   

  .رساند نيست، شيعه نبودن او ضرري نمي
دو ـ كشتن حيوان و نيز قرباني امري نيست كه تمام افراد بتوانند يـا بخواهنـد خـود     

گونه كه برخي فقيهان مدعي  شود همان متكفل آن شوند. بلكه نوعاً به ديگري واگذار مي
از سوي  ٢٧ شوند. دار قرباني نمي اند، سيره قطعي بر آن است كه حاجيان، خود عهده شده

  .ديگر قرباني در حج، جزو امور عبادي و تابع قوانين شرع است
بايسـت در   گذار هرآنچه را در نظـر او مطلـوب اسـت، مـي     گونه موارد، قانون در اين

؛ وگرنه حاكي از آن است كه شـرط خاصـي در نظـرش نيسـت؛     انجام فعل منظور بدارد
  .اي، انجام آن فعل ميان مردم متداول و مرسوم است ويژه در مسائلي كه به گونه به

دهد كـه نيابـت در ذبـح متـداول بـود و در مـرآي و منظـر امامـان          روايات نشان مي
ظـور  قرار داشـت و آنـان، جـز شـرط مسـلماني، چيـز ديگـري در ذابـح من         :معصوم
مطرح بـوده و اگـر    7گذشته از آنكه مسئله شيعه و سني در زمان امام صادق .اند نكرده
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  .بايست تذكر داده شود بود، مي الزم مي
  شود: روايات اشاره مي هايي ازاين در اينجا به نمونه
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دار ذبح قرباني تو نشـود. و اگـر قربـاني از     يهودي و نصراني عهده«فرمود:  7امام باقر
  ».دار آن شود و ذبح كند آن زني است، خود عهده
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قربـاني  «فرمـود:   نقل كرده است كه ايشان مي 7از پدرش، از امام علي 7امام صادق

  ».شما را جز همكيشان شما ذبح نكنند
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  ».ها را جز مسلمان ذبح نكند قرباني مسلمان«رمود: ف 7امام صادق
شود، در اين روايات كه در مقام بيان واگذاري امر ذبـح بـه غيـر     كه مالحظه مي چنان

است، جز شرط اسالم و اهل ملت بودن، امر ديگري شرط نشده است و در مقابل ذبـح  
  .يهودي، نصراني و مجوسي الغا شده است

نجام ذبح براي ديگري امر رايجي بوده، فراوان است كه به دهد ا رواياتي كه نشان مي
  شود: هايي از آن اشاره مي نمونه
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كننده قربـاني خطـا    ابن جعفر پرسيدم، اگر ذبح گويد: از برادرم موسي علي بن جعفر مي
فرمـود:   شود؟ كرد و اسم ديگري بر زبان آورد، آيا به جاي صاحب قرباني پذيرفته مي
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  ».بلي مهم، آن چيزي است كه قصد كرده است«
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مـردي قربـاني را بـراي    «پرسـيد:   7محمد بن عبد اهللا حميري در پرسشي از امام زمان
شخص غايب كه تقاضاي قرباني كرده بـود، خريـد. لـيكن هنگـام كشـتن قربـاني، نـام        

دهنده را از ياد برد و قرباني كرد و سپس به يـاد آورد. آيـا ايـن قربـاني كـافي       سفارش
  ».لي مانعي نداردب«؟ فرمود: »است

   سه ـ سير تاريخي اين مسئله

دهد كه در كتب فقهي چنين شـرطي بـراي فقيهـان     سير تاريخي اين مسئله نشان مي
اند يا آنكه از شـرط ايمـان    مطرح نبوده است. آنان يا به مسئله نيابت در قرباني نپرداخته

داشت تا اين ادعـا  اند. اينك مروري بر كتب فقهي، تا عصر حاضر، خواهيم  سخن نگفته
  :به اثبات برسد

اگـر پـول داشـتي و بـه قربـاني      «خورد:  در فقه الرضوي تنها اين عبارت به چشم مي
حجـه قربـاني    دسترسي نداشتي، پول را نزد مردي از اهـل مكـه قـرار ده تـا در مـاه ذي     

  ٣١».خريداري كند و به جاي تو ذبح كند
از اين شـرط سـخني نگفتـه اسـت،      ٣٣و هدايه ٣٢.ق) در مقنع  ه٣٨١شيخ صدوق (م 

  ٣٤.ق) خالي از اين اشتراط است.  ه٤١٣شيخ مفيد (م » مقنعه«گونه كه  همان
.ق) نيـز مسـئله نيابـت      ه۴۳۶سيد مرتضـي (م   ٣٦و ناصريات ٣٥هاي انتصار در كتاب

بهتر آن «خورد:  وي تنها اين عبارت به چشم مي» العلم والعمل جمل«مطرح نيست و در 
  ٣٧».اش را ذبح كند ربانياست كه خود، ق

فقط بـه ايـن مطلـب بسـنده كـرده اسـت:       » الكافي«.ق) در   ه۴۴۷ابوالصالح حلبي (م 
  ٣٨».كننده مشاركت كند دار ذبح شود يا با ذبح مستحب است صاحب قرباني، خود عهده«
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اگـر  «.ق) در نهايه با فرض عدم دسترسي به قرباني نوشته است:   ه۴۶۰شيخ طوسي (م 
را به همراه داشت، آن را نزد كسي كه به وي اعتماد دارد، قرار دهد تـا بـرايش   پول قرباني 

  ٤٠ايشان در كتاب الجمل والعقود مطلبي در اين باب ندارد. ٣٩».قرباني خريداري كند
 ٤٢.ق) در جواهر الفقـه   ه۴۸۱براج (م  و ابن ٤١العلوية.ق) در المراسم   ه۴۶۳سالر (م 

اند. البته ابن بـراج در كتـاب ديگـرش، المهـذب، بـه       تهبه مسئله نيابت در قرباني نپرداخ
راونـدي   ٤٣ اجمال از نيابت سخن گفته، ليكن از شرط ايمان نايب، سخن نرانـده اسـت.  

  القرآن نوشته است:   .ق) در فقه  ه  ۵۷۳(م
اي قـرار دهـد تـا     اگر قرباني را نيافت و پولش را در اختيار داشت، آن را نـزد فـرد ثقـه   

حجه نتوانسـت،   حجه ذبح كند و اگر تا پايان ذي خريداري كند و تا پايان ذيقرباني را 
  ٤٤قرباني كند.  حجه سال آيند،ه در ذي

ق) در صورت عدم دسترسي بـه قربـاني چنـين فتـوا      . ه ۵۸۷(م  غنيةالنزوعصاحب 
قرباني به گردن او است تا اينكه در سال آينده ذبح كند يـا بـه نيابـت از او،    «داده است: 

  ٤٥».بح صورت گيردذ
  ٤٦ابن حمزه در وسيله سخني در باب نيابت ندارد.

 ٤٧اي نـدارد.  الشـيعه نيـز بـه نيابـت اشـاره      سلمان بن سـليمان صهرشـتي در اصـباح   
ادريس حلي هم، در صورت عدم دسترسي به قرباني، مانند برخي ديگـر از فقيهـان    ابن

اي قرار دهد تـا قربـاني بـرايش     اگر پول قرباني را دارد، نزد فرد ثقه«گذشته گفته است: 
  ٤٨».خريداري كرده، ذبح كند

اگـر قربـاني را   «دارد: » السـبق  اشـارة «مشابه به همين سخن را ابوالمجـد حلبـي در   
  ٤٩».اي قرار دهد تا در سال آينده به جاي او ذبح كند نيافت، بهاي آن را نزد ثقه

نيـز در   ٥٢حكـام قواعـد اال عالمـه در  و  ٥١مختصـر النـافع  و  ٥٠در شرايع محقق حلي
اي عـام و بـدون برشـمردن     صورت عدم دسترسي به قرباني، گرفتن نايـب را بـه گونـه   

  .كند شرايط خاص مطرح مي
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نيابت در ذبح و نحـر جـايز   «به صورت مطلق گفته است: » الجامع للشرائط«نويسنده 
  ٥٤شهيد اول نيز در لمعه بيش از مطالب گذشته چيزي بر آن نيفزوده است. ٥٣».است

.ق) جواز نيابت را بـه اجمـال بـه اثبـات رسـانده و شـرط         ه ۹۹۳اردبيلي (م  محقق
دارد. لـيكن شـرط خاصـي بـر آن      اسالم را در ذابح، مستند به صحيحه حلبـي بيـان مـي   

پـذيرد. ولـي    .ق) نيز نيابـت در ذبـح را مـي     ه۱۰۰۹صاحب مدارك (م  ٥٥نيفزوده است.
.ق) در   ه۱۱۸۶يوسـف بحرانـي (م   شـيخ   ٥٦شرطي را براي نيابت در نظر نگرفته اسـت. 

  ٥٧الحدائق الناضره نيز به همان اندازه سخن گفته است.
.ق) هـم بـه اشـاره، از نيابـت گذشـته        ه۱۲۴۶فقيه نامور، صاحب جـواهرالكالم (م  

  ٥٩اند. فقيهان ديگر نيز به اين مسئله نپرداخته ٥٨است.
طرح بوده، خواه با عنوان اي براي فقيهان م گونه  حال با توجه به اينكه اصل مسئله به

نيابت يا امـر ديگـر و نيـز در دسـترس بـودن ادلـه و روايـات، چگونـه از ايـن شـرط           
انـد. همچنـين اينكـه در كـالم      دانسته اند؟ تنها توجيه آن است كه آن را معتبر نمي گذشته

  برخي از آنان قيـد شـده كـه در صـورت عـدم دسترسـي بـه قربـاني، پـولي نـزد اهـل           
قرباني خريداري كرده، ذبح كند، با توجه بـه غلبـه اهـل سـنت در اهـالي      مكه بسپارد تا 

حاصل آنكه دليلي بر شـرط ايمـان در ذابـح در     .مكه، شاهد ديگري بر عدم اعتبار است
دست نيست؛ با آنكه مسئله متداول بود و مردم در اين زمينه از امامان سـؤال و پرسـش   

  .داشتند
  خالصه آنچه گذشت:

  .اعمال عبادي منوط به اذن شارع استنيابت در  .۱
  .نظر فقيهان است الجمله مورد اتفاق نيابت در حج في .۲
  .نيابت در ذبح نيز مورد قبول مجتهدان و فقها قرار گرفته است .۳
  .كند در ذبح نيابتي، مکلف و حاجي بايد نيت كند و نيت ذابح كفايت نمي .۴
  در ذابح تشيع و ايمان معتبر نيست. .۵
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  .١٠٨، ص ١١ . مستندالشيعه، ج٢

  .٥٠٣، ص ٢. العروة الوثقي، ج ٣

  .٣٤٤، ص ٢. الفقه، كتاب الحج، سيد محمد شيرازي، ج ٤

  .٤٢٦، ص ١. كتاب الحج، حسن طباطبايي قمي، ج ٥

  .٩، ص ٢. معتمد العروة الوثقي، ج ٦

  .١١٨، ص ١٩. جواهر الكالم، ج ٧

  .٣٤، ص ١٧. الحدائق الناضره، ج ٨

  .١١٢، ص ٣. كتاب الحج، ج ٩

  (آل البيت). ١٨٥٠٩، ح ٣٠، ص ١٤. وسائل الشيعه، ج ١٠

  .١٨٥٠١٠و  ١٨٥٠٦. همان، ح ١١

  .١٨٥٠٧، ح ٢٩. همان، ص ١٢

  و روايات ديگر همين باب. ١٨٦٥٣، ح ٨٣، ص ١٤. همان، ج ١٣

  .١٨٦٦٣، ح ٨٧. همان، ص ١٤

  .٢٩٥، ص ١. شرايع االسالم، ج ١٥

  .١١٨، ص١٩. جواهر الكالم، ج١٦

  .١١، مسئله ٤١٠، ص ١، ج . تحرير الوسيله١٧

   .٣٩٩، مسئله ٢٩١، ص ٥. المعتمد في شرح العروة الوثقي، ج ١٨

 ������� 
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  .٢٤٨، ص ٦. الفقه، كتاب الحج، ج ١٩

  .٢٩٢ـ٢٩٤، صص ٥. المعتمد في شرح عروة الوثقي، ج ٢٠

  .١٨٥٠١٠و  ١٨٥٠٩، ١٨٥٠٦، ح ٣٠، ص ١٤. وسائل الشيعه، ج ٢١

  .١٨٥٠٧، ح ٢٩. همان، ص ٢٢

  .٢٤٨، ص ٦حج، ج . الفقه، كتاب ال٢٣

  .١١، مسئله ٤١٠، ص ١. تحرير الوسيله، ج ٢٤

  .٢٩٤، ص ٥. المعتمد في شرح المناسك، ج ٢٥

  .٢٩١، ص٣. براهين الحج، ج٢٦

  .٢٩٢، ص ٥. المعتمد في شرح المناسك، ج ٢٧

  .٣٧٧٣، ح ٩٠، ص ١٢. جامع احاديث الشيعه، ج ٢٨

  .٣٧٧٠، ح ٨٨. همان، ص ٢٩

  .٣٧٧١، ح ٨٩. همان، ص ٣٠

  .١١، ص ٧ينابيع الفقهية، ح . ٣١

  .٣٧. همان، ص ٣٢

  .٥٦. همان، ص ٣٣

  .٨١. همان، ص ٣٤

  .١٢٩ـ ١١٣. همان، صص ٣٥

  .١٣٩ـ ١٣٣. همان، صص ٣٦

  .١٠٧. همان، ص ٣٧

  .١٤٩. همان، ص٣٨

  .٢٠٠. همان، ص ٣٩

  .٢٣٢، ص ٧. همان، ج ٤٠

  .٢٤٤ـ ٢٤٣. همان، صص ٤١

  .٢٨٨. همان، ص ٤٢

   .٣١٢. همان، ص ٤٣
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  .٣٥٩. همان، ص ٤٤

  .٤١٩، ص ٨. همان، ج ٤٥

  .٤٤٤و  ٤٤٣. همان، صص ٤٦

  .٤٦٧و  ٤٦٦، صص٨. همان، ج٤٧

  .٥٤٨. همان، ص ٤٨

  .٦١٠. همان، ص٤٩

  .٦٣٧. همان، ص ٥٠

  .٦٧٤. همان، ص ٥١

  .٧٥٧. همان، ص ٥٢

  .٧١٨. همان، ص ٥٣

  .٧٨٧. همان، ص ٥٤

  .٢٨٥، ص ٧. مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥٥

  .١٩و  ١٨، صص ٨. مدارك األحكام، ج ٥٦

  .١١٦و  ١١٥، صص ١٧الحدائق الناضره، ج  .٥٧

  .١١٩و  ١١٨، ١٥٧، صص ١٩. جواهر الكالم، ج ٥٨

  .١١٥، ص ٤. كتاب الحج، آيت اهللا شاهرودي، ج ٥٩



  
  
  
  
  

  حلق و تقصير

  احمد زماني

  .ش  ه١٣٧٣، پاييز ٩ميقات حج، ش

اين مقاله در پي بررسي مسئله حلق و تقصير در حج تمتع و عمره مفرده بـه نگـارش   

نويسنده در بخش نخست مقاله، پس از بررسي روايات و کلمات برخـي از  درآمده است. 

اهللا  فقها نتيجه گرفته است که در مجموع براي كساني كه اولـين بـار بـراي حـج بيـت     

روند، سرتراشي واجب است؛ اما براي مرداني که بار دوم يا چندم است که بـه   الحرام مي

ير است. ايشـان مباحـث خـود را در    شوند، مسلم سرتراشي افضل از تقص حج مشرف مي

، سرتراشـي   در عمـره مفـرده   9پنج محور زير ادامه داده است: سرتراشي پيامبر اكـرم 

، جايگاه حلق يا تقصير در اعمال منا، چگونگي سر تراشي  حجةالوداعدر  9پيغمبر اكرم

  . در منا، چگونگي سرتراشي نزد اهل سنت

   حلق و تقصير در حج تمتع و عمره مفرده

سرتراشي (حلق) و كوتاه كردن مقداري از موي سر يا گرفتن ناخن (تقصير) در حج 
تمتع و عمره، از عباداتي است كه مظهر و نشانه خضوع و خشوع بنـده در برابـر خـالق    
توانا و متعال است. خداوند سبحان بندگاني را كه به ميهمـاني خـود خوانـده و آنهـا در     

هـا   ها، قـدرت هـا، هـوا و هـواس     ز بندگي غيرش (بتاند و ا جرگه اطاعت او قدم نهاده
انـد و بـه اعمـالي     اند و در بند اسارت عشق به اهللا، به حالت احرام در آمده و...) گريخته

همچون: طواف كعبه، سعي بين صفا و مروه، وقـوف در عرفـات و مشـعرالحرام، رمـي     
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ه خـود را بـه اثبـات    اند بندگي و خضوع خالصان اند و خواسته جمرات و قرباني پرداخته
خواهد عالمت بندگي و خشوع و تسـليم   برسانند، در اين هنگام خداوند منان از آنان مي

كامل، يعني حلق در عمره مفرده و حج تمتع، و تقصير در عمره تمتع را با شيوه خـاص  
به همراه قصد تقرب به او، برخود ظاهر سازند و با اين فريضـه الهـي از احـرام خـارج     

  ١گردند.
از انجام اين فريضه در حج خود كوتاهي نكـرد. بلكـه    7جد بزرگ ما حضرت آدم

فرمود: خداي سبحان جبرئيـل را بـه همـراه يـاقوتي از      7طور كه امام محمد باقر همان
  ٢توسط خود او و يا جبرئيل تراشيده شد. 7گاه سر آدم بهشت فرستاد، آن

شده و معتمرين، هرگـاه   مي  هجا آورد حلق، اين سنت الهي، در دوران جاهليت هم به
  تراشيدند. آوردند، سرشان را نيز مي جاي مي عمره خود را به

  در تاريخ آمده است:
در سريه عبداهللا بن جحش أسدي، او با همراهان خويش در قريه نَخْلـه فـرود آمدنـد و    

براي كسب اطالع از كاروان قريش كه حامل مويز و پوست و ديگـر كـاالي تجـارتي    

  .كمين نشستندبود، به 

روز آخر رجب بود كه كاروان رسـيد. رجـال قـريش كـه اول بـار از ديـدن مسـلمانان        

خـاطر   كه سرتراشيده بود، آسـوده  ٣بن محصَن عكاشةبيمناك شدند، با مشاهده نمودن 

اند و از ايشان خطري متوجه ما  اينان براي انجام عمره آمده«شدند و به همديگر گفتند: 

  ٤».نخواهد شد

كنـد، و در   آن كريم سرتراشي در حج را عالمت ايمان ميهمانان خانه خدا ذكر مـي قر
  فرمايد: مي 9رؤياي صادق رسول خدا

ـافُونَ (
َ

ª يَن ال ِ
I4ُرُؤَسُكْم َو ُمَق QَِقIَل;ُ Qََِراَم إِْن شاَء اُهللا آِمن َمْسِجَد ا*ْ

ْ
 )tََْدُخلُن� ال

  )۲۷(فتح: 
ت بـه  يـ اراده و مشـيت خداونـد و در نهايـت آرامـش و امن    به طـور قطـع همـه شـما بـا      
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كه سرهاي خـود را تراشـيده و نـاخن و موهـاي      شويد، درحالي مسجدالحرام داخل مي
  خود را كوتاه نموده و از هيچ كس ترس و وحشت نداريد.

در وجوب سرتراشي در منا، براي كسي كـه اولـين بـار موفـق بـه       =صاحب جواهر
است)، به روايت سليمان بن مهران استشهاد  ٥(و حاجي صرورهشود  انجام دادن حج مي

  گويد: كند، و مي مي
چرا حلق و سر تراشي بر صروره واجب است نـه  «سؤال كرد:  7سليمان از امام صادق

�[�j�]Hx/ ��%�� F -(�1 «بر ديگران؟ حضرت در جواب فرمود:  *3.)% w�,� BK��
��Xf ـ   �� �e�   ـN�!�]L� �5
u!�� x 5(� �±<% � ��.®0 �<�
Y ��%° ��� >�8 �� {�

�)+�Æ«زيرا با عمـل سرتراشـي عالمـت ايمـان را در خـود ظـاهر نمـوده اسـت آيـا          «؛ ٦

را: به طور قطع همه شما به خواسـت خـدا وارد   ـ   عزّ و جلّـ   ايد گفتار خداوند نشنيده

ا کوتاه يده يرا تراش خود يکه سرها يت و در حاليت امنيد در نهايشو يمسجدالحرام م

  ٧».ديندار يچ کس ترس و وحشتيد و از هيا کرده

در اين روايت، حلق و سرتراشي در مناسك حج يا عمره مفـرده، عالمـت تسـليم و    
شمرده شده است. صاحب جـواهر الكـالم   ـ   جلّ و عالـ   بندگي در مقابل حضرت حق

  فرمايد: مي
اراده شده است؛ زيرا وجهي براي سرتراشي براي صروره » وجوب«ظاهر اين است كه 

نکه در يحمل آيه شريفه و اين دسته از روايات بر تأكيد، وجود ندارد. و مطلب ديگر ا

بسـا   ، وجود دارد كه چه»سزاوار است«كلمه ينبغي به معناي  ٨روايت حسنه و صحيحه،

  ٩از آن اراده وجوب شده است.

  گويد: صاحب مسالك األفهام مي
محمد  اهللاآيةكلمه ينبغي در روايات، داللت و ظهور در استحباب دارد، وليكن مرحوم 

آِمنِـQَ (نويسـد: بعـد از تخييـر در آيـه شـريفه:       زاده، محشي آن كتاب مـي  باقر شريف

ِينَ 
I4ُرُؤَسُكْم َو ُمَق QَِقIدر سال بعد از حديبيه 9خدا و سه مرتبه دعاي رسول )ُ;َل 
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 «در عمـره مفـرده:   ـ   در عمـره مفـرده سـر تراشـيدند     بـراي كسـاني كـه   ــ  �;C� ���	�
��
�<�
?�
�ooo «ها را گرفته يا مقداري از موي سـر را   و يك مرتبه براي كساني كه ناخن

تـوان گفـت كلمـه     كوتاه كردند، و با توجه به روايات مربوط به صَـروره، چگونـه مـي   

ينبغي ظهور در استحباب دارد؟! بلكه بايد گفت كه در اين روايات داللت بـر وجـوب    

بــن عمــار، از  معاويــةدر صــحيحه  »جملــه شــرطيه«عــالوه اينکــه مفهــوم  كنــد؛ بــه مــي

� �T ��8< : «7صـادق  امام � �±<+ >��8 �~+ ¤� !- ��� �T � ¨
z �/ �0�±
� �y6�(
¨
و تخييـر بـين تقصـير و     ١١كند وجوب حلق را براي صروره اثبات و تعيين مي ١٠،»�

  ١٢نمايد و وجوب تعييني با تخيير سازگار نخواهد بود. حلق را نفي مي

شمارد كه در  سعيد، حلق را بر سه طايفه واجب مي روايت ابي روايات ديگري، مانند
  آن تصريح بر وجوب حلق براي صروره است:

��!6� �/ 5� ,!�V. �/ 5�7  X�f0 � ,!�6� X�f0 :�;\ F_`_ a
� ¨
N� Jt :1�-
o�	./0 ¯<� Xf0 � ,�	
6- ¤z @ � *�>!� ¤�١٣ 

: كساني كه موي سـر خـود را بـه    سر تراشيدن در منا بر سه گروه از مردان واجب است
كنند و كساني كه سال اول حج آنهاست و قبل  عسل يا صماغ يا شيء لزجي آلوده مي

اند و افرادي كه موهاي خـود را جمـع كـرده و گـره زده و در      جا نياورده از آن، حج به
  اند. هم پيچيده

اسـت و   روند، سرتراشي واجب پس در مجموع براي كساني كه اولين بار به حج مي
براي مردان ديگر كه دومين بار حج آنها يا بيشتر است، مسلم سرتراشي افضل از تقصير 

  فرمودند: 7است. امام صادق
1).0 ��c XS+/ ¨
N� ��9 F�6(!N� ��� W � ���)��F�� W P./0 ¨
�.١٤  

و در عمـره   حجـةالوداع در  9سر تراشيدن فضـليتش بيشـتر اسـت؛ زيـرا پيغمبـر خـدا      
  جا آوردند، سر مبارك را تراشيد. اي كه در حديبيه به مفرده

جا آورد، نيامده اسـت   به 9هايي كه رسول خدا ها و حج نکه در همه عمرهيو باالتر ا
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  كه به تقصير تنها اكتفا كرده باشد؛ اگر چه مباح بوده است.
از آن  9ها به هيچ وجه جايز نيست سر خود را بتراشند؛ زيرا رسول خدا براي خانم

و فقهاي مـا ادعـاي اجمـاع بـر حرمـت آن دارنـد؛ ماننـد عالمـه در          ١٥نهي نموده است
  ١٦منتهي و تحرير. ،مختلف

و  =آنچه ذكر شد، مطابق با فتاواي بنيانگذار جمهوري اسالمي، حضرت امام خميني
گانه فوق، بنا بـر احتيـاط واجـب، حلـق را      است كه در موارد سه آيت اهللا العظمي اراكي

  ١٧دانند. ميالزم 

   در عمره مفرده 9سرتراشي پيامبر اكرم

جـا آورد، در   هنگامي كه در سال بعد از صلح حديبيه، عمره مفرده بـه  9رسول خدا
عمل پاياني عمره مفرده، با اينكه مخير بين حلق و تقصير بود، تيغ را بـه دسـت خـراش    

  فرمايد: مي 7امام صادق .داد و او سر مبارك آن حضرت را تراشيد ١٨بن اميه خزاعي
)5 «در همان روز رسول گرامي اسالم فرمود:  �±<�
� � X�- ,�H �% �<�
?�
� ;C� �	�
��

1).0 �( 5(±<�
� �دو مرتبه فرمود: بار خدايا بيامرز سرتراشيدگان را ـ گفته شـد   «؛ ١٩»��? -�1: 
  ».ردمرتبه براي مقصرين دعا ك  اهللا. مقصرين چطور؟ سپس يك يا رسول

 فرمود:  7العابدين در حديثي ديگر امام زين
1).0 ;yi.� ��9 o�!��� *� �% 5( �±<�
� � :� �% �`_ �<�
?�
�٢٠ 

براي كساني كـه سرتراشـيدند، سـه مرتبـه و بـراي كسـاني كـه تقصـير          9رسول خدا
  كردند، يك مرتبه طلب آمرزش و رحمت نمود.

نقـل شـده اسـت کـه سـالم بـن        7صادقشبيه روايت فوق با تعبيري ديگر از امام 
مـا داخـل در اعمـال    «رسيد و سپس پرسيد:  7فصيل) خدمت امام صادق فضل (ابي ابي

؟ »تقصير كنيم و يا سر بتراشـيم ـ   ايم در آخرين جزء اعمال عمره مفرده عمره مفرده شده
براي سر تراشـيدگان در   9شما سر بتراشيد؛ زيرا رسول خدا«حضرت در پاسخ فرمود: 

جا سه مرتبه طلب رحمت نمود، و براي كساني كه به تقصير اكتفا كردنـد، فقـط يـك    اين
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  ٢١».مرتبه مغفرت خواست
  ٢٢مضامين فوق، در كتب اهل سنت، مانند صحيح مسلم و بخاري نيز آمده است.

   حجةالوداعدر  9سرتراشي پيغمبر اكرم

رســول گرامــي در ســال دهــم هجــرت، بــا جمعــي از يــارانش، بــراي انجــام حــج 
اي  اي تقصير كردند و عده ) به مكه معظمه آمدند. روز عيد قربان در منا عدهحجةالوداع(

 7گويـد: امـام صـادق    بـن عمـار مـي    معاوية .سرتراشيدند 9ديگر همانند رسول خدا
  فرمود:  

 ��6��� �/0 ¨
� M,���� ooo9  � T : ��V% M/ Ç(- O��<+ ,���!6� 5�  ��V% Pi�� W
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 ٢٤تراشـيد، معمـر بـن عبـداهللا     حجةالوداعرا در  9كسي كه سر مبارك پيغمبر گرامي

ــه   ــراي ب ــريش كــه ب ــه ق ــراد قبيل ــود. در آن روز بعضــي از اف  جــا آوردن حــج همــراه  ب

 بـراي حلـق،   9اينـك رسـول خـدا   « آن حضرت بودنـد، رو بـه معمـر كـرده، گفتنـد:     

 ايــن«معمــر جــواب داد: »! جلــوي تــو نشســته اســت و تيــغ بــران نيــز در دســت توســت

اطمينان و امري كه به من محول شده است، آن را فضل بزرگي از ناحيه خدا بـر خـود   
  ».دانم مي

در  =در من اليحضره الفقيـه و همچنـين شـيخ كلينـي     =اين روايت را شيخ صدوق
  .اند بن عمار نقل نموده معاويةز فروع كافي ا

  كند كه فرمود:  نقل مي 7عبدالرحمان بن أبي عبداهللا نيز از امام صادق
1).0 ��� ��9  Q��R� 5% � P�0�8 5% ,uq( � d0�;}/ ��
<( � P./0 ¨
z ?��� {)(

oPi�N٢٥ 
هـايش را   تراشـيد و نـاخن   سر خود را مـي  9شد، رسول خدا هرگاه روز عيد قربان مي

  نمود. ها و اطراف ريش مباركش را كوتاه مي گرفت و سبيل يم
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  جايگاه حلق يا تقصير در اعمال منا

كردن، نوبـت بـه تراشـيدن سـر يـا       روز عيد قربان، بعد از رمي جمره عقبه و قرباني
طوركـه در   دهند؛ همان رعايت ترتيب فتوا مي ٢٦رسد كه بيشتر فقها بر وجوب تقصير مي

آمده است و بيشتر آنها ابتدا بـه  » استبصار«و » مبسوط«، »د األحكامقواع«، »مختصرالنافع«
هُ (ظهـور آيـه شـريفه     َهــْدُي َ;ِلـ�

ْ
ْلُِقــوا ُرُؤَسـُكْم َحـ?� َفْبلُـَغ ال َB اســتدالل  )۱۹۲بقـره:  ( )َو ال

  ٢٧کنند. مي
كنند كه بيـانگر ترتيـب    سپس به سيره و روايات صحيح موجود در باب، استدالل مي

  .دانند بسياري از علماي اهل سنت نيز اين ترتيب را الزم و واجب مي ٢٨فوق است.
گـردد و همـه    با سرتراشي يا تقصير در عمره مفـرده، حـاجي از احـرام خـارج مـي     

شود. اما در حج تمتع، پس از سرتراشي يا تقصير، جميـع   محرمات احرام بر او حالل مي
  ٢٩ شود. حالل ميمحرمات غير، از بوي خوش و زن بر مرد، مرد بر زن، 

: جايز است با قرباني كردن و تقصير نمودن، در هرجا كـه  ٣١و محصور ٣٠اما مصدود
هست، خود را از احرام بيـرون آورد. در ايـن صـورت جميـع محرمـات بـر او حـالل        

  ٣٢شود. مي

  چگونگي سرتراشي در منا

سرتراشي و تقصير، از اعمال عبادي است و قصد قربت در آن معتبر است؛ كسي كه 
  كند، سزاوار است اموري را مراعات كند: تراشد يا تقصير مي سر مي

  .. مستحب است رو به قبله بنشيند۱
  .نام خدا را بر زبان جاري كند .۲
تراشيدن سر را از جلو، سمت راست، آغاز كند و به پشت سر، برابر گوش سمت  .۳

مت راست، ختم نمايد و سپس از جلوي سـر، سـمت چـپ شـروع كنـد و هماننـد سـ       
  .راست، به پشت سر به پايان برساند

 7طـور كـه امـام بـاقر     در حين تراشيدن سر به دعاي مأثوره مشغول باشد؛ همان .۴
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� «نمود:  هنگام تراشيدن سر در منا، اين كلمات را با خود زمزمه ميV�8 �X�� ����/ ��	�
��
F%��<�� {)( *�0)\«ود، نوري را در روز قيامت به من ش بار خدايا در برابر هر مويي كه تراشيده مي«؛ ٣٣

  ».عنايت فرما
  نقل شده كه فرمود:   7از حضرت علي بن موسي الرضا» الرضا فقه«همچنين در كتاب 
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هنگامي كه خواستي سر بتراشي، رو به قبله بنشين و از جلوي سر آغاز كن و ادامه بـده  
� «ها و با خود بگو:  تا روي دو استخوان پشت سر و مقابل گوشV8 �X�� ����/ ��	�
��

F%��<�� {)( *�0)\.«  
با خـود  همچنين گفته شده، در موقع سر تراشيدن سه بار تكبير بگوييد و اين دعا را 

��.�j «بخوانيد:  ��( ²  \��6 ;C�� ,F%��<�� {)( *�0)\ �V8 �X�� ² XVf�+ �!�� �i�"�\ d,l ��	�
��
���
� P� �V\/ �% a
� �!�N� � �\�!l �% a
� �!�N�� ,�;yL�«  و بعد از تراشيده شدن سر، سه

  بار ديگر تكبير بگوئيد و دعاي ذيل را نيز بخوانيد:
M,�� �!�N�  � F����. ��U ����� ·%� � F�]� �V8 �X�� ��i|T ��	�
�� ,��]\ ���� ª-
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  .كنيم ديگر نيز وجود دارد كه به همين مقدار بسنده مي دعاهاي
از اهل سنت نيز همانند آنچه گذشت، رواياتي وارد شده كه يكي از آنها را در اينجا  
  آوريم: مي
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در سرزمين منا، رمي جمره عقبه كرد  9گويد: چون رسول خدا رئيس فرقه مالكيه مي

و قرباني نمود، بـراي سرتراشـي و حلـق، قسـمت راسـت سـر را در اختيـار سـر تـراش          
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(حالق) كه گويا معمر بن عبداهللا بود، گذاشت و او هـم آن قسـمت را تراشـيد و بعـد     
اباطلحه انصاري را خواست و موها را در اختيار او گذاشت و به همان نحو سمت چپ 

  براي تبرك، در ميان مردم تقسيم كرد. 9به فرمان پيامبر اكرم ��
اشيد. آنرا تر
اين بوده كـه بعـد    :سيره ائمه معصومينموهاي تراشيده شده در منا دفن شود؛  .٥

روايات  .كردند از تراشيدن سر، موهاي خود را در سرزمين منا، ميان خيمه خود، دفن مي
مستحب «اند:  ي ما، براساس آن روايات، فرمودهمتعددي در اين باب وجود دارد كه فقها

  ٣٧».است حاجي موي سر خود را در منا، در خيمه خود، دفن كند
كند كه امام مجتبـي   نقل مي :العابدين ابوالبختري در روايتي از امام باقر و امام زين

در كتاب شريف  ٣٨فرمودند تا موهايشان را در منا دفن كنند. دستور مي :و امام حسين
���«آمده است: » الرضا قهف« �V8 5+���a«ات را در منا دفن نما موهاي تراشيده شده«؛ ٣٩.«  

  كند كه فرمود: نقل مي 7شبل از امام صادق در روايت ديگر، ابي
��� P./0 ¨
� � T 5%'L� ��Ta ��6
H ¨�
R ���]� �# �V8 X� � F%��<�� {)( >�f P�+� ��_a 

o�	6��" �.��٤٠ 
كند، روز قيامت هـر تـار    تراشد و سپس دفن مي منا سر خود را ميگاه كه مؤمن در  آن

   گويد. مويي براي او و به نام او تلبيه (لبيك اللّهم لبيك ..). مي
بهتر اين است كه حاجي بعد از حلق، اطراف ريش و شارب خود را گرفته و نـاخن  

َ (را كوتاه نمايد و به مفاد بعضي روايات در ذيل آيـه شـريفه   
ْ

ُوفُـوا ُعـم� �
ْ

ْقُضـوا َيَفـَثُهْم َو �

نصـر بزنطـي از    عمل كند؛ مانند روايت احمد بـن محمـد بـن ابـي    ) ۲۹(حـج:   )...نُُذوَرُهمْ 
  كه فرمود:   7رضا  امام

oP�� {���� =R �  .)�� =R � 0�;}c� ��
<H ,;i��٤١ 
 تفث، يعني گرفتن نـاخن هـا و دوركـردن كثافـات و آنچـه در مـدت احـرام از ناحيـه        

   محرمات احرام پيش آمده است.
گونـه   هاي حلق و تقصـير اسـت و ايـن    اي از حكمت روايت فوق، در صدد بيان پاره

روايات بسيار است. در پايان، همانند ابتداي بحث، بايد گفت: حلـق و روايـات در ايـن    
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دهـد و   باب، انسان را بـه بنـدگي محـض و اخـالص در مقابـل پروردگـار توجـه مـي        
ايان اعمال حج، با عالمت بردگي، بندگي خودش را در مقابـل حضـرت   خواهد در پ مي
هـاي ظـاهري و بـاطني كـه نشـانه غيـر        اعـالن نمايـد و از آلـودگي   ـ   جلّ و عالـ   حق

خداست، پاك گردد و چه زيباست عبارتي كه مرحوم فيض كاشـاني در أسـرار حـج از    
  كند: نقل مي 7امام صادق

� w6
- � ��+ ¤N� :�0� � T   ـHa��V   ـ b �)+ � [��� �X� [��� � XC�8 X� 5%
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رفتن به حج را نمودي، دل و قلبت را به صاحب خانه اختصـاص ده  گاه كه اراده و قصد  آن

كنـد و مـانع از ارتبـاط بيشـتر بـا حضـرت حـق         و از هر چيزي كه تو را مشغول به خـود مـي  
گردد، باز دار؛ [زيرا] عالقه به او بايد جلـوگير همـه مـوانعي شـود كـه انسـان را از او بـاز         مي
هـا و   ود واگذار كن، و در همـه حركـات و خيـزش   دارد. همه كارهايت را به آفريننده خ مي

هـاي   هـا و ناپـاكي   ها بر او تكيه و توكل نما... با تراشيدن موي سر خود، همـه زشـتي   آرامش
برون و درون را از خود دورساز و سپس با دخول در حرم او، به وادي امن و جوار رحمـت  

  پاي نه.ـ  الجل و عـ  هاي پنهان و ثمرات پربار پيروي حضرت حق و زيبايي
  
  
  

                                                           

 . در پايان مقاله چگونگي خروج مصدود و محصور را از احرام بيان خواهيم كرد.١

٢ .g;Vf ��� O�q. :1�- M)
V�� !�Y 5� ��7  ¤̂� �� �� {�° 5�  P��
� 1e�\ :1��<+ ?P�./0 ¨�
� 3��
X�|��f7 �l �%q+ ,F���� 5% FH)-���  a
�dV8 _��i+ ,P./0n  ١٩٥، ص ٤؛ فروع كافــي، ج  الحــج ،

   .٢، ح ١٧٨، ص ١٠، وسائل الشيعه، ج ٤٤٦ فـي الكتـاب و السنّة، ص

������� 
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بود كه به مدينه منوره هجرت كـرد   9. عكاشة بن محصن از اصحاب با شخصيت رسول خدا٣

همراه آن حضرت شركت نمود؛ أسدالغابه، ابـن اثيـر،    در غَزواتي همچون بدر، اُحد و خندق، به

  .٣، ص ٤ج 

. ١١٣، ص ٢؛ كامل ابن اثيـر، ج  ١٤، ص ١؛ مغازي واقدي، ج ٢٥٣، ص ٢. سيره ابن هشام، ج ٤

گفت: نظر واقد و عكاشه اين بـود   د و او ميبنابر نقل مغازي، عامربن ربيعه سر عكاشه را تراشي

كه براي حساس نشدن قريش، بايد تغيير قيافه داد. لذا آنها سر تراشـيدند و شـبيه معتمـرين    

  گرديدند.

شـود كـه اولـين سـفر      . اين واژه در كتب احاديث و فقهي مشهور است و بر كسي اطـالق مـي  ٥

  زيارت حج اوست.

در ذي قعده سال هفـتم   9اي است كه رسول خدا مفرده . گرچه شأن نزول آيه شريفه، عمره٦

بـه   7هجرت بعد از صلح حديبيه، به همراه ياران خود انجام داده اسـت، لكـن امـام صـادق    

  اند. اند و گويا الغاي حضوصيت كرده عموم آيه شريفه تمسك نموده

  .١٤، ح ١٨٧، ص ١٠؛ وسائل الشيعه، ج ٣٠٣، ص ٩٦. بحاراالنوار، ج ٧

معاوية بن عمار با توجه به سلسله روات آن، هم حسن و هـم صـحيح خوانـده شـده     . صحيحه ٨

  است.

  .٢٣٥، ص ١٩. جواهرالكالم، ج ٩

  .١، ح ١٨٥، ص ١٠. وسائل الشيعه، ج ١٠

  .٢٥٣، ص ٢. مسالك األفهام إلي آيات األحكام، الفاضل الجواد الكاظميني، ج ١١

  .٢٣٦، ص ١٩. جواهرالكالم، ج ١٢

  .٣، ح ٧، باب ١٨٥، ص ١٠ج . وسائل الشيعه، ١٣

  .٤٠، ح ٣٠١، ص ٩٦. بحاراالنوار، ج ١٤

١٥ .g!�Y 5� ;Vf 5�8 �6��� F�"� W P|��° 5�9 �V�7 : a��T � FVI >�]��� a
� 7�� ��� �( :1�-
¨
�x � �N� {`i.�x� � 1�- �/n ٤، ح ٨، باب ١٨٩، ص ١٠؛ وسائل الشيعه، ج.  

  .٢٣٦، ص ١٩. جواهرالكالم، ج ١٦

   .٤١٣، ص ٢تحريرالوسيله، امام خميني، ج  .١٧
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. خراش بن أميه أهل مدينه منوره بود، در غـزوه خيبـر و حديبيـه حاضـر شـد. در حديبيـه       ١٨

او را به مكّه فرستاد، قبيله قريش شـتر او را گرفتنـد و پاهـاي شـتر را قطـع       9پيغمبر اكرم

انع شدند. سـپس آزاد شـد و بـه    اي از قبيله أحابيش م كردند و خواستند او را بكشند كه عده

  .١٠٨، ص ٢برگشت؛ أسدالغابه، ابن أثير، ج  9مدينه خدمت رسول خدا

  .٦، ح ١٨٦، ص ١٠. وسائل الشيعه، ج ١٩

، ١٨٧، ص ١٠الشـيعه، ج   ؛ وسائل١٣٤٦، مسلسل ٥، ح ٢٧٦، ص ٢. من اليحضره الفقيه، ج ٢٠

  .١١ح 

، ٢؛ صحيح مسـلم، ج  ٣٣٠، ص ١، ج االسالم ؛ دعائم١٣، ح ١٨٧، ص ١٠. وسائل الشيعه، ج ٢١

  .٣١٨، ح ٩٤٦ص 

، باب ١؛ صحيح بخاري، ج ٩٤٥، ص »تفضيل الحلق علي التقصير«، باب ٢. صحيح مسلم، ج ٢٢

  .٧٠٢، ص »الحلق و التقصير عند اإلحالل«

  .١٨٩، ص ١٠الشيعه، ج   . وسائل٢٣

بـن نضـر بـن عـوف...     . صاحب وسائل الشيعه: معمر بن عبداهللا را معمر بن عبداهللا بن حارثة ٢٤

او معمر بن عبـداهللا بـن نـافع اسـت كـه در روزهـاي       «اند: كند. ليكن ديگران گفتهمعرفي مي

ايمان آورد و در زمان مهاجرت از مكه معظمه، به حبشـه   9نخستين رسالت، به پيغمبر خدا

، ٤، ج ؛ ابن اثيـر، اسـدالغابة  »هجرت كرد و با تأخير به مدينه منوره آمد و عمري طوالني نمود

  .٤٠٠ص

  .٤٤٥؛ الحج في الكتاب و السنه، ص ٣، ح ٥٠٢، ص ٤. فروع كافي، ج ٢٥

به احتياط واجب بايد در منا اول رمي جمره كند و بعد از آن ذبح كنـد و بعـد    . امام خميني:٢٦

. آيت اهللا العظمي اراكي: به حسب جمـع بـين روايـات،    ٣٧٥تقصير يا حلق؛ آراء المراجع، ص 

است. ولي چون شهرت بر وجوب قائم شده، احـوط رعايـت ترتيـب اسـت در     ترتيب مستحب 

  .٣٢٧اي، ص صورت امكان؛ مناسك سه حاشيه

  ».سرها را نتراشيد تا اينكه قرباني به جاي خود برسد؛ يعني ذبح گردد«؛ ١٩٢. بقره: ٢٧

گوينـد   مـي دانند و  . اگرچه بعضي از فقها، تهيه قرباني را قبل از سرتراشي يا تقصير كافي مي٢٨

». سـرائر «ترتيب مستحب است؛ مانند شيخ طوسي در كتاب خالف و ابـن ادريـس در كتـاب      
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  .٥٥٥، كتاب السرائر، ص٨سلسلة ينابيع الفقهيه، ج 

  .٢٢، مسئله ٣٢٦اي، ص  ؛ مناسك حج، سه حاشيه٣٨٦. آراء المراجع، ص ٢٩

  . كسي كه دشمن او را منع از اعمال عمره يا حج نموده است.٣٠

  که به واسطه مريضي يا مشكل خاصي نتواند اعمالش را به پايان برساند. . كسي٣١

  .٤٢١، ص ١. تحريرالوسيله، ج ٣٢

  .١، ح١٠، باب ١٩٠، ص ١٠؛ وسائل الشيعه، ج ٨٢٦، ح ٢٤٤. التهذيب، ج ، ص ٣٣

. (بـا  ٣٢٩، ص٢، كتاب الحـج؛ مـن اليحضـره الفقيـه، ج     ١٨٢، ص ٢. مستدرك الوسائل، ج ٣٤

  تعبيرات و الفاظ). اختالف اندكي در

  .١٥٥، ص ٤. راهنماي حرمين شريفين، ج ٣٥

  ، كتاب الحج.٥٦، باب ١٣٠٥، ح ٩٤٨، ص ٢. صحيح مسلم، ج ٣٦

  .٣٣٥با حواشي مراجع عظام، ص  . مناسك حج امام خميني٣٧

  .١، ح ٣٠٢، ص ٩٦؛ بحاراالنوار، ج ٦٥. قرب االسناد، ص ٣٨

  .٣٠٤، ص ٩٦ار، ج ؛ بحاراالنو٣٢٩، ص ٢. من اليحضره الفقيه، ج ٣٩

  .١، ح٥٠٢، ص ٤؛ فروع كافي، ج ٣، ح ٦، باب ١٨٤، ص ١٠. وسائل الشيعه، ج ٤٠

  .٣٣٩؛ معاني األخبار، ص ١٢، ح ٥٠٤، ص ٤. فروع كافي، ج ٤١

  .٢٠٨ـ  ٩، صص ٢اء، ج يح. محجة البيضاء في تهذيب اإل٤٢



  



  
  
  
  
  

  پژوهشي فقهي درباره طواف از طبقه اول مسجدالحرام

  محمد جواد فاضل لنکراني

  .ش  ه١٣٨٣، تابستان ٤٨ميقات حج، ش 

، پژوهشي است درباره اين مسئله که آيا طـواف از طبقـه اول کـه بـاالتر از     ١نوشتار حاضر

سقف کعبه معظمه قرار دارد، جايز است يا خير؟ در صورت جواز، آيا اين حکـم اختصـاص بـه    

رو، از چنـد   شود؟ در اين راستا، مقالـه پـيش  حالت اضطرار دارد يا حالت اختيار را نيز شامل مي

رابطه بحث با نظريه حـد مطـاف، جريـان بحـث در     «بارتند از: محور تشکيل شده است که ع

طواف واجب و مستحب، رابطه بحث با افزايش ارتفاع كعبه، لزوم دخول جميع اعضـاي بـدن   

در ». در مطاف و عدم آن، حكم ساخت و سازهاي فراتر از كعبه، طواف از طبقه باالتر از كعبه

ر حجم مقاله را به خود اختصـاص داده اسـت.   واقع محور اخير، محور اصلي مقاله است و بيشت

نويسـد:   نويسنده محترم در محور اخير، به ديدگاه فقها درباره استقبال قبلـه اشـاره کـرده، مـي    

مشهور ميان فقها، بلكه اتفاق ميان آنان، اين است كه قبله، در جهت ارتفاع كعبـه، تـا فـراز    «

». شـود  ، محدود به بناي محسوس نميآسمان و از قسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين

آيد كه اين حكـم، مخصـوص اسـتقبال نيسـت؛     از ديدگاه ايشان، از ظاهر روايات چنين برمي

شـود. ايشـان    چراكه از اطالقِ برخي از آنها، جوازِ طواف برگرد فضاي كعبه نيـز اسـتفاده مـي   

ر پايان نيز ديدگاه اهـل  پردازد. دسپس به روايات و ادله نظريه و پاسخ و بررسي اشکاالت مي

  سنت و برخي فروع مربوط به بحث مطرح شده است.

متـر از سـقف كعبـه     در شرايط كنوني كه طبقه اول مسجدالحرام، حدود سي سـانتي 
هاي گوناگوني درباره صحت و عدم صحت طـواف از طبقـه    معظمه باالتر است، ديدگاه
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طواف از طبقـه زيـرينِ مطـاف    باال مطرح شده است؛ همين اختالف نظر در مورد جواز 
آمد. درصورت اعتقاد به جواز، آيا ايـن حكـم،    نيز ـ در فرض احداث آن ـ پيش خواهد 

ازدحام جمعيت يا عدم توانايي زائر بر طواف پيـاده و نيـاز او بـه     به مواردي ويژه مانند
وسيله سواري بـراي طـواف، مثـل ويلچـر كـه در طبقـه بـاال در دسـترس افـراد اسـت           

دارد؟ يا اينكه اصال زائر از همان آغاز بين طواف در صحن مسـجدالحرام يـا    اختصاص
  طواف در طبقه باال مخير است؟

 :دهد در اين راستا، محورهاي زير، موضوعات اين پژوهش را تشكيل مي

 . رابطه بحث با نظريه حد مطاف1

 بديهي است كسي كه حدي براي مطاف قائل نيست، راه ورود به اين بحـث بـرايش  
انـد، راهـي بـراي    باز است، حال آيا كساني كه (مانند مشهور) حدي براي مطـاف قائـل  

  ورود آنان به اين بحث وجود دارد يا خير؟
رسد پاسخ به اين پرسش، مثبت باشد؛ زيـرا طـرح ايـن پرسـش، بـر ايـن       به نظر مي

ع آن از فرض استوار است كه اگر مثالً طبقه اول و دوم، گرداگرد كعبه بنا شـود، و ارتفـا  
شـود. البتـه در زمـان حاضـر،     كعبه باالتر برود، در اين صورت بحث ياد شده مطرح مي

  .چنين چيزي مصداق خارجي ندارد

 . رابطه بحث با افزايش ارتفاع كعبه2

اي مفروغ عنه و مسلم اسـت و   عدم جواز تخريب يا كاستن از ساختمان كعبه، مسئله
اي  هـاي دوگانـه   ره افزودن بر بناي آن، ديـدگاه گونه خالفي در آن نيست. ليكن دربا هيچ

 وجود دارد (كه حكم طواف از ارتفاع باالتر از كعبه هم به تبع آنها، متفاوت است):

، »جواز افزايش و نيز افزودن بر ارتفاعِ آن، تا حد دو برابر يا بيشتر«در صورت  الف)
محـل طـواف، از   شكي نيست كه طواف پيرامون بخش افزوده شده، جايز است؛ گرچـه  

 بناي موجود، بلندتر باشد.
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شـود كـه آيـا     چنين مي ، نزاع اين»جواز افزايش و افزوده نشدن بر بنا«به فرض ب) 
 طواف از جايي بلندتر از ارتفاع كعبه، جايز است يا خير؟

اگر نظر دهيم كه افزودن بر بناي كعبـه، جـايز نيسـت، در ايـن صـورت، ظـاهراً        ج)
اختالفي نيست كه طواف از جايي بلندتر از ارتفاع كعبه جايز نباشد. ظاهر اين است كـه  
افزودن بر ارتفاع كعبه جايز است؛ زيرا اصل اولي جواز است، و كعبـه نيـز ماننـد ديگـر     

ه كه افزودن بر مسجد جايز است، افزايش بناي كعبـه  گون هاست؛ هماناماكن و ساختمان
  .نيز چنين است و نبايد آن را مانند احكام تعبديه، از امور توقيفيه پنداشت

 :چند روايت دليل و گواه بر جواز آن است؛ مانند
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رسيد و براي آن، دو در [شرقي و غربي]  به نه ذرع مي 7ارتفاع كعبه در زمان ابراهيم
بود. ابن زبير [پس از آسيب ديدن كعبه به وسيله سـنگباران لشـكريان يزيـد]، آن را بـا     

ذرع  ۲۷ارتفاع هيجده ذرع ساخت. [پس از قتل وي] حجاج آن را تخريب و با ارتفاع 
 بنا كرد.

از افـزايش   7توان چنين بهره جست كه منع نكردن امام معصـوم   روايت مي ين از ا
ارتفاع كعبه (توسط ابن زبير و سپس حجاج)، دليل بر جواز آن است. ليكن اين روايـت  
معتبر نيست؛ زيرا احمدبن محمد كه در سند آن آمده است، بـا جمعـي اشـتراك اسـمي     

» سعيد بن جنـاح «نهاست و نيز گرچه نجاشي دارد كه معلوم نيست راويِ خبر، كدامينِ آ
هـم وارد شـده اسـت، ولـي كسـي كـه از او       » الزيارات كامل« را توثيق كرده و در اسناد

كند، معلوم نيست چه كسي است. بنابراين، اسـتناد بـه ايـن روايـت درسـت       روايت مي
  .نيست
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 . جريان بحث در طواف واجب و مستحب3

طـواف واجـب نـدارد.     ياد شده، اختصاص بـه  هايظاهر آن است كه اختالف نظريه
بلكه در مورد طواف مستحب نيز جاري است. پس اگر فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم، 

  .شك مراعات آن در طواف مندوب نيز الزم استبه عنوان حد معين مطاف باشد، بي
ميان كعبـه  شود محدوده طواف، فاصله  دليل آن، اطالقاتي است كه از آنها استفاده مي

آيد و  شمار نمي و مقام ابراهيم است و اگر كسي بيرون از آن طواف كند، طواف كننده به
کـه دليلـي بـر     وجهي هم براي انصراف آن اطالقات به طواف واجب وجود ندارد؛ چنان

تغيير نداريم. آري طبق برخي ادله، ميان طواف واجب و مستحب، از جهاتي فرق وجود 
  ها عبارتند از:دارد كه برخي از آن

الف) عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن داللت دارد 
�: «(در صحيحه محمد بن مسلم آمده است � &È �!� ���/ &O���q �. : �1� �-:  �Q� �)��R �Q���R X� &f �0 �5� ��
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اين، برخالف نظريه ابوالصالح است كه با تمسك به اطالق روايـات، طهـارت را در   
  شمارد. طواف مستحب نيز واجب مي

جمعي از فقها، براسـاس دليـل، قطـع طـواف منـدوب را، از روي عمـد جـايز        ب) 
 اند. دانسته

افزودن بر اشواط هفتگانه، در طواف مستحب، براساس دليل، كراهت دارد، ولـي   ج)
  .در طواف واجب، جايز نيست

 . لزوم دخول جميع اعضاي بدن در مطاف و عدم آن4

كننـده، درون مطـاف باشـد، يـا      آيا واجب است هنگام طواف، تمام اعضـاي طـواف  
  كند، كافي است؟ د او طواف مياي كه عرفاً بگوين گونه دخول بيشترين اعضاي او، به
باره صدق عرفي كافي است. بنـابراين اگـر بيشـتر اعضـاي      ظاهر آن است كه در اين

طواف كننده، داخل مطاف قرار گيرد و تنها سر او باالتر از كعبه باشد، طـوافش صـحيح   
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كـه   است و دليلي هم بر لزوم داخل بودن تمام اعضا در مطاف، در دست نيسـت؛ چنـان  
 :در مسئله استقبال با صراحت گفته است =اهرصاحب جو

كند؛ گرچه بعضي از اعضاي بدن در جهت قبله  در اين باره صدق استقبال، كفايت مي
قرار نداشته باشد و الزم نيست كه همه اجزاي بدن در جهت قبله قرار گيرد. معناي اين 

نوان امتثال از نظـر  سخن آن است كه اگر موال امر به استقبال كند، به همان اندازه كه ع
 عرف در خارج تحقق يابد، كافي است.

 :  افزايد سپس مي

اي عرفي است كه شـرع در آن دخـالتي نـدارد و بـه ظـاهر،      كيفيت استقبال قبله، مسئله
كند؛ گرچه برخي اعضاي بدن هم، كه در صدق استقبال  همان صدق عرفي كفايت مي

له فرقي نيست ميان نزديكي و دوري از نقشي ندارند، در جهت قبله نباشد و در اين مسئ
اگر برخي از اجزاي بـدن نمـازگزار از سـمت    «كعبه. ولي در كتاب قواعد آمده است: 

االحكام،  نهايةهاي:  بلكه گفته شده كه در كتاب». قبله خارج باشد، نماز او باطل است
نيز چنـين  االلتباس، جامع المقاصد و قواعد  تحرير، تذكره، ذكري، بيان، موجز، كشف

  آمده است.
اما تحقيق در اين مسئله آن است كه افزون بر صدق استقبال عرفي، چيزي شرط نيست 
و چنانچه ادعا شود كه صدق استقبال از نظر عرف، بر استقبال تمام اعضاي بدن توقف 

 اكتفا شده باشد» استَقْبِلْ«گوييم: هرجا كه در امر به استقبال صرفاً به  دارد، در پاسخ مي
و تمام اعضا به عنوان متعلق اين امر ذكر نشـود، وجـدان ادعـاي يـاد شـده را تكـذيب       

 ٤ كند. مي

�(�«ظاهراً طواف مانند استقبال است، كه صدق عرفـي آن بـراي امتثـال آيـه      &+)̂�̂���� ��« 

گونـه  كند و داخل بودن تمام اعضاي طواف كننده در مطاف، الزم نيست؛ بـه  كفايت مي
دست او از محدوده مطاف بيرون باشد، مخل به طواف شمرده شـود و   اي كه اگر سر يا

اي در كار اسـت و  اين نكته روشن است كه براي اين مفهوم (طواف) نه حقيقت شرعيه
نه اينكه طواف از موضوعاتي است كه شارع در وضع آن تصـرفي اعمـال كـرده باشـد؛     
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اسـت. گرچـه برخـي از    كه براي اصل اين عمل هم، كيفيت خاصـي ارائـه نكـرده     چنان
شرايط را براي آن، مانند داشتن طهارت در حال طواف و اينكه حجراألسـود بـه عنـوان    

 ، ذکر کرده است.نقطه آغاز و پايان طواف است

البته وقتي قائل به توسعه در مطاف شديم و براين اساس، طـواف از طبقـه بـاالتر از    
شود؛ زيرا در آن صورت، طرح  بار نمياي بر اين بحث  كعبه را جايز دانستيم، ديگر ثمره

 .مورد خواهد بود مسئله خروج بعضي از اعضا از محدوده مطاف، بي

 و سازهاي فراتر از كعبه ساخت. حكم 5

در روايات از ساختن بناهاي بلندتر از كعبه، در مكه، نهي شده اسـت كـه برخـي از    
 :آنها عبارتند از
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 ».بسازد بر كسي سزاوار و شايسته نيست كه بنايي باالتر از كعبه«فرمود:  7امام باقر 

، منظـور  =اهللا خويي روايت از نظر سند، معتبر است؛ زيرا طبق استظهار مرحوم آيت
كه شخصي موثق و  ٦الخطاب است از محمد بن الحسن، همان محمد بن الحسين بن ابي

  .شود القدر شمرده ميجليل
و » صـفوان بـن مهـران   « ت و صـفوان، گرچـه ميـان   علي بـن الحكـم، نيـز ثقـه اسـ     

اند و منظور از عالء همان عـالء   مشترك است، ولي هر دوي آنها ثقه» بن يحيي صفوان«
  .بن رزِين است كه مردي ثقه و جليل القدر است

��: «نقـل كـرده اسـت    7از امـام صـادق  » مقنعه«در  1شيخ مفيد �Za  &��� �]�\4 �x� �j� �+ � �( ���/  
 �F�̂ ��4� 4F�6 �V ����� �� �) �+ *>���4�نهـي كـرد از اينكـه انسـان بنـايي را بلنـدتر از كعبـه         7خداوند يـا امـام  «؛ ٧»

  ».بسازد
آيـا ايـن نهـي، بـر حرمـت      « ها در اينكه ها و ديدگاهگذشته از وجود اختالف نظريه
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آيد، بر كراهـت داللـت    گونه كه از عنوان ياد شده در اين باب بر مي داللت دارد يا همان
هـاي مكـه،    ، اين پرسش مطرح است كه آيا نهي در اين روايت، تمـام سـاختمان  »كند مي

هاي درون مسجدالحرام را هم شامل است؟ بدين معنا كه شـارع مقـدس،    حتي ساختمان
خاطر موقعيت واال و شرافت كعبه، از احداث هرگونه بناي بلندتر از آن، گرچه داخل  به

هاي شخصيِ افـراد، در   ا آنكه اين نهي، به ساختمانمسجدالحرام باشد، منع كرده است ي
  بيرون مسجد اختصاص داشته و از بناي داخل مسجد، منصرف است؟

ظاهراً چنين انصرافي در كار نيست و وجهي براي آن وجـود نـدارد و انصـاف ايـن     
بـودن بنـا    ويژه با توجـه بـه نكـره    ، ظهور دراطالق دارد؛ به7امام كه بگوييم كالم است

) ��4�� )، كه در سياق نفي يا نهي (�<*  �Za o o o ���/  واقع شده است و مناسبت حكم و موضوع (
كند؛ چرا كـه شـرافت و عظمـت كعبـه،      اي است كه ظهور ياد شده را تأييد ميهم قرينه

كند كه اين موقعيت و برتري، همچنان براي آن، نسبت بـه هـر بنـايي،     چنين ايجاب مي
 .وظ بماندحتي درون مسجدالحرام، محف

پس در صورت بناي بر اطالق، ممكن است گفته شود كه طـواف از طبقـه نخسـت    
هاي طرح شده،  هاي به عمل آمده و پرسش كنوني صحيح نيست؛ زيرا برحسب پژوهش

دليل بر بطالن طواف در اين . سانتي متر از كعبه بلندتر است ٢٧طبقه ياد شده، به اندازه 
فهمـيم كـه    اد شده در مورد بنا، به طريق مالزمه عرفي مـي طبقه، آن است كه ما از نهيِ ي

 .طواف در آن صحيح نيست يا بودن انسان در مكاني بلندتر از كعبه جايز نيست

ليكن انصاف اين است كه بگوييم: اين روايت، موردي را كه انسان بـراي طـواف در   
اهاي ثابـت اسـت، نـه    شود؛ زيرا مورد نهي، بن جايي باالتر از كعبه قرار گيرد، شامل نمي

اهللا انجام گيرد. بنـابراين، شـامل    شيء متحرك؛ آن هم حركتي كه به پاس احترام به بيت
كه شرافت كعبـه كـه حكمـت اصـلي ايـن دسـتور        شود؛ چنان انسان در حال طواف نمي

هاي مربوط بـه مسـجدالحرام را كـه از شـئون و توابـع بيـت محسـوب         است، ساختمان
  .گيرد برنمي شود نيز در مي
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 . طواف از طبقه باالتر از كعبه6

چكيده اين بخش، كه از اهميت بسزايي در اين بحث برخوردار است، اين است كـه  
بـه آن   =مشهور ميان فقها، بلكه اتفاق ميان آنان و بلكه ميان مسلمانان، كه كاشف الغطـا 

قسـمت  تصريح كرده، اين است كه قبله، در جهت ارتفـاع كعبـه، تـا فـراز آسـمان و از      
گـردد و ظـاهراً    زيرين تا عمق زمين است. بنـابراين، محـدود بـه بنـاي محسـوس نمـي      

گـاه   نخستين كسي كه با صراحت به بيان آن پرداخته، شهيد ثـاني در مسـالك اسـت. آن   
صاحب مدارك از وي پيروي كرده و سپس تمام متأخرين، تا زمان حاضر، از او تبعيـت  

٨.ي مسلم و پذيرفته شده نزد همگان تبديل شده استاگونه، به مسئلهاند و بدينكرده
 

تواند ملحق بـه اسـتقبال    پرسشي كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا طواف مي
طوري كه فضاي باالي كعبه يا قسمت زيرين آن، در حكمِ خـود كعبـه باشـد و    شود، به

رد فضـاي كعبـه،   طواف در اطراف آن جايز شود يا خير؟ به ديگر سخن، آيا طواف بر گ
شود يا چنين نيست و در نتيجـه طـواف بـه اسـتقبال      طواف بر پيرامون آن محسوب مي

 گفته، اختصاص به استقبال دارد؟ ملحق نشده و حكم پيش

آيد كه اين حكم مخصوص استقبال نيست؛ چـرا كـه از    از ظاهر روايات چنين بر مي
 .شود نيز استفاده مي اطالقِ برخي از آنها، جوازِ طواف بر گرد فضاي كعبه

: نقل كـرده اسـت   7مرحوم شيخ صدوق، در اين زمينه، مرسله زير را از امام صادق
» �
 �; $]�� 4F �V4��]̂�� 4b �0�x� �5 4% 4O���6��� &�� �.�/a ��� �
 &V��� 4F �V4��]̂�� 4b �0�x� a�T«پايه خانه [خدا] از هفتمين « ؛٩

 ».استطبقه پايين زمين تا هفتمين طبقه باالي آن 

گونه ارسال، براساس تحقيقي كـه در جـاي   گرچه اين روايت مرسله است، ليكن اين
که داللت آن نيز روشن اسـت و   رساند؛ چنان خود صورت گرفته، به اعتبار آن زيان نمي

اي بر اختصاص آن به استقبال، وجود ندارد. آري طبق ظاهر روايت  در روايت هم، قرينه
يشه و بنيان دارد، داللت بر الحـاق فضـاي بـاالي كعبـه بـه      ظهور در ر» اساس«كه كلمه 
كند. بلكه تنها دليل بر اين است كه از هفتمين طبقه زيرين زمين تا طبقـه بـاال،    كعبه نمي
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�3<«در اين روايـت، در مقابـل   » �b0�x«جزو كعبه است. مگر آنكه گفته شود واژه  �]��« 


� « نيست. بلكه منظور از �; $]�� 4b �0�x�a  ������ �
 &V���«    جهـت فوقـاني و    امتـداد كعبـه از هـر دو
 است. تحتاني است و بدين ترتيب اين عبارت تعبيري كنايي، از معناي ياد شده

قبله، در جهت ارتفـاع كعبـه، تـا فـراز آسـمان و از       اين باور است بر =كاشف الغطا
 گردد. نميقسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين، محدود به بناي محسوس 

ِي (: مؤيد اين مطلب اين است كه در بعضي از روايات، كه در ذيل آيه شريفه
�

اَُهللا ا�

ْرِض ِمْثلَُهن� 
َ
����« آمده، مقصود از )۱۲(طالق:  )... َخلََق َسْبَع َسماوات َوِمَن األ �
 &V��� 4b �0� �x�«   زمـين

ياشـي بـه سـند خـود، از     هفتم است، كه برفراز آسمان ششم قرار دارد. در اين راسـتا، ع 
كند كه آن حضرت كف  روايت مي 7الحسن امام كاظم بن خالد، از حضرت ابي حسين

  :دست [چپش] را گشود و سپس دست راست را بر آن نهاد و فرمود
 >3� �]�� � ��\ �!��� >3�]�� �)�+ F��\���� b0c�� F�6- �	�
� ��\!�� >3 �]��� ��\ �!�� b0/ d,l

 F�6- �	-)+ F�\�����F��6- �	-)+ F������ >3 �]��� F�\���� >3 �]�� �)+ F������� b0c�� �i�a  �� 
 FV��]�� >3 �]��� F.��]�� >3 �]�� �)+ FV��]�� b0c�� 1�<+ F.�� �]��� F]%�v�� FV����

 :P�)- )l� FV�� �]�� >3 �]�� >3]�� �)+ 5� ��� ´�� oF�6- �	-)+) َسـْبَع َسـماوات َوِمـَن

ْرِض ِمثْ 
َ
أل

ْ
 o١٠)لَُهن� ا

گرفتـه و   اين (دست چپ)، به منزله زمين دنياست و آسمان دنيا بـرآن، گنبـدوار قـرار   

زمين دوم، باالي آسمان دنيا واقع شده و آسمان دوم، گنبدوار برفراز آن است و زمين 

سوم، باالي آسمان دوم است و آسـمان سـوم، روي آن گنبـدوار واقـع شـده تـا آنكـه        

و زمين هفتم برفـراز آسـمان ششـم    «گاه فرمود:  برشمرد و آن چهارم و پنجم و ششم را

است و آسمان هفتم، بر باالي آن، گنبدوار قرار دارد، و عرش خـداي رحمـان، بـاالي    

آسمان هفتم است و اين است تفسير فرموده خداوند: خداست آنكـه هفـت آسـمان را    

 ».خلق كرد و از زمين همانند آنها آفريد

حت از امتداد و گسترش كعبه در دو جهت فوقاني و تحتـاني  در اين روايت، با صرا
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گونـه تعبيـر،   ماند كـه ايـن   سخن به ميان آمده است و در هر صورت، ترديدي باقي نمي
 .كنايه از امتداد كعبه است

در برخي از روايات وارد شده در باب قبله، به امتداد قبله در جهت فوقاني نيز اشاره 
 :  آمده است 7يت عبداهللا بن سنان، از ابوعبداهللاكه در روا شده است؛ چنان

 �1�� �- ?�4i � �µ &F�6 �V ����� �� �w4� �  M 4e� &t �X �	 �+ , � �±�V��� 7���6 &- 4��/ �� �) �+ &O��
̂ �" : �1� �- ¦X &f �0 &P���q �. ooo
o4> �3]̂�� a�T � �	4V 4r �) �% �5 4% ¦F �
�64- ��Ẑ4T �� �V �\١١ 

فراز كوه ابو قبيس نماز عصر گزاردم، آيا كفايـت  من بر «مردي از آن حضرت پرسيد: 
آري، از فـراز كعبـه   «؟ حضرت فرمـود:  »تر از جاي من بودكند، با اينكه كعبه پايين مي

 ».تا آسمان، قبله است

بـن سـنان    كه روايت عبداهللا نظر از روايت ياد شده، از تفسير عياشي، هنگامي صرف
فهميم كه كعبـه مخـتص    دهيم، چنين مي قرار مياي كه گذشت، را در كنار روايت مرسله

توان در ادامـه   به ساختمان موجود نيست. بلكه از دو سوي باال و پايين امتداد دارد و مي
بحث افزود كه تفاوت قائل شدن ميان دو جهت كعبه، به اينكه بگوييم توسعه و امتـداد،  

آن، كالمـي جـداً بعيـد     تنها در قسمت زيرين و تحتاني كعبه است نه در قسمت فوقاني
تواند قرينـه بـراي بيـان مـراد مرسـله       رسد. روايت ابن سنان هم نمي غريب به نظر مي و

بوده و تنها به مسئله استقبال نظر داشته باشد، به دليل آنكه هرگاه دو روايت، هـر دو بـه   
اثبات چيزي پرداخته باشند و به اصطالح مثبتـين باشـند، جـاي جريـان تقييـد در       جنبه
  از آنها نيست. يكي

 اشكال و پاسخ

ظهور ادله طواف در اين است كه طواف بايد محاذي بناي كعبه انجام  :پرسش نخست
4̈ (: گيرد. در اين راستا، از ظاهر آيه شـريفه  ��4i �V��� 4O����6���4� �)� &+)̂�̂���� �� ooo(   :حـج)لـزوم   )۲۹

ويـژه دربـاره    ه به لغـت، بـه  شود، نه بر فضاي آن. مراجع طواف بر خود كعبه استفاده مي
كند؛ بدين ترتيب، ظهـور   كه در برخي از روايات آمده، اين نكته را تأييد مي» حول«واژه 
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آن است كه بايد آن مكان را محور طواف خود قرارداد، نـه جـاي   » طاف بالمكان«معناي 
  تر آن را؟باالتر يا پايين

 پاسـخ

يت، حاكم بر آن است و به تفسـير  گرچه ظهور كالم چنان است كه گفتيم، ليكن روا
كـه ادلـه اسـتقبال هـم در      و توسعه چيزي پرداخته است كه قابليت توسعه را دارد؛ چنان

ــراي حاضــران در    ــه، ظهــور دارد و حــداقل ب ــا نفــس كعب وجــوب محــاذات نمــاز، ب
كم صالحيت توسـعه در اسـتقبال را دارد و    مسجدالحرام چنين است. ولي روايت، دست

ين نكته كه مورد و متعلق تكليف در هر دو مسئله (طواف و استقبال) كعبـه  با توجه به ا
 .رسد كه تفاوتي ميان اين دو وجود داشته باشد است، جداً بعيد به نظر مي

بر نمازگزار واجب است كـه رو   آيد، مي برخي آيات برگونه كه از  همان: پرسش دوم
 :به مسجدالحرام بايستد؛ مانند آيه

) ... Iوا وُُجـوَهُكْم َشـْطَرهُ َفَول سـجدا*رام وََحْيـُث مـا ُكْنـُتْم َفَولـ�
ْ
 )...وَْجَهـَك َشـْطَر ا

  )۱۴۴ (بقره:
پس روي خويش به سوي مسجدالحرام كن و هرجا كه باشيد روي خود بـه سـوي آن   

 بگردانيد.

