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

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

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

  گروه فقه و حقوق

پژوهشكده حج و زيارت



  



 

  
  
  
  

 احكام اختصاصي مكه و مسجدالحرام

  يعقوب جعفري

  .ش  ه١٣٧٣، تابستان ٨ماره ميقات حج، ش

تر کعبه، ميان اماکن مقدس مسلمانان بلکه ميـان  مکه، مسجدالحرام و به طور خاص

تر برخوردار است. به جهت همين جايگاه و عظمت،  بقاع روي زمين، از جايگاهي شريف

رو مقدس بيان شده است. در مقاله پـيش   اي براي اين مکاندر فقه اسالمي احکام ويژه

وجـوب   .١«تند از: چهارده حکم اختصاصي بيان و شرح داده شده است. اين احکام عبار

عـدم جـواز قصـاص كسـي كـه بـه        .٢احرام بـراي دخـول بـه مسـجدالحرام و مكـه؛      

جـواز قصـر و اتمـام بـراي مسـافر در مسـجدالحرام؛        .٣مسجدالحرام پناه بـرده اسـت؛   

حكـم   .٦عدم جواز عبور جنب و حايض از مسجدالحرام؛  .٥حرمت اخذ لقطه از حرم؛  .٤

حرمـت   .٨حكـم تنجـيس كعبـه و مسـجدالحرام؛      .٧؛ تـر از كعبـه   ساختن بنايي مرتفـع 

كراهـت   .١٠عدم جواز صـيد در حـرم؛    .٩کردن سنگريزه و خاك از مسجدالحرام؛  خارج

فضيلت مخصوص  .١٢كراهت خواندن نماز يوميه در داخل كعبه؛  .١١مجاورت در مكه؛ 

جيـان؛  گيري منازل مكه بـراي حا  عدم جواز مضايقه و سخت .١٣نماز در مسجدالحرام؛ 

مقالـه از چهـارده محـور بـه     ». عدم جواز ورود غير مسلمان به مسجدالحرام و مكه .١٤

  ترتيب احکام مذکور تشکيل شده است.

تـر از كعبـه و مسـجدالحرام     تـر و گرامـي   ميان تمام بقاع روي زمين، جايگاهي شريف
ان و قطـب  گاه مسلمانان جهـ  خاطر همين شرافت ويژه است كه آنجا قبله وجود ندارد و به
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هاي بزرگ انساني در اوقات معيني از روز است و هم كـانون گـرم و مطـاف     و مركز دايره
حاجيان و راهيان ديار يار است كه با شوق تمام، گرداگرد خانه خدا كه خانه مـردم اسـت،   

  .دهند زنند و نمايشي عظيم و ديدني از عشق و عاشق و معشوق را نشان مي دور مي
نظيـر، در فقـه اسـالمي احكـام      مسجدالحرام، به سبب داشتن اين عظمت بـي كعبه و 

يك از مساجد ديگر، آن احكام را ندارند و گاهي هم احكـامي دارد   اي دارد كه هيچ ويژه
مورد هم مسجد كوفه و حـائر حسـيني     كه تنها مسجدالنبي با آن شريك است و در يك

  .با آن شركت دارند
اي را كـه اختصـاص بـه كعبـه،      مقال، احكـام فقهـي ويـژه   خواست خدا در اين  ما به

البتـه ميـان ايـن احكـام، در سـه مـورد،        .مسجدالحرام و حرم دارد، شـرح خـواهيم داد  
النبي و در يك مورد، مسجد كوفه و حائر حسيني نيز با آن شركت دارند كه مـانع   مسجد

 .ديگـر نيسـت  از اختصاصي بودن حكم براي مسـجدالحرام، در مقابـل مسـاجد و بقـاع     
وجـوب احـرام بـراي     .١ احكام فقهي ويژه كعبه، مسجدالحرام، مكه و حرم عبارتنـد از: 

عدم جواز قصاص كسي كه به مسجدالحرام پنـاه بـرده    .٢ ه؛دخول به مسجدالحرام و مك
 م؛حرمت اخذ لقطـه از حـر   .٤ ؛جواز قصر و اتمام براي مسافر در مسجدالحرام .٣ ت؛اس
تـر از   ساختن بنـايي مرتفـع   حكم .٦ م؛و حايض از مسجدالحرا عدم جواز عبور جنب .٥

سـنگريزه و خـاك از   کردن  حرمت خارج .٨ م؛حكم تنجيس كعبه و مسجدالحرا .٧ ه؛كعب
كراهـت   .١١ ه؛كراهت مجـاورت در مكـ   .١٠ م؛عدم جواز صيد در حر .٩ ؛مسجدالحرام

ـ      ؛مسـجدالحرام فضـيلت مخصـوص نمـاز در     .١٢ ه؛خواندن نماز يوميـه در داخـل كعب
عـدم جـواز ورود    .١٤ ن؛گيري منازل مكه، براي حاجيا عدم جواز مضايقه و سخت .١٣ 

   .غير مسلمان به مسجدالحرام و مكه

   وجوب احرام براي دخول به مسجدالحرام و مكه .1

شود، واجب است كه در يكي از مواقيت،  كه وارد مكه و مسجدالحرام مي براي كسي
هـاي حـج باشـد يـا      ببندد و با حالت احرام وارد شود؛ خواه در مـاه احرام حج يا عمره 
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  .البته اين حكم استثناهايي دارد كه خواهيم آورد .هاي ديگر سال ماه
 .كـس نقـل نشـده اسـت     اين حكم ميان فقهاي شيعه، اتفاقي بوده و خالف آن از هـيچ 

تعـددي كـه   همچنـين روايـات م   ١.اند صاحب مدارك و صاحب جواهر ادعاي اجماع كرده
  بسياري از آنها صحيحه يا حسنه است، داللت بر وجوب احرام دارد كه از جمله آنهاست:

 ��� �� �� �� 	  :��� ������������ ��7  �� ���� �  ��� ! 	 "#$ �%  &%'	(�� ) �* ��	+� , 
 :�� ?.'/! 0�1 ,234�� * 56�+�7 �$ �� �89 ��: �; * <��"=87 >3 & �? @�A�89 @�� �;��٢ 

از امام هفتم پرسيدم مردي كه در طول سال؛ يكبار، دوبار يـا سـه   «گويد:  ابن حمزه مي

در حال تلبيه [و احرام] داخل شده «؟ فرمود: »اش چيست شود، وظيفه بار داخل مكه مي

  ».و در حال احالل خارج گردد

 :�� �8($ ��  B? �� 	��CD� ��� ����7  �E��	F� G	H� %	#$ �	���� �� ! �� ?
:��  I7 �� <�J!�$ "I K*  �$ &� � &L  �� �M N���٣ 

توانـد بـدون احـرام     پرسيدم آيا شـخص مـي   7از امام باقر«گويد:  محمد بن مسلم مي

  .»نه مگر مريض يا مبطون باشد«؟ فرمود: »وارد مكه شود

 �� �� �O�� �� 	 :��  �� N F� E�P� �� ! :Q� =� RS �8 7 I :��	 ?<�	$�? "I7 "I
 *� T!�$UVM=$WX 
توانـد داخـل حـرم     كسي كه محـرم نيسـت، مـي   «گويد: به امام صادق گفتم:  عاصم مي

  ».مگر مريض يا مبطون باشد ،نه«؟ فرمود: »شود

طبق اين روايات، ورود به مكه و حرم، بدون احرام ممنوع اسـت و كسـي كـه وارد    
  شود، حتماً بايد در حال احرام باشد. مكه مي

  اند: استثنا شده چند گروه از اين حكم كلي

  مريض و مبطون الف)

در روايات باال ديديم که به مريض و مبطون اجازه داده شده كه بدون احرام وارد مكـه  
  شوند. اما در بعضي از روايات آمده است كه مريض هم بايد با حال احرام وارد مكه شود:
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 :�� Y�V$ �� %��9� �� 	�Q� =� ��� ����7  ��	�� �	�  �* * �	M� L	�	 �� N.   ! 	Z
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از امــام صـادق دربــاره شخصـي كــه نـاراحتي شــكم و درد شــديد دارد    «گويـد:   رفاعـه مــي 

  ».داخل نشود مگر در حال احرام«؟ فرمود: »تواند بدون احرام وارد مكه شود پرسيدم، آيا مي

 :�� Q� =� R� �� Y�V$ �� %��9� �� 	� �! �� "��� �� �L�\���  ! 	]�� ^�+� L� ^�D
 �[8� !I :�� ,%#$ �� ! U� �=7 �E��F�� IWX٥ 

كند كه از او درباره شخصـي كـه پـيش از ورود بـه مكـه،       رفاعه از امام صادق نقل مي

  ».وارد مكه نشود مگر با احرام«شود، پرسيدم فرمود:  مرض شديدي بر وي عارض مي

بـراي مـريض   ـ   ظاهراً يك روايت با دو سـند و مـتن اسـت   كه ـ   در اين دو روايت
  شود كه بدون احرام وارد مكه شود. اجازه داده نمي

شيخ حر عاملي براي جمع ميان اين روايـت و روايـاتي كـه قـبالً خوانـديم فرمـوده       
شود؛ يعني مريض و مبطون، هرچنـد مجازنـد    اين روايات حمل بر استحباب مي«است: 

مكه شوند، اما مستحب است كه بـه هرحـال بـا حـال احـرام وارد       كه بدون احرام وارد
  ».شوند

در ذيلي كه بر روايت اول رفاعه در مدارك االحكام آمـده، ولـي در وسـائل نيامـده     
از طـرف مـريض، احـرام بسـته     «؛ ٦»* _�$'� UV	L«است اين جمله اضافه شده است كه قال: 

مجاز هسـتند بـدون احـرام وارد    طبق اين ذيل، درست است كه مريض و مبطون ». شـود 
شوند، ولي بايد نايب بگيرند و از طرف آنها كسي ديگري احرام ببندد. ولي با توجه بـه  

خصوص رواياتي كه مريض و مبطون را از اين حكـم اسـتثنا كـرده،     مجموع روايات، به
قول به اسـتحباب احـرام بـراي آنهـا قـول اقربـي اسـت و نيابـت گـرفتن الزم نيسـت؛           

اينكه اصل حكم، حكمي بر خالف اصل اسـت كـه بـه قـدر متـيقن بسـنده        خصوص به
  .شود مي
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  شود ب) كسي كه براي جنگ وارد مكه مي

يكي ديگر از موارد استثنا، موردي است كه كسي بـراي جنـگ و دفـع دشـمن، وارد     
شود؛ در چنين صورتي الزم نيسـت كـه احـرام ببنـدد. بلكـه بـدون احـرام هـم          مكه مي

مستند اين فتوا رواياتي است دائر بر اينكه پيامبر خـدا و سـپاه    ٧مكه شود.تواند وارد  مي
  او، در روز فتح مكه، بدون احرم و با كاله خود وارد مكه شدند؛ از جمله اين روايت:

Q� �V�� ��9  :% "#$ `\9 EV!� &7 "U a "(�� b8� EV! %#$ E "�F Q� �̂ �S�* c�*  d	� *
 e "�	f g * h 	D�  FS "�f I * �=  FS "�f g %��(�� EVi6 U� Y�7 E��F7 %��	� "I

��j �$WX٨ 
هـا و زمـين را    كه آسمان خداوند مكه را از روزي «روز فتح مكه فرمود:  9پيامبر خدا

آفريد، حرام قرار داد و تا روز قيامت همچنان حرام باقي خواهد ماند؛ نـه بـراي كسـي    

پيش از من و نه براي كسي بعد از من حالل نشده و نخواهد شد و براي من نيـز حـالل   

  ».نشد، مگر پاسي از روز

با اين روايت و دو روايت ديگر که به همين مضمون هستند و هر سـه، مربـوط بـه    
  ».توان براي جنگ، بدون احرام وارد مكه شد مي«اند:  باشند، استدالل كرده فتح مكه مي

رسد كه اين استدالل ناقص باشد؛ زيرا اوالً معلوم نيست كـه ايـن روايـات     ينظر م به
مربوط به مسئله مورد نظر باشد. به احتمال قوي اين روايـات در مـورد حـالل و حـرام     

  دهـد   بودن جنگ در مكه است كـه پيـامبر از حـرام بـودن آن تـا روز قيامـت خبـر مـي        
د بـا سـپاهش وارد مكـه شـدند؛ ثانيـاً اگـر       كند كه خو و تنها ساعتي از روز را استثنا مي

  حليتــي باشــد، تنهــا در ســاعتي از روز، آن هــم بــراي پيــامبر بــوده، بنــابراين مضــمون 
اســت و نبايـد آن را بــه عمــوم ســريان داد؛  » واقعــةفــي  قضـيةٌ «ايـن روايــات از بــاب  

كند كه براي كسـي پـس از مـن     خصوص اينكه خود پيامبر در اين روايات تصريح مي به
  حالل نشده است.

تـوان از بـاب    توان با اين روايات به مورد استثنا استدالل كرد و فقط مي بنابراين نمي
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وارد شد و اينكه اگر سربازان اسـالمي ملـزم بـه احـرام بسـتن و انجـام       » عسر و حرج«
دهند و از ايـن جهـت    مناسك حج باشند، كارايي الزم را در جنگ با دشمن از دست مي

  ي آنها احرام بستن الزم نيست.بگوييم كه برا

  طور مكرر به حرم رفت و آمد دارد ج) كسي كه به

طور مكـرر وارد مكـه شـده از آن خـارج      اي است كه به گونه افرادي كه شغل آنها به
كنـد و داخـل شـهر مكـه      شوند؛ مانند كسي كه از خارج حرم هيزم و بوته جمع مـي  مي
مسـتند ايـن فتـوا     ٩د بـه مكـه احـرام ببنـدد.    فروشد، الزم نيست كه براي هر بار ورو مي

  :روايت زير است
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كنند، خدمت پيامبر آمـده از آن حضـرت    ها و كساني كه كاال حمل مي كن هيزم جمع

  نمودند كه بدون احرام وارد مكه شوند و آن حضرت به آنها اجازه داد. درخواست

براي مثال اسـت  » مجتلبه«و » حطابه«به گفته صاحب جواهر: ظاهر اين است كه ذكر 
طـور مكـرر وارد مكـه يـا از آن      هر دليل، به  و اين حكم، شامل تمام كساني است كه به

اقتضا و اكتفا نمودن به مـورد    اولي ولي صاحب مدارك گفته است كه ١١شوند. خارج مي
رسد كه نظر صاحب جواهر درست باشد؛ چـون معيـار عسـر و     به نظر مي ١٢نص است.

حرج است و اذن پيامبر به آنها براي همين معنا بوده است و هركجا كـه عسـر و حـرج    
  .گيرد. اگر چه رعايت احتياط الزم است باشد، حكم آنجا را مي

  شدن ماه از مكه خارج شودد) كسي كه پيش از تمام 

براي كسي كه با احرام وارد مكه شد و مناسك را انجام داد، اگر پيش از تمـام شـدن   
ماه از مكه خارج و سپس به آن داخل شود، الزم نيست كه احرام ببندد. ايـن حكـم نيـز    
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  .اجماعي است و رواياتي بر آن داللت دارد
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اگـر  «شود، فرمود:  خاطر حاجتي از حرم خارج مي درباره شخصي كه به 7امام صادق

ير آن ماه شود و اگر در غ در همان ماهي كه خارج شده، برگردد، بدون احرام وارد مي

  ».برگردد، بايد با احرام باشد
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است كه آن حضرت از مكه به ربذه رفـت تـا فرزنـدش امـام بـاقر را       7از امام صادق

  .كه احرام نبست بدرقه كند. سپس وارد مكه شد درحالي
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بـدون  «امام صادق درباره مردي كه به سبب احتياجي از مكـه بـه جـده رفـت، فرمـود:      

  ».احرام وارد مكه شود

البته روايت دوم و سوم بر اينكه حمل شده شخص، پيش از تمام شدن مـاه، از مكـه   
  .خارج شده، سپس برگشته است

در اينجا قابل بررسي است اين است كه منظور از ماه چيست؟ آيا منظـور   مطلبي كه
است؟ به اين معنـا كـه در هـر مـاه قمـري، تنهـا يـك احـرام بسـته          » دوازده ماه قمري«

از وقتي است كه احرام بسته است؟ شهيد ثاني كـه  » روز سي«شود؟ يا منظور گذشتن  مي
شكال، اطـالق نصـوص اسـت و اينكـه در     منشأ ا«گويد:  كند، مي اين مسئله را مطرح مي

امـا ظـاهر    ١٦دانـد.  و سپس وجـه دوم را قـوي مـي   » رود روايت احتمال هر دو وجه مي
عبارت حديث اول كه در اين مسئله نقل كرديم، داللت بـر وجـه اول دارد؛ زيـرا كلمـه     

گانـه داللـت دارد تـا     هـاي دوازده  است، بيشـتر بـه مـاه   » الم«و » الف«كه داراي » الشهر«
  گذشتن سي روز.
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  گويد:   عبارت شيخ در نهايه نيز به همين صورت است و ظاهر در وجه اول است. او مي
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اگر از مكه بدون احرام خارج شود و سپس برگردد، اگر بازگشت او در همـان مـاهي   

  باشد كه در آن خارج شده است، ضرر ندارد كه بدون احرام وارد مكه شود.

  به مسجدالحرام پناهنده شده، جايز نيست قصاص كسي كه .٢

كسي كه جنايتي كرده و بايد قصاص شود، يا كاري انجام داده كه موجب حد اسـت  
توان او را داخـل حـرم    و بايد بر او حد جاري شود، اگر به حرم پناهنده شده باشد، نمي

در  قصاص كرد يا بر او حد جاري ساخت. او در امان است. بلكـه از لحـاظ آب و غـذا   
گـاه حـد يـا قصـاص اجـرا       گيرد تا ناچار شده، از حرم خارج شـود؛ آن  مضيقه قرار مي

  .گردد مي
اين حكم از نظر علماي شيعه اتفاقي است و كسي در آن ترديد نكرده و گروهـي از  

  ١٨اند. علما بر اين حكم ادعاي اجماع نيز کرده
  بودن حرم، مستفاد است:» محل امن«از آيات هم 
 (فرمايد:  رآن كريم ميخداوند در ق

ً
هر كـس وارد آنجـا شـود، در    «؛ )َو َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنا

  )۵۷(قصص: ». گيرد امنيت قرار مي
  باره داريم كه از جمله آنهاست: همچنين روايات متعددي در اين
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 (آيـه   7گويد: از امام صـادق  حلبي مي
ً
را پرسـيدم، فرمـود:    )َو َمـْن َدَخلَـُه 
َن آِمنـا

وقتي شخصي بيرون حرم جنايتي كرد و به حرم فرار نمود، كسـي حـق نـدارد كـه در     «

شـود و   حرم او را دستگير نمايد. ولي از بازار و خريـد و فـروش طعـام و آب منـع مـي     

آيـد و   چنين شد، ناگزير به زودي از حـرم بيـرون مـي    زند. وقتي كسي با او حرف نمي

جـا حـد بـر او جـاري      شود. و اگـر در خـود حـرم جنـايتي كـرد، در همـان       دستگير مي

  ».شود؛ زيرا او حرمتي براي حرم نگذاشته است مي
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رم از امام صادق درباره شخصي كه در غير حرم جنايت كرده و به ح«گويد:  حفص مي

نه. بلكه به او طعـام و  «؟ فرمود: »شود پناه برده است، پرسيدم كه آيا حد بر او جاري مي

شود. وقتـي   گويد و با او خريد و فروش نمي شود و كسي با او سخن نمي آب داده نمي

چنين شد، اميد است كه او از حرم خارج شود. پس بر او حد جاري گردد. اما اگـر در  

شود؛ چون او حرمتـي بـراي حـرم     جا حد بر او جاري مي انخود حرم جنايت كرد، هم

  ».قائل نشده است
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درباره شخصي كه انسـاني را بيـرون حـرم     7از امام صادق«گويد:  بن عمار مي معاوية

شود. اما بـه او طعـام و آب    كشته نمي«، فرمود: »كشته و داخل حرم شده است، پرسيدم

شود تـا اينكـه از حـرم     كند و به او اذيت هم نمي معامله نميشود و كسي با او  داده نمي
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فرمايي درباره كسي كـه در حـرم    چه مي«گفتم: ». خارج شود و حد بر او جاري گردد

شود. در اين صـورت   در حرم بر وي حد جاري مي«؟ فرمود: »قتل يا سرقت انجام داده

  ».او تحقير شده است؛ زيرا او حرمتي براي حرم نگذاشته است

فرماييد، اين روايات به روشني بر مطلوب داللت دارند و در  طوري كه مالحظه مي به
اين باره روايات ديگري هـم وجـود دارد كـه مـا بـه جهـت رعايـت اختصـار، آنهـا را          
نياورديم. بنابراين حكم مسئله، چه از نظر فتواي علما و چـه از نظـر آيـات و روايـات،     

نجا مورد اختالف است و بايد بررسـي شـود، ايـن    معلوم و واضح است. چيزي كه در اي
مسجدالحرام اختصاص دارد، يا حرم پيـامبر و ائمـه و مشـاهد      است كه آيا اين حكم به

مشاهد ائمـه نيـز در ايـن    «گويد:  شريف نيز داخل در اين حكم هستند؟ شيخ طوسي مي
امـا   ٢٣محقق حلي نيز اين سخن شيخ را تحسين كـرده اسـت.   ٢٢».حكم مانند مكه است

اند كه دليلـي بـر آن وجـود     اند و گفته شهيد ثاني و صاحب جواهر اين سخن را نپذيرفته
تـر   تنها دليلي كه بر آن ذكر شده، اين است كـه ايـن مشـاهد، از حـرم شـريف      ٢٤ندارد.

هستند و از عالمه نقل شد كه منظور از مشهد تمامي شهر است تا چه رسـد بـه صـحن    
را تضـعيف    دائق اين الحاق را رد كرده و دليل آنو صاحب ح ٢٥شريف و روضه منوره

  ٢٦نموده است.
رسد كه تعميم حكم مشـاهد مشـرفه درسـت نيسـت؛ زيـرا دليـل حكـم،         به نظر مي

توانيم در چنين حكمي كه برخالف اصل اسـت از مـورد    مختص به حرم است و ما نمي
  دليل تعدي كنيم آيا اين يك نوع قياس و حتي استحسان نيست؟

  قصر و اتمام براي مسافر جواز .٣

مسافري كه وارد مكه شده است، اگر چـه قصـد اقامـت ده روز هـم نكـرده باشـد،       
طـور اسـت نمـاز در     توانـد در مسـجدالحرام نمـاز خـود را تمـام بخوانـد و همـين        مي

النبي و مسجد كوفه و حائر حسيني. اين حكم در ميان علمـاي شـيعه، از شـهرت     مسجد
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الكرامه از چند نفر نقل اجمـاع كـرده و تنهـا از     صاحب مفتاحبسياري برخوردار است و 
  ٢٧صدوق نقل خالف نموده است.

تـوان آنهـا را بـه سـه      ات به ظاهر مختلف و متعارض است و مييدر اين مسئله روا
  دسته تقسيم كرد:

كند که مسافر بايد نمـاز خـود را در آن چهـار مكـان تمـام       رواياتي داللت مي الف)
  آوريم: د از آن را ميبخواند؛ چند مور
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از اسرار پوشـيده علـم   «حماد بن عيسي از امام صادق نقل كرده كه آن حضرت فرمود: 

نماز است در چهار مكان: حرم خدا، حرم پيامبر، حرم اميرالمـؤمنين  خدا، تمام خواندن 

  .»7و حرم حسين
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نمـاز در مكـه و   از امام صادق درباره تمـام خوانـدن   «گويد:  عبدالرحمان بن حجاج مي

نمـاز را تمـام بخـوان، اگـر چـه بـيش از يـك نمـاز در آنجـا          «، فرمـود:  »مدينه پرسيدم

  ».نخواني
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پسندم،  اي زياد! آنچه بر خود مي«فرمود:  7ام موسي بن جعفرگويد: ام زياد قندي مي

دارم؛ نماز را در  دارم، بر تو نيز مكروه مي پسندم و آنچه بر خود مكروه مي بر تو نيز مي

  ».تمام بخوان 7حرمين و كوفه و كنار قبر حسين

ـ  ب) د رواياتي داللت دارد که مسافر بايد نماز خود را در حرمين شريفين قصر بخوان
  كه از جمله آنهاست:
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درباره نماز در مكه و مدينه پرسـيدم كـه آيـا قصـر      7از امام رضا«گويد:  ابن بزيع مي

  ».اي نماز را قصر بخوان قصد اقامه نكردهاست يا تمام؟ امام فرمود: مادامي كه ده روز 
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اخـتالف   پرسيديم كه اصحاب ما دربـاره حـرمين   7از امام رضا«گويد:  ابن حديد مي

تـوان   نمـي «فرمـود:  » خوانند و بعضـي تمـام ...؟   اند؛ بعضي از آنها نماز را قصر مي كرده

  .»نماز را تمام خواند مگر اینکه ده روز قصد اقامت كند

  كند؛ از جمله آنهاست: رواياتي كه داللت بر تخيير ميان قصر و اتمام مي ج) 
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هـر كـس   «كند كه فرمود:  درباره نماز در مكه نقل مي 7علي بن يقطين از امام كاظم

  ».كند خواند و هركس بخواهد، قصر مي بخواهد تمام مي
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ما وقتي داخل مكه يـا مدينـه   «عرض كردم:  7گويد به امام كاظم حسين بن مختار مي

اگر قصر بخوانيد همان است و اگر تمـام  «؟ فرمود: »شديم، نماز را تمام بخوانيم يا قصر

  ».ايد بخوانيد، پس آن خيري است كه افزوده

عالج ميان اين سه دسته از روايات چيست؟ مرحوم شيخ صـدوق  اكنون بايد ديد كه 
روايات قصر را گرفته و روايات اتمام را حمل بر اقامت ده روز كرده و روايـات تخييـر   

امـا انصـاف ايـن     ٣٥ را حمل بر تخيير ميان قصد اقامت ده روز يا عدم آن كـرده اسـت.  
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لذا بيشـتر علمـاي شـيعه، نظـر     گونه توجيه كرد.  توان بدين است كه روايات باب را نمي
» اتمـام «اند و ميان روايـاتي كـه امـر بـه      اند و به تخيير نظر داده شيخ صدوق را نپذيرفته

اند و  گونه جمع كرده كرد، بدين مي» قصر«داشت و همچنين روايات مقابل آنها كه امر به 
  .اند روايات تخيير را قرينه اين جمع گرفته

حكـم اولـي تخييـر    «م جمع ميان روايات گفته اسـت:  مرحوم آيت اهللا حكيم در مقا
شـود كـه يكـي از دو طـرف تخييـر، تعـين پيـدا         است، ولي گاهي عنواني عـارض مـي  

بايـد روايـات قصـر را حمـل بـر تقيـه و       «گويـد:   مرحوم آيت اهللا خويي مي ٣٦».كند مي
جمـع   روايات اتمام را حمل بر افضليت آن كنيم تا ميان اين روايات و راويـات تخييـر،  

  ٣٧».كرده باشيم
مطلب ديگر اينكه آيا مورد حكم، مسجدالحرام اسـت يـا شـهر مكـه؟ بـا توجـه بـه        

توان گفت كه موضوع آن، شهر مكه اسـت؛ هرچنـد احتيـاط     روايات باب، با اطمينان مي
در اينجا توجه خوانندگان را به چند فتـوا از   .كند كه به مسجدالحرام اكتفا كنيم اقتضا مي

  كنيم: جلب مي مراجع معاصر
: مسافر در مسجدالحرام و مسجدالنبي مخير ميان قصر و اتمام اسـت.  1ـ امام خميني

  ٣٨باشد. ولي در شهر مكه و مدينه، احتياط در اتمام مي
: حكم به مسجدين را به شهر مكه و مدينه تعميم داده و اتمام 1ـ آيت اهللا گلپايگاني

  ٣٩داند. در آن دو شهر را جايز مي
  ٤٠دهد. : نيز حكم تخيير را به دو شهر مكه و مدينه تعميم مي1 خوييـ آيت اهللا

   حرمت اخذ لقطه از حرم .٤

را پيدا كرده است. حكم اولي  لقطه مالي است كه از كسي گم شده و كس ديگري آن
را پيش خود  تواند مال گم شده را بردارد و تا يكسال آن  در لقطه اين است كه انسان مي

را صـدقه بدهـد و    توانـد آن   جا اعالم كند. اگر صاحبش پيـدا نشـد، مـي    همهنگهدارد و 
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اما لقطه حرم و مـالي كـه در حـرم پيـدا شـده اسـت، حكـم         .را تملك كند تواند آن  مي
ديگري دارد و آن اينكه انسان نبايد به آن دست بزند و بردارد. اخذ لقطه در حرم، حرام 

شود و پـس از   م برداشت، براي هميشه ضامن مياست و اگر احياناً كسي لقطه را در حر
را از طرف صاحب مال تصدق بدهد و هر وقت صـاحب مـال    گذشت يكسال، بايد آن 

  .پيدا شد، بايد به مقدار مالش، به او بپردازد
گونـه كـه گفتـيم فتـوا      شيخ طوسي، ابن ادريس و شهيد اول، در اين مسـئله، همـان  

نقل شده اسـت؛ از   :متعددي است كه از ائمه اطهارمستند اين فتوا روايات  ٤١اند. داده
  جمله:
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هرگـز  «فرمـود:  ». رباره لقطه حـرم پرسـيديم  د 7از امام باقر«گويد:  فضيل بن يسار مي

؟ »اگـر مـال زيـادي باشـد    «گفتم: ». را اخذ كند دست به آن نزن تا صاحبش بيايد و آن 

  ».را اعالم نمايد را اخذ نكند مگر كسي مانند تو، پس بايد آن اگر آن «فرمود: 
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ري را در حرم پيدا كرده از امام كاظم در مورد مردي كه دينا«گويد:  علي بن حمزه مي

را  چـه كـار بــدي كـرده اسـت! نبايســت آن     «فرمــود: ». را برداشـته اسـت پرسـيدم    و آن

ايـن  «گفتم: ». را اعالم كند بايد آن«فرمود: ». به اين كار مبتال شده«گفتم: ». داشت برمي

ا ر گـردد و آن  به شهر خود برمي«فرمود: ». را نيافته است  كار را كرده، ولي صاحب آن

  ».دهد و هر وقت صاحب آن آمد، او ضامن است اي از مسلمانان صدقه مي به خانواده
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لقطه بر دو قسم است: يكي لقطه حرم «كند كه فرمود:  نقل مي 7امام صادقابراهيم از 

را معرفي و اعالم كني؛ اگر صـاحبش پيـدا شـد كـه هـيچ،       است كه بايد تا يكسال آن 

كني و  دهي. ديگري لقطه غير حرم است كه تا يكسال معرفي مي را صدقه مي وگرنه آن

  ».اگر صاحبش را نيافتي، مانند مال خود توست

   عدم جواز عبور جنب و حائض از مسجدالحرام .٥

كردن در كليه  طور كلي درنگ براي كسي كه جنب يا حايض شده است، نشستن و به
مساجد حـرام اسـت. ولـي عبـوركردن از مسـاجد جـايز اسـت، مگـر مسـجدالحرام و          

از اين دو مسجد براي او حرام است. اين حكم نيز ميـان  کردن  مسجدالنبي كه حتي عبور
، »معتبـر «، »غنيـه «علماي شيعه اتفـاقي اسـت و در چنـدين كتـاب معتبـر فقهـي، ماننـد        

بر آن ادعاي اجماع شده است. ولي ظاهر عبـارت شـيخ صـدوق و    » تذكره«و » مدارك«
شـيخ طوسـي در مبسـوط     ٤٥شيخ مفيد، جواز عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبي است.

ولـي همـو در نهايـه     ٤٦و مسـجد اسـت.  كالمي دارد كه ظاهر آن مكروه بودن عبور از د
  ٤٧حكم به حرمت داده است.

به هرحال اگر هم اين مسئله ميان قدما اجماعي نباشد، ميان متأخرين اجماعي اسـت  
و از كسي نقل خالف نشده است. اين فتـوا مطـابق بـا روايـات متعـددي اسـت كـه از        

  نقل شده است؛ از جمله: :حضرات معصومين
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ــاره جنــب پرســيدم كــه آيــا مــي  7از امــام صــادق«گويــد:  جميــل مــي   توانــد در درب
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تواند از آنها عبور كند، مگر مسجدالحرام و مسـجد   نه، اما مي«؟ فرمود: »مساجد بنشيند

  ».پيامبر
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آنهـا در  «گويد: امام باقر در حديثي درباره جنب و حـايض فرمـود:    محمد بن مسلم مي

توانند بنشينند. اما به دو مسجدي كه  ي نميتوانند به مسجد وارد شوند. ول حال عبور مي

  .»توانند نزديك شوند حرم هستند (يعني مسجدالحرام و مسجدالنبي) نمي

كنند، اين است كه اگـر شخصـي    مسئله ديگري كه فقها به دنبال اين مسئله عنوان مي
در يكي از دو مسجد معهود (مسجدالحرام و مسجدالنبي) خوابيـد و محـتلم شـد، بايـد     

ز بيدارشدن بالفاصله تيمم كند و از مسجد خـارج شـود. ولـي در مسـاجد ديگـر      پس ا
  نيز رواياتي داريم؛ از جمله اين است:  در اين مورد خاص ٥٠الزم نيست.کردن  تيمم
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و چـون شـخص در مسـجدالحرام يـا     «كنـد كـه فرمـود:     حمزه از امام بـاقر نقـل مـي    ابي

مسجدالنبي بخوابد و محتلم شود و به او جنابت برسد، بايد تيمم كند و از مسجد مرور 

يـك از   از مساجد ديگر، عيبـي نـدارد و نبايـد در هـيچ    کردن  مرورنكند مگر با تيمم و 

  ».مساجد بنشيند

   تر از كعبه در مكه حكم ساختن بنايي مرتفع .٦

توان بنـايي بلنـدتر از كعبـه كـه حـدود       آيا در شهر مكه، در اطراف مسجدالحرام مي
و  ٥٢اسـت. پانزده متر ارتفاع دارد، ساخت؟ ظاهر عبارت شيخ در نهايه حرمت اين عمل 

محقـق در شـرايع ابتـدا بـه حرمـت فتـوا        ٥٣ابن ادريس هم قائل به حرمت شده اسـت. 
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همچنـين   ٥٤شود. كند و قائل به كراهت اين عمل مي گاه از اين نظر عدول مي دهد، آن مي
تر از كعبه را از مكروهـات   در كتاب ديگرش قائل به كراهت شده و ساختن بنايي مرتفع

را مطـابق    دهـد و آن  صاحب جواهر قول به كراهت را به مشهور نسبت مي ٥٥شمارد. مي
  ٥٦داند. با اصول و قواعد مذهب مي

  در اين مورد دو روايت در دست داريم:
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سزاوار نيست كسـي  «كند كه فرمود:  مي در حديثي نقل 7محمد بن مسلم از امام باقر

  ».بنايي باالتر از كعبه بسازد
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نهي كرده است از اينكه انسان در مكه بنايي  7معصوم«گويد:  شيخ مفيد در مقنعه مي

  ».باالتر از كعبه بسازد

ت دوم مرسله است و احتمال دارد كه نظر شيخ مفيد در اين مرسـله همـان   البته رواي
سزاوار «دارد كه به معناي » الينبغي«روايت محمد بن مسلم باشد و اين روايت نيز تعبير 

  .باشد و ظاهر در كراهت است مي» نيست

   حكم تنجيس كعبه و مسجدالحرام .٧

ت و ازالـه نجاسـت از مسـجد،    طور كلي، حرام اس معلوم است كه تنجيس مسجد، به
واجب است. اما تنجيس مسجدالحرام و كعبه، عالوه بر حرمـت شـرعي، مجـازات هـم     
دارد و آن اين است كه اگر كسي از روي عمد و عناد جـايي از مسـجدالحرام را نجـس    
نمود و بول يا غايطي از او به مسجدالحرام سرايت كرد، بايد او را به شدت كتـك زد و  

به را عمداً و از روي عناد نجس كرد، بايد او را از كعبـه و از حـرم بيـرون    اگر داخل كع
  ٥٩برد و گردنش را زد.
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اين مجازات شديد براي آن است كه كسـي كـه چنـين هتـك حرمتـي از كعبـه كـه        
ترين مكان براي مسلمانان است، بكند، بدون شك او كافر است و عملش به هيچ  مقدس

تـوان از آن گذشـت. در ايـن     ا مرتكب شده كه نمـي وجه قابل توجيه نيست و گناهي ر
رسيده است که براي نمونه دو حـديث   :مورد روايات متعددي از حضرات معصومين

  شود: ذكر مي
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گويي درباره كسي كـه در مسـجدالحرام    چه مي«گويد: به امام صادق گفتم:  كناني مي

از سـر او بـه شـدت    «د: فرمـو ». طور عمد احداث حدث كرده (بول يـا غـايط كـرده)    به

گـويي دربـاره كسـي كـه در كعبـه عمـداً ايـن كـار را          چه مـي «سپس گفت: ». زنند مي

  ».شود ؟ فرمود: كشته مي»مرتكب شده است
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و اگر مردي داخل كعبـه شـد، پـس در    «امام صادق در حديثي درباره اسالم و ايمان فرمود: 

  ».شود شود و گردن او زده مي آن از روي عناد بول كرد، از كعبه و از حرم بيرون برده مي

   سنگريزه و خاك از مسجدالحرامکردن  حرمت خارج .٨

كه نبايد سـنگريزه يـا خـاك    يكي ديگر از احكام اختصاصي مسجدالحرام اين است 
مسجدالحرام و اطراف كعبه از آنجا بيرون برده شـود؛ اگـر چـه از بـاب تـيمن و تبـرك       
باشد. اين عمل حرام است و كسي كه سنگريزه يا خاك آنجا را بيرون برده باشـد، بايـد   

شيخ طوسي و ابن ادريس به اين مسـئله   .را برگرداند و به جاي خود بگذارد درنگ آن بي
٦٢اند ا دادهفتو

  و مستند اين فتوا رواياتي است كه از جمله آنهاست: 
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ت كـس سـزاوار نيسـ    هـيچ   بـراي «گويد: از امام صادق شنيدم كه فرمود:  محمد بن مسلم مي

  ».را برداشت، بايد برگرداند  اينكه چيزي از خاك اطراف كعبه بردارد و اگر چيزي از آن
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هـاي مقـام و خـاكي از     ميخـي از مـيخ  «به امام صادق گفتم:  گويد: بن عمار مي معاوية

اي: خاك  چه كار بدي كرده«امام فرمود: ». ام هاي بيت و هفت سنگريزه برداشته خاك

  ».و سنگريزه را برگردان

 :�� �V/'$ �� %C!pF �� 	�Q� =� RS �87  �	$ p	�� * %	=D#�� �'	1 dB� U�
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عموي من كعبه را جاروب كرده و از خاك آن «صادق گفتم:  امامگويد: به  حذيفه مي

آن را بـه جـاي خـود    «امـام فرمـود:   ». كنـيم  برداشته و ما با آن خاك خود را مداوا مـي 

  ».برگردان

   عدم جواز صيد در حرم .٩

آن حيوانات در محدوده حرم كه شـامل شـهر مكـه و بعضـي از نـواحي      کردن  صيد
کردن  طور كلي شكار شود، حتي براي كسي كه در حال احرام نيست، حرام است و به مي

در حرم هم براي محرم و هم براي غير محرم جايز نيست؛ اگـر كسـي در حـال احـرام     
صيد كند، احكامي دارد كه در مناسك ذكر شده است و اگر كسـي كـه در حـال احـرام     

را  كار حرامي كرده، الزم اسـت كـه قيمـت آن    نيست، در حرم صيد كند، عالوه بر اينكه
به گفته صاحب جواهر، هر دو قسمِ اجمـاع (محصـل و منقـول) بـر ايـن       ٦٦فديه بدهد.

  ٦٧حكم قائم است.
  وارد شده است: :عالوه بر اجماع، نصوصي هم در اين مورد از ائمه معصومين
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 (ابن سنان از امام صادق درباره آيه 

ً
هـر  «پرسـيد، امـام فرمـود:        )َو َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنـا

كه به آنجا پناه آورده است، از غضب خداونـد در امـان    داخل حرم شود درحاليكس 

است و هر حيواني از وحوش و پرندگان وارد حرم گردد، از اينكه به او حمله شود يـا  

  .»مورد اذيت قرار گيرد، در امان است تا از حرم خارج شود
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كـه   چيزي از صيد را حالل نشمار درحـالي «كند كه فرمود:  حلبي از امام صادق نقل مي

  ».احرام هستي. همچنين حالل مشمار صيد در حرم را اگرچه در حال احرام نباشي

ه چنـان مـورد توجـ    حرمت حرم و اينكه نبايد در حرم به حيوانات آزاري برسـد، آن 
بوده كه حتي شكار حيواني را كه در خـارج حـرم اسـت، ولـي      :حضرات معصومين

اي به انـدازه   دانستند و شكاركردن در محدوده قصد رفتن به داخل حرم دارد، مكروه مي
دانستند. همچنـين اگـر شـخص در     يك منزل (بريد) بيرون از مرز حرم را نيز جايز نمي

د، بايد فديـه بدهـد يـا اگـر در حـرم باشـد و       حل باشد و صيدي را در حرم با تير بكش
اي بـر شـاخه    صيدي را كه در حل است، بكشد، باز بايد فديه بدهـد؛ حتـي اگـر پرنـده    

اش داخـل حـرم اسـت، صـيد آن      درختي باشد كه آن شاخه در خارج حرم، ولي ريشـه 
 را آزاد جايز نيست و اگر صيدي در دست دارد و همراه با آن وارد حـرم شـد، بايـد آن    

  .كند
احكامي را كه برشمرديم، هم مضمون رواياتي است كه به جهت رعايت اختصـار از  
ذكر آنها خودداري كرديم و هم مطابق با فتاواي فقهاي ماست كه بعضـي بـه حرمـت و    

  ٧٠اند. بعضي به كراهت آنها فتوا داده
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البته اين حكم مخصوص حرمِ مكه اسـت، امـا بعضـي از فقهـا حـرم مدينـه را كـه        
، ملحق به حرم مكه كـرده و صـيد در   »واقم«و » ليلي«است به ميان دو سنگالخ  محدود

محقـق كركـي    ٧٢هم قائل به كراهت شديد آن هسـتند.   بعضي ٧١اند. آنجا را حرام دانسته
را  و آن » قول صحيح همين است«گويد:  پس از نقل قول به حرمت، از شيخ و عالمه مي

_�E $	� ��/	�  ( �+ !'	% $	� : «٧٣كند مي 7مام صادقمبتني بر روايت عبداهللا بن سنان از ا
56�P� 5�  �O.«از صيد در مدينه، آنچه ميان دو سنگالخ صيد شود، حرام است« ٧٤.«  

   كراهت مجاورت در مكه .١٠

طبق نظر فقها، مجاورت و سكونت دائمي در شـهر مكـه كراهـت دارد و بهتـر ايـن      
از مكه خارج شود. ميان قدما از كساني كه  است كه انسان، مناسك خود را انجام دهد و

در ايـن بـاره روايـاتي     ٧٥توان شيخ طوسي را نـام بـرد.   اند، مي به اين حكم تصريح كرده
  داريم كه از جمله آنهاست:
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هركس در «فرمايد:  گويد: از امام صادق درباره سخن خداوند پرسيدم كه مي حلبي مي

هـر  «امام فرمود: » شانيمچ آنجا (حرم) با الحاد اراده ظلم كند، عذابي دردناك به او مي

ظلمي در آنجا الحاد است، حتي اگر خادم خود را از روي ستم بزني، بيم آن دارم كـه  

  .»دانند الحاد باشد و براي همين است كه فقها سكونت در مكه را مكروه مي

  شود: البته رواياتي هم داريم كه از آنها استحباب مجاورت در مكه استفاده مي
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خـورد، ماننـد كسـي اسـت كـه در       كسي كه در مكه غذا مي«امام زين العابدين فرمود: 
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رود، گويـا خـدا را عبـادت     گيـرد و كسـي كـه در مكـه راه مـي      جاهاي ديگر روزه مي

  ».كند مي

  گويد:   شهيد اول مي
ر كراهت يا استحباب مجاورت در مكه مختلف است، ولي مشهور اين است روايات د

كه كراهت دارد. اين كراهت به جهت ترس از ماللت و قلت احترام است يا به جهـت  

در مكه، اعظم از جاي ديگر اسـت و  کردن  خوف از ارتكاب معاصي است؛ چون گناه

ين است كه شـوق بازگشـت   دانستند يا به جهت ا لذا فقها سكونت در آن را مكروه مي

سكونت در مكـه موجـب قسـاوت قلـب     «و در روايتي آمده كه  .به مكه ادامه پيدا كند

قول صحيح اين است كه براي كسي كه از افتادن در اين محذورات از نفس ». شود مي

  ٧٨خود اطمينان دارد، مجاورت مكه مستحب است.

انـد اگـر    از اصـحاب گفتـه  كنـد كـه بعضـي     شهيد پس از بيان مطالب باال، اضافه مي
  .مجاورت براي عبادت باشد، مستحب و اگر براي تجارت باشد، مكروه است

گويـد:   كنـد، مـي   محقق كركي پس از آنكه قول به كراهت مجاورت را انتخـاب مـي  
هاي شريفه، هم همـين حكـم را دارنـد؛ هرچنـد بـا يكـديگر        ظاهر اين است كه مكان«

  ٧٩».هاست شوق به آن مكان متفاوت باشند و اين به سبب ايجاد
نظير اين بيان را صاحب حدائق نيز دارد. او معتقد است كه اخبار داللت بـر كراهـت   

آيد كه ساير اماكن مشرفه نيز همين حكم  سكونت در مكه دارد و از روايات چنين برمي
  بـودن  گونـه كـه شـرافت مكـان، مضـاعف      را دارد و سر مطلـب ايـن اسـت كـه همـان     

كند، مضـاعف بـودن جـزاي گناهـان را نيـز در بـردارد؛ زيـرا         قتضا ميثواب عبادت را ا
گـاه صـاحب    كنـد. آن  شخص با ارتكاب معاصي، آن مكان شريف را هتك حرمـت مـي  

داند كه چنـد برابـر جـزا داده     حدائق اين موضوع را قابل مقايسه با اعمال زنان پيامبر مي
  ٨٠شوند. مي
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   كعبهكراهت خواندن نمازهاي يوميه درون  .١١

مطابق روايات، كسي كه براي اولين بار مشرف بـه حـج شـده و در اصـطالح بـه او      
شود، ورودش به داخل كعبه مستحب است و اگـر داخـل شـد، بهتـر      گفته مي» صروره«

است كه چند ركعت نماز مستحبي بخواند، ولي خواندن نمازهـاي واجـب درون كعبـه    
  .كراهت دارد
رد بابي را منعقد كرده و رواياتي نقل نموده اسـت  در اين مو» وسائل الشيعه«صاحب 

  كه از جمله آنهاست:
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نمـاز واجبـي را در كعبـه    «كنـد كـه فرمـود:     نقل مـي  7بن عمار از امام صادق معاوية

نخوان؛ همانا پيامبر در حج يا عمره داخل كعبه نشـد، ولـي در فـتح مكـه داخـل كعبـه       

  ».بن زيد با او بود اسامةگرديد و دو ركعت نماز ميان دو ستون كعبه خواند و 

ماز داخـل كعبـه مكـروه اسـت،     گونه كه خواندن ن همان«صاحب شرايع گفته است: 
داند كـه   و صاحب مدارك سند اين سخن را روايتي مي ٨٢»باالي بام آن نيز كراهت دارد

بـام كعبـه، ولـي سـند آن      در آن از نماز خواندن در مواردي نهي شـده، از جملـه پشـت   
  ٨٣ضعيف است.

   فضيلت مخصوص نماز در مسجدالحرام .١٢

نماز، مسجدالحرام است. در روايات وارده  ترين مكان روي زمين، براي اداي شريف 
هاي بسـياري بـراي اداي نمـاز در مسـجدالحرام      فضيلت :و ائمه معصوم 9از پيامبر

  وارد شده است. اكنون به بعضي از آن روايات توجه فرماييد:
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هـركس در مسـجدالحرام يـك    «كند كه فرمود:  نقل مي 7ابوحمزه ثمالي از امام باقر

نماز واجبي بخواند، خداوند تمام نمازهاي او را كه از زمان مكلف شـدن تـا آن زمـان    

كند هر نمازي را كه پـس از آن تـا دم    قبول ميكند و همچنين  خوانده است، قبول مي

  ».مرگ بخواند
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در غيـر آن، مگـر     نماز خواندن در مسجد من مانند هزار نماز است«پيامبر اكرم فرمود: 

  ».مسجدالحرام كه نماز خواندن در آن معادل هزار نماز در مسجد من است

 	 :�� Q� =� R� �� �$�O ���0�� ��$ � D6 E��P� l(+� ) �3/�� �3OWX٨٦ 
نماز در مسجدالحرام معادل صد هزار «كند كه فرمود:  نقل مي 7صامت از امام صادق

  ».نماز است

و ارقام، تنها براي بيان كثرت فضيلت است و در  بايد توجه داشت كه ذكر اين اعداد
گونه موارد، عدد موضوعيت ندارد. لذا در روايت دوم، نماز در مسـجدالحرام معـادل    اين

هزار هزار نماز در جاي ديگر گرفته شده و در روايت سوم معادل صد هزار نماز قلمداد 
  .شود شده است و از بعضي روايات ارقام ديگري استفاده مي

   كردن منازل مكه براي حاجيان عدم جواز مضايقه .١٣

ها و منازل خود را از حجـاج مضـايقه كننـد و     اهالي و ساكنان مكه حق ندارند خانه
بايد منازل خود را براي سكونت حجاج در اختيار آنها قرار بدهند. آنها نبايـد در موسـم   

شيخ طوسـي گفتـه    .اند داده حج در منازل خود را ببندند. اكثر فقهاي ما به اين حكم فتوا
ها و منازل مكه منع شوند؛ زيرا خداوند فرمـوده   سزاوار نيست كه حجاج از خانه«است: 
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ادِ (است: 
ْ

عاكُِف فِيِه َو ا&
ْ
مساوي است در آن كسي كـه سـاكن آنجاسـت يـا از جـاي      « ؛)َسواًء ال

  ٨٧.)۲۵(حج: » ديگر آمده است
را  پـذيرد و آن  استدالل به آيه شريفه را نميابن ادريس اصل حكم را قبول دارد، ولي 

گـردد،   در آيه شريفه به شـهر مكـه برنمـي   » فيه«خواند؛ زيرا ضمير  استداللي ضعيف مي
آمده است. ابن ادريس دليل اين حكـم را    گردد كه پيش از آن بلكه به مسجدالحرام برمي

  ٨٨شده است.داند كه در اين مورد وارد  اي مي اجماع فقها و روايات متواتره
  محقق كركي گفته است:  

را حـرام   هـا آن   مكروه است و بعضـي ـ   بنابر قول صحيحـ   هاي مكه بر حجاج منع خانه

انـد: مكـروه اسـت اينكـه      انـد و گفتـه   اند و همه شهر را در حكـم مسـجد دانسـته    دانسته

  ٨٩هاي مكه در داشته باشد. خانه

تواند دليل محكمي باشد؛ زيرا ايـن   نمياجماعي كه ابن ادريس در مسئله ادعا كرده، 
اجماع اجماعي است كه مستند آن معلوم است و آن رواياتي است كه بعضـي از آنهـا را   
خواهيم آورد. البته ميان قدما حكم به تحريم مشهور بـوده، ولـي متـأخرين بـه كراهـت      

  .گونه كه محقق كركي نيز قول به كراهت را اخذ كرده است قائلند؛ همان
هـاي مكـه    خانهکردن  مشهور ميان متأخرين اين است كه منع«گويد:  حدائق ميصاحب 

از حجاج، مكروه است. ولي از شيخ طوسي قول به تحريم نقل شده است و شيخ بـه آيـه   
ادِ (

ْ
عاكُِف فِيِه َو ا&

ْ
بـه  » فيـه «استدالل كرده است. گفته شده درست است كه ضمير  )َسواًء ال

همه شهر مكه حكم مسجدالحرام را دارد و لذا در قـرآن، در   گردد، ولي مسجدالحرام برمي
َرامِ (آيه معراج آمده است:  َمْسِجِد ا�ْ

ْ
ْالً ِمَن ال 8ْى بَِعْبِدهِ !َ

َ
حركت داد بنده خود را شـبي از  « ؛)...أ

هاني بـه معـراج     دانيم پيامبر از خانه ام و اين در حالي است كه مي )۱(اسراء: » مسجدالحرام...
است. اما اين استدالل مخدوش است؛ زيرا اجماع داريم بـر اينكـه مسـجدالحرام، بـه     رفته 

بـوده باشـد    هاني  شود و معلوم نيست كه معراج پيامبر از خانه ام همه شهر مكه اطالق نمي
  ٩٠و اگر بپذيريم، ممكن است بگوييم كه پيامبر از مسجدالحرام عبور كرده است.
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  .مطالب، خود قول به حرمت را اخذ كرده استصاحب حدائق پس از بيان اين 
رسد كه استدالل شيخ به آيه شريفه استدالل درسـتي اسـت؛ زيـرا در ايـن      به نظر مي

در اينجـا  » عـاكف «گردد، ولي با توجه به اينكـه   آيه، هرچند ضمير به مسجدالحرام برمي
شـود   د، معلوم مياست و كسي در مسجدالحرام مقيم نبو» مقيم«به معناي » الباد«به قرينه 

كه منظور همان شهر مكّـه اسـت و در اينجـا شـهر در حكـم مسـجدالحرام اسـت. لـذا         
  بينيم كه در روايات مسئله به همين آيه استناد شده است: مي

 	u:�/�� ���7 Q� �Vـادِ (ـ   �� * ��ـ   �� 
ْ

عـاكُِف فِيـِه َو ا&
ْ
i9	��g :  )َسواًء ال

V�� %#$ �*: Y8� .J! U� dH='! �#! %F�� ) ���*: ) �[D$ �V��'! U� @�y8� US ��
\F �� ��Y W%!*�D$ <���V�� %#$ �* � �D� �$ �*� * �[#� �'$ �VJi!٩١ 

مسـاوي اسـت در آن،   «فرمايـد:   از امام صادق درباره سخن خداوند پرسيده شد كه مـي 

سـزاوار نيسـت كـه بـر     «، امام فرمـود:  »كسي كه ساكن آنجاست يا از جاي ديگر آمده

هايشان نـزول   هاي مكه در گذاشته شود؛ زيرا حجاج حق دارند كه با آنها در خانه نهخا

هـاي مكـه در قـرار     كنند تا مناسك حج را به پايان برسانند. اولين كسي كه براي خانـه 

  ».داد، معاويه بود

�� �� 	7  :�� * ���V�� �[�8� �Vi"8D! U� * ���*: �*���v! U� L#$ ��� dj L"s�) َسواًء

ادِ 
ْ

عاكُِف فِيِه َو ا&
ْ
 W٩٢)ال

هاي خود را به اجاره بدهند و بـر آن   نقل شده كه اهل مكه را از اينكه خانه 7از علي

  ». مساوي است در آن مقيم و مسافر«در قرار دهند، نهي كرد و فرمود: 

خصوص  ولي انصاف اين است كه روايات مسئله به بيش از كراهت داللت ندارد؛ به
  .كه خالف اصل استدر چنين حكمي 

   عدم جواز ورود غير مسلمان به مكه .١٤

طور كلي حرم، اين است كه غيرمسلمان از كـافر   يكي از احكام اختصاصي مكه و به
حربي و ذمي حق ندارد كه وارد آن شود و در اين حكم، مدينه نيز همانند مكه اسـت و  
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طـور كلـي    ت و آمد و بهتردد در مكه و مدينه مختص به مسلمين است و كفار اجازه رف
اين حكم ميان علماي شيعه اجمـاعي اسـت و روايـاتي     .ورود به مكه و مدينه را ندارند

  .وارد شده است :هم در اين باره از حضرات معصومين
طور مشروح و مبسوط در شماره اول از سال اول مجله  از آنجا كه ما اين مسئله را به

كنـيم و توجـه    ز تفصـيل مطلـب خـودداري مـي    ايم، در اينجا ا بحث كرده» ميقات حج«
توانـد در   آيـا غيـر مسـلمان مـي    «خوانندگان محتـرم را بـه آن مقالـه كـه تحـت عنـوان       

اي از عالمـه   كنـيم و در اينجـا تنهـا جملـه     است، جلب مي» العرب سكونت كند؟ ةجزير
بر مشرك، از ذمي و حربي، جايز نيست كه در حجاز «گويد:  كنيم كه مي حلي را نقل مي

ابن عباس از پيامبر نقل كرده كـه بـه سـه چيـز     ». سكونت كند و اجماع بر آن قائم است
دو «و فرمـود:  » العرب اخراج كنيـد  جزيرةرا از مشركين «وصيت نمود؛ از جمله فرمود: 

  ٩٣».شود العرب جمع نمي ةدين در جزير
  
  
  
  

                                                           

، (چاپ سنگي)؛ جواهر الكالم، محمد حسن ٤٦٣. مدارك االحكام، سيد محمد طباطبايي، ص ١

 . ٤٣٧، ص ١٨النجفي، ج 

  .٦٩، ص ٥. وسائل الشيعه، ج ٢

  .٦٧، ص ٥همان، ج . ٣

  .٦٧، ص ٥. همان، ج٤

  .٦٨، ص ٥. همان، ج ٥

  .٤٦٣. مدارك االحكام، ص ٦
 

������� 
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  ، (چاپ سنگي).٧٢. شرايع االسالم، محقق حلي، ص ٧

  .٦٨، ص ٥. وسائل الشيعه، ج ٨

  .٨٥. المختصر النافع، محقق حلي، ص ٩

  .٧٠، ص٥. وسائل الشيعه، ج١٠

  .٤٤٩، ص ١٨. جواهر الكالم، ج ١١

  .٤٦٤ألحكام، ص . مدارك ا١٢

  .٧٠، ص ٥. وسائل الشيعه، ج ١٣

  .٧٠، ص ٥. همان، ج ١٤

  .٧٠، ص ٥. همان، ج ١٥

  ، ( چاپ سنگي).٨٧، ص ١. مسالك األفهام، شهيد ثاني، ج ١٦

  .٤٤٧، ص ١٨. جواهرالكالم، ج ١٧

  .١٨٣، ص ٢. مباني تكلمة المنهاج، آيت اهللا خويي، ج ١٨

  .٣٣٧، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ١٩

  .٣٣٨، ص ٩. همان، ج ٢٠

  .٣٣٧، ص ٩. همان، ج ٢١

  .٧٥٦. النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، شيخ طوسي، ص ٢٢

  .٤٦٣. نكت النهآيه، محقق حلي، (چاپ شده در مجموعه الجوامع الفقهيه)، ص ٢٣

  .٣٤٥، ص ٤١؛ جواهر الكالم، ج ٣٤٢، ص ٢. مسالك االفهام، ج ٢٤

  .١٨٤، ص ٢. مباني تكملة المنهاج، ج ٢٥

  .٣٤٥، ص ١٧الحدائق الناضرة، شيخ يوسف بحراني، ج . ٢٦

  . ٤٩٠، ص ٣. مفتاح الكرامه، سيد محمد جواد عاملي، ج ٢٧

  .٥٤٣، ص ٥. وسائل الشيعه، ج ٢٨

  .٥٤٤. همان، ص ٢٩
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  .٥٤٦. همان، ص ٣٠

  .٥٥٠. همان، ص ٣١

  .٥٥١. همان، ص ٣٢

  .٥٤٥. همان، ص ٣٣

  .٥٤٧. همان، ص ٣٤

  .٦٢٦، ص ٢. روضة المتقين، ج ٣٥

  .١٨٣، ص ٨مستمسك العروة، آيت اهللا حكيم، ج . ٣٦

  .٤٠٦، ص ٨. مستند العروة (تقريرات درس آيت اهللا خويي)، ج ٣٧

  .٢٦٤، ص ١. تحريرالوسيله، امام خميني، ج٣٨

  .٢٦٠. توضيح المسايل، آيت اهللا گلپايگاني، ص ٣٩

  .٢٥٥، ص١. منهاج الصالحين، آيت اهللا خويي، ج ٤٠

  .٤٧٢، ص ١؛ الدروس، شهيد اول، ج ٦٤٥، ص ١ابن ادريس، ج  ؛ السرائر،٢٨٤. النهايه، ص ٤١

  .٣٦١، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٤٢

  .٣٦١. همان، ص ٤٣

  . همان.٤٤

  .٣٢٤، ص ١. مفتاح الكرامه، ج ٤٥

  . المبسوط، شيخ طوسي.٤٦

  .٢٠. النهايه، ص ٤٧

  .٤٨٥، ص ١. وسائل الشيعه، ج ٤٨

  .٤٨٨. همان، ص ٤٩

  .٧. شرايع االسالم، ص ٥٠

  .٤٨٥، ص١لشيعه، ج . وسائل ا٥١

  .٢٨٤. النهايه، ص ٥٢
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  .٦٤٥، ص ١. السرائر، ج ٥٣

  .٨٠. شرايع اإلسالم، ص ٥٤

  .٩٨. المختصر النافع، ص ٥٥

  .٥١، ص ٢٠. جواهر الكالم، ج ٥٦

  .٣٤٣، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٥٧

  .٣٤٤. همان، ص ٥٨

  .٣٤٥، ص ١. مباني تكملة المنهاج، ج٥٩

  .٣٨٤، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٦٠

  . همان.٦١

  .٦٤٨، ص ١؛ السرائر، ج ٣٨٥، ص ١. المبسوط، ج ٦٢

  .٣٣٣، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٦٣

  . همان.٦٤

  . همان.٦٥

  .٤٣؛ تبصرة المتعلمين، ص ٨٤؛ شرايع االسالم، ص ٢٢٧. النهايه، ص ٦٦

  .٢٩٤، ص ٢٠. جواهر الكالم، ج ٦٧

  .٢٠٢، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٦٨

  .٢٠٣. همان، ص ٦٩

  به بعد. ٢٩٦، ص ٢٠. ر.ك: جواهر الكالم، ج ٧٠

  .٢٨٧. النهايه، ص ٧١

  .٨٠. شرايع اإلسالم، ص ٧٢

  .٢٧٥، ص ٣. جامع المقاصد، محقق كركي، ج ٧٣

  .٢٨٥، ص ١٠. وسائل الشيعه، ج ٧٤

  .٣٨٥، ص ١. المبسوط، ج ٧٥
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  .٣٤١، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٧٦

  .٣٤٠. همان، ص ٧٧

  .٤٧١، ص ١. الدروس، ج ٧٨

  .٢٧٨، ص ٣. جامع المقاصد، ج ٧٩

  .٣٤٦، ص ١٧الحدائق الناضرة، ج . ٨٠

  .٣٨٠، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٨١

  .٢١. شرايع االسالم، ص ٨٢

  .١٧٢. مدارك االحكام، ص ٨٣

  .٥٣٦، ص ٣. وسائل الشيعه، ج ٨٤

  .٥٣٧و  ٥٣٦. همان، صص ٨٥

  . همان.٨٦

  .٢٨٤؛ النهايه، ص ٣٨٤، ص ١. المبسوط، ج ٨٧

  .٦٤٤، ص ١. السرائر، ج ٨٨

  .٢٧٥ ، ص٣. جامع المقاصد، ج ٨٩

  .٣٥٠، ص ١٧. الحدائق الناضره، ج ٩٠

  .٣٦٨، ص ٩. وسائل الشيعه، ج ٩١

  .٣٦٨. همان، ص ٩٢

  .٩٧١. منتهي المطلب، عالمه حلي، ص ٩٣



  



 

  
  
  
  

 هاي مقدس مكانورود جهانگردان غيرمسلمان به 

  محمدحسن نجفي

  .ش  ه١٣٨٢زمستان   ، پاييز و٤٦و  ٤٥ماره ميقات حج، ش

هاي مقدس مسـلمانان.  ها به مکاناين نوشتار پژوهشي است درباره ورود غيرمسلمان

هـاي مقـدس از يـک سـو و ناپـاکي      با توجه به حرمـت، قداسـت و پـاکي ايـن مکـان     

هاي مقدس از سوي ديگـر، ايـن پرسـش    غيرمسلمان و ضرورت زدودن ناپاکي از مکان

هاي مقـدس پـاي نهـد؟ نگارنـده     تواند در اين مکانآيد که آيا غيرمسلمان ميپيش مي

محترم پس از بيان مقدمه، نخست ديدگاه فقهاي اهل سنت و شيعه را مطـرح کـرده و   

-سپس به داليل آنها پرداخته است. ايشان در مجموع داليل فقها را در پنج دليل دسـته 

بندي کرده است: كتاب، حديث، اجماع، سيره يا شهرت عملي و ديگر مؤيدها. ايشان به 

تبعيت از فقها و بزرگان، بحث و بررسي داليل مذکور را به دو بخش تقسيم کرده است: 

ناروايي ورود كافران به مسجدالحرام و ناروايي ورود كافران به ديگر مسجدها. نويسـنده  

تـرين و نخسـتين دليـل     سوره توبه را به عنـوان مهـم   ۲۸در بخش نخست، آيه شريفه 

فقهاي شيعه و سني و اجماع را به عنوان دليل دوم، مطـرح و بررسـي کـرده اسـت. در     

توبه و سپس به روايات مربوطه، اجماع، شهرت  ۲۸بخش دوم نيز نخست به آيه شريفه 

، به ادله روا بـودن  عملي و ديگر مؤيدات مربوط به مسئله پرداخته است. ايشان در ادامه

ها به مسجد پرداخته است. ايشان مقتضاي اصل در مسئله را به عنوان ورود غيرمسلمان

دليل نخست مطرح کرده و در مورد مساجد ديگر، غير از مسجدالحرام، جواز را مقتضاي 

را به عنوان دليـل دوم دانسـته و    9اصل دانسته است. نويسنده تمسک به سيره پيامبر
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تـا زمـان    9هايي از شواهد تاريخي و حديثي، بـر اسـتمرار سـيره پيـامبر     سپس نمونه

، »كفـر «نقل کرده است. ايشان پس از بررسي ادله، نتيجـه گرفتـه اسـت کـه      :ائمه

تواند به مسجد وارد شـود؛ بـه    بازدارنده از ورود به مسجدها نيست و غيرمسلمان نيز مي

اشــد. در پايــان مقالــه، ورود شــرط اينکــه داراي هــدف و انگيــزه شــرعي و عقاليــي ب

طور مختصر، مطرح شده  ، به:غيرمسلمان به سرزمين حجاز، منطقه حرم و حرم ائمه

  است.

  مقدمه

هاي مقدس اسالمي، صرف نظر از قداست و معنويتي كه دارند، نمايشگاهي از  مكان
عشـق و  نام و نشان، كه از سـرِ   اند. هنرمندان بي هنر و نمادي از تمدن و فرهنگ اسالمي

انـد، از ديربـاز    هـا كـرده   ايمان، تمام هسـتي خـويش را وقـف خـدمت بـه ايـن مكـان       
اسـت، در پيكـره ايـن     اي را كـه زيبـايي داشـته     اند تا بهترين انگار و انديشـه  كوشيده مي

بناهاي مقدس به كار برند و آنها را نمـادين سـازند. هنرمنـد مسـلمان، هـر زيبـايي كـه        
يافـت،   آن را درخورِ بزرگي و شكوه اين آثـار مقـدس مـي   ديد، اگر  پيرامون خويش مي

رو، در بناي  ها براي آن، جايي باز كند. ازاين كوشيد تا به هنگام فرصت، در اين مكان مي
ها هنرهاي گوناگون به هم آميختـه اسـت: معمـار، در تـوازن اجـزا       بسياري از اين مكان

ها  كرده است؛ خوشنويس لوحها توجه  هاي كاشي كوشيده است؛ نقاش به نقوش و رنگ
هاي دستي هم، براي آراستن اين مجموعه الهي  ها را جلوه بخشيده است؛ صنعت و كتبيه

هـاي عظـيم و درخشـان،     هـاي گرانبهـا، قنـديل    هاي عالي، پـرده  اند؛ فرش به ميدان آمده
ن ايـ کـردن   نـواز  زيبايي و چشمکردن  وهمه در كامل ها و همه دوزي ها و مليله كاري منبت
  .اند هاي مقدس نقش داشته مكان

هاي دراز، در بناي ايـن   هاي گوناگون فرهنگ و هنر اسالمي، در قرن گونه جلوه بدين
ها مجال ظهور يافته و براي هنر اسالمي پناهگاهي پاك و نمايشگاهي امن در ايـن   مكان
ديـدن و   تواند از بين، مي امروز يك گردشگر دقيق و روشن .ها به وجود آمده است مكان
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هاي گوناگون مسلمان  ها و ملت مطالعه در اين آثار، تصوير روشني از تمدن و تاريخ قوم
  .پيش چشم خويش مجسم نمايد

ويژه در ايران اسالمي، از  در حال حاضر، خوشبختانه در جاي جاي جهان اسالم و به
ـ       گونه مكان اين راث بـزرگ  ها و بناها فراوان وجـود دارد و كشـور پهنـاور مـا از ايـن مي

  .فرهنگي برخوردار است
تواند خيلِ عظيم گردشـگراني كـه كنجكـاوي و     هاي هنري و فرهنگي، مي اين جاذبه

آفريني زنـدگي ماشـيني،     وآمدها و ماللت طلبي انسان امروز و آساني و راحتي رفت تنوع
كشـاند، بـه سـمت خـويش فراخوانـد و حضـور ايـن         آنان را از اين سو به آن سو مـي 

ويژه با توجه به فضاي اسالمي حاكم بر آن، كه بيشتر، افـراد   ان در كشور ما، به گردشگر
نظر از منافع اقتصـادي فـراوان آن، زمينـه را بـراي      تواند صرف فرهنگي خواهند بود، مي

  .هاي فرهنگي و معنوي فراهم سازد وري بهره
فرهنگـي و  تـوانيم ضـمن شناسـاندن آثـار      ريزي درست داشته باشيم، مـي  اگر برنامه

بخش اسالم را به گوش آنان برسـانيم. آنـان    هاي حيات تاريخي اسالم، سخن حق و پيام
هاي معنوي و انساني تجلي يافته در جامعه اسالمي آشنا سـازيم و   را از نزديك با ارزش

هاي تشنه امروز، كه با پاي خود به كشـور   هاي الهي را در انسان تأثير غير مستقيم ارزش
	��> �&k'8	��& «ساز عمل به اين آموزه شريعت باشيم كه  ، بيازماييم و زمينهاند ما آمده �� �: �V�sV �1

 K� �#&\�' &(K��� & KG �H&�«هـايي را كـه دشـمنان     تواند بسياري از تهمت و اين حضور دست كم، مي ١
  .اند، پاسخ دهد اسالم و نظام به ما زده

اين است كـه آيـا غيـر مسـلمان     گيرد،  قرار مي  اكنون نخستين پرسشي كه فراروي ما
هاي مقدس مسلمانان پاي نهد؟ مگر نه ايـن اسـت كـه غيـر مسـلمان،       تواند در مكان مي

هاي پاك، الزم؟ و مگر نه ايـن اسـت كـه ايـن      ناپاك است و زدودن ناپاكي از اين مكان
  اند و حفظ حرمت و قداست آنها واجب؟ ها مقدس مكان

ي كوتاه به فقه و نظريات فقيهان بيفكنيم. اگر شود كه نگاه تر مي گاه جدي پرسش آن
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كم مشهور آنان بر اين باورند كه غير مسـلمان حـق    نگوييم اجماع و اتفاق فقيهان، دست
را فقيهـي   :هاي مقدس، مانند حـرم امامـان   ورود به مساجد را ندارد و نيز ديگر مكان

دوده حـرم در  چون صاحب جواهر، به هنگام بحث از آمدن كافران به مسـجدها و محـ  
اينجاست كه بررسي و پژوهش در اين موضوع، خود را  ٢مكه، همانند آنها دانسته است.

  .نماياند هاي جهانگردي مي ترين بحث اي ترين و پايه از ضروري
بايد ديد اين ديدگاه به ظاهر محكم، مبتني بر چيست؟ دليل اين حرام بودن و نـاروايي  

آنها ترديد كـرد؟ آيـا اصـالً حرمتـي در كـار اسـت؟ در       توان در داللت  كدام است؟ آيا مي
هاي مقدس است يا ويـژه برخـي از آنهاسـت؟     صورت وجود حرمت مربوط به همه مكان

هايي كه  اگر دليلي بر حرام بودن وجود نداشت، بايد ديد منشأ اين فتوا چه بوده؟! آيا فايده
  ين فتوا كارگر باشد؟تواند در تغيير ا شود، مي امروز براي جهانگردي شمرده مي

هاي اقامه شـده بـر حـرام بـودن ورود كـافران بـه        نگارنده بر اين باور است كه دليل
هاي مقدس، ناتمام و قابل نقد و بررسي است و چنان قوتي ندارد كـه بتـوان از آن    مكان

بنـابراين،   .هاي مقـدس را بـه دسـت آورد    حرام بودن قطعي، آن هم نسبت به همه مكان
  .پژوهان باز است وگو و نقد و بررسي، همچنان به روي فقه باب گفت

چرخيده است و ديگـر  » ورود كافران به مساجد«از آنجا كه سخنان فقيهان بر محور 
ها را نيـز   اند، مانند مساجد به حساب آورده و دليل هاي مقدس را اگر متعرض شده مكان

رده، مـدار بحـث را در موضـوع    اند، ما نيز همان روش را دنبـال كـ   ها دانسته همان دليل
دهيم و بر اين بـاوريم كـه بـا روشـن      قرار مي» ورود جهانگرد غير مسلمان به مسجدها«

هاي مقدس نيز مشخص خواهـد شـد. بـه اميـد      شدن حكم مسجدها، وضع ديگر مكان
  .آنكه بتوانيم با اين مايه اندك، گامي در راه روشنگري موضوع برداريم

   ديدگاه فقيهان اهل سنت

  توانند به مسـجدها آمـد و شـد داشـته باشـند      ميـ   مشرك يا غير مشركـ   آيا كافران
هـا   اي از ايـن ديـدگاه   يا خير؟ ميان فقهاي مسلمان اختالف است. شيخ طوسي، بـه پـاره  
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  كند:   اشاره مي
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ه و بـدون اجـازه وارد   بر مشركان روا نيست به مسجدالحرام و هر مسجد ديگر، با اجـاز 

ورود آنان بـه مسـجدالحرام، بـه    «گويد:  شوند. مالك هم بر اين نظريه است. شافعي مي

هيچ روي روا نيست؛ نه با اجازه و نه بدون اجازه. ولي بـه غيـر مسـجدالحرام بـا اجـازه      

با اجازه، هم به حرم و مسجدالحرام و هم به ديگر مساجد «گويد:  رواست. ابوحنيفه مي

  ».وانند وارد شوندت مي

، تمامي كافران است؛ زيـرا در بحـث   »مشركان«  شكي نيست كه مقصود شيخ از واژه
بيان شده است. در مبسوط نيز، با همين تعبير، در بحـث احكـام اهـل    » احكام اهل ذمه«

فخـر رازي نيـز بـر اخـتالف نظريـه       ٤ذمه، با شرح بيشتر موضوع را مطرح كرده اسـت. 
  ره دارد: فقيهان اهل سنت، اشا
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 كافران تنهـا از رفـتن بـه مسـجدالحرام بازداشـته     «گويد:  پنجمين مسئله اينكه شافعي مي

از ورود بـه هـيچ   «گويـد:   و ابوحنيفه مي» از تمامي مسجدها«گويد:  مالك مي». اند شده

  ».اند مسجدي بازداشته نشده

  هاي فقيهان، بدين قرار است: مجموع ديدگاه
  .هيچ غير مسلماني حق ورود به مسجدها را ندارد .۱
  .اند غير مسلمانان، تنها از ورود به مسجدالحرام بازداشته شده .۲
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  .هيچ مسجدي، براي هيچ كافري، منطقه باز داشته شده و ممنوعه نيست .۳
كنـد و آن، جـايز    شيخ طوسي در تفسير خود (تبيان)، ديدگاه چهارمي نيـز نقـل مـي   

  بودن ورود كافران ذمي و بردگان مسلمانان به مسجدالحرام است:  
9 ?I E� %'(�� w86  D� E��P� l(+� �nV�: �V} �� ) �VC8\�� * �����	� �	� h*�
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توانند پس از سال نهم هجرت، به مسجدالحرام وارد شوند يـا   در اينكه آيا مشركان مي

نه، اختالف است. از جابربن عبداهللا و قتاده روايت شده كه كسي از كافران حـق ورود  
  مگر آنكه اهل ذمه يا برده شخص مسلمان باشد.ندارد، 

  خـورد كـه طبـق آن، ممنـوع بـودن      چشـم مـي   البيان نيز، نظريه پنجمي بـه  در مجمع
ورود كافران به مسجدها، يك حكم حكومتي است؛ آن هم مربوط است به زمان حـج و  

  عمره:
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گفته شده كه ممنوع بودن ورود كافران به مسجدالحرام، حكم حكومتي اسـت، و ايـن   

  حكم ويژه روزهاي حج و عمره است.

   ديدگاه فقيهان شيعه

توانـد داخـل مسـجد     بيشتر فقيهان شيعه، بر اين باورند كه غير مسلمان هرگـز نمـي  
كنند  را مطرح مي رسند، اين موضوع شود. در بحث جهاد، آنجا كه به احكام اهل ذمه مي

، بـر  »اي كه هر كافر ذمي بايد رعايت كنـد  وظيفه«و وارد نشدن به مسجدها را به عنوان 
گذراننـد،   شمارند. وقتي كافران ذمي، كه در حمايت حكومـت اسـالمي روزگـار مـي     مي

نتوانند به مسجد وارد شوند، تكليف مشركان و ملحدان و كافراني كه در شـهرهاي كفـر   
  .د، روشن است؛ يعني ممنوع بودن براي آنان شديدتر خواهد بودكنن زندگي مي

انـد، بـه ممنـوع     به اين موضوع پرداختـه » احكام مسجدها«كه در بحث  همچنين آنان
اند. در هر صورت، الزم اسـت پـيش از بررسـي     بودن ورود كافران به مسجدها نظر داده
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رود غير مسلمانان بـه مسـجد   هاي صاحبان اين نظريه، نگاهي به گفتار كساني كه و دليل
  دانند، داشته باشيم: را ناروا مي
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  ».وارد شدن مشرك به مسجد روا نيست؛ ذمي باشد يا غير ذمي«
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  ».هر چند با اجازه باشد
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  ».هر چند با اجازه باشد
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  ».به مسجدالحرام و نه ديگر مسجدها، هر چند مسلماني اجازه دهد نيست بر كافري ورود
شيخ طوسي در خالف و مبسـوط، محقـق در شـرائع، عالمـه در تـذكره و صـاحب       

هـا، بـه گفتـار     اند كه ضمن بررسي دليل جواهر و بزرگاني ديگر از فقها، بر همين نظريه
  .آنان نيز خواهيم پرداخت

  ها دليل

هـاي ديـدگاه    وان گفت شيخ طوسي تنها كسي است كه به دليلت از ميان پيشينيان، مي
  نويسد: خود، اشارتي دارد. وي در كتاب خالف، پس از نقل آراي گوناگون، مي
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اي «دليل ما [بر ممنوع بودن كافران از ورود بـه مسـجدها] ايـن سـخن خداونـد اسـت:       
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خداونـد  ». حرام نشـوند اند. از اين سال به بعد، نزديك مسـجدال  مؤمنان، مشركان نجس

آنان را محكوم به نجاست كرده است. وقتي ثابت شد نجـس هسـتند، روا نيسـت وارد    

  ها به دور باشند. هيچ مسجدي شوند؛ زيرا خالفي نيست كه مسجدها بايد از ناپاكي

يکي اينکـه كـافران بـه حكـم آيـه      «استدالل شيخ در مسئله بر دو پايه استوار است: 
  .»ها به دور باشند ديگر اينکه مساجد بايد از ناپاكياند و  شريفه ناپاك

در مبسوط نيز، با شرح بيشتري به موضوع پرداخته است؛ ابتدا مسـجدها را بـه سـه    
كند: مسجدالحرام، مسجدهاي حجـاز و ديگـر مسـجدها. بـراي ممنـوع       دسته تقسيم مي

ونَ (بودن در آمدن به مسجدالحرام به آيه شريفه 
ُ
= ُمْ<ِ

ْ
ٌَس  إِغ?َما ال

َ
كنـد و   استدالل مـي  )...>

	� �ls	�� l'�� *��	% �'	. «نويسـد:   براي ممنوع بودن درآمدن به ديگر مسـجدها مـي   "jS
 �فرقي نيست ميان آنكه هدف از ورود به مسجد، انجـام كـار   «نويسد:  گاه مي آن». �+)	�

راگيـري  اي ماننـد شـنيدن قـرآن، ف    روايي مانند خوردن و خوابيدن باشد، يا كار شايسـته 
  افزايد:   سپس مي». دانش و حديث

اگــر گروهــي از كــافران و مشــركان بــر امــام مســلمانان وارد شــدند، بايــد آنــان را در  

توانـد در مسـجد    ها جاي دهد و اگر ناگزير شـد، مـي   خانه هاي مسلمانان يا ميهمان منزل

نضير را در مسـجدالنبي جـاي    قريظه و بني اسراي يهود بني 9جاي دهد؛ چراكه پيامبر

پـيش از   9داد؛ هرچند احتياط آن است كه اين كار را نكنـد؛ زيـرا ايـن عمـل پيـامبر     

ٌَس (نزول آيه شريفه: 
َ

وَن >
ُ
= ُمْ<ِ

ْ
  ١٥بوده است. )...إِغ?َما ال

ن بـرآن،  بنابراين، اصل استدالل در مبسوط، همان استدالل در كتاب خالف است. افزو
آن،  را بر جاي دادن كافران در مسجد، پذيرفته، ولـي از اسـتناد بـه     9در اينجا سيره پيامبر
  كه اين سيره، تا پيش از نازل شدن آيه شريفه بوده است. اين دليل  سر باز زده است؛ به

مسجدالحرام از ديگـر  کردن  عالمه در تذكره، بيشترين استدالل را دارد و پس از جدا
  نويسد:   گونه مي درباره ناروايي ورود كافران به مسجدالحرام اين مسجدها،

 :Y��D6 L�Vi� <����� L�V�: "R�F *� d "$; ª�+ �V} I) سجدا�رام َنْعـَد
ْ
Bَفال َفْقَرُبوا ا
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 M(Wِمِهْم هذا
به اجماع علما، روا نيست مشرك، ذمي يـا حربـي، وارد مسـجدالحرام شـود؛ بـه دليـل       

  ».مشركان، از اين سال به بعد، نزديك مسجدالحرام نشوند«كه  فرموده خداوند

  كند: وي درباره ناروايي ورود به ديگر مساجد، چنين استدالل مي
  ». �� �n �V} 39  l($ L"sS�V� E�P�1«احترام به مسجد؛  .۱
� « 9هــا: لقولــه مســجدها از ناپــاكي  داشــتن بايســتگي دور نگــه .۲� �1 � &��		 �( �$ �V		�=¬' ��

 �% ��� �lk'��.«١٦  
هاي استدالل بـه همـان    كه پس از اين شرح خواهيم داد، اين دو دليل، از شاخه چنان

  .آيه شريفه است
*� $ "US	1 �[D'	�U «مشهور بودن ناروايي ورود كافران به مسجدها، در صدر اسالم:  .۳

 <��V[]$.«  
ندن در مساجد باز هايي چون جنابت كه آنان را از ما همراه بودن كافران با آلودگي .۴

  ..».* �W* %��'|� 2 F �$ �[1�#Cs� E D«دارد:  مي
� «بستگي نداشتن آنان با مسجدها:  .۵�(+� ��� �$ �V(�� � "jS *.«  
اي كوچك شمردن آنان اسـت كـه مـا     گونه جلوگيري از ورود آنان به مسجدها، به .۶

  �$� �� �$ �[D'$ "US *L� �s�V� «وظيفه داريم آن را انجام دهيم:  * �I;7 L�9.«  
بر جاي دادن كافران در مسجد ثابت شـود،   9اي از پيامبر اگر سيره«نويسد:  همو مي

آورد؛ بـا   هـا را مـي   صاحب جواهر نيز، مانند همين دليل ١٧».مربوط به صدر اسالم است
اين تفاوت كه بر ناروايي ورود كافران به ديگر مسجدها، اجمـاع فقيهـان شـيعه را نقـل     

  كند:   مي
[\'+� ) �� ,w��(+� ) L�8� �[���¨� � " a1Y ��=�� ��� ��p$ Y�7 L\=(s:W١٨ 

 :كه در مسالك به اجماع تصريح شده، بلكه در منتهي آن را به مذهب اهلبيت چنان

  نسبت داده است.
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، بـر حـرام بـودن ورود    »احكام مسـجدها «شيخ يوسف بحراني در حدائق، در بحث 
كند كه مضمون هر دو روايـت،   مسجدها، تنها به دو روايت استدالل مييهود و نصارا به 

  .يكي است
هايي را كه فقيهان بر نـاروايي ورود كـافران بـه مسـجد اقامـه       بنابراين، مجموع دليل

كتاب، حـديث، اجمـاع، سـيره يـا شـهرت      «بندي كرد:  توان اين چنين دسته اند، مي كرده
  ».ها عملي و ديگر تأييدكننده

  ها دليلبررسي 

اند. هـر   فقيهان، هنگام بحث و بررسي، ميان مسجدالحرام و ديگر مسجدها جدا كرده
انـد و چگـونگي    كه اقامـه كـرده    هايي اند، ولي در دليل چند در نتيجه، نظريه يكسان داده

هـا را در   اند. ما نيز به پيروي از آن بزرگان، بحث و بررسـي دليـل   استدالل، فرق گذاشته
  كنيم: ل ميدو مورد دنبا

  .ناروايي ورود كافران به مسجدالحرام .۱
  .ناروايي ورود كافران به ديگر مسجدها .۲

   ناروايي ورود كافران به مسجدالحرام

كه فقهاي شيعه و سني بر ناروايي ورود كافران به مسجدالحرام اقامـه   ترين دليلي مهم
ِيـَن آمَ (اند، ايـن آيـه شـريفه اسـت:      كرده

?
Gَهـا اIف

َ
َـٌس َفـال َفْقَرُبـوا يـا ك

َ
وَن >

ُ
ُمْ<ِـ=

ْ
ُنـوا إِغ?َمـا ال

سجدا�رام َنْعَد Mِمِهْم هذا...
ْ
B۲۸توبه: ( )ا.(  

گمان آيه شريفه، در مورد مشركاني نازل شده است كه هنگام حـج، بـراي انجـام     بي
آمدنـد و كنـار آن، بـه كـار تجـارت و بازرگـاني نيـز         مراسم خود به مسـجدالحرام مـي  

مأموريـت   9از سوي پيامبر 7حجه سال نهم هجرت، علي د تا اينكه در ذيپرداختن مي
يابد با ابالغ اين دستورِ خداوند، آنان را از آمـدن بـه مسـجدالحرام و مكـه بـاز دارد.       مي

پرستاني هستند كه براي انجام مراسـم   بنابراين، مخاطبان اصلي آيه شريفه، مشركان و بت
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ستردن حكم ناروايي ورود به مسجدالحرام، به ديگـر  آمدند. گ حج، همه ساله به مكه مي
كتاب، نياز بـه دليـل دارد، هـر چنـد      دينان و چه اهل كافران؛ چه از دين برگشتگان و بي

خصوصيت نياز به   مورد، مخصّص نيست، ولي اين بدان معنا نيست كه گستردن و الغاي
  .ودن حكم نيز وجود داردويژه اينجا كه در خود آيه شواهدي بر ويژه ب دليل ندارد؛ به

   هاي گسترش حكم راه

تـوان از سـخنان فقهـا     براي گسترش حكم از مشركان به ديگر كافران، دو راه را مـي 
  استفاده كرد:

  .از راه گسترش در معناي شرك .۱
  .گسترش در علت .۲

  به بيان ديگر، با گسترش در موضوع حكم و يا در علت حكم.

  گسترش در معناي شرك

كه بـراي خداونـد در الوهيـت     پرستان و آنان كه مشرك، اختصاص به بت معنا به اين 
گيرد. بسياري از فقيهان مـا بـر    پندارند، ندارد، بلكه اهل كتاب را نيز در بر مي شريك مي
جويند و  كه در بحث نجس بودن اهل كتاب به اين آيه تمسك مي اند؛ چه آنان اين نظريه

ذمه، براي ناروايي ورود اهل كتاب به مسـجدالحرام بـه   كه در بحث احكام اهل  چه آنان
اند كه اهل كتاب مشرك هستند و حتي شـماري   جويند، همه پذيرفته اين آيه استدالل مي

��> 1	�q *� U	mG«اند:  به روشني گفته "$; L�9 ª�$ �V�: I *« ؛» "R�	F *� d	 "$; ª	�+ �V	} I
 <����� L�V�:.«  

طور مسلم مشرك به شمار آمده اسـت. شـماري از    ، بهدر اين دو عبارت، اهل كتاب
  .اند كه چرا اهل كتاب جزو مشركان هستند فقها نيز در مقام استدالل برآمده

صاحب جواهر براي اثبات مشرك بودن اهل كتاب، آيـاتي را از قـرآن كـريم شـاهد     
  آورد: مي
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��/'�� * :V[��� �ª�+�� �B]! �+ *�® :Y��D6 L�Vi� ,) َُهوُد ُعَزيْـٌر .. َو قالَِت �7	W(  Yا!ْ
 :Y��D6 L�VWWW) َون

ُ
= ا يُْ<ِ �V	D6 L	���D� Y)	 )َقم? L� �D]! �+ *Y7 :) ـَت

ْ
نْـَت ُقل

َ
 أ

َ
أ

.. ِTْإِلَه UV
ُ
ُِذوWِ َو أ

?
Xلِلن?اِس اW( :<�	J!� �nV	i� * <�	J!� �	[1¯ �	$ ,) َ ثالِـُث   إِن? اب?

ٍة...
َ
الث

َ
 W١٩)ث

يهـود  «گيـرد، بـه دليـل ايـن سـخن خداونـد:        در بـر مـي   شرك، يهـودي و مسـيحي را  

تـا آنجـا كـه    » گويد: مسيح فرزند خداسـت  گويد: عزير پسر خداست و مسيحي مي مي

و نيز خطـاب خداونـد بـه    » ورزند مبراست خداوند از آنچه به او شرك مي«فرمايد:  مي

يحيان كـه  و ايـن سـخن مسـ   » اي من و مـادرم را دو معبـود بگيريـد    آيا تو گفته«عيسي: 

  ».او سومينِ سه تاست«گويند:  مي

انـد   بنابراين تفسير از شرك از آيه شريفه، مشركان از ورود به مسجدالحرام منع شـده 
  .گيرد و هم اهل كتاب را پرست را در بر مي و مشرك، هم بت

  پاسخ

اند يا نه؟ سخني است كـه همـواره ميـان علمـاي      نخست آنكه آيا اهل كتاب مشرك
شماري از فقيهـان   .م، تفسير و فقه مطرح و مورد اختالف نظريه بوده استاسالم در كال

اند. محقق اردبيلي در بحث داللت آيه شريفه بـر   در اينكه آنان مشرك باشند، ترديد كرده
  نويسد:   بودن اهل كتاب مي نجس

W ���#Z� �� V8oI V� * 51�$ <�D�� �jV1 c�=r� Y8� �VV$ "�#�� Y8� L\�I 9٢٠ 
كردن اينكه همه  اند، بستگي دارد بر ثابت داللت اين دليل بر اينكه تمامي كافران نجس

  آنان مشركند و چنين سخني بي اشكال نيست.

  نويسد:   سيد احمد خوانساري در جامع المدارك مي
W%i�iP� Vys Y8� �9�#�� ��'O� .�� Y8� ª�+� u O E D� �Vs *٢١ 

مناقشه شده است بـه اينكـه مشـرك حقيقـي بـر همـه كـافران        ]  [در استدالل به اين آيه

  صادق نيست.
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  نويسد:   تر مي گونه روشن به =امام خميني
 I Q� ��� �!�� "U�� �Vi�� : "�� * �[C��V� .�B| ª��� c�=r7 �'� �#B! I U�1 0�1 *

Wª��� ��V!٢٢ 
ممكن نيسـت   هاي كافران، مشرك هستند، كردن اينكه همه گروه در هر صورت، ثابت

  شود. و تنها گفتن اينكه عزير فرزند خداست، سبب شرك نمي

حقيقت شرك چيست و مشرك كيسـت؟    سخن ديگر اينکه ما بر آن نيستيم كه ببينيم
اين بحثي كالمي است و در جاي خود ثابت شده است كه شرك مراتبـي دارد؛ بـدترين   

بندگي، كه به تعبير روايات، رسد به شرك در پيروي و  آن شرك در الوهيت است، تا مي
اكنـون بـراي    آنچه هم .جز معصومان و بندگان خالص خداوند، ديگر مؤمنان گرفتار آنند

ما فهم آن مهم است، اينكه بدانيم آيا مشركين كه در قرآن كـريم در مـوارد بسـياري، از    
كسـي   كار رفته است، نظر به فرقه و گروه خاصي دارد يا هر جمله در آيه مورد بحث، به

  گيرد؟ اي بتوان مشرك گفت، در برمي گونه را كه به
پرستان هستند كه  بسياري بر اين باورند كه در اصطالح قرآن كريم مشركان گروه بت

انـد. شـاهد آن، مـوارد بسـياري اسـت كـه        پنداشـته  براي خداوند در الوهيت شريك مي
از ديگـران جـدا سـاخته    خداوند مشركان را در رديف ديگر كافران بيان كرده و آنـان را  

ُمْ<ِ=Tَِ...(است؛ از جمله: 
ْ
ِكتاِب َو ال

ْ
ْهِل ال

َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ

?
G۱بینه: ( )لَْم يَُكِن ا.(  

ـابِئTَِ َو (فرمايد:  در آيه ديگر با صراحت بيشتر مي ِيـَن هـاُدوا َو الص?
?

Gِيـَن آَمُنـوا َو ا
?

Gإِن? ا

ِ   اh?صاري
?

Gَمُجوَس َو ا
ْ
ِقياَمةِ َو ال

ْ
وا إِن? اَهللا َفْفِصُل بَيَْنُهْم يَْوَم ال

ُ
= َkْ

َ
  ).۱۷حج: ( )...يَن أ

  سيدمحمد موسوي عاملي در مدارك، بر همين نكته تأكيد دارد: 
'D$ �$ �:�=\+� ;�Y 	'D$ "U� �	s��=�� ) :�*   * Q� .$ <�n7  i\�� �$ ª���Y  ��;�	°�

U*: �$ <������ U�=���� * ��=FS�  ,%	n¡ � "j� ��:�i\�� I �[���Vs * ���$�*� �n�4\$� Q�
 ,*�V��	� �#D��	� * ��	\#�� �	�� Y8� 51�+� 0MD� %' "BJ\+� c�!«� ) U�1 a�� *

W��!�H+�� ��DZ�٢٣ 



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۵۴
 

آيد كه خدايي را با خداوند متعال باور دارد. در  از معناي شرك، ابتدا كسي به ذهن مي

اينكه مسـيحيان احبـار و رهبـان را بـه جـاي خداونـد اربـاب        معناي «اخبار آمده است: 

كردنـد، نـه اينكـه     خويش برگزيده بودند، اين است كه دستورهاي آنان را پيروي مـي 

و اينكـه در آيـات قـرآن، مشـركان و اهـل كتـاب بـر        » باور داشته باشند آنان خدايانند

  شود، نشانه دوگانگي معناست. يكديگر عطف گرفته مي

واهر نيز در بحث ازدواج با زنان اهل كتاب، آنجا كه براي نادرسـت  حتي صاحب ج
ُمْ<mِِت...(بودن اين ازدواج به آيه شريفه 

ْ
دهد  شود، پاسخ مي استدالل مي )َو ال َيْنِكُحوا ال

كه اين آيه مربوط به زنان مشرك است و شرك در اصطالح شريعت، غير از اهل كتـاب  
  است:  
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غير از اهل كتـاب   آيد، آنچه نخست از واژه شرك در كاربردهاي شريعت به ذهن مي

است؛ گواه بر اين، عطف مشركان و اهل كتاب در بسياري از آيات قرآن اسـت. البتـه   

اين ناسازگاري ندارد با اينكه آنان چيزي را باور داشته باشند كه سـبب شـرك باشـد؛    

زيرا مقصود نفي شرك از آنان نيست بلكه مدعي نفي تبادر ذهني است در اطالق لفظ 

  مشرك.

توان با گسترش در معناي شرك، ديگر كـافران را مصـداق آيـه شـريفه      نمي بنابراين،
ٌَس (دانست و مقصود از مشركان در 

َ
وَن >

ُ
= ُمْ<ِ

ْ
پرسـتاني هسـتند كـه     گروه بـت  )...إِغ?َما ال

  .شود هماره در قرآن كريم، در كنار اهل كتاب از آنان نام برده مي
  نويسد:   اهللا خويي مي آيت
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اي  و انـدكي از مؤمنـان، ديگـران از پـاره     :شرك، مراتبي دارد كه غير از معصـومان 

ن آيه، آن مرتبـه  اي نيست جز آنكه از شرك در اي ندارند. پس چاره  مراتب آن رهايي

  خاصي مقصود باشد كه نقطه مقابل اهل كتاب است.

افزون بر اين، به فرض آنكه كسي گسترش در معناي شرك را بپذيرد، باز آيـه همـه   
گمـان   گرايان و زنادقه، بي كافران را در برنخواهد گرفت؛ زيرا از خدا برگشتگان و مادي

كـه بـه    بگسترانيم. به اين معنا: وقتي آنان از مشركان نيستند؛ مگر از راه اولويت، حكم را
خدايي اعتقاد دارند، هرچند با شريك، نتوانند وارد مسجدالحرام شوند، آناني كه به هيچ 

البته ايـن اولويـت نيـز جـاي      .توانند وارد شوند خدايي اعتقاد ندارند، به طريق اولي نمی
كَ (فرمايد:  ترديد دارد؛ زيرا قرآن مي ْ U>ـٌم َعِظـيمٌ  ... إِن? ال

ْ
چيـزي در زشـتي بـه پايـه      )لَُظل

  .رسد شرك نمي

  گسترش در علت

از مشـركان بـه   » ناروايي ورود به مسجدالحرام«كه براي گسترشِ حكمِ  دومين راهي 
ديگر كافران وجود دارد، توجه به علتي است كه در آيه شريفه بـراي حكـم بيـان شـده     

يـا (م وارد شود، نجس بودن اوسـت:  تواند به مسجدالحرا است. علت اينكه مشرك نمي

سجدا�رام
ْ
Bٌَس َفال َفْقَرُبوا ا

َ
وَن >

ُ
= ُمْ<ِ

ْ
ِيَن آَمُنوا إِغ?َما ال

?
Gَها اIف

َ
  .)ك

بنابراين، هر انساني كه مانند مشرك نجس و ناپـاك باشـد، نبايـد وارد مسـجدالحرام     
ن ناپاكنـد، در  شود؛ مشرك باشد يا غير مشرك و چون ديگر كـافران نيـز، ماننـد مشـركا    

  .توانند به مسجدالحرام وارد شوند نتيجه نمي
آقا ضياء در شرح تبصره، بر نـاروايي ورود همـه كـافران بـه مسـجدالحرام و ديگـر       

  كند: مسجدها، چنين استدالل مي
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هـاي كـافر؛ زيـرا     روا نيست كافر ذمي داخل مسجدها شـود، چـه رسـد بـه ديگـر فرقـه      

ست و برآمده از آن، ناروايي وارد شدن مشركان به مسجدالحرام به خاطر ناپاكي آنان ا

گيـرد.   شرك نيز، آنان را در بر مي  كه اين در ذميان نيز وجود دارد. افزون بر آن، واژه

  ».عزير يا مسيح فرزند خدايند«به خاطر اين سخن آنان: 

  اين استدالل بر پذيرش دو نكته استوار است:
  .واژه نجس در آيه كريمه، به معناي ناپاكي اصطالحي باشد .۱
  .كافران از نظر شرع ناپاك باشندهمه  .۲

  نكته نخست

نجس در لغت به معناي پليدي است و در شرع، به معناي چيزي است كه بايد از آن 
دوري گزيد. در اينكه كلمه نجس در آيه شريفه، به كدام يـك از دو معنـا آمـده اسـت،     

ر آيـه  ميان فقها و نيز مفسران اختالف نظر است. بسياري بـر ايـن باورنـد كـه نجـس د     
  نويسد: حاج آقا رضا همداني مي .شريفه، به همان معناي لغوي به كار رفته است
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اي نيست از اينكه مقصود از نجس در آيه پليدي دروني و پليدي معنوي باشد  بازدارنده

  نتيجه شرك است. كه

كـم   كار رفته است، دست اگر نگوييم واژه نجس در آيه، تنها در همان معناي لغوي به
و اراده هـر يـك از دو معنـا،    » معناي اصطالحي و معناي لغوي«دو احتمال وجود دارد: 

  نياز به نشانه دارد.
ان را بـر  همين مشترك بودن در دو معنا و نبود نشانه بر تعيين يكي، بسياري از فقيهـ 

آن داشته تا از استدالل به اين آيه بـراي نجـس بـودن كـافران در بحـث نجاسـت كفـار        
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اي بر تعيين  اند كه در خود آيه، نشانه نظر كنند. بلكه باالتر، شماري مدعي آن شده صرف
  معناي لغوي وجود دارد.

  نويسد:   اهللا خويي مي آيت
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گويا نجس، در آيه مباركه، به معناي لغوي است كه همان پليدي باشـد و همـين معنـا،    

شدن به مسجدالحرام است؛ چراكـه نجـس، بـه معنـاي      ناروايي نزديكمناسب با حكم 

  اصطالحي، بازدارنده از ورود به مسجدالحرام نيست، اگر هتك آن نباشد.

توان نجـس بـودن    گويد که از اين آيه شريفه، نمي ايشان همچنين در بيان ديگري مي
  اصطالحي مشركان را استفاده كرد، تا چه رسد به ديگر كافران:  
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انصاف آن است كه آيه بر نجس بودن مشركان داللت ندارد، تـا چـه رسـد بـه نجـس      

  بودن اهل كتاب.

  نكته دوم

به فرض آنكه بپذيريم واژه نجس در آيه شـريفه، همـان معنـاي شـرعي اصـطالحي      
كم نسبت به نجاسـت اهـل كتـاب، همـاره      اند؟! دست لي مگر همه كافران نجساست، و

وگو بوده است؛ هرچند مشهور فقهاي شيعه بـر آننـد كـه اهـل كتـاب       ميان فقيهان گفت
در هر صورت، بنـابر   .باشند؛ ولي فقيهان بسياري نيز عقيده به پاكي آنان دارند نجس مي

ننـد، ايـن آيـه دليـل نـاروايي ورود آنـان بـه        دا كه اهل كتاب را پاك مـي  ديدگاه كساني 
  مسجدالحرام نخواهد بود.

شيخ محمدجواد مغنيه كه از معتقدان به پاكي اهل كتاب است، در ذيـل آيـه شـريفه    
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گويد نجس نبايد وارد مسجدالحرام شود، هر نجسي  اطالق آيه شريفه كه مي«نويسد:  مي
  نويسد: گاه مي آن». اينهاگيرد؛ انسان باشد يا حيوان يا غير  را در بر مي
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پرست است، ولي اهـل كتـاب، پـاكي     از انسان نجس، منكر خداوند و بت ٣٠مقصود ما

  آنان را پيش از اين ثابت كرديم.

تواننـد وارد مسـجدالحرام و هـر     مـي كتـاب    آيـد كـه اهـل    از ظاهر اين سخن بر مي
  مسجدي شوند.

بنابراين، استدالل به اين آيه، براي گستردن حكم ناروايي ورود بـه مسـجدالحرام، از   
  مشركان به ديگر كافران، ناتمام است و نياز به دقت و درنگ بيشتري دارد.

   اجماع

از آن، دليل ديگري كه برگسترش حكم آورده شده، اجماع است كه صاحب جـواهر  
  به عنوان نخستين دليل ياد كرده بود: 
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روا نيست كافران وارد مسجدالحرام شوند، به اجماع به دست آمده و فـراوان حكايـت   

  ».اند مشركان نجس«شده از مسلمانان، افزون بر آن سخن خداوند: 

ترين دليل، بلكه تنهـا   با توجه به سخن صاحب جواهر، شايد بتوان گفت: اجماع مهم
دليل بر گستردن ناروايي ورود به مسجدالحرام از مشركان به ديگـر كـافران اسـت؛ هـر     

  چند اين دليل نيز خالي از چند شبهه نيست؛ زيرا:
  .توان گفت اجماع مسلمانان با وجود مخالفي همچون ابوحنيفه و پيروان وي، نمي .۱
داننـد، ورود آنـان بـه مسـجدالحرام      بر مبناي كساني كه اهـل كتـاب را پـاك مـي     .۲

توان گفت، چون در مقام فتـوا، نظريـه روشـني بـر جـايز       اشكال خواهد بود، ولي مي بي
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  .ين مبنايي ضرري به اجماع نخواهد زدبودن ورود اهل كتاب نيست، تنها وجود چن
  .احتمال اينكه مدرك اين اجماع، همين آيه شريفه باشد، هست .۳

نيست و  7بنابراين، اجماع مدركي است و چنين اجماعي كاشف از ديدگاه معصوم
  .اعتباري ندارد

خـاطر   ها، بـه  ولي با اين حال، با توجه به موقعيت ويژه مسجدالحرام ميان ديگر مكان
هـا   توان بـه سـادگي از كنـار اتفـاق نظريـه      داشتن احكام فراوان مخصوص به خود، نمي

تـوان اجمـاع    گذشت. بنـابراين، بـراي نـاروايي كـافران از ورود بـه مسـجدالحرام، مـي       
  .كم شيعيان را دليل دانست مسلمانان و دست

  ورود كافران به مسجدها

   قرآن

ٌَس ..(شريفه:  علما و دانشمندان، از قرآن كريم، همان آيه
َ

وَن >
ُ
ُمْ<ِ=

ْ
را مـورد   ).... إِغ?َما ال

  اند، البته به دو گونه: استناد قرار داده
گيرد و آن را صغرا براي  . شيخ طوسي، نجس بودن كافران را از آيه شريفه بهره مي۱

  دهد:  يك كبراي كلي قرار مي
 :Y��D6 L�Vِيَن آَمُنوا (:��8'� 

?
Gَها اIف

َ
ٌَس...يا ك

َ
وَن >

ُ
= ُمْ<ِ

ْ
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ٌَس...(دليل ما اين سخن خداوند است: 
َ

وَن >
ُ
= ُمْ<ِ

ْ
كـه حكـم شـده بـه نجـس       )إِغ?َما ال

و اگر ناپاكي آنان، ثابت شد روا نيست كه به هيچ مسـجدي وارد شـوند؛   بودن كافران 

  ها به دور باشد. چون خالفي نيست كه مسجد بايد از ناپاكي

، در مباحـث گذشـته، نادرسـتي آن را    »l'��� �[�8� �#y9��	%«نويسد  اينكه ايشان مي
ا چه رسـد بـه   روشن ساختيم؛ زيرا آيه شريفه، نظر به نجس بودن بدني مشركان ندارد، ت
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  .ديگر كافران
ها به دور نگهداشـته   مسجدها بايد از ناپاكي«نويسد  اما در كبراي سخنِ ايشان، كه مي

مقصود چيست؟ اگر مقصود اين است كه مسـجد را نبايـد نجـس كـرد، سـخني      » شوند
کـردن   جا و درست. ولي ورود كافر به مسجد، اگر نجس هم باشد، سبب نجـس  است به

اگر سرايتي در كار نباشد. اگر مقصود آن است كه حتي چيز نجس هم شود،  مسجد نمي
كـم، مشـهور فقهـا     نبايد وارد مسجد شود، اين نظريه، نظريه درستي نيست؛ زيـرا دسـت  

برآنند كه ورود چيز نجس به مسجد، در صورتي كه نجاست سرايت كننده نباشد، جـايز  
  است.

ت سـرايت كننـده بـه مسـجد،     حتي نسبت به بردن نجاس«نويسد: صاحب حدائق مي
%� «غير از اجماع دليلي نداريم؛ زيرا روايت  ��� �lk'�� �� �1 � &�� �( �$ �V�=¬' ��از نظر سند، ضعيف  ٣٣»

  ».است
البته اگر سبب هتك مسجد باشد، جايز نخواهد بـود، ولـي هتـك مسـجد، موضـوع      

  ديگري است.
مسجدالحرام است. به اين گونه ديگر از استدالل به آيه شريفه، برداشتن ويژگي از  دو

دارد، مسـجد بـودن آن اسـت؛     معنا كه آنچه مشركان را از ورود به مسجدالحرام باز مـي 
توانـد در آن وارد شـود. ايـن نقطـه      جايگاه واال و باالي خانه خداست كه مشـرك نمـي  

مشتركي است ميان مسجدالحرام و ديگر مسجدها. همين نقطه مشـترك سـبب مشـترك    
  نويسد: م ناروايي ورود شده است. شيخ محمدحسن نجفي ميبودن آنها در حك

  ��	(+� �	$ mG	q 5	� * L	'�� ª�zZ3�  �C+� L!«� ) .!�C\�� �$ :�C\(!�$ Y�7 <�9�J$
d='�� l($ <�OV/� <�J!�9 W.�� �[�9 ��£D\�� ��=\�� ��*�  ��(+� �$ mGq *٣٤ 

تـوان   ون ناپـاک اسـت) در آيـه، مـي    افزون بر اين، از تفريع (اينکه نبايد مسجد برود چ

ويژه مسـجدالنبي؛   كرد؛ به را ميان مسجدالحرام و ديگر مسجدها استفاده  نقطه اشتراكي 

  ».چرا كه بزرگداشت همه مسجدها ضروري است
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بايسـتگي بزرگداشــت مســجدها، نقطــه اشــتراكي اســت كــه كــافران را از ورود بــه  
9  l($ L"sS	} 3	n �V	� «ه تكيه كرده است: دارد. عالمه نيز بر همين نكت مسجدها باز مي

E�P�1 �V� ��.«در مسجد بودن، بين مسجدالحرام و ديگـر مسـاجد، فرقـي نيسـت و      ٣٥
  .بايد در حكم ناروايي نيز يكسان باشند

كنـد. وي پـس از    همين سخن را شيخ محمد جواد مغنيه، با بيان ديگري تقريـر مـي  
سـجدا�رام ..(آيا اين جمله آيـه  «طرح اين پرسش كه: 

ْ
Bدليـل درسـتي    ).... َفـال َفْقَرُبـوا ا

  نويسد:   ، مي»گويد ناروايي ورود، ويژه مسجدالحرام است؟ ديدگاه شافعي نيست كه مي
 U�	�;S� Y	�7 �:�=\+� "US ;²V/©� Y8� I ,EVBD�� Y8� "� ! L!«� ~VB� "U� ��V|�

�� d� �V� �� �$ .'+� % "8� "U7 �[�VB� L!«� �$ ��� * Q�  '�  l(+� E�zF� * %��l'
WL\B£� �"8� L��� �V('$ L"sS Q� '� Ez? V�  l($ "�1 "U� wZ �$ ٣٦ 

كند بر همگاني بودن حكم، نه خصوصي بودن آن؛ چرا كـه از   مجموع آيه، داللت مي

آيـد كـه انگيـزه جلـوگيري از ورود، ناپـاكي و       مجموع آيه نخست چنين به ذهـن مـي  

مسجد در پيشگاه خداوند است و بدون شك، هر مسجدي در پيشـگاه خداونـد   احترام 

  .محترم است؛ چون منسوب به اوست

بـودن مسـجد، مـالك     خالصه سخن اين بزرگان اين است كه جايگاه واال و محتـرم 
  .گونه يكسان وجود دارد حكم ناروايي ورود است و اين مالك، در همه مسجدها، به

  دو نكته بستگي دارد:کردن  ثابتاين استدالل نيز به 
براي مسجدالحرام ويژگي ديگري غير از عنوان مسجد بـودن، كـه دخالـت در     الف)

  .حكم ناروايي ورود داشته باشد، نيست و تنها معيار اين حكم، مسجد بودن آن است
اي كه باشد، برخالف حفظ حرمت مساجد  ورود كافران به مساجد، به هر انگيزه ب)

  .ني استشك و قداست
، »در حكم ناروايي ورود به مسجدالحرام هيچ ويژگـي نـدارد  «: اينكه بگوييم بررسي

ادعايي بيش نيست. احتمال خصوصيت كافي است براي يكسان ندانسـتن حكـم؛ زيـرا    



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۶۲
 

هـايي   اصل، حرام نبودن ورود است. افزون بر اينكه شواهد فراوان وجود دارد بر ويژگي
ز آنها كافي است بر ويژه بودن حكم به مسـجدالحرام و  براي مسجدالحرام كه هر كدام ا

  كم احتمال ويژگي حكم؛ از جمله: دست
یک ـ با توجه به ظاهر آيه و شأن نزول آن، مشركان نسبت به مسـجدالحرام توجـه    

پرسـتي و اعمـال    اند. آنان همه ساله، روزهاي حج، براي انجام مراسم بـت  اي داشته ويژه
آمدند و كنار مركز توحيد، اعمال مشـركانه انجـام    لحرام ميحج غير توحيدي، به مسجدا

 ُمsًء َو تَْصِديًَة ..(اند:  داده مي
?