 مـدخليتي در اسـتقبال نـدارد. در مـورد     » اهللا بيت«معناي اين كالم آن است كه خود
م، تكليف حاجي، نه طواف پيرامون مسـجد، كـه طـواف بـر دور كعبـه اسـت؛       طواف ه

َعتِيـقِ (: كه فرمـود  چنان
ْ
َْيـِت ال ْdو�فُـوا بِا َط� ». ... بايـد برگـرد خانـه گرامـي طـواف كنيـد      «؛ )... َو�ْ

  )۲۹(حج:

ـرا بَيْـِ َ لِلooo(: همچنين فرمود Iْن َطه
َ
مـا بـه   «؛ )oooّطـائِِفQَ َوَعِهْدنا إ+ إِبْـراِهيَم َو¯ِْسـماِقيَل أ

 )۱۲۵(بقره:  ».كنندگان پاكيزه كنيد.. اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براي طواف

 .بديهي است كه منظور از بيت در دو آيه باال، كعبه است نه مسجدالحرام
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 پاسـخ

المقـدس  رو از قبله به مسجدالحرام تعبير شده كـه مقابـل بيـت    در آيه نخست، ازاين
المقـدس بـه سـوي     منظـور، لـزوم رو گردانيـدن مسـلمانان از سـمت بيـت       قرار دارد و

مسجدالحرام است. ولي شكي نيست كه فقط بر حاضران در مسجدالحرام واجب اسـت  
تا رو به كعبه نماز بگزارنـد و نمـاز بـه سـوي مسـجد، جـايز نيسـت. بنـابراين عنـوان          

آنكه في نفسه دخالتي در  مسجدالحرام، در آيات شريفه ياد شده، اشاره به بيت است، نه
  .حكم داشته باشد

آري، به نظر بسياري يا بيشتر علما يا نظر اصحاب ما، بـه تعبيـر نقـل شـده از شـيخ      
در خالف ادعا كـرده اسـت،    =در مجمع البيان، يا به اجماعي كه شيخ طوسي =طبرسي

و قبلـه   كه در حرم هستند، مسجدالحرام است قبله حاضران در مسجدالحرام، كعبه و آنان
ماند كه  اند، حرم است. بنابراين ترديدي در اين مسئله باقي نميكه در خارج از حرم آنان

  .قبله حاضران در مسجدالحرام، كعبه است
در هر صورت، ظاهر اين است كه از اين جهت فرقي ميان استقبال و طواف نيسـت،  

د و از بين برود، نماز و شاهد آن، اين است كه اگر ساختمان كعبه به طور كلي زايل گرد
به سمت فضاي خالي آن صحيح است، نه به سوي بناي از بين رفتـه. همچنـين طـواف    

البتـه، ايـن   . گرد فضاي موجود، واجب خواهد بود، نه آنكه وجوب طواف ساقط گـردد 
گيرد. بنـابراين جـايي بـراي ايـن      شود، سعي را در بر نمي اي كه شامل طواف ميتوسعه

كه سعي هم مانند طواف، از طبقه فوقاني جـايز باشـد؛ چراكـه سـعي      توهم وجود ندارد
بايد در فاصله ميان صفا و مروه انجام گيرد، نه باالي آنها و دليلـي در ايـن مـورد بـراي     
الحاق فضاي فوقانيِ ميان آن دو كوه به مسئله سعي، موجود نيست؛ مگر آنكه گفته شود 

مقصود اين است كه حد آغاز و پايان سعي، آن ، مقابل واژه فوق نيست. بلكه »بين«واژه 
  .يابي دو كوه است كه نادرستي اين سخن را خود درمي

آينـد و   اي از روايات آمده است كه فرشتگان به زمـين فـرو مـي   در پاره پرسش سوم:
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نيسـت كـه مـالك در     پردازند: آيا اين روايـت دليـل بـر ايـن     پيرامون خانه به طواف مي
  چرا که نيازي براي نزول آنان به زمين نبود؟طواف، نفس بيت است؟ 

  پاسـخ

 :گردد؛ زيرا ممكن است با روايت ياد شده، چنين مطلبي ثابت نمي

كننـده، بـراي    . نزول فرشتگان به زمين، به منظور حضور در جمـع مؤمنـان طـواف   ١
 .طواف باشد

بـر دور  . اين نكته قابل انكار نيست كه طواف بر گرد خانه از نزديـك، بـر طـواف    ٢
بسا چنين طوافي به خاطر همان نزديكي، از اجـر   فضاي آن از آسمان، برتري دارد و چه

  .و پاداش بيشتري برخوردار باشد
اگر كعبه براي طواف هم امتداد دارد، در آن صورت آيا استالم حجـر   پرسش چهارم:

 يا استالم ركن يماني، معنايي خواهد داشت؟

 پاسـخ

در هـر  . پـذير اسـت   استالم ركن يماني، با اشاره هم امكـان استالم حجراألسود و نيز 
گونه شبهات، از نظريه خويش صورت، ما به صحت طواف از باال، ملتزم هستيم و با اين

كنيم؛ به عبارت ديگر: اگر در فضا، استالم ولو با اشاره هم تحقق نداشـته   نظر نمي صرف
که اگر در همين  شود؛ چنان يه نميباشد، اين امر سبب تضعيف يا ايجاد خلل در اين نظر

بسا اسـتالم  اي كه مثالً ارتفاع آن سه متر است، طواف دهند، چهشرايط كسي را با وسيله
 .براي او تحقق نداشته باشد

عرف درباره توسعه در مسئله استقبال، نظر مسـاعد دارد، ولـي دربـاره     پرسش پنجم:
ايستادن رو به فضاي كعبه از نگاه  استقبال)،( طواف چنين نيست؛ يعني در مورد نخست

گردد؛ برخالف طواف بر گـرد فضـاي آن    نقص تلقي مي عرف، كاري پذيرفته شده و بي
 .شمارد كه عرف آن را طواف نمي
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 پاسـخ

گوييم عـرف، تفـاوتي ميـان آن دو     اوالً: در اين نظريه، ما با شما موافق نيستيم. ما مي
كنـد؛   ، بـدون مسـامحه عرفـي، طـواف صـدق مـي      قائل نيست. بنابراين بر طواف از باال

كنـد، كـافي اسـت؛     هرچند كه مسامحه عرفي هم در آنجا كه عقل حكم به امتثال امر مي
كه هرگاه موال به عبد خويش فرمان دهد تا آب برايش بيـاورد و او مـايعي را     گونه همان

 تحقق يافته است. شود، برايش بياورد، امتثال امر كه با مسامحه عرفي به آن آب گفته مي

فرض تسليم و پذيرش اين سخن، گاه نگاه شارع با نظر عرف در اين جهـت   به ثانياً:
رو شارع مقدس فضاي فوقاني و قسمت زيرين كعبه را جـزو كعبـه    مخالف است. ازاين

آنكه براي ساختمان  به شمار آورده و نماز و طواف بر آن را مطلقا جايز دانسته است؛ بي
 .قائل باشد كعبه مدخليتي

ظاهراً) بر اين است كـه طـواف،   ( آري، اين نكته قابل انكار نيست كه اجماع فريقين
خالف استقبال و رو به قبله نمازگزاردن، از بيرون مسجد جايز نيست. بلكه بايد داخل بر

ترتيب كه به قول مشهور فقهاي شيعه، طـواف بايـد در فاصـله ميـان      انجام بگيرد؛ بدين
براهيم و به تصريح علماي اهل سنت (و برخـي از علمـاي شـيعه) داخـل     كعبه و مقام ا

مسجد باشد. ولي رعايت محدوده مطاف، مسئله ديگري است كه از موضوع اين نوشتار 
 .خارج است

نظر از روايت مرسله ياد شده، كه اطالق آن داللت  نتيجه بحث اين است كه با صرف
ت زيرين كعبه نيز داشت، ممكن اسـت  بر صحت نماز و طواف بر فضاي فوقاني و قسم

با توجه به وحدت تعبير درباره هر دو، كه مالك  گفته شود: آنچه از ادله قبله و طواف ـ 
گونه كه فضاي فوقاني كعبه براي استقبال صالحيت  آيد، همانـ برمي در آنها، بيت است

گفتـه شـود:    دارد، براي طواف نيز چنين است و اگر اين روايت نبود، ممكن بود چنـين 
هاي مطرح شده در روايات، گوياي آن بدون ترديد اين يك مسئله عرفي است و پرسش

گزاردنـد، گرچـه    است؛ زيرا مردم بر اساس ارتكاز عرفي، بر فراز كوه ابوقبيس نماز مـي 
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كردند و اين كار بر پايـه همـان ارتكـاز ذهنـي آنـان       پس از آن در اين باره سؤال هم مي
  .ستگرفته ا انجام مي

 :كه فرمود 9توان در ادامه افزود، از عموميت حديث پيامبر خدا دليل ديگري كه مي
» ¦�` �" 4O���6���4� &Q� كه كعبه براي نماز از دو سوي باال و پـايين   آيد؛ يعني همچنانبرمي »��̂�(�

  .امتداد دارد، براي طواف نيز چنين است
اد شـده، يـك مـورد را    دليل عموميت حديث اين است كه آن حضرت در حديث ي

̈� x̂4T « :استثنا كرده و فرموده است ���$��� 4P�4+ X̂ جـز اينكـه خـداي تعـالی در طـواف،      «؛ » /�̂� ��� /���

ــت   ــرده اس ــالل ك ــتن را ح ــخن گف ــز در    ». س ــيعه، ج ــق ش ــت از طري ــن رواي ــد اي هرچن
١٢»اللئالي عوالي«

اند؛  استناد کردهاي از بزرگان فقها به آن نيامده، ليكن با اين وجود، عده 
وجوب «در باب » مختَلَف«، مرحوم عالمه در ١٣»خالف«كه مرحوم شيخ طوسي در  چنان

طور كـه وجـوب قيـام در نمـاز ثابـت اسـت، در       همان«، آنجا كه فرمود: »قيام در طواف
پوشيدن شـرمگاه  «همچنين در مورد شرط پوشش فرموده است:  ».طواف نيز چنين است
ــ بـا اينكـه او از كسـاني     » سـرائر «و نيز از ابن ادريس در  ١٤».باشد در طواف، شرط مي

 كند ـ نقل شده است كـه طبـق ايـن حـديث فتـوا داده       است كه به خبر واحد عمل نمي

  .است
 فرمايد:   شهيد ثاني مي

�`�¦ gمستند اين حكم، اطالق حديث نبوي است كه فرمـود:   �" 4O����6���4� &Q� و از  »��̂��(�
بر عدم مشاركت طواف با نماز، اجماع قائم شده است، خـارج   تحت اين اطالق، آنچه

  ١٥مانند. و بقيه باقي مي
آيـد و   طواف بر گرد خانه، نماز به حساب مـي «مرحوم محقق اردبيلي فرموده است: 

باشد، جز آنچه به وسيله دليل  بنابراين، آنچه در نماز شرط است؛ در طواف نيز شرط مي
  ١٦.»گردد خارج مي

گونه اظهار نظر كرده كه تشبيه طـواف بـه نمـاز، چنـين اقتضـا       ايي اينمرحوم طباطب
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كند كه در تمام احكام و از جمله در پاكيزه بودن از نجاست، با نمـاز شـركت داشـته     مي
  ١٧.باشد

اين روايت «گرچه صاحب مدارك در اين باره با آنان مخالفت ورزيده و گفته است: 
توان گفت كه از خود تنزيل و  لكن مي ١٨».استاز نظر سند قاصر و از نگاه متن، مجمل 

شود؛ يعني اين امر لوخلي و طبعـه اقتضـاي عموميـت دارد.     تشبيه، عموميت استفاده مي
توانسـتيم ايـن عموميـت را اسـتفاده كنـيم.       حتي اگر استثنا در روايت هم نبـود، مـا مـي   

  .مواردي كه دليل قائم است و از مختصات نماز است، بايد استثنا شود
ممكن است گفته شود اين روايت در مقام تنزيل در برخي از جهات اسـت و  : سؤال

عـالوه   چون آن جهت روشن نيست، لذا بايد بگوييم روايت از نظر متن اجمـال دارد بـه  
شود و اين، امري قبيح  اگر بخواهيم عموميت را قائل شويم، مستلزم كثرت تخصيص مي

 است.

ـ   :جواب ل وجـود دارد، رافـع هرگونـه اجمـالي اسـت.      اطالقي كه در خود ايـن تنزي
 .تخصيص اگر چه زياد هم باشد، در حدي نيست كه موجب استهجان عرفي شود

انـد و بـدين    در هر صورت، ترديدي نيست كه مشهور به اين حـديث اسـتناد کـرده   
اهللا  شـود کـه ايـراد مرحـوم آيـت      گردد. از اينجا روشن مـي  ترتيب ضعف آن جبران مي

سـخني ناتمـام اسـت؛     ١٩»استناد مشهور به آن نامعلوم است«فرمايد:  ه ميخويي به آن، ك
٢٠ .كند اهللا حكيم نيز به جبران ضعف آن، تصريح مي كه مرحوم آيت چنان

 

 هانقد نظريه

 :  روايت شده كه فرمود 7بن عمار، از امام صادق معاويةاز طريق اماميه، از 

 �w 4.�����L� � 4ª�<�H ���/ ���q �� x ooo x̂4T >) &r &� 4 �B �C a
� � �	
̂ &�ooo *�` �" 4P�4+ �̂4~ �+ �Q� �)�̂��  .٢١ 
گزار تمام مناسك را بي وضو انجام دهد، جز طواف كه در آن نماز جايز است كه حج

 باشد. مي

روايت چنين برداشت كرده است كه: روايـت مرسـله     اين مرحوم صاحب جواهر از
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�4Q « نبوي در اصل نيز چنين بوده است: �)�̂�� W  ¦�` �" 4O���6���4�». در طواف خانه، نماز هسـت «؛ »
از آغازِ آن افتاده و در نتيجه چنين پنداشته شده كه طواف بـه نمـاز   » في«بنابراين حرف 

ولي اين برداشت داراي اشكال، بلكـه ممنـوع اسـت؛ زيـرا در برخـي      . تشبيه شده است
�x̂4T  X̂ «استثنا شده و آمـده اسـت:   ـ تكلم در طواف  كه اشاره شد چنان ـ روايات ���/ ��� �̂�/

 �̈ ��$��� 4P�4+«    ،و شايد صاحب جواهر هم به همين دليل، خود در موارد مختلفـي از كتـابش
 .كه درخور تدبر است ٢٢استدالل کرده» في«به روايت ياد شده، بدون واژه 

باالتر از ارتفـاع كعبـه    اين نكته را بايد بر داليل گذشته افزود كه اگر طواف از محلي
آمـد و در آن صـورت،    بايست ارتفاع هم، از حدود طواف بـه شـمار مـي    جايز نبود، مي

كـه مسـاحت معينـي از     شد كه آن را به عنوان حد طواف بيان كند؛ چنان برشارع الزم مي
زمين مسجدالحرام را، به عنـوان محـدوده مطـاف تعيـين و مشـخص كـرده اسـت و از        

گـردد؛ مگـر آنكـه گفتـه      ف از جاي باالتر از ارتفاع كعبه كشف ميجا صحت طوا همين
شود: دليل عدم بيان آن اين است كه موضوع اين مسئله، در آن عصر، منتفي بوده اسـت.  

 .بيني، صحيح نيست كه مي ولي اين پاسخ هم، چنان

 طواف از طبقه نخست از نگاه اهل سنت

 گردد. به نقـل  نقل شده، روشن مي از آنچه گفته شد، ضعف اين نظريه كه از شافعي

اگر بر فراز مسجدالحرام، سقفي بلندتر از كعبه ساخته شـود، طـواف از   «اند:  از وي گفته
آيـد كـه بـا ايـن گفتـه شـافعي        نين برميچ 1از كالم صاحب جواهر». آنجا جايز نيست

 :نويسد مخالف است؛ آنجا كه مي

تضاي نظريه شافعي اين است كه اگر مق«كه از مرحوم عالمه در تذكره نقل شده:  چنان
ـ كعبه ويران گردد، طواف پيرامون زمين آن جايز نيست و اين سخن، دور  العياذ باهللا ـ

 ٢٣از حقيقت، بلكه باطل است.

بام مسـجد، گرچـه    شود كه طواف از پشت از كالم صاحب جواهر چنين استظهار مي
نت، قائل به صـحت طـواف از   بلندتر از كعبه باشد، صحيح است و بيشتر علماي اهل س
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 :كند كه نووي نظر آنان را چنين نقل مي اند؛ چنان مطاف باالتر از كعبه

بـام   در صورتي كه ارتفاع كعبه، مانند امروز، بلندتر از پشت«گويند:  علماي اهل سنت مي
» العـدة «اما صاحب كتـاب  ». هاي مسجد جايز است بام مسجدالحرام باشد، طواف از پشت

داند. ولي رافعي بر اين سخنِ او چنين ايراد وارد كـرده اسـت    نجا را جايز نميطواف از آ
العياذبـااهللا ـ     ـ  آيـد كـه در صـورت انهـدام كعبـه      كه: اگر گفته او درست باشد، الزم مـي 

رسد و در اين مسئله نظـر رافعـي    طواف بر اطراف زمين آن جايز نباشد كه بعيد به نظر مي
تعليقه خود، به صـحت آن قطـع پيـدا كـرده، آنجـا كـه       صحيح است، و قاضي حسين در 

بام مسـجد طـواف كنـد، گرچـه بـاالتر از كعبـه باشـد،         اگر شخصي از پشت«گفته است: 
گاه به بيان ايـن قاعـده كلـي پرداختـه اسـت كـه در صـورت         و آن» طوافش صحيح است

 ٢٤دارند. باره اتفاق نظريه يابد و اصحاب ما در اين توسعه مسجد، مطاف نيز توسعه مي

  ٢٥».بام مسجد، جايز است؛ گرچه بلندتر از كعبه باشد طواف از پشت«گويد:  زحيلي مي

 الحاقيفروع 

 طواف از ارتفاع كوتاه .١

توان گفـت كـه    در صورت عدم افزايش ارتفاع كعبه و لزوم اكتفا بر بناي موجود، مي
از مصـداق طـواف   طواف ظاهراً از ارتفاع اندك، به مقدار يك يا دو متر، موجب خروج 

گردد و به دليل همين صدق عرفي برآن، طواف از آنجا صـحيح اسـت. بنـابراين در     نمي
توان گفت اين مقدار ارتفاع  اي كه ذكر نموديم، مينظر از ساير ادله شرايط كنوني، با قطع

 كم، مانعيت از صدق عرفي طواف ندارد و قطعاً صدق عرفي طواف محقق است.

 به حال اضطرار و غير آنشمول حكم، نسبت  .۲

گردد كه صحت طواف از ارتفـاع بـاالتر از    از آنچه گفته شد، اين نكته نيز روشن مي
كعبه، اختصاص به حال اضطرار ندارد. بلكه كسي كه قائل به حدي براي طواف نيسـت،  

 .طور مطلق به صحت آن نظر دهد، واهللا العالم تواند به مي
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 نيابت و مشروعيت آن .۳

طور مطلق از ارتفاعي بـاالتر از بنـاي    است كه در صورت صحت طواف بهظاهر آن 
كـه حـدي بـراي     رسد مگر بر مبناي كسـي  كعبه، ديگر نوبت به طرح مسئله استنابه نمي

مطاف قائل است كه طبعاً بايد به وجوب استنابه براي طواف و عـدم صـحت طـواف از    
وقاني بلندتر از كعبه اسـت. بلكـه از ايـن    رو كه طبقه فطبقه باال فتوا دهد. البته نه از اين

آيد كه بنـابراين مبنـا،    جهت كه از حد مطاف خارج است و در اينجا اين بحث پيش مي
كه حدي براي طواف وجود داشته باشد و گرفتن نايـب ممكـن باشـد، ايـن كـار بـر او       

واند از ت واجب است. ولي اگر استنابه ممكن نباشد و از آغاز حاجي بداند كه نه خود مي
تواند نايب بگيرد، آيا در اين صورت احرام او صـحيح خواهـد    پايين طواف كند و نه مي

 بود يا خير؟

توان گفت كه حج بر او واجب نيست و دليل آن، يا عدم قدرت او  در اين فرض مي
بر ايجاد جزء يا شرطي است كـه بـه نوبـه خـود، موجـب عـدم قـدرت وي بـر ايجـاد          

گـردد   رو، ديگر تكليف و خطاب متوجه او نمـي  است. ازاين به مركب يا مشروط مکلف
اين دليل بر همان اصلي استوار اسـت كـه    .گردد و در نتيجه، وجوب حج از او ساقط مي

آن را تأسيس كرد كه براساس آن، شرط بودن قدرت، از اقتضاي خطـاب   =محقق ناييني
واجب نيست كه عدم توانـايي  شود، نه از حكم عقل يا به اين دليل حج بر او  استفاده مي

كند كه توجه تكليف بـه او قبـيح باشـد و     او بر ايجاد آن جزء يا شرط، چنين ايجاب مي
 .شمارند اين دليل نيز بر مبناي قول مشهور است كه تكليف عاجز را عقالً قبيح مي

اما اگر قدرت را شرط در توجه تكليف بـه مکلـف نـدانيم و بگـوييم كـه خطـاب،       
گـردد، شـامل عـاجز هـم      شخصِ قادر بر ايجاد جزء و شرط را شامل مي گونه كه همان

شـود، در ايـن    شود، با اين تفاوت كه شخص عاجز در ترك امتثال معذور شمرده مي مي
صورت عجز از ايجاد جزء، مساوي با عجز از ايجاد مركب است و در نتيجـه فـرد يـاد    

اي است كـه حضـرت امـام    ظريهشده، در ترك امتثال، معذور خواهد بود و اين، همان ن



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۳۰۶
 

به ديگر سخن، هرگاه وجوب واحـدي بـه   ؛ برآنند(رحمهما اهللا) اهللا خويي  خميني و آيت
مجموعه مركبي تعلق گرفت و مکلف از ايجاد يكي از اجزاي آن مركب عـاجز بـود، آن   

گردد؛ مگر آنكه دليل خـاص بـر بقـاي آن وجـوب      وجوب از ساير اجزاي آن ساقط مي
 .كه در باب نماز چنين است ر اجزا وجود داشته باشد؛ چناننسبت به ديگ

 پرسش و پاسخ

اين مطلب در جاي خود ثابت شده كه قدر جـامع، ميـان مقـدور و غيـر مقـدور،       .۱
شود. بنابراين اگر برخي از مصاديق طبيعت مأمور بها، مقدور و بعضي  مقدور شمرده مي

 يعت تعلق گيرد؟تواند به طب از آن غير مقدور باشد، تكليف مي

اين گفته در جايي صحيح است كه سخن از كلـي و فـرد باشـد، نـه از كـل و       :پاسخ
شخصي كه از اتيان جـزء  «جزء و اينجا سخن از دومي است؛ در اين صورت بايد گفت: 

 .»عاجز است، قهراً از ايجاد كل نيز ناتوان خواهد بود

اي نيسـت و  ، مالزمـه »امعدم صـحت احـر  «و » عدم وجوبِ حج«از آنجا كه ميان  .۲
توان گفت كه احرام او صحيح اسـت؛ گرچـه حـج بـر او      كسي چنين ادعايي نكرده، مي
هايي كه براي خروج از احرام وجـود دارد، خـروج از آن    واجب نيست و با توجه به راه

 .ممكن است

احرام نيز از اجزاي حج است. بنابراين، پس از آنكه حاجي از ايجـاد يكـي از    :پاسخ
كـم، امـر بـه     زاي آن عاجز بود، ديگر اجزا در حكم غير مقدور نخواهد بود و دسـت اج

طـور مسـتقل    گردد و از آنجا كه هر يـك از اجـزاي آن بـه    واجبِ مركب، شامل او نمي
 .شود، بنابراين احرام هم در اين فرض صحيح نيست مطلوب شناخته نمي

از شخصـي كـه از انجـام    شود كه وجوب حج،  با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي
طواف صحيح و مشروع عاجز است و گرفتن نايب هـم بـرايش مقـدور نيسـت، سـاقط      

البته بر كسي پوشيده نيسـت كـه قـدرت بـر     . كه احرام او هم درست نيست است؛ چنان
كند؛ چراكـه   عمل، گرچه از راه گرفتنِ نايب حاصل شود، براي تعلق وجوب كفايت مي
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آيد. بـراين   قادر بر عمل، به حساب مي )پذير(در امور نيابتشخص قادر برگرفتن نايب 
اساس، اگر حاجي از عهده انجام طواف و سعي خود برنيايد، ولي بتواند براي انجام آنها 

 .اش صحيح استدار گردد، احرام و عمرهنايب بگيرد و نماز و تقصيرش را خود عهده

 چكيده و برداشت از اين پژوهش

 :طور خالصه موارد زير استآيد، به دست مين پژوهش بهاي كه از اي نتيجه

افزودن به ارتفاع كعبه جايز است و هر مقـداري كـه بـر آن افـزوده شـود، قطعـاً        .۱
 .طواف در حول آن مقدار اضافي نيز صحيح خواهد بود

هاي مربـوط بـه   نهي روايات از ساخت و سازهاي بلندتر از كعبه، شامل ساختمان .۲
 .شود ميمسجدالحرام ن

آيد، توسعه كعبه، فوقاً و تحتاً، اختصاص به استقبال ندارد  به داليلي كه در زير مي .۳
 :شود و شامل طواف نيز مي

نقـل نمـود و داللـت داشـت كـه       7الف) روايت مرسلي كه صدوق از امام صادق 
توسعه، در هر دو جهت فوق و ». اساس بيت از زمين هفتم پايين تا زمين هفتم باالست«

 .شود تحت استفاده مي

توان گفت مستفاد از ادله قبلـه و طـواف    نظر از روايت مرسله صدوق، مي ب) با قطع
طور كه فوق كعبـه، بـراي اسـتقبال صـالح     و وحدت تعبير در هر دو، آن است كه همان

 .طور براي طواف نيز صالحيت دارد است، همين

��4���6 «ج) از عموم تنزيلي كه در روايت  &Q� �)�̂�� ¦�` �" 4O��«  شـود   شده است، استفاده مـي
توان طبق اطالق آن، توسعه در محل بحث را استفاده نمود و اثبـات نمـوديم كـه     كه مي

  .اين روايت، سنداً، داللتاً و اطالقاً، هيچ اشكالي ندارد
د) ترديدي نيست در اينكه در شرايط موجود، طواف در طبقه اول صدق عرفي دارد 

بقيه ادله، همين مطلب كفايت در مدعي دارد و بـراي طـواف، حقيقـت    و با قطع نظر از 
شرعيه يا متشرعه در كار نيست و منوط به صدق عرفي است. از كالم صـاحب جـواهر   
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شود كه ايشان هم طواف از چنين مكاني را كه از كعبه باالتر اسـت، از ايـن    استظهار مي
  .داند جهت بالاشكال مي

شاهد يا مؤيد ذكر شـد؛ اينكـه شـارع مقـدس چنانچـه در      ) از نكاتي كه به عنوان  ه
محدوده ارتفاع حد خاصي را مدنظر داشت، الزم بود كه بيان نمايد و از عدم بيان، عـدم  

  شود. استشعار مي وجود حد خاصي در ناحيه ارتفاع
آيـد و كسـي را   در پايان، از آنجا كه اين بحث در نوع خود پژوهشي نو به شمار مي

طلبـد و سـزاوار    ام، طبعاً دقت بيشـتري را مـي  اي كرده باشد، نديدهآن اشارهكه حتي به 
است كه پژوهشگران و فقهاي بزرگوار، آن را در حوزه پژوهش خـود قـرار دهنـد و بـا     

  .نگاهي جامع و وافي، درباره آنچه در اين نوشتار آمده، به تحقيق و پژوهش بپردازند
  
  
  

                                                           

رجم محتـرم،  . اصل اين پژوهش توسط مؤلف محترم به زبان عربي نوشـته شـده و توسـط متـ    ١

  آقاي محمدرضا نعمتي به فارسي برگردان شده است. حاج

  ، باب وجوب بناء الكعبة إن انهدمت.٨، و مشابه آن ح٧، ح٢١٣، ص١٣. وسائل الشيعه، ج٢

  از ابواب طواف. ٣٨، كتاب الحج باب ٣، ح ٣٧٤، ص ١٣. وسائل، ج ٣

  .٣٢٩، ص٧. جواهر الكالم، ج٤

  .١، ح١٧ب، با٢٣٥، ص١٣الشيعه، ج  . وسائل٥

  .٢٩٠، ص١٥الحديث، ج . معجم رجال٦

  ، باب كراهة رفع البناء بمكة فوق الكعبة.٣، ح٢٣٦، ص١٣؛ وسائل، ج٤٤٤. مقنعه، ص٧

، ٢؛ ذخيـرة المعـاد، ج  ١٩٠المتين، ص ؛ الحبل١٢١، ص٣؛ مدارك، ج١٠٥٢، ص١. مسالك، ج٨

ــائم٢١٧، ص١الغطــاء، ج ف؛ كشــ٣٧٧، ص٤؛ الحــدائق الناضــره، ج٢١٥ص ــااأل ؛ غن ، ٢م، جي

   .١٧٤، ص٥؛ مستمسك، ج٩٠، ص٢الفقيه، ج  ؛ مصباح٣٢٠، ص٧؛ جواهرالكالم، ج٣٦٧ص

������� 
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الشـيعه،   ، باب ابتداء الكعبة و فضل الحرم؛ وسـائل ٢٣١٧، ح٢٤٢، ص٢. من اليحضره الفقيه، ج٩

  .١قبيس و نحوه، ح ، باب جواز الصالة علي أبي٢٤٨، ص٣ج

  .٧٢، ح١٦٠و  ١٥٩، صص ٢. تفسير عياشي، ج١٠

  قبيس و نحوه. ، باب جواز الصالة علي أبي١، ح٢٤٧، ص٣وسائل ج .١١

  .١٦٧، ص٢. عوالي اللئالي، ج١٢

  .٣٢٣، ص ٢. خالف، ج١٣

  .١ ٨٥، ص ٤. مختلف الشيعه، ج ١٤

  .٨٥، ص٨. تذكرة الفقهاء، ج١٥

  .٣٢٩و  ٣٢٨، صص ٢. مسالك االفهام، ج١٦

  .٦٥، ص١. مجمع الفائدة والبرهان، ج١٧

  .٥٢٣ص، ٦. رياض المسائل، ج١٨

  .١٢، ص١. مدارك االحكام، ج١٩

  .٩، ص٤. كتاب الحج، ج٢٠

  .١، ح٣٧٤، ص١٣. وسايل الشيعه، ج٢١

  .٣٦٠، ص٣٥و ج ٢٧٠، ص١٩و ج ٢٥٨، ص١٨و ج ٨، ص٢. جواهرالكالم، ج٢٢

  .٢٦٨، ص١٩. همان، ج٢٣

  .١٥٩، ص ٣. المجموع في شرح المهذب، ج ٢٤

  .١٥٩، ص ٣. الفقه االسالمي و أدلته، ج ٢٥



  



  
  
  
  
  

  طواف از طبقه باال

  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ميقات حج، شماره 

» مسـائل مناسـک  اي از هنقد و بررسـي پـار  «نوشتار زير بخشي از قسمت دوم مقاله 

است که به مناسب بحث در اينجا به صورت مستقل آورده شده است. چندين سال است 

اند و به ناچار بايد از طبقـه بـاال طـواف     که به افراد معذور، اجازه طواف از پايين را نداده

هاي متفـاوتي از  رو حکم اين مسئله از مراجع معظم تقليد استفتا شد و پاسخکنند، از اين

ايشان به اين مسئله ارائه شد که به صورت يکجـا منتشـر شـده اسـت. نويسـنده       سوي

هـايي   ها را نقل کرده و سـپس تحليـل  محترم در اين مقاله نخست متن پرسش و پاسخ

  درباره آنها بيان کرده است.

اي كه اتفـاق افتـاد و محـل ابـتال و سـؤال بـود،        ترين مسئله .ق مهم  ه۱۴۲۴در سال 
دادنـد از   بقه دوم مسجدالحرام بود؛ چون به افراد ويلچري اجازه نميموضوع طواف از ط

رو از مراجع تقليد حكـم   كردند. ازاين پايين طواف كنند و به ناچار بايد از باال طواف مي
ها را يكجا منتشر كرد و در اختيـار   آن استفتا شد و معاون آموزش و پژوهش بعثه، پاسخ

  آيد. توضيحي در پي مي روحانيون قرار داد كه با تبيين و
كنـيم و سـپس بـراي تسـهيل امـر بـراي        هـا را نقـل مـي    نخست، متن سؤال و پاسخ

ها توضيحاتي خواهيم داد. به داليلي، بـه جـاي نـام مبـارك هريـك از       روحانيان كاروان
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  ايم. مراجع، از حروف ابجد استفاده كرده
سبد (تخت روان) در صـحن  دار (ويلچر) يا  قبالً افراد ناتوان، با صندلي چرخ :سؤال

شدند. ولي در سال جاري از طواف در صحن مسـجدالحرام   مسجدالحرام طواف داده مي
كنـد و   را بر دوش خود حمـل    نباشد تا فرد ناتوان  است كسي  اند وحتي ممكن منع شده

بـام   طواف بدهد يا همين كار نيز ممنوع شود و چنين افرادي بايد در طبقه دوم يا پشـت 
كنـد يـا نـه؟ وظيفـه آنـان       حرام طواف داده شوند. آيا چنين طوافي كفايـت مـي  مسجدال

  چيست؟

  پاسخ

  كند (واهللا العالم). الف) در صورت عدم امكان، با رعايت األقرب فاألقرب كفايت مي
ب) احتياط واجب اين است كه آنها را از طبقه دوم طواف دهند و نايب هم برايشان 

  .بگيرند
بـام   كعبه معظمه، ولو در فضاي ما بين زمـين تـا محـاذي پشـت    ج) طواف بايد دور 

تـر از   كعبه باشد و كف طبقه دوم مسجدالحرام، اگر به قدر قامـت طـواف كننـده، پـايين    
بام كعبه نباشد، طواف از طبقه دوم، صحيح و مجزي نيست و كساني  نقطه محاذي پشت

ط شـخص ديگـر طـواف    توانند در صحن مسجدالحرام، ولو به وسيله حمل توس كه نمي
شان نايب گرفتن در طواف است و احوط آن است كه خودش هم در همان  كنند، وظيفه

  .طبقه دوم طواف نمايد
د) چنانچه احراز شود كه طبقـه دوم، بـاالتر از كعبـه اسـت، طـواف از بـاال كفايـت        

نچـه  كند و بايد براي طواف از پايين نايب بگيرند و الزم نيست احتياط كننـد و چنا  نمي
  .مطلب مشكوك باشد بايد احتياطاً بين طواف از باال و نايب گرفتن از پايين جمع نمايند

هـ) در مورد سؤال، اگر ممكن باشد كسي فرد ناتوان را بر دوش حمـل كنـد، طـواف در    
محدوده بين مقام ابراهيم و كعبه الزم است، و در غير اين صورت بايد نايـب بگيرنـد تـا در    

و بنابر احتياط مستحب نيز خود شخص در طبقه دوم طـواف داده شـود    محدوده طواف كند
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  كند. و چنانچه نيابت نيز ممكن نباشد، طواف دادن شخص در طبقه دوم كفايت مي
و) در فرض مذكور، اين افراد بايد در طبقه دوم طـواف داده شـوند و بنـابر احتيـاط     

  طواف نمايد.واجب، نايب هم گرفته تا براي آنان در صحن مسجدالحرام 
تر نباشد، احتيـاط واجـب    ز) در فرض سؤال، چنانچه كعبه مقدس از طبقه دوم پايين

شوند، استنابه هـم بنماينـد (واهللا    آن است كه عالوه بر اينكه در طبقه دوم طواف داده مي
  العالم).

ح) طواف در طبقه فوقاني صحيح نيست و ايـن قبيـل افـراد بايـد بـه وسـيله كـول        
خود را انجام بدهند و اگر ممكن نشد، الزم است براي طواف خود نايب گرفتن، طواف 

  بگيرند.
  كند. گونه موارد كه راهي جز اين نيست، طواف در طبقه باال كفايت مي ط) در اين

ي) در مفروض سؤال بايد طواف اشخاص مذكور به صورت نيابي در مطاف انجـام  
تواننـد،   اي كـه مـي   دوم، با هـر وسـيله  شود و به احتياط مستحب، خود آنها نيز در طبقه 

  طواف كنند.
ك) در مفروض سؤال، بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجدالحرام طـواف نمايـد و   

باشد و بـر او حرجـي نيسـت، احتيـاط واجـب آن اسـت كـه         در صورتي كه متمكن مي
  خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.

  توضيحات

ت فتوا، و تكليفي هم بـا عنـوان احتيـاط    يك تكليف به صور» ك«و » و«در پاسخ  .۱
  واجب ذكر شده است:

و) بايد در طبقه دوم طواف داده شوند و بنابر احتياط واجـب، نايـب هـم گرفتـه تـا      
  براي آنان در صحن مسجدالحرام طواف نمايد.

ك) بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجدالحرام طواف نمايد و... احتيـاط واجـب آن   
  .طبقه دوم طواف نمايد..است كه خودش هم از 
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معلوم است كه اينجا تكليف معذور، يك امر بيشتر نيست و آن، طواف است. حـال ايـن   
طواف يا بايد به وسيله نايب در صحن مسـجد انجـام شـود يـا خـود معـذور در طبقـه دوم        
طواف كند؛ به هر حال، آنچه در واقع واجب است، يكي از اين دو امـر اسـت. بنـابراين اگـر     

داد، بـه عـدل ديگـر، مسـلماً فتـواي      » فتـوا «از ادله، يكي از اين دو امر را استنباط كرد و فقيه 
كنـد؛ چـون يـك     دهد و نيز به نحو احتياط واجب هم، عدل ديگر را الـزام نمـي   وجوب نمي

  تكليف بيشتر نيست. البته احتياط مستحب بالشك مانعي ندارد، بلكه ممدوح است.
را بايد توجيه كرد؛ بدين نحو كه يا سـهوالقلم شـده و بـه     »ك«و » و«بنابراين، پاسخ 

«   ه«هـاي   كه در پاسخ ذكر شده، همچنان» احتياط واجب«، سهواً »احتياط مستحب«جاي 
احتياط مستحب آمده است يا اينكه هر دو شق مسئله، احتياط واجـب اسـت، نـه    » ي«و 

چ طرف فتوا داده نشـده و هـر   به هي» د«و ذيل » ز«و » ب«هاي  كه در پاسخ فتوا؛ همچنان
  دو به صورت احتياط واجب ذكر شده است.

تـوان طـرف ديگـر را احتيـاط      خالصه اينكه با فرض فتواي جازم به يك طرف، نمي
واجب كرد؛ مثل اينكه اگر در ركعت سوم و چهارم نماز بـه نحـو فتـوا، يـك تسـبيح را      

احتياط واجب كنيم. بلي، به نحـو  توانيم ذكر دو تسبيح ديگر را  كافي دانستيم، ديگر نمي
  احتياط مستحب مانعي ندارد.

نگوينـد و صـدق   » طواف كعبـه «شن است كه اگر به طواف از طبقه دوم، عرفاً رو. ٢
عرفي طواف محرز نباشد، به هيچ روي طواف از طبقه دوم كـافي نيسـت. بـا توجـه بـه      

نـدگان، صـدق عرفـي    شود كه برخـي از پاسـخ ده   هاي مذكور استفاده مي اينكه از پاسخ
و برخي عدم صدق عرفـي را احـراز   » ط«و » الف«اند؛ مانند  طواف در باال را احراز كرده

و » د«، »ج«انـد؛ ماننـد    و برخي در صدق و عدم صدق، مـردد بـوده   ١»ح«اند؛ مانند  كرده
داننـد،   برخي هم، چون طـواف در بيـرون مقـام را، ولـو در صـحن، صـحيح نمـي       ». ز«

  ».هـ«اف از طبقه باال كافي نيست؛ مانند اند: طو فرموده
  ها مختلف است: در بيان مالك صدق عرفي طواف هم پاسخ .۳
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تـر از نقطـه    ج) كف طبقه دوم مسجدالحرام اگر به قدر قامت طـواف كننـده، پـايين   
  بام كعبه نباشد، طواف از طبقه دوم صحيح و مجزي نيست... محاذي پشت

بـاالتر از كعبـه اسـت، طـواف از بـاال كفايـت        د) چنانچه احراز شود كه طبقـه دوم 
  كند. نمي
تر نباشـد، احتيـاط واجـب آن اسـت كـه       ز) چنانچه كعبه مقدس از طقبه دوم پايين 

  .شوند، استنابه هم بنمايد عالوه بر اينكه در طبقه دوم طواف داده مي
ايـن اسـت كـه بـراي صـدق طـواف بايـد قامـت         » ج«روشن است كه مفـاد پاسـخ   

از كعبه باالتر نباشد و حتي اگر فقط سر و گردن هم از كعبـه بـاالتر باشـد،     كننده طواف
اين است كه اگر كف طبقـه دوم انـدكي   » ز«و » د«كند. ولي مفاد  عرفاً طواف صدق نمي

كنـد؛ هرچنـد تمـام بـدن      بام كعبه يا مساوي آن باشد، طواف صدق مـي  تر از پشت پايين
اگر طبقـه دوم بـاالتر از كعبـه اسـت،     «چون مفهوم بام كعبه باشد؛  طائف، باالتر از پشت

، اين است كه اگر از طبقه دوم باالتر نباشد، بلكـه مسـاوي   »كند طواف از باال كفايت نمي
  .كند تر باشد، كفايت مي بام كعبه يا اندكي پايين پشت
كعبه مقدس از طبقـه  «اندكي كاستي دارد؛ زيرا در آن، فقط وظيفه فرضي كه » ز«پاسخ  .۴

بام كعبه مقدس مساوي با سطح طبقـه دوم   بيان شده است. ولي اگر پشت» تر نباشد وم پاييند
يا باالتر باشد، تكليف چيست، به صراحت در اين پاسـخ نيامـده اسـت؛ هـر چنـد بـا دقـت        

  كند. توان فهميد مراد اين است كه دراين فرض، طواف از طبقه باال كفايت مي مي
بـر دوش گـرفتن هـم در آن ذكـر شـده كـه در        دقيق است؛ چون فرض» هـ«پاسخ 

صورت امكان آن، مقدم بر نيابت است، و از آنجا كه در سـؤال، عـدم امكـان بـر دوش     
گرفتن، به طور قطع نيامده، بلكه به صورت احتمـال و فـرض ذكـر شـده اسـت، بـراي       

و » ج«شد. پاسـخ   ها ذكر مي وضوح بيشتر پاسخ و دفع هرگونه توهم، بهتر بود در پاسخ
  .است«   ه«نيز از اين جهت مانند » ح«

ترين پاسـخ اسـت    محتاطانه» ب«به هر حال، با فرض عدم امكان بر دوش گرفتن، پاسخ 
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تـرين،   و تا هنگامي كه تكليف صـدق عرفـي طـواف از طبقـه بـاال روشـن نشـود، مناسـب        
عـذور، هـم   با عدم امكان بر دوش گـرفتن، م «ترين پاسخ اين است كه  ترين و محتاطانه جامع

  ».نايب بگيرد تا در مطاف طواف كند، و هم خودش از طبقه باال طواف كند
شود كـه بـه ذكـر يـك نمونـه       ها برخي مسامحات جزئي ديده مي اي از پاسخ در پاره
كه شـخص   درحالي» نايب هم برايشان بگيرند«آمده است: » ب«كنيم: در پاسخ  بسنده مي

؛ چـون از طـواف   »برايشان بگيرنـد «د، نه اينكه معذور از طواف، خودش بايد نايب بگير
  معذور است، نه از نايب گرفتن.

كه مالحظه شد، با وضع فعلي، اختالف است كه آيا بر طـواف از طبقـه بـاال     . چنان۵
به طـور حـتم   «ها اين است كه  كند يا نه. الزمه برخي پاسخ صدق مي» طواف كعبه«عرفاً 

؛ »كنـد  به طور حتم صـدق نمـي  «الزمه برخي اينكه و » ط«و » الف«؛ مانند »كند صدق مي
اند به احراز اينكه چيزي از قامت طـائف، بـاالتر از    و برخي هم مشروط كرده» ح«مانند 
و برخي به احراز اينكه طبقه دوم از كعبه باالتر نباشد يـا  » ج«بام كعبه نباشد؛ مانند  پشت

  ».ز« و» د«تر باشد؛ مانند:  كعبه مقدس از طبقه دوم پايين
هر چند مشهور است كه تشخيص موضوع با فقيه نيست، بلكه با مکلف است، اما با 
چنين وضعي، آيا رواست كه از مکلف بيچاره كه چه بسا يك بـار در عمـرش بـه حـج     
مشرف شده، بخواهيم صدق عرفي طواف از طبقه باال يا عدم آن را تشخيص دهد و ...؟ 

توانند بررسي و اعالم كنند كه طبقـه دوم از   بوط نميآيا با اين همه امكانات، مسئوالن مر
چـون طبقـه دوم از   «كعبه باالتر است يا نه؟ تا مثالً در پاسخ به طور واضح گفتـه شـود:   

يـا بـه   » كنـد  بام كعبه باالتر است، بر طواف از طبقه دوم، عرفاً طـواف صـدق نمـي    پشت
ست، چگونه از مکلـف  دهندگان سه قول ا عكس. وقتي در صدق عرفي طواف بين پاسخ

كنـد و ركـن يمـاني را ركـن      بيچاره كه حتي گاهي در مبدأ و ختم طواف هم اشتباه مي
  پندارد، چنين توقعي داشته باشيم؟ مي» حجراالسود«

  بندي و حاصل اين يازده پاسخ، هشت پاسخ ذيل است: جمع .۶
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  ».ط«و » الف«كفايت طواف از طبقه باال:  ک ـي
  ».ح«و «   ه«ز طبقه باال: دو ـ عدم كفايت طواف ا

احتياط واجب، جمع بين طـواف شـخص از طبقـه بـاال و طـواف نايـب در        سه ـ به 
  ».ب«صحن: 

چهار ـ فتوا به طواف از طبقه دوم، و احتياط واجـب در نيابـت و طـواف نايـب در      
  ».و«صحن: 

  ».ك«فتوا به نيابت، و احتياط واجب در طواف خود در طبقه دوم:  پنج ـ
، «  ه«وا به نيابت، و احتياط مستحب در طواف خود شخص در طبقه دوم: فت شش ـ  

  ».ج«و يك فرض از فروض » ز«
اگر احراز شد كه طبقه دوم، باالتر از كعبه است، فتوا به نيابـت، و در فـرض    هفت ـ 

  ».د«شك، به احتياط واجب، جمع بين طواف از باال و نيابت: 
تر نباشد، به احتياط واجـب، جمـع بـين     يناگر كعبه مقدس از طبقه دوم پاي هشت ـ 

البته ذيل ايـن فـرض،   ». ز«طواف از باال و نيابت، و اگر باشد، طواف از باال الزم نيست: 
  .است و صريحاً ذكر نشده است» ز«الزمه پاسخ 

انـد. روشـن اسـت كـه اگـر روحـاني        گونه پاسخ داده خالصه اينكه به اين مسئله، هشت
شـود!   ها را به مردم بگويـد، كـاروان، معركـه عظمـي مـي      ين پاسخكاروان حج بخواهد همه ا

ترين راه براي يقين به برائت ذمه (علي اي حـال) كـه مطـابق     بنابراين در وضع فعلي، راحت
در فرض عدم امكان طـواف  «احتياط است و با فتواي هيچ كس مخالف نيست، اين است كه 

  ».هم خودش از باال طواف كندبر دوش ديگري در مطاف، معذور، هم نايب بگيرد، 
تواند بدون اشاره به اختالفي بودن مسـئله و تشـتت    روحاني كاروان با اين پاسخ مي

افكار زائران، از توابع اختالف آرا نجات يابد و از سوي ديگر، براي زائر، يقين به برائت 
  .شود ذمه حاصل مي

دوم مسـجدالحرام از  گفتني است رئيس شئون حرمين شريفين گفته است: كف طبقه 
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بيفزايم كه دوست فاضل و گرامي حجت االسـالم   ٢سانتيمتر باالتر است. ۲۷سقف كعبه 
اند كـه در   اي در اين زمينه نوشته والمسلمين جناب آقاي محمدجواد فاضل لنكراني مقاله

  .چاپ شده است ۴۸مجله ميقات حج، شماره 
گونـه مقـاالت محققانـه     ايـن شايسته است در اين موضوع و موضوعات مهم ديگـر،  

قدر درباره آنها بحث شود تا ابهامات مسائل زدوده گردد يا بـه حـداقل    نوشته شود و آن
هاي علمي، همين كـه معضـلي پـيش آيـد، بزرگـان آن       برسد. امروز در بسياري از رشته

كننـد تـا    قدر درباره آن پژوهش و بحث و مناقشـه مـي   پردازند و آن رشته همه به آن مي
ن شود و ابهامي در آن نماند يا ابهام آن به حداقل برسد. ولي ما در موضـوع رمـي   روش

جمرات و قرباني و مانند آن از مسائل مهم، جز چنـد مقالـه و كتـاب، چيـزي تـأليف و      
  ايم. منتشر نكرده

هـاي   هـا بـراي بهسـازي كتـاب     همچنين خوب است تشكيالت مسئول اعضاي بعثه
تي در آنهاسـت، برطـرف كننـد، مراجـع عظـام را از      مناسك حج، تالش و اگر مسـامحا 

تغييرات جغرافيايي مشاعر مقدس و جزئيات مشاكل مناسك، بـا اطـالع، و روز بـه روز    
براي تسهيل آموزش و تدوين مناسك، تالش كنند. روشن است كه بيشتر مراجع معظم، 

كل و هاست كه فضـاي حـج و مشـا    فرصت تشرف به حج را ندارند و اين بر عهده بعثه
  مسائل آن را به آنها انتقال دهند.

  
  
  

                                                           

داند؛ ولـي بـا وجـود ايـن،      فتوا طواف از بيرون مقام را در صحن مسجد كافي مي. صاحب اين ١

 .٢٤٦داند؛ ر.ک: مناسك حج (با دوازده حاشيه)، ص طواف از طبقه باال را صحيح نمي

  .٣٣١. ر.ک: با كاروان صفا، ص٢
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  طواف معذورين

  عباس ظهيري

  .ش  ه١٣٨٦، پاييز ٦١ميقات حج، ش

کتـب روايـي و   اي در اي است که پيشـينه طواف از طبقه فوقاني از مسائل مستحدثه

ويـژه اشـخاص ويلچـري، از     فقهي ندارد. امروزه به جهت ازدحام جمعيت، معذورين، بـه 

اند و اين گروه به منظور طواف مباشري، ناگريز از طواف طواف در طبقه پايين منع شده

رو پژوهشي است در حكم فقهـي طـواف از طبقـه    در طبقه فوقاني هستند. نوشتار پيش

ل و ادله آنها. اين نوشتار در چند محور نگارش يافته است: وجـوب  فوقاني و بررسي اقوا

طواف مباشري بر معذورين، طواف در طبقه فوقاني از منظر مراجع عظام و بررسي ادلـه  

اقوال و نقد و تبيين آنها. در بخش اول، وظيفه معـذورين در طـواف، مـورد بحـث قـرار      

ف نيابي و لزوم طواف مباشري براي گرفته است. نويسنده در اين مورد، عدم كفايت طوا

معذوريني كه تمكن از طواف مباشري دارند، ولو با اطافه ديگري را حکم اولـي و مـورد   

وفاق فقها دانسته است و در ادامه به برخي از عبارات فقها و روايات مسئله اشاره کـرده  

قاني نقل هاي بعدي اقوال فقها هفت قول درباره حکم طواف از طبقه فواست. در بخش

شده، سپس مباني و مستندات آنها مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. نويسـنده پـس از       

بندي نهايي، سه نظريه را داراي اتقان و قوت دانسته است و  بررسي اقوال فقها، در جمع

اي است كه گزاردن طواف نيابي را براي شخصي كه از طواف در مطـاف  آن سه نظريه

  شمارد.اي الزم ميست، به گونه(صحن مسجدالحرام) معذور ا

طواف در طبقه فوقاني مسـجدالحرام، از مسـائل مسـتحدثه و نوظهـوري اسـت كـه       
گزاران چندان نبودند تـا بـه ازدحـام     اي در كتب روايي و فقهي ندارد؛ زيرا طوافنهيپيش
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بينجامد و جماعت معذور از حضور در مطاف منع شوند و ضرورت ايجاب كنـد كـه از   
رو، ناگزير به پرسش و كندوكاو از محضر  ني مسجدالحرام طواف كنند و ازاينطبقه فوقا

شوند و بدين سـان حـديث و خبـر در ايـن بـاب، بـه        :اهل بيت عصمت و طهارت
مجامع روايي راه يابد و از ارباب حديث بـه يادگـار بمانـد يـا در كتـب اربـاب فتـوا و        

  .نظر قرار گيرد انديشان عرصه استنباط، مطمح نازك
گزاران وضعيتي را موجـب شـده و ازدحـامي را بـه      ليكن در روزگار ما، انبوه طواف

دهندگان حـرم، از حضـور معـذورين در مطـاف      وجود آورده است كه مأموران و سامان
ــ ممانعـت    كنندكه از ابزار جديد در نقل و انتقال، چون ويلچر استفاده مي ويژه آنان به ـ

بـه منظـور طـواف مباشـري، نـاگزير از طـواف در طبقـه         کنند و اين گروه از زائران، مي
  .شوندفوقاني مي

اكنون نوشتاري كه در پيش رو داريد، پـژوهش و كنـدوكاوي اسـت در حكـم فقهـي      
بـا يـادآوري   » طواف در طبقه فوقاني مسجدالحرام، بر اساس ادله و قواعد مألوف استنباط«

كـه بـه دو    1، جز در تذكره عالمـه اي، در كتب فقهي اصحاب اين نكته كه به چنين مسئله
 .كه به نقل همان اكتفا نموده، پرداخته نشده است 1سطر بسنده كرده و فقيه جواهر

 :گيريماكنون مباحث اين موضوع را در چند بخش پي مي

. آيا وظيفه معذورين (با قطع نظر از وضـعيت موجـود، كـه مجـاز بـه حضـور در       ١
است، ولو با اطافه (طواف دادن) ديگري، يا طـواف  مطاف نيستند) انجام طواف مباشري 

گونـه   نيابي نيز مجزي است؟ به سخن بهتر، آيا بر آنها واجب است در صورت تمكن، به
تعييني، خودشان مستقيماً طواف را ـ ولو بـا اسـتفاده از ابـزاري چـون ويلچـر ـ انجـام         

ر دهند تا به نيابت از آنهـا  توانند كسي را نايب خود قرا دهند؟ يا اينكه به سبيل تخيير مي
 طواف بگزارند؟

 .. اقوال فقها و مراجع عظام در مورد طواف از طبقه فوقاني مسجدالحرام٢

 .. بررسي ادله اقوال و نقد آن و تبيين مقتضاي تحقيق و پژوهش٣
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 بخش اول: وجوب طواف مباشري بر معذورين

و معاصـرين، بـه خـوبي     از نصوص معتبر و فتاواي فقهاي عظام از قدما تا متأخرين
توان اين مطلب را برگرفت كه وظيفـه اولـي معـذورين در صـورت تمكـن، طـواف        مي

 .مباشري است، ولو با استعانت از ديگران، و هرگز طواف نيابي براي آنها مجزي نيست

 اقوال فقها

عدم كفايت طواف نيابي و ضرورت و لزوم طواف مباشري است براي معذوريني كه 
ف مباشري دارند، ولو با اطافه ديگري، و ايـن مـورد وفـاق فقهاسـت؛ بـه      تمكن از طوا

 .طوري كه پس از تتبع گسترده، مخالفي در مسئله يافت نشد

 :پردازيماكنون به برخي از عبارات و متون قدما و غير آنها مي

� x «: در نهايه 1. شيخ الطائفه، طوسي١ P�� Q���( P��\~+ �0�	��� w]�i]( M,�� �(L� �
 � P�];�� )l Q�R ·
" �~+ P� �i�( �0�	��� ��]�i.� PV% P���( x ��s Pr% ��� �T � P�� Q��(

 �
K( � P�� D�R ·
K( @ �T ad/ef� !- � �iV��� )l.«١
 

 x)>!0 «: . همو در مبسوط٢u��� PH0�	R ��]%� a
� 0!<( �È!�/ ;��¾ a
� �(L� �
 P�� Q��(x � P� Q��( 1�x�+ P�
�bL� 1��� P� �i�( ����� �.«٢  

دو عبارت ياد شده، با صراحت كامل، حاكي از اين حقيقت است كـه از نگـاه شـيخ    
طوسي، با تمكن معذور از طواف مباشري، ولو با استعانت از ديگري، طواف نيابي كافي 

 .نيست و واجب است خودش طواف را انجام دهد
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�?�� : «در شرايع 1. محقق حلي٥ P�r% �i�.� )��� P�+�)R >���_� W b�% )�� �,� �
P�� D�R ,P� Q��( �/ 5��(x.«٥  

سـان بـا او   را مبـرهن سـاخته و بـدين    (قـدس سـرهما)   جواهري نيز فتواي محقـق فقيه 
  .موافقت نموده و به وجود مخالفي در مسئله اشاره نكرده است

کـه در   حكم ياد شده، مورد توافق فقهـاي معاصـر و مراجـع تقليـد اسـت؛ همچنـان      
  :  ) آمده است٥٣٧مسئله ( 1مناسك امام راحل

خودش قدرت نداشته باشد كـه طـواف كنـد و تـا      اگر شخص محرم به واسطه مرض،
وقت تنگ شود قدرت حاصل نكند، اگر ممكن است، خود او را به يك نحو ببرنـد و  
طواف دهند؛ اگر چه به دوش گرفتن يا بر تخت گذاشتن باشد و اگر ممكن نشود بايد 

  ٦براي او نايب بگيرند.

اي نياورده  عبارت مذكور، حاشيههيچ يك از فقيهاني كه در مناسك حاشيه دارند، بر 
  .اندسان با فتواي امام راحل موافقت كردهو بدين

مستند فتواي مورد وفاق، که اشاره شد، روايات معتبري است كـه در ايـن بـاره وارد    
  :شده است؛ مانند روايت صفوان بن يحيي كه گفت
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در حـديثي) كـه گويـد از    ( 7اسحاق بن عمـار، بـه نقـل از ابوالحسـن     موثقةو نيز 
�4P4 « :حضرت پرسيدم &Q��� &( �54��� �� �x : �1� �- ? &P�� �� &Q��� &( &[)&
 �y��L� &�( 4��L�.«٨

 

 ٤٧در اين دو روايت معتبر و اخبار معتبر ديگر، كه در اين باب وارد شده و در باب 
از ابواب طواف وسائل الشيعه گرد آمده، با صراحت كامـل از وظيفـه مريضـي پرسـيده     

در پاسخ، طواف نيابي را نفي كـرده و   7شده كه به تنهايي قادر به طواف نيست و امام 
وظيفه او را متعين در اين نموده كه طواف مباشري انجام دهد؛ منتها چـون خـود او، بـه    
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 .گري بايد او را طواف دهدحسب فرض، متمكن نيست، دي

يازيم كه از منظر نصوص معتبـر و   با در نظر داشتن آنچه آمد، به اين نتيجه دست مي
فتاواي اصحاب، اعم از قدما و متأخرين و معاصرين، وظيفه اولـي معـذوراني كـه تـوان     
ندارند به تنهايي طواف مباشري انجـام دهنـد، بايـد بـا اسـتعانت از ديگـران، طـواف را        

جا آورند و هرگز طواف نيابي براي آنها مجزي نيست. ولي نكته قابل توجـه   باشره بهبالم
شك فتواي اصحاب و نصوص معتبر مذكور، ناظر به صورتي اسـت كـه   اين است كه بي

طـواف  «اطافه و طواف دادن شخص معذور به وسيله ديگري، در مداري باشد كه عنوان 
ه از اين مدار خارج باشد، به طوري كه با قطع بر آن صدق كند. اما در صورتي ك» الكعبه

و يقين عنوان مذكور صدق نكند يا مشكوك باشد، طـوافي نيـابي، بـه صـورت فتـوا يـا       
احتياط واجب، بايسته اسـت. اينجاسـت كـه بحـث از حكـم طـواف در طبقـه فوقـاني         

 :گيريميابد كه تحقيق آن را به قرار ذيل پي مي مسجدالحرام، مجال بلکه ضرورت مي

 بخش دوم: طواف از طبقه فوقاني، از منظر مراجع عظام

طواف از طبقة فوقانيِ مسجدالحرام در كتب قدما و بلكه متأخرين، مطرح نبوده، تنها 
مرحوم عالمه حلي بـه اشـارتي در مقـام نقـد فتـواي شـافعي بسـنده كـرده و صـاحب          

اشكال او اکتفا نمـوده،  بر او و تأكيد  =نيز به نقل فتواي شافعي و اشكال عالمه 1جواهر
  :گويدآنجا كه مي

 W P�\)� x � M0�)�]�� � F(�<]��� O�6�� � D|���� �� X|�N�� �q� x �V+���� 5� �
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o�\!��٩ 
تا جايي كه بررسي و تتبع شد، اين تنها عبارت از متون مبسوط فقهـي اسـت کـه در    
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رو، طبيعـي اسـت    مسئله طواف از طبقه فوقاني بسنده کـرده اسـت. ازايـن    حد اشاره، به
دهد كه آن را به قـرار  محور اين بخش را، فتاواي فقها و مراجع عظام معاصر تشكيل مي

  گيريم: ذيل پي مي
هـاي معظـم لهـم     در اين باره، از محضر مراجع عظام، استفتا شده كه متن آن با پاسخ

  :چنين است
يا سبد (تخت روان) طـواف داده   )تر با صندلي چرخدار (ويلچر كه پيش افراد ناتوان،

انـد و حتـي ممكـن     شدند، در سال جاري از طواف در صحن مسجدالحرام منع شـده  مي
است كسي نباشد تا فرد ناتوان را بر دوش خود حمل كند و طواف بدهد يا همـين كـار   

بـام مسـجدالحرام طـواف داده     شتنيز ممنوع شود و چنين افرادي بايد در طبقه دوم يا پ
كند يا نه؟ آيا چنين طوافي كفايت مي آيد اين است کهشوند؛ اکنون پرسشي که پيش مي

 وظيفه آنان چيست؟

اند کـه بـه   هاي مختلف داده مراجع معظم ـ ايدهم اهللا ـ به اين استفتا و پرسش پاسخ  
 :رسدهفت مورد مي

 اني. فتوا به كفايت طواف معذور در طبقه فوق١

در صـورت عـدم امكـان، بـا رعايـت األقـرب فـاألقرب كفايـت         «آيت اهللا بهجـت:  
١٠».كند مي

 

گونه موارد كه راهي جـز ايـن نيسـت طـواف در طبقـه بـاال        در اين«آيت اهللا مكارم: 
١١».كند كفايت مي

 

. فتوا به عدم كفايت معذور در طبقه فوقاني و وجوب طواف نيابي در صحن مسـجد،  ٢

 تمكن از آن جز در صورت عدم

در مورد سؤال، اگر ممكن باشد كسـي فـرد نـاتوان را بـر     «آيت اهللا شبيري زنجاني: 
دوش حمل كند، طواف در محدوده بين مقام ابراهيم و كعبه الزم اسـت و در غيـر ايـن    
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صورت بايد نايب بگيرند تا در محدوده طواف كند و بنابر احتيـاط مسـتحب نيـز خـود     
ه شود و چنانچه نيابت نيـز ممكـن نباشـد، طـواف دادن     شخص در طبقه دوم طواف داد
  ١٢».كندشخص در طبقه دوم كفايت مي

. فتوا به وجوب طواف معذور در طبقه فوقاني و به احتياط واجـب، طـواف نيـابي در    ٣

 صحن مسجد

در فرض مذكور، اين افراد بايد در طبقـه دوم طـواف داده شـوند و    «آيت اهللا صافي: 
 ».يب هم گرفته تا براي آنان در صحن مسجدالحرام طواف نمايندبنابر احتياط واجب نا

. فتوا به وجوب طواف نيابي در صحن مسجد و احتياط واجب به طواف معذور از طبقه ٤

 فوقاني

در مفـروض سـؤال بايـد نايـب بگيـرد كـه در صـحن        «آيت اهللا وحيـد خراسـاني:   
ـ   مسجدالحرام طواف نمايد و در صورتي كه متمكن مـي  ر او حرجـي نيسـت،   باشـد و ب

 ».احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد

طواف بايد دور كعبه معظمه، ولـو در فضـاي مـا بـين زمـين تـا       «اي:  آيت اهللا خامنه
كننده  بام كعبه باشد و كف طبقه دوم مسجدالحرام، اگر به قدر قامت طواف محاذي پشت

نباشد، طواف از طبقه دوم صحيح و مجزي نيست  بام كعبه تر از نقطه محاذي پشتپايين
توانند در صحن مسجدالحرام، ولـو بـه وسـيله حمـل توسـط شـخص        و كساني كه نمي

شان نايب گرفتن در طواف است و احوط آن است كه خودش ديگر، طواف كنند، وظيفه
  ».هم در همان طبقه دوم طواف نمايد

سخ (و احوط آن است) گرچـه صـريح   ناگفته نماند كه احتياط مذكور در ذيل اين پا
كـه مسـبوق بـه فتواسـت، ممكـن اسـت از آن،       در احتياط واجب نيست و با نظر به اين

احتياط مستحب برداشت و استفاده شود. ليکن به استناد تفسير مسئول دفتـر اسـتفتائات   
 .معظم له، مقصود از آن احتياط واجب است
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 طبقه فوقاني و نايب او در صحن مسجد . احتياط واجب به جمع ميان طواف معذور از٥

احتياط واجب آن است كـه آنهـا را از طبقـه دوم طـواف دهنـد و      «آيت اهللا تبريزي: 
١٣».نايب هم برايشان بگيرند

 

 فتوا به وجوب طواف نيابي در صحن مسجد و كفايت آن .۶

از چنانچه احراز شود كه طبقه دوم باالتر از كعبـه اسـت، طـواف    «آيت اهللا سيستاني: 
كند و بايد براي طواف از پايين نايب بگيرند و الزم نيست احتياط كننـد  باال كفايت نمي

و چنانچه مطلب مشكوك باشد، بايد احتياطاً بين طواف از باال و نايب گـرفتن از پـايين   
 ».جمع نمايند

تـر نباشـد،    در فرض سؤال چنانچه كعبه مقدسه از طبقـه دوم پـايين  «آيت اهللا فاضل: 
شود اسـتنابه هـم    واجب آن است كه عالوه بر اينكه در طبقه دوم طواف داده مي احتياط
 ».بنمايند

اي بـه چگـونگي نمـاز    نكته قابل توجه اينكه گرچه در ضمن فتاواي مذكور، اشـاره 
شك نماز طواف را (چه در طواف مباشـري و چـه    طواف شخصِ معذور نشده، ولي بي
در صـحن مسـجد    7كان، خلف مقـام ابـراهيم  االم نيابي) بايد خود شخص معذور حتي

انجام دهد و انجام آن در طبقه فوقاني، توسط خود او، يا در خلف مقام توسط نايـب او  
 .مجزي نيست؛ مگر اينكه خود او متمكن نباشد

 مذكور فتاوايمباني 

پيش از طرح مباني و مستندات فتاواي مذكور، توجه به اين نكته ضروري است كـه  
وا در اين مسئله، ريشه در يك بحث صغروي دارد و آن اينكه آيا بـر طـواف   اختالف فتا

 طـواف  «از طبقه فوقانيِ مسجدالحرام، به سبيل حقيقت و دور از هرگونه مسامحه، عنوان
كند يا نه؟ اما اصـل كبـري، کـه    گونه حكومت موسعي صدق مي عرفاً يا تعبداً به» الكعبه

ز باشد، مجزي است، جاي بحث ندارد و بي شك هرگاه صدق طواف الكعبه بر آن محر
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از منظر فقهاي عظام و ارباب فتوا، مقبول است. مگر به نظر برخـي از فقهـا، كـه اتصـال     
دانـد. بـر ايـن مبنـا،     كنندگان را نيز شرط صحت طواف مـي  طواف كننده به جمع طواف

اهـد  حتي در صورت صدق طواف بر طواف از طبقه فوقانيِ مسـجدالحرام، مجـزي نخو  
 .بود

با تقديم اين مقدمه كوتاه، الزم است به بررسي مسـتندات فتـاواي مـذكور پرداختـه     
 :شود

 . مستند فتوا به كفايت طواف معذور از طبقه فوقاني١

دانـد، بـه   فتوايي که به طور جزم، طواف از طبقه فوقاني را براي معذور مجـزي مـي  
ل از طرح ادله، به اين نكتـه اشـاره   شايسته است، قب؛ چند وجه و دليل قابل استناد است

شود که از ميان اصحاب (تا آنجا كه تتبع و پژوهش شد) تنها مرحـوم عالمـه در تـذكره    
مسئله طواف از بام مسجدالحرام را، اگر باالتر از بام كعبه باشد، را از شـافعي ـ كـه وي    

نيـز   1هريقائل به بطالن آن است ـ نقل کرده و بر آن اشكال نمـوده اسـت. فقيـه جـوا     
� ��� 5����X�Vf �~+ooo�V+ «: ضمن نقل اشكال عالمه، آن را تأييد كرده و فرمـوده اسـت  


�/ !�]L� D<.a  � F�6V��� O%!�Z� )� P�\/ ��,i�� 5� 3� ,d�Si<% � P?�. a
� Q�)��� et @
 XR�� X� !�V� )l � �	i"� 1)� Q�)��� ·K( @ ���  ��V��.«١٤

 

اي به دليل صحت طـواف در  ك بسنده نموده و هيچ اشارهفقيه جواهري به همين اند
تـوان  فرض مذكور نکرده است. در هر صورت، براي اثبات اين نظريه، به چند دليل مـي 

 :تمسك جست

 دليل اول

َعتِيقِ (که به مقتضاي كريمه » طواف البيت«عنوان 
ْ
َْيِت ال ْdفُوا بِا و� َط� مأموربه است،  ١٥)َو�ْ

البيـت) در   رو، مأموربه (طـواف طبقه فوقاني صادق است و از ايندر عرف، بر طواف از 
عرض واحد داراي دو مصداق اختياري است و بر اين اساس، طواف معذورين از طبقـه  
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فوقاني، از اين باب كه مصداق امتثال مأمور به اختيـاري اسـت، مجـزي خواهـد بـود و      
  .نيازي به طواف نيابي در مطاف نخواهد داشت

 لنقد دليل او

توان بر دليل مذكور نقد وارد کرد؛ زيرا تماميت آن، مبتني بر اين است كه صـدق  مي
در عرف، بر طواف از طبقه فوقاني، محرز و مسلم باشد. در حـالي  » طواف البيت«عنوان 

که صدق عرفي آن، معلوم العدم يا الاقل مشكوك است؛ زيرا مفهـوم طـواف، متقـوم بـه     
كه فيومي،  ه بر مطاف عليه داشته و موازي آن باشد؛ چنانكننده، احاط اين است كه طواف

دور زدن و گشـتن پيرامـون   «، طواف را به »المنير مصباح«شناس معروف و نامي، در  واژه
�P«معنا كرده و گفته است: » شيء 0�!i.� *�+�)R � *�+)R Q)�( >���� Q�R.«١٦

 

� �R: «گونه آورده است اين» لسان العرب«ابن منظور نيز در  0�!i.�ooo�	�
� � {)<��� Q
P���)\ 5% >�f.«١٧

 

متر باالتر از بام كعبه سانتي ٢٧با اينكه سطح طبقه فوقاني مسجدالحرام حدود سي يا 
كننده، از طبقه فوقاني، احاطه بر كعبه نخواهد داشـت و از نگـاه    رو طواف است و از اين

، بلكـه عنـوان طـواف در    کنـد  صدق نمي» طواف الكعبه«عرفي هرگز بر طواف او عنوان 
كند، اما اينكه فضاي كعبه نيز حكم كعبه را دارد و ملحق بـه  فضاي باالي كعبه صدق مي

 .آن است، وجه ديگري است كه به عنوان دليل دوم، طرح و نقد خواهد شد

 دليل دوم: روايات

چنـين روايـت كـرده     7طور قطع از امـام صـادق   است كه به 1الف) مرسله صدوق
��& : «است �.  �
 �; $]�� 4F �V4��]̂�� 4b �0� �x� �5 4% 4O���6���a ���� �
 &V��� 4F �V4���]̂�� 4b �0� �x� a��T«ريشـه كعبـه از   «؛ ١٨

 ».هفتمين طبقه زيرينِ زمين است تا هفتمين طبقه باالي آن

ممكن است به اين مرسله نيز استدالل شود كه فضاي باالي كعبه هم حكـم كعبـه را   
 .طبقه فوقاني نيز مجزي خواهد بود دارد و در نتيجه، طواف از
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قبل از تشريح وجه استدالل، جهت تصحيح سند آن، ممكن است چنين گفتـه شـود   
كه گرچه اين روايت مرسل است، ولي از آنجا كه مرحوم صـدوق بـه سـبيل جـزم، بـا      

گيـريم كـه   نسبت داده، اين نكتـه را بـر مـي    7آن را به امام صادق» قال«استخدام واژه 
براي او محرز بوده است؛ چندان كـه نيـازي بـه ذكـر سـند، نديـده        7ز امامصدور آن ا

  .است
  مذكور بر كفايـت روايت اما از نظر داللت بيان دو نكته در روشن شدن وجه داللت

  :رسدطواف از طبقه فوقانيِ مسجدالحرام، مؤثر به نظر مي
قـرار گـرفتن   نكته اول: روايت ياد شده مطلق است و نظر به خصـوص رو بـه قبلـه    

القبله) براي نماز ندارد. بلكه به طور مطلق فضاي كعبه را در حكـم كعبـه قـرار     (استقبال
 .دهد؛ چه براي نماز يا طواف يا ذبيحه و غير آن مي

اين روايت، به سـبيل حكومـت موسـعي، كعبـه را بـه فضـاي آن توسـعه         نكته دوم:
 .سازد كعبه ملحق ميسان فضاي كعبه را در جميعِ آثار، به  دهد و بدين مي

 مؤيد اين مدعا

ُُبـِك (روايت حسين بن خالد كه در ذيل آيه شريفه  ماءِ ذاِت ا*ْ وارد شـده و   ١٩)َو الس�
در آن تصريح گرديده است زميني كه در دنيا قـرار دارد، اولـين طبقـه زمـين از طبقـات      

ايـن خـود   ها، فوق زمين حاضـر اسـت؛   هفتگانه است و بقيه طبقات زمين و نيز آسمان
قرينه متقني است بر اينكه مقصود از مرسله صدوق، طبقاتي از زمين است كـه در فـوق   

اش اين است كه فضاي فـوق كعبـه، حكـم خـود     آسمان دنيا قرار دارد و بي شك الزمه
با سند خـود چنـين نقـل     =كعبه را داشته باشد. متن اين روايت را علي بن ابراهيم قمي

 :كرده است

� ,�/ ��_ �!��r�� 5]N� �/ 5� ,!��u 5� �]N� 57  5�� ���u/ :P� O
- :1�-
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هـا و طبقـات   كنيد كه در اين روايت، بـه صـورت شـفاف تمـام آسـمان      مالحظه مي
آدم است، معرفـي   نيجز زمين دنيا) فوق زمين حاضر، كه بستر زندگي ب(گانه زمين  شش

رسـيم كـه    شده، قهراً با انضمام اين روايت به مرسله مرحوم صدوق، به ايـن نتيجـه مـي   
خاستگاه مرسله صدوق، توسعه كعبه است در جهت امتـداد فوقـاني آن و طبعـاً فضـاي     

/.��� «روست كـه جمـالت    ازاين. سازد فوق كعبه را از احكام خود كعبه برخوردار مي
c� Oµ 5% O�6��>3�]�� ���� a�T b0 « يجمع عليه بين «در كلمات جمعي از فقها به عنوان

 .، مطرح شده است»األصحاب

 نقد استدالل بر مرسله صدوق

 :استدالل مذكور از جهاتي جاي سخن و نقد دارد

آغاز شده كـه  » قال«اوالً: روايت مورد استفاده مرسله است؛ گرچه اين مرسله با واژه 
 7اطمينان به صدور آن از امـام صـادق   =است كه مرحوم صدوقظاهراً حاكي از اين 

بـه امـام نسـبت داده    » قال«رو، به طور قطع و جزم آن را با استخدام كلمه  داشته و ازاين
است، ولي بر فرض قبول اين مطلب (اگر نگوييم امري است مظنون، فراتـر از انگـاره و   

است كه اطمينان مرحوم صدوق شود، اين گمان نيست) اشكال اساسي كه متوجه آن مي
به صدور روايت، روشن نيست كه مستند به حس بوده يا به حدس و اجتهـاد شخصـي   
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هاي رجال سند يا قرائن و شواهد دال بر صدور. خويش در مورد خصوصيات و ويژگي
در هر صورت، اطمينان شخصي او به صدور، براي ديگران حجت نيسـت؛ مگـر اينكـه    

شـك اطمينـان او    و، به هر جهتي اطمينان به صدور پيدا كند كه بيكسي به تبع اطمينان ا
عنـوان ضـابطه كلـي، بـراي      نيز براي خودش حجت است. ولي هرگز به نحو عام و بـه 

  .ديگران حجيت و اعتبار نخواهد داشت
���& «كـه منظـور از    =ثانياً: از نظر داللت، برداشت اين مطلب از مرسـله صـدوق   �.�/

 �x� �5 4% 4O���6��� �
 �; $]�� 4F �V4��]̂�� 4b �0a ���� �
 &V��� 4F �V4���]̂�� 4b �0�x�� a�T «     توسـعه امتـداد كعبـه از جهـت
نمايـد؛ زيـرا در صـدر     فوقاني يا فوقاني و تحتاني آن است، برداشتي وهين و سست مي

��& ���O����6«روايت، تعبير  شك به معناي پايه و ريشه كعبه اسـت. چگونـه    آمده كه بي» /�.�

� «است جمالت  ممكن �; $]�� 4F �V4��]̂�� 4b �0� �x� �5 4%a ��� �
 &V��� 4F �V4��]̂�� 4b �0�x� a�T«  كه در حقيقـت ،

خبر براي مبتدا (أَساس الْبيت) است و در مقام تعريف و معرفـي اسـاس و ريشـه كعبـه     
ـ       ه است، نظر به بيان امتداد فوقاني كعبه داشته باشد؟ اگـر مقصـود، القـاي ايـن مطلـب ب

4b «مخاطبين بوده، يقيناً تعبير متناسب با آن چنين بود كه بفرمايد:  �0�x� �5� 4% 4O����6��� ���;H0�
 �
 �; $]�� 4F �V4��]̂��a ��� �
 &V��� 4F �V4��]̂�� 4b �0�x� a�T «ا اينكه تنها به جمله ي»O���6��� &�� بسنده فرموده » /�.�

 .و پايه كعبه باشد شك بايد ناظر به تعريف و تبيين خصوص ريشه كه بي

تـوان گفـت،   تنها وجهي كه براي تصحيح اين تعبير، در راستاي مدعاي مذكور، مـي 
مسئله حكومت است. به اين بيان كه تعبير مـذكور، درصـدد بيـان واقعيـت خـارجي و      
تكويني كعبه نيست؛ زيرا ناگفته پيداست كه كعبه، در وجـود خـارجي خـود، از حـدود     
خاص هندسي و از ريشه و پايه تكوينيِ محدود معيني برخوردار اسـت. بلكـه درصـدد    

رو، به  تنزيل فضاي آن به منزله خود كعبه است و ازاينتوسعه ادعايي و اعتباري كعبه و 
4b «كار گرفتن تعبير  �0�x� �5 4% 4O���6��� &�� �.�/ooo«      7نامناسـب و نامـأنوس بـا مقصـود امـام 

و توسـعه شـرايط آن بـه     صـالة  منزلةكه از سوي شارع، تنزيل طواف به  نيست؛ همچنان
���«باب طواف، به سبيل حكومت، از تعبير  Q�)����`" O�6« استفاده شده است.  
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ولي اين وجه نيز خالي از نقاش نيست؛ زيرا گرچـه حكومـت بـه دوگونـه موسـعي      
)�`" O�6��� Q�)��� X�%( ) و مضيقيw��� B��� w8 x X�%(   در محاورات عقاليي و نيـز

گذاري شرع در لسان شارع، امري است كه از نگاه عقال مقبول و در منهج تقنين و قانون
رايج است، ولي هرگونه تعبيري با لسان حكومت وفاق ندارد؛ زيرا اساساً حكومت يـك  

) صـالة نوع تنزيل و ادعاست و تنزيل كردن شيء (همچون طواف) به منزله شيء ديگر (
كه از احكام خاص فقهي برخوردار است، دور از منهج عقاليي نيسـت. ولـي (بـه نظـر     

تنزيل كردن شيء به منزلة ضد و عكـس آن،   ؟)شدبا» و نيز«بايد » ولي«رسد به جاي  مي
آن هم به قصد توسعه آثار آن ضد به همان شيء، عقاليي نيست. البته تنزيـل شـيء بـه    

كه در مورد انسان ترسو تنزيل  منزله ضد آن به غرض استهزاء، امري است عقاليي؛ چنان
منزله ضد، به غـرض   شود: شير يا پهلوان. ولي تنزيل به به منزله ضد آن شده و گفته مي

 .توسعه آثار، هرگز

در مرسله مذكور، اسـاس بيـت و كعبـه را، بـه      7توان گفت: امامبر اين اساس نمي
منزله ارتفاع تمام طبقـات ارضـي تنزيـل کـرده كـه فـوق آن اسـت و در حقيقـت ضـد          

�H0;��� «البيت است؛ زيرا كه تعبير مناسب با اين خاستگاه، آن اسـت كـه بفرمايـد:     اساس
 ��� �
 �; $]�� 4F �V4��]̂�� 4b �0� �x� �5 4% 4O���6a ��� �
 &V��� 4F �V4��]̂�� 4b �0�x� a�T .«    با اينكه مـتن مرسـله بـا» &��� �.�/

O���6��� «...آغاز شده است.  