َْيِت إِال نماز آنان در كنـار كعبـه، جـز    «؛ ).َو ما 
َن َصالُيُهْم ِعْنَد ا&ْ

  )۳۵(انفال:  ».صوت كشيدن و كف زدن نبود

م بازداشت، بـراي جلـوگيري از   بنابراين، خداوند اگر آنان را از ورود به مسجدالحرا
  .انجام اعمال مشركانه آنان بوده است

گـذارد، بـراي    سنجيد كه اگر كافري در آن پاي مـي   توان اين را با آن مسجدي آيا مي
هاي تمـدن اسـالمي    شنيدن كالم خدا و سخنان مبلغان دين يا ديدن آثار باستاني و جلوه

  است؟
هـا   هـا و مكـروه   ها، حـرام  اي از مستحب ويژهدو ـ در فقه، براي مسجدالحرام احكام  

بيان شده است كه در ديگر مسجدها جاري نيست؛ براي مثال، ورود شـخص جنـب بـه    
مسجدالحرام، به هـيچ روي جـايز نيسـت. بنـابراين، احتمـال اينكـه ايـن حكـم نيـز از          

هاي مسجدالحرام باشد، احتمالي است عقاليي و چنـين احتمـالي بـراي يكسـان      ويژگي
  .انستن حكم، كافي استند

سه ـ بسياري از علما بر اين باورند كه مقصود از مسجدالحرام در آيه شـريفه، حـرم    
است. در قرآن كريم مورد ديگري نيز وجـود دارد كـه مسـجدالحرام گفتـه شـده، ولـي       

8ْي(مقصود حرم است: 
َ
ِي أ

?
Gسجدا�رام  ُسْبحاَن ا

ْ
Bْالً ِمَن ا   ).۱اسراء: ( )...بَِعْبِدهِ !َ

هـاني بـه معـراج رفتـه اسـت؛ يعنـي از حـرم، نـه از          از خانـه ام  9گمان پيـامبر  بي
مسجدالحرام. ذيل همين آيه نيز قرينه است بـر اينكـه مقصـود از مسـجدالحرام، تمـامي      
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	%> (حرم است:  �8K� �� K��\	 KC &� KU&7 �* WWWWWW(        تـرس از تنگنـاي زنـدگي، در صـورتي اسـت كـه
كه نيز بازداشته شده باشند؛ وگرنه، ناروايي ورود به مسـجدالحرام،  مشركان از آمدن به م

با آمدن براي تجارت و بازرگاني به مكه، ناسازگاري ندارد. اگر مقصود از مسـجدالحرام  
در اين آيه، حرم باشد و مشركان از ورود به آن بازداشته شده باشند كه مسجدالحرام هم 

تـر اسـت؛ زيـرا     ه بودن حكم، به مراتب بيشجزو آن است، در اين صورت، احتمال ويژ
  .اي است كه هيچ مكان مقدسي آن احكام را ندارد براي منطقه حرم، احكام ويژه

اي كـه باشـد،    اما نكته دوم: اين سخن كـه ورود كـافران بـه مسـجد بـا هـر انگيـزه       
تـوان   پذيريم. چگونـه مـي   احترامي به مسجد است، سخن درستي نيست و آن را نمي بي

خواهند با اسالم آشـنا شـوند و پيـام     كه تشنگان حقايق مي در سرزمين كفر، جاييگفت 
تواننـد   وحي را بشنوند و مسجد هم تنها مركز رسمي و جايگاهي است كه مسلمانان مي

پيام خود را به ديگـران برسـانند، آمـدن كـافران بـه مسـجد بـراي شـنيدن پيـام وحـي           
  احترامي به مسجد است؟ بي

زميني و در چنين وضعيتي، اگر نامسـلماني بـه مسـجد آمـد، هتـك      آيا در چنين سر
مسجد شده است؟ يا آنكه راه ندادن به چنين انساني و دست رد به سينه او زدن، خالف 
فلسفه وجودي نخستين مسجدي است كه در اسالم بنا شده اسـت؟ اگـر مسـجدي كـه     

تاريخ است و بيـانگر   هاي هنري مسلمانان در طول نمايشگاه آثار فرهنگي و اوج ظرافت
عشق و عالقه آنان به دين و مذهب و نشاني از تمدن اصيل است، كافري بخواهـد ايـن   
مظاهر را ببيند و آفرينندگان آن را تحسين و عشق و عالقه آنان را به عقيده و باورهـاي  

  شان بستايد، اين توهين به مسجد و مقدسات مسلمانان است؟! ديني
ين آيه، بر ناروايي ورود كافران به همه مساجد، ناتمام اسـت  بايد گفت: استدالل به ا

  و شايد سخن عالمه مجلسي اشاره به همين نكته باشد:  
 WWW)...ســجدا�رام

ْ
Bــوا ا �		:7 ��V�		�� ��l'��		%  )َفــال َفْقَرُب E 		� Y		8� L		� � \		��

	� �I \	�I� �	 "$� * L�9 %]�'+� �#$� U7 * .!�C\8�  �D� Gq V� * E��P� l(+� Y	8� L
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W0�D� V[9  ��(+� �$ <���Z �nV�: ��V� E �٣٧ 
سجدا�رام...(به آيه 

ْ
Bچيز نجس به مسـجدالحرام  کردن  بر ناروايي وارد )َفال َفْقَرُبوا ا

استدالل شده است. دور هم نيست، هرچند جاي مناقشـه دارد. امـا اسـتدالل بـه آن بـر      

  ناروايي ورود كافران به هر مسجدي، ضعيف است.

ُمْشـ(آيه ديگري كه شايد به آن استدالل شود، اين آيه شـريفه اسـت:   
ْ
ْن ـمـا 
َن لِل

َ
ِر=Tَِ أ

ُكْفرِ 
ْ
ْغُفِسِهْم بِال

َ
به اين بيان، عمران در لغـت بـه    ).۱۷(توبه:  )...َفْعُمُروا َمساِجَد اهللاِ شاِهِديَن v أ

ين، مشـركان، هـم از   بنـابرا ». وآمـد  زيارت و رفـت «و » ساخت و ساز«دو معنا آمده است: 
  وآمد به مسجدها. اند و هم از زيارت و رفت ساختن واداشته شده

وآمد هم آمده، ولـي معنـاي رايـج و     پاسخ: هر چند عمران، به معناي زيارت و رفت
شايع آن نيست و در قرآن كريم هرجا واژه عمران به كار رفته، به معناي شـايع آن آمـده   

  كه ساخت و ساز باشد.
اين، به فرض درستي اين ادعا، آيه ويژه مشركان است و بر گسترش آن بـه  افزون بر 

  هايي را دارد كه در آيه قبل بدان اشاره شد. ديگر كافران، همان اشكال

   روايات

انـد، بـه    شيخ طوسي، عالمه، صاحب جواهر و... كه در مقام استدالل بر مـدعا بـوده  
كند كه  صاحب حدائق دو روايت نقل مياند. تنها  حديثي در اين موضوع استدالل نكرده

مضمون هر دو يكي است: يكـي از دعـائم االسـالم و ديگـري از راونـدي، كـه عالمـه        
شايان ذکر است كه صاحب حدائق، غيـر   .مجلسي هر دو روايت را در بحار آورده است

انـد،   از همين دو روايت، به هيچ دليل ديگري، حتي آيه شريفه، كه همگان استدالل كرده
  كند: استناد نمي

�V$ �� m:�'�¨� h s*���� �:�VsY �CD� ��7  : ���	 � ,L	���¡ ���&Q� ��V	 �� �� ���	 �9 
 K*�� <� �: ��	& �Q� �� �#k' �A	 �( KB���� K*�� K� �#�s���K=	 &O �* K� �1� ���	 �/�s �* K� �1 �:V	� �¢ K� �1 & &��	 �( �$ K�	 &$ k��D�' KB�\��

W<� kl �� K*�� <�D k1 �� ��! &���' ��٣٨ 



 ۶۵  هاي مقدس ورود جهانگردان غيرمسلمان به مکان
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

يهوديـان،  «كنـد: پيـامبر خـدا فرمـود:      از پدران بزرگـوارش نقـل مـي    7بن جعفر  موسي

مسيحيان و كودكان را از ورود به مساجد باز داريد، وگرنـه خداونـد شـما را بـه صـورت      

  .»كند بوزينگان و خوكان مسخ مي

�K «در دعائم االسالم نيز، به همين مضمون، با افزودن كلمه  �#�'�&s�� 	=K «بعد از » �� &O K� �#�s��� «
  آمده است.

اين دو روايت، هم از نظر سند و هم از نظر داللت، ضعيف اسـت. از ضـعف سـند    
امـا از نظـر    .اند اين دو روايت همين بس كه در هيچ كتاب فقهي مورد استناد واقع نشده

داللت: در اين دو روايت، بچه مسلمان و نيز ديوانه مسلمان، در كنار يهود و نصارا قـرار  
گمان حرام نيست، نهايـت آنكـه    اند و از آنجا كه ورود بچه مسلمان به مسجد، بي گرفته

كراهت خواهد داشت؛ اين خود قرينه است بر اينكه جلوگيري از ورود يهود و نصارا به 
  مسجد نيز واجب نخواهد بود.

مبـاالتي و   شايد نقطه اشتراك اين سه گروه، در مكروه بودن ورودشان به مسجد، بـي 
ي به مسايل شـرعي و رعايـت نكـردن پـاكيزگي و تميـزي ظـاهري باشـد. در        توجه بي

تر وجود نداشته باشد، مانند آگاه شـدن   صورتي كه براي ورود بچه مسلمان، عنوان قوي
هاي اسالم، تعليم و تعلم و يادگيري مسـائل عبـادي، ورود آنـان مسـتحب نيـز       از برنامه

  .خواهد بود
هر چند ورود ديوانه و بچه مسلمان به مسـجد   صاحب حدائق، بر اين باور است كه

مكروه است، ولي اين مانع آن نيست كه ورود بـراي يهـود و نصـارا بـه مسـجد، حـرام       
حـرام  «باشد؛ زيرا نهايت يك لفظ (نهي) در دو معنا به كار رفته اسـت: معنـاي حقيقـي    

نه تنها بدون و به كار رفتن يك كلمه در دو معنا، » مكروه بودن«و معناي مجازي » بودن
  اشكال است، كه مواردي در اخبار و احاديث وجود دارد: 

 ,��	� * L	\i�iF ) ±	C8�� �aD\	�� ,%���#�� * �!�y\�� ) <3BD\($ �'� d['�� UV#! *
W��=�I� ) G41٣٩ 



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۶۶
 

اي،  نهي در اينجا، در حرام و مكروه بودن، هر دو، به كار رفته است و به كار رفتن واژه

  حقيقي و هم مجازي، در اخبار ما فراوان است.هم در معناي 

تواند در بيش از يك مورد به كـار رود، از مباحـث مهـم اصـولي      اينكه يك واژه، مي
كار بردن يـك لفـظ در بـيش از يـك معنـا جـايز        اند كه به ها بر اين نظريه است. اصولي

  ٤٠نيست.
نصارا و يهود را از ورود  9كه اشاره خواهيم كرد، شخص پيامبر افزون بر اين، چنان

 :و امامـان معصـوم   9به مسـجدالنبي بازنداشـته اسـت و شـواهدي از عصـر پيـامبر      
  خواهيم آورد كـه آنـان در مسـجد بـا يهـود و نصـارا و حتـي از ديـن برگشـتگان، بـه          

بنابراين، اشكال مهم اين دو روايت، ضعف سند و داللت  .اند وگوي علمي پرداخته گفت
  .يز، سبب عمل نكردن فقيهان به آن دو شده استآنهاست كه همين ن

شود، اين فرموده رسول گرامي اسـالم اسـت:    حديث ديگري كه گاه به آن استناد مي
» �%	 ��� �lk'�� �� �1 � &��	 �( �$ �V�=¬' ��هـا شـمرده اسـت:     عالمـه در تـذكره آن را يكـي از دليـل     ٤١».

%� « 7ولقوله ��� �lk'�� �� �1 � &�� �( �$ �V�=¬' ��.«  
  شود استناد كرد؛ زيرا: ن روايت هم نميبه اي

  نخست اينكه: سند اين روايت ضعيف است. در وسائل الشيعه چنين آمده است:
 �* �� �*®  ¬d&=k'�� &� �� &�I K &\ K� &�� &��\ �1 &) ��'&�� �y KO�� K� &$ N% ���� ��9  �� �1 � &��	 �( �$ �V	�=¬' �� : ��� � �L ks��

W �% ��� �lk'��٤٢ 
اند كـه   روايت كرده 9هاي استداللي خود، از پيامبر در كتاب گروهي از اصحاب ما،

  ».مساجد خود را از ناپاكي به دور داريد«فرمود: 

  .شيخ يوسف بحراني نيز، اين حديث را ضعيف و درخور استناد ندانسته است
مسجد بايد از آلودگي دور نگهداشـته  «دوم اينکه: روايت از نظر محتوا، اطالق دارد: 

كننده باشد و چه نباشد. به ايـن اطـالق، كسـي عمـل نكـرده       ودگي سرايت؛ چه آل»شود
كم مشهور فقها برآنند كه بردن چيز نجس به مسجد، كه سبب آلـوده   است؛ چراكه دست
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احترامي به مسجد نشود، اشكالي ندارد و كافر، به فرض آنكه نجس باشـد، از   شدن و بي
  شود. مسجد نمي  شدن و سبب آلوده كننده نيست هايي است كه سرايت گونه آلودگي آن

بـودن همـه    گاه تمـام خواهـد بـود كـه نجـس      سوم اينکه: استدالل به اين روايت، آن
بـودن اهـل    كم نجـس  كافران، امري قطعي و مسلم باشد و حال آنكه چنين نيست. دست

  .كتاب مورد مناقشه است و شماري باور به پاكي آنان دارند

   اجماع

اند، اجماع اسـت.   از داليلي كه فقيهان بر ناروايي ورود كافران به مسجدها اقامه كرده
  نويسد:   محقق حلي مي

W�s '�  ��(+� �$ mGq I * <����� E��P� l(+� �� ! U� �V} 39٤٣ 
اند كه روا نيست كافر وارد مسجدالحرام شود و همچنين ديگـر   علما، همه بر اين نظريه

  ظر فقهاي شيعه.مساجد؛ به ن

نويسـد:   آورده است. صاحب جـواهر در شـرح آن مـي   » عندنا«محقق حلي، با تعبير 
اين تعبير در تحرير و كنزالعرفـان نيـز آمـده و مقصـود از آن، جماعـت اماميـه اسـت؛        «

بيـت نسـبت داده    كه در مسالك تصريح به اجماع شده و در منتهي، به مذهب اهـل  چنان
  ».شده است

كه اين اجماع، با تعبيرهاي گوناگوني در سخنان فقهـا آمـده و تنهـا    مقصود آن است 
I� ~��¨�  l(+� d$�$�%«در مسالك، به اجماع تصريح شده است:  "$p�� �V�: �V} I«٤٤؛  

  ».اند كه روا نيست كافر ذمي وارد مسجد شود همه فقهاي اماميه بر اين نظريه«
  نماياند: پايه بودن اجماع را مي بييادآوري: توجه به چند نكته، نادرستي و 

شيخ طوسي، نه در خالف و نه در مبسوط، به اجماع تمسك نكرده است؛ با آنكه  .۱
ويژه در كتاب خالف، بر اين است كه بـه خـاطر رويـارويي بـا ديـدگاه       روش ايشان، به

رو، ادعـاي اجمـاع    جويـد. ازايـن   فقيهان اهل سنت، همانند آنان به اجمـاع تمسـك مـي   
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  هـاي  خورد و به همـين سـبب، شـماري از فقهـا بـه اجمـاع       الف زياد به چشم ميدرخ
انـد؛ چـون شـيخ     القاعده هاي علي گويند اينها اجماع دهند و مي خالف، اعتبار زيادي نمي

با ايـن حـال،    .خواسته برابر روش خود آنان برخورد كند برابر اهل سنت قرار داشته، مي
آورد كه درخور درنگ و توجـه   اي شيعه به ميان نميدر اين موضوع، نامي از اجماع فقه

  .است
ويـژه   اند تـا اظهـار نظـر كننـد؛ بـه      بسياري از پيشينيان، اين مسئله را مطرح نكرده .۲
كـه از   كه به تعبير آيت اهللا بروجردي، روششان اين بوده است كه مسايل را همچنـان  آنان

ننـد؛ ماننـد: شـيخ صـدوق در     نخورده بـراي مـا نقـل ك    اند، دست گرفته مي :معصومان
، سالر بن عبـدالعزيز در  »نهايه«، شيخ طوسي در »مقنعه«، شيخ مفيد در »مقنع«و » هدايه«
  و... .» كافي«الصالح حلبي در  و ابي» مراسم«

هاي اسـتداللي خـود مطـرح كـرد و      نخستين بار شيخ طوسي اين مسئله را در كتاب
اند. بنـابراين، چگونـه    صيل به موضوع پرداختهديگران به پيروي از ايشان، به اجمال و تف

  توان ادعاي اجماع كرد؟ مي
دهد:  عالمه مجلسي ناروايي ورود يهود و نصارا به مسجد را، به مشهور نسبت مي .۳

»��/'�� * :V[��� .'$ � "$�®�V[]+� Y8� ,�V�V�� Y8� V[9 ,.«٤٥  
كـم،   ت. دسـت افزون بر اين، به فرض وجود چنين اجماعي، مـدرك آن معلـوم اسـ   

المدرك) و آن همان آيه كريمـه يـا حـديث     احتمال دارد كه مدرك داشته باشد (محتمل
شريف است كه بيان شد و طبيعي است كه در اين صـورت، اجمـاع، اعتبـاري نخواهـد     

  داشت.
بيـت را   محقق اردبيلي، با توجه به همين نكته پس از آنكه ادعاي اجماع مذهب اهـل 

  ٤٦».*�+)\'  ( �|L!«� V� L8B«نويسد:  ، ميكند از (منتهي) نقل مي
توجهي به اجماع باشد يا گوشـه زدن بـه    ممكن است مقصود ايشان از اين جمله، بي

  اينكه اجماع، مدركي است و مدرك آن هم، همان آيه شريفه است.



 ۶۹  هاي مقدس ورود جهانگردان غيرمسلمان به مکان
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

  مشهور بودن ناروايي ورود كافران به مسجد، در صدر اسالم

كـه نـاروايي ورود كـافران بـه مسـجدها در ميـان       شماري از فقيهان بر ايـن باورنـد   
ها قرار  مسلمانان صدر اسالم، مشهور بوده است. عالمه در تذكره، اين شهرت را از دليل

  داده و بر آن شاهدي از تاريخ ارائه كرده است:  
�V$V�� ��: ,<��V[]$ U�1 �[D'$ "US *Y  ��	i9 ,L8B� ��(F ��\1 LD$ * �B� Y8�

=\1 hp�� ~:� :�B� L	"sS ��	 ?�� 	! I g * ��	  l	(+� �� 	! I L	"s� :�� m��i�� L
W�['�� L6�[Z Y8� � ! V� * �#(9 "���s٤٧ 

] مشهور بـوده اسـت. ابوموسـي بـا      زيرا ناروايي ورود كافران به مسجد [در صدر اسالم

نويسنده را بگو بيايـد و  «گويد:  شود. عمر مي دفتر حسابرسي كارهايش بر عمر وارد مي

؟ »چـرا «پرسـد:   عمـر مـي  ». آيـد  او بـه مسـجد نمـي   «گويد:  ابوموسي مي». آن را بخواند

شود. اين نشان دهنده شـهرت نـاروايي    عمر ساكت مي». چون مسيحي است«گويد:  مي

  ورود كافران به مسجد، در ميان آنان است.

بسان همين سخن را صاحب جواهر، با استناد به اين قضـيه تـاريخي آورده و آن را   
  ٤٨داند. شاهدي بر صدق مدعاي خويش مي

سـنت   نظر از درستي يا نادرستي اين رخداد، چرا كه تنها از طريـق اهـل   پاسخ: صرف
تواند بيانگر شهرت حكمـي در يـك زمـان     اي مي نقل شده است، آيا وجود چنين پديده

باشد و آيا چنين شهرتي حجيت دارد؟ افزون بر اين، اين شهرتي كـه برخاسـته از يـك    
هـاي گونـاگون از طريـق شـيعه و سـني       رخداد تاريخي است، با شهرت ديگري كه نقل

خوريم كه هم در زمـان   پشتوانه آن است ناسازگاري دارد. ما در تاريخ به مواردي بر مي
عمر، هم پيش از او و هم پس از او، افراد مسيحي و يهودي به صورت گروهي (وفد) و 

هـاي خـود را بـراي خليفـه مسـلمانان مطـرح        شآمدند و پرسـ  فردي به مسجدالنبي مي
طور طبيعي اين موارد، در گـاه ناسـازگاري، بـر آن يـك      شنيدند. به كردند و پاسخ مي مي

  .مورد، پيش خواهند بود
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  ها ديگر تأييدكننده

  هايي از اين دست: ها و تأييدكننده اما دليل
ديـدن آثـار تمـدن و    . ورود كافران به مسجد، هرچند براي شنيدن كالم خداوند يا ۱

بناهاي تاريخي اسالم باشد، كوچك شمردن مسجد اسـت و كوچـك شـمردن مسـجد،     
  حرام است.

اي خوارشمردن آنان است و اين، چيزي  . بازداشتن آنان از ورود به مسجدها، گونه۲
  .است كه مسلمانان وظيفه دارند آن را انجام دهند

كـافر نـدارد تـا بخواهـد در آن      . اينكه كافر اهل مسجد نيست و مسجد بستگي بـا ۳
  .وارد شود

كننـده ديـدگاه    توانست تقويت داشتيم، اينها مي هاي محكمي برناروايي مي اگر ما دليل
  .ها كاري ساخته نيست گونه تأييدكننده ها، از اين بنياد بودن دليل ما باشد، ولي با سست

يدن پيـام اسـالم و   افزون بر اين، اين سخن كه ورود كافران به مسجد، حتي براي شن
شمردن مسجد اسـت، ادعـايي بـيش نيسـت؛      توحيد و ديدن آثار تمدن اسالمي، كوچك

گمـان   كنـد و بـي   زيرا هتك حرمت، يك امر عرفي است و موارد آن را عرف تعيين مـي 
كافري كه جوياي حق و حقيقت است و براي شنيدن كالم خداونـد يـا هـدف عقاليـي     

مسـجد    را خـوار شـمردن   گـذارد، عـرف آن    ر مسجد مـي ديگر، با ادب و فروتنانه، پا د
  .داند نمي

خواهـد بـا اسـالم و تمـدن و      همچنين آيا جلوگيري از ورود كافر به مسجد، كه مي
تاريخ آن آشنا شود، تحقير خداپسندانه است يا ناديده گرفتن عمومات دعـوت و ارشـاد   

كلي بايـد باشـد، جـاي    مردم؟! وانگهي اصل اينكه مقصود از تحقير چيست؟ و به چه ش
اگر بپذيريم اسـتفاده   )۲۹(توبه:  ).... َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُروَن ..(وگوست. افزون بر اين،  گفت

تحقير از اين آيه را، مربوط به كافران اهل ذمه است؛ آن هـم هنگـام پرداخـت ذمـه، نـه      
  كند. كافري كه در دارالحرب زندگي مي
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سته به اين است كـه برداشـت مـا از مسـجد چـه      اما اينكه كافر اهل مسجد نيست، ب
جـا   باشد؟ اگر ما مسجد را تنها مركز راز و نياز و نيايش بدانيم، طبيعي است كـافر بـدان  

راه ندارد؛ مگر براي ديدن آثار فرهنگي و هنري اسالمي. ولي اگر مسـجد را افـزون بـر    
گـر و درخشـندگي    مركز نماز و عبادت، پايگاه تبليغ و ارشاد و هـدايت مـردم و جلـوه   

فرهنگ و هنر تمدن اسالمي نيز بدانيم، كافري كه جوياي حقيقت و آشنايي بـا اسـالم و   
كه هدف، شنيدن پيام حـق   ارتباط با مسجد نيست و در صورتي تمدن اصيل آن است، بي

ْ ِعباد (و آشنايي با اسالم باشد، به مصداق اين آيه شريفه:  U>َِيَن يَْسَتمِ ِ* ... َفب
?

Gَقـْوَل ا
ْ
ُعوَن ال

ْحَسَنُه...
َ
مورد تشويق خداوند است، تا سـخن حـق را در هـر جـا و      )۱۸(زمر:  )َفَيت?بُِعوَن أ

  .مكاني؛ از جمله مسجد بشنود و گزينش كند

  هاي روايي ورود كافران به مسجد دليل

كه اشاره شد، ورود مشركان به مسجدالحرام، بلكـه محـدوده    مقتضاي اصل: چنان .۱
واست، به نص آيه شريفه؛ چه مشرك را نجـس جسـمي بـدانيم و چـه نجـس      حرم نار

اي نيافتيم و همين نبـودن دليـل، كـافي     اما درباره ديگر مسجدها، دليل قانع كننده .فكري
  است تا حكم به جواز بدهيم؛ چرا كه جواز ورود، برابر با اصل است.

مسـجدها، آيـه شـريفه و     ترين دليل بر نـاروايي ورود كـافران بـه    به بيان ديگر، مهم
اجماع بود، ولي داللت اين دو دليل، در محدوده حرم و مسجدالحرام است، نه بـيش از  
آن و نبود دليل نسبت به ساير مسجدها، دليل بر جواز خواهد بود؛ زيرا مقتضـاي اصـل   

ويژه آنكه اگـر   ها؛ به اوليه، جواز ورود به مسجدها براي همگان است؛ همانند ديگر جاي
وجوي از حق و آشنايي بـا معـارف    پسند باشد؛ مانند جست ف ورود عقاليي و شرعهد

  .اسالمي يا تحقيق و بررسي در آثار و بناهاي اسالمي
پـس از   9دهد كه پيامبر خدا هاي تاريخي دوران رسالت، نشان مي سيره: واقعيت .۲

هاي خارج و داخـل مدينـه    استقرار در مدينه و تشكيل حكومت، در جهت پيوند با قبيله
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هـا   ها با گـروه  و نيز صدور و گسترش اسالم، تالش فراوان كرد. بستن قراردادها و پيمان
ها از كارهاي اساسي پيامبر بود. ديدارهاي آن حضرت با غير مسلمانان، چه براي  و قبيله

اش بـه شـمار    ها، بخشـي از كـار روزانـه    ان با اسالم و چه براي بستن پيمانآنکردن  آشنا
رفت و مركز اين ديدارها مسجدالنبي بود. هرچه بر ثبـات و قـوام ايـن شـجره طيبـه       مي

داشـت تـا    شد و آنان را وامي تر مي گشت، توجه بيگانگان به سوي مدينه بيش افزوده مي
رو، هرچه زمان به جلو  آن، راهي مدينه شوند. ازاينآورِ  براي آشنايي با دين جديد و پيام

اي كه سـال نهـم هجـرت را سـال      گونه شود؛ به رود، بر شمار اين ديدارها افزوده مي مي
(ستون نماينـدگان)، كـه اكنـون    » الوفود نةاسطوا«نامند و  هاي نمايندگي) مي وفود (هيئت

  .يگاه خاص اين ديدارهاستهاي داخل مسجدالنبي است، اشاره به جا نام يكي از ستون
اي، جاي هـيچ انكـار و ترديـدي نيسـت. شـيخ       بنابراين، در اصل وجود چنين سيره

انـد، منتهـي    گونه كه نقل شد، اصل وجود اين سـيره را پذيرفتـه   طوسي و ديگران، همان
اند كه اين روش، تا پيش از نزول آيه شريفه بـوده و پـس از آن، كـافران از     براين نظريه

  اند. مسجد باز داشته شده ورود به
=	� s	�*�  DC�� �p� *9	� $	� ��='	d«نويسد:  ـ شيخ طوسي مي E3	�I� � 	O ) U�	1

L!«�«در صدر اسالم و پيش از نزول آيه بوده است 9اين كار پيامبر«؛ ٤٩.«  
����E3«نويسد:  ـ عالمه مي O ) U�#� ,�8� V�«اگر باشـد مربـوط بـه صـدر اسـالم      «؛ ٥٠

  ».است
=	� s	�*� �!«	L«نويسد:  حمد حسن نجفي ميـ شيخ م U�	1 L"s� *�«مربـوط پـيش از   «؛ ٥١

  ».نزول آيه است
انـد كـه    اند، دو دسته بودند: شماري كساني بـوده  كافراني كه به مسجدالنبي وارد شده

داد كه تعداد آنها زياد نبوده  آنان را به عنوان اسير يا ميهمان در مسجد جاي مي 9پيامبر
گري هم كه شمار آنان بسيار است، كساني بودند كه به صورت فردي يـا  است. گروه دي

ها (وفود) براي آشنايي با اسالم يا بستن قرارداد و پيمان،  گروهي، به عنوان نماينده قبيله
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ظاهر كالم عالمه و صاحب جـواهر، اشـاره بـه     .اند شده شرفياب مي 9به حضور پيامبر
آمده است؛ يعني پيامبر آنان را در مسجد جـاي  » لأنز«دسته نخست دارد؛ زيرا در تذكره 

كافران را به مسجد وارد كرد و اين مـورد   9آمده؛ يعني پيامبر» ادخال«داد و در جواهر 
  .اند به فرضِ ثبوت، مربوط به صدر اسالم و پيش از نزول آيه است را هم گفته

ي كـافران در  هاي نماينـدگ  در هر صورت، با توجه به موارد بسياري از حضور هيئت
مسجدالنبي و در محضر پيامبر و نيز جاي دادن كافران در مسجد، اينکه بـاز گفتـه شـود    

  .لطفي است و... كم» اگر بپذيريم«، »اگر ثابت شود«
اما ادعاي اينكه حضور كافران در مسجدالنبي، تا پيش از نزول آيه شريفه بوده، يعني 

اتفـاق نيفتـاده اسـت، درسـتي و      تا آخر سال نهم هجـري و از آن پـس، چنـين چيـزي    
نادرستي آن را بايد از تاريخ به دست آورد؛ زيرا ادعاي تاريخي است و طبيعي است كـه  

شود پذيرفت. بايد ديد آيـا بـه راسـتي پيـامبر و      تاريخ بايد ادعا را تأييد كند. وگرنه نمي
ينـدگي غيـر   هـاي نما  مسلمانان، پس از نزول اين آيه كريمه، درِ مسجد را به روي هيئت

انـد يـا    مسلمان، به اين دليل كه آنان كافرند و نجس و نبايد به مسجد وارد شوند، بسـته 
  آنكه آن سيره همچنان ادامه داشته است؟

ٌَس ...(آيه شريفه: 
َ

وَن >
ُ
= ُمْ<ِ

ْ
بـن   حجه سال نهم هجرت توسط علـي  در ذي )... إِغ?َما ال

هم در همـان مـاه    9در مراسم حج بر مشركان ابالغ شد، ولي آيا بر پيامبر 7طالب ابي
هـاي   نازل شد يا ماه پيش و... جاي بحث دارد و شايد نتيجه آن، مـا را در شـمار نمونـه   

كنيم، ياري رساند. ولي با توجه به بسياري شـاهد و نمونـه در سـال     تاريخي كه ارائه مي
  .ن بحث و بررسي نيستدهم هجرت به بعد، نيازي به يك چني

دهد كه آمد و شـد نماينـدگان    نگاهي به تاريخ سال دهم و يازدهم هجرت، نشان مي
(وفود) پس از نزول آيه شريفه، همچنـان ادامـه داشـت. ابـن اثيـر در تـاريخ خـود، در        

برد كه تنها در سال دهـم   رخدادهاي سال دهم هجرت، از سيزده هيئت نمايندگي نام مي
شرفياب شدند و آخـرين هيئـت نماينـدگي     9آمده و به حضور پيامبرهجرت به مدينه 
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اي از يمن كه در نيمـه محـرم سـال يـازدهم بـه حضـور پيـامبر         است؛ قبيله» نخع«وفد 
البته ميان اينان، شماري از پيش مسلمان شده بودند و براي اظهار حمايـت و   ٥٢رسيدند.

ديـدار   9ر خارج مسجد با پيامبرآمدند و شماري هم د وفاداري قبيله خود به مدينه مي
 9آمدنـد و خـدمت پيـامبر    داشت. ولي بسياري از آنان برابـر معمـول بـه مسـجد مـي     

مشرف شد، كه هم شيعه و هم سـني   9ترين هيئتي كه به محضر پيامبر رسيدند. مهم مي
كند، هيئت نمايندگي نصاراي نجران است كه در سال دهم هجـرت بـه    آن را روايت مي

هـاي مهـم مسـيحيان نجـران      در اين هيئت شصت تن از علمـا و شخصـيت  مدينه آمد. 
شوند و چون وقـت نمـاز آنـان     حضور داشتند؛ به اين ترتيب که به مسجدالنبي وارد مي

خواهند تا نماز خود را در مسجدالنبي بگزارنـد. پـس از آن،    مي 9رسد، از پيامبر فرا مي
  .خواند يرش اسالم فرا ميآنان را به پذ 9شود. پيامبر وگوها آغاز مي گفت

دارنـد قـانع    وگوهاي بسـيار، نماينـدگان مسـيحي اظهـار مـي      پس از مجادله و گفت
پـذيرد و قـرار وقـت     مـي  9پيـامبر ». اي انجام شـود  مباهله«كنند:  اند و پيشنهاد مي نشده

آل عمران، اشاره به همين واقعه دارد و در منابع تـاريخي   ۶۱گذارند كه آيه  مباهله را مي
  ٥٣روايي، تمامي داستان، جزء به جزء آمده است. و

يابـد. در تـاريخ از    آمدن غير مسلمانان به مدينه نيز ادامه مي 9پس از رحلت پيامبر
هاي گوناگون به صورت فردي و گروهي، بـه   شود كه به انگيزه هاي مختلف ياد مي گروه

كـه بـه گـواهي     كردنـد  هايي مي شدند و از خليفه وقت پرسش وارد مي 9مسجد پيامبر
ها پاسخ دهـد و   خواست كه به پرسش مي 7تر اين موارد، خليفه از علي تاريخ، در بيش

كـرد و   ها را نرم مـي  زدود و دل ها را مي هاي استوار و دقيق خود، شبهه حضرت با پاسخ
  آورد. گاه زمينه گرايش آگاهانه آنان را به اسالم، فراهم مي

خـورد!   اين شواهد به چشم مـي  :هاي ائمه جهاي روايي، در بخش احتجا در كتاب
هـا   ، عالمه مجلسي، اين احتجـاج 7هاي علي از جمله در بحاراالنوار، در بخش احتجاج

را در چند باب قرار داده است: باب احتجاج با يهوديان، باب احتجاج بـا مسـيحيان و...   
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  اينك اشاره به چند نمونه با پرهيز از شرح جريان:
هـودي بـه مسـجدالنبي، در زمـان ابـوبكر و درخواسـت وي از       الف) در آمـدن دو ي 

  ٥٤هاي آنان پاسخ دهد. وگو بنشيند و به پرسش كه با آنان به گفت 7علي
كـه بـه    7و درخواسـت وي از علـي   9در آمدن عالمي يهودي به مسجدالنبي ب)
  ٥٥هاي وي پاسخ دهد. پرسش
نكه گرداگرد عمر در آمدن عالم يهودي به مسجدالنبي و حضور در جمع صحابيآ ج)

نشسته بودند و اين پرسش كه داناترين شما به دانـش پيـامبر و كتـاب خـدا كيسـت؟ و      
  ٥٦در مسجد. 7وگوي وي با علي توسط عمر به وي و گفت 7معرفي علي

ورود هيئت نمايندگي مسيحيان به سرپرستي يك راهب مسيحي از روم به مدينه  د) 
و معرفـي   9بكر به عنـوان خليفـه پيـامبر    ابيو حضور آنان در مسجدالنبي و پرسش از 

  ٥٧هاي آنان. را براي پاسخ به پرسش 7وي، علي
) آمدن هيئت نمايندگي از مسيحيان نجران به همراه اسقف خود، در زمان خالفت     ه

براي پاسخ  7عمر براي پرداخت جزيه و مناظره آنان با عمر و دست آخر، معرفي علي
  ٥٨هاي آنان. دادن به پرسش

 نويسد:   نيز، اين روش ادامه داشت. شيخ مفيد مي 7روزگار خالفت علي در
6�Y 5'$v+� G$� ,���� R� �� "�� :V[��� ���7  * U�*�	['�� %	D* �$ L9�'$  '�

W%9V#��  l($ ) ���� V�٥٩ 
كه در مسجد كوفـه نشسـته بـود، از سـران      از نهروان، درحالي 7هنگام بازگشت علي

  آن حضرت رسيد. يهود، شخصي به خدمت

در اين ديدار كـه شـماري از اصـحاب آن حضـرت حضـور داشـتند، مـرد يهـودي         
هـاي آن حضـرت در زمـان     ها و ايثارگري هايي از حضرت كرد؛ از جمله: از رنج پرسش
  .هاي او پاسخ گفت و پس از آن پرسيد كه حضرت با گرمي به پرسش 9پيامبر

خـوريم كـه    اران، به مواردي بر مييا اصحاب آن بزرگو :در زندگي امامان معصوم
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انـد؛ از جملـه: در    وگوهاي علمي در مسجد با غيـر مسـلمانان داشـته    ها و گفت احتجاج
  با زنادقه آمده است:   7هاي امام صادق احتجاج

العوجاء هنگام حـج، بـا جمعـي از همفكـرانش در مسـجدالحرام نشسـته        روزي ابن ابي

ن ياران و زائران خانه خدا بـه بيـان احكـام و    ميا 7بودند. در همان هنگام، امام صادق

العوجـاء پيشـنهاد منـاظره بـا امـام صـادق را        تفسير قرآن مشغول بود. زنديقان به ابن ابي

 7دادند تا به پندار خود، امام را محكوم و از چشم ياران بينـدازد! پـذيرفت و بـا امـام    

رفـت و امـام هـم بـا     وگو را باز كرد و كعبه و اعمـال حـج را بـه ريشـخند گ     باب گفت

  ٦٠هاي استوار، وي را رسوا ساخت. پاسخ

شود غيـر از مشـركان نيـز، بـه مسـجدالحرام       در صورت درستي اين نقل، روشن مي
اند. تأييد بر آن، ديدگاهي است كه ناروايي ورود به مسجدالحرام را ويـژه   شده داخل مي

  .دانست مشركان مي
روضه مسجدالنبي، ميـان قبـر و منبـر    روزي پس از نماز عصر، در «گويد:  مفضل مي

العوجا وارد مسجد شـد و بـا    انديشيدم كه ابن ابي مي 9نشسته بودم و در فضايل پيامبر
يكي از همفكران خود، نزد من نشست و سخناني را در انكار صانع و... بر زبان راند كه 

: اگـر  من از شنيدن آن به شدت ناراحت شده و بر او پرخاش كردم. در پاسخ من گفـت 
كنـد. داسـتان را بـه     هستي او بـا مـا چنـين رفتـار نمـي      8از اصحاب جعفر بن محمد

عـرض كـردم، امـام آنچـه را الزم بـود بـه مـن آموخـت تـا بتـوانم در            7صـادق  امام
  ».برخوردهاي بعدي، با استدالل و منطق برخورد كنم

حداني چـون  شود كه ورود از دين برگشتگان و مل از اين داستان به خوبي دانسته مي
العوجاء به مسجدالنبي، امري عادي بوده است. آنچه مفضل را بر آشفته، حضـور   ابن ابي

آنان در مسجد نبوده، بلكه سخنان كفرآميز و الحادي آنان بوده است و امام نيز به مفضل 
كـه خـود آن    وگو در خارج از مسجد انجام گيرد؛ همچنان كند كه اين گفت سفارش نمي

فرمايد برويم در بيرون مسجد تا پاسخ  العوجاء نمي استان ديگر به ابن ابيجناب، در آن د
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  .هاي تو را بدهم پرسش
  9هايي بود از شواهد تاريخي و حـديثي، بـر اسـتمرار سـيره پيامبرخـدا      اينها نمونه

  . ناگفته نمانـد كـه شـواهد بـيش از اينهاسـت     :از زمان بناي مسجد تا زمان معصومان
  از اين زاويه بررسي شـود، بـه مـوارد بيشـتري دسـت خـواهيم       و اگر تاريخ و احاديث

  .يافت
توان گفت، با اينكه موضـوع مـورد ابتاليـي بـوده، ولـي هـيچ        در تأييد اين سيره مي

كم حديث درخـور اعتمـاد    نرسيده است يا دست :حديثي درباره اين موضوع، از ائمه
د؛ با اينكه در منـابع روايـي مـا،    هاي فقهي به آن استناد كرده باشن و اعتباري كه در كتاب

هـاي گونـاگون ازدواج، چگـونگي     احكام مختلفي دربـاره روابـط بـا كـافران، در زمينـه     
  .معاشرت، دادوستد و... رسيده است

  يابي فتوا ريشه

موضوع ناروايي ورود كافران به تمامي مسـاجد، بـا توجـه بـه آنكـه دليـل معتبـري        
هاي فقهـي   ن سخن از كي و چگونه وارد بحثآيد كه اي نداشت، اين پرسش به ذهن مي

آيـد، نخسـتين بـار     اي تفسيرها و منابع فقهي اهل سنت بـر مـي   شده است؟ آنچه از پاره
ناروايي ورود كافران به مسجدها، در زمان عمربن عبدالعزيز بود که به عنوان يك فرمان 

  حكومتي صادر شد.
�� ��D�� =� �� �B!� *«عمربن عبدالعزير گفت:  * ��	/'�� * :V	[��� �	$  F� �� ! I® 

� &$ <��� �Z   ���y&�  �  ».كس از يهود و نصارا، نبايد به هيچ مسجدي وارد شوند هيچ«؛ ٦١»�+)�
  نويسد:   قطب راوندي مي
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كس از يهود و نصارا و ديگر كافران، روا نيست به  هيچ«بن عبدالعزيز گفته است: عمر 

  ».مسجد وارد شوند. ما نيز بر آنيم
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كه نخستين بار عمر بن عبدالعزيز به عنوان يك حكم حكومتي،   بنابراين، دور نيست
چنـين   كافران را از ورود به مسجدها بازدارد و پس از آن به منابع فقهـي راه يابـد. اگـر   

باشد بايد وضعيت زماني عمربن عبدالعزيز در نظرگرفتـه شـود و اينكـه چـرا او چنـين      
تصميمي را اتخاذ كرده است و به فرضِ حجت بودن عمل او، محدود به همان زمـان و  

  .وضعيت حاكم بر آن بوده و درخور گسترش نيست

  رعايت حرمت و قداست

ر، بازدارنـده از ورود بـه مسـجدها    توان نتيجه گرفـت كـه كفـ    از آنچه گفته شد، مي
تواند به مسجد وارد شود. ولي بدون شك، ايـن بـدان معنـا     نيست و غير مسلمان نيز مي

نيست كه درِ مسجد، بدون قاعده و برنامه به روي هر غير مسلمان گشوده شود. مسجد، 
ين شـأن  مكان عبادت، ارشاد و هدايت، تبليغ و ترويج دين است. انجام هر كاري كه با ا

و مقام ناسازگار باشد، در مسجد جايز نيست؛ حتي بـراي مسـلمان، چـه رسـد بـه غيـر       
پسـند   مسلمان. بنابراين، ورود غير مسلمان به مسجد، در درجـه اول بايـد انگيـزه شـرع    

داشته باشد؛ مانند آشنايي با معارف اسالمي، شنيدن سـخن وحـي و آشـنايي بـا آداب و     
  هاي عقاليي، مانند مشاهده آثار و تمدن كم انگيزه و يا دسترسوم عبادي مسلمانان و ... 

  .اسالمي برجاي مانده در بناهاي مساجد
پسـند و عقاليـي. بـا ايـن      دار باشد و هدف هم شرع پس بايد ورود به مسجد، هدف

وآمـد،   همه، حفظ شئون مسجد نيز الزم است. به اين معنا كه پوشـش، چگـونگي رفـت   
احترامـي بـه مسـجد و هتـك      اي باشد كـه بـي   گونه ... بايد بهنگهداشت ادب و احترام و

  .گمان جايز نخواهد بود حرمت آن نشود كه در اين صورت، بي
شـرفياب شـده بودنـد، آمـده      9درباره هيئت مسيحيان نجران كه به حضـور پيـامبر  

  است:
اي بودنـد، پيـامبر بـه آنـان تـوجهي نكـرد و        هاي ويژه هاي فاخر و عالمت چون با لباس

نوع لباس «توجهي را از اصحاب پيامبر جويا شدند، اصحاب گفتند:  وقتي آنان علت بي
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ها لباس خـود را تغييـر دادنـد و بـا      نجراني». پسندد نمي 9و پوشش شماست كه پيامبر

  ٦٣آاليش به حضور پيامبر رسيدند و آن حضرت آنان را پذيرفت. لباسي ساده و بي

به آنان، در مرتبه نخست، نوع پوشـش و ورود  توجهي پيامبر  بعيد نيست كه دليل بي
  .متكبرانه آنان باشد كه با مقام و جايگاه مسجد سازگاري نداشته است

  سرزمين حجاز و منطقه حرم

وگـو در فقـه، ورود غيـر مسـلمان بـه سـرزمين حجـاز يـا          هاي مورد گفت از گزاره
در اينجـا   .) استهاي مختلف تا مسجدالحرام اي با فاصله كم محدوده حرم (منطقه دست

  سه گزاره درخور جداسازي وجود دارد:
. ورود به قصد سكنا گزيدن در سرزمين حجاز يـا محـدوده حـرم كـه بسـياري از      ۱

  ٦٤فقهاي شيعه بلكه به تعبير صاحب جواهر؛ اجماع آنان بر حرام بودن آن است.
يـز  وگذار. در اينجـا، دربـاره محـدوده حـرم ن     . ورود آنان به قصد تجارت و گشت۲

اند اگر پيامي براي حاكم اسـالمي داشـته    نظريه فقهاي شيعه بر ناروايي است. حتي گفته
  ٦٥باشد بايد مسلماني را به خارج از محدوده حرم بفرستند تا آنجا پيام را دريافت كند.

كم با اجازه حاكم اسالم  . اما درباره غير از منطقه حرم، مورد اختالف است و دست۳
كه برخي از فقها حتي ورود به محدوده حرم را نيـز بـا اجـازه     شود؛ چنانتواند وارد  مي

  ٦٦دانستند. حاكم روا مي
ويژه آنكه، آنچه مورد  از آنجا كه اين منطقه اكنون از مورد ابتالي ما بيرون است و به

وگـذار و جهـانگردي، از طـرح     اتفاق فقهاست حرام بـودن سـكونت اسـت، نـه گشـت     
ترين دليل، آيه  كنيم؛ هرچند عمده هاي آن صرف نظر مي ليلتفصيلي موضوع و بررسي د

َـٌس...(شريفه 
َ

وَن >
ُ
= ُمْ<ِ

ْ
است كه بنابر آنچه گفته شد، در صورتي كه مقصود از  )... إِغ?َما ال

مسجدالحرام محدوده حرم باشد، در اين صورت مشركان به ايـن محـدوده، حـق ورود    
وگـو اسـت و    ن، همچنان جـاي بحـث و گفـت   ندارند. ولي درباره غير مشركان از كافرا

همان مباحث گذشته اينجا نيز جاري اسـت و بايـد دانسـت اگـر بخـواهيم وارد بحـث       
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تفصيلي شويم، جاي بررسي دارد كه آيا ممنوعيتي وجود دارد يا نه؟ اين ممنـوع بـودن،   
كجاست؟ آيـا   جزيرةالعربالعرب؟ مقصود از  جزيرةويژه محدوده حرم است يا تمامي 
  وگذار و مسافرت و...؟ سكنا گزيدن ممنوع است يا گشت

   حرم امامان و امامزادگان

آيه يا روايتي نداريم؛ فقيهان هم يا  :در ناروايي ورود غير مسلمانان به حرم امامان
اند يا آنكه هنگام سخن از ممنوع بودن ورود كافران به محـدوده   از حكم آن سخن نگفته

صاحب جـواهر بـه دنبـال نظريـه      .اند را نيز همانند آن دانسته :امامانحرم مكه، حرم 
  نويسد:   حرام بودن ورود كافران به حرم، مي

% "B�S� E�F u�P7 �B\_ *:  �#�* �y/�� * �� %9�+� c�tP� �� <3J9 ,w�p�
�j� 8� �nV�: Y8� �G(��WW WW٦٧ 

هاي شريف  ا چه رسد به رواقبه حرم مكه هست ت :امامان احتمال پيوست دادن حرم

  ها. ولي سيره بر ورود آنان بوده است به شهرهاي اينان. و صحن

آقا ضياي عراقي، پس از نقل روايت دعائم االسالم، مبني بر ناروايي ورود كافران بـه  
  نويسد:   منطقه حرم مي

 "d='�� E�F u�P� ´\i! µ�'+� `�i'6 *9 %	B�S� %"�i� *: 	B£D+�  ��	]+�* �	� * ,%
������� E�F:W٦٨ 

، :و امامان 9آوري مالك) اقتضا دارد پيوست دادن حرم پيامبر تنقيح مناط (دست

  ]. را [به حرم مكه 3زهرا بلكه ديگر مشاهد بزرگ و حرم حضرت

بايد ديد مقصود ايشان از اين تنقيح مناط چيست و اساساً جاي تنقيح مناط هسـت؟  
دوده حرم مكه دارد، حتي براي مسلمانان، تا چـه  هاي فراواني كه مح آيا با وجود ويژگي

تـوان ايـن    رسد به كافران، مانند جايز نبودن ورود بدون احرام و كندن درخـت و... مـي  
ها را ناديده گرفت و با يك مالك و معيار احتمالي، حكمي را كه براي محـدوده   ويژگي

  هاي ديگر نيز سريان داد؟ حرم مكه آمده، آن را به حرم



 ۸۱  هاي مقدس ورود جهانگردان غيرمسلمان به مکان
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

ما، پيوست حرم امامان به مسجدها را در مسئله حرام بـودن ورود جنـب بـه    فقيهان 
هم به اين دليل كه چون اين حكم براي مسجد اسـت،   آن ٦٩اند، آن، مورد ترديد قرار داده

شايد عنوان مسجد ويژگي داشته باشد كه نتوان آن را به غير مسجد گسـتراند؛ بـا آنكـه    
است و امكـان مشـترك بـودن مـالك و منـاط      با مسجد، بيشتر  :همانندي حرم امامان

  بهتر.
توان حـرم امامـان را    وقتي در همانندي حرم امامان با مسجد ترديد باشد، چگونه مي

هاي ويژه، يكسان دانست. شايد به همين  با حرم مكه كه سرزميني است با احكام و آيين
كند و همـان   ميخاطر است كه صاحب جواهر از همانندي با تعبير احتمال (يحتمل) ياد 

بنابراين صـرف نظـر از آنكـه اصـل      .كند را نيز با وجود سيره عملي مخالف، سست مي
به  :وگو دارد، همسان دانستن حرم امامان ممنوع بودن درباره حرم مكه نيز جاي گفت

  .آن حرم، هيچ دليل ندارد
  از آنچه گفته شد، حكم پيوست حرم امامان به مسجدها نيز معلوم شد؛ زيرا:

  وگوست. اصل همانندي مورد ترديد و گفت .۱
براساس تحقيقي كه انجام گرفت، درباره خود مسجدها ممنوعيتي براي ورود غير  .۲

مسلمانان نبود تا چه رسد به حرم امامان يا حرم امامزادگان. البته حفظ حرمت و رعايت 
درسـت،   ريـزي  هاي مقدس، ضروري است و بايد بـا برنامـه   مكانت و جايگاه اين مكان

  هنگام ورود گردشگران و جهانگردان غير مسلمان؛ بر آن پاي فشرد.
  
  
  

                                                           

 ، دارالتعارف، بيروت.٧٨، ص٢. اصول كافي، محمدبن يعقوب كليني، ج١

  ت.، دار احياء التراث العربي، بيرو٢٨٩، ص٢١. جواهرالكالم، شيخ محمد حسن نجفي، ج٢
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  ، مؤسسه نشر اسالمي وابسته به جامعه مدرسين قم.٥١٨، ص١. خالف، شيخ طوسي، ج٣

  ، مرتضويه تهران.٤٧، ص٢. مبسوط، شيخ طوسي، ج٤

  ، داراحياء التراث العربي، بيروت.٢٤، ص١٦. تفسير كبير، امام فخر رازي، ج٥

  ، دفتر تبليغات اسالمي، قم.٢٠١، ص٥. تبيان، شيخ طوسي، ج٦

  ، دارمكتبة الحياة، بيروت.٤٣، جز دهم، ص٣بيان، طبرسي، ج. مجمع ال٧

. اصباح الشيعه، نظام الدين صهرشتي، چاپ شـده در ينـابيع الفقهيـه، گـردآوري علـي اصـغر       ٨

  ، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت.٦٣٨، ص٤مرواريد، ج

  .٥٢٦، ص٤. فقه القرآن، قطب الدين راوندي، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج٩

  .١٨٦، ص٣١المتعلمين، عالمه حلّي، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج . تبصرة١٠

  .١٩٨، ص٣٠. ارشاد األذهان، عالمه حلّي، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١١

  .٢٠٧، ص٣١. تلخيص المرام، عالمه حلّي، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١٢

  .٢٢٦، ص٩. مختصر النافع، محقق حلي، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١٣

  .٥١٨، ص١. خالف، شيخ طوسي، ج١٤

  .٤٧، ص٢. مبسوط، شيخ طوسي، ج١٥

  .٢٢٩، ص٥الشيعه، ج  . وسائل١٦

  ، چاپ سنگي.٤٤٥، ص١. تذكرة الفقهاء، عالمه، ج١٧

  ، داراحياء التراث العربي، بيروت.٢٧٨، ص٢١. جواهر الكالم، محمد حسن نجفي، ج١٨

  .٤٣ـ  ٤٢، صص٦. جواهر الكالم، ج١٩

، مؤسسـه نشـر اسـالمي وابسـته بـه      ٣١٩، ص١والبرهان، مقدس اردبيلـي، ج  . مجمع الفائده٢٠

  جامعه مدرسين قم.

  ، اسماعيليان، قم.٢٠١، ص١. جامع المدارك، سيد احمد خوانساري، ج٢١

  .٢٩٨، ص٣. كتاب الطهاره، امام خميني، ج٢٢

  ، مؤسسه آل البيت.٢٦٦، ص٢. مدارك األحكام، سيد محمد موسوي عاملي، ج٢٣

  .٣٥، ص٣٠الكالم، ج. جواهر ٢٤

  ، علميه.٤٤، ص٢. التنقيح، تقريرات درس آيت اهللا خويي، ج٢٥
 



 ۸۳  هاي مقدس ورود جهانگردان غيرمسلمان به مکان
 

 92990145ـ شاخه:  9/6/1393ـ  2پرينت 

                                                                                                                                        

  ، مؤسسه نشر اسالمي وابسته، جامعه مدرسين قم.٣٧٥، ص٤. شرح تبصره، آقا ضياء، ج٢٦

  .٥٥٧. كتاب الطهاره، ص٢٧

  .٤٤، ص٢. التنقيح، ج٢٨

  .٤٦، ص٢. همان، ج٢٩

  لعلم للماليين، بيروت.، دارا٢٨، ص٤. تفسير كاشف، محمد جواد مغنيه، ج٣٠
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  .٤٥، ص١؛ تذكرة الفقهاء، ج٢٢٩، ص٥الشيعه، ج  . وسائل٣٣

  .٢٧٨، ص٢١. جواهر الكالم، ج٣٤
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؛ ٢٧٩، ص٧حــدائق الناضــرة، شــيخ يوســف بحرانــي، ج؛ ٣٧٨، ص٣الوســائل، ج . مســتدرك٣٨

  مؤسسه نشراسالمي وابسته به جامعه مدرسين قم.

  . همان.٣٩

  ، علميه اسالميه، تهران.٥٤، ص١. كفاية االصول، محمدكاظم خراساني، ج٤٠

  .٤٥، ص١؛ تذكرة الفقهاء، ج٢٢٩، ص٥الشيعه، ج  . وسائل٤١

  .٥٠٤، ص٣. وسائل الشيعه، ج٤٢

  ، داراألضواء، بيروت.٣٣٢محقق حلّي، ص. شرايع االسالم، ٤٣
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  .٤٧، ص٢. مبسوط، ج٤٩
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  .٤٤٥، ص١. تذكرة الفقهاء، ج٥٠

  .٢٧٨، ص٢١اهر الكالم، ج. جو٥١

  ، دار صادر، بيروت.٣٦٤، ص١. طبقات الكبري، ابن سعد، ج٥٢
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  كعبه محدوده فقهي خصوصيت

  آملي جوادي عبداهللا

  .ش  ه١٣٧٢پاييز، ٥ماره ميقات حج، ش

شـرافت و   يعبـادت بنـا شـده و دارا   بـراي  است کـه   يان خانهيکعبه معظمه نخست

ف و مقـدس،  يشـر  ين بنايا يهايژگيو يبررس ين نوشتار در پيا .است يعظمت خاص

نگارنده  ،مقاله در چند محور به نگارش درآمده است .آن است يات فقهيخصوص ويژه به

ت يـ ورود بـه کعبـه معظمـه و امن   بـراي  ت احرام بسـتن  يمقاله به دو خصوص يدر ابتدا

مجـازات اعـدام    يعنيخاص کعبه ـ   يکند و سپس به حکم فقهيمحدوده کعبه اشاره م

در  ياتيـ که متعمداً و معانداً کعبه معظمه را آلوده و نجس کند ـ اشـاره و روا   يکس يبرا

ات يـ رحـرم و روا ي، حکم مجرم در حرم و غيشان در بخش بعديا .کندين باب نقل ميا

 توسـعه «نـد از:  ا مقالـه عبـارت   يبعـد  يمحورهـا  .مربوط به آن را مطـرح کـرده اسـت   

 از ابراهيم مقام يويژگ«،  »است للعالمين يهد پس است يالقر أم مكه«،  »مسجدالحرام

 اهميت«،  »حرم يباطن نیتام«، »روايات در بكه و مكه ينامگذار وجه«، »روايات نظر

  ».روايات نظر از حج

نگارنده پس از پرداختن به محورهاي مذکور، برخي احکـام اختصاصـي ديگـر حـرم را بـه      

 در آن حكـم  و اجـاره «، »حـرم  لقطـه در  حكـم «صورت مختصر بيان کرده است؛ از جملـه:  

  ».كعبه اطراف در بنا نحوه«و   »مكه سرزمين به مشركين ورود«، »مكه در اقامت« ،»حرم

ـ  جهات شده، بنا معبد عنوان به كه است يا خانه اولين معظمه، كعبه چون  در يفراوان
  دارد: نقش آن شرافت



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۸۶
 

 ايـن  تنهـا  زمـين  يرو تمـام  در :دارد يفقهـ  فـراوان  خصوصـيات  كعبـه  محدوده .١
 بايـد ) حج موسم غير درحتي ( شود آن وارد بيرون از بخواهد هركس كه است سرزمين

 بـه  مسـلمان  غيـر  ورود رو، ازايـن  .گردد وارد سپس بسته احرام مواقيت از ييك در ابتدا
  .شود ينم يمتمش كافر از احرام و ببندد احرام بايد چون ؛است ممنوع حرم

ـ  .هسـتند  امسـتثن  هـا آنامثـال   و ها راننده مانند ،دارند تردد مكرراً كه يكسان تنها  يحت
 بيمارسـتان  بـه  درمـان  يبـرا  خواهد يممثالً  ؛دارد تجارت غير يا تجارت قصد كه يكس

 نيـز  نباشـد  حج موسم در گرچه شود، مكه وارد دوستش ديدار يبرا يا كند مراجعه مكه
  .ببندد احرام بايد

 اسـالم  از قبـل  يتكـوين  امنيـت  سـاختن  برقـرار عالوه بر  ،محدوده اين بودن امن .٢
 سلسـله  يـك  ،يتكـوين  امنيـت  همـان  حفـظ  ضـمن  نيز اسالم از بعد ،)آَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف (


نَ  َدَخلَهُ  َمنْ (: كه شد داده نيز يتشريع امنيت دستورات  
ً
  .)آِمنا

 ؛»�$	� :�L8 $�: «نفرمود و شد بيان) آمناً كان( ياستمرار يماض صورت به جمله اين
 يابتـداي  تهاجم مسئله به ياختصاص و فرماست محك يتشريع امنيتآنجا  در همواره زيرا

باشـد و   عقوبت مستحق يكس اگر بلكه .كرد اذيت را او نبايد شد وارد هركس كه ندارد
 را يحـد  توان ينم و است امان در ،نشود مرتكب را يجرمآنجا  در تا آورد، پناهآنجا  به
  .ساخت يجار او بر

 خـارج،  در آنكـه  مگـر  .اسـت  حـرام  شـده،  وارد حرم به كه يكس يايذا و آزار پس
 ؛اسـت  جـايز  ايذا از يبخش صورت اين در كه باشد شده پناهنده حرم به و كرده يجنايت

 يايـذاي  گونه هيچ ،شد يجرم مرتكب حرم خود در اگر واست  حرام ديگر بخش گرچه
  .حدود ياجرا حد در البته ؛نيست حرام اوبر 

 پنـاه  فـروش،  و خريـد : كـه  اسـت  اين از عبارت است، جايز اودرباره  كه ايذايي اما
 جـواز  .اسـت  ممنـوع  او بـه  غـذا  فـروش  يـا  دادن غذا خانه، دادن عاريه يا اجاره دادن،

 در يالهـ  حـدود  تـا  اسـت  حـرم  از خـروج  به اوکردن  وادار خاطر به ها، اذيت گونه اين



 ۸۷  محدوده کعبهخصوصيت فقهي 
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

  .گردد اجرا موردش
 كـه  طـور  همـان  ،نكرده رعايت را حرم حرمت چون ،گذشتکه  چنان ،دوم مورد در

 قصـاص  بايد نيز حرم حرمت رعايت عدم درباره شود، قصاص بايد بريزد را يخون اگر
ُُرماُت قِصاٌص ( .شود    .)۴۵(مائده:  )َو ا�ْ

  كعبه خاص يفقه حكم

 يكسـ  اگـر  اينكـه  آن و دارد نيز خاصي يفقه حكم خاصش، شرافتبراي  خانه اين
 اگـر  و اعـدام  حكمـش  ،كنـد  نجـس  و آلـوده  را معظمه كعبه) معاذاهللا( معانداً و متعمداً

 چند اين ،يمعتبر روايات .است شديد ضرب حكمش ،كند نجس عمداً را مسجدالحرام
 ميـزان  و جـرم  كيفيـت  بـه  بردن يپ يبرا را آنها از يقسمت اينك كه كند يم بيان را بخش
  آوريم: يم حدود ياجرا

  كند: يم نقل را يروايات الشيعه وسائل در وسائل صاحب مرحوم
��: «يكنان الصالح ياب صحيحه .١ :�8 RS Q� =�7 a	 "!� ,�	J9� Ua	!�� *� ?E3	��� 
��i97 :,Ua!�� �� �8 :� �*�9  w�;WW.«  

 منزلـه  بـه  ايمـان «: فرمايـد  يم محسوس، به معقول تشبيه باب از ،7صادق حضرت
 نشده كعبه وارد است ممكن ،شد حرم وارد يكس اگر .است حرم منزله به اسالم و كعبه
  .»است كرده درك نيز را حرم حتماً ،شد كعبه وارد اگر يول .باشد

� �( كن يوجدان برايم را مسئله كردم عرض باز*� w�;, d'D! d'8D�� *  <� 	�� L	� ( تـا 
 ؟»$\BD	 �(+�  <	F� ) E��P� l	 9 2	�i6 �B	V� $�: «فرمود 7صادق امام .بيابم خوب را آن
 الصالح يبا ؟»چيست حكمش كند آلوده را مسجدالحرام عناد يرو از و عمداً يكس اگر«
 حضـرت  .اسـت  شـديد  تنبيه او حكم كه ايم آموخته شما از قبالً«: كردم عرض دگوي يم

 حكـم  سـازد  آلـوده  را كعبه درون) معاذاهللا( يكس اگر حال ،يداد جواب درست: فرمود
 گـاه  آن .»يگفتـ  درست«: فرمود ؛است اعدام حكمش«: كردم عرض ؟»چيست يو يفقه
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  ١؟»است افضل مسجدالحرام از كعبه شود كه ينم معلوم آيا«: فرمود
  .است الصالح ياب از  مضمون، همين به قريب ،نيز دوم روايت .٢
 ايمـان  و اسـالم  فـرق « :شد سؤال 7صادق امام از كه است القصير عبدالرحيم از .٣

 يكسـ  ماننـد  ،گـردد  كعبه وارد سپس و حرم وارد يكس اگر«: فرمود حضرت ؟»چيست
 را او ،سـازد  آلـوده  را كعبـه  يكسـ  اگراما  .بياورد ايمان سپس آورده اسالم اول كه است
  ٢.»زنند يم را گردنش برده بيرون
 از كند، آلوده را آنجا عناد يرو از و شود كعبه داخل يكس اگر« :است »سماعه« از .٤
  ٣.»زنند يم را گردنش ،برده بيرون حرم و كعبه

   روايات بين جمع وجه

 نگفـت  اما .»است اعدام حكمش: «فرمود) يكنان الصالح ياب صحيحه( اول روايت در
 بيـرون  بـه  را او كه( باشد؟ اول روايت مقيد تواند يم روايت دو اين آيا كنند؛ اعدام كجا

ـ  جمـع « نـوع  يـك  مقيـد،  بر مطلق حمل از غير يا) كنند يم اعدام و برده حرم از  »يدالل
 خارج در كه را آن و بيشتر عنادش كنند، يم اعدام حرم در كه را يكس ييعن دارد؟ ديگر
 جمـع  روايـات،  از دسته دو اين بين حال هر به است؟ كمتر عنادش ،كنند يم اعدام حرم
 كـرد،  نقـض  را كعبه حرمت عمداً يكس اگر« كه است اين آنها جامع و است الزم يفقه

  .است كعبه عظمت بيانگر كه »است اعدام حكمش
 امـا  .كـرد  يمـ  بيـان  كعبه حرمت نقض مورد در را يفقه شديد حكم مذكور روايات

 ،الحـج  كتـاب  در را آنهـا  وسائل صاحب مرحوم ،رساند يم را يتخفيف حكم كه يروايات
  .است آورده »مايتبعها و الطواف مقدمات« ابواب ازچهاردهم  باب

  حرم غير و حرم در مجرم حكم

 بـن  يةمعاو از او و عمير ياب ابن از دو  آن و شاذان بن فضل از اسماعيل بن حمدم .١
��: «است كرده نقل ٤عمار ���� ��� Q� =�7 �� ��� �\ �� <3 ) �P� �r ��: E�P� �� 
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 آب بلكه كنند، ينم اعدام حرم در باشد شده حرم وارد و كشته را يانسان كه را يكس

 حرم از تا دهند ينم قرار اختيارش درـ   رايگان غير و رايگان صورت به چهـ   ... و غذا و
  .سازند يجار او بر را حد و شود خارج

�	� ( Vi6� a9: «پرسيد 7مشش امام از عمار بن يةمعاو� �	\ ) E�	P� u�*�« اگـر «؛ 

7	��« ؟»چيسـت  حكمـش  كرد، سرقت را مالي يا كشت را شخصي حرم، در كسي E�	i! L	�8� 
 P� ) E�P�  <��q�O« شـد  قتـل  مرتكـب  حـرم  در كـه  يكسـ  يول است اعدام قاتل حكم 

ْزيَـَة َقـْن يَـٍد َو ُهـْم ( نظيـر ( شـود  يمـ  هم تحقير حرم، در اعدام از گذشته ِ
ْ

َحـ�? ُفْعُطـوا ا�

 رأيـش  ييعن ؛»نديـد  حرمتي حرم براي چون« ؛»LsS g �! E�y8� %$�F« .)»)۲۹(توبه:  )صاِغُرونَ 
  .ندارد يحرمت حرم كه بوده اين

 )َفَمـِن اْقَتـدى َعلَـْيُكْم َفاْقَتـُدوا َعلَْيـِه بِِمْثـِل َمـا اْقَتـدى َعلَـْيُكمْ ( يمقتضـا  به گرچه
 اسـت  راجـح  او اهانـت  اينجا در اما است حرام اهانتش و واجب قاتل اعدام )۱۹۴ (بقره:
َفَمـِن اْقَتـدى َعلَـْيُكْم (: فرمـود  هـم  خـدا  .اسـت  نكرده رعايت را حرم حرمت او چون

 و گرفـت  ناديـده  را شـما  مقدسات و ها حرمت او ،)َفاْقَتُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْقَتدى َعلَْيُكمْ 
  .نشماريد محترم را او هم شما نشمرد، يگرام

 نـد ا موظـف  همـه  و آيـد  يم حساب به مسلمانان حيثيت منزله به كعبه شود يم معلوم
��:« .كنند حفظ را حرمتش* E�P� Y9 �p� ��i9 ) َTالِِم  X)۱۹۳(بقـره:   )َفال ُعْدواَن إِال? vََ الظ?

 ظـالم  هـم  او ظالم؛ بر جز كرد يتعد يكس به حرم در شود ينم و كرده ظلم حرم در او
  ٦.است
 آيـه  مـورد  در 7صـادق  امـام  از كـه  است »يحلب« از و صحيحه نيز دوم روايت. ٢

 ( شريفه
ً
  فرمايد:   يم امام .كند يم سؤال )َو َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنا

�;� 2 F�  =D�� ) Gq E�P� '�%!� �r  "�9  Y�7E�P� g .(!  � 	FS U� mp	��! ) E�	P� * 
�#� .'B! �$ uV(�� .!�=!I* �DM!I* * i(!Id * �"8#!I L"s�9 �;� �D9 w	�; w	ZV! 
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 دسـتگير  را او توانـد  ينم يكس نمود، فرار حرم به كرده، يجنايت حرم غير در يكس اگر

 و دهـد  ينم غذا و آب او به يكس كنند، يم يجلوگير بازار به رفتن از را او ليكن كند،

 نسبت ها سختگيري اين يوقت .گردد خارج حرم از شود مجبور تا گويد ينم سخن او با

 اش درباره را ياله حد و كنند يم دستگير را او آيد، يم بيرون حرم از گرفت انجام او به

 همـان  در يالهـ  حـدود  ،شود مرتكب يجنايت حرم خود در يكس اگر .سازند يم يجار

  .است نكرده رعايت را حرم حرمت او زيرا ؛شود يم اجرا حرم

 يقبلـ  روايـت  دو وثاقـت  و صـحت  بـه  كـه  ٨»حمـزه  بـن  يعلـ « از است يروايت. ٣
V� �� ���� R� Q� =�7 ��«است:  ييك دو آن با مضمونش اما رسد، ينم Q�  "�	�* "��: 
) 

ً
�� )َو َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنا� :U7 u� u��� GH� %#$ *� ' ��Y '��!%  Y8��	Cs  "�	C9  Y	�7%	#$ g 

p�v! E�:�$ ) E�P� \F Y@�o L'$ �#�* .'B! �$ uV(�� .!�=!39 ���}I* \FY @�o L'$ p�v�9 
* U� 2 F� ) E�P� w�; 2 P� p�� L�9«. ٩ .است يقبل روايت دو همانند نيز مضمون اين  

�*: «كه است ـ  عليه اهللا رضوانـ   صدوق از: چهارم روايت. ٤®  "U� �$ '�Y %!�'� �	r �	| 
Y�7 E�P� g �i! L�8�  P� �DM!I* ��!I* h;v!I* �h*v!I  ¶ �\FY @�	o �	$ E�	P� E�	i�9 

L�8�  " P� U�9 6�Y  " P� ) E�P� p�� L� ) E�P� LsI g �! E�y8� %$�F«.١٠  
 مرحـوم  را ديگـر  روايـات  مضـمون  بلكه ،نباشد يجديد روايت كه است اين ظاهر
  .است كرده نقل »فقيه« در صدوق

 كـردم  سؤال 7صادق امام از :گويد يم يبختر بن حفصکه  علل از است يروايت. ٥
»�� ����� '}Y '|��!% ) Gq E�P� �r �	l8!  Y	�7E�	P� E�	i!� L	�8�  	P�X? ��	� :I �	DM!I* 

i(!I*Y * �"8#!I * .!�=!I Ls�9 �;� �D9 w�; L� wZV! U� @�o E�i�9 L�8�  " P� * �;� '�Y ) E�P� 
'��!% ��� L�8�  P� ) E�P� LsI g �! E�y8� %$�F«كرده جنايتي حرم خارج در كه كسي حد«؛ ١١ 

  ».و... دهند نمي غذا او به ولي شود، نمي اجرا حرم داخل در شده، حرم وارد سپس
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 نقـل  ـ  عليه اهللا رضوانـ  »يطوس شيخ« مرحوم كه »مرفوعه« و »مرسله« است يروايت. ۶
TD� �'��yO� .9�! �! P� �� TD� 5 �� كند يم:�/��8 ��� :5/y\�� E�P�� :�P7«؛١٢ 
  ».است الحاد از اي نحوه حرم شدن در نمتحص«

  .است شده نقل باب همين در لذا باشد يم حرم در يجان تحصن به ناظر ظاهراً
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 كـرده  دراز را خـود  دسـت  مـرد  و آورد بيـرون  را دستش زن. داشت قرار او سر پشت مردي و بود

 آن شـد،  تمـام  طواف. چسبانيد يكديگر به را دست دو آن اله اقدس ذات! گذاشت زن ذراع روي

 بـه  هـم  و شـرعي  مسئله براي هم بودند؛ كرده اجتماع صحنه ديدن براي مردم. بردند امير نزد را دو

 آورده، را مكـه  فقهاي تا فرستاد افرادي مكه امير. شود مي باز چگونه كه دست دو شدن قفل جهت

 بـاز  چسـبيده  هم به و شده قفل دست دو بايد سرانجام كه دادند نظر مكه فقهاي. كنند حل را مسئله

 جريـان  ايـن  كـه  ديـد  مكـه  اميـر . اسـت  كرده جنايت او زيرا است؛ مرد دست قطع اش چاره و شود

: گفتنـد  »اينجـا هسـت؟   كسـي  9پيـامبر  بيـت  اهل از آيا: «پرسيد نيست. آساني كار و نبوده عادي

 7سيدالشـهدا  حضـرت  خـدمت  را اسـت. كسـي   شـده  مكه وارد گذشته شب 7علي بن حسين«
 وضـعي  چـه  بـه  دو اين ببينيد شود، مي حل شما دست به مشكل اين: كرد عرض حضرت به فرستاد.

 ايـن  و آمـد  دو آن نـزد  سـپس  كـرد.  اي طـوالني  دعـاي  ايستاد و قبله به رو حضرت! اند؟ شده مبتال

 كيفـر  بـه  را مـرد  ايـن  آيـا : كرد عرض 7علي بن حسين حضرت خدمت امير. كرد باز را ها دست

  .»نه: فرمود برسانيم؟

  .بود حضرت خود شده آزاد شخص اين 



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۹۲
 

 از قبـل : اند فرموده و كرده، يجان توبه بر حمل را روايت اين وسائل صاحب مرحوم
ْن ( .كند يم توبه ببيند هركس را حالت آن شود، ثابت جرم اينكه

َ
ِيَن تـابُوا ِمـْن َقْبـِل أ

?
Gإِال? ا

  ).۳۴مائده: ( )َيْقِدُروا َعلَْيِهمْ 
N%�J « جريان، اين حال هر به ) %D 7ممعصـو  ناحيه از تنها يحكم چنين .است »*�

 ينـادر  مـوارد  از ايـن  و شـود  ينم يجار حد: فرمود حضرتاينجا  در .باشد يم شايسته
 امويـان  سـتم  اثـر بـر   و شده نقل يفقه حكم 7سيدالشهداء حضرت ناحيه از كه است

ـ ـ   العـذاب  من يستحقون ما الرحمن من عليهم ـ  نشـده  نقـل  حضـرت  از يفقهـ  يروايت
  .نشناسند يفقه مرجع عنوان به را بزرگواران اين مردم، كه كردند يم يسع آنها .است

 يمجلسـ  در 7سيدالشهدا كه كند يم نقل توحيد شريف كتاب در بابويه ابن مرحوم
 بـن  نـافع  داشـت،  حضور نيز) است خانواده اين شاگردان از كه( عباس ابن بود، نشسته
 بـه  كردنـد  شـروع  حضرت يوقت! كرد سؤال عباس ابن از امام حضور در يا مسئله ازرق

 عبـاس  ابـن  سپس! نكردم سؤال تو از من: گفت وقاحت كمال در مرد آن گفتن، جواب
 حـق  بدهنـد  يجـواب  اگـر  و ندا معرفت اهل اينها ند،ا علم خانواده اينها كه كند يم يمعرف
  ١٤.است

 شـايد  شده، نقل يفقه روايت هزاران بين در سيدالشهدا، حضرت از كه يروايات تمام
ـ كردنـد  يمنـزو  را آنـان  چنين اين .نكند تجاوز انگشتان عدد از  سـوء  تبليغـات  اثـر  ر. ب

  نيستند. مردم يفقه و يدين مرجع اينها كه بود شده باورشان يا عده
: كرده نقل بصير ياب بن محمد بن احمد از يحمير .»اإلسناد قرب« از است يروايت .٨

�� �� L��� U�VCO * �s� ��F: «قال 7الرضا عن��� �:v! L1V8· ) ?E�P�«  
 كـه  نيسـت  چنـين : فرمود حضرت كند؟ تنبيه حرم در را مملوكش تواند يم يكس آيا

 نيسـتند  مجـاز  نيـز ) هـا  مملوك( آنها .كند تنبيه حرم در را خود مملوك باشد مجاز يكس
 خيمـه  اسـت  الزم رو ازايـن  دهنـد.  انجام خواهد يم دلشان يكار هر ،كرده استفاده سوء
 قـرار  حـرم  خـارج  در يبخشـ  و حرم در آن از يبخش كه كند نصب يا گونه به را خود
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 1	�U«: فقـال  .كنـد  تنبيـه  حـرم  خـارج  در داشـت،  تنبيـه  اسـتحقاق  مملـوك  اگر تا گيرد
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  .است قيامت عذاب از امن مقصود ١٦»�$�
 َمْن َدَخلَُه ( كه شود يم سؤال 7مشش امام از. ١٠

ً
  :فرمود چه؟ ييعن )
َن آِمنا
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 !#	� $� g���L�9  "�1 0 !�$�: «فرمايد يم داده، توسعه را »دخله من« روايت اين در. ١١
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^�S�  <�:�(9X? �� :�V� �4$ �$ �#$ �� �# �! ¹ �� ) b!�M�� p���9 ��]�� §��* .	J�9 L	� E�	$�� 
��Z�$«ـ  امـام،  شد، راهزن مثل يكس اگر« ؛  كـه  را يتصـميم  هرگونـه  مسـلمين  امـر  يول

  ».كند يم اعمال او مورد در بخواهد
�� �: E�P�� ���� �� ���WWW * L\: «اينكه دارد، روايت اين كه يخصوصيت :p�v!I I* 

 "� �B�! US Q� �Vi! :�$ L8�: U�1  <�	'$¡«غيـر  شامل »دخله من« جمله حديث اين استناد به ١٨ 
 ايـن  نظيـر  گردد؛ يم اطالق نيز حيوان بر يگاه »من« حرف زيرا شود؛ يم نيز العقول يذو
َفِمْنُهْم َمْن َفْمِ� vَ َنْطنِِه َو ِمْنُهْم َمْن َفْمِ� ( كرد خلق آب از را همه خداوند كه شريفه آيه

 ِTَْرِْجل vَ  ٍْرَبع
َ
  ).۴۵نور: ( )َو ِمْنُهْم َمْن َفْمِ� vَ أ

 خلـق  آب از را همـه  خداونـد  كـه  انـد  كرده ذكر هم يديگر يمعنا آيه، يبرا گرچه
 يرو يبعضـ  رونـد،  يمـ  راه پـا  دو يرو يبعض ؛كند يم فرق افراد، يمش خط يول ،كرده
 شـود  يمـ  خالصه خوردن در فكرش تنها كه يكس .خزند يم شكم يرو يبعض و پاچهار



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۹۴
 

  .شود يم هم ها خزنده شامل آيه ظاهر ،...و است بطنه يعل ييمش من مصداق
��!	�«: كند يم سؤال 7صادق جعفر امام از كه است سنان بن عبداهللا از. ١٢� L	�V: 

 َو (
ً
�� �*�d'� ?E�P ��=�� )َمْن َدَخلَُه 
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�$ ��: ��=��  <�Gl\($ L� �$ 5=sp+� V[9 �$¡ �$  A� Q�«يفقهـ  امـن  با يكالم أمن ييعن ؛ 
 اگـر  يول ؛است امان در كه است اين شد وارد حرم به كه يكس يفقه حكم نشود؛ اشتباه

 يقينـاً  البته .كند يم پيدا نجات قيامت عذاب از او ،شود كعبه وارد »مستجيراً خائفاً« يكس
 ¡$	� E�P� �$ �FV�� * ~�=(�� * GM�� V[9 :�� $� *« يول .است محفوظ نيز فقهيش حكم
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 نمـوده  نقل »روضةالمتقين« در اول يمجلس مرحوم كه يروايت است قبيل همين از و
 حيـوان  هـا  پرنـده  بـين  در چنانچـه «: شود يم سؤال 7ماما از كه اند آورده نيز ديگران و

 ؟»كنـيم  چه است حرم يكبوترها مزاحم كند، ينم حفظ را كعبه حرمت كه آمد يا درنده
 يا است شبكه نصب مراد يا »�/s	�V=(« بگسترانيد يدام و شبكه آن يبرا«: فرمود حضرت

 حيوانـات  نكـرده  رعايـت  را حـرم  حرمت حيوان اين چون »*�\mV8) «عداوت يمعنا به
  ٢١.»كشت را آن بايد آزارد، يم را ديگر

 بـه  كرده فرار يبدهكار اگر كه »دين« مسئله درباره است يروايت روايات اين كنار در
 بيـرون  حرم از تا كند صبر و نكند مطالبه او از ديد، آنجا در را او طلبكار و برد پناه مكه
  .است طرف قصاص يا نفس قصاص مسئله از غير روايت اين .بيايد

  :كنند يم نقل »يكاف« از را يروايت »وسائل« صاحب و »نورالثقلين« تفسير
�� %�a� �� U��[$ �� R� Q� =�7 �� L\��� �� �	�� e L	�8� ��	$ ��	H9 	¬'�d 
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\FY @�o �$ WE�P�٢٢ 
 ديـدم  طواف حال در را او .شد غايب من از يمديد مدت كه بود بدهكار من به يكس

 نيـز  سـالم  او بـه  يحتـ  مكـن،  تقاضا: فرمود حضرت بنمايم؟ را دينم و مال يتقاضا آيا

  .نترسان را او و شود شرمنده و خجل مبادا كه نكن

 مسـئله  در چـه  انسـان؛  يبـرا  هـم  و اسـت  حيوان يبرا هم امنيت كه شود يم معلوم
 هسـتند  حـرم  خـود  در كـه  يكسان البته .قرض و دين مسئله در چه و قصاص و حدود

  .جداست حسابشان
 ياهلـ  يحيـوان  اگـر : پرسـد  يم 7ممعصو از كه است يروايت »نورالثقلين تفسير« در

 بـر  حمـل  ايـات رو ازاين يبعض ٢٣.نه: فرمود كرد؟ صيد را آن توان يم آيا شد، حرم وارد
  .شود يم كراهت بر حمل يبعض و حرمت

   مسجدالحرام توسعه

 در هـم  آن شـده،  ساخته مردم يبرا معبد عنوان به كه است يا خانه اولين »اهللا بيت«
 حتماً شده، ساخته يبناهاي و گرفته، صورتآنجا  در يآبادان اگر ،»زرع يذ غير« سرزمين

 (: كـرد  عـرض  اله، اقدس ذات به 7خليل ابراهيم زيرا است؛ بوده كعبه از بعد
U

َرب?نـا إِ�

ي?ِ�  Uْسَكْنُت ِمْن ُذر
َ
ُمَحر?مِ  أ

ْ
 در يهـاي  خانـه  بعـداً  .)۳۷ابـراهیم:  ( )بِواٍد َلْ�ِ ِذي َزْرٍع ِعْنَد بَيْتَِك ال

 حريم ،مجاور يبناها حقيقت در پس .درآمد »بلد« صورت به تا شد ساخته كعبه اطراف
 را حـرم  نمـوده،  تخريب را آنها توان يم باشد، الزم توسعه و اگر اند كرده غصب  را كعبه

  .داد توسعه
 شـد  مجبـور  مسـجدالحرام  توسعه يبرا ،يعباس حكومت دستگاه كه است شده نقل

 يفقها است. غاصبانه كار اين كه كردند يم فكر يا عده .كند تخريب را ها خانه از يبعض
ـ  و ششـم  امـام  از يول .نيست جايز كه دادند فتوا هم سنت اهل  اسـتفتاء  :مابـراهي  ياب

 را آن حـريم  يا عده بعد و بوده اول اهللا بيت چون كه دادند را جواب همين آنها ٢٤كردند



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۹۶
 

 بيـوت  ايـن  تخريـب  و ندا غاصب آنها حقيقت در اند، ساخته خانه اطرافش كرده، غصب
  .ندارد يمانع

 مسـاجد  نظيـر  شـد،  مي بنا كعبه مردم ملك كنار در و بود مردم آن از ملك، ابتدا اگر آري
 مايـه  :معصـوم  دو ايـن  فتـواي . نبود جايز صاحبانش اذن بدون بناها آن  تخريب  معمولي،
  ٢٥.دهند توسعه را مسجد كرده، تخريب را اطراف هاي خانه تا شد گشايشي

    :اند كرده نقل يعياش از يروايت »نورالثقلين« تفسير در
:��� �CD�V�� U� z]!h �$ ��� %#$ �³V�� U�  	!�! )  l	(+� �V��	9 L	�8� �[=q��	9 
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 حاضـر  مـردم امـا   دهـد  انجـام  را كار اين زياد پول پرداخت با يدوانيق منصور شد قرار

   ...و رسيده 7مشش امام حضور بفروشند، را هايشان خانه نشدند

   .كند يم نقل آورديم كه را يجريان سپس

   است للعالمين يهد پس است يالقر أم مكه

 اسـت؛  شـده  تفسـير  شـهر  خـود  بـر  »مكـه « و بيت موضع به »بكه« روايات از بعضي در
 ام مكـه  اينكـه  از ٢٧ .اسـت  گرفتـه  قـرار  مكه مرادف »بكه« نيز تعبيرات از بعضي در كه چنان
  .كند مي حفظ را خود معناي »للعالمين هدي« ،)نباشد مراد نسبي القراي ام اگر( است القري

 اگـر  .اسـت  ينسـب  يالقـرا ام يول القراست؛ام هر كشور پايتخت شود يم گفته يگاه
 يقراي همه ام ييعن القراست؛ ام مكه گفتيم آن، مانند و ٢٨»األرض دحو« حديث براساس

 »�D8	�� 5+	 h« قهـراً  نـد، ا متوجـه  سـمت،  ايـن  به همه و دارد وجود جهان در كه است
  .بود خواهد

  روايات نظر از ابراهيم مقام يويژگ

 سـؤال  بينـات  آيات از :ائمه از يروايات در چون است؛ بينات آيات از ابراهيم مقام
 هسـتند،  بينات آيات از سودالحجرا اسماعيل، حجر ابراهيم، مقام: فرمايند يمکه  شود مي
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  ٢٩.شمرد يم بينات آيات از را هرسه روايات از يبعض
؛نيسـت  ابـراهيم  مقـام  بـه  اختصاص بيناتْ آيات بين از »ابراهيم مقام« شدن ذكر سر 

  .دارد يبرجستگ نوع يك ديگر آيات به نسبت كه است اين يبرا بلكه
  :  كند يم نقل زراره از را يروايت نورالثقلين تفسير

�8 RS �CD�7 �1�:� 5(P� c�V8O Q� ?L�8� ��	 :,�	Ds �	1;� * �	s� L	D$ ) 
+�E��P� l( ��'��* UV$Vi!  Y8�E�i+� @�o @��©� �Vi!   ��; L� ��(�� * @�	o 

L'$ @��©� �Vi�9 V� ,Ls�#$ �� :��i9 e �! U39 �$ .'O ?�Iv� �8i9 :wy8	O� Q� 
UV9�o U� UV#! ��(��   ��; E�i+�� ��i9 :�s U� Q���Z   L8D�  <a8� g �#! ��p	�� 

L� �*�i\��9 * U�1 .�V$ E�i+� p��h * LCO �������7  '� �� � ��=�� �89 ��! ª�'� 
 "\Fd L� "VF ��� %�8��|�  Y�7U�#+� p��h L	�9 EV	��� a	89 `\	9 	='��d9 %	 "#$ m:�  Y	�7

.�V+� p��h LD�* W�������٣٠ 
 رسـيديد؟  سيدالشهدا حضرت خدمت آيا: كردم عرض 7باقر امام به: گويد يم زراره

 مـن  كه هست يادم بله: فرمود) بود سال دو از بيش كربال، در 7باقر امام شريف سن(

 گرفته قرار يا نقطه در كعبه( .بود گرفته سيل را خانه بودم مسجدالحرام در خدمتش در

 يسـنگ  كـوه  طـرف  چهـار  از چون شد خواهد آن متوجه سيل يبارندگ كمترين با كه

 سـيل  هنگـام  .)دارد قـرار  فـرودين  نقطـه  آن در حرم و كند ينم جذب را آب كه است

 چـه  حـرم  داخـل  كـه  شـد  يم سؤال آنها از رفتند يم بيرون يوقت بودند، مقام كنار مردم

 .هسـت  سـرجايش  مقـام  گفتنـد  يمـ  يبعضـ  و بـرد  آب را مقـام : گفتند يم يبعض خبر؟

 را ابـراهيم  مقـام  كـه  ترسـند  يم اينها كردند؟ چه گويند، يم چه اينها: فرمود سيدالشهدا

  .است) انتقال و نقل قابل كه است يكوچك سنگ چون( باشد برده سيل

 خدا چون ؛ردب ينم را ابراهيم مقام سيل هرگز باشند مطمئن بگو مردم به: فرمود گاه آن

 مـردم  يـا ( باشـيد  آرام ييعنـ  »فاسـتقروا « .است داده قرار خود نشانه و علم آيت، را آن

  .گرفتند) آرام
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�FY L\« بود كبعه ديوار نزديك مقام ابتدا "VF ��� %"�8��|�  Y�7U�#+� hp	�� L	�9 EV	��� 
a89 `\9 d='��9 %#$ m ":�  Y�7.�V+� hp�� LD�* �������«.  

  .نيست آن نقل به ينياز كه كند يم ذكر نيز را خلفا عصر حادثه گاه آن
 �U: «كـرد  سـؤال  7صادق امام از يو كه كند يم نقل سنان ابن از محبوب بن حسن

� "*� ��� WWW L�9 c�!¡ c�'�� �$ mp� ?c�'"�=�� ��7 E�i$ ������� ��F E�  Y8��lP� c�"r�9 L	�9 
m�$  * :V�S��lP� * ��'$ ��DB��«.٣١  

  .است كرده نقل را روايت اين نيز وسائل صاحب مرحوم

  روايات در بكه و مكه ينامگذار وجه

 يحجـر  موضـع  بلكـه  بيـت  موضـع  تنهـا  نه »بكه« و است قريه خصوص »مكه« آيا
 نقـل  نـورالثقلين  از نيـز  را روايـت  ايـن  ؟»�w=! ��'�� �[JD�  <�JD« كه است) حجراسود(

  ٣٢ .اند كرده
� : «شـد  سؤال 7صادق امام از كه هست  يديگر روايت &g ��B	� %	=D#�� ?%	#� ��	i9 :

��#=� ��'�� �nVF * �[�9«.مضـاعف  »بك« زيرا نيست؛ سازگار يادب اشتقاق با سخن اين ٣٣ 
 كـه  شـده  گفته بكه به سرزمين اين ينامگذار يبرا يديگر وجوه .است ناقص »يبك« و

  .گذشت آن از يبخش

   حرم يباطن نيتام

 ( جمله .١
ً
 يمعنـا  يـك  و اسـت  يفقهـ  يظاهر يمعنا يك يدارا )َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنـا

 بـه  7مششـ  امـام  كـه  اسـت  شـده  نقـل  الشـرايع  علل از ،يباطن يمعنا مورد در ؛يباطن
	�� �+')	C�'F ��D6 ��\1 Q� bF L\9�D$ * ��D6 º��'�� * ?¹V% ��� !�: «فرمود حنيفه يبا �	Ds 

�� �! ��� %C�'F  i� ���":�  <a8� w8!* �$ �D� Q� w�;  "I�  '� ��� ��\#�� �!p	�� ��	s� Q� �[�	8� 
w8!* V�I*  "I�  '�  "²�©� %!�; �'"�=s  "B?9 * �$ wr�* Q� �$ ��\1  <�9�F«.٣٤  

 پرسـيد  آيه اين مورد در او از گاه آن ؛يا نبرده ارث قرآن، از نيز حرف يك تو: فرمود
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 آِمنِـTَ (: از منظور: كه
ً
ي?اما

َ
اِ�َ َو ك

َ
 كـنم  يمـ  فكـر  گفت جواب در او چيست؟ )ِسُ�وا فِيها !

ِسـُ�وا فِيهـا ( دهيـد  انجام حج خواهيد يم يوقت ييعن باشد؛ مدينه و مكه بين فاصله مراد

 َTِآِمن 
ً
ي?اما

َ
اِ�َ َو ك

َ
 !Mi	'�� .	�� �U: «كه يدان ينم مگر: فرمود داده ينقض جواب حضرت )!

�[�8� 5� %#$ * %'! +� p�v\9 �n�V$� * UV'$�!I  Y8��[(Cs� * UV	8\i!«بـين  كه يهاي رهزني ؟ 
 امـن  مكـه،  خـود  گرچـه  گفـت؟  يخواه پاسخ چگونه را گيرد يم صورت مدينه و مكه

 .نيسـت  ايـن  منظـور  پـس ! اسـت؟  نـاامن  مدينـه  و مكه بين فرسخ ها ده فاصلهاما  است
»�#(9 %C�'FV��«فرمود حضرت .شد ساكت ابوحنيفه ؛» :�! ��� %	C�'F !��	�� �	� �V	 Q� 
	  "��* "�� 	 ) 

ً
�^? $	� ;�w �!� )َمْن َدَخلَُه 
َن آِمناS�«  كـرد  عـرض  كجاسـت؟  مقصـود :

»%=D#��« �8: «فرمودD\9� U� @�lP� �� 0�V! 5F .�* b�'l'+�  Y8��	� G	�� L	8\i9 U�	1  <�	'$¡ 
 نمـوده،  ويـران  را كعبـه  بسته، منجنيق حجاج بود، شده متحصن كعبه در زبير ابن .»�9]	�

 .شـد  سـاكت  ابوحنيفه باز ؛»9)#�« نبود؟ امن او يبرا چرا .كشتند ،كرده دستگير را يو
»��i9 �#�V�� d$tP� �8D� ª� 9 ��V|� ) 5\��(+� ?5\� "*S�«  امـام  بـه  يحضـرم  ابـوبكر 

 * ��	�[�9 e	� �	G*� ��	��#� !	�: «فرمود چيست؟ سؤال دو اين جواب كرد عرض 7صادق
 <�$� "!� 5'$¡ h� .$ �'B�� برخاسـتن  شـنيدن  بـا  كـه  بـرد  يمـ  را خـاص  لقـب  آن »��=�� ��� 

 .شـد  خواهد امن ها راه اين همه كرد ظهورـ   عليه اهللا سالمـ   حضرت يوقت ييعن رواست،
»�$�* L�V Y��D6 :) 

ً
 �i	 � : )�	� : LD$ * `($ �� m ! *�� �B9 LD!�� * ٣٥)َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنا

L��yO� U�1 �'$¡« همچـون  ي،نسب امن اما .است) يتشريع و يتكوين( مطلق امن مراد البته 
  .است آمده ديگر روايات در ي،اهل غير و ياهل حيوانات مسئله
إِبْـراِهيَم َو يِه آياٌت بَيUنـاٌت َمقـاُم فِ (: كند يم سؤال 7صادق امام از عبدالعزيز بن يعل .٢

 
ً
 ! �8	L« زيـرا  نيسـت؛  مـراد  آن اطـالق : «فرمـود  حضـرت  چه؟ ييعن )َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنا

d��+� � * h� i�� * h�*�P� * b! s��� hp�� �$v!I Q��«.  
�8« .نيستند امان در اينها و �B9 �8D� ª� 9«چيست؟ منظور پس ؟ »�� :�$ L	8�: * 

V� ���� �' "iy� a1 V� ���� L� @�� �$ L�Vs; * dC1  "�� ��s �� * ���«�«از يبعضـ  بيان كه ٣٦ 



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۰۰
 

 بـه  آن ظـاهر  و گذشـت  قـبالً  آن يفقه مصداق وگرنه ؛است كريمه اين يمعنو مصاديق
  .است يباق خود قوت
ـ  »دخله من و« كه هست زمينه اين در نيز يديگر روايات .٣  در داخـل  هـركس  ييعن
 اسـت  مسـتحب  هکـ  چنان ؛است قضيه يمعنو بعد مؤيد كه ٣٧شود، امامت و واليت بيت
 ��\	�=�� w	� �U ��8]	�: «كنـد  عـرض  و بگيرد را باب حلقه آمد، اهللا بيت نزديك زائر يوقت

 =D��* ª =� *   �8  وَ ( 
ً
�	�� �	d"'$»9 �$ w&��p )َمْن َدَخلَُه 
َن آِمنا�* �	$ wMA	�«كـه  ٣٨ 

  .است مراد يمعنو عذاب

  روايات نظر از حج اهميت

  كنـد  يمـ  نقـل  7بـاقر  امـام  از زراره كـه  شده نقل يكاف اصول از يمعروف روايت .١
  »%!	��/�� * IV	P�*¦ * EV	 1���*	�� ��/	8��V8	Z�  Y	��� (¼	8�%	���  Y	d'� E3: «فرمود كه

	�� �J9	��; ?	h� ¥ � �$ w *: «كرد عرض زراره :%	!IV�� �	J9� �	 "jI  k�[F�	\C$ e�V	��*  
V� ��� �� �[�8�«. بـه  واليـت  بلكـه  .نيسـت  مقصـود  يمعنـو  واليت تنها شود يم معلوم  

 يرهبـر  مسـئله  اينهـا  همـه  كليـد  زيرا است؛ مراد نيز ياسالم حكومت و يرهبر يمعنا
 حـج  بـه  تـا کنـد   مـي  ذكر را هركدام فضايل گاه آن .است مقدم آنها همه بر يوال و است

ِ vََ اh?اِس ( آيه به و رسد يم  $	� �	�V=i$ G	lP %	%: «فرمايـد  يمکند و  مي استشهاد )َو ِب?
�!�� %89�s«.٣٩  
: فرمايـد  يمـ اسـت. حضـرت    شده ياد عظمت به حج جريان از نيز البالغه نهج در .٢

»L8D� Ls�y=� *  Y��D6E3�½�  <a8� * �!p��D8�  <�$�F ^�9 LiF * ��*� 	lFL * �	\1 �#�	8� 
L6:�9*«.مباركه آيه كه چنان ٤٠ ) 

َ
وا إِ� Iييعنـ  شـده؛  تطبيـق  حـج  بر )۵۰(ذاریات:  )اهللاِ َفِفر 

ِ vََ اh?اِس (: سبحانه فقاله: فرمود حضرتاينجا  در .كنيد حج ؛»واحج« َْيِت َمـِن  حجَو ِب? ا&ْ

 َTعالَِم
ْ
ِْه َسبِيالً َو َمْن َكَفَر َفإِن? اَهللا َغِ�� َعِن ال   ٤١.)اْسَتطاَع إِ!َ

�ª �� !�: «فرمود وصيت 7اميرالمؤمنين به 9ماكر ينب .٣�6 ¦P� * V� .�M\($ �9�1«؛ 
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ِ vََ اh?اِس (: فرمود خدا زيرا ِْه َسبِيالً َو َمْن َكَفـَر َفـإِن? اَهللا َغـِ��  حجَو ِب? َْيِت َمِن اْسَتطاَع إِ!َ ا&ْ

 َTعالَِم
ْ
  .هست باب اين در كه يديگر روايات و ٤٢)َعِن ال

  حرم) شده پيدا( »لقطه« حكم

 برداشـتن  .است »لقطه« مسئله است، حرم سرزمين مختصات از كه ديگر يفقه مسئله
 صاحبش يافتن از و برداشت را آن حرم، غير در يكس اگر و است مكروه اسالم در لقطه
 خصوص در يول .كند تملك تواند يم هم و بدهد صدقه تواند يم هم ،شد نااميد و آيس
 توانـد  يم تنها برداشت اگر و ندارد را آن برداشتن حق يكس كه اند داده فتوا يا عده حرم،
 .نـدارد  را آن نمـودن  تملك يا دادن صدقه حق و برسد صاحبش دست به تا كند يمعرف
  .است حرم غير با حرم لقطه يفقه فرق اين

 احكـام  باب(است.  داده اختصاص منظور اين به يباب حج، كتاب در وسائل صاحب
 لقطـه «: فرمايـد  يمـ  دارد؟ يفرق چه حرم غير با حرم لقطه: پرسند يم امام از) الحرم لقطة
  .»نه را حرم لقطه يول كرد تملك توان يم را حرم غير

١. »���� ��� Q� =� �� %Mi8�� * �ys  �p�$V! d'B� ��i97 �$� �'���� mp� 3	9 `8	/! * �	$� 
�1 '� U�9 �[=F�O hp�� �� } �[9 "�D! %'� ) �1 .B� �r d� ��=(1 L	��$«سـرزمين  ايـن  در« ؛٤٣ 

 را چيـزي  شـخص  هرگـاه  مكـه،  غيـر  در ولـي  بداند تملك و تصدق بين مخير را خود نبايد) حرم(

 را آن توانـد  مـي  شـد،  نااميـد  صـاحبش  يـافتن  از وقتـي  كنـد.  مي معرفي سال يك برداشت، و يافت

  .»باشد محفوظ فضيلتش تا بدهد صدقه يا كند تملك
 ��9���I  <� �� \FY ��} �[=F�O ,��p" : «فرمود پرسيدند، حرم لقطه از 7باقر امام از .٢
�8 U�9 U�1 �$ <I ?<�G41 �� U�9 g ��p��!  "I7 w84$ �[9�D�89«اسـت  فراوانـي  مـال  كردم عرض« ؛ .

 ديگـري  [ولـي  ٤٤.بـردارد  معرفـي  بـراي  تواند مي باشد،) يسار بن فضيل( تو مثل گيرنده اگر: فرمود

  »كند]. تملك ناروا معرفي، مدتي از پس برداشته است ممكن
�	 9 c	�� U	D6 %'	�� P� *	�Mi� E	\Mi� %	�Mi8�� ,U%: «7صادق امام .٣* �[=F�	O *  "I7 
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� /6 �� * %Mi� ��Gq ��D6 %'� * U� g  � �[=F�O d[9 ��=(1 w��$«يفرقـ  همـان  اين ٤٥ 
 همـين  بـه  نيـز  يديگـر  روايـات  .گذراند يم حرم غير و حرملقطه  بين 7ماما كه است

  .هست مضمون

  حرم در آن حكم و اجاره

 حـرم  يها خانه دادن اجاره يبعض كه است اين حرم به مربوط يفقه احكام موارد از
 اسـت  اين سرش .شمارند يم مكروه را آن ديگر يبعض و دانند يم ممنوع زائران، يبرا را
ادِ (: فرمايد يم قرآن در كه

ْ
عاكُِف فِيِه َو ا&

ْ
 بـود  همـين  نيز ياصل دستور )۲۵(حج:  )َسواًء ال

 مناسـك  آنهـا،  در سـكونت  با زائران تا بگذارند باز را خود يها خانه درِ مكه ساكنين كه
: فرمـود  خداوند زيرا است؛ مكروه مكه يها خانه دادن اجاره برگردند؛ داده انجام را خود

ادِ (
ْ

عاكُِف فِيِه َو ا&
ْ
 زيـارت  قصـد  به باديه، از كه يكس با است مكه اهل كه يكس )َسواًء ال
 اجـاره  تـوان  يمـ  نه پس دارند، يكسان يبردار بهره حق ايام اين در همه شود، يم مشرف

  .كرد منع آن در ورود از را مردم نه و داد
 درب هـا  خانـه  يبـرا  كـه  بـود  يكسـ  اولـين ـ   يسـتحق  ما الرحمن من عليهـ   معاويه

  .گرفت را مردم يجلو و گذاشت
��  $U� %!*�D" « 7ابوعبداهللا قال .١ "*� �$ b"8�  Y8�L��� 5���$ %#B� .'B9  "@�F �	�� Q� �	$ 

�� Q�   ـ "��  "��ادِ (ـ   *
ْ

عاكُِف فِيِه َو ا&
ْ
	 $U�1 ��'�� �;� �V * )َسواًء ال %	#$ ��	s h:�	=��  Y	8�

��P� \FY Ji!Y lFL«.٤٦  
٢. »g �#! �* � %#$ ��V�� * U�1 ��� U� 8=�� UV6�! �j��Mi� UV8� �9 J�9	UV�� �	� * U�	1 

�*� �$ �� "V� %!*�D$«.٤٧  
ـ   عليـه  اهللا سـالم ـ   صادق حضرت از آن در كه يروايتدر  مضمون همين. همچنين ٣

ـادِ ( درباره
ْ

عـاكُِف فِيـِه َو ا&
ْ
 جـواب  در جـود دارد. حضـرت  و كننـد،  يمـ  سـؤال  )َسواًء ال

��g �#! dH='! U� .�V!  Y8: «فرمايد يم*: %#$  N��V�� US @�y8� U� �V��'! �	[D$ ) �	��*: ) 



 ۱۰۳  محدوده کعبهخصوصيت فقهي 
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

%F�� �� " �� \FY �VJi! �[#��'$ * � "*� �$ �D� �* � %#$  <���V�� %!*�D$«.٤٨  
 كـه  اسـت  آمده ششم روايت در است. مضمون همين به نيز ششم و پنجم روايت .٤

تـا   ٤٩)$FY U�1 ) �$� %!*�D\. (بود منوال همين بهـ   عليه اهللا سالمـ   امير حضرت زمان تا
  .برگشت اوضاعاينکه 
٥. �� ��7 L"s� m�1 ����� cV�� %#$ * ��ادِ ( :

ْ
عاكُِف فِيِه َو ا&

ْ
  ٥٠.)َسواًء ال

٦. »��� dH='! ��S %#$ U� �VD'B! @�P�  <���Z �$ �* �� �jV��'!«.٥١  

  مكه در اقامت

 و اسـت  مكـروه  مكه در ماندن و حرم مجاورت كه است آن مكه مختصات جمله از
 انسـان  كه نيست شايسته .»فانصرف زر: «هست زمينه اين در يباب .آورد يم قلب قساوت

  .است قلب قساوت مايه زيرا شود؛ مقيم آنجا در
�8�� �I �F: «فرمود 7صادق امام� U� ��i! %#B� %'	� * m�	1 ��*�	l+� �	� * ��	 w	�; 

�i! �8i��«.٥٢  

   مكه سرزمين به مشركين ورود

 حـرام  نيـز  مسـجدالحرام  غيـر  به بلكه ،مسجدالحرام و كعبه به تنها نه مشركين، ورود
َراَم َنْعَد Mِمِهْم هـذا(« است َمْسِجَد ا�ْ

ْ
ٌَس َفال َفْقَرُبوا ال

َ
وَن >

ُ
= ُمْ<ِ

ْ
 نيـز  ايـن  )۲۸(توبـه:    )إِغ?َما ال

 آن است الزم ها مسلمان براست و  ممنوع حرم سرزمين در مشركين ورود كه دارد، يباب
  .نمايند طرد را آنان كرده، هتنزي را مكان

  كعبه اطراف در بنا نحوه

  ٥٣.»��#dH='!I  FS U� .9�! ��'� uV9 %=D« كه است حرم خصايص از
 بلكه .دهد قرار كعبه از بلندتر را خود خانه كه نيست شايسته سازد يم خانه كه يكس

 هركس دارد؛ قرار يگود در واست  مشخص كعبه ارتفاع چون بگيرد؛ فاصله يخيل بايد
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 انـدازه  بـه  ارتفـاعش  ،اينكـه  مگر ؛گيرد يم قرار كعبه از باالتر باألخره بسازد خانه هرجا
 كنـد  مسـتور  را كعبـه  كه يا خانه ساختن پس بگيرد. فاصله بايد باالخره يول .باشد كعبه

  .باشد يخال زائران يبرا اطرافش اينكه، يبرا ؛است مكروه
  
  
  

                                                           

  .٥٧٩ ص ،٦ باب الحدود، بقية ابواب حدود، كتاب الشيعه، وسائل. ١

  .٥٧٩ ص ،١٨ ج همان،. ٢

  همان.. ٣

  كند. نمي خارج بودن صحيحه از را روايت سند، سلسله در ابراهيم بن علي پدر وجود البته. ٤

  دهند. نمي مأوا را او يعني است، صحيح اليؤوي ظاهراً ولي است »واليؤذي« وسائل نسخه. ٥

  .٣٣٧ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ٦

  همان.. ٧

 بعد و است معتبر كرده نقل بصير ابي از شدن واقفي از قبل را آنچه »بطائني حمزه بن علي«. ٨

  نه؟ يا انداخته وثاقت از را وي او وقف آيا كه است اين بحث شدن واقفي از

  .٣٣٧ ص ،٩ ج وسائل،. ٩

  همان.. ١٠

  .٤٤٤ ص الشرايع، علل ؛٣٣٨ ص همان. ١١

  همان.. ١٢

  .٤٤١ ص الشرايع، علل ؛٣٣٨ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ١٣

  .٨٠ ص صدوق، توحيد. ١٤

  .٣٣٨ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ١٥

  همان.. ١٦

  .٣٣٩ ص همان،. ١٧
 

������� 
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  همان.. ١٨

  .٣٣٩ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ١٩

  .٣٤٠ ص همان،. ٢٠

  المتقين. روضة. ٢١

  .٣٦٥ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل ؛٣٧١ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٢٢

  .٣٧٠ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٢٣

  آمده. حضرتين حضور استفتائاتي خليفه دو از عصر دو در. ٢٤

  .٣٣١ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل ؛١٨٥ -١٨٦ صص ،١ ج عياشي، تفسير. ٢٥

  .٣٦٦ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٢٦

  .٣٦٦ -٣٦٧ صص همان،. ٢٧

  .٣٦٥ ص همان،. ٢٨

  .٣٦٦ -٣٦٧ صص همان،. ٢٩

  .٣٦٧ ص همان،. ٣٠

  .٢٢٣ ص ،٤ ج كافي،. ٣١

  .٣٦٧ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٣٢

  .٣٦٦ ص همان،. ٣٣

 حوزه در را »الدراسة علم« اما باشد مي: بيت اهل مخصوص كه است »الوراثة علم« مراد. ٣٤

  فراگرفت. توان مي حوزه غير و

  .٣٦٨ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٣٥

  .٣٦٩ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير ؛١٩٠ ص ،١ ج عياشي، تفسير. ٣٦

  .٣٦٩ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٣٧

  .٣٧٤ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ٣٨

  .١٨ ص ،٢ ج كافي، اصول. ٣٩

  الهي. مهمانان يعني است؛ حق وفد مراد. ٤٠

  .١ خطبه البالغه، نهج. ٤١
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  .٣٧٤ ص ،١ ج نورالثقلين، تفسير. ٤٢

  .٣٦١ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ٤٣

  همان.. ٤٤

  همان.. ٤٥

  .٣٦٧ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ٤٦

  همان.. ٤٧

  همان.. ٤٨

  .٣٦٩ و ٣٦٨ صص همان،. ٤٩

  همان.. ٥٠

  همان.. ٥١

  .٣٤٣ ص همان،. ٥٢

  .٣٤٣ ص ،٩ ج الشيعه، وسائل. ٥٣



  
  
  
  
  

  كعبه پيرامون جماعت نماز

  تبريزي سبحاني جعفر

  .ش  ه١٣٨٨، پاييز ٦٩ مارهميقات حج، ش

پيرامون کعبـه معظمـه بـه    اي رو در پي بررسي مسئله نماز جماعت دايره نوشتار پيش

نگارش درآمده است. نويسنده پيش از پرداختن به اصل مسئله، بـه تاريخچـه برگـزاري    

تا  ۷۳هاي اي را به سالوار پرداخته و برپايي اولين نماز جماعت دايرهنماز جماعت دايره

.ق بازگردانده است. ايشان سپس پيشينه مسئله در ميان علمـاي شـيعه را مطـرح      ه ۸۶

اي را در دو چيـز  رده است. ايشان با نقل عباراتي از فقهـا، ريشـة مشـکل نمـاز دايـره     ک

 مـأموم  و امـام  گرفتن قرار هم برابر«و » موارد برخي در امام از مأموم تقدم« شمارد: مي

نگارنده در ادامه، اصل اولي در مسئله را فساد دانسته است؛ مگر آنکه ». حاالت برخي در

. ايشان پس از قرار داده است يمورد بررسدليلي برخالف آن گواهي دهد و سپس آن را 

اين مباحث، به بيان اصل مسئله پرداخته و دو اشکال فوق را مورد بحث و بررسي قـرار  

را  مـأموم  و امـام  ميـان  حائـل  مبني بر نبـودن  داده است. ايشان در ادامه اشکال سومي

گانه، اشکال نگارنده پس از بررسي اشکاالت سهپردازد. مطرح کرده و به بررسي آن مي

احوط آن است كـه در  تر دانسته و نتيجه گرفته است که دوم را از دو اشکال ديگر قوي

گانـه بـه وجـود    نع سـه از مواكدام وار، طوري عمل شود كه هيچنماز جماعت دايره هاقام

ايشان در پايان مقاله استدالل برخي فقها به سيره براي اثبات صحت نماز جماعت  .نيايد

  اي را نقل کرده و سپس مورد نقد قرار داده است.دايره

يش از حاکميت وهابيان بـر عربسـتان، هـر يـك از مـذاهب چهارگانـه، بخشـي از        پ
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اي كه هر ضلع كعبـه،  گونهگزاردند؛ بهنماز ميرا در اختيار داشتند و در آن  مسجدالحرام
گرفـت و   خود قرار مي هنه بود و امام هر مذهب، در محدودازآنِ يكي از مذاهب چهارگا

  كردند.مازگزاران به وي اقتدا مين
هاي چهارگانه را برچيدنـد  كه وهابيان حاکميت را در دست گرفتند، جايگاهپس از آن

ها تبديل كردند و از اين زمـان بـود   هم تنها براي امام حنبليو همه را به يك جايگاه، آن
   .اي، پيرامون كعبه برگزار گرديدکه نماز جماعت در صفوفي به شکل دايره

علماي پيشين آمده و مورد توجه آنان بود، بار ديگـر بـه    هاي كتابكه در  مسئلهاين 
مسئله، بـه  پيش از بررسي صحت و سقم دليل  .موضوع بحث ميان فقهاي ما بدل گرديد

  پردازيم:شرح چند موضوع مي

  اينماز جماعت دايره برپاييتاريخ  .1

آيد نخستين كسي كه صفوف ميبر» مكرمه هتاريخ مك«هاي ازرقي در كتاب شتهاز نو
عبـداهللا قسـري بـود. او     نماز پيرامون كعبه را به صـورت دايـره تشـکيل داد، خالـد بـن     

اي در ايسـتادند و نيـزه   مسجدالحرام مـي  هنقط در ماه رمضان، مردم در باالترين :گويد مي
ايستاد و مـردم   مي در اين هنگام، امام در پشت نيزه .دادندبوه قرار ميپشت مقام؛ محل ر

اي كـه برخـي بـه دلخـواه خـود همـراه امـام نمـاز         گونهگرفتند؛ به مي پشت سر او قرار
شدند و نمازشـان را در پشـت مقـام اقامـه     غول طواف ميگزاردند و برخي ديگر مش يم

الملك بـن  الد بن عبداهللا قسري از سوي عبدكه خاين روند ادامه داشت تا اين .کردند مي
جماعت دستور داد تا جلـو برونـد و    هكه شد. خالد در ماه رمضان به ائممروان، حاكم م

هللا قسري، صفوف پيرامون كعبه به اين ترتيب خالد بن عبدا .در خلف مقام نماز بگزارند
را به صورت دايره، مرتب کرد و اين بدان جهت بود که قسمت بااليي مسجد، گنجايش 

    .جمعيت را نداشت و همين امر خالد را به چنين اقدامي وا داشت
كنـي؟! وي در پاسـخ   اي غير واجب، قطع مي مسئلهبه خالد گفتند طواف را به خاطر 
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بار طواف كننـد.   هر دو ترويح، هفت همشكل، مردم در فاصل براي حل اينايشان گفت: 
   .آوردندميجا  به دو ترويح، طواف هفتگانه هپس مردم در فاصل

همچنين گفته شد: افرادي از نمازگزاران يا غير آنان، در انتهـاي كعبـه و پيرامـون آن    
نمـاز آمـاده    هو به همين خاطر خود را براي اقامهستند كه از پايان طواف آگاهي ندارند 

براي حل اين مشکل چه بايد کرد؟ خالد بـه خادمـان كعبـه دسـتور داد: فريـاد       .كنندمي
گاه در طواف ششم به ركـن اسـود   و هر» الحمد هللا و اهللا اكبر«د: تكبير سر دهند و بگوين

رسيدند ميان دو تكبير، سكوت کنند؛ يعني اهللا اكبر را بالفاصله بعد از الحمد هللا نگوينـد  
ن و غيـر آنـان، از   ؛ اعـم از نمـازگزارا  مسـجدالحرام مردمِ حاضر در حجـر و اطـراف   تا 

از آن  .خوردار شوند و از قطع شدن تكبير متوجـه پايـان طـواف گردنـد    آمادگي الزم بر
آوردنـد و پـس از آن، بـار ديگـر     جا ميپس، نمازگزاران، نمازشان را كوتاه و مختصر به

گانه به پايان رسـد و يكـي از حضـار بـا گفـتن       فتدادند تا طواف هنداي تكبير سر مي
»Q� �#��    .کردمردم را از آغاز نماز بعدي آگاه مي »��/�3 

رباح، عمرو بن دينار و ديگر عالمان اين منظره را  گويد: وقتي عطاء بن ابيرقي مياز
  کردند.ديدند، به آن اعتراض نمي مي

نويسـد: از عطـا پرسـيدم: اگـر مـردم حاضـر در       ازرقي بـه نقـل از ابـن جـريج مـي     
دهي نمـاز را در پشـت مقـام بخواننـد و صـف      اندك باشند، آيا ترجيح مي مسجدالحرام

  حدي را پيرامون كعبه تشكيل دهند؟وا
 گاه اين آيـه را تـالوت کـرد:    د و آندهم صف واحد باشوي گفت: آري، ترجيح مي

Tَ ِمْن حَ  �َو تَرَ (
U
َمالئَِكَة َحاف

ْ
َعْرشال

ْ
  ٢.)١)... ْوِل ال
در هنگـام نمـاز    مسـجدالحرام كه گنجايش انـدك   شوداز سخنان ازرقي برداشت مي

 .نداشـته اسـت   پيش از وي سـابقه  وار نماز پيرامون كعبه بوده ودايره هتراويح، دليل اقام
، پس از درگذشت پـدرش مـروان بـن حكـم،     .ق  ه ٦٥گفتني است: عبدالملك در سال 

  دنيا رفت. از .ق  ه ٨٦را به دست گرفت و در سال زمام خالفت 
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مكرمه در اختيار عبـداهللا بـن    همك ،وران خالفت عبدالملك بن مرواناز آنجا که در د
) از دسـترس  .ق  ه ٧٣زبير بوده و اين شهر تـا زمـان قتـل عبـداهللا بـن زبيـر (در سـال        

پيرامـون كعبـه، در   اي بنـابراين نمـاز جماعـت بـه حالـت دايـره       .عبدالملك به دور بود
برگزار شده و در صورت آگاهي از تاريخ حكمراني خالـد بـن    .ق  ه ٨٦تا  ٧٣هاي  سال

    .شد مي اي نيز روشنعبداهللا قسري، تاريخ دقيق برگزاري نماز استداره

  اي پرداخت نخستين عالم شيعي كه به موضوع نماز استداره .2

براسـاس   ،اند و اومسئله نپرداختهين پيش از ابن جنيد، هيچ يك از علماي شيعه به ا
عالمه بـه   .را مورد بحث قرار داده است مسئلهكه اين  نخستين كسي است ،اطالعات ما

نقل از وي گفته است: ابـن جنيـد گويـد: هرگـاه امـام در مسـجدالحرام نمـاز بگـزارد،         
ـ   آنها هاي كه امام از هميستند؛ به گونهانمازگزاران پيرامون كعبه مي تـر  ه نزديـك بـه كعب

ت كـه همگـان پشـت    تر آن اساند و احتمال درستعلماي ما اين مطلب را نگفته .است
  ٣ سر امام بايستند.
مالك تأخر مأموم از امـام و   ،ه رغم اختالف موجود در مورد شرطو ب بر اين اساس

مكـاني   همكاني مأموم با كعبه بـيش از فاصـل   هدم او بر امام، اين است كه فاصليا عدم تق
جـايز   ،ا رعايت ايـن شـرط  البته ب ،نماز به صورت دايره هاقام امام با كعبه باشد؛ بنابراين

  ؛باشد مي
او با كعبه تقريباً دوازده متـر   هبرابر مقام ابراهيم بايستد، فاصلبراي نمونه، اگر امام در 

اي، بيش از اين مقدار باشـد تـا   مكانيِ كامالً دايره ههد بود؛ بنابراين، الزم است فاصلخوا
 .شـود  محقققرار گرفتن مأموم در پشت سر امام و يا به عبارتي عدم تقدم مأموم بر امام 

لكه تنها در برخي موارد، محقـق  ب ،موارد هخواهيم گفت كه اين شرط نه در هم در ادامه
    .شودمي

مـورد توجـه    را مسـئله ي ايـن  عالمه حليک از علماي پس از ابن جنيد تا عصر  هيچ
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شيخ طوسي و علماي بعد از وي، همانند ابن براج، ابن زهره،  هاي كتاب اند وقرار نداده
هـاي   قـل گفتـه  اكنون به ن .اندنكرده مسئلهاي به اين و ديگران، اشاره محققابن ادريس، 
  پردازيم: ديگران مي

  هاي ديگر عالماننقل گفته .3

توانـد بـه   بينـد، مـي   مـي  کعبه است و آن را گويد: نمازگزاري که در بيرونعالمه مي
در مورد نمـازگزاراني   مسئلهاين  .يک از ديوارهاي کعبه بايستددلخواه خود در مقابل هر

ران زياد باشد و آنهـا  حال اگر تعداد نمازگزا .كندكه در حكم بيننده هستند نيز صدق مي
 .ن كعبه داراي اشـكال اسـت  وار آنان پيرامو نماز جماعت باشند، نماز دايره هدرصدد اقام

  ٤کنند، اشكالي متوجه مسئله نيست. اقامه ااما اگر نماز را فراد
اند؛ زيرا ابـن جنيـد   رسد عالمه و ابن جنيد وجه اشكال را يكسان ندانستهبه نظر مي

گيـرد و بـه   بيند كه برخي مواقع، مأموم جلوتر از امام قرار مـي وجه اشكال را در اين مي
مكاني كعبـه   همكاني كعبه با مأموم، بيش از فاصل هد است كه اگر فاصلطر معتقهمين خا

کـه عالمـه وجـه    يدر حال؛ صورت كامالً دايره وار جايز استنماز به  هبا امام باشد، اقام
مـأموم در قسـمت نـيم دايـره، در      كند؛ زيـرا مي وجو جست» تقابل« اشكال را در مسئله

  اي غير عادي است.رد و اين مسئلهگي مي مقابل امام قرار
ايسـتد و در  همـراه او مـي  پس تنها در يک جهت است که مأموم پشت سر امام و يا 

  اي غير متعارف است.و اين مسئله گيرددايره، رو در روي امام قرار مي قسمت نيم
اگـر امـام در   : گويـد اين موضوع را به صـراحت بيـان كـرده، مـي    » منتهي«عالمه در 
مـأمومين بـه صـورت دايـره،      از جهات كعبه نماز بگـزارد و به طرف يكي  مسجدالحرام

پيرامون كعبه بايستند، تنها نماز آن دسته از مأمومان صـحيح اسـت كـه پشـت سـر امـام       
 مـأمومين  هكنـد كـه فاصـل   وحنيفه، تفاوتي نمياند و بر خالف ديدگاه شافعي و ابايستاده

  شد يا بيشتر.مام با كعبه كمتر باا هحاضر در سمت ديگر كعبه، از فاصل
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ايستادن مأموم در كنار امام يا پشت سـر او، تنهـا در يـك جهـت و يـک       ديدگاه ما:
قابـل، باطـل اسـت؛    بنابراين نماز مأمومين حاضر در جهت م .سوي کعبه امكانپذير است

  ٥.شودگيرند و نمازشان باطل ميقرار ميدرروي امام  چرا كه آنها رو
دانـد، در  جلوتر بودن مأموم را وجه اشكال مي هن ،كه تقابل مأموم و امامعبارت کسي

روي امـام قـرار    ر روبـه هـا د يـرا آن ز« گويـد: كه به صراحت مي ح است؛ چنانحكم صري
  ».گيرند مي

  دارد:اي ريشه در دو چيز شود كه مشكل نماز دايرهاز آنچه نقل كرديم مشخص مي
  ؛ودن مأموم از امام در برخي مواردلزوم جلوتر ب الف)
    .برابر هم قرار گرفتن امام و مأموم در برخي حاالت ب)

ـ   آيـد چنين بر مي» البيان«هاي شهيد اول در كتاب  از نوشته نخسـت را   هكـه وي جنب
تواننـد   جا آورند، مي به گويد: اگر نماز جماعت راداند و مياي ميمانع صحت نماز دايره

 همأموم بـا كعبـه كمتـر از فاصـل     هاصلاي گرداگرد كعبه بايستند و نبايد ف به صورت دايره
   .امام با آن باشد

همـان   شود كه مانع رامشخص مي نيز» دروس«هاي وي در كتاب همچنين از نوشته
گويد: نبايد مأموم با عقـب خـود، جلـوتر از امـام     داند و ميمي» البيان«مانع ياد شده در 

وار  ز مـأمومين كـه دايـره   ورد آن دسـته ا قرار گيرد و سجدگاه او اهميتي ندارد مگر در م
  ٦ .تر نيست اي كه مأموم از امام به كعبه نزديكگونهبه ؛گزارندپيرامون كعبه نماز مي

    نوشته است:»  الذكري«وي در كتاب 
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مشاهده، طوالني شـود و تـا خـارج كعبـه گسـترش       مسئلهاگر صف مأمومين با رعايت 

؛ چرا كه در اين حالـت، جهـت،   شود مييابد نماز مأمومينِ حاضر در خارج كعبه باطل 
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هاي صحيح است؛ چون در دوره ،اگر نماز را دايره وار اقامه كنندكند، اما كفايت نمي

البتـه بـه شـرط     .گذشته، اين موضوع به صورت عملي، مورد اجماع قرار گرفتـه اسـت  

  .از امام به كعبه نزديكتر نباشدآنكه مأموم 

يابيم كه شهيد اول، علـت اشـكال را در تقـدم مـأموم بـر امـام        از اين مطالب در مي
تـر   از امام بـه كعبـه نزديـك    کند كه مأموملذا اين شرط را مطرح مي ؛كندمي وجو جست
  نباشد.

آيد كه وي نيز علت اشكال را تقدم مأموم بر امـام   هاي شهيد ثاني چنين برمي هاز گفت
�E «كه  محققاين سخن  گويد:داند. وي مياي ميز دايرهدر نما " 	 EV$�	+� 0i! U� �V} I*
E�	$��«ـ     كه هنگام ايستادن، پاهـا  معناستبدان  ٨ وي د. در يـك خـط مسـاوي قـرار گيرن

  افزوده است:  
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رسد كه در حال ركوع نيز همـين قاعـده مـورد پـذيرش علماسـت و جلـوتر       به نظر مي

كنـد؛  درحال سجده و تشـهد نيـز همـين امـر صـدق مـي       .بودن سر مأموم اهميتي ندارد

كعبـه از  يرامـون  نمـاز پ  هجلوتر از سر امام باشد، اما اقامـ بنابراين، جايز است سر مأموم، 

گـاه مـأموم از سـجدگاه امـام بـه كعبـه        هست؛ زيرا جـايز نيسـت سـجد   اين قاعده مستثنا

  ٩ .باشدتر  نزديك

دختريِ  شهيد ثاني، هـر   هي جبعي (صاحب مدارک األحکام)، نومحمد بن علي عامل
اي كه ابتدا سـخنان ابـن جنيـد و شـهيد     گونهدو اشكال را مورد اشاره قرار داده است؛ به

 گـاه  آنرا، كه حاكي از تأكيد بر اشكال نخسـت اسـت، ذكـر نمـوده و     » ��h�1p«اول در 
 .باشد، نقل كرده استرا كه بيانگر اشكال دوم مي» منتهي«و » تذكره«در  عالمههاي گفته

    نويسد:وي در پايان سخن خود مي
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، محـل  مسـئله ام و هـيچ حـديثي برخـورد نكـرده     من در اين مورد از طريق اصحاب بـه 

تـر   بهتـر و بـه احتيـاط نزديـك     كه ايستادن در جهـت امـام،   ترديد است اما شك ندارم

  است.

  :نويسدنها اشكال نخست را مورد توجه قرار داده و ميشيخ بزرگ، كاشف الغطا، ت
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روي هم قرار گرفتن امام و مأموم، تشكيل صف به شکل دايره، در پيرامون كعبه و روبه

  امام با کعبه باشد. هتر از فاصلمأمومين با كعبه، بيش هكه فاصلنندارد، به شرط آ اشكالي

ـ    آينده، به ميزان فاصـله ميـان امـام و    در ان كعبـه و مـأموم، خـواهيم    کعبـه و نيـز مي
  پرداخت.

در اين مورد، سخنان ديگري نيز از سوي علما و فقهـاي گذشـته و معاصـر، مطـرح     
  به برخي از آن سخنان اشاره شود. ،مسئلهشده كه شايد در ضمن استدالل به حكم اين 

  چيست؟ مسئلهاصل در  .4

به خالف آن گـواهي دهـد؛    يليو دل مگر آنكه نشانه ؛فساد است مسئله اصل در اين
نـابراين اگـر   ب .چراكه عبادات، اموري توقيفي هستند كه عقال هيچ نقشـي در آن ندارنـد  

    .فردي خاص، محل شك و ترديد باشد، اصل بر فساد است هانجام کاري به وسيل
چـه  آن كـه هـر   طـوري  به عبارت ديگر، مشروعيت عبادات، امري توقيفي اسـت؛ بـه  

مشروعيت آن محرز گردد مشروع است و هر آنچـه مشـروعيتش محـل شـك و ترديـد      
هـا (نهـادن دسـت    توان به روي هم گذاشتن دسـت باشد ممنوع است. در اين مورد، مي

ا نمـاز، دو  راست بر روي دست چپ و به عبارتي، تکتف) در حال نماز اشاره كرد؛ زير
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 هآويختن آنها و ديگـري اقامـ  ها و نماز به حالت انداختن دست همصداق دارد؛ يكي اقام
شك و ترديد در مورد جـواز   .نماز در حالت گذاشتن دست راست بر روي دست چپ

ه اين حالت، بدعتي است كـه نمـاز را باطـل    دهد كحالت دوم به خودي خود، نشان مي
  در چنين جايي، اصل بر فساد است. كند ومي

: نمـاز  نـد و بگوينـد  ممكن است برخي در چنين جـايي اصـل را بـر صـحت بگذار    
 مسـئله جماعت در حقيقت خود، موازي با واجب تخييري و در عرض آن است و ايـن  

 افراد«ث بر سر دو چيز است؛ يكي بحبنابراين  .شوداز مبطالت اصل نماز محسوب نمي
جماعـت مقيـد بـه    «و » بـودن واجـب   افراد«و ديگري » مطلق جماعت«و » ببودن واج

اي اصـل، برائـت از ايـن    در اينجا بايد گفت كـه مقتضـ   .»اي نبودن صفوف نمازاستداره
  ١٢تقييد است.

 انماز فـراد نماز دستور داده شده و اشكال تصور باال اين است كه در اينجا به ماهيت 
انتخاب يكي از دو مصـداق،   آيند. بنابراينشمار مي و جماعت، از مصاديق اين واجب به

بنابراين علت شك و ترديد به سقوط ماهيـت بـا فـرد خـاص      .نه شرعي كه عقلي است
د بـاقي  بـه قـوت خـو    »اشـتغال  هقاعد«رساند؛ زيرا گردد و اصل، خالف اين را مي برمي

  د.است تا امتثال ثابت گرد
و خالصه، بايد گفت: اگر ماهيت يك واجب، داراي مصاديق متعـدد باشـد و انجـام    
(امتثالِ) برخي از مصاديق، به طور يقين ثابت شود و امتثال برخـي ديگـر، محـل ترديـد     
باشد، در اين حالت، مقامِ مورد نظر، محكوم به اشتغال است؛ چرا كه از قبيـل شـك در   

گر خداوند دستور دهـد كـه نجاسـت بـا آب تطهيـر      بنابراين ا .شود ميسقوط محسوب 
كه يـك اطـالق لفظـيِ    شود و صحت تطهير با آب گوگرد محل ترديد باشد، تا زماني مي

   .حاكم بر اصل وجود نداشته باشد، اشتغال پا برجا و ثابت است
  گويد: با بيان ديگري مطالب فوق را ذكر نموده و مي آيت اهللا حكيم

 ) w]�� UV#! ���6�� * ,<�r* F %y/��®� .��+�	9 �*S� U�	1 U¨9 ; <��i� �[�9 UV#! :
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گاهي شك در مورد صحت جماعت، شك حادث است و گاه، شك باقي؛ در حالت 

ثابت اسـت؛ زيـرا انعقـاد جماعـت، تنهـا از طريـق       » عدم انعقاد جماعت اصلِ«نخست، 

شـرايط،   هفـراهم بـودن همـ   است براي امام از سوي مأموم و در صورت » تعيين امامت«

اگر شرطيت چيزِ معدوم يا مانعيت چيزِ موجود ـ براي امـام يـا      پذيرد. بنابراينانجام مي

 تحقـق  دربـاره شد، انعقاد همـراه بـا ترديـد    شك و ترديد بامحل  مأموم، يا اصل اقتدا ـ 

 همـه گيـرد و در  مأموميت براي مأموم نيز مورد شك قرار مي تحققامامت براي امام و 

تعيـين  «اين موارد، اصل بر عدم است؛ به عبارت ديگر در اين مقام، ترتيب اثر دادن بـه  

  باشد.و مقتضاي اصل، بر عدم مي شك و ترديد استمحل  »مذكور

صور شود كه اصل عملي، محكوم اطالقـات وارده در نمـاز جماعـت اسـت؛     شايد ت
زيرا مقتضاي اطالقات وارده در نماز جماعت، اين است كه تأخر و يا عدم تقدم مـأموم  

نهاييِ تصور فوق اين است كه اگر نمـاز تنهـا    هم، به عنوان شرط مطرح نشود. نتيجبر اما
پذيرد، بايد تأخر يا عدم تقدم مـأموم بـر   در يك جهت و تنها در يك خط مستقيم انجام 

جهـات (چهارگانـه)،    هوار در همـ  امام به عنوان شرط رعايت شود، اما اگـر نمـاز دايـره   
جماعت، محكـم و پابرجاسـت و هـيچ     باشد، اطالقات مطرح شده در مسئله پذير امكان

  أخر ـ به عنوان شرط، مطرح نيست.چيز ـ نه تقدم و نه ت
  ود از اطالقات در اين مقام چيست؟گفته اين است كه مقصپيش ايراد وارده به تصور

كه حر استحباب آن در فريضه ذكر شده؛ همان هكه دربار استآيا مقصود تأكيدهايي 
بـه ايـن موضـوع     »اب اسـتحباب مؤكـد جماعـت در فـرايض    ب«عاملي بابي را با عنوان 
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  اســتحباب، اســت كــه اطالقــات يــاد شــده در مســئله اختصــاص داده اســت؟ روشــن
» تشـويق جماعـت  « روايـات وارد در مسـئله   هصدد بيان شرايط جماعت نيست و همدر

	�3 «فرمايد:  مي است كه 7مومنانرمانند اين سخن امي �9 �%	 k8 &� & KG �q K� &$ �LK=& �} K��8 �9 ��� � ¬'�� �. &B �� K� �$
 �L�� ���3 �O« ذيرفتـه  پز زنـد، نمـاز او   علت از اجابت آن سـر بـا   هركس نداي جماعت را بشنود و بي«؛

   ».نيست
'��U: «يا مقصود از تصور باال اين جمله است Kr� �% �� �a �K|� &L&� � &i �DK' �6 � �$ k� ��� kU�� «كمترين تعداد « ؛

  ».جماعت، دو نفر است هبراي اقام
=K	 Q� &&«: همانند سخن زراره در ايـن حـديث   �� &R�S ��	K8 �7 : � �� &U�	 �sV �# �! &U�3 �� k�	��? <%	 ���  

E� �$ &�� &5 &B�! K� �� �� �� k��� �EV �i �! �* , K� �D �s : ��� �i شود کـه دو مـرد   گفتم: آيا مي 7به امام صادق« ؛» �9
-ت راسـت امـام مـي   آري، مرد دوم در سم«حضرت فرمودند:  »تشكيل جماعت دهند؟

  ١٤».ايستد
تشريع جماعت و استحباب مؤكـد   آن، مسئله پس بايد گفت كه اين روايات و مانند

تـوان  اين نمـي بنابر .صدد بيان شرايط و اجزا نيستنددهند و دررا مورد توجه قرار مي آن
   .ها استناد کردنفي جزئيت، به آن هدر مورد شك دربار

  آيد:شت اين دو برداشت به دست مياز آنچه گذ
يـا  نجـام (امتثـال)   اصل نخستين بر فساد است؛ چرا كه آن، از قبيـل شـك در ا   الف)

  ت؛شك در انعقاد جماعت اس
اين اصل، محكوم اطالقات نيست؛ زيرا در اينجا هـيچ اطالقـي در مـورد اصـل،      ب)

  شروط استناد کرد. هن مقام به ادلكند و بايد در اي صدق نمي
  پردازيم:اكنون به بيان مسئله مي

  د:شوموضوع در دو حالت، خالصه ميكه گذشت اشكال اين  گونه همان
  ».م مأموم بر امام در برخي حاالتتقد«اشكالِ  يک ـ
  ؛»ل مأموم با امام در برخي مواردتقاب«اشكالِ  دو ـ
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  بررسي دو اشكال

  شرطيت عدم تقدم مأموم بر امام يک ـ

 �$�� E	�E«محقق گويد:  EV$�+� 0i! U� �V} I *«جـايز نيسـت مـأموم جلـوتر از امـام      «؛ ١٥

  ».بايستد
ه اسـتدالل شـده و اجمـاع يكسـان     امر، به عدم اختالف علماي شيعبراي اثبات اين 

همچنين برخـي از علمـا بـا     .علماي پيشين و معاصر، مورد استناد قرار گرفته است ههم
، :، ائمـه 9يـامبر صراحت بر اين باورند كه در عبادت توقيفي بايد به افعـال يقينـي پ  

 هـا  مكانها و زمان هاسالمي، در همديگر مذاهب  هب، تابعين، تابعينِ تابعين و سيراصحا
وانـد ابعـاد مسـئله را    ت، نمـي مسـئله اكتفا کرد؛ چرا كه اطالقات مطرح شده در غير ايـن  

  ١٦روشن نمايد.
دليـل   گونـه  هـيچ «: گويند، مانند ظاهر سخن ديگران است كه ميمحققظاهر سخنان 

م وجود داشته باشـد،  لفظي مبني بر جايز نبودن تقدم مأموم بر امام وجود ندارد و اگر ه
مـوارد ـ چـه در مسـجدالحرام      هاجمـاع، همـ   هتلميح است، اما عقيد به صورت اشاره و

   .گيردوچه در ديگر اماكن ـ را در بر مي
آن بـه مقـدار يقينـي ـ يعنـي       توان گفت: اجماع، دليلي لبي (عقلي) است كه درنمي

  .شودنماز در جهت واحد ـ اكتفا مي هاقام
و  تواند از سخنان امام نيز آشكار شود؛ زيرا امام، پيشوايي است كه گفتـار اين امر مي

به  .اين امر آن است كه مأموم، جلوتر از امام قرار نگيرد هكردار او الگوي ما است و الزم
اگـر مـردي امـام جماعـت     «پرسـيدند:   7همين خاطر در روايات آمـده اسـت: از امـام   
؟ »از نماز جماعت، بميـرد، تكليـف چيسـت   گروهي باشد و پس از خواندن يك ركعت 

در ايـن حالـت    .بايد مرد ديگري را جلو بيندازند تا نماز را ادامه دهد«فرمودند:  7امام
  ١٧».کرد، غسل كندو هركه او را لمسبايد ميت را در پشت سر خود بگذارند 

توان در مورد شـرطيت عـدم تقـدم    يك از حاالت يا مساجد، نميبه هرحال در هيچ
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و مـأموم، جـاي بحـث و بررسـي      وم بر امام، ترديد کرد اما جايز نبودن تساوي امـام مأم
  دارد.

بودن امام از  اكنون كه اين مطلب دانسته شد، الزم است محور و مالك تقدم (جلوتر
  مأموم) تبيين شود.

اي كه يـا  گونهنبودن مأموم از امام به كعبه باشد، بهتر  نزديكاگر مالك تقدم و تأخر، 
در ايـن   ،يك خط قرار گيرند و يا مأموم در مقايسه با امـام، دورتـر از كعبـه بايسـتد     در

محل ايستادن امام، همان  هشود، به شرط آنكه دايرثابت مي اي صورت صحت نماز دايره
دورتـر از   مـأموم)  هدوم (دايـر  هن ايستاده است و دايراي نباشد كه مأموم بر روي آ دايره
مـوارد،   هعبـه در همـ  مـأموم بـا ك   هم) باشد تا از اين طريق، فاصلاما هنخست (داير هداير

    .امام با كعبه باشد هبيشتر از فاصل
اي هاين امر از آن جهت است كه كعبـه، چهـارگوش و مسـتطيل اسـت و اگـر دايـر      

خطوط اين دايره تا كعبـه، يكسـان نيسـت بلكـه طبيعتـاً       هپيرامون آن كشيده شود، فاصل
ترنـد؛ زيـرا    در مقايسه با خطوط موازي با اضالع، به كعبه نزديكخطوط موازي با زوايا 

ازي ضرورتاً خط موازي با ضلع در مقايسه با خط مـو ، استكعبه چهارگوش و مستطيل 
  است. با زاويه، از كعبه دورتر

تر باشد و به  گمحل ايستادن امام بزر هايستادن مأموم از داير محل هبنابراين بايد داير
نقـاط، دورتـر از كعبـه قـرار گيـرد؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت           هر همعبارت ديگر، د

مأموم با كعبـه در  مكانيِ  هبودن فاصل گذشته پيداست ـ دورتر كه از سخنان  گونه همان ـ
بلكه اين فاصـله بايـد در    ؛كند يمكاني امام با كعبه، به تنهايي كفايت نم همقايسه با فاصل

    .موارد رعايت شود و اين موضوع در شكل زير نشان داده شده است ههم
    .موارد رعايت شود هتقدم مأموم بر امام بايد در هم شرط عدم بنابراين
سر يا كنار امام ـ   كه قرارگرفتن مأموم در پشت شودکه گذشت، روشن مي يبا شرح

كعبـه در مقايسـه بـا     ن او بهنبودتر  نزديكتواند پرگاري ـ به تنهايي نمي  هبه حالت داير
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محل ايسـتادن   هراوان دارد. بنابراين، بايد دايركه كعبه جوانب ف امام را تضمين كند؛ چرا
ل از مـأموم  كه امام در همه حـا  ايگونهمحل ايستادن امام بزرگتر باشد؛ به همأموم از داير

  تر است. به كعبه نزديك
محل ايسـتادن امـام باشـد،    ر مأموم، همان پس اگر معيار و ميزان در تقدم امام و تأخ

که نزديکي يا دوري به کعبه را مالک قرار دهيم، در اين حالت، ايستادن مـأموم  بدون اين
كنـد و  اي كه امام بر روي آن ايستاده، عدم تقدم مأموم بر امام را محرز ميدر همان دايره

كـه بـه    سربازان دستور دهـد  براي نمونه، اگر افسري به ؛توضيح ندارد نياز به مسئلهاين 
اي شكل دايره بايستند وآنان نيز دوشـادوش و در كنـار هـم، بـر روي يـك خـط دايـره       

    .بايستند، عدم تقدم آنها بر يكديگر محرز است
گويد: احراز ايستادن در پشـت  كند و ميصاحب جواهر نيز به همين نكات اشاره مي

(قرار گـرفتن در پشـت سـر يـا      مسئلهدو  سر يا كنار امام، ادعايي است محقق؛ زيرا اين
سـاس خـود آن   پرگاري مد نظر باشد ـ در مورد هر يك بر ا  هيركنار امام) ـ حتي اگر دا 

  ١٨ شود. در نظر گرفته مي
آيـد كـه مـالک مقـدم     از عموم اجماعات و اشارات موجود در روايات، چنين برمـي 

 كه نمـازگزاران بـه سـوي آن   نبودن مأموم از جايگاه و محل ايستادن امام است و جهتي 
ايسـتادن  محـل   اند کـه فقها بر اين نظريه هبه عبارت ديگر، هم؛ ايستند، اهميتي ندارد مي

همـين مـالك    الك تحقق اين شرط اسـت. بنـابراين  امام و مأموم در غير مسجدالحرام، م
بـه يکـي از دو   آيد بايد در مسجدالحرام نيز رعايت شود و در غير اين صورت، الزم مي

  مورد زير تمسك شود:
مـالك و معيـار در نظـر    » محل ايسـتادن امـام و مـأموم   «، مسجدالحرامدر غير اول ـ  
از  شرط ياد شده، کعبه باشد؛ يعنـي مـأموم   تحققاما در مسجدالحرام، مالك  .گرفته شود

  د؛تر نباش امام به كعبه نزديك
  هر دو مسئله مراعات شود. دوم ـ
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ر اينجا دليلـي بـر تفـاوت ميـان مسـجدالحرام و      مورد نخست معمول نيست؛ زيرا د
، دليـل  مسـئله مورد دوم موافق با احتياط است امـا رعايـت هـر دو     .اماكن ديگر نداريم

    .خواهد كه در اينجا موجود نيست مي محكمي
اي ـ البته  شود كه مشكل تقدم مأموم بر امام در نماز دايره از آنچه گذشت، روشن مي

يا در اصل وجود خـارجي نـدارد و يـا    ـ  ن محل ايستادن اماممالك قرار داددر صورت 
  كند و در برخي ديگر خير. پيدا ميها بروز  در برخي دايرهاينكه 

  اشكال تقابل (در برابر هم قرار گرفتن امام و مأموم) دو ـ 

آنكه در پشـت سـر    ي، تقابل است؛ يعني مأموم به جايااشكال دوم در نماز استداره
بـودن امـام و    رو بـه  كـه تقابـل و رو  گيرد. در حاليمي باشد، در برابر او قراريا كنار امام 

اي اسـت غيـر معمـول. از    مسـئله شود و اين دوم دايره، آشکارا ديده مي همأموم، در نيم
انـد كـه   اند، شـرط كـرده  را جايز شمرده مسئلهبرخي از كساني كه اين که ست همين رو

طور مطلق، جايز شـمرده شـود،   به مسئلهزيرا اگر اين  امام و مأموم به يک سو، رو كنند؛
امـام و   هو) در داخل كعبه جايز باشد و چهرركه نماز جماعت متقابل (رودر آيدالزم مي

  ١٩توان به رسميت شناخت.بلي را نمياما چنين تقا .مأموم در برابر همديگر قرار گيرد
نماز جماعت، بـه   هبودن اقامأمل است و داليل جايز ت هبايد گفت اين اشكال، شايست

اما اطالق ادله ـ به فرض موجود بودن ـ ربطـي بـه ايـن فـرد        ؛شودفرد شايع مربوط مي
   .نادر ندارد

بنـا   7كعبـه بـه دسـت پيـامبر خـدا ابـراهيم       كه ناممكن است گفته شود: از آن زم
كعبـه ـ كـه    اي بـود؛ زيـرا طـواف    گرديد، شكل هندسي مسجدالحرام به صـورت دايـره  

َعتيقِ ( هاوند عزّوجلّ در آيخد
ْ
َْيِت ال فُوا بِا&ْ و? َط? از زبان ابـراهيم خليـل، آن    ٢٠)۲۹(حج:  )َو !ْ

گـذارد. درسـت   صحه مـي  اي بودن مسجدالحرامرا مورد تأكيد قرار داده است ـ بر دايره 
روي هم قـرار   در برخي موارد مستلزم تقابل و روبهاي، نماز به شکل دايره هاست كه اقام
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نماز جماعت  هدن اقاماما آيا مطالب ياد شده از قراين جايز بو ،رفتن امام و مأموم استگ
  شود؟   اي محسوب نميدايره

اي در پذيرد اما نشانه اي صورت ميدر پاسخ بايد گفت: شكي نيست كه طواف دايره
به شكل دايره بنا نهاده شـده   7دست نيست كه ثابت كند مسجدالحرام در عصر ابراهيم

شـمار   اي بـه است و حتي اگر چنين باشد دليل جايز بودن نماز جماعت به صورت دايره
  آيد. نمي

فقهـا، بررسـي گرديـد، امـا اشـكال      تا اينجا دو اشكال از اشکاالت ياد شده در كالم 
  مي نيز وجود دارد و آن اينکه: سو

  د.ار گيرائلي ميان امام و مأموم قرنبايد حسه ـ 
از شرايط صحت نماز جماعت اين است كه در ميان امـام و مـأموم، حـائلي مـانع از     

   .ديدن امام نشود
گويد: اگر در ميان امام و مأموم حائلي باشد كه مانع از ديـدن امـام گـردد،    مي محقق

   .نماز جماعت صحيح نيست
و در مـورد اجمـاع اسـت     مسـئله رسـد ايـن   گويد: بـه نظـر مـي   صاحب جواهر مي

    .به آن اشاره شده است» المدارك«و » المنتهي«، »صريح الخالف«، »الذخيرة«
در اين روايـت آمـده    .کنداين مطلب را تأييد مي 7روايت صحيح زراره از امام باقر

  است:  
ها و امام حائلي غير قابـل عبـور قـرار گيـرد، آن امـام      اگر قومي نماز بگزارند و ميان آن

ندارد و هر صفي كه افراد آن بـه امـام جماعـت اقتـدا كننـد و       صالحيت امامت آنها را

ها و صف جلو، حائلي غير قابل عبور باشد، نمازشـان صـحيح نيسـت؛ اگـر در     ميان آن

ميان نمازگزاران، پوشش يا ديواري باشد، نمازشان صحيح نيست مگـر كسـاني کـه از    

  .هاي در باشندحائل

  گويد:زراره مي
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انـد بلكـه جبـاران آن را بـه     ها در هيچ زماني وجود نداشته لهاين حج«فرمودند:  7امام

هـا بايسـتد و بـه امـامِ حاضـر در      اند و نمازگزاري كه در پشت اين حجلـه وجود آورده

  ٢١».ها اقتدا كند، نمازش صحيح نيستداخل اين حجله 

بسـياري از   معظمه به عنـوان حائـل در ميـان امـام و     هكعبعلت اشكال اين است كه 
اي كه ايـن دسـته از مـأمومين،    كند؛ به گونهدوم دايره، عمل مي همأمومينِ حاضر در نيم

  بينند. امام را نمي
 هبلكـه مشـاهد   .أمومين، ضـرورتي نـدارد  م هامام از سوي هم ه: مشاهد توان گفتمي

  ٢٢ كند.ها ـ کفايت ميم تعدد واسطهبرخي از مأمومين ـ به رغ
هـا حايـل   بيند؛ زيرا كعبه در ميـان آن نمي دوم دايره است، امام را همكه در ني مأمومي

ايـن وضـعيت، قابـل     .بينـد توان گفت كه مأموم، امام را از راه واسطه مي، اما ميشود مي
اي بوده كه مانع از ورود مسجد به گونه هماز امام در حجله نيست؛ زيرا حجلمقايسه با ن

بلكه مأمومين تنها از طريق است. قابل مشاهده نبوده  شده و امام به هيچ وجه مي ديگران
    .اندشدهمكبر از ركوع و سجود او مطلع مي

شود؛ چرا كه ماهيت عالوه بر اين، داليل عدم وجود حائل، شامل اين نوع حائل نمي
  نين حائلي را به وجود آورده است.نماز جماعت در كعبه، چ
اي را بررسـي کـرديم و   ز جماعـت اسـتداره  مربوط به نمـا  هگان تا اينجا اشكاالت سه

نابراين احوط آن اسـت  ب .تر است ال دوم از اشكال نخست و سوم، قويدانستيم كه اشك
از موانع سه گانـه بـه   كدام نماز جماعت دايره وار، طوري عمل شود كه هيچ هكه در اقام

  وجود نيايد.

  اياثبات صحت نماز جماعت دايره استدالل به سيره در

اي، بـه سـيره اسـتناد    از فقها، براي اثبات صحت نماز جماعت به حالت دايره برخي
نويسـد: نمـاز    مـي  »الـذكري «سرآمد اين فقها شـهيد اول اسـت كـه در کتـاب      .اندكرده
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ملـي در  هـاي گذشـته، اجمـاع ع   دوران هوار، صحيح است؛ چرا كه در هم يرهجماعت دا
  ٢٣اين مورد وجود داشته است.

هنگام فـتح مكـه، ده هـزار نفـر و      9اند که اصحاب پيامبرچنين گفتهدر تأييد سيره 
انـد نمـاز را بـه صـورت خـط مسـتقيم در       پـس چگونـه توانسـته    .انـد بلكه بيشتر بوده

  مسجدالحرام اقامه كنند؟  
  رسيد.الوداع به صد هزار نفر مي ةحجدر  9باالتر اينكه تعداد همراهان پيامبر

اند و ايـن عـدم اعتـراض، بهتـرين دليـل      سيره نكرده و امامان شيعه اعتراضي به اين
  ٢٤ شود.، محسوب مي:مهپذيرش آن، از سوي ائ

اهي بـه  عـدم آگـ   انـد، از در نقد ديدگاه باال بايد گفت: تمام آنچه در مورد سيره گفته
دانستيم كه خالد بـن عبـداهللا قسـري     .گيردنشأت مي» ايدايره هآغاز نماز به شيو«تاريخِ 

اي را رواج داد و علت رواج چنين نمازي ايـن  بود كه نماز جماعت دايره نخستين كسي
شـايان ذكـر    .مردم را نداشـت  هم برپايي نماز تراويح، گنجايش همبود كه كعبه در هنگا

وار نماز جماعت) در مورد نمازهاي يوميه رواج نداشـته   دايره هت كه اين مالك (اقاماس
  .است

اما  ،ن نداشتهزما هزاران زائر را به صورت هم درست است كه مسجدالحرام گنجايش
بلكـه احتمـال دارد كـه     .شـود نماز در مسـجدالحرام محسـوب نمـي    هاين امر دليل اقام

در  9آنكـه پيـامبر   ويـژه  بـه  ؛نماز را در بيرون مسجدالحرام اقامه كـرده باشـد   9پيامبر
از آن حضـرت پرسـيدند: چـرا در خـارج از مكـه اقامـت        .خارج از مكه اقامت داشـت 

  ر مكه براي ما باقي نگذاشته است.اي د اي؟ فرمود: عقيل خانهگزيده
لي را نداشته و حتي در صورت مسجدالحرام گنجايش فع كه حقيقت كالم اين است

  نيز كفاف جمعيت را نداشت. 9دايره وار نماز جماعت توسط پيامبر هاقام
گويد: مسجدالحرام، كوچك بود و وصيف ساختمان مسجدالحرام ميابن جوزي در ت

هاي اطراف، مشرف بر مسجدالحرام بودنـد  پيرامون آن ديواري وجود نداشت، بلكه خانه
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ها درهايي وجود داشت كه راه ورود مـردمِ نـواحي مختلـف، محسـوب     و در ميان خانه
مسـجدالحرام بـراي مـردم،     روند مذكور ادامه داشت تا اينكه محدوديت مكـانيِ  .شدمي

هـا را ويـران   هاي اطراف را خريـد و آن رخي خانهآشكار شد؛ بنابراين، عمر بن خطاب، ب
بعدها عثمان بن عفـان   .با ديواري كوچك، مسجدالحرام را محصور ساخت گاه آنکرد و 

    .هاي اطراف را خريدمسجدالحرام را توسعه داد و برخي ديگر از خانه
هـا را خريـد و   كه برخي خانـه  طوريمسجدالحرام كوشيد؛ به هوسعابن زبير نيز در ت

وليد بن عبدالملك نخستين كسي بود كه مسـجدالحرام را بـه    .مسجدالحرام كرد هضميم
 .درخـت سـاج، مسـقف کـرد     هن آراست و آن را با چوب تزيين شدهاي مرمرياسطوانه

در همـين مسـير گـام     بعدها منصور بخش شامي مسجدالحرام را توسعه داد و مهدي نيز
در اين دوران، كعبه در كنار مسجدالحرام قرار داشت اما مهدي مايـل بـود كـه     .برداشت

 مسـجدالحرام هاي مردم را خريـد و بـه   بنابراين، خانه .كعبه در وسط مسجدالحرام باشد
هـاي بعـد   مسجدالحرام در دوره هر وسط مسجدالحرام قرار داد. توسعافزود و كعبه را د

  ٢٥.مرار يافت و اين روند تا به امروز همچنان ادامه داردنيز است
  .ق  ه ١٤٢٨المعظم  شعبان ١٣

  
  
  

                                                           

  .»اند؟بيني كه پيرامون عرش گرد آمدهو فرشتگان را مي« ٧٥زمر: . ١

  .٦٦و ٦٥، صص ٢تاريخ مكه، ازرقي، ج. ٢

  .٩٠، ص٣مختلف الشيعه، ج. ٣

  .١٠، ص٣حلي، ج هالمعتذكرة الفقهاء، . ٤

  .٢٥٧، ص٦حلي، ج هالمعالمنتهي، . ٥

  .٢٢٠، ص١الدروس، شهيد اول، ج. ٦
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  .١٦١، ص٣ذكري الشيعه في أحکام الشريعه، شهيد اول، ج . ٧

  .»جايز نيست مأموم جلوتر از امام بايستد«. ٨

  .٣٠٨، ص١مسالك األفهام الي تنقيح شرائع االسالم، ج . ٩

  .٢٣٢، ص٤مدارك األحكام، ج . ١٠

  .٢٦٥، ص١، کاشف الغطاء، ج  كشف الغطاء. ١١

، به نظر من ايـن مسـئله از سـخنان آقـاي     ٩٤ i، صفح٤٤ هشمار :فقه أهل البيت همجل. ١٢

مسئله شرطيت تـأخر مـأموم از امـام و ناكـافي بـودن تسـاوي حقيقـي، روشـن          هخوئي دربار

  يابد. يگويند: اين امر در مقام ما به شكل مذكور، نمود م شود. ايشان مي مي

  .٢١٧، ص٧مستمسك العروه، مرحوم آيت اهللا حکيم، ج . ١٣

، باب چهارم از ابواب نمـاز  ٥وسائل الشيعه في تحصيل مسايل الشريعه، شيخ حر عاملي، ج . ١٤

  جماعت.

  .١٢٣، ص١علل الشرائع، محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق)، ج . ١٥

  .٢٢١، ص١٣، ج  الجواهر. ١٦

  .از ابواب جماعت، حديث اول ٤٣باب ، ٥وسائل الشيعه، ج . ١٧

  .٢٣٠، ص١٣جواهر، ج  :نك. ١٨

  .٢٤٨، ص٧مستمسك العروه، ج . ١٩

  ».جا آورند و طواف كعبه را گرد بيت الحرام به«. ٢٠

  از ابواب نماز جماعت، حديث دوم. ٦٢، باب ٥وسائل الشيعه، ج . ٢١

  .١٥٩، ص١٣جواهر الکالم، محمد حسن نجفي، ج . ٢٢

  .١٦٢الذكري، ج. ٢٣

  .١٣٦نماز جماعت، محقق اصفهاني، ص . ٢٤

  .٣٥٨، ص١مثير الغرام الساکن إلي أشرف األماکن، ابو الفرج عبدالرحمان بن جوزي، ج. ٢٥



  
  
  
  
  

  حّناطين باب از خروج استحباب

  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، پاييز ٥٧مارهميقات حج، ش

است که بـه  » اي از مسايل مناسکنقد و بررسي پاره«رو بخشي از مقاله نوشتار پيش

پردازد. در اين بخـش از مقالـه کـه    مسامحاتي که از سوي فقها در مناسک رخ داده، مي

مسئله دوم از قسمت نخست اين مقاله است، استحباب خـروج از بـاب حنّـاطين مطـرح     

نويسـد  له را از مناسـک فقهـاي معاصـر نقـل کـرده، مـي      شده است. نگارنده اين مسـئ 

شيبه خبري نيست. ايشان با بررسي دليـل ايـن حکـم و عبـارات      هاست از باب بني قرن

فقها، تعبير مناسک امروزي درباره اين مسئله را مربوط بـه هشـت قـرن پـيش دانسـته      

 رسـايل  و سـك منا در نبايد ،نيست عمل قابل امروزه يحكم اگراست. از ديدگاه ايشان 

  .است ياستدالل و يتخصص كتب جاي آن بلكه شود، نوشته عمليه

ـ  امام حضرت مناسك جمله از و معاصر عالمان حج مناسك از يبسيار در  =يخمين
 و ...نمايـد  وداع طواف است مستحب رود بيرون مكه از خواهد يم كه يكس: «خوانيم يم

  ١.». ..رود بيرون است، يشام ركن مقابل كه حنّاطين، باب از آمدن بيرون وقت
 ركـنِ  مقابـل  كه است آن عبارت اين ظاهر .است نزده حاشيه مسئله اين بر هم يكس

 طـواف  از پـس  اسـت  مسـتحب  كه »حنّاطين باب« نام به است يدر معظمه كعبه يشام
 يكركـ  محقـق  و نيست يخبر در اين از هاست قرنكه  درحالي .روند بيرون آن از وداع،
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 بيـان  را حنّـاطين  باب از خروج استحباب بيان هنگام بزرگواران، آن از يبرخ سخن متن
  :كنيم يم

=�d� ��� d'� ,`� %8 *): «.ق  ه٥٩٨ م(= ادريس ابن .١ �$ ���= ,�!�	 * d	� ���¨	� 
�1��� d$�]�� �$ ��V�� ,E��P� l(+�  Y8��!�i\��«.٧  
��>  WWW«.ق):   ه۷۲۶ م( =يحل عالمه .۲��� �$ ��� 5��"'P� ���¨� �1��� d$�]��.«٨  
  ٩.»��[�$V� ��� d'� `� ���¨� �1��� d *«.ق):    ه۷۸۶ م( =اول شهيد .۳
=�8	V� ��� d'� `� * d� % *«ق):  .  ه۹۴۰ م(=يكرك محقق .۴ �	$ �	��= �!�	 d "B	� 
w�p� �� :.�=� %M'P� m '� * �� :.�=� ,µV'P� * g  �� �$ ��D! .�V$ �p� ;��=��  "U¨9  l(+� 

   !� ,L�9 dH='�9 U� h�y\! @��©� ����V$ �1��� d$�]��  "�r @�o«.١٠  
=�%8	  ��V� ��� d'� `.ق):   ه ۹۶۵ م(=يثان شهيد .۵ �$ �!� 	 ���¨� �1�	�� ,d$�	]�� 
d "B� w�p� .�=� %M'P� ,m '� * �� :,µV'P� *   E " i6  "U�  l(+� �"+  !� L�9 �8�: mp� ��V	�S� 
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) ���: , l(+� dH='�9 U� UV#! @*�©� �$ ��=�� �$�(+� L�  Y8�%$�i\�I� L8= ���� U� �	C£! 
L�X.١١  

�V�  WWW���: )  l(+� ,mGH1 * @�o �$ ��=�� �$�(+� L�  <� "��$ �$  '� 5���S� L��7  Y	8�
%$�i\�I� �C£�� L�X.١٢  

�� �WWW.ق):   ه۱۲۴۵ م( =نراقي احمد مولي. ۶ h ��* %	$ "3D�� ���	� m��	r �) w	��'+� 
%� "#+�� :* V� ��=�� hp�� B(!d U«� ��=� %"��� �� ¾¶ :%=!� �� ¿h;�_ �1�	�� ,d$�	]�� * V	� � "*� 
��� `\C! ) �'� ��� E3(�� �$ %[� 5B! �$ �� !  l(+�XW * L��q5  "U� w	�; ��	=��  "�	B! 

.�VB� ��� 5��"'P� *  "I7  l(+�9   . "�* U«�«.١٣  
 عمليـه  رسـايل  و مناسـك  در نبايـد  ،نيسـت  عمـل  قابل امروزه يحكم اگر خالصه،

 نوشـته  مناسـك  در اگـر  و اسـت  ياسـتدالل  و يتخصصـ  كتب جايش بلكه .شود نوشته
 بـا  را آن جايگـاه  و موضـوع  چـون  و چنـد  كـه  است مسئول تشكيالت وظيفه شود، يم

 بـاب  دربـاره  نمونـه  يبـرا  ؛كنـد  روشن ي،فقه غير و يفقه از اعم ،منابع همه از استفاده
��: «گويـد  يم يازرقمثالً  شود؛ يم ديده يتوضيحات هم يفقه غير آثار در حنّاطين*�	P� :

uV		� ,%		 "#$ �		s�1* ��		'C� ��:  "E�� ��		� %		'�� R� �		��� d		\�� �		s�1  		'� 5��		"'P� �8� 		9 ) 
E��P� l(+�«.١٤  

  
  
  

                                                           

  .، با حواشي مراجع عظام١٣١٢، مسئله ٥٠٨مناسك حج، ص. ١

  .٢٧٢، ص٣جامع المقاصد، ج. ٢

  .١٩٢٢٠، ح٢٨٩، ص١٤؛ وسائل الشيعه، ج٣، ح٥٣٢، ص٤الكافي، ج. ٣

  .، چاپ كنگره شيخ١٢٣مناسك حج، ص. ٤

  .٤٥٦، ص١الدروس الشرعيه، ج. ٥
 

������� 



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۳۰
 

                                                                                                                                        

. ظاهراً به قرينه سخني كه از مرحوم نراقي خواهد آمد، مقصـود از ركـن   ٦١٦، ص١السرائر، ج. ٦

شامي در اينجا، ركن پس از ركن حجر اسود است و ظاهراً در كالم فقيهان، ركـن شـامي بـه    

 ،٥٠ش حـج،  ميقـات  مجلـه  در مطبـوع  »كعبـه  اركـان  ايهـ  نام« همين معناست. نكـ: مقاله

  .٥٠ ـ ٧٣صص

  .٦١٦، ص١السرائر، ج. ٧

  .، همراه إيضاح الفوائد٣١٨، ص١قواعد االحكام، ج. ٨

  .٤٥٦، ص١الدروس الشرعيه، ج. ٩

  .٢٧٢، ص٣جامع المقاصد، ج. ١٠

  .٤٥٧، ص١المراد و حاشية اإلرشاد، ج ةيا؛ نيز نكـ: غ٣٧٧، ص٢مسالك األفهام، ج. ١١

  .، چاپ كالنتر٣٢٨، ص٢الروضة البهيه، ج. ١٢

. درباره موضع باب الحنّاطين، عالمه بحرالعلـوم هـم در تحفـة    ٩٣، ص١٣مستند الشيعه، ج. ١٣

  .، سخني دارد٢١٨، ٢١٣الكرام، ص

  .٩٨، به نقل از قاموس الحرمين الشريفين، ص٢٩٤، ص٢تاريخ مكّه، ج. ١٤



  
  
  
  
  

  شيبه يبن باب از مسجدالحرام به ورود استحباب

  رضا مختاري

  . ق   ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ مارهميقات حج، ش

است کـه بـه   » اي از مسايل مناسکو بررسي پاره نقد«نوشتار حاضر بخشي از مقاله 

پردازد. در ايـن بخـش کـه مسـئله     مسامحاتي که از سوي فقها در مناسک رخ داده، مي

ـ  باب از مسجدالحرام به ورود استحبابسوم از قسمت دوم اين مقاله است، نگارنده   يبن

وضعيت بـاب بنـي    را مطرح کرده است. ايشان با نقل عبارتي از شهيد ثاني درباره  شيبه

 رغم اينکـه  نويسد، عليشيبه و بررسي مناسک فقهاي معاصر، درباره مسامحه مذکور مي

 وضـع  با زمان آن مشخصات و يافته توسعه بار چند ،تاكنون شهيد زمان از مسجدالحرام

 شـده  درج يقديم عبارات همان يفعل يها مناسك در هم باز، ندارد يتناسب مسجد يفعل

ايشان براي تأييد سخن خود عباراتي از مناسک فقهاي معاصر نقل کـرده اسـت.    .است

 يامـروز   مناسـك  در کـه  يمكـان  تغييراتايشان در ادامه موارد ديگري از مسامحات و 

و   حـزوره  در عمـره  احـرام  كفـاره  ذبـح را ذکر کرده است. از جملـه:   نگرفته قرار مدنظر

  .كعبه داخل قرمز سنگ يرو نماز استحباب

 انـد؛  دانسته شيبه يبن باب از شدن داخل را، مسجدالحرام به ورود مستحبات از ييك
 �9�F	� !*  <�8	L: «گويـد  يم باره اين در اول شهيد ١.است شده دفن آنجا در هبل بت زيرا

 <�D���  <�DZ�� �$ ��� d'� L=�Z �M�� ,�=� * 0i! m '�  <����:WWW.« ٢  
  :نويسد يم »فقيه شرح« در) مقامه اهللا يأعل( يمجلس يتق محمد عالمه
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 آن عالمـت  جهـت  از كـه  »شـيبه  يبن باب نزد كردند دفن را بت آن: «فرمودند حضرت

 داخل در آن از كه است سنت كه است جهت اين از و زمزم به قريب اند زده يطاق در،

  ٣».است مسجد ميان در طاق آن الحال چون شوند؛ حضرت آن زمان مسجدالحرام

  :��V	(!WWW L	�y\  *: «»األذهـان  ارشـاد « در يحلـ  عالمه سخن اين ذيل ،يثان شهيد
�$ ��� d'� L=�	Z«  اسـت  فرمـوده» :* V	� U«� �	��: )  l	(+�  <�	!��V$ ��	=� E3	(�� ��	i� 

5���S�«.٤  
 حاشـيه « ،»البهيـه  الروضـة « ،»األفهام مسالك« ييعن اش؛ يفقه آثار ساير در يثان شهيد

  :است شده نكته اين متذكر نيز ،»العمره و الحج مناسك« و »الشرائع
�: ) , l(+� ���¨� ��� ,E3(�� * ��� L� L$3� ,L�� ��V� U«ـ   "/° �� 	�89 �	$ 

��	� E3		(��  Y		8�L$�i\	�I�  Y		�7U� �*�		l\! ;5��		�S�  "U¨	9 LD		�V6  l		(+� �		$ 
���WWWXW٥ 

 �:  l(+� �=(� ,L\D�V6 ����� ��� E3(��  '� 5���S�XW٦�� V� U«� ) *�ـ  
�8	(��  Y	� E3	�� $	� �89	 �� ��(	� ,E3	�� �	(+� ���¨	�: )  l�	� ��V� U«ـ  

L$�i\�I�  Y�7U� �*�l\! 5���S� L9:�/��WWXWW٧ 
 محقـق  آثـار  تأثير تحت يحدود تا نكته، اين تذكر در) .ق   ه ۹۶۵ م( يثان شهيد البته

 بـاره  ايـن  در يكركـ  محقـق  .اسـت  بوده »المقاصد جامع« جمله از) .ق  ه۹۴۰ م( يكرك
  :  نويسد يم

�'DB�  "U� �p� ��=�� � �!Y U«� ��=� E3(�� * H='!d U� �8D!  "U� �p	� ��	=�� U«� G	q 
;EV8D$ US  l(+�   �=r L"s�  !� L�9W ,�Ds ���!d �V� �� �$ ��	=�� p	��h L\$�	(! 

,U«� 8D9Y �$ m�'DB� �� ! �$ ��� E3(�� �*�D+� w�p� U«�W٨ 
 زمان نزديك تا شهيد از پيش يها زمان از: افزايم يم بزرگوار شهيد سخن توضيح در

 مقام بين محدوده نزديك ييعنـ   مطاف ينزديك در پيش، سال يكصد تا حداقل ييعن ما،
 شهيد منظور و اند كرده يم آويزان چراغ آنها به كه است بوده ييها ستونـ    شريفه كعبه و
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 ايـن  از تـا  آمده يم السالم باب از مستقيماً يكس اگر كه است ها ستون همين »اساطين« از
 نـيم  يطـاق  از يتصوير پاشا رفعت .است كرده يم عبور شيبه يبن باب از ،بگذرد ها ستون
 در و كـرده،  درج) ۲۱۷ ص( الحرمين ةمرآ در بوده شيبه يبن باب موضع عالمت كه دايره

  :  نويسد يم شيبه يبن باب و شده ياد هاي ستون توضيح
 ... كـه  دارد قـرار  يرنگـ  زرد مسـي  هـاي  سـتون  ،هـا  سـنگ  يرو بر مطاف گرداگرد.. 

 چاه يرو بر يگنبد يجنوب سمت در .. مطاف كنار در.  . ...آويزند يم ها بدان ها قنديل

 صـورت  بـه در  ايـن  كـه  دارد قـرار  شيبه يبن در چاه، شمال در .است شده ساخته زمزم

  ٩. ...است شده ساخته مرمر سنگ از ستون دو بر دايره نيم يطاق

 منظـره  شـود،  روشـن  گرفته قرار كعبه اطراف در كه ها قنديل اين يتمام كه هنگام آن

  ١٠.آورد يم وجود به را يزيباي بس

 ق.  ه۱۳۲۰ سـال  در شمارش اين ...دارد قرار قنديل عدد ۲۵۷ مطاف هاي ستون ميان ...

  ١١....آمد عمل به اينجانب توسط

 داده قرار مطاف اطراف در يچوب ستون ده يعباس باهللا واثق دستور به ق.  ه۲۳۲ سال در

 در يتغييراتـ  مجـدداً  آن از پـس .  ...كننـد  اسـتفاده  آن نور از كنندگان طواف تا ... شد

 و سـاخته  مـس  از را آنها اواخر اين در كه يصورت به آمد وجود به شده ياد هاي ستون

  ١٢. ...دادند قرار آهن را آنها بين اتصاالت

ـ  باب كه شود يم فهميده هم يتاريخ منابع يبرخ از  و زمـزم  چـاه  نزديـك  شـيبه  يبن
 مسجد داخل پيش قرن چند از و ١٣بوده متر هفت حدود فاصله با ابراهيم مقام يرو روبه
 فقيهـان  از يپيرو به پيش سال ۱۴۰ از بيش هم) .ق  ه۱۲۸۱ م( يانصار شيخ .است شده

 اند گفته و شود وارد شيبه يبن در از شود داخل چون و: «گويد يم خود مناسك در پيشين
 راسـت  شـود  داخل السالم باب از چون كه بايد است، السالم باب برابر الحال در آن كه

  ١٤...».ها ستون تا بيايد
 بـه  اشـاره  )اسـت  السـالم  بـاب  برابر الحال در آن كه اند گفته( شيخ سخن اين شايد
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 $	� �89	 �� ���: )  l(+� ���¨� ��� E3(�� �V� U« *: «فرمود كه باشد يثان شهيد توضيح
��� E3(��  Y8�L$�i\�I�  Y�7U� �*�l\! 5���I�.«  
 چند اآلن تا يانصار شيخ زمان از بلكه تاكنون شهيد زمان از مسجدالحرام ترديد، يب
ـ  ؛ندارد يتناسب مسجد يفعل وضع با زمان آن مشخصات و ١٥يافته توسعه بار  بـاب  ييعن
 در دو هـر  كـه ) ۲۴ شـماره  باب( يكنون السالم باب و) ۲۶ شماره باب( يفعل شيبه يبن

 به .نيستند سابق السالم باب و شيبه يبن باب كدام هيچ اند، شده واقع امسع خارج و كنار
 بـاب  مقابـل  و شـده  جديد ينامگذار ،يسعود توسعه از بعد يفعل السالم باب ،يعبارت

 يعثمان دوره ييادگارها از كه مسجد يقديم قسمت يفعل يبنا و نيست قديم شيبه يبن
 كـه  است يطبيع بنابراين .است شده ساخته) .ق  ه۹۶۵ م( يثان شهيد زمان از پس ،است

  .باشد داشته تفاوت آن يفعل وضع با مسجد، يچگونگ از شهيد وصف
  شـده،  ايجـاد  تـاكنون  شـهيد  زمـان  از مسـجدالحرام  يبنا در كه يتغييرات همه اين با

  مـثالً  ؛اسـت  شـده  درج يقـديم  عبـارات  همان كه بينيم يم يفعل يها مناسك در هم باز
  وجـود  ذيـل  عبـارت  ،مسـجدالحرام  بـه  ورود آداب در معاصـر  مراجـع  اكثر مناسك در

  :دارد
 مقابل يكنون حال در شيبه يبن باب كه اند گفته و شود وارد شيبه يبن در از ورود هنگام

 مستقيماً و شده وارد السالم باب از شخص كه است اين نيكو بنابراين .است السالم باب

  ١٦.بگذرد ها ستون از تا بيايد

 آمـده ) .ق  ه۹۶۵ م( يثان شهيد عبارت در كه »يكنون حال در« تعبير شود يم مالحظه
 زمان  هاي مناسك کتاب در شكل همان به ،بوده گونه اين وضع هم شهيد از پيش شايد و
 فهمـد  يمـ  چنين بخواند، را عبارت اين هركس امروزهكه  درحالي .است شده درج نيز ما
 خواهنـد  يم كه يكسان و است) ۲۴ شماره باب( مسجد يفعل السالم باب آن، از مراد كه
  .شوند يم داخل يفعل السالم باب از كنند، عمل مستحب اين به

 $	� �'�8	� �Q �9	�^ * 97��	��³ :�$�( يفعل مراجع يها مناسك از يبرخ عبارت متن
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c�1�� �[��Cs� (است چنين:  
 يكنـون  حـال  در شيبه يبن در كه اند گفته و شود وارد شيبه يبن در از ورود، هنگام وـ  

 مسـتقيماً  و شـده  وارد السـالم  بـاب  از كـه  است خوب بنابراين .است السالم باب مقابل

  .بگذرد ١٧اسطوانات از تا بيايد

�="	i! : "U7 ��� '�d L=�Z ;�_h U«� ��� ,E3(�� * �pn p�� *�ـ   �_ U� �� 	! {A	]�� 
�$ ��� E3(�� L "�V\!* m�V/� LB�i\($  Y�7U� �*�l\! c�s�VM��S�WX 

�� ��:  l(+� 0!���  D�� � �� �$ ��� '�d ,L=�Z * V� U«�V��WWW ـ  �	$® L	�8� 
,.��V\�� * V� ���i$ ��� E3(��  Y8����£��WX١٨ 

 نيز ديگر يمكان تغييرات يبرخ موارد، اين از غير و بود نمونه باب از شد، ذكر آنچه
 بـزرگ  فقيهان از ييك مناسك درمثالً  ؛است نگرفته قرار مدنظر يامروز يها مناسك در

  :خوانيم يم مكه مستحبات بخش در ).ق.  ه۱۴۲۱/ ش.  ه۱۳۷۹ چاپ( معاصر
 	�H='!d m��!� U�#$  �V$ �V�� Q� L "#B� * V� U«� ���i$ +�E��P� l( ��	� m�	BD�� 
)  u�� uV(� ��8��  "B(!d u�� , �V+�  "�/�9 L�9 * Q�V� ! WWY��D6WWX 
 	�U��67 ��'$ L} � WWW * V� U«�  l($  <�J!�  "�/�9 L�9 * V� !WWW 
 	�U��67  l($ ��S� * m3/�� L�9WX 

 در كـه  يمسـجد  از نـه  و هست يخبر »المولد زقاق« از نه هاست، سال كه يحال در
 توسعه در ارقم مسجد همچنين .است مانده ياثر بوده، اكبر خديجه حضرت خانه محل

 اكنون كه بوده يدر نزديك: «اند گفته و شده مسجد جزء )ق.  ه۱۳۷۵ سال( مسجدالحرام
  ١٩».شود يم ناميده ارقم باب

 دقيـق  يبررس تواند يم مرجعيت، نهاد به ها بعثه و مسئول تشكيالت خدمات از ييك
 احكـام  موضـوع  طـرف  يـك  از كـه  باشـد  مشـرف  اماكن و مقدسه مشاعر در يمواضع

 عالوه ديگر يهاي نمونه .اند توسعه و يدگرگون تغيير، دستخوش ديگر يسو از و ،يشرع
  :شد ذكر آنچه بر
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   حزوره در عمره احرام كفاره ذبح .۱

 بزرگـوار  پـدر  بابويـه  بـن  يعل از احرام كفاراتدرباره  )مقامه اهللا يأعل( يحل عالمه
 $	� 6	y'6 *� `�p	� ��8D9 U	L\�6� �$  �/�� ) m�B� *� LD\$ w $� �1" « :كند يم نقل صدوق شيخ

w$�8! �$ ���|� L "#B�  '� m�*�P� L��= L=D#�� .�V$ �y'��WWW.«  
 كـرده  نقل ادريس ابن و يحلب ابوالصالح و براج ابن از عالمه نيز را سخن اين شبيه

�m;: «گويد يم يازرق ٢٠.است*�P� uV� ,L "#$ * �	s�1 ��	'C� ��:  "E�� ��	� L	'�� R� �	��� d	\�� 
�s�1  '� 5��"'P� �8� 9 ) E��P� l(+�«.٢١  

�*^ ( WW: «.نويسد يم يزبيد ��[(�� :V� ��� uV� �s�1 L "#B� * �8�:�� )  l	(+� � g 
 !� L�9WW.«. ٢٢  

�m;: «كند يم بيان هم يحمو ياقوت*�P� �s�1 uV� ,L "#$ *   �8�: )  l	(+�  	!��"+ 
L�9«.٢٣  

  محـل  حـزوره  كـه  شـود  يمـ  فهميـده  نيـز  »النحـر  موضع ...: «بابويه ابن كالم اين از
 »حـزوره « اند كرده تصريح يزبيد و يحمو و يازرق كه چنان .است بوده مكه اهل يقربان

 ممكـن  آنجـا  درکـردن   يقربان ديگر و شده مسجدالحرام جزء و داخل پيش قرن چند از
 فقيهـان  و بابويـه   ابـن  از يپيـرو  بهـ   معاصر بزرگ فقيهان از ييك وصف، اين با .نيست
 �P	�8!  "@	�E $�: «اند نوشته) ۱۱۶ ص( خود يعرب مناسك درم ـ  بردي نام آنها از كه يديگر

�$ �� C�� ) E��F7 P�¦ m�y'! *� Ly�p! ,d'B� * U7 U�1 ) E��F7 m�BD�� L "#B=9 .�V+�� �*�	D+� 
m�*�P��.«  

 گونـاگون،  يابزارهـا  و امكانـات  نبـود  با انقالب از پيش و قديم دوران در ترديد يب
  ٢٤.نيست پسنديده ديگر امروزه يول .بود يطبيع ها انگاري سهلگونه  اين

 در و بـود  مسـتحب  احكـام  از يبعضـ  موضـوع  شـد  بيـان  كـه  يهاي نمونه از يا پاره
 اهميـت  ،يشناسـ  موضوع ،جمرات مانند ،اند واجب احكام موضوع كه يجاهاي خصوص
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 زمـان  در جمـرات  وضـع  يچگـونگ  از فقيـه  اطـالع  شـك،  بـدون  .كند يم پيدا يبيشتر
 .داشـت  خواهـد  تـأثير  آن احكـام  اسـتنباط  در ما، زمان تا آن تحول و تغيير و معصومين

 شـده  مشـرف  حـج  بـه  بارها تاكنون پيش سال پنجاه از تقريباً كه معاصر عالمان از ييك
: گفتم او به دانست ينم صحيح باال طبقه از را جمره يرم مراجع، از ييك: گفت يم است
 شـايد  و ،يفعلـ  سـطح  بر نه بود، شده واقع دره يك ته درـ   قبل سال ها دهـ   عقبه جمره
 زمـان  در بنـابراين  ٢٥.باشـد  اش قبلـي  سطح و موضع از تر مرتفع و باالتر متر ها ده اكنون

 صـحيح  پايين طبقه قسمت يرم: شود گفته كه نبوده يفعل سطح بر جمره هم معصومين
 و پـذيرفت  مـرا  اسـتدالل  مرجع، آن: «گفت يم ايشان .است صحيح غير باال طبقه يرم و
  ».دانست يكاف را باال طبقه از يرم

   كعبه داخل قرمز سنگ يرو نماز استحباب .۲

 پـردازم  ينمـ  تفصيل به آنها همه به ديگر كه هست هم يديگر يها نمونه باب اين از
 درون مسـتحبات  ضـمن  معاصـر،  يعلمـا  مناسك در: كنم يم اشاره مورد چند به تنها و

 در .بگـزارد  قرمـز  سـنگ  بر ستون، دو بين نماز ركعت دو پس: «است آمده معظمه كعبه
 سـاير  از آيـه  ۵۵ حمـد،  از بعـد  دوم ركعـت  در و »سجده حم« حمد از بعد اول ركعت
  ٢٦.»بخواند قرآن يجاها

 در و اسـت  شـده  گرفته روايات از) الحمراء الرخامه( كعبه داخل »قرمز سنگ« تعبير
 و يبررسـ  بايد اكنون و است آمده ما زمان يفقها تا مفيد شيخ و صدوق شيخ يفقه آثار

 خـود  سـابق  يجـا  در مـذكور  ستون دو و »الحمراء الرخامه« هنوز آيا كه كرد وجو پرس
  نه؟ يا هست معظم كعبه داخل
  :خوانيم يم شريفه احاديث در
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 Y8�L$����� ���BP�WWWXW ٢٨ 
  :است چنين زمينه اين در نيز پيشين يفقها از يبرخ عبارت

=�  6 L=D#�� �(\q�9�� �U¨9 �==F� U«.ق):   ه۳۸۱ م( صدوق شيخ الف) U� �[8� 6 WWW 
 "�r  "�/6 5� 5\s�VM��S�  Y8�L$����� ���BP� 5\D1�W.«.. ٢٩  

���r  "�/�� 5� 5\s�VM" «.ق):   ه۴۱۳ م( مفيد شيخ ب)S�  Y	8�L	$����� ���	BP� d	\�� 5	� 
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m l(�� �$ U¡�i��«.٣٠  
����� ���BP� 5� 5\s�VM���r  /i! L$" «. ق):   ه۷۸۶ م( شهيد ج)S� 5	\8�� U�	�86 ,��	=�� * 

 "�/! �[�8� 5\D1�WWW.«٣١  

   مزدلفه مستحبات از ديگر يا نمونه .۳

 راسـت  دسـت  طرف از كه همين: «است آمده مزدلفه مستحبات در اينكه ديگر نمونه
  ٣٢ ..»..بگويد رسيد سرخ تل به

 گرفتـه  پيشـينيان  يفقهـ  آثار و شريفه روايات از نيز) األحمر الكثيب( سرخ تل تعبير
  :است شده

 	 WWW��� L!*�D$ �� ,� "a� ,�� �� V�� Q� =�7 :WWW �;¨9 ��[\s�  Y�7��4#�� �	�S� 
�� 5B! b!�M�� �i9WWXWW٣٣ 

 	 WWW��;¨9 6�Y ��4#�� ��S� �� 5B! b!�M�� �i�89WWXWW٣٤ 
 الزم و اسـت  امـاكن  ايـن  جايگـاه  و يفعل وضع يبررس لزوم بر يشواهد اينها همه

 جهـات  ايـن  از عمليـه  رسـايل  و حـج  مناسك در شد مطرح كه ينكات به توجه با است
  .گيرد صورت يبازنگر و نظر تجديد
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 �w&� �;X ;٦٦٨، ح١٥٤، ص٢من اليحضره الفقيه، ج.  

  .، انتشارات آستان قدس رضوي٣٦٤، ص١الدروس الشرعيه، ج. ٢

... داخل مسجدالحرام زمان آن «، در تعبير ايشان دقت كنيد: ٢٠٣، ص٧لوامع صاحبقراني، ج. ٣

روشن است كه امروزه بر اثر توسعه مسجدالحرام، زائران پـيش از رسـيدن بـه     »حضرت شوند

شيبه  مستحب است از باب بني«اند، و معني ندارد گفته شود:  باب بني شيبه وارد مسجد شده

حاصل شـده و تحصـيل حاصـل محـال اسـت.       »ورود«چون پيش از آن،  ؛»وارد مسجد شوند

اين جهت نيز خالي از مسامحه نيسـت و سـخن دقيـق     هاي امروزي، از بنابراين تعبير مناسك

اند كه براي ورود به مسجدالحرام زمان پيامبر مسـتحب   مجلسي فرموده عالمههمان است كه 

است از در بني شيبه وارد شوند. البته ممكن است گفته شود پس از توسعه مسجد و در زمان 

خبر و اثري نيست. ثانياً پيش از رسـيدن   شيبه زيرا اوالً از باب بني ؛ما، اين حكم موضوع ندارد

به مسجد حاصل شده اسـت و معلـوم نيسـت دليـل حكـم چنـين        »ورود«شيبه،  به باب بني

  .شيبه بوده است اي شود كه سابقاً باب بني اطالقي داشته باشد كه حتي شامل عبور از نقطه

  .٤٢٦، ص١المراد و حاشية اإلرشاد، ج ايةغ. ٤

  .٣٣١ص ،٢مسالك األفهام، ج. ٥

  ).(چاپ مجمع الفكر ٥٠٤، ص١الروضة البهيه، ج. ٦

، مطبـوع در رسـائل الشـهيد    ٢٠نيز نكـ: مناسك الحج و العمره، ص ؛٢٦٧حاشية الشرائع، ص. ٧

  .٣٧٢، ص١الثاني، ج

، ١حاشـية شـرائع اإلسـالم، ج    ؛٢٤٧حاشية إرشاد األذهـان، ص  ؛١٩٨، ص٣جامع المقاصد، ج. ٨

  .٤٣٨ص

  ).(ترجمه فارسي ٢١٦مرآة الحرمين، ص. ٩

  .٢١٤همان، ص. ١٠
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  .٢٦٠همان، ص. ١١

  .٢٦١همان، ص. ١٢

  .٧٠تاريخ مكّة المكرمة قديماً و حديثاً، ص. ١٣

  .١٨١مناسك حج، ص. ١٤

  .٢٨ساختمان مسجدالحرام، ص ؛٢٣٥ـ  ٢٣٧نكـ: مرآة الحرمين، صص. ١٥

  .٥٣، مسئله ٢٢٢نفر از مراجع)، ص ١٢مناسك حج (با حواشي . ١٦

هايي اسـت كـه نزديـك مطـاف بـوده و       كه گذشت ـ ستون  اين اسطوانات ـ چنان منظور از . ١٧

  .هاست كه از آنها خبري نيست اكنون سال

هاي مربوط بـه حـرمين نيـز همـان      عالوه بر مناسك مراجع معظم، در برخي از ديگر كتاب. ١٨

عبارت مناسك تكرار شده است از جمله در مناسك نوين، به كوشش حجـت االسـالم جنـاب    

) اثر حجت االسـالم والمسـلمين آقـاي    ١٣٩آزار شيرازي، و مشعل زائر (ص ستطاب آقاي بيم

  .علي عطايي

  .١٥٥ـ  ١٥٧آثار اسالمي مكه و مدينه، صص . ١٩

  .١٥٢، مسئله ١٩٦و  ١٩٥و صص ٢٤٧، مسئله ٢٩٤ـ  ٢٩٥، صص٤مختلف الشيعه، ج. ٢٠

واخبـار مكـه،    ٩٨لشريفين، ص، به نقل از قاموس الحرمين ا٢٩٤، ص٢تاريخ مكه، ازرقي، ج. ٢١

  .٢٠٦، ص٤فاكهي، ج

  ».حرز«، ١٠، ص١١تاج العروس، ج. ٢٢

  .٢٥٥، ص٢معجم البلدان، ج. ٢٣

هاي مزبور اين است كه معمـوالً فقيهـان بـر مناسـك علمـاي       انگاري دليل پديد آمدن سهل. ٢٤

واقـع   گونه تغييرات مـورد غفلـت   زنند و در هنگام درج حاشيه در متن، اين پيشين حاشيه مي

  .شوند مي

نويسـد:   رفعت پاشا درباره چگونگي جمره عقبه در حدود يك صـد سـال پـيش چنـين مـي     . ٢٥

جمره عقبه ديواري سنگي است به ارتفاع حدود سه متـر و عـرض حـدود دو متـر كـه روي      «

جمره عقبـه...  «؛ ».قطعه سنگ بلندي به ارتفاع يك متر و نيم از روي زمين بنا گرديده است..

  ).، ترجمه فارسي٩٦و ٣٤٤(مرآة الحرمين، صص »كوه قرار دارد و يك سويه استدر پاي 
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  .١٣١٠، مسئله ٥٠٧نكـ: مناسك حج، از امام خميني با حواشي مراجع عظام، ص. ٢٦

  .٩٥٠، ح٣١٣، ص٥تهذيب األحكام، ج. ٢٧

  .٩٥١، ح٣١٣، ص٥همان، ج. ٢٨

  .٢٩٠المقنع، ص. ٢٩

  .٤٢٤المقنعه، ص. ٣٠

  .٤٥١ص ،١الدروس الشرعيه، ج. ٣١

  .٩٩٥، مسئله ٤٠٧مناسك حج، از امام خميني، با حواشي مراجع عظام، ص. ٣٢

  .٦٢٣، ح٢١٣، ص٥تهذيب األحكام، ج. ٣٣

  .٤١٥المقنعه، ص. ٣٤



  



 

  
  
  
  
  

   معظمه كعبه ركن چهار يرو هروب نماز استحباب

  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ميقات حج، شماره 

اسـت کـه بـه    » اي از مسائل مناسـک نقد و بررسي پاره«اين نوشتار بخشي از مقاله 

پردازد. در اين بخـش از مقالـه کـه    مسامحاتي که از سوي فقها در مناسک رخ داده، مي

روي چهـار   نوشتار است، نگارنده اسـتحباب نمـاز روبـه   مسئله چهارم از قسمت دوم اين 

رکن کعبه را مطرح کرده است. ايشان اين حکم را از شيخ مفيد نقل کرده و بـا تتبـع در   

روايات و آثار فقها، ادعا کرده است که در روايات و آثار فقهـا چنـين حکمـي بـه چشـم      

  ل کرده است.خورد. تنها مرحوم سالر به تبعيت از شيخ مفيد آن را نقنمي

 چهـار  در مسـتحب  نماز خواندن به تاكنون، از آغاز فقهي، هاي كتاب و شريفه روايات در
 زوايـاي  در نماز بر عالوه) .ق  ه۴۱۳ م( مفيد شيخ ولي. است شده سفارش كعبه درون زاويه
 كعبـه  ركـن  چهار از هريك روي روبه مسجدالحرام، صحن در نماز ركعت دو خواندن كعبه،

  است:   نوشته »األركان نحو الصاله باب« عنوان ذيل و دانسته مستحب را معظمه
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م ه ديگر يفقها از و ام برنخورده مطلب اين بر دال يحديث به تاكنون ،ناچيز اين يول
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 را ينمـاز  چنـين  و نشـده  آن متعـرض  يكسـ ـ   بنـده  ناقص وجوي جست به توجه باـ 
 كهم مراس كتاب در) .ق  ه۴۶۳/ ۴۴۸ م( يديلم سالر مرحوم تنها است. ندانسته مستحب

	 (�� m	L"' $	�: «است فرموده ،است گرفته مفيد شيخ مقنعه از هم ايشان قاعدتاً "1�\+� 3	O� 
5\D1� :��a9 ���¨�  "�1 �1� ����¡ �1��� hp�� L�9 �l �P�«.٢  
 لاو شــهيد و اســت مفيــد مقنعــه كتــاب در تنهــا مســئله ايــن ظــاهراً حــال هــر بــه

 از درس يـك  ضـمن  رو ازاين .است نبوده مطلع مقنعه در آن وجود از نيز) .ق  ه ۷۸۶م(
 جملـه  از و آورده گرد را حج به مربوط متفرقه و نادر فروع و افتاو يبرخ ،دروس كتاب

  :است مراسم كتاب در سالر سخن همين فروع، آن
��: :.'$ ��� �!�:7 �$ E��F�� � "B� ��� L8i�WWW 
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 كـرده،  ذكر حج كتاب در يبسيار فروع دروس، كتاب در كه هم شهيد يحت خالصه

 حـج  كتـاب  در بسيارش تتبع زمينه در يو .است برنخورده سالر غير از يسخن چنين به
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  .٤٢٩المقنعه، ص. ١

  .١١٧المراسم، ص. ٢

  .١٨٤و  ١٨٣، صص١الدروس الشرعيه، ج. ٣

  .٤٩٤همان، ص. ٤
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  چهارگانه هايمكان در مسافر نماز

  مهدي درگاهي

  .ش  ه١٣٨٩زمستان و  ، ، تابستان ٧٤و  ٧٢ مارهميقات حج، ش

نـه، مسـجد   ي(مکه، مد در چهار مکان که مسافر مشهور ميان فقهاي متأخر اين است

براساس فتواي اين فقها، ايـن   .مخير است نماز تماماميان قصر و  )ينيکوفه و حائر حس

رو شينوشتار پ .البته اين حکم مخالفاني نيز دارد .اندخارج» لزوم قصر« هها از قاعدمکان

نوشـتار   يسش اصـل پر .آنهاها و داليل نظريه يو بررس مسئلهن ياست درباره ا يپژوهش

نماز مسافر در اماکن چهارگانه، از جهت قصر يا اتمام و يا تخييـر  «نکه يعبارت است از ا

 يو سه بخـش اصـل   يک بخش مقدماتيمقاله حاضر از  .»ميان اين دو، چه حکمي دارد

ه وجوب ي، در بخش نخست نظريان مباحث مقدماتينگارنده پس از ب .ل شده استيتشک

ل اشاره کرده يه دلن بخش به نُيشان در ايا .ه آن را مطرح کرده استن و ادلقائالقصر، 

آن را شامل  هن و ادلقائال ،اتمام هينظر بررسي بخش دوم .قرار داده است يو مورد بررس

ز، ين بخش سومدر  .شده است يل مطرح و نقد و بررسين بخش هشت دليدر ا .شوديم

ـ نظر يبـرا  .اسـت شـده   پرداختـه  ه آنادلن و قائال ،تخيير با افضليت اتمام هينظر به ه ي

ادلـه   يبنـد  ان بـه جمـع  يـ سـنده در پا ينو .شده است يل مطرح و بررسير هشت دلييتخ

  .گرفته است يپ و تعارض يپرداخته و آن را در دو بخش جمع عرف

  مقدمه

» جهت قصر و اتمام حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه، از«در اين نوشتار، به بيان 
مکـه، مدينـه، مسـجد    «طور اجمال ، به»هاي چهارگانهمکان«مراد ما از  .خواهيم پرداخت
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    .است» کوفه و حائر حسيني
  اند: کرده ر اين بحث، سه نظريه مطرحکه گفتيم، د گونه همان

  ؛. قصر١
  ؛  . اتمام٢
  .. تخيير٣

  .البته با برتري و افضليت اتمام
قهاي بزرگوار ها را از کلمات فايم اقوال، ادله و وجوه جمع ميان آندر اينجا کوشيده
بندي جامع و روشن، به مخاطب ارائه کنيم تا فاضالن و انديشمندان  گردآوريم و با دسته
  .را استخراج کنند مسئلهآن، حکم  اين فن، با استفاده از

  و فوايد و اهداف آن  مسئلهاهميت 

ـ   بعد معنوي، آسـان از برکات انقالب اسالمي، در  خـدمات بـه    هسـازي زيـارت، ارائ
ه، مدينه، مک ويژه به ،زيارتي هيين تاريخ و معارف و اماکن متبرکرساني و تب زائران، اطالع

که ذهن زائران اين چهار  از سوي ديگر، از مطالبي .است 7مسجدکوفه و حائر حسيني
آيا نمـاز مسـافري کـه    «که  مکان را به خود مشغول کرده، يافتن پاسخِ اين پرسش است

  »قصد اقامت ده روز نکرده، قصر است يا تمام؟
هاي عمليه، به شکل فتوا و مجمـل  هرچند پاسخ اين پرسش در مناسک حج و رساله

بـراي   ويـژه  بـه آمده، ليکن جاي پاسخ تفصيلي، با تمسک بـه مبـاني، مـدارک و اقـوال،     
روشـن و   گـاه  آنميـت ايـن مطلـب،    اه .روحانيان و زائران فرهيخته و عالم، خالي است

، مفرده و عتبات عاليـات  ههاي زائران حج، عمر پرسششود که بدانيم بيشترين واضح مي
    .است مسئلههمين  درباره
هاي مختلـف  ، روايات متعدد ـ به ظاهر متعارض و با مدلول مسئلهکه در اين  آنجا از

شايسـته   ،سـه قـول گرديـده   را و به وجود آمـدن  ـ وجود دارد و همين امر سبب تعدد آ
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 حسب مفاد و قائـل، بـه سـه دسـته تقسـيم     است با دقت و تأمل، اين روايات را ـ که به 
هـا، بـه   ميـان آن  کلمات فقها را در داللت، ظهور و وجوه جمع گرديده ـ بررسي کنيم و 

 هارائه نماييم تا فرهيختگـان و فاضـالن، پـس از مالحظـ     ،بندي مناسب تفصيل و با دسته
بندي درست و به تبع آن، به قول حـق دسـت    ، به جمعها پاسخاشکاالت و  ،گفتارهااين 
   .يابند

  پژوهش هپيشين

و برخـي  » المسافر صالة«قدر ما، از زمان مرحوم کليني تاکنون، در بحث  فقهاي گران
اند و گروهـي  اند؛ گروهي تنها فتواي خود را گفته پرداخته مسئلهبه اين » حجکتاب ال«در 

هـا برداشـت و   را از آن مسـئله را آورده، حکـم   مسـئله طـور اجمـال، روايـات     بهديگر 
اند و سرانجام گروهي ديگر به تفصـيل بحـث کـرده، بـه اسـتنباط حکـم        استخراج کرده

    .اند پرداخته مسئله
آنهـا   هانـد؛ از جملـ   البته گروهي ديگر از فقها نيز در اين باره کتـاب مسـتقل نوشـته   

  اشاره کرد: توان به سه مورد  مي
  ١.، شيخ بهايي»بعةفي األماکن األر ةفي قصر الصّالرسالة « .١
  ٢.، شيخ يوسف بحراني»بعةفي القصر و اإلتمام في األماکن األررسالة «. ٢
، شـبر  »العظـام  األربعـة األماکن  التمام في ترجيح القصر علي الکرام فيتنبيه لةرسا« .٣

  ٣.ابن محمد مشعشعي حويزي
  اند:فقيهاني که در اين باره مباحث مشروح داشتهو 

صـاحب   ،٨نراقـي  ،٧ميرزاي قمـي  ،٦صاحب رياض ،٥وحيد بهبهاني ،٤صاحب حدائق
 ،١٣اردبيلـي  ،١٢الکرامـه صـاحب مفتـاح   ،١١شيخ عبدالکريم حـائري  ،١٠سبزواري ،٩جواهر

 ،١٦کمـري)  حجـت (کـوه   ،١٥سـيد ابوالحسـن اصـفهاني    ،١٤شيخ محمدحسـين اصـفهاني  
  ٢٠.خويي  و ١٩ميالني ،١٨حکيم ،١٧بروجردي
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که در اين رساله مورد استفاده قرار گرفته، منحصـر در افـراد يـاد    البته کلمات فقهايي
مراجعه و با ذکر نشاني، کالم و نظـر ايشـان    ٢١شده نيست و حسب مورد، به کتب قدما

  .نيز آورده شده است

  فرعي هاي پرسشپرسش اصلي و 

ماز مسافر در اماکن چهارگانه، از جهت قصر ن«پرسش اصلي (در اثبات اصل حکم): 
  ؟»يا اتمام و يا تخيير ميان اين دو، چه حکمي دارد

مـراد از امـاکن اربعـه، کـه در روايـات، بـا       «پرسش فرعي (بيـان موضـوع حکـم ):    
  »  تعبيرهاي گوناگون آمده، کجاست؟

شد، نوبت بـه  برگزيده » تخيير در اماكن چهارگانه«توضيح: وقتي از ميان اقوال، قول به 
هر يـك   هرسد؛ به عبارت ديگر، تبيين محدود شناسي و بيان مراد از اماکن اربعه مي موضوع

از نيـز  اصـل موضـوع    .از اين چهار مكان در اين بحث، از اهميتي ويژه برخـوردار اسـت  
کـه مـثالً    موضوعات مستنبطه نيست؛ بلکه بايد ادله را بررسي کنيم تا موضـوع را دريـابيم  

يا مسجدالحرام؟ و بعد از اثبات موضوع، ديگر خـود مکـه يـا مسـجدالحرام، از     مکه است 
لذا با توجه بـه ايـن مطلـب و     ؛موضوعات مستنبطه نيست؛ بلکه از قضاياي خارجيه است

هـاي مختلـف   گونهيابيم که محدوده اين اماکن در روايات بهپس از مراجعه به ادله، در مي
  و احتماالت مطرح شده از سوي فقها، مختلف است:بيان گرديده و به تبع آن، اقوال 

  .جديد يا قديم ـ مسجدالحرام جديد يا قديم همک .١
  .جديد يا قديم ـ مسجدالنبي جديد يا قديم همدين .٢
  .مسجد کوفه يا شهر کوفه .٣
  .حائر حسيني يا حرم سيدالشهدا .٤

اصل حکم، تنها بـه پاسـخ   البته ما در اين نوشتار، به علت کثرت مباحث مربوط به اثبات 
  گذاريم. پرسش اصلي پرداخته و بحث موضوع اين مسئله را به فضال و طالب ديگر وامي
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  نوشتهمباحث اين 

طرح شـده از سـوي    هن به اين قول و ادلنخست: قول به قصر؛ که شامل قائال بخش
اسـت  » اصلِ تقصير در نمـاز مسـافر  «قائلين به قصر  هاز آنجا که يکي از ادل .ايشان است

  ت؛بخش اول آورده شده اس، در مسئلهمباحث پيرامون اصل در اين 
ـ    طـرح شـده از سـوي     هبخش دوم: قول به اتمام که شامل قائلين به ايـن قـول و ادل

  ؛ايشان است
بنـدي قـائلين و کلمـات     که شـامل دسـته   بخش سوم: قول به تخيير با افضليت اتمام

  .مطرح شده از ايشان است هايشان و ادل
بندي و  آن در جمع هکه اين قول به نوعي حد وسط دو قول ديگر است و ادل از آنجا

بنـدي (اعـم از    علما قرار گرفته، مبحث جمع هوجوه جمع بين تمام روايات مورد استفاد
گفتني اسـت   .گرددجمع عرفي، بحث تعارض و مرجحات) نيز در اين بخش مطرح مي

 بندي کلمـات فقهـا   رح شده، با دستهدر هر بخش، رواياتي که به عنوان دليل آن قول مط
    .مطرح گرديده است ،داللت آندربارة 

  آن هبخش نخست: قول به قصر و ادل

  انددادهنظر که به وجوب قصر  فقهايي

انـد از: شـيخ    ، عبـارت اسـت بـه وجـوب قصـر     شـان  که نظريـه از عالمان و بزرگاني
 ٢٥بـراج  قاضي ابن ،٢٤سيد بحرالعلوم (سيد مهدي طباطبايي) ،٢٣وحيد بهبهاني ،٢٢صدوق

  .توان از آيت اهللا شبيري زنجاني نام بردو از ميان فقهاي معاصر، مي

  داليل قائلين به قصر در اماکن چهارگانه

  ائمهدليل نخست: شهرت وجوب قصر نزد اصحاب 

 :مشهور در نزد فقهاي ائمـه مرحوم وحيد بهبهاني، نظر و رأي مرحوم صدوق را، 
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دانـد.  عد بن عبداهللا مـي و دليل اين نسبت را ظهور روايت علي بن مهزيار و س ٢٦دانسته
بـه ايـن دو    :از آنجا که مرحوم وحيد در نسبت دادن شهرت به اصحاب ائمه بنابراين

لـذا بحـث در بررسـي     ،کنـد آن اشاره مـي  نيز به ٢٧روايت استناد کرده و صاحب جواهر
در اينجا، به تبعيت از  .ول، بر محور داللت اين دو روايت و پاسخ فقها از آنهاستدليل ا

کنيم؛ به عبارت ديگر، بـه  ايشان، بحث را در دليل اول، پيرامون اين دو روايت مطرح مي
جهت پيوستگي مطالب در دليل اول، ابتدا متن اين دو روايت را مطـرح نمـوده، سـپس    

البته  .گذاريم ، به پژوهش و بررسي مي:نزد اصحاب ائمهشهرت  هداللت آنها را، دربار
کـه حـديث ابـن    شـود؛ چرا  تمام بحث، به شهرت مستفاد از اين دو روايت منحصر مـي 

    .تخيير) بررسي خواهد شد که در بخش سوم (قول به مهزيار مباحثي دارد

  دو روايت مورد استناد 

  صحيحه علي بن مهزيار .۱
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  سعد بن عبداهللا صحيحه .۲

 �* &%	�'! & �K+� �* �%	 k# �$ &%	 �D �� K�S� & &��	 �]�K+� &m &p	 �� &) &�3 k/�� &G &/Ki�6 K� �� ��V�s ��K� ��VÁ!� ���� �� ��� �
 & K5 �( �KP� & K� � �* &% �9V �#K��7  &R�� ��K�� �* � ¬��i �! �U� �V KC �O �U� �1 �* � ¬��� � �s�� ��� �i �9 � �[�&9 h �* �� h &pk�� �*

 �U* � ¬��i �! ��'&�� �y KO�� �.�& �� �* � KG �B ��W ٢٩ 

  از نظر داللتبررسي اين دو روايت 

دو روايت ياد شده را دليل بر شهرت  ٣٢و بحراني، ٣١خويي ٣٠مرحوم وحيد بهبهاني،
(شـيخ الشـريعه)    ٣٣اند و مرحـوم اصـفهاني  دانسته ائمه:وجوب قصر در ميان اصحاب 



 ۱۵۱  هاي چهارگانه نماز مسافر در مکان
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

شهرت (عملي و فتوايي) مستفاد از اين دو روايت را يکـي از مبعـدات قـول بـه تخييـر      
  .است شمرده

  ۱اشکال 

تنها در فعل و اند: شهرت گفته ٣٦و عالمه مجلسي ٣٥صاحب رياض ٣٤مرحوم نراقي،
آنان معتقدند عمـل اصـحاب تأکيـدي     .عملِ اصحاب و نه در رأي و فتواي ايشان است

است بر جوازِ تقصير و عدمِ تعينِ اتمام؛ به عبارت بهتر، اصحاب يکـي از افـراد واجـب    
  .اندتخييري را اختيار کرده

  ۱پاسخ اشکال 

فوان، ابـن نـوح و   مانند ابن ابي عميـر، صـ   ،چگونه ممکن است که مشهور اصحاب
اصحاب، افضليت اتمام را رها کنند و تقصيرِ مرجوح را برگزينند و در پاسـخ   هبلکه هم

  ٣٧علي بن مهزيار، او را امر به قصر کنند؟!

  ۲اشکال 

نـزد  (شـهرت وجـوب قصـر     تنهـا دو روايـت بـاال را صـريح در     صاحب جواهر، نه
چـه بسـا   « فرمايـد: نيسـت و مـي   ندانسته بلکه ظهوري هم براي آنها قائل )ائمه اصحاب

استمرارِ ابن مهزيار بر تمام خواندن در زمان [تحير] دليل بر شهرت و معروفيت تخيير و 
  ٣٨».افضليت اتمام در آن دوران باشد

  ۲پاسخ اشکال 

 همـه چگونـه اسـت کـه تقصـير بـه       ،حاب وجوب قصر متعين نبود؛ اوالًاگر نزد اص
زيار وجود خواهد واب ايشان به علي بن مهاصحاب نسبت داده شده و چه وجهي در ج

و اصوالً چرا در جواب علي بن مهزيار، او را مخير در قصر و اتمـام ندانسـتند و    داشت
	  �	� �i	F w�p\	�ثانياً، کالم ابن مهزيار مبني بر ضيق نفسـش  Y w	!��معنـا   ���	�� 
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ز تکليـف  نخواهد داشت؛ چرا که او يکي از افـراد واجـب تخييـري را امتثـال کـرده و ا     
  ٣٩ .واقعي، بريء الذمه شده است

  ۳اشکال 

مرحوم اصفهاني (شيخ الشريعه) با اينکه مستفاد از اين دو روايت را شهرت عملي و 
اما اين شـهرت را کاشـف از عمـل نکـردن ايشـان بـه        ،داندمي :توايي اصحاب ائمهف

بسا مستند شهرت، عدم وصول روايـات اتمـام    چه: «نوشته است روايات اتمام ندانسته و
به دست ايشان باشد تا بر طبق مقتضاي آن فتوا دهند؛ چرا که در آن زمـان، بـر خـالف    

  ٤٠».راويان نبوده است همهروايات نزد  همهعصر حاضر، 

  محمد بن اسماعيل بن بزيع صحيحه دليل دوم:

�«گويد: وي  �� ¬��� ���� ��7  �* �% k# �B&� &�3 k/�� &� ��  KE &�	 KD �6 K �g �	 �$ 	 K ¬�� ���	 �i �9 NE�� �� *� NG &/i�6 &%�'! & �K+� 
 Y8�E� k!� &� � �� �� &E� �i �$WWW.«٤١  

  بررسي داللي

ايـن صـحيحه   «انـد:  طورکه مرحومان وحيد بهبهاني، خويي و ميرزاي قمي فرمـوده  همان
ه قصـد اقامـت ده   صراحت دارد در اينکه مسافر بايد نماز خود را در مکه و مدينه ـ مادام کـ  

  داند. آن را ظاهر در وجوب قصر مي ٤٣سبزواري البته مرحوم ٤٢».ـ شکسته بخواند روز نکرده

  اشکال

صـاحب   ٤٦حکـيم،  ٤٥صاحب وسـائل،  ٤٤حلي،عالمه در مقابل، برخي از فقها؛ مانند 
داننـد و  معنا و مراد آن را بيان يکي از افراد واجب تخييـري مـي   ٤٨و اصفهاني، ٤٧جواهر

حلي اضـافه   محقق .تخيير و ارجحيت اتمام، قائل نيستند هن روايت و ادلميان ايمنافاتي 
وجوب تعيني اتمام در حق مسافر، تنها در جايي اسـت  « فرمايد: مي 7کند: گويا اماممي

  ٤٩».کندکه قصد اقامت مي
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  پاسخ مرحوم اصفهاني به اين اشکال

ند مبنـي بـر اينکـه شـايد     کبيان گذشته، پاسخي مطرح مي همرحوم اصفهاني، در ادام
KE « 7ظاهر سؤال، قابل چنين حملي باشد؛ اما در پاسخ، امام &� KD �6 K �g � �$ K ¬��  Y8� &�	 � �� �� &E� �i �$

 �E� k!��« ،کـه   وجود ندارد و شکسته خواندن در جـايي » قَصِّر« مجالي براي تصرف در ظهور
  ٥٠.استقصد اقامت نشده و اتمام در فرض قصد اقامت، متعين و ثابت 

  علي بن مهزيار  صحيحهدر  دليل سوم:

   که گفت:کند  نقل مياز محمد بن إبراهيم حضيني وي 
 �* �E�	 k!� �� � �� �� &VKs� �9 & K5 �$ �� �P� ��8 ���: � �;&7 : ��� � , &G &/ik\�� �* &E��� &�� &) ��$� �� �C KD �� ���� �c� �$��\��

 � K� ¬�&7 : �L�� ��8�i �9 , ��3 k/�� k�&6� �E�	 �i �$ &V	 Ks� ���	 � , �%	 �r3�r *�� &5 �$V�! *� �EV��&� &% �! &* kz�� ��= � �% k# �$ �E
 � �� ��W ��3 k/�� k�&6� �* �E� k!� &� ٥١ 

  بررسي داللي روايت

يـت  ، روا»عدم قصد اقامت ده روز«در فرض  ٥٢مرحومان وحيد بهبهاني و اشتهاردي
و معناي حديث طبـق بيـان مرحـوم وحيـد، چنـين اسـت:        دانندرا دال بر تعين قصر مي

تـواني اقامـت داشـته    اگر مي ؛اتمام تنها در جايي مشروعيت دارد که قصد اقامت داري«
  ٥٣».تواني اقامت کني، بايد قصر بخوانيتمام بخوان و اگر نمي ،باشي

  کالم مرحوم شيخ طوسي در معناي روايت

تمـام خوانـدن   «ايت، اين است کـه بگـوييم:   در نگاه مرحوم شيخ، بهترين معنا از رو
 رف نيتکه علم بـه عـدم    چندپذير است، هر اقامت ده روز امکاننماز براي مسافر، با ص

  ٥٤».اقامت داشته باشد و اين ويژگي از خصائص اين اماکن است

  اشکال بر معناي شيخ

بـا   قائل شدن به اين معنا به هيچ وجه صحيح نيست؛ چرا کـه قصـد اقامـت ده روز   
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شود و اکتفا کـردن بـه صـرف قصـد و     علم به خروج (تا حد مسافت شرعي) جمع نمي
که وجيه آن ذکر گرديده؛ مبني بر ايننيت اقامت، مخالف اجماع فقها است و آن چه در ت

  ٥٥».اين ويژگي از خصائص اين اماکن است، غريب و بعيد است

  بن عمار  معاوية صحيحهدليل چهارم: 

�Q&« گويد: وي مي & = �� � ��� ���� ��7  �E� �� �9 �% k# �$ �E & � �� �� �� � ��  Y8� ���	 � &L	 &$� ��F&77 	 & ¬��i��8 �9 :
 <�$ &� �? �E� �: � �$ ��3 k/��«.٥٦  

  بررسي داللت روايت

وجوب قصـر   هو سبزواري، روايت را از جمله ادلمرحومان سيد ابوالحسن اصفهاني 
سندي و داللـي و متعـين بـر     هر قابل خدشن را غياند و ميرزاي قمي، آبه حساب آورده

  ٥٧.کندوجوب قصر، مطرح مي

  حمل شيخ و پيروانش

مرحومان شيخ و نراقي، روايت را بر جواز قصر و بيان يکي از افراد واجب تخييـري  
  ٥٨ .کنند مي معنا

  اشکال بر اين حمل

بر تأويل اصحاب مبني بر جواز قصر، ايراد گرفتـه و ايـن خبـر و     ،٥٩صاحب حدائق
مرحوم خـويي در خصـوص معنـاي     .دانداير اخبارِ دال بر تقصير را متعين بر قصر ميس

    فرمايد:روايت مي
ايت و علم به آن را به اهلش واگذار کرد؛ چرا که کسي به تفصـيل  رو  اين ازبايد مراد 

[يعنـي هرگـاه مکلـف محـرم بـود       ،در اتمام و تقصير بين احـرام و احـالل قائـل نشـده    

تواند تمام هم بخواند] و شايد امر بـه  است و هنگامي که محلل بود، مياش قصر  وظيفه

خاطر نوعي مشابهت با عامه است کـه  شده، به» مادام محرماً«قصر که در اينجا منوط به 
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البتـه بـه هـر حـال ايـن       .شودقائل به قصر مطلقا هستند؛ بنابراين روايت حمل برتقيه مي

را نخواهد داشت؛ چرا که قطع داريـم فرقـي ميـان    روايت امکان معارضه با ساير اخبار 

  ٦٠.»اتمام و قصر در احرام و غير آن نيست

   ابو والد حناط است صحيحه دليل پنجم:

&Q� & K= �� &R�S ��K8 �7  ��	 KB� K��� �9 <�	 K� �� �	 � &� ���	&�� KU�� �%	�'! & �K+� ��	K8 ���: �5 &F ��K! �V�s ��K' �1 ¬�&7
 �� k��r , ���3 k/�� �� �6 �a �9 � � &� ���&�� �I KU�� &e � � ®  �%�'! & �K+� ��K8 ���: ��K' �1 KU&7 : &e ��� �i �9 , � ��K�� KE�� Á�&6�� &e

 k\ �F � ��Ki�6 KU�� �w�� ��K� �8 �9 �E �a�\&� <% �J! &� �9 <� � &F� �* <��3 �O �� &� ��K� k8 �O �*Y  ��	K' �1 KU&7 �* �	 �[K' &$ �@ ��	 K �°
 �[�\ K8 ���: �5 &F�  Y8� k\ �F �E �a�\&� <� � &F� �* <% �J! &� �9 <��3 �O � �[�&9 ¬� �/�6 K �g �* &E �ak\�� &) �w&\k�&sY  KU�� �w�� � � ��

� &VK' �6 K �g KU&7 �* k�&6�� �* <� K� �� �E� �i�K+� &V Ks� �9 ��K� &Z KU&7 &���� & K©�&� &�� �KP� �wK8&6 &) ��Ks�� �9 ��� &i �6 �I K� �� �E� �i�K+ <�
 �J �$ � �;&¨ �9 �� K[ �Z � K5�� �* �w�'K� �� � �$ K ¬��i �9Y  ��W ���3 k/�� k�&6�� �9 N� K[ �Z �w٦١ 

  بررسي داللت روايت

را با ديگر شهرها و اماکن يکسان دانسـته و   9الرسول مدينة، 7اماماين روايت در 
براي ايـن   که اگرکنند؛ در حاليحکمِ مسافر را بيان مي ،اي کلي گونه به ،در پاسخ پرسش

شهر خصوصيتي در جهت تخييرِ بين اتمام و قصر با افضليت تمام وجود داشـت، حتمـاً   
گذاردنـد؛ بنـابراين بـا توجـه بـه کـالم       پاسخ نمـي شدند و مورد پرسش را بي متذکر مي

ميرزاي قمي، مبني بر تماميت سندي و داللي، روايت داللت بر وجوب تعينـي قصـر در   
  ٦٢ .اماکن ياد شده دارد

  شکال اول ا

دال بـر تعـين قصـر دانسـته، و بـر       ،مانند ديگر رواياتاين روايت را  ٦٣مرحوم شيخ
    .کرده است حمل يکي از افراد واجب تخييري

  پاسخ مرحوم خويي 

  مدينــه وارد گرديــده، هابــووالد کــه دربــار هايــن حمــل، در مــوردي ماننــد صــحيح
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بلکـه معـين در قصـر     ،ظـاهر ، »عدم قصد اقامت«درست نيست؛ زيرا روايت، در فرض 
  ٦٤.است

  اشکال دوم

اگر نصوصِ تقصير، منحصر در ايـن صـحيحه بـود، امکـان داشـت چنـين بگـوييم:        
پرسش و پاسخ، معطوف به جهت عدول از نيت اقامت و تفصيل بين اتيـان نمـاز چهـار    

بـه نحـو کبـراي کلـي،      ،صدد بيان حکم عامايت دررو ،بنابراين .رکعتي و عدم آن است
به جهت نيز  7امام .داشته باشدنظر آنکه به اين مورد خاص  بيهاست،  مام مکانبراي ت

در  .الرسـول)  مدينـة نه به مـورد بحـث مـا (   است، داشته نظر سؤال عدول از نيت اقامت 
  ٦٥.حالي که نصوص ديگر نيز وجود دارد و منحصر در اين صحيحه نيست

  پاسخ

و بـراي  اسـت  باطل  ،سؤال نشودکه شامل مورد  طوريحمل روايت بر امري کلي، به
  ٦٦.باشد مياي واضح و روشن کننده هر تأمل

  رد پاسخ

 ؛٦٧در روايت را کلي بدانيم 7که حکم امام آن نيست تخصيص مورد، مانع از هالزم
بر صـورت بنـا  ها بـدانيم، در ايـن  شـهر  همهيعني اگر حکم وجوب قصر را کلي و براي 

بايد مورد سوال را که شهر مدينـه اسـت،   ، 9رتخييري دانستن نماز در مدينه، شهر پيامب
شود که در مقام جمع بين ادله، اين روايت از حکم خارج کنيم و اين نتيجه مانع آن نمي

  .را بر آن حمل کنيم

  اشکال سوم

روايت بر قصر خواندن نماز در شهرِ مدينه داللت دارد و با اخبارِ دال بـر تخييـر در   
ت ديگر، اين روايت مانع از قول بـه تخييـر در مسـاجد    ندارد؛ به عبارمنافاتي مسجدين 

  ٦٨ .نيست
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  پاسخ مرحوم بهبهاني

حمل شود  مسجدالنبيبر نماز در غير  ،مرحوم وحيد بهبهاني اين نظريه را که روايت
  گفته است:تا منافاتي با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين نداشته باشد، فاسد شمرده و 

که  با اين فرض ،ثانياً .شوداز روايات باب، اتمام در شهر مکه و مدينه استفاده مي ،اوالً

   .گزاردنداختصاص به مسجد داشته باشد، شکي نيست که اصحاب در مسجد نماز مي

است و  مسجدالنبياگر کسي بگويد روايت در مورد نماز خواندن در شهر مدينه و غير 

گفـت: طبـق ايـن     در پاسـخ او بايـد  ، گزاردندز ميهمه اصحاب در مسجد نمالو اينکه 

بيان، روايت به فرضِ نادر حمل گرديده و اين باطـل اسـت و اصـوالً تـرک استفصـال      

کـه   9و نمـاز در مسـجدالنبي   الرسـول مدينـة هنگام جواب از سؤال در اينجا، آن هـم  

کنـد و  همگان خواستار درک فضيلت و کثـرت نمـاز در آن هسـتند، افـاده عمـوم مـي      

  ٦٩.شودشاملِ حکمِ مذکورِ در روايت مي

  علي بن حديد صحيحهدليل ششم: 

   عرض کردم: 7گويد به امام رضارومي 
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  بررسي داللت روايت

ني قصـر  ييت را صريح در وجوب تعيمرحومان وحيد بهبهاني، بحراني و خويي، روا
  ٧١ .دانند مي

  اشکال مرحوم شيخ طوسي

کنـد؛ بـه عبـارت ديگـر، گويـا احتمـال       روايت، تنها وجوب تعيني اتمام را نفي مـي 
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 وجوبِ اتمام در اين دو حرم شـريف را  7که اماماست وجود داشته  ،برداشت وجوب
 مرحوم شيخ بر اين معنا چنين استدالل کرده اسـت:  .کند، نفي مي»عدم اقامت«در فرض 

 7کند که دوست داشتم، امامعلي بن حديد، در انتهاي روايت، به اين مطلب اشاره مي«
اتمام بوده، ولـي  بنابراين بيان نموده که او طالب وجوب  .مرا به تمام خواندن امر فرمايد

  ».او را به آن امر نفرموده است 7امام
افزايد: روايت، داللت بر وجوب تقصير ندارد و در نهايـت، جـواز   ايشان در ادامه مي

نسبت به عبداهللا بـه جنـدب،    7قصر در کنار مشروعيت اتمام است؛ چرا که ترحم امام
به نحـو وجـوب،    7گر امامبا عدم مشروعيت اتمام در اين اماکن ناسازگار است؛ زيرا ا

ديگر بر ابن جندب که مخالف ايشـان   ،به شکسته خواندن در اين اماکن امر کرده بودند
  ٧٢ .کردند بوده، ترحم نمي

    .کنندنيز به نوعي به اين اشکال اشاره مي ٧٤ميرزاي قمي و ٧٣مرحوم حکيم

  رد اشکال

انـد کـه   ظريـه بحراني و خويي روايت را صريح در وجوب قصر دانسته و بـر ايـن ن  
صـاحب حـدائق در    .کنار مشروعيت اتمام نيست ، قابل حمل بر جواز تقصير درروايت

    افزايد:توضيح اين مطلب مي
ظهور کالم ابن حديد در اين است که او تمايل داشت در تمـام خوانـدن آزاد باشـد و    

در پاسخ او فرمود: اتمام تنها بعد از  7بدون نيت اقامت هم بتواند تمام بخواند، اما امام

قصد اقامت ميسر است؛ يعني تمام خوانـدن، تنهـا بـه نيـت اقامـت ده روز، معلـق شـده        

  ٧٥.است

  بن وهب  معاوية صحيحهدليل هفتم: دو 
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  بررسي داللي اين دو روايت

را ، روايـت  ٨١و اشـتهاردي  ،٨٠صاحب ريـاض  ،٧٩بحراني ،٧٨عالماني چون سبزواري
  .دانندتخيير مي هظاهر در وجوب قصر و معارض ادل

  اشکال

قائلين به وجـوب قصـر    هبرخي ديگر از فقها، با اينکه اين دو روايت را از جمله ادل
اند به وجوب اتمام در جايي که مسافر قصد اقامت کند اند، ولي آن را حمل کرده شمرده
 .اند در فرض عدم اقامت ده روز، وجوبِ اتمام، تعين ندارد؛ بلکه تخييري اسـت و گفته

معارضـه و منافـاتي    ،وجـوب تخييـري   هاد شده، با جوازِ حاصل از ادلبنابراين روايات ي
ـ    بنابراين روايت ي .ندارد قـائلين بـه قصـر خـارج      هادشـده، ذو احتمـالين اسـت و از ادل

  گردد. مي
محقـق   ٨٢،»المنتهي المطلـب «حلي در عالمه توان به کالم از ميان قائلين به قصر، مي

(محمد  اولمجلسي  ٨٤،»و البرهان ةمجمع الفائد«مقدس اردبيلي در  ٨٣،»المعتبر«حلي در 
شــيخ طوســي در  ٨٥،»المتقــين روضــة«(محمــد تقــي بــن مقصــود علــي اصــفهاني) در 

    .اشاره کرد ٨٧»وسائل الشيعه«و شيخ حر عاملي در  ٨٦»تهذيب«

  معناي ذيل دو روايت

که قائلين به قصر، به صدر دو روايت استناد جسته و با توجه به ذيـل، دليـل    آنجا از
اند؛ ناگزيريم تمام مطالب مربـوط  و اوامر اتمام را بر تقيه حمل نموده ا کامل کردهخود ر



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۶۰
 

و روايـت  به اين دو روايت را در اين قسمت مطرح کنيم تا با نگاهي بـه صـدر و ذيـل    
  .تر گرددآن، وجه داللت واضح دربارهکلمات فقها 

البته مخالفـاني نيـز    کنند کهبعضي از فقها ذيل دو روايت گذشته را حمل بر تقيه مي
  گيريم:پي مي گونه اينبحث را  هاکنون دنبال .دارد

  اندرا حمل بر تقيه کرده» اتمام«فقهايي که اوامر 

روايت را دال بر وجوب قصر دانسته و با توجه به ذيـل   ٨٨مرحوم وحيد بهبهاني، .١
    .دانداي مي آن، اوامر دال بر اتمام را تقيه

  اشکال

خبـار دال بـر اتمـام، معـارض     اين معنا را بـا ا  ٩٠و نراقي ٨٩مرحومان صاحب رياض
  .ها را حمل بر تقيه نمودتوان آنخباري که به هيچ وجه نمياند؛ ا دانسته
موجب شـده اسـت    ٩٢نيز عنواني را که در برخي از روايات باب ٩١مرحوم حکيم .٢

انـد؛ يعنـي   دتعلق گيرد، همين مورد خاصِ مطرح شده در ذيل روايت مي» اتمام«امر به 
  .شمارداي بودن اخبار دال بر اتمام ميذيل اين روايت را شاهدي بر تقيه

  وجه تمايز و فرق اين دو چيست؟

اي تمام خوانـدن نمـاز در ايـن    مرحوم وحيد بهبهاني احاديثي را که به گونه توضيح:
م ـ بـا   دانند ـ اعم از روايات دال بـر تخييـر و روايـات دال بـر اتمـا       مي اماکن را مشروع

؛ اما مرحوم حکيم تنهـا روايـات دال بـر    است توجه به ذيل روايت، بر تقيه حمل نموده
  .کندحتميت اتمام را حمل بر تقيه مي

  اي دانستن روايات قصرتقيه

ض، اين روايات را حمـل بـر   مرحوم خويي، بعد از نقل اخبارِ تقصير و در مقام تعار
ـ  معاويـة  صحيحه )دليل سوم(مل را خود بر اين ح هکند و يکي از ادل تقيه مي ن وهـب  ب
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  نويسد:  مي داند و در توضيحِ روايتمي
نفسـه واضـح و   بر قصر و مشروعيت تمام في 7اي بودن امر امام داللت روايت بر تقيه

روشن است؛ زيرا اگر مشروع و صحيح نبود، مجـرد خـروج و رويـارويي بـا عامـه [در      

آمد و اين، همان امر به ترک نمـاز در  حساب نميهنگام خروج]، از مسوغات اتمام به 

بنابراين بايد گفت: خود اين بيان، شـاهد درسـتيِ اسـتناد بـه اوامـر       .آن روز خواهد بود

  ٩٣امر به اتمام فرموده، در حالي که مأمور به نيست؟! 7تقصير است و اال چگونه امام

اي ، شاهد است بـر تقيـه  بعضي از فقها هگفت مالحظه شد، ذيل روايت، بنا به که چنان
اي بودن روايـات اتمـام   بودن روايات اتمام و تخيير و طبق نظر بعضي ديگر، شاهد تقيه

  .اي بودن روايات تقصير استبنابر نظر سوم، شاهد و دليلِ تقيه .است

  اجنبي دانستن ذيل دو روايت

ـ را بيگانه از ما نحن گروهي از فقها، ذيل روايت بحرانـي در  داننـد؛ مرحـوم   ه مـي في
    گويد: باره مي اين

کننـده اعتـراض کـرده،     دانـد، سـؤال  اتمام را منحصر به اقامت ده روز مي 7وقتي امام

ايد، ولو قصـد اقامـت ده   که شما امر به اتمام کرده اند اصحاب روايت کرده«گويد:  مي

  ».روز نکند

 .ه اتمام نکـردم زلت آن مکان، امر بمن از جهت مقام و من«فرمايد: در پاسخ مي 7امام

؛ چرا که ايشان وقتي قصد است بلکه از باب مصلحت ديگر و دفع ضرر از شيعيان بوده

  ..»..شدندکردند، قصر خوانده و از مسجد خارج مياقامت ده روز نمي

در اين فرض با ما نحـن فيـه فـرق دارد و امـر بـه      » اتمام«که  شود از اين بيان استفاده مي

خواننـد و سـريع خـارج    صـوص افـرادي اسـت کـه قصـر مـي      اتمام در اين روايت، مخ

در ذيـل روايـت،    ٩٤کـه شـيخ   گونـه  همـان  .؛ ولي اتمام در اين باب، عام استشوند مي

خواننـد و در هنگـام نمـاز از    دانسته که با عامه نماز مي را مختص کساني 7کالم امام

امـا بـراي    .دگـرد  شوند، تنها براي اين افراد، وجوب اتمام مطـرح مـي  مسجد خارج مي
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که امر بـه اتمـام در ايـن بـاب، تخييـري      نيست؛ چرا 7ديگران مانعي از ترک امر امام

  ٩٥.است و امر به اتمام در اين روايت، حتمي است

  ٩٦.صاحب رياض، نراقي و سيد ابوالحسن اصفهاني نيز به اين مطلب اشاره دارند

  دليل هشتم: روايت عمار بن موساي ساباطي 
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  بررسي داللي روايت

ـ  ١٠٠کمري و کوه ٩٩صاحب جواهر ،٩٨مجلسي هعالم قـائلين بـه    هروايت باال را از ادل
نـد و مرحـوم   ا هروايات دال بر قصـر بسـنده کـرد    هذکر آن در زمرقصر دانسته و تنها به 

قائلين به قصر شـمرده و داللـت آن را    هروايت را از ادل ١٠٢و مرحوم ميالني، ١٠١بحراني
  .دانندبر تقصير، تمام مي

  اشکال

نيامدن ايـن روايـت در   «و  )قائلين به تخيير(» اعراضِ مشهور« ١٠٣مرحوم اشتهاردي،
نيز سـند   ١٠٤داند و مرحوم ميرزاي قمياعتنايي به روايت ميرا دليل بر بي» کتب معروف

  .شماردروايت را روشن ندانسته و اعتماد بر آن را جايز نمي
-گفتني است اين روايت، با فرض تماميت داللت، تنها نسبت به يکي از مکـان  نکته:

  .سيني، صادق استهاي چهارگانه؛ يعني حائر ح

  دليل نهم: اصل 

 از آنجـا  .کنند مي اي است که قائلين به قصر در اماکن چهارگانه مطرح از ادله» اصل«
شـود، بـراي   تقسيم مـي » اصل عملي«يعني عمومات فوقاني و » اصل لفظي«که اصل، به 

  گيريم:بندي بهتر، اين دليل را در دو مبحث پي ميوضوح بيشتر و دسته
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  لفظياصل . ۱

َو ( هشريف آيهاز  ١٠٥تعبير شده است،» اصالة التقصير«اين اصل که در کلمات فقها به 

يـنَ 
?