 نقد اشكال مذكور

گرچه تطبيق قانون حكومت بر مرسله صدوق، با بياني كه مالحظه شد، با اشكال ياد 
توان حكومت را به نوع ديگـري تصـوير كـرد كـه از اشـكال      شده مواجه است، ولي مي


� «مزبور رهايي يابد؛ بدين بيان که گرچه جمله  �;� $]�� 4F �V4��]̂�� 4b �0�x� �5 4% 4O���6��� &�� �.�/a«  در
4Ta  4b���«مقام توسعه خود اساس و ريشه كعبه، بر سبيل حكومت است، ولي جملـه   �0�x�

��� �
 &V��� 4F �V4�و » اسـاس البيـت  «است، نه توسـعه خـود   » ارتفاع بيت«ر به توسعه در ناظ» ��̂[�
ريشه آن؛ واال مستلزم تنزيل شيء به منزله ضد آن است كه بطالن آن، در ضمن اشـكال  
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���� 4Ta�� «مذكور، روشن شد. خود اين مطلب قرينه است بر اينكه جمله  �
 &V��� 4F �V4��]̂�� 4b �0�c� «
  .تدرصدد توسعه ارتفاع كعبه اس

گويـد: ممكـن   شود كه مـي  =در اينجا ممكن است اين اشكال متوجه مرسله صدوق
��& ���O����6«است مقصود از جمله  کـردن بـه    رو، اسـتدالل  المعمور باشد و ازايـن  ، بيت»/�.�

شود؛ زيـرا احتمـال ايـن    پايه و سست مي مرسله، در الحاق فضاي كعبه به خود كعبه، بي
ولي ايـن اشـكال، بـا داشـتن     . سازدمطلبي که گذشت، منتفي ميامر ظهور مرسله را در 

َْيـَت (قرينه، ناتمام است؛ قرينه اين است كه خداوند متعال در كريمه  ْdَكْعَبـَة ا
ْ
َجَعَل اُهللا ال

ََرامَ  » ��O�6«كعبه را بيت الحرام شمرده و اين خود قرينه است بر اينكه هر جا واژه  ٢١)ا*ْ
د، كعبه متصور است. نتيجه اينكه با مباحثي كه تقـديم شـد، بـر    به طور مطلق، به كار رو

اين مطلب دست يافتيم كه داللت مرسله صدوق بر مدعاي مذكور تمام است. ولي سـند  
 .آن خالي از اشكال نيست

شود براي اثبات مدعاي مذكور (الحـاق فضـاي كعبـه بـه      ب) روايت ديگري که مي
ي مسجدالحرام) بـدان تمسـك جسـت، روايـت     خود كعبه و جواز طواف از طبقه فوقان

5� /��4 : «عبداهللا بن سنان است �� 4�� 4!�6 ��7  �X �	 �+ � �±�V��� 7���6 &- 4��/ �� �) �+ &O��
̂ �": �1� �- ¦X &f �0 &P���q �. : �1� �-
 �3]̂�� a�T � �	4V 4r �) �% �5 4% ¦F �
�64- ��Ẑ4T , �� �V �\ : �1� �- ?�4i � �µ &F�6 �V ����� �� �w4� �  M 4e� &t 4>n.٢٢  

در پاسـخِ   7وجه استدالل به اين روايت بر مدعاي ياد شـده، ايـن اسـت كـه امـام      
پرسش از حكم نمازگزاردن باالي كوه ابوقبيس، كه ارتفاع آن از بام كعبه بلنـدتر اسـت،   

<4 «ضمن حكم به صحت آن، تعليل کردند كه  �3�]̂�� a�T � �	4V 4r �) �% �5 4% ¦F �
�64- ��Ẑ4T«؛ يعني كعبه از 
زمين تا آسمان قبله است و اين بدان معناست كه فضاي كعبه نيـز حكـم خـود كعبـه را     

  .دارد

 نقد استدالل به روايت مذكور

 :استدالل به روايت مزبور، از نگاه سندي و داللي، جاي سخن و نقد دارد؛ زيرا

در تهذيب به اسناد خودش چنين نقـل كـرده    =از نظر سندي روايت مذكور را شيخ
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�5 .���«است:  ��!5 �6� de� ��/ 5� !�Y 5� R���� 5�« به الطـاطري،   =و در طريق شيخ
رو  شخصي به نام علي بن محمد بن الزبير القرشي وجود دارد كه فاقد توثيق است. ازاين

 .روايت مزبور داراي اعتبار سندي نيست

F¦ «فرمايد: تعليل مذكور که مي: اما از نظر داللت �
�64- ��Ẑ4~ �+  4> �3�]̂�� a�T � �	4V 4r �) �% �5 نـاظر  ». 4%
به توسعه كعبه، آن هم در بعد قبله بودن است. به اين معنا كه درست است فضاي كعبـه  

گونه مطلق و در همه احكـام، بلكـه تنهـا از     را تا آسمان ملحق به كعبه نموده، ولي نه به
حاق فضاي كعبه به خود اي با الجهت قبله بودن و پيداست كه اين مطلب، هرگز مالزمه

كعبه، از هر نظر، حتي از نظر طواف پيرامون كعبه، ندارد؛ زيرا در رعايت قبلـه در حـال   
» الكعبـه  طواف«نماز، استقبال و رو به جهت و طرف كعبه بودن، كافي است؛ با اينكه در 

َعتِيقِ (كه به حكم كريمه 
ْ
َْيِت ال ْdفُوا بِا و� َط� ـ    ٢٣)َو�ْ وان گشـتن طـواف   واجب شـده، بايـد عن

پيرامــون كعبــه صــدق كنــد كــه هرگــز بــا گشــتن دور فضــاي كعبــه در طبقــه فوقــانيِ 
كند و اگر عدم صدق  متر باالتر از بام كعبه است، صدق نمي مسجدالحرام، كه سي سانتي

آن محرز و قطعي نباشد، الاقل مشكوك است و در هـر دو صـورت، اسـتدالل بـه ايـن      
 .ز طبقه فوقانيِِ مسجدالحرام، ناتمام استحديث براي اثبات جواز طواف ا

 فتوا به وجوب طواف نيابي از طبقه فوقانی مستند. ٢

شمارد، بلكه اسـتنابه را   فتوايي كه به طور جزم، طواف از طبقه فوقاني را مجزي نمي
  :داند، مبتني بر يكي از دو وجه زير استواجب مي

  وجه اول

فوقـاني مسـجدالحرام مقـداري (حـدود سـي      با نظر به اينكه از يك سو كف طبقـه  
» طواف الكعبه«متر) از بام كعبه باالتر است، طبيعي است طواف در آنجا، بر عنوان سانتي

گونه دليـل تعبـدي كـه آن را بـه سـبيل حكومـت،        كند و از سوي ديگر، هيچصدق نمي
در صـحن   گونـه نيـابي   رو، الزم است نايب، بـه  البيت بشمارد، وجود ندارد. ازاين طواف
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مسجدالحرام به نيابت از شخص معذور طواف را انجام دهـد و نمـاز آن را در صـورت    
بگزارد و در صورت عدم تمكـن، آن را هـم    7تمكنِ خود معذور، خلف مقام ابراهيم 

  .نايب انجام دهد

 وجه دوم

تشـكيك  » طـواف از طبقـه فوقـاني   «بـر  » الكعبه طواف«ممكن است فقيهي در صدق 
كننـدگان را ضـروری و الزم    ولـي از آن رو كـه اتصـال بـه جمـع طـواف       نداشته باشد،

كننده در طبقه فوقاني مسجدالحرام، هرگز متصل به جماعـت   شك طواف شمارد و بي مي
كننده در مطاف نيست، لهذا طواف مباشريِ شـخص معـذور در طبقـه بـاال، فاقـد       طواف

، طـواف را بـه نيابـت از    اعتبار است و موظف است شخصي را نايب بگيرد تا در مطاف
  .او، به وجه كامل و صحيح انجام دهد

اين فتوا با اختيار دو مبناي ياد شده پيوندي ناگسستني و مالزمه قطعـي دارد. گرچـه   
گونه نقاشـي در آن   مبناي دوم جاي سخن دارد، ولي مبناي اول امري بايسته است و هيچ

  .راه ندارد

 بين طواف مباشري و نيابي به وجوب احتياط در جمع فتوا. مستند ٣

فتوايي كه به احتياط واجب، جمع ميان طـواف نيـابي در مطـاف و طـواف مباشـريِ      
شمارد، مبتني بـر ايـن اسـت كـه از يـك سـو       شخص معذور را از طبقه فوقاني الزم مي

�P6V«شخص محرم، علم دارد به اشتغال ذمه خويش به �� Q�)R .« ولي از سوي ديگر، در
علم و اطمينان ندارد كه آيا بر طواف از طبقه فوقاني، عنوان طـواف الكعبـه،   مقام امتثال، 

كند يا نه؟ اگر صدق كند، وظيفـه او طـواف مباشـري از طبقـه     بدون مسامحه، صدق مي
  .اش طواف نيابي در مطاف است فوقاني است و اگر صدق نكند، وظيفه

اف دارد و شـك در  سان، شخصِ معذور، علم به اصل اشتغال ذمه خود بـه طـو   بدين
مکلف به و محصل آن است (كه آيا طواف مباشري از طبقه فوقاني است يا طواف نيابي 
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رو بايد شـخص   االحتياط است و ازاين اصالةشك مجراي  از صحن مسجدالحرام) كه بي
معذور، ميان دو طرف علم اجمالي خود، جمع كند؛ هم طواف مباشري از طبقه فوقـاني  

  .ف نيابي در مطاف تا به فراغت ذمة خويش يقين پيدا كندانجام دهد و هم طوا

 . مستند فتوا به وجوب طواف نيابي در صحن مسجدالحرام٤

فتوا به وجوبِ طواف نيابي در صحن مسجدالحرام و كفايت آن، مبتنـي بـر يكـي از    
  :آيداين دو وجه عمده است که در پي مي

ي، با توجه به اينكـه حـدود سـي    شك از نگاه عرفي، برطواف از طبقه فوقان بي الف)
�P6V«متر از بام كعبه باالتر است، عنوان  سانتي�� Q�)R «کندصدق نمي.  

�P6V«ب) اگر هم عنوان �� Q�)R «        بر آن صـدق كنـد، ولـي چـون اتصـال بـه جمـع
كنندگان در صحت طواف شرط اسـت، از ايـن جهـت، طـواف از طبقـه فوقـاني        طواف

است كه معذورين به هـيچ وجـه تمكـن از اتيـان      نتيجه عدم صدق، اين. مجزي نيست
گونـه اضـطراري، ندارنـد و بـا عـدم       مأموربه مباشري، چه به صورت اختياري و چه بـه 

تمكن از آن، وظيفه منحصر در استنابه براي انجام طـواف نيـابي در مطـاف اسـت و بـا      
  .شك، مجزي خواهد بود انجام طواف توسط نايب، وظيفه انجام شده و بي

 تند فتوا به كفايت طواف از طبقه باال در صورت ضرورت. مس٥

گونه موارد که راهي جـز ايـن نيسـت،     توان براي اين فتوا (در اين تنها وجهي که مي
كند) مستند ساخت، اين است كه گرچه بر طواف از طبقه  طواف در طبقه باال كفايت مي

ميان طواف از مطـاف و   كند، وليفوقاني مسجدالحرام نيز عنوان طواف الكعبه صدق مي
طواف از طبقه فوقاني، نوعي ترتيـب و طوليـت وجـود دارد و بـا تمكـن از طـواف در       

رسـد. ولـي بـا عـدم      مطاف و صحن مسجدالحرام، نوبت به طواف از طبقه فوقاني نمـي 
گونـه دوم متعـين و    كه مفروض در بحث همـين اسـت) طـواف بـه     چنان(تمكن از اول 
 .مجزي است
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 رنقد مبناي مذكو

  رسد مبناي ياد شده، نقدپذير اسـت؛ زيـرا از دو حـال خـارج نيسـت: يـا      به نظر مي
�P�6V«بـر طـواف از طبقـه فوقـاني مسـجدالحرام، عنـوان       �� Q�)�R «  كنـد يــا  صـدق مـي  

كنــد، اگــر صــدق کنــد، تفصــيل ميــان صــورت امكــان طــواف در صــحن  صــدق نمــي
دليل قابل قبولي مبني بر مسجدالحرام و صورت عدم امكان آن، بالوجه است؛ زيرا هيچ 

�P�6V«ترتيب و طوليت بين اين دو وجود ندارد و اگر عنوان �� Q�)R «  كنـد،  صـدق نمـي
مطلقاً مجزي نخواهـد بـود؛ حتـي در صـورت عـدم امكـان طـواف از مطـاف (صـحن          

  ).مسجدالحرام
در اينجا ممكن است اين انكار، به ذهن آيد كه مستند فتواي مـذكور وجـه ديگـري    

��VL[(0«م قاعده است به نا �<])x 0(]�L�«  يا قاعده»�� x .« ولي اين پندار نيز وهين و
 :نمايد؛ زيرا سسست مي

، عمل مركب و داراي اجزاء و شرايطي است كه انجـام برخـي از   »��L[(0«اوالً قاعده 
اي از آن ناميسر است و اين ضابطه در مطلب مـورد بحـث   آنها براي مکلف ميسر و پاره

بل تطبيق نيست؛ زيرا چنين نيست كه مأمور به، از دو جزء مركب باشد: يكي به نام ما قا
(مسجدالحرام)، تا بـا معسـور شـدن جـزء     » طواف در مطاف«و دوم » طواف حول كعبه«

دوم براي معذورين، بگوييم جزء اول براي آنها ميسور است و بايد تحصيل شود. ممكن 
عمره مفـرده اسـت و آن، مركبـي اسـت داراي      است ادعا شود مأموربه، مجموعه حج يا

گـردد؛   مـي » ��L[�(0«رو، مجراي قاعده  اجزاي معين كه يكي از آنها طواف است و ازاين
زيرا طواف يكي از اجزاي عمل مركب است كه در حالت يسر و تمكن، بايد در مطـاف  

 .جا آورده شود و در حالت عسر و عدم تمكن، از طبقه فوقاني به

ادعا نيز قابل نقد است؛ زيرا با عدم تمكن از طواف در مطاف، كـدام دليـل    ليکن اين
الكعبـه بـر آن)    طواف از طبقه فوقاني را (بـا فـرض عـدم احـراز صـدق عنـوان طـواف       

به سخن ديگر، مجراي قاعـده  د؛ ساز جايگزين طواف از مطاف (صحن مسجدالحرام) مي
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»0)�]�L� «مركبي داريم كه برخي اجزاي آن، ، جايي است كه عمل )(بر فرض تماميت آن
معسور و ناممكن شود و بقيه آن، ميسور و ممكن باشد. در اينجا آن مقدار كـه معسـور   

شود و بقيه بايد انجام گيرد. ولي اين مطلب غير از جايگزين كردن عملـي   شده، ترك مي
به جاي جزئي از عمل مركب (مثل طواف از مطاف) اسـت كـه بـراي شـخص معـذور،      

و ناممكن است و اين امر از نگاه فقها مسلم است كه غايت مفاد قاعده الميسـور  معسور 
(بر فرض تمام بودن مستند آن)، مشروعيت بخشيدن بـه آن مقـدار از عمـل اسـت كـه      
ميسور و ممكن باشد و اينكه آن مقدار از عمل كه براي مكلف ميسر است، انجـام دهـد   

؛ اما اينكه عملي جـايگزين جـزء معسـور    و نسبت به آن مقدار كه عاجز است، ترك كند
شود، ربطي به قاعده الميسور ندارد و از نطاق و قلمرو آن، به دور است و دليل مستقلي 

  .طلبد مي
کليت قاعده الميسور، از نگاه كبروي، جاي سخن و نقد دارد و در جاي خـود،  : ثانياً

توانيم در مورد بحث، بدان (از علم اصول) به اثبات رسيده است كه دليل عامي ندارد تا ب
تمسك جوييم و تنها اعتبار آن، مختص به مـواردي اسـت كـه از دليـل و نـص خـاص       

  .ةبرخوردار باشد؛ مانند باب وضو، غسل و صال
باشد، باز بـا ايـن اشـكال مواجـه      اما اگر مستند در فتوايي که گذشت، قاعده الحرج

رسـيده)، همـواره نـافي حكـم      كه در جاي خود به اثبـات  است كه قاعده الحرج (چنان
است و هرگز مثبِت حكم يا جزئيت يا شرطيت چيزي نخواهد بود و بر اين اسـاس، در  
مورد بحث ما، وجوب طواف از مطاف را بـراي معـذورين، بـا تحقـق موضـوع حـرج،       

دارد. ولي هرگز وجوب طواف از طبقه فوقـاني مسـجدالحرام را بـراي آنـان ثابـت      برمي
به فرض که قاعده الحرج مثبِت باشد، باز با اين اشكال مواجـه اسـت   وانگهي،  .كندنمي

سـازد و آن را   كه چرا ال حرج طواف معذور را از طبقه فوقانيِ مسجدالحرام، متعين مـي 
  كند؟ كند و طواف نيابي از مطاف را بر او اثبات نمياثبات مي

  است.خ پاس شك اين پرسشي بي مرجح آن اثبات چيست؟ بي
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توا به وجوب طواف نيابي در مطاف و اتيان طواف مباشري از طبقه فوقاني، . مستند ف٦

  به احتياط وجوبي

فتوا به وجوب طواف نيابي در مطاف (صـحن مسـجدالحرام) و احتيـاط واجـب بـه      
طواف خود شخصِ معذور از طبقه فوقانيِ مسجد، بر اين مبناست كـه از يـك سـو، در    

كنـد و از  اف از طبقه فوقاني مسجد، صـدق نمـي  نگاه عرف، عنوان طواف الكعبه بر طو
گونـه   السند و الدالله باشـد و بـر سـبيل حكومـت، ايـن      سوي ديگر، دليل تعبدي كه تام

طواف را طواف الكعبه بشمارد نيز در ميان نيسـت و ايـن بـدان معناسـت كـه شـخص       
تنابة معذور از طوافي كه مأمور به آن است، عاجز باشد و به مقتضـاي قاعـده (لـزوم اسـ    

واجـب اسـت كسـي را     )عاجز در هر عملي از اعمال حج و عمره كه تمكن از آن ندارد
 .نايب بگيرد تا به نيابت از او طواف را در مطاف انجام دهد

نكته قابل توجه در اينجا آن است كه بر حسب صناعت و مشي قواعد، گرچه همين 
فتوا (با نظر بـه اهميـت حـج و    مقدار (طواف نيابي) كافي است، ولي از باب احتياط در 

اهميت احراز خروج از احرام و احتمال صدور مرسله صدوق، كه متقتضي لزوم طـواف  
مباشري شخص معذور از طبقه فوقاني مسجدالحرام است، با بياني كه در مباحث پيشين 
تقديم شد) به احتياط واجب بايد خود شخصِ معذور نيز از طبقـه فوقـاني مسـجد، در    

لزوم حرج و مشقت شديد، طواف مباشري انجام دهد. اين احتياط، گرچـه  صورت عدم 
برحسب صناعت، با فتواي به وجوب استنابه، الزم نيسـت، ولـي بـا توجـه بـه جهـات       

 .مذكور، از آن تعبير به احتياط واجب شده است

 نهاييجمع بندي 

مذكور، سه يازيم كه از ميان آراي در مباحثي که گذشت، به اين نكته متقن دست مي
اي است كه گزاردن طواف نظريه، از اتقان و قوت مستند برخوردار است و آن سه نظريه

نيابي را براي شخصي كه از طواف در مطاف (صحن مسـجدالحرام) معـذور اسـت، بـه     
وجـوب  «يا بـه سـبيل   » فتوا به وجوب و كفايت آن«شمارد: يا به سبيل اي الزم ميگونه
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نيابي در مطاف و طواف مباشـريِ خـود شـخصِ معـذور از     احتياط در جمع بين طواف 
فتوا به وجـوب طـواف نيـابي و وجـوب احتيـاط بـه طـواف        «يا به سبيل » طبقه فوقاني

 ».مباشري از طبقه باال

يـا  » ���Q�)�R P�6V«وجه اتقان و قوت سه نظريه ياد شده، اين است که صدق عنـوان  
  هـم كـه بـه سـبيل حكومـت، طـواف      دليل تعبـدي  . العدم يا الاقل مشكوك است معلوم

بشمارد، در دست نيست؛ زيرا رواياتي كـه قابـل اسـتناد    » طواف حول الكعبه«مذكور را 
بود، مانند مرسله صدوق و روايت عبداهللا بن سنان، با اشكاالتي مواجه بود كـه مالحظـه   

  شد.
�P�6V«رو صدق عرفي و تعبدي عنوان  ازاين�� 1)�� Q�)R«    بـر طـواف معـذورين از ،

العدم است يا الاقل مشكوك. اگر معلـوم باشـد عـدم     بقه فوقانيِ مسجدالحرام، يا معلومط
شك مقتضاي آن، همان فتواي به وجوب طواف نيابي از مطـاف اسـت؛    صدق آن، كه بي

منتها برخي از فقهاي عظام كه همين مبنـا را معتقدنـد، همچـون فقيـه محقـق آيـت اهللا       
عالی ـ افزون بر وجوب طواف نيـابي از مطـاف، بـه     العظمي وحيد خراساني ـ سلم اهللا ت 

سبيل احتياط واجب، طواف مباشري خود شخص معذور از طبقه فوقـاني مسـجدالحرام   
دانند، و علت بعيد نيست از اين احتياط وجوبي، در كنار فتواي صريح بـه   را نيز الزم مي

نيز احتمـال  وجوب طواف نيابي، مالحظه اهميت حج و خروج از احرام حج و عمره و 

� «صدق مرسله صدوق  �;� $]�� 4F �V4���]̂�� 4b �0�x� �5� 4% 4O���6��� &�� �.�/a  � �x� a��T���� �
 &V��� 4F �V4���]̂�� 4b �0 «

  .باشد
اما اگر صدق عنوان طواف حول الكعبه بر طـواف معـذور از طبقـه فوقـاني مسـجد      

مطـاف يـا   اش علم اجمالي بـه وجـوب طـواف نيـابي در     شك نتيجه مشكوك باشد، بي
طواف مباشري خود معذور از طبقه فوقاني مسجدالحرام اسـت كـه ايـن علـم اجمـالي،      

  .قطعاً منجز و مقتضي وجوب احتياط به جمع بين هر دو طواف است
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  طواف از طبقه دوم مسجدالحرام

  مصطفي آخوندي

  .ش  ه١٣٨٦، پاييز ٦١ميقات حج، ش

نگارنده در اين نوشتار بر آن است که ديدگاه فقيهان شيعه و سـني دربـاره طـواف از    

 طبقه دوم مسجدالحرام را تبيين کند. نوشتار حاضر، در يک مقدمه و دو بخـش تـدوين  

يافته است. نگارنده در بخش اول اقوال فقهاي شيعه و اهل سنت را درباره اين پرسـش  

باشد، جايز است که آيا طواف از طبقه دوم مسجدالحرام که ارتفاع آن بلندتر از کعبه مي

يا خير، نقل کرده است. در پاسخ به پرسش مـذکور، فقهـاي شـيعه سـه نظريـه دارنـد:       

؛ اما فقهاي اهل سنت در اين مـورد دو نظريـه ارائـه    »حتياطا جواز، عدم جواز و قول به«

نويسنده در بخش دوم، داليل هر يک از اقوال را از کتاب، ». جواز و عدم جواز«اند: داده

  سنت، عقل و عرف نقل کرده و سپس به نقد و بررسي آنها پرداخته است.

  مقدمه

متـر از سـقف    سانتي يا سي ٢٧در وضعيت كنوني كه طبقه اول مسجدالحرام، حدود 
جـواز و صـحت   «كعبه معظمه باالتر است، فتاواي گوناگوني از فقهـاي معاصـر دربـاره    

مطرح شده است. پيش از » عدم جواز و عدم صحت طواف از آن«و » طواف از طبقه باال
ورود به بحث اصلي، ناگزير به بيان چند مطلب دربـاره ارتفـاع کعبـه و مسـجدالحرام و     

م. پرداختن به اين نکات، به اين دليل است که در موضوع بحث، دخيـل  پيشينه آن هستي
  و تأثيرگذارند:
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، طبـق روايـت سـعيدبن جنـاح، نُـه      7. ارتفاع کعبه معظمه در عصر ابراهيم خليل١
  ذراع بوده است:

4�� 4!�6 �� 4��/ �5 �� ���4�� �? �"�/ �5 4% E�!̂ 4� �5 �� E=��� �f 45�� 4!�4V �. ooo7  4O�\� �� �1� �- 4! �	 �� a
� &F�6 �V �����
 ��� 4l� � ��4T7  �� �� �F��4\ �3 �_ � �	 �V �+ � �+ 4 �B�� $e�� &5�� 4�� &!�6 �� � �l����6 �+ 4����� �� � ��# ��� �� �� E� &0 � �/ �F �V �]4H� *���� �04  �

o*��� �04  �5( 4 ��4� �� *F �V�6 �. � �l��� �� �� &��� �N� � �	 �% �! �	 �+١ 
ارتفـاع  «کننـد:   نقـل مـي   7و آنها از امـام صـادق   سعيد بن جناح از برخي از اصحاب 

رسيد و براي آن، دو درِ [شرقي و غربـي] بـود.   به نُه ذراع مي 7كعبه در زمان ابراهيم 
ابن زبير [پس از آسيب ديدن كعبـه بـه وسـيله سـنگباران لشـكريان حجـاج]، آن را بـا        

خريب و بـا ارتفـاع   ارتفاع هجده ذراع ساخت. [پس از قتل ابن زبير] حجاج آن بنا را ت
  ٢ذراع بنا كرد. ۲۷

رسد و اطراف کعبه، به صورت مستطيل، صـحن   متر مي ٨٥/١٤امروز ارتفاع کعبه به 
  دهد.مسجدالحرام و ميدان طواف را تشکيل مي

ظهور روايت سعيدبن جناح، بر اين مطلب داللت دارد که افـزودن بـر ارتفـاع کعبـه     
کردند و در صورت بيان بـه دليـل   ان بزگوار بيان ميبود، اماممنعي ندارد؛ زيرا اگر منعي 

رسيد. مسئله ارتفاع کعبه، همچنان که خواهيم ديـد،  دواعي بر نقل، حتماً به دست ما مي
  بر فتاواي فقها اثر گذاراست.

هايي از مسجدالحرام، با وسـعتي کـه در همـان عصـر     . از زمان خليفه سوم، بخش٢
وي و عباسي، بارها توسعه يافت. ولي در عصـر  داشت، مسقف شد و در عصر خلفاي ام

ها اقدامات ديگري انجام گرفت؛ مانند بناي زيرزمين، سـاخت طبقـه دوم و نيـز    سعودي
  ه١٣٢٨.ق (  ه١٣٦٨بنابراين، تا سال  ٣سازي سطح باالي مسجد براي نماز و طواف. آماده

بقـه دوم  .ش) مسجدالحرام فاقد طبقه دوم و زيرزمين بود. ولي امروز وجـود ط   ه١٣٢٨(
مسجد و شايد در آينده طبقات ديگر و همچنين کثرت حجاج و عدم گنجـايش صـحن   
مسجدالحرام براي طواف، باعث شده که مسئله طواف از طبقات بـاال و همچنـين طبقـه    
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زير زمين مورد توجه قرار گيرد و موجب سؤاالتي از فقيهان بزرگوار شود و آنـان را بـه   
  پاسخگويي وادارد.

از طبقه دوم مسجد يا از فضاي کعبه، فاقد پيشينه تحقيق اسـت و تـا    . بحث طواف٣
آنجا که تتبع و بررسي شده، از جانب فقهاي گذشته و معاصر و حتي فقهاي کنـوني، بـه   

هم تنها در نقـد فتـواي شـافعي، سـخني از     نخورد. تنها فقيهي که به اشاره، آ چشم نمي
.ق) اسـت کـه     ه٧٢٦المه حلي (متوفـاي  طواف در فضاي کعبه به ميان آورده، مرحوم ع

مرحوم شيخ حسن نجفي در کتاب جواهرالکالم نيز صرفاً به نقل عبارت عالمـه بسـنده   
  آنکه به بررسي و تجزيه و تحليل آن بپردازد.  کرده، بي

  نويسد:   مي» الفقها تذکرة«عالمه حلي در کتاب 
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خـوري و ديوارهـا، ميـان طـواف کننـده و      شافعي گويد: اشکال ندارد چيزي مانند آب

خانه خدا (کعبه) فاصله شود و همچنين اشکالي نيست که طواف در آخر درِ مسـجد و  

تر و بلندتر از سطح مسـجد  ها قرار گيرد، اگر ارتفاع خانه رفيعزير سقف و داخل رواق

تـر از کعبـه بـود،    است. بنابراين، اگر سقف مسجد بلنـد باشد؛ همچنان که امروز چنين 

طــواف بــر ســطح مســجد جــايز نيســت. الزمــه ايــن ســخن شــافعي آن اســت کــه اگــر 

ـ روزي کعبه ويران شد، طواف پيرامـون عرصـه آن درسـت نباشـد و حـال       العياذباهللا ـ

  آنکه چنين چيزي بعيد است [وکسي چنين فتوايي نداده است].

شـود. آن هـم،   ست که در منابع شيعي در اين موضـوع يافـت مـي   اين تنها عبارتي ا
اگر سطح مسـجد  «کنيد، عالمه حلي، فتواي شافعي را که گفت: همچنان که مالحظه مي

اگـر  «فرمايـد:   کنـد و در نقـض آن مـي   ، رد مي»بلندتر از خانه بود طواف صحيح نيست
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آن فـرو ريخـت،    چنين سخني درست باشد، چنانچه روزي کعبه خراب شد و ساختمان
  ».که کسي چنين فتوايي نداده استطواف بر عرصه آن نبايد صحيح باشد، در حالي 

اي از  در موضوع مـورد بحـث، تنهـا دو مقالـه متوسـط نگاشـته شـده اسـت: مقالـه         
اي بـه  االسالم عباس ظهيري با عنوان، طواف معذورين کـه بخـش دوم آن اشـاره    حجت

به چاپ رسيده است و ديگر،  ٦١شماره » يقات حجم«موضوع بحث دارد و در فصلنامه 
کدام از ايـن   ، ولي هيچ»پژوهشي درباره طواف از طبقه اول مسجدالحرام«اي با نام نوشته

اند و جاي تحقيق و پژوهش در موضوع  دو بزرگوار به صورت مستوفا وارد بحث نشده
اش يـادآور   مقالـه  ياد شده، همچنان باقي است؛ همچنان که جناب آقاي فاضل در پايـان 

  اند.   شده

  طرح مسئله و سخن فقها بخش اول:

  پرسش اصلي بحث

آيا طواف از طبقه دوم مسجدالحرام که ارتفاع آن بلندتر از کعبه است، جـايز اسـت؟   
به عبارت ديگر، آيا انجام طواف در مکاني باالتر از کعبه و در فضاي کعبه جايز اسـت؟  

طبقات ديگري که بعداً ساخته شود؛ بـه ديگـر سـخن، آيـا     بام يا  مانند طبقه دوم يا پشت
  شود؟  طواف بر گرد فضاي كعبه، طواف بر پيرامون کعبه محسوب مي

  است:   در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که مسئله از چند جهت قابل بررسي 
در صــحن «بــدين معنــا کــه زائــر از همــان آغــاز مخيــر باشــد  . در حــال اختيــار؛١

  طواف کند. » در طبقات فوقاني«ا ي» مسجدالحرام
يعني اگر ازدحام و شلوغي به حدي بـود کـه   . در حال اضطرار و ازدحام جمعيت؛ ٢

توانايي و قدرت طواف در صحن مسجد وجود نداشته باشد يا افـراد معـذور و نـاتواني    
توانند پيـاده طـواف كننـد و بايـد از صـندلي چرخـدار        هستند كه در صحن مسجد نمي

ا وسيله نقليه ديگر استفاده کنند؛ به همين جهت مأموران حرم، مانع از طـواف  (ويلچر) ي
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شوند و به ناچار آنـان را بـه طبقـه دوم مسـجدالحرام هـدايت       آنان در صحن مسجد مي
  كنند.   مي

  اقوال فقهاي شيعه 

احتيـاط و  جواز، عدم جـواز و قـول بـه    «فقهاي شيعه دراين مسئله سه نظريه دارند: 
  ». جمع

فتواي فقها كه به آن خواهيم پرداخت، ناظر به حالت اضطرار و افراد نـاتوان و   ه:نكت
  کنند.  معذور است که ناگزيرند از صندلي چرخدار استفاده مي

هـاي ايشـان چنـين     در اين باره، از مراجع عظام تقليد استفتا شده كه متن آن با پاسخ
  است:
يلچر) يـا سـبد (تخـت روان) طـواف     تر با صندلي چرخدار (و افراد ناتوان، كه پيش«

انـد و حتـي   شدند، در سال جاري از طواف در صـحن مسـجدالحرام منـع شـده     داده مي
ممكن است كسي نباشد فرد ناتوان را بر دوش خود حمل كند و طواف بدهد يا همـين  

بـام مسـجدالحرام طـواف     كار نيز ممنوع شود و چنين افرادي بايد در طبقه دوم يا پشـت 
كنـد  آيد اين است که آيا چنين طوافي كفايت مـي . اکنون پرسشي که پيش ميداده شوند

  ٥»يا نه و وظيفه آنان چيست؟

  پاسخ

اي بـه ايـن اسـتفتا و پرسـش، پاسـخ      گونـه مراجع بزرگوار ـ ايدهم اهللا ـ هرکدام بـه   
  رسيم:اند که در مجموع به سه قول مي داده

  . عدم جواز۱

احراز شود طبقه دوم باالتر از كعبه است، طـواف از  که  الف) آيت اهللا سيستاني: چنان
كند و بايد براي طواف از پايين نايب بگيرند و الزم نيست احتياط كننـد   باال كفايت نمي

  و چنانچه مطلب مشكوك باشد، بايد احتياطاً ميان طواف از باال و نايب گرفتن از پـايين 
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  جمع نمايند.  
اف در طبقه دوم، باالتر از كعبـه باشـد، نايـب    ب) آيت اهللا صافي گلپايگاني: اگر طو

آنان در صحن مسجدالحرام طواف نمايـد و خـودش الزم نيسـت كـه از      بگيرند تا براي 
  نمايد.  طواف  دوم  طبقه 

ج) آيت اهللا نوري همداني: طواف در طبقه فوقاني صحيح نيست و ايـن قبيـل افـراد    
بدهند واگر ممكن نشد، الزم است بـراي  گرفتن، طواف خود را انجام  كول بايد به وسيله 

  طواف خود نايب بگيرند.  

  . جواز ۲

الف) آيت اهللا بهجت: در صورت عدم امكان، با رعايت األقرب فـاألقرب، طـواف از   
  كند.   دوم كفايت مي طبقه 

گونه موارد كه راهي جز اين نيسـت، طـواف در    ب) آيت اهللا مكارم شيرازي: در اين
  كند.   طبقه باال كفايت مي

ج) عالمه حلي و به تبع وي، صاحب جواهر، در ميان فقهاي گذشته، به ايـن مسـئله   
اند و اين فتوا از عبارت عالمه در اشاره کرده و قائل به جواز طواف از طبقه فوقاني شده

شود که در رد قول شافعي نقل کرديم. صاحب جواهر نيز مـتن  ب تذکره، استنباط ميکتا
  فتواي عالمه را درکتاب جواهر آورده وآن را تأييد کرده است.  

    . قائلين به احتياط و جمع۳

اي: طواف بايد دور كعبه معظمه، ولو در فضاي ما بين زمـين تـا    الف) آيت اهللا خامنه
  كننده باشد و كف طبقه دوم مسجدالحرام، اگر به قدر قامت طوافبام كعبه  پشت  محاذي

نيست   بام كعبه نباشد، طواف از طبقه دوم صحيح و مجزي تر از نقطة محاذي پشت پايين
توانند در صحن مسجدالحرام، ولو به وسيله حمل توسط شخص ديگر،  كه نميو كساني

خـودش هـم     احوط آن است كهشان نايب گرفتن در طواف است و  طواف كنند، وظيفه
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  در همان طبقه دوم طواف نمايد. 
نکته: مراد از احتياط در ذيل ايـن فتـوا (و احـوط آن اسـت)، صـراحت در احتيـاط       
واجب ندارد و با نظر به اينكـه مسـبوق بـه فتواسـت، ممكـن اسـت احتيـاط مسـتحب         

قصـود از آن،  برداشت شود. ليکن به استناد تفسير مسئول دفتـر اسـتفتائات معظـم لـه، م    
  ٦احتياط واجب است.

تـر   ب) آيت اهللا فاضل: در فرض سؤال، چنانچـه كعبـه مقدسـه از طبقـه دوم پـايين     
شـوند،   كه عالوه بر اينكه در طبقـه دوم طـواف داده مـي    آن است نباشد، احتياط واجب

  بنمايد، واهللا العالم.  استنابه هم 
ج) آيت اهللا تبريزي: احتياط واجب اين است كه آنها را از طبقه دوم طواف دهنـد و  

  نايب هم برايشان بگيرند.  
  د) آيت اهللا وحيد خراساني: در مفـروض سـؤال بايـد نايـب بگيـرد كـه در صـحن       

باشـد و بـر او حرجـي نيسـت،      مسجدالحرام طواف نمايد و در صورتي كه متمكن مـي 
  ه خودش هم از طبقه دوم طواف نمايد.  احتياط واجب آن است ك

که مالحظه شد، سه نظريه عمده درمسئله وجود دارد. البتـه ايـن نکتـه را     نکته: همچنان
بايد در نظر داشت که اين سه نظريه، در مورد طواف معذورين فرض دارد؛ زيـرا قـول بـه    

کنـد. ولـي در    احتياط، فقط درمورد افراد معذور و مضطر قابل تصور است و معنا پيدا مـي 
- که مختار هستند و درانتخاب طواف از صحن مسجد يا طبقه فوقاني آزاد مـي مورد کساني

باشند، قول به احتياط و جمع در اينجا معنا ندارد. در اينجا دو قول بيشتر فرض نـدارد؛ يـا   
طواف از طبقه دوم جايز است يا جايز نيست. نظريه سومي به عنوان احتياط، فرض ندارد. 

  پردازيم، اعم از حالت اختيار و اضطرار است.ته آنچه در اين رساله به آن ميالب

  سنتاقوال اهل 

  ».جواز و عدم جواز«از منظر عالمان اهل سنت، دو نظريه وجود دارد: 
شافعي نظر به عدم جواز داده است. فتواي او را از تـذکره نقـل کـرديم. نـووي و...     



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۳۵۰
 

وي، از علمـاي قـرن هفـتم اهـل سـنت، در كتـاب       قائل به جواز هستند. محيي الدين نو
  نويسد:   مي» المجموع«

دانند و طواف در آخرهاي مسجد  اصحاب ما وقوع طواف در مسجدالحرام را شرط مي
طـواف بـر   «انـد:   شمرند و همچنين گفتـه  ها و كنار درِ مسجد طواف را جايز مي و رواق

كـه   اي مسـجد باشـد ـ همچنـان    سطح و طبقه باالي مسجد، اگر خانه كعبه بلنـدتر از بنـ  
  ».باشد امروز چنين است ـ جايز مي

باشد، طواف   اگر سقف مسجد بلندتر از سطح كعبه«گفته است:  »عداة«ولي صاحب 
  ».بر سطح مسجد جايز نيست

اش  اگر اين سخن درست باشد، الزمه«رافعي اين سخن را قبول ندارد و گفته است: 
خانه كعبه خراب شود، طواف بر عرصه آن صحيح نباشـد  آن است كه اگر ـ العياذ باهللا ـ   

  ».و اين بعيد است
قاضـي  «گويـد:   گاه محيي الدين سخن رافعي را صواب دانسته و در تأييد آن مـي  آن

شـمرد، ولـو از محـاذات كعبـه بـاالتر باشـد؛        حسين، طواف بر سطح مسجد را جايز مي
  ٧».باشد است ـ صحيح مي بر كعبه كه نماز بر كوه ابوقبيس ـ كه مشرف  همچنان

و » جواز طـواف بـر عرصـه کعبـه    «استناد قائلين به جواز در اين متن، دو چيز است: 
  ».  جواز نماز بر کوه ابوقبيس«

  بخش دوم: داليل بحث 

اي آمده اسـت کـه در حـد تـوان بررسـي آنهـا       براي هر يک از اقوال ذکر شده، ادله
  پردازيم:   مي

  داليل قائلين به عدم جواز 

اند کـه در اينجـا   اي از قرآن و روايات آوردهاند، ادلهآنان که نظريه به عدم جواز داده
  پردازيم:  به تبيين آنها مي
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نکته: بنا به نظريه عدم جواز، مالك و مبنا ارتفاع كعبه است. اگر ارتفاع و قامت كعبه 
كه عرفـاً بگوينـد   يا گونهبه اندازه قامت انسان، بلندتر از سطح طبقه دوم مسجد باشد، به

سـطح طبقـه   تر يا همكند، طواف صحيح است و اگر کعبه پايين دور خانه خدا طواف مي
  دوم باشد، طواف باطل است.  

  اي که ظهور دارد: طواف بايد محاذي كعبه انجام شود و نه در فضاي آن: ادله

  . آيات قرآن ۱

َْيِت (فرمايد:  خداوند مي ْdفُوا بِا و� َط� َعتيقِ ...َو �ْ
ْ
». و بر گـرد خانـة كعبـه طـواف كننـد     «...  ؛) ال

  )۲۹(حج: 

   استداللچگونگي 

اي که گذشت، در اين معنا ظهور دارد كـه بايـد پيرامـون كعبـه و نـه فضـاي آن،        آيه
  کند:  طواف کرد. چند قرينه وجود دارد که چنين ظهوري را تقويت مي 

�(�«در جملـه  » طـواف «الف) قـوام و معنـا يـافتن واژه     &+)̂�̂���� ��بـه ايـن اسـت کـه     » 
کند (کعبه)، داشته باشد؛ به عبـارت  که پيرامون آن طواف ميکننده احاطه بر چيزي طواف

بنا شده، بـراي طـواف    7اي كه روي زمين با دست حضرت ابراهيم ديگر، کعبه و خانه
  کند.  محوريت و موضوعيت پيدا مي

، »مصـباح المنيـر  «اند: فيومي در کتاب کرده گونه معنا شناسان، واژه طواف را اين واژه
�����«معنا كرده و گفتـه اسـت:   » دور زدن و گشتن پيرامون شيء«طواف را به  �Q���R� >�

 *��� *+� �) �R � ��� *+ �) �R &Q)��&� �(  4P��4� 0� �!�i��.�«گــردد و طــواف کــرد بــه چيــزي؛ يعنــي پيرامــون آن مــي«؛ ٨  
  ».چرخد مي

  آورده است:  گونه اين» لسان العرب«ابن منظور نيز در 

 P�
� �Q�R�/� O�6��� Q�R� oooP� 4��)\ 5% >�f� 0�!i �.� ooo *�+ �)�R �	�
�� {)<��� Q�R�
oP� �) �� �0��٩ 
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برقوم طواف کرد، يعني آنـان را دور زد و از نـواحي آن آمـد و خانـه خـدا را طـواف       
   کرد، يعني برگرد آن چرخيد.

  گرد خانه. ، يعني چرخيدن بر»طواف بالبيت«بنا بر اين معنا، 
، به معناي الصاق و تماس با شيء يا شـخص  »بالبيت«در » باء«ب) قرينه دوم، حرف 

�O& «است؛ خواه الصاق و تماس حقيقي باشد، خواه مجازي. تماس حقيقـي ماننـد:   � �]%/
 4P4�)��4�)!E «الصاق مجازي مانند: ». گرفتم پيراهنش را«، » �e4� &:0 �   ١٠».به زيد برخوردکردم«؛ »%�

بنابراين، طواف خانه خدا بايد الصاق به خانه خدا و احاطه بر آن داشته باشد. مؤيـد  
  خواهيم کرد.  مطلب فوق، آيات ذيل و رواياتي است که ذکر

ـُجودِ ( ـِع الس� ك� عـاكِفQَ َوالر�
ْ
ائِفQَ َوال را بَْيِ َ لِلط� Iْن َطه

َ
 )َوَعِهْدنا إ+ إِبْراهيَم َو¯ِْسماعيَل أ

  )۱۲۵(بقره: 
و  كننـدگان   و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم و تعهد بستيم كه خانه مرا براي طواف

  كنندگان پاكيزه كنند. كنندگان و ركوع و سجده اعتكاف

كـردن خانـه از هرگونـه     پـاكيزه «بـه معنـاي   » تطهيـر «است و » امر«، به معناي »عهد«
اسماعيل فرمـان داد تـا كعبـه را از     است. خداوند به ابراهيم و» ظاهري و باطني  آلودگي

شود، پاكيزه  مباالتي مردم پيدا مي و كفر و هر رجس و پليدي كه در اثر بي گونه شرك  هر
  ١١خدا، پيرامون آن طواف بگزارند.  كنند تا بندگان
) 4�) &� $]�� 4j�̂ $�� �� ���4|�<��� �� ��;4|��̂
4� ��4i�� �� � «	 �R ��  ))۲۶حج:  (

  كننـدگان  كنندگان به عبادت و ركوع كنندگان و قيام ام را براي طواف خانه پاكيزه كن
  كنندگان. و سجده

اند و در ديگـري ابـراهيم،   اين دو آيه شريفه كه در يكي ابراهيم و اسماعيل مخاطب
كننـدگان آمـاده    و عبادت  كنندگان خانه خدا براي طواف«در صدد بيان اين مطلب است: 

  ».شود
گوينـد كـه پيرامـون     طائف به كسي مي«نويسد:  مي» مجمع البيان«در مرحوم طبرسي 
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  ١٢».چرخند مي گويند كه پيرامون خانه  چيزي بچرخد و طائفين به كساني مي
بنابراين، ظهور اين آيات دليـل بـرآن اسـت کـه کعبـه بـراي طـائف، موضـوعيت و         

کعبـه و صـدق    محوريت دارد و طواف بايد پيرامون خانه خدا انجام شود، نه بر فضـاي 
رو، بـا توجـه بـه اينکـه سـطح طبقـه بـاالي        عرفي نيز مؤيد ايـن مطلـب اسـت. ازايـن    

کننده از طبقه باال، احاطه و الصاق به کعبـه   مسجدالحرام، بلندتر از بام کعبه است، طواف
کند. بلکـه طـواف او   صدق نمي» طواف البيت«نخواهد داشت و در عرف، به طواف او، 

  بر فضاي کعبه است.
شود يا نـه؟ پرسشـي    محسوب مي» طواف بالبيت«باالخره، آيا طواف بر فضاي کعبه، 

  است که در ادله جواز، به پاسخ آن خواهيم پرداخت.  

  پاسخ به اين استدالل 

  چند پاسخ به اين استدالل داده شده است:  
طـواف از طبقـه اول   «اي پژوهشي فقهي، به قلم يکي از علمـا دربـاره    الف) در مقاله

  آمده است:» جدالحراممس
آن است كه بايد آن مكان را محـور طـواف   » طاف بالمكان«گرچه ظهور كالم، مثالً «

تر از آن را، ليكن روايت (مرسله صدوق را که ذکـر  خود قرار داد، نه جاي باالتر يا پايين
كـه قابليـت   خواهيم کرد)، حاكم بر آن است و به تفسير و توسعه چيزي پرداخته اسـت  

كه ادلة استقبال هم در وجوب محاذات نماز، با نفس كعبـه، ظهـور    را دارد؛ چنان توسعه
دارد و حداقل براي حاضران در مسـجدالحرام چنـين اسـت، ولـي روايـت دسـت كـم        
صالحيت توسعه در استقبال را دارد و با توجه به اين نكته كه مورد و متعلق تكليـف در  

رسد كه تفـاوتي ميـان   ، جداً بعيد به نظر ميهر دو مسئله (طواف و استقبال)، كعبه است
  ١٣».اين دو وجود داشته باشد

که مرسله صدوق بتواند حاکم بر استدالل بر آيه شريفه باشد، گوييم: ايندر پاسخ مي
  جاي بحث دارد. 
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کنـد و  ب) شايد گفته شود در عرف، بر طواف از طبقه دوم نيـز طـواف صـدق مـي    
چرخيدن در طبقه فوقـاني ندارنـد ـ مصـداق طـواف       طواف افراد معذور ـ که راهي جز 

  شود.  شمرده مي
-توان طواف برگرد بيت عتيق را، تنها به طواف پيرامون مکان کعبه يا فضـاي ج) نمي

آن منحصر کرد. بلکه آيه شريفه، در پي اثبات اين مطلب است که طواف بايـد بـر گـرد    
اي طـواف  ديگر، يعنـي برگـرد خانـه    هاي ديگر؛ به عبارتاين خانه انجام گيرد، نه خانه

کنيد که ظاهر و باطن آن پاکي است و قداست دارد و دو پيامبر خدا مأمور بـه طهـارت   
اند. پس آيات ياد شده، در صدد نفي طواف بر فضاي کعبـه نيسـتند و در منطـق    آن شده

  ».  کنداثبات شيء نفي ماعدا نمي«اند: گفته

    . روايات۲

آمـده  »  طَاف بِالْبيـت «يا » من طَاف بِهذَا البيت«م اشاره و با تعبيرروايات بسياري با اس
است که ظهور در طواف برگرد کعبه دارد و معناي ايـن ظهـورآن اسـت کـه طـواف از      

، اسـتحباب تکـرار   ٤طبقات فوقاني و فضاي کعبه، جايز نباشـد. ايـن روايـات در بـاب     
طواف) آمده است که به بيان برخـي از   قضاي حاجت مؤمن (از ابوب ٢٦طواف و باب 

  پردازيم:  آنها مي
  چنين آمده است: 7عمير از امام باقر يا امام صادق الف) در صحيح ابن ابي

 45�� « 4� �� �5 �� E!�̂� &Y 45�� �!� ���/ �5 �� E! �V �. �5 �� 4P�4��/ �5 �� 4X�
4V��� 4W 4 �� �] &�N� 45�� « 4� �� &5�� &!�̂� &Y  E!�( 4! ��
� � 4È 4! ���/ �5 �� ���4�� �? �"�/ 4��V�� �5 �� E �B �� &� 4��/ 45��� 45 ��:  �� 4b �0c� 4W �O����6��� &�� �̈ � �
 �G�+ ooo

o &P�� �) �� �Q� �)�̂�� 4���6 4V��� a
� �X�V �f١٤ 
... پــس خداونــد كعبــه را در زمــين پديــد آورد و بــر بنــدگان تكليــف کــرد گــرد آن  

  بچرخند.
روي زمـين موضـوعيت و   » بيـت «روايت، دليل بر آن است که  در اين» حولَه«کلمه 

  شده است.  محوريت يافته و طواف دور آن بر بندگان الزم
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  روايت از لحاظ سند مشکلي ندارد و همه راويان حديث ثقه هستند.
  :  7ب) صحيح اسحاق بن عمار از امام صادق

 4T 45�� �!� ���/ �5 �� E!�̂� &Y 45�� 4 �� �] &�N� 45 �� �� �5 �� E03̂ �� 45�� ��� �? �.4T �5 �� E�4
 �] &% 45�� ��� �! �V �. �5 �� ��� �? �.
 4��/ 4�� 4!�6 ��7  �� EF��� �] �� 4Q�x° �F̂i� 4. &P��� &�� �J�i �� *�! 4�� �� *�+� �)�R 4O���6��� � �,� 4U �Q��R �5 �% �1� �- : �1� �-

 �F̂i 4. &P�� �j�+ �0 �� EF��«� �. 4Q�x° �F̂i 4. &P�� �� �� �Y ̂i �� EF �f �0�� 4Q�x°a  �F �V�6� �. &P��� �·�i� �+ � 4{ �e�i �
&�L� �!�� 4� ��� �� � � 4T
 �� , ��� �V�\ �1�� �- ? 4Q� �)��̂�� 4W &P� $
 &� &X� �S �;��� � �, �l , ��� �!4+ &O�
4V &f &O�
 &- � 4F̂� ���� 4[� �)���/ �5 4% E[� �)���/

 �]&�L� 4F �f� �� &>� �S�- �w4� �  �5 4% �X �S�+�q4� ��& 4� �u&/ ̂i �� EQ� �)�R �� EQ� �)�R �5 4% &X �S�+�/ 4�4
a o*� �� �� �¢�
 ��١٥ 
کسي که برگرد اين خانـه يـک   «کند:  چنين نقل مي 7اسحاق بن عمار از امام صادق 

نويسد و شش هزار گناه از او  طواف کند، خداوند شش هزار حسنه در نامه عمل او مي
همين که به ملتزم رسيد، هفـت   دهد.کند و شش هزار درجه به وي ميمحو و نابود مي

فدايت شـوم،  «پرسد: اسحاق بن عمار با شگفتي مي». گشايددرِ بهشت را به روي او مي
آري. به بيشتر از اين به تو خبر دهم و «فرمود:  7؟ امام»ها ثواب طواف استهمه اين

  » آن برآوردن حاجت مسلمان است که برتر از طواف و طواف، تا به ده رسيد!
  :  7حاق بن عمار از امام صادق. اس٣

 �.) &% 45�� 4!�̂� &Y �5 �� 41 �3 ���c� 4[� �)�_ 4W ��a  E�� �( 4� 45�� 4X �	 �. �5 �� E �; �V �f 45�� 4!�̂� &Y �5 �� 4X «� �)�i&�L� 45��
4�� 4!�6 ��)&��/ �1� �- : �1� �- E03̂ �� 45�� ��� �? �.4T �5 �� E�4
 �] &% 45�� ��� �! �V �. �5 �� �X� 4� �3 �.4T 45�� 4!�̂� &Y �5 ��7 

 *�! 4�� �� *�+� �) �R 4O���6��� � �, � 4U �Q��R �5 �% &�� �? �.4T � �(  �D����/ &P��� �� ��� �Y �� EF��� �] �� �D����/ &P��� &�� �J�i ��
 4D����/ 4̈ ��i 4� �[� �)��_ &P�� �J�i �� �� 4F̂� ���� 4W E� � �� �8 �D���/ &P�� �� � �C �� EF �f �0 �� �D���/ &P�� �j �+ �0 �� , EF��«� �.
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اي اسحاق، کسي که برگرد ايـن  «فرمود:  7اسحاق بن عمار نقل کرده که امام صادق
نويسد و هزار گنـاه از او  خانه يک طواف کند، خداوند هزار حسنه در نامه عمل او مي
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کند  دهد و هزار درخت براي او در بهشت غرس مييکند و هزار درجه به او م محو مي
گاه کـه بـه ملتـزم رسـيد، خداونـد       نويسد تا آنو پاداش هزار بنده آزاد شده برايش مي

خـواهي  شود: از هر در که مـي گشايد و به او گفته مي هشت درِ بهشت را به رويش مي
هـا بـراي کسـي    بفدايت شوم! همه اين ثوا«اسحاق بن عمار پرسيد: ». وارد بهشت شو

؟ »آري. بـه بيشـتر از ايـن بـه تـو خبـر دهـم       «فرمود:  7؟ امام»کند است که طواف مي
کسي که حاجتي از برادر مؤمن خود برآورد، خداونـد بـراي او   «فرمود: ». آري«گفتم: 

  ».نويسد طواف و طواف تا ده طواف مي
  :  7د) امام صادق

 �R 4O���6��� � �, � 4U �Q��R �5 �% &�� �? �.4T � �(oF�� �] �� �D���/ &P�� &�� �J�i �� *�! 4�� �� *�+� �)١٧ 
اسحاق! كسي كه پيرامون اين خانه يك طـواف كنـد، خداونـد هزارحسـنه بـرايش       اي 
  نويسد. مي

  استدالل

اشـاره اسـت بـه    » هـذا «چگونگي استدالل به اين روايات روشن است. اسـم اشـاره   
رگرد اين خانـه اسـت کـه چنـين     اي كه روي زمين قرار دارد؛ يعني کعبه و طواف ب خانه

  ثواب و پاداش بزرگي دارد. 

  پاسخ 

خواهد بـا ايـن   گمان، خواست شريعت، طواف بر محور کعبه است و خداوند مي بي
اش را بگيرد و او را به مقصد برساند و اين روايات نيـز بـر آن داللـت    عمل، دست بنده

به کعبه، از پاداش و ثـواب   کند و طبيعي است که چنين طوافي، به خاطر نزديکي آنمي
بيشتري برخوردار است. ولي ظاهر اين است که اين روايات، صرفاً در صدد بيان طواف 
برگرد کعبه و ثوابي است که بر آن مترتب است. ولي طواف از طبقـه دوم و طـواف بـر    

  کنند.فضاي کعبه را نفي نمي
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  . دليل عقلي ۳

براي متصـل نبـودن آنـان بـه صـفوف      ممکن است جايز نبودن طواف از طبقه دوم، 
» طواف از طبقـه فوقـاني  «بر » طواف الكعبه«کنندگان باشد. شايد فقيهي در صدق  طواف

كننـدگان را ضـروري و    ترديد نداشته باشد. ولي از آن جهت كه اتصال به جمـع طـواف  
ي، داند؛ چرا که چنـين طـواف  رو طواف از طبقه فوقاني را جايز نمي شمارد، ازاين الزم مي

  ١٨كننده در مطاف است. فاقد اتصال به جماعت طواف
توان به آن تکيه کرد، نبود دليل بر منـع طـواف از   که از جهت عقلي ميدليل ديگري 

  کعبه است.  فضاي 

  نتيجه 

و محوريـت    داليلي که آورديم، ظهور در اين داشت كه كعبه روي زمين، موضوعيت
امون آن و نه فضاي آن، انجام گيرد. بنابراين، بايست طواف بر پير براي طواف دارد و مي

گونـه   از كعبه بلندتر است، جايز نيست. ولي همـان   مسجدالحرام كه طواف در طبقه دوم 
که مالحظه کرديد، داليل يادشده جاي نقـد داشـت و داراي اسـتحکام داللـي محکمـي      

  اند.عيف نمودهنبود. لذا برخي به داللت آنها اشکال کرده و ظهور داللي آنها را تض

  فصل دوم: ادله قائلين به جواز

اي از قرآن، روايات و عقل براي جواز طواف از طبقه دوم مسجد و فضاي کعبه، ادله
  پردازيم:  اقامه شده که به بررسي و نقد آنها مي

  . قرآن ۱

َعتِيقِ (
ْ
َْيِت ال ْdفُوا بِا و� َط�   )۲۹(حج:  )...َو�ْ

طواف خانه خدا، مأموربه است و بر طواف از طبقـه دومِ  به مقتضاي اين آيه كريمه، 
کند و مصداق امتثال مأمور بـه اختيـاري اسـت و مجـزي     مسجد، عرفاً صدق طواف مي

  ١٩ خواهد بود و معذورين نيازي به طواف نيابي در مطاف نخواهند داشت.
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  پاسخ

جواز نيز مورد  گونه پاسخ داد که آيه شريفه، در ادله عدم توان اينبه اين استدالل مي
بـراي  » بـا «استناد قرار گرفت. در آنجا قرائني برشمرده شد (مانند واژه طـواف و حـرف   

کرد، نـه بـر فضـاي آن.    الصاق) که ظهور آيه بر لزوم طواف بر محور کعبه را تقويت مي
گويد:  تر گذشت، آيه شريفه در بيان طواف بر گرد کعبه است و مي که پيش ولي همچنان

يت عتيق طواف کنيد، نه چيـز ديگـر و در مقـام نفـي طـواف از فضـاي کعبـه        پيرامون ب
  ».کنداثبات شيء نفي ماعدا نمي«نيست. بديهي است 

چنانچه به وسيله روايات ثابت شود که کعبه به عنوان قبله مسلمانان و خانـه مبـارک   
وايات، مفسـر  گاه اين ر ها امتداد دارد، آنو هدايت، منحصر در اين بنا نيست و تا آسمان

آيه شريفه شمرده شده و طواف پيرامون خانه، اعم از طواف خانه و فضـاي آن، خواهـد   
  بود.

  فرمايند: مي ٢٠آيت اهللا جوادي آملي ـ حفظه اهللا ـ در ذيل آيه تطهير
ممکن نيست اساس کعبه بر اثر حـوادث طبيعـي يـا اجتمـاعي و سياسـي از بـين بـرود؛        

گونه حوادث ويران شود؛ زيرا قبله  آن بر اثر اين گرچه ممکن است بخشي از ساختمان

و مطاف مسلمانان، چهار ديواري کعبه نيست، بلکه آن بعد مخصوصي است که کعبـه  

آيد به هنگام ويرانيِ بنا بر اثر سيل يا حمله مهاجماني در آن واقع است. وگرنه الزم مي

  ٢١چون حجاج، اصل قبله از بين رفته باشد.

  . روايات ۲

دانند. ظهور اين نصـوص آن اسـت    روايات، ارتفاع كعبه را تا آسمان هفتم مي برخي
که طواف، ولو در فضاي کعبه انجام گيرد، در حقيقت پيرامون آن انجام گرفته و صـحيح  

  است.
  اين روايات به چند دسته قابل تقسيم است:  
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  »اساس البيت«الف) روايات 

  ک ـ مرسلة صدوق: ي
5� � 4� �� &5� &!�̂� &Y  &�4���K̂�� �1�� �- : �1�� �- �� �] &N�7 4F �V4���]̂�� 4b �0�c� �5� 4% 4O����6��� &��� �.�/ :

 �
 �; $]��a o��� �
 &V��� 4F �V4��]̂�� 4b �0�c� a�T٢٢ 
اساس و پايه خانه خدا از هفتمـين طبقـه   «فرمود:  7گويد: امام صادقشيخ صدوق مي

  ».زيرين زمين تا هفتمين طبقه بااليي آن است
  چيست؟ » زمين عليا«و » مين سفليز«مراد از 

گونه که قرآن کريم آيات  به فرموده يکي از مفسران (مرحوم آيت اهللا معرفت)، همان
متشابه آيات محکم دارد و بايد آيات متشابه به وسيله آيات محکم تفسير گردد تا مفهوم 
آن روشن شود، روايات نيز چنـين وضـعي دارنـد؛ مفـاد برخـي از روايـات، غـامض و        
پيچيده است و بايد با روايات ديگري که مفهوم روشني دارند، تفسير شود. در اين ميان، 
مرسله صدوق از آن دست روايات است که براي روشن شدن مفهوم آن، بايد از روايت 

  ديگري کمک گرفت. 
زيرين زمين و هفتمين طبقه باالي آن، در مرسله صدوق به چه   هفتمين طبقه :پرسش
  معناست؟  
  در معناي روايت، دو احتمال وجود دارد: : پاسخ

مراد از زمين سفلي، طبقات زيرين و تحتاني زمين اسـت کـه انسـان و ديگـر     اول ـ  
کنند و آن، زمينِ علياست. طبق اين تفسير، روايت، ناظر بـه  موجودات در آن زندگي مي

اي  سـمان، اشـاره  قامت سفليِ كعبه است و به قامت عليايي آن، يعني از زمين عليـا تـا آ  
در روايت اسـت. اسـاس   » اساس«کند، واژه اي که اين احتمال را تقويت ميندارد. قرينه

ظهور در ريشه و بنيان دارد و دليل بر اين است كه از هفتمين طبقه زيرين زمين تا طبقه 
  ٢٣كند.باال، جزو كعبه است و بر الحاق فضا و باالي كعبه به كعبه داللت نمي

روايت از موضوع بحث ما خارج است؛ چون بـه طبقـات زيـرين و     در اين صورت
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سفالي کعبه اشاره دارد و ما اکنون درصدد اثبات فضاي باالي کعبه و الحاق آن به کعبـه  
  خواهيم حکم طواف بر فضاي مجازي کعبه را به دست آوريم. هستيم و مي

زمـين  «ايم و مراد از  ته، زميني است که ما بر آن قرار گرف»زمين سفلي«ـ مراد از    دوم
آسمان تا طبقه هفتم است و اين تعبيري کنايي از امتداد کعبه در جهت فوقـانيِ آن  » عليا

است. در اين صورت اساس و پايه کعبه، از زمين تا آسمان هفتم امتـداد دارد و محـدود   
بـر   طور که طواف اي نيست که به دست ابراهيم خليل ساخته شد. بنابراين، همانبه خانه

گرد خانه صحيح است، بر فضاي خانه نيز صحيح است؛ زيرا فضاي کعبه ملحق به خود 
در ذيـل آيـه    7است؛ امام کـاظم  7کعبه است. دليل بر اين احتمال، روايت امام کاظم

ْرِض ِمْثلَُهن..(شريفه 
َ
ي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َو ِمَن األ

�
هفت آسمان و هفـت   )۱۲ (طالق: )اُهللا ا�

تواند تفسيري بر روايت صدوق باشد و آن را از اجمـال و  کند که ميين را تشريح ميزم
  ابهام بيرون آورد. 

) 7عياشي به سند خود، از حسين بـن خالـد، از حضـرت ابوالحسـن (امـام كـاظم      
كند که آن حضرت كف دست چپش را گشود و سپس دست راست را بر آن  روايت مي

  نهاد و فرمود:  
 &b �0�/ 4d 4, �l �� ��� �\ $!��� 4> �3�]̂�� �� �)� �+ &F���4\��̂�� &b �0�c� �� ¦F6̂ &- � �	 �- �) �+ � �	�� �
 �� ��� �\ $!�� &> �3]̂�� �� ��� �\ $!��

 &F��4���̂�� &> �3]̂�� �� 4F��4\��̂�� 4> �3]̂�� �� �) �+ &F��4���̂�� &b �0�c� �� ¦F6̂ &- � �	 �- �) �+ &F��4\��̂�� &> �3]̂�� � �	 �- �) �+ �� ooo ¦F6̂ &-
 45� ��̂��� &́ �� �� �� o ¦F�6̂ &- �� �	 �- �) �+ &F �V4���]̂�� &> �3�]̂�� �� 4F� �.4��]̂�� 4> �3]̂�� �� �) �+ &F �V4��]̂�� &b �0�c�

�  &1 �) �- �) &l �� 4F �V4��]̂�� 4> �3]̂�� �� �) �+ � a��VH �� �� �0��6 �H) ِي َخلََق َسْبَع َسـماواٍت َو ِمـَن
�

اهللاِ ا�

رْ 
َ
 o٢٤)ِض ِمْثلَُهناأل

چپ)، به منزله زمين دنياست وآسمان دنيا، گنبدوار برآن قرار گرفته است. اين (دست 
زمين دوم، باالي آسمان دنيا واقع شده و آسمان دوم همانند گنبـد بـر فـراز آن اسـت.     
زمين سوم باالي آسمان دوم است و آسمان سوم چون گنبد روي آن واقع شده است... 

ان هفتم بـه ماننـد گنبـد بـاالي آن قـرار      و زمين هفتم بر فراز آسمان ششم است و آسم
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دارد و عرش خـداي رحمـان بـاالي آسـمان هفـتم اسـت و ايـن اسـت تفسـير فرمـوده           
ْرِض ِمْثلَُهن(خداوند: 

َ
ِي َخلََق َسْبَع َسماواٍت َو ِمَن األ

�
خداست آن كه هفـت  «؛ )اهللاِ ا�

  ».آسمان را خلق كرد و از زمين را همانند آنها آفريد

� «ين روايت، مفهوم با توجه به ا �;� $]�� 4F �V4���]̂�� 4b �0�c� �5� 4% 4O����6��� &��� �.�/a  4b �0�c� a��T

��� �
 &V��� 4F �V4�ريشه خانه خدا از زمين هفتم سفلي، زميني که مـا در آن  «شود:  چنين مي ٢٥»��̂[�
يمه بنابراين، بـا ضـم  ». کنيم تا زمين هفتم عليا، زمين آسمان هفتم، امتداد داردزندگي مي

گيـريم کـه   به روايت صدوق، به عنوان تفسـيري از آن، نتيجـه مـي    7روايت امام کاظم
کعبه از زمين تا آسمان هفتم امتداد دارد و در اين صورت، فضـاي بـاالي كعبـه، حكـم     

  کند.  كعبه را پيدا مي

  سند روايت 

 اشکالي که ممکن است استدالل به روايت را تضعيف کند، مرسله بودن آن است. در
اي که شيخ صدوق نقل کرده، معتبـر  اينجا اين پرسش مطرح است که آيا روايات مرسله

  است؟  
اند کـه بـا مـرور آن،     آيت اهللا سبحاني پژوهشي در روايات مرسله شيخ صدوق کرده

  توان به پاسخ اين پرسش دست يافت: مي
و  داننـد؛ ماننـد سـيد بحرالعلـوم    اي مراسـيل شـيخ را مطلقـا حجـت مـي      اول ـ عده 

دانـد.  الدين عاملي، شارح فقيه که شيخ صدوق را عادل و خبر عـادل را حجـت مـي    بهاء
جمعي از اصحاب، مراسيل صدوق را توصيف به صـحت  «گويد: سليمان بحراني نيز مي

  ».  کنند؛ مانند عالمه (در کتاب مختلف)، شهيد (در شرح ارشاد) و محقق دامادمي
اگـر اسـناد   «گوينـد:  دانند و مـي مشروط مي دوم ـ برخي نيز حجيت مراسيل شيخ را 

اند، روايت حجت است و اال حجت نيست. ولي اسناد ساقط شده ساقط شده عادل بوده
  ٢٦».اند نزد شيخ صدوق عادل بوده

سوم ـ قول سومي به نقل از آيت اهللا مقتدايي است کـه از مرحـوم آيـت اهللا فاضـل      
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  انـد: بعضـي از مرسـالت اسـت    ملنکراني نقل کرده است. مرسالت صدوق بـر دو قسـ  
0�� 5� M�����K«گويد:  که مي� �6��� 5� M�-��1 �����6 )�� -��1 «گويـد:  و در جايي مـي » 0

�,� ���K�� .«اي که مرحوم صدوق با آن مقام علمي و بـا  اين نيز مرسله است. اما مرسله
عميـر   بـي دهد، کمتـر از مرسـالت ابـن ا   آن مقام تقوايي قبول کرده و به پيغمبر اسناد مي

��x� M «نيست. ابن ابي عمير کسي است که ( xF<_ 5�  «  و برايش اعتبار قائل هستيم. آيـا
دهد، کمتر از مرسله ابن ابي عمير اسـت؟  مرسالت صدوق که به پيغمبر و امام اسناد مي

آورد دانـد و شـاهد مـي   لذا ايشان با اين استحکام، اين مرسله را مورد اعتبار و اعتماد مي
  کـرده رحوم صاحب رياض، از همين روايـت مرسـله، بـه نـص متـواتر تعبيـر مـي       که م

شود که کامالً مورد اعتمـاد و پـذيرفتني   اي تعبير مياست. پيداست نص متواتر به مرسله
  ٢٧باشد.