Gـالةِ إِْن ِخْفـُتْم أْن َفْفتِـَنُكُم ا وا ِمـَن الص? ْن َيْقُ�ُ
َ
ْرِض َفلَيَْس َعلَْيُكْم ُجناٌح أ

َ
ْبُتْم ِ� األ  إِذا َ�َ

sفِريَن 
نُوا لَُكْم َعُدو� 
ْ
 َكَفُروا إِن? ال

ً
البتـه در داللـت   برگرفته شده است.  )۱۰۱(نسـاء:   )ا ُمبينا

 ١٠٧که در روايات، هرچند ١٠٦اين آيه بر نماز مسافر، در ميان فقهاي شيعه اختالف است؛
از آن، در جهت اثبات تقصـير نمـاز مسـافر بهـره جسـتند و چگـونگي        7امامان شيعه

  .شريفه را براي نماز مسافر، به اصحاب نشان دادند هاستدالل به آي

  لفظيتمسک فقها به اصل 

  ديگر: لئمساالف) چند نمونه در 
کنيم و گاهي با فـرض قبـول   گاهي از حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه بحث مي

در يا در شهر  ؟کنيم که مثالً تخيير در کجا استتخيير در اين اماکن، موضوع شناسي مي
کند يـا خيـر؟ پـس     مي سرايت 7مانند حرم امام رضا ،اماکن متبرک ه؟ آيا به هممسجد

هـا  آن ، بحث موضوع شناسي اماکن اربعه است که به»ديگر مسايلچند نمونه در «مراد از 
  پردازيم: مي

در مقام استدالل بر عدم سـرايت حکـمِ تخييـر بـه      ١٠٩حلي، هو عالم ١٠٨ابن ادريس
  .دانندنماز مسافر قصر مي ديگر اماکن متبرکه، اصل را در

اصل در نماز مسافر را، در خارج از مساجد  ١١١و صاحب جواهر، ١١٠صاحب رياض
  .اندشريف (مسجدالحرام، مسجدالنبي و مسجد کوفه) قصر دانسته

  :حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه مسئلههايي از ب) نمونه
قائلين به تعـين قصـر، يکـي از     هدر مقام بيان ادل ١١٣و وحيد بهبهاني، ١١٢عالمه حلي

  .اندذکر کرده» اصل تقصير«آنان را  هادل
اي احتيـاطي، گفتـه اسـت:    باب، در نظريه همرحوم قاضي ابن براج نيز بعد از نقل ادل

  ١١٤».، قصر و عمل به آن در اماکن چهارگانه، احوط استمسئلهاصل در اين «
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  در ما نحن فيه» اصل فوقاني«تعيين 

اصـل  «يـا  » يعمومـات فوقـان  «توان به يعت را ميشر ياشهيو ر يلاصول و قواعد ک
حلي، بهبهاني و قاضـي ابـن   عالمه با توجه به تمسک بزرگاني چون  .ر کرديتعب» فوقاني

در نمـاز  » اصـل فوقـاني  «در ما نحن فيه، گويا در نظـر ايشـان،   » التقصير اصالة«براج، به 
يـا در اتخـاذ    اي نرسيديم ونتيجه باب به هلاست؛ بدين معنا که اگر از اد» تقصير«مسافر 

   .کنيمتمسک مي» اصل تقصيرِ نماز مسافر«به  ،نظر صحيح مردد شديم
و تقصـير را امـري   ، اتمـام  را مسـئله در مقابل، برخي از فقها، اصل فوقـاني در ايـن   

ـ    از جمله،  .دانندعارضي و خروج از اصل اتمام مي  همرحوم اردبيلـي در مقـام اعـداد ادل
  نويسد:قائلين به تخيير، مي

تواند، اعم از اخبار و اجماع مي هادل وسيله اصل در نماز، تمام بودن آن است و آنچه به

خصـوص امـاکن چهارگانـه، جـزو آن بـاقي      شـود و بقيـه، بـه   از اين گردونه خارج مي

  ١١٥.دمان مي

 معرفـي » اصـل تقصـير  «قائلين بـه قصـر را    هکه يکي از ادلحلي نيز پس از اينعالمه 
پاسخ از اين اصل، منع جريـان آن اسـت؛   «فرمايد: کند؛ در مقام پاسخ از اين دليل مي مي

  ١١٦».چراکه اصل تمام است

  ؟»اصل اتمام«يا » اصل تقصير«

  توان طرح کرد:سه عنوان مي مسئلهتوضيح: در اين 
���V9 E��X ;� <�$�� %=��* �3/��X اي که نماز ظهر و عصر و عشـا را بايـد    ليه(عموم او

  چهار رکعتي خواند).  
���M�* E��X ;��9�(+� Y8� <�� %=��* �3/��X .(عموم قصر بر مسافر)  
�²��X ;� �3/��� "G�  Y8�5$�P� ) �9�(+�XW  

اگر يک عام فوقاني داشته باشيم، يک عام وسطاني و يک خاص؛ به عبـارت ديگـر،   
با هم تعارض کنند و در روايات به هيچ جمع عرفـي نتـوان رسـيد و     مسئلهاگر روايات 
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اين است که بايد به عـام وسـطاني    مسئلهمرجحي هم موجود نباشد، اصل در  گونه هيچ
کـه شـک داريـم آيـا مسـافر در      تمسـک کنـيم و در جـايي   » يعني عموم قصر بر مسافر«

کنـيم   حکم مـي  ،اي نرسيديمنتيجهحرمين، بين قصر و اتمام مخير است و از ادله هم به 
که عام وسطاني، محکم است و لذا بايد گفت: مسـافر در ايـن امـاکن، بايـد نمـازش را      

   .شکسته بخواند و مخير بين قصر و اتمام نيست

  اصل عملي. ۲

شـکي  «گويـد:  مرحوم وحيد بهبهاني به اين اصل اشاره کرده، مي :اصل احتياطالف) 
است؛ بلکه برائت يقيني منحصر در همين است؛ زيرا فقها بـر  نيست که احتياط در قصر 

  ١١٧».صحت آن اتفاق دارند
  دو نکته:

  .قدر متيقن و مسلم در اين اماکن آن است که شخصِ مکلف، مسافر استيک ـ 
در اينجا ترديدي که وجود دارد اين است که آيا مسافر در اين امـاکنِ شـريف،   دو ـ  

  حکم ويژه اي دارد؟ 
در اين اماکن بدين صـورت اسـت کـه، اصـل وجـود تکليـف        مکلفشک  توضيح:

داند ظهر شده و نماز بر او، که از وطن خـود بـه ايـن امـاکن      قطعي است؛ مثل اينکه مي
داند آن نمازِ واجب، شکسته است و يا بين آن ولي نمي ،سفر کرده، واجب گرديده است

و » تعيـين «وران امـر ميـان   باشد؟ به عبـارت فنـي و اصـولي، د   و تمام خواندن مخير مي
است؛ يعني مسافر شک ندارد در اماکن چهارگانه مسافر است و همچنين شـک  » تخيير«

ندارد که نماز براي مسافر به صورت قصر جعل شده، منتها شک دارد کـه اگـر از بـاب    
صورت شک او بـه ايـن بـر    تخيير تمام بخواند آيا تکليفش امتثال گرديده است؟ در اين

اش سـاقط   محتمـل اسـت، تکليـف يقينـي     شه آيا بـا آنچـه بـدليت و عـدليت    گردد ک مي
که اشتغال يقينـي، برائـت   ليف معلوم برآيد؛ چراتک هشود؟ مسلم است که بايد از عهد مي

با اتيان نماز بـه صـورت قصـر، برائـت يقينـي از تکليـف وارده        طلبد. بنابراين يقيني مي
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  .ردحاصل کرده و ديگر شکي در اشتغال ذمه ندا
» وجوب قصر«در کنار » وجوب اتمام«البته الزم است به اين نکته اشاره کنيم که اگر 

  .محتمل باشد، اين بيان اساسي ندارد و مقتضاي احتياط، جمع بين قصر و اتمام است
بـه قصـر، بـه    قـائلين   ادلهمرحوم وحيد بهبهاني ضمن توضيح : اصل استصحابب) 

مسافر پيش از رسيدن به اين اماکن، مکلـف  «يد: گو مي کند و اصل استصحاب اشاره مي
  ١١٨».بود نمازش را قصر بخواند؛ در نتيجه، بعد از رسيدن نيز تکليفش همان است

 .خواند که به اين اماکن شريف برسد، نمازش را شکسته ميمسافر پيش از آنتوضيح: 
کـه ميـان   جب است نماز را قصر بخواند يـا آن کند که آيا واحال بعد از رسيدن شک مي

صورت، بـا توجـه بـه يقـين سـابق و شـک الحـق و         قصر و اتمام مخير است؟ در اين
  .تماميت ارکان استصحاب، اين اصل جاري خواهد بود

  اشکال

وحـدت متعلـق    ،ن استصحاب (يقين سابق و شک الحقرسد از ميان ارکا به نظر مي
زمـان متـيقن و   تعـدد   ،ن و شک در زمان واحد نزد مستصحباجتماع يقي ،يقين و شک

در اينجا » وحدت متعلق يقين و شک«تقدم زماني متيقن بر مشکوک)، رکن  ، ومشکوک
که  حالي غير اين اماکن تعلق گرفته، در کيفيت نماز در تمام نباشد؛ چرا که يقين سابق به

    .کيفيت نماز در اين اماکن متعلق است به ،شک

  پاسخ اشکال

کند که آيا وجـوب قصـر مبـدل بـه     ا شک ميمنته ،مسافر يقين به وجوب قصر دارد
کنـد؛ مکـان   استصحاب بقاي وجوب قصر ميبنابراين وجوب تخييري شده است يا نه؟ 
    .که مدخليتي در وجوب قصر ندارد

  رد پاسخ

گردد  اصوالً شک در مدخليت مکان، سبب شده است که مسافر در اين اماکن متحير
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رسـد  به نظر مـي  مخير است؟ بنابراين اتمامکه آيا قصر بر او واجب است يا بين قصر و 
  .همين احتمالِ مدخليت در عدم وحدت متعلق يقين و شک، کافي است

  آن هبخش دوم: قول به وجوب اتمام و ادل

که قائل بـه وجـوب اتمـام در امـاکن چهارگانـه هسـتند، مرحومـان سـيد          کساني از
  .باشندمي ١٢٠و ابن جنيد ١١٩مرتضي

کـالمِ حکايـت    ١٢٤ييو خو ١٢٣وحيد بهبهاني ،١٢٢صاحب رياض ،١٢١صاحب حدائق
و تعـينِ اتمـام در ايـن امـاکن      شده از سيد مرتضي و ابن جنيد را ظـاهر در منـع قصـر   

  .دانند مي

  اشکال به ظهور کالم ايشان در منع قصر

صاحب جواهر بعد از اينکه ظاهر کالمِ حکايت شده از سيد مرتضي و ابن جنيـد را  
  گويد: تعين اتمام دانسته، مي

کـه   گونـه  همـان امکان دارد که مراد اين دو بزگوار، نفي تحتم (حتميت) تقصير باشد؛ 

کنـد عبـارت    بلکه آنچه اين احتمال را تأييد مـي  .نيز چنين احتمال داده است ١٢٥شهيد

  است از:

  ١٢٦؛دانند مي را، رأي مرحوم صدوق مسئلهبعضي از فقها، تنها رأي مخالف در اين  .۱

رأي مختار شيخ، سـيد مرتضـي، ابـن جنيـد، ابـن       ١٢٧الشيعه،حلي در مختلف  ه. عالم۲

  ١٢٨؛داند ن حمزه را استحباب اتمام ميادريس و اب

اند که فقهاي سـه گانـه   تصريح کرده ١٣٠و عالمه در منتهي ١٢٩حلي در معتبر محقق .۳

(شيخ طوسي، شيخ مفيد و سيد مرتضي) و پيروان ايشان (ابن جنيد و ابن حمزه) نظريـه  

اند و تنها اختالف در تعميم حکم از حائر حسـيني  م در اين اماکن دادهبه استحباب اتما

  ١٣١.باشد به ديگر مشاهد شريف مي

  ١٣٢.انداي اين اشکال را مطرح کردهگونهمرحوم نراقي و بحراني نيز به
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  ن به وجوب اتمام در اماکن چهارگانهقائال هادل

  آيه شريفه: دليل اول

يَن َكَفُروا َو (
?

Gناهُ لِلن?اِس َسـواًء إِن? ا
ْ
ي َجَعل

?
Gسجدا�رام ا

ْ
Bوَن َقْن َسبيِل اهللاِ َو ا Iيَُصد

!مٍ 
َ
ُه ِمْن َعذاٍب أ

ْ
ٍم نُِذق

ْ
اٍد بُِظل

ْ
اِد َو َمْن يُرِْد فيِه بِإِ�

ْ
عاكُِف فيِه َو ا&

ْ
  ١٣٣)۲۵(حج:  )ال

الحرام، كه آن از مسجد ]همچنين[كساني كه كافر شدند و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند و 

كننـد يـا از نقـاط دور     چه كساني كه در آنجا زندگي مي ،مردم برابر قرار داديم هرا براي هم

و هركس بخواهد در ايـن سـرزمين از راه حـق     ]اند مستحق عذابي دردناك[شوند،  وارد مي

  ١٣٤ .چشانيم منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابي دردناك به او مي

  هبررسي داللت آي

  ند:کحلي نقل مي هعالم
بـه ايـن   » منع تقصير در اماکن چهارگانـه «جنيد بعد از بيان نظر خود مبني بر مرحوم ابن

کند و دليل خود را تساوي مستفاد از آيه، نسبت به مسـافر و مقـيم   شريفة استناد مي آيه

  ١٣٥ .داندمي مسجدالحرامدر 

  اشکال مرحوم نراقي

شـريفة   آيـه ايـن فقـره از    هتمام، دربارقائلين به تعين ا همرحوم نراقي در پاسخ به ادل
عاكُِف فيِه َو ا&ادِ (

ْ
و اما جواب از آيه اين است که آن، داللتي بر مـدعا  «گويد:  مي )َسواًء ال

  ١٣٦».ندارد
در  ١٣٧طباطبـايي،  هدر توضيح عدم داللت بايد بگوييم: آيه، طبق تفسير مرحوم عالمـ 

تواننـد  است؛ يعني همگان مـي » دن براي مسافر و مقيمتساويِ حقِ عبادت کر«مقام بيان 
ايـن معنـا،    .در آن مکان عبادت کنند و کسي حق ندارد ايشان را از ايـن عمـل بـاز دارد   

تـوان  کننـد کـه نمـي   شريفه، بيـان مـي   آيهكه در ضمن اشاره به  مستفاد از رواياتي است
  ١٣٨ .منع کرد مسجدالحرامحاجيان را از عبادت در 
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  عبدالرحمان بن الحجاج حيحهص دليل دوم

&Q� & K= �� � ���� ��K��� �� : ��� �7  <��3	 �O kI&7 �a &[�	&9 ¬�	 �/�6 K �g KU&7 �* k�	&6�� ���	 �i �9 &%	�'! & �K+� �* �%	 k# �B&� &E �ak\	�� &�	 ��
 <� � &F� �*.١٣٩  

  عثمان بن عيسي صحيحهدليل سوم: 

 &� �( �KP� � ���� ��K��� �� : ��� �7  &E�� K�&7 K� �� <� � &F� �* <��3 �O KV�� �* � �[k &��� ��� �i �9 & K5 �$ �� �KP� &) &E��� ¬/�� �* &��3 k/��W١٤٠  
 <� � &F� �*W١٤٠  

  بررسي داللت روايات دليل دوم و سوم

هـر دو   ١٤٤و خـويي،  ١٤٣صـاحب مـدارک   ١٤٢وحيـد بهبهـاني،   ١٤١مرحومان اردبيلي،
ن را آ ١٤٥مرحـوم سـبزواري،   .دانندروايت را دال بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه مي

آن دو را صـريح و نـصِ بـر وجـوب      ١٤٧و مرحوم بروجردي ١٤٦ظاهر و مرحوم بحراني
  .شمارندتعيني اتمام در اماکن چهارگانه مي

  اشکال

ـ    ممکن است کسي در داللت اين دو روايت خدشـه  ان کـه  اي وارد کنـد؛ بـه ايـن بي
کن وجـود  اي در مشروعيت تمام خواندن نماز در اين امابسا براي سؤال کننده، شبهه چه

م حظر، امر بـه اتمـام نمـوده اسـت؛ بنـابراين روايـت،       در مقام دفع توه 7داشته و امام
  .ظهوري در تعين وجوب نخواهد داشت

  عمر بن رباح صحيحه دليل چهارم:

 &� �( �KP� &R�S ��K8 � : ��� �7  Á�	 �$�� �* : ��	K8 � , k�	&6�� : ��� � ? � ��K�� K*�� Á�&6�� �% k# �$ �E � K�� 	8� Y Á�&6��	 �9 , &%	�'! & �K+�
 k�&6�� : ��� � ? � ��K�� K*�� �� �3 k/��.١٤٨  

  مسمع صحيحهدليل پنجم: 

&Q� & K= �� &R�� K� ��7  �� �� K �6 �E KV �! k�&6�� �9 �% k# �$ ��K8 ���: � �;&7 &e ��� � : ��� �.١٤٩  



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۷۰
 

  بررسي داللت روايات دليل چهارم و پنجم

دو  ،١٥٤و خـويي  ١٥٣صاحب ريـاض  ،١٥٢سبزواري ،١٥١اردبيلي ،١٥٠مرحومان بهبهاني
مرحـوم بحرانـي در    .دانندروايت گذشته را دليل بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه مي

   ادامه آورده است:
بسا بتوان ادعا کرد که روايت صريح است در وجوب اتمام، بدون قصد اقامت؛ چرا  چه

در آن توقـف و   نکهآ آن است که آن را طريق و راه قرار دهد، بي» مرور«که منظور از

  ١٥٥ .اقامتي داشته باشد

  حماد بن عيسي صحيحه دليل ششم

&Q� & K= �� &R�� K� ��7  , &L&�V	 �� �� &E �� �F �* ,&Q� &E �� �F ; ��&�� �V �$ &.�� K��� &) �E�� K� &�� &Q� &�K8 &� &U* ��K �� K� &$ : ��� � �L ks��
 �( �KP� &E �� �F �* , �5&' &$ Kv�K+� &G &$�� &E �� �F �*��$� Ã &� �� &�K� & K5. ١٥٦  

  مسمع صحيحه دليل هفتم

 ��� &�� �� K�&7 &R�� K� ��7  �� &$ �a &[�&9 �E�� K� &�� kU&7 ��V�i �! �* � � &Ä & KG �H&� �m� �� �! �I � �$ & K5 �$ �� �KP� &�K! �p �&n h �� �! &R�� �U� �1 : ��� �
 &�V �� Kp�K+� &� K$�S�.١٥٧  

  صدوق  همرسل دليل هشتم

u:�/�� ��7 : &%	 �9V �#K�� & &l K( �$ �* &%�'! & �K+� �* �% k# �B&� ��&�� �V �$ &% �D �� K��� &) &��3 k/�� �E�� K�&7 &�V �� Kp�K+� &� K$�S� �� &$
 & K5 �( �KP� &�&�� �F �*7.١٥٨  

  بررسي داللت روايات دليل ششم، هفتم و هشتم 

ايـن سـه    ١٦٣و اردبيلي ١٦٢کمري کوه ١٦١اصفهاني، ١٦٠بحراني، ١٥٩مرحومان سبزواري،
  .دانندروايت را دال بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه مي

  اشکال 

مرحوم خويي، در مقام بيان روايات دال بر اتمام، به اين روايات اشـاره نمـوده و در   
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  نويسد:  حماد بن عيسي مي صحيحهداللت آن، بر وجوبِ اتمام مناقشه کرده و در ذيل 
بـر اتمـام باشـد؛ ممکـن اسـت داللـت آن را بـر        تنهـا روايـت دالِ    ]صحيح حمـاد [اگر 

کند، اين اسـت  وجوب، انکار کنيم؛ چرا که نهايت چيزي که روايت بر آن داللت مي

باشـد،   مـي  ـتعالی   که تمام بودن نماز، از جمله امور مخزون در نزد خداوند ـ تبارک و 

ديگـر ظهـور در   بدون اينکه داللتي بر وجوب يا استحباب آن داشته باشد؛ اما روايـات  

 ١٦٤ .وجوب دارند

  آن  هقول به تخيير با افضليت تمام و ادلبخش سوم: 

  ن به تخيير با افضليت اتمام قائال

مفتـاح  «هاي گذشته، به روش مرحوم عاملي در  بخش هدر اين بخش، بر خالف روي
 تأسي کرده با توجه به تعبيرات گوناگون فقها در بيـان قـائلين بـه تخييـر و بـه     » الکرامه

 گونـه  ايـن تقسـيم و   يجهت گستردگي قائلين اين قول، کلمات علما را به چند دسته کل
  کنيم: ارائه مي

 ١٦٧و مرحـوم سـبزواري   ١٦٦صاحب مدارک ١٦٥،»تذکره«حلي در کتاب شريف  هعالمـ 
  اند. اين قول را مذهب و رأي اکثر فقها دانسته

 ١٧١اني،بهبهـ  ١٧٠اردبيلـي،  ١٦٩صـاحب معـالم،   ١٦٨،»مختلـف «حلي در کتاب  عالمهـ 
اند که قولِ مشهور فقهـا،   بر اين عقيده ١٧٤و صاحب جواهر ١٧٣راشد صيمري ١٧٢بحراني،

  .تخيير با افضليت تمام است
رت عظيمـي  شه«اند:  با اين تعبير آورده ١٧٦و صاحب جواهر ١٧٥البته مرحومان حکيم
  ».ستکه نزديک به اجماع فقها

، ١٨٠و صـاحب مستمسـک   ١٧٩خويي ١٧٨سيد ابوالحسن اصفهاني، ١٧٧محقق اصفهاني،ـ 
  دانند. اصل تخيير را مشهور مي

کنـد؛ صـاحب    ، اين قول را مذهب همه و يا اکثر اماميه معرفي مي١٨١صاحب وسائل



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۷۲
 

کالم مرحوم حر عاملي (صاحب وسائل) ظهور در اجماع فقها بر ايـن  « گويد: ١٨٢رياض
  ».قول دارد

  .اند انستهاين قول را اجماعي اصحاب د ١٨٤و ابن ادريس ١٨٣مرحومان شيخ طوسيـ 
گوينـد: ايـن    مي ١٨٨و سيد بحرالعلوم ١٨٧شهيد ثاني ١٨٦محقق کرکي، ١٨٥شهيد اول،ـ 

  .قول، مذهب اصحاب و از منفردات ايشان است

  قائلين به تخيير هادل

  دليل اول: اجماع

صـاحب   .اين قول را، اجماع فقها شمرده اسـت  هيکي از ادل ١٨٩مرحوم شيخ طوسي،
رياض نيز بعد از نقل کالم صاحب وسائل و تفسير آن بر ظهور در اجماع، ايـن اجمـاع   

  ١٩٠ .قول به تخيير دانسته است هرا يکي از ادل

  اشکال 

  اين دليل، از جهت صغروي و کبروي محل تأمل است؛ چرا که: 
  شود؟!   با وجود مخالفاني چون مرحوم صدوق، چنين اجماعي چگونه منعقد مي .١
است؛ بنـابراين، حجـت    آن محتمل  اجماع مدرکي است و يا حداقل مدرکي بودن .٢

   .نخواهد بود

  دليل دوم: روايت عمران بن حمران

 &� �( �KP� &R�S ��K8 �7  K+� &) � ¬����E��P� l(  Á�&6�� K*�� ? �� KB� K��� KU&7 �* �w�8 �9 �c K k�� KU&¨ �9 : ��� �
 �� �:� �! &� �* N KG �� �V �[ �9  KG �� & KG �K©�W١٩١ 

ا تمام؟ امام فرمود: يبه امام رضا عرض کردم: در مسجدالحرام شکسته [نماز] بخوانم و 

پس آن  ياست] و اگر تمام خواند يتوست [که مجز ي، پس براياگر شکسته خواند«

   ».ر، بهتر استيو خ يبهتر است و طلب خوب
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  حسين بن مختار صحيحهدليل سوم: 

 K� & K5 �( �KP� &� �� ��� &�� �� K�&7 &R�� K� �� , &���\ KA�K+� &�7  Á�&\	 �s �%	�'! & �K+� �* �% k# �$ ��' K8 ���: � �;&7 � ks&7 �L�� ��K8 � : ��� �
:� �: K� �! N KG �� �V �[ �9 �� KB� K��� KU&7 �* , �ª� �p �9 �c K ��� KU&7 : ��� � ? � ��Ki�s K*��W١٩٢ 

 يوقتـ  :نقل شده است که به امام عـرض کـرد   کاظم ين بن مختار، از امام موسياز حس

اگر شکسته «م؟ امام فرمود: يا شکسته بخوانيم، [نماز را] تمام يشو مي نهيوارد مکه و مد

 ادياست که ثواب نماز را ز يريپس آن خ ياست و اگر تمام بخوان يکه مجز يبخوان

  ».کند مي

  دليل چهارم: روايت علي بن يقطين

 &M Ki �! &�K� ¬ &� �� K� �� ��� &�� �� K�&7 � ���� ��K��� �� : ��� � , �57  ��K�	�� �* k�	&6�� : ���	 �i �9 , �%	 k# �B&� &G &/Kik\�� &� ��
 &�KC�'&� Á� &F�� � �$ �w�� Á� &F�� ¬��� kI&7 �� &�� �V&�W١٩٣ 

کاظم دربـاره شکسـته خوانـدن در     ياز امام موس: ن نقل شده که گفتيقطيبن  ياز عل

منتهـا دوسـت دارم    ؛سـت ي] نينييالبته واجب [تع .تمام بخوان«امام فرمود:  .دميمکه پرس

  .خود دوست دارم يتو هر آنچه که برا يبرا

  بررسي داللي

و خويي اين روايـات را   ١٩٧خوانساري ١٩٦ميالني، ١٩٥صاحب حدائق، ١٩٤کمري، کوه
از جمله روايات دال بر تخيير شمرده و آن را دليل و مستند مشهور علمـا در ايـن قـول    

ميـرزاي   ٢٠٠صـاحب جـواهر،   ١٩٩صـاحب ريـاض،   ١٩٨مرحومـان سـبزواري،   .اند دانسته
اين روايت را صريح و نص در مذهب و رأي مشهور فقها [تخييـر   ٢٠٢و حائري ٢٠١قمي

  .دانند با افضليت تمام] مي

  علي بن يقطين صحيحهدليل پنجم: 

 &� �( �KP� &R�� K� �� , �5&MKi �! &�K� ¬ &� �� K� ��7  ���	 �Z K�	 �$ �* k�	 �6�� ���	 �Z K� �$ : ��� � , �% k# �B&� &��3 k/�� &)
 k��W٢٠٣ 
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ن، از امام رضا نقل شده که نماز در مکه [چگونه اسـت؟] امـام فرمـود:    يقطيبن  ياز عل

  ».خواهد شکسته بخواند يبخواند و هر کس مخواهد تمام  مي هر کس«

  بررسي داللي

ايـن   ٢٠٨و ميرزاي قمي ٢٠٧صاحب مدارک ٢٠٦حائري، ٢٠٥بهبهاني، ٢٠٤صاحب جواهر،
البته اين روايت بر افضليت اتمـام ـ کـه بخشـي از      .اند روايت را صريح در تخيير دانسته

  .مدعاي مشهور فقهاي اماميه است ـ داللتي ندارد و تنها دال بر اصل تخيير است

  علي بن مهزيار صحيحهدليل ششم: 

 ��K=�\ �1 : ��� � , ��� �! &� K[ �$ ��K� Á &� ��  Y�7 &��k4�� �� �C KD �� &R��7  �* ¬����!%  ��¡ K�	 �� K� �C�8�\ K�� & � �w	&�� :

 <��3 �O KV�� �* &��3 k/�� &�� &BK\�\&� �� �$K� �! KU�� � �[K' &B �9 & K5 �$ �� �KP� &) &��3 k/8&� &G &/Kik\�� �* &E�� K� &�� &) �* <� � &F� �*
 �E� k!�� &� � �� �� �E� �i �$ &VK' �! K �g � �$ &��3 k/�� & K��i&� �� �$K� �! KU�� � �[K' &$WWW  KO�� ��� �[ �i �9 kU&¨ �9 k ��	 �� �* ���	 �Z�� ��'&�� �y

 k\ �F �w&� �p&� ��Ki &� K � �* �E� k!�� &� � �� �� �E� �i �$ h &VKs�� �I ��K' �1 � �;&7 , &G &/Kik\��&�Y  ���\ �# �9 �w�!K� �� �� &� K���
 & K5 �$ �� �KP� &) &�3 k/�� �� KJ�9 �Q� �w� �� K� �! �� KB&8 �� K � : &L¬M �A&�  Y8� �� �	 �s�� �9 ,�	 � &Ä & KG �q K;&7 �w	�� Á�	 &F

 ¬�&7 <% �[ �9� �] �$ & K5�\�' �(&� �w&� �; � KD �� �L�� : ��K8 �i �9 &��3 k/�� �� &$ �a &[�&9 ��&4 K#�6 �* � ��Ki�6 kI�� �a �[�\ K8 ���: ��	K=�\ �1 
 K� �D �s : ��� �i �9 ,� �p �#&� ��K= ���� �* � �p �#&� �wK���&7W  K �¥ kh�� : ��	K8 �i �9 ? & K5 �$ �� �KP�	&� d	&' KD �6 ��  * %	#$ ��	i9

 +�!%'W ٢٠٩ 
 يده از سـو يات رسينامه نوشتم که روا 7کند که به امام جواد مي ار نقليبن مهز يعل

حـرم اهللا و حـرم   (ف ين شـر يا شکسـته نمـاز خوانـدن در حـرم    يپدرانتان در مورد تمام 

ک نماز هم يچند که هر ،از آنها به تمام خواندن نماز يمختلف است، در برخ )الرسول

که قصد اقامت نشده  يمادام ،گر به شکسته خواندنيد يو در برخ امر شده است ،باشد

از اصحاب شما مرا بـه شکسـته خوانـدن نمـاز رهنمـود       يفقها . ...تامر شده اس، است

ام تنـگ   نهيسـ  .ن اماکن نداشـته باشـم]  يکه قصد اقامت ده روز در ا ي[البته مادام :دادند

ن مرقـوم نمـود:   يخود، چنـ  هپس امام به خط و نوشت .يا شومنکه نظر شما را جويشد تا ا
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، پـس دوسـت دارم   ير آن آگـاه يف نسبت به غين شريلت نماز در حرميتو که به فض«

پـس   ».يار نماز بگـزار يو بس يشکسته نخوان ،يشو يف مين دو مکان شريوارد ا يوقت

 يشان مشرف شدم و گفتم که مـن بـرا  يبه محضر ا يبعد از دو سال به صورت حضور

ف چـه بـود، امـام    ين شـر يد؛ مرادتـان از حـرم  ين جواب داديشما نامه نوشتم و شما چن

  .»نهيمکه و مد«فرمود: 

  بررسي داللي

ن، اين روايت را از ياز معاصر يمرحومان اردبيلي، ميالني، خوانساري، خويي و برخ
  ٢١٠ .اند جمله روايات دال بر تخيير با استحباب، شمرده

  اشکال

& ( 7کالم اماممرحوم بهبهاني،  K5 �$ �� �KP� &) &�3 k/�� �� KJ�9 �Q� �w� �� K� �! �� KB&8 �� K �  Y	8� ,�	 � &Ä & KG �q
 � ��Ki�6 kI�� �a �[�\ K8 ���: K;&7 �w�� Á� &F�� � �s��   کند:   معنا مي گونه اينرا  )�9

آيد که تمام خواندن نماز در ايـن امـاکن، در اختيـار ابـن      دست مي به  7از تعليل امام

داني؛ پس دوسـت   تو که فضيلت نماز در آنجا را مي«فرمايد:  مي 7مهزيار است؛ امام

حضرت دوسـت داشـتن را بـه خـودش نسـبت        آن .»دارم تمام خواندن را انتخاب کني

و تخيير به عنوان حکم [اگر مراد از تخيير در اين روايت، تخيير الهي  بنابرايندهد؛  مي

حق بـا آن دسـته   «کردند:  ر پاسخ چنين مرقوم ميد 7است، جا داشت که امام ]واقعي

فقها خطا کردند و حکم خداوند تخيير با افضليت تمام است و افضـليت   .روايات است

  ٢١١».تمام را بدون حتميت آن براي تو برگزيد

  شبل دليل هفتم: روايت ابي

 &Q� & K= �� &R�S ��K8 � : ��� � , ��K= &Z &R�� K� ��7  & K5 �( �KP� � K� � ��* ����7 , �* ��	¬�kM�� &� �� , K�	 �D �s ��� �
 �w	&� �; ��	 �D KC �! �a	 ks&7 : ���	 � , �G	 &/Kik\�� �U K* ��	 �! ��'&�� �y	 KO�� �T	KD�� kU&¨	 �9 : ��	K8 � , &L�&9 ���3 k/�� k�&6��

% �C �D kJ��W٢١٢ 



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۷۶
 

را  7نيحسـ ف امـام  يپرسيدم: قبر شر 7از ابوشبل نقل شده که گفت: از امام صادق

 يگفتم: برخ .»ارت کن و نمازت را در آنجا تمام بخوانيآري، ز«ارت کنم؟ فرمود: يز

 ن کـار را ضـعفا انجـام   يـ ا«فرمـود:   .انـد  از اصحاب شما نظـر بـه شکسـته خوانـدن داده    

  ».دهند مي

  بررسي داللي

%«: 7احتماالت در معناي کالم امام �C �D kJ�� �w&� �; �� �D KC �! �a ks&7  «  
  ال از مرحوم مجلسي:دو احتم

و جهـل بـه    )ضعف ايمـان (که ضعف در دين باشد ممکن است مراد از آن، کسي ـ 
  .را برگزيند ]و شکسته خواندن[احکام شريعت دارد و همين موجب شده تا مرجوح 

شايد مقصود کسي است که ضعف در بدن دارد و اتيان تمـام بـراي وي داراي   ـ نيز 
تر را اختيـار کنـد و لـو اينکـه      رديده که مورد آسانسختي و مشقت است و اين باعث گ

  ٢١٣.مرجوح باشد
مرحوم مجلسي پس از بيان اين دو معنا، احتمال دوم را اظهر و مؤيد قـول اختيـاري   

گزينـد و مـورد نخسـت را هـم      شمارد؛ يعني تخيير را با استحباب تمام بـر مـي   خود مي
يوب بن نوح و علي بن مهزيار و... منافي با اين قول و روايات پيشين؛ از جمله روايت ا

  ٢١٤ .بسا ضعف در دين به خاطر انتخاب مرجوح باشد داند؛ چرا که چه نمي

  اشکال مرحوم بحراني به هر دو احتمال مجلسي و بيان احتمال سوم

معناي نخست، با آنچه در کتاب کامـل الزيـارات آمـده،     ويژه بهدو احتمال ياد شده، 
کنـد، قصـر را    که از آنها نقل مـي  کساني ه ايوب بن نوح وسازگار نيست و آن اين بود ک

با آنچـه از روايـت علـي بـن مهزيـار برداشـت شـده، منافـات         همچنين  ٢١٥؛اند برگزيده
  ٢١٦.دارد

 هگويا مرحوم مجلسي از اين مطلب غفلت نموده که بزرگان اصـحاب و فقهـاي ائمـ   



 ۱۷۷  هاي چهارگانه نماز مسافر در مکان
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

کردنـد و ايـن بـا     بن مهزيار و ايوب بن نـوح انتخـاب   قصر را به شهادت علي :اطهار
 .ضعف در دين و جهل به احکام شريعت و ضعف و مشقت بدني ايشان سازگار نيست

کـه تمـام خوانـدن افضـل      مسئلهکسي باشد که با علم به اين  ،ممکن است مراد بنابراين
خاطر ضـعف در بـدن و    است، شکسته نماز بخواند و مرجوح را انتخاب کند (حال يا به

  .در دين) يا جهل به احکام و ضعف
ـ      نيز ديگر علما و بزرگان اخبـار   ه، از آن جهت کـه احاديـث دال بـر قصـر را بـر بقي

ترجيح دادند، علم بر افضليت تمام برايشان حاصل نشد؛ پس عمل آنان، ضعف در ديـن  
  ٢١٧ .و جهل به احکام شمرده نخواهد شد

  احتمال چهارم

در کالم صاحب حـدائق، در  مرحومان بهبهاني و ميالني، با اشاره به منافات ياد شده 
گوينـد: ممکـن اسـت مـراد از      مي ،رد احتمال مرحوم مجلسي، معناي ديگري ارائه کرده

قصد اقامت ده روز را ندارند تـا بتواننـد در ايـن     هکساني باشند که توان و زمين» عفهض«
  ٢١٨ .اماکن نمازشان را تمام بخوانند

  احتمال پنجم

 ير به همين منافات است، معناي ديگري بـرا کالمي که ناظ کمري نيز در مرحوم کوه
  گويد:   ت نموده و مييروا

 هبـودن ائمـ  » اصحاب السـر « مرحلهکساني باشند که به » ضعفه«ممکن است مراد از 
عميـر، بـا تمـام     ده باشند و بعيد نيست که امثال ابن نوح و صفوان و ابن ابيياطهار، نرس

البته ايـن بيـان مرحـوم     ٢١٩.سر نباشندشان در علم و عمل، از اصحاب  عظمت و بزرگي
  .کمري به نوعي جواب از اشکال صاحب حدائق نيز هست کوه

  عبدالرحمان بن حجاج صحيحهدليل هشتم: 

 KP� &�K� &�� K� k��� & K= �� K� ��l &� �( �KP� &R�S ��K8 � : ��� � , &@�7  �L	 �6 K� �$�� �wks�� �wK' �� h �* �� <�$� �] &� kU&7



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۷۸
 

 &) &E �ak\��&�  �	 �s K: �� �* � �;&7 d&��	 ��¡ K� &$ �́ �$ K� �$ �* � �s�� ��K' �1 �I ��� � &��k'�� &� K��� K� &$ �w&� �; �* & K5 �$ �� �KP�
��k'�� �� &$ � �s K �z�\ K�� �* ���3 k/�� ��' KB� K��� �% k# �$W٢٢٠ 

گفـتم: هشـام از شـما     7از عبد الرحمان، پسر حجاج نقل شده که گفت: به امام رضـا 

ن به خاطر عامه است؟ امام يا .ايد ن دادهيه امر به تمام خواندن نماز در حرمنقل کرده ک

 ،يم، نمـاز را تمـام خوانـده   شد يوارد مکه م يبلکه تمام پدرانم وقت ،نه تنها من«فرمود: 

  ».ميساخت يم يآن را از مردم مخف

  بررسي داللي

يـات دال بـر تخييـر    بزرگاني مانند اردبيلي، ميالني و بروجردي، اين روايت را از روا
که مرحومان خويي و صاحب حـدائق، اجمـال ايـن روايـت را       در حالي ٢٢١ .اند شمرده

  ٢٢٢ .دانند موجب تعدد احتماالت مي

  تيروا يان جهت استتار امام و به تبع آن در معناياحتماالت در ب

تند مـذهب و رأي اهـل   دانسـ  روشن است که عامه و اهل سنت مـي  احتمال نخست:
کـه قصـد اقامـت ده    شان شکسته خواندن نماز در سفر است (جز مواردي نپيروابيت، و 

بنابراين اگر يکي از ايشان براي کسب فضيلت و ثواب، نمـازش را در   .روز کرده باشند)
کرد تا بر او خرده نگيرنـد؛   خواند، آن را از اهل سنت مخفي مي حرمين شريفين تمام مي

ب خود شمرده و تمام خواندن نمـاز را در شـأن   زيرا ايشان چنين عملي را مخالف مذه
، يريـ گ ن خـرده يدفع ادليل ن به يدانستند؛ بنابرا عظمت و بزرگي و شرف اين اماکن نمي

  .کردند يم يتمام خواندن خود را از عامه مخف 7امام
  کند:   تر بيان مي مرحوم ميرزاي قمي، اين معنا را با عبارتي روشن

سـنت مخفـي    خوانديم و اعتقاد به افضليت تمام را از اهل مي ما نماز را به صورت تمام

که آنان در تمام شهرها قائل به تخيير هسـتند و بـاور قطعـي دارنـد کـه      کرديم؛ چرا مي

خوانند و فضيلت و برتري اتمام در امـاکن   شيعيان در سفر به هر شهري نماز را قصر مي
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شمردند و اين امر موجـب   ] را امري غريب ميآنهاچهارگانه [به خاطر عظمت و شرف 

ع قـرار  يشد که شيعيان اين باور و اعتقـاد خـود را از ايشـان پنهـان کننـد تـا مـورد تشـن         

  ٢٢٣.رندينگ

  نويسد:   شترِ اين احتمال پرداخته، مييمرحوم اصفهاني به تبيين و شرح ب
اينکه حرمين شريفين داراي مزيت تخيير و افضليت تمام باشند، در هيچ آيه و روايـت  

سـت  مطرح نشده و از همـين رو  7حتي تا زمان امام صادق 9شيعي؛ از رسول خاتم

که بيشـتر احکـام شـيعه     در حالي .شود در اين باب يافت نمي 7که حديثي از امام باقر

و پيـروان ايشـان در آن زمـان، در امـاکن      :ائمـه  .مستند به اين امـام بزرگـوار اسـت   

تمـام خوانـدن، عملـي بـود کـه       بنـابراين  .کردند مانند ساير شهرها عمل مي ،چهارگانه

دليلــي از کتــاب و ســنت نبــوي در نــزد اهــل ســنت نداشــت؛ لــذا بــراي دفــع ايــراد و   

  ٢٢٤.خواندند گيري، مخفيانه تمام مي خرده

  اشکال مرحوم بهبهاني

که به نوعي همـين احتمـال    ٢٢٥کاشاني مرحوم بهبهاني پس از نقل کالم مرحوم فيض
  نويسد:   کند، به اين معنا اشکال کرده، مي را در معناي روايت مطرح مي

اند مخفي نيست؛ زيرا اهل سنت هميشه مالزم و همراه اهل  فساد آنچه ايشان ذکر کرده

گزارند و در خود مکه بدون  که آنان در غير مکه، شکسته نماز مي بيت نبودند تا ببينند

از شهرها بر بعض ديگـر  خوانند؛ در نتيجه اعتقاد به تفضيلِ بعضي  مي قصد اقامت، تمام

در واقع از شعائر عامه و اهل سنت، تمام خوانـدن نمـاز در مسـافرت     .تقيه باشد خالف

که مخالف شمارند و مذهب شيعه را با اين مياست، اگرچه قصر را در کنار آن مرجوح 

  اين شما] در ه[البته بنا به گفت .اند و انکار و تشنيعي نداشتند دانند، پذيرفته اعتقادشان مي

صورت قول به تخيير در حرمين که به نوعي عين مذهب عامه است، مانعي نداشته؛ لذا 

کـه اسـتتار و پنهـاني بـودن       ماند؛ در حـالي  سازي باقي نمي وجهي براي استتار و مخفي

  ٢٢٦. ار قرار بگيرند و نکوهش شوند...زماني است که مورد انک
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بعد از قصد اقامت در مکـه،   :ائمهکه  ممکن است مراد امام اين باشد احتمال دوم:
مکه به صـرف تخييـر و    که ايشان در رسد خواندند؛ زيرا بعيد به نظر مي نماز را تمام مي

با اينکه خـود ايشـان ديگـران را ـ در      ؛نه ازباب قصد اقامت ده روز، تمام خوانده باشند
نهـي   صورت قصد اقامت ـ امر به اتمـام کـرده، از تمـام خوانـدن بـدون قصـد اقامـت        

بود و مصلحت نديد همان را که به هشام فرمـوده   گونه اين 7پس پاسخ امام .کردند مي
  ٢٢٧.بود به عبدالرحمان نيز بگويد

	�«کـه فرمـود:    7بسا کالم امام چه احتمال سوم: �s�� ��	K' �1 IWWW«،     اسـتفهام انکـاري يـا
م نبوديم کـه  آيا من و پدران«است:  گونه اينتقريري باشد؛ در اين صورت، مراد حضرت 

خوانديم [و اعتقادمان را که حتميت قصر بود]  شديم، نماز را تمام مي مي وقتي وارد مکه
کرديم تـا متوجـه    مي ي؟ يعني وضع و حالمان را از ايشان مخف»ساختيم از عامه پنهان مي

�� «صورت معناي  در اين .خوانيم نماز را شکسته مي ،که ما در سفر نشوند &$ � �s K �z�\ K����k'��« 
مخفـي   آنهانه اينکه تمام خواندن را از  ،کرديم خودمان را از مردم پنهان مياين است که 

  ٢٢٨.کند آنچه را از هشام نقل شده بود، تأييد مي 7معنا، امام بنابراين .ساختيم مي
� �&	��\�ak (آنچه ازکـالم راوي  احتمال چهارم: L	 �6 K� �$�� �w	ks�� �w	K' �� h �* �� <�$�	 �] &� kU&7 &E�   فهميـده

اي بـوده و تمـام    تقيـه  ،شود اين است که امر به تمـام خوانـدن نمـاز در ايـن امـاکن      مي
مـراد مـن از   «فرمايند:  در پاسخ چنين برداشتي مي 7امام .خواندن در آنجا افضل نيست

امر به اتمام، ترس از اهل سنت و براي تقيه نبوده؛ بلکـه بـه جهـت فضـيلت آن امـاکن      
شديم مخفـي از عامـه نمـاز را تمـام      من و پدرانم وقتي وارد مکه مي .مگونه امر کرد اين
اي بودن اتمـام   فهم و برداشت هشام، مبني بر تقيه 7صورت، امام  در اين ».خوانديم مي

  ٢٢٩ .را رد نمودند

  جمع بندي بين ادله 

  جمع عرفي . ١

و قـائلين بـه تعـين     ٢٣٠در مورد اين جمع که مرحوم صـدوق : تخيير موضوعيالف) 
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  کنند؛ بايد گفت: قصر مطرح مي
نسـبت بـه قصـد     ،روايات دال بر وجوب اتمام که در فصل دوم مقاله مطرح گرديـد 

اقامت ده روز و عدم آن، اطالق دارند، و روايات دال بر تعين قصر، تمام بودن نمـاز در  
عموميت ناشي از اطـالق   بنابرايناين اماکن را به قصد اقامت ده روز مقيد نموده است؛ 

در ايـن صـورت، روايـات فصـل      .گردد تقصير حمل مي هتمام، بر تقييد ناشي از ادل هادل
دوم بعد از اين حمل و جمع عرفي، بر استحباب انتخاب اقامـت ده روز در ايـن امـاکن    

کننـد کـه    کنند؛ به عبارت ديگر، اين روايات مسافر را ترغيب مي توسط مسافر داللت مي
  ن اماکن عزم و قصد اقامت کند.اي در

مـذکور در فصـل   شود که تخيير مستفاد از روايات  با توجه به اين بيان، مشخص مي
گـردد؛   به تخيير مسافر بين انتخاب قصد اقامت ده روز و عـدم آن معنـا مـي    ،سوم مقاله

يعني مسافر در اين اماکن شريف، مخير است خود را از کساني قرار دهـد کـه بـا قصـد     
خوانند و يا از کساني باشد کـه نمازشـان را شکسـته     ت ده روز، نمازشان را تمام مياقام
شود نـه   يير موضوعي معنا ميايات، به تخرو ازاينخوانند و به اصطالح، تخيير مستفاد  مي

  حکمي.
طبق اين حمل، ميان اماکن چهارگانه و ديگـر شـهرها تفـاوتي وجـود نـدارد؛ مگـر       

ت ده روز توسط مسافر و در نتيجه تمام خوانـدن او در ايـن   بگوييم انتخابِ اقام اینکه
  ٢٣١.اماکن افضل است

  اشکال

سـت، اشـکاالت متعـددي    در اين اماکن، که قول مشهور فقهاقائلين به تخيير حکمي 
  شود:   اند که به اين صورت دسته بندي و بيان مي مطرح کرده

  اشکال اول به تخيير موضوعي

ويژگي و مزيتـي بـراي ايـن امـاکن شـريف بـاقي        طبق اين جمع که بيان شد، ديگر
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کنـد و نيـز   » قصـد اقامـت ده روز  «ماند؛ زيرا مسافر در تمام شهرها مخير است کـه   نمي
کـه تمـام     مخير است که چنين قصدي نکند؛ در حالي که آنچه از روايات (مانند رواياتي

آيـد، ايـن    مـي  دست ) بهاست خواندن را مذخور و از علوم مخزون الهي به شمار آورده
  ٢٣٢ .است که در اماکن چهارگانه، نوعي ويژگي و مزيت وجود دارد

اي به کالم مرحوم بحرانـي   براي فهم بيشتر و بهتر از اين اشکال، شايسته است اشاره
  گويند:   ايشان مي .داشته باشيم

در صورت عزم بر » تمام«، در صورت عدم قصد اقامت و وجوب »قصر«وجوب تعينيِ 

بسـا بتـوان آن را از    اضـح و معلـوم بـوده؛ بلکـه چـه     د اصحاب ائمـه، امـري و  اقامت، نز

حال اگر اتمامِ وارده در اين روايات را مقيد به  ...ضروريات دين در نزد ايشان بر شمرد

که مرحوم صدوق و کسـاني کـه نظـر ايشـان را      گونه همان[قصد اقامت ده روز بدانيم 

در اخبار متعدد ـ  مسئلهديگر وجهي براي تکرار اين  ]،اند، قائل به آن هستند قبول کرده

ماند؛ [چرا که طبق اين جمع، روايات بـه امـري    که در اين باب مطرح شده است ـ نمي 

کنند و اين با تعدد روايات باب و سؤال از نماز مسـافر در ايـن امـاکن     بديهي اشاره مي

هـا در   ين اماکن و سـؤال پس حق اين است که بگوييم نماز مسافر در ا .سازگار نيست]

ويژگي اين اماکن، تنها به اين خاطر بوده که آنـان مزيـت و خصوصـيتي از بـراي ايـن      

  ٢٣٣.اماکن شنيده بودند و آن همان رجحان اتمام بدون قصد اقامت است

  پاسخ از اشکال اول

اند؛ چرا کـه طبـق    مرحوم صدوق و پيروان او، مزيت اين اماکن شريف را نفي نکرده
و در نتيجـه تمـام خوانـدن نمـاز،     » اقامت گزيـدن بـه مـدت ده روز   «صرف  اين حمل،

فضيلت دارد؛ در حالي که در ديگر شهرها اين فضيلت و خصوصيت نيست؛ به عبـارت  
ديگر، استحباب و رجحان قصد اقامت ده روز در اين اماکن، همان خصوصيتي است که 

سـبب تعـدد سـؤال اصـحاب از     باعث ممتاز شدن آن در مقايسه با ديگر شهرها شده و 
  ٢٣٤ .گرديده است :ائمه
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که تمام خواندن مسافر در اين اماکن را مذخور و مخـزون   البته از ظاهر رواياتي :نکته
موضـوع امـر مـذخور    » تمام خوانـدن «آيد که خود  به دست مي ٢٣٥اند، علم الهي شمرده

 گونـه  ايـن نـاي  مع بنـابراين  .قصـد اقامـت موضـوع آن   باشد و آن  هکه مقدمنه اين ،است
روايات همان مشروعيت تمام خواندن مسافر در ايـن امـاکن بـه خـاطر خصوصـيت آن      

پس آنچه در جواب از اشکال آورديم، بـه نـوعي تأويـل بـردن ايـن       .اماکن، خواهد بود
  ٢٣٦ .روايات به معناي غير ظاهر است

  اشکال دوم بر تخيير موضوعي 

برخي از روايات دال بر اتمام، جاري توان گفت که اين جمع نسبت به  در اينجا نمي
�> «با عباراتي همچون  آنهاکه امر به اتمام در   است؛ (رواياتي � &F� �* <��3 �O KV�� �* « و  »مرارا«يا

�«يا  �� K �6 �5 &F « که اين اخبار بـر تمـام خوانـدن مسـافر بـه مجـرد       چرا ٢٣٧ همراه است)؛
يک نماز در آن، تصريح دارنـد و بـه    هاقامدخول يا گذر کردن از اين اماکن و يا حتي با 

قابـل   ،ه قصد اقامت نشده باشـد، نـص بـوده   اصطالح، بر تمام خواندن نماز در جايي ک
  ٢٣٨.تقييد نيست

  اشکال سوم بر تخيير موضوعي

  :  استمطرح نموده  گونه اينسومين اشکال را مرحوم بحراني 
قصر [که در فصـل نخسـت   که معلوم است، موضوعِ روايات دال بر وجوب  گونه همان

] و در 9تنها شـامل دو حـرم اسـت؛ [حـرم اهللا و حـرم الرسـول       ،رساله مطرح گرديد]

کـه مـدعاي     نتيجه، تعارض [بدوي] منحصر در همين دو حـرم خواهـد بـود؛ در حـالي    

که قصد اقامـت    مادام[مرحوم صدوق، وجوب تقصير در هر چهار مکان شريف است؛ 

دو حرم شريف  آنهاخبار دال بر وجوبِ اتمام، که موضوع بدين ترتيب ا .]نکرده باشد

ماند و تنها خبري که نص بر تقصـير در دو   ديگر است، بدون معارض [بدوي] باقي مي

وارد شـده،   7حائر حسيني دربارهاست که  ٢٣٩حرم ديگر است، روايت عمار ساباطي



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۱۸۴
 

بـدون   بـود،  7کوفـه و حـرم اميـر مؤمنـان     آنهـا صورت اخباري که موضـوع   در اين[

و آن هم ضعيف و نادر است و صالحيت معارضه با اخبار دال بر  ]ماند معارض باقي مي

در هر حال، اخبار کوفه که معارضي ندارد، چرا بايد از تحت اخبـار دال   .تمام را ندارد

  ٢٤٠.»بر اتمام خارج گردد؟

نماز مسافر در دو حرم الهـي   مسئلهمرحوم صدوق با اين جمع، تنها  ،به عبارت بهتر
  .و نبوي را حل کرده است

اين جمع (تخيير همراه با افضليت اتمام) که برخـي از قـائلين بـه    : تخيير حکميب) 
  کنند؛ به اين شرح است:   مي قول مشهور، آن را مطرح

  معنا و تفسير اول از تخيير حکمي 

ن انتخاب قصر يا اتمـام در  اند که مسافر بي روايات تخيير، بر اين مطلب تصريح کرده
، و به اصطالح اين دسته از روايـات، نـص در تخييرنـد؛ در    مختار است اماکن چهارگانه

بنـابراين بـا    .حالي که روايات اتمام، در وجوب تعييني تمام خواندن نماز ظهـور دارنـد  
توجه به اينکه روايات تخيير از روايات اتمام اظهر است، از وجـوب تعيينـي آن دسـت    

کنـيم؛ بـه عبـارت     داريم و بر وجوب تخييري با استحباب تمام خواندن، حمل مـي  ميبر
ديگر تمام خواندن مسافر در اين اماکن، عمل به يکي از افراد وجوب تخييـري خواهـد   

شواهدي از ميان روايات تخيير بـر ايـن حمـل وجـود      .بود، که البته افضل آن نيز هست
خوانـدن در ايـن امـاکن، بـه نحـو تعيينـي واجـب         کنند: تمام دارد که در آن تصريح مي

  ٢٤٣ .و عمران ٢٤٢روايت ابن مختار ٢٤١نيست؛ همچون روايت علي بن يقطين،
که قصد اقامت نکـرده   يمادام ،از سوي ديگر، روايات تقصير بر شکسته خواندن نماز

ر در جـواز  ييـ ات تخيـ ت روايـ ز بـا توجـه بـه اظهر   يات نين روايکه ا ، ظهور دارندباشد
ـ ييوجوب تع ين اماکن، بر نفيخواندن نماز در اشکسته  ت تمـام  يـ حتم ياتمـام (نفـ   ين
  .گردد مي که قصد اقامت شده باشد، حمل ييمگر در جا ،خواندن)
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است که مسـافر در ايـن امـاکن بـين شکسـته و تمـام       اين بنابراين معناي روايات تقصير 
صورت است که تنهـا    اين خواندن نماز مخير است؛ جز آنجا که قصد اقامت ده روز کند. در

  ٢٤٤ ).شود ميگردد؛ (اتمام به نحو تعييني بر او واجب  تمام خواندن نماز بر او واجب مي

  اشکال بر اين معنا از تخيير حکمي 

دسـت برداشـتن از ظهـور تعينـي      ٢٤٧و وحيد بهبهـاني،  ٢٤٦خويي ٢٤٥مرحوم حائري،
و داننـد   مـي زـ حملي عرفي روايات اتمام را ـ با توجه به اظهريت روايات تخيير بر جوا 

کنند؛ اما نسبت به روايات تقصـير، حمـل آن را بـر جـواز و مرجوحيـت       آن را قبول مي
کـه قصـد    يمـادام  ،بر شکسـته خوانـدن نمـاز   را پذيرند؛ چرا که داللت اين روايات  نمي

دانند؛ به عبـارت ديگـر، هـم روايـات      را صريح و غير قابل حمل مي باشد، اقامت نشده
دانند و نسبت بـه ايـن دو    خود نص مي يهم روايات تقصير را، بر مفاد و مؤداتخيير و 

    .شوند که در صفحات بعد، به آن خواهيم پرداخت دسته از اخبار، قائل به تعارض مي

  تفسير دوم از تخيير حکمي

  بيان کرده است:   گونه اين، تخيير حکمي را ادلهمرحوم حکيم در مقام جمع بين 
ن اماکن، تخيير مسافر بين شکسته و تمام خواندن نماز است، مگـر  حکم اولي در اي«
صورت تنها يکي از آن دو (قصر يا اتمـام)   عنوان ديگري برآن عارض شود، در اين آنکه

، ناشي از اخـتالف  مسئله، اختالف اصحاب در اين بنابراين .بر مسافر واجب خواهد شد
براي ايشان خواهد بـود کـه آن نيـز ناشـي از تفـاوت       :اوامر صادر شده از سوي ائمه

 جهاتي است که بر حسب آن، يکي از اين دو امر به صورت معين (بـر مسـافر) واجـب   
کنـد؛   [يعني اگر عنوان ثانوي پديد آيد، حکم مسافر در اين اماکن تغيير مي ٢٤٨».باشد مي

اين امـاکن بـر او واجـب    مثالً اگر قصد اقامت (ده روز) کند، تنها تمام خواندن نماز در 
است و ديگر حق ندارد نمازش را به استناد حکم اولي در اين مواضع (که تخيير است)، 

  ].شکسته بخواند
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  تعارض. ۲

که گذشت، گروهي از فقها داللـت بعضـي از اخبـار را آبـي و عـاري از       گونه همان
ائل به تعـارض  بندي بين روايات باب، ق دانند؛ لذا در بحث جمع ع عرفي ميحمل و جم

بعضي را بر بعـض  ، :شوند و با توجه به مرجحات مطرح شده از سوي معصومين مي
تر، مرجحات مطـرح   بندي شفاف دهند؛ به جهت نظم هرچه بهتر و دسته گر ترجيح ميدي

 گونـه  بدينتقسيم نموده و » مرجح عام«و » مرجح خاص«شده در کلمات اين علما را به 
  کنيم:  ارائه مي

  يح خاص ترجالف) 

 هدر مورد اخبار متعارض بايد گفـت: اگـر در روايـات همـان بـاب، حـديثي از ائمـ       
در آن  7خاص، وارد شده باشد و امـام  مسئلهناظر به اختالف روايات در آن  :اطهار

ناميـده  » تـرجيح خـاص  «در اصـطالح   ،روايت يکي از طرفين را بر ديگري ترجيح دهد
نيز مطرح گرديد؛ علي  تر پيش که چنانجود دارد؛ در اين بحث نيز اين ترجيح و .شود مي

را در  مسـئله که اختالف و تعـارض روايـات وارد شـده در ايـن     بعد از آن ٢٤٩بن مهزيار
ارسال کرد، حضرت در پاسخ، ناظر به روايـات بـاب، تخييـر     7اي براي امام جواد نامه

بنابراين در بحـث مـا    .ددان همراه با افضليت تمام را براي مسافرِ اين اماکن، مأمور به مي
ترجيحي خاص از سوي ائمه وارد شده و ديگر وجهي براي رجوع به مرجحات عام که 

  ٢٥٠ .ماند گردد، باقي نمي در تمام فقه جاري است و کليات آن در علم اصول مطرح مي

  اشکال

حديـد   آن حـديث، ابـن   کـه در   اگر به روايت علي بن حديد بنگريم، خواهيم يافـت 
 کنـد و   نيز عرضه مي 7اصحاب در بيان حکم مسافرِ اين اماکن را، به امام رضااختالف

دانـد؛ بنـابراين،    در پاسخ ايشان، تمام خواندن را منوط به قصد اقامت ده روز مي 7امام
چه وجهي دارد که در ترجيح خاص، به روايت علي بن مهزيار اسـتناد کنـيم و روايـات    
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دال بر اتمام و تخيير را بر احاديث تقصير مقدم بدانيم، در حالي که روايـت ابـن حديـد    
ف بوده و اتمام در آن بـه قصـد اقامـت ده روز، منـوط و     نيز به نوعي ناظر به اين اختال

  ٢٥١.مشروط گرديده است

  جواب از اشکال

تواند با حـديث ابـن مهزيـار     دارد؛ بنابراين نمي يروايت علي بن حديد ضعف سند
پس روايت علـي   .است» ال حجت«و » حجت«معارضه کند؛ به عبارت ديگر، تقابل ميان 

ن مقام است؛ عالوه بر اينکه با عمل مشـهور فقهـا بـه    بن مهزيار تنها مرجح خاص در اي
   .گردد آن، نيز تقويت مي

اما روايت علي بن مهزيار  ،که هر دو روايت را از جهت سند يکسان بدانيم  به فرض
ر يـ ت اخيح با رواين موارد ترجيمقدم است؛ چراکه از خود معصومين وارد شده که در ا

صادر گرديد  :اگر روايتي از يکي از معصومينبه اين معنا که  ٢٥٢از حيث زمان است؛
ديگري (منافي بـا آن) پاسـخ داد، کـالم امـام بعـدي مقـدم       گونه  و معصوم بعد از آن، به

صادر گرديده، بـر روايـت    7در بحث ما نيز، روايت ابن مهزيار که از امام جواد .است
تنهـا حـديث    مرجح خـاص،  بنابراين .باشد است، مقدم مي 7ابن حديد که از امام رضا

  ٢٥٣.ابن مهزيار خواهد بود

  ترجيح عامب) 

در باب تعادل و تراجيح که از مباحث علم اصول است، مرجحات منصوص، به پـنج  
ترجيح به موافقـت  «، »ترجيح به شهرت«، »ترجيح به صفات«، »ترجيح به احدثيت« هدست

 چنـد شـود؛ هر  ارزيابي مي آنهاتقسيم و حجيت » ترجيح به مخالفت با عامه«و » با کتاب
که بعضي از علما از ميان اين مرجحات، تنها ترجيح به موافقت با کتـاب و مخالفـت بـا    

  ٢٥٤ .پذيرند عامه را مي
حکم نماز مسافر در اماکن اربعه، فقها در مقام تعارض ميان روايات بـاب،   مسئلهدر 
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کننـد؛ البتـه تـرجيح بـه      اشـاره مـي  » مرجح مخالفت با عامـه «و » مرجح شهرت«تنها به 
، بنـابراين  .کننـد  اي از روايات مطرح مـي  اي بودن دسته مخالفت با عامه را در بحث تقيه

اول  مرحلـه ام به آن اشـاره خـواهيم کـرد، در    آنچه در اين قسمت، از ميان مرجحات ع
  .باشد مي ترجيح به شهرت، و بعد از آن ترجيح به مخالفت با عامه

  ترجيح به شهرتيک ـ 

که نظريات فقها را در اين زمينه مطرح کنيم، شايسته است ابتدا شـهرت و  آنپيش از 
  م:يياقسام آن را بيان نما

  شهرت سه نوع است:
اويان بسياري روايتي را نقل کنند و در مقابـل آن، نـدرت و   ـ شهرت روايي؛ يعني ر

    .دانند مشهور فقها اين قسم را از جمله مرجحات باب تعارض مي .شذوذ قرار گيرد
 ـ شهرت عملي؛ يعني استناد مشهور فقها در عمل و در مقام حکم دادن، بـه خبـر و  

    .شود ضعف سند روايت ميکننده  روايتي، که اين شهرت جبران
ه سـند آن  نکـ آ  نا است که فتوايي مشهور باشد، بـي ـ شهرت فتوايي؛ و آن به اين مع

کـه روايتـي در بـاب      فتوا را بدانيم؛ حال اين عدم آگاهي از سند، يا به اين خاطر اسـت 
يـا بـر طبـق آن اسـت، امـا       ليکن فتوا برخالف آن اسـت و  ،يا وجود دارد ،وجود ندارد

  ٢٥٥ .بوده يا خير دانيم مستند به اين روايت نمي
در بخش اول مقاله مطرح گرديد که نخستين دليل قائلين به تقصير، شـهرت مسـتفاد   

(شـيخ   ٢٥٦از روايت علي بن مهزيار و سعد بن عبداهللا است و به تعبير مرحوم اصـفهاني 
له مبعـدات قـول بـه    از جم ،الشريعه) شهرت (عملي و فتوايي) مستفاد از اين دو روايت

شـهرت   هطور کامل (نسبت به اصل استفاد بهد که در آنجا کلمات فقها چناتمام است. هر
ولـي آنچـه در    ،گرديداز اين دو روايت و حجيت آن و نظر موافقين و مخالفين) مطرح 

ولي  .اينجا به دنبال آن هستيم، اين است که ايشان به عنوان مرجح از آن استفاده نکردند
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در ايـن بحـث شـهرت     ،خدشه کرده بودند که در اين شهرت در عوض قائلين به تخيير
مـتن بـه کـالم ايشـان، اشـاره       هکـه البتـه در ادامـ    کنند تخيير را به عنوان مرجح ذکر مي

   .گردد مي
(شـيخ محمـد    ٢٥٨و محقق اصفهاني ٢٥٧مانند مرحوم نراقي ،برخي از قائلين به تخيير

احاديـث دال بـر اتمـام و    «بـا  » روايـات دال بـر تقصـير   «حسين)، در مقام تعارض ميان 
بنابراين، به خـاطر همـين جهـت    «فرمايند:  مي کنند و مي ، به مرجح شهرت اشاره»تخيير

عالوه بر اينکه به اعتبـار شـهرت    .] ترجيح با روايات اتمام و تخيير استي[شهرت عمل
  ».نيز ترجيح با اين روايات [اتمام و تخيير] استروايي و فتوايي 

  در نگاه قائلين به تخيير با افضليت تمام» مخالفت با عامه«ترجيحِ دو ـ 

نظر داده و روايات تقصير را نص در » تخيير با افضليت اتمام«برخي از کساني که به 
بـا  » ات تقصـير رواي«دانند، در باب تعارض بين  شکسته خواندن نماز در اماکن اربعه مي

اي بودن  تقيه«کنند و آن را در باب  ، اين مرجح را ذکر مي»روايات دال بر اتمام و تخيير«
اي بـودن ايـن دسـته از     کنند و براي اين حمل (حمل بر تقيـه  مي مطرح» روايات تقصير

   .کنيم اند که در ادامه به ترتيب به آنها اشاره مي روايات) ادله و وجوهي بيان کرده
اي کنيم تا مـراد از آن، در   ه پيش از بيان اين وجوه، الزم است به اقسام تقيه اشارهالبت

همچنين به جهت وضوح هرچـه بيشـتر مبحـث تقيـه، شايسـته       .اين مبحث واضح شود
اي داشـته   اهل سـنت، در منـابع معتبـر خودشـان اشـاره      هآراي مذاهب چهارگان  است به
  باشيم:

  اقسام تقيه

  ي است.ا تقيه 7د کساني در مجلس تخاطب، خود امر امامـ گاهي به دليل وجو
کننـدگان   دهند تا عمـل  کنند يا نظري مي در مورد چيزي حکم مي 7امام گاهي نيزـ 

    .به آن، به عنوان شيعه شناخته نشوند و اين، تقيه در عمل است
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شـود   ، بحث در مورد تقيه از نوعِ دوم است؛ يعني اگر ـ مثالً ـ گفته مي  مسئلهدر اين 
احاديـث، مکلـف بـه     گونه ايناي است؛ مراد اين است که شيعيان در  روايات قصر، تقيه

  ٢٥٩.اند تا در اين اماکن خاص شناخته نشوند تقصير شده

  اهل سنت در مورد نماز مسافر  هينظر

ابن حنبل تخيير است و رأي شـافعي   هنظري«نويسد:  مي» المغني«ابن قدامه در کتاب 
  ٢٦٠».است و مالکي اتمام و حنفي به وجوب تقصير فتوا داده

ـ انهالمجتهد و  ةيابد«کتاب  ايشان در هنظري آمـده اسـت:    گونـه  ايـن  ٢٦١»المقتصـد  ةي
مالـک در   .شافعي قائل به تخييـر اسـت   .ابوحنيفه و پيروانش، قائل به تعين قصر هستند

بيشتر روايات نقل شده از او، قصـر را مسـتحب مؤکـد شـمرده و ابـن حنبـل، شکسـته        
  .شمارد خواندن را رخصت دانسته و اتمام را افضل مي

فقـه شـافعي در قـرن پـنجم و ششـم نوشـته        دربارهکه » المهذّب«و » االُم«دو کتاب 
کـه بـر   » بدائع الصنائع«اب و کت ٢٦٢اند: شافعي فتوا به جواز قصر داده است اند، گفته شده

  ٢٦٣ .داند ابوحنيفه را تعين قصر مي هاساس فقه حنفي نگاشته شده، نظري
ـ  مي» المذاهب األربعهالفقه علي «الجزيري در کتاب  شـافعي و حنبلـي    هنويسد: نظري

داننـد و   البته با اين تفاوت که حنابله اتمـام را افضـل مـي    .تخيير بين قصر يا اتمام است
ها  دانند و حنفي يز به شرطي که سفر به حد سه مرحله رسيد، قصر را بهتر ميها ن شافعي

ولـي   ؛ها بر اين مطلب اتفاق دارند که شکسته خواندن از مستحبات مؤکد است و مالکي
  ٢٦٤.شود اختالف دارند در جزايي که بر ترک آن مترتب مي

قـائلين    ، به ادلهر اين زمينه مشخص گرديداکنون که مراد از تقيه و آراي اهل سنت د
  پردازيم: اي بودن روايات تقصير مي به تخيير در اثبات تقيه

  اي بودن روايات تقصير  ها در اثبات تقيه تخييري هادل

واضح است که عامه و اهل سنت هيچ ويژگي بـراي ايـن امـاکن قائـل     : دليل نخست
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 ؛داننـد  يکسان مـي نيستند و شکسته خواندن نماز براي مسافر در تمام اماکن و شهرها را 
هرچنـد نظرشـان مختلـف     .که سيره و عملشان نيز گوياي اين مطلـب اسـت   طور همان

 هشـريف  آيـه تعداد زيادي از ايشان به تخيير اشاره دارد؛ چرا که بـه ظـاهر    هاست و نظري
الة( وا ِمَن الص? ْن َيْقُ�ُ

َ
َفلَـيَْس (انـد؛ يعنـي    تمسک جسته )۱۰۱(نساء:  )َفلَيَْس َعلَْيُكْم ُجناٌح أ

کنند؛ به عبـارت ديگـر،    را به معناي جواز قصر نماز براي مسافر معنا مي )َعلَْيُكْم ُجنـاحٌ 
کـه سـفر     هنگـامي «کننـد:   معنـا مـي   گونـه  ايندهند و  شريفه را مالک قرار مي آيهظاهر 

    ».کنيد، گناهي بر شما نيست اگر نماز را شکسته بخوانيد مي
کنيم کـه   حکمِ کليِ نماز در سفر است، اما اشاره ميالبته جاي اين مطلب، در بررسي 

از سـوي   .کنند و نه رخصـت  را عزيمت معنا مي  آن ٢٦٥علماي شيعه با استناد به روايات،
براي اين امـاکن خصوصـيتي    :ديگر شايسته نيست در اين مطلب ترديد کنيم که ائمه

سته از روايات بـراي بيـان   بنابراين، اگر امر به شکسته خواندن نماز در اين د .قائل بودند
تفـاوتي ميـان ايـن     گونه هيچحکم واقعي باشد، همانا اين خصوصيت لغو خواهد بود و 

شود؛ به  بر تقيه حمل مي، بنابراين بايد گفت روايات دال بر قصر .اماکن و غير آن نيست
ال که اگر هيچ روايتي به غير از روايات اين دو دسته (روايات دال بـر تخييـر و د    طوري

قطعيه، اوامر دال بر تقصـير   هباز هم به خاطر اين قرين ،بر تقصير) در مقام وجود نداشت
در حالي که روايـات دال   ٢٦٦ .شمرديم روايات تخيير را مقدم مي ،را بر تقيه حمل نموده

  .بر اتمام نيز خود دليل ديگري بر اين مطلب است

  اشکالِ دليل اول

بنابر قول به تقصير و حمل روايات بر  ،که در بحث جمع عرفي اشاره شد گونه همان
که طبق ايـن حمـل، خـود    شود؛ چرا خصوصيت و مزيت نفي نميتخيير موضوعي، اين 

در حالي که در  ؛اقامت گزيدن به مدت ده روز و تمام خواندن نماز داراي فضيلت است
بـارت ديگـر، اسـتحباب و    ديگر شهرها اين فضيلت و خصوصيت وجـود نـدارد؛ بـه ع   
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رجحان در قصد اقامت، همان خصوصيتي است که باعث ممتاز شدن آن در مقايسـه بـا   
توان اخبار تقصـير را حمـل    شود؛ لذا بايد گفت: به استناد اين دليل نمي ديگر شهرها مي

    .بر تقيه کرد
» مخـزون «و » مذخور«در روايات دال بر اتمام، تمام خواندن نماز، از امور : دليل دوم

آن است که تمـام خوانـدن نمـاز در ايـن      هدهند و اين نشان ٢٦٧در علم الهي شمرده شده
بنابراين اوامر دال بر شکسـته خوانـدن نمـاز     .شود اماکن از خصائص شيعه محسوب مي

  ٢٦٨.اند که موافق با عامه است، به يقين از باب تقيه صادر شده
يل پيشين تفـاوت دارد؛ زيـرا در اينجـا، از    اين دليل با دل: تفاوت دليل نخست با دليل دوم

شـود کـه تمـام خوانـدن، از      ماننـد دو روايـت يـاد شـده، فهميـده مـي       ،روايات دال بر اتمام
شود و در نتيجه روايات دال بر قصر، با ايـن بيـان، حمـل بـر      هاي شيعه محسوب مي ويژگي
و با توجه بـه ايـن قرينـه کـه     روايات   اين شوند؛ اما در دليل قبل (دليل اول) فارق از تقيه مي

کنـد و احاديـث قصـر     اين اماکن واجد خصوصيتي هستند که آن را از ديگر اماکن ممتاز مـي 
  گونه مزيتي براي آن قائل نيستند؛ لذا بر تقيه حمل شدند. همگام با اهل سنت هيچ

کند کـه   بن وهب معرفي مي معاويةمرحوم خويي سومين دليل را حديث  :دليل سوم
  ٢٦٩ :فرمود
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    اند: ايشان در توضيحِ روايت فرموده
بـر قصـر و مشـروعيت تمـام فـي نفسـه واضـح و         7ماي بودن امرِ اما داللت روايت بر تقيه

واال اگر مشروع و صحيح نباشد، آيـا مجـرد خـروج و رويـارويي بـا عامـه [در        .روشن است

هنگام خروج از مسجد] از مسوغات اتمام است، و آيا اين، همان امـر بـه تـرک نمـاز در آن     
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اي بودن به اوامـر تقصـير    روز نيست؟! لذا بايد گفت خود اين بيان، شاهد درستي استناد تقيه

  امر به اتمام فرموده است در حالي که مأمور به نيست؟! 7است؛ واال چگونه امام

اين فقيه بزرگوار در ادامه، کالمِ خود را با بيان روايت عبدالرحمان بن حجاج تأييـد  
  کند:   مي

� «کنـيم:   مطلوب ماسـت، بـا روايـت ابـن حجـاج تأييـد       ممکن است آنچه را�	K8 � &R�S
 &� �( �KP�7  �* �� <�$� �] &� kU&7®  ��� � &��k'�� &� K��� K� &$ �w&� �; �* & K5 �$ �� �KP� &) &E �ak\��&� �L �6 K� �$�� �wks�� �wK' ��
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آيد، اين است که اتمـام مخـالف تقيـه     دست مي چرا که آنچه از استتارِ تمام خواندن به

  ٢٧٢ .است و عمل عامه بر شکسته خواندن نماز بوده است

بر تمام خواندن نماز، در ايـن دو روايـت    7در گذشته در خصوص معناي امر امام
، به طـور کامـل و   (ذيل روايت ابن وهب و روايت ابن حجاج) و در بيان جهت اين امر

از احتمـاالت   يکـ يان شـد،  يـ ه بکـ  مفصل توضيحاتي به نقل از فقها ارائه گرديد و چنان
ـ ن يگريوجوه د ،ن است و در جهت استتاريت ايمطرح در خصوص روا ز وجـود دارد  ي

  کنيم: نظر مي که از تکرار آن در اينجا صرف

  صر در نگاه قائلين به تعين ق» مخالفت با عامه«ترجيحِ سه ـ 

اشـاره و بـه آن   » مخالفت بـا عامـه  «قائلين به تقصير، در فرض تعارض نيز به مرجحِ 
    .اند کنند و به استناد آن، اخبار اتمام و تخيير را حمل بر تقيه نموده استناد مي

  آوريم:  در اين مورد کالم مرحوم وحيد بهبهاني را مي
تقيـه اسـت و ايـن     :معصـوم  هاختالف در روايات صادره از ائمـ  اسباب ترين مهماز 

بر آن داللت دارد؛ از سويي هر دو حـرم شـريف    ٢٧٣امري است که عقل و نقلِ متواتر

کـه تـرک تقيـه در ايـن دو مکـان        طـوري  (مکه و مدينه) از مشاهد اهل سنت است؛ به

طور قطع از روي تقيه  ممکن نيست؛ لذا بايد گفت: تمام خواندن نماز در اين اماکن، به

مسافر را در تمـام شـهرها تخييـر ميـان قصـر و       هدرست است که اهل سنت وظيف .است
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  که:  طور هماندانند، اما شعارشان اتمام است؛  اتمام مي

  .اند، ليکن شعارشان غير تمتع است را صحيح شمرده تمتعـ حج 

  .آورند اند، ليکن آن را از شعائر اهل سنت به حساب مي ـ تکتف را مستحب شمرده

   .شمارند دانند، اما آن را از شعائر شيعه مي بر خاک را مستحب ميـ سجده 

، از شعائر اهـل سـنت   لئمساکه برخي از  و مانند اين موارد در فقه بسيار است به طوري

داننـد، امـا آن طـرف ديگـر را از شـعائر شـيعه        است و با اينکه يک طرف را جـايز مـي  

ولـي آن را از   ،دهنـد  ا اجـازه مـي  در مبحث ما هم شکسته خواندن ر .کنند محسوب مي

بـه تقيـه عمـل     :شيعيان در تمام ايـن مـوارد بـه دسـتور ائمـه      .شمارند شعائر شيعه مي

؛ يعنـي  »کننـد  اين اعمال را از شما قبول نمـي «در روايتي آمده است:  که چناناند؛  کرده

ند، ولي ده دانند و گاهي خود نيز آن را انجام مي اهل سنت با اينکه تقصير را حالل مي

بسـا اگـر آن عمـل را انجـام دهيـد،       دانند و چه و آن را شعار شما مي پذيرند از شما نمي

شود که اخبار دال بر تخيير با رجحان تمام ـ  چگونه مي .مورد آزار و اذيت قرار بگيريد

که همان مذهب و نظر اهل سنت است ـ مذهب و رأي شيعه هـم باشـد؟! بـا اينکـه در      

 آنچه موافق عامه است، به جهـت تقيـه بـوده و رشـد و    «ا رسيده است: اخبار متواتر به م

  ».در مخالفت آن استتعالی 

هـاي شـيعه اسـت و     تمام خواندن از شـعائر عامـه و قصـر خوانـدن از ويژگـي      نکهخالصه اي

کـه بـه خـاطر حفـظ خـود و       اند مبحث ما نيز مانند ساير مباحثي است که ائمه تصريح کرده

. بنـابراين،  ]انـد  و سبب صدور روايات متعارض شده[اند  ه اختالف انداختهکيان تشيع، ما را ب

اي را در  رعايت قاعده در شناخت روايات مخالف با اهل سنت از موافق، جـاي هـيچ شـبهه   

  ٢٧٤ گذارد. انحصار حکم بر طبق نظر مرحوم صدوق؛ يعني تعين قصر باقي نمي

  اي شمردن روايات اتمام  اشکاالت تقيه

کـه    شوند؛ يعني رواياتي نمي بر اين مورد حمل ،٢٧٥بعضي از روايات نخست:اشکال 
انـد، قابـل حمـل بـر تقيـه       تمام خواندن را از امور مخذور و مخزون علم الهـي شـمرده  
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آن را از  :ائمـه  ،نيستند؛ چرا که وجهي ندارد که اگر اتمـام از روي تقيـه صـادر شـده    
  .مخزون در علم الهي معرفي کنندامور 

در پاسـخ پرسـش    :الزم بود ائمه ،اگر تمام خواندن از روي تقيه باشد دوم: اشکال
مخفيانه دو رکعت خوانده، «فرمودند:  مي گونه ايناصحاب از حکم مسافر در اين اماکن، 

   ».اي، دو رکعت ديگر هم بخوان سالم بده و براي اينکه آشکار نشود شکسته خوانده
و حائر حسـيني از مشـاهد خـاص شـيعه     روشن است که مسجد کوفه  اشکال سوم:

توان گفت که مراد از امر به اتمام در اين دو مکان، امر بـه تخييـر    است؛ حال چگونه مي
  ٢٧٦شود؟! نيز هست و در اينجا حمل بر تقيه مي

  پاسخ مرحوم بهبهاني به اشکال سوم

 ،آيد که مسجد کوفه و حائر حسيني از مشاهد خاص شيعه به شمار مي  درست است
کتـب عامـه و خاصـه، از     کن تفاوتي ميان آن دو و مکه و مدينه نيسـت؛ چـرا کـه در   لي

روايات بسياري در فضيلت مسجد کوفه و نماز خوانـدن   :اطهار هو ائم 9پيامبر خدا
يـز در ايـن   بنابراين اهل سنت ن ٢٧٧وارد شده است؛ 7در آن و زيارت اباعبداهللا الحسين

روشن است که اگر اين دو مکـان شـريف،    .دارندشد داشته و اماکن تجمع کرده و آمدو
از آنجا بيرون  ،سنت مورد اذيت و آزار قرار گرفتهمخصوص شيعه بود، آنان توسط اهل 

در حالي که چنين نبـوده و   .کردند آنان به اين اماکن نهي مي شدند و ائمه نيز از آمدن مي
کردنـد و   هـم زنـدگي مـي    شته و باشد دار کنار شيعه، به اين دو مکان آمدواهل سنت د

به همين خاطر است که زيارت اربعـين از   .اند بسا شيعيان در اينجا در اقليت هم بوده چه
از عالمـات   7و يا زيارت حضـرت امـام رضـا    ٢٧٨عالمات شيعه و مؤمنان شمرده شده

  ٢٧٩ .مؤمنان خاص محسوب گرديده است
هـا بـه شـيعه روا     ذيـت ايم کـه چـه آزار و ا   دانيم و شنيده عملکرد متوکل را همه مي

بردنـد، سـاعتي مهلـتش     در عصـر وي اگـر بـه شـيعه بـودن کسـي پـي مـي         ٢٨٠ .داشت
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بر اختصـاص دو مکـان مسـجد کوفـه و حـائر       ين اشکال سوم مبنيبنابرا ٢٨١.دادند نمي
  .مل و دقت استأيان محل تعيبه ش ينيحس

  برداشت و نتيجه

جهت داللت، که هـر يـک   تک روايات از  پس از روشن شدن مستند اقوال و بررسي تک
به بيـان نظريـات علمـاي ديگـر در ايـن زمينـه        ،اند از قائلين نسبت به قول خود مطرح کرده

پرداختيم و بعد از اينکه عبارات فقها را در داللت اين مستندات، بـه صـورت منطقـي مقابـل     
و  در ذيل قول به تخيير، وجوه جمـعِ روايـات بـاب را مطـرح نمـوديم      ،يکديگر قرار داديم

اصولي، ابتدا جمع عرفي را بيان کرديم که بـه نقـل از قـائلين بـه وجـوب قصـر،        هبنابر قاعد
تخيير موضوعي و قائلين به تخيير، تخيير حکمي بيان شد و بعـد از آن، در فـرض تعـارض،    

که بنا بـه   ابتدا مرجح خاص به نقل از فقها و علما مطرح و سپس، بحث مرجح عام ارائه شد
  است.  » با عامه تمخالف«و » شهرت«منحصر به مرجح  ،اين مبحث کالم فقها، در

بنـدي مناسـب آورديـم و در     باره را با دسـته  مات علما در اينهمچنين نظريات و کل
ـ اميد اسـت مـورد رضـايت حضـرت      .اختيار محققان و پژوهشگران قرار داديم اهللا  ةبقي

  قرار گيرد! [اعظم
  
  
  

                                                           

  .١٠٠، ص١٧الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج. ١

  .١٠١، ص١٧همان، ج. ٢

  .٤٤٨، ص٤همان، ج. ٣

  به بعد. ٤٣٨، ص١١الحدائق الناضره في احکام العترة الطاهره، ج. ٤

  به بعد. ٤٢١، ص٣به بعد؛ الحاشيه علي مدارک األحکام، ج ١٨٧، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٥
 

������� 
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  به بعد. ٣٧٤، ص٤ل في تحقيق االحکام بالدالئل، جئرياض المسا. ٦

  به بعد. ٧٤٤مناهج االحکام، ص. ٧

  به بعد. ٣٠٤، ص٨مستند الشيعه في احکام الشريعه، ج. ٨

  به بعد. ٣٢٩، ص١٤جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم، ج. ٩

  به بعد. ٢٩٨ص  ٩مهذب االحکام، ج. ١٠

  به بعد. ٦٥٠کتاب الصالة، ص . ١١

  به بعد. ٢٩٧ص  ١٠مفتاح الکرامه في شرح قواعد العالمه، ج. ١٢

  به بعد. ٤١٩، ص٣و البرهان في شرح إرشاد االذهان، جمجمع الفائده . ١٣

  به بعد. ١٦٨صالة المسافر، ص . ١٤

  به بعد. ١٩٥، صهمان. ١٥

  به بعد. ٩٥النجم الزاهر في صالة المسافر، ص. ١٦

  به بعد. ٣٢٢البدر الزاهر في صالة الجمعه و المسافر، ص. ١٧

  به بعد. ١٧٩، ص٨مستمسک العروة الوثقي، ج. ١٨

  به بعد. ٣٠٢، ص١ي فقه االماميه، جمحاضرات ف. ١٩

  به بعد. ٣٩٥، ص٢٠موسوعة االمام الخوئي، ج. ٢٠

به عنوان نمونه: تذکرة الفقها، مختلف الشـيعه فـي أحکـام الشـريعه، منتهـي المطلـب فـي        . ٢١

تحقيق المذهب، الخالف، جمل العلم والعمل، ذکري الشيعه في أحکام الشريعه، المعتبـر فـي   

  السرائرالحاوي... و...شرح المختصر، 

  .١٢٣، حديث٢٥٢؛ الخصال، ص١٢٨٣، ح٤٤٣، ص١الفقيه، ج اليحضره من. ٢٢

  .٢٠٤، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢٣

، ١٧٤ ه، مصباح: المشهور بين أصحابنا تخيير المسافر بين القصر و االتمام، ورقـ ةکتاب الصال. ٢٤

  .٧٠٠٨ هآيت اهللا مرعشي نجفي، شمار هکتابخان

  .١١٠صالمهذب، . ٢٥

  .١٨٨، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٢٦

  .٣٣٠، ص١٤جواهر الکالم، ج. ٢٧
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؛ وســائل ٨، حــديث ٥٢٥، ص٤؛ الکــافي، ج١٤٨٧، حــديث ٤٢٨، ص٥تهــذيب االحکــام، ج. ٢٨

  .١١٣٤٦، ح٥٢٤، ص٨الشيعه، ج

  .٣، حديث٥٤٦، ص٦؛ مستدرک الوسائل، ج٧، حديث ٢٤٨، ص٨١کامل الزيارات، باب . ٢٩

  .١٨٧، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٣٠

  .٤٠١، ص٢٠موسوعه االمام خويي، ج. ٣١

  .٤٤٢و ٤٤١، صص١١حدائق الناظره في احکام العترة الطاهره، ج. ٣٢

  .٢٨٤احكام الصالة (لشيخ الشريعه)، ص. ٣٣

  .٣١١، ص٨مستند الشيعه، ج. ٣٤

  .٣٨٠، ص٤ل، جئرياض المسا. ٣٥

  .٨٣، ص ٨٦بحاراالنوار، ج. ٣٦

  .٤٤١، ص١١الطاهره، جحدائق الناظره في احکام العترة . ٣٧

  .٣٣٠، ص١٤جواهر الکالم، ج. ٣٨

، ١١ ؛ الحدائق الناضره في أحكـام العتـرة الطـاهره، ج   ٢٨٧احكام الصالة (لشيخ الشريعه)، ص. ٣٩

  .٤٤٢ص

  .٢٨٨احكام الصالة (لشيخ الشريعه)، ص. ٤٠

ــه، ج ١١٣٧٤، ح٥٣٣، ص٨وســائل الشــيعه، ج. ٤١ ــن ال يحضــره الفقي ــذيب ٤٤٣، ص١ ؛ م ؛ ته

  .٤٢٧، ص ٥ ، جاألحكام

؛ منـاهج االحکـام،   ٤٠١، ص٢٠؛ موسـوعة االمـام الخـويي، ج   ١٨٩، ص٢مصابيح الظـالم، ج . ٤٢

  .٧٥٨ص

  .٣٠٠، ص٩ مهذب األحكام، ج. ٤٣

  .١٣٤، ص٣ مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، ج. ٤٤

  .٥٣٣، ص ٨وسائل الشيعه، ج. ٤٥

  .١٨١، ص ٨ج مستمسک عروة الوثقي،. ٤٦

  .٣٣٤، ص١٤جواهر الکالم، ج. ٤٧

  .١٦٩صالة المسافر (لإلصفهاني)، ص. ٤٨
 



 ۱۹۹  هاي چهارگانه نماز مسافر در مکان
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

                                                                                                                                        

  .٤٧٧، ص٢ المعتبر في شرح المختصر، ج. ٤٩

  .١٦٩صالة المسافر (لإلصفهاني)، ص. ٥٠

؛ تعبيـر صـحيحه از   ٥٢٨، ص ٨؛ وسائل الشيعه، ج١٤٨٤، ح٤٢٧، ص٥ ، ج»تهذيب األحكام. ٥١

  مرحوم وحيد بهبهاني است.

  .٣٧٨، ص١٩ ، ج)مدارك العروة (لإلشتهاردي. ٥٢

  .١٩٠، ص٢؛ مصابيح الظالم، ج٤٢٧، ص٣ الحاشية علي مدارك األحكام، ج. ٥٣

  .١٤٨٣، ذيل روايت ٤٢٧، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ٥٤

  .٩٤، ص٨٦ ؛ بحاراألنوار، ج٧٥٨مناهج األحكام، ص . ٥٥

  .١١٣٤٥، حديث ٥٢٥، ص٨؛ وسائل الشيعه، ج٤٧٤، ص٥تهذيب االحکام، ج. ٥٦

؛ ١٩٧؛ صالة المسافر (للسـيد اإلصـفهاني)، ص  ٤١٣، ص٢ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج. ٥٧

  .٧٥٨مناهج األحكام، ص

  .٣٠٩، ص ٨؛ مستند الشيعه، ج١٦٦٨، ذيل حديث ٤٧٤، ص٥ج ،تهذيب االحکام. ٥٨

  .٤٤٩، ص١١حدائق الناظره في أحکام العترة الطاهره، ج. ٥٩

  .٤٠١، ص٢٠موسوعة اإلمام خويي، ج. ٦٠

، ١ ؛ مـن اليحضـره الفقيـه، ج   ٢٢١، ص٣ األحكـام، ج  ؛ تهـذيب ٥٠٩، ص٨ وسائل الشـيعه، ج . ٦١

  .٤٣٨ص

  .٧٥٨؛ مناهج األحكام، ص١٩٢، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٦٢

  .٤٧٤و ص ١٤٨٣، ذيل حديث ٤٢٧، ص ٥تهذيب االحکام، ج. ٦٣

  .٣٩٦، ص ٢٠موسوعة االمام خويي، ج. ٦٤

  همان.. ٦٥

  .١٩٣، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٦٦

  .١٨١، ص ٨مستمسک العروة الوثقي، ج. ٦٧

  همان.. ٦٨

  .١٩٣، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٦٩

قابل ذکر اين است که تعبير صحيحه از  ه، نکت١١٣٧٥، حديث ٥٣٣، ص٨وسائل الشيعه، ج. ٧٠

  است. ٣٠٠، ص٩مرحوم سبزواري در مهذب االحکام، ج
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؛ موسـوعة اإلمـام الخـوئي،    ٤٤٨، ص١١ ؛ الحـدائق الناضـره، ج  ١٩٠، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٧١

  .٣٩٦، ص٢٠ ج

  ، ذيل روايت علي بن حديد.٤٢٧، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ٧٢

  .١٨٢، ص٨ مستمسك العروة الوثقي، ج. ٧٣

  ٧٥٧مناهج األحكام، ص. ٧٤

  ٤٤٩، ص١١ الحدائق الناضرة في...، ج. ٧٥

، ٥٣٤، ص٨؛ وســائل الشــيعه، ج٣٣٢، ص٢؛ االستبصــار، ج٤٢٨، ص٥تهــذيب األحكــام، ج. ٧٦

  .١١٣٧٧حديث 

  .١١٣٦٩، حديث ٥٣١، ص ٨؛ وسائل الشيعه، ج١٠حديث ، ٤٥٤علل الشرائع، ص. ٧٧

  .٢٩٩، ص٩ مهذب األحكام، ج. ٧٨

  .٤٥٤، ص١١ الحدائق الناضره، ج. ٧٩

  .٣٧٥، ص٤ رياض المسايل، ج. ٨٠

  .٣٧٨، ص١١مدارک العروه، کتاب الصالة، صالة المسافر، مسئله. ٨١

  .٣٦٦، ص٦ منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ج. ٨٢

  .٤٧٧، ص٢ لمختصر، جالمعتبر في شرح ا. ٨٣

  .٤٢٣، ص٣ مجمع الفائدة و البرهان، ج. ٨٤

  .٦٢٧، ص٢روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه، ج. ٨٥

  .٤٢٨، ص ٥ تهذيب األحكام، ج. ٨٦

، ذيـل حـديث   ٥٣٢، ص ٨ ؛ وسائل الشـيعه، ج ١١٣٧٦، حديث ٥٣٤، ص٨ وسائل الشيعه، ج. ٨٧

١١٣٦٩.  

  .١٩٥و  ١٩٢ص ص، ٢مصابيح الظالم، ج. ٨٨

  .٣٧٩، ص٤ رياض المسايل، ج. ٨٩

  .٣١٠، ص٨ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج. ٩٠

  .١٨٢، ص٨ مستمسك العروة الوثقي، ج. ٩١

  .٥٣٠، ص٨ مثل: وسائل الشيعه، ج. ٩٢
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  .٤٠٢، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ٩٣

  .٤٢٧، ص ٥تهذيب االحکام، ج. ٩٤

  .٤٥٤، ص١١ الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج. ٩٥

صـالة  ؛ ٣٧٩، ص٤ ؛ ريـاض المسـايل، ج  ٣١٠، ص٨ مستند الشـيعه فـي أحكـام الشـريعه، ج    . ٩٦

  .١٧٢المسافر، ص

  .٢٤٧كامل الزيارات، ص. ٩٧

  .٨٠، ص٨٦ بحاراألنوار، ج. ٩٨

  .٣٣٤، ص١٤ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. ٩٩

  .٩٧النجم الزاهر في صالة المسافر، ص. ١٠٠

  .٤٤٩، ص١١ ه في أحكام العترة الطاهره، جالحدائق الناضر. ١٠١

  .٣٠٦، ص١ محاضرات في فقه اإلماميه، ج. ١٠٢

  .٣٨٩، ص ١٩ مدارك العروة، ج. ١٠٣

  .٧٥٧مناهج األحكام، ص. ١٠٤

  .١٣٦به عنوان نمونه: كتاب المزار للشيخ المفيد، ص. ١٠٥

  .٢، ص٢٠ به عنوان نمونه: موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ١٠٦

  .١٩٥، ص ١ ؛ دعائم اإلسالم، ج١٢٦٥، حديث ٤٣٤، ص١ جمن اليحضره الفقيه،  .١٠٧

  .٣٤٣، ص١السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج .١٠٨

  .١٣٦، ص٣ مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، ج. ١٠٩

  .٣٨٢، ص٤ رياض المسايل، (ط الحديثه)، ج. ١١٠

  .٣٣٩، ص١٤ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. ١١١

، ٤ ؛ تـذكرة الفقهـاء، (ط الحديثـه)، ج   ١٣٤، ص٣ شـريعه، ج مختلف الشـيعه فـي أحكـام ال   . ١١٢

  .٣٦٧ص

  .١٩٥، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ١١٣

  .١١٠، ص١ المهذب، (البن البراج)، ج. ١١٤

  .٤١٩، ص٣ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد األذهان، ج. ١١٥
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  .١٣٤، ص٣ مختلف الشيعه في احكام الشريعه، ج. ١١٦

  .٢٠٤، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ١١٧

  .٢٠٣، ص همان. ١١٨

  .٧٧جمل العلم و العمل، ص. ١١٩

  .١٣٥، ص٣ مختلف الشيعه في احكام الشريعه، ج. ١٢٠

  .٤٣٨، ص١١ الحدائق الناضره في احكام العترة الطاهره، ج. ١٢١

  .٣٧٥، ص ٤ رياض المسايل (ط الحديثه)، ج. ١٢٢

  .١٨٨، ص ٢ مصابيح الظالم، ج. ١٢٣

  .٣٩٥، ص ٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ١٢٤

  .٢٩٢، ص ٤ ذكري الشيعه في احكام الشريعه، ج. ١٢٥

، ٣٤من ابواب صالة المسافر، ذيل ح ٢٥از باب نمونه: مرحوم عاملي در وسائل الشيعه، باب . ١٢٦

  .٥٣٤، ص ٨ج

  .١٣٢، ص٣ مختلف الشيعه، ج. ١٢٧

و  ١٠٩؛ الوسيله، صـص  ٣٤٢، ص ١؛ السرائر، ج١٢٤؛ النهايه، ص ١٤١، ص ١المبسوط، ج. ١٢٨

١١٠.  

  .٤٧٦، ص ٢ المعتبر في شرح المختصر، ج. ١٢٩

  .٣٦٤، ص٦ منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ج. ١٣٠

  .٣٣٠، ص١٤ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. ١٣١

؛ الحـدائق الناضـرة فـي احكـام العتـرة      ٣١٣، ص٨ مستند الشيعه فـي احكـام الشـريعه، ج   . ١٣٢

  .٤٦٥، ص١١ الطاهره، ج

ـادِ ( �0# ( Y��D6 L�V« :١٠٤، ص ٥ مجمع البحرين، ج. ١٣٣
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  .ترجمه از آيت اهللا مکارم شيرازي. ١٣٤

  .١٣٥ص  ،٣ مختلف الشيعه في احكام الشريعه، ج. ١٣٥
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  .٣١٣، ص ٨ مستند الشيعه في احكام الشريعه، ج. ١٣٦

  شريفه. هذيل آي ٥١٨، ص ١٤الميزان، ج. ١٣٧

  .٤٢١، ص٥ ؛ تهذيب األحكام، ج٢١٢، ص ٢ من ال يحضره الفقيه، ج. ١٣٨

، ٢ ؛ االستبصـار، ج ٤٢٦، ص٥ ؛ تهذيب األحكـام، ج ١١٣٤٧، ح ٥٢٦، ص٨ وسائل الشيعه، ج. ١٣٩

  .٣٣١ص

  .٥٢٩، ص٨ ؛ وسائل الشيعه، ج٤٢٦، ص ٥؛ تهذيب األحكام، ج٥٢٤، ص٤ الكافي، ج. ١٤٠

  .٤٢٠، ص٣ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج. ١٤١

  .١٨٨، ص ٢ مصابيح الظالم، ج. ١٤٢

  .٤٦٧، ص ٤ مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج. ١٤٣

  .٣٩٨، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ١٤٤

  .٢٩٩، ص٩ جمهذب األحكام، . ١٤٥

  ٤٤١، ص١١ الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج. ١٤٦

  .٣٢٧البدر الزاهر في صالة الجمعة و المسافر، ص. ١٤٧

؛ وسـائل  ٣٣٠، ص٢ ؛ االستبصار فيما اختلف مـن األخبـار، ج  ٤٢٦، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ١٤٨

  .١١٣٥١و  ١١٣٥٠، حديث٥٢٦، ص ٨ الشيعه، ج

تهـذيب   ؛٣٣١، ص ٢ ؛ االستبصار فيما اختلف مـن األخبـار، ج  ٥٢٦، ص٨ وسائل الشيعه، ج. ١٤٩

  .٤٢٦، ص ٥ األحكام، ج

  .١٨٩، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ١٥٠

  .٤٢٠، ص٣ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج. ١٥١

  .٤١٣، ص٢ ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج. ١٥٢

  .٣٧٦، ص ٤ رياض المسايل (ط الحديثه)، ج. ١٥٣

  .٣٩٨، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ١٥٤

  .٤٤٣، ص١١ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره، ج. ١٥٥

؛ وسـائل  ٣٣٤، ص ٢ ج ،؛ االستبصار فيما اختلف من األخبار٤٣٠، ص ٥ تهذيب األحكام، ج. ١٥٦

  .٥٢٤، ص٨ الشيعه، ج
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  .٥٢٤، ص٤؛ الكافي، ج٥٢٤، ص ٨ ؛ وسائل الشيعه، ج٤٢٧، ص ٥ تهذيب األحكام، ج. ١٥٧

  .٥٣١، ص٨؛ وسائل الشيعه، ج٤٤٢، ص١ من ال يحضره الفقيه، ج. ١٥٨

  .٣٠٠، ص٩ مهذب األحكام، ج. ١٥٩

  .٤٤٠، ص١١الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره، ج. ١٦٠

  .١٩٦صالة المسافر (للسيد اإلصفهاني)، ص . ١٦١

  .٩٦النجم الزاهر في صالة المسافر، ص. ١٦٢

  .٤٢٢، ص٣ جمجمع الفائدة و البرهان، . ١٦٣

  .٣٩٩، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ١٦٤

  .٣٦٦، ص٤ تذكرة الفقها، ج. ١٦٥

  .٤٦٦، ص٤ مدارك األحكام، ج. ١٦٦

  .٤١٣، ص٢ ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج. ١٦٧

  .١٣٥، ص٣ مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، ج. ١٦٨

مرعشي، به شـمارة   صاحب المعالم نسخه خطي موجود در کتابخانه مرحوم آيت اهللا هرسال. ١٦٩

  .٢١، سطر٩، ص٥١١٢

  .٤١٩، ص٣ مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج. ١٧٠

  .١٨٧، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ١٧١

  .٤٣٨، ص١١ الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج. ١٧٢

 خطي موجود در کتابخانـه مرحـوم آيـت اهللا    ه، نسخ كشف االلتباس عن موجز أبي العباس. ١٧٣

  .٢١، سطر ٢٠١، ص٢٧٣٣ همرعشي، به شمار

  .٣٢٩، ص١٤ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. ١٧٤

  .١٧٩، ص٨ مستمسك العروة الوثقي، ج. ١٧٥

  .٣٣٣، ص١٤ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. ١٧٦

  .١٦٨صالة المسافر، (لالصفهاني)، ص. ١٧٧

  .١٩٦صالة المسافر، (للسيد االصفهاني)، ص. ١٧٨

  .٣٩٥، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ١٧٩
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  .١١٣٧٦، ذيل حديث ٥٣٤، ص٨ وسائل الشيعه، ج. ١٨٠

  .٣٧٧، ص٤ ل، چاپ جديد، جئرياض المسا. ١٨١

  .٥٧٦، ص١ الخالف، ج. ١٨٢

  .٣٤٣، ص١ السرائر الحاوي لتحرير ...، ج. ١٨٣

  .٢٩٠، ص٤ ، ج»ذكري الشيعه في احكام الشريعه. ١٨٤

  .٢٤٨ص، ٣ رسائل المحقق الكركي، ج. ١٨٥

  .١٠٥، ص٢ روض الجنان في شرح إرشاد األذهان، چاپ جديد، ج. ١٨٦

  .٢٩٨، ص١ الدرة النجفيه به نقل از مفتاح الکرامه، ج. ١٨٧

  .٥٧٦، ص١ الخالف، ج. ١٨٨

  .٣٧٧، ص٤ ل، چاپ جديد، جئرياض المسا. ١٨٩

؛ وسـائل  ٤٣١، ص٥ ؛ تهـذيب األحكـام، ج  ٣٣٥، ص٢ االستبصار فيما اختلف من األخبار، ج. ١٩٠

  .٥٢٧، ص٨لشيعه، جا

؛ وسـائل  ٤٣٠، ص٥ ؛ تهـذيب األحكـام، ج  ٣٣٤، ص٢ االستبصار فيما اختلف من األخبار، ج. ١٩١

  .٥٢٩، ص٨الشيعه، ج 

  .٥٣٠، ص٨ ؛ وسائل الشيعه، ج٥٢٥، ص٤ الكافي، ج. ١٩٢

  .٩٨النجم الزاهر في صالة المسافر، ص. ١٩٣

  .٤٤٥، ص١١ الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج. ١٩٤

١٩٥ .�) h*� �$ �$� G�A\�� :�WWWW۴W  %!�*�5(P� �� ��\� �� R� 7�����	�7« اإلماميه،   فقه  محاضرات في؛

  .٣٠٩، ص١ ج

  .٥٨٩، ص١ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج. ١٩٦

  .٤١٣، ص٢ ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج. ١٩٧

  .٣٧٧، ص٤ ل، چاپ جديد، جئرياض المسا. ١٩٨

  .٣٣٣، ص١٤ الكالم، ججواهر . ١٩٩

  .٧٥٤مناهج األحكام، ص. ٢٠٠

  .٦٥٣كتاب الصالة (للحائري)، ص. ٢٠١
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  .٤٣١، ص٥ ؛ تهذيب األحكام، ج٣٣٤، ص٢ االستبصار فيما اختلف من األخبار، ج. ٢٠٢

  .٣٣٣، ص١٤ جواهر الكالم، ج. ٢٠٣

  .١٩١، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢٠٤

  .٦٥٣كتاب الصالة (للحائري)، ص. ٢٠٥

  .٤٦٩، ص٤ في شرح عبادات ...، جمدارك األحكام . ٢٠٦

  .٧٥٤مناهج األحكام، ص. ٢٠٧

وسـائل   ؛٨، حـديث  ٥٢٥، ص٤الکـافي ج  ؛١٤٨٧، حـديث  ٤٢٨، ص٥تهذيب االحکـام، ج . ٢٠٨

  .١١٣٤٦، حديث ٥٢٤، ص٨الشيعه، ج

محاضرات في فقه اإلماميه،  ٤٢٠، ص٣ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج. ٢٠٩

؛ موسوعة اإلمـام الخـوئي،   ٥٨٨، ص١ المدارك في شرح مختصر النافع، ج؛ جامع ٣٠٩، ص١ ج

  .٤٢٥، ص٦؛ فقه الصادق، ج ٤٠٠، ص٢٠ ج

  .١٩٧، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢١٠

؛ االستبصار فيما اختلف مـن األخبـار،   ٥٨٨، ص٤ ؛ الكافي، ج٤٣٢، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ٢١١

  .٣٣٦، ص٢ ج

؛ ٨٣، ص٨٦ بحــار األنــوار، ج ؛٣١٧، ص١٨ ج مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول،. ٢١٢

  .٤١٤، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج

  .٨٣، ص٨٦ بحار األنوار، ج. ٢١٣

  .٣، ح٥٤٦، ص٦؛ مستدرک الوسائل، ج٧، ح ٢٤٨، ص٨١کامل الزيارات، باب . ٢١٤

  .١٤٨٧، حديث ٤٢٨، ص٥تهذيب االحکام، ج. ٢١٥

  .٤٤٧ص، ١١ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره، ج. ٢١٦

  .٣١٤، ص١ ؛ محاضرات في فقه اإلماميه، ج١٩٧، ص٢مصابيح الظالم، ج. ٢١٧

  .١٠٤النجم الزاهر في صالة المسافر، ص. ٢١٨

  .٣٣٣، ص٢ ؛ االستبصار فيما اختلف من األخبار، ج٤٢٩، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ٢١٩

؛ محاضـرات فـي فقـه    ٤٢٠، ص٣ مجمع الفائـدة و البرهـان فـي شـرح إرشـاد األذهـان، ج      . ٢٢٠

  .٣٢٤؛ البدر الزاهر في صالة الجمعه و المسافر، ص٣٠٩، ص١ اإلماميه، ج
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، ١١ ؛ الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة، ج  ٤٠٤، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ٢٢١

  .٤٤٤ص

  .٤٤٤، ص١١ الحدائق الناضره ...، ج. ٢٢٢

  .٧٥٣مناهج األحكام، ص. ٢٢٣

  .١٧١صالة المسافر (لألصفهاني)، ص. ٢٢٤

  .٥٧٣٧، ذيل حديث١٨٦، ص٧ وافي، جال. ٢٢٥

  .١٩٩، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢٢٦

  .٢٠٢، ص٢ همان، ج. ٢٢٧

  همان.. ٢٢٨

؛ مسـتند الشـيعه فـي    ٣٨٠، ص٤ ل، چاپ جديد، جئ؛ رياض المسا٧٥٣مناهج األحكام، ص. ٢٢٩

؛ محاضرات في ٣٢٤؛ البدر الزاهر في صالة الجمعه و المسافر، ص٣١١، ص٨ أحكام الشريعه، ج

  .٤٠٤، ص٢٠ ؛ موسوعة اإلمام الخوئي، ج٣٠٩، ص١ اإلماميه، جفقه 

؛ تـذكرة  ١٢٣، حـديث  ٢٥٢؛ الخصال، ص١٢٨٣حديث  ،٤٤٣، ص١الفقيه، ج  اليحضره من. ٢٣٠

  .٣٦٦، ص٤ چاپ جديد، ج ،الفقهاء

  .٣١٠، ص ٨ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج. ٢٣١

؛ موسـوعة اإلمـام الخـوئي،    ٤٢٤، ص٣ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهـان، ج . ٢٣٢

  .٣٩٦، ص٢٠ ج

  .٤٥٠، ص١١ الحدائق الناضرة، ج. ٢٣٣

  .٣٢٧؛ البدر الزاهر، ص٣٠٥، ص١ محاضرات في فقه اإلماميه، ج. ٢٣٤

  .٥٢٥، ص٨ وسائل الشيعه، ج. ٢٣٥

  .٣٠٥، ص١محاضرات في فقه االماميه، ج. ٢٣٦

االستبصار فيمـا اختلـف مـن    ؛ ٥٢٧، ص٨ ؛ وسائل الشيعه، ج٤٢٧، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ٢٣٧

  .٣٣١ص ٢ األخبار، ج

؛ مستمسـک العـروه الـوثقي،    ٤٥٠، ص١١ره، جض؛ حدائق النا٣١٠، ص٨الشيعه، ج. مستند ٢٣٨

  .٣٩٦، ص٢٠؛ موسوعة االمام خويي، ج٧٥٩؛ مناهج االحکام، ص١٨٤، ص٨ج
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  .٢٤٧كامل الزيارات، ص. ٢٣٩

  .٤٥٠، ص١١الحدائق الناظره، ج. ٢٤٠

  .٤٢٩، ص٥تهذيب االحکام، ج ؛ ٥٢٤، ص٤الکافي، ج. ٢٤١

  .٤٩١، ص٥؛ التهذيب، ج ٥٢٤، ص٤الکافي، ج. ٢٤٢

  .٥٢٦، ص٨؛ وسائل الشيعه، ج ٤٣٠، ص٥التهذيب، ج. ٢٤٣

؛ جواهر الكالم في شرح ٣٠١، ص٩ ؛ مهذب األحكام، ج١٧٠صالة المسافر (لألصفهاني)، ص. ٢٤٤

  .٣٠٩ص ،٨ ؛ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج٣٣٤، ص١٤ شرائع اإلسالم، ج

  .٦٥٣كتاب الصالة، (للحائري)، ص. ٢٤٥

  .٣٩٦، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ٢٤٦

  .١٩٦، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢٤٧

  .١٨٣، ص٨ مستمسك العروة الوثقي، ج. ٢٤٨

، ٤؛ الکـافي، ج ١٤٨٧، حديث ٤٢٨ ، ص٥؛ تهذيب االحکام، ج٥٢٥ ، ص٨ وسائل الشيعه، ج. ٢٤٩

  .٨، حديث ٥٢٥ ص

؛ الحـدائق الناضـرة فـي أحكـام العتـرة      ٣١٢، ص٨ كـام الشـريعه، ج  مستند الشيعه فـي أح . ٢٥٠

  .٤٤٢، ص١١ الطاهره، ج

؛ مسـتند الشـيعه فـي أحكـام     ٤٥١، ص١١ الحدائق الناضره في أحكام العتـرة الطـاهره، ج  . ٢٥١

  .٣١٢، ص٨ الشريعه، ج

  .٣١٢، ص٨ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج. ٢٥٢

  .٤٥١، ص١١ لطاهره، جالحدائق الناضره في أحكام العترة ا. ٢٥٣

  .٣٩٠، ص٧از باب نمونه: بحوث في علم االصول، ج. ٢٥٤

، ٣ج  ؛ فوائد األصول،١٤٧، ص٣األصول، ج علم  في  دراسات  ؛١٤١، ص٢األصول، ج  مصباح . ٢٥٥

  .٩٩، ص٣األفكار، ج ةيا؛ نه١٥٣ص

  .٢٨٤احكام الصالة، (لشيخ الشريعه)، ص. ٢٥٦

  .٣١١، ص٨مستند الشيعه في أحکام الشريعه، ج . ٢٥٧

  .١٧١صالة المسافر، (لألصفهاني)، ص. ٢٥٨
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  .٤٠٢، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ٢٥٩

  .١٠٨، ص٢المغني، ج. ٢٦٠

  .١٢٠، ص١المقتصد، جنهاية المجتهد و . البداية ٢٦١

  .٢١٠، ص١؛ االُم، ج١٤٢، ص١المهذب، ج . ٢٦٢

  .٩١، ص١بدائع الصنايع، ج. ٢٦٣

  .٤٧١، ص١الفقه علي المذاهب االربعه، ج. ٢٦٤

  .٤٣٤، ص١من ال يحضره الفقيه، ج. ٢٦٥

  .٤٠٢، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ٢٦٦

 ٤٢٧ ، صـص ٥؛ التهذيب، ج ٥٢٤، ص٤؛ الکافي، ج٥٣١و  ٥٢٤، صص ٨وسائل الشيعه، ج . ٢٦٧

  .٤٣٠و 

  .٤٠٢، ص٢٠ ي، جئموسوعة اإلمام الخو. ٢٦٨

  .٤٠٢، ص٢٠ ي، جئموسوعة اإلمام الخو. ٢٦٩

، ٥٣٤، ص٨؛ وسـائل الشـيعه، ج   ٣٣٢، ص ٢ الستبصار، ج؛ ا٤٢٨، ص ٥ تهذيب األحكام، ج. ٢٧٠

  .١١٣٧٧حديث 

  .٣٣٣، ص٢ ؛ االستبصار فيما اختلف من األخبار، ج٤٢٩، ص٥ تهذيب األحكام، ج. ٢٧١

  .٤٠٢، ص٢٠ موسوعة اإلمام الخوئي، ج. ٢٧٢

، باب وجوه الجمع بين األحاديث المختلفـة وكيفيـة العمـل    ١٠٦، ص٢٧ وسائل الشيعه، ج. ٢٧٣

  بها.

  .١٩٣، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢٧٤

 ٤٢٧ ، صـص ٥؛ التهـذيب، ج ٥٢٤، ص٤؛ الکافي، ج ٥٣١و  ٥٢٤ ، صص٨وسائل الشيعه، ج. ٢٧٥

  .٤٣٠و 

  .٣٣٦، ص١٤ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج. ٢٧٦

مـن ابـواب المـزار؛ فـردوس      ٤٤، بـاب  ٤٤٣و ص ٣٧، بـاب  ٤٠٩، ص١٤وسائل الشيعه، ج. ٢٧٧

  .٨٦٨، حديث ٢٧٧، ص١األخبار، ج

، ١٤؛ وسـائل الشـيعه، ج  ٧٨٨د، صجـ ؛ مصـباح المته ١٢٢، ح٥٢، ص٦ب االحکـام، ج يتهذ. ٢٧٨

  .١٩٦٤٣ح  ،٤٧٨ص
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؛ عيـون  ١٥٩٨، حـديث  ٣٤٨، ص٢؛ مـن ال يحضـره الفقيـه، ج   ١، ح٥٨٤، ص٤الکافي، ج . ٢٧٩

  .١٩٨٢٩، حديث ٥٦٢، ص١٤؛ وسائل الشيعه، ج٢٦، ح٢٩٢، ص٢اخبارالرضا، ج

  .٣٤٧؛ تاريخ الخلفا، ص٢٦٩، ص٢تاريخ حبيب السير، ج. ٢٨٠

  .١٩٤، ص٢ مصابيح الظالم، ج. ٢٨١



  
  
  
  
  

 حرمين نمازهاي در شيعيان حضور بر =امام حكم تبيين
  شريفين

  نجمي صادق محمد

  .ش  ه١٣٧٨، زمستان ٣٠ مارهميقات حج، ش

خطاب بـه سرپرسـتان حـج در سـال      1در بند چهارم از حکم صادره از سوي حضرت امام

، بر حضور شيعيان در جماعات اهل سنت تأکيد شده است. نويسـنده در نوشـتار حاضـر    ۱۳۵۸

 بـه  توجـه  بـا  اين پيام مهم ـ يعني حضور شيعيان در نماز اهل سنت در حرمين شـريفين ـ را   

فتـاوا   و احكـام  تـرين  سـازنده  از يكـي  تشيع، مهم جايگاه ويژه به و اسالم جهان فعلي شرايط

ايشـان نخسـت بـه    مورد توجه قرار داده و به تبيين و توضيح آن پرداخته است.  دانسته، آن را

انگيزه و داليل مذهبي اين حکم پرداخته و به دو دليل و انگيزه مهم اشاره کرده است: اسالم 

 مـورد  ضوعمو سه نخستين، عامل مورد در مقابله با استکبار جهاني و مسئله تشيع و تسنن. در

ستيزي  دين با مقابله در =امام انديشه معاصر، جهان در ستيزي گرفته است: دين قرار بررسي

دشمنان. در اين بخش ابعاد مختلـف حـج از نظـر امـام      توطئه شكست عامل ابراهيمي حج و

نويسنده در مورد انگيزه دوم نيز دربـاره  خميني و دليل شرعي حکم فوق نيز تبيين شده است. 

 كعبـه، سـب   تلويث تهمت اتهام، معرض در مختلفي سخن گفته است از جمله: شيعه مباحث

  شرايط کنوني ما، نگاهي به روايات مورد بحث.شيعه، 

   يانوار الدين يمح شيخ حاج يآقا  االسالم تحج جناب
  افاضاتهما دامت يمحالت اهللا فضل شيخ يآقا االسالم تحج و جناب

 روحـاني،  انسـاني،  عظـيم  محتواي با اسالمي بزرگ فرايض از يكي برگزاري ايام چون
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 آسـتانه  در اسـت  الزم و اسـت  نزديك الحرام اهللا بيت حج فريضه يعني اجتماعي، سياسي،
 از مقدسـه،  فريضه اين ايران، شريف ملت شكوهمند انقالب با اسالمي جمهوري برقراري

 سرپرسـت  عنوان به را شما جهت اين به برگردد؛ راستين اسالم به و پاكسازي طاغوت آثار
 و صالح افراد از هيئتي صالحه، مقامات با مشورت با كه نموده تعيين الحرام اهللا بيت حجاج
 قـرار  نظارت تحت را حج به مربوط امور كليه آنان همكاري با و انتخاب ايمان با و متعهد
 محتـواي  بـا  مقدسـه  فريضـه  اين اسالمي، جمهوري حكومت درتعالی  شاءاهللا ان كه دهيد

  شود: داده تذكراتي موضوع اين در است الزم و يابد تحقق خود معنوي
 كـه  دهيـد  تـذكر  ها كاروان محترم روحانيون و علما آقايان حضرات به است الزم .١
 وظـايف  و يشـرع  مسـائل  بـا  را محترم حجاج و دهند تشكيل يمجالس حركت، از قبل

  كنند؛ آشنا يانسان
 مهمـات  از ييكـ  كـه  باشـند  داشـته  توجـه  بايد ياسالم خواهران و برادران عموم .٢
 و معممـين  دانشمندان بر و است مسلمين بين يبرادر تحكيم و تفاهم ايجاد حج، فلسفه

 و گذارنـد  ميـان  در برادران ديگر با را خود ياجتماع و يسياس ياساس مسائل است الزم
 نظـر  تحت را آنها ،خود يكشورها به برگشت در آنان تا كنند تهيه يهاي طرح آن رفع در

  د؛دهن قرار نظر ارباب و علما
 تبليغـات  واسـطه  بـه  و اسـت  ياسـالم  يجمهـور  آستانه در ايران كه سال اين در .٣
 نباشـند،  مطلـع  ايـران  ياسـالم  نهضت عمق از بالد مسلمين است ممكن اجانب يناروا
 مقـدس  نهضت اين ممكن، وسائل با محترم دانشمندان و خطبا و علما آقايان است الزم

 تحـت  ،ياسـالم  حكومت يبرقرار همان كه را ايران مسلمانان مقصد و نمايند يمعرف را
 بـرادران  كه نمايند گوشزد است اسالم مكرم پيغمبر و كريم قرآن هدايت و اسالم پرچم
  كنيم؛ ينم فكر ياسالم عدل حكومت يبرقرار و اسالم جز به ما بدانند ما ياسالم
 موجـب  كـه  جاهالنـه،  اعمال از كشورها ساير شيعيان و يايران برادران است الزم .٤
 حاضـر  سـنت  اهـل  جماعات در است الزم و كنند احتراز است، مسلمين صفوف تفرق
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 ،رويـه  مخالف يبلندگوها گذاشتن و منازل در جماعت نماز تشكيلو  انعقاد از و شوند
 اسـت  شـرع  مخـالف  يگـاه  كه يكارهاي و مطهره قبور يرو افتادن از و نمايند اجتناب

  كنند؛ اجتناب جداً
 نحـو  هـر  بـه  خـودش  هركس بايد نيست، صحيح طواف نماز يبرا يح از نيابت .٥

 نمـازگزاران بـراي   مزاحمـت  از و نايـب  گـرفتن  از است يمجز و بخواند نماز تواند يم
  نمايند؛ اجتناب

 يكارهاي از و آورندجا  به آورند، يمجا  به حجاج همه كه متعارف نحو به را طواف .٦
 مـذهب  وهـن  موجـب  كـه  يكارهـاي  از مطلقاً و شود احتراز كنند يم جاهل اشخاص كه

  د؛شو احتراز بايد است
 قطـع  اگرچـه  است؛ يمجز و الزم سنت اهل قضات حكم از متابعت وقوفين، در .٧

  باشيد؛ داشته خالف به
 و صـدمات  مـا  خـواهران  و بـرادران  به ،ياسالم انقالب واسطه به كه سال اين در .٨

 حـوادث  از معلـولين  از يبسـيار  و اسـت  رسـيده  يطـاغوت  حكومت از بسيار يضررها
 ياسـتحباب  حج خواهند يم كه يكسان است يمقتض دارند، كمك به مبرم احتياج انقالب،

 آن ثـواب  كـه  كننـد  خود خواهران و برادران احتياج در صرف را آن هزينه آورند، جا به
 سـوغات،  عنـوان  به كه يكسان نيز .دارد ترجيح ياستحباب حج بر بسيارتعالی  يخدا نزد

 از برگشـت  وقت در رويه، از خارج يها يميهمان و تشريفات يا نمايند يم ناروا مصارف
 عليل خواهران و برادران احتياج صرف را ها هزينه نحو اين  است يمقتض نمايند، يم حج

  فرمايد. عنايت بركت و اجر آنان بهتعالی  خداوند كه نمايند خود مستمند و
 موفقيـت  و خواسـتار  را مسـلمان  ملـت  سـعادت  و اسـالم  عظمتتعالی  خداوند از

  ١.اميدواريم مقدس نهضت رسيدن ثمر به يبرا كوشش در را همگان
  اهللا وبرکاته رحمةوالسالم عليکم و علي جميع المؤمنين و 

  ٢٩/٦/٥٨ـ  يالخمين يالموسو اهللا روح
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 اهللا آيـت  حضـرت  يرهبـر  معظم مقام يسو از ،.ق  ه ١٣٢٠ با برابر.ش   ه١٣٧٨ سال
 ياسـالم  يجمهـور  بنيانگـذار  تولـد  سال يكصدمين مناسبت به ـ  العالي مدظلهـ  يا خامنه
 و مورخـان  و متفكـران  كـه  منظـور  ايـن  بـه  است؛ شده ناميده »يخمين امام سال« ايران،

 ياسـالم  انقالب يها ارزش و بزرگوار امام شخصيت يزوايا به بيشتر هرچه نويسندگان،
 شـده،  نوشـته  يـا  گفتـه  انقـالب  درباره چه و امام درباره چه حال،به  تا آنچه و بپردازند
 يول ،است رسيده رشد حد به اينك كه ـ  جوان نسل يبرا را آن و نمايند خاطره تجديد

 شـرح  ـ  ندارنـد  دقيـق  يآگاه امام شخصيت و انقالب كيف و كم از ،حضور عدم اثربر 
 و تجزيـه  گذرانـد،  يم را خود سال بيستمين اينك كه را انقالب حوادث و وقايع و دهند

  .نمايند تفسير را آن پيدايش و ظهور عوامل و علل و كنند تحليل
 نزديك امام به كه است يكسان عهده بر وظيفه اين انجام اول، مرحله در است يبديه

مواجه بوده  حوادثبا  مستقيم طور به آن، از پس يا انقالب يپيروز از پيش از و اند بوده
 بـر  اسـت  يدينـ  هماننـد  معلومات اين ارائه .اند كرده لمس را حوادث يگرم و يسرد و

  .كنند ادا امام و انقالب به نسبت را آن بايد كه آنان گردن
 بايـد  انقـالب،  اصـل  يبررسـ  و تبيـين  بر افزون ،يخمين امام سال در كه است روشن

 يسو از انقالب، درون بود يانقالب هريك كه 1امام يسو از صادر يها حكم و نظريات
 هـا  اجالسـيه  و هـا  همايش آنها، از هريك درباره و شود يبررس كارشناسان و متخصصان

 تـاريخ  در كـه  آنهـا  ازهريـك   اهميت تا شود ارائه ها يسخنران و مقاالت و گردد برگزار
  مانند: كند؛ جلوه ،است افتاده اتفاق بار اولين يبرا اسالم
  ي؛اساس قانون  يزيربنا عنوان به فقيه واليت طرح .١
  ي؛فقه احكام در »مكان« و »زمان« عنصر دو نقش و پويا اجتهاد طرح .٢
  ي؛آمريكاي اسالم و يمحمد ناب اسالم طرح .٣
  جهان؛ سطح در يباور دين اصل به و اسالم به دادن رسميت .٤
  آن؛ آثار و گورباچف به امام نامه نقش .٥
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  جهان؛ در آن انعكاس و يرشد سلمان اعدام حكم .٦
  س؛قد يجهان روز اعالن .٧
  و... . استعمار برابر در مقاومت و مبارزه .٨
 و ياسـالم  انقـالب  الشأن عظيم رهبر آن دستور و حكم نظريات، اين از ديگر ييك و
 اسـت  شـريفين  حـرمين  در سنت اهل ينمازها در شيعيان حضور بر شيعه مرجع بزرگ

 يشـگرف  تحـول  و آثـار  و ابعاد يدارا له، معظم خاص احكام و نظريات ساير همانند كه
 و بشناسانند جهان سطح در شيعه جامعه به را ابعاد اين دانشمندان، و علما بايد كه است
 شـد،  خواهـد  برخـوردار  آن از آينـده  در و امروز كه اسالم جهان يبرا را آن مثبت آثار

  .نمايند تبيين
 يايفـا  در نارسـا  هرچنـد  است ياقدام و مسير اين در كوتاه است يقدم حاضر مقاله

 انـدركاران  دسـت  و يگرامـ  بـرادران  درخواسـت  و خودم عالقه اساس بر كه وظيفه اين
 يسـو  ازاين مسئله  است اميد .گرديد تنظيم عموم سطح در »حج ميقات« وزين فصلنامه
 بيشـتر  هرچـه  آن ابعـاد  و يپيگيـر  يتخصص و يكارشناس افق در دانشمندان و محققان
  .شود يبازشناس

 مراسم اولين در ،.ش  ه١٣٥٨ سال ماه شهريور در حكم اين كرديد، مالحظه كه چنان
 بـه  خطـاب  1ياسـالم  يجمهـور  بنيانگـذار  يسو از انقالب يپيروز از پس تمتع، حج

 پيـام،  ايـن  در كـه  اسـت  گرديده صادر ماده هشت در حج مراسم در له معظم نمايندگان
 حجـاج  وظـايف  ويـژه  و بـه  شيعيان وظايف خصوص به الحرام، اهللا بيت حجاج وظايف

  .است شده بيان ي،ايران
  است: آمده چنين پيام اين چهارم بند در

 تفـرق  موجـب  كه جاهالنه اعمال از كشورها، ساير شيعيان و يايران برادران است الزم

 و شـوند  حاضر سنت اهل جماعات در است الزم و كنند احتراز است مسلمين صفوف
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 اجتناب، رويه مخالف يبلندگوها گذاشتن و منازل در جماعت نماز تشكيلو  انعقاد از

 جـداً  اسـت  شـرع  مخـالف  يگـاه  كـه  يكارهـاي  و مطهره قبور يرو افتادن و از نمايند

  .كنند اجتناب

 و بحـث  درخـور هريـك   كـه  است شده اشاره نكته چند به 1امام پيام از بند اين در
 كـه  را سـنت  اهـل  نماز در شيعيان حضور موضوع فقط مقاله اين در يول ؛است يبررس
 آن توضـيح  و تبيـين  بـه  و دهـيم  يمـ  قـرار  توجه مورد است، ماده اين از نكته ترين مهم

  .پردازيم يم
 حـرمين  در سـنت  اهـل  ينمازهـا  در شـيعيان  حضـور  لحـاظ  از حكـم  اين شك يب

 زائـران  عظـيم  سـيل  توانست تنها نه كه بود يا سابقه يب دستور و يتاريخ تحول شريفين،
 و مسـجدالحرام  از نمـاز  اقامـه  نگـام ه بـه  تـاريخ،  طـول  در و انقالب از قبل كه را شيعه

 كـه  گرديد موجب، سازد متوقف بود، حركت در ها خيابان و ها هتل يسو به يمسجدالنب
 مسـجد  دو ايـن  يسو به مسلمانان ساير همانند نماز اقامه هنگام به را جمعيت سيل اين

  .نمايد سرازير منوره مدينه و مكرمه مكه در ديگر مساجد و
  بعـد  و قبـل  حـج  مراسم شاهد كه يكسان يبرا شگرف يوندگرگ و عظيم تحول اين

  عالقمنـدان  يبـرا  طبعـاً  و است درك قابل و ملموس ديگران از بيش اند، بوده انقالب از
  كننـده  نگـران  و آور رنـج  اسـالم  دشـمنان  يبـرا  و يدلگرمـ  و يخوشـحال  مايه اسالم به

  .است
 يمـذهب  ي ـ سياسـ  مختلـف  يها جنبه و يمعنو ابعاد يول ،است قضيه ظاهر اين البته

 گونـاگون  جهـات  و كرد يارزياب بتوان كه است آن از بيش اسالم، جهان يبرا حكم اين
 و اسالم جهان يفعل شرايط به توجه با كه گفت توان يم خالصه طور به .نمود ارائه را آن
 اين است، يافته دست آن به ياسالم انقالب يپيروز از پس كهتشيع  مهم جايگاه ويژه به

 تقليـد  مرجـع  يـك  يسو از كه فتاواست و احكام ترين سازنده و بارزترين از ييك حكم
  .است آمده در اجرا به و شده صادر آگاه و الشرايط جامع
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  حكم اين يمذهب داليل و انگيزه

 و يسياس عوامل و باشد متعدد يها انگيزه يدارا 1امام حكم اين است ممكن گرچه
 دو تنها مقاله، حجم به توجه با يول ،كند ايجاب را آن يمذهب ي ـ اجتماع مختلف داليل

  كنيم: يم اشاره آنها يمذهب داليل به و داده قرار توجه مورد را عوامل اين از بعد
  ي؛جهان استكبار با مقابله در اسالم. ١
  تسنن. و تشيع . مسئله٢

 يبررسـ  مـورد  موضـوع  سـه  بايد ،يجهان استكبار با مقابله و نخستين عامل مورد در
  گيرد: قرار

  ز؛امرو جهان در يستيز دينالف) 
  ي؛ستيز دين با مقابله در امام انديشهب) 
  .دشمنان توطئه شكست عامل يابراهيم حجج) 

  معاصر جهان در يستيز دين مسئله

 متـذكر  را اسـالم  دشـمنان  و مشركان خطر متعدد، آيات در مجيد قرآن كه گونه همان
 (: است فرموده و داده هشدار مسلمين به نسبت آنان عميق كينه و عداوت از و شده

َ
 َوال

مْ  َح�?  ُفَقاتِلُونَُكمْ  يََزالُونَ 
ُ
و= Iرا شـما  بتوانند اگر تا جنگند مي شما با پيوسته آنها« ؛)ِدينُِكمْ  َقنْ  يَُرد 

 را اسالم با مقابله تاريخ طول در اسالم دشمنان و استكبار .)۲۱۷(بقره: » برگردانند آيينتان از
  اند. نبوده غافل باطل انديشه اين از گاه هيچ و داده قرار خويش يها برنامه سرلوحه در

 آن در كـه  يا گذشـته  نيسـتيم؛  يتـاريخ  يهـا  گذشـته  بـه  پرداختن صدد در اينك ما
 را جهـان  و اسـالم  تاريخ از يبخش يصليب يها جنگ مانند ،يطوالن و خونين يها جنگ

 بـاره  ايـن  در كه اسالم با يفرهنگ مبارزه و مقابله درباره و است داده اختصاص خود به
 يافتراهاي و اتهامات درباره وگو گفت از و گوييم ينم سخن اند، نوشته تأليفات و ها كتاب

 دربـاره  همچنـين كنـيم؛   يمـ  نظـر  صرف اند، ساخته متوجه 9اسالم پيامبر شخص به كه
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 و سياسـت  صـحنه  از را ديـن  يمتمـاد  ساليان طول در كه الئيك، و يماد يها حكومت
 دسـت  يهمگـ  اسالم محو در و اند زده كنار ها انسان سرنوشت در مداخله از و حكومت

 تشـكيل  شـوم  هـدف  ايـن  يبرا غرب و شرق بلوك از يهاي اتحاديه و داده هم دست به
  و... . كنم ينم بحث اند، داده

 از بسـيار  آالم و مصـائب  آن در كه يجهان گوييم؛ يم سخن معاصر جهان از اينك ما
 صهيونيسـت  يمشت كه يروزگار .است گشته تحميل مسلمين و اسالم بر دشمنان يسو
 بـه  را مسـلمانان  لاو قبلـه  و شـريف  قدس مسلمان، ميليارد يك از بيش چشم مقابل در

اند  ساخته آواره خويش كاشانه و خانه از را مسلمان ها ميليون و درآورده خويش تصرف
 بـه  دشـمن  يها موشك و ها بمب زير فلسطين و لبنان در مسلمانان از يا عده روز هر و

 بـه  گـروه  گروه و گردد يم ويران  سرشان بر هايشان خانه و شوند يم كشيده خون و خاك
 جنايـات  ايـن  بـه  آنها .شوند يم فرستاده ي هولناکها گاه شكنجه و مخوف يها چال سياه

 سـر  در را مدينـه  و مكـه  تصرف و فرات تا نيل بر تسلط فكر همواره و اند نكرده بسنده
  .پرورانند يم

 انقـالب کـردن   يمتالشـ  در غرب و شرق استكبار كه گوييم يم سخن يروزگار از ما
 و تـرين  بـزرگ  و شـدند  متحـد  بـود،  اسـالم  از گرفتـه  نشـأت  چـون  ،يملتـ  شكوهمند

  .كردند تحميل انآن بر را جنگ ترين يطوالن
 كردند تربيت ،اسالم به زدن ضربه يبرا ،خود دامن در را ها يرشد و يرشد ها همان

 كوبيـدن  در بشـر  حقوق بهانه به و كنند يم خويش مطامع يقربان را نفر هزاران روزانه و
 به گروه گروه را ها مسلمان چگونه يبوسن در كه ديديم همچنيند؛ ان شده پيمان هم اسالم
 وجـود  بـه  گور، به زنده مسلمانان اجساد از يجمع دسته يگورها و كشيدند خون و خاك

 در جنايـات  همـين  امـروز  و كردنـد  هـا  بيابان آواره را همسرانشان و فرزندان و آوردند
  .شود يم تكرار ...و قفقاز و چچن

 مسلمان آموز دانش دختران ورود از آزاديشان مهد در خواهان، آزادي اصطالح به اين
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 كـار  اين با و آوردند عمل به ممانعت ،يروسر ازکردن  استفاده دليل به درس، كالس به
 ايـن  آمار انعكاس به تنهاما  اگركردند و  سفيد را يوسطاي قرون دوران جنايتكاران يرو

  .شد خواهد تهيه يقطور كتاب كنيم، بسنده اسالم با ها يرودرروي و ها مقابله نوع
 .جهـان  مختلـف  نقـاط  در مسـلمانان  از يگروه اسفبار وضعيت است گونه اين ،يآر

 و نيـاز  دسـت  و انـد  گرفتـه  قـرار  ياجتماع و يسياس ،ياقتصاد سخت وضعيت در آنان
 تا اند كرده دراز ياسالم يكشورها سران و يمذهب دانشمندان و عالمان يسو به استمداد

 و تـر  تلـخ  يا آينـده  ،ندارنـد  ياميـد  تنهـا  نهاما  يابند، نجات شكنجه و فشار اين از شايد
  .بينند يم خود يرو پيش در تر گسترده و مضاعف يفشارها

   يستيز دين با مقابله در 1امام انديشه

 يباورهـا  و مـذهب  به نسبت يو وسيع نگرش ،1راحل امام برجسته يها يويژگ از
 اعـاده  و دادن رسميت انديشه در همواره او .بود يغيرمذهب يها مكتب مقابل در ياعتقاد
ـ  دين با مقابله و يخداباور اصل به بخشيدن گسترش و اسالم به عظمت و مجد  در يزداي
 يخـوب  به توان يم بزرگوار آن يو عمل ينظر سيره در را حقيقت اين و بود جهان سطح

  .باشد يم گورباچف به بزرگوار آن نامه آن، بارز يها نمونه از .كرد مشاهده وضوح و
 و اولـين  يبرا ،اكسر و قيصر به 9خدا رسول يها نامه از پس كه ي ـ تاريخ نامه اين
گرديـده   ارسال ،داشت قرار معاصر جهان يماديگر هرم رأس در كه يكس به بار آخرين

 در معنويـات  بـه  توجـه  و يباور دين ساختن جايگزين به نسبت 1امام بينش روشنگرِ ـ
  .است جهان سطح در يستيز دين و يگر مادي مقابل

 ارائـه  او به را استدالل راه و كرد دعوت خدا يسو به را گورباچف نامه، اين در امام
 مبارزه شما ياصل مشكل .خداست به يواقع اعتقاد عدم شما مشكل: «گفت يو به و داد

 خـود  از يشگرف و بديع اثر چه ».است آفرينش و يهست مبدأ و خدا با بيهوده و يطوالن
 و يخـداباور  بـا  مبـارزه  سـال  هفتـاد  از پـس  ،يعظيمـ  تحـول  چـه  و گذاشت يجا به
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  آورد! وجود به يگراي مذهب
 صـهيونيزم  خطـر دربـاره   امـام  هشدار بينش، و ديد اين بارز يها نمونه از ديگر ييك
 در ،٥٨/ ٥/ ٦ تـاريخ  در و كـرده  دنبـال  را آن انقالب، از پيش ها سال از كه است يجهان

 چنين و كرد اعالم را يجهان  قدس روز انقالب، يپيروز از پس رمضان ماه اولين آستانه
  فرمود:  

 كـردن  كوتـاه  يبـرا  كه خواهم يم ياسالم يها دولت و جهان مسلمانان عموم از من... 
 دعـوت  را جهـان  مسـلمانان  جميـع  و بپيوندنـد  هم به آن، پشتيبانان و غاصب اين دست

 توانــد يمــ و اســت قــدر ايــام از كــه را، رمضــان مبــارك مــاه جمعــه آخــرين كــنم يمــ
 يطـ  و ،انتخـاب  روزقـدس  عنـوان  بـه  باشـد،  نيـز  فلسـطين  مـردم  سرنوشـت  كننده تعيين
 مسـلمان  مـردم  يقـانون  حقـوق  از حمايت در را مسلمانان يالملل بين يهمبستگ يمراسم
  ٢ .نمايند اعالم

  دشمنان تسلط عامل تفرقه

 تشـتت  و تفرقـه  در را مسلمانان ضعف و دشمنان تسلط كه ،فرزانه حكيم آن ،1امام
 يپيـروز  بـه  را يملتـ  جهـان،  از يا گوشه در ييكپارچگ و وحدت ايجاد با ديد، يم آنان

 اسـتكبار  دست از را ايران كشور و پيچيد هم در را ساله ٢٥٠٠ سلطنت طومار و رسانيد
  .بخشيد نجات انسانيت و اسالم دشمنان و

 و داد قـرار  خويش عنايت مورد را جهان سراسر در ياسالم جوامع مشكل حل راه او
 چگونـه . اما نمود ارائه آنها به است، اتفاق و اتحاد همان كه را، نجات راه و يپيروز رمز

 حنيـف  ديـن  پيـروان  اقتـدار  و عظمـت  گـاه  تجلي كه يحج ؛حج مراسم در كجا؟! در و
 مركـز  و يپرسـت  يگانه و توحيد كانون و جهان مسلمانان اخوت و وحدت مظهر و اسالم
 يا جلـوه  انگيزش شگفت مراسم كه يحجت؛ اس يپرست بت و شرك از امت برائت فرياد
 شـياطين  بـا  مبـارزه  و يمحمـد  ناب اسالم تماميت نمايشگر و حق دين ياعتال از بارز

  .است
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 تواند يم كه است مدينه و مكه در جهان مسلمانان بزرگ اجتماع و حج مراسم ي،آر
 اسـت،  بزرگـوار  آن ياوصـيا  و 9خـاتم  پيامبر آرمان كه را اسالم پيروان اتفاق و اتحاد
 دسـت  و تـاريخ  طـول  در سـتمگر  يها حكومت كه افسوسولي  .سازد يمتجل و محقق
 يفراموشـ  به آن يحقيق روح تا گرديد موجب اخير، قرن يك در ويژه به استعمار، مرموز
 هـم  آن آن، يعبـاد  بعـد  تنهـا  حـج،  يعباد و ياجتماع و يسياس ابعاد از و شود سپرده

  .شود تبليغ و ترويج پرستش يواقع روح از يخال
 مختلـف  يهـا  مناسـبت  در و كرد قيام يابراهيم حج ياحيا به امت امام كه اينجاست

 يفراگيـر  و حـج  اعمـال  در دقـت  بـه  بسـيار  توصيه ضمن هايش، پيام و ها سخنراني در
 را حـج  ياجتمـاع  و يسياسـ  يها جنبه مناسك، يعرفان و يمعنو ابعاد بيان و آن مسائل
 و تشـتت  از پرهيـز  و يهمـدل  و وحـدت  بـه  ياسالم جوامع دعوت با و ساخت مطرح
 اسالم دشمنان با مقابله در را مسلمانان است، بيگانگان تسلط عامل ترين بزرگ كه تفرق،
  .كرد بسيج

 از يجلـوگير  يبـرا  و ننشستند بيكار عظيم، حركت اين مقابل در نيز دشمنان گرچه
 از يپيشـگير  يبـرا  رانحجـ مت و آمدند ميدان به قوا تمام با شگرف، چنين يتحول تحقق

 و آگـاه  مسـلمانان  پرشـور  استقبال يول ،بستند كار هب را خود توان تمام ،يعال هدف اين
 نـاچيز  موانـع  اين و نيست يشدن متوقف حركت اين كه است آن نشانگر موجود، حقايق

  .پيوست خواهند موافقان به نيز مخالفان زود يا دير و شد خواهد طرف بر

  1يخمين امام نظر از حج مختلف ابعاد

 اهميت در يفراوان مطالبِ حج، مناسك و عمليه يها رساله از گذشته 1امام حضرت
 و كـرده  بيـان  حجـاج  يبـرا  حـج،  اعمـال  دقيـق  انجـام  و يفراگير لزوم و يعباد جنبه

 مسـلمانان  بـه  پيام، و يسخنران صورت به بزرگوار، از آن يا گسترده تأكيدات و ها توصيه
 همـايش  اين ياجتماع ي ـ سياس بعد در همچنين و اعمال اين يعرفان و يفلسف ابعاد در

  كنم: يم بسنده نمونه چند نقل به اينجا در كه شاهديم ياسالم ي ـالملل بين
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  حج اعمال دقيق يفراگير لزوم

 بـه  را مناسـك  و اعمال كه كنم يم عرضـ   تعالی اهللا ايدهمم الحرا اهللا بيت زائران به
 بـدون  يعملـ  هـيچ  به و فراگيريد هستند ها كاروان در كه محترم روحانيون از دقيق طور

 باطل عملتان ،يانگار سهل با نخواسته يخدا كه باشد بسا چه نزنيد؛ دست آنان يراهنماي
 برگشـت  در و بمانيـد  يبـاق  احـرام  بـه  يـا  و بكنيـد  نتوانيـد  آخر تا را آن جبران و شود

 از كـه  اسـت  يشـرع  تكليف يك اين و شويد خويش نزديكان و خود زحمت موجبات
 بـه  را مسايل آنكه بر عالوه كه كنم يم عرض محترم روحانيون به و كرد نبايد غفلت آن

 وقـت  در ،دهيـد  يـاد  خـود  گـروه  به متعدد جلسات در بفهمد كس همه كه وضوح طور
  ٣ .فرماييد هدايت را آنها و باشيد آنها مواظب نيز آنان اعمال

 تنزيـه  و توحيد افق به را انسان و است جاودانه حيات سرمايه كه حج يمعنو مراتب
 و صـحيح  طـور  بـه  حج يعباد دستورات آنكه مگر شد نخواهد حاصل كند، يم نزديك
  ٤.شود عمل مو موبه و شايسته

  حج يعرفان ابعاد و فلسفه

 هـا  طاغوتچه و ها طاغوت همه بر »ال« فرياد و گوييد بتها همه بر »نه« لبيك، لبيك در
 و كنيـد  يته ديگران از را دل است، حق به عشق نشانه كه خدا، حرمِ اطراف در و كشيد
 و بـزرگ  يهـا  بـت  از حـق  به عشق موازات به و سازيد پاك حق غير خوف از را جان

 آنـان  از او دوستان وتعالی  يخدا كه جوييد برائت وابستگانشان و ها طاغوت و كوچك
  .هستند ء يبر آنان از جهان آزادگان همه و جستند برائت
 و رسـوالنش  و او دشـمنان  بـا  كـه  بنديـد،  خـدا  بـا  بيعت »حجراألسود« لمس در و

 باشـد  هرجـا  و باشـد  هركـه  آنان يبندگ و اطاعت به و باشيد دشمن آزادگان و صالحان
 شـيطان  آنـان  رأس در و خـدا  دشـمنان  كـه  بزداييد دل از را يزبون و خوف و سرننهيد

 و باشـند  داشـته  يبرتر جنايتشان و يسركوب و يكش آدم ابزار در هرچند اند؛ زبون بزرگ 
 او يـافتن  بـا  كـه  كنيد محبوب يافتن در يسع صفا و صدق با مروه، و صفا بين يسع در
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 و خـوف  همـه  و ريـزد  فـرو  ترديدها و شك همه و شود گسسته يدنياي يها بافت همه
 هـا  يآزادگـ  از و شـود  گسسـته  يمـاد  يهـا  يدلبستگ همه و شود  زايل يحيوان يرجاها
 اطاعـت  و اسـارت  بـه  را خـدا  بنـدگان  كـه  طاغوت و شيطان بند و قيد و گردد شكفته
  .ريزد هم در كشند،
 اطمينـان  بـه  موقف هر در و رويد عرفات و مشعرالحرام به عرفان و شعور حال با و
 در تفكـر  سـكون  و سـكوت  با و بيفزاييد مستضعفان حكومت و حق يها وعده بر قلب
 باشـيد  يجهان استكبار چنگال از مستضعفان و محرومان نجات فكر به و كنيد حق آيات

  .كنيد طلب كريمه مواقف آن در حق، از را نجات هاي راه و
 نمـودن  يقربـان  آن كـه  يابيـد  در آنجـا  در را يحقـان  يآرزوهـا  و رويـد  منا به پس
 كـه  هـا  محبـوب  اين از تا بدانيد و است مطلق محبوب راه در خويش چيز ترين محبوب

 و نرسيد مطلق محبوب به نگذريد است، آن تابع دنيا حب و است نفس حب باالترينش
 در را شـيطان  رجم و بگريزد شما از شيطان و كنيد رجم را شيطان كه است حال اين در

 گريـزان  همـه  زادگـان  شـيطان  و شيطان كه كنيد تكرار ياله يدستورها با مختلف موارد
  ٥ .شوند

  حج ياجتماعـ  يسياس ابعاد

 تمـام  اينجانـب «نويسـد:   يمـ  يسـعود  عربسـتان  پادشاه خالد ملك نامه پاسخ در امام
 و اخـتالف  در را ياسـالم  يكشـورها  يهـا  دولت و مسلمين يها يبدبخت و ها يگرفتار

 جمعيـت  ميليارد يك قريب داشتن با ياسالم يها دولت بايد چرا .دانم يم آنان بين نفاق
 حيـات  رگ كـه  نفـت  يهـا  مـوج  خصوصـاً  ،يزيرزمينـ  يهـا  ذخيره داشتن دست در و

ــ   يعباد دستورات و كريم قرآن بخش حيات تعليمات از يبرخوردار و هاست ابرقدرت
 و تفرقـه  از و دعـوت  »اهللا حبـل « بـه  اعتصـام  به را مسلمانان كه 9اسالم پيامبر يسياس

 عهـد  در كـه  شريفين حرمين چون يملجائ و مالذ داشتن با و فرمايد يم تحذير اختالف
 هـا  مدت بزرگوار آن رحلت از پس و بوده ياسالم سياست و عبادت مركز 9اهللا رسول
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 يعبـاد ـ  يسياس بزرگ مركز دو آن از سياسات و فتوحات طرح و است بوده چنين نيز
 وسـيع  تبليغـات  و هـا  يورز غـرض  و ها يفهم كج واسطه به اكنون است، شده يم ريخته

 مـورد  كـه  ياجتمـاع  و يسياسـ  امـور  در دخالت كه بكشانند آنجا به را كار ها ابرقدرت
  ٦».شود شناخته جرم شريفين حرمين در ،است مسلمين امور اهم از و مبرم احتياج
 پيـروان  يا و جهـان،  مسـلمانان  يا«فرمايـد:   يمـ   جهان مسلمانان به خطاب امام باز
 يهماهنگ عدم و كلمه اختالف ياسالم يكشورها يها يگرفتار تمام رمز !توحيد مكتب
 يـك  درتعـالی   خداونـد  كه است، يهماهنگ ايجاد و كلمه وحدت ،يپيروز رمز و است
  اهللاِ  ِ َْبلِ  َواْقَتِصُموا(فرموده:  بيان جمله

ً
  َ¡ِيعـا

َ
 بيـان  اهللا، حبـل  بـه  اعتصـام  )... َيَفر?قُـوا َوال

 و مسـلمين  مصـالح  يبرا و اسالم يسو به و اسالم يبرا است مسلمين جميع يهماهنگ
ــز ــه از گري ــداي و تفرق ــروه و يج ــ گ ــه ،يگراي ــاس ك ــه اس ــدبخت هم ــا يب ــب و ه  عق
  ٧».هاست يافتادگ
 قـدرت  كـم،  بسـيار  عـده  با اسالم صدر در كه شد چه را شما جهان، مسلمانان يا«
 يـك  قريـب  بـا  اكنـون  ؛نموديـد  ايجاد يانساني ـ  اسالم بزرگ امت و شكستيد را عظيم

 دشـمن  مقابـل  در اسـت،  حربـه  باالترين كه بزرگ، مخازن بودن دارا و جمعيت ميليارد
 و تفرقـه  در شـما  يهـا  يبـدبخت  تمـام  كـه  دانيد يم آياشديد؟  زبون و ضعيف چنين اين

  شماست؟ خود بين بالنتيجه، و شما يكشورها سران بين اختالف
 نهيـد  گردنتعالی  يخدا فرمان به و گرفته دست به را كريم قرآن و برخيزيد يجا از

  ٨».كنيد اعاده را عزيز اسالم عظمت و خود مجد تا

   جهان مسلمانان وحدت و انس گاه تجلي شريفين، حرمين جماعت نماز

 يهـا  يبـدبخت  و هـا  يگرفتـار  علـت  بيـان  در راحـل  امام يها پيام از يبخش بود اين
 و يمـاد  امكانـات  همـه  آن داشـتن  دسـت  در با كه ياسالم يكشورها و جهان مسلمين

 يجمهـور  بنيانگـذار  يهـا  پيـام  از يا نمونـه  بود اين و است گرديده دامنگيرشان يمعنو
 عظـيم  يهـا  قدرت كم بسيار يا عده با يروزهان که ج مسلمين به خطاب ايران ياسالم
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 مقابـل  در ،دارند اختيار در كه يقدرت و نيرو همه با امروز يول ،شكستند هم در را جهان
 شـوكت،  و عـزت  همـه  آن عامل بود اين واند  گشته زبون و ضعيف چنين اين دشمنان

 اختالف و تفرقه ييعن ،ذلت و ضعف همه اين انگيزه و اهللا حبل به اعتصام و اتحاد ييعن
  .است نموده متوجه آن به را مسلمين ايران، ياسالم يجمهور بنيانگذار كه

 جماعـت  نمـاز  در شيعيان حضور بر امام حكم اهميت به توان يم كوتاه بحث اين از
 زيـرا  برد؛ يپ يا سابقه يب يفتوا و مهم دستور چنين انگيزه و علت به و شريفين حرمين
 پـر  مراسـم  ايـن  در مسـلمانان   يميليـون  اجتمـاع  و حـج  مناسك و اعمال مجموع گرچه
 مكـان،  و زمـان  يـك  در حضـور  كنـد،  يمـ  ايجاب را يهنگهما و وحدت ينوع شكوه،

 ايـن  در جهـان  سراسر از كه ،يميليون جمعيت اين شعار ييكنواخت و لباس در يرنگ هم
 و فرمان و دستور يك از آنان يپيرو نشانگر همه اند، جسته شركت ياسالم عظيم كنگره
 و بـزرگ  تشـكل  از ينمـود  ،يخـارج  وجهـه  نظر از و است ياله حكم ياجرا بر دليل

 را پرشـكوه  اجتمـاع  چنـين  يآيينـ  و مـذهب  هـيچ  در كـه  است جهان مسلمانان ساالنه
 توانـد  ينمـ  حـج  اعمـال  از يـك  هيچ كه كرد هتوج نكته اين به بايد يول يافت، توان ينم

 زيـرا  باشـد؛  شكن دشمن و آفرين وحدت باصالبت، شريفين حرمين جماعت نماز مانند
 از جـدا  و يانفـراد  صـورت  به بودن، ياشتراك و ياجتماع عين در اعمال، اين از هريك

 در .باشـد  خـويش  عمل مراقب و مواظب است موظف يانسان هر و پذيرد يم انجام هم
 نظـر  از ،وقـوفين  جزه ب اعمال اين و كند يم عمل منفرد ...و ذبح و يرم ،يسع و طواف
 در و مـدت  در يـا  و روز از سـاعت  هـر  در توانـد  يمـ  يكس هر و است وسيع نيز زمان

 در را مسـلمانان  همـه  كـه  اسـت  نمـاز  تنها. دهد انجام را خود مناسك روز چند فاصله
  زمـان  يـك  در اذان، يصـدا  بـا  و دهـد  يمـ  قـرار  هـم  كنار در منسجم و فشرده صفوف

 مشـخص  مكان يسو به مختلف يها مليت و ها زبان و ها رنگ با جمعيت سيل مشخص،
 سـر  و رونـد  يمـ  ركوع به هماهنگ نفر صدها مكبر تكبير با و شود يم سرازير) مساجد(

 بـر  سـپس  دهنـد،  يمـ  شـهادت  او رسول نبوت و خدا ييگانگ بر و گذارند يم سجده به
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 يمتجلـ  ميانشـان  در يمـذهب  يمعنـو  عواطف و ياسالم اخوت روح كه اينجاست و

 بـا  و كننـد  يمـ  يروبوسـ  و معانقه همديگر با و فشارند يم را همديگر دست و گردد يم
 خداونـد  از را يكـديگر  اعمـال  يقبـول  ،است يدرون محبت از يحاك كه بشاش، يا قيافه

=��k « نمايند؛ يم مسألت �i �6 �Q�  K� �#��a K��«  
 ايـن  از گريـز  و وحـدت  كـانون  اين كردن  ترك آيا كه است مطرح پرسش اين اينك

 بـه هنگـام   كه شود يم مشاهده ياسالم هاي گروه از يبعض در كه الفت، و انس گاه تجلي
 انزجار موجب ند،ا درحركت بازارها و منازل يسو به جمعيت سيل مسير خالف بر نماز

 و صـفا  آن يجـا  بـه  و! شـد؟  نخواهـد  افـراد  ايـن  به نسبت  مسلمانان آلود خشم نگاه و
 و صـبح  هـر  آنكـه  ويژه به افكند؛ نخواهد آنان دل در يدشمن و عداوت تخم صميميت،

 مسـجد  از شـدن  خارج«است:  فرموده اسالم پيامبر كه رسد يم گوششان به ياحاديث شام
 مسـاجد  از اذان شـنيدن  با شياطين: «است فرموده باز و »است منافقان عمل نماز، هنگام

  ؟!»گريزند يم
 در خـويش،  وطـن  بـه  مراجعـت  از پـس  حجـاج  و زائران از هريك است يطبيع و

 مشـاهدات  ،شريفين حرمين نماز عظمت بيان ضمن مجالس، و محافل در جهان، سراسر
 نمـاز  بـه  آنهـا  ياعتنـاي  يب و مسلمين صفوف از يجداي در گروه اين عملكرد از را خود

 و مـذهب  بـر  كـه  يهاي پيرايه چه و نمود خواهند يمعرف نماز يب را آنان بلكه و منعكس
 از آنـان  انحـراف  از يهـاي  داسـتان  چه و افزود خواهند معصومشان پيشوايان و آنان آيين

 يمتمـاد  سـاليان  بيفتد، اتفاق بار يك تنها اگر حادثه اين و ساخت خواهند قرآن و اسالم
 همـان  ايـن  و شـود  تكـرار  روز هـر  و سـال  هر آنكه به رسد چه شد، نخواهد فراموش
 اند يافته دست آن به ،يا هزينه ترين كوچك صرف بدون كه است اسالم دشمنان خواسته

 نيـز  را مسلمانان ديگر هاي گروه ازهريك  ممكن، وسيله هر به كه ندا تالش در مسلماً و
  .بكارند يبدبين و مخالفت تخم ميانشان در و سازند جدا فشرده صف اين از
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  حكم اين يشرع دليل

  فرمايند: يم زمينه اين در 1امام
 بـا  همه مسلمين اينكه يبرا كردند كوشش تاكنون اسالم صدر از اسالم يعلما و عقال

 بشود پيدا يمسلم كه هرجا در .مسلمين غير بر باشند واحده يد ههم و باشند مجتمع هم

 قرآن درتعالی  و تبارك خداوند كه است يمطلب اين و كنند تفاهم مسلمين ساير با بايد

 مسـلمين  ائمـه  و اسـت  فرمـوده  سـفارش  9اكـرم  پيـامبر  و اسـت  كرده سفارش كريم

 اينكـه  بـه  انـد  كرده كوشش و گرفته را امر اين اسالم بيدار يعلما و اند فرموده سفارش

  ٩ .كنند دعوت ييگانگ و وحدت به اسالم يلوا تحت در را مسلمين

 حكـم  داليـل  بـود  بنـا  اگـر  و بـود  بحـث  مورد حكم بر استدالل مقام در 1امام اگر
 و كنـد  بيان ياسالم منابع و حديث و قرآن از را شريفين حرمين نماز در شيعيان حضور
 حضـور شـاگردان   بـا  و تحقيـق  و تدريس يكرس بر زدن تكيه با را خويش يمبناي داليل
 عهـده  بـه  را شـيعه  جهـان  مرجعيـت  مقـام  امـروز  كه علميه، يها حوزه فحول و ارزنده
 آينـده  و ياسـالم  جامعـه  يبـرا  يارزشـمند  و قطور كتاب مسلماً نمايند، ارائه اند، گرفته
  .ماند يم يادگار به ،حضرت آن يعلم آثار ساير همانند ي،علم مراكز
  نـه  بياناتشـان،  و هـا  پيـام  سـاير  در همچنـين  و حكـم  اين صدور در راحل امام يول

ـ  .اسـت  كـرده  يمـ  اقتضـا  را يوضع چنين شرايط، اينكه نه و بوده استدالل مقام در   يول
 مسـتمعين،  و مخـاطبين  فهـم  سـطح  در و اجمـال  و گذرا طور به نيز يگاه حال عين در
 آن گفتـار  مـوارد،  اين جمله از كه است فرموده اشاره خويش احكام وآرا  يشرع دليل به

 تـر  پـيش  كـه  باشد يم.ش   ه ١٣٥٩ سال در يپاكستان زائران و حجاج به خطاب حضرت
  .آورديم

 روايـات،  و آيـات  از يبعض به امام كالم توضيح در يمطالب است مناسب اينجا در و
  اسـت،  برحذرداشـته  يدور و تفرقـه  از و نمـوده  دعـوت  وحـدت  بـه  را مسـلمانان  كه

  بياوريم:
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  قرآن ديدگاه از مسلمين وحدت

  اهللاِ  ِ َْبلِ  َواْقَتِصُموا( .۱
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  )۱۰۳(آل عمران:  )َيْهَتُدونَ  لََعل

 و زنيـد  چنـگ ) وحـدت  وسـيله  هرگونـه  و اسـالم  و قـرآن ( خـدا  ريسمان به يگهم و

 يكديگر دشمن چگونه كه آريد ياد به خود بر را خدا ]بزرگ[ نعمت و نشويد پراكنده

 و شـديد  بـرادر  او نعمـت  بركـت  به و كرد ايجاد الفت شما يها دل ميان در او و بوديد

 خداونـد  .داد  نجـات  آن از را شـما  خـدا  ؛ پـس بوديـد  آتـش  از يا حفـره  لـب  بـر  شـما 

  شويد. هدايت يپذيرا شايد ؛سازد يم آشكار شما بر را خود آيات چنين اين

 �'BDs Q� �#�8�X، »�\y=O�9 L\BD%« است؛ شده تكرار »نعمت« كلمه شريفه، آيه اين در
�	s�V��« نعمت همان است، فرموده يطباطباي عالمه كه گونه همان نعمت، اين از منظور و 
 جوامـع  هـم  آيـات  ايـن : فرمايد يم ايشان باز و »8	�V#� �5 9�>�"0« است؛ محبت و الفت
 فـرد  فـرد  هـم  و نمـوده  ينهـ  تفرقـه  و اخـتالف  از و داده قرار خطاب مورد را ياسالم

  ١٠.را مسلمانان
۲. ) 

َ
ِينَ  تَُكونُوا َوال
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G
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  )۱۰۵ (آل عمران:  )َعِظيمٌ 

 آنكـه  از پـس  ]آنهـم [ كردنـد،  اخـتالف  و شـدند  پراكنـده  كـه  نباشـيد  يكسان مانند و

  .دارند يعظيم عذاب آنها و رسيد آنان به ]پروردگار[ روشن يها نشانه

�	��]� $	� �D	  $	�« نيسـت  بعيد: فرمايد يم شريفه آيه اين تفسير در يطباطباي عالمه 
c�'"�=��X جمله به متعلق »* �VC8\��« تشـتت  و اخـتالف  اختالف، از منظور بنابراين باشد؛ 

  .است اجسام و ابدان حيث از تفرقه و تشتت تفرقه، از منظور و اعتقاد نظر از
 اسـت  اين اختلفوا و تفرقوا آيه در »اختالف« بر »تفرق« تقدم علت و گويد يم سپس

 بـا  گـروه  دو اگـر  زيـرا  اسـت؛  افكـار  و آرا در اخـتالف  عامـل  و مقدمه ابدان تفرق كه
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شـود   مـي  نزديك همديگر به نيز انديشه و فكر لحاظ از باشند، مجتمع و مرتبط همديگر
 كـه  گـاه  آن امـا  و گـردد  يم حاصل ميانشان در اتفاق و اتحاد نظر، تبادل و تماس اثرو بر 

 و مشـرب  اختالف ميانشان در گردد، قطع هم از ارتباطشان و شوند دور هم از و متفرق
 و گـردد  يمـ  وحـدت  اسـتوار  سد شكستن درهم و تفرقه موجب و آيد يم پديد مسلك

 اول مرحلـه  در كـه  نباشيد يكسان مانند: «فرمايد يم چنين آيه اين در متعال خداوند گويا
 اعتقاد و يرأ اختالف به يدور اين گاه آن شدند، جدا جامعه از و دور هم از ابدانشان با

  ١١ .گرديد يمنته ميانشان در

  سنت ديدگاه از مسلمين وحدت

 گرديـده  نـازل  مسـلمانان  اتفـاق  و اتحـاد  مـورد  در كه يا آيه ها ده از آيه دو بود اين
 از يبخشـ  نقل يحت كه است فراوان يقدر به زمينه اين در روايات و احاديث اما .است
 كه موضوع، تناسب به حديث، يك نقل به تنها لذا و است خارج بحث اين دايره از آنها

 در را روايـات  از يبعضـ  و كنـيم  يمـ  اكتفـا  ،است شده نقل سنت اهل و شيعه طريق از
  .آوريم يم بحث اين دوم بخش

 از حضـرت  آن و 7صادق امام از اسناد با الشيعه، وسائل در يحرعامل شيخ مرحوم
  كند:   يم نقل گونه اين 9خدا رسول از بزرگوارش، پدران

�$ .B� �� '�� )  l(+� @�A9 �$ Gq %"8� V[9 b9�'$  "I� U�  !�! ~V���� L���W١٢ 
 كنـد،  مراجعـت  قصد آنكه يب و علت بدون و بشنود را اذان يصدا مسجد در كه يكس

  است. منافق او شود، خارج مسجد از

�1	L $	�«اسـت:   شده نقل چنين سنت اهل  منابع در تفاوت مختصر با حديث اين:� 
U�;S� )  l(+�  "�r g @�o %��P * V� I  !�! ~V���� V[9 b9�'$X. ١٣  

 نمـاز  وقت اعالن از پس مسجد از خروج كه حكم اين در تشديد و حديث اين متن
 مضـمون  اسـت،  گرديـده  يمعرفـ  منـافق  عنـوان  بـه  يشخص چنين و شده تشبيه نفاق به

 آن كـه  كنـد  يمـ  يتـداع  اسـت،  نمـوده  نقل 7رضا امام از سنان محمدبن كه را يروايت



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۳۰
 

  :  نگاشت چنين جبهه، از فرار بودن حرام درباره سنان ابن پرسش پاسخ در حضرت
E "�F Q�  Y��D6���C�� �$ 0F��� �+ L�9 �$ ��V	�� ) �! 	�� * ��CA\	��� �	����� * 

%B�S� %�:�D�� * ª�6 �³�s  Y8��� �S�WWW .١٤ 
 تضـعيف  موجـب  كـار  ايـن  كه است نموده حرام جهت بدان را جنگ از فرار خداوند

 مقابـل  در حق جبهه ييار و نصرتترک  و عادل پيشوايان و پيامبران استخفاف و دين

  .است دشمنان

 و دشـمن  تقويـت  موجـب  ها جنگ در حق جبهه تضعيف و زحف از فرار اگر يآر
 حـق  تضـعيف  عامل يفرهنگ نظر از نيز نماز صفوف از فرار است، كبيره گناهان از ييك
 يجهـان  استكبار با شدن همسو و دشمنان اهدافبه  است يكمك و باطل جبهه تقويت و
  كمين. در دشمن و هستيم جبهه در ما اينك و

   تشيع و تسنن مسئله

 بـر مبنـي   1راحـل  امـام  حكم صدور كرديم، اشاره مقاله اول بخش در كه ي طور به
 و اإلجـرا  واجـب  مؤمنـان  يبـرا  كـه  شـريفين،  حـرمين  جماعت نماز در شيعيان حضور

 توانـد  يمـ  كـرد،  خواهند تبعيت حكم اين از آگاه، شيعيان نيز آينده در و بوده العمل الزم
 و اسـالم  مقابله شان،ترين مهم يا و آنها از ييك باشد؛ مختلف عامل دو و انگيزه دو يدارا
 گذشـته  صفحات در اول عامل كه است تشيع و تسنن مسئله يديگر و است يجهان كفر

  .پردازيم يم دوم عامل توضيح و تبيين به اينك و شد يبررس
  .شود مطرح موضوع چند زمينه اين در است الزم

  اتهام معرض در شيعه

 يهـا  انگيـزه  و علـل  بـه  تاريخ، طول در طهارت و عصمت بيت اهل پيروان متأسفانه
ـ  نـاروا  مطالـب  و اند گرفته قرار افترا و اتهام مورد يمذهبـ  يسياس مختلف  اسـاس  يو ب
 عنـوان  بـه  هسـتند،  9خدا رسول سنت و مجيد قرآن يواقع پيروان ان كهشيعي به فراوان
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 دوران ماننـد  تـاريخ؛  مقـاطع  از يبعضـ  در شرايط اين و است شده داده نسبت روافض،
 از يبعضـ  دوران در همچنين و عباس يبن يخلفا دوران از يبخش و مروان يبن و اميه يبن

 و حـدت  از داشـتند،  اختيـار  در را ياسـالم  يكشورها عمده بخش كه يعثمان سالطين
 در تنها  نه اساس، يب و دروغ مطالب و اتهامات اين و است بوده برخوردار يبيشتر شدت
 گرديـده  مـنعكس  نيـز  يزيـاد  تأليفـات  و ها كتاب متن در بلكه ،داشته رواج عموم افواه
 و اند داده ارائه يمشوه قيافه طهارت و عصمت بيت اهل شيعيان از طريق، اين از و است
  .اند شده يمعرف قرآن و سنت مخربِ و اسالم فرهنگ از دور يگروه آنان

  ها كتاب اين از يا نمونه

 كـه  است فراوان چنان آن شده، نوشته شيعه ضد بر گذشته يها قرن در كه هايي كتاب
 ياصل منبع األسف مع .شناساند را آنها مؤلفان و آورد دست به را آنها دقيق شمار توان ينم
 اهـل  و شـيعه  از اصـيل  منـابع  يجا به هشتم، قرن از پس تأليفات، اين اكثر الكتاب ام و

 عنـاد  و تعصـب  ديد با هشتم قرن دروي  كه است ١٥تيميه ابن »السنه منهاج« كتاب سنت،
 در را اساس يب و ناروا مطالب اين و كرد تأليف را كتاب اين بود، حاكماو  بر كه يعجيب

 فكر از ملهم ،وهابيت بنيانگذار عبدالوهاب، محمدبن انديشه و افكار چون و گنجانيد آن
 يدارا وهابيـان  نظـر  از او تأليفـات  لـذا  است، »تيميه ابن« تأليفات از برگرفته و انديشه و

ـ  و نـازل  قيمـت  بـه  اسالم يدنيا سطح در و است يا ويژه جايگاه  منتشـر  رايگـان  يحت
 بـه  شيعه يمعرف در روز، گويندگان و خطبا و نويسندگان و مؤلفان اكثر استناد و شود يم

  .است آن مانند و كتاب اين

   شيعه درباره السنه منهاج مطالب از يا نمونه

 ضـد  بـر  يگـوي  خـالف  و يگر هوچي سراسر ،يچهارجلد كتابِ اين يمحتوا گرچه
 او كنـيم.  يمـ  نقـل  را آن مطالـب  از نمونـه  چنـد  خواننـدگان،  يآشناي يبرا است، شيعه

  گويد: يم



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۳۲
 

 را مسـلمانان  همه و مردم عموم ثروت و مال به تجاوز كه هستند يگروه شيعيان .١
  دانند؛ يم حالل
  دانند؛ يم جايز را مسلمانان همه خون ريختن شيعيان .٢
 طـرف  از او كه معتقدند زيرا دارند؛ يم دشمن را جبرئيل فرشتگان ميان از شيعيان .٣
 ،يدشمن يرو از يا اشتباه به يول بياورد؛ طالب ياب  بن ي علبراي  را يوح بود مأمور خدا

  آورد؛ فرو پيامبربر  ،يعل يجا به
 بـا  و بوده مخالف) 9خدا رسول ياران از تن ده( مبشره عشره با شيعه كه آنجا از .٤
 كـه  يكـار  هر دادن انجام و ،ده عدد ييعن »عشره« كلمه بستن بكار با دارند، يدشمن آنها
 كـه  يبناي ساختن از يحت دانند، يم ناروا را آن و هستند مخالف نيز باشد ده عدد آن، در

  كنند؛ يم يخوددار باشد پايه ده و ستون ده يدارا
 و ضـاللت  و جهـل  نظـر  از قبلـه،  اهل ميان در كه دارند نظر اتفاق مسلمان يعقال .٥
 هـيچ  ،ينيكـ  و خيـر  هـر  از بـودن  دور و يبـد  و شـر  هر با يآميختگ و بدعت و دروغ
  ١٦ .نيست روافض حد در يگروه
 بـه  كرديـد  مالحظـه  كـه  گونه همان آنها از يبعض كه ديگر يافترا و تهمت صدها و

  !يجد مطلب يك بيان تا است تر شبيه يسراي ياوه و يگوي هذيان

  خطرناك هاي ديدگاه و هولناك حوادث

 ذكـر  از پـس  و گرديـده  تـدوين  شـيعه  دربـاره  كه هايي كتاب با اجمالي آشنايي پي در
 هـاي  ديـدگاه  و هولناك حوادث از بعضي به است الزم ها، كتاب اين محتويات از اي نمونه

 در و مدينـه  و مكـه  در مختلـف  مقاطع در كه حوادثي كنيم؛ اشاره نيز خطرناك و انحرافي
 در و سـامان  آن مـردم  ميـان  در كه هايي ديدگاه و پيوسته وقوع به شيعه ضد بر حج موسم
 سراسـر  در شيعيان تا دارد ادامه نيز امروز تا احياناً و داشته وجود شيعه به نسبت عوام افواه

 آشـنا  بيشـتر  مطالـب  اين با حج، مسائل اندركاران دست و روحانيون و علما ويژه به جهان،
 و اوهـام  ايـن  زدودن در را خـويش  همـت  و بپاخيزنـد  شـيعه  كيـان  از دفـاع  در و شوند
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 اثبـات  در و ببندنـد  كـار  به نادرست هاي ديدگاه اين ساختن برطرف در و ناروا هاي ذهنيت
 :معصـومين  روايات مضمون به كردن عمل جز به كه چناني، آن هاي كتاب محتواي بطالن

 هـا،  بعضي نظر از شايد گرچه. نمايند تالش نيست، آن بر راهي 1امام حكم دقيق اجراي و
 اگـر  مـا  شـود،  تلقـي  مصـلحت  اصل با مباين و وحدت روح با مخالف مطالب اين طرح
 در هـا  بدبيني اين ادامه بر كنيم، استنكاف واقعيات بيان از و خودداري حقايق ذكر از امروز
  ايم. نموده ياري ها و تهمت ها شكاف اين توسعه بر و كرده كمك آينده

  كعبه! تلويث تهمت

 و بــازان سياســت دســت بــا كـه  يبرانــداز خانمــان يافتراهــا و هولنــاك حـوادث  از
 به شيعه ساختن موهون يبرا كه ياقدامات از و شده گرفته كار هب شيعه ضد بر گران توطئه
 از يهـا  توطئـه  و اقدامات با كه گونه بدين است؛ كعبه تلويث به آنان اتهام پيوسته، وقوع
 خانـه  زيـارت  و حـج  مراسـم  انجام يبرا دور يها مسافت از كه را شيعيان ساخته، پيش
 دارند كه يا عقيده طبقـ   باهللا العياذـ   آنان كه اند نموده متهم اند، شده مشرف مكه به خدا
 وارد دفعـات  بـه  و مكـرر  كه بار يك نه را اتهام اين و اند ساخته آلوده نجاست با را كعبه

 يكشـورها  زائـران  و حجاج چشم مقابل در و عام مأل در را يشيعيان بار هر و اند ساخته
 مـنعكس  عالم نقاط ياقص در و مسلمانان همه ميان در واقعه اين تا اند زده گردن مختلف

 تََكـادُ ( .بگـذارد  اسـالم  يدنيـا  در شـيعه  قيافـه  تشويه در را خود تأثير بيشترين و شود

َماَواُت  ْرنَ  الس? ْرُض  َوتَنَشقI  ِمْنهُ  َفَتَفط?
َ ْ
ِرI  األ

َ
Xَبالُ  َو ِ

ْ
  .)َهّداً  ا�

 و حـوادث  از كـه  آنجـا  خـود،  مكـه  تـاريخ  در ،يسعود معاصر مورخ ،١٧يسباع .١
  :  نويسد يم گونه اين گويد، يم سخن مسجدالحرام و مكه مهم جريانات

 بـا  معظمـه  كعبـه  كه كردند مشاهده كنندگان طواف و زائران ،.ق  ه۱۰۸۸ سال شوال در

 دانـم  ينم كه يقديم عقيده يك اثربر  و شده آلوده است انسان مدفوع شبيه كه يا ماده

 و متهم عمل اين بر را شيعيان! است؟ پذيرفته را آن چگونه عقول و آمده پديد چگونه

  .زدند گردن را ديگر گروه و سنگسار اتهام اين با را آنان از يگروه



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۳۴
 

  افزايد:   يم گاه آن يسباع
ــ ــن كــه يمكــ دانشــمند و مــورخ ١٩يعصــام از ١٨دحــالن يذين ــه اي  او دوران در حادث

 از بـود  شـده  آلـوده  آن بـا  كعبـه  روز آن را آنچـه  مـن  كه است كرده نقل افتاده، اتفاق

 عـدس  از است يمخلوط و عجين ماده آن كه شد معلوم برايم و كردم مشاهده نزديك

 هر توانست يم و بوده انسان مدفوع يبو و رنگ يدارا كه بدبو روغن و يسبز ينوع و

  .كند اذعان آن بودن مدفوع بر و بيندازد اشتباه به را ناظر

ـ : «گويـد  يمـ  حادثه اين نقل از پس است، معتدل يا نويسنده و مورخ كه يسباع  يول
 تصور دارند چنين شيعه درباره امروز تا مردم كه است اين است شديد تأسف مايه آنچه

  »!كعبه تلويث با مگر شود ينم كامل حج اعمال آنان مذهب در كه
  :  كند يم اضافه گاه آن

 روشـن  يتصـور  چنـين  بـودن  اسـاس  يب بطلبيم حكميت به را عقل اگر كه يصورت در

 هـزاران  كعبـه  حج، موسم در سال هر بايد يا عقيده چنين يمقتضا به زيرا شد؛ خواهد

 مقابل در يوقت ما كه كرد بايد چه يول .شود آلوده و ملوث شيعه حجاج تعداد به و بار

 زبـان  بـر  را نـاروا  سـخن  هـر  و دهـيم  يمـ  دسـت  از را عقـل  گيـريم،  يمـ  قـرار  مخالفان

  ٢٠.رانيم يم

 چنـين  وجود از يو نكوهش و تهمت اين ينف بر يسباع استدالل كه رسد يم نظر به
 چنـين  كـه  اسـت  آن نشـانگر  نمـوده،  اشـاره  خـود  كه گونه همان شيعه، به نسبت بينش
 در او و داشـته  رسـوخ  او جامعـه  مختلف اقشار ميان در و بوده وسيع سطح در يتصور
 پرداختـه  دفاع به چنين اين كه گرفته قرار يانحراف بينش اين از يا گسترده سطح در واقع

  .است نموده حركت خويش، جامعه يفكر مسير برخالف و
 در شـد.  تكـرار  اول حادثـه  از سال ٥٦ فاصله به و ق.  ه ١١٤٤ سال در حادثه اين .٢
 انجـام  از و شدند وارد مكه به حج موسم از ديرتر شيعيان از قافله چند .ق  ه ١١٤٣ سال

 سـال  در تـا  كردنـد  اقامت مكه در زمان، آن معمول طبق و گرديدند محروم حج مراسم
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 آلـوده  به فاصله، اين در كه نمايند مراجعت خويش اوطان به مراسم انجام از پس و بعد
 انداختنـد  راه به يعجيب شورش و كرده قيام آنان ضد بر مردم و شدند متهم كعبه ساختن

 را او بـاألخره  و كردند درخواست را) موهوم( جنايت آن عامالن مجازات مكه امير از و
  .نمودند مجبور اقدام اين بر

 يا اشـاره  آن شـدگان  كشـته  بـه  اند، كرده نقل را حادثه اين ن كهدحال يذين و يسباع
 شـده  جـده  و طـائف  بـه  فـرار  و مكـه  ترك به مجبور ان كهشيعي گويند يم يول ،ندارند
  ٢١.برگشتند شهر اين به مجدداً آرامش از پس بودند،

  شيعه سب

 يها خطبه در كعبه تلويث اتهام شوم حادثه از پس سال چهارده .ق.  ه ١١٥٧ سال در
 مسـعود  شـريف  دسـتور  بـه  مدينه و مكه در مساجد ساير و شريفين حرمين جمعه نماز

 خطبه ياجزا از) روافض( شيعيان بر يناسزاي و سب و شروع شيعه بر لعن حجاز حاكم
 منـابع  در داشـته،  ادامـه  سـال  چنـد  عمـل  ايـن  اينكهاما  ٢٢ .گرديد محسوب جمعه نماز

 هـم  آن ديگر، يگروه بر مسلمانان از يگروه كردن لعن است؛ زيرا نشده آنبه  يا اشاره
 نمـاز  آن يسـو  بـه  مسلمانان همه كه يجايگاه و يوح مهبط خطبه در و حج موسم در
  .شود منعكس تاريخ كتب در آن جزئيات تا نبوده سازگار يمنطق هيچ با خوانند يم

  ما ينوناوضاع ک

 ايـن  كـه  شـود  تصـور  هـا،  كتاب اين محتويات و حوادث اين مطالعه با است ممكن
 يهـاي  حكومـت  دوران به متعلق حوادث اين وقوع و دور يها گذشته به مربوط تأليفات

 مسلمانان يناآگاه از يطرف از و بودند نزاع و جنگ در شيعيان با يسياس نظر از كه بوده
ـ  و تهمـت  هر ان كهش اطالعي يب و  اسـتفاده  سـوء  ،پذيرفتنـد  يمـ  يسـادگ  بـه  را يافتراي
 ايـن  كـه  شـد  خواهـد  معلوم موجود، حقايق و يكنوناوضاع  به توجه با يول .كردند يم

 تـر  عميق و تر گسترده زمان تحول با بلكه ،نكرده فروكش تنها نه معاصر دوران در مسائل



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۳۶
 

  .است گرديده نيز
 از تنهـا  نـه  امـروز  شـد،  يم نوشته »السنه منهاج« مانند هايي كتاب گذشته قرون در اگر
 يمطـالب  نيز »ماهواره« و »اينترنت« راه از بلكه متنوع، يها مقاله و فراوان هاي كتاب طريق

 و گـردد  يم منتشر شيعه ضد بر دنيا سراسر در روز، فرهنگبا  متناسب و يعلم ظاهر به
 متون صورت به برانداز، خانمان يافتراها و اساس يب مطالب همان كشورها از يبعض در

 در يكـودك  دوران از شـيعه  بـه  نسـبت  يبـدبين  تخم و ٢٣تدريس آموزان دانش به يدرس
 پيـدا  راه يروسـتاي  و شهرنشـين  هر خانه درون به نوار طريق از و شود يم افشانده ها دل

  .كند يم
 جلد سيصد از بيش اخير، سال بيست در تنها با اطالع، يها شخصيت از ييك قول به
 نظـر  بـه  كهم ـ  دوازده و يازدهم قرن در اگر و ٢٤است گرديده منتشر شيعه برضد كتاب

ـ   اسـت  نبـوده  تأثير يب شيعه ساختن متهم در يعثمان سالطين با صفويه مواجهه رسد يم

 معاصـر  قـرن  در شـد،  يم واقع قبول مورد يعموم افكار نظر از و اجرا يهاي برنامه چنين
 ش.  ه١٣٢٢ سـال  بـا  مطـابق  ق.  ه١٣٦٢ سـال  حجه يذ در و شود يم تكرار تهمت همان
 شـريف  بيت كردن آلوده اتهامِ همان به ييزد ابوطالب قتل حادثه قبل، سال شش و پنجاه

 روز، خبـر  تـرين  مهـم  عنوان به را آن ياسالم يكشورها يها يخبرگزار و ٢٥دهد يم رخ
 شـدن  محروم و يسعود و ايران  رابطه قطع موجب كه بود حادثه همين و كنند يم پخش
  . ...و گرديد سال پنج مدت به حج مراسم در نمودن شركت از يايران حجاج

 بـر  اسـت  يهولنـاك  ضربه گرچه افتراها، و اتهامات اين پيدايش و حوادث اين وقوع
ـ  آيـين،  پيكر بر است يناپذير التيام جريحه و اسالم كيان  وجـود  آن، از تـر  هولنـاك  يول
 يـك  صـورت  بـه  افتراهـا  ايـن  يتلق و يعموم افكار يسو از اتهامات اين پذيرش زمينه

 آن ديگـر  بعـد  حـوادث،  نوع اين وقوع از تر خطرناك .است شيعه جهان درباره واقعيت
  است: كرده اشاره يسعود معاصر مورخ كه است
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 بـه  نسـبت  النـاس  عوام ميان در امروز تا كه است اين است، من شديد تأسف مايه آنچه

 مگر شود ينم كامل حج اعمال ،آنان مذهب اساس بر كه دارد وجود عقيده اين شيعيان

  كعبه! كردن آلوده با

 مطـرح  را حـره  جنگ ،مورخ عنوان به كه آنجا او، هم كه، است اين تر خطرناك باز و
 گويـد  يمـ  كنـد،  يمـ  اشاره مدينه دختران و زنان به معاويه بن يزيد لشكريان تجاوز به و

 از را مدينـه  »نخاوله« محله شيعيان ما، نويسندگان از يبعض بينيم يم كه است اين تأسف
 بـارتر  اسـف : كنـد  يم اضافه و نمايند يم يمعرف حره جنگ همان نامشروع فرزندان نسل
 ايـن  بر و گرفته قرار اساس يب مطالب همين تأثير تحت امروز تا الناس عوام يبعض اينكه

  ٢٧.نگرند يم ديد همين با مسلمانان،
 شـود  يمـ  تبليغ چون خونين، جمعه بار اسف حادثه در كه است اين تر خطرناك باز و

 و قـم  شـهر  به حجراألسود انتقال بر آنان تصميمِ ايرانيان، با شديد برخورد اين علت كه
 سـابقه  و غلـط  ذهنيـت  اثـر نيز بر  مختلف اقشار از يگروه .بود ياله بيت نمودن ويران
  .كنند يم تأييد را آن و پذيرند يم يآسان به را بزرگ دروغ اين ،يبدبين

  امام حكم

 گذشـته  مـا  بر تاريخ طول در آنچه از يبخش و ما يكنوناوضاع  از يا گوشه بود اين
 ،مـؤثر  و يقـو  عامـل  دو وجـود  بـا  زيرا يابد؛ ادامه ها قرن است ممكن آنچه نيز و است

بـراي   تـالش  و يمـذهب  ي ـ فكـر  خط يك پيشبرد و تقويت جهت در يهاي انگيزه ييعن
 و اجتماعات صحنه از خط اين پيروان يو دور انزوا اختيار و مقابل يفكر خط تضعيف
 در را آنها اهداف پذيرش زمينه تأمين را اول گروه خواسته ناخودآگاه طور به كه نمازها،
 ياميـد  تنهـا  نه نمايد، يم فراهم ياسالمـ  يالملل بين صحنه از مقابل گروه ساختن خارج

 وجـود  واقـع  خـالف  و خطرنـاك  يها بينش و غلط يها ذهنيت آن نمودن برطرف يبرا
 دامنـه  شـود،  يمـ  دورتـر  هـم  از صـفوف  هرچـه  و رود يم پيش زمان هرچه بلكه ،ندارد



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۳۸
 

 .گـردد  يمـ  تـر  گسـترده  مـا  ياعتقـاد  اصـول  ضد بر و ما ضد بر ها يسمپاش و برخوردها
 آنـان  حضور حكم و جهان شيعيان به خطاب 1راحل امام بخش حيات پيام كه اينجاست

  شود: يم صادر شريفين حرمين نماز يسياسـ  يعباد صحنه در
 تفـرق  موجـب  كه جاهالنه اعمال از كشورها، ساير شيعيان و يايران برادران است الزم

 و شوند حاضر سنت اهل جماعات در است الزم و كنند احتراز است، مسلمين صفوف

  .كنند اجتناب جدا ...منازل در جماعت تشكيل و انعقاد از

  روايات به ينگاه

 يدارا مسـلمانان  ميـان  در ،يفقه و يكالم مسايل يبعض در نظر اختالف كه دانيم يم
 قبـل،  قـرن  ده يـا  و قرن دو و قرن يك به نه كه ي طور  به است؛ يتاريخ پيشينه و سابقه
 يهاول قرون در طبعاً و شتافت بقا عالم به 9خدا رسول كه شود يم يمنته يزمان به بلكه

 يك طـرف  از سنت اهل و شيعه امتزاج و اختالط اثربر  :يهد ائمه زمان در و اسالم
 مسـائل  در سؤال طرح و وگو گفت و بحث موجب ديگر، يسو از نظر اختالف وجود و

 ينمازهـا  در نمـودن  شـركت  و مسـاجد  در حضـور  عـدم  و حضـور  جملـه  از ،مختلف
 ،يكوتـاه  مـدت  جـز  كـه  مدينـه  شـهر  در خصـوص  بـه   ؛آمد پديد سنت اهل جماعت
 واليان را سمت اين اوقات بيشتر و بوده سنت اهل اختيار در جماعت امامت و حكومت

  .گرفتند يم عهدهه ب شخصاً حاكمان و
 : يهـد  ائمـه  محضر در موضوع اين كه است واقعيت اين يگويا ما يحديث منابع

دور   بـه  نيـز  سـنت  اهـل  ديـدگاه  از كه گونه همان .است گرفته قرار سؤال مورد و مطرح
 بـا  اسـت؛  شده منعكس اعتمادشان مورد منابع در باره، دراين يمتعدد احاديث و نمانده

 بحـث  مورد موضوع با مستقيم رابطه كه شيعه روايات مضمون خالف بر كه تفاوت اين
بـه   كـه  است  يكسان نكوهش مقام در غالباً و يكل مفهوم يدارا سنت اهل احاديث دارد،

 شـوند  يم جدا مسلمانان صفوف از و ترك را مسجد ،اذان يصدا شنيدن با و نماز هنگام
 را احاديـث  ايـن  مضـمون  همـواره،  نويسندگانشان و سنت اهل يخطبا و روحانيون كه
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 يبـردار  بهـره  احاديث اين از آنان، محكوميت يبرا و داده قرار شيعه ضد بر تبليغ وسيله
  .كنند يم

  شيعه روايات

 سـنت،  اهـل  جماعـت  نمـاز  در حضـور  جهـت  شـيعيان  ترغيب و تشويق مورد در
  ٢٨ .است وارد شده  ما يحديث منابع در يبسيار روايات آنان، با شيعيان رابطه همچنين

 دو به را آنها توان يم كه آورده روايت بيست به نزديك زمينه، اين در لئوسا صاحب
 در انگيـزه  ايجاد و تشويق و ترغيب جنبه يدارا آنها از يكرد: بخش تقسيم مستقل بخش
 از يدور و آنـان  نمـاز  در حضور و سنت اهل با نيك معاشرت و امتزاج و ارتباط جهت

 ايـن  در و دارد اختصـاص  نمـاز  موضوع به ديگر بخش و است آنها با تفرقه و اختالف
 جـدا  و تشويق سنت اهل جماعت نماز در حضور بر را خويش پيروان :ائمه روايات

  .اند كرده نكوهش را آنان نماز صف از شدن

  اول بخش

  كنيم: يم بسنده روايت دو نقل به بخش اين در
  :  فرمود حضرت آن كه كند يم نقل 7صادق  امام از شحام زيد .١
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 مريضانشـان  از و بخوانيـد  نمـاز  مساجدشـان  در كنيـد،  معاشـرت  سـنت  اهل با زيد، يا

 گفتن اذان و جماعت امامت توانستيد اگر و كنيد شركت شان جنازه تشييع در و عيادت

 ،داشـتيد  يمعاشـرت  چنـين  آنـان  بـا  اگر كه بگيريد عهدهه ب شما خود را آنها مساجد در

 پيـروان  كـه  را محمـد  جعفـربن  كنـد  رحمت خدا و هستند يجعفر اينها :گفت خواهند



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۴۰
 

 ،كنيـد  تـرك  را معاشـرت  نـوع   ايـن  اگـر  و اسـت  نموده تربيت نيكو چنين اين را خود

 بـا  را خـود  پيروان است نتوانسته كه دهد انصاف محمد جعفربن به خدا :گفت خواهند

  .كند تربيت نيك آداب

��8D9 w�; �V\� �;�« فرمايد يم روايت اين در �IV� %!�CD|�WW.«.  
 شـماها،  خـود  يواال ارزش و موقعيـت  حفـظ  از گذشته: است اين جمله اين مفهوم

 ائمه تنها نه آنها زيرا بود؛ خواهد شما عملكرد وسيله به :ائمه از شما مخالفين شناخت
 تحريـف  اثـر بـر   بلكـه  ،ندارند يآشناي آنان يمعنو و يعلم شخصيت با و نديده را شما

 مسـلمانان،  از يا عده ميان در روزمره يها سياست ياجرا اثربر  و تاريخ طول در حقايق
 يابرهـا  پشـت  در آنان شخصيت و نگرديده مطرح نيز يمعمول ثمحد حد در شما ائمه

 داشته نيكو معاشرت آنان با شما اگر پس .است گرفته قرار تعصبات و ها سياست ضخيم
 تشـييع  و هـا  مـريض  عيـادت  و نمازها و مساجد در حضور در اول مرحله در كه باشيد
 به بلكه ،ستود خواهند را شما ،كرده تحسين را شما عمل تنها نه است، يمتجل آنها جنازه

 محمـد  جعفربن كند رحمت خدا: گفت خواهند شده، مند عالقه نيز شما پيشوايان و ائمه
 بيفتـد  فاصله آنان و شما ميان در اگر و! است كرده تربيت نيكو چه را خود پيروان كه را
 منزجـر  شما از و بدبين شما به تنها نه نكنيد، شركت نمازهايشان در و مساجد در شما و

 انصـاف  محمـد  جعفـربن  بـه  خدا ؛هستند يجعفر اينها :گفت خواهند بلكه ،شد خواهند
  كند! تربيت نيكو را خود پيروان است نتوانسته كه دهد

  :  فرمود يم كه كند يم نقل 7صادق امام از سنان بن عبداهللا .٢
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 در تـا  نكنيـد  سـوار  خود پشت بر را مردمکه اين و كنم يم وصيت خدا يتقوارا به  شما

 زيـرا  ؛)باشيد جامعه اين افراد يبدبين و تحقير مورد كه نكنيد يكار( باشيد ذليل جامعه
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 يهـا  مـريض  فرمـود  سـپس  .»بگوييـد  نيك مردم به«: فرمايد يم خود كتاب در خداوند

 .بدهيـد  شـهادت  اختالفاتشـان  در و كنيد شركت شان جنازه تشييع در و عيادت را آنان

  .بخوانيد نماز مساجدشان در آنان با و دهيد قرار آنان به افراد ترين نزديك جزء را خود

 كـه  كنيـد  يكـار  مبـادا : اسـت  اين »I �V8Bf ��'��  Y8��#9�\1� �V"�p\9 *« جمله مفهوم
 ذليـل  و حقيـر  آنهـا  مقابل در شما و بگيرند قرار شما از برتر يجايگاه در شما مخالفان

 پيـروان  شـما  كـه  باشـد  عـزت  و افتخـار  موضع از آنان با شما برخورد بايد بلكه .باشيد
 در را عزت و افتخار اين و باشيد يم او بيت اهل طريق راهيان و خدا پيامبر سنت يواقع
 و مـريض  عيـادت  و نمازها و مساجد در حضورتان و آنان با رفتار حسن و ارتباط سايه

 باشـد  يم بازماندگانشان به محبت اظهار و يدلجوي كه آنها جنازه تشييع در نمودن شركت
  .نماييد حفظ و ببخشيد تحقق

  دوم بخش

  است: شده وارد سنت اهل جماعت نماز در حضور درباره خصوص به كه ي روايات
  :  فرمود 7صادق  امام گويد: يم عثمان بن حماد .١
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 در كـه  اسـت  يكسـ  ماننـد  بخوانـد،  نماز جماعتشان اول صف در سنت اهل با هركس

  .است خوانده نماز 9خدا رسول سر پشت در اول صف

	�K : «است كرده نقل چنين 7صادق امام از مختصر تفاوت با يحلب را مضمون اين �$ 
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  :  فرمود من به 7صادق امام: گويد يم عمار بن اسحاق .٢
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 ،يآر: كـردم  عـرض  ؟يگـزار  يمـ  نمـاز  آنـان  مسـاجد  در سنت اهل با آيا اسحاق، يا



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۴۲
 

 صـف  در و خوانـد  يمـ  نمـاز  آنان با كه يكس ]شما از[ زيرا بخوان؛ نماز آنان با: فرمود

  .كشد يم شمشير خدا راه در كه است يكس مانند گيرد يم قرار اول

 فرمـود:  كـه  كنـد  يمـ  نقـل  7جعفر بن يموس حضرت برادرش از جعفر بن يعل .٣
» "8 �OY � �( �KP� *  K5 �( �KP�  �0K8 �� U�*� �$  �*  �� Ky�s  ¬� �/�s � �[ �D  پشت در حسين و حسن كه گونه همان«؛ »$�

  ٣٣».خوانيم مي نماز سنت اهل جماعت سر ائمه پشت در هم ما گزاردند، نماز مروان سر
  ورود از قبـل  را خـود  نمـاز  شـما  از يكس اگر است آمده اياترو ازاين يبعض در .٤

  جماعـت  نمـاز كـه   درحـالي  شـود،  مسـجد  وارد گـاه  آن بخواند، فرادا طور به مسجد، به
�  �Q 1\	�« بشـود،  نمـاز  وارد آنهـا  با اگر است، شده تشكيل سنت اهلL	��  <�	(¼ * �!	�� 

%� �� �:«.  
��. ��	(f  �w	� ��f U"  �$�« است: آمده زمينه همين در ديگر روايت در و�	� * �!	�� 
�3O«؟»شود نوشته نماز ۲۴ ثواب تو براي كه نداري دوست آيا« ٣٤؛  
 از يبعضـ  بـه  7صـادق  امـام : گويـد  يمـ  يعقـوب  بـن  يـونس  ،يجالب روايت در .٥

  فرستاد: را پيام اين من وسيله به شيعيانش
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 را اذان يصدا كه گاه آن كردم مشاهده را شما العمل عكس من مولفه، يا بگو آنان به

  .رفتيد بيرون مسجد از و برداشتيد را خود يها كفش شنيديد

  ٣٥.است كرده نقل يعامل حر شيخ را روايت اين
 »مولّفه« كلمه يكارگير هب با 7امام«: گويد يم روايت، اين نقل از پس يمجلس عالمه

 نيسـتيد  يواقع مؤمن كه داديد نشان خود، عمل اين با شما كه بفهماند آنان به خواهد يم
 يرو اسـالم  بـه  يمـاد  اهـداف  يبـرا  كـه  هسـتيد  يكسـان  از و »قلـوب  مولّفـة « از بلكه

 مسـجد  از شـدن  خارج ممنوعيت شدت بر دليل روايت اين«: گويد يم سپس .»اند آورده
  ٣٦.»است نماز و اذان فاصله در
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  سنت اهل احاديث در
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 از بـادي كه  درحالي كند؛ مي مسجد به پشت نشنود را اذان صداي اينكه براي شيطان شود، مي گفته

  ».شود مي خارج وي
  .است آمده »هرب« كلمه »ادبر« يجا به احاديث، اين از يبعض در و

 و رايـج  يهـا  حـديث  از اينكه از گذشته حديث، اين كه است اين توجه قابل مطلب
 آمـده  چهار مورد در يبخار صحيح در كه يا گونه هب ٣٨است سنت اهل منابع در معروف

 بارهـا  و اسـت  مشهور و معروف هم مدينه و مكه شهر در عموم افواه و السنه در است،
ـ  كه يافراد به خطاب اصناف و كسبه كه ايم ديده  در منزلشـان  يسـو  بـه  اذان هنگـام ه ب

*U, ��[	���5«گويند:  مي حديث همين مضمون به هستند، حركت "�	C! 5���	]�� U* "�	C! .«
  است. روايات اين مشمول ما يفعل زمان

 پيـروان  گونـاگون،  بيانات با ها، روايت اين در :يهد ائمه كرديد، مالحظه كه  چنان
 در حضـور  بـر  خصـوص  بـه  و ياجتماع مسايل در سنت اهل با مشاركت به را خويش

 از ييكـ  توانـد  يمـ  كه آنهاست مشابه و روايات اين مضمون و اند كرده توصيه آنان نماز
  .باشد هم 1راحل امام حكم داليل

 اجزاي و شرايط در نظر اختالف به توجه با كه شود مي مطرح پرسش اين اينجا در ولي
 اهـل  جماعـت  امـام  بهکردن  اقتدا است ممكن سنت، اهل و شيعه فقهي ديدگاه دو در نماز

 حالـت  بيـانگرِ  روايـات  ايـن  بـوده،  خاص موارد به ناظر شرايط اين گرفتن ناديده و سنت
 انجـام  از توان مي تقيه، در »مهم« و »اهم« مراتب حفظ باب از كه باشد اي العاده فوق و ويژه
 چنـين  روايـات،  ايـن  صـدور  زمـان  در كـه  كـرد،  نظر صرف شيعه فتواي مطابق نماز دادن

 در كـه  ديگـري  روايـات  مضـمون  و نيسـت  چنـين  امروز است. ولي بوده حاكم وضعيتي
  .است مطلب اين مؤيد كنند، مي داللت احتياط مراعات و حفظ به نمازها گونه اين

 بـا  اينجـا  تـا  هم ما و است قبول مورد فقهي مسايل در اختالف اصل: گوييم مي پاسخ در
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 بـريم  مي سر به وضعيتي چه در امروز ما كنيم توجه بايد كه است اين مهم ولي موافقيم، شما
 ايـن  گذشـته  صـفحات  بـه  اگر و است حاكم سنت اهل و شيعه فعلي فضاي در جوي چه و

 مطـرح  »مـا  كنوني شرايط« و »اتهام معرض در شيعه« عنوان تحت آنچه بر و شود توجه مقاله
 دهـيم،  تطبيـق  آورديـم  روايـات  اول بخش در كه روايت دو مضمون با و كنيم دقت گرديد،
 وضـع  باشـد، شـامل   آنهـا  صـدور  زمـان  به ناظر آنكه از بيش روايات اين كه شود مي روشن
 ارتبـاط  و بـوده  حـال  زمـان  از كمتر تشيع و تسنن فاصله :ائمه زمان در زيرا ماست؛ فعلي
  .بود نشده قطع به كلي هم باز داشتند، كه محدوديتي با جامعه، با :ائمه

 پيـروان  كرامت و عزت و حفظ حيثيت و تشيع كيان حفظ وضعيت، آن در اگر ،يآر
 و اسـالم  گسـترش  بـا  امـروز  بوده، الزم پيروانشان بر :ائمه صحيح يمعرف و بيت اهل

 ايـن  شـيعه،  جهـان  و بيت اهل شناخت از ياسالم جامعه يدور و فاصله عوامل پيدايش
 بـزرگ  وظايف از ناروا يها تهمت و افتراها متراكم يها اليه زدودن و شده تر الزم وظيفه

 »تقيـه « بگوييد كه مختاريد آن ينامگذار در شما و است گرديده ما يحتم واجبات از و
  .»وظيفه يايفا« يا

  آميز احتياط يفتواها و امام حكم

 وجـود  بـا  كـه  اسـت  اين كرد، مطرح توان يم امام حكم زمينه در كه يديگر پرسش
 جماعـت  امـام  بـه  اقتـدا  در احتيـاط  حفـظ  مـورد  در مجتهـدين  و فقها از يبعض يفتوا
 ايـن  در مراجـع  ايـن  مقلدينِ وظيفه آيد، يم پيش فقه در متفاوت بينش دو كه سنت، اهل

  كنند؟ عمل چگونه بايد و چيست نمازها
 همـه  و اسـت  ياتفـاق  نمازهـا  ايـن  در نمـودن  شركت و اقتدا استحباب اصل: پاسخ

 هـر  از و دنيـا  هرگوشـه  از شـيعيان  همـه  بـر  بنابراين كنند، مي تأييد را آن فقها و مراجع
 و امام حكم از تبعيت جهت در كرد، خواهند تقليد آينده در و كنند يم تقليد كه يمرجع
 امنتهـ  ؛اسـت  يضـرور  و الزم نمازهـا  ايـن  در حضـور  مؤكد، مستحب عمل يك انجام

 و كننـد  يمـ  اعـاده  احتياطاً را خود نماز نيستند، موافق امام با مبنا در كه يمراجع مقلدين
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 چنين اين يبسيار موارد در كه گونه همان دهند؛ يم انجام جهت دو هر از را خود وظيفه
 هـر  كه مسجدالحرام و يمسجدالنب در ويژه به گزينيم؛ يبرم را احتياط راه و كنيم يم عمل

  .دارد را ركعت هزار ده و ركعت هزار ثواب ترتيب، به آنها، در نماز ركعت
 نمازهـا  ايـن  در حضـور  با 1راحل امام حكم اساس بر و گذشته مطالب به توجه با
 حسـاب  بـه  احتيـاط  خالف كه است حضور اين ترك و پذيرد يم تحقق احتياط به عمل

 طبـق ( خـالف  بـه  علـم  صـورت  در يحت هالل، رؤيت مسئله در كه گونه همان ؛آيد يم
 از ،مناسـك  ركـن  دو عنوان به وقوفين ويژه به حج اعمال كه ياهميت با و)  افتاو از يبعض
 و باشد يم سنت اهل قضات يسو از صادره حكم تبعيت در احتياط است، برخوردار آن

  .نيست جايز آنان حكم خالف بر نمودن  عمل و تبعيت عدم

  فتوا بيان يا حكم صدور

 و در سـابقه  بـه  مسبوق است يا مسئله امام حكم اين كه است اين پرسش آخرين و
 عـدم  به امام، فرموده طبق يحت و گرديده مطرح نيز گذشته يعلما يفتاوا و يفقه كتب
 r	�" : «فرمايد يم =جواهر صاحب كه گونه همان ؛اند داده فتوا هم ينماز چنين اعاده لزوم

 kU� ���¤ ²V/'�� * *�\C��®  E � �V�* �:��� mp� �V8/��WW.«.٣٩  
 گذشـته  قرون در فتوا، صورت به مسئله بودن مطرح: گفت بايد پرسش اين پاسخ در

 بخشد يم امتياز افتاو ساير از امام حكم بر آنچه يول ؛نيست ترديد يجا فقها، يسو از و
 بـه  يفقهـ  منـابع  در و تـاريخ  طول در موضوع اين كه است اين رساند، يم را اهميتش و

 مقـام  در بنابراين .يعمل ياجرا و »حكم« صورت به نه و بوده مطرح »فتوا« يك صورت
 كه شيعه نفر صدهاهزار ميان از تاريخ طول در و است نداشته يبروز و ظهور هيچ عمل

 تعـداد  اند، گرديده مدينه و مكه وارد عمره يبرا و حج مراسم در جهان سراسر از ساالنه
 هيچگـاه  و اسـت  بـوده  كمتر دست يك انگشتان تعداد از شايد فتوا اين به كنندگان عمل
  .اند ندانسته نمازها اين در حضور به موظف را خود

 وجـود  بـه  يشـگرف  و عظـيم  تحول توانست ها قرن از پس كه بود حكم اين صدور
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 كـه  نمايـد  چشـمگير  و گسـترده  چنان آن را مساجد و نمازها در شيعيان حضور و آورد
 يمؤثر نقش حكم اين كه گونه هماند؛ دهن يم قرار الشعاع تحت را مسلمانان ساير يگاه
 نمـوده  ايفا مسئله، اين به علميه يها حوزه مدرسين و مجتهدين و فقها دادن هتوج دررا 

 ديـد  با را موضوع 1امام حكم دادن قرار الگو با آينده مراجع و مجتهدين مسلماً و است
  .نمود خواهند صادر فتوا آن اساس بر و يبررس يجديدتر منظر از و تر عميق

 طـول  در كـه  اسـت  يرشـد  سـلمان  مورد در او حكم مانند امام حكم اين خالصه،
 و ارتـداد  بـه  نيز سنت اهل دانشمندان و علما بلكه ،شيعه يفقها تنها نه گذشته، يها قرن

ـ  .انـد  داده فتوا »يالنب ساب« بودن مهدورالدم ـ  اثـر  يدارا تـاكنون  فتـوا  ايـن  يول  و يعمل
 ميان در ي،حديث يا و يفقه كتب يالبال در بوده يفتواي زيرا است؛ نبوده يخارج عينيت

  .سنت اهل و شيعه يحديث منابع در فراوان احاديث
 هتـك قصـد   كـه  گـاه  آن و آمدند قرآن و اسالم مصاف به دشمنان كه گاه آن ديديم و

 شكست زهرآگين و تلخ شربت چگونه امام حكم ،داشتند را ما الشان عظيم پيامبر حرمت
 به شان ضجه و ناله يصدا هم هنوز  زمان گذشت با كه ريخت كامشان به را بار فضاحت

 پيكرشـان  بـر  كه را امام حكم شمشير عميق زخم اند نتوانسته هم هنوز و رسد يم گوش
  .بخشند التيام ،است شده وارد

  .حيا يبعث يوم و مات يوم و ولد يوم عليه والسالم
  
  

                                                           

  ..ش  ه١٣٦٣، چاپ ٣٤كنگره عبادي ـ سياسي حج، ص  ؛١٧٦، ص ٩صحيفه نور ج . ١

  .٢٢٩، ص ٨صحيفه نور، ج . ٢

  .١٩، ص ٢٠صحيفه نور، ج  ١٦/٥/٦٥از پيام امام خميني در تاريخ . ٣

 ٧/٦/٦٣ حـج  عظـيم  كنگـره  برگـزاري  مناسـبت  بـه  جهـان  مسلمانان به خميني از پيام امام. ٤

  .٤٤ص ،١٩ ج نور، صحيفه
 

������� 
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  .١٨، ص٢٠صحيفه نور، ج ،١٦/٥/٦٥از پيام امام خميني به زائران بيت اهللا الحرام، در تاريخ . ٥

  .١٨/٧/٦٠، تاريخ ١٨٦، ص ١٥صحيفه نور، ج . ٦

  .٢٢٦ ص ،٩ ج نور، فهصحي ،١٩/١١/٤٩ تاريخ الحرام، اهللا بيت زائران به خميني از پيام امام. ٧

  .٢٢١، ص ١٠ور، ج ن صحيفه ،٣٠/٨/٥٨ تاريخ عرفه، روز مناسبت به خميني از پيام امام. ٨

  .١٦٣، ص ١٣صحيفه نور، ج  ١٦/٨/٥٩. ٩

  .٤٠٧، ص ٣الميزان، ج . ١٠

  .٤٠٧، ص ٣الميزان، ج . ١١

  .٣٥، ابواب احكام المساجد، باب ٣وسايل الشيعه، ج . ١٢

  .٧٣٤المساجد، حديث  سنن ابن ماجه، كتاب. ١٣

  .٤٨١علل الشرائع، ص. ١٤

احمد بن تيميه، از علماي حنبلي مذهب و داراي عقايد انحرافي بود كه دانشـمندان اسـالم   . ١٥

پاسخ نوشتند و بـا او بـه بحـث و منـاظره پرداختنـد.       هايش نظريات او را رد كردند و بر كتاب

سـال   كه پس از چند بار زنداني شدن، درعلماي مصر و حجاز و عراق بر انحراف او فتوا دادند 

  .در زندان شام از دنيا رفت ق.  ه٧٧٨

  .٢٥٧و  ١٣ ـ  ٦صص ، ١منهاج السنه، ج . ١٦

احمد السباعي از دانشمندان و مورخان معاصر است كـه از وي بـيش از ده جلـد كتـاب در     . ١٧

اسـتفاده مـا،    موضوعات مختلف، از جمله تاريخ مكه در دو جلد منتشر گرديده و نسخه مـورد 

  .در مكه طبع و منتشر شده استق .  ه١٤٠٤ششمين چاپ از اين كتاب است كه در سال 

داراي تأليفات متعدد و مفيد است؛  .ق  ه ١٣٠٤احمد بن ذيني دحالن، مفتي مكه، متوفاي . ١٨

كه در ضمن شرح حـال امـراي    »خالصة الكالم في بيان امراء البلد الحرام«از جمله آنها است 

  .در طول تاريخ اسالم، به تاريخ اين شهر نيز پرداخته است مكه

او جـزء منـابع بـراي    » تـاريخ مكـه  «و از مورخان است.  .ق  هعصامي از علماي قرن يازدهم . ١٩

  باشد. مورخان پس از وي مي

  .٦٨٤تاريخ مكه، ص. ٢٠

  .١٨٤؛ خالصة الكالم، ص ٤٢٢، ص٢تاريخ مكه، سباعي، ج . ٢١
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  .٤٢٨صتاريخ مكه، سباعي، . ٢٢

كـه هـر دو كتـاب در    » دفاع عن اميرالمؤمنين يزيد بن معاويه«و » دين الحق«مانند كتاب . ٢٣

در اين دو كتـاب، شـيعه مـتهم و مـورد تهـاجم       و است درسي هاي كتاب ءكشور سعودي جز

  .شديد واقع گرديده است

جود دارد كه هـر  براي نمونه، اآلن در روي ميز مطالعه حقير، دو كتاب از اين نوع تأليفات و. ٢٤

دو كتاب در حجاز چاپ و منتشر شده و تقريباً به كمتر از نصف قيمـت در اختيـار خريـداران    

است در دو جلـد و  » مسئله التقريب بين اهل السنة و الشيعه«پنجم  چاپ يكي گيرد؛ قرار مي

آن را به عنوان رساله فوق ليسـانس تـأليف كـرده    » ناصر قفاري«كه  ،بيش از هشتصد صفحه

است. او بيش از چهارصد جلد كتاب از منابع شيعه و اهل سنت را بررسي نموده و بـراي ايـن   

» تبديد الظالم و تنبيـه النيـام  « هدف به چند كشور اسالمي مسافرت كرده است و كتاب دوم

است كه دو مرتبه چاپ شده، » ابراهيم سليمان جبهان« از يك نويسنده مغرور و هتاك به نام

در اين دو كتاب آنچه تهمت و افتراست به ساحت اهل بيت عصمت . صد صفحهدر بيش از پان

  .و صدها كتاب از اين نوع ؛و طهارت و پيروانشان نسبت داده شده است

در تاريخ چهاردهم : خالصه داستان ابوطالب يزدي كه از علما و روحانيون بوده، چنين است. ٢٥

 در: يافـت  انتشـار  مضـمون  اين به اي هاعالمي مكه مقدس شهر در .ق  ه ١٣٦٢ سال حجه ذي

 حسـين  بـن  طالـب  نام به مردي الحرام اهللا پليس در بيتق .  ه١٣٦٢ حجه ذي دوازدهم روز

 قاذورات زيرا بود؛ شده مرتكب را جرائم ترين را دستگير كرد. وي زشت ايران شيعيان از ايراني

مقـدس،   مكـان  آن به اهانت منظور به و كنندگان طواف آزار قصد به و كرد خود حمل مي با را

حكم شرعي به قتل او  زشت، گناه اين ثبوت و تحقيق از بعد ريخت، آنها را به دايره مطاف مي

واقعيت ماجرا اين بود كه . گرديد اجرا وي درباره حجه يذصادر شد و در روز شنبه چهاردهم 

 آلـوده  مطـاف  دايره اينكه براي دهد، هنگام طواف، به اين زائر روحاني حالت استفراغ روي مي

 گوشـه  در كرده استفراغ آنچه از مقداري و گيرد لباس احرام را جلو دهان خود مي دامن نشود

كننـدگان او را دسـتگير و بـه شـرطه تحويـل       شود، چنـد تـن از طـواف    لباس احرام جمع مي

مطاف را ملـوث   و داشته همراه به وراتذقا وي كه دهند مي شهادت نيز محكمه در و دهند مي

بايد توجه داشت كه اين شبهه بـراي شـهود از همـان ذهنيـت غلـط و سـابقه       است!  كرده مي
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بـه وجـود آمـده اسـت.      »شيعيان معتقد به توليث كعبه هسـتند «بدبيني نسبت به شيعه كه 

. همچنـين  ببينيـد  ١٤٤، ص امـين  محسن سيد مرحوم الربيه مشروح اين جريان را در كشف

  شود. مراجعه تاريخ همان هاي و روزنامه ٤٢٣، تأليف علي اصغر فقيهي، ص به كتاب وهابيان

  .٣٨٤تاريخ مكه، ص . ٢٦

  .٩٥و  ٩٤ص صهمان، . ٢٧

، بـاب الجماعـه. بـراي پرهيـز از     ١، باب پنجم از ابواب صلوة الجماعه؛ فقيـه، ج  ٣وسائل، ج . ٢٨

  .تطويل، اسناد روايات را حذف نموديم

  الجماعه. ةصال ،من ال يحضره الفقيه. ٢٩

  .٣٨٢، ص ٣وسائل، ج . ٣٠

  ».صلوة الجماعه«، باب پنجم ٥، ج همان. ٣١

  همان.. ٣٢

  .٣٨٢، ص همان. ٣٣

، باب الجماعه، براي پرهيـز از تطويـل، از نقـل اسـناد روايـات خـودداري       ١؛ فقيه، ج همان. ٣٤

  .كرديم

  .، از احكام المساجد٣٥وسائل، باب . ٣٥

  .٣٧٢، ص ٨٣بحاراالنوار، ج . ٣٦

 و األذان ؛ صـحيح مسـلم، بـاب فضـل    ١١٧٤و حـديث   ١١٦٤، ٥٨٣صحيح بخاري، حديث . ٣٧

، ص ٢فضـل التـأذين؛ مسـند احمـد، ج      بـاب  ،٢ ج نسـائي،  سنن سماعه؛ عند الشيطان هرب

٤٨٣.  

اين حديث در بعضي از كتب شيعه، از جمله مستدرك الوسائل و غـوالي اللئـالي هـم آمـده     . ٣٨

  .است

  .٢٠٠ ، ص١٣جواهر الكالم، ج . ٣٩



  



 

  
  
  
  

  مداراتي تقيه

  محمد فاضل لنکراني

  .ش  ه١٣٧٢، بهار ٣ماره ميقات حج، ش

اي است مختصر دربـاره تقيـه و اقسـام آن. در ايـن نوشـتار       نوشتار حاضر متن رساله

نخست معناي تقيه مطرح شده و به معناي تحفظ و خودنگهداري دانسـته شـده اسـت.    