مطلـب را بـه آن امـام    » � 1�-7����K«در اين روايت، وقتي مرحوم صدوق با جمله 
، بـراي شـيخ محـرز و مسـلم     7دور آن از امامبزگوار نسبت داده، بدين معناست كه ص

    بوده است.

  داللت روايت 

باشـد، داللـت آن بـر كفايـت      7اگر معناي روايت صدوق همان روايت امام کـاظم 
طواف از طبقه فوقانيِ مسجدالحرام، روشن است؛ زيرا اساس و ريشـه کعبـه، در زمـين    

اين صورت، فضاي کعبـه بـه منزلـه    يابد. در است و ارتفاع آن، تا آسمان هفتم امتداد مي
شود و اگر احتمال نخسـت صـحيح باشـد،    خود کعبه است و تمام آثار، به آن ملحق مي

  روايت قابل استدالل نيست. 

  ب) روايات تربيع کعبه 

روايات نقل شده در اين باب، ضمن بيان فلسفه مربع و چهارگوش بـودن کعبـه، آن   
روايـات   داننـد و ازايـن  را موازي عـرش خـدا مـي   المعمور  المعمور و بيت را موازي بيت
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  ها امتداد دارد: شود که کعبه تا اعماق آسمانبرداشت مي
 4O���6��� 4>� �, 4?4� ��Ẑ�c *F �V�̂ � &% �: �0� �" �� ¦F �V�̂ � &% ��Ẑ�c *F�6 �V �� �O�� «� &. �3\̂4T &P\̂�/ �M 4� &0 �! �- ��  �� 40) &� �V��L�

 �" �� ¦j�̂ � &% �) &l &́ �� �V��� �0�� �" �� ¦j��̂ � &% �)� &l �� 4́ �� �V��� 4>� �, 4?4� &P\̂�c *�V�̂ � &% &0) &� �V��L� &O���6��� �0�
 �x �� 44� &! �� �N� �� 4�� ��� �?�6 &. �� 4l �� ; ¦j�� �0�/ &{�̀ �. 4�� � �	�� �
 �� ��4� &� �4i�̂� 4: �34
 ����� �̂�c *�V�̂ � &%  x̂4T �P��4T 

&�� �� &��o & �� ���/ ٢٨ 
گويد: روايت شده که کعبه را کعبه ناميدند، چون مربـع اسـت و مربـع     =شيخ صدوق

المعمـور   المعمور است که آن هم مربع است و بيـت است، چون در برابر و موازي بيت

مربع است، چون در برابر عرش قرار گرفته که آن هم مربع است و عرش مربـع اسـت،   

�� «بنا شده چهار تاست و آن عبارت است از:  چون کلماتي که اسالم برآن 4�� ��� �?�6� &.
44� &! �� �N�  x̂4T �P��4T �x �� & �� ���/ &�� �� &�� .«  

مفـاد کـالم بلنـد و نـوراني     «نويسـند:  برخي از مفسران، در تبيـين ايـن روايـت مـي    
ني اسـت،  اين است که حقيقت تسبيحات اربعه که نظام هستي بر آنها مبت 7صادق امام

المعمـور و بـاالخره    شود و تکـون آن، باعـث تحقـق بيـت     موجب تحقق عرشِ مربع مي
شـود؛ يعنـي آنچـه در عـالم طبيعـت      المعمور باعث تحقق کعبه در عالم طبيعت مي بيت

است، الگويي از عالم مجردات تام است و عـالم مجـردات تـام نيـز الگـويي از اسـماي       
خالصه اينکه آن نظام رباني، به ترتيـب درجـات   حسناي الهي است که فوق تمام است. 

  وجودي، مايه تحقق نظام عقلي، مثالي و طبيعي است.
کعبه از جايگاه خويش تا اعمـاق  «که  با توجه به روايت ياد شده، معناي اين حديث

شود؛ زيـرا اگرچـه ظـاهر ايـن حـديث بـر وجـوب        ؛ نيز آشکار مي٢٩»آسمان قبله است
ي، به عنوان حکم فقهي داللت دارد، اما در باطن آن، بر ارتباط رويکرد به اين بعد عمود

  ٣٠».کند وجودي ميان عوالم طبيعت، مثال و عقل حکايت مي
هايي که در مورد مرسالت صدوق گفته شد، سند روايت مرسله است و همان حرف

  شود.  در اينجا نيز تکرار مي
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  ج) روايات فلسفه هفت شوط

المعمـور   هفت شوط، کعبه را در امتداد و موازي بيت اين روايات، ضمن بيان فلسفه
  شمرده است:

 45��� 4 ��� �] &N� 45 �� 4 �� �] &N� 45�� ��� �!� �� �5 �� E!�̂� &Y 45�� 4� 4.� �<��� 45 �� E�4H� �� 45�� « 4� �� �5 �� 4X�
4V��� 4W �� 
 �e� �� 4��/ �5 �� E( 4! �. 45�� 4���� �� �5 �� E ���� 4��/ �5 �� 4!�4� �)��� 4 �� �] &N� 45�� « 4� �� �5 �� « 4² �3$��� ��  : �1�� �- ��%�

 4F� ��4|�̀ ���
4� �1�� �- ��� �̂4T : �1� �< �+ ? E�� �) �8�/ �F �V�6 �. &Q� �)�̂�� �0� �" EF
̂ 4� «Mc &O�
 &-) Lِ جاِعـٌل I³ِإ
ْرِض َخلِيَفةً 

َ
��&(�:  )األ �- �� 4P�� �
 �� �� $� � َْعُل فِيها َمْن فُ (+� َ¤ 

َ
مـاءَ أ Í  )ْفِسـُد فِيهـا َو يَْسـِفُك ا

 : �1� �< ْعلَُم ما الَ َيْعلَُمونَ (+�
َ
�F  )إI³ِ أ �V�6� �. 4d 40)�&\ �5� �� �� &	�6 �� �?�+ 4d 40)&\ �5 �� �� &	&6 &�� �z �x ��� �� ��

 E{� �� 4Q�x°   �O����6��� &�� &�# �X� �V �f �� �� 4	��� �
 �� �[���H �� �� &	� 4� � �+ EF�� �. 4Q�x° �F �V�6 �. 4́ � �V���4� �� & �̀ �+
 *F ����� �% &P �
 �Vf �� 4F �V4��̂�� 4> �3]̂�� 4W �0) &� �V��L� &P� �
 �V �f �� 40) &� �V��L� 4O���6��� �O� �µ �{� � ��N� �O���6��� �X �V �f ��

 *�R �)� �8 EF��� �. 4D���/ «X &�4� 4���6 4V��� a
� *�6 4f� �� E�� �) �8�/ �F �V�6 �. &Q� �)�̂�� �0� �K�+ *�� �%�/ �� 4��̂�
4� *F ����� �%
o*�! 4�� ��٣١ 

دور اسـت؟ امـام فرمـود:     پرسد: چرا طـواف هفـت  مي 7ابوحمزه ثمالي از امام سجاد
دهم. فرشـتگان اعتـراض کـرده،    خداوند به فرشتگان فرمود من در زمين خليفه قرار مي

ريـزد؟! خداونـد   کند و خون ميدهي که فساد ميگفتند: آيا کسي را در زمين قرار مي
دانيد و خداوند که تا آن زمان فرشـتگان را از  دانم که شما نميفرمود: من چيزي را مي

کرد، آنان را هفـت هـزار سـال از نـور خـود در حجـاب قـرار داد.        خود پنهان نمي نور
فرشتگان [ازکرده خود] پشيمان شده، هفت هزارسال به عرش خداوند پناه بردند. پـس  

المعمور را در آسـمان چهـارم    شان را پذيرفت و بيت ها ترحم کرد و توبهخداوند به آن
ت اهللا الحرام را زير آن، محل اجتماع و محل امـن  براي آنان محل اجتماع قرار داد و بي

براي مردم ساخت؛ بدين صورت، هفت شوط طواف بر بنگان خدا واجب شـد؛ بـراي   
  هر هزار سال يک طواف.

المعمور  طور که مالحظه گرديد، اين روايت نيز کعبه را در امتداد و موازي بيت همان
  المعمور امتداد دارد. بيتشمرد و مفهوم آن اين است که کعبه تا 
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  د) روايات قبله و نماز بر کوه ابوقبيس

اين نوع روايات در باب قبله، به امتداد قبله در جهت فوقاني اشـاره دارد و نمـاز بـر    
  داند:کوه ابوقبيس را که بلندتر از کعبه و مشرف بر آن است، صحيح مي

  ک ـ روايت عبداهللا بن سنان:  ي
 �] ��N� &5�� &!�̂� &Y �5� �� E����� 4. 45��� 4�� 4!�6 �� �5 �� �� �e� �� 4��/ 45�� 4!�̂� &Y �5 �� «M 4 �R��̂�� 45 �� 4d4���� �.4~4� 45

 4��/  �� �w�4� �  M 4e�� &t �X� �	 �+ � �±�V��� E7���6 &- 4��/ �� �) �+ &O��
̂ �" : �1� �- ¦X &f �0 &P���q �. : �1� �- ��%� 4�� 4!�6 ��
 �\ : �1� �- ?�4i � �µ &F�6 �V �����o 4> �3]̂�� a�T � �	4V 4r �) �% �5 4% ¦F �
�64- ��Ẑ4T , �� �V٣٢ 

پرسـيد: نمـاز عصـر را بـاالي کـوه       7... عبداهللا بن سنان گويد: مردي از امـام صـادق  
که کعبه پايين قرار گرفته بـود، آيـا مجـزي اسـت؟ حضـرت       ابوقبيس خواندم، درحالي

  دارد. اش تا آسمان امتدادفرمودند: آري. کعبه ازجايگاه فعلي
  دو ـ روايت ابن مسکان:

 45� �� �F���� �S�+ �5� �� E!�4V� �. 45��� 4 ��� �] &N� 45 �� E!�̂� &Y 45�� �!� ���/ �5 �� EF ���� �I �5 �� �[)&< �V �( &5�� &!�̂� &Y
 4�c &O��
 &- �1� �- � �X� 4� �3 �.4T 4��/ 45�� 4!4�� �u� �5 �� ��� �� �] &% 45��� 45 �� �� �3�� &� 45�� 4 �� �] &N� ��6 ��4�� 4!7 

 �
 �� «� �K&( &X &f̂��a o ���q �� �x �1� �< �+ , 4F �
�6 4<��� �X46 �<�i �] &% E7���6 &- 4��/ ٣٣ 
گفتم: مردي  7ابن مسکان از خالد بن ابواسماعيل نقل کرده که گفت: به امام صادق

گزارد، [آيا نماز او صحيح است؟] حضـرت  روي قبله نماز مي باالي کوه ابوقبيس روبه
  کالي ندارد.فرمود: اش

  :  7سه ـ روايت امام صادق
 4{ �� ��N� 4X �lc *F �
�64- �! 4� �]��L� �X �V �f �� 4! 4� �]��L� 4X �lc *F �
�64- �F�6 �V ����� �X �V �f a��VH �� �� �0��6 �H ��� �̂4T  ��

 ̂
� �" {�N�!�]�L� 4W ��� �� �5 �% �� ooo��� �\ $!�� 4X �lc *F �
�64- �{ � ��N� �X �V �fa � a��T «M�/ a��T 4F��6 �V ����
 ̂
� �" �� �F�6 �V ����� �X�6 �<�i �.� E7���6 &- 4��/ �� �) �+ ��� �� �5 �% �� ooo �>� �8 � �	464\� �) �fa  �� �% &F� �
�64- �F��6 �V ����� �̂4~� �+

ooo4> �3]̂�� a�T � �	 �- �) �+ o٣٤ 
 خداوند ـ تبارک و تعالی ـ کعبه را قبله اهل مسجد قرار داد و مسجد را قبله براي اهـل   

حرم و حرم را قبله براي اهل دنيا. . . کسي که در مسجدالحرام حضور دارد، بـه سـوي   
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خواهد بايستد و کسي که بـاالي کـوه ابـوقبيس     کعبه نماز بگزارد. در هر جانبي که مي
  قرار دارد، به سمت کعبه نماز بخواند؛ همانا کعبه قبله است تا آسمان.. .

  چگونگي استدالل 

  اند:  به روايت ياد شده گفتهدر چگونگي استدالل 
<4 «ها امتداد دارد:  اول ـ کعبه به عنوان قبله، تا آسمان �3]̂�� a�T � �	4V 4r �) �% �5 4% ¦F �
�64- ��Ẑ4T.«  

کند کـه  روي کعبه ايستادن است و تفاوتي نميدوم ـ از شرايط نماز، استقبال و روبه 
خواند يا کعبـه بـاالتر   لحرام نماز ميکعبه مقابل نمازگزار باشد، مانند کسي که در مسجدا

از نمازگزار باشد، مانند کسي که در زيرزمين مسجدالحرام به نماز ايستاده است يا کعبـه  
خواند. بنـابراين در  که بر کوه ابوقبيس نماز مي تر از نمازگزار قرار گيرد، مانند کسي پايين

کنـد کـه   فـاوتي نمـي  مورد نماز تنها به سمت قبله بودن، شرط صـحت نمـاز اسـت و ت   
  تر از کعبه باشد. جايگاه نمازگزار باالتر يا پايين

مشکلي در استدالل به روايات در مورد نماز وجود ندارد، اما آيا در مـورد طـواف هـم    
ها، مسلم است. امـا کبـراي قضـيه،    چنين است؟ صغراي قضيه، يعني امتداد کعبه تا آسمان

آيـد. مگـر بـه کمـک و ضـميمه      يت به دسـت نمـي  يعني معامله نماز با طواف، از اين روا
`�¦ «روايت  �" 4O���6���4� &Q� که به آن خواهيم پرداخت. در اين صـورت، صـغرا و کبـراي    » ���̂(�

هـا را از روايـت فـوق    قضيه درست خواهد شد. صغراي قضيه، يعني امتداد کعبه تا آسمان
ـ  مي خوانـد، بـه دسـت     ه نمـاز مـي  فهميم و کبراي قضيه را از روايتي که طواف را بـه منزل
بودن صغرا و کبراي قضيه، يعني امتداد کعبه تـا آسـمان    آوريم. بنابراين، با توجه به تمام مي

طور کـه طـواف در صـحن مسـجدالحرام      گيريم: همانو بودن طواف مانند نماز، نتيجه مي
  صحيح است، از طبقات فوقاني مسجد و در فضاي کعبه نيز جايز خواهد بود.

  طواف به منزله نماز )   ه

کـه کعبـه بـراي نمـاز بـه       شمارد؛ همچنانروايت ديگري، طواف را به منزله نماز مي
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عنوان قبلـه از دو سـوي بـاال و پـايين امتـداد دارد، بـراي طـواف نيـز چنـين اسـت. از           
�X̂ «چنين روايت شده است:  9خدا پيامبر ���/ ��� �̂�/ ̂x4T ¦�`� �" 4O���6���4� &Q� �)�̂��  �̈ ���$��� 4P��4+«؛ ٣٥

  ».در طواف، سخن گفتن را حالل كرده است يطواف خانه خدا، نماز است، جز آنكه خداي تعال«

  سند روايت

  آمده است.  » عوالي اللئالي«اين روايت، تنها از طريق شيعه و در کتاب 
الحــق و کشــف  نهـج «و عالمــه حلــي در  ٣٦»الوسـائل  مســتدرک«محـدث نــوري در  

اند. بنابراين، سند ضـعيف  نيز اين روايت را به نقل از عوالي نقل کرده ٤٧٢، ص»الصدق
  شود؛ مانند:  است. ولي استناد مشهور فقها به آن، موجب جبران ضعف سند روايت مي

  ).٣٢٣، ص٢(الخالف، ج ـ شيخ طوسي؛
)، در شرط بـودن سـتر و طهـارت بـراي     ٨٥، ص٨الفقهاء، ج تذکرة( ـ عالمه حلـي؛

  طواف.  
كند، اما نقل شده اند او به خبر واحد عمل نميكه گفته(سرائر)، با اين ـ ابن ادريـس؛

  است.كه طبق اين حديث، فتوا داده 
)، در ٥٣، ص١) و نيز (روض الجنـان، ج ٣٢٨، ص٢(مسالک االفهام، جـ شهيد ثاني؛ 
  ت براي طواف.  مورد شرط طهار

)، وي فرمـوده  ٨٩، ص٧و ج ٦٥، ص١و البرهان، ج الفائدة(مجمع  ـ محقق اردبيلي؛
آيد. بنابراين آنچه در نمـاز شـرط اسـت،    طواف بر گرد خانه، نماز به حساب مي«است: 

  ». گردددر طواف نيز شرط است جز آنچه به وسيله دليل خارج مي
تشبيه طواف بـه  «گويد: ). او مي٥٢٣، ص٦(رياض المسائل، ج ـ سيد علي طباطبايي؛

كند كه در تمام احكام و از جمله در پـاكيزه بـودن از نجاسـت، بـا     نماز، چنين اقتضا مي
  ».نماز شركت داشته باشد

  ).٤٠٧، ص٥(کشف اللثام، جـ فاضل هندي؛ 
  و..). ١٧٨، ص١(کشف الغطاء، ج ـ کاشف الغطا؛
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د، قاصر و از نگاه متن، مجمل دانسته، روايت را از نظر سن ٣٧گرچه سيدمحمد عاملي
آن را غير مستند و غير حجت شمرده اسـت، ولـي صـاحب     ٣٨همچنين محقق سبزواري

ضعف سند با عمل مشهور «گويد: سخن صاحب مدارک را رد کرده، مي ٣٩مفتاح الکرامه
  ».شوداصحاب جبران مي

کـه عموميـت   هاي فراواني ميـان نمـاز و طـواف وجـود دارد     افزون بر اين، شباهت
شود. ليکن مواردي که از مختصات نماز است، بايد اسـتثنا شـود.   ها ميحديث شامل آن

انـد و  در هر صورت، ترديدي نيست كـه مشـهور فقهـا بـه ايـن حـديث اسـتناد جسـته        
  گردد.ترتيب ضعف سند آن جبران مي بدين

  دليل تعارض، روايت نزول فرشتگان براي طواف  
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مود: خداوند هيچ مخلوقي را بيشتر از فرشتگان نيافريد. هر روز هفتاد فر 7امام صادق

آينـد و بـر گـرد کعبـه     کنند. سپس فرود مي المعمور طواف مي هزار فرشته بر گرد بيت
کننـد.  آيند و بر آن حضرت سالم مي مي 9گاه به سوي قبر پيامبر کنند. آنطواف مي

 7کننـد. از آنجـا بـه قبـر حسـين     سـالم مـي  سپس به قبر اميرمؤمنان رفته، بـه حضـرت   
کننـد و بعـد   گاه به سوي آسمان عروج مي کنند. آنروند و بر آن حضرت سالم مي مي

دهند و اين برنامـه تـا روز   هاي ديگري همانند آنان اين اعمال را انجام مي از آن، گروه
  قيامت ادامه دارد... .

  استدالل 

آيند و پيرامون خانه به طواف تگان به زمين ميشود كه فرشروايت استفاده مي از اين 
پردازند و اين، دليل بر اين است كه مالك در طواف، خود خانه و کعبه است؛ وگرنه  مي
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  نيازي براي نزول آنان به زمين نبود. 
شـود؛ زيـرا ممكـن    در پاسـخ بايد گفت: با روايت يادشده، چنين مطلبي ثابت نمـي 

كننده باشد. البتـه   به منظور حضور در جمع مؤمنان طوافاست نزول فرشتگان به زمين، 
اين نكته قابل انكار نيست كه طواف بر گرد خانه، از نزديك، بر طواف بر فضـاي آن، از  

  ٤١بسا چنين طوافي، از اجر و پاداش بيشتري برخوردار باشد. آسمان، برتري دارد و چه

  . دليل عقلي ۳

بايسـت ارتفـاع و   اع كعبه است جايز نبـود، مـي  اگر طواف در محلي که باالتر از ارتف
آمـد و در ايـن صـورت، الزم    شـمار مـي  محدوده باالتر از کعبه هم، از حدود طواف بـه 

طور که مساحت معيني از زمين مسجدالحرام را بـه عنـوان محـدودة     آمد شارع همان مي
کـه   حـالي  درکـرد.  مطاف تعيين کرده، محدده ارتفاع را نيز به عنوان حد طواف بيـان مـي  

چنين مطلبي را بيان نکرده و دليلي به دست ما نرسـيده اسـت. بنـابراين، از ايـن سـخن      
  ٤٢کنيم که اشکالي بر طواف از ارتفاع باالتر از کعبه وارد نيست.کشف مي

  بود: » باالتر بودن سطح مسجدالحرام ازسطح کعبه«دليل عمده قائلين به عدم جواز، 
  گفت:  خود مي ـ شافعي در مورد دليل فتواي


�/ !�]L� D<. XVf �~+a P?�. a
� Q�)��� et @o 
تر از سطح مسجد باشد ـ همچنان که امروز چنين اسـت ـ    تر و بلنداگر ارتفاع خانه رفيع

  طواف بر سطح مسجد جايز نيست.
  ـ آيت اهللا صافي: اگر طواف در طبقه دوم، باالتر از كعبه باشد، نايب بگيرند.

ستاني: چنانچه احراز شود كه طبقه دوم باالتر از كعبه اسـت، طـواف از   ـ آيت اهللا سي
  كند. باال كفايت نمي

که عالمه در تـذکره فرمـوده کـه الزمـه ايـن       در پاسخ اين نظريه بايد گفت: همچنان
سخن آن است اگر ـ العياذ باهللا ـ روزي کعبـه ويـران شـد، طـواف پيرامـون عرصـه آن         

  ن چيزي بعيد است [و کسي چنين فتوايي نداده است].درست نباشد. در حالي که چني
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  بندي  جمع

بـوده و   طواف از طبقه دومِ مسجدالحرام يا فضاي مجازي کعبه، از مسائل مسـتحدثه 
اي  فاقد پيشينه در منابع فقهي است؛ جز عالمه حلي که در تذکره در نقد شـافعي، اشـاره  

  اند.  به مسئله کرده
عـدم جـواز، جـواز و    «مسـئله سـه فتـوا وجـود دارد:      در ميان فقهاي شيعه، دربـاره 

که داليلي براي هـر  » جواز و عدم جواز«و در ميان اهل سنت نيز دو قول بود؛ ». احتياط
  دو ديدگاه بيان شد.  

فُوا (براي عدم جواز، به آيات قرآن و روايات استدالل شده است؛ آياتي چون:  و� َط� َو �ْ

َعتيقِ 
ْ
َْيِت ال ْdَو...(و  )۲۹(حج:  )بِا Qَائِف را بَْيِ َ لِلط� Iْن َطه

َ
در اين آيات، قرائنـي   .)۱۲۵بقـره:  ( )أ

» طواف«کرد، نه بر فضاي مجازي آن؛ مانند کلمه بود که داللت برطواف بر گرد کعبه مي
  که به معناي پيرامون شيء دور زدن است.  

گوينـد كـه    طائف بـه كسـي مـي   «مرحوم شيخ طبرسي در مجمع البيان آورده است: 
  ».  پيرامون چيزي بچرخد

اسـت  » بالبيت«در» با«به آن پرداخته شد، حرف » قرينه دوم«مطلب ديگر که با عنوان 
که در اصل به معناي الصاق (تماس با شيء يا شخص) است؛ خواه الصاق حقيقي باشد، 

  خواه مجازي.  
کنـد،  داده شد که طواف برگرد بيت عتيق، طواف را منحصر به آن مکـان نمـي   پاسخ

بلکه آيات شريفه در پي اثبات اين است که طواف بايد بر گرد اين خانه انجام گيـرد نـه   
باشند. در منطق گفتـه شـده کـه    هاي ديگر و درصدد نفي طواف برفضاي کعبه نميخانه

  کند.اثبات شيء نفي ماعدا نمي
يگر، رواياتي مانند صحيحه ابن ابي عمير و صحيحه اسحاق بن عمار بود کـه  دليل د

اي بر لـزوم طـواف   را قرينه» هذا«و » حول«کلمه ». پيرامون اين خانه بچرخيد«گفت:  مي
  پيرامون کعبه گرفته بودند. 
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در پاسخ به اين نوع استدالل گفته شد، ظاهر اين اسـت کـه ايـن روايـات صـرفاً در      
اف برگرد کعبه و ثواب مترتب بر آن هستند. ولـي طـواف از طبقـه دوم و    صدد بيان طو

  کنند.  طواف بر فضاي کعبه را نفي نمي
گفت: ممکن است عدم جواز طواف از طبقـه دوم، بـه جهـت عـدم     دليل ديگري مي

  اتصال به صفوف طواف کنندگان باشد.  

  ادله جواز

رسـد  لي اقامه شد که به نظر ميبراي جواز طواف بر فضاي خانه و طبقه دوم نيز دلي
َعتيقِ ( از قوت بيشتري برخوردار بود؛ مانند آيه شريفه

ْ
َْيِت ال ْdفُوا بِا و� َط� و رواياتي كـه   )َو �ْ

  دانست.   ارتفاع كعبه را تا آسمان هفتم مي
گيـرد، در واقـع   ظهور اين نصوص آن بود که طـواف، ولـو در فضـاي خانـه انجـام     

البيـت اشـاره   فته و صحيح است؛ مانند مرسله صدوق که به اساسپيرامون خانه انجام گر
به عنوان تفسير مرسله صدوق، بنيان کعبـه را از   7داشت و با ضميمه روايت امام کاظم

  دانست.   زمين تا آسمان مي

  »فلسفه هفت شوط«و » تربيع کعبه«روايات 

فلسـفه هفـت شـوط    «و نيـز  » فلسفه مربع بودن کعبه«ـ روايات ياد شده، ضمن بيان 
دانست و ، کعبه را موازي بيت المعمور و بيت المعمور را موازي عرش مي»بودن طواف

  ها بود.اين حاکي از امتداد کعبه تا اعماق آسمان
ـ روايات قبله و صحت نماز بر کوه ابوقبيس که بـه امتـداد قبلـه در جهـت فوقـاني      

ـ که بلندتر از کعبـه و مشـرف بـرآن      اشاره داشت؛ زيرا اين روايات نماز برکوه ابوقبيس
  دانست.  است ـ را صحيح مي

`�¦ «شمرد؛  ـ روايتي که طواف را به منزله نماز مي �" 4O���6���4� &Q� و استناد مشـهور  » ��̂�(�
طورکه کعبه براي نماز به عنوان قبله از بـاال و پـايين امتـداد دارد،     فقها به آن؛ يعني همان
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  براي طواف نيز چنين است.  
هـا امتـداد دارد. و   پس مجموع اين روايات، داللت داشت که کعبه از زمين تا آسمان

توان خواند، ماننـد کـوه   مي طور که نماز را در ارتفاع طواف مانند نماز است؛ يعني همان
  توان انجام داد. ابوقبيس، طواف را نيز از فضاي کعبه و طبقه دوم، با صدق عرفي، مي

  دليل عقلي 

اگر طواف در باالتر از ارتفاع كعبه جايز نبود، بايد ارتفاع هـم از حـدود طـواف بـه     
عنـوان محـدوده   گونه که مساحت معيني از زمين مسجدالحرام را به  آمد؛ همان شمار مي

  مطاف تعيين كرده است.  
اينها داليلي بود که در حد توان و بضاعت علمـي بـه آن اشـاره شـد، لـيکن بحـث       

هاي بلندتر را رود که پژوهشگران گامهمچنان درخور پژوهش و تحقيق است و اميد مي
 ! بردارند
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  مصرف داروي ضد عادت ماهانه براي انجام اعمال حج و...

  احمد عابدي

  .ش  ه١٣٩١، پاييز ٨١ميقات حج، ش 

يکي از مسائل فقهي مرتبط با موضوع طب و حج، مسئله استفاده بانوان از دارو براي 

ها براي آنکه بتوانند از زمان حضـور در   خانمپيشگيري از عادت ماهانه است. بسياري از 

هاي جلوگيري از عـادت   مدينه منوره و مکه مکرمه، به بهترين وجه بهره ببرند، از قرص

کنند. از آنجا که اين مسئله مبتالبه بوده و به گفته نويسنده، تـاکنون   ماهانه استفاده مي

رو اصل جواز يـا عـدم   بحث فقهي مستقل و مستوفا در اين خصوص نشده است، از اين

هايي در اين مقاله بررسي شده است. مقاله حاضر از پنج فصل  جوازِ خوردن چنين قرص

  تشکيل شده است:

باره پردازد؛ نويسنده به ده احتمال در اينفصل اول به اقوال يا احتماالت در مسئله مي

  اشاره کرده است.

سـئله پرداختـه شـده اسـت؛     در فصل دوم با عنوان تأسيس اصل، به اصل اولـي در م 

  ها دانسته است.نگارنده اصل اولي در مسئله مذکور را جواز و حليت خوردن اين قرص

در فصل سوم، نويسنده ادله احتمالي حرمت استفاده از قرص را مطرح و سـپس نقـد   

  کرده است؛ ايشان هيچ يک از ادله را تمام ندانسته است.

  ست.در فصل چهارم، ادله جواز بررسي شده ا

  فصل پنج بررسي اجمالي چند مورد از فروع مسئله را بر عهده دارد.

هاي جلوگيري از عادت ماهانـه  گيري، استفاده بانوان از قرصنويسنده در مقام نتيجه
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هـا  را جايز دانسته است؛ گرچه اولي و بهتر آن است کـه در عـين جـواز، از خـوردن آن    

  خودداري ورزند.

ادله حرمت و نبودن نص خاص بر جواز و احتياط در شبهه ايشان علت اين اولويت را 

  کند.تحريميه بيان مي

  مقدمه

از زواياي گوناگون قابل بررسي و پژوهش است کـه يکـي از   » طب و حج«موضوع 
آنها رويکرد فقهي دارد و آن، مسئله اسـتفاده بـانوان از دارو بـراي پيشـگيري از عـادت      

  فرصت حضور در سرزمين وحي است. ماهانه به قصد استفاده هرچه بهتر از
  هـا بـراي آنکـه بتواننـد از زمـان حضـور در مدينـه منـوره و مکـه          بسياري از خانم

مکرمه، بـه بهتـرين وجـه اسـتفاده کننـد و فـيض و برکـت تشـرف بـه مسـجدالنبي و           
 ١هـاي جلـوگيري از عـادت ماهانـه     مسجدالحرام را در تمام ايام داشته باشـند، از قـرص  

شان به قران يا افراد تبديل نشـود يـا بـه    د. برخي نيز براي اينکه حج تمتعکنن استفاده مي
هـاي اشـاره شـده روي     جهت ضيق وقت براي حضور در حرمين شريفين و... به قرص

  آورند. مي
ام کسي بحث فقهـي   اند و تاکنون نديدهها با اين مشکل مواجهاز آنجا که بيشتر خانم

عـدم  «يـا  » جـواز «داشته باشد، مناسـب ديـدم اصـل    مستقل و مستوفا در اين خصوص 
هايي را به بحث بگذارم. در ضمن، اين مسئله تنها بـه بحـث    خوردن چنين قرص» جوازِ

ها در ديگر سفرهاي زيارتي يـا در مـاه مبـارک    حج و عمره اختصاص ندارد، بلکه خانم
زهـاي مـاه   رمضان نيز با چنين مشکلي مواجه هستند و بـراي گـرفتن روزه در تمـام رو   

شـود کـه برخـي از     خورند. مشکل زماني مضـاعف مـي  هايي را مي رمضان، چنين قرص
داننـد بايـد    شوند که نميکنند، با وضعيتي مواجه مي آنان، وقتي از اين داروها استفاده مي

احکام حايض را انجام دهند يا احکام شخص طاهر را؟ و سـرانجام، اعمـال خـود را بـا     
  دهند. شک و ترديد انجام مي
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  فصل اول: اقوال يا احتماالت در مسئله

هاي پيشگيري از عادت ماهانه در موارد خاص مبتالبه بوده و گرچه استفاده از قرص
کـه تصـميم دارنـد    بيشتر بانوان زائر حج، عمره و ديگر سفرهاي زيارتي و همچنين آنان

هـاي   لـيکن در کتـاب  تمام ايام ماه مبارک رمضان را روزه بگيرند، با آن مواجه هسـتند،  
  دست آورد. توان به فقهي از آن بحث نشده و لذا اقوال فقها را نمي

گفته، باعث شده است که اين مسـئله، از  هاي پيش گمان نشود که جديد بودن قرص
مسائل مستحدثه به حساب آيد و به همين جهت در کلمـات فقهـا چيـزي در مـورد آن     

هاي دور و حتـي   مه اين مقاله خواهد آمد، در زمانگونه که در ادا يافت نشود؛ زيرا همان
گيـري  هايي براي جلوگيري از عادت ماهانه زنان وجود داشته و پيش در عصر نبوي، راه

  هايي ممکن بوده است. از آن، به وسيله داروها و نوشيدني
در هر صورت، از اقوال فقهاي قديم چيزي در دست نداريم. تنها در استفتائات امـام  

خوردن قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه يا عقب انـداختن آن  «آمده است:  خميني
همـين عبـارت در    ٢».چه براي بدن ضرر نداشته باشد، اشـکال نـدارد   در ايام حج، چنان

يـک از   اين مسئله از معدود مسـائلي اسـت کـه هـيچ     ٣کتاب مناسک حج نيز آمده است.
اي نداشـته و   اند، در اينجـا حاشـيه   ه زدهمراجع، که به کتاب مناسک حج پاورقي و تعليق

ها را به شـرط   گويا مورد اتفاق همه مراجع معظم تقليد بوده و همگي خوردن اين قرص
  دانند. ضرر نداشتن آن، جايز مي

  اند از:احتماالت اشاره شده در مسئله عبارت
  هاي جلوگيري از عادت ماهانه. . حرمت استفاده از قرص۱
 ها. ص. جواز خوردن آن قر۲

 شرط نداشتن ضرر، خوردن آنها جايز است. . به۳

 ها جايز است.. به شرط نداشتن ضرر مهم و معتنابه بر بدن، خوردن آن۴

 . خوردنش جايز است، مشروط به عدم اضرار بر بدن يا روان و اعصاب.۵
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 . خوردن آنها به قصد درک عبادات، مستحب است.۶

 اما با اولويت ترک و نخوردن.هايي جايز است، . خوردن چنين قرص۷

 . توقف از فتوا به جواز يا حرمت يا استحباب و ترک خوردن آنها در عمل.۸

هايي که باعث جلـوگيري   گذاشتن بين جلوگيري وتأخير؛ يعني بگوييم قرص. فرق۹
 اندازد، جايز است. هايي که تنها چند روز تأخير مي شود، مجاز نيست. ولي قرص مي

، يعني در حج و عمره جـايز  »ماه رمضان«و » حج و عمره«تن ميان . تفاوت گذاش۱۰
 است و در ماه رمضان، براي روزه گرفتن، جايز نيست.

آنچه گفتيم، احتماالتي است که در اين مسئله وجـود دارد و تمـام اينهـا مربـوط بـه      
سر حکم اولي مسئله است، با قطع نظر از احکام ثانوي. بنابراين، در موارد ضرورت يا ع

توانند به خـاطر او   و حرج و مواقعي که خانمي در کارواني است که اعضاي کاروان نمي
صبر کنند و آن خانم نيز برايش جدا شدن از کاروان ممکـن نيسـت و ضـرورت باعـث     

 گردد، اينها خارج از موضوع بحث مقاله حاضر است. احکام خاصي براي او مي

  فصل دوم: تأسيس اصل

هاي جلـوگيري از عـادت ماهانـه     استفاده کردن بانوان از قرص«اصل اولي در مسئله 
  چيست؟» براي انجام مناسک حج و عمره

اصل اولي در استفاده کردن از دارويي که علم به عدم ضرر آن داريم، اصل اولـي در  
استفاده کردن از دارويي که علم يا ظـن بـه ضـرر معتنابـه آن نـداريم و اصـل اولـي در        

رويي که پزشک خبره و امين، شهادت به عدم ضرر آن داده، جـواز و  استفاده کردن از دا
تـوان   االباحه دليل بر جواز خوردن چنين دارويي است. بلکه مي اصالةاباحه است؛ يعني 

ادعا کرد که اگر انسان علم به ضرر چيزي داشته باشد، اما آن ضـرر عرفـاً و نـزد عقـال     
اشکال ندارد؛ مثالً شايد بسياري از مـردم علـم    قابل اعتنا نباشد، استفاده و تناول آن چيز

دارند که خوردن قند يا روغن نباتي يا نگاه طوالني به تلويزيـون بـراي سـالمتي انسـان     
کنند، بـا اينکـه    ضرر دارد، اما اين ضرر چيزي است که نوع مردم و عقال به آن اعتنا نمي
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گونه امور  غير معتنابه است؛ اينکنند؛ يعني ضرر  دانند قند ضرر دارد، ولي استفاده مي مي
  توان گفت حرام هستند. و اشيا را نمي

هـاي جلـوگيري از عـادت ماهانـه، اگـر ضـرر        بنابراين، اصل اولي در خوردن قرص
اي است که عرف و عقال بـه آن   گونه ها بهنداشته باشند يا ضرر داشته باشند، اما ضرر آن

  کنند، اباحه تناول است. اعتنا نمي
ها، حرمـت آن اسـت؛    ت کسي ادعا کند اصل اولي در استفاده از اين قرصممکن اس

  زيرا:  
  . اصل در اشياء حظر است.۱
. چنين کاري مبارزه با قضا و قدر الهي است؛ زيرا مقدر خداي متعال آن است کـه  ۲

هـا معارضـه بـا     زنان در ايام مشخصي عادت ماهانه داشته باشند و خـوردن ايـن قـرص   
 تقدير الهي است.

. جلوگيري از عادت ماهانه مصداق تغيير خلقت خداوند است که عملـي شـيطاني   ۳
َق اهللاِ (بوده و حرام است و آيه شريفه 

ْ
ُن� َخل Ì   نيز بر آن داللت دارد. ٤)َو آلُمَرغ�ُهْم َفلَُيَغ

بنابراين، اگر دليل خاصي در مسئله وجود نداشـته باشـد، بايـد بگـوييم اصـل اولـي       
هـا را دارد. اگـر دليـل خاصـي بـود، از ايـن اصـل دسـت         تفاده از آناقتضاي حرمت اس

 کنيم. داريم، وگرنه به آن تمسک مي برمي

  اند: گانه به داليل زير قابل خدشههاي سهاستدالل
در مبحث برائت، در نزاع ميان اصولي و اخباري، ثابـت شـده اسـت     پاسخ دليل اول:

  الحظر قابل اثبات نيست. اصالةکه اصل در اشيا، اباحه است و 
گرچه تقدير الهي، بر وجود عادت ماهانـه بـراي زنـان اسـت، ولـي       پاسخ دليل دوم:

امکان تغيير آن با استفاده از برخي داروها نيز جزو قضا و قدر الهي اسـت. اگـر مـريض    
شدن شخصي به تقدير الهي است، مراجعه او به پزشک و استفاده از دارو و بهبود يافتن 

يز جزو تقدير الهي است. اگر اين اشکال صحيح باشد، بايد هيچ مريضي بـه پزشـک   او ن
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کس مراجعه بـه طبيـب را معارضـه بـا قضـا و قـدر الهـي          که هيچ مراجعه نکند! درحالي
گونه تقديرات الهي مطلق و بـدون قيـد و شـرط نبـوده و      داند؛ به عبارت ديگر، اين نمي

اسباب و مسبباتي که خداي متعال آفريده، جايز اسـت.  که استفاده از  قابل تغيير نه، چنان
تقديراتي که مربوط به لوح محو و اثبات هستند با دعا، صـدقه، نفـرين، بـداء و علـل و     

  اسباب مادي قابل تغييرند و خود اين قابل تغيير بودن نيز جزو تقديرات الهي است.
تأخير انداختن عـادت   اوالً عرف مردم، استعمال دارو و قرص براي پاسخ دليل سوم:

دانند؛ يعني اينجا شبهه مصداقيه دليل است. درست  نمي» تغيير خلقت خداوند«ماهانه را 
است که تغيير خلقت خداوند عمل شـيطاني اسـت، امـا معلـوم نيسـت خـوردن چنـين        

  هايي تغيير خلقت باشد و در شبهه مصداقية دليل جاي برائت است. قرص
کوبي، يا خصـي   ت خداوند، تغيير دادن رنگ چهره، يا خالثانياً، مقصود از تغيير خلق

ها نيست، گرچه هر کـدام از اينهـا را برخـي از مفسـران قائـل       نمودن حيوانات يا انسان
 8اند، بلکه معناي صحيح آن است که از حضرت امام باقر و حضرت امام صـادق  شده

، حرام کردن حـالل  نقل شده است که مراد از خلقت خداوند، دين خداوند است و مراد
و  ٥ الهي يا حالل شمردن حرام الهي است که عملي شيطاني بوده و قطعـاً حـرام اسـت.   

َقيIمُ (آيه شريفه 
ْ
يُن ال Í ِق اهللاِ ذلَِك ا

ْ
َل ِ̧ نيز به روشني داللت دارد که مقصـود از   ٦)الَ َيْبِديَل 

َو آلَُمـَرغ�ُهْم (ه شريفه خلق خداوند، دين الهي و امر و نهي خداي متعال است. بنابراين آي

َق اهللاِ 
ْ
ُن� َخل Ì داللتي بر حرمت تغيير دادن عادت ماهانه ندارد. البته شايد بتوان ادعـا   )َفلَُيَغ

اي از تغييـر خلقـت خداونـد بـوده و عمـل شـيطاني        تواند نمونـه  کرد تغيير جنسيت مي
  محسوب گردد.

تـوان   است، در اين صورت مـي  »اخصاء«اگر ثابت شود که مقصود از اين آيه شريفه 
از آن، براي قرص خوردن به منظور جلوگيري از حمـل يـا از عـادت ماهانـه اسـتيناس      

  نمود. ولي روشن شد که مقصود از آيه، اخصاء نيست.
کـوبي، بريـدن    ثالثاً، اگر مقصود از تغيير خلقت، اموري از قبيل اخصا، وشم يـا خـال  
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لي بر حرمت اين امور به صورت مطلـق نـداريم،   گوش و نابينا کردن حيوانات باشد، دلي
کردن حيوانات باشند که در ايـن صـورت حـرام خواهنـد بـود.       مگر آنکه مصداق اذيت

کوبي حـرام اسـت، حتـي اگـر موجـب اذيـت حيـوان         توان ادعا کرد که خال چگونه مي
، انـد توان ادعا کرد به صورت مطلق حـرام  نباشد؟! در اين صورت چون اين امور را نمي

پس خوردن قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه، حتي اگرچه تغيير خلقـت خداونـد   
باشد، دليل بر حرمت نخواهد داشت؛ زيرا مصاديق ذکر شده بر تغييـر خلقـت، حرمـت    

  مطلق ندارند.
  هاست. بنابراين، معلوم شد که اصل اولي در مسئله جواز و حليت خوردن اين قرص

  دو نکته

را قبول ندارند و قائل به جبر هستند، بايد خوردن اين » بداء« . اهل سنت که مسئله۱
  ها را حرام بدانند؛ زيرا تغيير دادن تقدير الهي تکويناً و تشريعاً غير ممکن است. قرص
. اين مسئله از مواردي است که در آن، ميان علم فقه و علم کالم پيوند وثيق وجود ۲

، که بحث کالمي است، با حکم  کان تغيير در آندارد، مسئله بداء و قضا و قدر الهي و ام
 فقهي مسئله ارتباط زياد دارد.

  فصل سوم:  بررسي ادله حرمت

براي احتمال حرمت استفاده از قرص، جهت جلوگيري از عادت ماهانه در ايام حـج  
  و عمره، ممکن است به اين موارد استدالل شود:

خون در رحـم زنـان بـاقي مانـده و     شود که  . جلوگيري از عادت ماهانه، باعث مي۱
هاي متعدد گـردد و سـبب آسـيب     خارج نشود و چنين چيزي موجب پديد آمدن مرض

رسيدن به بدن و سالمتي شود و چنين چيزي حرام است. همچنين، ممکن است باعـث  
  جلوگيري از حاملگي شود و بلکه آنان را عقيم نمايد.

، خالف تکـوين و سـنت الهـي در    براي جلوگيري از عادت ماهانه  . خوردن قرص۲
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خلقت زنان بوده و معارضه با اراده الهـي اسـت. اوامـر و نـواهي شـرعي، تـابع اراده و       
کراهت الهي هستند و اراده خداوند بر جريان عادت ماهانه زنان است و کسي که چنـين  

 خورد، اراده او به ضد اراده خداوند تعلق گرفته است. هايي را مي قرص

هايي براي جلـوگيري از عـادت ماهانـه وجـود داشـته اسـت؛ مـثالً         راه. در قديم، ۳
نوشيدن آب و عصاره چوب اراک هيچ ضرري براي بدن نـدارد و باعـث جلـوگيري از    
عادت ماهانه است و در عين حال در هيچ روايتي، در شيعه و اهل سـنت، بـه آن اشـاره    

نه، در ايام حج يا مـاه  خوردن آن را براي جلوگيري از عادت ماها :نشده و معصومين
اند و حتي در هيچ روايتي نيز نيامده است که شخصي آن را سؤال  رمضان، تجويز نکرده

کرده باشد. گويا عدم جواز شرب آن مسـلم انگاشـته شـده بـود؛ بـه عبـارت ديگـر، از        
توانسـتند از عـادت    شود که زنان در صدر اسالم با اينکه مـي  روايات فراواني استفاده مي

دادند و در آن ايام، از انجام عباداتي که  ه جلوگيري کنند، ولي اين کار را انجام نميماهان
شود ارتکاز متشرعه بـر   کردند. از اينجا معلوم مي مشروط به طهارت بوده، خودداري مي

اين بوده که جلوگيري از عادت ماهانه مجاز نيست و شايد بتوان ادعا کرد علت آنکه در 
مسئله مطرح نشده، همين ارتکاز باشد که آنـان نيـز عـدم جـواز را      کلمات فقها نيز اين

 اند. دانسته امري مسلم و مفروغ منه مي

ها تمام نيست؛ زيرا وضع جسمي بانوان يکسان نيسـت.   يک از اين استدالل اوالً، هيچ
آور بـوده و سـالمتي   ها براي بعضي از بانوان، در بعضي شرايط زيان برخي از اين قرص

توان به جهـت ضـرري کـه     اندازد. ولي همه آنان چنين نيستند و نمي به خطر مي آنان را
هاي ياد شده براي بعضي از بانوان، در بعضـي از شـرايط خـاص پديـد      بعضي از قرص

ها براي همه بانوان حـرام   آورده است، يک حکم کلي صادر کرد و گفت تمام اين قرص
 است.

ه است نه حکم ثانوي؛ يعني مفروض بحث آن ثانياً، بحث ما درباره حکم اوليِ مسئل
کـه   هايي ضرر ندارد؛ در اين صـورت محـل بحـث اسـت     است که خوردن چنين قرص
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ها حالل است يا حرام؟ ولي وقتي ضرر داشته باشند، خـارج از محـل بحـث    استفاده آن
هـا، در صـورت    است. ضرر خودش يک عنوان ثانوي است و حکم خوردن اين قـرص 

  صل پاياني اين مقاله مطرح خواهد شد.وجود ضرر، در ف
ثالثاً، اگر خوردن قرص سبب پيدايش مرض باشد، همين مقدمه حرام بوده و مقدمـه  
حرام، حرام نيست، مگر مقدمه اخير که آخرين جزء علت تامه باشد و معلول که همـان  

دنبال آن حاصل شود. اما اگر خـوردن قـرص، علـت تامـه نبـود،       ضرر و مرض باشد، به
تـوان حکـم بـه     که جزء العله، مثالً مقتضي پيدايش مرض باشد، در اين صورت نمـي بل

  حرمت خوردن آنها داد.
رابعاً، مرجع در تشخيص ضرر، يا شخص مکلـف اسـت، يـا عـرف عـام يـا عـرف        
خاص. مقصود از عرف خاص در اينجا اهل خبره، يعني پزشکان و داروسـازان امـين و   

ها ندارد و  ست که شخص مکلف، علم به ضرر قرصاند و فرض مسئله آن ا مورد وثوق
  شمارند. ضرر مي کنند و پزشکان نيز استفاده آنها را بي نوع بانوان نيز از آنها استفاده مي

خامساً، در آينده خواهيم نوشت که هر نوع ضرري حرام نيست. بلکه بايد ضـرر، جـاني   
ا در آن حد نيست که عقـال بـه آن   ه و معتنابه عندالعقال باشد تا حرام باشد و ضرر اين قرص

  ها صغروي بودند و برخي مربوط به منع کبرا. اعتنا کنند. در ضمن برخي از اين جواب
اگر مقصود از دليل دوم اين است که انسان بايـد راضـي بـه قضـا و      پاسخ دليل دوم:

سئله قدر الهي باشد و نبايد آن را تغيير داد، پاسخ آن در بحث از تأسيس اصل اولي در م
گذشت و اگر مقصود آن است که اراده الهي بر عادت ماهانـه بـانوان اسـت و خـوردن     
قرص مخالف با اين اراده الهـي اسـت و چـون اراده از مقـدمات امـر اسـت، پـس امـر         
خداوند به وجود عادت ماهانه است و نبايد با آن مخالفت نمود، پاسخ اين است کـه در  

تشريعي خلط شده است؛ اراده تکويني بر عادت ماهانـه  اينجا ميان اراده تکويني و اراده 
پذير و قابل تغيير است و اراده تکويني خداوند بر  زنان است و اين اراده تکويني، تخلف

توان با خوردن قرص، از اين عادت ماهانه جلوگيري کـرد. لـيکن ايـن     اين است که مي



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۳۸۴
 

ر تشريعي، تابع اراده تشريعي شوند. اوام هاي تکويني، هرگز سبب امر و دستور نمي اراده
شود که خداوند اراده تشريعي بر تحقق عـادت ماهانـه    هستند و از اين دليل استفاده نمي

زنان داشته باشد و اگر مقصود از اين دليل آن است کـه انسـان بايـد تـابع اراده الهـي و      
حـث  تسليم قضا و قدر باشد، در اين صورت بحث، صبغه اخالقي به خود گرفتـه و از ب 

  شود. فقهي خارج مي
ها. اگـر   حل  وظيفه شارع مقدس، بيان احکامِ شرعي است نه بيان راه پاسخ دليل سوم:

اش نسـبت بـه مناسـک حـج     شود وظيفـه پرسد: وقتي در ايام حج حايض ميخانمي مي
چيست، شارع بايد وظيفه او را نسبت به عباداتش در حال حـيض بيـان کنـد نـه اينکـه      

اي بـه   که در روايات، اشـاره ت ماهانه نشوي! و به همين دليل است بگويد سعي کن عاد
اگـر داخـل   «هاي جلوگيري از عادت ماهانه نشده است؛ مثالً اگر مردي سـؤال کنـد:    راه

در پاسـخ وي  » ام نسبت بـه نمـاز چيسـت؟    کشتي باشم و نتوانم قبله را پيدا کنم، وظيفه
لکه بايد پاسـخش را داد؛ بـه همـين    ، ب»سعي کن سوار کشتي نشوي«توان گفت که  نمي

  جهت، روايات هميشه حکم حايض را بيان کرده، نه راه حايض نشدن را.
    پس علت نپرسيدن و مطرح نشدن در روايات و کلمات فقها آن اسـت کـه خـوردن

حالل بوده و کسي در آن ترديد نداشته است که بخواهد بپرسـد و  » اراک«عصاره چوب 
و » تباشـير هنـدي  «، »معجـون تخـم خرفـه   «، »گل بومادران«، »عصاره اراک«کسي که از 

شود و وقتي حايض نيست، ديگـر سـؤال کـردن     کند، حايض نمي استفاده مي» عرق بيد«
وجهي ندارد و هيچ قرينه يا داللت تاريخي نداريم که متشرعه در صـدر اسـالم، نسـبت    

  اند. کرده گيري از عادت ماهانه، چگونه رفتار مي به جلو
  کدام از ادله حرمت تمام نيست. نجا معلوم شد که داللت هيچتا اي

  بررسي ادله جوازفصل چهارم: 

، کافي است که حکم به جواز شود؛ زيـرا اصـل بـر    »نبود دليل بر حرمت«. صرف ۱
حليت و اباحه هر چيزي است، مگر آنکه دليلي بر حرمت آن يافت شـود؛ بـه عبـارتي،    
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دهـد، مگـر آنکـه دليـل     هايي را مـي  اکل چنين قرص حکم به اباحه» الحليه اصالة«دليل 
  خاصي بر حرمت يافت شود.

 . روايات خاص۲

گويد: خواهرم در سـفر حـج همـراه     الف) مرسله حسين بن علي بن يقطين؛ وي مي
من بود. وقتي به مکه رسيديم، او حـايض گرديـد و چـون تـرس فـوت شـدن حـج را        

به او «رسيده و توضيح دادم. حضرت فرمود: داشت، بسيار نگران بود. خدمت امام هفتم 
آميخته و در رحم قرار دهد تا خون قطع گردد و اعمال خود » ماء اللبن«اي را با  بگو پنبه

٧او نيز چنين کرد.». را انجام دهد
 

مرحوم شيخ حر عاملي از اين حديث جواز و بلکه اسـتحباب جلـوگيري از عـادت    
از ابـواب طـواف را    ۹۲فهميده است و لذا عنـوان بـاب   ماهانه را براي انجام اعمال حج 

�];\ �|�N� P	� �j��< ���!}«گونه قرار داده است:  اين ¤��VH �� J?i]( �% [��ولـي ايـن   ». 
استفاده و بلکه استدالل به اين حـديث از چنـد جهـت اشـکال دارد: اوالً سـند حـديث       

� «مرسله است؛ زيرا در سند آمده است: / !�Y 5� !�� 5�dBCo.«..  
شـدن خـون بيـان     ثانياً اين خانم ابتدا حايض شده و سپس امام راهي را بـراي قطـع  

فرموده است. احتمال دارد که خون به مدت سه روز، که اقل حيض است، جـاري بـوده   
و پس از آن عالج قطع خون انجام شده باشد. بنابراين، اين دليل بر جـايي کـه از اصـل    

شود. پس ايـن حـديث فقـط عـالج طـول       ، شامل نميگرددگيري ميوقوع حيض پيش
  فهماند نه جلوگيري از اصل آن را. مدت را مي

ثالثاً امام طبق اين حديث امر به عالج نکرده است تا بشود از آن، اسـتفاده اسـتحباب   
نمود، بلکه امام فرموده است: به پدرت بگو که پدر آن خانم به او امر کنـد بـه عـالج و    

اللت بر وجوب دارد. ولي از باب اطاعت امر والد، نـه از بـاب داللـت    امر پدر بوده و د
  کالم امام معصوم.

بر جواز کاري که زنان براي تأخير انداختن عادت ماهانه انجام  ۹۳روايات باب  ب)



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۳۸۶
 

  ولي اين استدالل نيز ناتمـام اسـت؛ زيـرا گرچـه برخـي از ايـن       ٨دهند، داللت دارد. مي
روايـات بـه    موثق هستند، ولي حداکثر چيـزي کـه ازايـن   روايات صحيح السند و برخي 

آيد آن است که مستحب اسـت زن حـائض دعـاي مـأثور در ايـن روايـات را        دست مي
کـه دعـا   بخواند تا خون زودتر قطع شود. بنابراين، اين روايات تنها داللت دارد بـر ايـن  

يگري جايز باشـد  خواندن براي قطع خون جايز است اما داللت ندارد بر اينکه هر کار د
و تعدي کردن از دعا که از اسباب معنوي است و در هـر وضـعيتي مطلـوب اسـت، بـه      
قرص خوردن که از اسباب طبيعي و مادي است، از افحش انـواع قيـاس ممنـوع اسـت.     
عالوه آنکه اين روايات، درباره جلوگيري از عادت ماهانه نيست، بلکه براي قطع شـدن  

ن خون است و شايد جلـوگيري جـايز نباشـد، امـا تقليـل      خون، يعني تقليل مدت جريا
  مدت، مجاز باشد.

ج) کسي که براي جلـوگيري از عـادت ماهانـه و بـه قصـد انجـام عبـادات، قـرص         
�5 «خورد، او مصلح است و  مي �?4
 �K&( ���/ �� �� �0�/ � �% �5 �?4
 �K&(.«بنابراين هر عملي که به قصـد   ٩

  دهد، صحيح است. اصالح عبادات و مناسک خود انجام مي
اين استدالل صحيح نيست؛ زيرا شايد اصالح در اين روايت، به معناي تقديم داشتن 

�� /��� «فرمايـد:   طواف بر وقوفين باشد، به قرينه روايت نهم همان باب کـه مـي   ��# &·&
� �K�( �/
 *� 4% � 4©�q �H ���/ �X�6 �- ¤ �N� �Q� �)�R � �	 �+� �) �R �X «��V&Ha.«...م که هر نوع عملي که به قصد و دليل نداري ١٠

  اصالح است، صحيح باشد.
  . سومين دليلي که ممکن است بر جواز خوردن قرص بـراي جلـوگيري از عـادت   ۳

استفاده نکنند، شايد موجـب    ماهانه به آن تمسک جست، اين است: اگر بانوان از قرص
قه قـرار  شوند که اعضاي يک کاروان به خاطر آنان معطل شـود و گـاهي آنـان در مضـي    

  گيرند يا فرصت صبرکردن نداشته باشند.
  ولي اين استدالل نيز صحيح نيست؛ زيرا:

اختصاص به سفر حج و عمره داشته و شامل خوردن قرص بـراي انجـام روزه    اوالً:
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  شود.  ماه مبارک رمضان نمي
شود؛ زيـرا ضـرورت و    با فرض صحت، اين استدالل مربوط به حکم ثانوي مي ثانياً:
. از عناوين ثانويه هستند و بحث ما در جايي است که اگر هيچ مـانعي در کـار   ضرر و..

نباشد و عادت ماهانه زن، باعث تأخير در سفر کاروان يا عجلـه يـا... نباشـد، آيـا جـايز      
  است در شرايط عادي زن قرص بخورد تا عادت ماهانه را تأخير بيندازد يا خير؟ 

اعضاي کاروان، با گرفتن نايب يـا بـا قضـا    نداشتن فرصت صبر و معطل شدن  ثالثاً:
کردن مناسکي که متوقف بر طهارت است يا با تبديل حج تمتع به قران يـا افـراد، قابـل    

  جبران است.
  از آنچه گذشت معلوم شد که تنها دليل اول، از ادله جواز، قابل اعتماد است.

  نتيجه

ستفاده کنند؛ گرچه اولـي  هاي جلوگيري از عادت ماهانه ا جايز است بانوان از قرص
هـاي يـاد شـده ـ از خـوردن آنهـا       و بهتر آن است که ـ در عين جواز استفاده از قـرص  

خودداري ورزند و اين اولويت، به جهت ادله حرمت و نبودن نص خـاص بـر جـواز و    
به جهت احتياط در شبهه تحريميه است و اگر خداوند به زنان اجـازه داده کـه در ايـام    

ود را افطار کنند يا در ايام حج برخي از عبـادات را انجـام نـداده و بعـد     عادت، روزه خ
  گونه عمل کنند، بهتر است. قضا نمايند، پس اگر اين

ها مشروط است به اينکه ضرر مهم معتدبـه (قابـل    در ضمن جواز خوردن اين قرص
ر چنـين  کـه اگـ  دهند، نداشـته باشـد يـا آن   اعتنا) نزد عقال که نوع مردم به آن اهميت مي
  ضرري دارد، مکلف علم به آن نداشته باشد.

  فصل پنجم: بررسي اجمالي چند فرع

. اگر خوردن قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه جايز باشد، در حکم آن، فرقي ۱
بين ايام حج و ماه مبارک رمضان نيست. پس هم براي انجام مناسک حج جـايز خواهـد   
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زيارت مشاهد مشرفه در هر زمان از ايام سـال.   بود و هم براي روزه رمضان و هم براي
ها براي تمکن از انجـام عبـادات و بـه نيـت      همچنين فرقي نيست که خوردن اين قرص

  انجام عبادت باشد يا به قصد ديگر.
. فرقي نيست ميان خوردن قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه يـا بـراي تـأخير    ۲

اند. البته احتمـال ضـرر در منـع بيشـتر از     سانآن، منع و تأخير، هر دو در اصلِ جواز يک
  تأخير است.

. ميان خوردن قرص بـراي تـأخير عـادت ماهانـه و بـراي جلـوگيري از حمـل و        ۳
بارداري تفاوتي نيست. بله، در جلوگيري از بارداري، اگـر احتمـال عقـيم شـدن وجـود      

ـ    داشته باشد حکم جديدي پيش مي ودن از آيد. ولي از جهت خوردن قـرص بـا ايمـن ب
  ضرر جسماني يا ضرر ديگر، تفاوتي در ميان نيست.

هاسـت و   . چيزي که در اين مقاله از آن بحث شده، حکم اولي خوردن اين قـرص ۴
ها در ايام حـج و عمـره يـا ضـرر      حکم ثانوي آن، از جهت ضرورت در حرکت کاروان

  متوجه بر شخص و غيره، خارج از بحث اين نوشتار است.
ها مشروط است، ولي شرط آن چيست؟ آيا به شرط علم  اين قرص. جواز خوردن ۵

به عدم ضرر، يا به شرط عدم علم به ضرر، يا به شرط عدم علم يا اطمينان يا ظن قـوي  
به ضرر، يا به شرط عدم وجود ضرر واقعاً. ظاهراً احتمال سوم صحيح اسـت. بنـابراين،   

مکلف علم و اطمينان به آن نداشـته  ها واقعاً ضرر داشته باشد، اما  اگر خوردن اين قرص
  ها استفاده کند، مرتکب فعل حرامي نشده است.و از آن

. اگر مکلف علم به ضرر ندارد، اما ظن قوي يا ظن معتبر به وجود ضرر دارد، بـاز  ۶
  هم خوردن آنها حرام خواهد بود.

ضرري در  . اگر علم به ضرر داشته باشد ولي اين علم يا ظن او اشتباه بوده و واقعا۷ً
ميان نباشد، خوردن قرص در اين صورت از مصاديق باب تجري است که برخـي آن را  

  دانند. حرام و برخي فقط مذموم به قبح فاعلي مي
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هاي ياد شده مطلقاً حـرام اسـت يـا در صـورت      . اگر قائل شديم که خوردن قرص۸
اين حـال، مکلـف از   وجود ضرر، آن را حرام شمرديم و واقعاً نيز ضرر داشته باشد و با 

ها استفاده کرد و عادت ماهانه او تأخير افتاد، گرچه مرتکب فعل حـرام شـده،    اين قرص
ولي احکام شخص طاهر بر او جاري است و بايد عبادات خود را انجام دهد. بايد گفت 

نيست و اختالفات مربـوط بـه بـاب ترتـب و امکـان و      » ترتب«اينجا از مصاديق مسئله 
  ه مهم در اينجا جاري نيست.استحاله امر ب

هـا   ها متفاوت است. ممکن است آن قرص . احکام بانوان از جهت استفاده از قرص۹
براي خانمي، اثري داشته باشد و براي خانم ديگر، اثري ديگر و قهـراً حکـم هـر کـدام     

  متفاوت است و مرجع در اين موارد، پزشکان هستند.
حکـم پزشـک اسـت، بگويـد ايـن       . اگر پزشک که خبره اسـت و کسـي کـه در   ۱۰
ها ضرر ندارند، اعتماد کردن به کالم آنان جايز است؛ به شرط آنکـه مـورد وثـوق     قرص
  باشند.
. براي پذيرش و اعتماد به نظريه پزشک، تعـدد الزم نيسـت. بنـابراين قـول يـک      ۱۱

  پزشک خبره و موثق قابل اعتماد است.
ه اين علم خطا بود و واقعاً ضرر ک . اگر علم داشت که قرص ضرر ندارد، درحالي۱۲

وجود دارد، در اينجا شخص مرتکب حرام نشده و چنانچه آنها را بخـورد، گنـاه نکـرده    
  است.

. مقصود از ضرر در اين مسئله چيست؟ آيـا هـر نـوع ضـرري موجـب حرمـت       ۱۳
شود؟ آيا خوردن هر چيزي که بر بدن انسان ضرر دارد، حرام است؟ پاسخ آن اسـت   مي

عروف است ضرر زدن به خود حرام است، ولي اثبات اين ادعا مشکل است. که گرچه م
باشد، از نظـر عقـل و شـرع، قبـيح و حـرام      » القاي نفس در تهلکه«اگر ضرري مصداق 

توان ادعا کرد که حرام است؛ مـثالً پرخـوري    است. اما چيزي که ضرر جاني نباشد، نمي
ضرر دارد، آشـاميدن آب قـم، تـنفس    براي انسان ضرر دارد، يا خوردن شيريني و چربي 
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در هواي آلوده شهر تهران و صدها نمونه از اين قبيل که مسلماً بر انسـان و سـالمتي او   
تواند حکم به حرمت اينها صادر کند. بنابراين، گرچـه فقهـا    ضرر دارند، هيچ فقيهي نمي

اشد، جـايز  خوردن قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه، اگر ضرر داشته ب«اند:  فرموده
، ولي اين کالم را بايد مقيد و محدود کنيم به ضرري که منجـر بـه خطـر جـاني     »نيست

داننـد  شود و مصداق القاي نفس در تهلکه است و عرف عقال نيز آن ضرر را مهم ميمي
هـا   ها براي سـالمتي خـانم   شمارند. پس اگر خوردن اين قرصو پرهيز از آن را الزم مي

ضرر به حد خطر جـاني نيسـت و معمـوالً بـانوان بـه آن تـوجهي        ضرر داشته باشد، اما
  کنند، خوردن آنها اشکال ندارد. نمي

  واهللا العالم بأحکامه/ والحمدهللا رب العالمين

  
  
  

                                                           

 و... .» تري فازيک«، »اچ دي«، »ال دي«هاي  . قرص١

  .٤٧٠، ص١. استفتائات امام خميني، ج٢

  .٨٥. مناسک حج، ويژه بانوان، مطابق با فتواي امام خميني، ص٣
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  متعارض بوده، عالوه بر عدم حجيت کالم آنان.
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 طواف و محدوده آن

  محمد رحماني

  .ش  ه١٣٧٤، پاييز ١٣ميقات حج، ش 

رود. از آنجـا كـه ايـن    كردن محدوده مطاف، از مباحث مهم حج به شمار مي مشخص

مسئله مورد ابتالي همگان بوده و از طرفي برخي از جوانب آن نيازمند تحقيق و بررسي 

اين نوشتار به اين مسئله پرداخته و در پي آن است كه ثابـت كنـد تحديـد    بيشتر است، 

مطاف به حد فاصل کعبه و مقام ابراهيم، اساس صحيحي نـدارد. مقالـه در چنـد محـور     

نگارش شده است: در محور نخست، نويسنده پيشينه مسئله را از شيخ صدوق تا شـهيد  

  اول مورد تتبع قرار داده است.

  در لغت بررسي شده است. در محور دوم طواف

دهد. نگارنـده در ايـن بخـش بـه     ديدگاه فقها عنوان محور بعدي مقاله را تشکيل مي

شش ديدگاه درباره حد طواف اشاره کرده است. از ميان اين شش نظريـه، ايشـان نظـر    

اول و دوم را داراي اهميت بيشتري دانسته و ساير اقوال را فروع آن دو بـه شـمار آورده   

رو دو نظريه اول را مورد نقد و بررسي مبسـوط قـرار داده و نتيجـه گرفتـه     اين است. از

است که طواف پشت مقام ابراهيم، در حال اختيار، مكروه است و اين كراهت با اضطرار، 

اي بـه مقالـه   مانند ازدحام و... مرتفع است. نويسنده در پايان براي تکميل بحث، خاتمـه 

  افزوده است.

ه مطاف (تحديد مطاف) از مباحث مهم حـج اسـت و از آنجـا    كردن محدود مشخص
كه اين مسئله مورد ابتالي همگان است و از طرفي برخي از جوانب آن نياز به تحقيق و 
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بررسي بيشتر دارد، اين نوشتار به آن اختصاص پيدا كـرده اسـت. ايـن مقـال در پـي آن      
ـ   راهيم، اسـاس صـحيحي   است كه ثابت كند تحديد مطاف، به حد فاصل خانه و مقـام اب

  .ندارد
بررسي و تحقيق تاريخچه تحديد مطاف، نقش زيادي در روشن شـدن مسـئله دارد.   

نمايد. هدف از اين سير تاريخي، آن اسـت كـه    رو، نگاه اجمالي به آن ضروري مي ازاين
7بيابيم: آيا تحديد مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابـراهيم 

ذراع) در كلمـات   ۵/۲۶( ١
  اند، وجود دارد؟ تر بوده نزديك :شين كه به عصر ائمهفقيهان پي

انـد، در ميـان ادلـه     گذشته از اين، فقيهاني كه مطاف را به حد مذكور، محدود دانسته
اند و شهرت را جـابر ضـعف سـند بـه      السندي تمسك جسته خويش، به روايت ضعيف

ايـن ادعـا   اند. بررسي ديدگاه فقهاي ما در طـول تـاريخ، صـحت و سـقم      حساب آورده
  .(شهرت) را در بين قدماي اصحاب روشن خواهد كرد

   مسئله پيشينهنگاهي به 

درباره واجبات طـواف،  » بالخير يةالهدا«.ق) در كتاب   ه ۳۸۱ـ شيخ صدوق (متوفاي 
  ٢تنها اين نكته را يادآور شده است كه بايد هفت شوط باشد.

فرمـوده  » ألصـول و الفـروع  المقنعـه فـي ا  «.ق) در كتـاب    ه ۴۱۳، ۳۳۶ـ شيخ مفيد (
�x.(�«است: �N�� Q�)��� ·i;i]( �_ooo«گردد طواف از حجراالسود شروع مي«؛ ٣.«  

نيز هماننـد شـيخ   » جمل العلم و العمل«.ق) در كتاب   ه ۴۳۶ـ   ۳۵۵ـ سيد مرتضي (
 ٤مفيد آغاز طواف را از حجراالسود و انجام آن را به حجراالسود واجب شـمرده اسـت.  

كه به مسايل اختصاصي شيعه در حج پرداخته و متعـرض ايـن   » االنتصار«اب همو در كت
كـه  » االقتصـاد «وي، در كتاب  ٥مطلب كه طواف بايد بين مقام و خانه باشد، نشده است.

  ٦مسايل بيشتري را در ارتباط با طواف متعرض شده، اين مطلب را طرح نكرده است.
نيـز متعـرض ايـن    » الكافي في الفقه« .ق) در كتاب  ه ۴۴۷ـ   ۳۴۷صالح حلبي ( ـ ابي

  ٧».شروع طواف بايد از حجراالسود باشد«مسئله نشده و فقط فرموده است: 



 ۳۹۵  طواف و محدوده آن
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

كه نسـبت بـه   »  النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي«.ق) در   ه ۴۶۰ـ   ۳۸۵شيخ طوسي (
فقيهان پيش از خود، مسايل زيادتري را درباره طواف آورده نيز به اين مسـئله نپرداختـه   

واجبات طـواف  «در احكام طواف فرموده است: » الجمل و العقود«وي در كتاب  ٨ست.ا
چهار چيز است: شروع طواف از حجراالسود، تكميل هفت شوط، طهارت و دو ركعـت  

  ٩».نماز نزد مقام
  .كنيد كه از تحديد مطاف سخني به ميان نياورده است مالحظه مي

  است:   هفرمود» الخالف«همو در كتاب 
 � �i� O�6�� 5% !��6Ha  �% �T ��
��� P|et �V+���� 1�- � det @ {e%� � P(�<]��� Q)�(

 �% ªi<( *�S(� ���i�x�+ ,X��� P|�ef� a
� 7�� d��  �% � P|�ef� a
� �)�<% �\� 
od��
-١٠ 

كننده از خانه به حدي دور گردد كه به محل سقايه و چـاه زمـزم برسـد،     هرگاه طواف
ست و شافعي گفته است مجزي است. دليل ما اين است كه آنچه مـا،  طوافش مجزي ني

بـودن آنچـه آنـان     ايم، قطعـاً مجـزي اسـت. لـيكن مكفـي      درباره طواف دور خانه گفته
  .دليل است. بل، احتياط نيز مقتضي قول ماست اند (طواف بر سقايه و زمزم) بي گفته

دي را طـرح كـرده، در ايـن    هم كه فروعات زيا» المبسوط في فقه االماميه«در كتاب 
  ارتباط، فرموده است:

 @ P��� !���6H � {��<L� ��� ��+ d�)t x � O�6�� � {�<L� �� 3�+ P+�)R �)�( �/ �y6�( �
oP+�)R ·K(١١ 

سزاوار است طواف بين خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشـود و چنانچـه از مقـام    
  .تجاوز كرد، طواف صحيح نيست

المراسـم  «.ق) در كتـاب    ه ٤٦٣(متوفـاي  » سـالر «ديلمـي مشـهور بـه     ـ عبـدالعزيز 
شـروع طـواف بايـد از حجراالسـود     «تنها به اين نكته اشـاره كـرده اسـت كـه:     » العلويه

  ١٢».باشد
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.ق) در كتاب جواهرالفقه متعرض اين مسئله نشـده    ه ۴۸۱ـ   ۴۰۰ـ قاضي ابن براج (
  ١٣ است.