اقسام تقيه، عنوان بخش بعدي نوشتار است. نويسنده محترم در اين محور، تقيـه را بـه   

تماني و تقيه مداراتي؛ سپس هر يـک از ايـن   سه قسم تقسيم کرده: تقيه خوفي، تقيه ک

سه قسم را به صورت مستقل تعريف و آيات و روايات مربوط بـه آنهـا را مطـرح کـرده     

 حيثيـت  و عـرض  ،مـال  ،جان با رابطه در تحفظ خوفي، تقيه دراست. از ديدگاه نگارنده 

 و حق ذهبم حفظ با رابطه در کتماني، تقيهاست.  حق مذهب پيرو برادران ديگر يا خود

 در يمـدارات  تقيـه  و اسـت  گـر  سـلطه  و حاكم يها قدرت دسته ب آن زوال از يجلوگير

 با رابطه در حق مذهب حفظ ،اسالم ضد استكبار برابر در مسلمين وحدت حفظ با رابطه

  .است شيعه بزرگوار ائمه حيثيت حفظ و آن پيروان بودن مسلمان

   مقدمه

 يهـا وگو گفـت  و استعماالت در دانشمندان و علما تنها نه كه است يكلمات از »تقيه«
 لحـاظ  بـه  بـوده،  آشـنا  آن ياجمـال  مفهـوم  بـا  نيـز  مردم توده بلكه برند، يم كار به خود

 اقسـام  و يواقع مفهوم وصف، اين با دهند. يم قرار عمل مورد را آن دارد كه يمشروعيت
 در دقـت  و ييـادگير  بـه  يشـديد  نيـاز كه  درحالي نيست. روشن كامالً عموم، يبرا آن
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 نيـاز  ايـن  .شود يم مشاهده غيرشيعه، ياسالم يكشورها به مسافرت هنگام به آن، اقسام
 يجمهـور  حكومـت  اسـتقرار  و انقـالب  بركـت  بـه  كه يايران حجاج كثرت به توجه با

 يالهـ  بزرگ فريضه يادا و حج مناسك انجام جهت يچشمگير تعداد سال هر ،ياسالم
 يفراگير رو . ازاينگردد يم ملموس بيشتر نمايند، يم مسافرت يسعود عربستان كشور به

  .است يضرور و الزم شيعيان برهمه مهم، امر اين
 عمـل  به رهبري معظم مقام بعثه تحقيقات و آموزش معاونت كه درخواستي با اينجانب

 عمـومي،  استفاده جهت را مبسوطي غير و فشرده و مختصر رساله تا برآمدم درصدد آورد،
 و زيـاد  اشـتغاالت  اينكـه  با و نمايم تدوين باب اين در ها، كاروان محترم روحانيونويژه  به

 بـا  مـع ذلـك   باشـند،  مـي  هـدف  ايـن  به وصول راه در مانعي هركدام مختلف هاي كسالت
تعـالی   حـق  رضاي مورد است اميد. نمودم آن به شروع كبرا واليت شامخ مقام از استمداد

 ايـن  در مبسوطي رساله تدوين توفيق نيز آينده در است اميد و گيرد قرار همگان استفاده و
 تقيـه  كـه  مـواردي  بـه  اشاره و استثنا موارد و مهم بحث اين مختلف ابعاد شامل كهـ  باب

  تعالی. شاءاهللا ان گردد نصيب ـ باشد آن مختلف مدارك و ندارد جريان
   يلنكران فاضل محمد

   المكرم شوال علميه، حوزهم ق

  »هتقي« كلمه

» ياتّقـ « كلمه دوم مصدر يا و »ييتّق ،ياتّق« از يا »ييتق ،يتق« از مصدر اسم كلمه اين
 از مشـتق  تقيـه  بنـابراين  .)اسـت  شـده  تـاء  به تبديل واو حرف احتمال، هر بنابر( است

 امعن همين به نيز »تقوا« كلمه .است سپر پوشش در تحفظ و گرفتن سپر يمعنا به »يوق«
 انجـام  سـايه  در خويشـتن  حفـظ « يمعنـا  به تقوا چراكه ؛يارکپرهيز يمعنا به نه است،

 اسـت  يمنف و مثبت بعد دو يدارا تقوا ديگر عبارت به است؛ »محرمات ترك و واجبات
  .دهد يم تشكيل را آن يمنف بعد تنها يارپرهيزک و

  .ندارد ينگهدار خود و تحفظ جز يمعناي تقيه آنكه نتيجه
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  تقيه اقسام

 اسـتفاده  چنـين  است، شده وارد تقيه مورد در كه يروايات و آيات مجموع يبررس از
 كـه  دارد وجـود  عنوان سه باب، اين در كه معنا بدين است؛ قسم سه بر تقيه كه شود يم

 را تقيـه  عنوان نتوانيم يابتداي نظر در اگرچه .اند شده واقع يحكم يبرا موضوع كدام هر
 خواهـد  اشـاره  بعـداً  كه طوري همانـ  عميق دقت با ليكن نماييم، اطالق قسم سه هر بر

  .شود يم روشن اطالق اين صحتـ  شد

  يخوف تقيه .۱

 ديـن  و مـذهب  بـا  مطـابق  و صـحيح  عمـلِ  يـك  انجـام  اثربر  انسان  كه يصورت در
 از بايد كند، مشاهده ديگران يا و خود مال و ناموس جان، بر را يترس و خوف خويش،

 كفـار  يـا  و مخالفين مذهب با مطابق كه را يعمل و كند تقيه و يخوددار عمل آن انجام
 متوجـه  ياكراهـ  يا اضطرار كه است يمورد در يخوف تقيه يكلطور  به ؛دهد انجام باشد
 .اسـت  شـده  اشـاره  روايـات  و آيات از يبعض در تقيه، از قسم اين به .باشد شده انسان

  :  فرمايد يم مجيد قرآن در خداوند
ُمْؤِمنTَِ َو َمْن َفْفَعـْل ذلِـَك َفلَـيَْس ِمـَن ال َفت?ِخِذ (

ْ
ْوِ!اَء ِمْن ُدوِن ال

َ
sفِِريَن أ

ْ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
ال

َمِصــ�ُ  اهللاِ ِ� َ©ْ 
ْ
 اهللاِ ال

َ
ُرُكُم اُهللا َغْفَســُه َو إِ� Uَــذªُ ْن َيت?ُقــوا ِمــْنُهْم تُقــاةً َو

َ
 )ٍء إِال? أ

  )۲۸عمران:  (آل

 گونـه  هـيچ  كنـد،  چنـين  هـركس  و دهنـد  قـرار  خود سرپرست را كفار نبايد ها مسلمان

 از را شـما  خداونـد  و .كنـد  تقيـه  و بترسـد  آنها از آنكه مگر ؛ندارد خداوند با يارتباط

  .است او يسو به بازگشت و دارد يم برحذر خويش مجازات

ُبُه (
ْ
رَِه َو َقل

ْ
ك

ُ
ِ َمْن َكَفَر بِاهللاِ ِمْن َنْعِد إِيمانِِه إِال? َمْن أ

ْ
  )۱۰۶(نحل:  )يمانِ ُمْطَمِ� بِاإل

 يعظيم عذاب و خدا جانب از يغضب گرفتار شود، كافر خدا به ايمان، از پس هركس

 بـه  آرام دلـش كـه   درحالي كنند، كفر اظهار به مجبور را او كه يكس مگر ؛شد خواهد

  .است ايمان
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 پـدر  و عمار آنان جمله از كه شده نازل يجماعت و گروه مورد در آيه اين ،ينقل بنابر
 مشـركين  و كفـار  يسـو  از جماعت اين. است ديگر يا عده و) سميه و ياسر( او مادر و

 كردنـد  يخوددار اظهار اين از عمار مادر و پدر ميان، اين در .شدند كفر اظهار به مجبور
 آنـان  چنـگ  از و نمـود  اظهار خواستند، يم مشركين را آنچه عمار ليكن ؛گشتند شهيد و

 شـده  كـافر  عمـار  كـه  گفتنـد  و داده خبر پيامبر به را جريان اين مسلمانان .يافت يرهاي
  .فرمود نازل را كريمه آيه اين خداوند كه بود اينجا .است

  :فرمود 7باقر امام شنيديم كه است شده وارد فضالء صحيحه روايت در
%"�i\�� ) �1 ¥� �MJ! L��� ��� E:¡  i9 L8F� Q�W١ 

 يراست هب و شود يم ناگزير و كند يم پيدا اضطرار آن به انسان كه است يموارد در تقيه

  .است داده قرار حالل و جايز را آن خداوند

 �9	(Cs L	v+�  Y8�L$� ��� �¥ �1: «فرمود كه است 7باقر امام از يديگر روايت در
�t�� L89 L�9 L�i\��«كه است او بر پس باشد، داشته ترس آن در خود براي مؤمن كه چيزي هر«؛ ٢ 

  .»كند تقيه

	  * �F Q� I	�E ·	� �¥ �	��: «فرمود كه است شده نقل 7صادق مام از و L	8F� �	+ 
�M�� L���«مات از چيزي هيچ«؛ ٣بـراي  خداونـد  آنكـه  مگر نيست الهي محر  حـالل  مضـطر  انسـان 

  .»است فرموده

 آمـده  مستدرك و وسائل هاي كتاب در كههست  يديگر فروان روايات زمينه اين در
  .است

  :شود توجه نكته سه به بايد تقيه، از قسم اين در
 دهد، تشخيص ضرورت عنوان به را آن عرف كه را هرچه مشروعيت تقيه اين الف)

�� �i\�� )  "�1"%: «فرمايد يم زراره صحيحه در 7باقر امامكند.  يم ثابت*� * �[=F�O �8�� 
�� 5F ��'6 L�«آن ضـرورت  بـه  ديگري هركس از تقيه، گرفتار و هست تقيه ضرورتي هر در« ؛٤ 

  .»است تر آگاه
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 دارد، مشـروعيت  انسـان  خـود  مـال  و آبرو جان، حفظ يبرا تنها نه ،يخوف تقيه ب)
 قسـمت : گفـت  تـوان  يمـ  كـه  روست اين از و شود يم جايز نيز ديگران حفظ يبرا بلكه

  .باشد يم شيعهکردن  حفظ ييعن ي،معن همين خداوند، احكام بيان در :ائمه تقيه عمده
 تقيـه  از قسـم  ايـن  مشروعيت در كه شود يم استفاده روايات و آيات مجموع ازج) 

  .ندارد وجود ديگران، و مخالفين از تقيه ميان يفرق

  يكتمان تقيه .۲

  .است يروشنگر و افشا مقابل در نمودن پنهان و كتمان يمعنا به تقيه م،دو قسم
 يهـا  قـدرت  برابر در :بيت اهل حقه مذهب حفظ تقيه، قسم اين از ياصل مقصود

 در ظـاهر  بـه  بيـت،  اهل پيروان چنانچه كه نحو اين به است؛ جائر يها حكومت و باطل
 چنـين  ايـن  طبعـاً  و گيرنـد  قـرار  شـيعه  ضـد  و باطـل  حكومـت  قدرت و سيطره تحت

 از جهـت  مختلـف،  يهـا  نيرنگ و ها توطئه با را خويش كشف توان و قدرت ،يحكومت
 آثـار  محو راه در را خود يسع بيشتر هرچه و كند يم صرف  اماميه حقه مذهب بردن بين
 اسـالم  كيـان  حفـظ  كـه  يحساسـ  شـرايط  چنـين  دردارد؛  يم معطوف عزيز مذهب اين

 رعايـت  را يا تقيه چنين شيعيان است الزم دارد، مذهب نمودن پنهان و كتمان به يبستگ
  .نمايند
َو قـاَل رَُجـٌل ُمـْؤِمٌن ِمـْن آِل (: است فرموده اشاره تقيه اين به خداوند شريف، قرآن در

  )۲۸(غافر:  ».گفت كرد مي پنهان را ايمانش كه فرعون آل از مؤمني مرد« ؛)فِْرَعْوَن يَْكُتُم إِيمانَهُ 

 اسـاس  حفـظ  يبـرا  و نمـوده  فراوان تأكيد يكتمان تقيه دربارهنيز  :ممعصو امامان
 دربـاره  كـه  يجاي تا .اند داده قرار كامل سفارش مورد را آن ،يواقع اسالم كيان و مذهب

 روايـت  در .بود نخواهد دين يدارا او كه اند فرموده نكنند رعايت را تقيه اين كه يكسان
 تقيـه  ديـن  در كـه  كسـي «؛ ٥»�	"�i6 L	I �!: �+ I %: «فرمود كه است 7صادق امام از ياعجم

  ».است خارج دين از نكند،
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 خـود  پـدران  ديـن  و خـود  ديـن  جـزء  را تقيـه  امام كه است اين بيانگر كه يروايات
 كـه  اسـت  خنـيس  بـن  يمعلـ   روايـت  در. باشـند  يمـ  تقيـه  از نـوع  اين به ناظر داند، يم

  :  فرمود 7صادق  امام
�!  "8D$Y  �\1� �s�$� I* L�p6 Ls�9 �$ �\1 �s�$� * g L�p! m�	q� Q� L	� ) ��s 	�� * L	8D� 
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��s �� * ~�s �V'�� �$ 5� L�'�� ) ���«� * L8D� %B8¤ m:V	i6  Y	�7��	'��W �	! 	8D$Y U� 
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 يكس كه يدرست هب نساز؛ منتشر و شايع را آن و كن كتمان را ما مسلك و امر! يمعلّ يا

 به كتمان اين سبب به دنيا در خداوند ،نسازد شايع را آن و كند كتمان را ما مذهب كه

 رهنمون بهشت به را او كه دهد قرار آخرت در او يرو پيش در ينور و دهد عزت او

 و ذليـل  را او خداونـد  دهد، شيوع را آن و نسازد كتمان را ما مذهب يكس اگر و سازد

 جهـنم  بـه  را او كـه  يظلمتـ  و بگيـرد  او يرو پـيش  از را نـور  آخرت در و سازد خوار

 كـه  يكسـ  و باشـد  يم پدرانم و من دين از يجزئ تقيه ي!معل .دهد قرار او يبرا بكشاند

  .است خارج دين از نكند تقيه

 مقـام  در ليكن فرموده، مطرح را افشا عدم و كتمان موضوع روايت صدر در اينكه با
 همـان  تقيـه  از مـراد  كه است آن شاهد مطلب اين و فرمايد يم ذكر را تقيه عنوان تعليل،
  .افشاست عدم و اخفا و كتمان
 مـورد  يمعنـا  به تقيه نيز شده وارد آيات از يبعض تفسير در كه يروايات از يبرخ در

ْجَرُهْم (: شريفه آيه تفسير در .است آمده نظر
َ
و¤َِك يُْؤتَْوَن أ

ُ
واأ َيTِْ بِما َصَ®ُ  آمـده  چنـين  )َمر?

 آيـه  تفسـير  در و». اند داشته تقيه انجام جهت كه صبري سبب به« ؛»��\a� �*�O  Y8�L"�i: «است
يUَئةَ ( ََسَنِة الس?  است تقيه همان حسنه«؛ ٧»;��% �P� %"�i\�� %��(��* I)'%: «است آمده )َو يَْدَرُؤَن بِا�ْ

  ».است نمودن افشا و اذاعه همان سيئه و است
 و حسـنه  را يلاو و داده قرار افشا و اذاعه برابر در را تقيه كه بينيم يم روايت اين در
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 اسـتفاده  يا تقيـه  چنـين  لـزوم  و وجـود  تعبيـر  ايـن  از .است كرده يمعرف سيئه را يمدو
 متوقـف  حـق،  مسلك حفظچنانچه  زيرا باشد؛ هم طور همين بايد مسئله طبعاً و شود يم

  لزوم و وجوب حد هب و كند يم پيدا ضرورت تقيه صورت اين در ،باشد اخفا و كتمان بر
  .رسد يم

 بـن  عبـداهللا  روايت آن و شده وارد يجالب روايت تقيه، نوع اين از هدف با رابطه در
  :  فرمود كه است 7صادق امام از يغفور ياب
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 نـدارد،  تقيـه  كه يكس همانا .بپوشانيد تقيه، حجابِ با را آن و يدنماي حفظ را خود دينِ

 پرندگانيـد؛  ميـان  در عسـل  زنبـور  ماننـد  مخـالفين  ميـان  در شـيعيان  شـما  .نـدارد  ايمان

 آنهـا  تمـام بدانند،  هست، عسل زنبور يها دل در را آنچه پرندگان اگر كه طوري همان

 كـه  دارد، وجـود  شـما  يهـا  قلـب  در را آنچـه  مخالفين اگر همچنين برند، يم بين از را

 بـين  از را شـما  هايشـان  زبان با يقين بهبدانند،  باشد، بيت اهل ما يدوست و محبت همان

 را يكسـ  كنـد  رحمت خداوند گزند، يم  نهان و آشكار در را شما وار زنبور و برند يم

  .باشد ما واليت بر كه

 چنـين  كـه  يكس: «تعبير باويژه  م، بهباشي داشته توانيم يم تقيه نوع اين از كه يبرداشت
 حـق،  مـذهب  اقامه و اسالم كيان حفظ كه است اين ،»ندارد دين نكند رعايت را يا تقيه

 انسـان  يجـداي  موجب آن، رعايت عدم و آيين به تعهد و دين داشتن با مالزم و مساوق
  : كنيم ادعا چنين ما دارد جا ،امعن اين به توجه با. بود خواهد دين از

 كشـور  در قـرآن  قـوانين  حاكميـت  و ياسـالم  نظـام  برابـر  در كه ييها گروه يا افراد
 مقـدس  نظـام  ايـن  بـردن  بين از يا و تضعيف درصدد و ايستاده ايران، ياسالم يجمهور
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 و مخاصـمه  بـه  قـرآن  بـا  و اند گرفته فاصله دين از مذكور، روايت يمقتضا به باشند، يم
 تضـعيف  در تـالش  و يسع و اسالم حاكميت استقرار با مقابله زيرا اند؛ پرداخته يدشمن
 جـز  ديـن  كه چرا باشد؛ سازگار دين به تعهد و تدوين با تواند ينم قرآن، ارزشمند نظام

 يديگـر  چيز مجيد، قرآن يآسمان قوانين به نهادن گردن و اسالم مقررات برابر در تسليم
  .نيست
 اعتقـاد  بـه  بلكـه  و داننـد  يم دين يحام را خود كه يافراد است، يشگفت يبس يجا

 ايـران  ياسـالم  حكومت نتوانند هستند، دار عهده را ياسالم جامعه هدايت و ارشاد خود
 مقـام  در بلكـه  ؛كنند تحمل است :ائمه از يپيرو و يواقع اسالمِ براساس يمبتن كه را

 پيشگاه در كه بدانند اينان .بپردازند آن تضعيف به مختلف ابعاد در و برآمده آن با مقابله
 برابـر  در و داده قـرار  خـويش  مقبـول  و يمرض دين عنوان به را اسالم كه بزرگ خداوند

 تسـليم  ،انقالب تداوم و يپيروز راه در شهيد هزار صدها دادن با كه نااير مسلمان ملت
 امـام  كـه  يعبـارت  همـان  و معذورنـد  غيـر  انـد،  رسـانده  ثبوت به اسالم برابر در را خود

�  I  ��!:  K��&+ I  �%"�i6« كه برد بكار آنها مورد در بايد فرمود، 7ممعصوL��.«  
 تقيه نوع اين كه رسد يم نظر به الزم نكته اين تذكرِ مجدداً تقيه، از قسم اين پايان در

 گرفته قرار حق ضد يها حكومت سلطه زير در حق مذهب پيروان كه است يطشراي در
 در و باشـد  آن رفتن بين از يا و تضعيف موجب حق، مذهب يافشا كهطوري  به ؛باشند
 نـوع  ايـن نباشند،  مخالف يها قدرت سلطه تحت و بوده قدرت يدارا خود كه يشرايط

  .ندارد جريان تقيه از

  يمدارات تقيه .۳

 وحدت تحقق نتيجه در و مودت جلب و مدارا و معاشرت حسن تقيه، اين از هدف
 سـاير  و جماعـت  نمـاز  و ياله شعائر در يكپارچه شركت با طرف يك از مسلمين ميان

 يپراكندگ عدم و ها مسلمان همه ميان كلمه وحدت حصولِ حقيقت در و وحدت مظاهر
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 حـق  مـذهب  پيـروان  ديگـر  يسو از و باشد يم دشمنان و كفار برابر در مخصوصاً آنان،
 اتهـام  هرگونـه  رفع جماعات در شركت با و نگيرند قرار يخوار و مذمت و تعيير مورد

 مسـلمين  صف از را خود آن مانند و جماعات در شركت به الزام با و بنمايند خود از را
 و گرفتـه  قـرار  :ائمه تأكيد مورد تقيه از قسم اين .نگردند مخاطره دچار و نكرده جدا

 نقـل  بـه  اينجـا  در .اند نموده وادار آن رعايت به را خويش پيروان ترغيب، و تحريص با
  :پردازيم يم زمينه اين در روايت چند
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 عمـل  بـا  بـد،  فرزنـد  كه يدرست هب؛ سازيد خوار آن وسيله به را ما كه يعمل از بپرهيزيد

 يرو او بـه  كـه  يكسـ  يبـرا  شـيعه  شـما  .شـود  يمـ  پدر شدن ملكوك باعث خود سوء

 آنهـا  جماعـت  نمـاز  در .نشـويد  مـا  يآبروريـز  و يزشت باعث و باشيد زينت ايد آورده

 و شـويد  حاضـر  آنهـا  جنـائز  تشـييع  در و نماييد عيادت آنها يمرضا از و كنيد شركت

 آنها از خير عمل انجام در شما زيرا بگيرند؛ سبقت شما بر خير عمل انجام در آنها نبايد

 باشـد،  تقيـه  ييعن خباء از تر محبوب كه يچيز به خداوند قسم خدا به .هستيد سزاوارتر

  .است نشده پرستش و عبادت

 ينمازهـا  در  شـركت  عـدم  قبيـل  از ياعمـال  كه كنيم يم استفاده شريف ايترو ازاين
 جنـازه  تشـييع  در پيـدانكردن  حضور و بيمارانشان عيادت به نرفتن و مسلمانان جماعت

ـ  ،مـا  رهبران و پيشوايان تعيير موجب ،آنان  در و شـد  خواهـد  :ممعصـو  امامـان  ييعن
  .نشست خواهد آنان يملكوت و پاك دامان بر يسياه نقطه حقيقت

 و است تقيه و خباء عمل، اين عنوان و نام كه شود يم استفاده ايترو از اين همچنين
 صـحت  جـا  همـين  از و اسـت  متعـال  خداوند نزد ها عبادت ترين محبوب از عبادت اين
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 محبـوب  توانـد  ينم صحيح غير و باطل عبادت كه زيرا كنيم؛ يم استفاده را يعبادت چنين
  .گيرد قرار آن ترين محبوب اينكه به رسد چه تا باشد خداوند
  :فرمود كه است كرده نقل 7صادق امام از عثمان بن حماد) صحيح روايت( ب)
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 صـف  در خـدا  رسول با كه است يكس مانند گزارد، نماز آنان با اول صف در هركس

  .بخواند نماز اول

 و فضـيلت  چـه  يدارا اول صـف  بـا  هم آن خدا رسول با جماعت نماز كه پيداست
  .است يثواب

 و الـزام  كـه  حـالي  در را تسـنن  اهل برادارن با نماز روايت اين برطبق 7صادق امام
 تشـبيه  ايـن  بـا  آيا .داند يم خدا رسول با نماز همانند ندارد، وجود آنان يسو از ياجبار

  بداند؟ غيرصحيح و باطل را ينماز چنين تواند يم يكس
  :فرمود كه كند يم نقل 7صادق امام از يبختر بن حفص) صحيح روايتج) (
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 تـو  حسـاب  و اجـر  ،ينكنـ  هـم  اقتدا اگرچه ،يشو آنان جماعت در داخل كه يهنگام

  .باشد كرده اقتدا نماز به و پيوسته جماعت به كه است يكس همانند

 حضرت كه آورده 7جعفر بن يموس برادرش از جعفر بن يعل) صحيح روايتد) (
 :حسـين  امـام  و حسن امام« ؛١١»$ U�*�$ * �ys  "8/sY �[D�8OY �(F * 5(F 08" : «فرمود

  .»خوانيم مي نماز آنان با هم ما و اقتدا كردند مروان نماز به در
 هـم  روايـت  ظـاهر  از و نداشـتند  مـروان  از يخوف گونه هيچ :حسنين  كه پيداست

 آن اعـاده  مقـام  در و كـرده  اكتفـا  نمـاز  ايـن  به بزرگوار دو آن كه شود يم استفاده چنين
 داد، قـرار  نظـر  مورد را 7اميرالمؤمنين عمل بايد رابطه همين در همچنين .آمدند يبرنم
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 منشـأ  توان ينم كه يحال در نمودند، يم شركت مسلمين جماعت در مقدس وجود آن كه
 كـرد،  يم اقامه آنان با كه را ينماز اميرالمؤمنين كه است آن ظاهر و داد قرار خوف را آن

  .فرمود يم اكتفا نماز همان به بلكه نمود؛ ينم تكرار
  : عمار بن اسحاق روايت)   ه

�� �8 RI Q� =�7 �� ��:�  l(+�  ��9 U�$I�   .1�  	* .	1� EV	i�� 3	9 
''#B!d U� U";Å� ���* *  "�1� ��i9 e �;�9 U�1 w�; ��:�9 �[D$ ) %	D1���  	\�* �	� 

�j�9 �$ �J9� w6�D1�W١٢ 
 شـوم  يمـ  مسـجد  داخـل  مـن : كردم عرض 7صادق امام به: گويد يم عمار بن اسحق

 و اقامـه  و اذان تـوانم  ينمـ  مـن  و هسـتند  ركوع در هم مردم و جماعت امامكه  درحالي

 همـان  در و كـرده  شـركت  آنـان  نماز در يزمان چنين«: فرمود  امام .بگويم تكبير سپس

  ».بود خواهد تو ركعات بهترين از ركعت اين كه كن اقتدا ركعت

 جريـان  نيز ها يناصب برابر در يحت يتمدارا تقيه كه شود يم استفاده روايات يبرخ از
  :  فرمود كه است 7باقر امام از زراره روايت آن و دارد
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 پـس  .ينكنـ  قرائـت  ،يجهر ينمازها در و يكن ناصب به اقتدا اينكه در نيست ياشكال

  .را تو كند يم كفايت او قرائت كه يدرست هب

 اسـتفاده  چنـين  روايـات  از يبرخ از كه داد قرار انكار مورد را امر اين توان ينم البته
 ايـن  لـيكن  ؛باشـد  صـحيح  توانـد  ينم) يمدارات تقيه( تقيه نحو اين با عبادت كه شود يم

 حجيـت  فاقـد  و نـدارد  اعتبـار  سند نظر از آنها از يبعض براينكه عالوه روايات، از قسم
 داشـته  ينقش دارد، صحت بر داللت كه يبسيار صحيح روايات برابر در تواند ينم است،
 اسـتفاده  چنـين  گذشـته،  روايـات  ماننـد  هـم  روايـات  از دسته اين از حال اين با .باشد

 خواهـد  يدرجـات  و حسنه يدارا آنان با خواندن نماز و جماعات در شركت كه شود يم
  .كنند يم افاده گذشته روايات همانند را تيمدارا تقيه رجحان حقيقت در و بود
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 از يزيد بن عمر روايت آن و شود اشاره روايات آن از ييك به اينجا در است مناسب
  :  فرمود كه است 7صادق امام
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 به را نماز همان سپس ،بخواند خودش وقت در را يواجب نماز كه نيست شما از ياحد

 نمـاز  ايـن  يبرا خداوند اينكه مگر بخواند، آنان با دارد وضوكه  درحالي تقيه، صورت

  .امر اين در كنيد رغبت پس ،بنويسد درجه ۲۵ ،يا تقيه

 وضـو  بـه  مقيـد  را آنـان  بـا  نمـاز  زيرا نمود؛ صحت استفاده توان يم نيز ايترو ازاين
  .نيست سازگار نماز بطالن با اين و كند يم

 آنـان  بـا  جماعت نماز بطالن آنها مفاد كه خوريم يبرم يروايات به اخبار ميان در البته
 نظـر  از كـه  كننـد  يم تجويز يكس با تنها را نماز و دانند يم ديوار منزله به را آنان و است
  :گفت كه يبرق عبداهللا ياب روايت مانند .باشد اطمينان و وثوق مورد حق، به اعتقاد
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 توقـف  تـو  جـد  و پـدر بـر   كـه  يشخص بهکردن  اقتدا آيا: نوشتم 7جعفر بن يموس به

 امامـت  و كردنـد  توقـف  7صـادق  امـام  از بعـد  كـه  يكسان واقفيه؛ ييعناست ( كرده

  ».مكن اقتدا آنها به نماز در« فرمود امامجايز است؟ ) نپذيرفتند را يديگر شخص

  : گفت كه زراره روايت طور همين
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: فرمـود  حضـرت  نمـودم.  سؤال مخالفين به نماز درکردن  اقتدا درباره 7صادق امام از

  ».ديوارند منزله به من نزد در اينها«

  : گفت كه راشد بن يعل روايت نيز و
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 آنهـا  همـه  بـه  نمـاز  در من و هستند مختلف تو دوستان: كردم عرض 7صادق امام به

 مـورد  او اعتقـاد  و ديـن  كـه  يكس به مگر نماز در نكن اقتدا«: فرمود امام. كنم يم اقتدا

  ».است وثوق

 قطـع  بـا  ،يالهـ  يلاو حكم بيان روايات، از قسم اين هدف و منظور كه است يبديه
 آن ايـات رو ازايـن  منظـور  حقيقـت  در و اسـت  تقيه مانند ديگر جهات و عناوين از نظر

 آن هماننـد  و مسـلمين  قـدرت  تمركـز  و وحـدت  قبيـل  از يديگر مصالح اگر كه است
 نمـاز  تنهـا  نه جهات، آن به توجه با ليكن .است غيرمجاز آنها با نماز طبعاً ،نباشد مطرح

 روايـات  از كـه  چنـان هم كنـد؛  يم پيدا لزوم بلكه و رجحان بلكه دارد، مشروعيت آنان با
  .نموديم استفاده گذشته
 و مسـلمين  قـدرت  يپراكنـدگ  از يجلوگير منظور به كه تقيه از نوع اين به توجه با
 و يجهـان  اسـتكبار  برابـر  در آنان هاي گروه تمام ميان كامل ييكپارچگ و وحدت ايجاد
 پيروان كه است صحيح آيا نموده، پيدا مشروعيت ،ياسالم و يانسان ضد يها يگر سلطه

 مكـه  به تشرف مواقع در مخصوصاً ياسالم يكشورها به مسافرت مواقع در حق مذهب
 از مختلف يها مسلمان تجمع نيز آن مهم هدف يك كه  ياله فريضه انجام يبرا مدينه و

 خود است، آنان مشكالت به بردن يپ و يكديگر با آنان شدن آشنا و گوناگون يكشورها
 در جماعت صفوف تشكل هنگام و كشيده كنار به ينفر چندصدهزار يها جماعت از را

 يـا  و بپردازنـد  يشخصـ  يكارهـا  به منازل در يا وباشند  اجناس خريدن مشغول بازارها
 :بقيـع  ائمـه  يبرا مرثيه و نوحه و زيارت خواندن مشغول بقيع قبرستان كنار در يحت

! شوند؟ خارج مسجد از مسجد شدن پر و صفوف تشكل هنگام آن، از تر مهم و! باشند؟
  .ام نموده مشاهده را يزشت يها صحنه چنين مكرر خود كه

 ،تقيـه  از نـوع  ايـن  بـا  و توجيـه  را مردم كامالً كه هاست كاروان محترم روحانيون بر
ويـژه   به كه يمسموم ينوشتارها و سوء مبلغين نگذارند و سازند آشنا يمدارات تقيه ييعن
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 قبيـل،  اين از سوء يها برداشت با و كرده اماميه شيعه متوجه را خود تيز لبه ،حج ايام در
 از را اينـان  يحتـ  و نموده آلوده :بيت اهل پيروان با رابطه در را جهان مسلمين اذهان

  .نمايند يمعرف يغيراسالم گروه يك عنوان به را شيعه و كنند خارج مسلمين صفوف
ـ  دوستان از ييك .است حقيقت بلكه ،نيست افسانه اينها  اتوبـوس  در«: گفـت  يايران

 يجـواب  يول كردم سالم او به گرفتم، قرار يسعود ياهال از يشخص كنار در مكه يشهر
 لـيكن  ،يآر: داد جـواب  نيسـت؟  واجـب  سـالم  جـواب  مگر كه كردم اعتراض .نشنيدم
  »!نيستيد مسلمان شيعيان شما و است الزم مسلمان سالم جواب
 دار جريحـه  را قلـب  اعمـاق  تـا  كـه  يهـاي  دروغ و نـاروا  يها تهمت اين برابر در آيا

  داريم؟ يمدارات تقيه از استفاده جز يراه نمايد، يم
 مـؤثر  يگـام  جهـان  مسـلمين  وحـدت  تحقـق  راه در تـوانيم  يم كه است تقيه اين با

  .يمبنماي باز را يراه وبرداريم 
 عنـوان  به را شيعه و نموده را حق مذهب اصالت حفظ توانيم يم كه است تقيه اين با

  .يمينما يمعرف آنان مختلف فرق و مسلمين هاي گروه از ييك
 طـرح  و شـده  آشـنا  آنان با نمازهايشان، در نمودن شركت با توانيم مي كه است تقيه اين با
  سازيم. روشن آنان براي را حق مذهب حقانيت كم كم و ريخته آنان با دوستي و و الفت
  .يمينما بازگو آنها يبرا را ايران ياسالم انقالب ماهيت توانيم يم كه  است تقيه اين با
 عنـوان  بـه  را انقـالب  الشأن عظيم رهبر و بزرگوار امام توانيم يم كه است تقيه اين با
  .كنيم يمعرف جهان يها مسلمان رهبر و زعيم تنها

 مقابلـه  راه در و كـرده  بيـدار  غفلت خواب از را جهان توانيم يم كه است تقيه اين با
 يبـرا  هسـتند،  ياسـالم  ضد يها قدرت ابزار حقيقت در كه آنان، بر حاكم يها قدرت با

  .يميبگشا آنها
 دسـت  و نموده قيام جهان، بر حاكم استعمار مقابل در توانيم يم كه است تقيه اين با

  .كنيم كوتاه تدريج به را آن
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 [اهللابقيـة  حضـرت  ظهـور  يبـرا  را زمينـه  توانيم يم كه است تقيه اين با باالخره و
  .دهيم قرار وجودش يذ وجود تشنه را مردم و نموده آماده

 يهـا  هـدف  و تقيه اقسام در دقت كه طوري همان :است الزم نكته اين تذكر پايان در
 ؛اسـت  نگهداشـتن  سر و تحفظ يمعنا به اقسام يتمام در تقيه سازد، يم روشن قسم هر

 يـا  و خـود  حيثيت و عرض و مال و جان با رابطه در تحفظ لاو يمعنا به تقيه در منتها
 مذهب حفظ با رابطه در مدو يمعنا به تقيه و بود خواهد حق مذهب پيرو برادران ديگر
 و اسـت  گر سلطه و حاكم يها قدرت دست هب آن رفتن بين از و زوال از يجلوگير و حق
 حفـظ  نيـز  و ضداسالم استكبار برابر در مسلمين وحدت حفظ با رابطه در يمدارات تقيه

 و امـت  ارجمنـد  پدران حيثيت حفظ و آن پيروان بودن مسلمان با رابطه در حق مذهب
  .است شيعه بزرگوار ائمه ييعن ،آن دلسوز زمامداران

 وجود يتفاوت و تغيير گونه هيچ گانه سه اقسام در تقيه يمعنا اصل در كه اينجاست از
  .ندارد
 ظرف كه فشرده و مختصر رساله اين مطالعه با كه يبرادران از ،كالم آخرين در نيز و
 مـرا  دارم اسـتدعا  شود، يم گشوده آنها يبرا يراه درآمد نگارش به يكوتاه بسيار مدت

 مرحـوم  و اينجانب يبرا شريفين حرمين در مخصوصاً و نفرموده فراموش خير يدعا از
  .بنمايند مغفرت طلب والداهللا  آيت

  .بركاته و رحمةاهللا و الصالحين عبادهللاعلی  و المؤمنين اخواننا جميععلی  والسالم
  
  
  

                                                           

  .٢ ج ،٢٥ باب المنكر، عن النهي و بالمعروف االمر كتاب الشيعه، وسائل. ١

  .٢ ج ،٨ باب االيمان، كتاب الوسائل، مستدرك. ٢
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  .١٢ باب االيمان، كتاب الشيعه، وسائل. ٣

  .٢٥ باب النهي، و االمر ابواب همان،. ٤

  .٣ ح ،٢٥ باب المنكر، عن النهي و بالمعروف االمر كتاب الشيعه، وسائل. ٥

  .٢٣ ح ،٢٤ باب النهي، و االمر ابواب همان،. ٦

  .١ ح همان،. ٧

  .٧ ح همان،. ٨

  .٢ ح ،٢٦ باب همان،. ٩

  .١ ح ،٥ باب الجماعة، صلوة ابواب همان،. ١٠

  .٢ ح همان،. ١١

  .٨ ح همان،. ١٢

  .٤ ح ،٣٤ باب همان،. ١٣

  .٥ ح ،٣٦ باب همان،. ١٤

  .١ ح ،٦ باب همان،. ١٥

  .٥ ح ،١٠ باب همان،. ١٦

  .١ ح همان،. ١٧



  
  
  
  
  

  مداراتي تقيه

  رحماني محمد

  .ش  ه١٣٧٨، زمستان ٣٠ماره ميقات حج، ش

ـ تق«درباره  =ينيحضرت امام خم دگاهيح دين و توضييتب ينوشتار حاضر در راستا ه ي

ـ نگارنده محتـرم در ا  .به نگارش درآمده است» يمدارات را  ين نوشـتار مباحـث متنـوع   ي

 يو اصـطالح  يلغـو  يروشن شدن بحث، نخست معنـا  يشان برايا .مطرح کرده است

در ادامه اختالف نظـر   .مات مختلف آن پرداخته استيان کرده و سپس به تقسيه را بيتق

 .ان شـده اسـت  يب =و حضرت امام يخ انصاريات شيمطرح و نظر يه مداراتيتقفقها در 

هسـتند، پرداختـه    يه مداراتيل تقيدل ترين مهمات که ي، به روايه مداراتيدر بحث ادله تق

ـ اثبات تق يت براين بخش پنج دسته روايسنده در اينو .شده است مطـرح و   يه مـدارات ي

 شان در بخش قلمـرو يا .معارض پرداخته است اتيقرار داده و سپس به روا يمورد بررس

 يمجـز  يمدارات تقيه طبق بر ا عملين پرسش را مطرح کرده است که آيا ،اخبار داللت

 و قـرائن  مجمـوع  سـنده از ياسـت؟ نو  ين عمل صورينکه ايا اياست   يواقع مأموربه از

 تقيـه،  يرو از عمـل  كـه  دارنـد  داللت يمدارات تقيه ادله كه جه گرفته استينت شواهد،

 ، گستره موضوعات در يمدارات تقيه .است يثانو يواقع امر و صحيح بلكه نيست؛ يصور

  .اندان مقاله مطرح شدهيهستند که در پا ينيعناو ، مندوحه عدم و شرط  يمدارات تقيه آثار

  پيشگفتار

 و هـا  بحـث  آن دربـاره  و دارد سنت و كتاب در ريشه كه است يموضوعات از »تقيه«
 مباحث در اش يكليد نقش بر افزون تقيه است؛ زيرا گرفته صورت بسيار يهاوگو گفت
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 اسـالم  جهـان  ارتباطات در ويژه به ،ياجتماع و يسياس مباحث در يبسزاي اهميت ،يفقه
 شـوكت  و قـدرت  مـودت،  عـزت،  وحدت، چون يمهم اهداف به كه گفت بايد و دارد

 كه شود يم روشن يهنگام مطلب اين .آن بستن كار به راه از جز رسيد توان ينم ياسالم
  .شود ترويج و تبيين »يمدارات تقيه«درباره  1يخمين امام يفقه يمبنا

 سال يكصدمين بزرگداشت مناسبت به »حج ميقات« فصلنامه در بناست كه مقاله اين
  .شود يم نوشته هدف اين با و راستا اين در شود، و منتشر چاپ نظير كم فقيه آن تولد

 بـه  مربـوط  مباحـث  اينكـه  آن و است يضرور يا نكته ييادآور بحث، آغاز از پيش
 يفقهـ  مباحـث  از يبرخـ  تنها رو ازاين ؛گنجد ينم مقاله يك در و است فراوان تقيه اصل

  جمله: از برگزيديم؛ يبررس جهت را »يمدارات تقيه«
  لغت؛  نگاه از تقيه مفهوم. ۱
  ؛ فقيهان اصطالح در تقيه تعريف. ۲
  ؛ تقيه تقسيمات. ۳
  ؛»يمدارات تقيه« بحث در فقها اختالف. ۴
  :يمدارات تقيه . ادله۵

   روايات از اول دسته
   دوم دسته
   سوم دسته
   چهارم دسته

   پنجم دسته و
  ؛ معارض روايات. ۶
  ي؛مدارات تقيه اخبار قلمرو. ۷
  ؛ موضوعات در يمدارات تقيه. ۸
  ؛ يمدارات تقيه آثار گستره. ۹
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  . مندوحه عدم شرط. ۱۰
  است: ذيل قرار به نشد بحث كه يمدارات تقيه از يمباحث و
  ؛ اعم يمعنا به معامالت در تقيه جريان. ۱
  ؛ مستحبات در تقيه جريان. ۲
  خير؟ يا است عمل بطالن موجب تقيه ترك. ۳
  نيست؛ تقيه يجا كه يموارد. ۴
  . يمدارات تقيه بر سنت اهل اشكاالت. ۵

   لغت نگاه از تقيه مفهوم. ۱

 يامـر  آن، يفقهـ  مباحـث  آغـاز  از پـيش  تقيـه،  يلغـو  يمعنا شدن روشن گمان، يب
 در كارشناسـان  ميـان  كـه  يدر صـورت  لغت، هاي كتاب به رجوع رو ازاين است؛ يضرور
  .است الزم باشد، اختالف تقيه مفهوم

 بـاره  ايـن  در يو دانـد  يمـ  »يجلوگير و تحفظ« را تقيه مفهوم العين، كتاب در خليل
 $� *�1" «نويسد:  يم �*Y   <���Z V[9 ��*  �L�� * �*�!% WWW Vi\��*® ) �OS� V*® a89 �y\9 �� 	�� 

��6 �1z9 ) 0!�6 �DC�� ) di\�� Vi\��*® ��i\��* %"�i"\��*«.١  
 يمعنـا  بـه  و »يوقـ « فعـل  يبـرا  اسم را تقيه »المنير مصباح« كتاب در يمفيو عالمه

�m«نويسد:  يم يو .است دانستهکردن  حفظ* Q� �V(�� L�i! %!�* 	Æ#��� L	£CF WWW %	�i\��* 
Vi\��*® ��� L'$ ��\��* %� =$ � &$ *�* �OS�* V �*® �$ ��*«.٢  

	�«است:  دانسته كردن  مصون و پوشاندن يمعنا به و »يوق« فعل از را تقيه اثير ابن* 
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 حفـظ  يمعنا به »يوق« فعل كه  است آورده راغب، از نقل به »قرآن قاموس« صاحب

«است:  �*Y   %!�**  <��  ٤.رساند يم ضرر و اذيت آنچه از است ء يش حفظ ،*
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   يبند جمع

 اخـتالف  تقيه مفهوم در آنان كه شود يم روشن آورديم، لغت اهل از آنچه مجموع از
  .اند عقيده هم تقيه يبرا آن مرادف و مصونيت و تحفظ يمعنا در و ندارند نظريه

  فقها اصطالح در تقيه تعريف. 2

 يفقهـا  از را تعريـف  دو اينجا در است؛ شده گوناگون يها تعريف تقيه يبرا فقه در
  آوريم: يم متأخر يفقها و اول صدر

 حـق  عقيـده  پوشـاندن  و حق كردن يمخف تقيه«نويسد:  يم تقيه تعريف در مفيد شيخ
 كـه  اسـت  يیچيزهـا  مـورد  در مخـالف  با يآشكارساز ترك و يكار يمخف نيز و است
  ٥».دارد يدرپ را يدنياي يا و يدين ضرر

 ضرر از يجلوگير اينجا، در تقيه از مقصود«نويسد:  يم تقيه تعريف در يانصار شيخ
  ٦».رفتار در يا و گفتار با حق، مخالف با يهماهنگ وسيله به است يديگر بر

   يبررس و نقد

  دارد: وجود تفاوت يجهات از تعريف دو اين ميان شود، يم مالحظه كه گونه همان
 ضـرر  از تحفـظ  موجـب  كـه  اسـت  يافعـال : گفـت  تقيه تعريف در مفيد شيخالف) 

  .كرد تعريف تحفظ خود به را تقيه كه يانصار شيخ خالف به .شود يم
 يآشكارسـاز  ترك و يكار نهان كتمان، مانند ي،سلب يكارها به را تقيه مفيد شيخ ب)
 سازگار يايجاب افعال با كه آورد يا گونه به را آن تعريف يانصار شيخ يول ؛كرد تعريف

  .است
 دهـد،  يمـ  تقيه درباره يو كه يتوضيح به توجه با و مفيد شيخ تعريف اساس بر ج)

 .اسـت  اصـالح  جهـت  بـه  تقيه يگاه بلكه ؛نيست ضرر از خوف موارد در منحصر تقيه
  .آيد يم شمار به تقيه از يقسم مفيد، شيخ نظر اساس بر ،يمدارات تقيه بنابراين

  .كرد ضرر از ترس تقيه به منحصر را تقيه ،يانصار شيخ اام
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 در رسد يم نظر به، خورد يم چشم به اختالف يجهات از تعريف دو اين ميان هرچند
 نظريـه  دو ايـن  يبررسـ  و نقـد  رو ازايـن  .نيسـت  تأثيرگـذار  نوشته اين هدف و مقصود
 تقيـه  اقسـام  بايد ،شود روشن مطلب حقيقت بخواهيم اگر اينكه ويژه به ؛ندارد يضرورت

  .گردد تبيين نيز

   تقيه تقسيمات. ۳

 اسـت  ممكـن  و اسـت  تقسـيم  قابـل  يجهات از ديگر، ياجتماع مقوله هر مانند تقيه،
 تقيـه  جايگـاه  شـدن  روشـن  يبـرا  .باشـد  متفـاوت  ديگـر  قسم با تقيه از قسم هر حكم
 .است الزم مختصر هرچند تقيه، تقسيمات يبررس است، نوشته اين موضوع كه ،يمدارات

 بـا  ارتباط در كه است يعناوين از تقيه چون«فرمايد:  يم تقيه بحث آغاز در امام حضرت
 فيـه   يمتقـ  و) شـده  تقيـه  آنهـا  از كه ياشخاص يا شخص( منه  يمتق و) كننده تقيه( يمتق

 ياقسـام  بـه  آن، وذات امـور  ايـن  حسـب   بـه  باشد، يم) است شده تقيه آن از كه يامر(
  شود: يم تقسيم

  .»ياكراه« و »يكتمان« ،»يمدارات« ،»يخوف« به شود يم تقسيم تقيه ذات لحاظ به )الف
 وابسـتگان  و يمتقـ  مال يا و آبرو يا جان به ضرر ورود خاطر به يگاه نيز يخوف تقيه
 هـم  يگـاه  و اسـت  مؤمنـان  ديگـر  افراد بر ضرر وقوع احتمال خاطر به يگاه و اوست
 سـبب  ها، مسلمان تفرقه و اختالف از ترسمثالً  است؛ اسالم كيان بر ضرر وقوع احتمال

  .شود يم تقيه
ـ  ؛كلمه وحدت خاطر به مخالف، يدوست جلب از است عبارت يمدارات تقيه  آنكـه  يب

 يخـود  بـه  كـه  اسـت  يا تقيـه  ،يكتمان تقيه و كند تهديد را شخص ،او يسو از يضرر
 در آن بحـث  كه ياكراه تقيه اما .دارد قرار سر يافشا برابر در و است ارزش يدارا خود

  شود؛ يم آن سبب اضطرار و ضرورت كه است يا تقيه از عبارت آمده، محرمه، مكاسب
 يفـرد  يگـاه  كننـده،  تقيـه  اينكـه  به شود يم تقسيم كننده، تقيه فرد لحاظ به تقيه )ب
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 و) باشـد  روا او يبرا تقيه اگر( پيامبر مانند است؛ سرشناس افراد از يگاه و است يعاد
  دارد؛ تفاوت مورد، دو اين از هريك در تقيه حكم آنها، مانند و فقها و :ائمه

 كفـار،  از تقيـه : اسـت  قسـم  چنـد  شـود،  يم تقيه آنها از كه يافراد جهت از تقيه )ج
 يـا  سـالطين  و سنت اهل از يعاد مردم سنت، اهل قضات و فقها سنت، اهل حكمرانان

  شيعه؛ يعاد مردم
 فعل«است:  صورت بدين گيرد، يم انجام آن در تقيه كه يفعل لحاظ به تقيه تقسيم )د
 يـا  و اسـت  قـاطع  يـا  و مـانع  كه يفعل انجام جزء، ترك شرط، ترك واجب، ترك حرام،

  ٧».دارد آن يتحج به عقيده مخالف، طرف كه يعمل
 بـه  اينـك  .انـد  كـرده  تقيـه  يبـرا  نيز يديگر تقسيمات امام حضرت تقسيم بر افزون

  شود: يم اشاره آنها از يا نمونه
 .اسـت  كـرده  تقسـيم  قسـم  سـه  بـه  ديگر ينگاه با را تقيه =يخوياهللا  آيت حضرت

 آن تقسـيم  در دانسـته،  خـوف  و ضـرر  از تحفـظ  يمعنـا   بـه  را تقيه اينكه از پس ايشان
  نويسد: يم

 امـور  در هرچنـد  ،ياحتمـال  ضرر هر از تحفظ ييعن ،عام يمعنا در يگاه تقيه )الف
 خـوردن  با درد، از يجلوگير جهت شود يم گفته اينكه مانند شود؛ يم استعمال ،يتكوين

  كن؛ يدور آن، يدوا
 اهـل  از تقيـه  از اسـت  عبـارت  آن و رود يمـ  كار به خاص مفهوم در نيز يگاه )ب
  است؛ ياصطالح تقيه همان معنا، اين .سنت
 و تـرك  واجبات آوردنجا  به از است عبارت كه خداست از تقيه يگاه همچنين )ج

  ٨ .يشرع حكم نه دارد يعقل وجوب تقيه اين .محرمات
 او .اسـت  كرده تقسيم قسم پنج به ،يتكليف احكام به توجه با را تقيه =يانصار شيخ

  است: قسم پنج حكم لحاظ به تقيه نويسد: يم باره اين در
 و گيـرد  يمـ  صورت ضرر دفع خاطر به كه است يا تقيه از عبارت آن و واجب،الف) 
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  است؛ فراوان آن يها مثال
 ماننـد  شـود؛  يم ضرر به يمنته تدريج به تركش، كه است يا تقيه آن و مستحب،ب) 

  سنت؛ اهل با معاشرت از گزيدن يدور و مدارا ترك
 باشـد؛  يمسـاو  آن نكـردن  يا و ضرر ازکردن  يدور كه است يمورد آن و مباح،ج) 

  كفرآميز؛ كلمه اظهار به نسبت تقيه مانند
 تـرك،  ايـن  از يناشـ  آن ضرر تحمل نيز و آن ترك كه است يا تقيه آن و مكروه،د) 

  اند؛ مردم يمقتدا و رهبر كه ياشخاص يسو از كفرآميز كلمه ترك مانند باشد؛ بهتر
  ٩ .است دماء مورد در تقيه آن و حرام،)   ه

   يبند جمع

 اشـكال  مـورد  آيـد،  يمـ  تقسـيمات  ايـن  در كه يهاي مثال و مطالب از يبرخ گمان يب
 از مقصـود : گفـت  كـه  مكـروه،  تقيـه  در يانصار شيخ مرحوم سخن ،نمونهبراي است؛ 
 افضـل  كـه  يچيـز  ترك است پرواضح زيرا است؛ افضل آن ضد كه است يچيز مكروه
 پـس  زيـرا  مدارا؛ ترك به مستحب تقيه مثال نيز و نيست مكروه جا همه در بهتر، و است

 يدرپـ  يضرر هرچند ؛است مطلوب سنت اهل محبت جلب نفس كه آمد خواهد اين از
 آنهـا  باطل و صحيح بيان و يبررس و نقد تقسيمات گزارش از هدف چون وليكن .نباشد
 يمـدارات  تقيـه  ييعنـ  بحث، محل شدن روشن و تقيه اقسام با يآشناي هدف بلكه نبوده،
 كنـيم  يم يا اشاره تنها و كنيم يم يخوددار تقسيمات اين يبررس و نقد از رو ازاين است،

 يبرتـر  تقسيمات ديگر به نسبت يفراوان از جهات امام حضرت تقسيم كه مطلب اين به
  .برد نام توان يم را بودن يمنطق و جامعيتاين جهات،  جمله ازکه  دارد

   يمدارات تقيه در فقها اختالف. ۴

 از پـيش  سزاسـت . اسـت  متفـاوت  و گوناگون جهات از مداراتي تقيه به فقها باور و نگاه
 بيـان  بـه  تنهـا  نوشـته،  شـدن  طـوالني  از پرهيـز  بـراي . شود روشن اختالف اين بحث، آغاز
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  پردازيم: مي مداراتي و خوفي تقيه هدربار )رحمهمااهللا( امام حضرت و انصاري شيخ نظريات
 .دانـد  يمـ  آن از يبخشـ  را يمـدارات  تقيـه  و مقْسم را يخوف تقيه يانصار شيخالف) 

 تقيـه  نتيجـه  در و است يخوف تقيه از يقسم يمدارات تقيه ،يانصار شيخ نگاه از بنابراين
 نظريـه  خـالف  بـه  امام حضرتاما  .آن عرض در نه ،است يخوف تقيه طول در يمدارات
 بيـان  مقام در ايشان .داند يم يخوف تقيه عرض در و قسيم را يمدارات تقيه ،يانصار شيخ

 ذاتـه،  حـد  يف اصطالح به و ديگر امور با ارتباطش از نظر صرف با را آن تقيه، تقسيمات
  ١٠.»يكتمان« و »ياكراه« ،»يمدارات« ،»يخوف« به كند يم تقسيم

 امـا  و ١١.دانـد  يمـ  مسـتحب  حكـم  نظر از را يمدارات تقيه يانصار شيخ مرحومب) 
  ١٢.داند يم واجب را آن امام حضرت
 ضـرر «فرمايد:  يم يول .كرد شرط را ضرر ،يمدارات تقيه ماهيت در يانصار شيخج) 

 وحـدت  ايجـاد  و محبت جلب جز يمدارات تقيه ماهيت در امام حضرت اما ١٣.»يتدريج
  ١٤.كند ينم شرط را يچيز كلمه

 و حكـم  نظـر  از ،يمـدارات  تقيـه  بـه  يانصـار  شيخ با نگاه امام حضرت نگاه بنابراين
 تقيـه  به نسبت ديد، و مبنا اختالف اين .دارد تفاوت همديگر با رتبه و جايگاه و ماهيت
 يمـدارات  تقيـه  اهميـت  و جايگاه كه است آن تر مهم همه از و دارد يپ را يآثار يمدارات
  .شود يم روشن

   يمدارات تقيه ادله. ۵

 بـا  و فـراوان  روايـات  كـه  آنجـا  از و اسـت  روايـات  يمدارات تقيه بر دليل ترين مهم
 بـه  اينجـا  در انجامـد،  يم طول به آنها يتمام يبررس و نقد و شده وارد مختلف مضامين

  كنيم: يم بسنده هر مضمون از نمونه چند

  اول دسته

 ةعشر وجوب باب« عنوان با را بابي الشيعه، وسائل شريف كتاب در يعامل حر شيخ
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 اسـتدالل  مورد كه آنها جمله از است؛ آورده روايت چهار آن در و گشوده »بالتقيه مةالعا
  گويد: يم كه است يالكند هشام روايت گرفته، قرار يمدارات تقيه بر راحل  امام
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 .شـويم  يم سرزنش كار آن با ما كه يكار از بپرهيزيد: فرمود يم 7صادق امام شنيدم
 نـزد . دهـد  يمـ  قـرار  سـرزنش  معـرض  در را خـويش  پـدر  بدش، كار با بد فرزند همانا
 آنهـا  بـا  .دشـمن  و بـدخلق  نه باشيد) دوست( زينت اند، كرده رابطه قطع شما با كه آنان

 جنـازه  تشـييع  در .كنيـد  عيـادت  را آنهـا  مريضـان  .بگزاريـد  نماز ١٦هايشان قبيله درميان
 بـه  شما زيرا بگيرند؛ يپيش شما بر نيك يكارها در نبايد آنان .يابيد حضور مردگانشان

 پرسـتيده  خبـأ  از بهتـر  يچيـز  بـه  پروردگار خدا، به سوگند .سزاوارتريد نيك يكارها
  .تقيه :فرمود چيست؟ خبأ پرسيدند .نشد

  شود: يم استفاده آن از يمطالب و است تمام يمدارات تقيه بر روايت اين داللت
 جنـازه  تشـييع  و هـا  مـريض  عيـادت  وکـردن   مدارا و مساجد و مجالس در حضورـ 

  ست؛آنها تأكيد مورد و بوده :ائمه مطلوب آنان مردگان
 ياخالقـ ـ  يعباد مراسم در شركت و سنت اهل باکردن  مدارا روايت اين اساس برـ 
  .است شده ناميده تقيه آنان،

  .است صحيح و اشكال يب نيز روايت سند كه است يگفتن
  نويسد:   يم روايت اين داللت بيان مقام در امام حضرت

 در نمـاز  خوانـدن  و آنهـا  نظريـات  برطبـق  عمـل  انجـام  تشـويق  مقامِ در روايت، ظهور

 اجزا از يبرخ ترك مستلزم آنها مساجد در نماز خواندن شك يب و است ايشان مساجد

 عمـل  ايـن  فرمـوده  حضـرت  وصـف  ايـن  بـا  .اسـت  موانع از يبرخ انجام يا و شرايط يا

  .است عمل صحت و استبعاد دفع عبادت اين و است عبادت بهترين
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 .انـد  جسـته  تمسك نيز باب همين سوم روايت به روايت، اين بر افزون امام حضرت
 ،يمـدارات  تقيـه  بـر  را روايـت  ايـن  داللت نيز ديگر يفقها از يبسيار امام، حضرت جز

 جملـه  از اند؛ پذيرفته ،آنان جماعت ينمازها در شركت ييعن ،روايت مورد در كم دست
 ابـواب  تمام در يكل قاعده يك عنوان به را يمدارات تقيه اينكه با يخوياهللا  آيت حضرت

  نويسد: يم روايت اين گزارش از پس داده، قرار خدشه مورد فقه
 و جماعـت  نمـاز  در شركت مورد در تقيه تشريع حكمت شود يم استفاده ايت�� ازاين
 رعايـت  و آنـان  بـا  مـداراكردن  حكمـت  بلكـه  .نيست ضرر از ترس بر يمبتن آن، مانند

 جماعـت  نمـاز  در شركت ترك آنكه يب است؛ مسلمانان كالم اتحاد و نوعيه مصلحت
. بودنـد  معـروف  »تشيع« به امام ياران روزگار آن در زيرا باشد؛ داشته يپ در را يضرر

 ،نبـوده  اصـحاب  نشـدن  شـناخته  جهـت  به آنان، نماز در شركت به 7امام امر بنابراين
 دور و زيبـا  اوصـاف  با شيعه رفتار، اين با تا بوده نيكو اخالق به شدن مؤدب يبرا بلكه

 كـه  را جعفـر  كنـد  رحمت خدا شود گفته و شوند شناخته لجاجت و عناد و تعصب از
  ١٧.است كرده تربيت يخوب اصحاب

 تشـويق  و ترغيـب  را مـا  :ائمه روايات، از دسته اين مفاد اساس بر اينكه، خالصه
 در شـركت  جملـه  از ،مختلـف  يها راه از و باشيم داشته ارتباط سنت اهل با كه اند كرده
  .آوريم دست به را آنان محبت آنها، نماز

   دوم دسته

 سـنت؛  اهـل  جماعـت  نماز در شركت بودن مطلوب بر دارد داللت يفراوان روايات
 را يبـاب  وسائل صاحب .است گرفته قرار تأكيد مورد ايستادن اول صف در اينكه ويژه به
 الصـف  فـي  القيـام  و التقيـة  بـه  يقتدي ال من خلف عةالجما حضور استحباب« عنوان با

  .است آورده روايت يازده آن، در و گشوده »معه األول
 لحـاظ  بـه  .اسـت  كـرده  يبررسـ  و نقـد  را ايـات رو ازاين روايت پنج 1امام حضرت

  آوريم: يم را آنها ،يمدارات تقيه بحث در روايات گونه اين ياساس نقش و اهميت
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  فرمود:   7صادق امام اول: روايت
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 سـر  پشـت  كـه  اسـت  يكس مانند بگزارد، نماز آنها اول صف در سنت، اهل با هركس

  .است گزارده نماز اول صف در ،9اهللا رسول

 بـا  نمـاز « فرمايـد:  يمـ  »يمـدارات  تقيه« بر روايت داللت تقريب مقام در امام حضرت
 تقيـه،  حـال  در سنت، اهل با نماز پس .است فراوان فضيلت يدارا و صحيح خدا رسول
  ١٨».است زياد ثواب يدارا و صحيح

  .است صحيح روايت سند
  فرمود:   7صادق امام دوم: روايت
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 يبـرا  فضيلت اندازه همان ،ينكن اقتدا آنان به گرچه ،يشو نماز وارد سنت اهل با اگر

  ي.باش گزارده نماز است صحيح او به اقتدا كه يكس سر پشت كه شود يم نوشته تو

 در اينكـه  بر دارد داللت نيز روايت اين«فرمايد:  يم روايت اين درباره يخوياهللا  آيت
 اهل با مجامله و مدارا مالك بلكه .نيست الزم ضرر از ترس نماز، مورد در يمدارات تقيه

  ٢٠».است سنت
  گويد:  عمار بن اسحاق سوم: روايت
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 عـرض  ؟يخـوان  يمـ  نمـاز  مسـجد  در سنت اهل با آيا: پرسيد اسحاق از 7صادق امام

ل نمـاز  او صـف  در آنـان  بـا کسـي کـه    زيـرا  بخـوان؛  نمـاز  آنـان  بـا : فرمـود  بله، كردم

  .باشد كرده تيز خدا راه در را شمشيرش كه است يكس مانندخواند،  مي



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۷۸
 

  چهارم: روايت
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 آن كـه  كنـد  يمـ  نقـل  7كـاظم  يموسـ  امـام  بـرادرش  از خود كتاب در جعفر بن يعل

 با نيز ما و اند خوانده نماز مروان سر پشت :حسين امام و حسن امام: «فرمود حضرت

  ».خوانيم يم نماز آنها

  پنجم: روايت
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 پرسـيدم،  سـنت  اهـل  سـر  پشت خواندن نماز و ازدواج درباره 7امام از: گويد سماعه

 نمـاز  آنهـا  سـر  پشـت  7يعل و كرده ازدواج سنت اهل زنان با 9خدا پيامبر«: فرمود

  ».است خوانده

 نيـز  آنهـا  سـند  و اسـت  تمـام  يمـدارات  تقيـه  اعتبـار  بـر  روايات ازدسته  اين داللت
  .است معتبر و اشكال يب

   سوم دسته

 نمـاز  همچـون  نيـز  سـنت  اهـل  جماعـت  نماز در كند كه يم داللت يفراوان روايات
 بـا  را روايـات  ايـن  الشـيعه  وسائل صاحب .است ساقط مأموم از قرائت شيعيان جماعت

 الركـوع  بـادراك  واالجتـزاء  تعذّرها مع به يقتدي ال من خلف ءةالقرا سقوط« باب عنوان
  .است آورده »التقية شدة مع

 روايت از يعبارت شده، واقع نيز امام حضرت استدالل مورد كه روايات اين جمله از
  گويد:   يم كه است عمار بن اسحاق
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 امـام  كـه  بينم يم و شوم يم ]سنت اهل[ مسجد وارد من: كردم عرض 7صادق امام به

 و اذان كه نيست ممكن برايم هنگام اين در .اند رفته ركوع به مأمومين با همراه جماعت

 ركـوع  بـه  آنـان  بـا  همراه: فرمود حضرت .بخوانم را خودم نماز و بگويم تكبير و اقامه

 تـو  نمـاز  ركعـات  بهتـرين  از ركعـت  آن زيـرا  آور؛ شـمار  بـه  ركعت يك را آن رفته،

  .باشد يم

 و است الزم و حجت يمدارات تقيه اينكه بر دارد داللت قرائت سقوط است پرواضح
  .است اشكال يب نيز روايت سند است، يگفتن .باشد يم عمل صحت موجب

   چهارم دسته

 در آن از پـس  و بخوانـد  فـرادا  را نمازش يكس اگر كه كند يم داللت روايت چندين
 يبرخـ  يعـامل  حـر  شـيخ  .دارد فراوان فضيلت و ثواب كند، شركت سنت اهل جماعت
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 خواند، يم وقت در را نمازش اينكه مگر نيست يا بنده هيچ: «فرمايد يم 7صادق امام

 خداونـد  كنـد،  يمـ  شركت جماعت نماز در سنت اهل با دارد، وضوكه  درحالي سپس

  ».نويسد يم درجه ۲۵ يو يبرا

 بـوده  :ائمـه  تشـويق  و تأكيـد  مورد يمدارات تقيه كه كند يم داللت نيز روايت اين
  .است اشكال يب هم روايت سند .است

   پنجم دسته

 ندهـد  قـرار  خويش عالمت و شعار عنوان به  را تقيه هركس كه دارد داللت يروايات



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۸۰
 

  جمله: از ؛است فراوان روايات اين .نيست ما از
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 تقيه كه يكس نيست ما از زيرا است؛ الزم تقيه انجام شما بر: «فرمايد يم 7صادق امام

  .»ندهد قرار ،است امان در كه آنها از يكسان با خود ٢٧دثار و شعار را

  فرمايد:   يم روايات از دسته اين درباره يخوياهللا  آيت
 ،»ندهـد  قـرار  خويش دثار و شعار را تقيه هركس نيست ما از« دارد داللت كه يروايات

 در شـركت  و آنـان  مجـالس  در حضـور  ماننـد  شود؛ حملي مدارات تقيه بر بايد ناگزير
 از گونـه  ايـن  نيسـت  ممكن و نيست شرط ضرر از ترس يمدارات تقيه در زيرا نمازشان؛

 از تـرس  وجـود  بـه  مشـروط  يا تقيـه  چنين كه چرا گردد؛ حمل يخوف تقيه بر روايات
  ٢٨.ندارد وجود ترس هست، امان او به نسبت ي کهكس از است، پرواضح و است ضرر

 بيشـتر  توضيح به نياز و گردد يم روشن مدعا بر روايت داللت يخوياهللا  آيت بيان با
  .است تمامنيز  روايت سند .نيست

   يبند جمع

 نظر از و شده وارد يمدارات تقيه مورد در روايات از يبرخ گفتيم، اينجا تا آنچه طبق
 از و باشـند  يم صحيح يرجال اصطالح نظر از آنها بيشتر و اند اشكال يب ،برخي جز سند،
 زيـرا  است؛ يمدارات تقيه اين شك يب و دارند، داللت تقيه رعايت لزوم بر نيز داللت نظر

 يجـاي  آنها از يبرخ صَريح بلكه آنها، مورد چون ندارد؛ يوجه يخوف تقيه بر آنها حمل
  .رود ينم يضرر گونه هيچ ترس كه است

 از بلكه ،است تمام =يخمين امام حضرت نگاه از تنها  نه مدعا، بر روايات اين داللت
 شـده  پذيرفتـه  نيز ،=يخويآيت اهللا  همانند ندارند، قبول را يمدارات تقيه كه يكسان نظر

  نويسد: يم روايات اين داللت با رابطه در ايشان .است
 جلب يبرا تقيه بلكه ،نباشد مترتب يديگر يا و خود جان بر يضرر تقيه ترك در اگر
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 يا تقيـه  چنـين  گيـرد،  صـورت  سـنت  اهـل  بـا  مجامله و يدوست و مودت ييعن منفعت،
 صـادق  تقيـه  مفهـوم  زيـرا  شـود؛  ينم واجب ترك يا و حرام عمل ارتكاب يبرا انگيزه
 يبـرا  و حاضـر  آنـان  مساجد در اينكه به رواست نماز درخصوص تقيه اين ،بله نيست.
 از تـرس  تقيـه  ايـن  تـرك  بـر  آنكـه  يب بخواند نماز آنان با سنت، اهل با مجامله و مدارا
 امـر  كـه  است يروايات اطالق مطلب اين دليل .باشد ديگران يا و خود به نسبت يضرر

 نمـاز  اينكـه  بر دارد داللت كه يروايات زيرا كند؛ يم) آنها با نماز خواندن( عمل اين به
 نيسـت  يصورت به مقيد باشد، يم 9اهللا رسول سر پشت نماز مانند اول، صف در آنها با

 بـر  روايـات  گونـه  ايـن  حمـل  كـه  شـد  روشـن  بلكه .است مترتب آن ترك بر ضرر كه
 بر حثّ و ترغيب روايات، اين ظاهر و... است نادر فرد بر حمل ضرر، از ترس صورت

 يرو از نـه  اسـت  اختيار و قدرت با اعمال از نماز، غير و نماز در آنان با موافقت اظهار
  ٢٩ .تقيه و ترس

   معارض روايات. 6

 وجـود  هم يروايات داشت، داللتي ا تقيه عمل اجزاي و اعتبار بر كه يا ادله برابر در
 و نقـد  از نـاگزير  بحث، شدن كامل وتام  يبرا .دارد داللت آن نبودن يمجز بر دارد كه

  هستيم. روايات از دسته اين يبررس

  يقطين بن يعل روايت
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 نمـاز  شـود  ينمـ  اقتدا او به كه يكس سر پشت كه پرسيدم يمرد درباره 7رضا امام از

 را قرائـت : فرمـود  حضرت .خواند يم بلند را قرائت جماعت امامكه  درحالي خواند، يم

  ي.نشنو خودت هرچند بخوان خودت يبرا

 امـام  بـه  راجـع  زيـرا  نـدارد؛  تقيـه  بـه  يربطـ  داللت اما و است صحيح روايت سند
  .است بسيار روايت اين مانند و است شيعه فاسق جماعت



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۲۸۲
 

  يرضو فقه روايت
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 و ديـن  بـه  كـه  يكسـ يکـي   ؛نخـوان  جماعـت  نمـاز  شخص دو جز كس هيچ سر پشت

 او يدشـمن  و شـر  و شـالق  و شمشـير  از كه يكسو ديگري  يدار ايمان او يپرهيزكار

  ي.كن تقيه

 شـق  مصداق نه يمدارات تقيه در جماعت امام زيرا است؛ تمام مدعا بر روايت داللت
 ضـرر  از خـوف  يمـدارات  تقيـه  در كـه  شد گفته چون ؛دوم شق مصداق نه و است اول

 ثابـت  چـون  اسـت؛  روايـت  سـند  در اشكالاما  .گردد محقق تقيه جهت آن از تا نيست
  .شود آن سند اعتبار از بحث تا تا باشد يرواي كتاب يرضو فقه كتاب است نشده

  االسالم دعائم روايت
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 از تـرس  اينكـه  مگر نخوانيد نماز كرامتي و ناصبي سر پشت: فرمايد مي 7صادق امام

  . ..باشيد. داشته جانتان

 خـوفي  تقيـه  باب از مگر شود خوانده نماز نبايد ناصبي سر پشت اينكه بر روايت داللت
 نظـر  از بلكـه  كفـر،  بـه  محكـوم  اوال، ناصبي زيرا ندارد؛ ما بحث به ربطي وليكن است؛ تمام

 گفتـه  اسـت  ممكـن  ثانيـاً،  باشد؛ مي خارج مداراتي تقيه موضوع از و است نجس فقها برخي
 تقيـه  كـه  بـود  خواهـد  ايـن  نتيجـه  و است مداراتي تقيه روايات مخصوص روايت اين شود

  .نيست اعتماد قابل و است مرسله روايت اين ثالثاً؛ نيست؛ روا ناصبي مورد در مداراتي

   زراره روايت
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فرمـود:   حضـرت  .پرسـيدم  سـنت  اهـل  سر پشت جماعت نماز درباره 7صادق امام از

  ».ديوارند همانند من نظر در آنان«

  راشد ابن روايت
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 پشـت  خوانـدن  نماز درباره شما دوستان: پرسيدم 7صادق امام از: گويد يم راشد ابن

 بخـوانم؟ حضـرت   نمـاز  آنهـا  سر پشت آيا .اند كرده اختالف) سنت اهل( مخالفان سر

  ».يدار اطمينان او دين به كه يكس سر پشت جز نخوان نماز: «فرمود

 آوردن از شدن، يطوالن جهت به كه است شده وارد مضمون اين به يبسيار روايات
  آوريم: يم را بزرگ فقيه دو كالم روايات، گونه اين پاسخ در كرده، يخوددار آنها يكايك

 بودن يمجز موجب يمدارات تقيه دارد داللت كه يروايات بيان از پس =امام حضرت
  نويسد:   يم معارض روايات رد مقام در است، عمل

 و نيسـت  جايز سنت اهل سر پشت جماعت نماز خواندن دارد داللت كه يروايات پاسخ

 نمـاز  نبايـد  يدار اطمينـان  دينش به كه يكس سر پشت جز و هستند ديوار منزله به آنان

 يمنافـات  و باشـد  يمـ  اولي حكم بيان به ناظر روايات اين اينكه از است عبارت ،يبخوان

  يمـدارات  تقيـه  عمـل  دارد داللت كه ي روايات چون[ نيست روايات از دسته دو اين ميان

 ].اسـت  ياولـ  عنوان به ناظر روايات اين و است يثانو عنوان به است، صحيح و يمجز

 بـه  كـه  يعبـادات  ديگـر  و نمـاز  بـودن  صـحيح  در يا شـبهه  گونـه  هيچ يجا حال هر در

  ٣٥ .نيست ،گيرد يم انجام يمدارات تقيه صورت

 مورد و ندارد يخاص امر كه يا تقيه عمل ميان تفصيل از پس يخوياهللا  آيت حضرت
 را دوم قسـم  اينكـه  از پـس  و اسـت  مـردم  يابـتال  مـورد  كه يا تقيه عمل و نيست ابتال
  نويسد:   يم داند، يم يواقع به مأمور از يمجز

 وارد اسـتحباب،  بـاب  از هرچنـد  قضـا،  يـا  و اعـاده  به امر ما، روايات از يروايت هيچ در
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 نمـاز  وقـوع  اسـتحباب « عنوان تحت را يباب »الشيعه وسائل« صاحب گرچه .است نشده

 از يروايتـ  هـيچ  در ،كـرد  منعقـد  »آن از پـس  يـا  و مخـالف  با جماعت از پيش واجب

 اسـتحباب،  يرو از هرچند ،يا تقيه عمل يقضا يا و اعاده به امر شده، گزارش روايات

  .ندارد

  اخبار داللت قلمرو

 رعايـت  بـاب  از كـه  عملي و فعلي آيا كه است آن تقيه بحث در مهم مباحث جمله از
 ايـن  تفصـيل  است؟ مجزي شده، انجام شيعه فقهي نظر خالف بر و سنت اهل موافق تقيه،
 اين دارد، ارتباط مداراتي تقيه با آنچه. است خارج ما بحث از و آمده خوفي تقيه در بحث
 از مجـزي  را مـداراتي  تقيـه  طبـق  بـر  عمـل  آنان از برخي اند؛ كرده اختالف فقها كه است

 واقعـي  نمـاز  آنـان،  بـا  نمـاز  كـه  اسـت  اين آنان دليل ترين مهم و دانند نمي واقعي مأموربه
 خـويي . آيـت اهللا  است نيامده اقتدا عنوان روايات در زيرا است؛ نماز صورت بلكه نيست.

  نويسد:   مي »تنبيه« عنوان ذيل در مداراتي تقيه به مربوط روايات بررسي و نقد از پس
 روايـات  از آنچـه  اسـاس  بـر  بلكـه  ؛نيسـت  عـادل  امـام  سر پشت نماز مانند اينان با نماز

 جاست همين از .پندارند يم نماز را آن سنت اهل كه است نماز صورت شود يم استفاده

 .اسـت  تأكيد مورد آنها با نماز خواندن تنها بلكه ،نشده وارد اقتدا عنوان روايات در كه

 خـودش،  يبـرا  را قرائـت  و اقامه و اذان و شود نماز وارد آنها با بايد نمازگزار بنابراين

 نمـاز  كـه  نـدارد  داللت يروايت هيچ .بخواند نشنوند، ديگران را صدايش كه يا گونه به

 منزلـه  بـه  آنهـا  سـرِ  پشت نماز است آمده روايات از يبرخ در بلكه .است يواقع آنها با

  ٣٦.است ديوار سر نماز پشت

   يبررس و نقد

 كـه  در بـاب،  وارده روايات در دقت با زيرا نباشد؛ درست نظريه اين رسد يم نظر به
 اهـل  جماعـت  نماز در شركت كه گفت توان يم باشد، يم نيز ايشان حضرت قبول مورد



 ۲۸۵  مداراتيتقيه 
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

 ايـن  البتـه  .اسـت  يمجـز  و يواقعـ  نمـاز  بلكـه  ؛نيست نماز صورت و شكل تنها سنت
 زيـرا  اسـت؛  مندوحه لزوم عدم يا و لزوم بحث و معارض روايات از نظر صرف يبررس
  .گرفت خواهد قرار يرسيدگ مورد اين از پس بحث، دو اين

  جمله: از كرد؛ بيان توان يم يفراوان شواهد مدعا اين بر
 سنت اهل جماعت نماز در شركت: خوانيم يم حكم هشام بن صحيحه ذيل در الف)

 �F	�Q�* �$ Q� =� §�  ��  "« كه كند يم ياد سوگند حضرت ويژه به است؛ عبادات بهترين از
L���� �$ �=©�«. شـكل  آيـا  .دارد اطالق ،قرائت خواندن مانند ،وظيفه انجام جهت از روايت 

 است، عبادات بهترين از كه امام تأكيد و سوگند اين با باطل نماز ديگر عبارت به و نماز
  باشد؟! يم سازگار
 دهـد،  انجـام  را خـودش  وظيفه مکلف كه است يجماعت نماز مقصود شود گفته اگر

 بـه  توجه با بود يچيز چنين اگر و است مطلق روايت جهت اين از: گفت بايد پاسخ در
  .شد يم بيان بايد مردم يابتال و نياز

 سـر  پشـت  جماعـت  نمـاز  ماننـد  آنهـا  با نماز كه داشت داللت يفراوان روايات ب)
 خـدا  رسـول  سـر  پشـت  جماعـت  نمـاز  ماننـد  باطل و يصور نماز آيا .است اهللا رسول
 يمقتضـا  بلكـه  دارد، را خدا رسول نماز ثواب نماز اين: نفرمود اينجا در 7امام! است؟
 نمـاز  ماننـد  نيـز  بودن صحيح ازجمله ديگر جهات از ،ثواب بر افزون كه است آن تشبيه
  .اهللا باشد رسول سر پشت

 جماعت امام قرائت به من«: پرسد يم 7امام از يكس عمار، بن اسحاق موثقه درج) 
 جهـت  گـاه  آن حضرت و .»برو ركوع به آنها با«: فرمايد يم حضرت ؟»كنم چه ام، نرسيده

 آن، از پـس  و آور شمار به ركعت يك را ركوع اين كه كند يم تصريح ردمقاشکال  دفع
 .»باشـد  يم تو نماز ركعات بهترين از ركعت اين«: فرمايد يم اشكاالت گونه اين رد جهت

  است؟! سازگار يصور و يشكل و باطل نماز با يعبادات چنين آيا
 اينجـا  در چـرا  بخوانـد،  خـودش  را قرائـت  بايد مكلف آنها، با جماعت نماز در اگر
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 باطل نماز اين اگر همچنين .برو ركوع به آنها با و نيست الزم كه كند يم تصريح 7امام
 نظـر  از كه روايت بنابراين .است ركعات بهترين از ركعت اين: فرمايد يم امام چرا است
 و يشـكل  نـه  ،است يحقيق نماز آنها با نماز كند يم داللت يخوب به دارد، اعتبار نيز سند

  .يصور
 خوانده، فرادا را نمازش يكس اگر«: فرمايد يم 7امام سنان، بن عبداهللا روايت در د)

 ۲۵ او يبـرا  خداونـد  ،بخوانـد  جماعـت  نماز آنان با دارد وضوكه  درحالي آن، از پس و
 نسبت ،است نماز شكل تنها سنت اهل با نماز اگر كه است اين سؤال ».نويسد يم درجه

 شـرط  ،دهـد  انجـام  را نماز صورت و شكل خواهد يم و خوانده را نمازش كه يفرد به
 در وضـو  شرط آيا ؛خواند را يصور نماز توان يم نيز وضو يب و ندارد معنا وضو داشتن
 از بـود  نخوانده را نماز اگر و است يواقع آنها با نماز كه ندارد داللت نماز، تكرار مورد
  ٣٧!است مضمون همين به نيز يزيد عمربن روايت .بود يمجز يواقع نماز

 تقيـه  يكسـ  اگـر « كه شدت آن با روايات، گونه اين پيامِ اگر گذشته، اينها همه از )  ه
كـه   درحـالي  و( »نـدارد  ديـن  ندارد، تقيه هركس«: عبارت يا و »نيست ما از باشد نداشته

 مـورد  در ،)اسـت  يمـدارات  تقيه مورد در روايات اين كه است پذيرفته محترم مستشكل
 زيرا بود؛ خواهد غرض نقض باشد، نماز شكل و صورت يبرا جماعت نماز در شركت
 ما زمان در و شوكت كلمه، وحدت محبت، مودت، جلب شركت اين از هدف و غرض

  .باشد يم نيست، نماز اهل شيعه كه توهم اين رد
 تمـام  و كننـد  شـركت  آنها جماعت نماز در بخواهند شيعيان تمام اگر است پرواضح

 مطلـب  ايـن  ،دهنـد  انجام را خويش وظايف اينكه مگر ،بدانند باطل را نماز اين نيز آنها
 مـورد  هميشـه  كـه  يامـر  چنين چون شد؛ خواهد روشن سرانجام ،)مخالفان( آنها يبرا

 ايـن  آن ثمـره  و مانـد  نخواهـد  يمخفـ  آنهـا  بـر  زند، يم سر نيز افراد تمام از و ابتالست
 ياتهامـات  از ييك تأسف كمال با .است يدروغگوي و نفاق اهل شيعه بگويند كه شود يم

  .است همين شود يم زده شيعه به نشين يسن مناطق در كه
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 »معهـم  الصالة« روايات از يبسيار در است، نيامده روايات در اقتدا عنوان هرچند و)
�� �/�a� �� R� G% ��« نمونه: باب از ؛است اقتدا مفهوم به L\��� �� ���  "8OY .$ EV	 

V�* �!® �*S� � "j�Y �s�1* �D�� �� �[8Dl�89 �*S�Y  "�/��* �[D$.«٣٨  
 صـرف  اگر چون ؛اقتداست يمعنا به شك يب )قوم مع يصل( عبادت روايت، اين در

  .است لغو جواب و سؤال و نيست پرسش اين يبرا يجاي باشد، آنها با يهماهنگ
 عنوان اينكه به اشكال پس ٣٩ .است فراوان جماعت صالة ابواب در روايات گونه اين

  .باشد ناتمام رسد يم نظر به نيامده، روايات در »اقتدا«
 ايـن  ،يواقعـ  نمـاز  از شـده  خوانده تقيه با كه ينماز كفايت و اجزا بحث در فقها ز)
». نـه  يـا  اسـت  الزم يعرضـ  يـا  و يطـول  مندوحه وجود آيا« كه اند كرده مطرح را بحث

 ايـن  دهـد،  انجـام  را خـودش  وظـايف  بايد مكلف و نباشد يواقع نماز اگردرحالي که 
  .بود خواهد معنا يب و لغو بحث

 شـارع  و اسـت  يـه نامتنا روايـات  ماننـد  ي،مدارات تقيه روايات كه رسد يم نظر بهح) 
 شـوكت  و عـزت  و كلمـه  وحدت ييعن ،اهم مصلحت حفظ يبرا امتنان باب از مقدس

ـ او يواقعـ  نماز يجا به يثانو عنوان به را ناقص هرچند نماز اين مسلمانان،  پذيرفتـه  يل
  .است فراوان عبادات غير و عبادات در ياسالم فقه در مطلب اين نظير و است

 و ابـتال  مورد) وظايف ديگر انجام و قرائت خواندن( مطلب اين اينكه به توجه با ط)
 كـه  يروايتـ  وصـف  اين با .گردد بيان صريح گونه به شارع يسو از بايد است، بوده نياز

 يـا  و انـد  داده يمـ  انجـام  خودشان را وظايف آنها با جماعت نماز در :ائمه كند داللت
  .است نشده ديده بخواند، را قرائت خودش بايد مكلف كند داللت

 نمـاز  در شـركت  به را ما مداراتي تقيه روايات هرچند كه شود طرح اشكال است ممكن
 از پـيش  بايـد  بلكـه  نيسـت؛  نماز صحت آن مفهوم كند، مي تشويق و ترغيب آنان با جماعت

 صـاحب  كـه  اسـت  رواياتي مطلب اين بر شاهد شود؛ قضا يا و اعاده نماز آن، از بعد يا و آن
=� ��y\�� ~�i!� %J!�C=��« عنوان تحت لئوسا 0��A+� *� m D�«است. گشوده ٤٠  
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  فرمايد:   يم اشكال اين پاسخ مقام در امام حضرت
 قبـل  واجب نماز خواندن بر دارد داللت كه يروايات با يا تقيه نماز صحت ميان يمنافات

 ؛شود يم حمل استحباب بر روايات از دسته اين زيرا نيست؛ آن، از بعد يا و جماعت از

 و اعـاده  لـزوم  بـر  دارنـد  ظهـور  روايات اين و صحت در هستند نص روايات آن چون

  .قضا

 هـيچ  در كـه  دهـد  يمـ  جـواب  ايـات رو ازاين نيز يخوياهللا  آيت پاسخ، اين بر افزون
گونـه   بـه  هرچنـد  قضـا،  يا و اعاده به امر شده، گزارش باره اين در كه روايات از يروايت

 معـارض  روايـات  مبحـث  در اين از پيش پاسخ اين كهآنجا  از است و نيامده استحباب
  .شود يم يخوددار آن دوباره نقل از آمد،

   يبند جمع

 داللـت  يمـدارات  تقيـه ادله  كه شود يم روشن مطلب اين شواهد، و قرائن مجموع از
 اسـت؛  يواقع يامر و صحيح بلكه .نيست يصور و يشكل ،تقيه يرو از عمل كه دارند

 بـه  مربـوط  كه اهم مصلحت حفظ رعايت باب ازنيز  مقدس شارع .يثانو يواقع وليكن
 ،كامـل  يواقع به مأمور يجا به را ناقص عمل اين است، مسلمانان و اسالم كيان و اصل

  .است فراوان آن شبيه فقه ابواب در و است پذيرفته
 در مطلـب  اين كم دستشود؛  استفاده مي تقيه مورد عمل صحت ،روايات از بنابراين

 از يشـگفت  يجـا  .اسـت  شـده  پذيرفته ،شود يم بحث اين از پس كه يشرايط با صالت
 را آن و كـرده  اشاره مطلب اين به تنقيح كتاب يجا يجا در كه است بزرگوار مستشكل

 اگر: فرمايد يم اينكه از پس ايشان از جمله .كنند يم اشكال وصف، اين با اما اند، پذيرفته
 مـورد  عمـل  اينكـه  ميان بدهيم تفصيل بايد باشد، نداشته خصوص به امر تقيه مورد عمل
 شسـتن  و نماز در تكتف مانند باشد، اول قسم از اگر نه؛ يا است مردم يابتال مورد تقيه
  فرمايد: يم وضو در پاها
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 ردع زيـرا  قضـا؛  و اعـاده  وجوب عدم و اجزا و صحت به شدن ملتزم از نيست يا چاره

 اگـر  و اجزاست و صحت بر دليل ترين يقو شده، واقع آن بر سيره كه يچيز از نكردن

 بايد است، مردم يابتال مورد عمل اينكه به توجه با نباشد، اجزا مفيد موارد اين در تقيه

 يقضـا  يـا  و اعـاده  به امر يروايت هيچ در ديگر يسو از و ...شود بيان :ائمه يسو از

  .است نشده وارد ،استحباب گونه به هرچند ،تقيه مورد عمل

 و قبـل  واجب نماز خواندن استحباب« عنوان تحت را يباب الشيعه وسائل صاحب گرچه

 ،قضـا  يا و اعاده به امر اياترو ازاين يروايت هيچ وليكن ،آورده »جماعت نماز از بعد يا

 داللـت  در اشـكال  يجا كه روايات از يبعض در بلكه .ندارد ،استحباب باب از هرچند

 نمـاز  ماننـد  آنـان  با نماز دارد داللت كه يروايات مانند دارد؛ اجزا بر داللت آنها نيست،

 خـدا  رسـول  سـر  پشـت  نمـاز  دهد يم احتمال يكس آيا .است 9خدا رسول سر پشت

  ٤١!»؟...نباشد ياول مأموربه از يمجز

   موضوعات در يمدارات تقيه. 8

 از متـيقن  قـدر  و شـود  يمـ  عمل ياجزا موجب ،يمدارات تقيه به عمل كه شد روشن
 مطـرح  پرسـش  ايـن  مطلـب،  اين دنبال به .است »صالة« در هم آن احكام، در اجزا، اين

 عرفـه  در وقـوف  ماننـد  يموضوعات در احكام، بر افزون ،يمدارات تقيه  كه آيا شد خواهد
  نه؟ يا است يجار نيز

 .باشـد  موضـوعات  از يبرخـ  در ،يمـدارات  تقيه در معيار و مالك كه رسد يم نظر به
 در كـه  عرفه، در وقوف در شركت با آنان، جماعت نماز در شركت ميان ي تفاوت بنابراين

 .بـود  نخواهـد  باشد، مشكوك كم دست يا و هشتم روز شيعه نظر در و نهم روز آنها نظر
 بـا  آنهـا  يـاران  و ائمه خدا رسول از پس تاريخ طول در كه است آن مطلب اين بر شاهد
 ميان در اختالف ها سال از يبرخ قطع، گونه به و دادند يم انجام را حج مراسم سنت اهل
 داللـت  مخالفـت  بـر  كـه  يچيز ائمه از وصف اين با است، بوده نهم روز به نسبت آنها
  نويسد: يم باره اين در 1امام حضرت .است نشده گزارش كند،
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 وقـوف  جمله از موضوعات، در يمدارات تقيه اينكه بر است گواه كه يچيزهاي جمله از

 رحلــت از پــس كــه اســت آن اســت، يمجــز دو، آن زمــان غيــر در مشــعر و عرفــه در

 سال دويست مدت در و بودند مبتال تقيه رعايت به آنها پيروان و :ائمه ،9اهللا رسول

 اختيـار  در وقوف زمان تعيين و بودند شده نصب جور يخلفا يسو از كه حجج اين با

 اتفـاق  بسيار وقوف زمان در اختالف گمان يب و دادند يم انجام را حج مراسم بود، آنها

 در حـج  اعـاده  لـزوم  يـا  و مخالفـت  جـواز  بر يمبن آنها از يچيز وصف اين با ؛افتاد يم

 از يبرخـ  كـه  گونـه  همـان  ي،مخف گونه به مشعر و عرفه وقوف درك يا و بعد يها سال

 ائمـه  يسو از امور اين از ييك اگر و است نشده گزارش دهند، يم انجام جاهل شيعيان

 بهتـرين  ايـن  و اسـت  فـراوان  يداعـ  چون ؛شد يم گزارش مسلم طور به افتاد، يم اتفاق

  ٤٢.است موضوعات در يا تقيه عمل اجزاي بر دليل

 حـج  در يا تقيـه  عمـل  اجزاي بر دليل شيعيان، و :ائمه ميان مستمره سيره بنابراين
  ٤٣.اند كرده بيان نيز =يخوياهللا  آيت را مضمون همين .است

 اطالق زيرا است؛ادله  اطالق موضوعات، در يمدارات تقيه بودن يجار بر ديگر دليل
  .شود يم موضوعات و احكام شامل ادله

  ٤٤.دارد انصراف موضوعات از اخبار عموم و اطالق كه شود اشكال است ممكن
 احكـام،  كـه  گونه همان زيرا نيست؛ انصراف اين يبرا يوجه: شود يم گفته پاسخ در
 يشـرع  موضوعات همچنين است، عمومات و العاتاط يبرا مصداق و شارع به مربوط
	��1« مانند يروايات اطالق ويژه به شود؛ يم شارع به مربوط "!� U� �V	8BD6  <3	B� "G	Ds L	�«؛٤٥ 

  ».گردد ما سرزنش موجب كه كارهايي از بپرهيزيد«
 اسـت  يدرصـورت  موضوعات، در يمدارات تقيه جريان كه هست بحث اين يجا البته

 ،اسـت  اول صـورت  .اسـت  يجار نيز خالف به علم فرض با يا و باشيم داشته شك كه
اهللا  آيـت  .انـد  پذيرفتهنيز  را دوم باور حكيماهللا  آيت حضرت مانند يبرخولي  متيقن قدر

، واجـب  تـرك  ميـان  و باشـد  نـاقص  كـه  يا تقيه فعل ميان ،اجزاء در آنكه از پس حكيم
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  فرمايد:   يم دهند، يم تفصيل
 اتيان مصداق سنت، اهل حاكم حكم بر اعتماد باب از هشتم روز در وقوف با حج بله،

 بودن يمجز اينجا از و ...غروب از پيش افطار است همچنين و است يا تقيه ناقص فعل

 روشـن  نباشـد،  نهـم  روز در وقوف اين و شود وقوف سنت اهل با كه يصورت در حج

 وجود شك، يا و باشد واقع با مخالفت به علم اينكه ميان يفرق مطلب اين در و شود يم

  ٤٦.ندارد

 باشـد  اسـتطاعت  سال همان در حج اينكه ميان دارند يتفصيل اين، از پس ايشان البته
 الجـارود  ياب روايت اينها، تمام بر افزون .دهند يم اشكال اين از يجواب و آن، از پس يا و
  گويد:   يم او .دارد داللت مطلب اين بر

 ����� �CD����7 � "s� �'8#Z ) %'� ) E�� �$ w86 E�V�S� ) y	�I�Y   "a	89 �	8�: 
 Y8�R� �CD�7 U�1* TD� �'��yO� yJ�!d ��i9 �MC�� EV! �MC! ��"'�� y�I�*Y 

EV! yJ�!d ��"'�� EV/��* EV! EV/! ��"'��W٤٧ 
 برخورديم، 7صادق امام به چون .كرديم شك قربان عيد به نسبت ها سال از ييك در

 اسـت  يروز فطـر  عيد«: فرمود حضرت پس .اند گرفته عيد كه ديديم را ياران از يبرخ

 و گيرند يم عيد مردم كه است يروز قربان عيد و گيرند يم عيد) سنت اهل( مردم  كه

  ».گيرند يم روزه مردم كه است يروز روزه

 است حديث سند در اشكال .است روشن تقيه با موضوعات ثبوت بر حديث داللت
 كـرده توثبـق   را او مفيـد  شـيخ  البتـه  .است فاسد اش عقيده و است جارود ابن يراو كه

  .است

   يمدارات تقيه آثار گستره. 9

 كـه  اسـت  اين گيرد قرار توجه مورد مختصر گونه به است شايسته كه يديگر مطلب
 بـه  مـأمور  يجـا  به يا تقيه عمل يجايگزين موجب كه يمدارات غير يا و يمدارات تقيه آيا

  .نه يا است آثار تمامِ در شود، يم يواقع اولي
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 مكلـف  فعـل  آثار يبعض و است مكلف فعل آثار يبرخ: است قسم دو آثار: توضيح
 بـاب  از گـردد،  يمـال  خـاك  بايد يا و شود شسته بايد دوبار كه يمتنجس اگرمثالً  نيست؛

 اينجـا  در بخوانند، نماز تقيه باب از آن با و نشود يمال خاك يا و شود شسته بار يك تقيه
 آثـار  از لبـاس  شـدن  متنجس زيرا است؛ يباق متنجس نجاست و است صحيح نماز تنها

  .شود برداشته يمدارات تقيه با تا مكلف فعل آثار از نه ،است نجاست با مالقات
 فعـل  آثـار  تنهـا  آن بـا  كـه  اسـت شده  بيان رفع حديث از بحث در مطلب اين نظير
 بـا  بخورد، نجس به دستش اضطرار يرو از مکلف اگر بنابراين .شود يم برداشته مكلف
  .شود ينم برداشته آن نجاست رفع حديث

   مندوحه عدم شرط. 10

 مأموربـه  از يا تقيه عمل اجزاي و تقيه جريان كه است اين تقيه مهم مباحث جمله از
  نه؟ يا هست يطول يا و يعرض مندوحه نبود به مشروط ،يواقع

  .گردد روشن يطول و يعرض مندوحه از مقصود است الزم بحث از پيش
 يواقعـ  عمـل  شود، تقيه بايد كه يزمان همان در بتواند مکلف ييعن ي،عرض مندوحه

 اينكـه  از است عبارت يطول مندوحه از مقصود و دهد انجام يواقع صحيح صورت به را
  .دهد انجام يواقع صحيحِ صورت به تقيه، زمان از پس را يا تقيه عمل بتواند مکلف

  راه يمـدارات  تقيـه  در بحث اين رسد يم نظر به اصطالح، دو اين شدن روشن از پس
 كلمـه  وحـدت  و مـودت  و محبـت  جلـب  يمـدارات  تقيـه  حكمـت  و هدف زيرا ندارد؛

 در و آنهـا  نظر برطبق عمل انجام مگر ،شود ينم پيدا دست معنا اين به و است مسلمانان
  .آنان جمع

 عمومـات  و مطلقات تقيه دليل اينكه ميان دهند يم تفصيل اينكه از پس امام حضرت
 روايـات  تقيـه  دليـل  اينكه و ،است شرط مندوحه عدم صورت  اين درکه  باشد اضطرار
  فرمايد:   يم نيست، شرط مندوحه عدم صورت اين در که باشد خاص
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 نباشد، شرط) يمدارات( خاصه اخبار از مستفاد تقيه در مندوحه عدم كه است اين ظاهر

 .نباشـد  واحـب  او بـر  بخوانـد  تقيه صورت غير به را نمازش تواند يم يكس اگر بنابراين

 رعايـت  نيـز  و شـود  خوانـده  تقيـه  رعايت با و سنت اهل حضور در است اين بهتر بلكه

  ٤٨ .آنها جماعت در حضور به نسبت اخبار تأكيد و اطالق جهت به نيست الزم حيله

  

  

  
                                                           

  .، چاپ دارالهجره٢٣٨، ص ٥كتاب العين، خليل فراهيدي، ج . ١

  .٩٢٢، ص ٢مصباح المنير، عالمه فيومي، ج . ٢

  .، چاپ مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان٢١٧، ص ٥النهايه، ابن اثير، ج . ٣

  .، چاپ دارالكتب االسالميه٢٣٦، ص ٥قاموس قرآن، سيد علي اكبر قرشي، ج . ٤

  .٢٤٦ح عقايد صدوق، ص شر. ٥

  .، اعداد لجنة تحقيق ثرات الشيخ االعظم٧١وسائل فقهيه، شيخ انصاري، ص . ٦

  .١٧٤الرسائل، ص . ٧

  .، مؤسسه آل البيت٢٥٤، ص ٥تنقيح في شرح عروة الوثقي، ج . ٨

  .٧٣رسائل فقهيه، شيخ انصاري، ص . ٩

  .١٧٤رسائل، ص. ١٠

  .٢رسائل فقهيه، ص . ١١

  .١٧٤الرسائل، ص . ١٢

  .همان. ١٣

  .همان. ١٤

  .٤٧١، ص٢، ابواب األمر والنهي، ج٢٦، باب ١١وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي،ج. ١٥

  .هاي لغت به معناي برادران و قبيله آمده است جمع عشيره، در كتاب» عشاير«. ١٦

  .٣١٦، ص ٤تنقيح، ج . ١٧
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  .١٩٨الرسائل، ص . ١٨

  .٣، ح٣٨١، ص٥وسائل الشيعه، ج. ١٩

  .٣١٦، ص٤تنقيح، ج. ٢٠

  همان.. ٢١

  .٩ ج الجماعه، از ابواب صالة ٥، ب ٥وسائل الشيعه، ج . ٢٢

  .١٠همان، ح. ٢٣

  .٤٣١، ص ٥، ج ٣٤همان، باب . ٢٤

  .٣٨٣، ص ٢، ح ٥، ج ٦همان، باب . ٢٥

  .٢٨، ح ١١، ج ٢٤همان، باب . ٢٦

 وشـود.   است و به جامه زير كه چسبيده به بدن است گفته مي» شعار«در لغت ضد » دثار«. ٢٧

  .هميشگي باشد بايد تقيه كه است آن از كنايه اينجا در

  .٣١٨، ص ٤تنقيح، ج . ٢٨

  .٣١٥، ص همان. ٢٩

  .٤٢٧، ص ١از ابواب صالة الجماعه، ج  ٣٣، باب ٥وسائل الشيعه، ج . ٣٠

، ٤٢٢، ص ١ابـواب الجماعـه، ح    ،٩، بـاب  ٦ل، حاج ميرزا حسين نوري، ج ئمستدرك الوسا. ٣١

  البيت. مؤسسه آل

  .١٥١، ص ١سالم، ج دعائم اال. ٣٢

  .١٠از ابواب الجماعه، ج  ٣٣، باب ٥وسائل الشيعه، ج . ٣٣

  .٣٨٩، ص ٢، ج ١٠همان، باب . ٣٤

  .٩٩الرسائل، ص . ٣٥

  .٣١٣، ص ٥تنقيح، ج . ٣٦

  .١، ج ٦همان، باب . ٣٧

  .٤، ح ٥٣، باب ٥ل الشيعه، ج ئوسا. ٣٨

  .مراجعه شود ٥و  ٢، ح ٥٣از باب نمونه به باب . ٣٩

  .از ابواب جماعت ٦باب  ،٥الشيعه، ج وسائل . ٤٠
 



 ۲۹۵  مداراتيتقيه 
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

                                                                                                                                        

  .٢٨٩، ص ٤تنقيح، ج . ٤١

  .١٩٦الرسائل، ص . ٤٢

  .٢٩٢، ص ٤تنقيح، ج . ٤٣

  .٣٢١اين اشكال از شيخ انصاري است، مطالب، مسئله تقيه، ص . ٤٤

  .٢، ح ٢٦، ابواب االمر و النهي باب ١١وسايل الشيعه، ج . ٤٥

  الحليه. دارالكتب ،٤٠٧ ص ،٢ ج حكيم،آيت اهللا  الوثقي، العروة مستمسك. ٤٦

  .٩٥، ص ٧از ابواب ما يمسك عند الصائم، ح  ٥٧، ب ٤وسائل الشيعه، ج . ٤٧

  .٢٠٣الرسائل، ص . ٤٨



  



  
  
  
  
  

دمدارا حكمت و ح  

  خميني امام حضرت فقهي نگرش خصائص در (تأملي

  »)عامه با مدارا« درباره

  محالتي سروش محمد

  .ش  ه١٣٧٨، زمستان ٣٠ماره ميقات حج، ش

ناميـده  » تقيه مداراتي«هاي اسالمي است که اقسام تقيه، مدارا کردن با فرقهيکي از 

 مقالـه  اينشود. نوشتار حاضر درباره اين مسئله به نگارش درآمده است. نويسنده، در مي

 ضـمن  و كند ارائه يمدارات تقيه درباره را =امام انديشه يهايويژگ تا کرده است تالش

. مباحث مقاله سازد آشكار را آن يبرجستگ و تفاوت ديگر، نظريات و آرا يبرخ با مقايسه

هاي مـدارا در دو گـرايش فقهـي عنـوان محـور      در چند محور ارائه شده است. شاخصه

نخست مقاله است. فقهاي شيعه درباره مـدارا بـا عامـه نگـرش يکسـاني ندارنـد. آنـان        

ده محترم در اين بخش از مقاله با اند. نگارننظريات متفاوتي درباره اين موضوع ارائه داده

هـاي حضـرت    هاي مدارا در گرايش فقهي رايـج و بيـان ديـدگاه   طرح برخي از شاخصه

  يرفتـار  حيلـه  و مـدارا هاي آن دو پرداخته است. بخش دوم نوشتار به به تفاوت =امام

اختصاص يافته است. در اين بخش نويسنده با بيان لزوم اعمال حيله در صورت امکـان  

هايي که در کالم فقها مطرح شـده اسـت، از جملـه    ابر نظر برخي فقها، برخي از حيلهبن

مقايسـه کـرده اسـت.     =جماعت صوري را مورد بررسي قرار داده و بـا نظريـات امـام    

نگرش مجدد، عنوان محور پاياني مقاله است. در اين بخش نکاتي درباره عدم رواج تقيه 

  است.مداراتي در ميان شيعيان مطرح شده 
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   مقدمه

 نيز يانسان خرد و عقل و دارد ١كريم قرآن در ريشه كه است فقه مهم مسايل از تقيه،
 يهـا  فرقـه  بـا  مـداراكردن  تقيـه،  اقسـام  از ييك .كند يم درك را آن ضرورت و حكمت

  .است گرفته نام »يمدارات تقيه« كه است ياسالم
 يكـديگر  به را ياسالم امت كه يپيوندهاي و يكديگر با مسلمانان رابطه نوع شك، يب

 اهـل  بـا  شـيعيان  برخـورد  شـيوه  خصوص به و است بحث اين از متأثر ،كند يم نزديك
  .گردد يم ترسيم و تبيين جا همين در سنت

 :ائمه امامت ساله ۲۵۰ دوران در فراوان روايات شهادت به كه مسئله اين متأسفانه
 در اسـت،  داشـته  قـرار  توجـه  مـورد  پيوسـته  و شده يم يتلق يجد و مهم موضوع يك

 و داده دسـت  از يفقهـ  يهـا  بحـث  در را خـود  يواقعـ  جايگـاه  جنبه دو از بعد اعصار
  :است يافته كاهش آن ياجتماع تأثير درنتيجه

 قـرار  تحقيـق  و بحـث  و يفقه تأمل مورد آن، يزوايا و ابعاد از يبسيار آنكه ييكـ 
 از مسـئله  ايـن « :كنـد  يمـ  تصـريح  وقـوف،  مسئله در جواهر صاحبمثالً  است؛ نگرفته
 آنهـا  حاكم حكم برطبق ما، نظر از ترويه روز اگر كه است نياز مورد بيشتر ديگر مسايل

 مطرح باره اين در يچيز شيعه، يفقها يول دارد؟ يا وظيفه چه شيعه شود، اعالم »عرفه«
  »!اند نكرده
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 يپـذير  انعطـاف « مـدارا  و دارد »مـدارا « جنبـه  تقيه، نوع اين كه آنجا از آنكه، ديگرـ 
 بيگانگـان  برابـر  در ييگانگ يپيوندها استحكام و ديگر مسلمانان با يهمراه در »يرفتار
 تغيير با و شده تبيين بايد مدارا و مودت يمحورها مختلف، ازمنه و اعصار در لذا است،
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 ،»اصـل « يـك  عنوان  به ،يمدارات تقيه .گيرد قرار يبازبين مورد ،ياجتماع احوال و اوضاع
 اصـل  ايـن  كه ي درحال است؛ ياسالم امت مشاركت يراهكار يبرا عمل يمبنا و راهنما

 از يبسـيار  يتنگنـا  در باشـد،  مسـلمانان  يپيوستگ مولد بايد كه بخش يرهاي و راهگشا
 افـزوده  تحير و ترديد بر گاه ،يمذهب تحرك و يپوياي جاي به و قرارگرفته كننده فلج قيود

  .است آورده دنبال هب را توقف و يايستاي و
 مـورد  معتبـر،  مدارك و متون يمبنا بر مهم، موضوع اين كه است يضرور ،رو ازاين

 در را خـود  يواقعـ  نقش الفت، و انس منبع عنوان به تا گيرد قرار عميق تحليل و يوارس
  .بازيابد ياسالم جامعه
 يا رسـاله  يافتـه،  نگـارش  مستقلطور  به كه تقيه درباره ارزشمند تحقيقات معدود از
 ارائه يبديع نكات مؤلف، عميق نگرش و يبين روشن با كه يخمين امام حضرت از است

 ياسـالم  نهضت آغاز از پيش ها سال در امام حضرت كه دهد يم نشان رساله اين .كند يم
 را ياسـالم  امت ياصل ينيازها از ييك ،ياسالم انقالب يپيروز از قبل دهه سه حدود و

 و »ياسـالم  وحـدت « دربـاره  بعد يها دهه در را آنچه و داده قرار تحقيق و توجه مورد
 يخاصـ  يفقهـ  يمبان از برخاسته دقيقاً اند، ساخته مطرح يجداي و تفرقه عوامل از يدور

  .اند يافته دست بدان ،يفقه يها بحث حوزه در كه است
 و كنـد  ارائـه  يمـدارات  تقيه درباره را امام انديشه يها يويژگ تا دارد تالش مقاله اين
  .سازد آشكار را آن يبرجستگ و تفاوت ديگر، نظريات و آرا يبرخ با مقايسه ضمن

   يفقه گرايش دو در مدارا يها شاخصه

 حـد  در را آنهـا  يبرخ اند. نداشته ييكسان نگرش »عامه با مدارا« درباره شيعه، يفقها
 قاعـده  يـك  عنوان به را ايشان با مدارا ديگر يبرخ و اند كرده يتلق »اضطرار و ضرورت«

 ؛انـد  دانسـته  واجـب  ديگـر  يا عـده  و شـمرده  مستحب را آن يا عده ؛اند پذيرفته يعموم
  و... . اند كرده مطرح يكل قالب در يبعض و ساخته منحصر منصوص موارد به يبرخ
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 بيـان  بـه  رايـج،  يفقهـ  گـرايش  در مـدارا  يهـا  شاخصـه  از يبرخ طرح با رو، اين از
 آشـكار  را يفقهـ  گـرايش  دو يهـا  تفـاوت  ،پرداخته 1يخمين امام حضرت يها ديدگاه

  :سازيم يم

  ضرر خوف و مدارا .۱

 .است »ينگهدار و صيانت« يمعنا به كه است مأخوذ »وقايه« از اصل در »تقيه« واژه
 »كـردن  پرهيـز « بـه  را تقـاء  و تقيـه  ،).ق  ه ۸۱۶ م( يجرجان سيدشريف مير محقق عالم

 نيـز ) پـنجم  قـرن  يـا  چهـارم  قـرن  تـأليف ( »التنزيـل  لسـان « در و ٢اسـت  كـرده  ترجمه
 هفـتم  قـرن  تأليفـات  از كـه  ،»القرآن جواهر« در ٣.است شده نهاده آن برابر »يپرهيزگار«

ـ  نامه فرهنگ« در و ٤است آمده يپرهيزگار يمعنا همان به است، يهجر  بـر  كـه  »يقرآن
 پرهيزيـدن،  بـه  »تقـاه « اسـت،  شـده  تنظـيم  و اسـتخراج  كهـن،  يخط نسخه ۱۴۲ اساس

 خـود،  يفقهـ  يهـا  بحـث  در فقها يول ٥ .است شده ترجمه جستن يرهاي و پرهيزكردن
 يفقهـ  يهـا  بحـث  قيد، اين يبرمبنا سپس و اند كرده اخذ تقيه مفهوم در را يخاص »قيد«

 تقيـه  مفهـوم  در را »يديگـر  ضـرر « از تحفـظ  يانصار شيخمثالً  اند؛ نهاده بنا را خويش
� �� ��\Cy± �'� �+��:: «است كرده تفسير چنين را آن و دانسته دخيل� G	H�� L	\i9�VB� ) 
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 ايـن  بـه  توجه با ٧ .اند دانسته آن يامعن را »الضرر عن التحفظ« فقيهان از ديگر يبرخ
 و داده اختصـاص  »ضـرر  موارد« به را تقيهمعموالً  فقها ،يلغو تفسير و يمفهوم برداشت

  .اند كرده محدود بدان
 ديــد از را موضــوع ايــن خــويش تقيــه رســاله در هرچنــد ،يخمينــ امــام حضــرت

 يمشـ  چنـان  »مداراتيـه « و »خوفيـه « بـه  تقيـه  تقسـيم  در انـد،  نساخته مطرح يشناس واژه
 مربـوط  تنها را قيد اين زيرا اند؛ نديده ملحوظ را يقيد چنين )تقيهم (مقْس در كه اند كرده

 ضـرر « از »واهمه و ترس« يخوف تقيه در .اند نموده يتلق )خوفيه تقيه( تقيه قسم يك به
 تقيـه  در كـه  يدرحـال  اسـت،  مطـرح  اسـالم  حـوزه  ديدن آسيب يا و مال يا جان »ديدن
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 داشـته  وجود »ضرر از ينگران« آنكه بدون ؛است نظر مورد »مسلمانان وحدت« ،يمدارات
��"  ���Cs �BZ %B8#ـ  �+ ����ـ  �V8M+� �[�9 *: «باشد* �:V$ 5C��A+� �$ Gq �V� ��«.٨  

 ينـوع  وجـود  نيز يمدارات تقيه جواز و مشروعيت در يحت ديگر يفقها حقيقت، در
 خـارج  را مخـالفين  با مماشات خطر، احساس اين بدون و اند ديده الزم را ضرر و خطر

 تقيـه  مـالك  كـه  اسـت  عقيـده  ايـن  بر يانصار شيخ لذا .اند شمرده تقيه يحقيق دايره از
 رعايـت  اثـر بر  و گيرد يم قرار »ضرر« يا »خطر معرض« در شخص كه است آن يمدارات
 ديگـر  يبرخـ  ٩ .شـد  خواهد او متوجه مخالفان ناحيه از يخسارات مرور، به تقيه، نكردن

 مصـداق  تقيـه،  تـرك  بر »بالفعل ضرر بدون« كه اند كرده تصريح تقيه نوع اين درباره نيز
$% ��\�i"%: «يابد ينم تحقق تقيه "Vi\$ �VA� � "t�� hp"�� �"6�6  Y8��[1�6 * .$ �8D�� E D� �	"6�6 
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 سـخن  اين و ١١اند دانسته خارج »تقيه اقسام« از را »عامه با مدارا« آنها، اساس، اين بر

 بـر  عامـه،  با مدارا لزوم يا جواز امام، حضرت تحليل اساس بر يول ١٢ .است آور شگفت
 ايـن  تشـريع  موجب ،ياسالم جامعه يكل مصلحت كه چرا نيست؛ متوقف »ضرر خوف«

ـ  گونـه  هـيچ  و بوده امان در كامالً شخص كه هرچند ؛گردد يم تقيه نوع  تـرك  از ينگران
I 0: «باشد نداشته يديگر و خود بر تقيه،V\! ��V� mp� %"�i\�� �� ��V�*  Y	8�,�	M©� �	� 
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  ضرر گستره .۲

 و ضـرر  از يجلـوگير  منظور به يكل طور به و باشد »ضرر خوف« مدار دائر تقيه اگر
 بايـد  يمقياس چه با و كرد تفسير بايد چگونه را خسارت و ضرر باشد، شده تشريع زيان

  سنجيد؟
 ضـرر « از يجلـوگير  »عامـه  بـا  مـدارا  مجوز« كه دهد يم نشان يفقه تعبيرات يبرخ
 معاشـرت  از و كنـد  رهـا  را آنها با مماشات و مدارا شخص اگر كه چرا است، »يشخص
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 را آن »يشخص خوف« قراردادن محور با اند، شده قائل »يا توسعه« باره اين در اگر و
 تعبيـر  با را آن از فراتر و اند داده گسترش »يديگر شخص هر« به »كننده تقيه شخص« از

  ١٥ .اند كرده ملحق بدان ،»!=I  D« ترديدآميز
 تقيـه  اساساً و اند پذيرفته »خوفيه تقيه« در فقط را »ضرر خوف« هرچند امام، حضرت

 يشـعاع  در را ضـرر  خـوف  حـال،  عين در اند، ندانسته ضرر خوف مدار دائر را يمدارات
  :اند ساخته مطرح بخش سه در را آن و داده قرار توجه مورد تر گسترده بسيار

  )؛آبرو يا مال، جان، به ضرر( »خود« به ضرر از ينگران) الف
  ؛»شيعيان« ديگر به ضرر از ينگران) ب
  ».مسلمانان« بين اختالف بروز اثربر  »اسالم« حوزه به رسيدن آسيب از ينگران) ج

���6 UV#6 %�i\��  <�9V� ���*® UV#6 ���� $ * �V©�   UV#! ��S ."V6 �t��  Y8�
�Cs i\+�d *� L��� *� L��$ *� �$ b"8D\! L� *   UV	#! �	�S L	D "V6  Y	8�mG	q �	$ 

L6�V�� 5'$v+� * %4��r ��S LD "V6  Y8���VF E3��� U�� ��o c�\Z %B81 5B8(+� 
�[1z� * ��� ~V* ��  Y8���VF E3�I� ��S b!�C6 �[\B81W١٦ 

 محـدود  نبايد »يمذهب هويت حفظ« در را تقيه متين، و روشن تفسير اين به توجه با
 قـرار  تهديـد  مـورد  تقيـه  نكـردن  رعايت با گاه كه ،»ياسالم امت مصلحت« از و ساخت

  .ورزيد غفلت نبايد گيرد، يم
 بـه  كـه  يانصار شيخ مانند يبزرگان يها بحث در ياساس و مهم نكته اين به متأسفانه

 غفلـت  ايـن  كـه  گفت توان يم آيا .شود ينم ديده يتوجه اند، پرداخته موضوع به تفصيل
 مقابـل  در يجـد  يخطرهـا  بـا  را ياسـالم  امـت  كـه  يبزرگـ  يها شكاف پديدآمدن در

  است؟ بوده تأثير يب است، ساخته مواجه بيگانگان
 داده رخ پيشـينيان  يفقهـ  يها بحث در كمبود و خأل اين يدرحال آنكه، آورتر شگفت
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 و اسـت  شـده  توجه كامالً ساز سرنوشت موضوع اين به ،يمذهب اصيل متون در كه است
 و ياجتمـاع  حضـور  7اميرالمـؤمنين  حضرتمثالً  اند؛ داده تذكر بدان معصوم پيشوايان

 اسـاس  همـين  بر خالفت، غصب و خدا پيامبر وفات از پس را خود يحكومت يهمكار
 و ييـار  دسـت  نبـود،  »اسـالم  به رسيدن آسيب« از »ينگران« اگر كه است فرموده تبيين

 ديانـت  پيكـر  بـه  ضـربه  خوف از توان يم مگر يول كشيدم. يم كنار همچنان را مشاركتم
 اسـالم  سرنوشـت  بـر  و كـرد  گـذر  مسـامحه  بـا ــ   حكومـت  مشروعيت عدم با يحت ـ
 واليـت  ديـدن  آسـيب  مصـيبت  از ينبـو  اسالم ديدن آسيب  مصيبت مگر ماند؟ تفاوت يب

  است؟ كمتر يعلو
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  مدارا استحباب .۳

 يمسـ تق) كراهت و استحباب اباحه، حرمت، وجوب،( گانه پنج يتكليف احكام به تقيه
 اعظـم  شـيخ  .انـد  داده قرار »مستحب« يها تقيه رديف در را »عامه با مدارا« و است، شده
 صـورت  است، واجب بالفعل كه يضرر دفع يبرا كه داند يم واجب يصورت در را تقيه

 مسـتحب  را تقيـه  شـود،  منجـر  خسـارت  و ضـرر  به »تدريجاً« تقيه ترك اگر يول گيرد،
 غالبـاً  را آنهـا  بـا  معاشـرت  از يدور و عامـه  با مدارا ترك چون مالك، اين با و داند يم

 تقيـه  لـذا  كنـد،  يمـ  يتلق ايشان از شدن متضرر و آنها با شيعه بين فاصله ايجاد به منجر
� �y\(+� �$ U�1 L�9 *� :شمارد يم مستحب را يمدارات "�y\�� �� ^��D$ J��	�� U�	� UV	#! 
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 چون كه اند داده قرار مناقشه مورد جهت اين از را شيخ كالم متأخر، يفقها از يبرخ

 عـدم  بـه  علم« كه يدرصورت لذا است، آن ترك صورت در ضرر از خوف به متقدم تقيه
  ١٩.ندارد وجودـ  مستحب ولوـ  تقيه يبرا يمورد باشيم، داشته »ضرر ترتب



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۳۰۴
 

 نيسـت؛  اعظم شيخ متوجهـ  آن به يمبناي ايراد از نظر صرف باـ  ياشكال چنين البته و
 يمدارات تقيه و نكرده مطرح را »ضرر ترتب عدم به علم« فرض هرگز يانصار شيخ زيرا

 خـارج  درـ  يمدارات تقيه يبرا يفراخ منطقه چون او بلكه .است نساخته منطبق آن بر را
 تقيـه  و بالفعـل،  ضـرر  موارد به را خوفيه تقيه لذا است، قائلـ  خوفيه تقيه چارچوب از

 دو هـر  در او، نظـر  در رو ازاين ؛است داده اختصاص يتدريج ضرر موارد به را مداراتيه
 او كـالم  در ضـرر،  ترتـب  عـدم  بـه  موضـوع  اساساً و دارد وجود »ضرر از خوف« قسم

  .نيست مطرح
 و اثبـات  را »يمـدارات  تقيـه  اسـتحباب « توانـد  ينم شيخ، بيان اين حال، عين در يول

  :زيرا كند؛ ينف را آن »وجوب«
 از ياثـر  روايـات،  ايـن  در و اسـت  يروايـ  خـاص  نصوص يدارا يمدارات تقيه اوالً

 از كه يتحليل رو ازاين .خورد ينم چشم به »بودن ضرر معرض در« يا و »ضرر از خوف«
  .است نص مقابل در اجتهاد ينوع است، شده ارائه تقيه نوع اين

  :دارد داللت تقيه اين »لزوم« بر ،يرواي نصوص از يا عده ثانياً
 �I Ua!� �+ I %"�i6 L�XW٢٠ـ  
�V� �8ـ   U� ª��6 %�i\�� ª��\1 �3/�� �'#�  <�:�OXW٢١ 

 تعبيـرات  ايـن  از يتعبيـر  چه: اند گفته اكيد تعبيرات اين به توجه با فقها از يبرخ لذا
 ينفـ  عنـوان  به را تقيه نكردن رعايت ائمه، كه يدرحال .دارد يبيشتر داللت ،»وجوب« بر

 در اينكـه  بـا  انـد  نمـوده  يمعرفـ  ةالصـال  تارك مانند را يشخص چنين و كرده يتلق ايمان
  .است شده دانسته ايمان و كفر بين فاصل حد نماز ديگر روايات
 بـا ــ   دهـد  يم قرار ضرر معرض در را شخص كه استاي  گونه به تقيه ترك اگر ثالثاً
 يعملـ  بـه  اقدام و شمرد واجب را تقيه چنين بايد هم بازـ  خاصه نصوص از نظر صرف

 شـمرده  جـايز  توانـد  ينم شد، خواهد ضرر به منجر و است خطرآفرين عقال، نزد در كه
 و گـردد  يمـ  ضـرر  موجـب  »بالفعـل « كـه  يا روزه بـين  فقهـا  نيز روزه باب در لذا .شود



 ۳۰۵  حد و حکمت مدارا
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

  .دانند ينم مجاز را يك هيچ و نيستند قائل يتفاوت شود، يم ضرر به »منجر« كه يا روزه
 آن نيسـت،  خـوف  مدار دائر ،يمدارات تقيه اينكهبه  تصريح با 1يخمين امام حضرت
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 و نمـوده  تأكيـد  مـدارا  بـر  يمبتنـ  يها روش »لزوم« بر نيز الحراماهللا  بيت حجاج به خود
 از كشورها ساير شيعيان و يايران برادران است الزم«: اند ندانسته مجاز را بدان ياعتناي يب

 در اسـت  الزم و كننـد  احتـراز  اسـت  مسلمين صفوف تفريق موجب كه جاهالنه اعمال
  ٢٣».شوند حاضر سنت اهل جماعات

  موارد يتنگنا و مدارا .۴

 و بيماران از عيادت قبيل از »منصوص موارد« به »اختصاص« عامه با يمدارات تقيه آيا
 عنـوان  بـه  مـوارد  گونـه  اين يا و نيست مطلوب آن از غير در و دارد آنها مساجد در نماز

 مخصص نبايد را مورد و است شده بيان روايات در »يكل اصل« يك از يروشن مصاديق
  دانست؟
 و يهمراهـ  و دانـد  يمـ  مـورد  چنـد  ايـن  در محصور را يمدارات تقيه ،يانصار شيخ
  :  داند ينم مجاز ديگر موارد در را ياسالم فرق ديگر با مماشات
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 ايـن  كـه  مـورد  هـر  در لذا است، پذيرفته تقيه استحباب در را كلي مالك يك مبنا، اين در



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۳۰۶
 

 تقيـه  گيرد، قرارـ  تدريجاً ولوـ  ضرر معرض در مدارا ترك با شخص و يابد تحقق مالك
 وجـود  آن بـه  اسـتناد  و موارد تك تك در »نص« يافتن به نيازي و بود خواهد مجاز  برايش
 مـداراتي  تقيه مالك گرفتن، قرار ضرر معرض در و شود نظر صرف مبنا اين از اگر و ندارد

 تقيـه  نـوع  ايـن  روايـات  در البته و گردد تعيين روايات توسط بايد مجاز تقيه شعاع نباشد،
 و اسـت  شـده  مطـرح  بـاره  اين در كلي اي قاعده بلكه است، نيافته مورد چند به اختصاص

  ٢٦.»��i\�� )  "�1 ¥ �  "I� ) p�='�� `(+�*  Y8�5"CP%«است:  آن از فراتر بسيار تقيه گستره
 ي،كلـ  دسـتورالعمل  يك ذكر از پس و مثال عنوان به فوق، موارد روايات يبرخ در و
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 نصـوص  بـه  توجه با و اند پذيرفته قاعده يك عنوان  به را يمدارات تقيه =يخمين امام
 ��£	���: «انـد  آورده يكلّـ  برداشت يك در بلكه نكرده، محدود مورد، چند به را آن فوق،
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 و اوضـاع  لـذا  شـود؛  يمـ  يتلقـ  يكلـ  اصل يك عامه، با مدارا كه گفت بايد رو اين از
 و مصـاديق  يـافتن  در شـخص،  هـر  يمكـان  و يزمان شرايط و عصر هر ياجتماع احوال
 روابـط  و ياجتمـاع  شـرايط  مالحظـه  بـه  كه يتغييرات به توجه با و است مؤثر آن موارد

 و قـبض  قابـل  و پـذير  انعطـاف  يمـدارات  تقيه مصاديق دهد، يم رخ يكديگر با مسلمانان
  .داشت جمود يرواي مصاديق بر توان ينم و است بسط
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   يرفتار حيله و مدارا

 يهـا  شيوه از بايد ،يمدارات تقيه از قبل عامه، با روابط در يفقه نگرش يك اساس بر
 امكـان  كـه  يصورت در و كرد استفاده )حيله( دارد يوام اشتباه به را مخالفين كه انداز غلط

 نشـان  هـم  را آنهـا  با يظاهر موافقت مذهب، موازين حفظ با كه يهاي روش يكارگير هب
 كـرد  تـالش  بايد تقيه، از پيش لذا .رسد يم »تقيه« به نوبت باشد، نداشته وجود دهد، يم

 مشـابهت « اثـر بـر   تـا  نمـود  عمل يفقه خاص مقررات به پسند مخالف يها قالب در كه
 يهمراهـ  و موافقـت  واقع در كه هرچند ؛بپندارند خود موافق را ما آنها عامه، با »يصور

  .ندارد وجود
 پـايين  از را آب وضوگرفتن، درهنگام يشيع فرد كه است آن يرفتار حيله اين نمونه

 بـدين  .كنـد  وضـو  نيـت  كشد، يم پايين به باال از را دست كه يهنگام يول بريزد، باال به
 احكـام  برطبـق  حقيقـت  در گرفتـه،  انجام عامه با موافقت يصور نظر از هرچند ترتيب،

  .است نشده يكوتاه ،يفقه موازين حفظ در و شده انجام عمل شيعه، يفقه
 قصـد  عامـه،  جماعـت  نماز در حضور با شخص كه دارد وجود امكان اين همچنين

اي  گونه به دهد، يم انجام يآرام به و شخصاً را اذكار و قرائت كه يدرحال و نكند جماعت
 ديگـر  ماننـد  نيـز  او كه برند گمان و نشده او يفرادا نماز متوجه ديگران كه كند وانمود

  .گزارد يم جماعت به را خود نماز و كرده اقتدا نمازگزاران
 كـه  هـركس  و آورد رو تقيـه  به حيله، امكان با كه ندارد حق مکلفي هيچ مبنا اين بر

 احكـام  كه دارد وظيفه برهاند، عامه با يواقع يهمراه از را خود حيله، اعمال با تواند يم
 را يهـاي  روش چنـين  يكـارگير  به تنها نه 5يخمين امام .كند رعايت دقيقاً را خود مذهب
اي  گونـه  بـه  را عامه با مدارا :ائمه زيرا شمارد؛ يم مرجوح را آن بلكه داند، ينم واجب
  :دارد منافات حيله يكارگير هب با كه اند ساخته مطرح

 در حضـور  از را خـود  حيلـه  بـا  و شـوند  متوسـل  حيلـه  اعمـال  بـه  افـراد  كه نيست الزم

 در حضـور  كه دارد آن در صراحت روايات از يبرخ زيرا كنند؛ خالص آنها جماعت



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۳۰۸
 

 .اسـت  9اكرم پيامبر با نماز همچون و داشته فضيلت آنها با نماز اقامه و آنها جماعت

 دارد؛ منافـات  حيلـه  اعمـال  با ائمه يسو از ها ترغيب و ها تشويق 
	�� اين ترديد، بدون

 خداونـد : «است آمده آنها، با خواندن نماز به امر از پس 7صادق امام روايت درمثالً 

 محبتشـان  جلـب  و آنهـا  بـا  مراوده پس .»است نشده عبادت تقيه از تر محبوب و بهتر به

 حيله، اعمال با روايات، 
	�� اين .است تر محبوب ايشان با خواندن نماز و بوده مطلوب

  ٣١ .است ناسازگار

 ؛اسـت  »يصـور  جماعـت « انـد،  كـرده  مطـرح  فقهـا  از يبرخ كه يهاي حيله جمله از
 صـفوف  در و گيـرد  يمـ  قرار جماعت امام سر پشت آنكه درعين نمازگزار كه امعن بدين

ـ  آورد، يمـ  جـاي  بـه  آنها با را نماز اعمال و شود يم حاضر جماعت  اقتـدا  امـام  بـه  يول
  :است عقيده اين بر يخوياهللا  آيت مرحوم .دهد يم انجام خود را نماز قرائت وکند  نمي
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 همه كه ينماز چنين از چرا كه است اين است، مطرح باره اين در كه يپرسش اولين
 ةصـور « بـه  اسـت  داده انجـام  نيـز  را قرائـت  نمازگزار و شده رعايت آن در يفقه قيود
 در يهمراهـ  باشـد،  يصـور  نماز مقصود اگر ؟اند كرده تعبير »يحقيق ةصال« نه و »ةصال

  .ندارد وجود نماز يواقع شرايط رعايت به نياز و است يكاف نماز حركات
 وقـت  در را فريضه هركس كه است شده وارد معتبر روايات در كه است اين نه مگر

 درجـه  ۲۵ خداونـد  كنـد،  شـركت  آنهـا  جماعـت  در »وضو با« سپس و دهد انجام خود
 تواننـد  يم عامه آيا و دارد؟ »وضو« به ياحتياج »يصور ةصال« آيا ٣٣كند؛ يم ثبت برايش

 ضـرورت  بر دستور اين تا شده حاضر جماعت در وضو بدون يفرد كه دهند تشخيص
  شود؟ حمل خالف كشف عدم
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 ماننـد  اول، صـف  در را آنهـا  بـا  نمـاز  كه يمعتبر روايات كه است اين ديگر پرسش
 مفـاد  اسـت؟  سـازگار  توصيه اين با چگونه ٣٤داند يم اول صف در پيامبر سر پشت نماز
 پيـامبر  سـر  پشـت  نمـاز  مگـر  .اقتداست و جماعت صحت و صالة صحت روايات اين

  است؟ »يصور جماعت«
 بـا  و تـرين  يعـال  ييعنـ ــ   پيـامبر  بـا  جماعت مانند ،جماعت فُرم روايات اين در آيا

  است؟ شده دانستهـ  جماعت ترين فضيلت
 لفـظ  با يدليل دنبال به جماعت، تصح اثبات يبرا چطور كه است اين سوم پرسش

 كـه  يدرحال ؛دانند ينم يكاف جماعت بر را »معهم الصالة« داللت و هستند »اقتدا« تعبير و
 مثـل  اسـت؛  شـده  اسـتفاده  جماعـت  يبـرا  تعبيـرات  ايـن  ازمعموالً  نيز ديگر موارد در
  ».جماعة في« ،»خلف«

 بـا  جماعـت  از پـس  نماز اعاده لزوم بر روايات، از يبرخ در كه است توجهدرخور 
 يبررسـ  با امام حضرت يول است؛ شده تأكيد آنها، با جماعت از قبل نماز يادا يا و آنها
 يروايـات  قبـال  در كه اند فرموده لذا و ندانسته تمام داللت و سند نظر از را يك هيچ آنها،

  ٣٥ .ندارد وجود يمعارض داند، يم صحيح را آنها با جماعت كه

  مجدد نگرش

هـايي   يگيـر  سخت با غالباً گرفته، قرار توجه مورد شيعه فقه در هرچند يمدارات تقيه
 خـود  كـه  اند داده يم ترجيح آنها و داشته جاذبه كمتر شيعه عوام يبرا كه است بوده توأم

 شـكل  بـه  را خـود  يعبـاد  اعمال االمكان يحت و ساخته خارج يمدارات تقيه صحنه از را
 خـاص  حـدود  رعايـت  و آن صحت به خاطر اطمينان با و عامه چشم از دور و يانفراد

 مشـروط  را تقيـه  جواز مدارك، صاحب مانند يفقيه سو يك از كه چرا؛ دهند انجام آن،
 خطر، از يمفر و گريزگاه وجود با نتيجه در و كند يم يتلق يناچار و »مندوحه عدم« به
  ٣٦.داند ينم مجاز را آن
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 بـا  و بپردازد خطر و ضرر محاسبه بهکردن  تقيه يبرا بايد پيوسته شيعه نگرش، اين با
 و دارد عامـه  جماعـت  از فـرار  يبـرا  يراهـ  چنانچـه  فرار، هاي راه و ها گريزگاه يبررس

 صـفوف  از بتراشد، خود يبرا يا بهانه يا و دهد جلوه معذور را خوداي  گونه به تواند يم
  .شود جدا جماعت

 عصـر « بـه  مربـوط  را تقيـه  جواز الفقيه، مصباح صاحب مانند ،يهيفق ديگر يسو از
 را مـراوده  و رابطه اين اگر و بوده »مضطر« عامه با داشتن رابطه به شيعه كه داند يم »ائمه

 ديگر اعصار از تقيه جوازادله  رو ازاين .گرفت يم قرار آزار و اذيت مورد كرد، ينم حفظ
 ايـن  بـا  ٣٧.دارد »انصـراف « ،»جزمـاً « انـد،  داده دسـت  از را خود اقتدار و شوكت آنان كه

 آمـده  سـر  به امدش و ،يمنتف آن موضوع و ندارد يوجه تقيه حاضر، عصر در برداشت،
 قرار اضطرار چارچوب در را تقيه مشابه، برداشت يك در يانصار شيخ اينكه چه ؛است

  ٣٨.بيند يم »مضطر انسان« چاره را  آن و دهد يم
ـ  ترديـد  و آميـز  وسوسـه  شـكل  به پيوسته كردن، تقيه مقام در ديگر، يسو از  ،يآفرين

 »احتيـاط « موافق ،»تقيه ترك« كه است شده وانمود چنين و شده تلقين شيعه به »احتياط«
 قبيـل  از مسـلمين  اجتمـاع  در و نـدارد  عامـه  با مدارا به ياعتناي كه يكس رو ازاين .است
 مقيـد  حيلـه  با همراه و مخفيانه ولو يفرد شكل به خويش وظايف انجام بر حج، موسم
 ،يمـدارات  تقيـه  چـون  كـه  خصوص به است؛ برخوردار يبيشتر يتقوا و قدس از است،

 واجـب  اعمال توان ينم ،ياستحباب دستور يك رعايت خاطر به است، »مستحب« حداكثر
  !داد انجام شكسته وپا دست را

 پيـدا  وضعي چه عامه با مدارا كه زد حدس توان مي فقهي، هاي آموزه گونه اين به توجه با
 تـوان  مـي  اسـالمي  اخـوت  و مسـلمين  الفـت  به اميدي چه فكري فضاي چنين در و كند مي

  باشد؟ مي آن اساس حكمت تأمين به قادر مداراتي، تقيه رلي از چنين آيا و داشت،
 معصـوم  پيشـوايان  كه امامت، دوران طول در و خدا پيامبر رحلت از پس چرا يراست

 رؤيت و بود مخالفان دست هب نيز حج يرهبر و هدايت كار و رفتند يم حج به شيعيان و
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 دستورشـان  بـه  وقـوف  و مشـخص  ايشان يسو از قربان عيد و اعالم آنان توسط هالل
 يديگـر  رفتـار  بـه  را خـود  شـيعيان  و كردنـد  ينمـ  تخلـف  ائمه هرگز گرفت، يم انجام

 مـا  عصر در چرا و دادند؟ ينم فرمان موازين، رعايت با عمل اعاده به و نكرده يراهنماي
 بـدين  »مـا  عصـر  جاهـل  شيعيان« 5يخمين امام تعبير به و شده باب يجريانات گونه اين

  اند؟ آورده يرو ها روش
�* ��� �[��'�:  Y8�ª��:� �VV��  <��C� a1 .'/! �� "[� %D�]�� ) mp� %'$�S�XW٣٩ 

 خـالف  يهـا  احتيـاط  يـا  و مـبهم  يفتـاوا  در ريشـه  جاهالنه، يرفتارها گونه اين آيا
  ندارد؟ عمليه يها رساله در احتياط،

 پرداخـت،  تقيـه  مسـئله  يبررس به) .ق  ه۱۳۷۳( قبل سال پنجاه ،يخمين امام حضرت
 جهـان  ياجتمـاع  معضـل  يـك  وسـيله  بدين ،يفقه مسئله يك عميق يبررس بر عالوه تا

 تبيـين  بـا  مسـلمانان،  و اسـالم  مظلوميـت  و غربـت  عصـر  در او لـذا  ؛كند  حل را اسالم
 اسالم دشمنان يها دسيسه دربرابر يهوشيار به را مسلمانان عموم ،يمدارات تقيه حكمت
  :  فرمود و كرد دعوت

 و يپراكندگ از شان يدور و مسلمانان كلمه وحدت با كه است آن تقيه اين سر بسا چه

 اسـير  و ذليـل  ملتهـا  ديگـر  امـت  زيـر  در آنـان  و يابد سامان ياسالم امت اوضاع تفرقه،

  ٤٠.. ..نگيرند قرار بيگانگان سيطره و كفار سلطه تحت و نباشند

 ياسالم حكومت تشكيل به يوقت كه بود ياسالم وسيع نگرش و بلند ديد همين با و
  :نمود مطرح خدا، زائران به پيام در را  مكتب از يحقيق درك همان يافت، توفيق

 و دارنـد  ياسالم جوامع ميان اختالف و تفرقه ايجاد در يسع قوا تمام با اسالم، دشمنان

 يبـرا  را زمينـه  مسـلمانان  ميـان  يدرگيـر  بـا  تا كوشند يم شده كه وسيله هر و نام هر به

 مساعد خود يغارتگر و چپاول و ياسالم يكشورها همه بر خود مجدد و كامل تسلط

 يك كه كنند يخوددار انگيز تفرقه عمل هرگونه از است الزم جهت همين به و سازند

٤١.است ياله و يشرع وظيفه
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 حجه ذي هالل در اختالف

 وقوفين حكم و عامه حاكم حكم جهت از

  محمدمهدي حسيني

  .ش  ه١٣٨٧، زمستان ٦٦ماره ميقات حج، ش

حجـه از نظـر    مطابقت و عدم مطابقت هالل مـاه ذي رو پژوهشي است درباره نوشتار پيش

اگر هـالل مـاه   ه. سؤال اصلي نوشتار حاضر اين است که شيع زائرانحاكمان سرزمين وحي و 

اما نزد ما شيعيان ثابـت نباشـد،    ،ذي حجه نزد قاضي اهل سنت ثابت شود و به آن حكم دهد

اعالم ناصحيح و اشـتباهي   صورتدربه جهت اينکه ه مسئلاين ما در وقوفين چيست؟  هوظيف

 هحسـب قاعـد   باطل شدن حج زائـران بـه   باعث و آمده پيش اختالل، در وقوفين رؤيت هالل

شود، از اهميت بااليي برخوردار است. مقاله حاضر از دو فصـل تشـکيل شـده اسـت.      مي اولي

شود. نگارنده محترم در بخش نخسـت، آرا و فتـاواي   فصل اول خود، به دو بخش تقسيم مي

هاي مـورد ابـتال در مسـئله    تفصيلفقهاي گذشته و معاصر را مطرح کرده و در بخش دوم به 

در مسـئله پرداختـه و از دو بخـش تشـکيل      صورت عدم مندوحه پرداخته است. فصل دوم به

 ايصحت حج تقيـه صحت يا عدم  ،بخش دومو در جهت تکليفي  ،بخش اولشده است. در 

ـ و ادله آنها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در اين بخش نخسـت   صـحت حـج    هادل

  مطرح شده است. ايفرض عدم صحت حج تقيهو سپس  ايتقيه

  پيشگفتار

 :و مباحثي كه در طول تاريخ اسالم و حتي از زمـان حضـرات معصـوم    مسايلاز 
و ذهن و توان و نيروي جمعي را بـه خـود    ميان شيعيان و اهل سنت مطرح بوده و فكر
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ـ     مشغول كرده، اختالف در هالل ماه مبارك رمضان و ذي ه، حجـه اسـت و در ايـن زمين
  : شود پيوسته اين پرسش طرح مي

  مانند روزه و حج چيست؟  يتاشيعه در عباد هاوالً ـ وظيف
  د؟  ي مسلمان، چه تكليفي دارنها گروههمراهي با ديگر  ثانياً ـ در تقيه و

 ه، دربـار :ايان معصـوم دي است كه راويان از پيشـو شاهد اين سخن، روايات متعد
پرسيدند؛ ماننـد روايـاتي كـه از امـام      گزاري مي خود در ماه مبارك رمضان و حج هوظيف

ـ     ١.در اين باره وجـود دارد  :صادق و ديگر ائمه ن روايـات  آنچـه بـيش از همـه در اي
همـاهنگي بـا ديگـر مسـلمانان در اعمـال و       ه و همراهـي و روشن است، دستور به تقيـ 

    .مناسك است
اي محـدود و   جـز دوره  تا بـه امـروز،    9روشن است که از زمان رحلت پيامبر خدا

، حکومـت در  7ي در عصـر امـام مجتبـي   و چند مـاه  7اندک مانند دوران اميرمؤمنان
بـود؛ بنـابراين،   شيعي بر جوامع اسالمي سايه انداخته اختيار ديگران بوده و حاکميت غير

اي محـدود ماننـد ايـران حکومـت در اختيـار داشـتند،        به ندرت و در گستره كه ناشيعي
 هنگام حضور در جمع مسلمانان ديگر مذاهب، ناگزير از رعايـت ظـاهر بودنـد و بـراي    

يِ خود را کنار نهاده و ماننـد ايشـان بـه    اولواقعي و  ههماهنگي و همراهي با آنان، وظيف
اي  عنـوان واجـب شـرعي و فريضـه     پردازند. اينجا است که تقيه بهو مي عبادت پرداخته

  .الهي، براي قدرت گرفتن اسالمِ راستين و حقيقي، همواره از تکاليف شيعيان بوده است
ـ   هاهللا الحرام، در طول اقامت در مكـ  زائران بيت اديق منـوره، بـا مصـ    همكرمـه و مدين

شـوند كـه بايـد     ه در نماز و غير آن، مواجه مـي فراوان و متعدد از لزوم تقيه از جمله تقي
وظيفه و تكليف خود را بشناسند و با توجه به فتاواي مراجع تقليد، اعمال خود را كامل 

پرسش بوده و تفاوت زيـادي   در اين ميان، يكي از مواردي كه بسيار مورد بحث و .كنند
شته و دارد، مطابقت و عدم ه ـ از جهت اهميت و آثار مترتب بر آن ـ دا  موارد تقي هبا بقي

الحرام از نظر حاكمان سـرزمين وحـي و مؤمنـان و شـيعيان      ةحج ذي مطابقت هالل ماه
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مؤمنـان بـوده و اکنـون نيـز هسـت و       هدغدغـ   :از زمان ائمـه اي كه  مسئلهزائر است؛ 
بوده كه بسياري از  مسئلهحوادث و ماجراهاي متعددي هم در طول تاريخ از تبعات اين 

  ٢شود. ميتاريخ و ماجراهاي حج ديده  كتبآنها در 
، اختالل در وقوفين در اثر اعالم ناصحيح و اشـتباهي رؤيـت   مسئلهدليل اهميت اين 

ي كـه بيشـتر   هـم حجـ   اولـي اسـت؛ آن   هحسب قاعـد  باطل شدن حج زائران، بههالل و 
جـام  هاي فراوان موفق به ان ل زحمات و هزينهبار و با تحم در طول عمرشان، يك زائران،
و فروعـات آن،   مسـئله پژوهش و دقت در ايـن   ،است که بررسي رو ازاينشوند؛  آن مي

كند كه البته اين مطلب، در طول تاريخ، از ديد فقهاي بزرگـوار   ضرورت بيشتري پيدا مي
شيعه دور نمانده و به خصوص در كتب فقهي متأخرين، بيشتر مورد توجه قـرار گرفتـه   

هـم غيركامـل    آنصورت استطرادي،  در موارد بسياري، به مسئلهدر عين حال، اين  .است
بنـابراين، يكـي از    .صورت كامل تنقـيح نشـده اسـت    فروع آن، به همطرح گرديده و هم

مهـم و اساسـي اسـت و ايـن      و پژوهش براي محققان، همـين مسـئله  هاي تحقيق  زمينه
فتاواي فقهاي  كه اميد است تتبع ادله مسئله و پژوهش ما، كوششي است در همين راستا

باشـد و راه بـراي    مسـئله ر بيشـتر در  تعمـق و تـدب   سـاز  ميان آنها، زمينه همقايسشيعه و 
   .تر شود هاي بعدي بازتر و آسان پژوهش

ـ ارواحنـا    بقية اهللا األعظـم كه اين تالش ناچيز مورد رضايت و قبول حضرت اميد آن
  شاءاهللا! ار گيرد؛ انالشريف ـ قرفرجه تعالی  لتراب مقدمه الفداء و عجل اهللا

  بيان اصل مطلب: اولفصل 

نزد مـا   ت ثابت شود و به آن حكم دهد اماحجه نزد قاضيِ اهل سن ذي اگر هالل ماه
ما در وقوفين چيسـت؟ آيـا وجـود مندوحـه و عـدم آن، در       هشيعيان ثابت نباشد، وظيف

ذمـه   مبـري دهيم، صـحيح و مجـزي و    تأثير دارد؟ و آيا حجي که انجام مي مسئلهحکم 
  در صورت مجزي نبودن، تكليف ما چيست؟   ؟خواهد بود يا نه
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  فقهاي پيشين هنظري

که بايد، در كتب گذشـته مـورد توجـه قـرار      گونه آنهالل، با فروع بسيارش،  مسئله
گرچه اختالف در هالل، از جهت اشتباه در رؤيت، مورد بحث واقع شده،  .نگرفته است

حسب تتبـع مرحـوم    م قاضي عامه باشد، در كتب قدما بهاختالفي كه منسوب به حك اما
نگارنده نيز در پژوهش و بررسي خود، در  .صاحب جواهر مورد توجه واقع نشده است

شيخ  »يهانه«و » جمل العقود«، »مبسوط«، »خالف« شيخ مفيد و كتب فقهي» مقنعة«كتاب 
ـ    ابن ادريس و برخـي ك » سرائر«طوسي و كتاب  ه، ا زمـان عالمـ  تـب فقيهـاني از شـيعه ت

كه اشاره شد، اصل اختالف در وقوف، گـاهي مـورد    گونه همانالبته  .نيافته استمطلبي 
  گسترده به آن پرداخته نشده است. توجه قرار گرفته، ليکن كافي نبوده و با تفصيل و

بـه برخـي از فـروع    » تحرير«و » منتهي المطلب«حلي نيز در دو کتاب  همرحوم عالم
بينه  هاقام«و» آسمان  جهت گرفتگي ل بهعدم رؤيت هال«هالل ازجمله مربوط به اختالف 

كـه روشـن اسـت     كنـد  اشاره مي» ابري بعد از وقوف روز دهم بر رؤيت هالل در شب
ر و دليل وجود تشـابه، برخـي تصـو    مسئله متفاوت بوده و بهموضوع آن با موضوع اين 

  اند. بودن مسئله را کرده د و يکيبرداشت عنوان واح

  هاي متأخر و معاصرفق

جزو نخستين كساني باشند كـه   ٤و بعد از او، صاحب جواهر ٣شايد صاحب مسالك
را نيـز از مصـاديق    مسـئله صاحب مسالك در بحث صد، ايـن   .اند پرداخته مسئلهبه اين 

    .ايشان را به بررسي خواهيم گذاشت هده است كه در مطالب پاياني، نظريصد شمر
صـورت  مسئله، فتوا به اجـزاء در خود در اين  مختصر صاحب جواهر در پايان بحث

مسئله فتوا بـه  كند و خودش نيز در اين  نقل مي ٥را از سيد بحرالعلوم عدم تطابق با واقع
  كند. ن تأكيد بر احتياط مستحب ميدهد، ليكن در پايا ج ميجهت رفع حر اجزا از

اش، در بحثـي   هتقيـ  هدر رسـال  )انصاري(بعد از مرحوم صاحب جواهر، شيخ اعظم، 
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ـ   مي ٦»تقيه در موضوعات«را از » تقيه در اختالف وقوفين«استطرادي،  تقيـه   هداند كـه ادل
ي صحيح و مجـزي نخواهـد بـود؛ امـا وي در مناسـك      در آن ثابت نيست و چنين حج

واقعي اسـت؛ البتـه    هوظيف  كرده و قائل به لزوم عمل بهرا به تفصيل مطرح  مسئلهخود، 
 مندوحه در مقـام، ولـو مندوحـه بـه درك وقـوف اضـطراري عرفـه و       صورت وجود در

  ٧داند. نمي اإلسالم ةحجمجزي از صورت عدم مندوحه، حج را صحيح و  همچنين در
در مناسك محشاي مرحوم شيخ كه به حواشي علماي بزرگوار شيعه؛ ماننـد آخونـد،   

آراسـته شـده،    يهللا سـيدمحمدكاظم طباطبـايي يـزد   ا زا حسن شيرازي و آيتاهللا مير آيت
الـوثقي در    عروةليکن صاحب  ؛اند ي شيرازي نظر شيخ را پذيرفتهمرحوم آخوند و ميرزا

  ٨ .مجزي نبودن حج، بدون مندوحه، تأمل و اشكال كرده است
را پذيرفتـه و چنـين زائـري را     نظـر شـيخ اعظـم    ٩»دليل الناسـك «در  اهللا ناييني آيت
� �KP «مصداق L �6� �9 K� كه مـورد آن   صاحب مسالك را هنظريكند و بعد از آن،  معرفي مي »¦$�

كند و دليل ايشان، عدم ظهور ادلة مصـدود در شـمول    را از مصاديق صد شمرده، رد مي
نه از حضور در مـوقفين؛ مگـر     د است،ت؛ زيرا منع از وقوف، منع از تعباين موضوع اس

مسـئله  داعي باشد كه در اين صـورت  د فقط از موقفين هم باشد و منع از تعب اينكه منع
  ١٠.تأمل خواهد بودمحل 

معـروف بـه    اهللا شيخ محمد حسـين غـروي اصـفهاني،    مقام، مرحوم آيت محقق عالي
ـ     الجماعه، صالةخود، در  ههم ضمن رسال» كمپاني«  هاين مسـئله را از مـوارد شـمول ادل

اسـت، ولـي بـه    وعات داند؛ زيرا گرچه اختالف در هـالل از اخـتالف در موضـ    تقيه مي
مجـزي   ،هرحال، حج چنين زائري، صحيح شود و در اختالف در مسئله مذهبي منجر مي

  ١١.ه خواهد بودو مبري ذم
بـه شـكل    ١٢،»المعتمد في شرح المناسـك «ي در يمرحوم آيت اهللا سيد ابوالقاسم خو

علم بـه خـالف واقـع    «، ميان مسئلهايشان در اصل  .پرداخته است مسئلهگسترده به اين 
تفصـيل قائـل شـده و    » قـع بـودن آن  شـك در خـالف وا  «و » عامـه  دن حكم قاضـي بو
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ولـي چنـين حجـي را     ،دانـد  ل، گرچه تقيه را از جهت تکليف واجب مـي درصورت او
حـج  «گويد:  داند و مي شمارد و وظيفه را عدول به عمره و اتيان اعمال آن مي مجزي نمي

همچنين به نظر ايشان، عدم قدرت  .»د، مشروط به بقاي استطاعت تا سال بعد استمجد
صـورت دوم، حـج بـه     عدم استطاعت از ابتداسـت، امـا در  از وقوف صحيح، كاشف از 

  ١٣.خواهد بودذمه ئ مبره، مجزي و لحسب اد
يل مزبور در کالم در هر دو بخش تفص ١٤»تحرير الوسيله«در  =حضرت امام خميني

  واقعي هستند. هحج از وظيف یاجزات و آيت اهللا خويي، قائل به صح
، قائل به صـحت  مسئلهذيل اين » شرح تحريرالوسيله«هم در  آيت اهللا فاضل لنكراني

مـأمور بـه   «از » طراريمـأمور بـه اضـ   «جزاء را، بعد از ا  داند و دليل آن شده و مجزي مي
ه صـاحب جـواهر بـدان    حـرج كـ   همسئله شمرده، نه قاعدثابته در  هقطعي ه، سير»واقعي

  ١٥ .تمسک کرده است
نيز در پاسخ استفتايي،  ـ   ه العاليظلـ مداي  ب، حضرت آيت اهللا خامنهرهبر معظم انقال

بدون تصريح به تفصيل ياد شده، عمل موافق ساير مسـلمانان را مجـزي و مبـريء ذمـه     
  ١٦.اند دانسته

 ،در كتاب فقهي خـود  ١٧اهللا بهجت ـ مد ظله العالي ـ   از مراجع حاضر، حضرت آيت 
، حكـم بـه   »علم به خـالف «و » الفعدم علم به خ«در هر دو صورت  ،»لئمساجامع ال«

تقيـه و چـه غيـر آن،     كند و عمل به واقع را چه در موارد لزوم حج مي یت و اجزاصح
ت در موارد وجوب تقيـه، منافـاتي بـا حرمـت تكليفـي      گرچه اين صح ؛داند صحيح مي

ولو علم به خالف نباشـد و  موافق با عامه،  دارد و در غير شرايط تقيه، در صحت عملن
  كنند. ك در مطابقت باشد، تأمل ميفقط ش

است و از دقت  مسئلهآنچه آمد، آرا و فتاواي برخي از فقهاي گذشته و حال در اين 
از فقهـا و نيـز از سـخن صـاحب      مسئله در كتب متقـدمين در اختالف آرا و نيامدن اين 

�  w�; ) �n <�$31«جواهر كه فرمود: � I«از مواردي نيست  مسئلهشود، اين  معلوم مي ١٨
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ي اجماع شده باشـد. پـس بايـد بـه     كه تحصيل اجماع در آن ممكن باشد و يا حتي ادعا
  حكم آن، مراجعه شود. هاستفاد ليه از كتاب و سنت، براياو هادل

   مسئلههاي  : تفصيلفصل دوم

ه مسـئله توجـ  اين  هاي مهم در ، بايد به تفصيلمسئله هعه و دقت در ادلپيش از مراج
گرچـه ايـن    .هـا در حكـم مـؤثر باشـد     ه اين تفصيلكرد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد ک

ا امـ  ،آنهـا نيسـت   هدر همـ ممكن و پژوهش كامـل    تفاصيل هنوشته در پي استقصاي هم
   . گيرد آنچه بيشتر مورد ابتال و پرسش است، مورد بررسي و دقت بيشتر قرار مي

  عدم مندوحهتفصيل اول: وجود يا 

، وجود يا عدم مندوحه اسـت؛ بـديهي اسـت مندوحـه در     مسئلهنخستين تفصيل در 
ت كه علم به مخالفت حكم قاضـي عامـه بـا واقـع داشـته باشـيم و يـا        جايي مطرح اس

ك بـه  آن، لـزوم تمسـ   هيجـ کم علم به موافقت حکم او با واقع نداشته باشيم كه نت دست
حجـه   ذي لقعده و او وز مشکوک به آخر ذيحجه در ر ذي استصحاب عدم رؤيت هالل

واقعـي در روز بعـد از    هحسـب وظيفـ   ي استصحاب بايد وقوف بـه است كه بنابر مقتضا
لـم  ه، در موارد عـدم ع قاضي عام وقوف عامه انجام شود؛ اين در صورتي است كه حكم

 ا اگر نظر بعضـي از فقهـاي بزرگـوار؛ ماننـد صـاحب     ام ؛به خالف، براي ما معتبر نباشد
را در حجيت قول قاضي عامه، در مـوارد عـدم    ١٩»براهين الحج للفقهاء و الحجج«کتاب 

كه در اصـل   طور همان ؛علم به خالف بپذيريم، ديگر بحث از مندوحه منتفي خواهد شد
ماند و حج موافق با عامـه محكـوم بـه صـحت و      نيز جايي براي اشكال باقي نمي مسئله

از ابتدا علم به موافقت حكم قاضي عامه با واقع داشته اجزا خواهد بود؛ همچنان که اگر 
    .و بعد از آن، وجود يا عدم مندوحه باقي نخواهد ماند مسئلهباشيم، جايي براي اصل 

تمام عمل مطـابق  ، داشتن قدرت و توان بر انجام مسئلهمقصود ما از مندوحه در اين 
ف را دارد و يـا داشـتن   اي وقـو کم به مقدار ركن آن اسـت كـه مسـم    با واقع و يا دست
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تـوان وقـوف شـب دهـم را دارد؛      قدرت بر وقوف اضـطراري؛ يعنـي زائـر در عرفـات    
معتنابـه و   بـدون خـوف ضـرر    ،معنا که حاجي قـادر بـر وقـوفين اختيـاري اسـت      بدين
اي بر اعمال مطابق واقع؛ مانند هتـك مـذهب شـيعه از سـوي      ب مفسدهتوجه و ترت قابل

و اضـطراري و  خصي منتفي باشد و يا وقوفين اختياري گرچه ضرر و خوف ش ،مخالفان
البته با توجه به اختالف مبناهـا در آن   ،ح حج خواهد بوديا آنچه كه بدون تقيه هم مصح

ه در اين بحث. از عدم قدرت بر حل اين مشكل واقعـي  اين است معناي مندوح ،مسئله
 خـوف و ضـرر  كنـيم؛ چـه از جهـت     مـي » هعـدم مندوحـ  «هم تعبير به را ح حج مصح

  شيعه كه پرهيز از آن الزم است. مشخص و چه از جهت شناعت مذهب
 ،افراد در قدرت و يا عدم قدرت بر مندوحه مساوي نيسـتند و قـدرت   هبديهي است هم

علم و آگاهي شخصي افراد و حضور شخصي يا كارواني در موسم و عوامل مختلف ديگـر؛  
.. در تحقق مندوحـه و يـا عـدم تحقـق آن، مـؤثر      مانند زن يا مرد بودن، جوان يا پير بودن و.

هـاي متعصـب در    حضـور سـلفي   ليكن مخفي نيست كه در وضعيت موجود و ؛خواهد بود
آنان نسبت به اعمال شيعيان، در عمل، مندوحه بـراي بيشـتر    هالعاد عربستان و حساسيت فوق

ومي، ماننـد شـناعت   ويژه) عمـ  زائران، بلكه تقريباً تمام آنان، از جهات مختلف شخصي و (به
مذهب، منتفي است و همه زائران، در همه مراتب سني و علمي و در هـر دو صـورت عـدم    

آن، حكم قاضي عامه با واقـع، راهـي بـراي عمـل موافـق بـا واقـع         علم به مخالفت يا علم به
  مسلمانان در اين وقوفين هستند. مهندارند و مجبور به تبعيت از عا

و اما از نظـر حكـم، وجـود يـا عـدم       مسئلهخارجي  اين از جهت وضعيت واقعي و
تأثيرگـذار اسـت و بـه همـين جهـت ايـن        مسـئله مندوحه، طبق بعضي مباني، در حكم 

تفصيل در بسياري از كتب فتوايي و مناسك؛ از جملـه مناسـك شـيخ انصـاري، تحريـر      
  بـه  مندوحـه، نوبـت    صـورت عـدم  و غير آن، آمده اسـت. امـا در   =امام خميني هالوسيل

 كـه محـل بحـث اصـلي     رسـد  مي  قم آنجزا و صحت و سا هدر زمين  مطرح  هبررسي ادل
  م.پردازي يشاءاهللا به آن م حاضر است كه ان هنوشت 
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  توضيح

 لـي او هراي شخص يا اشخاصي، عمل طبق وظيفصورت وجود مندوحه و اينكه ب در
  ميسور باشد، دو حالت متصور است:

عمل كند كـه همـان وقـوف در روز نهـم     اش  ف، به واجب و وظيفه. شخص مکل١
و صـحيح و مجـزي اسـت و    ا شكي در آن نيست؛ در اين صورت، حـج واقعي است و 

اينكه امتثـال   ،علم اصول آمده است و آن یاجزائي است که در بحث اجزا هدليل آن، ادل
تقيه و غير آن، موضوع و حكم جديـدي  ادله  ط امر خواهد بود ومأموربه مجزي و مسق

ضـوعِ  اين فرض ايجاد نخواهد كرد؛ زيرا به حسب فرض و تعريف ما از مندوحه، مودر 
 تقيه است و اوامر عمومي حج، مقتضي اجـزا هسـتند و   هاين صورت، غير از موضوع ادل

  .صاً وارد نيستاينجا تخص تقيه هم درادله 
ايـن   ، عمل مخالف واقع و موافق با عامه انجام دهـد؛ در محرم، با وجود مندوحه .٢

كه در معناي مندوحه داده شد، آنچه كـه محـرم از وقـوف در     ه به توضيحيحال، با توج
ـ      غير عرفه انجام داده، مطابق با مأموربـه  تقيـه هـم    هاوامـر حـج نيسـت و از سـويي ادل

شـده،   به و عمل انجام سب فرض، اين مأتيح تواند مصحح اين عمل باشد؛ چراكه به نمي
و   »مقتضـي اجـزا  «هـر دو جانـب   بنابراين، از  .ه خارج استتقي لهتخصصاً از موضوع اد

  صحيح عمل او وجود ندارد.مفقود است و راهي براي ت» ت عملصح«
گفته شد، بـا توجـه بـه تعريفـي بـود كـه در        تر پيشالبته بايد توجه داشت آنچه كه 

 ابتداي اين بخش، از مندوحه ارائه گرديد و اگر مندوحه به شكل ديگري تعريف شـود، 
ي مندوحـه دقتـي اسـت كـه شـيخ      معنـا مسئله تغيير خواهد كرد؛ اين اخـتالف در حکم 

ي از معناي خاصـ به را مورد توجه قرار داده و در آنجا   خود آن ٢٠هتقي هرسالدر  انصاري
مقيـد   ،تقيهادله  مندوحه كه غير از معناي مذكور در اين نوشته است، قائل شده که اعتبار

تقيه متوقـف بـر نبـود مندوحـه      هطور که مصحح بودن ادل ست، همانبه عدم مندوحه ني
اي كـه شـيخ از آن    ندوحـه ولي م ؛تقيه ثابت است هت، بلكه با وجود مندوحه باز ادلنيس
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بـر معتبـر نبـودن     بعضي از آنهـا را دليـل  ميان آورده و ظاهر اخبار، بلكه صريح  سخن به
در نمـاز   اينكه مکلف مثل ؛ع استدانسته است، مندوحه در واجب موس »عدم مندوحه«

اي هم نـدارد،   اولي بخواند و مندوحه هتواند نماز مطابق با وظيف قت نميو اوليوميه، در 
اخبـار در   .شـود  اولي براي او فـراهم مـي   هوظيفولي اگر صبر كند، امكان نماز مطابق با 

نيسـت.  م اينجا داللت بر اين دارد که تأخير نماز از اول وقت براي حصول مندوحـه الز 
فـرض مـا در    .اسـت  مسـئله ع غير از مقصود ما در ايـن  اين سخن شيخ در واجب موس

 ق هستند و واجب، تمام زمان و ظرف خود را كهاجب مضياينجا اين است كه وقوفين و
  كند. همان زمان وقوف است، پر مي

 هتعريفي كه از مندوحه آورديم، درصورت وجود مندوحه، عمل خالف وظيف پس با
هـاي   اما غير از وجود يا عدم مندوحه، تفصـيل  .راهي براي اجزا و تصحيح نداردواقعي، 

  در اين مسئله مطرح است؛ از جمله:ديگري هم 

  با واقع و شك در مخالفتعامه  م: علم به مخالفت حكم قاضيتفصيل دو

بين علم به مخالفـت حكـم قاضـي بـا      ٢١»المعتمد في شرح المناسك«آيت اهللا خويي در 
ك در آن، تفصيل قائل شده و در مورد شك در مخالفت، حـج موافـق بـا عامـه را     واقع و ش

صحيح و مجزي دانسته است. اما در مورد علم به مخالفت، گرچه ادله تقيه لـزوم همراهـي و   
کند، ولي دليلي بر صحت حج و ابراء ذمه وجود نـدارد.   تبعيت از آنها را بر مكلف واجب مي

است كه در مورد شـك وارد شـده و    7٢٢الجارود از امام باقر يايشان روايت اب  دليل تفصيل
كنـد؛ البتـه    قائمه در مورد شك که داللت بر صـحت چنـين حجـي مـي     هقطعي هعالوه سير به

  كنيم. هاي ديگر موكول مي بررسي و بحث در نظر ايشان را به بخش

  هاي ديگرتفصيل

مكان تصور و وقـوع دارد؛  ا مسئلهشده، تفاصيل ديگري نيز در هاي ياد غير از تفصيل
عامـه   كه مورد شك در حكم قاضـي  اهللا خويي ر صورت دوم، تفصيل آيتداينكه  مانند
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 هاينكه بـا اقامـ   بود، بعد از اتمام عمل و وقوفين، اين شك بر همان حال باقي بماند و يا
البتـه   .نه و يا طريق ديگري شرعاً ثابت شود كه حكم قاضي بر خالف واقع بوده استبي

كنـد؛ زيـرا در    رجوع مـي  مسئلهه صور فصيل، بنا به بعضي مباني، به بقيبراي حكم اين ت
صـحت حـج موافـق    «اضي با واقع، اگر مبناي فقيه نشدن مخالفت حكم ق صورت معلوم

باشد، ايـن صـورت دشـوارتر از آنجـا نيسـت كـه از       » ه، در صورت نبود مندوحهبا عام
حكم قاضي دارد و اگر آنجا حج محكوم بـه صـحت و   ابتداي امر، علم به خالف بودن 

بـه طريـق اولـي    مجزي است، چنين حجي كه علم به خالف بعد از اعمـال پيـدا شـده،    
حكم آن همان حكـم قبلـي خواهـد    صورت باقي ماندن شك نيز صحيح خواهد بود، در

  بود.
و  ت و اجـزا ته به دنبال بررسي داليل مفيـد صـح  بحث اصلي در اينجا ـ كه اين نوش 

است ـ صورت عـدم مندوحـه و انجـام عمـل       اجزاء  هاز افاد آنهاصور و يا عدم قصور ق
كه البته اين صورت شامل هر دو صورت تفصـيل يـاد شـده در كـالم      عامه است موافق

   .اهللا خويي هم خواهد بود مرحوم آيت

  : صورت عدم مندوحهومس فصل

  جهت تكليفيبخش اول: 

 هتكليفي تقيه و همرامي با عامه مسلمين را در هموب تقيه، وجشكي نيست كه ادله 
در ايـن  » عليـه  اهللا رضـوان «اهللا خويي  آيت .كنند هاي متصور در اين فرض، اثبات مي صورت
  فرمايند:   باب مي
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بنابراين، ايشان مدعي هستند در اين حكم مخالفي وجود ندارد، بلكه معتقدنـد ميـان   
عالوه، در نظر ايشان، اخبار وارده در  ن اشکال هم نگرفته است. بهشيعه کسي به آ فقهاي

ر باب حـج وارد شـده، بـاالتر از    خصوص د تقيه كه در ابواب مختلف فقه و بهموضوع 
كند، وجوب تكليفي متابعت  ل چيزي را که ثابت ميحد تواتر است و اين روايات حداق

صـحت   ايـن اخبـار بـر    رچه داللتگ .قوفين استاز عموم مسلمانان در اعمال حج و و
بحث و اختالف فقها بوده، ليکن در داللت بر وجوب همراهي با محل  عمل انجام شده،

ـ از حيث صـدور و داللـت ـ وجـود     ادله   کمبودي در مفاد اين مسلمانان، هيچ نقص و
و صورت عـدم مندوحـه، نقـص    ه در داللت بر حرمت ترك تقيه، درك طور همانندارد؛ 

� « قصوري ندارند و چه تعبيري شديدتر ازL�� �%k� &i �6 �I K��&+ ��!&: �I«     و اينكه کسـي کـه تقيـه را
  . ...است و الصالةرعايت نکند مانند تارك 

 از آنهـا را نيز به طـور خـاص، وجـوب متابعـت      7الجارود، از امام باقر روايت ابي
WWW �y«كند:  روشن مي K��SK� �*Y  ¬y �J�! E KV �!Y ��k'�� WW.«.٢٤  

  ترك تقيه و عمل موافق با واقع

آيا اگر شخصي تقيه را ترک کند و مرتکب حرمت تکليفي شود، اما عملش مطابق با 
حج چنين شخصـي متوقـف بـر مبنـاي     صحت  واقع باشد، حجش صحيح است يا نه و

اسـت كـه   » اقتضاي نهي در عبادات، به فساد عبـادت و عـدم آن  «اصولي  مسئلهفقيه در 
به دنبـال داشـته اسـت؛ از     مسئلهبناهاي مختلف در آنجا، آراي مختلف فقها را در اين م

  اند:   ي شدهاهللا خويي، قائل به فساد چنين حج جمله مرحوم آيت
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عي و به تبع آن، فسـاد حـج   واق از نظر ايشان، حرمت ترک تقيه، موجب فساد وقوف
  شود. مي
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ه را مفسد عمل ندانسته و چنين وقـوف و حجـي   ترك تقي =اما حضرت امام خميني
����Vi	   Y�J\iB9 ,�[93	�U�1 0�1* 6� * %"�i\�� ª�6 V�Y �BD���  Y8:«شمارند؛  مي را صحيح

L\ "yOWWW.«٢٦  
و دليل صحت آن، مؤثرنبودن حرمت چنين وقوفي در فسـاد و باطـل بـودن وقـوف     

    .است
 ؛٢٧حج در ايـن صـورت هسـتند   صحت  قائل به =اهللا بهجت همچنين حضرت آيت

  ٢٨ ...».عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزي است ...«
مبناي اصولي فقيه در بحث اقتضاي نهي در عبادات، حكـم ايـن    ،بنابراين، بايد گفت

    .سازد كه شرح و تفصيل بيشتر آن، از هدف اين نوشته خارج است را روشن مي مسئله

  اي  تقيه صحت يا عدم صحت حج م:بخش دو

  ايتقيه صحت حج هادل .۱

و روايـات ديـده   ادلـه   وه ازع در آثار و كتب فقهاي شيعه، تمسك به چنـد گـر  با تتب
  ارزيابي و دقت قرار گيرد: هريک از آنها موردشود كه الزم است  مي

  ه دارند اي که داللت بر مجزي بودن تقيه اضطراري هادل

كه براي اثبات مجـزي بـودن، مـورد اسـتناد بعضـي از فقهـاي       ادله  نخستين گروه از
و برخـي از فقهـاي ديگـر     و آيت اهللا فاضل لنکراني =عظام؛ مانند حضرت امام خميني

اخـذ  » ه از جهت اضـطرار تقي«و يا » اضطرار« كه در آنها عنوانقرار گرفته، رواياتي است 
هـايي از   در اين مسئله هسـتند کـه نمونـه   مجزي بودن  بعضي از آنها مقتضي .شده است

  آوريم: را مي آنها

  حديث رفع الف)
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    نويسند: ، از کتاب رسائل خود مي»رسالة في التقية«در  =حضرت امام خميني
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گيرند، بهتـرين معنـا بـراي رفـع،      اين حديث نتيجه مي يهاايشان در بحث از فقه الرو
رفع جميع آثار است، نه رفع مؤاخذه و نه رفع اظهر آثار؛ زيرا با اين معنا، جز يك ادعـا  

ه تبع آن، رفع تمام آثـار موضـوع،   الزم نيست كه عبارت است از ادعاي رفع موضوع و ب
باشد تـا معنـاي حـديث كامـل      خالف معاني ديگر كه در آنها چند ادعا بايد مفروضبه 

  .شود
اضطرار به ايجاد مانع، اثـر  گرچه با اين حديث در صورت «فرمايند:  وي در ادامه مي

تـوان   ت، بـه ايـن حـديث نمـي    شود، ولي براي رفع جزئيت و شرطي برطرف ميت مانعي
�P�� %����� * %���|� .9 !�«؛ »استدالل کرد �#B! 39WWW  L	� d	�¯ �r� I L��7 "�MJ+� ªz��9

 "\FY L¤�y8� .9�!«شـود كـه    زيرا بر ترك جزء يا شرط، هـيچ اثـر شـرعي مترتـب نمـي      ؛
صورت ترك جزء يا شـرط هـم، لـزوم    را برطرف سازد و لزوم اعاده، در  حديث رفع آن

 هدرصورت ترك جزء يا شرط هم الزمـ  رعي و بقاي امر شارععقلي است، نه وجوب ش
 امـام راحـل   هعقيـد  ط؛ بنابراين، بهعقلي عدم اطاعت است نه اثر شرعي ترك جزء يا شر

اضطراري موجب ايجاد مانع در عبارت شود، حـديث رفـع مقتضـي     تقيهدرمواردي كه 
 ؛عبـادت  اضطراري، موجب ترك جـزء يـا شـرط در    هولي اگر تقي ؛صحت عبادت است

حيح حج بـه  توان براي تص حجه شود، نمي مانند ترک وقوف در عرفات در روز نهم ذي
  کرد.  حديث رفع استدالل

  فضال صحيحه ب)
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ذكـر  » اضـطراري  يـه دليـل بـر اجـزا در تق   «عنـوان   كه امام خميني بـه   دومين حديثي



 ۳۲۹  حجه... اختالف در هالل ذي
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

بـه تكليفيـات را   اختصاص اين حـديث   هصحيحه فضال است. ايشان اوال، شبهكنند،  مي
امـا   ،آمـده » حلّـه اهللا ا« هكه گرچه در روايت كلمـ   بيان ايشان اين است اند. مردود شمرده

يات نيست؛ زيرا حليت هم در تكليفيـات و هـم   حديث به تكليفتخصيص  هحليت قرين
�� «؛ ات، در عرف لغت، كتاب و حديث استعمال شده استدر وضعي �6 �I ��®  L�V � "U��Y��D6:  

 %[=Z Gq �$ L"�J$ * .�=�� ;VC'� �08� �� <�C8� �[# "(� �:�V$ * ,.�V�� ) N���¤ � �.K��=K�� �Q� k� �F���
� "V	� * � ف در نماز، ترك سوره، پوشيدن حرير در خمر اضطراري، تكت شربثانياً،  »؟�6*"

را   مشعر قبل از وقت شـرعي  عرفات و وقوف در نماز و افطار هنگام غروب خورشيد و
� ��M�� �;7  Y�7Q" «اند كه  حديث شريف دانسته  جزو مصاديق اينL	 "8F�  	i9 E:¡ ��� �¥  « و

  .فرموده است خداوند آنها را امضا
بـودن   انـد، اكثـر   كـرده  تكليفيات ذكـر   حديث به  عدم اختصاص كه بر  ديگري هقرين

 ات نسبت به موارد اضطراري در تكليفيات، بـراي شـيعيان در  موارد اضطراري در وضعي
ه، ايـن حـديث كـافي    ظر ايشان براي تصحيح وقوف با عامبنابراين، به ن ؛ادله تقيه است

  ارد.ود نداست و نقصي از جهت داللت در آن وج
ات را در شـمول وضـعي   7ايشان بعد از اين حديث، حديث سماعه از امـام صـادق  

=K	 Q� &&«اند؛  اظهر دانسته صحيحه فضالنسبت به  �� &R�� K�	 ��7  K �g <%	k� &i �6 ��	 �� k��� �0	�8 �F � �;&7 : ���	 �
 K �¥ ��K��� ��� � �* &LK���&7 k��M K�� �* �m &� K1�� �V �� � �;&7 �m k �t�!  k &· N� kI&7 �Q� �E k� �F � &L	K���&7 k��M K�� &��&+ �L k8 �F�� K �زيـرا   ٣١؛» *� 

طور قائـل بـه امكـان     همين ؛اره استني حلف، همان عدم ترتيب اثر و كفرساعدم ضرر
�� *� «انـد؛    زراره براي اجزاء در ما نحـن فيـه شـده    صحيحهاستدالل به  ��* � �� ¬�	 �1 &) �%	k� &ik\��

 �� � �[�= &F� �O &L&� �� &�K' �6 �5 &F �� &� ���8 K�«.٣٢  
عنوان اضـطرار در بعضـي    شود كه در موارد اضطرار، خود از آنچه گذشت معلوم مي

جزا و تصحيح زراره، مقتضي ا صحيحهحديث سماعه و  صحيحه فضالمثل  ؛از احاديث
حاضـر کـه    مسـئله پس در  .اي است كه در آن جزء يا شرط ترك شده است تقيهعبادت 

انجـام  عامـه   و همراهـي بـا   تقيهوقوف در عرفات، در غير عرفه كه از جهت اضطرار به 
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ايـن  امـا  حجـه اسـت،    واقعـي يعنـي نهـم ذي    هشود، گرچه فاقد شرط وقوع در عرف مي
به تبـع  دهند و چنين وقوفي و  عدم فقدان شرط قرار مي منزلهروايات فقدان شرط را به 

   .خواهد بودچنين حجي صحيح و مجزي  آن

  اطالق ادله عبادات

اضطراري، اطالق اوامـر عبـادات را    هخود، در موارد تقي هتقي هشيخ انصاري در رسال
كه  ارط اگر اختياري باشد، به اين معناست؛ زيرا جزء يا ش  جزا و صحت دانستهامقتضي 

حت نباشد، اطالق اوامر عبادت، مقتضـي اجـزا و صـ    اتيان آنها واجب ،در حال اضطرار
  .است، البته اگر اطالق ثابت باشدعبادت فاقد جزء و شرط 

��=49WWW �� "È�+� �:�=D�� % "yO "U�  Y8� ��	F �	n�4\$� ) ~��	]�� U;7 .	=\! ,%"�i\�� L�*
%"�i\��W  :�!�$�  F�� � "V/\$ U;��9WWW ��4�� *  �	$ %	"�i\8� � "p	D\+� ��|� *� µ��� UV1

S����\�I�  ����� * ����%"!WWXWW٣٣ 
  شود: م راحل چند نكته برداشت ميو اما از دقت در سخنان شيخ انصاري

صورت واضح بيان نکرده و شـايد سـخنان    بودن جزء را به : شيخ معناي اختيارياوالً
 اضطرار، شرح و توضيحي بر معناي ترك اضطراري جزء يـا شـرط باشـد و   ادله  امام در

شود و عمـل بـدون جـزء يـا      جزء يا شرط جايز مي اينكه چگونه در حال اضطرار، ترك
K «گردد، دليل آن  شرط صحيح واقع مي �¥ ¬� �1 &) �%k� &ik\��  �L	�� �Q� �L k8 �F�� K �i �9 �E �:¡ ��K�� &LK���&7 Á��M KJ�و » �� !

  .مانند آن است
 یسازگار است، اين است كه مقصود ايشان از اجـزا  شيخ : آنچه با ظاهر فرمايشثانياً

اجـزاء از خـود    هچون اين شرط را در صورت اسـتفاد  ؛ركني استغيری جزاااختياري، 
بـدانيم،   اجـزا را از ادلـه تقيـه    هل، اگر استفادمقاب طالقات عبادات قائل شده است و درا

ـ    ضروري ميرا غيرايشان اين شرط  ز فرقـي  داند؛ اما امام خميني گرچـه در عبـاراتش ني
استدالل ايشان اما ، استه گذاشته تياري و ركنيه و غير ركنيميان اجزاء اختياري و غيراخ
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در آن فرقـي ميـان    شـود و  اينها را شامل مي هسك به صحيحه فضال و غير آن، همتم در
عنـوان مثـال، وقـوف عرفـات در      كه ايشان به  خصوص جزء ركني و غيرركني نيست؛ به

ز عرفـه از اركـان   عرفـات، در رو دانيم وقوف در  كه مي اند، درحالي عرفه را ذکر کردهغير
 تقيـه كه  يركني، مادامركني و غير یاز اين جهت، در اجزااضطرار، حج است. پس ادله 

ـ   كه به فرمـايش  حاليترك عبادت نشود، مساوي هستند؛ درمنجر به  عبـادات   هشـيخ، ادل
مقتضي  ،اختياري یجزاتنها در ابنابراين، وقوف در عرفـات در روز عرفـه   .جزا هستندا 

تـوان بـراي    عرفـه شـود، نمـي   تقيه موجب انجـام آن در غير كه از اركان حج است، اگر 
	( تصحيح عمل به اطالقات حج؛ مانند KP� �V	Á &��� �*¦ &Q �� ��	 KB �DK�� �*(   :بقـره)و ماننـد آن   )۱۹۶

  تمسك كرد.
كـه  تنهايي مقتضي اجزا در عبادات فاقد جزء يا شرط نيسـتند، بل  : ادله اضطرار بهثالثاً

عبـادات را ـ كـه    بـادات و غيـر آن اسـت و موضـوع ادلـه      حاكم بر اطالقات عادله  اين
ـ توسعه داده و عبادت فاقد جزء يا شـرطي   داراي مجموع اجزا و شرايط هستندعبادات 

جزء ركن يا جزء غيـر ركـن   اينكه  بوده است؛ اعم از تقيهرا كه علت ترك جزء يا شرط 
ت با ايـن توسـعه   اطالقات عباد هنتيج داند كه در عبادات ميع آن باشد، داخل در موضو
پـس   .اي فاقد جزء يا شرط خواهـد بـود   تقيهجزا و صحت عبادت ادر موضوع، مقتضي 

ما نحن فيـه همـان اطالقـات حـج      مسئلهانضمام ادلة اضطرار و اطالقات عبادت كه در 
بحـث بـه ايـن انضـمام     البته حضرت امـام در ايـن    .كند است، مقتضي اجزاء را تمام مي

  اند. آن را مورد توجه قرار داده ر اين مبحث،ياند، ولي در نظا تصريح نكرده

  اي تقيهدر انجام عبادت  تقيه و اذن عام يا خاصدسته دوم: اوامر 

 اي باشـد،  تقيـه اتيان وقوف  یو اجزاصحت  تواند مقتضي كه مي از ادلهدومين دسته 
ت و اذن شارع در انجام عبـادات (عمومـاً و خصوصـاً) در    ادله اوامر تقيه در كتاب و سن

 نخست هاين دسته از روايات نسبت به دست اي است؛ امتياز تقيهحج و وقوفين، به شكل 
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داند، بلكـه درصـورت    اضطراري را مصحح عمل نمي هاين است كه اين روايات تنها تقي
 جـزاء و اي را هـم مقتضـي   مـدارات  ت، ساير اقسام تقيه؛ مانند تقيـه ت صدور و داللتمامي

  .شود آن در بحث مندوحه ظاهر مي هشمرد و ثمر عمل ميصحت 

  نه در موضوعات ،تقيه در احكام

در موضوعات، بما هي موضوعات، جـاري   تقيهآنچه مورد وفاق است اين است كه 
حاضر كـه اخـتالف    مسئلهپرسش اين است كه آيا اختالف در موضوع، مانند اما نيست؛ 

يـا   شود مي به اختالف در حكم تكليفي يا وضعي منجر ،الذات در موضوع استو ب اوالً
امكـان  تقيه و يا عـدم  ادله  خير و همين جهت موجب اختالف فقها در امكان تمسك به

  حاضر شده است؟ مسئلهآن در 

  مرحوم شيخ انصاري

 دانـد كـه   ا از خطاي در موضوعات ميوقوف در عرفه در روز هشتم ر شيخ انصاري
اطالق ادله مؤذنه انجام عبادت بر وجه تقيـه، بـه فـرض ثبـوت اطـالق، از آن منصـرف       
است؛ مگر آنكه جهت آن حكم حاكم براساس شهادت من اليقبل شهادته باشد كه ترك 

در اين صورت است که داخل در تقيـه   .عمل به اين حكم موجب قدح در مذهب بشود
باشـد كـه مخـالف اجتهـاد مجتهـدان      شود، مگر عمل بر خالف عمل عوام مخـالفين   مي

خودشان است، يا خطاي آنها در موضوعات که اطالق ادلة تقيه از آنها منصـرف اسـت.   
ـ  ق مغرب به غيبوبتتحق آري، موضوعات عامه نزد آنها مانند  هشمس مشمول اطالق ادل

  ٣٤.شوند تقيه مي
 ـ كـه    اتبنابراين، از بيان شيخ، استثناي موضوعات استنباط شـده از مطلـق موضـوع   

طـور موضـوعاتي كـه اخـتالف در      شود؛ همين ـ برداشت مي  متكفل آنها نيستادله تقيه 
   .موجب قدح در مذهب شود آنها 

شمول موضوع ايـن  » مسالك االفهام«، مرحوم شهيد ثاني در ا پيش از شيخ انصاريما
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, * U7" �:«تقيه را منكر شده و فرموده استادله  در مسئله " /�� ��� �$ L"s7�=46 g �'� %�i\�  « و
	� ( $�V	V~«فرمـوده اسـت:    در تعليل نظـر شـهيد   صاحب جواهر "jS �	["8D� *«.پـس   ٣٥

  باشد. تقيه هضوعات در ادلاحتماالً انكار شهيد در اينجا، از جهت عدم اندراج مو

  محقق نائيني

 * �9	s L£	�:«فرمايـد:   مي د از نقل بيان شهيد و صاحب جواهرمرحوم محقق ناييني بع
.��� �['$ �1�P� �#F %�lF ) �3\�I� "U¨9  Y�7 %8$�	Z %	�i\�� c�$VBD9 ,�#P� ) �3\�I�

b=� a1 {/� U*: �$ E�iB8�«بنابراين، ايشان اختالف موضوعي در روز عرفه را كـه از   ؛
مومـات تقيـه را   دانـد و ع  ، راجع به اختالف در حكم مـي حاكم آنها نشأت گرفتهحكم 

زا و صـحت حـج در حـال    را موجب اجادله  عين حال، اين اما در ؛شمرد ميشامل مقام 
بـه حسـاب   » $	� 6�9	P� L	¦« داند و چنين محرمي را از مصاديق عرفه نميوقوف در غير

تحت ادله مصدود را هم منتفي نشمرده  مسئلهالبته احتمال اندراج موضوع اين  .آورد مي
  ٣٦.داند و آن را محل تأمل مي

  محقق اصفهاني

 ٣٧الجماعـه  صالة همحمدحسين غروي اصفهاني در رسال اهللا محقق عظيم الشأن، آيت
  است: فرموده

'D+�� %"�i\�� :�V$ "U�Y  d	� ��p	+� ) L	� 0��� V� a� 0��A+� �$ � "j7 ��F "{�S�
 * c��D�V�� * c�C�8#\�� ) % "O�©� .$ % "$�D�� �3\�� :��VB� "{\A�9 %�=�p+� �V$S�

V+� � "$�'D+�� %"�i\�� :�V$ �(�89 d� a� c��V�Y  �p	� "U7 0��	A+�  i\�� �;¨9 "{�S�
 hp	�� p	�='�� �3	A� ,L�	�� L	'$ ��i6I� :�V$ ��89 �¼ L"s7 �$v+�  i\�� * ��$ .��+�
 ²�i�� ��\\�� "U� 0��A+� :�i\�� L'$ * %"�i\�� :�V$ L"s¨9 ���� �3F L"s� 0��A+� m i\D!

�9 <��¯ ��H$D$ �3/�%"�i\�� :�V$ m '� ��M9�� * LW 
يه از مخالفين در مذهب؛ در اين فقره، تقيه بالمعني االخص را كه تقمرحوم اصفهاني 
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كـه شـامل كفـار و مشـركين و حتـي       األعم (در قبال تقيه بالمعني ،ستيعني اهل سنت ا
عي اسـت،  كه احكـام تكليفـي و وضـ    شود) در امور مذهبي اي موارد مي مؤمنين در پاره

ـ داند، ن جاري مي ت نبيـذ،  ه در موضوعات بما هي موضوعات؛ اما اعتقاد مخالفين به حلي
امـا  اختالف در حكم مذهبي است؛ چون اگرچه اين اخـتالف در موضـوع نبيـذ اسـت،     

نه از جهـت   ،نبيذ استحليت  اختالف از جهت حكم اين موضوع است و آن حرمت و
  نبيذ بودن يا نبودن موضوع خارجي.

  فرمايد:   در ادامه مي
L�V��� ,�VV�� L�9 �l�9 %9�� EV! EV��� �p� "U� 0��A+� :�i\�� <�J!� L'$ ��  Y�7 �$�

 �	$ .	��\�� V	� EV	��� �p	� "U� m�	J\i$ hp	�� �3n� cV=r �1�P� �#F V� * d=�p$
h; %lP�W 

داند و جهت  تقيه مي هان هم اين مسئله را از موارد ادلشود که ايش از اينجا دانسته مي
آن رجوع اختالف در موضوع عرفه به اختالف در امر مـذهبي اسـت كـه همـان حكـم      

  وز نهم، روز عرفه است.حاكم به ثبوت هالل است كه مقتضاي آن اين است كه ر
  فرمايد:   در ادامه مي
��'�  Y8�J\i! I %"�i\�� �$�*� "U�� �Vi! �$ w8($Y  "I7 U*: .	�V�� *� 0	�8#\�� .	9� 
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كنـد كـه    تقيه اشـاره مـي  اختالف فقها در استفاده از ادله  محقق اصفهاني در اينجا به
كنند و گروهـي عـالوه بـر     رفع حكم تكليفي و وضعي را مي هتنها استفاد ،گروهي از آن
بـه   ،مأموربـه دانند كه اتيان  لو تنزيالً ميادله را اثبات حكم ظاهري جديد و آن، مفاد اين

  فرمايد: شود و مي و سقوط امر مي امر ثانوي اضطراري، موجب اجزا
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اده نشود، ولـي بـاز در   لي تكليفي يا وضعي استفر اوامر تقيه، بيش از رفع حكم اوولو د

خاطر انحالل امر به وقوف در عرفات در روز عرفه، اين امـر منحـل بـه     مسئله وقوف به

شود و خصوصيت در روز عرفه بـودن را دليـل     مي وقوف در عرفات و وقوف در عرفه

 كند، ولي وقوف در عرفات وجوبش باقي اسـت و ايـن وجـوب وقـوف     تقيه ساقط مي

جـز بـا وقـوف در عرفـات      تقيهكند، بلكه  تقيه ساقط نميعامه مسلمين را ادله  همراه با

ه؛ يعني روز عرف گرچه بر اين مبنا روز هشتم، بدل از ؛شود همراه با مسلمانان، اتيان نمي

ه اوامر تقيه خواهد بود، نـه بـدليت   ت وجوب وقوف همراه با عامنهم نخواهد بود و عل

  ٣٨ .واقعي هآن از روز عرف

در احكام تكليفي و وضـعي و عـدم ثبـوت     تقيهآمد، اشاره به ثبوت  تر پيشآنچه که 
آن در موضوعات خارجي و ثبوت آن در موضوعات مستنبطه بود و از دقت در کلمـات  

شـود كـه گرچـه اخـتالف در      فهميده مـي  محقق ناييني و محقق اصفهاني ،شيخ انصاري
و بالذات در موضوع خارجي است، ولي چون اين اخـتالف بـه    ما نحن فيه، اوال مسئله
نسبت به آن قطعي است،  ادله تقيه كند، شمول ف در حكم و امر مذهبي رجوع مياختال

ز تكليـف  ل اثبات حكم واقعي ثانوي نباشد كه با اتيان مأموربه، اجـزا ا ادله متكف ولو اين
  واقعي به دنبال آن باشد.

  و اقتضاي اجزا يا عدم اقتضاي اجزا تقيهاوامر 

در   ان است كه در كلمـات محقـق اصـفهاني   الذكر، هم بيان علمي و دقيق عنوان فوق
متكفـل اثبـات    تقيـه آمده بود كه اجزا در صورتي است كه اوامر » الجماعه صالة« هرسال

ـ  ،ولو حكم شرعي تنزيلي باشند كه در اين صورت ،حكم شرعي جديد اوامـر   همانند بقي
  صحت عمل مأتي به خواهد بود. مقتضي اجزاء و

  م ايشانآيت اهللا خويي و مناقشه در کال

  است:اشاره كرده  مسئلهاهللا خويي به بيان ديگري به اين  آيت
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ياد کـرده كـه   » حكم وضعي«عنوان  به» حكم واقعي ثانوي«ايشان در بيان يادشده، از 

تقيه  ه،قدر مسلم از داللت ادل .كند نفي جزئيت و شرطيت شيء خاص را در مأموربه مي
كه مرحوم اصفهاني حكم تكليفي و وضعي را جزء اول  حاليرد ؛داند را حكم تكليفي مي

م داللت كـه مـورد اخـتالف قـرار گرفتـه      داند و اثبات حكم جديد را جزء دو داللت مي
رسد، در فرمايش مرحوم اصفهاني دقت بيشتر لحاظ شـده اسـت؛ امـا     است و به نظر مي

  فرمايد:   اهللا خويي مي بعد از اين فقره، آيت
 "I7 ��	� %	�i\8� %	 "$�D�� %"�:S� �$ :�C\(+� "U�9 ,<� " � �#]$ w�; c�=r7 �#� * �V	�* 
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تقيه را موجب سقوط شرطيت وقـوف   هشود، ادل از مطالب ايشان روشن مي كه چنان
حيـث تكليـف ايـن شـرطيت برطـرف      داند و فقـط از   در روز نهم در اصل وقوف نمي

كننـد، گرچـه ايـن     شود و اوامر تقيه امر به وقوف در روز هشتم با ساير مسلمانان مي مي
ي، دو مـورد را اسـتثنا   ايشان بعد از بيان حكم كلـ  .وقوف مجزي از وقوف اصلي نيست

 االبتال كـه خاص وارد شده، دوم موارد كثير صحت آنها دليل كند؛ يكي مواردي كه در مي
  امر به اعاده و قضا نشده است؛   در آنها

%=('��� �3/�� * �V�V�� ²V/� ) ,�Ds  Y�7 �	[�9 �3©� .* d\�� %9��D\+� �V$�S�
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دليل بر صحت نداريم؛ مانند طالق بـدون  «فرمايد:  خصوص موارد نادره ميايشان در
و در ادامه، وقوف به عرفات را ـ در روزي كه علم به عرفـه بـودن آن     ٤٢»حضور عدلين

به آن حكم كرده است ـ از مصاديق اسـتثناي دوم؛ يعنـي مـوارد     عامه  نداريم ولي قاضي
يعنـي عـدم    ،داند و با اين شـرط  در آنها نشده است ميكثيراالبتال كه امر به اعاده و قضا 

  داند. ي اجزا و صحت در مقام ميمقتض را ادله تقيه ،علم به مخالفت با واقع
توان به فرمايش ايشان وارد کرد، اين است كه اگـر كثـرت ابـتال و     ا اشكالي كه ميام

عدم امر به اعاده و قضا، مقتضي اجزا در موارد شك در حكم قاضي نسبت بـه مطابقـت   
د؛ خواهـد بـو   و يا عدم مطابقت باشد، موارد علم به خالف هم مشمول اين حكم ثانوي

هـم طريـق   عامـه   د به عدم مخالفت با واقع نيستند و حكـم قاضـي  زيرا اين روايات مقي
الحكـم   بـراي مـا بـه منزلـه عـدم     شود و حكم او  شرعي براي اثبات هالل محسوب نمي

  است.
رواياتي  ٤٣»براهين الحج للفقهاء و الحجج«گرچه بعضي از فقها؛ مانند صاحب كتاب 

كنند، ولـي آن   ر مواقع عدم علم به خالف مطرح ميت حكم حاكم درا براي اثبات حجي
  ٤٤.مدعي است هز حيث سند و داللت، قاصر از افادروايات ا

صورت شمول مـوارد شـك،   ه، علم به مخالفت با واقع موضوعيتي ندارد و درخالص
  قع هم مشمول اين ادله خواهد بود.موارد علم به مخالفت با وا

كه در  7٤٥الجارود به نقل از امام باقر وايت ابيدر ادامه، مرحوم آيت اهللا خويي به ر
خصـوص   را بـراي اثبـات اجـزا در    كند و آن خصوص اين بحث صادر شده، تمسك مي

داند. روايت ايـن   لت، تام ميمورد شك در خالف بودن حكم قاضي، از حيث سند و دال
  است:
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ود مـورد توثيـق شـيخ مفيـد اسـت و      الجـار  اين است كـه ابـي  ا وجه تماميت سند ام
الزيـارات بـوده و فسـاد     فسير علي بن ابراهيم و رجال كاملعالوه آنكه وي از رجال ت به

  .رساند عقيده به وثاقت او ضرر نمي
بـه حكـم عيـد    ا وجه داللت اين است كه روايت در خصوص موردي اسـت کـه   ام

بنابراين، روز قبل  .دانند شک كرده است مسلمانان آن را عيد مي هقربان در روزي كه عام
  ا ساير مسلمانان مجزي خواهد بود.از آن هم عرفه خواهد بود و وقوف در عرفه ب

  به استدالل ايشان از دو جهت است:اشكال ما 
قربان است و  در روايت از اضحيه و قرباني پرسيده شده كه سنت مؤكد روز عيد .١

 اقطار بر آن تأكيـد گرديـده اسـت و    همهاهللا الحرام ندارد و در  حجاج بيتاختصاص به 
احتمال فرق ميان التزام به عمل مسلمانان  .د قرباني در منا باشد معلوم نيستمقصواينكه 

اهللا است و قرباني كه سـنت مؤكـد اسـت وجـود      در وقوف روز عرفه كه ركن حج بيت
  شود. ايت محسوب ميالل به اين رودارد و خود اين احتمال مانعي براي استد

اگر از اين جهت داللت روايت را بپذيريم كه شامل وقوف در عرفـه هـم بشـود،     .٢
دليلي براي اختصاص حكم به مورد شك در عرفه ندارد، بلكه مورد علـم بـه خـالف را    

 7ا پاسـخ امـام  پرسـد، امـ   در مورد شك مـي کننده  الشود؛ زيرا گرچه سؤ هم شامل مي
�y « ؛و اختصاص به مورد سؤال نداردمطلق است  K��S� �*Y  ¬y �J�! E KV �!Y ��k'��  «  و اطـالق آن
��EV/�� * ��'�� �MC! EV! �MC «  خصوص به قرينه سياق: دور از تقييد است؛ به هم آبي و به

��'�� EV/! EV! « به خالف باشد، از ظـاهر   مقصود تنها خصوص موارد عدم علماينكه  و
 مسـئله صالحيت براي استعمال در اين  ،نتيجه يا روايت از اساس. دردور است روايت به

  مورد شمول اين روايت خواهد بود. تفصيل مزبور ،را ندارد و يا هر دو صورت

  آيت اهللا بجنوردي

، در »القواعـد الفقهيـه  «مرحوم آيت اهللا سيدحسن بجنوردي در كتاب ارزشمند خود، 
ميان علـم   ييخو اهللا  مورد بحث ما، همانند آيت در مسئله ،٤٦تقيههاي خود در  ذيل بحث
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    .به مخالفت حكم قاضي عامه با واقع و شک در آن، تفصيل قائل شده است
  ي از دو جهت اختالف وجود دارد: يلي ميان نظر ايشان و آيت اهللا خوو
تكليفـي هـم نيسـت و     تقيـه الً: آيت اهللا بجنوردي در موارد علم به خالف قائل به او

؛ زيرا اخـتالف در  ادله تقيه داند، نه اضطرار ميادله  وف خالف حق را از جهتجواز وق
صـر  را منح تقيـه داند و موضوع ادلـة   موضوعات را اساسا از موضوع ادلة تقيه خارج مي

   .شمرد ه ميدر اختالف مذهبي و شبهات حكمي
ايشـان   .ي اسـت يفصيل غيـر از اسـتدالل آيـت اهللا خـو    ثانياً: استدالل ايشان در اين ت

  فرمايد:   مي
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فهميم، ايشان اختالف در روز عرفه را كه از جهت حكم  كه از عبارات مي طور همان

دانـد   ايجاد شده، در موارد علم به خالف، اختالف در تطبيق و موضـوع مـي  عامه  قاضي
توانند در اينجا قائل به اجـزا   نمي تقيهجهت اوامر اي، از تقيهبه اجزا در عبادات كه قائلين 

امـه  در اد .اسـت  ادلـه تقيـه   شوند؛ چون اختالف در موضوع است كه خارج از موضوع
  فرمايد: مي
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 هموضـوعي بـه شـبه    هه امكان رجـوع شـبه  ايشان براي تصحيح چنين حجي، قائل ب

بيان وي چنين است كـه ايـن اخـتالف در موضـوع، بـه خـاطر اخـتالف         .حكمي است
دانـيم و   را شـرط مـي  ه ما عـدالت  هاي شرعي معتبر در شاهد است ك حكمي در ويژگي

خـتالف در  كـه بـه ا   از ايـن، از جهـاتي   شهادت فاسق را قبول كنند. يا غيـر بسا عامه  چه
مخالفت با آنها، اين مخالفت، قدح مذهب آنها شمرده صورت كند و در احكام رجوع مي

  ادله تقيه است. شود كه در اين صورت باز هم مورد يادشده، داخل در مي
ميان علم به مخالفـت قاضـي بـا واقـع و شـک در آن، قائـل بـه        ا بعد از اين بيان، ام

تـوانيم قائـل بـه     تفصيل شده است و آن اينكه در مورد علم به مخالفت، در صورتي مـي 
صورت علم بـه  عامه براي حكم حاكم موضوعيت قائل باشند كه در اجزا باشيم كه خود

نان وقوف كننـد؛ چـون در   مخالفت با واقع، باز هم موافق با حكم او، همراه ساير مسلما
 اين مطلـب و عقيـده در مـورد خـود    اما  .اين صورت باز اختالف در حكم شرعي است

نقل شـده، ولـي    آنهاگرچه اين مطلب از  .نيز بسيار عجيب و شبيه به شوخي استعامه 
ـ   ار نـدارد؛  اين نقل اعتبار ندارد؛ چون حكم قاضي هيچگاه در مقابل علم به خـالف اعتب

  چنين است:عبارت ايشان 
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كم نـزد  ت حكم حـا ين تفصيل، اين است كه اگر موضوعيا اشكال ما به ايشان در اام
قع، از خود عامه، شخص عالم به مخالفت حكم قاضي با وانتيجه  آنان ثابت باشد كه در

ايـد، اخـتالف در ايـن     كه خـود شـما فرمـوده    طور همان ،ت از آنان باشداش تبعي وظيفه
كنـد، هرچنـد كـه ايـن      علم به خالف، به اختالف در حكم رجوع ميدرصورت  ،مسئله
   .باشدناپذيرفتني در نظر ما، عجيب و عامه  حكم

اما اگر خود عامه هم به چنين حكمي كه برخالف علم آنان باشد، ملتزم نشـوند ولـي در   
هم اين اسـت كـه     مقام عمل، التزام آنان به حكم حاكم محرز و ثابت است و دليل روشن آن

كه يقـين داريـم بـراي     كنند؛ در حالي اند و مي در طول ساليان متمادي، همه با هم وقوف كرده
  بودن حكم قاضي در طول اين ساليان متمادي، محرز شده است. فخال آنهابعضي از 

يي از جهت علـم شخصـي بـه خـالف     ها گروهاز شيعيان، شخصي يا اينكه  بنابراين،
كننـد، شـكي نيسـت كـه      بودن حکم قاضي، برخالف جماعت مسلمانان وقوف مي واقع

را مالحظـه  هايي  كه چنين دقتعامه  شود و در عرف قدح در مذهب عامه محسوب مي
آورند، نه اختالف در  مي كنند، مخالفت شيعيان را مخالفت مذهبي با خود به حساب نمي

 تقيـه  لـه بنابراين، اگـر در اد  م در حكم با شيعيان مشترك هستند.ه آنهاموضوع كه خود 
بودن چنين وقوفي باشـيم، جـايي بـراي تفصـيل بـين صـورت شـك در         قائل به مجزي

  واقع حكم قاضي عامه وجود ندارد.مخالفت با  مخالفت با واقع و علم به
الجـارود   ؛ عمومـاً و روايـت ابـي   صورت، اگـر اقتضـاي روايـات آمـر بـه تقيـه      درهر

كنيم كه آيـا روايـات معـارض و     وجو جستجزا بپذيريم، بايد را بر ا مسئلهخصوص در
  روايات مجوز وجود دارد يا خير؟ موانعي در مقابل اين
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  در مقامروايات محتمل المانعيه 

  رفاعه ه. مرسل۱

    رفاعه است: همرسل ،در مقام باشد از رواياتي كه ممكن است مانع
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راهـي بـراي    اينكـه پوشي از سـند و فـرض    وجه داللت روايت بر منع، بعد از چشم

افطار  هـ که بعيد هم نيست ـ فرمايش امام در قضاي روز   ،تصحيح آن وجود داشته باشد
تنها وجوب روزه را در آن روز برداشته  تقيهشود  است كه معلوم مي تقيهشده، از جهت 

در روزه، مقتضـي اجـزا نيسـتند و از     تقيـه بنابراين، اوامـر   .ولي قضاي روزه باقي است
اي، هـم   پـس در عبـادات تقيـه    .شود ت ميص روزه در اين روايت الغاء خصوصيخصو

  ا و اعاده، به قوت خود باقي است.قض
اساسـاً  شده، آن است كـه در اينجـا تقيـه     اما اشكالي كه به اين تقريب و داللت وارد

ما، وقـوف بـه طـور کامـل تـرك       مسئلهدر كه  درحالي منجر به ترك عبادت شده است؛
نشده، بلكه وقوع آن در عرفه كه شرط آن است ترك گرديده و خود وقـوف نيـز تمـام    

اين ماحصل اشكالي اسـت كـه مرحـوم     .عبادت حج نيست، بلكه جزء آن عبادت است
  ٤٩.اند فاضل لنكراني در كتاب الحج به اين داللت كرده اهللا آيت

مـاه مبـارك، خـوردن غـذا      هل ايشان اين است: گرچـه در روز اما اشكال ما بر اشكا
، خوردن، آن هم در يك ساعت خاص نيسـت  ل روزه است، ولي تمام عبادت، تركمبط

ت مثـل  مات در تمـام زمـان آن و از ايـن جهـ    محر هبلكه روزه عبارت است از ترك هم
لي، مانند غـذا  حسب طبع او ود؛ چون ترك وقوف در روز عرفه بهحاضر خواهد ب مسئله
نتيجه مبطل اصل حج خواهد بود و قضـاي   ن در روزه است كه مبطل وقوف و درخورد
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كه گفته شـود بـر غـذا خـوردن در     حج مانند قضاي روزه واجب خواهد گرديد، مگر آن
در روز عرفـه عرفـاً   ولي بر ترك وقـوف   ،ق استماه مبارك، عرفاً ترك روزه صاد هروز

   .نتيجه ترک حج صادق نيستترك وقوف و در

  روايات آمر به نماز فرادي در جماعت ميان عامه .۲

دومين دسته از روايات وارد در تقيه كه ممكن است مـانع در مقـام باشـند، روايـاتي     
اند كه مفاد ايـن   ه نمودههستند كه امر به قرائت مخفي در حين اداي نماز جماعت با عام

روايات آن است كه تقيه مجوز ترك قرائت در نماز با عامه نخواهد بود و ايـن نمـاز در   
  ي اما به شكل جماعت است.واقع نمازي فراد

ـ    تاما با دق در مقـام مرتفـع شـود؛ بـدين      آنهـا ت در مفاد اين روايـات، شـايد مانعي
مفيد عدم اجـزا در جـايي كـه تقيـه     امكان، درصورت  كه اثبات لزوم قرائت سوره جهت

متوقف بر ترك جزء يا شرط باشد نخواهد بود؛ به عبارت ديگر، اثبات شيء نفي ما عدا 
  روايات در مقام ثابت نخواهد بود.ت اين و خالصه مانعي كند نمي

بـه   تقيه اين شد كه اگر داللت روايات را بر اجزا در مـورد مـأتي  بحث در ادله  هنتيج
ثابـت   آنها، با تقريبات مذكور بپذيريم، مانعي در مقابل تقيهفاقد شرط يا جزء، به جهت 

ه بـا سـاير مسـلمانان،    اي در غير عرفـه همـرا   تقيهما نحن فيه، وقوف  مسئلهنيست و در 
ه خواهد بود و از اين جهت فرقي ميان شك در مخالفـت و علـم بـه    ذم ئمجزي و مبر

  واقع نيست.لفت حكم قاضي عامه با مخا

  هقطعي ه. سير۳

حـج، همـراه بـا     یدليل ديگري كه امكان تمسك به آن براي اثبات صـحت و اجـزا  
ن مردوعه از زماه غيرقطعي هه حكم قاضي عامه وجود دارد، سيراي و مستند ب وقوف تقيه

  تاكنون است. :ائمه
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  آيت اهللا خويي

  فرمايد:   اهللا خويي در اين باره مي مرحوم آيت
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مناسـك معلـوم اسـت، ايـن سـيره را      كه از عبارات فوق در شـرح   طور ايشان همان
خصوص مورد شك در هالل از جهت حكم قاضي عامه و نه مورد علـم بـه خـالف    در

االبتال از مـوارد كثيـر   ،داند و تقريب بيان ايشان اين است كه وقوف در عرفـات  ثابت مي
وقوف در عرفـات در   ،شود و از آن زمان تاكنون براي مؤمنان است كه هر سال تكرار مي
بوده است و شك در حكم حاكم از مـوارد  عامه  بسياري از موارد از جهت حكم قاضي

موجـب   مسـئله در اين  تقيهها بوده است و اگر  ناپذير در طول اين سال قطعي و اجتناب
ثابت بود، حتمـاً بايـد    مسئلهبود و نياز به اعاده و قضا در وقوف و حج نصحت  اجزا و

شـد؛ مثـل آنچـه از     ولو به بعـض از مـؤمنين صـادر مـي     ،:امر به اعاده و قضا از ائمه
ولـي در عـين حـال     ؛شده به ما رسيده اسـت يات در باب صوم و قضاي صوم افطارروا

کنون تا :مان ائمههيچ روايتي در اين خصوص وجود ندارد و اعاده و قضاي حج از ز
 و مؤمنين اكتفـا بـه وقـوف بـا     :هيچگاه براي ما معهود نبوده است و سيره قطعي ائمه

ت كه در مورد شـك در حكـم   قطعي اس هبوده است و اين همان سير آنهاو حج با عامه 
در عامـه   وقوف با یت است و موجب حكم به صحت و اجزاقاضي عامه، براي ما حج

  واهد بود.هنگام شك در حكم قاضي خ
عـدم امـر   اينكـه   كننـد و آن  ري را دفع ميد از استدالل به سيره، اشكال مقدايشان بع

دوم حج از جهت عدم تمكن مـؤمنين از وقـوف    هبه وقوف در سال بعد و اعاد :ائمه
تـوانيم   بيان ايشان در دفع اشكال ايـن اسـت كـه نمـي     .وقوف اول یبوده است، نه اجزا



 ۳۴۵  حجه... اختالف در هالل ذي
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

ـ    ،قعيت براي وقـوف دوم متمادي هيچگاه مو هاي قبول كنيم در طول سال  هولـو بـه بهان
هايي از زمان ايـن امكـان وجـود     چيزي در موقف ميسر نبوده و حتماً در برههکردن  پيدا

به ما نرسيده و اين دليل بر ثبوت سـيره در   آنهاولي هيچگاه چنين امري از  ،داشته است
  ٥١ .استعامه  ما نحن فيه در حال شك در حكم قاضي مسئله

  آيت اهللا فاضل لنکراني

 =در ذيل فتواي امام خميني ٥٢له،اهللا فاضل لنكراني در شرح تحريرالوسي مرحوم آيت
، حـج را صـحيح و   »بـودن حکـم   علم بـه خـالف  «و » شك در حكم«در هر دو صورت 

 هخـويي در تمسـك بـه سـير    اهللا  دانند؛ ايشان بعد از نقل استدالل مرحوم آيت مجزي مي
  فرمايند: به مورد علم به خالف ميدر حكم قاضي، نسبت  مورد شكقطعيه در
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كه در عباراتشان مشهود است، صورت حصول علم به خالف را در  گونه همانايشان 
گرچه عادتاً حصول علم به خالف نسبت  ؛داند هاي متمادي قطعي و يقيني مي طول سال

توان انكار كرد و مؤيـد   را نمي آن به حالت شك موارد آن كم بوده است ولي اصل وقوع
. پـس  كنـد  مورد ماه مبارك رمضان تأييد ميرفاعه است كه وقوع اين امر را در هآن مرسل

از فـرايض   حـج اينكـه   چنين مواردي بوده و با توجه به حجه هم حتماً در مورد ماه ذي
مهم الهي است، حتماً بايد در آن موارد بـه عـدم اجـزا و يـافتن مندوحـه بـراي وقـوف        
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شـد؛ در   به مؤمنين اشـاره مـي   :صحيح و يا حداقل تبديل حج به عمره، از سوي ائمه
ـ  هاين دليلي است روشن بر ثبـوت سـير   كه چنين مطلبي معهود نيست و حالي ه در قطعي

  شك در مخالفت حكم قاضي با واقع. واردموارد علم به خالف؛ مانند م
عمليه از ادله لُبيه اسـت و   هاند كه سير كردهري را دفع له بعد از آن، اشكال مقد معظم
ه بايد بر قدر متيقن اکتفا كرد و قدر متيقن در مقـام صـورت شـك در حكـم     در ادله لبي

از  اقبول كبرايشان ضمن  .عملي تمسك كرد هتوان به سير قاضي است و بيش از آن نمي
در سـطور  داند؛ زيرا با توضيحات ايشـان   حاضر را از صغريات آن نمي مسئلهمستشكل، 

ن است و سـيره  م به خالف مشكوك نيست، بلكه متيقمورد علالذكر، ثبوت سيره در فوق
  ٥٣.باشد و اجزا ميصحت  در هر دو حالت دليل بر

هـاي پيشـين مـورد     بخـش الجارود است كه در  عملي در مقام روايت ابي همؤيد سير
جا به اين مطلب اشاره شد كه گرچـه سـؤال در خصـوص     دقت قرار گرفت و در همان

آبـي   ،ه به سياقمطلق است و اطالق آن هم با توج 7مورد شك است ولي جواب امام
از تقييد است و بالجمله سومين دليل در موارد شك و علم بـه مخالفـت حكـم     يو عار

  غير مردوعه است.قطعيه  هاقع سيرقاضي با و

  نفي حرج. ادله ۴

، از مسـئله در ابتداي اين نوشتار بيان صاحب جواهر را در فتـواي بـه اجـزا در ايـن     
جهت لزوم حرج در ترك قول به اجزا آورديم که ايشان بعد از اشاره به موضوعي بودن 
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كسي اسـت   هماندن تكليف عبادي حج بر ذم باقيحكم به عدم صحت و اجزا،  هالزم
كه حج بر او مستقر شده است و وجوب حج بر كساني است كه بعد از اين حج، دوباره 

وارثـان   هميسر شود. همچنين لزوم حج بر عهد آنهاطريقي براي  استطاعت مالي، بدني و
معلـوم  اينكـه   كه قبل از انجام حجِ استقرار يافتـه، از دنيـا بـرود و    صورتيدر ؛ميت است
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هاي بعد، همين شك در حكم قاضي يا علم بـر خـالف بـودن آن     نيست در سال يا سال
مـا نحـن فيـه، باعـث عسـر و       لهمسئمجدداً اتفاق نيفتد و به حسب ظاهر، عدم اجزا در 

درصورت عدم پذيرفتن ادلـه اضـطرار و    بنابراين، .ين خواهد بودمکلفحرج شديد براي 
حـرج  ادلـه   طور عدم پذيرش سيرة ثابته در مقام، عنوان دليل بر اجزا و همين تقيه به هادل
  جزا در مسئله حاضر شمرده شود.ا تواند به عنوان دليل بر مي

ـ  ي بـود كـه مـورد تمسـك فقهـاي عظـام در حكـم بـه اجـزا در          ا هآنچه گذشت ادل
  هاي موضوع مورد بحث، قرار گرفت. تفصيل

  ايفرض عدم صحت حج تقيه .٢

  ايوقوف تقيه یجزاعدم ا هنتيج ،»من فاته الحج«صدق عنوان  الف)

اي كافي نـدانيم، چنـين    يادشده را در تصحيح وقوف و حج تقيهكدام از ادله  اگر هيچ
بعـد از وقـوف    او اين است كه هخواهد بود و وظيف» من فاته الحج«محرمي از مصاديق 
مفرده عدول کند  هعمرتكليفي، به  هزائران در موقفين، ازجهت تقي هصوري، همراه با بقي

اگر حـج  دهد و از احرام خارج شود و  مفرده را انجام همفرده اعمال عمر هو با نيت عمر
درصـورت   گرنـه و دعد براي انجام اعمال حج محـرم شـو  او مستقر بود، سال ب هبر عهد

احـرام  ديگـر بـه    هاي بعد، بـار  بقاي استطاعت تا سال بعد يا حصول استطاعت در سال
  حج، محرم شود.

  احتمال صدق عنوان صد و حكم مصدود ب)

تقيـه در  وشته اشاره به فرمايش صاحب مسالك شد كـه ايشـان ادلـه    در ابتداي اين ن
داند و چنين شخصي را از مصـاديق مصـدود شـمرده اسـت كـه       را ثابت نمي مسئلهاين 
چنين شخصـي   ،ولي در نظر بدوي .و خروج از احرام استکردن  آن، لزوم قرباني هنتيج

ـ  مصدود خارج است؛ زيـرا در روايـات  تخصصاً از موضوع ادله  اب الصـد، صـد را از   ب
از اهـل سـنت اطـالق     عرفاً بر مخـالفين شـيعه   ،»عدو«اند و عنوان  ردهشم» عدو«جانب 
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نمايد، ولي در عـين   قع نمياي از موارد بعيد از وا گرچه عداوت باطني در پاره ؛شود نمي
البتـه نقـد و    .نيسـت  العـدو  ةجههور عرفي، چنين شخصي مصدود من حسب ظ حال به

د كه خارج بررسي فرمايش صاحب مسالك نياز به دقت و تأمل بيشتري در ادله صد دار
  از وسع اين نوشته است.

  والحمدهللا اوالً و آخراً و ظاهراً وباطناً 
  .و الحمدهللا رب العالمين

  
  

                                                           

، باب اول از احكـام  ١٢صالة الجماعه و ج ٧٥و  ٣٤و  ٣٣و ١٠و ٦و ٥، باب ٨وسائل الشيعه، ج. ١

  از ابواب امر به معروف و نهي از منكر. ٢٦، باب ١٦العشره، ج

جهت اطالع بيشتر رجوع کنيد به کتاب رؤيت هالل (مجموع تحقيقات فقهي دفتر تبليغـات  . ٢

  .١٥٠ـ  ١١٣صص ،١ج  ،اسالمي)

  .٣٩١، ص ٢مسالک االفهام، ج . ٣

  .٣٢، ص ١٩جواهر الکالم، ج . ٤

  همان.. ٥

  .٧٩رسائل فقهية ص . ٦

  .٨٦مناسك حج، ص. ٧

  .، مسئله ششمهمان. ٨

  .٤٨٢دليل الناسك، تعليقة و جيزة علي مناسك الحج، ص . ٩

  .٤٨٣، ص همان. ١٠

  .٢٢٧صالة الجماعه، ص . ١١

  .١٥٨ -١٥٣المعتمد في شرح المناسک، صص . ١٢

  همان.. ١٣

  .٧، مسئله ٤٤، ص ١تحرير الوسيله، ج. ١٤
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  .١٠٤، ص٥كتاب الحج، ج . ١٥

  .٥٢اي، ص مناسک حج، آيت اهللا خامنه. ١٦

  همان.. ١٧

  .، مسئله ششم٢٦٨ص   ،٢جامع المسايل، ج. ١٨

  .٢١٦، ص ٣براهين الحج للفقهاء والحجج، ج . ١٩

  .٨١رسائل فقهيه، ص . ٢٠

  .١٥٤، ص ٣المعتمد في شرح المناسك، ج . ٢١

  .٧، از ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ٥٧، باب ١٠وسائل الشيعه، ج . ٢٢

  .١٥٣، ص ٣المعتمد في شرح المناسك ج. ٢٣

  .٧از ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث  ،٥٧، باب ١٠وسائل الشيعه، ج . ٢٤

  .١٥٦، ص ٣المعتمد في شرح المناسک ج . ٢٥

  مسئله ششم. ،١٨٦، ص ٢امام خميني، ج ، الرسائل. ٢٦

  ، مسئله ششم.٢٦٨، ص٢ل، جئجامع المسا. ٢٧

  .٢٦٨، ص٢، جاهللا بهجت آيت، لئجامع المسا. ٢٨

  .١٩٠و  ١٨٩ ،١٨٨ص ص، ٢ج ،امام خميني، الرسائل. ٢٩

  .٣از ابواب امر و نهي، حديث  ٢٥وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، باب . ٣٠

  .١٥ديث ، ح١٢، كتاب االيمان، باب همان. ٣١

  .١از ابواب امر و نهي، حديث  ٢٥، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، باب همان. ٣٢

  .٧٨رسائل فقهيه، شيخ انصاري، ص . ٣٣

  .٨٥مناسك حج، شيخ انصاري، ص . ٣٤

  .٣٢، ص ١٩جواهر الكالم، ج. ٣٥

  .٤٨١دليل الناسك، تعليقة و جيزة علي مناسك الحج، ص . ٣٦

  .٢٢٧، ص اصفهانيصالة الجماعه، محقق . ٣٧

  همان.. ٣٨

  .١٥٣، ص٣المعتمد في شرح المناسك، ج. ٣٩
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  .١٥٤، صهمان. ٤٠

  همان.. ٤١

  همان.. ٤٢

  .٢١٦، ص٣براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج. ٤٣

  از ابواب اذان. ٣، باب ٥از احکام شهر رمضان، ج  ١٩، باب ١٠وسائل الشيعه، ج . ٤٤

  .٧و ١حديث از ابواب ما يمسک عنه الصائم، ٥٧باب ،همان. ٤٥

  .٦٣و  ٦٢، صص٥ج، بجنوردي، القواعد الفقهيه. ٤٦

  .٦٤، صهمان. ٤٧

  .٥، حديث٥٧، باب ١٠وسائل الشيعه، ج. ٤٨

  .١٠٦، ص٥فاضل لنكراني، ج ،كتاب الحج. ٤٩

  .١٥٤، ص٣المعتمد في شرح المناسك، ج. ٥٠

  .١٥٦، صهمان. ٥١

  .١٠٨، ص٥فاضل، ج، كتاب الحج. ٥٢

  همان.. ٥٣

  .٣٢ص ،١٩جواهر الكالم، ج. ٥٤



  
  
  
  
  

  فقه و مناسك حج در ارتباط با امور پزشكي و بهداشتي

  سيدمحمدعلي فقيهي

  .ش   ه١٣٩١، تابستان ٨٠مارهميقات حج، ش

انـد؛ از جملـه   حج داراي ابعاد مختلف و گوناگوني است که از جهاتي با يکـديگر مـرتبط  

رو بـه ارتبـاط ابعـاد فقهـي     ي است. نوشتار پـيش ابعاد حج، ابعاد فقهي و بهداشتي و پزشک

پردازد. اين مقاله در دو بخـش بـه نگـارش    مناسک حج با ابعاد بهداشتي و پزشکي آن مي

نظر از عوارض خارجي آن، مطـرح   درآمده است؛ در بخش نخست، احکام فقهيِ حج، صرف

بـاتي و آنچـه   شده است؛ اين بخش از دو جهت مورد بحث قرار گرفته است: الف) جنبـه اث 

بهداشت و مسايل پزشکي در حج است که در اين مورد به پـنج مسـئله اشـاره    کننده  تأکيد

شده است؛ ب) احکامي که در نظر ابتدايي از آنها عدم سازگاري با بهداشت و امور پزشکي 

  شود. در اين جهت سيزده مورد از مناسک حج مطرح و بررسي شده است. برداشت مي

عـوارض   واسـطه  لي مورد بررسي قرار گرفته اسـت کـه بـه   ئمقاله، مسادر بخش دوم 

کنند. در اين بخـش پـنج مسـئله    با امور بهداشتي و پزشکي، ناسازگاري پيدا مي خارجي

مطرح و بررسي شده است. در پايان مقاله مطالب و تذکراتي در قالب خاتمه بيـان شـده   

  است.

  مقدمه

خود  الهي است به زيارت خانهعظيم جهاني و اجابت دعوت و فراخوان  کنگرهحج 
تعلـيم   ،از آدم تا خاتم کيفيتي که به پيامبران و رسوالنش،و حضور در سرزمين وحي، با 
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به لحظـه مـورد نيـاز      فقهي بسياري است که لحظه مسايلبزرگ، داراي  . اين فريضهداد
کـه   گونـه  آنطور صحيح انجام دهنـد و   بهحجاج است تا با عمل به آن، مناسک حج را 

بزرگ الهي را براي جلب رضايت حق به اتمام رسانند؛  تعليم داد، اين وظيفه پيامبر خدا
 (قرآن کريم فرمود:  که چنان

ْ
وا ا� Iتِم

َ
ِ  جَو أ ُعْمَرَة ِب?