� ��O��6«ده: فرمو» المهذب في الفقه«همو در كتاب  {��<L� �� P+�)R �)�( �/ Jt �؛ ١٤»
  ».واجب است طواف بين خانه و مقام واقع شود«

بعـد از  » علم األصول و الفروع يالنزوع إل غنية«.ق) در   ه ۵۸۵ـ    ۵۱۱» (ابن زهره«ـ 
  بيان چندين واجب از واجبات طواف، آورده است:

5% *���8 �H 5�+ {�<L� � O�6�� �� �)�( �/ �  ���Ix� X��!�� Q�)���� P�|et @ w�� 
 � � P��% F%,�� F|�� W Q`u x P\c F%,�� F|��� �<��� � ���i�x� F<(R � d�  Ì�L�

oX��� P+`u a
� XV+ � � P�% �	i|�� a
� 7�� � d�\�  M,�� Pf)�� a
� XV+١٥ 
ي از واجبـات  و از واجبات طواف اين است كه بايد بين بيت و مقـام باشـد و اگـر يكـ    

جا نياورد، طوافش مجزي نيست؛ به دليل اجماع پيشين و چون ايـن حكـم،    طواف را به
شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است؛ زيرا بدون هيچ خالفي، اگر طواف را بر شيوه 

ء شده؛ ولي دليلي بر حصول برائت ذمه برخالف اين روش  اش بري مذكور بياورد، ذمه
  .وجود ندارد

آورده؛ » نيل الفضيله يإل الوسيلة«.ق) در كتاب   ه ۵۸۰(متوفاي حدود » ابن حمزه«ـ 
»O�6�� � {�<L� �� Q)�( �� �  ».طواف بين مقام و بيت را از واجبات طواف شمرده است«؛ ١٦»

فرمـوده:  » السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي  «.ق). در   ه ۵۹۸(متوفاي » ابن ادريس«ـ 
»��� �)�( �/ �y6�(���l��� {�<% �� 3�+ O�6��� Q�)7 P+�)R W {�<L� �¡ O�6�� �سزاوار «؛ ١٧»

  ».اي كه مقام از طواف خارج باشد گونه واقع گردد؛ به  است طواف ميان مقام و خانه
» شرايع االسالم فـي مسـايل الحـالل و الحـرام    «) در .ق  ه۶۷۶ـ   ۶۰۲» (محقق حلي«

� «است:  نگاشته ooo ¦FV6. Jf�)��+{�<L� � O�6�� �� �)�واجبات طواف هفت اسـت؛  «؛ ١٨»/� )

  ».از جمله: اينكه بين خانه و مقام واقع شود
نوشـته اسـت:   » الجـامع للشـرايع  «.ق) در   ه ۶۹۰يا  ۶۸۹ـ   ۶۰۱» (ابن سعيد هزلي«ـ 
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»O�6�� � {�<L� �� ��)8/ &FV6. Q�)����  .»طواف هفت دور، بين خانه و مقام است«؛ ١٩»
» قواعد االحكام في مسايل الحـالل و الحـرام  «در .ق)   ه ۷۲۶ـ   ۶۴۷» (حلي عالمه«ـ 
� �K( @ P�+ {�<L� Xu�� )·«است:  آورده {�<L� � O�6�� �� Q�)���«بايد طواف بـين خانـه و   «؛ ٢٠

  ».مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل كند، صحيح نيست
  نگاشته است:» الدروس الشرعيه«.ق) در   ه ۷۸۶ـ  ۷۳۴» (شهيد اول«ـ 

 Q�)���� !����� 5��� � �)�f � 0)	��L� W ·K( @ P
u�/ )
+ {�<L� � O�6�� �� Q�)���
o�6
N� !�Y P(°�� �0�§�� !�� {�<L� �0�u٢١ 

واجب است طواف بين خانـه و مقـام باشـد. بنـابراين، چنانچـه مقـام داخـل در طـواف         
كن ابـن جنيـد طـواف بيـرون از مقـام را هنگـام       گردد، از نظر مشهور صحيح نيست. لي

  .جايز دانسته است» محمد حلبي«ضرورت، براساس روايت 

   طواف در لغت

��P «خليل در العين نگاشته است:  ���/ M/ ,%c� �,U Q�R/ � Q�)R Q)�( O�6��� Q�R
 ¦D��% )	+«يعني بـر آن   بر خانه طواف كرد، يعني به گرد خانه گشت؛ بر فالن امر اطافه كرد،«؛ ٢٢

  .»اشراف يافت
� «ابن اثير در نهايه آورده:  *��+)R Q)�R/ O�;R 1)�<H P�)� ��0�!�� )l � :O�6��� Q�)���

Q�)Rc� j��� � *�+�)R«طواف خانه، به معناي دورزدن در اطراف خانه است«؛ ٢٣«.  
�1 �
�a «احمد بن فارس نوشته است: !�( ¦·�?�" ,!��� X"/ >�;�� � ��)�� � >���� Q)R

��� a
� Å��� ��0�  .»بر دور زدن چيزي بر گرد چيز ديگري داللت دارد ...طواف«؛ ٢٤»<�
����«فيومي در مصباح المنير آورده است:  Q�R�>�  � P�� 0�!i�.� *��+�)R � *��+)R Q)��(

Q�)��� jr)% Q��L�«و مطـاف جايگـاه    .بر چيزي طـواف كـرد، يعنـي بـر مـدارش چرخيـد      « ٢٥؛

  .»(مدار) طواف است
  .بنابراين، معناي لغوي طواف، همان چرخيدن و دور زدن پيرامون چيزي است
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   ديدگاه فقيهان

درباره حد مطاف ميان فقها نظرات مختلفي وجود دارد كه ما در اينجا به ايراد شـش  
  پردازيم: ديدگاه متفاوت مي

ده ذراع و نزديك به دواز ۵/۲۶ 7ـ از ديدگاه برخي فاصله ميان بيت و مقام ابراهيم
  .متر حد مطاف است

اي در  اي كـه عـده   گونـه  اند؛ بـه  صاحبان اين نظريه در خصوصيات آن اختالف كرده
داننـد. بنـابراين    اين حد را معتبر مي ٢٦چهار سوي طواف، حتي از طرف حجر اسماعيل،

نظريه، در جانب حجر اسماعيل، پس از كسر حد فاصـل حجـر اسـماعيل از خانـه، كـه      
ذراع خواهد بود. صـاحب مسـالك    ۵/۶، حد مطاف تنها نزديك طواف از آن باطل است

  اند. از اين رأي جانبداري كرده ٢٧ـ  رحمهما اهللاـ  اهللا گلپايگاني و آيت
شـمرند، در جانـب حجـر     ـ برخي ديگر، گرچه حجر اسماعيل را جـزء خانـه نمـي   

در چهـار   اند. بنابراين نظريه، حد مطـاف  اسماعيل، مبدأ حد مطاف را ديوار حجر دانسته
طرف، به مقدار مساوي است. ليكن از نظر مكاني، در ناحيه حجر، فاصله بيشـتر اسـت.   

  .از صاحبان اين ديدگاه هستند ٢٩ـ رحمهما اهللاـ  و شهيد ٢٨صاحب مدارك
برخي ديگر را عقيده بر اين است كه چنانچه حجر اسماعيل جزء خانه به شمار آيد، 

از معتقـدين ايـن    ٣١و شيخ حر عـاملي  ٣٠ثانيمبدأ حد مطاف، ديوار حجر است. محقق 
  .نظرند

از ديدگاه گروه چهارم، حد مطاف در حالت عادي، حد فاصل خانه و مقـام ابـراهيم   
 =است. ولي در حال اضطرار، طواف در پشت مقام نيز جايز است. حضرت امام خميني

  ٣٢ يکي از صاحبان اين فتواست.
را حـد مطـاف    7و مقـام ابـراهيم  ـ گروه پنجم، در حالت عادي، حد فاصل خانـه  

صاحب  .»در حال تقيه، طواف خارج اين حد نيز صحيح است«اند:  اند، ليكن گفته دانسته
  ٣٣ جواهر، بر اين نظر است.
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نيست.  7ـ آخرين نظر اينكه حد مطاف، محدود به فاصله ميان خانه و مقام ابراهيم
زيادي ندارد، از ذكر آنهـا  اند و چون اهميت  اين گروه نيز در خصوصيات اختالف كرده

  .گردد خودداري مي
نظر اول و دوم، در ميان اقوال گذشته، از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت و اقـوال    

  پردازيم: رو، با تفصيل بيشتري به آنها مي ازاين .ديگر به نوعي فرع آنهاست

  ادله قول اول

   اجماع .۱

را طريـق احتيـاط و يقـين بـه     ابن زهره در اين مسئله ادعاي اجماع كرده، سپس آن 
  برائت ذمه دانسته است. وي بعد از بيان واجبات طواف آورده است: 

 ���I�� X��!�� Q�)���� P�|et @ w��  5% *���8 �H 5�+ {�<L� � O�6�� �� �)�( �/ �
 � � P��% F%,�� F|�� W Q`u x P�\c P �%,�� F|��� �<��� � ���i�x� F<(R � d�  Ì�L�

+o ¦X��� P+`u a
� XV+ � � P�% �	i|�� a
� 7�� � d�\�  M,�� Pf)�� a
� XV٣٤ 
باشـد. پـس اگـر     7[گذشته از واجبات ديگر] طواف بايـد بـين خانـه و مقـام ابـراهيم     

كننده چيزي از اين واجبات را ترك كنـد، طـواف او مجـزي نيسـت، بـه دليـل        طواف
اجماعي كه [قبالً] گذشت و چون اين شيوه احتياط و يقين به برائـت ذمـه اسـت، و بـه     

شـك بـا ايـن روش، بـدون هـيچ اختالفـي قطـع بـه برائـت ذمـه حاصـل             دليل اينكه بي
در طواف، با عمـل بـر خـالف ايـن روش، دليلـي       ولي بر حصول برائت ذمه .گردد مي

  .نيست

   نقد و بررسي

اوالً: اين اجماع مدركي است؛ زيرا خود ابن زهره به دنبال نقل اجماع، ايـن عمـل را   
مبني بر احتياط و قاعده اشتغال دانسته است. افزون بر آن، روايت محمد بن مسلم ـ كـه   

روي،  از مقـام، داللـت دارد و ازايـن    بر بطالن طـواف در خـارج  ـ   به زودي خواهد آمد
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كنندگان، بر همين روايت باشد؛ پس اجماع از اعتبـار سـاقط    احتمال دارد، مدرك اجماع
هايش، ادعاي اجمـاع نكـرده و    و ديگر كتاب» خالف«در  =رو، شيخ طوسي است. ازاين

  ٣٥تنها به قاعده احتياط و اشتغال استناد كرده است.» خالف«در كتاب 
سـازگار   ٣٦»من ال يحضره الفقيه«عاي اجماع با مخالفت شيخ صدوق در كتاب ثانياً اد

  فرمايد:   نيست؛ زيرا شيخ صدوق در مقدمه كتاب مي
i+� �% ��(� a�T :!K-a �0 �� � ���� 3�+ F�� P\� P�+ !<i�� � Pi?K� ���� � P�o٣٧ 

كم بـه صـحت   دهم و ح مقصودم از اين كتاب آوردن رواياتي است كه به آنها فتوا مي
روايتـي را  » حد مطـاف «كنم و معتقدم كه آنها ميان من و خدايم حجت است.  آنها مي

  .متعرض شده كه بر جواز طواف، حتي پشت مقام، داللت دارد
  .ثالثاً: غير از ابن زهره، كسي ادعاي اجماع نكرده است

   قاعده احتياط و اشتغال .۲

  .احتياط و اشتغال استيكي ديگر از ادله صاحبان نظريه اول، قاعده 
دليل بر اينكه طواف بايد پشت مقام «فرموده است: » خالف«در كتاب  =شيخ طوسي

  ٣٨».باشد، قاعده اشتغال و احتياط است
=شبيه اين مطلب، در كالم ابن زهره

  نيز آمده بود. ٣٩

   نقد و بررسي

بـر   مسئله مورد بحث از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است؛ زيـرا معلـوم نيسـت افـزون    
شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيـد بـه حـد و مكـان خاصـي هسـت يـا نـه و همـه          

  .گردد اند در چنين مواردي (اقل و اكثر ارتباطي) برائت جاري مي نظران گفته صاحب

   روايت .۳

  ترين دليل بر قول اول، روايت محمد بن مسلم است:   ترين و قوي مهم
�z 5� !�Y 5� [)<V( 5� !�Ya ]�� 5� !�Y 5� ,!�� 5� !�Y 5� dBC �a  ��.�( 5�
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 M,���� O��6��� Q�)����� �!� 5� Pi�q. :1�- �
]% 5� !�Y 5� �� !6� 5� e(� 5� (§��
1)�.0 !�	� a�
� ������ ���� :1��- ?O�6��� *�;|�R 5�( @ P�� �u 5%  ��9  �)�+)�(

 {�<L� �� �% �)+)�H {)��� �i\/ � {�<L� � O�6��� {)���� {��<L� j�r)% �!�N� ����+ O�6�� �� �
 5�% O��6�� ��� � {��<L� ��� �% 0!- !��� {)��� � {)��� X6- �!N� � D|��� 7�
+ d��f 5�+
 O��6�� B�y� *��;|�R ��� w�  0�!<% 5% !V�/ P���)\ 5% !��6i+ Q�R 5�+ �	
� O�6�� ���)\

�)R x � !� BC W Q�R P\x !�]L�� Q�R 5% P�e���oP� Q٤٠ 
) دربـاره حـد طـواف بيـت پرسـيدم، بـه       7محمد بن مسلم گفتـه اسـت: از وي (امـام   

در  7اي كه اگر كسي از آن مقدار تجاوز كند، طواف خانه نكرده اسـت؟ امـام   گونه
كردند؛ لـيكن   مردم بر گرد خانه و مقام طواف مي 9در زمان رسول اهللا«پاسخ فرمود: 

اف كنيد. بنابراين، نهايت مطاف مكاني اسـت كـه   شما امروز بايد ميان خانه و مقام طو
كننـده   از آن مقدار تجاوز كند، طـواف   امروز مقام در آن واقع شده است. پس هركس

طـور يكسـان، بـه     و امـروز، بـه   9آيد. اندازه مطاف در زمـان پيـامبر   خانه به شمار نمي
يكـي از   اندازه فاصله بين خانه و مقام از چهار سـوي بيـت اسـت. پـس اگـر كسـي در      

نواحي، از اين مقدار دورتر گردد، چيز ديگري جز خانه را طواف كرده؛ مانند اينكه بر 
گرد مسجد طواف كرده باشد؛ زيـرا طـواف او در غيـر حـد مطـاف واقـع شـده و ايـن         

  .طواف نيست
��5 «آمده است: » و غيره«به جاي » تهذيب«در سند  !��Y 5�� !��/ 5�� !���� BC 5�

]��a.«  
تر باشد؛ زيرا محمد بـن يحيـي هميشـه از     رسد سند كافي به واقع نزديك ميبه نظر 

  .كند واسطه نقل مي احمد بن محمد بي
� ���P«از نظر متن، نقل كافي با تهذيب يكي است، جز اينكـه بـه جـاي    �u «  كلمـه

»P�% �u«آورده است. داللت روايت بر اينكه طواف بايد ميان بيـت و مقـام صـورت     ٤١
�� ��O�6«ست؛ زيرا جمله گيرد، تمام ا � {�<L� �� �% �)+)�H {)��� �i\/ «   ظهـور در وجـوب

  .داند ويژه كه در روايت، طواف خارج از مقام را، طواف بر گرد خانه نمي دارد. به
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   نقد و بررسي

  .جهت روشن شدن مطلب، تحقيق در سند و داللت روايت الزم است
  اما از نظر سند:

» سـألته «چـون مرجـع ضـمير در     ٤٢تهذيب، روايت مضـمره اسـت.  اوالً: مطابق نقل 
معلوم نيست؛ اگر چه مضمرات محمد بن مسلم حجت اسـت؛ زيـرا او و هماننـد او از    

  .كنند پرسش نمي 7غير امام
واقع شده كه از نظر انديشمندان دانـش رجـال،   » ياسين ضرير«ثانياً: در سند روايت، 

  نويسد:   وي مي درباره =که نجاشي توثيق ندارد؛ چنان
.)% 5]N� ��/ �<� M±6�� :��(e�� (§�� �.�(a 7 �0 � ��±6��� ��� ��L�  � P���

��z 5� !�Y 5� !�/ ��_ �!� :1�- �� 5� !�Y �\�u/ P��� [)]�L� [�i��� �,l �D��"a 
]�� 5� ! ��Y ��_ �!� :1�- ,!V. ��_ �!� :1�-a o ooo�.�( 5� !�6� 5� 

  ٤٣گونه توثيقي درباره وي وجود ندارد. هيچ شود كه مالحظه مي
نيز وي را توثيق نكرده و با بيان اينكه او را كتابي است و با نقل طـريقش بـه    =شيخ

  ٤٤آن كتاب، مطلب را خاتمه داده است.
كه شرح احاديث اصول كافي اسـت، دربـاره سـند    » العقولةمرآ«در  =مجلسي عالمه 

مـالذ االخيـار فـي    «همو در كتاب  ٤٥».k	(1¦ « اين روايت محمد بن مسلم، فرموده است:
  ٤٦».k	(1«بعد از نقل حديث افزوده است: » فهم تهذيب األخبار

تـوان بـر اسـاس آن     بنابراين، روايت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمي
  ميان خانه و مقـام داد؛ اگرچـه داللـت آن بـر ايـن مطلـب تمـام       » تحديد مطاف«فتوا به 

  .باشد

   جواب

انـد. آيـت اهللا    كننـده ضـعف روايـت دانسـته     برخي از فقها عمل اصـحاب را جبـران  
  فرموده است: =شاهرودي
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شود: اگـر چـه روايـت از     فته ميچنانچه به ضعف سند روايت اشكال شود، در پاسخ گ
  .گردد نظر سند ضعيف است، ليكن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران مي

���X��V«فرموده:  =آيت اهللا داماد *����% ���� DVr P�+ ��� )� !�]�� ��«چنانچـه در  «؛ ٤٨

  .»پذيرد سند روايت محمد بن مسلم ضعفي وجود داشته باشد، با عمل فقها جبران مي

  اشكال

اوالً: جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها، مورد اختالف است؛ زيرا برخي از فقهـا  
\� B�C «آمده است: » المعتمد في شرح المناسك«آن را قبول ندارند، از جمله، در �  !-�
�\!�� P� ��.� x ��s 0�6�\�� ��� �ايم كه جبران شدن ضعف سـند بـا عمـل     بارها بيان كرده«؛ ٤٩»%

  .»دليل است اصحاب، در نظر ما بي
گردد كه قدماي از فقها كه نظـر آنهـا برگرفتـه از     ثانياً: ضعف سند هنگامي جبران مي

آيد، به روايت عمل كرده باشـند. لـيكن در ارتبـاط بـا مـدلول ايـن        به شمار مي :ائمه
اصـالً ايـن    =گونه كه در بخش تاريخ مسئله گذشت، تا زمان شيخ طوسي روايت، همان

هاي فقهي عنوان نشده است. شيخ طوسي نيز فقـط در كتـاب خـالف و     مسئله در كتاب
مبسوط متعرض اين بحث گشته است. در كتاب خالف، بعد از بيان اينكـه بايـد طـواف    
در فاصله ميان خانه و مقام صورت پذيرد، از استدالل به اجماع يـا شـهرت يـا روايـت     

؛ با اينكه روش شيخ در كتـاب  ٥٠ته استخودداري كرده و به قاعده احتياط تمسك جس
  .حتي در موارد اختالفي، تمسك به اجماع و شهرت است» خالف«

.ق) كسي متعرض ايـن مسـئله     ه ۴۸۱بعد از شيخ، تا زمان قاضي ابن براج (متوفاي 
المهـذب  «مسئله را عنوان نكرده و فقـط در  » جواهرالفقه«نشده و ابن براج نيز در كتاب 

  ٥١آن شده است. متعرض» في الفقه
روايت حلبي را كه بر جـواز  » من اليحضره الفقيه«در » شيخ صدوق«گذشته بر اينها، 



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۴۰۴
 

طواف حتي پشت مقام ابراهيم داللت دارد، نقـل كـرده اسـت. از نقـل ايـن روايـت بـه        
قصد دارم رواياتي را بياورم كـه بـر   « ٥٢ ضميمه مطلبي كه در مقدمه كتاب فرموده است:

كـنم و بـاور دارم كـه آنهـا ميـان مـن و        دهم و حكم به صحت آنها مي پايه آنها فتوا مي
گردد كه شيخ صدوق فتوا به صحت طواف پشت مقـام   ، استفاده مي»خدايم حجت است

ه ، به جز وي ك=توان در حكمي كه تا زمان شيخ طوسي بنابراين، چگونه مي .داده است
ادعاي شهرت کرد   کسي متعرض آن نشده، =به احتياط تمسك جسته و به جز ابن براج

  .فتوا بر خالف آن داده است» شيخ صدوق«پيش از آن زمان، 
گردد كه ضعف خبر محمـد بـن    ها بر صغرا و كبراي شهرت، واضح مي با اين اشكال

تيجه، فتوا به اينكه مسلم به قوت خود باقي است و از اعتبار و حجيت ساقط است. در ن
  .دليل است واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم باشد، بي

   بررسي قول دوم

  اند:   صاحبان نظريه دوم، به روايت حلبي استدالل كرده
 O�q�. :1��- ,��6
N� ��� 5�� !��Y 5�� ,���� 5� d���.�� ,�]N� 5� �� 5� !�Y

��!6����7 � D
u Q�)���� 5�M0/ �% � w�  �J�&/ �% :1�- ?{�<L   P�
V;H `�+ *�.q� P�
o*� �!� P�% !� x �/ x̂�٥٣ 

آن را «در مقام پاسخ از سؤال حكم طواف پشت مقام ابراهيم فرمودنـد:   7امام صادق
  .»بينم. پس چنين مكن مگر اينكه ناچار شوي دوست ندارم؛ گرچه اشكالي در آن نمي

  روايت بحث كنيم:» داللت«و » سند«بايد در دو جهت در حكم بر پايه اين حديث، 
به قرينه راوي و مروي عنه، ابـان بـن   » ابان«اشكال است؛ زيرا  اول: روايت از نظر سند بي

اش رسـيده اسـت؛ از    تغلب است و شكي در وثاقت وي نيست؛ چون توثيقات زيادي درباره
«جمله: �;Vf )�/ P� 1�-7  O�+� � F��(!L� !��]% W 7�
f��( �/ �J��&/ ���+ �������  �iV��8 W

w
اي ابـان، در مسـجد مدينـه بنشـين و     «درباره وي فرمـود:   7امام موسي بن جعفر ٥٤».%�
  .»براي مردم فتوا بده؛ من دوست دارم همانند تو در ميان پيروانم فراوان ديده شوند
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وده فرمـ » منتقـي الجمـان  «برخي از فقها؛ از جمله شيخ حسن، فرزند شهيد ثاني، در 
نيـز   =مقـدس اردبيلـي   ٥٥».مراد از ابان در سند اين روايت، ابان بن عثمان است«است: 

  ٥٦».ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است«فرموده است: 
رساند؛ اگرچـه برخـي ابـان     چنانچه اين مطلب صحيح باشد، به اعتبار سند ضرر نمي

ـ  شـمرده » فطحـي «و برخـي  » ناوسي«و برخي » واقفي«بن عثمان را  د؛ زيـرا اوالً: ايـن   ان
نســبت مــورد اخــتالف اســت و بعضــي از انديشــمندان بــزرگ رجــال، در آن اشــكال  

؛ ثانياً: فساد مذهب، با فرض ثقه و مورد اطمينان بودن راوي، در قبول روايـت  ٥٧اند كرده
��«وي تــأثيري نــدارد؛ از بــاب: /0 ���% ��0  � ���0 ���% ��,��u« ابــن «؛ ثالثــاً: وي، از مشــايخ

�F<_ 5� x� M«گردد كه  است؛ پس مشمول شهادت عام شيخ مي »عمير ابي( x.«٥٨  
ويژه كـه شـيخ    اشكال است؛ به بنابراين، سند بي ٥٩ همچنين از اصحاب اجماع است.

  .صدوق به آن عمل كرده است
اشكال ديگري كـه بـر روايـت شـده، عبـارت اسـت از اعـراض مشـهور. آيـت اهللا          

5 ���b«فرموده است:  =شاهرودي��� P� X�V�� 5� j\�% P�� [�?"x�«اعراض فقها « ٦٠؛
  .»مانع عمل كردن به اين حديث است

بـه ايـن    =اين اشكال نيز درست نيست؛ زيرا اوالً: با عمـل و فتـواي شـيخ صـدوق    
ويژه كه تـا   گردد؛ به گونه كه پيش از اين بيان شد، چگونه اعراض ثابت مي روايت، همان

هاي فقهي عنوان نشده و از زمان شيخ بـه بعـد،    اباين مسئله در كت =زمان شيخ طوسي
  اند؛ از جمله: بسياري از فقها (متأخران) به اين روايت عمل كرده

روايـت حلبـي داللـت دارد بـر جـواز      «فرموده است: » منتهي الطالب«در  =ـ عالمه
فرمـوده  » مـدارك االحكـام  «همچنـين در   ٦١».طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت

هر عبارت شيخ صدوق، فتوا به مضمون روايت حلبي است و ايـن فتـوا بعيـد    ظا«است: 
  ٦٢».نيست

خبر حلبي داللت دارد بر جواز طـواف خـارج از   «فرموده است:  =ـ صاحب جواهر
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ابوعلي، براساس صحيحه حلبي فتوا بـه جـواز   «همو نوشته است:  ٦٣».مقام، در حال تقيه
  ٦٤».طواف خارج از مقام داده است

اگر مخالفت شهرت و اجماع روا باشد، بايـد بـه مضـمون    «رموده است: ف =ـ نراقي
  ٦٥».موثقه حلبي فتوا داده شود

  ٦٦».فتوا به مضمون روايت حلبي ندادن، مشكل است«فرموده است:  =ـ صاحب ذخيره
اسـكافي طـواف خـارج از مقـام را جـايز شـمرده       « فرموده است: =ـ صاحب رياض

  ».است
در مختلف و تذكره تمايل به فتـوا بـه     عالمه«است: ـ صاحب جواهر حكايت كرده 
  ٦٧».مضمون خبر حلبي نشان داده است

روايت حلبي داللت دارد بر جواز طواف به هنگـام  «فرموده است:  =اردبيلي ـ مقدس
  ٦٨».گونه كه در منتهي فرموده است ضرورت، همان

 .انـد  ردهاي از فقهاست كه به مضمون خبر حلبـي عمـل كـ    آنچه گذشت، ديدگاه عده
اند؛ حال يـا   طور مسلم، فقهاي ديگري نيز به مضمون آن عمل كرده چنانچه تتبع شود، به

اند؛ در هر صـورت، ادعـاي    اند يا حمل بر تقيه، حمل بر ضرورت يا قبول كرده رد كرده
  .اساس است اعراض بي

 ثانياً: اعراض مشهور هنگامي موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل يا منقول
باشد و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعي بوده، موهن نخواهـد  
بود. در اينجا، احتمال دارد بلکه اطمينان هست كه عمل نكردن مشـهور، بـه ايـن دليـل     

اند و روايـت حلبـي را چـون موافـق عامـه       بوده كه در بيان اين دو روايت تعارض ديده
ن مطلب، نظر صاحب جواهر اسـت كـه فرمـوده اسـت:     اند. شاهد بر اي بوده، طرح كرده

  ».طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است«
از فقهـا   ٦٩ثالثاً: وهن روايت، با اعراض مشهور، مـورد اخـتالف اسـت؛ زيـرا برخـي     

  .دانند پس اشكال مبنايي است اعراض را موهن نمي
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   اما از نظر داللت

�P«شك جمله:  بي M0/ �% � w�  �J�&/ �%  *�.q�شـك   اگر نگوييم نص در جواز است، بـي » 
در صحت طواف پشت مقام ابراهيم به هنگام اختيـار، ظهـور قـوي دارد. ايـن دو جملـه،      


P«قرينه تنزيهي بودن نهي در جمله V;H `+ «   است. بنابراين، طواف پشت مقـام ابـراهيم، در
گردد و بر فرض قبـول   حال اختيار، مكروه است و در حال اضطرار، اين كراهت مرتفع مي

گردد و ترجيح بـا روايـت حلبـي     جبران ضعف سند به عمل مشهور، روايت، متعارض مي
است؛ زيرا موافق اطالق كتاب است و ترجيح به موافقت كتـاب بـر تـرجيح بـه مخالفـت      
عامه، مقدم است؛ چون بر مبناي روايت راوندي، اول بايد دو خبـر متعـارض را بـه قـرآن     

ق كتاب را اخذ نمود. اگر هيچ كدام موافق كتاب اهللا نبود، بايـد مخـالف   عرضه كرد و مواف
رسـد كـه در صـورت     گاه بر فرض تساوي، نوبت به تخيير يا تساقط مي عامه را گرفت. آن

  .گردد تساقط، مرجع، اطالق ادله طواف است كه شامل طواف پشت مقام نيز مي

   نتيجه

، در حال اختيار، مكـروه اسـت و ايـن    تاكنون ثابت شد كه طواف پشت مقام ابراهيم
آري  .كراهت، با اضطرار مانند ازدحام و...، مرتفع است. پس اقوال ديگر صـحيح نيسـت  

ويژه در عبادتي همانند حج كه بر هر مکلفي در تمام عمر  احتياط هميشه خوب است، به
يك بار بيشتر واجب نيست و اساس بسياري از مناسك آن، بر تحمل زحمت و مشـقت  

  .و امتحان بنا شده است
  كنيم: در خاتمه براي تكميل بحث به چند مطلب ديگر اشاره مي

. مرحوم آيت اهللا العظمي خويي، در شرح مناسـك، چـون ياسـين ضـرير در سـند      ۱
انـد و بـر    واقع شده كه او مجهول است، روايت را ساقط كرده» محمد بن مسلم«روايت 

ت تمام است، فتوا به جواز طواف پشت مقـام  اساس روايت حلبي كه از نظر سند و دالل
ليكن، اين فقيه محقق مدقق، تعويض در سند را قبـول دارد؛ چـون در تنقـيح     ٧٠اند. داده

��)��:«فرموده است: �� 5�% F
I ·�?KH w���( *�Bu� d��(!�/ M,�� ¨(��� �,U�بـا ايـن   «؛ ٧١»
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  ».است بسياري از روايات ممكنايم، تصحيح  روش (تعويض سند) كه به تازگي بدان دست يافته
شـود؛   بنابراين مبنا، خبر محمد بن مسلم با ضعف ياسين ضرير، از اعتبار ساقط نمـي 

�( ���Y ��!�6!«زيرا شيخ در فهرست فرمود: /  ���� PH�(��0 � P6i� j���� �\�u� Ji� P�«... ؛
پـس شـيخ   ». ر داده اسـت هاي زيادي دارد كه شيخ مفيد آنها و رواياتش را به ما خب ضرير كتاب«

ها، و روايات ضرير دارد. در نتيجه، با اعتبـار روايـت محمـد     راه ديگري به تمامي كتاب
شود و بايد روايت محمد بن مسلم را براي حل  بن مسلم، ميان اين دو خبر، تعارض مي

در روايـت حلبـي،   » ال بأس«و » ال أُحب«هاي  تعارض بر كراهت حمل كنيم؛ زيرا جمله
در روايـت  » لـيس بطـائف  «شود كه ظهور جملـه   ر جواز است و اين، قرينه ميصريح د

  .محمد بن مسلم، بر كراهت حمل شود
و مقام) بپذيريم، مبدأ اين فاصـله   چنانچه نظر مشهور در حدمطاف را (فاصله ميان خانه. ۲

  ذراع) ديوار خانه يا ديوار حجر خواهد بود؛ در اين مسئله نيز، چند قول هست: ۵/۲۶(
كـه خـود ايـن نظـر را ابـراز كـرده،       » مسالك«الف) مبدأ، ديوار خانه است. صاحب 

  فرموده است:  
 F�	f 5�% � X��� *̀ �
- )�� �	�� �u )
+ ;:�	�� j�I 5% F6]��� d,l ����% Jt�

oO�6�� P�e�% 1e�( �q� F+�]L� J]iz �N�٧٢ 
نابراين اگر مختصري از ذراع) در تمام اطراف. ب ۵/۲۶واجب است رعايت اين فاصله (

اين حد تجاوز كند، طواف باطل است و در طرف حجر اسماعيل، مالك ديوار حجـر  
  .شود است كه حجر به منزله بيت مي

  .ب) مبدأ، ديوار حجر است، اگر حجر از بيت باشد
  صاحب جواهر در تأييد اين نظر فرموده است:  

 5% �N� F	f 5% F+�]L� [�]i�� W 1��8� xoO�6�� 5% P\/ a
� *>��� ,Pf0�u٧٣ 
ذراع) از خارج ديوار حجر، اشكالي نيست. بنـابراين كـه    ۵/۲۶در محاسبه حد مطاف (

  .حجر جزء خانه باشد

ايـن   ٧٤ج) مبدأ، ديوار حجر است؛ گرچه حجر را جزء خانه ندانيم. صاحب مـدارك 
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 %5 «رأي را پسنديده و فرموده است: �N� F	f 5% F+�]L� J]iµ �P�f0�u« حـد مطـاف   «؛

  .»آيد در طرف حجر اسماعيل، از خارج حجر به حساب مي

   نقد و بررسي

كه  7ترديد، مفاد روايت محمد بن مسلم قول اول است؛ زيرا اطالق عبارات امام بي
، »ذراع) واقـع شـود   ۵/۲۶بايد طواف در حد فاصل ميان خانه و مقـام ابـراهيم (  «فرمود: 

����! -�!0 %�� «ويژه اين جمله:  ؛ بهگردد شامل تمام چهار طرف مي {)��� � {)��� X6- !N� �
 0�!�<% 5�% !�V�� P����)\ 5% !��6i+ O�6��� Q�R 5�+ �	�
� O�6�� ���)\ 5% O�6�� �� � {�<L� ��

O�6�� By� *�;|�R ��� w� .«  
  .بنابراين استثناي ناحيه حجر اسماعيل از اين حد، نياز به دليل دارد

� �L>�}«از عبارت  ٧٥اند: فرمودهبرخي از فقها  O�6�� ��شود كـه حـد    ظاهر مي» -!0 %� 
گردد؛ نـه اينكـه از خانـه     ذراع) از جايي كه طواف جايز است، محاسبه مي ۵/۲۶طواف (

ذراع باشد و در طرف حجر، چون طواف از كنار حجر جايز اسـت، حـد    ۵/۲۶به مقدار 
ذراع) را  ۵/۲۶اين فاصله ( 7تر: امام وشنذراع، خواهد بود، به عبارت ر ۵/۲۶مطاف تا 

ذراع از خانـه را،   ۵/۲۶صحيح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصـله    از هرجا كه طواف
برخـي فقهـا،    .تا در نتيجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل از اين مقدار كم گردد

  اند:   بر اين مطلب ادعاي شهرت، بلکه اجماع كرده و فرموده
)	�L� �!� 0�  !��� ����� ¨�Si( x P�
V+ ����� )l *���I� �)�( �/ ��� X� [�?"x�
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مشهور فقها، بلکه اجماع آنان، بر قول دوم (احتساب مسـافت مطـاف از ديـوار حجـر)     

  .شوند است. بنابراين، با فراواني جمعيت، مردم به هنگام طواف دچار سختي نمي
، بـه  »لو كان لبـان «حد مطاف، محدود به شش متر بود، از باب شاهد ديگر اينكه اگر 

گشت؛ چه اينكه مسئله مورد ابتالء مردم است و اهل سنت به حد  شكلي صريح بيان مي
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خاصي قائل نيستند. اين در حالي است كه هيچ روايتي در ايـن جهـت، غيـر از اطـالق     
  .روايت محمد بن مسلم، به ما نرسيده است

بر آن ايسـتاده) حـد    7بين خانه و مقام حقيقي (سنگي كه ابراهيمآيا حد فاصل  .۳
  مطاف است، يا حد فاصل بين خانه و مقام عرفي (سنگ همراه ديوار اطراف)؟

مـالك را   =جواهر از فقها مانند صاحب در اين مسئله نيز چند نظر وجود دارد؛ برخي
ظاهر اين است كه مسـافت ميـان خانـه و    «مقام حقيقي دانسته است. وي، فرموده است: 

  ٧٧».مقام حقيقي در طواف است
  ».مالك مقام عرفي است«اند:  برخي نيز فرموده

برخي از فقها، مقـام را در معنـاي عرفـي آن، يعنـي     «فرموده است:  =صاحب حدائق
  ٧٨».اند سنگ و بنا استعمال كرده

   و بررسينقد 

در اين رابطه، دليل خاصي كه داللت كند، مالك مقام حقيقي است يـا مقـام عرفـي،    
است. محـدث   اطالق شده  شك، مقام در كلمات فقها بر مقام عرفي  بي .وارد نشده است

در نظر عرف، مقام عبارت اسـت از سـنگ بنـاي اطـراف آن و     «فرموده است:  =بحراني
  ٧٩».اند تشان استعمال كردهفقها نيز اين معنا را در كلما

گردد، مگر اينكه شـارع، بيـان و    هميشه، عناوين شرعي بر معناي عرفي آن حمل مي
بله، اگر ادعا شود كه حمل مقام بر معناي عرفي آن، مجازي  .تعريف خاصي داشته باشد

كنـد، لـيكن بـدون     الحقيقه اين احتمال را دفـع مـي   اصالةاست، در اين صورت، اگرچه 
مال مقام در لسان شرع در مقام حقيقـي آن اظهـر اسـت. پـس مـالك، مقـام       شك، استع

ويژه كه موافق احتياط است. بنابراين، چنانچه رعايت حـد فاصـل ميـان     حقيقي است؛ به
  .خانه و مقام الزم باشد، مالك مقام حقيقي است

   مقاله در يك نگاه

  خالصه آنچه خوانديد، از اين قرار است:
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.ق) در كلمـات فقيهـان شـيعي بـه جـز        ه ۵۸۵ان ابن زهـره ( تحديد مطاف تا زم .۱
ديده نشده است. پس شهرتي كه جابر ضعف سـند   4براج هاي شيخ و ابن  برخي كتاب

  .روايت باشد، وجود ندارد. بلکه شيخ نيز در مسئله به احتياط تمسك جسته است
ف . طواف در لغت، به معناي دور زدن اسـت و اهـل لغـت در ايـن جهـت اخـتال      ۲

  .ندارند
  .در مسئله شش قول است و با تتبع ممكن است چيزي افزون بر آن يافت شود .۳
اجماع، قاعده احتياط و روايت محمد بن مسلم، ادله قول به تحديد مطـاف اسـت    .۴

  .که همه آنها بررسي و رد شد
دليل قول به جواز طواف پشت مقام ابراهيم، روايت حلبي است كه از نظر سند و  .۵

ت، تمام است و اعراض فقها از آن ثابت نيست. بلكه بسياري از فقهـا بـه آن عمـل    دالل
  .اند كرده
بنابر قبول قول تحديد طواف، درباره اينكه مبدأ مطاف در طرف حجـر اسـماعيل،    .۶

  .گشت که مبدأ، ديوار حجر است شد و ثابت  ديوار خانه است يا حجر، سه قول بيان
  .حقيقي است نه مقام عرفيمقصود از مقام، مقام  .۷

  . رب العالمين و آخر دعوانا ان الحمد هللا
  
  
  

                                                           

روي آن  7ذراعـي خانـه کـه حضـرت ابـراهيم      ٥/٢٦. مقام ابراهيم سنگي اسـت در فاصـله   ١

وشوي سـر؛ بحـاراالنوار،    دن ديوار خانه يا براي اعالن يا براي شستايستاده است يا براي باالبر

 .٢٩٥، ص١٩؛ مؤسسة الوفاء؛ ر.ک: جواهر الکالم، ج٢٣٢، ص٩٣ج

  ، مؤسسه فقه الشيعه داراالسالميه.٣١، ص٧. سلسله ينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج٢

   .٥٠. همان، ص٣

������� 
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  .١٠٦. همان، ص٤

  .١٢٦. همان، ص٥

  .١٤٠، ص٣٠ج. همان، ٦

  .١٥٥، ص٧. همان، ج٧

  .١٨٩. همان، ص٨

  .٢٢٩. همان، ص٩

  .٧٩، ص٣٠. همان، ج١٠

  .٢٢٩، ص٣٠. همان، ج١١

  .٢٤١، ص٧. همان، ج١٢

  .٢٥١. همان، ص١٣

  .٢٩٠. همان، ص١٤

  .٤٠٢، ص٨. همان، ج١٥

  .٤٣٦. همان، ص١٦

  .٥٣٣. همان، ص١٧

  .٦٤٠. همان، ص١٨

  .٧٠٨. همان، ص١٩

  .٧٤٩. همان، ص٢٠

  .٤١٥ص، ٣٠. همان، ج٢١

  ، منشورات دارالهجره.٤٥٨، ص٧راهيدي، جاب العين، عبدالرحمان، الخليل الف. کت٢٢

  ، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.١٤٣، ص٣. النهايه في غريب الحديث واالثر، ابن اثير، ج٢٣

  ، مرکز نشر مکتب االعالم االسالمي.٤٣٢، ص٣. معجم مقاييس اللغه، احمد بن فارس، ج٢٤

  ، دارالکتب العلميه.٥٢٠، ص٢، فيومي، ج. المصباح المنير٢٥

اي است که بين رکن شامي و رکن غربـي واقـع شـده و مـدفن      نيم دايره 7. حجر اسماعيل٢٦

اسـت. ر.ک: اخبـار مکـه،     :اسماعيل و مادرش هاجر و دختران او و تعـداد زيـادي از انبيـا   

   .٢١٠، ص٤؛ فروع کافي، ج٢٣٤ص
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کـريم چـاپ ششـم؛ ر.ک: آراء المراجـع فـي الحـج،       . مناسک حج و احکام عمره، دارالقرآن ال٢٧

  .١٢١، ص١؛ مسالک االفهام، ج٢٣٠ص

� �� gفرمايد:  مي ١٣١، ص٨ج  . وي در مدارک االحکام،٢٨ P�f0�u 5�% ��N� F�	f 5% F+�]L� J]iµ �
O�6�� 5% *�f0�u ���no  

  گذشت. ٣در مسالک همانند عبارت مدارک است که در پاورقي  =. عبارت شهيد٢٩

  ، تحقيق مؤسسه آل البيت.١٩٣، ص٣جامع المقاصد في شرح القواعد، ج. ٣٠

  ، پاورقي، مؤسسه آل البيت.٣٥٠، ص١٣. وسايل الشيعه، ج٣١

  ، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت.٢، مسئله ١٥٨. مناسک حج، ص٣٢

  ، دار احياء التراث العربي.٢٩٩، ص١٩. جواهرالکالم، ج٣٣

  ، انتشارات جهان.٥٧٨ص. الجوامع الفقهيه، ٣٤

  .٤٣٦، ص٣٠. سلسلة ينابيع الفقهيه، ج٣٥

  .٢٤٩، ص٢. من ال يحضره الفقيه، ج٣٦

  .  ٣، ص١همان، ج .٣٧

  .٤٣٦، ص٣. سلسلة ينابيع الفقهيه، ج٣٨

  .٥٧٨. الجوامع الفقهيه، ص٣٩

، مؤسسـه آل البيـت الحيـاء التـراث؛     ١ابواب طواف، ح ٢٨، باب٣٥، ص١٣. وسايل الشيعه، ج٤٠

  .٤١٣، ص٤جکافي، 

  ، انتشارات دارالکتب االسالميه تهران.٣٥١، ح١٠٨، ص٥. تهذيب االحکام، طوسي، ج٤١

  . همان.٤٢

  ، چاپ مؤسسه نشر اسالمي.٤٥٣. رجال نجاشي، ص٤٣

  ، مدينة العلم.١١، ص٢٠. معجم رجال الحديث، ج٤٤

  ، دار الکتب االسالميه.٣١، ص١٨. مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج٤٥

  ، کتابخانه آيت اهللا مرعشي.٣٩٢، ص٧ذ االخيار في فهم تهذيب االخبار، ج. مال٤٦

، مطبعة القضـا  ٣١٣، ص٤. کتاب الحج، تقرير بحث آيت اهللا سيد محمود حسيني هاشمي، ج٤٧

   في النجف.
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  .٤٣٩، ص٣. کتاب الحج، تقرير بحث آيت اهللا حاج سيد محمد محقق، ج٤٨

  ، ناشر لطفي.٣٤١، ص٤. المعتمد، ج٤٩

  .٢٢٩، ص٣٠سلة ينابيع الفقهيه، ج. سل٥٠

  .٢٤١، ص٧. همان، ج٥١

  ، دار الکتب االسالميه.٢٤٩، ص٢. من ال يحضره الفقيه، ج٥٢

، ٢؛ مـن ال يحضـره الفقيـه، ج   ٣٥٠، ص١، ابـواب الطـواف، ح  ٢٨، بـاب  ١٣. وسايل الشيعه، ج٥٣

  ، دارالکتب االسالميه.٢٤٩ص

ه النشـر االسـالمي؛ مسـتدرک    ، مؤسسـ ٩٧، ص١جال، محمد تقي، شوشـتري، ج . قاموس الر٥٤

  .ق.  ه١٤١٨، موسسه آل البيت، ٣١٥، ص١٧الوسايل، ج

، ٣. منتقي الجمان في االحاديث الصحاح و الحسان، حسن بن زين الـدين، (شـهيد ثـاني)، ج   ٥٥

  ، مؤسسه نشر اسالمي.٢٦٤ص

  ، مؤسسه نشر اسالمي.٨٧، ص٧دة و البرهان، مقدس اردبيلي، ج. مجمع الفائ٥٦

  .١١٤، ص١الرجال، ج. قاموس ٥٧

  ، منشورات مدينة العلم.١٠٢، ص٢٢. معجم رجال الحديث، ج٥٨

  ، مؤسسه نشر اسالمي.٢؛ معجم الثقات و ترتيب الطبقات، ص١١٦، ص١. قاموس الرجال، ج٥٩

  ؛ ر.ک: تقرير بحث حضرت آيت اهللا فاضل لنکراني.٢١٢، ص٣. کتاب الحج، ج٦٠

  .٦٩٠، ص٢. منتهي الطالب، ج٦١

  ، مؤسسه آل البيت.١٣١، ص٨کام، ج. مدارک االح٦٢

  .٢٩٨، ص١٩. جواهر الکالم، ج٦٣

  .٢٩٧. همان، ص٦٤

  ، مکتبة المرتضوي.٢٢٤، ص١. مستند الشيعه، ج٦٥

  .٦٢٨. ذخيرة المعاد في شرح االرشاد، محقق سبزواري، ص٦٦

  .٢٩٨، ص١٩. جواهرالکالم، ج٦٧

  .٧٨، ص٧. مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد االذهان، ج٦٨

   .٣٤١، ص٤المعتمد في شرح المناسک، ج. ٦٩
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  .٣٤١، ص٤. المعتمد، ج٧٠

  ، مؤسسه آل البيت.٦٨٤، ص٣. التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج٧١

  ، بصيرتي.١٢١، ص١. مسالک االفهام في شرح شرايع االسالم، زين الدين بن علي العاملي، ج٧٢

  .٢٩٨، ص١٩. جواهر الکالم، ج٧٣

  ، مؤسسه آل البيت.١٣١، ص٨االسالم، ج. مدارک االحکام في شرح شرايع ٧٤

  شنيدم. ١٨/٦/٧٤. اين نظر را از آيت اهللا سيد موسي شبيري ـ دام ظله ـ در روز ٧٥

  .٤٣٨، ص٣. کتاب الحج، تقرير ابحاث آيت اهللا سيد محمد محقق، ج٧٦

  .٢٩٨، ص١٩. جواهرالکالم، ج٧٧

  .١١٤، ص١٦. حدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره، ج٧٨

  ن.. هما٧٩



  



  
  
  
  
  

 محدوده طواف

  روزبه برکت رضايي

  .ش  ه١٣٩٠، زمستان ٧٨ميقات حج، ش 

اين نوشتار درباره محدوده مطاف به نگارش درآمده و در پي پاسخ و بررسي اين پرسش 

است که آيا صحت طـواف، مشـروط بـه ايـن اسـت کـه در محـدوده مکـانيِ خاصـي از          

مسجدالحرام (بين کعبه و مقام) انجام شود يا آنکه طواف در بيرون مقام نيز صحيح است؟ 

کنـد کـه قـول    وده طواف پرداخته و در آن اشاره مينگارنده نخست به پيشينه فقهي محد

مشهور فقها، تعيين محدوده طواف بين خانه و مقام بوده است. در مقابـل مشـهور، برخـي    

اند. ايشان در ادامـه، مقتضـاي   قائل به عدم شرطيت طواف ميان کعبه و مقام ابراهيم شده

بـه بررسـي اقـوال و    اصل عملي در محدوده طواف را مطرح کرده و سپس در دو بخـش،  

دار بررسي تفصيلي ادلـه لـزوم طـواف    مستندات و ادله آنها پرداخته است؛ بخش اول عهده

بين کعبه و مقام است. قائالن به لزوم طواف بين کعبه و مقام، به سه دليل عمده تمسـک  

در بخـش دوم، ادلـه   ». اجماع، قاعده احتياط و اشتغال و روايت محمد بن مسـلم «اند: کرده

ت طواف خارج از مقام، مطرح و نقد و بررسي شده است. معتقدين به عدم لزوم طواف صح

اند: اطالق قرآن و روايات و روايت صحيحه حلبي. بين بيت و مقام به دو دليل استناد کرده

عدم لزوم طواف بين بيت و «نويسنده پس از بررسي داليل هر دو نظريه، در پايان قول به 

را نتيجه گرفته است. البته اين مطلب را هم پذيرفته اسـت کـه   » تيارمقام، حتي در حال اخ

  طواف در محدوده، موافق احتياط استحبابي است.

، از مباحـث  »محدوده مطاف«کردن زواياي مناسک حج و عمره و از جمله،  مشخص
مهم است. از آنجا که اين مسئله براي بسياري از افراد مورد ابتالست، اين نوشـته را بـه   
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  اختصاص داديم. آن
اکنون به اين بحث خواهيم پرداخت که آيا صحت طواف، مشروط به اين اسـت کـه   
آن را در محدوده مکانيِ خاص از مسجدالحرام، يعني بين کعبه و مقـام انجـام دهـيم يـا     

ها و ادلـه فقهـا در    آنکه طواف در بيرون مقام نيز صحيح است و به دنبال آنيم که ديدگاه
  بياوريم.اين بخش را 

  پيشينه فقهي محدوده طواف

 =کـه از زمـان شـيخ طوسـي     بينـيم   وجو در کلمات فقهاي بزرگ تشيع مي با جست
تا پايان قرن سيزدهم هجري قمري، اكثريت قريب به اتفاق، مبحث  ١.ق)  ه ٤٦٠ـ   ٣٨٥(

محدوده طواف را در كتب استداللي و احكام شرعي طرح كرده و غالبـاً فتـوا بـه تعيـين     
همچنين اشتراط محدوده مـذکور را مقيـد بـه     ٢اند. وده طواف بين خانه و مقام دادهمحد

توان شرطيت طواف بين کعبه و مقام را، چه در حال اختيار  اند. لذا مي حال اختيار نکرده
  و چه در حال اضطرار، قول مشهور فقها دانست.

ـ  ان کعبـه و مقـام   در برابر قول مشهور، برخي از فقها قائل به عدم شرطيت طواف مي
مانند تقيـه   ٣اند؛ حال يا معتقد به جواز طواف پشت مقام در حالت ضرورت ابراهيم شده

اند؛ چـه در حالـت قـدرت و     هستند و يا آنکه معتقد به عدم شرطيت، در هر حال، شده
برخي ديگر نيز تمايل به فتـواي جـواز طـواف     ٤اختيار و چه در حالت عجز و اضطرار.

  ٥ م دارند.پشت مقام ابراهي
اند و بايد گفت نخستين طراح بحث، شـيخ   بسياري از قدما متعرض اين مسئله نشده

به بعد، به » ابن زهره«براج در مهذب بدان اشاره کرده و از زمان  طوسي است. سپس ابن
طور تفصيل در کتب فقهي طرح شده است. از ميـان قـدما کسـاني کـه بـه ايـن بحـث        

طواف بين بيت و مقام هستند؛ جز مرحوم صدوق کـه قائـل   اند، همگي قائل به  پرداخته
  به جواز اختياري و ابن جنيد که قائل به جواز اضطراري هستند.
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انـد و در بـين متـأخر     در ميان متأخرين عمومـاً قائـل بـه طـواف بـين بيـت و مقـام       
، شيخ ٦المتأخرين، در پايان قرن سيزدهم هجري قمري، صاحب مدارک در فرض اختيار

در فـرض اضــطرار، طــواف در خـارج از مقــام را جــايز    ٨و شــيخ انصــاري ٧يحرعـامل 
  اند.   دانسته

  مقتضاي اصل عملي در محدوده طواف 

که جعل و تشريع  اگر استصحاب را در شبهات حکميه جاري بدانيم، با توجه به اين
توان گفت کـه نسـبت بـه زمـان قبـل از جعـل        امري حادث و مسبوق به عدم است، مي

قين داريم که شرطيت طواف بين بيت و مقام جعل نشـده بـود. لـذا ايـن عـدم      احکام، ي
کنيم. اما با رد جريان استصحاب در شـبهات حکميـه، مرجـع در     جعل را استصحاب مي

بحث ما برائت خواهد بود؛ زيرا جعل حکم الزامي مشکوک بوده و چنين شکي مجـراي  
ده و شـرطيت تعيـين   برائت است. پس بر اساس اصل عملـي اصـل برائـت جـاري شـ     

  گردد.  اي خاص براي طواف منتفي مي محدوده

  . ادله لزوم طواف بين كعبه و مقام 1

معتقدين به لزوم طواف بين بيت و مقام، در مجمـوع بـه سـه دليـل عمـده تمسـک       
  ».اجماع، قاعده احتياط و اشتغال و روايت محمد بن مسلم«اند از:  اند که عبارت کرده

  الف) اجماع 

 غنية«اجماع کرده، مرحوم ابن زهره در کتاب کسي که در اين مسئله ادعاي  نخستين
» مولي احمد بن محمد مهدي نراقي«مرحوم  ٩.است» علمي األصول و الفروع يالنزوع إل

  آورده است: » مستند الشيعه«در کتاب 
 {!�V� ,��<
�% X�� ,>�%!�<�� ��IT X� ,F�(!<�� �	�
� Pi;��Ë � P� 1)<��  �,8 x)� �

 ·(� X|�-     ). l�} x� *̀ "/ P��  W Pi;��Ë =��<�� By�� ��!K��      ����� � ���I��
 �xT ,*��]�F��N� e��� 5� F<�_)L� �¡ � P��T BKL� j��( d�\�  �% ��/ o١٠ 
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�a «فرمايد:  ، مي»جواهر الکالم«در کتاب نفيس خويش، همچنين صاحب جواهر � �
 ���I�� F���y�� 5� X� ,O�6�� �� � P��� Q�)��� �)� [)f� W d!f/ P� �!iV% Q`u `+ 1�� �X�

�
]% 5�� 5� e(� �v ,P�
�.«١١  
  ����«انـد:   بينـيم کـه فرمـوده    مـي  ١٢گفتني است با تتبع در کلمات برخـي از بزرگـان  

I� �)�  و ايـن عبـارت هـر چنـد ادعـاي اجمـاع نيسـت، ولـي دالِ بـر شـهرت          » ���* /� )
  است.  

  نقد و بررسي دليل اجماع 

در نقد اجماعي که بر لزوم طواف بين بيت و مقام، ادعا شده چند نکتـه قابـل تأمـل    
  است:  

ـ ي نيست که منظور ابن زهـره ادعـاي اجمـاع مصـطلح در مسـئله باشـد؛       معلوم  ک 
کشـف  «گرانسـنگ خـويش،   سداهللا تستري (شوشتري) در کتـاب  طور که مرحوم ا همان

اي بـر   اهللا سـبحاني در مقدمـه   و همچنين جناب استاد آيـت  ١٣»االجماع حجيةالقناع عن 
  اند. گونه نوشته اين ١٤در رابطه با اجماعات ابن زهره» النزوع غنية«کتاب 

منقول از امثـالِ  به فرض که مراد ابن زهره اجماع مصطلح باشد، حجيت اجماع دو ـ  
  ١٥ وي محل مناقشه است.

ــه ســه ـ    ــن ب ــر حــال اي ــاع، ه ــ«اجم ــده  يعل ــر   اســت» القاع ــارت ديگ ــه عب و ب
است؛ زيرا بعيد است که مستندي غير از روايت محمد بـن مسـلم يـا    » المدرک محتمل«

ادله عقلي داشته باشد. اجماع علي القاعده يا اجماع محتمل المدرک، دليل مستقل نيست 
  آن به ارزش مدرک آن است. و ارزش

اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرا و کبرا مخدوش اسـت   نتيجه نهايي:
  توان از اجماع سود جست.  و براي اثبات مدعا نمي

  در مسئله وجود دارد؟ » شهرت فتوايي«آيا 
شهرت قدما در مسئله وجود ندارد؛ زيرا بر اين اساس که محدوده شـهرت قـدما تـا    
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هـم باشـد، اثبـات شـهرت قـدما، در نهايـت        ١٧يا حتي تا زمان خود شيخ ١٦از شيخ قبل
  اشکال است.

يابيم که شهرت فتـوايي ميـان    اما با تفحص و بررسي در کلمات فقهاي متأخر، درمي
  ١٨ متأخرين وجود دارد که البته آن نيز حجيت ندارد.

  ب) قاعده احتياط و اشتغال

  ١٩ن قاعده تمسک جسته است.به اي» خالف«در کتاب  =شيخ طوسي

  نقد و بررسي

مسئله محدوده طواف بين بيت و مقام، از قبيل اقل و اکثر ارتباطي است؛ يعني اينکـه  
شک در جزئيت و شرطيت چيزي است براي مأموربه؛ زيرا در واقع معلوم نيست افزون 

ر بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مکان خاصي است يـا نـه؟ قابـل ذکـ    
  است که در اقل و اکثر ارتباطي در شبهه وجوبي، سه قول وجود دارد: 

طور مطلق (نه عقلـي و نـه نقلـي) بلکـه در اينجـا بايـد        ک ـ عدم جريان برائت به ي
  مراعات احتياط شود و اکثر را بياورند. 

  دو ـ جريان برائت عقلي و نقلي در مورد تکليف به اکثر.  
و نـه عقلـي)، نسـبت بـه اکثـر و رفـع جزئيـت و        سه ـ جريان برائت شرعي (نقلي  

هاي نقلي برائت؛ از قبيل حديث رفع. بنابراين عقيده، مسئله يـاد شـده،    شرطيت، به دليل
  از نظر عقلي از موارد وجوب احتياط است و از نظر شرعي برائت.  

انـد کـه    نظران، نظريـه دوم يـا سـوم را پذيرفتـه     قابل توجه آنکه، بسياري از صاحب
اش جريان برائت در اقل و اکثر ارتباطي است. همچنـين بايـد بـراي اجـراي ايـن       نتيجه

اصل، در بحث مورد مناقشه، به اين نکته اساسي توجه کنيم که اين قاعده در جايي اجرا 
كه در اين مسئله، هم روايت هست  شود كه دليل لفظي وجود نداشته باشد و حال آن مي

  و هم ادله عام.  
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  حمد بن مسلمج) روايت م

  است.  » روايت محمد بن مسلم«ترين مستند اين مسئله،  ترين و قوي مهم
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درباره محـدوده   ٢١ :گويد: از آن حضرت امام صادق يا امام باقر ... محمد بن مسلم 

اي که اگر کسي خارج از آن طـواف کنـد، دور    طواف در اطراف خانه خدا، محدوده

بـر   9مـردم در عهـد پيـامبر خـدا    «خانه طواف ننموده است، پرسيدم. حضرت فرمود: 

چرخيد. محدوده  کردند و شما امروزه ميان مقام و خانه مي گرد خانه و مقام طواف مي

است؛ هرکس از آن تجاوز کند از طواف کنندگان شـمرده  طواف، جايگاه فعليِ مقام 

شود. محدوده طواف در روزگار پيشين و امروزه يکي است: به مقدار فاصـله بـين    نمي

مقام و خانه از هر طرف. هرکس طـواف کنـد و بـيش از فاصـله مـذکور از خانـه دور       

نه پيرامـون   شود، خانه را طواف ننموده است؛ زيرا پيرامون مسجدالحرام طواف کرده،

  ».کعبه و چون در محدوده طواف نچرخيده، طوافش درست نيست

هم از مرحوم کليني نقل شـده، ولـي   » تهذيب«نکته قابل توجه آنکه، اين روايت در 
بين کافي و نقل تهذيب از کافي تفاوت وجود دارد و نقل وسائل از کافي مطـابق کـافي   

���«مطبوع است. در سند کافي و وسائل آمده است:  � �z 45�� 4!�̂� &Y �5 �� �[)&< �V �( &5�� &!�̂� &Ya  4d 4 �B� �C ��
 �]� 4� 45�� 4!�̂� &Y �5 �� �!� ���/ 45�� 4!�̂� &Y �5 ��aoo « 4 «و حال آنکه در سند تهذيب به جاي عبارتd 4 �B �C ��
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از نظر متن نيز، نقلِ ذکر شده در کافي با آنچه در تهـذيب آمـده، يکـي اسـت؛ جـز      
��P& «اينکه به جاي عبارت  �� �� � �u « عبارت» &P�� 4% �� � �u«آورده است.  ٢٢  

  سند روايت

واف بين بيت و مقـام، مبتنـي اسـت بـر     استناد به روايت محمد بن مسلم، در لزوم ط
  آيد: تماميت اين دو مقدمه که در پي مي

انـد از: محمـد بـن يعقـوب      تمام رجـال يـاد شـده در سـند کـه عبـارت       :مقدمه اول
، محمدبن احمد (محمدبن احمدبن يحيي بن عمـران  ٢٣(الکليني)، محمدبن يحيي العطار

يسي بن عبيد بن يقطين، مـولي  ، محمدبن عيسي (محمدبن ع٢٤االشعري القمي ابوجعفر)
، همگي ٢٧، محمد بن مسلم٢٦، حريز بن عبداهللا (حريز بن عبداهللا السجستاني)٢٥اسد) بني

  هستند.» ثقه«توثيق شده و 
�!E «قابل توجه است، بنابر نقل شيخ طوسي از کليني، درباره عبارت  4�� �� 4 �B� �C «  معاملـه

ـ که از آنهـا بـه      ايخ محمد بن يحييکه جماعتي از مش گردد؛ زيرا احتمال اين  موثق مي
» E! 4�� �� 4 �B �C «احمـدبن  «کنند ـ همگي غير ثقه باشند، عادتاً منتفي است. همچنـين    تعبير مي

 در مـورد ياسـين الضـرير   فقط اشکال در ايـن روايـت    ٢٨نيز ثقه است.» محمدبن عيسي
در تعـويض  اما با پذيرفتن مبناي مرحوم آيت اهللا خويي  ٢٩است که فردي مجهول است.

  ٣٠شود. سند مشكل حل مي
خاطر ضـعف ياسـين الضَـرير از اعتبـار سـاقط       بنابراين مبنا، خبر محمدبن مسلم، به

ياسـين الضَـرير،   «شود؛ زيرا شيخ طوسي، گرچه اين روايت را در تهذيب از طريـق   نمي
نقل نموده، امـا خـود در کتـاب فهرسـت، در     » عن حرِيز بن عبداهللا، عن محمدبن مسلم

  ٣١».به اسانيدش دسترسي داشته است«د حريز بن عبداهللا فرموده: مور
محمـد بـن   «کنـد؛ زيـرا    اضمار روايت مشکلي براي روايت ايجـاد نمـي   مقدمه دوم:
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 7کنند و ايـن بزرگـان، هميشـه از امـام     پرسش نمي 7و همانند او، از غير امام» مسلم
  کنند. بنابراين، مضمرات آنان حجت است.   روايت نقل مي

  سند روايت نقد

در سند روايت، ياسـين الضـرير مجهـول اسـت و بـا وجـود چنـين         :نقد مقدمة اول
، شـيخ  ٣٢تـوان بـر اسـاس آن فتـوا داد. مرحـوم نجاشـي       شخصي در سند روايت، نمـي 

اند. بحث تعويض سند نيز بحثي اسـت   وي را توثيق نکرده ٣٤و عالمه مجلسي ٣٣طوسي
قبول همگان باشد تـا بتـوان بـدان تمسـك     گونه نيست كه يك اصل، مورد  مبنايي و اين

  جست و مشكل حديث را به طور كلي حل كرد. 

  شهرت عملي روايت محمد بن مسلم 

  آيا با عمل اصحاب، ضعف سند منجبر خواهد شد؟
، از معتبرتـرين  »جبران ضعف سند به عمـل اصـحاب  «در نگاه برخي از علما، قاعده 

و برخي ديگر از بزرگـان، در   ٣٦اهللا داماد ، آيت٣٥قواعد است. مرحوم آيت اهللا شاهرودي
  اند.   اين مسئله، به همين قاعده تمسک جسته

  نقد و بررسي

عمل اصحاب و مشهور فقها به اين روايت (که بتوانـد مؤيـد باشـد)، قابـل خدشـه      
ها برگرفته  شود که قدماي از فقها ـ که نظر آن  است؛ زيرا ضعف سند هنگامي جبران مي

روايت عمل کرده باشند. ليکن در ارتباط با مدلول اين روايت بايد  است ـ به  :از ائمه
  اين مسئله در کتب فقهي عنوان نشده است.   =گفت تا زمان شيخ طوسي

عقيل، جعفـي، رضـي، ابـن حمـزه،      شيخ مفيد در بحث طواف كتاب المقنعه، ابن ابي
از فقهـا، اصـالً   صالح و بسياري  مفيد ثاني (فرزند شيخ طوسي)، سيد مرتضي، سالر، ابي

.ق)،   ه٤٨١اند و نيز بعد از شيخ، تا زمان قاضي ابن براج (متوفاي  به اين مسئله نپرداخته
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روايت حلبـي  » من ال يحضره الفقيه«شيخ صدوق در کتاب  ٣٧به آن پرداخته نشده است.
  را که بر جواز طواف، حتي پشت مقام ابراهيم، داللت دارد، نقل کرده است.

ينجا شهرت فتوايي بين قدما ثابت نيسـت؛ چـه رسـد بـه اينکـه کسـي       بنابراين، در ا
شهرت عملي به اين روايت را نزد قدما ادعا کند؛ زيرا به فرض شهرت فتواييِ قـدما در  
مسئله، اين احتمال وجود داشت که مستند قدما در مسئله، روايت مورد بحـث نبـوده و   

اهللا  که بعضي از علما، مانند مرحوم آيـت  به علل ديگر؛ از جمله احتياط، باشد؛ مضافاً اين
  دانند.   ، اساساً عمل مشهور را جابر ضعف سند نمي٣٨خويي

  داللت روايت محمد بن مسلم 

آيـد کـه بـه     به دست مي 7قابل ذکر است که از سؤال محمدبن مسلم از امام  اکنون
آن حـد،  پرسـد کـه    مي 7اي بوده و براي همين، از امام نظر وي، طواف داراي محدوده

چه مقدار است؟ پس، اصل ثبوت حد براي مطاف، در ذهن محمدبن مسلم مفروغ عنـه  
نـد   ا نيز در اين روايت، اين معنا را تأييد فرموده و در مقام تحديد برآمـده  7بوده و امام

اند. بنابراين خود ايـن سـؤال، ايـن معنـا را افـاده       و آن حد مورد سؤال را مشخص کرده
  کند.   مي

اي آمـده کـه ظهـور در وجـوب دارد، آنجـا کـه        محمد بن مسـلم جملـه   در روايت
�ED4|���4 «فرمايد:  مي �7�� �
 �+ &d ��� �f �5 �� �+ �{ �)����� 4{� �<��L� �j 4r �) �% $! ��N� ��� �� طبق داللـت ايـن روايـت،    ». +�

طواف بايد بين بيت و مقام باشد و چرخيدن در خارج از اين محدوده، طواف نيسـت و  
ندارد. بنابراين، مطابق اين روايت، واجب است طواف بين خانه خدا و مقـام  مشروعيتي 

طـور كـه در روايـت آمـده، مـالك، جايگـاه مقـام ابـراهيمِ زمـان           ابراهيم باشد و همـان 
) است، نه جايگاه مقام ابراهيم در زمـان حضـرت   :(امام باقر يا امام صادق 7معصوم
  دوم، به جايگاه كنوني منتقل شد.؛ زيرا مقام ابراهيم، در زمان خليفه 9رسول

هاي تـاريخي، مکـان مقـام ابـراهيم بعـد از       در ضمن، با توجه به اينکه طبق گزارش
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جايي در آن صورت نگرفته، بايد براسـاس داللـت    خليفه دوم تاکنون تغيير نکرده و جابه
ز اهللا و مقام ابراهيم طواف نمود. همچنـين محـدوده طـواف ـ کـه ا      اين روايت، بين بيت

بيت اهللا تا مقام ابراهيم است ـ را بايد در اضالع چهارگانه کعبـه معظمـه رعايـت کـرد؛      
� «فرمايد:  زيرا روايت مي 4�� �)� �\ �5� 4% 4O����6��� � ���� �� 4{� �<��L� � ���� � �% �0 �! �- ¦! 4�� �� �{ �)����� �� 4{ �)����� �X�6 �- $! ��N� ��

� �	 «
 &� 4O���6��� « ضلع عراقي و شامي ـ کـه حجـر اسـماعيل در آن واقـع      و ثمره اين نکته در
است ـ ظاهر خواهد شد؛ زيرا بنابراين روايت، محدوده طواف در آنجا نيز همانند سـاير   
اضالع بوده و طبيعي است با مالحظه حجر اسماعيل، محدوده طواف در آن ناحيـه، بـه   

  ذراع تقليل خواهد يافت.   ٥/٦
ايت، در شـرطيت طـواف ميـان بيـت و مقـام،      که بر اساس ظاهر رو  پر واضح است

طور که از ظاهر فتاواي مشهور و روايت يـاد   فرقي بين اختيار و غير اختيار نيست، همان
فرقي بين اضطرار و اختيار هم نيست و تنها کسي کـه فـرق قائـل      شود، شده فهميده مي

حـال اختيـار   حد مذکور مربوط به «فرمايد:  شده، مرحوم ابن جنيد اسکافي است که مي
توان در بقيه جاهـا طـواف    رود و مي است و در حال اضطرار، خصوصيت حد از بين مي

  ٣٩».کرد
حال اضطرار و اختيار، با قطع نظـر   قابل توجه است که نتيجه اطالق روايت نسبت به

بايست نايـب گرفتـه    اين است که در فرض عدم امکان طواف در حد مي  از دليل خاص
ق اين است که روايت در مقام بيان حکم وضعي است نه تکليفي کـه  شود؛ اما نکته اطال

  دائر مدار قدرت باشد.  

  اشکاالتي بر داللت روايت 

  روايت وارد شود؛ مثالً گفته شود: » داللت«ممکن است چند اشکال بر 
(41 ��4«در روايت آمده است:  &. �0 4! �	 �� a
� &��̂��� ��� ��9 � �� 4O����6���4� ��)� &+)&� �( &�&i� �\�/ �� 4{�� �<��L

 4O���6��� � ���� �� 4{� �<��L� � ���� � �% ��)&+)&��H �{ �)�����ooo .«شود که مقـام ابـراهيم    از ظاهر کلمات فهميده مي
در گذشته جلوتر از محل کنوني قرار داشته و بر حسب بعضي روايات، چسبيده به کعبه 
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اين مخالف آيه نماز طواف است کـه   بوده که خليفه دوم آن را به جايگاه کنوني آورد و
ُِذوا ِمْن َمقاِم إِبْراِهيَم ُمَصـً¶ّ (خداوند متعال فرموده: 

َّ
ªاز مقـام ابـراهيم، نمازگـاهي بـراي     « ؛) َو ا

 مقـام  اگـر  پـس . شـود که طبعاً ابتداي آن از پشت مقام مـي  )۱۲۵). (بقـره:  خود اختيار كنيد
 خوانـد؛  طـواف  نمـاز  هم مقام جلوي شودمي اکنون بوده، کنوني جاي از جلوتر ابراهيم

آنکه از نظر احاديث  با بوده است، جلوتر، حديث اين طبق آيه، نزول وقت در مقام زيرا
  جلوي جايگاه کنونيِ مقام خواند. توانو فتاوا مسلم است که نماز طواف واجب را نمي

پيرامـون خانـه و    9مردمِ زمـان پيـامبر  «که روايت فرموده است:  همچنين الزمه اين
، ايـن اسـت کـه مقـام     »گرديد گشتند و شما امروز بين خانه و مقام مي مقام (هر دو)، مي

، متصل به کعبه بوده است. حال آنکه اين مسئله قابل 9ابراهيم در زمان حضرت رسول
آيـد ايـن اسـت کـه چـرا حضـرت        ترين پرسشي که به ذهن مي التزام نيست؛ چون مهم

قدام به قرار دادن مقام در جايگاه اصـلي خـويش ننمودنـد. آيـا     ، خود شخصاً ا9رسول
پس از ترميم مسجد، مقام را که متصل به کعبه بوده، در اين  9سزاوار نبود که حضرت

  دادند؟! جايگاه اصلي و فعلي قرار مي
گشـتند و شـما امـروز ميـان ايـن دو       اينکه مردم در گذشته، پيرامون خانه و مقام مي

اين دو نوع گشتن، يکسان بودن دو اندازه نيست؛ زيرا گشتن دور خانه  گرديد، الزمه مي
و مقام در گذشته، حد معيني ندارد و تا آخر مسـجد هـم جـا دارد. پـس ايـن نتيجـه را       

� ���4O���6 «دهد که  نمي ���� �� 4{� �<��L� � ���� � �% �0 �! �- ¦! 4�� �� �{ �)����� �� 4{ �)����� �X�6 �- $! ��N� ��ا ضميمه جمله ؛ مگر ب»
!¦ «فرمايد:  بعدي که مي 4�� �� �{ �)����� �� 4{ �)����� �X�6 �- $! ��N� ��بنابراين جمله اولـي از اثبـات انـدازه    ». 

  گذشته، اجنبي است!
���|D«جمله  7�
+ d�� �f 5 در واقع نوعي انکار امري حسي اسـت؛ وانگهـي چـه     »+���

صحيح بين خانه و مقام باشد، اما  ربطي به جمالت گذشته دارد؛ زيرا اگر هم حد طواف
طـواف  «آنچه قابل انکار نيست اين است که الاقل طواف است؛ با آنکه خود اين جملـه  

که در آخر آمده منافات دارد و اين خـود  » کان طائفاً لغير البيت«با عبارت ديگر: » نکرده



 )دوم(جلد فقه حج در آينه  ۴۲۸
 

نگشـته  انکار عملي حسي است، چگونه کسي مقام را داخل در طوافش کنـد دور خانـه   
است؟! نهايت آنکه دور هر دوي خانه و مقام گشته و اين خود اشکالي ديگر در روايت 

  است.  
توان فهميد فقط اين است که  نظر از همه ايرادات و تناقضات، چيزي که مي با صرف

ذراع در  ٥/٢٦اگر در تمامي دورهاي طواف، از پشت مقام ابراهيم بگردي، يعني بيش از 
فهمـيم کـه مـثالً     روايت نمي ه دور باشي، طوافت باطل است. ما ازاينهمه دورها از خان

  اگر فرد طواف کننده به اندازه يک وجب از اين مقدار دورتر رود، آن دور باطل است. 

  پاسخ به اشکاالت داللت روايت 

  هيچ يک از اشکاالت مذکور وارد نيست: 
 9ر زمان حضـرت رسـول  اين فرض که جايگاه مقام ابراهيم د پاسخ به اشکال اول:

نمـاز   ٤٠کنار بيت بوده و پس از آن به جايگاه کنوني تغييـر داده شـده، مخـالفتي بـا آيـه     
پشت مقام ابراهيم ندارد؛ توضيح آنکه، هرچند ممکن است کسي از ظاهر اين آيه تصور 

تواند پشـت جايگـاه قبلـي مقـام ابـراهيم نمـاز بگـزارد، امـا مطـابق روايـت            کند که مي
که مفسر قرآن هستند، جايگاه شرعي نماز طواف، پشت مقام کنوني اسـت.   :بيت اهل

 محمود آمده است:   در صحيحه ابراهيم بن ابي
� �r «
4� &O�
 &-7  &��� �� ���/ �F ����]̂�� �)� &l &�� �� 4{� �<��L� �D�
 �u 4F �S( 4 �;��� 4Q� �)�R ���i �V �� �0 «� �"&/

4�� 41) &. �0 4! �	 �� a
� ��� ��9  : �1� �-oF ���]̂�� �) &l &�� ��٤١ 
آيا دو رکعت نماز واجـب طـواف را پشـت مقـامي کـه اآلن      «پرسيدم:  7از امام رضا

پشـت  «؟ حضرت فرمـود:  »بوده است 9هست، بخوانم يا جايي که در عهد پيامبرخدا
  ». جايي که فعالً مقام هست، بخوان

نمـاز پشـت مقـام فعلـي را امـر       :يـابيم کـه ائمـه    با توجه به اين روايـت، درمـي  
اند؛ چه آنکه اگر مقام چسبيده به بيت هم باشد، نمـاز در جايگـاه کنـوني مقـام،      فرموده

D %>�}«صدق u �`" «کند و نماز صحيح است.   مي  
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در مورد مکان مقام ابراهيم چند ديدگاه وجـود دارد و خالصـه    پاسخ به اشکال دوم:
جايگاه مقام ابراهيم در زمان ما همان جايگـاه   :يتآنکه مطابق روايت رسيده از اهل ب

آن را متصل بـه کعبـه نمودنـد. لـيکن      9مقام در زمان جاهليت است و حضرت رسول
  ٤٢خليفه دوم بار ديگر آن را به جايگاه زمان جاهليت (جايگاه کنوني) منتقل نمود.

ي) ابـراهيم  بين بيت و مقام (کنون» محدوده طواف«اند:  در اين روايت فرموده 7امام
کنندگان بوده تا از مطـاف   اي براي طواف است. در واقع جايگاه کنوني مقام ابراهيم نشانه

خارج نشوند؛ نه آنکه مقام در حکم موضوعيت داشته باشد. پس جايگـاه اصـلي مقـام،    
کنار بيت است و لزومي به تغيير نداشته که چنين پرسشي طرح شود. آري، پس از تغيير 

اند که طواف، بين بيت و مقـام کنـوني    فرموده :ر زمان خليفه دوم، ائمهجايگاه مقام د
و » 9محــدوده واقعــي طــواف در زمــان حضــرت رســول «باشــد. و ايــن همخــوانيِ 

اي باشد که محدوده واقعـي طـواف، در آن    تواند قرينه مي» جايي توسط خليفه دوم جابه«
  ذراع بوده است.  ٥/٢٦زمان همين مقدار 

به فرض که جمله اول از تعيين محدوده طـواف بيگانـه باشـد،     سوم:پاسخ به اشکال 
!¦ «فرمايد:  جمله دوم که مي 4�� �� �{ �)����� �� 4{ �)����� �X�6 �- $! ��N� ��، ظهور و نص در صـورت مسـئله   »

دارد و حال آنکه گشتن دور خانه و مقام در گذشته نيز حد معيني داشته و چنين نبـوده  
تقريبـاً   9طواف کنند. در واقع مسجد در زمان حضرت رسـول که در کل مسجد فعلي 

  به مقدار محدوده طواف کنوني بوده است. 
پر واضح است که روايت درصدد تبيين حکم شرعي و فقهي  پاسخ به اشکال چهارم:

شـود يـا    که آيا به چنين گشتني طواف اطالق مي مسئله است و نه تبيين عرفي و عقلي، 
  خير. 

�Q��R 5 «رمايد: ف مي 7خود امام ؛ چه آنکه اين گشـتن طـواف اسـت، امـا طـواف      »+���
� 4��4O���6 «شرعي نيست؛ زيرا غير خانه خدا را طواف کرده است:  �B �y4� *�;4|� �R ��� ؛ مثل اينکـه  »��

!4 «کسي مسجدالحرام را طواف کند:  4� �]��L�4� �Q��R �5 �% P�e��4�.«  
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  بايـد در حـد بيـت و مقـام باشـد و      فرمايد طـواف  روايت مي پاسخ به اشکال پنجم:
شود که بايد همه اشواط طواف در اين محدوده انجام شـود.   از اطالق روايت فهميده مي

  و نـه عقـالً) از ايـن محـدوده    ـ   اگر کسي به مقداري (عرفاً ـ البته با کمال دقـت عرفـي   
d& «جـا نيـاورده اسـت؛     دور شود، در واقع چنين فردي طواف شرعي بـه  ���� �f 5� �� �+ �7���
 �+

 ED4|���4�.«  
داللت روايت محمدبن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام، قابـل   بندي نهايي: جمع

  مناقشه نيست و مشکل، تنها از ناحيه ضعف سند است.

  . ادله صحت طواف خارج از مقام 2

بـه دو دليـل اسـتناد    » عدم لزوم طـواف بـين بيـت اهللا و مقـام ابـراهيم     «معتقدين به 
  ».اطالق قرآن و روايات و روايت صحيحه حلبي«اند:  کرده

  الف) اطالقات 

َعتِيقِ ( از آيه
ْ
َْيِت ال ْdفُوا بِا َوّ ََطّ شود کـه طـواف بايـد پيرامـون      فهميده مي) ۲۹(حـج:   ) َو �ْ

آن است که فرد عرفـاً بايـد آن مکـان را    » طاف بالمکان«کعبه انجام شود و ظهور معناي 
محور طواف خود قرار دهد و محدوده خاصي شرط نيست. همچنين ايـن مطلـب را از   

  توان استفاده کرد؛ از آن جمله:  اطالق روايات نيز مي
�̂� Q)�&��H& «، آمـده اسـت:   7عمـار از امـام صـادق    بـن  معاويـة ک ـ در صـحيحه   ي &_

o 4O���6���4�o.«.٤٣  
، آمده اسـت:  7دو ـ در روايت صحيح يا حسن از حفص بن بختري از امام صادق 

» 4O���6���4� &Q)&��(.«٤٤  
، آمده است کـه  7بن عمار از امام صادق معاويةسه ـ مطابق نقل کافي، در صحيحه  

��4��4O���6 «فرمود:  �D&R.«٤٥  
فهميم که هرگونه طوافي  ين روايات، وجوب طواف را بيان کرده و از اطالق آن ميا
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يابـد، چرخيـدن بـه دور     است. همچنين در واقع، آنچه عرف از وجـوب طـواف درمـي   
دهند. پس در اين صـورت   گونه که همه مسلمانان و متشرعين انجام مي اهللا است؛ آن بيت

شـود و امـر    خدا هستند، طواف محقـق مـي   که مسلمانان در حال چرخيدن به دور خانه
  يابد. شارع مبني بر وجوب طواف، امتثال مي

کنندگان را که متصل  فردي را در نظر بگيريد که از طبقه فوقانيِ مسجدالحرام، طواف
بيند که همگي در حـال طـواف پيرامـون     به هم هستند، مشاهده نمايد؛ در اين هنگام مي

گذارند. آري، اگر به  وده بين بيت و مقام و غير آن نميخانه خدا هستند و فرقي در محد
کس در مسجدالحرام در حال طواف نباشد و کسي با فاصله زياد پيرامـون   فرض که هيچ

 ٤٦ اي که عرف آن را طواف نداند، طواف شرعي تحقق نيافته اسـت.  گونه کعبه بچرخد به
فـرض اتصـال بـه    البته اين سؤال مطرح است که آيا صدق عرفيِ طـواف در خصـوص   

صف طائفين محرز است يا آنکه علي االطالق صدق عرفي را براي کسي که در مسـجد  
  دانيم؟ کند، محرز مي طواف مي

شود: مقتضاي اطالقات، صحت طواف در صـورت صـدق عرفـي     در پاسخ گفته مي
است و هر جا که در مسجدالحرام طواف کند، صدق عرفي طواف بالبيت محـرز اسـت.   

ويژه در هنگام ازدحـام، جـاي شـک و ترديـد      کنندگان، به اتصال طواف آري در صورت
گذارد. بنابراين، قدر صحيح اين است که اگر از بيـرون مسـجدالحرام بگـردد،     باقي نمي

گـردد،   طوافش دور مسجد است نه کعبه. ولي مادام که داخل مسجدالحرام دور خانه مي
  دور خانه است.  هر اندازه هم فاصله داشته باشد، طوافش طبعاً 

  يب) روايت حلب

انـد و آن   معتقدين به اين ديدگاه، عموماً به يک روايت قابـل توجـه اسـتدالل کـرده    
محمـد بـن   «اي نسـبت بـه روايـت      العاده روايت حلبي است. اين روايت يک امتياز فوق

اي که اين روايت به صـحيحه حلبـي    گونه دارد و آن نيز صحت سند آن است؛ به» مسلم 
  شهرت يافته است.
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  متن روايت

 &O���q� �. : �1�� �- , «��46 �
 ��N� Í 4�� �� 45��� 4!��̂� &Y �5� �� E��� ���/ �5� �� 4d4���� �.4~4� 4 �� �] &N� 45�� « 4� �� &5�� &!�̂� &Y
4�� 4!�6 ������/7  x̂4T &P� �
 �V �; �H �̀ �+ *�.�q �� 4P4� M �0�/ � �% �� �w4� �  $J 4�&/ � �% �1� �- 4{� �<��L� �D�
 �u 4Q� �)�̂�� 45 �� 

o*� �! &� &P�� 4% �!4 �� �x ���/٤٧ 
آن «در مقام پاسخ از سؤال حکم طواف در پشت مقام ابراهيم فرمودند:  7امام صادق

نکـه ناچـار   يم؛ پـس چنـين مکـن مگـر ا    بين را دوست ندارم، گرچه اشکالي در آن نمي
  ».شوي

  سند روايت

براي استناد به اين روايت بايد ثابت شود که همه سلسله سند روايـت مـورد اعتمـاد    
هستند. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، معروف به شيخ صـدوق، و محمـد   

  از بزرگان و مورد وثوق هستند.  ٤٨الحلبي شعبةبن علي ابن ابي 
» ابـان بـن عثمـان   «باشـد و چـه   » ابان بن تغلب«چه   ،»ابان«به » شيخ صدوق«طريق 

در اين روايت، ابـان بـن تغلـب    » ابان«برخي احتمال داده اند که مراد از  ٤٩صحيح است.
» ابان بن عثمان احمري«مراد از ابان در اينجا  ٥١است. اما ما معتقديم ٥٠است که قطعاً ثقه

کنـد و نـه از حلبـي.     واسطه از امام نقل مي بي است؛ زيرا ابان بن تغلب معموالً» احمري
همچنين در مجامع روايي در ذيل افرادي که ابان بن عثمان از آنهـا روايـت نقـل کـرده،     

تر آنکه ابان بن تغلب، جزو طبقه ششم اسـت؛   محمد بن علي حلبي موجود است و مهم
ال اينکـه مـراد در   تواند از راوي طبقه هشتم روايت نقل کند. بنـابراين، احتمـ   چگونه مي

  اينجا ابان بن عثمان باشد، بيشتر است.
به هرحال، ابان بن عثمان نيز مورد وثوق بوده و اشـکاالت برخـي دربـاره وي وارد    

اند که واقفي، ناوسي يـا فطحـي بـوده و وي را بـه فسـاد       نيست. برخي درباره وي گفته
  اند. در پاسخ به اين اشکال بايد گفت: مذهب متهم کرده

چنين انتسابي در مورد اين شخصيت، مورد اتفاق نيست و در اصلِ پذيرش آن،  :اوالً
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��5 «انـد کـه عبـارت     احتمـال قـوي داده  » قاموس الرجال«خدشه است. صاحب  4% ���� �� ��
F�̂ 4.� &�4F�̂ «در رجال کشي در اصل » ���̂� 4.4�� �<�� �5 4% ��� �� ��حضـرت آيـت اهللا    ٥٢بوده اسـت. » 

  ٥٣».منشأ اينکه ابان بن عثمان فطحي بوده را نيافته است«فرمايد:  خوئي نيز مي
ثانياً: فساد مذهب اين شخصيت، با فرض ثقه و مورد اطمينـان بـودن وي، در قبـول    

��«روايت ايشان تأثيري منفي ندارد؛ زيرا از باب قاعده �/ �0 � �% �� &0 �  �� �� &� �0 � �% �� &, &u «ن تـوا  مي
  هاي وي استناد کرد. به گفته

: «گويد:  ثالثاً: شيخ صدوق در مجلس دوم از کتاب شريف امالي مي �1�� �- E �B� �� &� 4��/ 45���
 �3�� &� &5�� &�����/ �� &	�� 4% ,���4 4¡� �� �% �5 4% ¦F ���� �I �4� �_!̂ پس ابان بن عثمان از مشايخ ابن أبي عميـر   ٥٤».���

EF «فرمايد: گردد که مي م شيخ مياست که بالطبع مشمول شهادت عا �<4_ 5 �� ̂x4T M 4� �( �x.«٥٥  
آنچه موجب دقت نظر است، اين است که بسـياري از بزرگـان و اعـاظم محـدثان و     

عمير، حسن بن علي بن فضال، حسن بن محبوب، حمـاد،   روات تشيع، همچون ابن ابي
شـيخ   ٥٦انـد.  نقـل کـرده   هشام بن سالم، الوشاء، يونس و غيره، از ابان بن عثمان روايـت 

و لحـن    طوسي در فهرست و رجال خويش پس از شرح حال زندگي وي، هـيچ اشـاره  
از اصـحاب اجمـاع اسـت؛    » ابان بـن عثمـان  «تر آنکه  مهم ٥٧مذمتي نسبت به وي ندارد.

  فرمايد: مرحوم کشي مي
 ��# ���-/ � ,�)�)<( �L �	<(!KH � >x'l 5% ·K( �% ·�?KH a
� F��KV�� OVI/

� � �� �0� 5�� X��I ;�;\ Fi�. ,�l��� ��. � �l�\�!� 5(,�� Fi]�� w���/ ��� 5% ,P<;��
]�� 5� ���� � B�� 5� �� !6� � ���]% 5� ��!6�a �]�� 5� ��� � �3�� 5� ���� �a 

o�3�� 5� ���/ �٥٨ 
گفتني است، از ابان بن عثمان بيش از شصت روايت در مجامع روايي شيعه موجـود  

تـوان اطـالق کثيرالروايـه را     با چنين وضعيتي، وي يکي از افرادي است که مي است که
  ٥٩بدو داد.

همه شواهد و قرائن فوق داللت دارد که ابان بن عثمان، مورد وثوق بزرگان مـذهب  
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که از بزرگـان و محـدثان   » شيخ صدوق«اند؛ از جمله  بوده و به روايات وي اعتماد کرده
  روايت عمل کرده است.  جليل القدر بوده و به اين 

  اشکال اعراض مشهور

انـد؛   اي بر عدم اعتماد و عمل به روايت دانسته برخي از فقها اعراض مشهور را قرينه
�45 «براي مثال مرحوم آيت اهللا شاهرودي فرموده است:  �� ¦j4\� �% &P�� �� 4[� �? �"�c� &b� � ��4T 54��� ��

 4P4� 4X �� �V��«بنـابراين اعـراض مشـهور    ». به ايـن حـديث اسـت   اعراض فقها مانع عمل کردن «؛ ٦٠
ترين مانع بـراي عمـل بـه ايـن روايـت       بزرگان مذهب از روايت صحيحه حلبي، بزرگ

  خواهد بود.

  پاسخ اشکال اعراض مشهور 

گروهي از بزرگان به داليل ذيل اين اشکال را وارد ندانسته و عمل به روايت را تمام 
  اند:    شمرده

اعـراض قـدماي از اصـحاب      مشهور که مانع از عمل به روايت است، اعراضک ـ  ي
که در بين قدما، مرحوم شيخ صدوق بـه ايـن روايـت     ، عالوه بر اين٦١است، نه متأخرين
  بسا مستند ابن جنيد هم در فتواي خودش همين روايت بوده است. عمل کرده و چه

مشهور هنگامي موهن روايت است که کاشف از خلل در نقل يا منقول  اعراض دو ـ 
باشد و چنانچه احتمال داده شود که اعراض از جهت وجه صناعي بوده، موهن نخواهـد  

  بود.
وهن روايت با اعراض مشهور، مورد اختالف است؛ زيرا برخي از فقهـا   اساساً سه ـ 

  دانند. پس اشکال مبنايي است.  اعراض را موهن نمي ٦٢همچون مرحوم آيت اهللا خويي

  داللت روايت 

  اين روايت صحيحه به امور ذيل داللت دارد: 
  ٦٣ـ روايت ظهور دارد که طواف پشت مقام ابراهيم، در هنگام ضرورت، جايز است.



 ۴۳۵  محدوده طواف
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

ـ روايت داللت بر صحت طواف پشت مقام ابـراهيم، بـه هنگـام اختيـار دارد؛ زيـرا      
J$ «فرموده است:  7امام 4�&/ � �%  *�.�q �� 4P4� M �0�/ � �% �� �w4� � .«  

ـ طواف پشت مقام ابراهيم جايز اسـت، هرچنـد عملـي اسـت مکـروه و البتـه ايـن        
فرمايد:  کراهت با وجود ضرورت، برطرف خواهد شد؛ زيرا با توجه به جمله امام که مي

» x̂4T *� �! &� &P�� 4% �!4 �� �x ���/ « ٦٤اضطرار، نداريم.، دليلي بر منع يا کراهت، در صورت وجود  
� /��0 «ـ جمله  �% �� �w4� �  $J 4�&/ � �%�  *�.�q �� 4P4�درباره حالت اختيار است؛ زيـرا در آن هنگـام   » 

است که فرد ممکن است رغبت به انجام عملي يابد يا آنکه رغبت نيابد. امـا در حالـت   
رغبـت در   يابد؛ چه آنکـه در حالـت اضـطرار،    اضطرار، اصالً رغبت و ابراز آن معنا نمي

  فعل متصور نيست.  

�x̂4T &P « ـ در روايت آمده است: �V �;�H �̀ �+ *� �!&� &P�� 4% �!4 �� �x ���/ «   شـود کـه    و اين پرسش مطـرح مـي

نهي در اين جمله، آيا نهي تنزيهي است يا نهي تحريمي؟ در پاسخ بايد گفت کـه بـه داليـل    
�� «فرمايـد:   طرفي در ابتداي روايت مي است؛ زيرا از» نهي تنزيهي«ذيل، نهي در اين روايت  �%

 *�.�q�� 4P4� M فرمايـد:   ؛ اشکالي در طواف پشت مقام نيست و از طرف ديگر در ذيل روايت مي»/��0
» &P�
 �V �;�H �̀   اي بر تنزيهي بودن نهي در جمله است.   ؛ در نتيجه همين خود قرينه»+�

، خـود بهتـرين   »ت ندارممن چنين عملي را دوس«فرمايد:  مي 7همچنين، وقتي امام
قرينه است بر اين مطلب که مراد از اين نهي، نهي تحريمي نيست و فقـط نهـي تنزيهـي    
است. پس، نفي محبوبيت در اينجا نوعي حکم غير لزومـي بـوده و داللتـي بـر حرمـت      

��w�4 «کند. بنابراين، به داللـت جملـه    وضعي و يا تکليفي نمي �  $J� 4�&/ �� �P& «و » %� �
 �V �; �H �̀ � �+« ،
طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مکروه است. ولي در حال اضطرار، بـه داللـت   

�* x̂4T «جمله  �! &� &P�� 4% �!4 �� �x ���/ « گردد. اين کراهت مرتفع مي  

  اشکال بر داللت روايت 

فرمـوده و از  » \;�� ��J« 7روايت دچار تناقض دروني است؛ زيرا از طرفـي امـام  
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اند. با توجه به اينکه ظاهر نفـي حـب، داللـت بـر حرمـت       نموده »\;� ��q«طرف ديگر 
فرمـوده باشـند طـواف پشـت      7دارد، پس چگونه ممکن است که در يک روايت، امام

مقام ابراهيم حرام است و از طرف ديگر نيـز فرمـوده باشـند جـايز اسـت و در انتهـاي       
P& «روايت نيز بار ديگر تأکيد شده که  �
 �V �; �H �̀ �+ !«  

  شود؛ زيرا:  به اين اشکال، با کمي دقت در روايت برطرف ميپاسخ 
که اين نفي حـب، توسـط    حب ظهور در حرمت ندارد؛ به خصوص وقتي  : نفياوالً

6&�(]¦ �«فرمود:  باشد. اگر مثالً مي 7امام �Y B �C P�\T« جاي اين بود که کسي ادعاي داللت ،
  روايت، فقط داللت بر کراهت دارد.آن بر حرمت نمايد. اما تعبير مورد بحث در 

» مرجوحيت عمل«يابد،  ثانياً: آنچه عرف از تنافي بين نفي بأس و نهي در روايت درمي
است؛ زيرا داللت نهي بر حرمت، داللتي ظهوري است. ولي صيغه نفي بأس، داللتي نصـي  

ص مقدم بـر  و صريح دارد؛ در نتيجه نهي در اينجا را بايد حمل بر مرجوحيت نمود؛ زيرا ن
گونه تناقضي وجود ندارد و مثل اين اسـت کـه کسـي     ظهور است. بنابراين در روايت هيچ

�4P4 «بگويد:  ��q�� �x &P̂�4��� �XV 4;�� � �, �l $J 4�&/ �x «  :و يا آنکه بگويـد» x 5��� X�V;�� � �,� �l W F
��� &% �x
P
V;H «   ي در اينجـا  فهمـد، ايـن اسـت کـه چنـين عملـ       و آنچه عرف از ايـن جمـالت مـي

  مرجوحيت دارد و در اين روايت نيز طواف پشت مقام حمل بر کراهت خواهد شد.

  . تعارض بين دو روايت3

  کنيم:   با فرض قبول دو روايت، تعارض بين آن دو را بررسي مي
جمع عرفي بين دو روايت وجود دارد تا در نتيجـه از متعـارض بـودن     اوالً: آيا اصالً

  ايي در کار نيست و بالطبع تعارض مستقر است؟   جمع عرفي خارج شود يا آنکه اصالً
ثانياً: اگر جمع عرفي وجود نداشته و تعارض مستقر شده باشد، بايد بررسي نمود که 
مرجحات باب تعارض (موافقت کتاب و مخالفـت عامـه) در کـدام يـک از دو روايـت      

  ٦٥مذکور موجود است؟
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  بررسي جمع عرفي بين دو روايت

براي جمع عرفي ميان دو روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبي چند راه در ادامه 
  شود:  ذکر مي

  راه حل نخست ●

گونه جمع کرد کـه حـديث محمـد بـن مسـلم را       شايد بتوان اين دو روايت را بدين
حمل بر حال عدم ضرورت و عدم ازدحام نمود و روايت صحيحه حلبـي را حمـل بـر    

  طواف کنندگان کرد.  حالت ضرورت و ازدحام 

  راه حل دوم ●

راه جمعي بين ايـن دو روايـت آورده اسـت:     مرحوم آيت اهللا فاضل لنکراني در بيان
روايت صحيحه حلبي، نسبت به طواف خارج از حد در حالت اختيـار، مجمـل بـوده و    

��w4 «داراي اضطراب متن است؛ زيرا در روايت آمده است:  �  $J 4�&/ � �V «و » %� �; �H �̀ � �+ &P� �
و از » 
� /��0 «طرف ديگر آمده است:  �%�  *�.�q �� 4P4�توان به روشني حکـم حالـت    روايت نمي از اين ». 
شود که  طور قطع و يقين حکم حالت ضرورت از آن استفاده مي اختيار را فهميد. ولي به
  کننده نيز وجود داشته باشد.  ويژه هرگاه ازدحام جمعيت طواف بر جواز داللت دارد؛ به

بنابراين، روايت صحيحه حلبي مخصص روايت محمد بن مسلم بوده و نتيجـه ايـن   
تخصيص اين است که محمد بن مسلم، حکم مسئله در صورت اختيار را بيـان کـرده و   

  ٦٦صحيحه حلبي، حکم مسئله در صورت اضطرار را.
  اهللا محقق داماد آمده است: با تفاوت اندکي، مشابه جمع فوق، در کالم مرحوم آيت

با لسان بيان حکم وضعي در روايت محمدبن مسلم که بر عدم جـواز و بطـالن طـواف    
شـود کـه در روايـت     گونـه بـين دو روايـت جمـع مـي      خارج از مقام داللت دارد، ايـن 

J$ «صحيحه حلبي، کلمه  4�&/ � که ظهور بر کراهت و نفـي محبوبيـت دارد، حمـل بـر     » %�
  ٦٧شود. منع و تحريم مي
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����� «در روايت، جمله البته از آن جهت که  �x «     آمده، اين جمـع غيـر قابـل پـذيرش
  گردد.  مي

  راه حل سوم  ●

کنيم؛ زيرا جملـه ال بـأس در روايـت     روايت محمد بن مسلم را بر کراهت حمل مي
در روايت » ��7 ���|D«شود که ظهور جمله  حلبي صريح در جواز است و اين قرينه مي

بـه  » بـراهين الحـج  «طور که صاحب کتاب  همانمحمد بن مسلم بر کراهت حمل شود؛ 
  ٦٨اين طريق، دو روايت را جمع کرده است.

حال، اگر جمع عرفي بـين ايـن دو را بپـذيريم، بـه طـور طبيعـي تعـارض برداشـته         
شود. اما اگر قائل شويم که بين دو روايت جمع عرفي وجود ندارد، تعـارض مسـتقر    مي

  رسد. ات باب تعارض ميشده و نوبت به عالج تعارض بر اساس مرجح

  راه حل چهارم  ●

اهللا  در تعارض اين دو روايت، ترجيح با روايت حلبي است؛ زيرا موافق اطالق کتاب
مقـدم اسـت؛ چـون بـر     » ترجيح به مخالفت عامه«بر » ترجيح به موافقت کتاب«است و 

رد و الدين راوندي، ابتدا بايد دو خبر متعارض را به قـرآن عرضـه کـ    مبناي روايت قطب
کدام موافق کتـاب اهللا نبـود، بايـد مخـالف عامـه را       موافق کتاب را اخذ نمود و اگر هيچ

رسد که در صورت تساقط مرجع،  گاه بر فرض تساوي، نوبت به تساقط مي آن ٦٩گرفت.
گـردد. همچنـين پـر واضـح      اطالق ادله طواف است که شامل طواف پشت مقام نيز مـي 

شـود؛   في، طواف پشـت مقـام را نيـز شـامل مـي     است که به حسب اطالقات، طواف عر
  ٧٠کنندگان و ازدحام جمعيت. ويژه در صورت اتصال طواف به

  مبنـايي بـوده و برخـي اساسـاً آن    » %(�+¨ ���i� �`R] ��«حل  قابل ذکر است که راه
 ٧١داننـد  مرحوم شيخ انصاري، موافقت با اطالق کتاب را مرجح نمـي   اند؛ مثالً را نپذيرفته
خي از فقهاي معاصر، مانند آيت اهللا سبحاني، موافقت با عمـوم کتـاب را هـم    و حتي بر
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البته بسياري ديگر از عالمان نيـز موافقـت اطـالق کتـاب را مـرجح       ٧٢اند. مرجح شمرده
  از آن ٧٤اهللا فاضـل لنکرانـي   و مرحـوم آيـت   ٧٣اهللا تبريـزي  انـد کـه مرحـوم آيـت     دانسته
  اند. دسته

  راه حل پنجم ●

اهل سنت در مورد عدم لزوم رعايت حد در طواف، صحيحه حلبـي  با توجه به نظر 
» حکـم واقعـي  «گوييم: روايت محمد بن مسلم درصدد بيـان   را حمل بر تقيه کرده و مي

نيز راهي به جـز طـرح ايـن دو     7بوده و صحيحه حلبي، درصدد حفظ تقيه است. امام
  گونه نداشته است.   روايت بدين

�«فرمايد:  مي آيت اهللا سبحاني در اين رابطه��+� ��� W���i�� � F�<i�� �0)% W :�0� 3�\T P(
 x̂T {�%`� !� 5�( �
+ F�<i�� �;� � �V-�)�� ��N� ���� �� j��� Xfc �H<;�� X���� �
�i�( �/ 

5(%c� �� j�t.«مرحوم صاحب جواهر نيز فرموده اسـت:   ٧٥» P�|�ef~� 1)�<�� 5���( ��V\
F�<H« ٧٦».ام در صورت تقيه صحيح استطواف خارج از مق«؛  

  نتيجه نهايي

با توجه به مشکل سندي روايت محمد بن مسلم، بايـد بـه مقتضـاي ادلـه مطلقـه و      
نکـه  يصحيحه حلبي قائل به عدم محدوديت طواف بين بيت و مقام شويم و به فـرض ا 

 توانيم در مقام جمع عرفي، روايت محمـد  سند روايت محمدبن مسلم را تمام بدانيم، مي
بن مسلم را حمل بر کراهت کنيم و با فرض عدم جمع عرفي بين دو روايـت، تعـارض   

توان صحيحه حلبي را به جهت موافقتش بـا اطـالق    مستقر خواهد شد. در اين راستا مي
اش اين است که قول به عدم لزوم طواف بين بيت و مقـام،   قرآن کريم، اخذ کرد و نتيجه

  د.  شو حتي در حال اختيار، انتخاب مي
  پذيريم که طواف در محدوده، موافق احتياط استحبابي است. البته اين را مي
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 .٣٥٦، ص١؛ المبسوط، ج١٣٣، مسئله ٣٢٤، ص٢؛ الخالف، ج٢٣٧، ص١. النهايه؛ ج ١

. . قاضي ابن براج، ابن حمزه و برخي ديگر از بزرگان؛ در سلسلة ينـابيع الفقهيـه، علـي اصـغر     ٢

؛ ابن ادريـس  ١٧٢؛ ابن زهره حلبي غنية النزوع الي علم األصول و الفروع، ص٨و  ٧مرواريد، ج

مشـهور    ؛ قطب الدين محمد بن حسـين ٥٧٢، ص١ ئر الحاوي لتحرير الفتاوي، جحلي در السرا

؛ محقـق حلـي در شـرائع اإلسـالم فـي      ١٥٥به كيدري در اصباح الشيعه بمصباح الشريعه، ص

؛ عالمه حلـي در قواعـد األحكـام فـي معرفـة الحـالل و       ٢٤٣، ص١ مسايل الحالل و الحرام، ج

و إرشـاد األذهـان إلـي أحكـام      ٤٦٠، مسئله ٩٢، ص٨، جو تذکره الفقهاء ٤٢٧، ص١ الحرام، ج

؛ شـهيد  ٥٨١، ص١و تحرير األحكام الشرعية علـي مـذهب اإلماميـة، ج    ٣٢٤، ص١، ج اإليمان

؛ محقـق کرکـي در   ٧١اول، محمد بن مكي عاملي در اللمعة الدمشقية فـي فقـه اإلماميـة، ص   

، ٢، ج تنقـيح شـرائع اإلسـالم   ؛ شهيد ثاني در مسالك األفهام إلي ١٩٣، ص٣جامع المقاصد، ج

؛ فاضل هندي در کشف اللثام و اإلبهام عن ٣٧٠؛ فيض كاشاني در مفاتيح الشرائع، ص٣٣٤ص

؛ سيد طباطبائي در رياض المسايل في تحقيق االحکام بالـدالئل،  ٤٢٠، ص٥قواعد األحکام، ج

  .١٩و  ١٨، صص٧ج

  شتهاردي.، تهيه و تنظيم اإل١٣٧. مجموعه فتاوي ابن جنيد، اسکافي، ص٣

  من الحج. ١٣٢، باب٢٤٧، ص٢. من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق ، ج٤

، ٤؛ مختلـف الشـيعة فـي أحكـام الشـريعه، ج     ٣٢٣، ص١٠ . منتهي المطلـب، عالمـه حلـي، ج   ٥

  . ٦٢٨؛ ذخيرة المعاد في شرح االرشاد، محقق سبزواري، ص٢٠٠ص

، ٨بـن علـي موسـوي عـاملي، ج    . مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، سـيدمحمد  ٦

  .١٣٢ص

  .٢٩٩ـ ٢٩٥، صص١٩. جواهر الكالم، محمد حسن بن باقر نجفي، ج٧

  .٢٠٥. رساله مناسک الحج، مرتضي انصاري، ص٨

  .7، موسسه امام صادق١٧٢. غنية النزوع الي علم األصول و الفروع، ص٩

   .:البيت ، تحقيق آل٧٦، ص١٢. . مستند الشيعة في احکام الشريعة، ج١٠

������� 
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  .٢٩٥، ص١٩. جواهر الکالم، کتاب الحج، القول في الطواف، ج١١

البيـت و الـدروس    ، مؤسسـه آل ١٨، ص٧. رياض المسائل فـي تحقيـق االحکـام بالـدالئل، ج    ١٢

  .٣٩٤، ص١الشرعيه، ج

، چـاپ سـنگي مؤسسـه    ٤٤٢. کشف القناع عن حجية االجمـاع، شـيخ اسـداهللا تسـتري، ص    ١٣

  البيت. آل

  .٢٨، ص7الصول و الفروع، تحقيق موسسه امام صادق. غنية النزوع الي علمي ا١٤

با مراجعـه بـه اجماعـات شـيخ و بـه       ...«. آيت اهللا شبيري زنجاني در اين باره فرموده است: ١٥

بينيم در اکثر موارد، خالف ادعاي آنها ثابت شده است. روشـن   خصوص ابن زهره در غنيه، مي

باشـد، اساسـاً اجماعـات او مفيـد فائـده       است وقتي مدعاي کسي غالباً يا به طور شايع چنين

گونه مـوارد، بـر خـالف اصـطالح، مشـي کـرده و از        نيست؛ حال يا بايد قائل شويم که در اين

؛ کتـاب  »انـد  که از آنها اشتباه سر زده و مرتکب خطا شـده  اند يا اين اجماع مراد ديگري داشته

، موسسـه پژوهشـي   ١٣٧٥ـ   ١٣٧٤اهللا شـبيري زنجـاني    الخمس تقريرات درس حضرت آيت

  پرداز، درس شماره پنجاه.  رأي

  .١٦٩، ص٢. تهذيب االصول، ج١٦

  .٢٦١، ص١. انوار الهدايه، ج١٧

  .٢٦١. همان، ص١٨

  .٤٠٢، ص٧. سلسلة ينابيع الفقهيه، ج١٩

، ١٣؛ وسـايل الشـيعه، ج  ١٠٨، ص٥(باب حد موضع الطواف)؛ تهذيب، ج ٤١٣، ص٤. کافي، ج٢٠

  مؤسسه آل البيت الحياء التراث. ،١، ح٢٨، ابواب طواف، باب ٣٥٠ص

اسـت. مسـتند بيشـتر احکـام      :و يا صادق آل محمـد  7. اين روايت منقول از باقرالعلوم٢١

در کيان مذهب و  7است. نقش امام جعفر صادق 7شرعي فقه شيعه، روايات دو امام همام

ي ويژه فقه شيعه به حدي است که مذهب مـا را شـيعه جعفـري و فقـه مـا را فقـه جعفـر        به

از فرصت طاليي فترت، بين سلطه امويان و عباسيان، در ترويج ديـن   7نامند. امام صادق مي

  بديل از معارف الهي را براي بشريت به ارمغان گذاشت. حنيف سود جست و ميراثي غني و بي

   ، انتشارات دارالکتب االسالميه، تهران.٣٥١، ح١٠٨، ص٥. تهذيب االحکام، ج٢٢
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، چـاپ کتابخانـه   ٢١٣، ص٢؛ جـامع الـرواة، اردبيلـي، ج   ٣٠، ص١٨. معجم رجال الحديث، ج٢٣

  اهللا مرعشي. آيت

، چـاپ کتابخانـه   ٦٣٢، ص٢؛ جامع الـرواة، اردبيلـي، ج  ٤٤، ص١٥. معجم رجال الحديث، ج ٢٤

  اهللا مرعشي. آيت

؛ همچنين ٣٣٣، ص٨٩٦اهللا سيدموسي شبيري زنجاني، شماره  . رجال النجاشي، تحقيق آيت٢٥

الرجال رجال الکشي، تصحيح و تعليـق ميردامـاد، تحقيـق سـيدمهدي رجـايي،      اختيار معرفة 

  .١٦٦، ص٢؛ جامع الرواة، ج٨١٧، ص١٠٢٣شماره 

. حريز بن عبد اهللا السجستاني، ثقه، ... له کتب، ...، أخبرنا بجميع كتبه و رواياتـه الشـيخ أبـو    ٢٦

عفر بن محمد بن قولويه...، عبداهللا محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه اهللا تعالی، عن ج

  .٢٤٩، باب اول، رقم ١١٨عن حماد عن حريز؛ الفهرست، ص

  .٢٥؛ جوابات اهل الموصل في العدد و الروية، ص٩. مصنفات الشيخ المفيد؛ ص٢٧

  .٦٥٢، ص٢؛ معجم رجال الحديث، ج٦٩، ص١. جامع الرواة، ج٢٨

ـ    . مقدس اردبيلي، ياسين ضرير را مجهـول مـي  ٢٩ ؛ ٨٦، ص٧دة و البرهـان، ج دانـد: مجمـع الفائ

؛ محقق سـبزواري نيـز   ١٣١، ص٨داند: مدارک االحکام، ج صاحب مدارک وي را غير موثق مي

؛ مرحوم شهيد صـدر تصـريح بـر مجهـول بـودن      ٦٢٨داند: ذخيرة المعاد، ص وي را مهمل مي

دارد: بحوث في شرح العروة، شهيد صدر، ضمن مجموعه تأليفـات شـهيد صـدر، دارالمعـارف،     

  ت.بيرو

  ، مؤسسه آل البيت.٦٨٤، ص٣. التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج٣٠

  .ق.  ه١٤١٧، مؤسسة نشر الفقاهه ٢٤٩، باب اول، رقم١١٨. الفهرست، ص٣١

  ، چاپ مؤسسه نشر اسالمي.٤٥٣. رجال نجاشي، ص٣٢

  .١١، ص٢٠. معجم رجال الحديث، ج٣٣

دارالکتب االسالميه؛ مالذ االخيار فـي  ، ٣١، ص١٨. مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج٣٤

  .٣٩٢، ص٧فهم تهذيب االخبار، ج

  .٣١٣، ص٤هاشمي، ج . کتاب الحج، تقرير بحث آيت اهللا سيد محمود حسيني٣٥

   .٤٣٩، ص٣. کتاب الحج، تقرير بحث آيت اهللا حاج سيد محمد محقق، ج٣٦
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  .٢٤١، ص٧. سلسلة ينابيع الفقهيه، ج٣٧

بارهـا بيـان   «، »نا غير مرة ان االنجبار ممـا ال اسـاس لـه عنـدنا    وقد ذکر«فرمايد:  . ايشان مي٣٨

؛ المعتمـد فـي   »دليل است ايم که جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بي کرده

  .٣٤١، ص٤شرح المناسک، ج

  ، شفاهي.٦٣١اهللا فاضل لنکراني، درس خارج فقه حج، جلسه  . مرحوم آيت ٣٩

  . همان.٤٠

، ح ٤٢٢، ابواب الطواف، ص١٣، وسائل الشيعه، ج١٣٧ص  ٥هذيب، ج؛ ت٤٢٣ص  ٤. کافي، ج٤١

١٨١١٢.  

  .٤٢٣. علل الشرايع، ص٤٢

  .١٠٥و  ١٠٤، ص٥، ابواب الطواف؛ التهذيب، ج٢٦، باب ٤٢٣، ص٩. وسائل الشيعه، ج٤٣

  ، ابواب الطواف.٢٦، باب ٤٣٢، ص٩؛ وسائل الشيعه، ج٤١٩، ص٤. کافي، ج٤٤

  ، ابواب الطواف.٢٠، باب ٤١٥، ص٩، ج؛ وسائل الشيعه٤٠٦، ص٤. کافي، ج٤٥

  .٦١، ص١٤ سبزواري، ، ج  . مهذب األحكام، مرحوم سيد عبداألعلي٤٦

، دارالکتـب  ٢٤٩، بـاب مـا جـاء فـي الطـواف خلـف المقـام، ص       ٢. من ال يحضـره الفقيـه، ج  ٤٧

  .٣٥٠، ص٢، ابواب الطواف، ح٢٨، باب ١٣االسالميه؛ وسايل الشيعه، ج

  .٤٥، ص١٧و ج  ٣٠٢، ص١٦. معجم رجال الحديث؛ ج ٤٨

  .٥٧٤، ص١؛ جامع الرواة، ج١٦٠، ص١. معجم رجال الحديث، ج٤٩

  ، مؤسسة النشر االسالمي.٩٧، ص١شوشتري، ج . قاموس الرجال، محمد تقي٥٠

، مؤسسـه نشـر   ٢٦٤، ص٣. منتقي الجمان في االحاديث الصحاح و الحسان، شـهيد ثـاني، ج  ٥١

  ، مؤسسه نشر اسالمي.٨٧، ص٧يلي، جاسالمي؛ مجمع الفايدة و البرهان، مقدس اردب

  .١١٤، ص١. قاموس الرجال، ج٥٢

  .١٦١، ص١. معجم رجال الحديث، ج٥٣

  .١٥. امالي الصدوق، ص٥٤

  ، منشورات مدينة العلم.١٠٢، ص٢٢. معجم رجال الحديث، ج٥٥

   .١٦٤ – ١٥٧، ص١. معجم رجال الحديث, ج ٥٦
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  ، مؤسسه نشر اسالمي.٢الطبقات، ص؛ معجم الثقات و ترتيب ١١٦، ص١. قاموس الرجال، ج٥٧

  .٣٣٢و  ٢٠٦. اختيار معرفة الرجال، رجال الکشي، ص٥٨

. جامع الروايات، معجم رجال الحديث و قاموس الرجال؛ تعدادي از روايات وي را جمـع آوري  ٥٩

  اند. کرده

  . و نکـ: تقرير بحث حضرت آيت اهللا فاضل لنکراني..٢١٢، ص٣. . کتاب الحج، ج٦٠

) مؤسسـه  ١٣٧٤ـ   ١٣٧٥اهللا شـبيري زنجـاني، (   تقريرات درس حضرت آيـت  . کتاب خمس،٦١

  پرداز، درس پنجاه و دوم. پژوهشي راي

  .٣٤١، ص٤. المعتمد في شرح المناسک، ج٦٢

. مرحوم ابن جنيد نيز طواف بيرون از مقـام را هنگـام ضـرورت جـايز دانسـته اسـت؛ كتـاب        ٦٣

  ستاد اإلشتهاردي.، تهيه و تنظيم ا١٣٦مجموعة فتاوي ابن الجنيد، ص

و ظاهر هذه الروآيه هـو الجـواز علـي الکراهـه و ان     «فرمايد:  . مرحوم شيخ يوسف بحراني مي٦٤

، موسسه نشـر  ١١١، ١٦؛ الحدائق الناظره في احکام العتره الطاهره، ج»الکراهه تندفع بالضروره

  اسالمي جامعه مدرسين.

اهللا خويي که مرجحات  يدگاه حضرت آيت. الزم به تذکر است که ما در اين مقاله، بر اساس د٦٥

دانند و با عدم وجود اين دو، حکم به تسـاقط   را منحصراً در موافقت کتاب و مخالفت عامه مي

  ايم. کند، مشي کرده روايتين مي

  .٣٧٥، ص٤. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله کتاب الحج، ج٦٦

  .٤٤٠، ص٣اهللا جوادي آملي، ج اد، آيتاهللا سيد محمد محقق دام . کتاب الحج، تقريرات آيت٦٧

، انتشـارات مدرسـه مـدني    ٤٢، ص٤اهللا مدني کاشاني، ج . براهين الحج للفقها و الحجج، آيت٦٨

  کاشان.

  ، من أبواب صفات القاضي.٩. وسائل الشيعه، باب ٦٩

  .٦١، ص١٤ . مهذب األحكام، ج٧٠

  لشيخ االعظم.، لجنة تحقيق تراث ا٢٥٠، ص١. فرائد االصول، مرتضي انصاري، ج٧١

اهللا شـيخ جعفـر سـبحاني، بـه قلـم سـيد محمـود جاللـي          . المحصول في علم االصول، آيت٧٢

   .٥٠٨، ص٤مازندراني، ج
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، دارالصـديقة  ٢١٩، ص٦اهللا شيخ ميرزا جواد تبريـزي، ج  . دروس في مسايل علم االصول آيت٧٣

  الشهيدة.

، درس ١٦ضـل لنکرانـي، ج  اهللا فا . سيري کامل در اصول فقه، دوره دروس خارج اصـول آيـت  ٧٤

٥٧٢.  

  .١٠٤، ص٤. الحج في الشريعة االسالميه الغراء، آيت اهللا سبحاني، ج٧٥

  .٢٩٨، ص١٩. جواهر الکالم، ج٧٦



  



  
  
  
  
  

 و نقش آن در طواف و نماز 7مقام ابراهيم

  علي اکبر ذاکري

  .ش  ه١٣٧٧، بهار ٢٣ميقات حج، شماره 

نوشتار حاضر در پي بررسي فقهي دو مسئله بـه نگـارش درآمـده اسـت: مسـئله اول      

، با 7اينکه حد مطاف كجاست؟ و دوم اينکه آيا الزم است نماز در پشت مقام ابراهيم 

فاصله اندك و حتي در صفوف طائفان باشد، يا نماز در سمت و جهتـي كـه مقـام قـرار     

دارد، كافي است؟ نگاهي تاريخي به جايگاه اصلي مقام ابراهيم، اولين محور مقاله پـس  

دهد. نويسنده نخست جايگاه اصـلي مقـام را مشـخص کـرده و     از مقدمه را تشکيل مي

پرداختـه اسـت. حکـم     7سپس به تغيير مکان آن در زمان خليفه دوم و اعتراض ائمه

بعدي است. نگارنده در ايـن محـور، نخسـت     طواف در فاصله مقام و بيت، عنوان محور

بنـدي کـرده اسـت.    بندي و دسـته  اقوال فقها را نقل نموده و آنها را در شش قول، جمع

ايشان پس از نقل اقوال، ادله هر يك از آنها را بيـان و مـورد نقـد و بررسـي قـرار داده      

مقام) کـه نظـر   گانه، براي قول اول (عدم جواز طواف خارج از است. از ميان اقوال شش

اکثر فقهاست، چهار دليل ذکر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. در پايـان  

سنت، به صورت مختصر، نقل شده است. نويسنده  مقاله نيز ديدگاه فقهاي چهارگانه اهل

پس از بررسي اقوال و ادله آنها، نتيجه گرفته است که طواف پشت مقام، خالي از اشكال 

  رسد و طواف، در جايي كه صدق عرفي طواف داشته باشد، صحيح است. به نظر مي

سازد، وضعيتي است كـه   از مسائلي كه هنگام طواف و مراسم حج، انسان را متأثر مي
كنندگان، با تالش فراوان، درصدد اجراي اعمـال   كند. جمعيت زياد طواف مطاف پيدا مي
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افـراد، بـدون اختيـار، بخشـي از      اي است كه اند و فشار جمعيت، گاهي به گونه خويش
گردد. بخش عمده ايـن مشـكل،    كنند و طواف آنها قطع و گاه باطل مي مطاف را طي مي

دانند و بخشي ناشـي از   ناشي از فتواي فقهاست كه مطاف را در محدوده مقام و بيت مي
  گيرد. توجهي زائران نشئت مي طواف گروهي؛ و مقداري نيز از بي

اندن نماز طـواف (عمـدتاً توسـط شـيعيان) در پشـت مقـام       مشكل ديگر مطاف، خو
افتد كه بر اثر هجوم جمعيت، نمـازگزار   ابراهيم با فاصله اندك است. چه بسيار اتفاق مي

شود. اين وضعيت نـاگوار، عـالوه بـر     از حالت نماز خارج شده، در مواقعي لگدمال مي
وبي از شيعه و ايرانيان، به ديگر كند، چهره نامطل اينكه مشكالتي براي نمازگزار ايجاد مي

نمايد. صـداي   دهد و مسلمانان ديگر كشورها را نسبت به شيعه بدبين مي زائران ارائه مي
�}«طائفان به � �`K�� « و نمازگزاران به»�`�K�� «     بلند است. ايـن مشـكل نيـز ناشـي از

خوانـده   7يمپشت يـا جوانـب مقـام ابـراه     فتواي فقهاست كه معتقدند نماز بايد نزد يا
اند كه آيا نمـاز در بـين    تر، بهتر. فقها كمتر به اين سؤال پاسخ داده شود و هر چه نزديك

كنندگان صحيح است و آيا منظور از االقرب فاالقرب، پشـت مقـام اسـت     طواف  صفوف
رسـد؟ طبيعـي اسـت كـه در      مطلقاً يا منظور جايي است كه صفوف طائفان به پايان مـي 

بود و اگر بوده، ناشي از تجمع نمازگزاران در پشت مقـام بـوده، نـه    گذشته اين مشكل ن
  طائفان.

تـوانيم   آفرين وجود دارد، بهتر مـي  با بررسي رواياتي كه درباره اين دو مسئله مشكل
هاي روايي و فقهي و تعمق در روايات،  در اين زمينه سخن بگوييم و با مراجعه به كتاب

محدودكننده مطاف بين مقام و خانه، از استحكام كافي رسيم كه روايات  به اين نتيجه مي
انــد و  و الزم برخــوردار نيســتند و فقهــا فقــط بنــابر قــول مشــهور چنــين فتــوايي داده 

  اند. تر از فاصله بين مقام و بيت دانسته هايي از فقهاي معاصر، مطاف را گسترده شخصيت
شود، اين است كـه جهـت    درباره نماز طواف نيز آنچه از مجموع روايات استفاده مي

مقام، مالك است و لزوماً واجب نيست با زور و بـر هـم زدن طـواف ديگـران، نمـاز را      
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كننـدگان) در پشـت مقـام     بدون فاصله يا با نزديكي هرچه بيشتر (در بين صفوف طواف
  .خواند

 پردازيم كـه اوالً،  اينك، با توجه به روايات و فتاواي فقها به بررسي اين دو مسئله مي
حد مطاف كجاست و ثانياً، آيا الزم است كه نماز در پشت مقام، با فاصله اندك و حتـي  
در صفوف طائفان باشد، يا نماز در سمت و جهتي كه مقام قرار دارد، كافي اسـت و روا  

  نيست كه در بين صفوف طائفان نماز خوانده شود؟
عمـق در ايـن دو   اي است بـراي تحقيـق و ت   بديهي است كه اين بررسي فقهي، زمينه

  .مسئله مهم و در عمل، هركس تابع مرجع تقليد و مجتهد مقلد خويش است
قبل از بررسي اقوال و روايات اين دو مسئله، نگاهي تاريخي به جايگاه اصـلي مقـام   

  .شود، روشن گردد ابراهيم داريم تا تكليف حكمي كه بر اين موضوع بار مي

   جايگاه اصلي مقام ابراهيم

در يـك   .اهللا ياد شده اسـت  يم، در دو مورد، از مقام ابراهيم همراه با بيتدر قرآن كر
ُِذوا ِمْن َمقاِم إِبْراِهيَم ُمَص�µ (مورد، حكم نماز ذكر شده است: 

�
ªو در مورد ) ۱۲۵(بقره:  )  َو ا

اي مكان اصـلي مقـام نيـز     ديگر، مقام به عنوان آيتي از آيات خدا معرفي شده و به گونه
  ديده استبيان گر

) َQعالَِم
ْ
 َو ُهدًى لِل

ً
َة ُمباَر� ِي بَِبك�

َل َنْيٍت ُوِضَع لِلن�اِس لَث� و�
َ
فِيِه آياٌت بَيIناٌت َمقـاُم *  إِن� أ

  )۹۷و  ۹۶(آل عمران:  )إِبْراِهيمَ 
اي كه براي مردم نهاده شد، خانه مباركي است در مكـه كـه باعـث هـدايت      خانه  اولين

  .ر آن، آيات روشن الهي، از جمله مقام ابراهيم، استشود؛ د جهانيان مي
البيـان   گونه كه در تفسير مجمع برگردد (آن» بيت«به » فيه«در آيه اخير، اگر ضمير در 

آمده است)، بدين معناست كه در كعبه و متصل به آن، آيات الهـي اسـت كـه از جملـه،     
انـد؛   هاي متصل به خانه، حجراالسود و حجـر اسـماعيل   ديگر نشانه ١ مقام ابراهيم است.

آيـه،   ايـن   طبـق   ٢ نقل شده است.  با سند صحيح 7صادق گونه كه در روايتي از امام  آن
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تواند دليلي باشـد بـر اتصـال     هاي همراه بيت است و اين مي جزو نشانه 7ابراهيم مقام 
شيعه و سني نيز بر اين مطلب داللـت دارد   مقام به خانه خدا. روايات گوناگون از طريق

در  شـود كـه    استفاده مي  روايات، چنين كه مقام ابراهيم چسبيده به خانه بوده است. ازاين
بعد از تسلط بر مكه، آن را بـه   9جاهليت، آن را از خانه خدا جدا كردند و رسول خدا

ر دوران جاهليت بـوده  خانه متصل كرد. سپس خليفه دوم، آن را در جايي قرار داد كه د
  است.

  فرمايد: مي 7در روايتي امام باقر
تعيين كرده بود، كنار ديوار خانه بود و اين وضـعيت ادامـه    7جايگاه مقام كه ابراهيم

داشت تا اينكه اهل جاهليت آن را به مكـاني كـه اكنـون وجـود دارد، منتقـل كردنـد.       
ه ابراهيم جاي داده بود؛ تا اينكـه  رسول خدا بعد از فتح مكه آن را در جايي قرار داد ك

عمــر بــن خطــاب، جــاي آن را تغييــر داد و از كســاني كــه موضــع آن را در جاهليــت  
دانستند، خواست تا جاي آن را نشان دهند و مقام را در اينجا كه اكنون (عصر امـام   مي
  ٣) هست، قرار داد. 7باقر

   تغيير جاي مقام

ود كه عمـر بـن خطـاب، در سـال هفـدهم      ش هاي تاريخي چنين استفاده مي از كتاب
هجري، در ماه رجب به مكه سفر كرد و مسجدالحرام را توسعه داد و حتي بيست خانـه  

و ظـاهراً   ٤المـال قـرار داد   كه صاحبانش راضي نبودند، تخريب كرد و پول آن را در بيت
بـه   در همان زمان، مقام ابراهيم را در محلي كه در جاهليت بـود، نصـب كـرد، احتمـاالً    

خاطر مخارج خانه خدا بود كه در نظر داشت سـهم خـدا را از خمـس، بـه خانـه خـدا       
خداونـد در قـرآن،   «اين پيشنهاد را رد كرد و فرمود:  7اختصاص دهد كه اميرالمؤمنين

  ٥».چنين مصرفي براي آن قرار نداده است
ليفـه  بعد از نصب مقام در جايگاه جديد، سيل، مقام را از جاي خود حركت داد و خ

آمده بود، دوباره مقام را در جـايي كـه قـبالً    » ام نهشل«در رمضان سال هفدهم كه سيل 
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كنـد كـه    عيينه نقل مـي  ابن حجر از ابي ٦قرار داده بود، نهاد و جاي آن را مستحكم كرد.
به خانه چسبيده بود و عمر جـاي آن را تغييـر داد. پـس از     9مقام در زمان رسول خدا

در  ٧ا برد و عمر بر جـايي كـه قـبالً تعيـين كـرده بـود، برگردانيـد.       آن، سيلي آمده آن ر
  اند: اقدامات عمر نوشته

)l oO�6��� *�<K
% ��� � {)��� PVr)% a�T ��l��� {�<%  �u/ M,��٨ 
كـه بـه خانـه     اش قرار داد، درحـالي  عمر كسي است كه مقام ابراهيم را در جايگاه فعلي

  .خدا چسبيده بوده است
شود كه چون عمر ازدحام جمعيـت را ديـد و بـه     روايات چنين استفاده مياز برخي 

خاطر اينكه مطاف تميز و پاك بماند، مقام را از خانه خدا جدا ساخت و در اين جايگـاه  
  قرار داد. حال ببينيم كه آيا اين اقدام خليفه، مورد پذيرش امامان شيعه بوده است يا نه؟

   اعتراض ائمه به تغيير محل مقام

دهـد امامـان شـيعه، از كـار خليفـه دوم       روايات متعددي وجود دارد كـه نشـان مـي   
  ناخرسند بودند و آن را قبول نداشتند:

رواياتي كه قبالً ذكر شد، همه نشانگر آن بود كه اين كار عمربن خطاب بـرخالف   .١
به ايـن كـار اسـت؛     :بوده است و اين خود نشانه اعتراض امامان 9عمل رسول خدا

اند، ولـي لحـن،    گونه گزارش تاريخي مطرح نموده آشکارا آن را ذكر نفرموده و بهگرچه 
  اعتراضي است.

ها و كارهـاي   در دوران خالفت خويش، در يك سخنراني، بدعت 7اميرالمؤمنين .٢
شمارد كه امكان تغيير آن براي حضـرت ميسـر نشـده و اولـين مـورد را       خالفي را برمي

  كند: ذكر مي 7تغيير جايگاه مقام ابراهيم
/�� 1).0 P�+ PVr� M,�� jr)L� a�T PH��+ ��l��� {�<�� :%/ )� �i(/09?٩ 

پذيريد، اگر درباره مقام ابراهيم، فرمان دهم و آن را به موضـعي كـه    آيا شما از من مي
  نهاده، برگردانم؟ 9رسول خدا
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اين اسـت كـه مقـام     7در روايات وارد شده است كه يكي از اقدامات امام زمان .٣
  گرداند ابراهيم را به جايي كه رسول خدا قرار داده بود، برمي

��!6�)�� 1�- 1�- BK�)�� M�07�i� {�N�!��]L� {!l �|�<�� {�- � � :a  a��T d ���(
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ئم قيام كند، مسجدالحرام زماني كه قا«فرمود:  7ابوبصير روايت كرده كه امام صادق
اش بنيان نهد و مقام ابـراهيم را بـه جـايي كـه      نمايد تا آن را براساس اوليه را خراب مي

  ».نمايد... بوده، منتقل مي

اند. پس حكم طواف و نماز را بايد  بنابراين امامان شيعه اين تغيير را نادرست دانسته
جـايي بـا آن    باشـد و ايـن جابـه   هماهنـگ   9اي دانست كه با سيره رسول خدا به گونه

حد فاصل بيت و مقام، بـرخالف    رو محدود ساختن مطاف به منافاتي نداشته باشد. ازاين
نماز به محدوده پشت مقام (نـه   نماياند و در نتيجه، محدود ساختن محل  ديدگاه ائمه مي

تغيير نيـز   سمتي كه مقام در آن قرار دارد)، نياز به دليل محكم و قوي دارد كه مفسر اين
مربـوط    پردازيم به دو مسئله مهمي كه باشد. با توجه به اين نكته اساسي كه ذكر شد، مي

طواف در محدوده مقـام و بيـت و نمـاز نـزد و پشـت مقـام و       «و  ابراهيم است مقام   به
  .»كيفيت آن

   حكم طواف در فاصله مقام و بيت

مطـاف در فاصـله بـين    از شرائط صحت طواف و مشهور بين فقهاي شيعه است كه 
مقام و بيت است و تجاوز از اين حد، بطالن طواف را در پي دارد. برخي بر ايـن نظـر،   

اند. با اينكه در روايت، مقدار دقيق آن مشـخص نشـده، فقهـا انـدازه      ادعاي اجماع كرده
البتـه   .اند كه در تمام جهات، حفظ اين فاصله الزم است ذراع ذكر كرده ٥/٢٦دقيق آن را 

دانند، نـه از   خي فقها رعايت اين فاصله را در سمت حجر اسماعيل، از پايان حجر ميبر
  .ديوار كعبه
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پردازيم و سپس ادله هر يـك   بندي آنها مي در آغاز، اقوال فقها را نقل نموده، به جمع
  .كنيم، تا قوت قول مختار، مشخص و معين گردد را بيان و نقد و بررسي مي

   يعهاقوال بزرگان فقهاي ش

براي اينكه تاريخچه مسئله نيز روشن شود، اقوال بزرگان شيعه را به ترتيب تـاريخي  
  نماييم: ارائه مي

كتاب فقه الرضا، با اينكه برخي شرائط صـحت طـواف را ماننـد آغـاز طـواف از       .١
، به هيچ وجه شرط طواف را حركـت در فاصـله بـين مقـام و     ١١كند حجراالسود نقل مي

  .استخانه قرار نداده 
و  ١٢»مقنـع «هـاي   . ق) در كتـاب  ه٣٨١محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (م  .٢

» الفقيـه   اليحضره  من«اي به لزوم محدوديت مطاف ندارد. وي در کتاب  اشاره ١٣»هدايه«
شـود طـواف در پشـت     كند كه از آن استفاده مي روايت صحيح السندي از حلبي ذكر مي

بنـابر اينكـه نقـل     ١٤شـود.  مقام، مكروه است و هنگام ضرورت، كراهت آن برداشته مـي 
نويسـد) ايـن،    گونه كـه در حـدائق مـي    م (آنروايات را در فقيه، نشانه قول صدوق بداني

  ١٥خود قولي در مسئله خواهد بود.
محمد بن احمد بن جنيد اسكافي، معاصر شيخ صدوق، مانند صدوق فتـوا داده و   .٣

کـه بحرانـي در    چنـان  ١٦گويد طواف پشت مقام جايز نيست؛ مگر هنگـام ضـرورت.   مي
  :سدنوي جنيد مي حدائق، در تفاوت بين فتواي صدوق و ابن

داند مگر هنگام ضرورت كه حرمت آن از بـين   ابن جنيد طواف پشت مقام را حرام مي
داند و ضـرورت، كراهـت آن را    رود؛ ولي صدوق، طواف پشت مقام را مكروه مي مي

  ١٧برد. از بين مي
  .ق)، ماننـد صـدوق، بـه بيـان      ه٤١٣محمد بن محمد بن نعمان (شـيخ مفيـد) (م    .٤

و براي لزوم رعايت فاصله بين مقام و بيـت، شـرطي را ذكـر     دعاهاي طواف اكتفا كرده
  ١٨ننموده است.
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و  ١٩»انتصـار «هـاي خـويش ماننـد     .ق) در كتاب  ه٤٣٤الهدي (م  سيد مرتضي علم .٥
چنين شرطي ذكر نكرده است با اينكه سـؤاالت متعـددي از وي    ٢٠»العلم والعمل جمل «

  ٢١در مسايل حج از جمله استالم حجر شده است.
، ماننـد شـيخ مفيـد، بـه نقـل      »الكافي في الفقه«.ق) در   ه٤٤٧بوالصالح حلبي (م ا .٦

  ٢٢ادعيه طواف پرداخته و شرطي در لزوم رعايت اين فاصله ذكر نكرده است.
بـار، ايـن مسـئله را     .ق) براي اولين  ه٤٦٠شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسي (م  .٧

  كنيم: زرگمرد نقل ميهاي اين ب طرح كرده است. ديدگاه وي را از كتاب
  نويسد: الف) شيخ طوسي در نهايه مي
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و شايسته است كه طواف در گرد خانه، بين مقام و بيت باشـد و از آن تجـاوز ننمايـد.    
  .وز كرد يا از آن دور شد. طوافش پذيرفته نيستپس اگر از مقام تجا

كند كه اگر از مقـام   گونه فتوا داده و تصريح مي ب) شيخ الطائفه در مبسوط نيز همين
  ٢٤».@ )P+�)R �·K«نيست:   تجاوز كند يا دور شود، طوافش صحيح

اگـر  «كنـد:   ج) مرحوم شيخ طوسي در كتاب خالف هم همين فتوا را دارد و بيان مي
اي كه سقايه و زمزم را طواف نمايد، طواف او كافي نيسـت و   يت دور شود، به گونهاز ب

  ٢٥».شافعي آن را كافي دانسته است
با اينكه واجبات طواف را ذكر كرده، اين شـرط   ٢٦»الجمل والعقود«د) شيخ در كتاب 

  .را بيان ننموده است. شايد علت آن، اختصار يا جهت ديگر بوده است
.ق) از معاصـران شـيخ طوسـي، در كتـاب مراسـم        ه٤٦٣العزيز (م ساالر بن عبـد  .٨

  .با اينكه ادعيه طواف را آورده است ٢٧خويش، شرط فاصله در طواف را ذكر نكرده
واجب است كه طوافش بـين  «نويسد:  .ق) در مهذب مي  ه٤٨١قاضي ابن براج (م  .٩

  ٢٨».مقام و خانه باشد و از داخل حجر اسماعيل طواف نكند
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ــ .١٠ ــدود  اب ــاي ح ــزه، متوف ــال    ه ٥٨٥ن حم ــه در س ــأليف   ه ٥٦٠.ق ك .ق از ت
خـويش، يكـي از واجبـات    » وسـيله «خويش فارغ شده است، در كتـاب  » المناقب ثاقب«

  .باشد ٢٩داند كه طائف بين مقام و بيت هفتگانه طواف را اين مي
، جـزو شـرائط طـواف،    »النـزوع  غنيـة «.ق) در   ه ٥٨٥ابوالمكارم بـن زهـره (م    .١١

  داند: مراعات اين شرط را مي
W Jf�)��� �� � ooo F����� Q�)��� @ w�  5% *���8 �H 5�+ {�<L�� O�6�� �� �)�(  P(et

 oF%,�� F|��� �<���� ���i�x� P<(R � d�  Ì�L�� ��Ix� X��!� Q�)���٣٠ 
در فاصله بين مقام و خانـه باشـد و هـر    و در طواف، نيت واجب است ... و بايد طواف 

كسي كه بخشي از اين شرايط را ترك كند، طواف او كافي نيست؛ به دليـل اجمـاعي   
  كه گذشت و راه احتياط و يقين به برائت ذمه.

، مانند شيخ طوسي فتوا داده كه الزم اسـت  »سرائر«.ق) در   ه ٥٩٨ابن ادريس (م  .١٢
  ٣١رعايت اين شرط، طواف باطل است. طواف بين مقام و بيت باشد و بدون

.ق) در شرايع بر اين شرط تصريح دارد و شهيد ثـاني در    ه ٦٧٦محقق حلي (م  .١٣
  نويسد: توضيح آن مي

�V�� a J�t� {��<L� j��I 5�� Xu�!��� O�6�� j�I 5� �0�v� X?L� W Q�)��� �)�
j�I 5% F6]��� d,l ����%   *̀ �
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به اين معنا كه طواف در جايي بيرون از تمام خانه و داخل در تمام مقام باشد و واجب 
اي كـه اگـر از آن انـدكي     است كه اين نسبت در تمام جهات رعايت گردد؛ بـه گونـه  

  .خارج شود، طواف او باطل است

ا در .ق) از شاگردان محقق حلي نيز اين شـرط ر   ه ٦٩٠بن سعيد حلي (م  يحيي .١٤
  .شمارد الزم مي ٣٣»الجامع للشرايع«كتاب 
در  ٣٤شـمارد.  ، اين شرط را الزم مي»قواعد االحكام«.ق) در   ه٧٢٦عالمه حلي (م  .١٥

و در  ٣٥»كسي كه از پشـت مقـام طـواف كنـد، مجـزي نيسـت      «كند  تصريح مي» منتهي«
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» مختلـف « داند؛ ولي به خاطر عدم رد قول ابن جنيد در اين قول را مشهور مي» مختلف«
  ٣٦اند. ، وي را متمايل به اين ديدگاه معرفي كرده»تذكره«و 

.ق) در دروس، لزوم طـواف بـين مقـام و بيـت را هفتمـين        ه٧٨٦شهيد اول (م  .١٦
اگـر مقـام را داخـل در مطـاف     «كنـد:   شرط صحت طواف قرار داده است و اضـافه مـي  

ن از مقـام را هنگـام   جنيـد طـواف بيـرو    ساخت، بنابر قول مشهور، صحيح نيست و ابـن 
  ٣٧».ضرورت، جايز دانسته است

ايـن شـرط را ذكـر كـرده      ٣٩و شرح لمعه ٣٨.ق) در مسالك  ه٩٦٥شهيد ثاني (م  .١٧
  .است

 �� «نويسـد:   .ق) نيـز مـي    ه٩٩٣. مقدس اردبيلي (م ١٨l�����  Q�)���� �)�� [)�f�
���  |����� ���( a�
� � Q�)���� 5��� *��f0�u {��<L� �)���+ {��<L�� O��6�� P���+ Q`�ux ���s D
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.ق)، اين قول را معـروف    ه١٠٠٩سيد محمد موسوي عاملي، صاحب مدارك (م  .١٩

  ٤١داند. بين اصحاب مي
ايـن نظـر را معـروف بـين     » ذخيرةالمعـاد «.ق) در   ه١٠٩٠محقـق سـبزواري (م    .٢٠

�Jl,% 5% Q «داند:  اصحاب ميVL�[�?"x�.«٤٢  
دانـد   .ق) در كتاب مفاتيح الشرايع اين شرط را الزم مي  ه١٠٩١فيض كاشاني (م  .٢١


«شمارد:  و آن را قول مشهور مي� a �� ��� X� 0)	�L� W��.`� *�+`u ¯�
� *���I� �)�(.«٤٣  
��� «نويسـد:   .ق) در حدائق مي  ه١١٨٦مرحوم بحراني (م  .٢٢ 	�8x� �	}x� )�l �

�|3
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  نويسد: .ق) در رياض المسايل مي  ه١٢٣١مرحوم طباطبايي (م  .٢٣
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كه الزم است اين مقدار را در  و الزم است كه طواف او بين مقام و خانه باشد، درحالي
تمام جهات، به طور مطلق [حتي در جهت حجر اسماعيل] بنابر قـول مشـهور، مراعـات    

دعاي كند. بلكه گفته شده كه اميد است مسئله اجماعي باشد و در غنيه بر آن صريحاً ا
  .اجماع شده، به خاطر خبري كه از حد طواف سؤال شده است

.ق) در جواهرالكالم اين نظـر را پذيرفتـه و     ه١٢٦٦. شيخ محمد حسن نجفي (م ٢٤
  نويسد: بعد از نقل عبارت شرايع مي

 5�� X� {�<L� ��� P��� Q�)��� �)� [)f� W d!f/ P� !iV% Q`u`+ 1�� �X� ���
�
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بـودن طـواف در فاصـله بـين خانـه و       به هر حال اختالف قابل توجهي نديدم در واجب
مقام. بلكه از غنيه اجماع بر آن نقل شده است؛ به خاطر خبر حريز از مسلم كه ضـعف  

  اجماع].گردد به آنچه شناختي [از  سند آن جبران شده است و تقويت مي

اهللا رحمـة (اهللا اراكـي   اما نظر فقهاي معاصر، گوناگون است. امـام خمينـي و آيـت    .٢٥

ذراع در تمام جهات، و در صورت اضطرار  ٥/٢٦طواف در محدوده را و رعايت  عليهما)
  .شمارند و عدم امكان، رعايت االقرب فاالقرب را الزم مي

اين بود كه در صورت اتصال صـفوف   عليه)اهللا  (رضوانفتواي اخير آيت اهللا گلپايگاني 
]، طـواف را خـارج از مطـاف در پشـت مقـام هـم جـايز         كنندگان [بيرون از مقام طواف

  .دانند ذراع را از حجر مي ٥/٢٦دانند. ايشان در سمت حجر اسماعيل،  مي
دانند؛  ذراع، كافي مي ٥/٢٦طواف را دورتر از مسافت  (رضوان اهللا عليـه) اهللا خويي  آيت

  ٤٧ صوصاً براي كساني كه در اين مسافت نتوانند طواف نمايند.خ
طواف بيرون از مقام را تا آنجـا كـه صـدق عرفـي طـواف       (دام ظله)اي  اهللا خامنه آيت

  ٤٨دانند. داشته باشد، جايز مي
از آنچه ذكر شد، در مجموع، اقوال به شش نظر مختلف كه برخي انـدك تفـاوتي بـا    

  رسيم: يكديگر دارند، مي
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  طواف خارج از مقام، جايز نيست (قول اكثر فقها). .١
شـود.   طواف خارج از مقام، مكروه است و با ضرورت، كراهـت آن برداشـته مـي    .٢

  توان قول صدوق در فقيه و مفاد روايت حلبي دانست). (اين نظر را مي
رود. (قـول   طواف خارج از مقام، حرام است و با اضطرار، حرمت آن از بـين مـي   .٣

  يد).ابن جن
  اهللا خويي و برخي شاگردان ايشان). طواف خارج از مقام، اشكال ندارد. (آيت .٤
طواف خارج از مقام، اشكال ندارد؛ در صورتي كه صفوف طائفان بيرون از مقـام،   .٥

  به يكديگر اتصال داشته باشد.
اهللا  طواف در هـر جـايي كـه صـدق عرفـي داشـته باشـد، صـحيح اسـت. (آيـت           .٦
  اي). خامنه
شود كه ايشان نيز صدق عرفي را مطـرح كـرده    اهللا خويي استفاده مي آيت» معتمد« از

  ٤٩رسد. اند. بنابراين، اقوال به پنج قول مي و طبق آن فتوا داده
  با نقل ادله قول اول و نقد آن، ديگر اقوال مورد توجه قرار خواهد گرفت و مقتضاي

ول اسـت كـه ديگـر اقـوال را مطـرح      ادله بيان خواهد شد. بنابراين، مهم، گذر از قـول ا 
  .سازد مي

  ادله قول اول (عدم تجاوز از مقام ابراهيم)

براي قول اول كه تعيين مطاف در فاصله بين مقام و بيـت اسـت، چهـار دليـل ذكـر      
  :پردازيم اند كه به نقل و بررسي آنها مي كرده
روايـت را  ترين دليل اين قول، روايت مضمره محمد بـن مسـلم اسـت. ايـن      مهم .١

  اند. روايت، چنين است: كليني در كافي و شيخ در تهذيب نقل كرده
�z 5� !�Y 5� ���
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محمد بن مسلم گويد: حد طواف را از امام سؤال كردم كـه اگـر كسـي از آن تجـاوز     

ر كردنـد د  طـواف مـي   9كند، طائف نخواهد بود. فرمود: مردم در زمان رسـول خـدا  

كنيد مابين مقام و بيـت. پـس حـد طـواف،      اطراف بيت و مقام و شما امروز طواف مي

چنانچه كسي از آن تجاوز كند، طـائف نخواهـد بـود و     .موضعي بوده كه امروز هست

حد طواف قبل از امروز و امروز يكي است به مقدار فاصله بـين مقـام و خانـه در تمـام     

كننـده بـه غيـر     اين مقدار دورتر شود، طوافجوانب بيت. كسي كه از جوانب كعبه از 

خانه خواهد بود و به منزله كسي است كه بر مسجد طواف نمايد؛ زيرا وي در غير حد 

  .مطاف طواف كرده و در نتيجه طوافي براي او نخواهد بود

كند كه طواف بيرون از فاصله مقام و بيت صـحيح نيسـت و    اين روايت، تصريح مي
 7كـه مقـام ابـراهيم    9د كرده نه خانه؛ و در زمان رسول خدادر واقع، طواف به مسج

از حـد كنـوني    9شد، رسول خـدا  متصل به بيت بوده و بر گرد مقام و خانه طواف مي
  .كرده است تجاوز نمي

ممكن است برخي اين روايت را از جهت سند، غيرتام بدانند، ولـي ايـن اشـكال را    
ل اصحاب است و اجماع نيز ايـن ضـعف   اند كه ضعف سند آن، منجبر به عم پاسخ داده

����Yx P��\� �x� 03�r¯ «که در رياض آمده است:  ؛ چنان٥١كند را جبران مي F��	f d!�. W�
��Ix� X<\ � �	���� d0�6�\x.«٥٢  

. دومين دليل اين قول، سيره نبوي است. عالمه حلي در مختلف كـه سـند روايـت    ٢
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دانسـته كـه آن    9قول مشهور را سيره رسول خدامحمد بن مسلم را ناتمام ديده، دليل 
حضرت در فاصله بين مقام و خانه طواف كرده و فرموده است كه مناسك خويش را از 

��«من بگيريد: �.��% ���� ��,u.«٥٣  
سومين دليل مسئله، اجماع است كه ابن زهره در غنيه ادعا كرده و فيض كاشـاني   .٣

از آن يـاد  » جـواهر «و محمد حسن نجفي در » ياضر«، طباطبايي در »الشرايع مفاتيح«در 
�� �x"?�]«بود كه   نيز آمده» الفائده مجمع«اند و در  كرده P�+ Q`ux �s.«٥٤  
چهارمين دليل، مطابقت اين قول با اصل احتياط و حصول برائت ذمه است. شـيخ   .٤

  :نويسد طوسي در خالف بعد از نقل نظر خودش و اشاره به فتواي شافعي، مي
 *�S(� ���i�x�+ X��� P|�ef� a
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انـد، دليلـي بـر     آنچه ما ذكر كرديم، قطع به كفايتش داريم. ولي آنچه آنان ذكر كـرده 

  .اجزاي آن نيست. پس احتياط نيز اقتضاي قول ما را دارد

غنيه بر موافقت اين قول بـا احتيـاط اسـتدالل كـرده و بيـان      ابوالمكارم بن زهره در 
  آورد: گونه عمل كردن، برائت ذمه مي كند كه اين مي
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پس كسي كه برخي از اين شـرائط را تـرك كنـد، طـواف او كـافي نيسـت، بـه دليـل         

اجماعي كه گذشت و طريق احتياط و يقين به برائت ذمه؛ زيرا خالفي نيست در اينكـه  

جام دهد و برائت شود زماني كه طبق آنچه گفته شد، طواف را ان برائت ذمه حاصل مي

  .شود، چنانچه به طور مطلق انجام دهد ذمه، حاصل نمي

بنابراين ادله، طواف بايد در فاصله بين مقام و بيت باشد و خـارج از ايـن محـدوده،    
  .تنها به دليل ثانوي كه ضرورت و اضطرار است، جايز خواهد بود
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   نقد و بررسي ادله

   . روايت محمد بن مسلم۱

لم از جهات مختلف قابل نقد و بررسي است. ايـن روايـت، از   روايت محمد بن مس
  .جهت سند و داللت كامل نيست و بر مقصود داللت ندارد

  الف) بررسي سند

محمد بن يعقـوب كلينـي از محمـد بـن يحيـي و ديگـران از       «سند روايت چنين است: 
  .»بن مسلممحمد بن احمد از محمد بن عيسي از ياسين ضرير از حريزبن عبداهللا از محمد 

راويـان    اين روايت را شيخ طوسي با سند خويش از كليني نقل كرده است و دربـاره 
  اند: آن، به جز حريز و محمد بن مسلم كه ثقه هستند، چنين گفته

ک ـ محمد بن يحيـي از مشـايخ كلينـي اسـت و او ابـوجعفر عطـار قمـي، ثقـه و          ي
  ٥٧كثيرالحديث است.

مد ابن احمد بن يحيي بن عمران بن عبداهللا بـن  منظور از محمد بن احمد، مح دو ـ  
سعد بن مالك اشعري قمي ابوجعفر است كه در نقل حديث ثقه اسـت. ولـي از ضـعفا    

  ٥٨نموده است. كرده و به احاديث مرسل اعتماد مي روايت مي
اسـد   محمد بن عيسي در اين روايت، ابن عيسي بن عبيـد يقطينـي، مـولي بنـي     سه ـ 

  ٥٩او اختالف است.است كه درباره وثاقت 
اند در بصره بـا موسـي    ياسين ضرير همان ياسين زيات بصري است كه گفته چهار ـ 

  گونه توثيقي درباره او نقل نشده است. هيچ ٦٠مالقات كرده است. 7بن جعفر
اند  گونه كه اشاره شد، وي مجهول است و تمام فقها در اين باره اظهارنظر كرده همان

  .اند تصريح كردهبودن وي  و بر مجهول 
صاحب مدارك وي را غير موثـق   ٦١داند. مقدس اردبيلي، ياسين ضرير را مجهول مي

�«داند:  مي�� d,l ¨(R W��¨�_)%BC )l� (§�� �.�( P(.«محقق سـبزواري نيـز وي را    ٦٢
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��5 ��[�فـي «نويسد:  داند و ابن عيسي را نيز غيرموثق مي مهمل مي !��Y da  D�-)H P��+�
=!-x� =!% P\q8 W 7��� (§�� �.�(�مرحوم شـهيد صـدر در كتـاب طهـارت بـر       ٦٣».
  ٦٤مجهول بودن ياسين ضرير تصريح دارد.

در كتب رجالي اهل سنت، ياسين ضرير به عنوان ياسين بن معـاذ زيـات كـوفي، از    
مـاد ابـن   مردم يمامه، معرفي شده كه از زهري، مكحول، ابوواقد، محمد بن منكـدر و ح 

سليمان حديث نقل كرده است. از او، پسرش خلف، اسحاق بن سليمان، وكيع، زيـد   ابي
انـد. وي را از   بن حباب، عبدالرزاق، علي بن غراب و مروان بن معاويـه حـديث نمـوده   

انـد. يحيـي بـن معـين، او را پيـرو فتـاواي        بزرگان فقهاي كوفه و مفتيان آن ديار دانسته
الحـديث شـمرده    اري او را منكـر الحـديث و نسـايي او را متـروك    داند. بخ ابوحنيفه مي

يـك   اند و هـيچ  كرده است. ابن حبان او را جزو كساني دانسته كه احاديث جعلي نقل مي
تـوان گفـت كـه وي بـه خـاطر شـغل        بنـابراين مـي   ٦٥انـد.  وي را به تشيع نسبت نـداده 

شـنيده   عه را از حريز مـي فروشي، با حريز ارتباط شغلي داشته و گاهي احاديث شي روغن
است و شايد به همين علت شغلي، به بصره رفت و احاديث خود را در آنجا نقل كرد و 

  نزد شيعه به بصري شهرت يافت.
ــال   ــت وي از    ه١٦١ياســين در حــدود س ــان رواي ــابراين امك ــت. بن ــا رف .ق از دني

  .ي بعيد استوجود دارد، ولي امكان روايت محمد بن عيسي بن عبيد از و 7باقر  امام
 7گفتني است كه شيخ طوسي، خلف بن عمرو زيات كوفي را از ياران امام صـادق 

  ٦٦معرفي كرده كه ظاهراً فرزند ياسين بوده است.
توان براساس چنين روايتي كه از سند قابل اعتمـادي برخـوردار    روشن است كه نمي

  نيست، فتوا داد.

  جبران ضعف سند

اند كه ضعف سند آن با عمل اصـحاب   اند، گفته ردهكساني كه به اين روايت اعتماد ك
شود. ولي اين سخن صحيح نيست؛ زيرا اجماع در اينجا ثابت نيست  و اجماع جبران مي
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و عمل اصحاب، با وجود روايت صحيح، قابـل اعتنـا نيسـت. مخصوصـاً كـه برخـي از       
سـي سـند آن   اهللا خويي بعد از نقـل روايـت، در برر   آيت .اند اصحاب طبق آن فتوا نداده

  گويد: مي
��� ���S�� �.�( �	<(R W ��x *�!�. F;�Vr �	����� 0)	�L� Jl,% W Fz� P(� (

�� � �% BC �\� !-� ¨_)%BC )l� �\!�� P� ��.�x 3� 0�6�\x�o٦٧ 
روايت محمد بن مسلم در قول مشهور صراحت دارد، ولي از جهت سند ضعيف است؛ 

ايـم كـه جبـران     ند روايت است، موثق نيست و مكـرر گفتـه  زيرا ياسين ضرير كه در س
  .سند، به عمل اصحاب، نزد ما اساس ندارد

طبيعي است زماني كه سندي قابل قبول نباشد و صحت اسناد آن ثابت نشـده باشـد،   
عالوه بر اين، عمل به اين روايت از زمـان شـيخ طوسـي     .ضعف آن قابل جبران نيست

اند، از وي پيروي  داشته» مقلده«فقهاي ديگر كه عنوان  آغاز شده است و حدود يك قرن
اند تا اينكه عالمـه حلـي،    اند و چون قول ديگري به نظر نرسيده، طبق آن فتوا داده نموده

شايد براي اولين بار، توجه به فتواي اسكافي كرده و مدرك آن را به دست آورده اسـت.  
كه احتماالً بعـد از مختلـف   » منتهي«و » تذكره«هاي  و كتاب» مختلف«رو در كتاب  ازاين

نوشته است، به اين قول، اظهار تمايل كرده و مبناي قول مشهور را نيز سيره دانسـته، نـه   
روايت محمد ابن مسلم. علت فتواي شيخ طوسي طبق اين روايت، مبنايي است كـه وي  

  .نمايد در اصول داشته كه اشاره به آن مفيد مي

  خبر واحد مبناي شيخ طوسي در عمل به

، مبنايي را براي عمل به خبر واحد ثقه غيرامـامي ذكـر   »عدةاالصول«شيخ طوسي در 
اند. با روشن شدن ايـن   كرده كرده و معتقد است كه علماي شيعه، طبق اين مبنا، عمل مي

شيخ الطائفه براي عمل به روايات  .شود طبق خبر ياسين روشن مي 1مبنا، فتواي طوسي
  ثقات عامه، ناووسيه، واقفيه و فطحيه، دو شرط قائل است:

  خبري معارض خبر آنها نباشد؛  ـ 
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  .طائفه شيعه با فتواي برخالف آن، از روايت غيرامامي اعراض نكرده باشندـ 
  كند كه فرمود: نقل مي 7وي در ادامه، روايتي را از امام صادق

 ��� O�e\ � ���� 5�� ���0 ��% a�T ���\�+ ���� M�0�% W �	��� ��!�x F_���7 
oP� �)
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اي بــراي شــما روي داد كــه حكــم آن را در آنچــه از مــا روايــت شــده  هرگــاه حادثــه
اند، نظر كنيد و بدان جامه عمل  روايت كرده 7] از علي يابيد، به آنچه آنان [عامه نمي

  .درپوشانيد
رو، عـدم شـهرت آنـان بـه      كند. ازايـن  راويان را مقيد به توثيق نميالبته اين حديث، 

دهـد كـه بـه     تواند در عمل به روايات آنان كافي باشد. شيخ طوسـي ادامـه مـي    فسق مي
همين جهت، شيعه به خبر حفص بن غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج، سـكوني و  

  .اند ديگران عمل كرده
يت ياسين ضـرير، فتـوا داده اسـت؛ چـون روايـت      ايشان برپايه همين مبنا، طبق روا

توان گفت شيخ هنگام  مخالف معتبري در اين موضوع نديده است و از اينجاست كه مي
فتوا، صحيحه حلبي را نديده و دليل آن، عدم طرح صـحيحه حلبـي در استبصـار بـراي     

ي يـاب  اين روايت از زمان عالمه حلـي كـه در پـي علـت     ٦٩ حل تضاد بين روايات است.
فتواي اسكافي بوده است، مطرح شده و عالمه به فتـواي طبـق آن اظهـار تمايـل نمـوده      

اند. بنابراين طبق مبنايي كه خـود   است. فقهاي مقلد بعد از شيخ نيز طبق نظر او فتوا داده
  .توان به روايت محمد بن مسلم عمل نمود شيخ طوسي ذكر كرد، نمي

   ب) فقه الحديث

ر خور توجه وجود دارد كه داللـت آن را بـر اطـالق قـول     اي د در متن حديث، نكته
  گويد: كند. در آنجا مي دار مي مشهور، خدشه
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ت... پس كسـي كـه دور   كننده بيت نيس كسي كه از حد تعيين شده تجاوز كند، طواف
شود از نواحي خانه، بيشتر از آن حد، طواف به غير خانـه كـرده كـه بـه منزلـه طـواف       

  مسجد است.

دهد كـه طـواف خـارج از مقـام، عرفـاً طـواف بيـت محسـوب          اين سخن نشان مي
شده است و از اين جهت، طواف وي صحيح نخواهد بود. بنابراين چنانچـه طـواف    نمي

  .ن طواف پيدا كند، مشكلي در كار نخواهد بودپشت مقام، صدق عنوا

   . بررسي سيره۲

دومين دليل بر فتواي مشهور، سيره نبوي است. عالمه حلي كـه روايـت محمـد بـن     
ولـي   ٧٠مسلم را ضعيف و نارسا دانست، براي قول مشهور، به سيره استناد نموده اسـت. 

روسـت كـه    شود و ازاين يتعيين مطاف در محدوده بيت و مقام از سيره نبوي استفاده نم
اند؛ به خصوص كه در زمان رسول خدا، مقام  اكثر فقهاي اهل سنت، مطاف را اعم گرفته

به دستور حضرت به بيت وصـل شـده و در نتيجـه، محـدوديتي از ايـن جهـت ايجـاد        
  .نگرديده است

گويد  تنها روايتي كه اين محدوده را معين كرده، روايت محمد بن مسلم است كه مي
نيز در زمان خويش، در همين محدوده، طواف كرده اسـت كـه عالمـه حلـي،      9مبرپيا

  .خود، اين روايت را نپذيرفته و به آن اعتماد نكرده است

   . بررسي اجماع۳

اي كه بر فتواي مشهور اقامه شده است، اجماع است. اين اجمـاع بـراي    از جمله ادله
خـورد و در   .ق) بـه چشـم مـي     ه ٥٨٥اولين بار در كالم سيد ابوالمكارم بـن زهـره (م   

الشرايع به آن اشاره شده و صاحب جـواهر آن را مسـلم دانسـته اسـت؛      رياض و مفاتيح
ولي عالمه حلي در مختلف به اين اجماع استناد نكرده و اين قول را مشـهور دانسـته و   

اسـت.  دهد اعتماد به اجماع نداشـته   شهيد اول نيز آن را قول مشهور دانسته كه نشان مي
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آنچه در نظر ناقلين اجماع به خوبي محسوس است، اين است كـه مسـتند اجمـاع آنهـا     
گونـه   اند و اجماعِ مدركي، هـيچ  محمد بن مسلم است و خود به آن تصريح كرده  روايت

  اعتبار استقاللي ندارد و دليل مستقلي نخواهد بود.

   ديدگاه ابن زهره درباره اجماع

ر اين مسـئله ادعـاي اجمـاع كـرده اسـت. وي در مـوارد       ابن زهره براي اولين بار د
ادعاي اجماع نموده است. براي روشن شدن مطلـب، بـد نيسـت     غنيةالنزوعمختلف در 

  :هاي وي را بدانيم مقدار ارزش اجماع
القنـاع عـن    كشـف «كتاب گرانسـنگ خـويش   مرحوم اسداهللا تستري (شوشتري) در 

زهره پرداخته است. او معتقد است  س و ابنادري اجماعات ابنبه بررسي » االجماع حجية
ادريس مبتني بر صحت دليـل حكـم اسـت؛ آنجـا كـه حكمـي را صـحيح         اجماعات ابن

زهـره عمـل    داند، ادعاي اجماع كرده، گرچه قائل آن اندك باشد. همين روش را ابـن  مي
  نويسد: زهره مي نموده و طبق آن، ادعاي اجماع كرده است. وي درباره اجماعات ابن
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ره در غنيه است [كه به خاطر اعتمـاد  و به مانند اجماعات ابن ادريس، اجماعات ابن زه
هـاي   تـر اسـت از اجمـاع    هـا ضـعيف   به صحت دليل ادعا شده است]. بلكه ايـن اجمـاع  

ماند بر كسي كه با دقت در آن بنگرد. بلكه بعيـد   گونه كه مخفي نمي ادريس؛ همان ابن
زهره كه طبق قول معروف (دخـول امـام در مجمعـين)     نيست كه مبنايي داشته باشد ابن

هـاي   حجت نباشد و شايد به همين جهت يا آنچه گذشت، اكثر اصحاب از نقل اجماع
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اند، تا چه رسـد كـه بـه آن اعتمـاد نماينـد؛ مگـر در مـوارد انـدك.          غنيه اعراض كرده
زهـره ادعـاي اجمـاع كـرده      اي كه ابن گذشت كه محقق حلي در احكام بئر، در مسئله

د كه اگـر از آنـان دليلـي بخـواهي، ادعـاي      گونه هستن برخي از مقلده، اين«بود، گفت: 
باشد و ايـن ادعـا     گانه هاي مشايخ سه كنند؛ به صرف اينكه روايتي در كتاب اجماع مي

  »!اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد
  شود: عبارت، نكاتي چند استفاده مي از اين

دليـل حكـم   الف) اجماعات ابن زهره قابل اعتماد نيست؛ زيرا براسـاس اعتمـاد بـه    
است، نه دخول امام در مجمعين و اتفاق تمام فقها؛ و اين مطلب، به خوبي از غنيـه نيـز   

  ٧٢شود. استفاده مي
  اند. اصحاب از اين قبيل اجماعات، اعراض كرده ب)

داند كـه تـابع آراي شـيخ طوسـي بودنـد و       زهره را از مقلده مي ج) محقق حلي، ابن
عاي اجماع وي، به خاطر وجـود روايـت در كتـب    دادند و اد برخالف نظر وي فتوا نمي

  گونه حجت شرعي ندارد. اربعه است. در نتيجه، چنين اجماعي هيچ

  . مطابقت با احتياط۴

شيخ طوسي و ديگران بيان كردند كه اين نظر موافق احتياط اسـت و انسـان يقـين بـه     
ا پسـنديده  جـ  نمايد. در پاسخ بايد گفت گرچه رعايت احتيـاط همـه   برائت ذمه حاصل مي

است، ولي رعايت احتياط مذكور، در اين زمان، خالف احتياط است و باعث خراب شدن 
توان به اصول عمليه استناد كرد كـه دليلـي در    شود. اساساً در صورتي مي اعمال ديگران مي

االصـل دليـل   «نتيجه اسـت؛ زيـرا    بين نباشد و با وجود صحيحه حلبي، استناد به اصل، بي
  .و اينجا دليل داريم كه نشانگر صحت طواف پشت مقام است» حيث الدليل

  ادله اقوال ديگر

جنيـد و صـدوق توجـه     بعد از خدشه در ادله چهارگانه قول مشهور، بايد به قول ابن
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 =نمود كه عالمه حلي در برخي كتبش به آن اظهار تمايل نموده اسـت. ظـاهراً صـدوق   
جنيـد عنداالضـطرار، روا    طبق صحيحه حلبي، طواف پشت مقـام را مطلقـاً جـايز و ابـن    

  داند و مدرك آنها اين حديث است: مي
��!6���� O�q. 1�- �6
N� !�Y 5� ����7  �J��/�% :1��- ?{�<L� D
u Q�)��� 5�

�/ �xT P
V;H`+ *�.q� P� M0/�%� w�  o*� �!� P�% !�x٧٣ 
من «از طواف در پشت مقام سؤال كردم؟ فرمود:  7امام صادقمحمد حلبي گويد: از 

بينم. پس آن را انجام نده مگـر اينكـه ناچـار     آن را دوست ندارم و در آن اشكالي نمي

  ».باشي

انـد و كراهـت در    فقها عدم محبوبيت طواف در پشت مقام را حمل بر كراهت كـرده 
نـد و باعـث بطـالن آن    ز عبادت، به معناي ثواب كمتر اسـت و ضـرري بـه عمـل نمـي     

  .گردد نمي
  در مدارك االحكام در معناي اين حديث، آمده است:

Si<% �a ���� !��V� BC )l� �Z)�S�� >�i+x� ��!K�� l�}� F�l�� a
� ��)�� P(
 �xT ��/ 0)	�L� ��/ao٧٤ 

مقتضاي روايت، روا بودن طواف پشت مقام، همراه بـا كراهـت اسـت و ظـاهر از نقـل      

بر طبـق آن اسـت و ايـن نظـر بعيـد نيسـت؛ لـيكن عمـل بـه قـول مشـهور،             صدوق فتوا

  تر است. شايسته

  نويسد: مسلم و صحيحه حلبي مي صاحب حدائق، بعد از نقل روايت محمد بن
چه بسا از اينكه شيخ صدوق اين روايت را نقل كرده، استفاده شود كه به مضـمون آن  

رسد:  آيد و اقوال به سه مي ه به وجود ميفتوا داده است. در نتيجه، قول ديگري در مسئل

كه ظاهر صحيحه حلبي است و ديگر قـول مشـهور و قـول سـوم،      =يكي قول صدوق

كنـد:]   گـردد. [وي اضـافه مـي    قول ابن جنيد است كه ضرورت، باعث زوال تحريم مي

  ٧٥جنيد است. ظاهر از سخن عالمه در منتهي و مختلف، قول ابن
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داند و بعـد   ، قول عالمه را متمايل به ديدگاه صدوق مياهللا خويي در معتمد ولي آيت
  نويسد: اساس دانستن آن، مي از نقل روايت محمد بن مسلم و بي
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و به ابن جنيد نسبت داده شـده كـه وي طـواف، خـارج از مقـام و پشـت آن را هنگـام        
ضرورت جايز دانسته است و از صدوق، جواز اين عمل به طور مطلق و در حال اختيار 

شـود.   ميل به اين نظر ديـده مـي  در مختلف و تذكره و منتهي   شود. از عالمه استفاده مي
شـود و ايـن    گونه كه تمايل صاحب مدارك به اين قول، از سـخنش اسـتفاده مـي    همان

كند و صريح روايت حلبي، جـايز   قول، صحيح است و صحيحه حلبي بر آن داللت مي
بنـابراين،   .رود بودن طواف در پشت مقام است با مرجوحيتي كه با اضطرار از بـين مـي  

گونه كـه صـدوق طبـق مضـمونش فتـوا داده اسـت.        مل به آن نيست؛ آناشكالي در ع
نتيجه بحث اينكه طواف از جهت دوري و نزديكي به كعبه، محدود بـه حـدي نيسـت.    
  بلكه مهم، صدق عرفي عنوان طواف در اطراف خانه است؛ گرچه در پشت مقام باشد.

ظـر بـه مطابقـت آن بـا     داننـد و ن  ظاهراً ايشان ديدگاه عالمه را مقابل قول مشهور مي
ديدگاه صدوق يا ابن جنيد ندارند و عالمه بعـد از نقـل قـول ابـن جنيـد، مسـتند آن را       
صحيحه حلبي دانسته و خود صـريحاً موضـعي اتخـاذ نكـرده اسـت. ديـدگاه صـاحب        

  مدارك نيز قبالً ذكر شد. ديدگاه صاحب ذخيره نيز همانند صاحب مدارك است.
يت محمد بن مسلم و صحيحه حلبي، بـر جمعـي كـه    صاحب حدائق، بعد از نقل روا

حـديث محمـد بـن    «انـد:   اند، خُرده گرفته است. آنان گفته برخي بين اين دو روايت نموده
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 عندالضرورةمسلم داللت بر حرمت خروج از محدوده مقام دارد و صحيحه حلبي، خروج 
  ».برد ين ميداند؛ يعني حرمت مستفاد از روايت محمد بن مسلم را از ب را روا مي

صحيحه حلبي داللت بر كراهت طواف در خـارج مقـام و   «گويد:  صاحب حدائق مي
خانه دارد، نه حرمت. بنابراين، دو معناي متفـاوت دارنـد. در ايـن صـورت، بـا وجـود       

  .»رسد صحيحه، نوبت به عمل به روايت ضعيف نمي
تـوانيم   يپوشـي كنـيم، مـ    البته اگر بخواهيم از ضعف روايت محمد بن مسـلم چشـم  

شـود كـه    گونه بين دو روايت جمع كنيم كه از حديث محمد بن مسلم استفاده مـي  بدين
از محدوده مقام جايز نيست كه صدق عرفـي طـواف بـر بيـت      طواف درصورتي خارج  

نداشته باشد و چنانچه عرفاً طواف در پشت مقام صدق كند كه همـان طـواف بـر بيـت     
اهتي كه روايت حلبي نيز به آن اشاره كرده (در است، طواف اشكال نخواهد داشت و كر

كننـدگان بـه خـارج از     رود و آن، جايي است كه صفوف طـواف  اين صورت) از بين مي
كنـد و   مـي   محدوده معين برسد و از مقام بگذرد. در اين صورت، عنوان طـواف صـدق  

اي فتـواي  يابد و شايد اين جمع، مبن اضطرار براي طواف در خارج از مقام نيز تحقق مي
دانند كه صفوف طبيعـي   كساني است كه طواف در خارج از مقام را در صورتي جايز مي

  كنندگان به پشت مقام برسد. طواف
گونـه كـه ذكـر     ولي چنانچه روايت محمد بن مسلم را از اعتبار ساقط بدانيم، همـان 

دق عرفي شود و در مقدار فاصله آن با بيت، ص شد، از آن، طواف پشت مقام استفاده مي
كنندگان (در اين سـوي مقـام) از    الزم است و كراهت اين عمل، با اتصال صفوف طواف

رود و مراعات احتياط، واجب نيست؛ با توجه به اينكه در تاريخچه مقام ابـراهيم   بين مي
آن را به بيت وصل كرده، معنا ندارد كـه مـا مقـام را در حـد      9ذكر شد كه رسول خدا
رديد كه تنها در روايت محمد بن مسلم اين محدوده ذكـر شـده و   طواف بدانيم و بيان گ

اي كه عالمه بدان اشاره كـرده، فقـط در ايـن روايـت اسـت و در روايـات ديگـر،         سيره
رسـد   رو، طواف پشت مقام، خالي از اشكال به نظر مي محدوديتي ذكر نشده است. ازاين

  كند. دق ميو اين فاصله، تا جايي كه صدق عرفي طواف داشته باشد، ص
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   ديدگاه فقهاي چهارگانه عامه

دانند و برخي از آنـان   اهل سنت و جماعت، طواف را در تمام مسجدالحرام جايز مي
داننـد. فتـواي آنـان را دربـاره      طواف روي بام را روا دانسته و گروهي آن را جـايز نمـي  

  كنيم: مي نقل» بعةالمذاهب االر يعل الفقه«كتاب شرايط صحت طواف از 
دانند، گرچه توسعه بيابد و طـواف بـر    شافعيان طواف در مسجدالحرام را جايز ميـ 
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Pf0�unالزم است كه طواف، داخل مسجدالحرام باشد و طواف بر سقف مسجد يا خـارج از  « ;٧٨

  ».مسجد، صحيح نيست
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  (با حاشيه آيت اهللا شعراني، كتابفروشي اسالميه، تهران). ٤٧٨، ص١. مجمع البيان، ج١

، ٤ل از فـروع كـافي، ج  (چاپ سازمان حـج و زيـارت) بـه نقـ     ٨٤. الحج في الكتاب والسنة، ص٢

  .٢٢٣ص

  .٢٢٣، ص٤به نقل از كافي، ج ٧٥. همان، ص٣

  (ترجمه دامغاني، انتشارات اميركبير، تهران). ٢٩٣، ص٤االرب، نويري، ج . نهايه٤

   (طبع فيض االسالم). ١٢١٧، ص٢٦٢البالغه، حكمت  . نهج٥

������� 
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 ١٦٧، ص٢احمـد ازرقـي، ج   . اخبار مكة و ماجاء فيها من اآلثار، ابوالوليد محمد بن عبداهللا بـن ٦

  (تحقيق رشدي صالح ملحن، داراألندلس للطباعة والنشر، بيروت).

  .١٦٩، ص٣الباري، ج به نقل از فتح ٦١، ص٧. فصلنامه ميقات، شماره ٧

  .٧٥، ص١٢الحديد، ج البالغه، ابن ابي ؛ شرح نهج١٣٧. تاريخ الخلفا، سيوطي، ص٨

  .٢١، ح٦٠الكافي، ص . روضة٩

  (چاپ مؤسسه آل البيت). ٣٨٣، ص٢شيخ مفيد، ج. االرشاد، ١٠

البيـت، نشـر المـؤتمر     (تحقيـق مؤسسـه آل   ٢١٩، ص7. الفقه المنسوب الي االمام الرضـا ١١

  ).7العالمي لالمام الرضا

(تحقيـق سـيد ابـراهيم ميـانجي، چـاپ بيـروت،        ١١٨. المقنع و الهدآيه، شـيخ صـدوق، ص  ١٢

  البيضاء). دارالمحجة

  .٣١٢. همان، ص١٣

(تحقيق علي اكبـر غفـاري، منشـورات جماعـة      ٢٨٠٩، ح٣٩٩، ص٢اليحضره الفقيه، ج . من١٤

  المدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة).

(چاپ مؤسسـه نشـر اسـالمي، وابسـته بـه       ١١١، ص١٦. الحدائق الناضرة، محدث بحراني، ج١٥

  جامعه مدرسين).

اپ دفتر تبليغات اسالمي (چ ٢٠٠، ص٤(چاپ سنگي) و نيز ج ٢٨٨، ص١الشيعة، ج . مختلف١٦

  (چاپ مؤسسه نشر اسالمي). ٣٩٥، ص١حوزه علميه قم)؛ الدروس الشرعية، شهيد اول، ج

  .١١١، ص١٦. الحدائق الناضرة، ج١٧

  (مؤسسه نشر اسالمي). ٤٠٥. المقنعة، شيخ مفيد، ص١٨

  . االنتصار، سيد مرتضي (مندرج در چاپ سنگي الجوامع الفقهية).١٩

  (چاپ دارالقرآن قم). ٦٧، ص٣ضي، ج. رسائل الشريف الر٢٠

  .٢٧٥. همان، ص٢١

(تحقيق رضا استادي، مكتبة امام اميرالمـؤمنين،   ٢٠٨. الكافي في الفقه، ابوالصالح حلبي، ص٢٢

  اصفهان).

   .٢٣٧. النهايه، شيخ طوسي، ص٢٣
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  (مكتبة المرتضوية، تهران). ٣٥٧ـ  ٣٦١، صص١. المبسوط في فقه االمامية، ج٢٤

  (چاپ جديد، گروهي از دانشمندان). ١٣٣، مسئله ٣٩٤، ص٢الخالف، ج . كتاب٢٥

  (تحقيق رضا استادي، چاپ مؤسسه نشر اسالمي). ٢٣٠. الرسائل العشر، ص٢٦

  (چاپ سنگي). ٥٧٧. المراسم، چاپ شده در الجوامع الفقهية، ص٢٧

  (تحقيق استاد جعفر سبحاني، مؤسسه نشر اسالمي). ٢٣٣، ص١. المهذب، ج٢٨

(نشـر كتابخانـه آيـت اهللا     ٧٢٦زة، چـاپ شـده در الجوامـع الفقهيـة، ص    . الوسيله البـن حمـ  ٢٩

  مرعشي).

  النزوع، چاپ شده در الجوامع الفقهيه. . غنية٣٠

  (مؤسسه نشر اسالمي). ٥٧٢، ص١. كتاب السرائر، ابن ادريس، ج٣١

  (انتشارات دارالهدي ـ قم). ٩٤، ص١االفهام، شهيد ثاني، ج . مسالك٣٢

  (تحقيق و چاپ مؤسسه سيدالشهدا، قم). ١٩٧بن سعيد حلي، ص . الجامع للشرايع، يحيي٣٣

البيـت، قـم؛ ايـن     ، تحقيق و چـاپ مؤسسـه آل  ١٩٣، ص٣. جامع المقاصد، محقق كركي، ج٣٤

كتاب، شرح قواعد عالمه است و در نتيجه، ديـدگاه محقـق كركـي بـا نظـر عالمـه در قواعـد        

  يكسان است.

(چاپ سنگي)؛ عالمه بعد از نقل قـول مشـهور و    ٦٩١، ص٢المطلب، عالمه حلّي، ج . منتهي٣٥

� )�!g �1نويسـد:   روايت محمد بن مسلم، صـحيحه حلبـي را نقـل كـرده و مـي       a�
� w��  ��)�f
j%  �0�§�� {��e��� P	68�n شود. و از همين قول، تمايل وي به ديدگاه صدوق، استفاده مي  

  (چاپ دفتر تبليغات اسالمي). ٢٠٠ص ،٤الشيعة، ج . مختلف٣٦

  .٣٩، ص١. الدروس الشرعية، شهيد اول، ج٣٧

  .٩٤، ص١االفهام، ج . مسالك٣٨

  (شرح كالنتر، چاپ بيروت). ٢٤٩، ص٢. اللمعة الدمشقية، ج٣٩

، تحقيق گروهي از اسـاتيد حـوزه قـم،    ٨٦، ص٧الفائدة و البرهان، مقدس اردبيلي، ج . مجمع٤٠

  مؤسسه نشر اسالمي.

( تحقيــق و نشــر مؤسســه  ١٣٠، ص٨دارك االحكــام، ســيد محمــد موســوي عــاملي، ج. مــ٤١

   البيت قم). آل
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  (چاپ سنگي). ٦٢٨المعاد، محقق سبزواري، ص . ذخيرة٤٢

(تحقيق سيد مهـدي رجـايي؛ مجمـع الـذخائر      ٣٦٩، ص١. مفاتيح الشرائع، فيض كاشاني، ج٤٣

  االسالمية، قم).

  .١١٠، ص١٦. الحدائق الناضرة، ج٤٤

  ( چاپ سنگي). ٤٠٦، ص١ض المسايل، سيد علي طباطبايي، ج. ريا٤٥

، (دار ٢٩٥، ص ١٩. جواهرالكالم في شرح شرائع االسالم، محمد حسـن نجفـي اصـفهاني، ج    ٤٦

  احياء التراث العربي، بيروت).

  ( چاپ سوم). ٢٣١ـ  ٢٣٠، آقاي افتخاري گلپايگاني، صصفي الحج . ر.ك: آراء المراجع٤٧

  ظم له.. ر.ك: استفتائات مع٤٨

( تقرير به قلم سيد  ٣٤٢، ص٤. المعتمد في شرح المناسك [كتاب الحج]، آيت اهللا خويي، ج٤٩

  رضا خلخالي).

(تحقيق علي اكبر غفاري، دارالكتب االسالميه، تهران)؛ وسائل الشيعة،  ٤١٣، ص٤. الكافي، ج٥٠

  ت).(تحقيق رباني شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيرو ٤٢٧، ص٩حر عاملي، ج

  .٢٩٥، ص١٩. جواهر الكالم، ج٥١

  .٤٠٦، ص١المسايل، ج . رياض٥٢

  (تحقيق و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم). ٢٠٠، ص٤. مختلف الشيعة، ج٥٣

  .٨٦، ص٧. مجمع الفائدة و البرهان، ج٥٤

  .١٣٣، مسئله ٣٢٤، ص٢. كتاب الخالف، ج٥٥

  .٥١٦. الغنية، چاپ شده در: الجوامع الفقهية، ص٥٦

  ( چاپ كتابخانه آيت اهللا مرعشي). ٢١٣، ص٢الرواة، اردبيلي، ج جامع. ٥٧

  .٦٣٢. همان، ص٥٨

  .١٦٦. همان، ص٥٩

؛ رجـال النجاشـي و   ١١، ص٢؛ ر.ك: معجم رجال الحديث، آيت اهللا خويي، ج٣٢٢. همان، ص٦٠

  الفهرست شيخ طوسي، با عنوان ياسين الضرير الزيات البصري.

   .٨٦، ص٧. مجمع الفائدة والبرهان، ج٦١
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  .١٣١، ص٨. مدارك االحكام، ج٦٢

  .٦٢٨. ذخيرة المعاد، ص٦٣

  ).٢، (نرم افزار جامع فقه ٢٠٥و ٨٤، صص ١. بحوث في شرح العروة، شهيد صدر، ج٦٤

، ٩؛ الجرح والتعديل، فخر رازي، ج٨٤١، قم ٢٣٨، ص٦. لسان الميزان، ابن حجر عسقالني، ج٦٥

الرسالة، بيـروت)؛   (مؤسسة ٥٠٥، ص١٦١ـ   ١٧٠؛ تاريخ االسالم، ذهبي، حوادث سال ٣١٢ص

، ٣٥٨، ص٤؛ ميـزان االعتـدال، ذهبـي، ج   ٣٥٩٥، شـماره  ٤٢٩، ص٨التاريخ الكبير، بخاري، ج

  .٩٤٤٣شماره 

؛ حريـز بـن عبـداهللا    ٣٧٥؛ رجـال النجاشـي، شـماره    ٦٢، رقـم ١٨٨. .ك: رجال الطوسـي، ص ٦٦

  (تحقيق شبيري زنجاني، مؤسسه نشر اسالمي، قم).

  .٣٤١، ص٤. معتمد، ج٦٧

البيت)؛ قـاموس الرجـال،    (چاپ جديد، مؤسسه آل ٣٨٠، ص١االصول، شيخ طوسي، ج . عدة٦٨

  ( چاپ جديد، مؤسسه نشر اسالمي، قم). ٢٠، ص١شوشتري، ج

به بعد، ابواب الطواف. شيخ به هيچ وجه اين مسئله را مطـرح   ٢١٦، ص٢. ر.ك: االستبصار، ج٦٩

  نكرده است.

  .٢٠٠، ص٤الشيعة، ج . مختلف٧٠

( چـاپ سـنگي مؤسسـه     ٤٤٢القناع عن حجية االجماع، شـيخ اسـداهللا تسـتري، ص    كشف. ٧١

  البيت). آل

  .٤٨٠. الجوامع الفقهية، ص٧٢

  .٤٢٧، ص٩الشيعة، ج  ؛ وسائل٢٦٩، ص٢. من اليحضره الفقيه، ج٧٣

  .١٣١، ص٨. مدارك االحكام، ج٧٤

  .١١١، ص١٦. الحدائق الناضرة، ج٧٥

  .٣٤٢ـ  ٣٤١، صص٤. المعتمد، ج٧٦

  .٦٥٤، ص١قه علي المذاهب األربعة، ج. الف٧٧

  .٦٥٤، ص١. الفقه علي المذاهب األربعة، ج٧٨

  .٦٥٥. همان، ص٧٩

  . همان.٨٠



  



  
  
  
  
  

  و جايگاه آن در فقه 7مقام ابراهيم

  مصطفي آخوندي

  .ش  ه١٣٨٨، زمستان ٧٠ميقات حج، ش

پردازد و نقش و جايگاه آن را در مي 7اين نوشتار به حقيقت و فضيلت مقام ابراهيم

نمـاز طـواف پشـت مقـام     «و » و مقام ابراهيمطواف ميان كعبه «مورد دو مسئله فقهي 

کند. اين نوشتار از دو بخش تشکيل شـده اسـت: در بخـش اول بـه     تبيين مي» ابراهيم

و جايگاه اصـلي و فعلـي آن پرداختـه     7مباحثي درباره حقيقت و عظمت مقام ابراهيم

شده است و در بخش دوم، نقش مقام در طواف و نماز طـواف مطـرح شـده اسـت کـه      

، 7فقهي مقاله را دربردارد. حقيقت مقام چيست، قداست و عظمت مقام ابراهيم مباحث

، جـاي اصـلي مقـام،    7سنگي از بهشت، چگونگي اثر پـاي ابـراهيم   7مقام ابراهيم

دهنـد.  روايات اهل سنت دربـاره مکـان مقـام، محورهـاي بخـش اول را تشـکيل مـي       

حد مطـاف، مقـام ابـراهيم و     محورهاي بخش دوم نيز عبارتند از: نقش مقام ابراهيم در

  .9و پيامبر 7نماز طواف، نمازگاه ابراهيم

  حقيقت مقام چيست؟

  شناسان: به گفته واژه
  ١آمده است.» جاي پاي انسان«ـ مقام، اسم مکان نيست، بلکه در لغت به معناي 

  ٢ـ مقام ابراهيم، يعني جاي دو پاي ابراهيم خليل كه روي سنگ نمايان است.
متـر و  ، سنگي است مربع شكل با طول و عرض حـدود چهـل سـانتي   ـ مقام ابراهيم
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اي، ميـان گنبـدي    اي شيشـه  متر كه در عصر ما، درون محفظـه ارتفاع تقريبي پنجاه سانتي
  شود.   ذراع نگهداري مي ٥/٢٦طاليي رنگ، رو به روي درِ كعبه، به فاصله 

...َو الَ يَـُؤُدهُ ِحْفُظُهمـا َو (خورد: الکرسي به چشم مي يةروي مقام ابراهيم اين فراز از آ

َعظيمُ 
ْ
َعِ¶� ال

ْ
  ).۲۲۵بقره: ( )ُهَو ال

   7قداست و عظمت مقام ابراهيم

مقام ابراهيم ازآيات الهي و از معجزات حضرت ابراهيم خليل اسـت کـه نـام آن، دو    
  بار، به دو عنوان، در قرآن کريم آمده است:  

  )۹۷آل عمران: (. )... بَيIناٌت َمقاُم إِبْراهيمفيِه آياٌت ( ؛»بزرگ خداوند . نشانه وآيت١
هـاي آشـکار و جاويـد    مقام ابـراهيم از نشـانه  «آمده است: » آالء الرحمن«در تفسير 

است؛ همين سنگي که ابـراهيم خليـل بـرآن ايسـتاد و اثـر دو پـاي        7حضرت ابراهيم
  ».شريفش، همانند فرو رفتن درگل به جاي ماند

ها، همچنـان  گوناگون طبيعي و غير طبيعي، در طول قرن اين سنگ با وجود حوادث
  ٣به عنوان معجزه الهي باقي مانده است.

ُِذوا ِمْن َمقاِم إِبْراهيَم ُمَص�µ ( گاه نمازگزاران؛به عنوان قبله .٢
�

ª۱۱۹بقره: ( .)...َو ا(  
  درباره اين آيه، به بحث خواهيم پرداخت.  

  سنگي از بهشت 7مقام ابراهيم

  در قداست و بهشتي بودن مقام رواياتي آورده است: » مجمع البيان«صاحب 
 44-��6��� 45 �� �M 4� &07  ��4� �� &� �� �� �� , ��� 4l� �� ��4T &{�� �< �% ; 4F̂� ���� �5 4% E0� �� ���/ &F �_�̀ �_ �O�� �e �\ : �1� �- &P\̂�/

 �5� 4% *��r��� �� !̂� �8�/ ���� �� �� ����� ���/ *�� �� �� ��� 4l� �� ��4T &�� &P �� �� �)�i �.� &� �) �.�c� & �� ��N� �� �X�4|� � �½4T
� �(��� �u �5 4% �̂ �) �.� �+ 47�4R� � �<��� o �{ ��° �4� ��٤ 

نقل شده كه خداوند سه قطعـه سـنگ را از بهشـت بـر زمـين فـرود        7از حضرت باقر
اســرائيل و حجراألســود و آن ســنگي اســت كــه  و ســنگ بنــي 7آورد: مقــام ابــراهيم
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گذاشت [که آن را در رکن خانه كعبـه نصـب كـرد].     7خداوند به امانت نزد ابراهيم
  يکن در اثر گناهان فرزندان آدم، سياه گرديد.رنگ آن ابتدا از كاغذ سفيدتر بود، ل

4�� &1) &. �0 �1� �- : �1� �- , 4p��V��� 5�� � �� �� &5�� 4�� &!�6 �� M �� �09 : �5� 4% 4���i �H) &-� �( &{� �<��L� �� &5 �� $��
 �5� 4% � �H �>�� �r�c �w�4� �  �x �)��� � � &È �0)&\ a��VH �� �� �0��6 �H &�� �7 ���R 4F̂� ���� 4:)&-� �( �� 4�� 4 ����L� 4 �����

 4[ 4 �y��L�o٥ 
نقـل كـرده اسـت: ركـن و مقـام، دو يـاقوت از        9عبداهللا بن عمر، از حضـرت پيـامبر  

هـا ميـان   ها را گرفته است و اگر نه اين بود، آناند و خداوند نور آنهاي بهشتياقوت
  كردند.مشرق و مغرب را روشن مي

  7چگونگي اثر پاي ابراهيم

اين اثر روي آن سنگ سخت به عنوان نشانه الهي، سه احتمـال   در چگونگي پيدايش
ربـط بـا    اند كه دو احتمال آن با كعبه مرتبط و قابل جمع است و احتمال ديگر را بي داده

انـد. ازرقـي، مـورخ قـرن سـوم هجـري، در مـورد ايـن         كعبه و ضعيف و مردود شمرده
  نويسد: احتماالت مي

  احتمال نخست

مشغول ساختن كعبه بودند، ديوارهـاي كعبـه بـاال     :اسماعيل هنگامي كه ابراهيم و
رو سنگي براي ابراهيم آوردند و او روي سنگ ايسـتاد  آمد و ادامه آن ممكن نبود. از اين

  تر است. و ديوار كعبه را باال برد. اين احتمال به دليل ارتباط آن با كعبه قوي

  احتمال دوم

  مأموريت يافت نداي حج سر دهد:  7 هنگام اتمام بناي كعبه، ابراهيم خليل
يQَِ ِمن IPُ َفجO َعِميٍق (

ْ
تُوَك رَِجاالً َوَ�َ IPُ َضاِمٍر يَأ

ْ
ج يَأ

ْ
ذIن Lِ اK�اِس بِا*

َ
  )۲۷(حج:  )َوأ

هـاي الغـر، از هـر راه    و مردم را دعوت عمومي به حج كن تا پياده و سواره بر مركـب 
  دوري به سوي تو آيند.
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  کرده است:ازرقي نقل 
سـبره، از اسـحاق بـن عبـداهللا بـن       محمدبن يحيي، از محمد بن عمر واقدي، از ابن ابـي 

گفت: از عبداهللا بن سالم  كند كه  فروه، از عمر بن حكم، از ابوسعيد خدري نقل مي ابي
اي كه روي مقام ابراهيم است، پرسيدم. گفت: اين سنگ به وضعي بود كه  درباره نشانه

اي از آيات خود فرمايـد و   ولي خداوند سبحان اراده کرد كه آن را نشانهامروز هست، 
مأمور شد مردم را براي انجام حج فرا بخواند، روي اين سنگ ايسـتاد   7 چون ابراهيم

به همه چيـز   7ها بلندتر گرديد و ابراهيمو اين سنگ چندان باال رفت كه از همه كوه
پروردگار خويش را پاسخ گوييد. مردم  اي مردم، دعوت مشرف شد و بانگ برداشت: 

در پاسخ گفتند: گوش به فرمانيم، پروردگارا! گوش به فرمان و نشانه هر دو پاي او بـر  
روي آن سـنگ بـه    7 آن سنگ باقي بود كه خداوند چنين اراده کـرده بـود. ابـراهيم   

گفـت: دعـوت خـداي خـود را پاسـخ       نگريست و همچنـان مـي   چپ و راست خود مي
  ٦گوييد.

در مورد اين احتمال، روايات صحيحي داريم. از جمله آنها روايت غالب بن عثمـان  
  است که در آن آمده است:  

 E �; �V �f 4��/ooo7  �j �; �H �0�� �+ 4{�� �<��L� a
� �{� �- ¤ �N� 4��̂��� 4W M4���� &( ��� 4l� � ��4T � �%�/ �̂�L ��� �̂4T : �1� �-
 ̂i �� 4P4�a  4��/ 4>� ��4~4� �0� �"  �� 41�� �f «�� 4[�̀ � �"�/ 4W �5� �% �j ��� �.�q �+ ¤ �N�4� 4��̂��� 4W M����� �+ E7���6 &-

o &F ���]̂�� �{) &< �H ���/ a�T 4>� �]«��� 4{� �� �0�/٧ 
، »در ميان مردم نداي حج دهـد «فرمود: وقتي خداوند به ابراهيم فرمان داد:  7امام باقر

در مقابل كـوه ابـوقبيس قـرار گرفـت. نـدا داد       بر مقام ايستاد، پس مقام او را باال برد تا
مردم به حج بيايند. پس هر كـس کـه در اصـالب مـردان و ارحـام زنـان بـود، تـا روز         

  قيامت، نداي او را شنيد.
انـد و  اين احتمال با احتمال نخست قابل جمع است. چون در طول هـم واقـع شـده   

هـم در اعـالن حـج، روي    ، هم در بناي كعبـه و  7هيچ منعي ندارد كه حضرت ابراهيم
  اين سنگ ايستاده باشد.  
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  احتمال سوم

اين احتمال ارتباطي به كعبه ندارد و ازرقي نيز آن را ضعيف و مـردود شـمرده و آن   
آمـد، بـراي همسـر خـود سـوگند       گاه كه از شام به مكه مـي  اين است: ابراهيم خليل آن

رسيد، اين سنگ را پـيش   خورد كه در مكه از مرکب خود پياده نشود و چون به مكه مي
گويـد:   او آوردند و پاي خود را از ركاب بيرون آورد و بر آن نهاد. سعيد بـن جبيـر مـي   

كنـد كـه حضـرت ابـراهيم      سپس روايت ابن عباس را نقل مي». اين نقل درست نيست«
  ٨براي بناي كعبه پا روي اين سنگ گذاشته است.

آن پرداخته، درست باشد. اما هيچ ممکن است اين داستان که مجمع البيان مفصل به 
  ارتباطي به مقام ندارد.

  جاي اصلي مقام

و عهد  7داليل، قرائن و شواهدي وجود دارد كه مقام ابراهيم در عهد ابراهيم خليل
، بعد از فتح مكه و حكومت خليفه اول، به كعبه چسبيده بود و در عصر خليفه 9پيامبر

  اند از:داليل و قرائن عبارت دوم، به جاي فعلي، منتقل شده است. اين

  . روايت محمد مسلم١

 *�;4|�R 5 &��( �@ &P�� �� �� � �u �5 �% M,��� 4O���6��4� 4Q� �)�̂�� «! �� �5 �� &P&i�q �. : �1� �- E�
] &% 5� !�̂� &Y �5 ��
�� 41) &. �0 4! �	 �� a
� &������ ��� �� : �1� �- , 4O���6��4�9  4{��<�L� �� 4O���6��4� ��)&+)&� �( �{)����� &�&i�\/ ��

 4|���4� �7�� �
 �+ &d ���f �5 �� �+ �{)����� 4{� �<��L� �jr �) �% $! ��N� ��� �� �+ 4O���6��� ���� �� 4{� �<�L� � ���� � �% ��)&+)&��H D
��6��� � 4��)�\ �5 4% 4O��6��� ���� �� 4{�<�L� � ���� � �% �0 �! �- ¦! 4�� �� �{ �)���� �� 4{)����� �X�6 �- $! �N� �� �5 �� �+ � �	 «
 &� 4O

 �Q��R �5� �% P��e��4� 4O���6��� 4 �B� �y4� *�;4|�R ��� �� �w4� �  40�! �< 4% �5 4% �! �V ���/ 4P� 4�� �)�\ �5 4% �! ����6�i �+ �Q�R
o &P�� �Q� �)�R �x �� Í! �� 4 �B �C 4W �Q�R &P\̂c 4! 4� �]�L�4�٩ 

سيدم و گفتم: آن از حد و مرز طواف خانه پر 7 گويد: از امام صادق محمد بن مسلم 
محدوده که اگر كسي خارج از آن طواف كنـد، گويـا طـواف نكـرده، کـدام اسـت؟       
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كردنـد، ولـي    پيرامون خانه و مقام طواف مـي  9مردم در عصر پيامبر«حضرت فرمود: 
كنيد. پس حد مطاف، جاي مقـام فعلـي اسـت و     امروز شما ميان مقام و خانه طواف مي
باشـد. حـد    كننده نيست و طواف او صحيح نمـي هر كس از آن بگذرد، گويي طواف 

مطاف در گذشته و امروز يكي است و آن، حد ميان مقام و كعبه در همه نواحي خانـه  
است. پس كسي كه دورتر از اين مقدار طواف كند، طواف به غير بيـت كـرده اسـت؛    
مانند كسي كه خـارج از مسـجدالحرام، برگـرد مسـجد طـواف كـرده باشـد؛ چـون او         

  ».ا در مطاف انجام نداده، پس طوافي نكرده استطواف ر

بودن ياسين الضرير ضعيف شمرده شده، ولي اشـتهار   هرچند روايت به علت مجهول
و مشـهور قـدما بـه     ١٠شـود  عمل به روايتي بين اصحاب، موجب جبران ضـعف آن مـي  

انـد. پـس اشـكالي در روايـت      روايت محمد بن مسلم عمل كـرده و طبـق آن فتـوا داده   
  توان به آن استناد كرد. و مي ١١نيست

روايت به خاطر ياسين الضـرير كـه مجهـول اسـت و     «فرمايد:  آيت اهللا گلپايگاني مي
هيچ مدح و ذمي درباره او نرسيده، ضعيف است. ولي عمل اصحاب و اعتمـاد آنهـا بـه    

  ١٢».كند روايت، جبران ضعف سند مي
جايي مقام ابـراهيم  و جابه روايت، صدر و ذيلي دارد. صدر روايت به مسئله تاريخي

پرداخته و ذيل روايت مسئله فقهي حد مطاف را بيان كرده است که در اين بحث، شاهد 
مثال ما صدر روايت است و ذيل روايت از بحـث مـا خـارج اسـت. در صـدر روايـت       

 كردنـد. امـا امـروز    پيرامون خانه و مقام طـواف مـي   9مردم در عصر پيامبر«فرمايد:  مي

 ؛ يعنـي بـين ايـن دو، فاصـله ايجـاد شـده اسـت.       »كنيد انه و مقام طواف ميشما ميان خ

��}4 «اين دو عبارت، قابل دقت اسـت. در جملـه    �<��L� �� 4O����6���4� ��)� &+)&� ، بـه مـردم عصـر    »)�
كه پيرامون كعبـه   كردند؛ همچنان اشاره دارد كه آنان با مقام، معامله بيت مي 9پيامبرخدا

است؛ » البيت«عطف به » المقام«کردند؛ چون كلمه نيز طواف ميچرخيدند، دور مقام  مي
��4��4O���6 «يعني  ��)&+)&� ��}4 «و » )� �<��L�4� ��)&+)&� و اين گوياي آن است كه مقام ابراهيم، وصل به » )�
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��«فرمايـد:   كعبه بوده است؛ اين عبارت، با عبارت بعدي كـه مـي   �% ��)� &+)&��H �{ �)������ &�&i� �\�/ �� 

 � ���� O���6��� � ���� �� 4{� �<��L�o «.. تفـاوت بسـيار اسـت؛    »كنيـد  شما امروز ميان مقام و خانه طواف مي«؛ ،
توانيـد دور آن   چرخيدند، ولي امـروز شـما نمـي    ديروز مسلمانان در طواف دور مقام مي

  بچرخيد.
ـ  9اين ظهور بسيار روشني دارد كه مقام ابراهيم در عهد پيامبر خدا ه كنار ديوار كعب

  بوده است.

  . روايت صدوق از زراره٢
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 ?4>�x &' �l &j�� �K�( � �% &��̀ &+ � �( �1� �< �+ : �1� �- , &P �\� �� �% �) &l : &1)&<�� �+ , &X 4u�!̂�� &X &u �! �( �� &X��]̂�� 4P4� �J �l � 
 ̂e� �� � ��� �̂4T : �1� �- , 4{� �<��L�4� �J �l �  �! �- &X��]̂�� ��) &��( ���/ ��)&+�� �¡ &�� �w �?�
 �"�/ : &O�
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 �+9  &�� 4l� � ��4T &P �V �r �� M 4,�̂� 4j 4r �)��L� a�T &d�̂ �0 �F�̂ �%7  ���/ a��T ������ &l �1 �e� �( ���
 �+
 , ¦X &f �0 &P�� �1� �< �+ ? &{� �<��L� 4P�4+ ��� �� M 4,�̂� ��� ����L� &Q 4 �V �( �� &��� 4% �5 �% ���̂��� �1�q �] �+ , & �� &� � 4² �� �! �- � �\�/

 �w�4� �  a��T &d�̂ �0 �̂� &_ &P� �.� �< �+ &d�� �H�q �+ 4P�4� ��4�4i �|� �1�� �< �+ M 4!��� 4� �) &	 �+ Ej �]4�4� &d �0� �! �< 4% &: �, �u�/ &O�� &�
o�� ����L�١٣ 
را ديـدي و او را درک   7 گفـت: آيـا [جـدت] حسـين     7بن اعين به امام باقر زرارة

آيد که با او در مسجدالحرام بودم، سـيل آمـد و    فرمود: آري. يادم مي 7کردي؟ امام
ترسـيدند. گروهـي كـه از مسـجد خـارج       وارد مسجدالحرام شد؛ مردم بـراي مقـام مـي   

شـدند   اي كـه داخـل مسـجدالحرام مـي     گفتنـد: سـيل مقـام را بـرد. عـده      شدند، مـي  مي
كننـد؟   اين مردم چـه مـي  فرمود: فالني!  7 گفتند: مقام در جاي خودش است. امام مي

ترسند كـه سـيل مقـام را ببـرد. حضـرت فرمودنـد:        گفتم: خدا شما را پايدار بدارد، مي
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خداوند ـ عزّوجلّ ـ آن را علَم و نشانه قرار داده اسـت و چنـين نيسـت كـه سـيل آن را        
در نظـر گرفتـه بـود، كنـار ديـوار       7ببرد. پس آرام بگيريد و جايگاه مقام كه ابراهيم

ود. مقام همچنان آنجا بود تا آنكه اهل جاهليت آن را به مكاني كـه امـروز قـرار    كعبه ب
فـتح شـد، آن حضـرت     9گرفته، منتقل كردند. هنگامي كه مكه به دسـت پيامبرخـدا  

قرار داده بود، برگردانـد تـا آنكـه در خالفـت      7مقام را به جايگاه نخست كه ابراهيم
داند؟ مردي گفـت: مـن جـاي آن را     ا ميعمر، او از مردم پرسيد چه كسي جاي مقام ر

ام. عمر گفت: آن را بياور، و او آورد. سپس مقام را به مكان فعلـي  با نخي اندازه گرفته
  منتقل كرد.

  بررسي روايت

  روايت زراره داراي چند فراز است:
الف) در آن به علَم و نشانه بودن مقام ابراهيم از جانب خداوند اشـاره شـده اسـت:    

) �V �f �! �- *3�
 �� &P �
.(  
  ، مقام در كنار ديوار خانه بوده است.7ب) در عصر ابراهيم خليل

  اند.ج) مردم زمان جاهليت مقام را به جايگاه فعلي منتقل كرده
  برگرداند. 7 در فتح مكه مقام را به جايگاه زمان ابراهيم 9د) پيامبر خدا

زمان جاهليت بود] منتقـل   ) عمر در زمان خالفتش مقام را به جايگاه فعلي [که در  ه
  كرد.

مسلم و به نوعي مفسـر آن اسـت. در    روايت زراره، تأييدي است بر روايت محمدبن
برگرد خانـه و مقـام طـواف     9مردم در عهد پيامبر«روايت محمد بن مسلم آمده است: 

شود و هم شامل زمان هجـرت و  اطالق اين جمله هم شامل دوران بعثت مي». كردند مي
كنار ديوار كعبه قرار داشـته اسـت    9رساند كه مقام در تمام دوران پيامبررا مي اين معنا

تا پيش از فتح مكه، مقام در جايگـاه فعلـي قـرار داشـته و در     «گويد:  و روايت زراره مي
  ».اش، يعني كنار کعبه منتقل كرده استآن را به جايگاه اصلي 9فتح مكه پيامبر
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  محمود . صحيح ابراهيم بن ابي٣

 ��� �r «
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o �F ���]̂��١٤ 
دو ركعت نماز واجب طواف «پرسيدم:  7ام رضاگويد: از ام ابراهيم بن ابومحمود مي

؟ »بـود  9را پشت مقام در جايگاه فعلي آن بخوانم يا در جايگاهي كه عصر رسول اهللا
  ». پشت مقام در جاي فعلي«فرمود:  7امام

كنـار كعبـه    9دانست مقام ابراهيم در عصر پيـامبر  از سؤال راوي پيداست كه او مي
  كند.   نيز آن را تأييد مي 7بوده است و امام

  . نظريه برخي علما٤

در  7كند كـه مقـام ابـراهيم    ـ آيـت اهللا گلپايگاني با استناد به اين روايت، تأكيد مي
به كعبه چسبيده بوده و خليفه دوم آن را به مكان فعلي ـ كه مكان عصـر    9زمان پيامبر

  ١٥جاهليت است ـ منتقل كرد.
در شماري از روايـات آمـده   «گويد:  اين روايت ميـ شيخ حر عاملي نيز پس از نقل 

به ديوار كعبه چسبيده بود و عمر آن را به مكـان فعلـي انتقـال     7است كه مقام ابراهيم
  ١٦».داد

  نتيجه

و نيـز در   8شود كه مقام در عهـد ابـراهيم و اسـماعيل    از داليل يادشده استفاده مي
ار يا چسبيده به ديـوار کعبـه بـوده و    ، از فتح مكه به بعد، در كنار ديو9عهد پيامبر خدا

در دوران خالفت عمر و به فرمان وي، به جاي فعلي انتقـال يافتـه اسـت و ايـن همـان      
  جايي است كه در عصر جاهليت بود.

جا شده، ليکن در جهت آن تغييري ايجاد نگرديده است؛ يعني  گرچه مقام جابه :نكته
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كان قبلي كنار كعبه است؛ البته با فاصله روي همان م مقام در جايگاه کنوني، درست روبه
  بيشتر. 

  روايات اهل سنت

اهل سنت در مورد مکان مقام، رواياتي دارند كه هم با يكديگر همخواني ندارند و با 
كند كه بـا هـم تفـاوت     روايات شيعه هم در تعارض هستند. ازرقي، چند روايت نقل مي

  دارند:
  ».  مقام در زمان ابراهيم خليل، در جاي کنوني بوده است«گويد:  . روايتي که مي١

شيخ محمدحسن نجفي، صاحب جواهر، آن روايت را نقل و سپس نقد کرده اسـت؛  
  گويد: وي مي

قريش در عهد جاهليت از ترس سيل، مقام را به خانه «اند: مالك بن انس و طبري گفته
و ابـوبكر ادامـه داشـت. پـس      9همچنان تا عهد پيامبر چسبانده بودند و اين وضعيت،

هنگامي كه عمر بـه حكومـت رسـيد، مقـام را بـه جـاي کنـوني آن، همـان جـايي كـه           
  ١٧».خليل تعيين كرده بود، بازگرداند ابراهيم

ازرقي در اخبار مكه اين روايت و روايت ذيل را آورده است: محمـد بـن يحيـي، از    
، از محمدبن عباد بـن جعفـر از عبـداهللا بـن صـفوان نقـل       سليم بن مسلم، از ابن جريج

در حالي كه عمر در مكه و در خانه ابن سباع ساكن بود، به عبداهللا «گفت:  كند كه مي مي
بن سايب عابدي (از قاريان به نام مكه كه تا اندكي پيش از كشته شدن عبداهللا بـن زبيـر   

برگرداند؛ او چنان كرد و نماز مغـرب  دستور داد كه مقام را به جايگاه خود  ١٨زنده بود)
را خواند. عمر از دردسر شكايت داشت و پس از آنكه من يك ركعـت از نمـاز مغـرب    
خوانده بودم، آمد و پشت سرم نماز خواند؛ گويد چون نماز تمام شد، عمـر احسـنت و   
آفرين گفت. من نخستين كس بودم كه پس از نصب مقام ابـراهيم، در جـاي اصـلي آن،    

  ١٩».گزاردم نماز
  گويد:   صاحب جواهر همچنين در نقد اين روايت مي
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مکـان کنـوني بـوده     7 خليـل مقام در عصر ابراهيم  دانست جاي اوالً: عمر از كجا مي
نسبت به اين عمل اولويت داشته اسـت؛ چـرا او ايـن كـار را      9است؟ ثانياً: پيامبرخدا

  ٢٠ ت راه ابراهيم خليل را برود!بايس كه او پيامبرخدا بود و ميانجام نداد؟ حال آن

مقام در عهد عمر در جـاي کنـوني بـوده و بـه دسـتور وي      «گويد:  . روايتي که مي٢
  ».اي براي حفاظت از مقام ساختند پايه

نويسد: ابوالوليد از پدربزرگش، از داود بن عبدالرحمان، از ابـن جـريج، از    ازرقي مي
در «كنـد:   پدرش از پدر بزرگش نقـل مـي   سهمي از هوداعكثير بن كثير بن مطلب بن ابي

روزگار حكومت عمر بن خطاب سيلي آمد كه بـه سـيل ام نهشـل معـروف شـد؛ زيـرا       
عاص را با خود برد و او در آن سيل غـرق   بن أبوأحيحه سعيدبن عبيدةنهشل دختر ابو ام

افتـه،  شد و مرد. اين سيل مقام را از جاي خود كند و برد و آن را در محله پايين مكـه ي 
كه  هاي كعبه متصل كردند و در اين باره براي عمر نوشتند و او درحالي آوردند و به پرده

از اين واقعه ترسيده بود، در ماه رمضان به قصد عمره به مكه آمد. محل اصـلي مقـام را   
سيل از ميان برده بود و نشانه آن هم محو شده بود. عمر مـردم را فـرا خوانـد و گفـت:     

دهم هر كس اطالعي از جاي دقيق مقـام دارد مـرا آگـاه كنـد،      ا سوگند ميشما را به خد
دانم؛ زيرا از چنـين   سهمي گفت: اي اميرمؤمنان، من جاي آن را مي وداعةمطلب بن أبو 

را تا حجراألسود و حجر اسـماعيل و چـاه   هاي آنپيشامدي بيمناك بودم و اندازه فاصله
ود است. عمـر بـه او گفـت: همـين جـا بنشـين و       ام موج ام و در خانه زمزم با نخ گرفته

بفرست آن نخ را بياورند؛ چون نخ و ريسمان را آوردنـد و انـدازه گرفتنـد، جـاي مقـام      
همين جاي كنوني تعيين شد. عمر از مردم ديگر هم پرسـيد و بـا آنـان مشـورت كـرد.      

لم گفتند: آري همين جا محل مقام است و چون اين موضوع ثابت شد و براي عمر مسـ 
اي ساختند و سپس مقام را به جاي خود منتقـل كردنـد كـه    گرديد، نخست براي آن پايه

  ٢١».تا امروز همچنان بر جاي خود باقي است
مطلب بن ابووداعه از راوياني است كه برخي او را ضعيف و برخـي قـوي و مـورد    
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ت. او روز فتح مكه مسلمان شد و پدرش در جنـگ بـدر اسـير گشـ     ٢٢اند. اعتماد دانسته
  ٢٣مطلب مدتي ساكن كوفه بود و سپس به مدينه برگشت.

  ».مقام را به جاي کنوني منتقل كرد 9پيامبرخدا«. روايت ابن سراقه که گويد: ٣
ميان كعبه و نمازگاه آدم، ترجيحاً نُه ذراع است و آنجا جايگاه مقام ابراهيم اسـت و  «
ِـُذوا (آن خواند و آيه هنگامي كه از طوافش فارغ شد، دو ركعت نماز نزد  9پيامبر

�
ªَو ا

 µ¶مقام را به جاي کنـوني   9گاه پيامبر بر او نازل شد. آن )۱۱۹بقره: ( )ِمْن َمقاِم إِبْراهيَم ُمَص
باشد ـ تـا طـواف بـه واسـطه گـزاردن        منتقل كرد ـ و فاصله اين تا كعبه بيست ذراع مي 

برد و عمر دسـتور داد آن را  گاه در زمان عمر، سيل، مقام را  پشت سر او، قطع نشود. آن
  ٢٤».معين كرده بود، منتقل کنند 9به مكاني كه پيامبر خدا

مقـام را   9گويد پيامبرخدا اين روايت مي«نويسد:  صاحب جواهر در نقد روايت مي
گويـد عمـر اعمـال جـاهلي را زنـده       كه روايت زراره مـي  به جاي کنوني آورد. درحالي

  ٢٥».كرد

  بدعت و عمل نامشروعي است؟ 7م ابراهيمجايي مقاآيا تغيير و جابه

اي نقل  در كتاب روضه كافي خطبه 7 در پاسخ اين پرسش بايد گفت: از اميرمؤمنان
شمرده اسـت. سـليم بـن     9شده كه چنين كارهايي را بدعت و خالف دستورات پيامبر

  گويد: قيس هاللي مي
حكمرانـان  «گـاه فرمـود:    اي خواند... آن در جمع خاصان و شيعيانش خطبه 7 اميرمؤمنان

مخالفت كردند و از روي  9اند كه در آنها با پيامبر خدا پيش از من كارهايي انجام داده
تعهد راه خالف پيمودند و پيمانش را شكستند و سنت و روشش را تغيير دادند و اگر من 

م و به جاي اصلي آنها بازگردانم و به همان ترتيب كه بخواهم مردم را به ترك آنها وادار
بود، مقرر دارم، لشكر از پيرامون من پراكنده شوند تا جز خـودم تـك    9در زمان پيامبر

تنها نمانم و يا اندكي از شيعيان من كه برتري مرا شناخته و وجوب اطاعت و امامـت مـرا   
جاي ماند. [اگر مردم اند، به نستهدا 9از روي كتاب خداي ـ عزّوجلّ ـ و سنت پيامبرخدا   



 ۴۸۹  و جايگاه آن در فقه 7مقام ابراهيم
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

را به جاي اصلي  7دادم تا مقام ابراهيم ديديد كه من دستور مي کردند] ميمخالفت نمي
  ٢٦».گردانند آن را در آنجا نهاده بود برمي 9آنكه پيامبرخدا

  توان کرد: روايت چند برداشت مي ازاين
  ر كعبه بوده است. اوالً: جاي اصلي مقام، مكان فعلي نبوده بلكه نزد ديوا

  کند که تغيير مكان مقام ابراهيم، بدعت و امر نامشروعي است.   ثانياً: ظاهراً داللت مي
اند: اگر عمـل عمـر صـحيح     گونه استدالل كرده اهل سنت براي عمل خليفه دوم اين

نبود، چرا صحابه و تابعين به او اعتراض نكردند؟! پس عدم اعتراض، دليـل بـر صـحت    
  عمل اوست.

چنين نيست كه عدم اعتراض به يک عمـل، دليـل   «در پاسخ اين استدالل بايد گفت: 
بر درستي آن باشد؛ زيرا عـدم اعتـراض يـا ناشـي از جهـل و ناآگـاهي اسـت يـا نبـود          

انـد و  موقعيت؛ ممکن است آن دسته از صحابه که اعتراض نكردند، آگاه به مسئله نبوده
، اما موقعيت سياسـي و جـو حـاكم اجـازه     معترض بودند 7برخي نيز چون اميرمؤمنان

  ».داد اعتراض به آنان نمي

  نقش مقام ابراهيم در حد مطاف

در حد طواف، ميان مشهور فقهاي قـدما و ميـان فقهـاي متـأخر و معاصـر اخـتالف       
است. فتواي قدما آن است که طواف بايد ميان مقام ابـراهيم و خانـه خـدا انجـام گيـرد.      

  ن که قائل به توسعه مطاف هستند.برخالف متأخرين و معاصرا

  پرسش: نقش مقام در ارتباط با حد مطاف طبق فتواي قدما چيست؟

اي كه مقام در آن جـاي   . آيا مالك تعيين حد مطاف، مقام (سنگ) است يا بنا و قبه١
  گرفته است؟

  . آيا مقام ارتباطي با حد مطاف دارد؟٢
تـر گذشـت،    دانست. پيش بيت ميروايت محمد بن مسلم، حد را ميان مقام و پاسخ: 
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بر آن نمايان است و در عهد  7مراد از مقام، سنگي است كه جاي پاي حضرت ابراهيم
اي بـراي او در   كه به ديوار كعبه چسـبيده بـود، بنـا و قبـه     7ابراهيم خليل و پيامبرخدا

تاريخ ثبت نشده است. شواهد و قرائن حاكي از آن است كه وقتي مقام به مكـان فعلـي   
و آنچه طبق  ٢٧اي براي آن ساخته شد نتقال يافت، براي حفاظت از آن، محفظه، بنا و قبها

  فتواي مشهور قدما، مالك حد مطاف است، مقام (سنگ) است، نه بنا و قبه آن... .
آنچـه در تعيـين حـد مطـاف     «نويسـد:   شيخ محمدحسن نجفي، صاحب جواهر، مي

  ٢٨».آن معتبر است، مقام اصلي (سنگ) است، نه بنا بر
مقام هيچ نقشي در تعيين حد مطاف ندارد. پس اگر «در پاسخ سؤال دوم بايد گفت: 

بايـد در طـواف    ٢٩جا كنند يا آن را بردارند، طبق فتواي قدما، همين مسافتمقام را جابه
  ٣٠».تر خوانده شد مراعات شود. دليل آن، خبر زراره و اخباري است كه پيش

  در روايت محمد بن مسلم آمده بود: 
ooo� �	 «
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به کعبه چسبيده بود) و امروز يكـي اسـت و آن،    9حد مطاف درگذشته (زمان پيامبر
  همه نواحي خانه است.حد ميان مقام و كعبه در 

کند که مقام ابـراهيم هـيچ دخـالتي در تعيـين حـد و مـرز        اين جمله آشکارا بيان مي
مطاف ندارد؛ زيرا در عصر پيامبر، مقام در کنار کعبـه قـرار داشـته، در عـين حـال، حـد       

شـود، ايـن   مطاف به همان اندازه بود که امروز معين است. آنچه از روايت اسـتنباط مـي  
شـود.  ام در جايي قرار گرفته کـه مـرز و حـد مطـاف از آنجـا محاسـبه مـي       است که مق

بنابراين، اگر روزي بيايد که به دليلي مقام ابراهيم را جابه جا کنند، هيچ تغييري در حـد  
  مطاف، طبق فتواي قدما، حاصل نخواهد شد.

  مقام ابراهيم و نماز طواف

، خواندن نماز طواف نزد مقـام  مسئله ديگري که در مورد مقام ابراهيم مطرح گرديده
ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصّ¶ً (ابراهيم است. از آيه 

�
ªشود که محـل   استفاده مي )۱۲۵بقره: ( )َوا



 ۴۹۱  و جايگاه آن در فقه 7مقام ابراهيم
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

و بـيش از ايـن بيـان     )ِمـْن َمَقـاِم إِبْـَراِهيَم...(نماز طواف بايد از مقام ابراهيم اتخاذ شود: 
رفته از مقام ابراهيم باشـد؛ بـدين ترتيـب مقـام در     كند كه محل نماز طواف بايد برگ نمي

كند. پس در هرجا كه قرار گرفته باشـد، خـواه در جـوار    نماز طواف موضوعيت پيدا مي
كعبه و خواه در مکان کنوني، بايد مقابل و جلوي نمازگزار قرار گيـرد؛ همچنـان کـه در    

>� «آمده است:  7بن عمار از امام صادق معاويةصحيحه  �% 4©�q �H �� 4 ����i �V �� �0 «�� �K&i �+ ��� 4l� �� ��4T �{�
oo*�%� �%�/ &P �
 �V �f�«؛ در »دهـي...  رو قـرار مـي   آيـي، پـس آن را مقابـل و رو بـه    به مقام ابـراهيم مـي  «؛ ٣١

آمده است نماز طـواف واجـب، جـز پشـت مقـام، جـايز        7صادقروايت ديگر از امام
  نيست:

� �R ����i �V �� �0 � «� �K&( ���/ E! ���c �7���� x̂4T 4F� �S( 4 �;��� 4Q� �) � X̂� �f ��ê �� � 4�� 41 �)� �<4� 4{�� �<��L� �D��
 �u 
) µُِذوا ِمْن َمقاِم إِبْراِهيَم ُمَص�

�
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بخوانـد، بـه دليـل    بر کسي جايز نيست دو ركعت نماز طواف را جز پشت مقام ابراهيم 
از مقام ابراهيم نمازگاه برگزينيد. پس اگر اين نمـاز را  «بيان خداوند بزرگ که فرمود: 

  ».در غير اين مكان خواندي، بايد اعاده كني

  9نمازگاه ابراهيم وپيامبر

  نويسد:ازرقي مي
چون ابراهيم خليل از كار دعوت فراغت يافت، مأمور شد كه مقـام را قبلـه خـود قـرار     

ها هم قبله بود. پس از او،  آن را كنار درِ كنوني كعبه قرار داد و مدت 7 دهد. ابراهيم
مأمور شـد   9گزارد. پيامبر روي درِ کعبه نماز ميهم به جانب آن و روبه 7اسماعيل

المقدس نماز بگزارد و پيش از هجرت و مـدتي پـس از آن، همچنـان بـه      به جانب بيت
رد تـا آنكـه خداونـد متعـال آنچـه را بـراي خـود و        گـزا  المقـدس نمـاز مـي    جانب بيت

در مدينـه رو بـه نـاودان كعبـه نمـاز       9پيامبرانش برگزيده بود، قبلـه قـرار داد. پيـامبر   
گزارد (يعني جهت قبله به جانب شمالي كعبـه و نـاودان آن بـود) و چـون بـه مكـه        مي
  ٣٣روي ايشان بود.ايستاد كه مقام روبه آمد، چنان رو به كعبه مي مي
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  فرمودند:  آيت اهللا فاضل مي
شايد سر اينكه از ديرباز، هنگام برپـايي نمـاز جماعـت، امـام مسـجدالحرام و مـأموران       

خوانند، پيروي از همان عمـل ابـراهيم    ايستند و نماز مي روي كعبه مي پشت مقام و روبه
  ٣٤باشد. 9و پيامبر خدا 7 خليل

براي نماز موضوعيت » رفته باشدخلف مقام، هرجا که قرار گ«اما دليل اين سخن كه 
  دارد، روايتي است كه كليني از ابراهيم بن ابومحمود نقل كرده است:

� �r «
4� &O�
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آيا دو ركعت نماز طواف را پشت مقـام ابـراهيم، همـين    «پرسيدم:  7از حضرت رضا
قـرار داشـته    9جايي كه امروزه قرار دارد، بخوانم يا جـايي كـه در زمـان پيـامبر خـدا     

 ».همان جايي كه امروزه قرار دارد«؟ حضرت در پاسخ فرمود: »است
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 حجر اسماعيل و جايگاه آن در مباحث فقهي

  مصطفي آخوندي

  .ش  ه١٣٨٨، پاييز ٦٩ميقات حج، ش

هاي مقدسي است که موضوع چند مسئله فقهي قـرار گرفتـه   حجر اسماعيل، از مکان

طواف قرار گرفتن، دست کشيدن روي ديـوار حجـر هنگـام طـواف و     است؛ مانند داخل 

گـردد،  فاصله مطاف از ديوار حجر. از آنجا که مسئله به ماهيت و چيستي حجر بـاز مـي  

اين مقاله کوشيده است ضمن تبيين چيستي حجر اسـماعيل، نقـش و جايگـاه آن را در    

له از دو بخش تشکيل شده تأثيرگذاري بر مباني و داليل مسايل فقهي، روشن سازد. مقا

است: بخش اول به چيستي حجر اسماعيل و اينکه آيا حجر جزء کعبه است يا خـارج از  

پردازد. نويسنده در اين مورد به دو ديدگاه و ادله آنها اشاره کرده و مـورد نقـد و   آن، مي

کـه  بررسي قرار داده است. نگارنده از بررسي دو نظريه و ادله آنها نتيجـه گرفتـه اسـت    

و محـل دفـن او،    7حجر اسماعيل جزء کعبه نيست؛ بلکـه خانـه حضـرت اسـماعيل    

مادرش و تعدادي از انبياست. در بخش دوم مقاله مسائل فقهي مرتبط با حجر اسماعيل 

عـدم جـواز   «مطرح شده است. در اين بخش سه مسئله مورد بررسي قرار گرفته اسـت:  

جر و حد مطافطواف از داخل حجر، دست گذاشتن روي ديوار ح.«  

  مقدمه

  حجر اسماعيل چيست؟ آيا جزو كعبه است يا خارج آن؟ 
در اين مسئله از ديرباز ميان فقيهان اختالف بوده و طبعاً بر مبـاني فقهـيِ آنـان تـأثير     
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گذاشته و گاه به عنوان دليل مسئله مورد عنايت قرار گرفته است؛ مانند: بطالن طواف از 
کشـيدن بـر ديـوار يـا دسـت گذاشـتن روي ديـوار حجـر         داخل حجر اسماعيل، دست 

اسماعيل و فاصله حد مطاف از طرف حجر اسماعيل، طبـق فتـواي فقهـاي گذشـته کـه      
  ذراع هستند. ٥/٢٦قائل به تحديد مطاف به فاصله 

آيد که جايگاه حجر اسماعيل در مسايل مربـوط بـه   در اينجا اين پرسش به ذهن مي
گردد به چيستي حجـر اسـماعيل و   است؟ و اين باز مي طواف و مسايل فقهي چه مقدار

ايم با داليل نقلي، چيستيِ حجـر  قرار گرفتن آن در حيطه داليل مسائل فوق، لذا کوشيده
  اسماعيل را تبيين و مسايل فقهي مربوط به آن را بيان کنيم. 

حجر اسماعيل ميان دو ركن شامي و عراقي اسـت. ديـواري كوتـاه و قوسـي شـكل بـه       
متر و پهناي نيم متر دارد. باالي آن، سه المپ نوراني با فاصله از هـم قـرار    سانتي ٣٠/١فاع ارت

اند. داخل حجر، محل دفن حضـرت هـاجر، حضـرت اسـماعيل و تعـدادي از پيـامبران        داده
  ١است.

  در اينكه آيا حجر اسماعيل جزو كعبه است، دو نظريه وجود دارد: 
از آن ـ جزو كعبه بوده كه از آن جدا شده اسـت.    . حجر اسماعيل ـ تمام يا قسمتي١

اين قول منتسب به اهل سنت و عالمه حلي است و شهيد اول نيز بـا ترديـد بـه مسـئله     
  نگريسته است.  

. حجر اسماعيل ـ نه تمامش و نه قسمتي از آن ـ جـزو بيـت نيسـت. ايـن نظريـه        ٢
  منتسب به مشهور فقهاي اماميه است.

  پيروان نظريه اول

عالمه حلي، از ميان علماي شيعه، تنها فقيهي اسـت کـه ايـن نظريـه را داده و      ٩الف
  شهيد اول در دروس با ترديد از آن گذر کرده است.  
�� 5% P�\q�O��6 ��3 «نويسد: شهيد اول با نسبت دادن مسئله به قول مشهور مي ��
- >�).

x �/ 0)	�L� )loo«.باشـيم کـه آن جـزو بيـت اسـت      حجر بايد داخل طواف باشد، چـه معتقـد   «؛ ٢
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  ».گونه كه مشهور است، يا بر اين باور نباشيم همان
دهد، در حـالي کـه مشـهور    شهيد اول، جزو کعبه بودن حجر را به مشهور نسبت مي

  اند حجر اسماعيل جزو بيت نيست.فقهاي شيعه گفته
سـنت و   هـل ، با استناد بـه قـول ا  »الفقهاء تذكرة«و  ٣»منتهي المطلب«عالمه در کتاب 

  نويسد: داليل آنان مي
بنابر قولي از شافعي، حجر جزو بيت نبوده و از خارج آن است و طبق قـول ديگـري از   

وي، حجر اسماعيل به اندازه شش ذراع جزو کعبه است. از عايشه نقل شده که گفـت:  

فرمـود: در حجـر اسـماعيل     9نذر كردم دو رکعت نماز داخل کعبه بخـوانم، پيـامبر  «

  اند هفت ذراع. بنابراين، شش ذراع از آن جزو بيت است. برخي هم گفته ».بخوان

  عالمه روايت تاريخي زير را نيز به عنوان دليل ديگر آورده است:
سيلي آمد و خانه خدا را خراب كرد. قريش گرد آمدند تـا   9قبل از بعثت پيامبر خدا

و طيـب و هـدايا و نـذر     آن را مانند قبل بسازند. هنگام ساخت و تعمير خانه، پول پاک

كم آمد. پس کعبه را از جانب حجر كم گذاشتند؛ همچنين شاذروان را. ليکن عبـداهللا  

بن زبير كه بر مكه تسلط يافت، كعبه را خراب و طبق نقشه حضرت ابـراهيم بنـا كـرد.     

بن يوسف ثقفي كه روي كار آمد، بناي زبير را خراب و كعبه را به حالت بناي  حجاج 

  ٤كه همان بناي قريش است ـ درآورد. کنوني ـ

رواياتي که عالمه از عامه آورده، نزد فقيهان شيعه اعتبار ندارد و جـز ايـن روايـات،    
دليل ديگري ذکر نکرده است. بنابراين، نظريه عالمه که شاذ و نادراست، در برابـر قـول   

  اندام ندارد و از اعتبار و حجيت ساقط است. مشهور قدرت عرض
  نويسد: مي» مدارك االحكام في شرح شرايع االسالم«عاملي در كتاب سيد محمد 

روايتي که سند بر گفته شهيد باشد، نيافتيم و بر روايتـي كـه عالمـه در تـذكره آورده،     
اعتمادي نيست و بر مدعاي او نيز مستندي نديديم؛ عالوه اينكه مدعاي ايشان مخـالف  

  ٥با روايات است.
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و اساس دانسـته،   پايه ، سخنان عالمه را بي»جواهرالکالم« نجفي درکتاب محمدحسن عالمه
  ٦».تحقيق كه با روايات بسياري در تعارض است هايي است بي اينها حرف«نويسد:  مي

اين قول ـ كه حجر اسماعيل جزو بيت است ـ با روايات   «نويسد:  آيت اهللا فاضل مي
  ٧ ».باشد بسياري در تعارض مي

  ».حجر اسماعيل جزو بيت است«اند: شافعي گفتهاتفاق، جز  سنت به ب) اهل
باور ما آن است كه حجـر جـزو بيـت    «؛ »� ��� /\� 5% P�O�6«نويسد:  ابن قدامه در جايي مي

و دليل اين سخن را كه طواف بايد از خارج حجر اسماعيل انجـام گيـرد، همـين    ». است
  ٨».حجر، جزو بيت استطواف بايد بيرون از حجر باشد؛ چون «افزايد: داند. او مي مي

  داليل اهل سنت

اند، روايـاتي اسـت كـه از عايشـه نقـل      داليلي كه اهل سنت بر اين نظريه اقامه کرده
  کنيم:شده و به آنها اشاره مي

  . ابن قدامه در المغني به تفصيل و با دو نقل ذكر كرده است:١

� «به عايشه فرمود:  9الف) پيامبر"a � �� �N� ��~ �+  �� �N� 4W  4O���6�� �5� در حجـر نمـاز   «؛ »4%

  ». بخوان، زيرا آن، جزو بيت و کعبه است
دوست داشتم داخل كعبـه شـوم و در آنجـا نمـاز بخـوانم. پـس       «عايشه گفت:  )ب
دست مرا گرفت و داخل حجر برد و فرمود: در حجر نمـاز بخـوان، اگـر     9خدا پيامبر

  ».  اي از خانه است خواستي داخل خانه شوي، همانا حجر قطعه
  ٩».اين حديث حسن و صحيح است«ترمذي در مورد صحت روايت، گويد: 

٢» .4�� 1) &. �0 &O���q �. : �O��� �- �F ��4|� �� �5 ��9  4O����6��� �5� 4% �) &l �1� �< �+ 4 �� 4 �N� �5 از عايشـه نقـل   « ١٠؛»��

  ».در مورد حجر پرسيدم، فرمود: آن جزو خانه است 9شده که گفت: از پيامبر خدا
  . عايشه گويد: ٣

قوم تو، از خانه كم گذاشـتند. اگـر تجديـد عهـد آنـان بـا       «به من فرمود:  9پيامبرخدا
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گردانـدم. پـس اگـر بعـد از مـن قـوم تـو         شد، آنچه را كم گذاشتند، برمـي  شرك نمي
انـد نشـان دهـم. پـس،     خواستند [كعبه را] تجديد بنا كنند، بيا تا آنچـه را كـم گذاشـته   

  ١١».كه كم گذاشته بودند نزديک هفت ذراع بود

  بررسي

سنت تنها سه روايت از عايشه به عنوان دليل نقـل   ترگفته شد، اهل طور که پيش همان
الفقهاء آورده است. ولي فقهـاي   ةاند كه عالمه حلي برخي از آنها را در كتاب تذكر كرده

گويـد:   ه مـي اند. بنابراين، قول نخسـت كـ  بزرگوار، اين دسته از روايات را معتبر ندانسته
پايه و دليل است؛ زيـرا اوالً   ، بي»باشدحجر اسماعيل ـ تمام يا جزئي از آن ـ از بيت مي  «

جز چند روايت که عايشه نقل کرده، دليل ديگري بر اين مطلب وجـود نـدارد؛ ثانيـاً بـا     
  باشند. كه در قول دوم خواهيم آورد، در تعارض مي : بيت داليل و رواياتي از اهل

  ريه دوم يا قول مشهورپيروان نظ

مشهور ميان فقهاي اماميه آن است كه حجر اسماعيل، نـه تمـام و نـه بخشـي از آن،     
 ١٤، آيـت اهللا فاضـل  ١٣، صاحب مدارك١٢جزو کعبه نيست. فقهايي چون صاحب جواهر

  اند.   و... به اين مسئله تصريح كرده

  داليل

  اثبات رسانده است:سه گروه از روايات بر اين نظريه اقامه شده و آن را به 
  اند از: گويند حجر اسماعيل جزو خانه نيست، عبارت . رواياتي كه با صراحت مي١

  بن عمار معاويةالف) صحيحه 

 �� � �z 45�� 4!�̂� &Y �5 �� �[)&< �V �( �5�� &!�̂� &Ya  4 �� �] &�N� 45 �� E!�̂� &Y 45�� �!� ���/ �5 ��  45�� �F���� �S�+ �5� �� E!�V �. 45��
 �5 �� �[)$(�/ 4�� 4!�6 ������/ &O���q �. : �1� �- , E03̂ �� 45�� �F �( 4�� �V &%7  4P��4+ ���/ �)� &l 4O����6��� �5� 4%�/ 4 �� 4 �N� 45 ��

 � �h  �q� �R)&( ���/ �d 4� �� �+ 4P��4+ &P�%̂&/ �5� �+ �� �X� 4� �3 �.4T 5̂4�� �� E &; &} &F �%` &- x �� x : �1� �< �+ ? 4O���6�� �5 4% ¦>
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 *� �� 4� 4P�� �
 �� �X �V ���+ o �>���46 �\�/ &0)&6 &- 4P�4+ ��١٥ 
آيا حجر جزو خانه است يا چيـزي از  «پرسيدم:  7 گويد از امام صادق بن عمار  معاوية

نه جزو خانه است و نه چيزي از خانـه بـه انـدازه    «؟ فرمود: »خانه در آن واقع شده است
سر ناخن، در آن است. بلكه اسماعيل مادر خود را در آن دفن كـرد و خـوش نداشـت    

يد و كننـدگان قـرار گيـرد. پـس اطـراف آن را ديـوار كشـ        قبر مادرش زير پاي طـواف 
  ».همچنين آنجا قبور پيامبران است

  ب) صحيحه زراره

 45 �] �N� 45 �� &P�� �� ��  �5� �� �� �0� �0 &� �5� �� E�)� &��� �% 45��F��6 �
 �V �_ �5 �� *�V� �I 41�� �N� �� 4!�6 �� �� E1�Ŝ �+ 45��
 4��/ �� 4!�6 ��7  �h 4P�4+ �X �l 4 �� 4N� 45 �� &P&i���q �. : �1� �-  �< �+ ? 4O���6�� �5 4% ¦>o E &;} F �%` &- x �� x �1�١٦ 

آيا چيـزي از خانـه خـدا در حجـر واقـع شـده       «پرسيدم:  7گويد از امام صادق زراره 
  ». نه و نه به اندازه يك سر ناخن«؟ فرمود: »است

 ��>����46 �\x� �0)�&6 &- 4P�4+ �̂�/ M� &0 �� : �1� �-:  � �h 4� �� 4 �N� 4W �� �% ��  F� �%` &- x �� 4O����6�� �5� 4% ¦>
 &}o &;١٧ 

است. نه چيـزي از حجـر جـزو کعبـه قـرار       :روايت شده كه در حجر، قبور پيامبران
  گرفته و نه به اندازة سرانگشتي از خانه در حجر واقع شده است.

  نتيجه

روايت معاويه و زراره تصريح دارند كه حجر جـزو خانـه خـدا نيسـت و حتـي بـه       
در روايـت، يعنـي نـه تمـام     » ال«يـر  اندازه سر ناخن از كعبه در آن واقع نشده است. تعب
تأكيد بـر آن اسـت كـه    » {&; x %`-F«حجر و نه قسمتي از آن، جزو كعبه نيست و تعبير 

  حتي سر ناخن از حجر اسماعيل جزو خانه خدا واقع نشده است.  
گويد: حجر اسماعيل، خانه اسـماعيل بـوده كـه محـل دفـن       . رواياتي است كه مي٢

  او و برخي پيامبران است.   هاجر، اسماعيل، دختران
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  بن عمر   الف) خبر مفضل

 4XŜ �;&L� 45 �� E���� 4. 45�� 4!�̂� &Y �5 �� 4P�4��/ �5 �� E0) &	� &I 45��� 45 �� ���4�� �? �"�/ 4��V�� �5 �� ��  �5� �� � �� &� 45��
 4��/ �� 4!�6 ��7 o �X� 4� �3 �.4T & �� �- �� � �f� �l & �� �- 4P�4+ �� �X� 4� �3 �.4T &O�� �� & �� 4 �N� : �1� �-١٨ 

حجر، خانه اسماعيل بـود.  «كند كه فرمود:  روايت مي 7بن عمر از امام صادق مفضل 
  ».آنجا قبر هاجر و قبر اسماعيل است

  ب) روايت حلبي

 &!�̂� &Y  ]̂�� 4 4u° 4W �7(0��4T &5��� 44|� �  4��/ 45�� 4!��̂� &Y 45�� �!�� ���/ 404�� �)� �\ �5� 4% *̀ � �< �\ � �\� «��4��\ �e�6��� E �±  
 4��/ �5 �� «�46 �
 ��N� 45 �� �� 4!�6 ��7  �3�\̂4T �� ����4� �N� &P �\) $�� �]&H �� &�\̂4T �1� �< �+ , 4 �� 4N� 45 �� &P&i���q �. : �1� �-

 4+ �5 �+ �� �3\̂4T �� �X� 4� �3 �.4T 4��� �y4� ��� �� &0)�&6 &- 4P��4+ �� 4P��� �
 �� ���?�+ �� �l & �� �- �q� �R)&( ���/ �d 4� �� � &P%̂&/ 4P�
o �>���46 �\�/١٩ 

شـما آن را حطـيم   «فرمـود:  ». در مورد حجر پرسيدم 7 از امام صادق«گويد:  حلبي مي
خوانيد. همانا حجر براي گوسفندان اسماعيل بود و در آنجا مادرش را دفن كـرد و   مي

قبر مادرش پايمال شود، ديواري دور آن كشيد و همچنـين آنجـا    چون دوست نداشت
  ».قبر پيامبران است

  ج) خبر ابوبكر حضرمي

 � 4� �� �5 �� E!�̂� &Y 45�� �!� ���/ �5 �� &P�� �� ��  4D�� �. �5 �� 4� �3 �V$��� 45��  4��/ �5 �� �� �B 4� �� 45��  �5 �� «� 4% � �§ ��N� E ����
��/ �� 4!�6 ��7  ̂�4T : �1� �-  «{&/ & ��� �- �q� �R)&( `���4� �� �	�� �
 �� ���� �� 4� �� 4N� 4W &P�%̂&/ �5� �+ �� �X� 4� �3 �.4T

o 4 �� 4 �N� 4W �X� 4� �3 �.4T٢٠ 
اسـماعيل، مـادرش را در   «كند كه فرمود:  روايت مي 7 ابوبكر حضرمي از امام صادق

ــال       ــماعيل پايم ــادر اس ــر م ــا قب ــيد ت ــوار كش ــپرد و دور آن را دي ــاك س ــه خ ــر ب  حج
  كنندگان] نشود. [طواف

  اين روايت را صدوق نيز از طريق خود نقل كرده است.  
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  بن عمر د) روايت مفضل 

 4XŜ �;&L� 45 �� E���� 4. 45�� 4!�̂� &Y �5 �� 4P�4��/ �5 �� E0) &	� &I 45��� 45 �� ���4�� �? �"�/ 4��V�� �5 �� ��  �5� �� � �� &� 45��
 4��/ �� 4!�6 ��7  &O�� �� & �� 4N� : �1� �- oX� 4� �3 �.4T & �� �- �� � �f� �l & �� �- 4P�4+ �� �X� 4� �3 �.4T٢١ 

حجر، خانه اسماعيل بود و «كند كه فرمود:  روايت مي 7 بن عمر از امام صادق مفضل 
  ».در آن، قبر هاجر و قبر اسماعيل واقع شده است

  ) صحيح ابوبصير  ه

� 4!�6 �� 45�� 4! �V �. �5 �� , 4P�4��/ �5 �� 4X�
4V��� 4W �� �]� 4� 45�� 4!�̂� &Y 45�� �!� ���/ �5 �� 4�a  45�� 4!��̂� &Y 45�� �!� ���/ �5 ��
 4��/  4�����/ �5 �� E �±�\  4��/ �5 �� ��3�� &� 45��  4��/ �5 �� EB 4K�� �� 4!�6 �� 4��/ ���/ E �; �V �f8  ��� 4l� � ��4T 4(! �� 4W

 �j� �% 4� �� 4N� 4W 54+ &!� �+ EF��� �. 4F �|� 4% �� ��4_`�_ &5��� �) &l �� &d �! �V �� &X� 4� �3 �.4T «W &)&H �� : �1� �- �X� 4� �3 �.4T ��
o 4P «%/٢٢ 

اسماعيل «گويد:  در حديث ابراهيم و اسماعيل مي 8ابوبصير از امام باقر يا امام صادق
سالگي رسيده بود، رحلت كرد و كنار مـادرش   ۱۳۰كه به سن  ليبعد از مادرش، درحا

  ». در حجر به خاك سپرده شد

  بن الحسين  و) روايت محمد بن علي 

 � 4� �� &5�� &!�̂� &Y F�̂4|c� �� «�46̂��� 45 �� , 4 �� �] &N� 45��:  �� 4� �� 4N� �1 �)� �� ��)� &+)��( &���^��� �0�� �" : �1��-
 ̂�c ,4P�4+ ��)&+)��(x o� �l & ���- �qR)&( ^̀ ��4� �w4� �,� �D���+ � �l & ���- 4P� 4;�+ 4 �� 4N� 4W �O��4+ &� �X�4� �3 �.4T {̂&/٢٣ 

مـردم پيرامـون   «كنـد:   چنين روايت مـي  :بن الحسين، از پيامبر و ائمه محمد بن علي 
كنند و نه داخل آن؛ چون مادر اسماعيل در حجر دفن شده است. پس  حجر طواف مي

  ».كنند تا قبر او پايمال نشود ر مادر اسماعيل است. اين چنين طواف ميآن قب

  گريد يتايز) رو

 ��� 4l� � ��4T �̂�/ �M 4� �0 ��7  �S�- �̂�L� &d �� �%�/ &P �� 4.��� �% � � 4K�\x�4� &���� �K�\� �+ 4Q� �� ${&/ �O��H� �% �� �Q �
 4� � �	�� �
 �� ��� � 4 �� 4N� 4W � �	�� �+ �! �+ �X� 4� �3 �.4To� �l & �� �- �q �R)&( ^̀ ��٢٤ 
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هنگامي كه ابراهيم مناسكش را به پايان رساند، خداوند فرمان به بازگشت او داد. مادر 
  اسماعيل از دنيا رفت و در حجر دفن شد و بر آن ديوار كشيدند تا قبر او پايمال نشود. 

  ح) روايت معاوية بن عمار 

 �5 �� ���4�� �? �"�/ �5 4% 4�!̂� �5 �� �� 4X �	 �.  45�� �F� �( 4���V &% �5� �� « 4W � �B�K̂�� E[��6 �8 4!�� �)�� 45�� 4!�̂� &Y �5 �� E���( 4� 45��
�� 4!�6�)&��/ �1��- : �1��- E03̂ ��7o �X�4� �3 �.4T 4:����� M �0� �, �� �4��̂��� �5�� &�� 4��( �̂ 4s 4 �� 4N� 4W �54+ &� :٢٥ 

که در حجـر اسـماعيل ـ آنچـه تـا ركـن       روايت کرد  7 بن عمار از امام صادق معاوية
  اند. رسد ـ دختران اسماعيل به خاك سپرده شده سوم مي

گويد حجر محل دفن هاجر، اسماعيل، دختـران اسـماعيل و    اين دسته از روايات مي
روايـات مرفوعـه اسـت     برخي انبياست؛ يعني يك قبرستان مقدس. اگرچه برخي از اين 

از روايات، شاهد خوبي است كه حجـر اسـماعيل    برخي ديگر صحيح است و اين گروه
جزو خانه خدا نيست و چيزي از خانه خدا در آن واقع نشده است؛ زيـرا جـايز نيسـت    
داخل خانه خدا كسي را دفن كنند؛ هرچند پيامبر خـدا يـا از اوليـاء اهللا باشـند. مرحـوم      

  نويسد: مي  اهللا فاضل آيت
ت) دفـن اسـماعيل، هـاجر و تعـدادي از     تأييد بر اين مطلب (که حجر جـزو کعبـه نيسـ   

پيامبران در آنجاست؛ زيرا مرسوم و معهود نبود كه خانـه خـدا يـا جزئـي از آن، محـل      
اي قرار گيرد ولو از پيامبران يا افراد منتسـب و مـرتبط بـا آنـان باشـد. گرچـه        دفن عده

اسـت و  بگوبيم كه دفن جايز باشد. بنابراين، بدون هيچ ترديدي حجـر بيـرون از كعبـه    
  ٢٦شود. خانه، حتي جزئي از آن، شامل حجر اسماعيل نمي

  کند بر جواز خواندن نماز در حجر اسماعيل:   رواياتي که داللت مي .٣

  بن يعقوب  الف) روايت يونس
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خوانـدم،   در حجر اسماعيل نمـاز مـي  «گفتم:  7 گويد به امام صادق بن يعقوب  يونس 

مردي به مـن گفـت: در ايـن مكـان نمـاز واجـب نخـوان؛ زيـرا حجـر جزئـي از خانـه            
  ». دروغ گفته است. هرگاه که خواستي در آنجا نماز بخوان«فرمود:  7امام». خداست

  ب) خبر ابوبالل مكّي 
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را ديدم که داخل حجـر شـد و دو ذراع مانـده بـه      7 گويد: امام صادق بالل مكي مي
نديـدم كـه زيـر نـاودان نمـاز      بيـت تـو را    كسي از اهـل «خانه، نماز گزارد. به او گفتم: 

  ». اينجا نمازگاه فرزندان هارون، شبر و شُبير، است«فرمود: ». بخواند

  بررسي روايت 

شود كه خواندن نماز واجب در  روايات، به خصوص روايت يونس، استفاده مي ازاين
حجر اسماعيل صحيح است و كراهتي ندارد و همين دليل بر اين است كه حجـر، جـزو   

ت؛ زيرا خواندن نماز داخل كعبه مكروه است. البته سند هر دو روايت ضـعيف  کعبه نيس
است. خبر ابوبالل مكي، به علت مجهول بودن وي و روايـت يـونس، بـه خـاطر عـدم      

بـه   =توثيق محمد بن الحسين ضعيف است. ليكن برخي از علما مانند آيـت اهللا فاضـل  
  تواند مؤيد دو گروه قبلي باشد. كه در اين صورت مي ٢٩اند روايت يونس استدالل كرده

  نتيجه روايات سه گروه

از سه گروه روايات ياد شده كه از حد تواتر گذشته و برخي از آنها صـحيح اسـت،   
شود حجر اسماعيل جزو كعبه نيست؛ نه همه و نه جزئي از آن، محل حجـر،   استفاده مي
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انبيا و احكام كعبـه بـر آن   خانه اسماعيل بوده و محل دفن هاجر، اسماعيل و تعدادي از 
شود. چون در كعبه جايز نيست كسي را دفن كنند، يا نماز خواندن در کعبـه   جاري نمي

بايسـت داخـل    مکروه است. ولي حجر اسماعيل، در طواف، همچون كعبه است كه مـي 
  طواف قرار گيرد.

  مسايل مرتبط با حجراسماعيل 

  . عدم جواز طواف از داخل حجر ١

از خاصه و عامه، بر اين نظريه هستند که حجر اسـماعيل بايـد ماننـد     همه فقها، اعم
اند. کعبه داخل طواف قرار گيرد. در اين مورد کسي ترديد ندارد و فتوايي برخالف نداده

ليکن در داليل آن، ميان علماي شـيعه و اهـل سـنت اخـتالف وجـود دارد. طبـق قـول        
 وجـود دارد و » سـنت «و » سـيره «، »اترواي«، »اجماع«مشهور فقهاي شيعه، داليلي چون 

حجر اسماعيل، به عنوان دليل، هيچ دخالتي بر اين مسئله ندارد. برخالف اهل سنت کـه  
  دانند.  به اتفاق و اجماع، حجراسماعيل را دليل اين وجوب مي

طواف بايد بيـرون از حجـر باشـد، چـون     «نويسد:  ابن قدامه از علماي اهل سنت مي
  ٣٠».حجر جزو بيت است

کنـد؛  داند، با آن معامله بيت مـي از آنجا که ابن قدامه حجر اسماعيل را جزو بيت مي
  طور که کعبه بايد داخل طواف قرار گيرد، حجر نيز بايد داخل طواف باشد. همان

عالمه حلي نيز مانند اهل سنت به حجر اسماعيل، براي وجوب داخل قـرار گـرفتن   
رِ حجـر، چنـين اسـتدالل کـرده اسـت. در      حجر در طواف و دست گذاشتن روي ديـوا 

  الفقها آورده است:   ةتذكر
واجب است حجر اسماعيل را داخل در طواف كند... پس اگر روي ديوار حجر رفـت  
يا از درِ حجر وارد و از درِ ديگر خارج شد، طـواف او مجـزي نيسـت؛ چـرا کـه او در      

  ٣١طواف كند... .بيت طواف كرده است. بلكه واجب است كه برگرد حجر اسماعيل 
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بنابر قول عالمه چون حجر جزو کعبه است، پس اگر دسـتش را روي ديـوار حجـر    
  بگذارد درحقيقت دستش را داخل کعبه کرده است.  

  . دست گذاشتن روي ديوار حجر ٢

انـد.  فقها در حکم دست گذاشتن روي ديوار حجر اسماعيل نظريـات گونـاگون داده  
اند که در ايـن، بحثـي   جر اسماعيل را جايز شمردهگروهي دست گذاشتن روي ديوار ح

انـد؛ برخـي بـه حجـر     نيست. اما برخي که قائل به عدم جواز هستند، دو استدالل آورده
  نويسد:   اند؛ مانند عالمه و اهل سنت. عالمه در تذكره مي اسماعيل استدالل کرده

 اقرب عدم صحت طواف كسي است كه دستش را حـين طـواف، داخـل حجـر كـرده     
است و اين، يكي از اقوال شافعيه است؛ زيرا بعضي از بدن او در خانه قرار گرفته و مـا  

هـا جـواز اسـت و     شرط كرديم كه بايد تمام بدن او خارج بيت باشد. قول ديگر شافعي
شـود: طـواف    مـي  اند زيرا بيشتر بدن او در خارج بيت است. پس در عـرف گفتـه   گفته

اسـت؛ چـون بعضـي از بـدن او در بيـت قـرار گرفتـه        كرده است، ولي اين قول ممنوع 
  ٣٢است.

گويد كسي كه دسـتش  عالمه چون قائل است كه حجر اسماعيل جزو بيت است، مي
را به طرف حجر دراز كرد يا روي ديوار حجر گذاشـت، بعـض بـدن او حـين طـواف،      

ـ  ي داخل خانه شده است و حال آنكه در طواف بايد تمام بدن او خارج خانه باشد و حت
جزئي از بدن نيز جايز نيست كه داخل خانه باشد. البته اين استدالل از نظر مشهور فقهـا  

  اعتبار است؛ چون با داليل متقن ثابت شد كه حجر اسماعيل جزو خانه نيست.  بي

  . حد مطاف ٣

مسئله ديگر، حد مطاف از جانب حجر اسماعيل است. بنا به گفته کسـاني کـه قائـل    
ذراع)، آيا ايـن   ٥/٢٦اف هستند، يعني فاصله بيت تا مقام ابراهيم (به مضيق بودن حد مط

  شود يا از ديوار حجر؟   فاصله از جانب حجر اسماعيل، از کعبه محاسبه مي
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محاسبه از بيت و محاسبه از «در اين مسئله دو نظريه است كه هر كدام مبنايي دارند: 
  ».ديوار حجر اسماعيل

شود؛ در اين صورت با كسر مقـدار   ت محاسبه مينظريه نخست: فاصله مطاف، از بي
حجر اسماعيل (تقريباً بيست ذراع) محل طواف ضيق شده و حد مطاف در اين قسـمت  

در «فرمايـد:   که قائل به اين مسئله است، مي  رسد. امام خميني متر) مي ٥/٣ذراع ( ٥/٦به 
ذراع) از  شود؛ زيرا مقـدار حجـر (بيسـت    محل طواف تنگ مي 7 سمت حجر اسماعيل

ماند و بايد از خـارج   آن كاسته شده و تقريباً شش ذراع و نيم براي محل طواف باقي مي
ذراع فاصـله گرفـت، آن جـزء را اعـاده كنـد و       ٥/٦اين حد طواف نشود و اگر بيش از 

  ٣٣».باشد احوط اعاده طواف مي
  داليل اين موضوع متفاوت است:

اسماعيل جزو بيت نيست، پـس بايـد   ـ در برخي منابع فقهي آمده است: چون حجر 
مسافت را از بيت محاسبه كرد؛ در اين صورت، حجر داخل مطاف قـرار گرفتـه و حـد    

  شود.   مطاف ضيق مي
ـ مبناي استدالل برخي ديگر در اين محاسبه آن است كه چون حجر اسماعيل جـزو  

  بيت است، پس محاسبه از ديوار حجر صحيح است؛ مانند مرحوم صاحب جواهر.  
بنابر اينكه حجر اسـماعيل جـزو کعبـه باشـد،     «نويسد:  ـ شيخ محمدحسن نجفي مي

ليکن ايشان در نهايت جانـب احتيـاط   ». شود مسافت از خارج (ديوار) حجر محاسبه مي
  ٣٤را گرفته است.

اند که ارتباطي به حجر اسماعيل نـدارد؛   ـ برخي از علما هم قرائن و شواهدي آورده
نباشد. بلکه اين داليل مسـتقالً بـر محاسـبه مسـافت از ديـوار      چه جزو خانه باشد، چه 

  کنند؛ مانند:   حجر داللت مي
شـود كـه    القضا با هفتصد نفر طواف كرد. آيا تصور مي عمرةدر  9الف) پيامبر خدا

  متر طواف كنند؟   ٥/٣اين تعداد مسلمان، همه در 
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همـه آنـان انگيـزه     الوداع با صد هزار نفر به حج آمده بـود و  حجةدر  9ب) پيامبر
کردنـد   داشتند مناسك حج را با عمل به دستورات آن حضرت بياموزند. لذا تـالش مـي  

تر كنند. اگر فرض كنيم نصـف ايـن جمعيـت در طـواف     خود را به آن حضرت نزديك
ذراع طواف كنند  ٥/٢٦فاصله شود كه در سه ناحيه به  حضور داشته باشند، آيا تصور مي

  ذراع؟!  ٥/٦در و در يك ناحيه 
ويژه در عصر امامـان   كه هميشه در ايام حج، مطاف خلوت شود؛ به ج) چنين نيست

شد. حال با وجود كثرت جمعيت و گاه ازدحـام   بزرگوار كه بر تعداد حاجيان افزوده مي
بايست از امامان مسئله حد مطـاف در ناحيـه حجـر اسـماعيل سـؤال       و ابتالي مردم، مي

شـدند   ند يا خود آن بزرگواران به صراحت متعرض مسئله ميداد شد و آنان پاسخ مي مي
و حال آنكه در اين خصوص، هيچ روايتي وجود ندارد تا مسئله ضيق بـودن مطـاف در   
اين قسمت را بيان كند و چون روايتي به دست ما نرسيده و حال آنكه دواعي بر ذكر آن 

ه و مطـاف از ديـوار   شود كه مسافت طواف در قسمت حجر، ضيق نبـود  بوده، معلوم مي
  ٣٥شده است. حجر محاسبه مي
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  استالم حجراالسود

  محمد رحماني

  .ش  ه١٣٧٤، تابستان ١٢ميقات حج، ش

است که عظمت و شرافت خاصي دارد. اين نوشتار حجراالسود سنگ متبرک و مقدسي 

نگاهي است اجمالي به احکام استالم اين سنگ مقدس. مقاله از چند بخش تشکيل شـده  

است. نويسنده محترم نخست استالم در لغت و روايات را مطرح کرده و سـپس بـه بحـث    

آن در محـور   فقهي استالم و پيشينه آن پرداخته است. بررسي نظريه وجوب استالم و ادله

بعد، مورد بررسي قرار گرفته است. بخش بعدي مقاله، بررسي حکم استالم حجر در مـورد  

- نکه آيا استحباب استالم، مخصوص حجراالسود است يـا رکـن  يزنان را برعهده دارد؛ در ا

آيـا  «شود. محور بعدي مقاله به ايـن پرسـش پرداختـه اسـت کـه      هاي ديگر نيز بحث مي

ـ  مراحـل اسـتالم،   ». داي طـواف مسـتحب اسـت يـا در تمـامي دورهـا      استالم فقط در ابت

مستحبات آن، ترک استالم در صورت ازدحام و آثار و برکات استالم، در محورهاي بعـدي  

اند. نگارنده پس از بررسي محورهاي مـذکور، مطـالبي را بـه عنـوان     مطرح و بررسي شده

معنـاي لغـوي اسـتالم، تحيـت و      نتايج مقاله بيان کرده است؛ از جمله آنها اين اسـت کـه  

معناي اصطالحي آن، تماس بدن و مسح حجراالسود است. اصل استالم، از نظـر فقهـاي   

مذاهب اسالم، مسلم و قطعي است و اختالف، در خصوصيات آن است. با بررسي روايـات  

  استالم، استحباب استالم ثابت شده است و در آن تفاوتي ميان مردان و زنان وجود ندارد.

ترين پايگاه عبادي، سياسي و اجتماعي خداونـد روي   كعبه، اين خانه امن الهي، كهن
زمين است و كنار آن، اماكن متبرك بسياري است كه هر يك از ارزش و اهميت وااليـي  
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برخوردارند؛ از جمله آنهاست، يمين اهللا و دست خدا؛ سنگ سياهي كه تاريخ پرفـراز و  
، اهميت و فضيلت آن و مباحث زيادي قابـل طـرح   درباره عظمت، شرافت .نشيب دارد

 است که اين نوشتار، نگاهي اجمالي به احكام استالم آن است.

   استالم در لغت

انـد كـه از    شناس، در ماده استالم، هريك راهي را طي كرده و نظري داده عالمان لغت
  ميان آنها، چهار نظر، عمده و قابل توجه است:

� .�`��* اده استالم مهموز است از م .١ *F��f d �Æ� ��V�� �0!�� M�� P%¿��   ايـن نظـر را (
  ١تغلب آورده است.

استالم مهموز است از ماده مالئمه (به معناي اجتماع) اين قول از ابن اعرابي نقـل   .٢
  ٢شده است.

و ابن سـكيت و   ٣استالم از ماده سالم (سنگ) است. اين قول را جوهري پذيرفته .٣
  ٤ي نيز بر اين باور است.سعيد خوزي شرتون

� «گويد:  استالم از ماده سالم (درود و تحيت) است. ازهري مي .٤ {`]̂�� 1 5%�Vi+� P\�
F��?i�� )l«گويد:  ؛ ابن منظور نيز مي٥» e��#� P
"� 7�� � P<�i�� �/ P
6̂ �- &P �%�¿i.� � �N� �
i.�

{`]̂�� 5% ���
�i.� P()6�. 1�- |��\ P� �.«٦  
`} ��� (!� Wa F��?i��H� P\� Q�)«اثير گويد: ابن  �]�� 5% XVi+� )l P�
i.�+ ,�N�.«٧  

`} /� M�F��?i«زبيدي گويد:  �]�� 5%  )uq% �;�� �/ !���� 7�
�� ;{`i.�.«٨  
�D«در العين آمده است: ��� P?]% � F
6 &<��� � !���� P����H ;{`i.x� �.«٩  

  تـر اسـت؛ زيـرا اوالً: ايـن     چهارم به صـواب نزديـك  رسد ميان نظرها نظر  به نظر مي
  بـر   اسـت؛ ثانيـاً: صـاحبان ايـن نظـر، افـزون       :نظر مورد تأييد روايات ائمه معصومين

ند، قول آنان نيز در نظر اهل تحقيق، از اتقان و تحقيق بيشـتري برخـوردار    اينكه اكثريت
  است.
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   معناي استالم در روايات

شـعيب   .آمـده اسـت  » تماس بدن و مسح آن با دسـت «استالم در روايات، به معناي 

�K¨ «در مورد استالم ركن پرسيدم. حضرت فرمود:  7گويد از امام صادقH �� P%`i�.�

�!�� P]¸ �� ·]L� � P� w���استالم، چسباندن شكم به حجر و مسـح دسـت كشـيدن بـه آن     «؛ ١٠»

  ».است
  فرمايد:   مي 7در روايت سعيد اعرج امام

!(H 3\� 7��/ �!( O��\ 3��� w(et :1�- ,�V\ :O
- ?5� ��� �
i]H �/.١١  
همـين كـه   «فرمـود:  ». خـواهم چنـين كـنم    مي«خواهي ركن را استالم كني؟ گفتم:  نمي

  ».دست تو بر آن برسد، كافي است

   و پيشينه آن» استالم«بحث فقهي 

   نظر فقهاي شيعه

ها حجراالسـود را   در تمام شوط«آورده است: » بالخير يةالهدا«شيخ صدوق در كتاب 
  ١٢».استالم كن

طواف را از مقابل حجراالسـود  «گويد: » الجمل العلم و العمل«سيد مرتضي در كتاب 
  ١٣».شروع كن و با صورت در مقابلش قرار گير و آن را استالم كن

ع كـن، و  طـواف را از حجراالسـود شـرو   «نويسد:  مي» النهايه«شيخ طوسي در كتاب 
هرگاه بدان نزديك شدي، حمد و ثناي پروردگار كن و درود بر پيامبر و آل او فرست و 

مسـتحبات طـواف   «فرمايـد:   مـي » الجمـل و العقـود  «همو در كتاب  ١٤».استالم كن آن را
  ١٥».تاست؛ از جمله استالم حجر در تمام شوطها ده

از «چنـين گويـد:   » قـه المهذب فـي الف «قاضي عبدالعزيز بن براج طرابلسي در كتاب 
  ١٦».هاست جمله مستحبات طواف، استالم حجراالسود در تمام شوط

اسـتالم  «فرمايـد:   مـي » علـم األصـول و الفـروع    يالنزوع إل غنية«ابن زهره در كتاب 
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  ١٧».حجراالسود قبل از شروع سعي، مستحب است
در تمـام  از جمله مستحبات طواف، استالم حجر «فرمايد:  مي» الوسيله«ابن حمزه در 

  ١٨».هاست شوط
طـواف را از حجراالسـود شـروع كـن و اسـتالم آن      «فرمايد: » سرائر«ابن ادريس در 

  ١٩».مستحب است
مسـتحبات  «آورده است: » شرائع االسالم في مسايل الحالل و الحرام«محقق حلي در 

همـو در   ٢٠».طواف پانزده امر است؛ از جملـه آنهـا، اسـتالم حجـر اسـت علـي األصـح       
  ».از جمله مستحبات طواف، استالم حجراالسود است«فرمايد:  مي» النافعالمختصر «

از جملـه  «فرمايد: » قواعد االحكام في مسائل الحالل و الحرام«عالمه حلي در كتاب 
  ٢١».مستحبات طواف، استالم حجراالسود است

گردد كه اصل اسـتالم حجـر،    از مراجعه به آراي فقهاي پيشين، اين مطلب روشن مي
  وگوست كيفيت استالم است. لمات است و آنچه مورد بحث و گفتاز مس

   نظر فقهاي اهل سنت

تمـام فقهـاي اهـل سـنت بـر اسـتحباب اسـتالم        «الفقهيـه آمـده اسـت:     موسوعةدر 
لـيكن در كيفيـت و چگـونگي     ٢٢،»انـد  حجراالسود با دست، و بوسيدن آن، اتفاق كـرده 

  استالم، بين مذاهب فقهي اهل سنت اختالف است.
ر مذهب حنفي مستحب، عبـارت اسـت از دسـت گذاشـتن و بوسـيدن دسـت، و       د

هـا   هاسـت. حنفـي   گويند سجده بر حجر جايز نيست و اين اسـتحباب، در تمـام شـوط   
كه امكان مسحِ يد نباشد، مستحب است استقبال حجر و گفـتن اهللا   در صورتي«معتقدند: 

  ٢٣».9اكبر، الحمد هللا و صلوات بر نبي
آن است كه استحباب عبارت است از بوسيدن حجراالسـود در اول   عقيده مالكيان بر

طواف و با عدم امكان، مستحب مسحِ با دست است و اگر آن نيز ممكن نشد، مسـتحب  
  .است ٢٤ مسح با عود (عصا)



 ۵۱۵  استالم حجراالسود
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

در اينجا مستحب عبارت است از مسح حجـر و بوسـيدن آن و بـا    «ها گويند:  شافعي
  ٢٥».به حجراالسود استممكن نبودن آن، مستحب اشاره با دست 

اگـر امكـان   «گويند:  دانند و مي ها مستحب را مسح حجراالسود و بوسيدن آن مي حنبلي
  ٢٦».آن نبود، مستحب است استقبال حجر با صورت، و تكبير و تهليل و استالم با عصا

آيد كه اصل اسـتحباب اسـتالم    از مجموع اقوالي كه آورديم، اين مطلب به دست مي
  د اتفاق علماي اسالم است.حجراالسود مور

   بررسي نظريه وجوب استالم


c� a"�·«محقق حلي گويد: � �N� {`i.� � �� F]� [!���«مسـتحبات طـواف   «؛ ٢٧

  ».تر تاست؛ از جمله استالم حجر است بنا بر قول صحيح پانزده
محقق با كلمه علي األصح اشـاره دارد  «فرمايند:  صاحب مدارك و صاحب جواهر مي

اختالف فقها در حكم استالم حجر؛ از جمله نظر سالر كه قائـل بـه وجـوب اسـتالم     به 
  ٢٨».حجر شده است

  ٢٩ نسبت داده است.» هدايه«و » فقيه«صاحب جواهر احتمال وجوب را به كتاب 
ظاهر عبارت شيخ مفيـد قـول بـه    «گويد:  مي» ايضاح ترددات الشرايع«صاحب كتاب 

  ٣٠».وجوب استالم حجراالسود است
بن عمار و روايات آمر ديگـر، داللـت بـر     معاويةصحيحه «وم شاهرودي گويد: مرح

  ٣١».وجوب دارد، ليكن تسالم فقها بر استحباب، مانع از فتوا به وجوب است

   بررسي مفاد ادله

  روايات در اين مورد چند گروه است:
  گروه اول: رواياتي كه بر وجوب استالم حجر داللت دارد؛ از جمله:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان  .١
�b«قــال:  7عبــداهللا بــياعــن ��;�� >���]��� a��
� 7���� � X��f�� a��
� {`i��.x� 3��\�«؛ ٣٢
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  ».فرمود: استالم بر مردان فرض و واجب است، نه بر زنان 7صادق امام«
ان؛ خصوصاً سـياق جملـه:   اين روايت به ظهور داللت دارد بر وجوب استالم بر مرد

»b�;�� >�]��� a
� 7��.«  
�j�r ��5 ���[��< «قـال:   7و باسناده عن أبي سعيد المكاري عن ابي عبداهللا .٢ �� ���

�).x��N� {`i.� �5	�% �!� � *�V�0/.«٣٣  
���i%� 5�� j�r«بـر رفـع امتنـاني داللـت دارد و فقهـا در حـديث       » �jr«كلمه   .«..

اگر چيزي واجب نباشد، برداشتن آن منتي بر امت نيست. بلكه برداشتن امـر  «اند:  فرموده
  ».مستحب، خالف امتنان است

و باسناده عن سعد بن عبداهللا، عن موسي بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن  .٣
�jr ��5 ���[��< /«قال:  7بن ايوب، عمن حدثه، عن ابي عبداهللا فضالة �� ��� !�� � *��V�0

{`i.x� �	�%« چهار وظيفه و تكليف را از زنان برداشت كه  يفرمود: خداوند تعال 7امام صادق«؛
  ».يكي از آنها استالم حجر است

داللت اين روايت بر وجوب استالم بر مردان، به تقريبي كه در روايـت سـابق گفتـه    
  شد، پرواضح است.

م دارد كه از ذكـر آنهـا، بـه جهـت     روايات ديگري نيز ظهور بدوي در وجوب استال
  ٣٤گردد. عدم اطاله، خودداري مي

  :گروه دوم: رواياتي كه بر استحباب استالم حجراالسود داللت دارد؛ از جمله
��!6� ��/ O�q.7 F�]�� 5% )l 1�<+ ,�N� �
i]( @ � ¤� Xf0 5�o٣٥

  

در جواب سؤال از مردي كه در حج حجر را استالم نكرده بود فرمـود:   7امام صادق
  ٣٦استالم حجر مستحب است، نه واجب.

  بين اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد كه بايد رفع شود.

   هاي حل تعارضراه

و  9اهللا حمل روايات دال بر وجوب، بر عنوان ثانوي وجوب احياي سنت رسول .١
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ي شدن استالم به عنوان بدعت؛ شاهد اين جمع رواياتي اسـت كـه از   جلوگيري از معرف
دانسـتند؛ روايـت عبـداهللا بـن سـنان       شود اهل سنت استالم را بدعت مي آنها استفاده مي

داللت دارد كه مردي از آل عمر شخصي را كه اسـتالم حجـر كـرده بـود، بـا غضـب و       
����� ��x w�� �X�M, �.�«شدت از حجر دور كرد و گفت: j�;�( x � � �§( x ¦��� P�
i.«٣٧ 

شود كـه   ، استفاده مي١٦باب  ١٢و  ١همين باب و نيز روايت  ١٢روايت و روايت  ازاين
عنوان ثـانوي   استالم در نظر اهل سنت، بدعت بوده است. لذا روايات دال بر وجوب، به

 احياي سنت رسول اهللا و جلوگيري از ضايع شدن آن، صادر شده است و حكم اسـتالم 
  عنوان ثانوي واجب. و به  به عنوان اولي مستحب است

روايات دال بر وجوب، ظهور در وجوب دارد و روايات دال بر استحباب با نص،  .٢
اسـتالم حجـر   «كند؛ چون در بعضي از آنها تصريح شـده اسـت:    داللت بر استحباب مي

اسـتالم  «مام فرمـود:  ا». � 5% )l 1�<+ ooo�F�]« ٣٨ بن عمار: معاويةسنت است؛ مثل روايات 
بنابراين، طبق قاعده حمل ظاهر بـر نـص، از ظهـور آن دسـته از     ». حجر مستحب است
  شود. نتيجه، استحباب استالم حجراالسود، است نه وجوب. روايات رفع يد مي

گرچه ظاهر بعضي از روايات وجوب استالم است، ليكن چـون تسـالم و اجمـاع     .٣
ذا اين روايات از باب اعراض مشـهور، قابـل اعتمـاد    فقها بر خالف اين روايات است، ل

  اند. نيستند؛ به همين جهت فقها طبق مفاد آنها فتوا نداده

   حكم استالم حجر در مورد زنان

گرچه روايـات دال بـر اسـتحباب اسـتالم     «آورده است: » حدائق«مرحوم بحراني در 
و استالم بـراي   ٣٩خوردهحجر فراوان است، ليكن اين استحباب در مورد زنان تخصيص 

  .»زنان مستحب نيست
قائـل   ٤٠وسـائل الشـيعه   ١٨همچنين گروهي ديگر از فقها با توجه به روايـات بـاب   

  اند كه استالم حجر بر زنان مستحب نيست. شده
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   نگاهي بر روايات اين بخش

  رواياتي بر عدم استحباب استالم براي زنان؛ داللت دارد مثل:
�b �\3«فرمود:  7امام صادق;�� >�]��� a
� 7�� � Xf�� a
� {`i.x�«استالم بر «؛ ٤١

  ».مردان است، نه بر زنان
در مقابل اين دسته از روايات روايات ديگري است كه بـر اسـتحباب اسـتالم بـراي     

  زنان داللت دارد؛ مانند روايت ابن عباس كه گفت: 
���6��� �� ����6� 5���� 5��9 ��� P��6V���� P��V% Q)���H ���l � P���|�V� 1���- 3
i��.� �

ooo5��� o٤٢ 
كردند و ركن  كه با عايشه طواف مي درحالي 9از ابن عباس نقل است که رسول خدا

  را استالم كرده بودند فرمود:... .

رو بـين   اين روايت و روايات ديگر، بر استحباب استالم براي زنان داللت دارد. ازاين
  هايي قابل حل است: اين دو دسته از روايات تعارض است و اين تعارض از راه

روايات دال بر استحباب استالم مردان را حمـل بـر تأكيـد كنـيم و روايـات نفـي        .١
  استحباب استالم زنان را حمل بر عدم تأكيد نماييم.

عنـوان   روايات نافي را بر نفي وجوب، و روايات غير نافي را بر وجوب استالم به .٢
  عنوان بدعت، حمل كنيم. م بهثانوي احياي سنت استالم و منع از معرفي استال

گرچه روايات نافي استحباب استالم، در مورد زنان فراوان است، لـيكن تفصـيل    . ٣
  قائل نبودن فقها در استحباب اسـتالم، بـين مـردان و زنـان و اعـراض آنهـا از روايـات       

شود به مفاد آنها فتوا داده نشود؛ از باب اينكه اين دسـته تحـت عنـوان     نافي، موجب مي
داخـل  » مخالف شهرت فتوايي«شود و روايات نافيه در عنوان  داخل مي» شهرت فتوايي«

  شود. مي
قـدر زيـاد اسـت كـه      روايات دال بر استحباب استالم در مورد مردان و زنـان، آن  .٤

تواند با آنها معارض باشـد.   بخشد. لذا روايات نافي استالم نمي سنت قطعي را تحقق مي
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اب استالم، در حـق مـردان و زنـان حجـت اسـت و فتـوا بـه        پس روايات دال بر استحب
  .استحباب استالم حجراالسود، براي مردان و زنان صحيح است

  استالم كدام ركن؟

انـد؛ برخـي    فقهاي شيعه در مورد ركني كه استالم آن مستحب است، اختالف كـرده 
ني را دانند. برخي ديگـر، ركـن يمـا    مورد استحباب استالم را مخصوص حجراالسود مي

اند. اقوال شـاذ و   اند و گروه سوم نظر به استحباب استالم تمام اركان داده نيز اضافه كرده
  .گردد نادري نيز هست كه از ذكر آنها خودداري مي

  روايات اين باب دو دسته است:
  :داللت دارد . رواياتي كه بر استحباب استالم همه اركان١

�� � �X4� &. :J�V8 5� [)<V( P?�?"���K��7 P%`i.� :1�<+ o5� ��� {`i.� 5�  
�!�� P?]¸ �/ ·]L� � P� w��� ¨K
H ��o٤٣ 

در جواب سؤال از معناي استالم ركن فرمود: چسباندن شكم به ركن و  7امام صادق
  .مسح آن با دست، استالم است

است و ركـن اطـالق دارد. پـس تمـام اركـان را      » استحباب ركن«سؤال و جواب از 
  .گردد شامل مي

�-�X�I 1: « ب) ��!�6� ���� O(/07 ��	�
� ����0c� �
i�](«گويـد: ديـدم    جميـل مـي  «؛ ٤٤
  ».كند همه اركان را استالم مي 7صادق امام

. رواياتي كه تنها بر استحباب استالم حجراالسـود و ركـن يمـاني داللـت دارد؛ از     ٢
  جمله:

��!6� �x O
- :1�- ��V�� F(��V% 5� !(� 5�7� :D���  �)�
i�]( ������ 0��"
1�<+ ?5(u�� ����� �)�
i]( x � �3��� 5��� � �N�7 : � �).x��N� �� ooo

P8� ��( 5� �% �
i]( �/ �� %� 3\� � ´V�� ��( 5� �3��� 5� �����
٤٥

 

شـود؟   در جواب سؤال بريد كه چرا فقط ركن يماني و حجر استالم مي 7امام صادق
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ين دو ركن در سمت راست عـرش خداونـد واقعنـد و خداونـد دسـتور      چون ا«فرمود: 
  ».داده است آنچه در سمت راست عرش است، استالم شود

ها اشاره شد، تعارض وجـود دارد و حـل ايـن     بين اين دو دسته از روايات، كه بدان
  تعارض به چند راه ممكن است:

داشت، حمـل بـر تقيـه    اوالً: رواياتي كه استحبابش اختصاص به ركن حجر و يماني 
شود؛ چون بنا بر مذهب عامه و اهل سنت، استحباب مخصـوص ايـن دو ركـن اسـت؛     

در كتاب مغني، كه حاوي فتاواي «آوريم:  ها را مي ها و شافعي براي نمونه، نظرات حنبلي
� �����3«مذهب حنبلي است، آمده است:  �)�.x� �x� ����0x� W X�6<( x � �
i]( xnاز « ;٤٦

  ».شود ن تنها ركن حجراالسود و يماني استالم و بوسيده مياركا
ابواســحاق شــيرازي در المهــذب، كــه مشــتمل بــر فتــاواي مــذهب شــافعي اســت، 

)5«نويسد:  مي�u�� �
i]( x � �).x� � �3��� 5��� �
i]( ��� �6��� ��«9رسـول خـدا  «؛ ٤٧ 
  ».كرد را استالم نميهاي ديگر  نمود و ركن فقط ركن يماني و حجر را استالم مي

فقط ركن يماني  9رسول خدا«نويسد:  كمال بن همام در كتاب شرح فتح القدير مي
  ٤٨».كردند و استالم، غير از اين دو مستحب نيست و حجراالسود را استالم مي

ثانياً: رواياتي كه استحبابش اختصاص به استالم ركـن يمـاني و حجراالسـود اسـت،     
. شاهد اين جمع، اهميتي است كه در روايـات، نسـبت بـه    حمل بر تأكيد استحباب شود
  اين دو ركن، داده شده است.

دانسـت،   هاي يماني و حجراالسود مـي  ثالثاً: رواياتي كه استحباب را منحصر در ركن
حمل شود به اينكه استالم آن دو، از مستحبات طواف اسـت و اسـتحباب اسـتالمِ بـاقي     

  اركان، مستحب نفسي است.

  ها؟ابتداي طواف يا در تمام شوط استالم در

مدلول بعضي از روايات، استحباب استالم در ابتداي طواف است؛ از جمله آنهاست: 
�j6�. 1 «... قال:  7عبداهللا بن عمار عن ابي معاويةروايت � W P%`i�.� 5�% !��x 1)�<\ ���
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�!���  ٥٠».تايم استالم حجر در اول هفت شوط الزم اس فرمود: ما گفته 7امام«؛ ٤٩»
داند؛ مثل: موثقه عمـار   روايات فراوان ديگري، استالم را، در تمام دورها مستحب مي

� ��! �� � T�a /� -��1: � _��� «قال:  7عن ابي عبداهللا w(!( j+0�+ ,�).x��N� 5% :)\� � �
�N� �
i.�«هرگاه به حجراالسود نزديك شدي، دو دست خـود را  «فرمود:  7؛ امام صادق٥١

  ».گاه حجراالسود را استالم كن رده، و ثناي خدا گوي و آنبلند ك
«اين حديث به اطالق �N� {`i.� �_«    بر استحباب استالم در تمـام دورهـا داللـت ،

٥٢دارد.
  

و چون مدلول هر دو دسته از روايات اثبات استحباب است، با هم تعارض ندارد تـا  
  .نيازمند به حل تعارض شويم

   مراحل استالم

گذشته اشاره شد كه مفهوم استالم در روايات، چسباندن شكم به حجراالسـود و  در 
تعمـيم داده شـده و   » استالم«مسح آن با دست است. ولي در بسياري از روايات، مفهوم 

شامل بوسيدن حجر، تماس مقداري از بدن، اشاره از دور حتي اشاره با سـر و عصـا در   
  .شود نيز مي صورت عدم امكان، چسباندن شكم و مسح يد

   چند روايت براي نمونه

هر مقدار از دست كه به حجراالسود «؛ ٥٣»�\ 3��� w(et�O )!�«فرمود:  7امام صادق .١

  ».كند برسد مجزي از استالم است و كفايت مي
٢. »�� 1).09 5�?L� X6<( � P��?�� ���0x� �
i](«رسول خـدا اركـان را بـا عصـا     «؛ ٥٤

  ٥٥».بوسيد مي نمود و آن را استالم مي
٣. »j��<�� ��� 5�% ��N� �
i�]( :1��- ?��N� j�-x� �
i]( D�� X� &. *��
از «؛ ٥٦»�� �

سؤال شد: كسي كه دستش قطـع شـده، حجـر را چگونـه اسـتالم كنـد؟ حضـرت         7اميرالمؤمنين

  ».فرمود: از همان جاي قطع شده
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�«بن عمار:  معاويةصحيحه  .٤i�]H �� j�i]H @ �� � �!�� P�
i.�+P���� ³q�+ �!��� P«؛ ٥٧
  ».حجر را با دست استالم كن، اگر نتوانستي اشاره كن«

  .شود اي، حتي اشاره با سر را شامل مي حديث فوق مطلق است و هر اشاره

   مستحبات استالم


�	��� �� «، تكبير، تهليل، صـلوات، اقـرار بـه گنـاه و دعـاي      ..»i(�� �i\�%�o	�«دعاي  .١��
w�q./ oo.«  

? +>��1: «پرسيدم:  7شعيب گويد: از امام صادقيعقوب بن �N� O
6<i.� � � 1)-/ �%
gP�° � !�Y a
� �X" �اهللا اكبر و «؟ فرمود: »گاه كه برابر حجر قرار گرفتم، چه بگويم آن«؛ ٥٨»��� 

  ».صلوات بر محمد و آلش
d «قرار دادن صورت بر حجر؛ در حديث غياث بن ابراهيم آمده است:  .٢ �!�u j�S( �

�3	�
  ».نهاد رسول خدا صورتش را بر حجر و ركن يماني مي«؛ ٥٩»
� «بوسيدن دست يا عصا اگر با آن استالم شود؛  .٣ P���?�� ����0x� �
i�]( �� 1)�.0

P��Y X6<(«بوسيد كرد و آن را مي ها را با عصا استالم مي رسول خدا ركن«؛ ٦٠.«  
   بلند كردن دست .٤

� � �\�(: %�5 «كند كه حضرت فرمـود:   قل مين 7بن عمار از حضرت صادق معاوية
w(!( j+0�+ �).x��N�«هرگاه نزديك حجراالسود شدي دستها را بلند كن« ٦١؛.«  

������w«فرمود:  7؛ امام صادق استالم با دست راست .٥ P�
i.� � �N� 5% ��/ �_«؛ ٦٢
  ».هرگاه نزديك حجراالسود شدي، با دست راست آن را استالم كن«

   با ازدحام ترك استالم

  نيـز بـر آن   :استالم حجـر، گرچـه در روايـات مـورد تأكيـد بـوده اسـت و ائمـه        
اند، ليكن در صورت ازدحام اين تأكيد و استحباب برداشته شـده   كرده مواظبت عملي مي

  .است
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  سؤال كرد:  7مردي از امام صادق
1�- Pi�
i.� ��0/ �%7M qH� �� *�;�Vr M �� �� d�� :o٦٣

 

م حجر كنيد. امام فرمود: دوست ندارم ضعيفي اذيـت شـود يـا خـودم     نديدم شما استال
  ٦٤اذيت گردم.

   آثار و بركات استالم

در روايات، براي استالم، فوايد و نتايج فراواني بيان شده است كه اينجا به بعضـي از  
  شود: آنها اشاره مي

  دهد. كننده شهادت مي حجراالسود در قيامت به نفع استالم .١
» &!	�����P�
i.� 5L«دهـد بـراي شخصـي كـه او را اسـتالم كـرده        حجراالسود شهادت مـي «؛ ٦٥

  ».است
  است: 9استالم حجر به منزله بيعت با رسول خدا .٢
� �.�� P%`i�FV�6«ـ  ����L�� �N��حجراالسود در ميان مردم بـه منزلـه پيمـان اسـت و     «؛ ٦٦»

  ».استالم آن به منزله بيعت
��FV«ـ  5 @ )!�0L FV��استالم حجر بيعت كسي است كه به بيعت با رسول «؛ ٦٧»1).09 �� 

  ».نائل نشده باشد 9خدا
  اجابت دعا به بركت استالم حجر: .٣

 ooog �x� *����8 1q�]( x ��_ ooo ��iV�0 ��K( �_ �N� �
i]( �_ qr)i( !6� 5% 7�� P�\� 1�- �
�� >�8 �� d���/«حجر كنـد و دو ركعـت نمـاز بخوانـد      كسي نيست كه وضو بگيرد و استالم« ٦٨؛

  ».اش را برآورده نكند و... و خداوند خواسته
  استالم حجر، شعار طواف است: .٤
»h X�� �N� {`i.� Q�)��� 0�V8 � 0�V8 >«هر چيزي عالمتي دارد و عالمت طواف، « ؛٦٩

  .»استالم حجر است
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   نتايج مقاله

  در اين مقال مطالبي ثابت شد؛ از جمله:

  .ترين آنها تحيت است استالم در نظر لغويين معاني مختلف دارد و صحيح .١

معناي استالم در روايات و اصطالح فقها تماس بدن و مسح حجراالسود اسـت و   .٢

  .اين معنا قريب به معناي لغوي قول چهارم است
اصل استالم، از نظر فقهاي مذاهب اسـالم، مسـلم و قطعـي اسـت و اخـتالف در       .٣

  .آن استخصوصيات 

گرچه بعضي از روايات وارده در باب استالم، داللت بر وجوب آن دارد و لـيكن   .٤

  .با جمع بين روايات متعارض، استفاده وجوب غير صحيح است
  كه در مورد مـردان مسـتحب اسـت، دربـاره زنـان نيـز مسـتحب        استالم، همچنان .٥

  .است

كن يماني وارد شده اسـت،  گرچه روايات زيادي در مورد استالم حجراالسود و ر .٦

  .ولي استحباب در مورد استالم اركان ديگر نيز ثابت است
  استالم در تمام دورهـا مسـتحب و اسـتالم اول و آخـر مـورد تأكيـد واقـع شـده         .٧

  .است

  .استالم مراحلي دارد؛ از مسح و لمس گرفته تا اشاره با دست و عصا .٨

عاهاي مأثوره استقبال، بوسيدن آن، هنگام استالم اموري مستحب است؛ از جمله د .٩
  .ها، و استالم با دست راست بلند كردن دست

اگرچه استحباب استالم مورد تأكيد روايات واقع شـده اسـت، ولـي در ازدحـام      .١٠

  .ترك استالم بوده است [جمعيت، سيره عملي ائمه

شـهادت حجـر در قيامـت و    «بر استالم فوايد زيادي مترتـب اسـت؛ از جملـه:     .١١
  .»اجابت دعا
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، ٣؛ جـامع المقاصـد، ج  ٣٤٦، ص١٠، چـاپ جامعـه مدرسـين؛ جـواهر، ج    ٥٧٠، ص١. سرائر، ج١

 .١١٩، ص١٦؛ حدائق الناضره، ج١٦٠، ص٨؛ مدارک االحکام، ج١٩٨ص

؛ ١١٩، ص١٦لناضـره، ج ؛ حـدائق ا ١٦٠، ص٨؛ مدارک االحکام، ج٣٩٠، ص٣. مصباح المنير، ج٢

  .١٩٨، ص٣؛ جامع المقاصد، ج٣٤٦، ص١٩جواهر الکالم، ج

، تأليف اسماعيل بن حماد جـوهري، چـاپ   ١٩٥٢، ص٥تاج اللغه و صحاح العربيه، ج ،صحاحال. ٣

  دارالعلم للماليين.

؛ لسـان  ٣٤٠، ص٨؛ تـاج العـروس، ج  ٣٤٦، ص١٩؛ جواهرالکالم، ج٣٩، ص١. مصباح المنير، ج٤

  .٢٩٨ص ،١٢العرب، ج

  .٢٩٨، ص١٢؛ لسان العرب، ج٣٤٦، ص١٩؛ جواهرالکالم، ج٨. تاج العروس، ج٥

  ، چاپ نشر ادب حوزه.٢٩، ص١٢. لسان العرب، ج٦

  ، چاپ مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.٣٩٥، ص٢. النهايه في غريب الحديث و األثر، ج٧

  .٣٤٠، ص٨. تاج العروس، ج٨

  لهجره.، منشورات دارا٢٦٥ـ  ٢٦٦، صص٧. العين، ج٩

  ، چاپ المکتبه االسالميه.٤٠٨، ص١٥، باب٩. وسايل الشيعه، ج١٠

  .٤٠٨، ص١، ابواب الطواف، ح١٥. همان، باب ١١

  ، مؤسسه فقه الشيعه، الدار االسالميه.٥٠، ص٧. سلسلة ينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج١٢

  .١٠٦. همان، ص١٣

  .١٨٨. همان، ص١٤

  .٢٢٩. همان، ص١٥

  .٢٨٩. همان، ص١٦

  .٤٠٥همان، ص. ١٧

  .٤٣٦، ص٨. همان، ج١٨

   .٥٣٢. همان، ص١٩
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  .٦٤١. همان، ص٢٠

  .٧٥. همان، ص٢١

  .١٠٤، ص١٧. موسوعة الفقهيه، ج٢٢

، چـاپ الکبـري   ١٤٨، ص٢؛ شـرح فـتح الغـدير، ج   ٣٢٧، ص٧. موسوعة جمال عبدالناصر، ج٢٣

  االميريه ببوالق مصر.

  الکتب العربيه.، طبع دار احياء ٤٠، ص٢. حاشيه الدسوقي علي شرح الکبير، ج٢٤

  ، مطبعه عيسي البابي الحلبي.٢٢٢، ص١. المهذب، ابو اسحاق شيرازي، ج٢٥

  ، مطابع دار المنار.٣٧٠، ص٣. المغني، ابن قدامه، ج٢٦

  ، چاپ دار التراث العربي.٣٤٠، ص١٩. جواهر الکالم، ج٢٧

  ، کتاب الحج، چاپ اهل البيت.١٥٩، ص٨. همان، ج٢٨

  . همان.٢٩

  .١٩٧، نجم الدين جعفر بن زهدي حلي، ص. ايضاح ترددات شرايع٣٠

  .٣٨٦، ص٤. کتاب الحج، تقريرات بحث آيت اهللا شيخ محمد ابراهيم جناتي، ج٣١

  ابواب الطواف چاپ مکتبة االسالميه. ١٨، باب٤١٢، ص٩. وسايل الشيعه، ج٣٢

  . همان.٣٣

  .، ابواب طواف١٦، باب ١٢، ابواب طواف، و ح ٣، باب ٢. براي آگاهي بيشتر ر.ک: ح ٣٤

 ، المکتبة االسالميه.٤٠٩، ص٢، ابواب الطواف، ح١٦. همان، باب٣٥

وسـايل الشـيعه،    ٩از ابـواب طـواف، ج    ١٥و  ١٤، ١٣. براي آگاهي بيشتر ر.ک: روايات بـاب  ٣٦

  مراجعه شود.

  .١١، ابواب طواف، ح١٣، باب٤٠٥. همان، ص٣٧

  .١٠، ح١٦، باب٤١١. همان، ص٣٨

  ، چاپ جامعه مدرسين.١١٩، ص١٦اهره، ج. حدائق الناضره في احکام العترة الط٣٩

  .٤١٢، ص٩. ج٤٠

  ، چاپ المکتبة االسالميه.٤١٣، ص٢، ابواب طواف، ح١٨، باب٩. وسايل الشيعه، ج٤١

   .٤٠٦، ص١٥، ابواب طواف، ح١٣. همان، باب٤٢
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  .٢، ح١٥، باب٤٠٨. همان، ص٤٣

  .١، ح٤١٨، ص٢٢. همان، باب٤٤

  .١٢، ح٤٢٠. همان، ص٤٥

  ، چاپ سوم.٣٧٩ص، ٧. مغني، ابن قدامه، ج٤٦

  ، مطبعة عيسي البابي.٢٢٢، ص١. المهذب، ج٤٧

  ، المطبعة الکبري االميريه ببوالق مصر.١٥٣، ص٢. شرح فتح القدير، ج٤٨

  .١٢، ح٤١١، ص١٦، باب٩. وسايل الشيعه، ج٤٩

  .٩٢، ص ٩٩، بحار، ج ٩باب  ١٨و روايت  ٣٠٩ص  ١٢بحار ج  ٣٦باب  ١٣. از جمله روايت ٥٠

  .٤٠٢، ص١ح، ١٣. همان، باب٥١

از ابـواب طـواف نيـز     ١٢بـاب   ٥، و ٤، ٣، ١از ابواب طواف و روايـات   ١٣باب  ٣و  ٢. روايات ٥٢

  .بيانگر همين مضمون است

  .٤٠٨، ص١، ابواب طواف، ح١٥. همان، باب٥٣

  ، چاپ مؤسسه وفاء.٣٨، ح٤٠٢، ص٣٦، باب٢١. بحاراالنوار، ج٥٤

از همين كتاب،  ٩٩ج  ٣٧باب  ٢٢و روايت  ٢٥٨، ص ١٧از بحاراالنوار، ج  ١٥باب  ٢. روايت ٥٥

  .در اين زمينه قابل مالحظه است

  .١، ح٤٢٢، ص٢٤، باب٩. وسايل الشيعه، ج٥٦

  .٤٠٠، ص١، ح١٢. همان، باب٥٧

  .٤١٨، ص٢، ح٢١. همان، باب٥٨

  .٤١٩، ص٢، ح١٢. همان، باب٥٩

  .٤٠٢، ص٣٨، ح٣٦، باب٢١. بحاراالنوار، ج٦٠

  .٤٠٢، ص١، ح١٣، باب٩. وسايل الشيعه، ج٦١

  .٤٠٣، ص٣. همان، ح٦٢

  .٤١١، ص٨، ابواب طواف، ح١٦. همان، باب٦٣

، ص ٩، ابـواب طـواف، ج   ١٦. روايات مربوط به اين جهت فراوان است؛ از جمله روايات بـاب  ٦٤

٤٠٩.   
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 .٢١٩، ص٣، ح٤٠، باب٩٩. بحاراالنوار، ج٦٥

  .٤٨، ص٣٨، ح٤. همان، باب٦٦

  .٣، ح٤٠، باب٢١٩. همان، ص٦٧

  .١٣ص، ٤٢، ح٢. همان، باب٦٨

  .١١٠، ص١. اخبار مکه، ج٦٩



 