ْ
  )۱۹۶(بقره:  .)َو ال

پوشيدن لباس  ،اگوني است؛ همچون گفتن لبيکاحکام و اعمال حج داراي ابعاد گون
و مشـعر و منـا، طـواف    احرام، خودداري از انجام محرمات احرام و مانـدن در عرفـات   

 ،در آن هرولـة انجـام نمـاز طـواف، حرکـت ميـان صـفا و مـروه و         خـدا،  پيرامون خانه
  .کردن مو و ناخن (تقصير) يا تراشيدن سر (حلق) قرباني، کوتاه ،جمرات رمي

عالوه بر امور عباديِ گوناگون، داراي ابعاد مختلف اجتماعي،  ،اهللا الحرام زيارت بيت
باشـد و ايـن ابعـاد مختلـف، از     نيز مي ...سياسي، اقتصادي، تربيتي، پزشکي، بهداشتي و

جهاتي مرتبط به يکديگرند؛ از جمله اين ارتباطات، ارتباط احکام فقهـي حـج بـا امـور     
  شود: عمده تقسيم ميپزشکي و بهداشتي است که اين ارتباط به دو بخش 

ايـن  است کـه  نظر از عوارض خارجي آن  ، صرفـ بخش نخست، احکام فقهيِ حج
بهداشـت و  کننده  اثباتي و آنچه تأکيد يکي جنبه از دو جهت جاي بحث دارد:هم بخش 

ابتدا از آن برداشت عدم سـازگاري  مسايل پزشکي در حج است؛ و ديگري، احکامي که 
  .شود يبا بهداشت و امور پزشکي م

افتـد و موجـب    عوارض خارجي اتفـاق مـي   واسطه ـ بخش دوم، مسايلي است که به
  .شود اشکال و زحمت در انجام اعمال مي

  نظر از عوارض خارجي آن احكام فقهي حج، صرف: بخش نخست

  : جنبه اثباتی و تأکيدکننده بهداشت در حجحيه اولنا

ت و داراي مسـتحبات و  پزشـکي در حـج اسـ    مسـايل بهداشـت و  کننده  آنچه تأکيد
  واجباتي است؛ عبارتند از:
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گويد:   حريز؛ يد بر نظافت و بهداشت در شروع حجمستحبات قبل از احرام و تأک .١
� «در مورد آمادگي براي احرام پرسـيدم، فرمودنـد:    7امام صادقاز p	 K��� �* &��	 �C K¤�S� ���	&8 Ki �6

 &% �s� �DK�� �bK8 �F �* &� &�� k]��«هـا  گـرفتن نـاخن  « آمادگي براي احرام با چنـد چيـز اسـت:    ؛ يعني، 
در روايـات  البتـه   ».تراشـيدن موهـاي شـرمگاه   و موهاي پشت لب و کردن شارب  کوتاه
  ١نيز اضافه شده است.مسواک کردن موهاي زير بغل و  تراشيدن يديگر

شـود، پيشـگيري   در واقع از آنچه موجب پيدايش بوي عرق و اجتماع ميکروب مـي 
  .استشده 
لزوم نظافت و طهارت لباس احرام، تا زماني که شخص محـرم اسـت و طهـارت     .٢

  .بدن و لباس هنگام طواف و نماز آن
� ��4¬��	��& «امام صادق در مورد آنچه براي حاجي الزم است، فرمودند: %	 �9��£�s �w �$ �� K8  ؛٢»*� !�

  ».الزم است بر تو نظافت لباس«
با لباس کثيف احـرام  «کثيف فرمودند:  با پارچه ديگر در مورد محرم شدن در روايت

	��I  Á «و در ادامه فرمود:  ».نپوش �F�� �m �G	 &[KM�6 K�	&#�� �* NE� ��	 �F �L	 ks&7 ��V ���  Y	�7 �L �8	 K( �q �m ��V	 �[  ؛٣»*� ��
تر است و تطهير لباس کثيف، بـه شسـتن آن    گويم حرام است، ولي تطهير آن نزد من محبوب نمي«

  ».است
 در مورد لباسي که در حال طواف خوني شده، فرمودند: ديگر، امام صادقر روايتي د

طواف را ادامـه   گاه آنجاي خون را نشان کن و از طواف خارج شده، خون را بشوي و «
  ٤».بده

هاي طهارت لبـاس و بـدن، دوري از آلـودگي اسـت؛      روشن است، يکي از حکمت
ورود به حرم و غسل براي طـواف،  استحباب غسل قبل از احرام و غسل قبل از  که چنان

  .هاي آن، نظافت و رفع آلودگي است يکي از حکمت
   .استحباب سفيد بودن لباس احرام و کراهت سياه بودن آن. ٣

:& «امام صادق فرمود:  �V K��S� &� KVk4�� &) �E &�K �_ I« شود در لباس سياه احرام بسته نمي«؛.«  
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�� «در روايت ديگر آمده است:  �E �� KF��0 �� K� �1 K �R KV�r &) &Q� ��V �پيامبر خـدا در دو پارچـه   «؛ ٥»�

  ».اي سفيدرنگ محرم شدند پنبه
با توجه به اينکه آلودگي در لباس سياه مشخص نيست و کثيفي در لبـاس سـفيد بـه    

اهميت دادن اسالم بـه دوري از آلـودگي    ايان است، اين حکم در اسالم، نشانهخوبي نم
  .هنگام حج است

َْقُضـوا ( آيهامام رضا در تفسير ؛ تأکيد بر رفع آلودگي پس از انجام اعمال منا .٤ ُعـم? !ْ

	º& �� «د: فرمودن )۲۹ (حـج:  )َيَفَثُهمْ  �� �VK�� �� K�	 �� �* &��	 �C K¤�S� ���	&8 Ki �6 ��	 �Ck\�� �w	'«مقصـود   ؛ يعنـي ٦
. و در ها از خـود اسـت   ها و دور کردن چرک خداوند از اين جمله در آيه، گرفتن ناخن

َو ( :هـا، طـواف حـج را انجـام دهنـد      فرمايد: پس از برطرف کردن آلـودگي  آيه مي ادامه

َعتِيقِ 
ْ
َْيِت ال فُوا بِا&ْ و? َط? ْ!(.  

بقـره   خداونـد در سـوره  ؛ ها خودش از آلودگي خانهتأکيد قرآن بر تطهير بيت و  . ٥
ـرا (فرمايد:  خطاب به ابراهيم و اسماعيل مي ۱۲۵آيه  Uْن َطه

َ
ـائِِفTَ أ  و در سـوره  )بَيْـِ�َ لِلط?

ـائِِفTَ (خطاب به حضرت ابراهيم فرموده است:  ،۲۶آيه حج  ْر بَْيِ�َ لِلط? Uآيهاين دو . )َو َطه 
اهللا از آلودگي معنـوي و شـرک اسـت و از سـوي      يفه، از سويي مربوط به تطهير بيتشر

ام صادق در تفسير همـين  ام که چنان است؛ ديگر مربوط به تطهير و نظافت ظاهريِ بيت
  آيه فرمودند:  

 �I KU�� & K= �D K8&� d&H�=K' �! �*  kI&7 �� �� K �! �;�S� �* �u �� �DK�� �LK' �� �� �( �q K � N� &���� �V �� �* ® � k[�M�6 �*W٧ 
� ��� خدا که داخل اين خانه نشود مگـر در حـالي   سزاوار است براي بنده�� ���� � 

�	� �� �� ��� � ���� ��� �� � !��"�� ���، �#� 	�� $��� ���.   

و در روايت ديگر آمده است که کعبه از بوي تنفسِ مشرکان به خدا شکايت کـرد و  
فرسـتم کـه بـا     در آخرالزمان قومي را براي زيارت تو مـي «خداوند خطاب به او فرمود: 

ل هاي خود را با آن مسـواک و خـال  کنند؛ يعني دندان چوبِ درخت، خود را نظافت مي
  ٨».کنند مي
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  : احکام به ظاهر ناسازگار با مسايل پزشکیناحيه دوم

شـود؛   پزشـکي مـي   مسـايل نگاه نخست، برداشت ناسازگاري با  از برخي احکام، در
  مانند:
*� «هـا و ماننـد آن؛    گرفتن بيني از بوي بد و سرايت آلودگي از بوهاي زباله حرمت .۱

 �I  �w &( KB�!  Y8� &̀ ! ¬��� �� &$ &L &C Ks��  �4�&= �K©�%«.٩  

زدن براي رفع آلودگي؛ آيـا   ها و نياز به ماسک حرمت پوشاندن صورت براي خانم .۲
زدن براي جلوگيري از آلودگي با توجـه بـه اينکـه بخشـي از صـورت پوشـانده        ماسک

  بايد گفت: اينجا  شود، جايز است يا نه؟ در مي
را مصـداق گـرفتن بينـي از    و آن    اوالً: بعضي از مراجع ماسک زدن را جايز دانسـته 

   .دانند اند و چنين پوششي را از محرمات احرام نميبوي بد نشمرده
سـازد،  مـي  اي است که استفاده از ماسک را ضروريثانياً: اگر آلودگي محيط به گونه

داننـد و معتقدنـد کـه     مراجع تقليد استفاده از ماسک را جايز مي در چنين وضعيتي، همه
نابراين، سفارش پزشکان بـه اسـتفاده از ماسـک در مواقـع ضـرورت،      ب .کفاره هم ندارد

  .اشکال ندارد
اش اسـتفاده نکـردن از مـواد شـوينده      حرمت استفاده از بـوي خـوش کـه الزمـه     .۳

مانند مايع دستشويي، خميردندان خوشبو، شامپو و صابون اسـت، آيـا موجـب     خوشبو،
  گوييم:پرسش ميدر پاسخ اين  ها در بدن نيست؟ ماندن آلودگي باقي

بنـابراين زائـر    .اوالً: چنين نيست که تمام اقالم مواد شوينده بوي خوش داشته باشند
بيني الزم را به عمل آورده، از صابون و شامپوي بدون بو براي حال احـرام   تواند پيشمي

  .بيني غالباً انجام شده است) طرف سازد (البته اين پيش ها را بر استفاده کند و آلودگي
اسـماعيل   .ثانياً: استفاده از بوي خوش در حال ناچاري اشکال ندارد و حـرام نيسـت  

نوعي بيماري بر من عارض شد کـه از صـورتم بـوي تعفّـن استشـمام      « :بن جابر گويد
از امام صادق پرسيدم: طبيب دارويي تجويز کـرده کـه    .شد و من در حال احرام بودم مي
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دارو را  .اشـکالي نـدارد  «ش دارد؟! امام فرمودند: در بيني خود بريزم و آن دارو بوي خو
  ١٠.شوداستفاده مي» سعوط«و اين معنا از واژة  ».در بيني خود بريز

  خون در آوردن از بدن جايز نبوده و در دو مورد سبب اشکال است: .۴
حل ايـن   راه. آيد، استفاده از مسواک حرام است ها خون مي در مواقعي که از لثه )الف
بـا   .هـا خـون نيايـد    اي که از لثـه  گونه آن است که از مسواک نرم استفاده شود؛ بهمطلب 

حتـي هنگـام   ، زدن به هنگام وضـو توصـيه کـرده اسـت     توجه به اينکه اسالم بر مسواک
از حضـرت سـؤال   «بن عمـار گويـد:    معاوية .احرام، سفارش به زدن مسواک شده است

هاي اسالم  مسواک زدن از سنت .مسواک بزندبله، « ؟ فرمودند:»کردم محرم مسواک بزند
  ١١».است

در  کـه  وردن خون از بدن باشد، حرام نيست؛ چنانهنگام معالجه، ناگزير از در آ) ب
روايتي از علي بن جعفر نقل شده که گفت: از برادرم موسي بن جعفـر سـؤال کـردم در    

تواند سرِ آن  آيا ميکند، مي مورد محرِمي که در بدنش تاول و جوش است و او را اذيت 
�«تاول را قطع کند؟؛  �[	 ��K� �� �.�M Ki �! KU�� �L�� �̀ �8 K/�! K� �� &L!&; Kv�6 �� ��K4�=K�� &L&� �UV �حضـرت فرمودنـد:    ،»?#�6

» �I  ��K�   ١٢.شود آمدن مي گاهي سبب خون ،با توجه به اينکه قطع تاول ».اشکالي ندارد«؛ »��
سوزد و اذيـت  جراحت و زخمي دارد که مياگر محرم «در روايت ديگر آمده است: 

همچنين در روايتي آمـده اسـت: اگـر کسـي      ١٣».جايز است آن زخم را بشکافد ،کند مي
تواند بدن خود را بخارانـد؟ حضـرت    نوعي بيماري پوستي) دارد، آيا مي بيماريِ جرب (

  ١٤».اشکال ندارد، حتي اگر خون هم بيايد«فرمودند: 
ود که آمپول زدن در حال احرام، در صورتي که سبب خـون  ش از روايات استفاده مي

  .آمدن از بدن شود، در حال ناچاري اشکال ندارد
حرام بودن استفاده از کرِم و پماد براي محرم، با توجـه بـه حرمـت روغـن مـالي       .۵

  .کردن بدن
پماد يـا کـرِم اسـتفاده    دهد شخص محرم بايد از  در مواردي که پزشک تشخيص مي
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پاسخ اين است که استفاده از کـرم و روغـن در حـال ناچـاري      او چيست؟ وظيفهکند، 
  .اشکال ندارد

تواند  نقل است که فرمودند: اگر در بدن محرم تاول يا دمل بود، مي 7از امام صادق
!��K «آن را بشکافد و با روغن مداوا کند؛  �� K*�� �� KB �(&� &m &*� � ��K� �*«.در روايات ديگر در مورد  ١٥

  ١٦».مداواي آن با روغن اشکال ندارد«ي که دست و پاي او تَرک دارد، فرمودند: کس
در نتيجه، استفاده از پماد و کرم در حال ناچاري، براي معالجه اشـکال نـدارد و اگـر    

کفاره هم ندارد و اگر پزشک تشخيص داد کـه بايـد در حـال     ،بوي خوش نداشته باشد
  .تشخيص او الزم استعمل به  ،احرام از پماد استفاده شود

حرام بودن زينت و آرايش در حال احرام، اگـر نيـاز بـه اسـتفاده از سـرمه بـراي        .۶
تقويت چشم باشد ـ با توجه به اينکه سرمه از قبيل زينت بـراي چشـم اسـت ـ وظيفـه       

  چيست؟
�K «اند:  فرموده 7امام صادق &y�\ K#�\ K8 �9 &LK���&7 Kc k��M K�� � خـاطر   د، بـه اگـر زن نـاگزير شـو   «؛ ١٧»7&;�

  .»تواند از سرمه استفاده کند تقويت چشم مي
پوشاندن سر و نياز به پوشاندن آن؛ مثالً باندپيچي کردن يا استفاده از کـاله بـراي    .۷

  .بعضي از اشخاص در حال احرام
در مورد محرِمي پرسيد که گوش او  7در روايت آمده است: شخصي از امام صادق

 ز ناحيـه ترسيد اگر در معـرض بـاد قـرار گيـرد، ا    به طوري که مي ؛مشکل پيدا کرده بود
تواند گوش خـود را بـا چيـزي ببنـدد؟ حضـرت       آيا چنين کسي مي ؛گوش مريض شود

��I K « اشکال ندارد: فرمودند �D �s  kI&7 �* �w&� �; ��� �� � �;&7 �w&� �p&� ��K� ��  �3 يعنـي اگـر از مريضـي     ؛١٨»�9
ر ناچار نيست و ترسي ندارد که مريضي بـه وجـود آيـد،    ولي اگ ،ترسد اشکال ندارد مي

  خود را نبندد. گوش
اما اگر ناخن، مـثالً بـه خـاطر شکسـتگي،      .گرفتن ناخن است ،از محرمات احرام .۸

صـورت  امام صادق فرمود چيدن ناخن در ايـن  چه بايد کرد؟ ،موجب اذيت انسان شود
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� « :اشکال نداردi�� K8 �9 &L!&; Kv �6 K��s� �1 KU&¨ �9 �[ k/�«.١٩  
کـه محـرم    ولي اگر پزشک تشـخيص دهـد   ،کندن دندان از محرمات احرام است .۹
درد، شـخص   به سرعت دندان را بکشد يا دندان تواند تا پايان احرام صبر کند و بايدنمي

کند، کشيدن دندان در چنين مواردي که از روي ناچاري است، اشکال  محرم را اذيت مي
  .ندارد

کنـد، آيـا    درد او را اذيـت مـي   درباره محرمي پرسـيدند کـه دنـدان    7از امام صادق
	�WWW �I K« :تواند آن را بکشد؟ حضرت فرمود اشکالي ندارد مي �D �s ���	 �i �9 �L	 �D �8 Ki �! �� �L �� K &� &L!&; Kv�6 

 &� ��K� �� &L«.٢٠  
دن و حيوانات و جنبندگان حـرم  يکي ديگر از محرمات احرام، کشتن حشرات ب .۱۰
در روايـات آمـده اسـت کـه     ، رات يا حيوانات سبب اذيب انسـان شـوند  اگر حش است؛

اگـر محـرم   «پرسيدم:  7ها اشکال ندارد؛ جميل بن دراج گويد، از امام صادقکشتن آن
؟ امـام فرمودنـد:   »کند چگونه اسـت  مي تکک و پشه را بکشد، در صورتي که او را اذي

  ٢١».اشکال ندارد«
  در روايت ديگر آمده است:  

 Á� �1 �E &� Ky�+� ��� �� � �$  Y8� �3	 �9 �ªK: &�	 �! K �g KU&¨	 �9 �L	 K8�\ Ki�� K8 �9 �	 �� & KG �q �* &c�k� �KP� �* &~��= ¬(�� �� &$ &L &( KC�s 
 K: &� �6 �mW٢٢ 

حيوانات درنده يا مارها ترسيد، اشکال ندارد که او را بکشد ولـي اگـر   هرگاه محرم از 

  آسيب نرسان. هارسانند، به آن آسيبي به تو نمي

يکي از محرمات احرام استظالل و رفتن زير سـايه بـراي مـردان، در حـال طـي       .۱۱
کننـد و سـوار شـدن     همين جهت مردان از ماشين غيرمسقف استفاده مـي  ؛ بهاست مسير

زدگي و رماخوردگي و در مواردي موجب گرمـا ماشين غيرمسقف گاهي سبب ابتال به س
  .شود مانند آن مي

  اند:کردهروايات اين مشکل را حل و رفع 
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در ذيل بيـان حکـمِ حرمـت اسـتظالل و زيـر سـايه رفـتن         7بن جعفر  موسيامام 
kI&7  �I h «اند:  فرموده &pk�� �* N% k8 &� &L&� K� �$ K*�� NT! &� �$  �F �b�&M �! k�  KB k]���«يعني زير سايه رفتن حـرام   ؛

سـالخوردگان و  اشخاص ناتوان، ماننـد پيـران و   افراد مريض،  :است، جز براي سه گروه
ي کـه طاقـت حـرارت آفتـاب را     کسـ شوند و  گر زير سايه نروند مريض ميکساني که ا

گروه چهارمي به اين دسته اضافه شده و آنان کساني هستند کـه   ،در روايت ديگر ندارد.
انـد و  شوند و نيز در روايتي، گروه پنجم را افزوده خاطر سرماي شديد مبتال به سردرد  به

  ٢٣.شوند هستند که از باران اذيت مي  آنها کساني
ولـي زيـر سـايه     ،البته در روايات اين باب آمده است که استظالل کند و کفاره دهـد 

تـر از مردهـا    ها از نظر جسمي ضـعيف  با توجه به اينکه زن. رفتن براي او حرمت ندارد
  .هستند، زير سايه رفتن براي آنها از محرمات احرام شمرده نشده است

اگر نياز پيدا کرد لباس دوخته بپوشد، بر او  ،ايات آمده است که مرد محرِمدر رو .۱۲
  ٢٤ .جهت ناچاري لباس دوخته بپوشد و کفاره دهد جايز است به

کـه از قـرآن   طور همـان سرتراشـيدن اسـت و    ،يکي ديگر از احکام و اعمال حج .۱۳
قرآن کـريم در ادامـه   تراشيده نشود؛ ليکن  بايد پيش از ذبح قرباني، سر ،شود استفاده مي

  فرمايد:   مي
ذ(

َ
ْو بِِه أ

َ
 أ

ً
ْو نُُسـٍك  �َفَمْن 
َن ِمْنُكْم َمِريضا

َ
ْو َصـَدَقٍة أ

َ
ِسِه َفِفْديٌَة ِمـْن ِصـياٍم أ

ْ
 )ِمْن َرأ

  )۱۹۶(بقره: 

هرکس مريض باشد يا ناراحتي در سر داشته باشد کـه ناچـار اسـت زودتـر سـرخود را      

اي از قبيـل   مقرر سر خود را بتراشد و عوض آن کفـاره تواند زودتر از زمان  بتراشد، مي

  .روزه يا صدقه يا ذبح گوسفند انجام دهد

شـخص محـرم تغييـر     سر و مريضي سبب شده است که وظيفه بنابراين، ناراحتي در
مـثالً چـون    ر سر تراشيدن براي کسي مضـر باشـد،  گيريم که اگ کند و از اينجا نتيجه مي

چنـين   ،آيـد  خـون او بـه راحتـي بنـد نمـي     و شود  خاطر تراشيدن سر، سرِ او زخم مي به
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  .تواند سر خود را نتراشد و به تقصير اکتفا کند شخصي مي
مواردي که بيان شد اين است که انجام هر يـک از محرمـات احـرام در حـال      نتيجه

يک از احکام و دستورات الهـي در   چجايز است و هي ،غير آن خاطر معالجه و ناچاري، به
. بلکه هماهنگ با امور پزشـکي اسـت   مسايل پزشکي ندارد.غير حج، تعارضي با  حج و

  .اند در هر موردي راه حل آن را بيان فرموده :معصوم قرآن کريم و ائمه
تـوان   آن نميمربوط به موارد ناچاري است و در غير  ،فراموش نشود که تغيير وظيفه

در موارد ناچـاري هـم تغييـر وظيفـه      .ستورات پزشکي حکم الهي را تغيير دادد به بهانه
لـذا تشـخيص    .توان حکمـي را تغييـر داد   سرانه نميطبق روايات انجام شود و خودبايد 

  .مراجع تقليد است ، به عهدهپزشکي مسايلبا مراعات  ،وظيفه

  : حدوث عوارض خارجيبخش دوم

  اند از:افتد عبارت اتفاق مياموري که به دليل عوارض خارجي 
استحباب يا لزوم خوردن مقداري از گوشت قرباني بـا توجـه بـه گرمـاي هـوا و       .۱

  :در اين مورد بايد گفت. آلودگي محيط و سرايت ميکروب
 ني در صورتي است که براي بدن مضر نباشـد و اگـر مضـر    خوردن گوشت قربااوالً

در روايـت نبـوي    کـه  چنانن جايز نيست؛ بلکه خوردن آ .بود وجوب يا استحباب ندارد
�� *� �I  �I «مشهور آمده است:  � �� � � &� ��  &)��  �3�E «شود حکم ضـرري   که از آن استفاده مي

وجود ضـرر، حکـم وجـوب يـا اسـتحباب      درصورت  در اسالم جعل نشده است؛ يعني
  .براي خوردن گوشت قرباني منتفي است

 ا جلـوگيري شـود؛ ايـن وظيفـه    هـ  از فساد گوشـت  ثانياً: بايد وضعيتي فراهم کرد که
تـا حـد    مسـئله ، اين قربانگاهکنندگان حج است که اخيراً با ساماندهي مسئوالن و برگزار

داد که خود حجاج در منـا   اي قرار گونه توان امکانات را به زيادي تأمين شده است و مي
  .از گوشت قرباني استفاده کنند و هيچ ضرري به آنها متوجه نشود



 ۳۶۱  فقه و مناسک حج در ارتباط با امور پزشکي و بهداشتي
 

 92990145ـ شاخه:  18/6/1393ـ  2پرينت 

  .سر تراشيدن و کثيف شدن محيط سرزمين منا. ۲
مشخص است که حکم اسالم به سر تراشيدن، هـيچ ارتبـاطي بـا پيـدايش آلـودگي      

بهداشتي از سـوي   مسايلنکردن  رعايت ،شود آنچه سبب آلودگي محيط مي ؛محيط ندارد
زبالـه در  ن خـاطر ريخـت   شدن محيط از زباله است و ايـن بـه   آلوده که چنانزائران است؛ 

شدن ايـن مشـکل    ن حج و زيارت بايد براي برطرف. مسئوالستمعابر و اطراف چادرها
اي باشـد کـه بهداشـت     گونـه  سازي کنند و تمهيداتي فراهم آورند تا سرتراشي به فرهنگ

  .شودرعايت مي مسئلهاخيراً تا حدي اين  .کامالً رعايت شود
شار جمعيـت و مشـکالتي کـه    طواف و سعي و رمي جمرات در حال ازدحام و ف. ۳

  .به خصوص براي سالمندان ،شود؛ مانند احتمال گرفتگي قلب براي زائران پيدا مي
اي وجود دارد با عنـوان   در فقه قاعده حکم اسالم دراين رابطه بايد گفت:در توضيح 

يـِن ِمـْن مـا َجَعـَل َعلَـْيُكْم ِ� اUµ (شود که فرمود:  و آن از قرآن کريم استفاده مي» حرج الَ«

فهماند کـه هرگـاه تکليفـي از تکـاليف الهـي موجـب        اين آيه به ما مي .)۷۸(حج:  )َحَرٍج 
شود و افرادي که طواف و سـعي و   مشقت و سختي شد، آن تکليف از عهده برداشته مي

ديگـري چـون    ، در طـواف و سـعي و رمـي وظيفـه    سـاز اسـت   رمي براي آنان مشـکل 
 محـدوده همچنين رعايت  .دارند که در مناسک آمده استگرفتن يا انجام با ويلچر  نايب

که ازدحام باشد و رفتن  دانند، در صورتي به نظر مراجعي که محدوده را شرط مي ،طواف
  .رعايت محدوده الزم نيست ،داخل محدوده مشکل باشد

احتمال سرايت ميکروب و انتقال بيماري به جهت زيادي جمعيت و وجود اقـوام   .۴
هاي گوناگون هستند و برخورد مردم با هم در طـواف، سـعي،    اي بيماريمختلف که دار

همچنين احتمال سرايت ميکروب و بيماري در لمس حجراألسـود   .عرفات، مشعر و منا
  .و کعبه و مقام ابراهيم و بوسيدن اين اماکن مقدس

ن حـج تمهيـداتي فـراهم کننـد تـا      مسئوالشدن اين مشکل، الزم است  براي برطرف
متر در معرض آلودگي قرار گيرند؛ تمهيداتي مانند استفاده از ماسـک حـداقل   اشخاص ک



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۳۶۲
 

ظـروف يکبـار    و اسـتفاده از ها  مکانعفوني کردن اني که در حال احرام نيستند و ضدزم
ها بعد از دستشويي رفتن و قبل و بعد از غـذا   وشوي دست مصرف و سفارش به شست

ـائِِفTَ (ل هـم فرمـود:   خداوند متعا که چنان ؛و سفارش به حمام رفتن ـرا بَيْـِ�َ لِلط? Uْن َطه
َ
 )أ

شـود،   شريفه استفاده مي آيهاز چيزهايي که از  گذشت، تر پيشکه  گونه همان .)۱۲۵(بقره: 
  .کنندگان است که بايد مراعات شود نظافت بيت اهللا و مسجدالحرام براي طواف

بيني اموري که اسباب زحمت و اذيت   تمهيدات و پيش کردن فراهميعني  ،اين مطلب
از مـواعظ لقمـان    .شـود  در سفر است، از روايات مربوط به آداب مسافرت اسـتفاده مـي  

  حکيم به فرزندش در آداب سفر آمده است:  
 ��K��� �* <�s KV�� � �[&' �( KF��&� &̂ K��S� &~� �i&� K� &$ K� �#K� �8 �D �9 ��* ��Á'�� ���6 K: ���� � �;&7 �* <�= K] �� � �� &��4 K1�� �* <% �� K� �6 � �[&'W 

که خواستي در بين راه اُتراق کني، نيکوترين نقطه از زمين و جايي کـه خـاک    هنگامي

  .آن نرم است و علوفه و گياه در آن بهتر و زيادتر است را اختيار کن

  فرمود:   7به اميرالمؤمنين 9در روايت ديگر آمده است که پيامبرخدا
 &7 Á &� �� � �! �3 �9 �c K� �9� �� � �;  �*K� �$ �� kj&¨ �9 �% �!&: K*�S� k��� &�K' �6®  &~��= ¬(�� �* &c�k� �P�W 
پسـت بيابـان) منـزل     منطقهبين دو کوه و  فاصلهکني در وادي ( که مسافرت مي هنگامي

  .مکن؛ زيرا جايگاه درندگان است

شـدند،  است که هرگاه به سفر مکه مشرف مـي  7همچنين در روايتي از امام صادق
در اين مکان منزل کنيـد (مکـان خاصـي در بـين راه) و     «: ندفرمو ميبه همسفريان خود 
مقـداري آنجـا توقـف کـرديم، ناگهـان سـيل آمـد و        «راوي گويد:  ».داخل وادي نشويد

  ».افرادي که در وادي بودند گرفتار سيل شدند ولي ما آسيبي نديديم
امـوري کـه باعـث زحمـت و      شود در مسافرت، بايد کليـه  فاده ميايات استرو ازاين 

  ٢٥ .اي انديشيد بيني شود و براي رفع آن تدبير و چاره پيش ،اذيت و مانند آن است
شـود، پرخـوري و رعايـت     از جمله چيزهايي که در اين سفر سبب بيمـاري مـي   .۵

��	k'�� kU�� KV	��� «فرمـود:   7امام موسي بـن جعفـر   .نکردن آداب خوردن و آشاميدن است
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 � �j� � K��� K��� � �\ K�I &� �DÁM�� &) �* � �/�هـاي آنهـا    کردنـد، بـدن   روي مـي  اگر مردم در خوراک ميانه«؛ »�

  .»شدند شد و دچار بيماري نمي متعادل مي
�H «فرمود:  7در روايت ديگر امام صادق �� �.&= �Z � �;&7 ��KM�=K�� kU&7Y « سـير  هنگامي کـه شـکم   «؛

  همچنين آن حضرت فرمود: ».کند شود، طغيان و سرکشي مي
 �HKM���� ��KM�=K�� kU&7Y  &Q� �� &$ � K= �DK�� �UV �#�! � �$ �� �� K�� �* &L&8 K1�� K� &$ 	 k�	 �� �* k� �� 	 �* �L	�'KM�� k0	 �� � �;&7

 � K= �DK�� �UV �#�! � �$ �T�HK���  Y�7 &Q� 	 k� �� �* k� �� 	 �Ê�\ K$� � �;&7  �'KM�� �LW٢٦ 
تـرين حالـت بنـده بـه      کند و نزديـک  خاطر خوراکش طغيان و سرکشي مي خدا به بنده

ونـد  تـرين حالـت بنـده بـه خدا     خدا زماني است که شـکم او گرسـنه باشـد و مبغـوض    

  هنگامي است که شکم او پر باشد.

  ٢٧.همچنين فرمود پرخوري نزد خدا مبغوض است
فرمود: فرزندم! اگر چهـار   7به امام حسناست که  7روايت ديگر از اميرالمؤمنين

  شوي: نياز از طب مي راعات کني، بيچيز را م
    .اي بر سر سفره ننشين و غذا نخور تا گرسنه نشده الف)
ذا داري (يعنـي کامـل سـير    درحالي از سر سفره برخيز که هنوز اشـتهاي بـه غـ    ب)

  اي). نشده
  .غذا را خوب بجو ج)
  .قبل از خواب دستشويي برو د)

همچنين در روايات از خوردن بعـد از سـيري نهـي شـده و آن را موجـب پيـدايش       
  ٢٨ .اند بيماري پيسي دانسته

%& kI&7 «است در روايت ديگر آمده  �B �AÁ\�� �� &$ ��� �: Á� �1 d kB �P�« منشأ هر دردي، پر بودن شـکم  «؛

  ».است، جز تب
غذا خوردن است که بـه  ها، مراعات آداب  نکات مهم براي دوري از بيماري از جمله

  شود: چند نمونه اشاره مي
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ها، قبـل از غـذا و بعـد از آن، ذکـر      الف) در روايات، آثار زيادي براي شستن دست
  شده است:
  ؛زيادي رزق و روزي یک ـ

  ؛سالمتـي بدن و شفـاي جسد دو ـ
  ؛زيادي عمـر سه ـ

  ؛برطـرف شـدن فقـرچهار ـ 
  ؛زياد شدن نور چشم پنج ـ

  ؛از بين رفتن غم و اندوه شش ـ
  ٢٩ .زياد شدن خير و برکت در خانه هفت ـ

  .ستم خوردن غذا سبب دور شدن ضرر غذاهنگا Q� �(�WWXW«گفتن ب) 
در آغـاز  «فرمـود:   ».کنـد غذا اذيتم مي«عرض کردم:  7شخصي گويد به امام صادق

اگـر در بـين   «فرمـود:   ».بسم اهللا را گفتم«! عرض کردم: »اي نگفته ...خوردن غذا بسم اهللا
  ».بگو ...غذا صحبت کردي، باز هم بسم اهللا
  ٣٠».بگو ...براي هر نوع خوراکي يک بسم اهللا«در روايت ديگر هم آمده است: 

 .کنـد  نوع بال و بيماري را دفع ميهفتاد اگر آغاز و پايان غذا همراه با نمک باشد  ج)
  ٣١ .کند نمک، مسير غذا را ضد عفوني مي

  ٣٢ .کردن به غذا و خوردن غذاي داغ کراهت فوت)   د / ه
اين نکات را که بيان شد، بايد به زائران آموزش دهيم و به رعايت آن تأکيد کنيم تـا  

  .ها کم شود بيماري

  خاتمه

  چند مطلب در اينجا مناسب يادآوري شود:
ص دهـد فـالن شـخص    اگر پزشکي که متعهد، متخصص و متدين است تشخي اول:

تواند بـه حـج رود، آن    هاي بعد مي اگر تشخيص او اين است که سال رود،نبايد به حج ب
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ت نـدارد و اگـر تشـخيص    تأخير بيندازد و حج براي او فوريـ شخص بايد حج خود را 
وقت نبايد به حج برود، تشخيص پزشک از نظر شرعي قابل اعتماد   دهد که آن فرد هيچ

وجـوبِ حـج، اسـتطاعت بـدني      شود؛ زيرا يکي از شرايط است و طبق نظر او عمل مي
لـذا در بعضـي از مـوارد، حـج      .است و با اين فرض چنين کسي استطاعت بدني نـدارد 

و حـج بـه    طور کلي بر او واجب نيست و در بعضي از موارد الزم است نايب بگيـرد  به
  شود. نيابت او انجام مي

ام دهـد،  جـ تواند طواف يا اعمال ديگر را انهمچنين اگر پزشک تشخيص داد که نمي
بيماران و معذورين است و در مناسـک مراجـع عظـام ذکـر      چنين فردي به آنچه وظيفه

دهد يا رمـي جمـرات را در    کند؛ مثالً طواف يا سعي را با ويلچر انجام مي شده، عمل مي
  .گيرد دهد يا نايب مي شب انجام مي

هـد، اگرچـه از   د خاطر ناچاري، بعضي از محرمات احرام را انجام مي که بهکسي دوم:
لـيکن در بعضـي از    ،نظر تکليفي اين کار براي او جايز است و گنـاهي مرتکـب نشـده   

کفاره براي جبران آن عملي است که از دست او رفتـه اسـت، نـه     ؛موارد بايد کفاره دهد
براي ارتکاب به گناه و معصيت؛ مانند کسي که مواد خوراکي گرم خـورده، بـراي رفـع    

  .وراکي خنک بخوردگرمي الزم است مواد خ
شود که آب زمزم شفاي هر دردي است که به نيت رفـع   از روايات استفاده مي سوم:

�� �� «فرمود:  9خدا پيامبر .نوشدو بهبود آن مي & �̄  �k &· N�� �* �: �E �� K$ �� ��� �$ �L «  و در روايت ديگـر
��� «فرمود:  7امام صادق �: ¬�	 �1 K�	 &$ N�� �C &Z �E �� K$ �� ��� از  ».زمـزم دواي هـر دردي اسـت   آب «؛ ٣٣»$�

چيزهايي که توجه به آن ضرورت دارد، خاصيتي است که خداوند در اين آب قرار داده 
مواظـب باشـيم    .آب زمزم همانند تربـت سيدالشـهدا، شـفا بـراي امـراض اسـت       .است

پرداختن به پزشکي تجربي، موجب غفلت از اين خاصيت نباشد که خداونـد در آن آب  
بخـش   جاي خود و استفاده از اين آب شفا عمل به دستورات پزشکي، به .قرار داده است

  جاي خود. هم به
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  .٤و  ٣و  ١ح ،ابواب االحرام ،٦باب  . وسائل الشيعه،١

  ، ابواب المزار.٧١همان، باب . ٢

  ، ابواب تروک االحرام.٣٨همان، باب . ٣

  .١، ابواب الطواف، روايت٥٢همان، باب . ٤

  ، ابواب اإلحرام.٢٧و  ٢٦همان، باب . ٥

  .١٣، ابواب الطواف، روايت ١وسائل الشيعه، باب . ٦

  تفسير نورالثقلين ذيل آيه شريفه به نقل از علل الشرايع.. ٧

  تفسير قمي ذيل آيه شريفه.. ٨

  ، ابواب تروک االحرام.٢٤وسائل الشيعه، باب . ٩

  .٣و  ١ح، ابواب تروک االحرام، ١٩همان، باب . ١٠

  .٤ح، از ابواب تروک االحرام، ٧١همان، باب . ١١

  .٩ح، ابواب تروک االحرام، ٧٠همان، باب . ١٢

  .١ح، ابواب تروک االحرام، ٧٤همان، باب . ١٣

  .٣، ابواب تروک االحرام، ح٧١همان، باب . ١٤

  .١، ابواب تروک االحرام، ح٣١همان، باب . ١٥

  .٥و  ٢ح، ابواب تروک احرام، ٦٩همان، باب. ١٦

  .١٤ابواب تروک االحرام ح ٣٣همان، باب . ١٧

  .٨ح، ابواب تروک االحرام، ٧٠همان، باب . ١٨

  .١ح، ابواب تروک االحرام، ٧٧همان، باب . ١٩

  .٢ح، ابواب تروک االحرام، ٩٥همان، باب . ٢٠

  .٣ح، ٧٩و باب  ٧ ح، ابواب تروک االحرام، ٧٨همان، باب . ٢١

  .١ح، ابواب تروک االحرام، ٨١همان، باب . ٢٢

  .٣و  ١حابواب بقية کفّارات اإلحرام،  ٦و باب ١٣و ٧ح، ابواب تروک االحرام، ٦٦همان، باب . ٢٣
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  ، ابواب بقية کفارات االحرام.٩همان، باب . ٢٤

 ٤حاز همين ابواب،  ٤٨، از ابواب آداب السفر الي الحج و غيره و باب ٥٢وسائل الشيعه، باب . ٢٥

  .٥و 

  .٢٦٩، ص ٦کافي، ج. ٢٦

  .١٣و ١١، ٩، ٧ ح، ابواب آداب المائده، ١وسائل الشيعه، باب . ٢٧

  .٨و  ٧ حه، ، ابواب آداب المائد٢همان، باب . ٢٨

  ، ابواب آداب المائده.٤٩همان، باب . ٢٩

  ، ابواب آداب المائده.٦١همان، باب . ٣٠

  ، ابواب آداب المائده.٩٥همان، باب . ٣١

  ، ابواب آداب المائده.٩٢و  ٩١همان، باب . ٣٢

  .٥ح، ٣٨٧، کتاب االشربه، ص٦کافي، ج. ٣٣



  



  
  
  
  
  

  خمس پرداخت بدون يگزار حج

  رضا مختاري

  .ش  ه١٣٨٥، زمستان ٥٨ مارهميقات حج، ش

 مسـايل از  ياپـاره  ينقـد و بررسـ  «هفـتم از قسـمت دوم مقالـه     مسـئله ن نوشتار يا

 .پـردازد يفقهـا در مناسـک رخ داده، مـ    يکـه از سـو   ياست که به مسامحات» مناسک

بـدون   يگـذار حـج  مسـئله در  فقها ي ازن بخش از مقاله، به مسامحه برخينگارنده در ا

ن مضـمون  يکند بدياز مناسک فقها نقل م يشان عبارتيا .پرداخت خمس پرداخته است

خمس تهيه شده باشد، حج رمخمس يا غيرمتعلق يبا پول غ يکه اگر لباس احرام و قربان

؛ را دقيق و کامـل ندانسـته اسـت    عبارت مذکور صحيح است. سپس بر آن خرده گرفته،

شود نـه  يانجام م يمعمول يهاطواف و نماز طواف با لباس ج تمتع معموالًچرا که در ح

ن عبـارت دقيـق،   يبنابرا .ن استين چني، اموارد يز در برخيلباس احرام؛ در عمره تمتع ن

كننـد و نمـاز    يكه بـا آن طـواف مـ    ي، لباسين است كه عالوه بر لباس احرام و قربانيا

  بايد با مال حالل تهيه شده باشد. گزارند نيز يطواف م

  خوانيم: يكه با دوازده حاشيه چاپ شده است، م يدر مناسك حج امام خمين
بدون اينكه خمس مال خود را بپردازد، بـه حـج رفتـه اسـت و اآلن      يسؤال: شخص

  آيا حج او صحيح است يا خير؟ خواهد بپردازد؛ يم
  ١ س نبوده، عمل او اشكال ندارد...مخمبا پول غير  يجواب: اگر لباس احرام و قربان

اگر همان طور كه متعارف است، به «اند:  از مراجع معظم فرموده يبرخ مسئلهدر اين 
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  .»ش صحيح استحج ،ذمه خريده باشد
چون حق اين است كه اشاعه نيست، پس آنچه با آن پـول  «د: ي هم گوياهللا اراك آيت

  ٢.»حيح استاو ص يتهيه كرده است، مالك شده، طواف و قربان
 ياگر لبـاس احـرام و قربـان   «قطع نظر از اين دو مبنا، مفهوم پاسخ فوق اين است كه 

 شـرط كـه   درحـالي  ،»او صحيح است يا غير متعلق خمس تهيه شده، حج با پول مخمس
و هـم نمـاز    تمتـع ع و هـم طـواف حـج    صحت حج، آن است كه هم طواف عمره تمتـ 

ع و نمـاز آن بـا لبـاس    معموال طواف حج تمتـ و چون  ٣جام شودطواف، با لباس مباح ان
چـون پـيش از آن،   ـ   شـود  يانجـام مـ   يمعمـول  يها شود، بلكه با لباس ياحرام انجام نم

كه اعمـال مكـه را پـيش از وقـوفين انجـام       ياند، مگر كسان اج از احرام خارج شدهحج
كـه بـا آن    ي، لباسـ يعالوه بر لباس احرام و قربـان «جواب دقيق، آن است كه ـ   دهند يم

  .»گزارند نيز بايد با مال حالل تهيه شده باشد يكنند و نماز طواف م يطواف م
  نـه لبـاس  ـ   يو نماز آن نيز بـا لبـاس معمـول    تمتعطواف عمره  يعالوه بر اين، گاه

معلـوم   تمتـع كه پس از تقصير عمره  يشود و صحيح است؛ مثل موارد يانجام مـ م  احرا
اعاده طواف و  يباطل بوده است كه در اين صورت، برا يشود طواف و نماز آن به جهت

نيـز در   ٤.اسـت  يكاف يپوشيدن لباس احرام الزم نيست و احرام با لباس معمول ،نماز آن
يا طواف عمره مفرده انجام دهد،  تمتعطواف عمره  يبه نيابت از ديگر يكه كس يصورت

ـ   يـا عمـداً   جهـالً ــ   مكـه محـر   يهمچنين در فرضـ  ٥.پوشيدن جامه احرام الزم نيست

انجـام دهـد، عملـش     ياحرام را كنار بگذارد و با لباس دوخته طـواف و سـع   يها حوله
  ٦.صحيح است

  اند: نيز فرموده ياهللا خوي تآي
يـا بـا    يبر مستطيع الزم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه به گـداي ـ 

 ياش غصـب  ياحرام يا پول قربـان  يها ، اگر جامهيبل .است يحج كند، كاف يمال ديگر

  ٧.نخواهد بود يباشد، كاف



 ۳۷۱  گزاري بدون پرداخت خمس حج
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باشـد كـه حـق بـه او تعلـق گرفتـه،        ياش از مـال  ياحرام يا پول قربان يها هرگاه جامهـ 

  ٨.ش صحيح نخواهد بودحج

 يعالوه بر جامه احـرام و پـول قربـان    ياشكال فوق بر اين سخن نيز وارد است؛ يعن
  .نباشد ييز بايد حالل باشد و متعلق حق ديگرن» كند يكه با آن طواف م يلباس«

انـد كـه    بـوده  يممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود: اينجا درصدد بيان چيـز 
هـا بايـد    و لباس احرام است و معلوم است كه ساير لبـاس  يويژه حج است و آن، قربان

كند و  ياز سؤال و جواب آغاز اين بحث، رفع اشكال نم ،اين پاسخ اوالً يمباح باشد، ول
. بلكـه ايـن   كنندگان به مناسك بفهمنـد  ثانياً، اين جهت، چندان واضح نيست كه مراجعه

 باشـد  يا اهل فن است و رساله و مناسك، سزاوار است به گونه دقت نظر، ويژه خواص
  .به سهولت، مقصود را دريابد ،كننده كه مراجعه

  
  

                                                           

  .١٣٥١: مسئله ر.ک. نيز ١٣٥٠، مسئله ٥٢١مناسك حج، ص. ١

. حواشي مراجع مذكور ذيل مسئله مشابهي است، ولـي در آنچـه   ٦٦٧، مسئله٢٧٧همان، ص. ٢

  مقصود ما از بيان اين نكته است، تأثيري ندارد.

اگـر بـا   : «٨٢٠، مسـئله  ١٣٢؛ توضيح المسايل امام خميني، ص٥٧٣، مسئله ٢٤٠همان، ص. ٣

در آن لباس باطل است و  عين پولي كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن

همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله، قصدش اين باشد كه از پولي كه خمس يـا  

  ».زكاتش را نداده بدهد

  ..ش  ه١٣٨٢، چاپ مشعر، ٧٠٥، مسئله ٢٩٣ر.ک: مناسك امام خميني، ص. ٤

  .٧٤٩، مسئله ٣٠٩ر.ک: همان، ص. ٥

  .٧٥٢، مسئله٣١٠ر.ک: همان، ص . ٦

  .٣٠، مسئله٢٠ق).، ص١٣٩٦اسك حج، (چاپ پانزدهم، من. ٧

  .٣٦، مسئله٢٤همان، ص. ٨
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  حجاج زعامت و حج امارت

  ورعي جواد سيد

  .ش   ه١٣٧٨، زمستان ٣٠ماره ميقات حج، ش

رو مسئله امارت حج و زعامت حجاج را مورد پـژوهش و تحقيـق قـرار داده    نوشتار پيش

است. اين مقاله در چهار فصل به رشته تحرير درآمده است. نويسنده در فصـل اول، بحـث   

تاريخي امارت حج را مطرح کرده است. در اين فصل تاريخچه امارت حج از زمان حضرت 

 امـارت  و خلفـا «، »اولين اميرالحـاج «باحثي همچون تا دولت عثماني در قالب م 9رسول

مطـرح شـده اسـت.    »  حـاج  امارت و عثماني دولت«و   »حاج امارت و معصوم ائمه«،  »حج

پردازد. نويسنده در اين فصل احکـام  مي  شيعه فقه در دوم به مباحث فقهي اميرالحاج فصل

احکامي که در ايـن فصـل مطـرح و    اميرالحاج را بيان کرده و مورد بررسي قرار داده است. 

 تـا  منـا  در ترويـه، مانـدن   روز در منـا  در عصر و ظهر نماز اند عبارتند از: اقامهبررسي شده

 ذيحجه هالل ، ثبوت دهم روز آفتاب طلوع تا مشعرالحرام در ، ماندن عرفه روز آفتاب طلوع

  . مسجدالحرام در سيزدهم روز ظهر و نماز  اميرالحاج ، سخنراني اميرالحاج حكم با

مطـرح شـده اسـت.      سـنت  اهـل  فقه در اميرالحاج امارت حج و احکام سوم فصلدر 

و نکات موجود  =يخمين امام  توسط اجحج سرپرست نصب به چهارم فصلنويسنده در 

  در عبارات ايشان، پرداخته است.

   مقدمه

 نصب. دارد مستقيم ارتباط ياسالم حكومت با كه است يهاي منصب از »حج امارت«
 يكسـ  و اسـت  ياسـالم  حـاكم  وظـايف  و اختيـارات  از و حكومتشئون  از اميرالحاج
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  .بگيرد برعهده را ياجتماع و يدين منصب اين حاكم، اذن بدون تواند ينم
 يخاصـ  عظمـت  و شـكوه  بـا  را حـج  مراسم 9مكرم پيامبر كه اسالم صدر زمان از
 در خـود  يـا  ،9پيامبر سيره به تأسي با فاسق، و عادل از اعم ،جامعه حاكمان داد، انجام
 را يفـرد  يـا  داشتند برعهده را حج امارت و شده الحراماهللا  بيت زيارت عازم حج موسم

 مكـه  بـه  حجـاج  عزيمـت  زيـرا  كردنـد؛  يم منصوب اميرالحاج و خود نماينده عنوان  به
 عنـوان   بـه  آن، مختلـف شـئون   و متنـوع  اهداف به توجه با حج، مناسك انجام و مكرمه

 و ياقتصـاد  ،يسياسـ  ،يمعنـو  ،ياجتمـاع  ،يفـرد  مختلـف  يها جنبه يدارا كه يعبادت«
  .رسد ينم سامان به سرپرست و امير بدون ،»است ياخالق

 مناسـك  و اعمال انجام يبرا داشت وظيفه يهركس و بود يفرد عبادت تنها حج اگر
 در متعـدد  افـراد  عزيمـت  كند، گمان يكس نبود ممكن شود، خدا خانه عازم مخصوص

 ابعـاد  به توجه با يول .ندارد نياز سرپرست و امير به ،يفرد يعبادت انجام يبرا زمان يك
 و ترديـد  غيرقابـل  شـواهد  و قـراين   كـه  آن، يسياسـ ـ   ياجتماع بعد ويژه به حج، متنوع
 طول در ،رو ازاين .نمايد يم يضرور را اميرالحاج عنوان  به يشخص وجود دارد، يفراوان
 از را اميرالحاج نصب جائر، يخلفا يحت و نبوده ترديد و شك مورد مسئله اسالم تاريخ

  .ورزيدند يم مبادرت بدان و دانسته خود وظايف وشئون 
 بـه  دانسـتند،  يم مشروع را مختلف يها حكومت كه نيز سنت اهل دانشمندان و علما

 از ييكـ  .انـد  پرداختـه  منصـب  ايـن  بـه  مربوط احكام بيان به و كرده تصريح مطلب اين
 خطابه ايراد و جماعت نماز يبرگزار لزوم و عرفه به وقوف« بحث در سنت اهل يفقها
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 آن از پـس  يخلفـا  و 9خـدا  پيـامبر  حضـور  بامعموالً  ،اسالم صدر در حج مراسم
 را يافـراد  نيز يگاه .بود آنان با حجاج و حج امر يتصد طبعاً و شد يم برگزار بزرگوار

 يمجلسـ  يمحمـدتق  عالمـه  .دادنـد  يمـ  مأموريـت  حـج  مراسم در خويش ينمايندگ به
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 از حـاج  اميـر  :اميرالمـؤمنين  حضـرت  و سيدالمرسـلين  حضـرت  هميشه: «نويسد يم
  ٢».موانع جهت از فرمودند ينم خود اگر فرمودند، يم مقرر ستم و ظلم رفع جهت

   اسالم تاريخ در حج امارت: اول فصل

 تـا  پيغمبـر  حيات زمان از كه را يكسان از يطوالن يفهرست معروف، مورخ ،يمسعود
  .است كرده ثبت داشتند، برعهده را حج امارت يهجر ۳۵۰ سال

 بـن  العـيص  ياب اسيد بن عتاب« ،يهجر هشتم درسال مكه، فتح از پس 9خدا پيامبر
 حـج  مراسـم  يمسعود نقل برحسب و داد قرار مكه در خويش كارگزار و عامل را »اميه
ـ  تاريخ در ،را او رو اين از .شد انجام او يسرپرست به سال آن در  اسـالم  اميرالحـاج  يناول

 مراسـم  خـود  و نداشته يامير حجاج، سال اين در كه معتقدند هم يبرخ البته .اند شمرده
  ٣.آوردند جا به را حج

   اميرالحاج اولين

 عـازم  9پيـامبر  يسـو  از اميرالحـاج  عنوان به مستقالً كه يكس اولين رسد يم نظر  به
 برعهـده  را مشـركان  از برائت پيام ابالغ نيز و حجاج امارت و يسرپرست و شد حج سفر

 استفاده سنت اهل و شيعه روايات از كه گونه آن ماجرا .بود 7طالب ياب بن يعل گرفت،
 ابـوبكر  بـه  برائـت،  سـوره  از يآيـات  نـزول  از پـس  پيـامبر  كـه  بود قرار اين از شود، يم

 الحـرام اهللا  بيت عازم ،منا سرزمينحاضر در  مردم به ،سوره اين ابالغ يبرا داد مأموريت
 بـه  داد مأموريـت  او بـه  و فرمـود  احضار را 7طالب ياب بن يعل يمدت از پس اما .شود
 انجـام  را مأموريـت  ايـن  خـود  و نمايد دريافت او از را برائت سوره رفته، ابوبكر سراغ
 ياختالفـات  بـا  ،سنت اهل مورخان و مفسران از تن ۷۳ از را ماجرا اين يامين عالمه .دهد
  ٤.است كرده نقل يجزئ

 ارتباط ما يفعل بحث به آنچه درگرفته، ماجرا اين درباره كه يكالم مباحث از گذشته
 ابـالغ  و حـج  امـارت  يتمسـئول  پيـامبر  كه دارد داللت شيعه، روايات كه است آن ،دارد



 (جلد سوم) حج در آينه فقه ۳۷۶
 

 ابـالغ  بـه  مقيـد  و بوده مطلق روايات اين چون كردند؛ محول 7يعل به را برائت سوره
 .كـرد  گوشـزد  7يعلـ  بـه  را قضـاوت  كيفيـت  حضـرت  عالوه به ٥.نيست برائت سوره
 است اميرالحاجشئون  از حجاج مشاجرات و منازعات در قضاوت يتمسئول كه يدرحال

 تفسـير  در ٦.نـدارد  حج موسم در قضاوت امر با يارتباط برائت، سوره ابالغ مأموريت و
  :فرمودند كه كرده نقل 7يعل امام از حضرت آن و 7حسن امام از يعياش
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 بـه  7يعلـ  كـه  شـده  نقـل  مضـمون  همـين  بـه  شبيه يروايت نيز سنت اهل طرق از
  :  كند يم عرض 9خدا  پيامبر
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 كـه  انـد  داشـته  اظهـار  روايـات  از يا پـاره  بـه  استناد با سنت اهل مفسران مقابل، در
ـ  برعهده همچنان ،حج امارت و بود برائت سوره ابالغ مأمور فقط يعل حضرت  بكـر  ياب

ـ  مآخـذ  و سنت اهل منابع در كه روايات از يبعض كه يدرحال ٩.ماند يباق  شـيعه  يرواي
 پيـام  آنكـه  از پـس  آيـد  يبرمـ  روايـات  از .اسـت  ناسـازگار  سـخن  ايـن  با دارد، وجود
 علـت  تـا  بازگشت مدينه به او رسيد، ابوبكر اطالع به 7يعل امام توسط 9خدا رسول

 يـا  را پيـام  ايـن «: گفـت  و شـد  نازل جبرئيل: داد پاسخ پيامبر و شود جويا را خود عزل
 نمونـه  دو نقـل  بـه  تنهـا مـا در اينجـا    .»كنـد  ابـالغ  بايـد  خانـدانت  از ييكـ  يـا  خودت

 تفسير در: كنيم يم اكتفا ي،شيع مآخذ از يديگر و سنت اهل منابع از ييك روايات، ازاين
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  :فرمود حضرت آن كه شده نقل 7يعل از »الدرالمنثور«
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 بـا  و .گـردم  يبـازم  مـن : گفت او كرد، ابالغ ابوبكر به را پيامبر پيغام حضرت، يوقت

  ١١.بازگشت خدا رسول خدمت ينگران
 عنوان به ييك ،باشد كرده اعزام حج به نماينده دو ياسالم حاكم عنوان به پيامبر اينكه
 بعيـد  ،١٢ياساسـ  مطلـب  چهـار  اعـالن  و برائـت  سـوره  ابالغ يبرا يديگر و اميرالحاج

  نشد؟ اعزام نماينده دو ابتدا از چرا بود، نماينده دو اعزام بر بنا اگر نمايد؛ يم
 كـه  حـال  برائـت،  پيام ابالغ مأمور هم و بود اميرالحاج هم شد، ينم عزل ابوبكر اگر

 مفسـران  از يبرخـ  پنـدار  برخالف .شد نهاده 7يعل برعهده يتمسئول دو هر شد، عزل
 نشـد،  پيـام  ايـن  ابـالغ  مأمور پيامبر، با يفاميل يبستگ عنوان به تنها 7يعل ،١٣سنت اهل
  .گرديد مأموريت اين روانه ياسالم حاكم و خدا رسول نماينده عنوان به بلكه

 انجـام  بـا  و شـد  حـج  سـفر  عـازم  خـود  9خـدا  رسـول  نيـز  يهجر دهم سال در
 خـود  حضـرت  طبعـاً  و آموخـت  مسـلمانان  به را حج مناسك و احكام همه حجةالوداع
  .بود اميرالحاج

   حج امارت و خلفا

 خلفـا  يسرپرسـت  و امـارت  بـه  حـج معمـوالً   نيز خدا رسول از بعد يخلفا زمان در
 سـال  درمـثالً   دادنـد؛  يمـ  مأموريـت  خود يجا به را يافراد هم يگاه و شد يم برگزار
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 بـن  عبدالرحمان .ق  ه ۱۳ سال در و ابوبكر يهجر ۱۲ سال در خطاب، بن عمر ،.ق  ه ۱۱
 خـود  نيز سوم خليفه و دوم خليفه خالفت زمان در .داشتند برعهده را حج امارت عوف
  .داشتند حضور حج موسم در خلفا

 از بايـد  قاعدتاً كهـ   عباس بن عبداهللا.ق   ه ۳۷و  ۳۶ های سال در ،يمسعود نقل بنابر
 كـه  معاويـه  يول ١٤.ه باشدگرفت برعهده را حج امارت مأمور 7يعل اميرالمؤمنين جانب

 يزيـد بـن   كـرد،  يمـ  استفاده يكارشكن يبرا يفرصت هر از وبود  نكرده بيعت حضرت با
 و مسـلمين  خليفـه  نماينـده  بـين  كرد، اعزام حج به اميرالحاج عنوان به را يالرهاد شجره

 جماعـت  امامت به شدند مجبور باألخره درگرفت که اختالف معاويه يغيرقانون نماينده
  ١٥.دهند رضايت طلحه ياب بن عثمان بن شيبة

 بـر  انـد  گرفتـه  يشاهد را واقعه اين كه است سنت اهل نويسندگان يبعض از تعجب
 عمـوم  مصـلحت  يمقتضـا  بـه  بلكـه  نبـوده،  حكومـت شئون  از ،كارگزار و عامل اينكه

  ١٦!است شده يم عمل مسلمين
 در 7يعلـ  اميرالمـؤمنين  كـارگزار  كـه  شـود  يم استفاده البالغه نهج خطب يبرخ از
 برابـر دهـد در   اي دسـتور مـي   حضرت طي نامه .بود عبدالمطلب بن عباس بن قثم،  مكه

، هوشـيار  انـد  مسـلمانان  تحريك درصدد و آمده مكه به كه معاويه جاسوسان و مأموران
 كن ييادآور آنان به رااهللا  ايام كن، اقامه را حج مردم با فرمايند يم او بههمچنين  ١٧باشد.

 حضـرت،  شهادت زمان تا او ١٨.كنند يم گوشزد يو به را مردم با برخورد آدابو سپس 
ـ  پـيش  پيـامبر  كـه  طور همان پس بود، مكه يوال  در و معاويـه  زمـان  در بـود،  كـرده  يبين

  ١٩.رسيد شهادت به سمرقند
 بـود،  نـزاع  و اخـتالف  معاويـه  و 7يمجتبـ  حسـن  امـام  ميان كه .ق  ه ۴۰ سال در

 هـا،  يامـو  سـلطنت  پايـان  تـا  سـال  اين از .گرفت برعهده را حج امارت شعبه بن ةمغير
 .بـود  اميـه  يبنـ  دودمـان  از يافـراد  و معاويـه  انصار و اعوان برعهده حج امارتمعموالً 

 بن وليد عاص، بن سعيد معاويه، بن يزيد حكم، بن مروان سفيان، ياب بن عتبة از توان يم
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 اسـالم  تـاريخ  از مقطـع  اين در حج يامرا عنوان به سفيان ياب بن محمد بن عثمان و عتبه
 شـهر  و زد شـورش  بـه  دسـت  زبير بن عبداهللا كه كربال، جانگداز حادثه از پس .برد نام

  .داشت برعهده خود را حج امارت يدراز ساليان تا گرفت، اختيار در را مكه
 بـه  و بود اميرالحاج شد، مسلط كوفه بر يثقف يوسف بن حجاج كه.ق   ه ۷۲ سال در

  .نياوردجا  به را خدا خانه طواف ،مكه به بازگشت و منا در وقوف از پس ي،مسعود نقل
 قتـل  به را زبير بن عبداهللا سال همين در و بود او برعهده حج امارت نيز ۷۳ سال در
  .رساند

 بـن  عبـدالملك  بـن  سـليمان  مروان، بن عبدالملك چون يافراد نام دوره، اين از پس
 ابوبكر مروان، بن عبدالعزيز بن عمر عبدالملك، بن وليد عفان، بن عثمان بن ابان مروان،
 بـن  سـليمان  ،يالمخزوم هاشم بن ابراهيم عبدالملك، بن هشام حزم، بن عمرو بن محمد
 محمـد  حارث، بن الملك عبد خالدبن عبدالملك، بن يزيد بن وليد عبدالملك، بن هشام

  ٢٠.كند يم نظر جلب قبيل اين از يديگر افراد و مروان بن عبدالملك بن
 يهـا  يتمسـئول  سـاير  همچـون  را حـج  امـارت  ،يعباسـ  و يامو يخلفا از يك هيچ
 بودنـد،  خـود  انصـار  و اعـوان  يا قبيله و تيره از خارج كه يافراد به ،يسياس و ياجتماع
 ،جعفـر  بـن  يموسـ  بـن  ابراهيم ،.ق  ه ۲۰۲ سال در ،يمسعود نقل بنابر .نكردند واگذار

 هـم   آن .گرفت برعهده را حج امارت طالب، ياب دودمان از يفرد عنوان به بار اولين يبرا
 يسـازمانده  كـه  يشورش واسطهه ب بلكه باشد، شده نصب وقت خليفه  ناحيه از اينكه نه

 مـأمون  خالفـت  زمان در او ٢١ .گرفت اختيار در را حج امارت حج موسم در بود، كرده
 را يمن امارت بود، كرده قيام كه يعل بن زيد محمدبن محمدبن جانب از يمدت ،يعباس

  ٢٢ .داشت برعهده
 همـه  يبـرا  مفيـد  شيخ كه را يمنقبت و فضل يتستر مرحوم معاصر، يرجال و محقق

 ضـعف  از يمختلف وجوه و خوانده نادرست كرده، ذكر 7جعفر بن يموس امام فرزندان
  ٢٣.است كرده بيان را يموس بن ابراهيم
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   حاج امارت و معصوم ائمه

 را امـت  بـر  واليـت  يشايستگ كه :اطهار ائمه ،يعباس و يامو يخلفا حاكميت با
شـئون   سـاير  ماننـد  نيـز  اميرالحـاج  نصـب  و عزل امر در يد بسط عدم لحاظ به داشتند،
 تـاريخ  مقاطع از يبعض در خصوص به ،جامعه در آنان يانزوا .نداشتند دخالت يحكومت

 اينكـه  از خلفا .كرد ينم يراض را خلفا و حكام هم باز حكومت، امور در دخالت عدم و
 در محبتشـان  و بـوده  مـردم  توجـه  مورد يمعنو و يعلم يواال شخصيت لحاظ به ائمه

  .بودند نگران و اندوهگين دارد، يجا مردم قلوب
 از پس او كه يهنگام .است معروف حج سفر در عبدالملك بن  هشام حضور جريان

 بـود،  خليفـه  و حـاكم  عبدالملك پسر آنكه با نمود، را حجراالسود استالم آهنگ طواف،
 بـا  لذا .شد نااميد برساند، حجراالسود به را خود بتواند اينكه از جمعيت ازدحام خاطر به

 اسـتالم  يبـرا  يمناسـب  فرصـت  انتظـار  بـه  يا گوشـه  در آمده، مسجد كنار به اطرافيانش
 نمـوده  را حجراألسـود  اسـتالم  قصد كه 7سجاد امام اثنا همين در .نشست حجراألسود

 كنـار  تـا  حضـرت  .كردنـد  بـاز  ايشـان  يبـرا  را راه و گرفت قرار مردم توجه مورد بود،
 تحمـل  خـود  يناكام از پس يدقايق كه هشام .نمود لمس را  آن و رفت جلو حجراألسود

 مـردم  كـه  كيسـت  فـرد  ايـن «: گفت تجاهل يرو از نداشت، را يا صحنه چنين مشاهده
ـ  كردنـد.  ياطالع يب اظهار او خوشايند يبرا نيز اطرافيان! ؟»گشودند  راه او يبرا  در يول

ـ  ايـن  نتوانسـت  شـد،  يمـ  محسوب دربار شاعر آنكه با ،فرزدق حال همين  و ياعتنـاي  يب
ـ  قصـيده  در و بگيـرد  ناديـده  را تجاهل ـ  بـه  ،7سـجاد  امـام  فضـيلت  در يغراي  يمعرف

  :پرداخت حضرت آن
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 هنگـام  داشـت،  حضـور  حـج  موسـم  در كـه  7صـادق  امام نيز .ق  ه ۱۴۰ سال در
 .آمـد  فـرود  مركـب  از حضرت و شد مشكل دچار مركبش مشعر، به عرفات از عزيمت

 كـرد،  يمـ  حركت جلوتر يقدر و بود، اميرالحاج كه عباس بن عبداهللا بن يعل بن اسماعيل
 �kU : «فرمـود  كـرده،  بلنـد  را سـرش  7صـادق  امام .ايستاد انتظار به شد، حضرت متوجه

E�$�� �;� .9: g �#! L� U� 0i!  "I� %C�:�+��«مزدلفه تا نبايد كرد، آغاز حركت وقتي اميرالحاج«؛ ٢٥ 

  ».نمايد توقف
  .كردند حركت و شده مركب بر سوار ايشان تا ايستاد حضرت احترام به او اما
 تصـريح  مطلـب  ايـن  بـر  محدثان و فقها و است »اميرالحاج« حج، روايات در »امام«
 از مـراد  گوينـد،  امام كه حج كتاب در غالباً: «گويد يم يمجلس يمحمدتق عالمه .اند كرده

� E�$��� @�P�G$� a1 �+��:: «گويد يم نيز جواهر صاحب ٢٦.»است اميرالحاج آن " L� G	q 
 F�*«.گويد يم حدائق صاحب همچنين ٢٧» ::��+�* E�$��� �'� V� �$ L8D} %C�8©�  <����*  Y8�
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 و اعمال و داشتند حضور حج سفر در مردم همراه به معصوم پيشوايان حال، عين در

 نقـل  حـج  يامـرا  بـا  رابطـه  در آنان يسو از يمخالفت و آوردند يمجا  به را حج مناسك
 تنهـا  اميرالحـاج  و اسـت  اشكال مورد خلفا مشروعيت پايه و اساس كه چرا است؛ نشده

 يمعنـا  بـه  آنان ينسب تأييد ،موارد از يا پاره در بلكه .است حج موسم در خليفه نماينده
 امـور  در نظـم  يبرا بايد و دارند يامير هرحال به حج امر در الحراماهللا  بيت حجاج آنكه
  .شود يم استفاده باشند، او تابع

   حاج امارت و يعثمان دولت

 نصب .است شده ثبت تاريخ در اميرالحاج نصب به خلفا اهتمام نيز يبعد اعصار در
 مباحـث  در و( دارد مكـه  در و حـج  موسم در كه يگوناگون جهات بر عالوه ،اميرالحاج

 بـين  در حـج  يها كاروان از مراقبت و حفاظت يبرا گذشته در) شد خواهد مطرح  آينده
 مـال  و جـان  كه يفراوان خطرات و گذشته در سفرها يدشوار به توجه با .است بوده راه
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 يطـور  بـه  دانستند؛ يم الزم را اميرالحاج عنوان به يفرد وجود كرد، يم تهديد را مسافران
 او و گماشـتند  يم يتمسئول اين به را يافراد يدراز ساليان ي،عثمان خالفت زمان در كه
 و حفاظـت  وظيفـه  راه بـين  و كـرد  يمـ  حركـت  كاروانيان همراه ،سرباز هزاران همراه به

 راه بين قبايلِ يتعد يگاه و راهزنان و سارقان دستبرد از مسافران مال و جان از مراقبت
 حـج،  كاروانيـان  از مختلـف  يها انگيزه و علل به راه بين قبايل يگاه .داشت عهده به را

  .شدند يم حج مسافران متعرض آنان، ممانعتدرصورت  و كردند يم مال مطالبه
 و رفـت  در هـا  كـاروان  سـالمت  حفظبراي  اميرالحاج كه يسنگين يتمسئول لحاظ به

 يبـرا  يزيـاد  اختالفـات  ي،عثمـان  منصبان صاحب بين ساله همه داشت، برعهده برگشت
  ٢٩ .گرفت يدرم دارد، را منصب اين يتصد صالحيت يكس چه آنكه

   شيعه فقه در »اميرالحاج: «دوم فصل

 يبـرا  است، ياستحباب غالباً كه ياحكام سنت، اهل و شيعه يفقه كتب و روايات در
  .شود يم اشاره آنها از يبعض به كه دارد وجود اميرالحاج

  منا در عصر و ظهر نماز اقامه و »الترويه يوم«

 عـازم  و بسـته  حـج  احرام مكرمه، مكه در) الترويه يوم( حجه ذي هشتم روز در حجاج
 عرفـه،  روز آفتـاب  طلـوع  از پس و مانند مي سرزمين اين در را شب شوند، مي منا سرزمين

 نمـاز  اقامـه  از پـس  كه است آن حج، احرام آداب از يكي. شوند مي عرفات سرزمين عازم
 عـالوه . مستثناست حكم اين از اميرالحاج اما شوند، مي محرم مسجدالحرام در عصر و ظهر

 مسـتحب  را مسجدالحرام در نماز اقامه برخي است، متفاوت روايات زمينه اين در اينكه بر
 قرينـه  به و روايات بين جمع مقام در فقها. اند كرده توصيف شايسته منا در برخي و شمرده
 اقامـه  و شـده  تفصـيل  بـه  قائل مسئله در دارد، وجود اميرالحاج درباره كه ديگري روايات

 بعضـي  البتـه  و انـد  كرده حمل اميرالحاج بر را منا در نماز اقامه و حجاج را بر مكه در نماز
  ٣٠.اند دانسته مخير منا يا مسجدالحرام در نماز اقامه در را حجاج نيز فقها از
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  فقها اقوال

 شـيخ  به را »اميرالحاج توسط منا غير در نماز اقامه جواز عدم« به فتوا جواهر صاحب
 ٣١ .اسـت  داده نسبت آمده، »مبسوط« و »نهايه« ظاهر و »تهذيب« كتاب سه در كه يطوس

: است آمده نهايه در. نيست پذيرفته جواز عدم در »مبسوط« و »نهايه« عبارت ظهور يول
» "�y\(! �+ :��� @*�©�  Y�7'$Y  "I� @�o �$ % "#$  "\FY  "�/! �[£�� EV! %!*z�� ��  "�r @�	o  Y	�7
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 در كـه  اسـت  مسـتحب  حجاج بر مناست. به خروج آداب در سخن فوق عبارت در
 امـام  امـا  كننـد،  حركـت  منـا  طـرف  بـه  سـپس  بخوانند، مكه در را ظهر نماز ترويه روز

 اقامـت  رحـل  جا همان در و خواند يم منا در را ترويه روز عصر و ظهر نماز) اميرالحاج(
 و شـود  يمـ  ينفـ  اميرالحـاج  از ياسـتحباب  يحكمـ  .عرفـه  روز طلوع از بعد تا افكند يم

  .گردد يم اثبات او بر ديگر يحكم
 را او كـه  اسـت  يحكم همان سنخ از شود، يم اثبات او يبرا كه يحكم سنخ قاعدتاً

 بـه  بلكـه  نـدارد،  »وجـوب « در ظهـور  شيخ، عبارت در »عليه« پس .اند كرده استثنا آن از
  .دارد »استحباب« در ظهور صدر، قرينه

 عرفـات  بـه  منـا  از حركـت  زمـان  خصـوص  در بعـد،  سـطر  چنـد  آنكه ديگر شاهد
��y\(! E�$½�  KU� @�o  K"  *: «گويد يم &$ '$Y  "I�  D� ~V8� �B]�� �$ EV! %9�� * �$ � � E�	$I� 
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 اسـت  عرفات به آنجا از و منا به مكه از حركت ياستحباب احكام سياق در اساساً استناد،

 باشد، يوجوب  حكم ،ياستحباب احكام ساير بين در مذكور احكام از ييك آنكه احتمال و
  .نمايد يم بعيد

  :  فرمايد يم .است »نهايه« عبارت شبيه نيز »مبسوط« عبارت
* �y\(! �;� :��� @*�©� '$ Y�7Y U� I @�o �$ % "#$ \FY  "�/! �[£�� EV! %!*z�� �� 
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 در ظهـر  نماز اقامه وجوب« بر فوق عبارات داللت عدم بر توان يم كه يديگر شاهد

 بـين  شـهرت  بـرخالف  كـه  اخير عصر يفقها از يبرخ اينكه كرد، ذكر »اميرالحاج بر منا
 شمرده واجب را آن دانند، يم مستحب اميرالحاج بر را منا در ظهر نماز اقامه كه اصحاب

 شـيخ  عبـارت  بـه  تنهـا کـه   كنـد  يمعرف نيز را وجوب بر قائل يفقها بايد القاعده يعل و
  ٣٥ .آورد ينم ميان به يسخن مبسوط و نهايه كتاب دو از و دارد اشاره تهذيب در يطوس

 دارد، داللـت  »اميرالحاج بر منا غير در ظهر اقامه جواز عدم« بر »تهذيب« عبارت البته
�: «فرمايد يم "$�9 E�$I� Ls�9 �V}I L� U�  "�/! �[£�� EV! %!*z��  "I� 'B�Y * w�p1 �V8O �� H�� EV! 
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 تضـعيف  عبـارت  ايـن  در را »اميرالحـاج  بـر  منـا  در نمـاز  اقامه وجوب« كه يا نكته

 ��V}I L� U« بر »خورشيد طلوع از بعد تا ماندن« و »عرفه روز صبح نماز« عطف كند، يم
 "�/! �[£�� EV! %!*z��  "I� 'B�Y « ،هـم  يروايتـ  و نشـمرده  واجـب  را آن فقها آنكه با است 
 منـا  در ظهـر  نمـاز  اقامـه  لـزوم  بر يمتعدد رواياتكه  درحالي .نيست معنا اين در ظاهر

 بـا  نيـز  يطوسـ  شيخ اگر .است گرفته قرار استدالل مورد يبرخ يسو از كه دارد وجود
 ايـن  بـر  شـده  يـاد  مسـئله  دو عطـف  باشد، شده وجوب به قائل فوق، روايات به استناد

 ايـن  عطـف  اسـت  ممكن رو ازاين .رسد يم نظر به بعيد ندارد، يدليل كه يدرحال مطلب،
 .باشـد  وجـوب  بـر  » �V}I WWW  "I� 'B�Y« داللت عدم بر يشاهد اند، مستحب كه مسئله دو

 حمـل  پـس  ،٣٧كنـد  داللـت  »استحباب شدت« بر داده، احتمال عالمه كه طور همان بلكه
ـ  را آن كـه  فقهـا  از يبعضـ  سـخن  بـرخالف  اسـتحباب  شـدت  بـر  شـيخ  كالم  وجـه  يب

 لفظ عالمه، سخن تأييد ضمن نيز جواهر صاحب .نيست بالوجه هم چندان ،٣٨اند دانسته
 ٣٩.اسـت  گرفتـه  شـاهد  را شيخ از غير فقها اجماع نيز و روايات در آن امثال و »يالينبغ«
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 كتـاب  در يطوسـ  شـيخ  تنهـا  كنـيم،  نظـر  صرف فوق شبهات و اشكاالت از اگر بنابراين
 مـورد  را مسـئله  يـا  فقهـا  از يبسيار .است متأخران و قدما ميان وجوب به قائل تهذيب

 روايـات  نقل از پس حدائق صاحب البته .اند شده استحباب به قائل يا اند نداده قرار بحث
� �mp *: «داشته اظهار و دانسته وجوب در ظاهر را آنها ،مسئله�=�I� �	["81 a	1 �	6® ���	¤ 
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   اجماع يبررس

 داللـت  روايات از يبعض اينكه به توجه با اما كرد، خواهيم يبررس را روايات اجماالً
 ادعـا  يبرخـ  كـه  چنـان  آيـا  اسـت؟  »اسـتحباب « فقها، بين مشهور چرا دارند، وجوب بر

 معصـوم  زمـان  بـه  متصل »استحباب« به قول كه يطور به است، ياجماع مسئله اند، كرده
 در البتـه  شـود،  اثبات يحجت اجماعِ چنين اگر شود؟ استفاده آن از معصوم تقرير و باشد
 امـا  .بـود  خواهـد  دشـوار  اجمـاع  بـا  مخالفت و نمود يبيشتر دقت بايد روايات يبررس

 از يبسـيار  شيخ از قبل نه؟ يا است ثابت مسئله در ياجماع آيا كه است آن عمده مسئله
  .اند نشده مسئله اين متعرض اصالً فقها

: گويـد  يمـ  و شـده  اسـتحباب  به قائل »العقود و الجمل« كتاب در خود يطوس شيخ
»dH='! E�$½� U�  "�/! �[£�� * �D�� EV! %!*z�� 'B�Y  WWW * dH='! U� I @�o E�	$�� �	 &$ 	'$Y  "I� 
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 ٤٢.دارد وجـوب  در ظهور ييك كه كرده نقل را روايت دو فقط روايات ميان از يكلين

 نيـز  اسـتحباب  با و نيست وجوب بر دالّ كه كرده نقل روايت يك فقط نيز صدوق شيخ
 منسـوب  »الرضـا  فقه« كتب از يك هيچ در ،يرواي اثر دو اين از غير يول ٤٣.است سازگار

 جمـل « مفيـد،  شـيخ  از »المقنعـه « صدوق، شيخ از »الهدايه« و »المقنع« ،7هشتم امام به
 ابوالصالح از »يالكاف« و يسيدمرتض از »الناصريات لئمساال« ،»االنتصار«، »العمل و العلم
 .انـد  نشـده  مسـئله  ايـن  متعرض غالباً نيز يطوس شيخ از پس ٤٤.است نشده مطرح يحلب
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 را امـام  و شـده  حجـاج  يبـرا  مكـه  در ظهر نماز اقامه استحباب به قائل نيز ادريس ابن
 �8	U�9 L�8� U�  "�/! �[£�� * �D�� EV! %!*z�� 'B�Y  * ��i! ��  Y�7~V" : «گويد يم و كرده استثنا
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 افضـل  از پـس  :دارد ادريس ابن عبارت شبيه يعبارت »مهذب« در نيز براج ابن يقاض
 كـرده،  اسـتثنا  را امـام  حجـه،  يذ هشتم روز در ظهر اقامه از پس مكه از خروج شمردن

 r	�9��  "	! %	U�9 L�8� U�  "�/! �[£�� * �D�� 'B�Y  * ��i! ��  Y�7~V8� �B]�� �$ EV" : «گويد يم
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 مطـرح  را خورشـيد  طلـوع  تـا  منـا  در امـام  مانـدن  يباق مسئله فقط نيز فقها از يبرخ
 در نمـاز  اقامـه  و ظهـر  از قبل ترويه روز در امام حركت مسئله متعرض اصالً و اند كرده

  ٤٧.»الشيعه اصباح« در يكيدر مانند اند؛ نشده منا
 بـه  يادعـاي  چنين نيز فقها كلمات در البته و نيست ثابت مسئله در ياجماع بنابراين،

 مشـهور  را مسـئله  غالبـاً  شـد،  اشـاره  بـدان  كـه  جواهر صاحب از غير ؛خورد ينم چشم
 و نيسـت  ثابت نيز يشهرت قدما ميان يحت كه شد روشن اقوال يبررس با يول .اند شمرده

  .است يافته شدت متأخرين بين تنها

   مسئله روايات

	: «فرمـود  حضرت كه كند يم نقل 7صادق امام از عمار بن معاوية .۱ �8 ��Y E�	$�� U� 
 "�/! �[£�� EV! %!*z��  l(B� 0�©� *  "�/! �[£�� EV! �C'�� ) E��P� l(+�«.٤٨  

�8 « لفظ ��Y  E�	$��« امـام  وظيفـه  ييعن دارد؛ اميرالحاج بر يالزام تكليف جعل در ظهور 
 وظيفـه  بـا  تعبيـر  ايـن  البته .بخواند خيف مسجد در ترويه روز در را ظهر نماز كه است

 در يبيشـتر  ظهـور  كـه  يديگـر  روايـات  اگـر  ؛است سازگار هم استحباب و يغيرالزام
 بـر  دال روايـات  كـه  ويـژه  به ؛كنيم اكتفا روايت اين به توانستيم ينم نبود، دارند، وجوب

  .دارد وجود هم استحباب
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 حمـل  همـين  و كرده حمل مؤكد استحباب يبرا را روايت يمجلس يمحمدتق عالمه
  .دارد »وجوب« در يبيشتر ظهور تعبير اين كه دهد يم نشان
	: «فرمـود  حضـرت  كـه  كند يم نقل 7صادق امام از دراج بن جميل .۲ �8 ��Y E�	$�� U� 
 "�/! �[£�� 'B�Y  * ��=! �� * `=/!  "\FY .8M6 �B]��  "�r @�o  Y�7c�9��«.٤٩  

  .است اول روايت مثل روايت اين داللت
 ��$	�WWW  �* E: «فرمودنـد  حضـرت  كه كند يم نقل 7صادق امام از عمار بن معاوية .۳
 "�/! �� �[£�� I LD(!  "I� w�; . "�V$* w� U�  "�/6 ��G�H&� U� g � i6WWW.«٥٠  

 چـون  ؛دارد »وجـوب « بـر  يتـر  يقـو  داللت ،يقبل روايات با مقايسه در روايت اين
 محـل  در كـه  نيسـت  آزاد خوانـد،  يم منا در را ظهر نماز امام: «است چنين روايت تعبير
 منـا  در ينتوانسـت  اگـر  ،يبخـوان  يديگر محل در را آن يتوان يم تو يول .بخواند يديگر

  ».يآورجا  به
 I: «فرمودند حضرت كه كند يم نقل :صادق امام يا باقر امام از مسلم بن محمد .۴
dH='! E�$½� U�  "�/! �[£�� EV! %!*z��  "I� 'B�Y  * ��=! ��  Y�7~V8� �B]��«.٥١  
 �$½� U	�dH='! E« :فرمودند حضرت كه كند يم نقل 7صادق امام از دراج بن جميل .۵
 "�/! �[£��  K� &$ EV! %!*z�� 'B�Y  * ��=! �� * `=/!  "\FY .8M6 �B]��  "�r @�o«.٥٢  

 بـر  را اول روايـت  ظهـور  فقهـا  از يبرخـ  .دارنـد  استحباب در ظهور روايت دو اين
 بـر  كـه  يا گانـه  سـه  روايات با تواند ينم كه يطور به اند؛ كرده توصيف ضعيف استحباب

 نـه  نكنـد،  داللـت  وجـوب  بـر  روايت شايد بلكه .نمايد معارضه داشتند، داللت  وجوب
 نخواهـد  تعـارض  بـه  نوبـت  صورت اين در كه باشد داشته داللت هم استحباب بر اينكه
  ٥٣ .رسيد
 اخيـر  روايـت  كـه  چرا كرد؛ مطرح دوم روايت به نسبت توان ينم را سخن اين يول
 معارضـه  شـده  يـاد  متعـدد  روايات با تواند ينم حال درعين اما دارد. استحباب در ظهور

  .دارند ترجيح وجوب بر دال روايات رو ازاين .كند
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 ترويـه  روز در 9خدا پيامبر آيا: پرسيدم 7باقر امام از: گويد يم مسلم بن محمد .۶
  ٥٤.»���Ds * �� H�� 'B�Y  EV! %9: «فرمود خواند؟ منا در را ظهر نماز

 مطلوبيـت  فقـط  ايـت رو ازايـن  لذا است. استحباب و وجوب از اعم ،پيامبر فعل البته
  .شود يم استفاده

   يگير نتيجه

 برخـوردار  شـهرت  از تنهـا  و نيسـت  ثابـت  »استحباب« بر ياجماع ،مسئله در چون
 از متـأخرين،  ميـان  در يشـهرت  بلكـه  قـدما،  ميان در توجه قابل يشهرت نه هم آن است،

 رو ازايـن  است، يحديث منابع و كتب در موجود روايات نظر اظهار در فقها مستند يطرف
 وجـوب « گذشت، كه چنان روايات از .شد ملتزم شود، يم استفاده روايات از آنچه به بايد
 يبسـيار  گرچه .شود يم اثبات »ترويه روز در اميرالحاج بر منا در عصر و ظهر نماز اقامه

 از يبرخـ  معاصـر  يفقهـا  ميان اما .اند نكرده مطرح را فرع اين ابتال عدم لحاظ به فقها از
  :اند داده فتوا چنين محققان

 تـأخير  بـه  ترويـه  روز ظهـر  از قبـل  يمقـدار  از را احرامش كه است الزم اميرالحاج بر

 بمانـد  منا در نهم روز آفتاب طلوع تا و آوردجا  به منا در را عصر و ظهر نماز و نيندازد

 و ظهـر  نمـاز  شده، محرم ظهر از قبل ندارد، يمشقت اگر كه است مستحب ديگران بر و

  ٥٥ .گردند محرم نماز از بعد مشقت،درصورت  و بخوانند منا در را عصر

 بحث از پس داماد محقق مرحوم اند؛ كرده تبعيت خويش استاد از مسئله اين در گويا
�	� �V	P� V	U�  "b"  9\	=�" : «انـد  گرفته نتيجه چنين روايات، ازV�� 3	� @�	�\F�  Y	�7�	�\�� 
 ؛انـد  كـرده  مطـرح  احتمـال  صورت به نيز را يهاي حكم ،يالزام حكم اين بر ٥٦.»%!����*  (

  :مثل
 و رود منـا  سـرزمين  بـه  همـه  از قبل بايد شود، ثابت امارتش آنكه يبرا اميرالحاجـ 
 عزيمـت  يبـرا  مناسـب  وضـعيت  و آورد فـراهم  شـود،  يم حجاج رفاه موجب را آنچه
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  .نمايد مهيا را ديگران
 از قبـل  بايـد  اميرالحـاج  اسـت،  ثابت حجاج همه يبرا منا در نماز استحباب چونـ 

 هرچـه  تـا  نمايـد  تشويق را ديگران منا سمت به خود حركت با و شود منا وارد ديگران
 عظمـت  و باشـكوه  يجماعت و نمايند اقتدا او به و شوند منا عازم نماز اقامه يبرا زودتر

  .دارند برپا
  ٥٧ .نيست بعيد »وجوب« ،يمصالح و حكَم چنين وجود با

 بـه  التـزام  كند، اثبات اياترو  اين از را اصحاب اعراض بتواند يكس اگر نماند ناگفته
 قدمابيشتر  اينكه به باتوجه اما .بود خواهد دشوار شود، يم استفاده روايات از كه يوجوب
 انـد،  نمـوده  مطـرح  را مسئله كه شيخ مثل آنان از ينادر افراد و اند نكرده مطرح را مسئله
 كـه  نيسـت  بعيـد  بنـابراين  .است مشكل اصحاب اعراض اثبات اند، شده وجوب به قائل
  .بشماريم واجب اميرالحاج بر را حكم اين

   عرفه روز آفتاب طلوع تا منا در ماندن

 در منا به ورود از پس اميرالحاج است مستحب كه است آن شيعه يفقها بين مشهور
 منـا  از طلـوع  از قبـل  تـا  و بمانـد  منـا  در عرفه روز آفتاب طلوع تا حجه يذ هشتم روز

 حركـت  عرفـات  سـمت  بـه  فجر طلوع از پس توانند يم ديگر حجاج يول .نشود خارج
 دربـاره  حكـم  ايـن  اما .دارد استحباب آفتاب طلوع تا ماندن نيز آناندرباره  هرچند .كنند

�U ´B!  Y�7 *: «گويد يم »شرايع« در يحل محقق .است گرفته قرار تأكيد مورد اميرالحاج
 �'$* ��=! �� L\8��  Y�7~V8� �lC�� �$ EV! %9�� �#� I �V} h:�*  "Æ?  "I�  	D� ~V	8� �B	]�� 
WWW * �$� E�$��  "�y\(! L� %$�I� ��  Y�7~V8� �B]��.«٥٨  

 دراج بن جميل صحيحه را آن دليل و شمرده »مؤكد مستحب« را  آن جواهر صاحب
 ايـن  در ٥٩ .اسـت  دانسته االسالم دعائم از يروايت وـ   )دوم روايت( آورديم تر پيش كهـ 

��V� �U" : «فرمايد يم 7يعل روايت Q�9 � q EV! L9�� �$ �'$  "8/9Y �[£�� %9�D� g @�o �$ 
 �'$d"\F �D8� �B]��«.٦٠  
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	�� : «فرمـود  حضـرت  كـه  7صـادق  امام از عمار بن اسحاق موثقه روايت همچنين &$ 
%"' "(�� U� @�oI E�$�� � &$ '$Y  Y�7%9�� \FY .8M6 �B]��«.٦١  

 مطلـب  ايـن  بر نيز كرديم نقل قبالً كه يروايات از يبعض مذكور، روايت سه بر عالوه
  ).پنجم و چهارم روايات مثل( داشتند داللت
 بـا  هرچنـد  ،دراج بـن  جميـل  روايـت  .ندارند داللت استحباب از بيش بر روايات اما
 .نيسـت  وجـوب  يمعنـا  بـه  لزوماً تعبير اين اما كند، يم بيان را مطلب »اإلمام يعلَ« تعبير

 مطلوبيت بر كه است 9اهللا رسول فعل بيانگر ،يسند ضعف از گذشته نيز دعائم روايت
 بـه  اشـاره  يا »��)'"L $� « از مراد نيز موثقه روايت در .كند ينم اثبات را الزام و دارد داللت

 سـنت  از ،شـود  يمـ  اسـتفاده  قـرآن  آيـات  از كه يحكم برابر در ،عمل اين كه است اين
 در ياصـطالح  چنـين  اگـر  البته .است وجوب برابر در استحباب يمعنا به يا است پيامبر

 »يينبغـ « تعبيـر  با كه نيز يقبل بحث در پنجم، و چهارم روايات در باشد، مرسوم روايات
 ظاهراً مسئله اين در كه عالوه به .شود ينم استفاده استحباب از بيش يچيز است، همراه

 تعبيـر  به كه يحل عالمه نوشته »تحرير« از يعبارت جز است، نشده وجوب به قائل يكس
  ٦٢.دارد وجوب در اشعار رياض صاحب

   دهم روز آفتاب طلوع تا مشعرالحرام در ماندن

 بـه  مشـعر  از حركت يبرا وقت بهترين روايات، بنابر مشعر، ياختيار وقوف از پس
) اميرالحاج( امام يول ٦٣ .است آفتاب طلوع نزديك و قربان عيد روز ،منا سرزمين سمت

 *� : «گويـد  يمـ  شـرايع  در محقـق  .بيندازد تأخير به آفتاب طلوع تا را مشعر از افاضه بايد
 "�y\(�!  K��&+ � �� E�$�� %��9�� �= ~V8� �B]�� ��8i� * �#� I �V} h:�* Æ?  "I�  D� �[�V8� 

* E�$�� � "��\!  "\FY .8M6«.٦٤  
 در حمـزه  ابـن  مبسـوط،  و نهايـه  در شـيخ  عبـارت  صريح را تأخير وجوب هرچند

 ابـن  و »العقـود  و الجمل« در شيخ عبارت ظاهر و ،»مهذب« در براج ابن يقاض ،»وسيله«
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 مفيـد،  پـدرش،  و صدوق شيخ و اند شمرده »جامع« در سعيد بن ييحي و »غنيه« در زهره
 مـورد  در امـا  ،٦٥اند شمرده الزم همگان بر را تأخير مطلقاً نيز يحلب و سالر ،يسيدمرتض

 7صادق امام از دراج بن جميل .خورد ينم چشم به بيشتر روايت يك اميرالحاج وظيفه
 ��'	�� ���� * ��[dH='! E�$½� U� 0i! .Bl�  "\FY .8M6 �B: «فرمود حضرت كه كند يم نقل

 KU� �Å�Z �V8 "l� * U� �Å�Z �*� "��«.٦٦  
 از قبـل  كه اند نموده مخير را ديگران اينكه از اما شده، آغاز »يينبغ« با مطلب چند هر
 نيست مخير اميرالحاج كه دهد يم نشان آفتاب، طلوع از بعد يا كنند حركت آفتاب طلوع

  .بماند آفتاب طلوع تا بايد معيناً و
 است متأخرين فقهاي لسان در آن اصطالح از غير روايات در »ينبغي« اينكه به توجه با

 بـر  خورشـيد  طلـوع  تـا  مانـدن  وجـوب « كه نيست بعيد باشد، مي سازگار نيز وجوب با و
 بـه  قـول « با مقايسه در »استحباب به قول« نيست معلوم كه ويژه به شود؛ استفاده »اميرالحاج

 گويـا . دارد طرفـداراني  قـول،  دو هـر  گويـا . باشـد  برخـوردار  بيشتري شهرت از »وجوب
  نمايد. حركت خود سپس و كند منا روانه را همه و بماند مشعرالحرام در بايد اميرالحاج
از  و نشـده  نقـل  زمينـه  ايـن  در بيشتر روايت يك آنكه به توجه با ديگر، طرف از ولي

 فتـواي  مدرك اطمينان با تواند نمي نيست، استناد و اعتماد قابل و است مرسل نيز سند نظر
 ندارد. البته محذوري سنن،ادله  در تسامح بنابر استحباب به حكم اما گيرد. قرار وجوب به

 همـه  عزيمـت  زمـان دربـاره   و دارد وجـود  زمينـه  ايـن  در كه مطلق روايات از كسي اگر
 را »آفتـاب  طلـوع  تـا  مانـدن  وجـوب « گويد، مي سخن ديگران و اميرالحاج از اعم حجاج،
  .شد خواهد روشن همگان تكليف اند، شده قائل قدما از برخي چنانچه كند، استفاده

   اميرالحاج حكم با ذيحجه هالل ثبوت

 هـالل  ثبـوت  مسـئله  اسـت،  برخوردار يفراوان اهميت از حج در كه مسايلي از ييك
 يهمگـ  حـج،  مناسك اعمال و منا و مشعر عرفات، در وقوف زمان زيرا است؛ حجه يذ
 و وحـدت  لـزوم  و حـج  مراسـم  بـودن  ياجتمـاع  بـه  باتوجه. دارد توقف مسئله اين بر
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 وـ   دارد وجـود  آن بـر  يزيـاد  قـرائن  و شواهد كهم الحرااهللا  بيت حجاج ميان يهماهنگ
 بـا  اجتمـاع  جملـه  آن از حج، تعالیم اهداف به نيل يبرا و تشتت، و تفرقه از يجلوگير

 مسـلمين،  و اسـالم  دشمنان از انزجار و برائت اعالم و عرفات و منا در مسلمانان شكوه
 در .دارد العـاده  فـوق  اهميت زمينه اين در واحد يرأ و »حجه يذ ماه هالل ثبوت« مسئله
 امـام  از يراو شـده،  گفته سخن قربان عيد و فطر عيد روز ييكسان از روايات از يبعض
 بايـد  چـه  كنـيم،  يمـ  ترديد ياضح روز در ها سال از يبعض در ما«: كند يم سؤال 7باقر
 در يـاران  و اصـحاب  از يبعضـ  و رسيدم حضرت خدمت يوقت«: افزايد يم يراو ؟»كرد
 J!Y	!  "y	�S�Y EV	'�� * y	�� �MC�� EV! �MC!: «فرمودند حضرت كردند، يم يقربان روز آن
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 چنـين  از ٦٨.شـود  يمـ  مشـاهده  نيـز  سـنت  اهـل  منابع در يروايات مضمون، همين به
 و احكـام  و قربـان  عيـد  و فطـر  عيـد  رمضان، امر در رويه وحدت كه آيد يم بر يروايات

 و كنـد  جـدا  مـردم  اجتماع از را خود انسان نبايد و است الزم حج موسم در آن مناسك
 .است پذير امكان ،ماه هالل امر در اميرالحاج و حاكم حكم با تنها يا رويه وحدت چنين

 بـر  را مـاه  حلـول  توانـد  ينمـ  چون آن، امثال و عادل شاهد دو به هالل ثبوت يواگذار
 كـه  آيـد  يبرمـ  قرائن و شواهد از ؛دارد دنباله ب را تشتت و اختالف نمايد، ثابت همگان
 روشـن  عادل شاهد دو با را خود تكليف يهركس تا نيست يفرد امر ،هالل ثبوت مسئله

 عـادل  حـاكم  وجـود  بـا  .اسـت  ياسالم جامعه به مربوط و ياجتماع يا مسئله بلكه .كند
 جـائر  حاكمـان  حاكميـت  فرض در و است تبعيت و يپيرو انسان وظيفه ،الشرايط جامع

 آيـا  كـه  مسـئله  ايـن  در تأمل هرحال به .باشد يضرور اطاعت تقيه، باب از بسا چه نيز
 حـج  امـور  تواند يم) اميرالحاج( او نماينده يا حاكم حكم بدون» الحجه يذ هالل ثبوت«

 امـور  او حكـم  بدون آيا و ندارد همراه به راهايي  يدشوار و مشكالت و بخشد سامان را
 در تحقيـق  و فحـص  مجـال  فعـالً  و است يضرور و الزم يابد، يم سامان يدرست هب حج
 نيز :معصوم ائمه و بوده يرايج امر اميرالحاج نصب اينكه اجماالً اما .نيست زمينه اين
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 مـردم  عمـوم  با حج اعمال انجام در ايشان از يمخالفت و يافتند يم حضور حج موسم در
 در ديگـران  بـا  آنـان  يهمراهـ  بلكـه  نشـده،  نقل آنها كيفيت يا اعمال انجام زمان نظر از

 يهمـاهنگ  و وحـدت  لـزوم  بر است يتأييد و شاهد همه اين .خورد يم  چشم به روايات
  .حج امور در حجاج بين

 حجـاج  همـه  امر كه آن، يواقع يمعنا به »اميرالحاج« امروزه كه ندارد توضيح به نياز
 حـاكم  داشـتن  از اسالم جهان چراكه ندارد؛ وجود ،باشد داشته برعهده را الحراماهللا  بيت

 حـاكم  اسـالم  جهان بر كه ياختالف با ،حاضر حال در .است محروم اليد مبسوط و واحد
 يبـرا  را يسرپرسـت  يكشـور  هـر  دارد، وجـود  حجـاز  سرزمين در كه يمقررات و است

 عنـوان  اگر البته .بخشد سامان را خود حجاج به مربوط امور تا نموده نصب خود حجاج
 در كـه  ياحكـام  از يا پـاره  الاقل ثبوت باشد، صادق هم يسرپرست چنين بر »اميرالحاج«

 ،مـاه  هـالل  ثبـوت  بـه  حكـم  امـا  نيست. بعيد ،يفرد چنين بر شود، يم مطرح فصل اين
 نيز آنها يامرا و الحراماهللا  بيت حجاج و گيرد يم صورت حجاز حاكمان يسو از امروزه

  .كنند يم اكتفا بدان زمينه اين در

   اميرالحاج يسخنران

  .كند يسخنران مردم يبرا حج، موسم از روز چهار در كه است مستحب اميرالحاج بر
 اميرالحـاج  نقل، بنابراين كه داده قرار حكم اين مستند را جابر از يروايت يطوس شيخ

کـردن   كـوچ ( اول نفـر  روز و منـا  در قربان عيد روز عرفه، روز الحجه، يذ هفتم روز در
 و اعمـال  با را آنان و كند يم يسخنران مردم يبرا مكه به منا از) دوازدهم روز در حجاج
  :گويد يم باره اين در اول شهيد .سازد يم آشنا وظايف و مناسك

 ،)دوازدهـم  روز در( بگويـد  سـخن  وداع و كردن كوچ كيفيت از اميرالحاج است بهتر

 بهتر حج از بعد و ببرند پايان به استقامت با را حج اينكه و خداوند، از اطاعت به را آنان

 تحـريض  و تشـويق  نماينـد،  وفـا  خداوند با خويش يها وعده بر و باشند حج از قبل از

  ٦٩.كند
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 مختلـف  يها زمينه در الحرام،اهللا  بيت حجاج آموزش امر در ويژه به مهم، اين امروزه
 انجام ها كاروان روحانيون توسط شريفين حرمين و حجاز تاريخ و حج احكام و معارف

 امكـان  يكنـون  شـرايط  در امـا  كنـد،  ينم صدق برايشان اميرالحاج عنوان گرچه .گيرد يم
 در مختلـف  يكشـورها  از حجـاج  از يگروهـ  هـر  سرپرسـت  و اميرالحاج گفتن سخن

 مهم اين به او نمايندگان عنوان به ها كاروان روحانيون .نيست پذير امكان يادشده، مواضع
  .ورزند يم مبادرت

   مسجدالحرام در سيزدهم روز ظهر نماز

 حـر  شـيخ  و اسـت  آمـده  حـج  باب روايات در مستقيماً كه يادشده، احكام بر افزون
 كـرده  نقـل  را آن بـه  مربـوط  روايات و گشوده يا جداگانه باب هركدام يبرا نيز يعامل

 اشـاره  كه خورد يم چشم به يفقه كتب و روايات يال هالب در نيز يديگر احكام ،٧٠است
  .نيست لطف از يخال نيز آنها به

 يبـرا  ظهـر  زوال از قبل را مكه به منا از سيزدهم روز در امامکردن  كوچ يحل عالمه
 آگـاه  وداع كيفيـت  از را مـردم  تـا  كـرده  توصيف خوب مسجدالحرام در ظهر نماز اقامه
  ٧١ .سازد

 ذيل رسد يم نظر به يول ،نكرده نقل آن حكمت يا ياستحباب حكم اين بر يدليل البته
 8�Y	« :باشـد  حكـم  اين مستند) اول روايت( كرديم نقل قبالً كه عمار بن يةمعاو روايت

E�$I� U� WWW *  "�/! �[£�� EV! �C'�� ) E��P� l(+�«.٧٢  
 اسـتفاده  را »اميرالحـاج  بـودن  يمكـ  كراهت« ،يروايت نقل با همچنين يعامل حر شيخ

  .است داده قرار باب عنوان و كرده
 �+�V	� !	� I: «فرمودنـد  حضـرت  كـه  كنـد  يمـ  نقل 7صادق امام از يزيد بن عمر

d "#+�«.٧٣  
ـ  را عباس بن قثم خود حكومت زمان در 7يعل امام گذشت كه چنان يطرف از  يوال
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 او كـه  يدرحـال  كـرد.  حـج  مراسم يبرگزار مأمور را او مرتبه يك الاقل و داد قرار مكه
  .بود مكه مقيم

   سنت اهل فقه در »اميرالحاج: «سوم فصل

 امـر  يمتصـد  كـه  يكسـ  بر حج بحث در را »امام« صراحت با نيز سنت اهل يعلما
 ��$�E: «است آمده سنت اهل يفقه آثار از ييك در نمونهبراي  اند؛ كرده حمل است، حج

�' �[�� e�V�� hpk�� L��� �$� ¦P�  K� &$  &��=& E�	$��«.مورد را او به مربوط احكام از يبعض سپس ٧٤ 
  .است داده قرار بحث

 چشـم  بـه  اميرالحـاج  دربـاره  سـنت  اهـل  يفقه كتب در كه ياستحباب احكام از غير
 اختيـارات  وشـئون   و حكومت موضوع در كه آنان تأليفات و آثار از يبعض در خورد، يم

 االحكـام « در يابـويعل  و يماورد .است شده گفته سخن حج امارت از شده، نگاشته آن
  :اند دانسته زمينه دو در را حج امر در واليت ٧٥»السلطانيه

  .است تدبير زعامت و يسياس واليت ينوع كه حجاج دادن حركت بر واليت .۱
  .حج اقامه بر واليت .۲

 بحـث  تفصـيل  به باره دراين كه باشد ياثر تنها شايد كه بحث، اين بر ياجمال مرور
 صـاحب  بـودن،  مطاع چون يشرايط واليت، از اول نوع در .نيست فايده از يخال كرده،

 .اسـت  شده شمرده معتبر ،اميرالحاج در يهدايتگر و هيبت و داشتن شجاعت بودن، نظر
 آنهـا  از يبعضـ  بـه  كه برشمرده، حجاج بر حج يوال حقوق عنوان به را مورد چند گاه آن

  :شود يم اشاره
 و تفـرق  از يجلـوگير  يبـرا  آنها دادن حركت و حج مسير در مردمکردن  جمعالف) 

  .يپراكندگ
 هـر  كه يطور به راه؛ مسير در آنان به دادن منزل و حج مسير در آنهاکردن  مرتب ب)

  باشند. داشته ييسئر يگروه
  .ضعفا حال مراعات يبرا حجاج با مدارا ج) 
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  .راهزنان و اشرار شر از ايشان، از مراقبت د) 
 بين قضاوت و كنند يم پيدا اختالف و نزاع يكديگر با كه يكسان بين صلح ايجاد )  ه
 از ييكـ  ياهـال  و حجـاج  از ييكـ  بـين  ينزاع اگر يول ،يو به مراجعه صورت در آنان

 نـه  اسـت  ،قضـاوت  و يرسـيدگ  شايسـته  شـهر،  آن يقاضـ  داد، رخ راه ميان در شهرها
  .اميرالحاج

 حـدود  ياجـرا  يبـرا  كـه  يدرصـورت  حدکردن  يجار و مجرمان تعزير و تأديبو) 
  .باشد مأذون
 موعـد  در حج مناسك و اعمال انجام منظور به حجاج يبرا وقت وسعت رعايت ز)
  .آرامش با و مقرر

  .است كرده مطرح زمينه اين در نيز را يفروع سپس
 او از يپيـرو  كه اند شمرده جماعت امام همچون را حج يوال واليت، از دوم قسم در

 جماعـت  امامت در زيرا ؛يلزوم تكليف يمعنا به نه البته .است الزم مناسك و اعمال در
 سـبقت  رو اين از نيست. چنين حج در يول .دارد وجود يپيوستگ مأموم و امام نماز ميان

  .است شده شمرده مكروه مناسك و اعمال در اميرالحاج بر جستن
 را يديگـر  شرايط جماعت، امام در الزم شرايط بر عالوه اميرالحاج شرايط در گاه آن

  مثالً: اند؛ دانسته معتبر نيز
  .آن ايام و مواقيت و آن احكام و حج مناسك به عالمالف) 

 تـا  هحجـ  يذ هفتم روز ظهر از ييعن روز؛ هفت به اميرالحاج واليت محدوديت ب)
 يواليتـ  و اسـت  حجـاج  از ييكـ  مانند ايام اين از بعد و قبل كه يطور به سيزدهم؛ روز

  .ندارد
 ايـن  از كـه  يمـادام  كنـد  حـج  اقامـه  بايـد  سـال  هر در باشد، مطلق واليتش اگر ج)
 سـال  همـان  يبـرا  باشد، شده يوال سال يك يبرا اگر و باشد، نشده منصرف يتمسئول

  .دارد واليت
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 برشـمرده  مناسـك  و اعمال در مردم ساختن آگاهبراي  را او وظايف از يبخش سپس
  .است

   اجحج سرپرست نصب و يخمين امام: چهارم فصل

 توجـه  مورد كمتر حكومت مباحث كه است گرديده سبب شيعه يفقها يد بسط عدم
 و معـروف   امربـه  چون مهم؛ يمباحث از اخير يها سده در يحت گيرد، قرار فقها عنايت و
 مناسـك  در نيز »اميرالحاج« به مربوط احكام كه چنان ؛بود شده نظر صرف نيز ازمنكر ينه
 نيـز  حـج  آداب شمار در اما است، ياستحباب غالباً احكام اين هرچند .خورد ينم چشم به

  .شود ينم بيان
 و ياسـالم  انقالب پرتو در حاضر قرن در 9يمحمد ناب اسالم احياگر يخمين امام

 را دين مهجور مباحث از يبسيار شيعه، يفقها آمدن صحنه به و ياسالم يجمهور نظام
ـ    يسياسـ  بعـد « سـاز،  سرنوشـت  و ارزشـمند  مباحـث  و مـوارد  ايـن  ازجمله كرد؛ احيا

ـ  از را يسياسـ ـ   ياجتماع عبادت اين بزرگوار آن .است »حج ياجتماع  بـدان  كـه  يغربت
 خواسـتار  و كـرد  پـاك  بـود،  آلـوده  كه يتحريفات از را آن چهره و داد نجات بود، دچار
 تبيـين  و الحراماهللا  بيت حجاج سرپرست نصب با او. شد يمحمدـ   يابراهيم حج ياحيا

 يجديد يها عرصه حج، مختلف ابعاد ياحيا و حجاج يسرپرست درجهت ،يو وظايف
 است، قائل الشرايط جامع فقيه يبرا شيعه كه را يواليت هرچند .گشود اسالم جهان در را
 جانشين يا داشت =امام حضرت كه ييد بسط مقدار به اما است، نافذ مسلمانان همه بر

 مبـادرت  يايران حجاج يبرا سرپرست نصب جمله آن از و امور انجام به دارد، او صالح
  .ورزد يم

ـ  روحانيـان  از تـن  دو ي،حكمـ  يطـ .ش   ه ۵۸ سـال  در امام حضرت  بـه  را يانقالب
  :است آمده ايشان به امام حكم در .كرد منصوب الحراماهللا  بيت حجاج يسرپرست

 ،يروحـان  ،يانسـان  عظـيم  يمحتوا با ياسالم بزرگ ضئفرا از ييك يبرگزار ايام چون
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 آستانه در است الزم و است نزديك الحراماهللا  بيت حج فريضه ييعن ،ياجتماع ،يسياس

 مقدسـه  فريضه اين ،ايران شريف ملت شكوهمند انقالب با ياسالم يجمهور يبرقرار

 عنـوان  بـه  را شـما  جهـت  ايـن  بـه  برگردد، راستين اسالم به و يپاكساز طاغوت آثار از

 از هيئتـي  صـالحه  مقامات با مشورت با كه نموده تعيين الحراماهللا  بيت حجاج سرپرست

 را حـج  بـه  مربـوط  امور كليه آنان يهمكار با و انتخاب ايمان با و متعهد و صالح افراد

 فريضه اين ي،اسالم يجمهور حكومت درتعالی  شاءاهللا ان كه دهيد قرار نظارت تحت

  ٧٦.يابد تحقق خود يمعنو يمحتوا با مقدسه،

 حجـاج  يسرپرسـت  يبرا خويش نمايندگان نصب در امام حضرت احكام مجموع از
  :است اهميت حائز كه شود يم استفاده چند ينكات ،٧٧حج موسم در الحرام اهللا بيت

  .طاغوت آثار از حج فريضه يپاكساز .۱

  .حج ياجتماعـ  يسياس ابعاد ياحيا .۲
  .يجهان استكبار با مقابله و وحدت به مسلمانان دعوت .۳
 مشـركان  از برائت اعالم درجهت الحراماهللا  بيت حجاج يسازمانده و يريز برنامه .۴

  .يوح سرزمين در
 سرپرسـت  بـا  ارتبـاط  در يوظـايف  الحرام،اهللا  بيت حجاج به هايشان پيام در همچنين

  ٧٨: شمارند يبرم آنان يبرا حجاج
 اعـالم  اجحجـ  سرپرسـت  و يرهبـر  نماينـده  يسـو  از كـه  يهاي برنامه از يپيرو .۱

  .شود يم
  .رويه وحدت و ها كاروان بين كامل يهماهنگ و آرامش و نظم حفظ .۲
 ،يهماهنگ به توجه بدون و مستقالً يگروه هر و كاروان هر نخواسته يخدا اگر ...«
 چهـره  كـه  يابـد  تحقق يانحرافات و آورد پيش يا فاجعه است ممكن كنند، يامر به اقدام
 اسـت  يعظيمـ  گناه اين و شود، داده جلوه دگرگون يانقالب و ياسالم يجمهور ياسالم

  .»دارد بزرگ بس ييتمسئول خلق و خالق پيش كه
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  .حج موسم در حاضر يعلما يسو از اميرالحاج تأييد .۳
 درجهــت حجــاج سرپرســت بــا مربوطــه يهــا دســتگاه يهمــاهنگ و يهمكــار .۴

  .حج امر يسازمانده
 بـا  رابطـه  در حجـاج  نيـز  و حجـاج  سرپرسـت  يبـرا  امـام  حضـرت  كه يوظايف از

 مراسـم  شـدن  پـاك  انديشـه  در بزرگـوار  آن كـه  آيـد  يبرم اند، كرده بيان حج سرپرست
  .بود كمبودها و ها نقص انحرافات، از حج يسياسـ   يعباد

 هـا  ميليـون  و شـد  يمـ  يتلقـ  يسياحت و يزيارت و يعباد يسفر حج گذشته، در اگر
 فكـر  در يهركسـ  و بـود  بيگانـه  يكـديگر  از مكـان،  يـك  در اجتمـاع  عين در ،مسلمان

 ديگـر  مسـلمانان  وضـعيت  از بـود،  يانفراد صورت به حج مناسك و اعمال جاآوردن هب
 و مجـد  ياحيـا  جهـت  در بزرگ فريضه اين مهم يها حكمت و اسرار از بودند، خبر يب

 در محرومـان  و مظلومـان  كـه  يمشـقت  و رنـج  از بودنـد،  غافل مسلمين و اسالم عظمت
ـ  ي،آگـاه درصـورت   و بوده اطالع يب كردند، يم تحمل ياسالم يكشورها  از تفـاوت  يب
 نگريسـتند  يم يتجارت يسفر عنوان به حج سفر به حجاج از يبسيار گذشتند، يم كنارش

 و ها انحراف و خطاها تصحيح انديشه در يخمين امام.  ...ديگر يرو كج و انحراف ها ده و
 هـدف  ايـن  بـه  وصـول  مقـدمات  از ييكـ  و بـود  خـود  ياصل مسير به حج بازگرداندن

 اهـداف  سمت به هدايتشان و آنان به بخشيدن نظم و الحرام اهللا بيت حجاج يسازمانده«
  .شود يم تأمين خويش نماينده و حجاج سرپرست نصب با كه بود »حج تعالیم

ـ  و تشـريفات  از حـج  پيراسـتن  خواستار يخمين امام  جايگـاه  بـه  كـه  بـود  يتجمالت
 در فرزانـه  و فقيـد  رهبـر  آن كـه  ياهـداف  و شـود  نگريسـته  زاويه اين از اگر ،اميرالحاج

 نقش .شود يم آشكار پيش از بيش منصب اين اهميت گيرد، قرار مدنظر بود، شتحقق يپ
 بـه  رسيدن يبرا يهمگ ،حجاج و حج امور به بخشيدن نظم جهت در حجاج سرپرست

  .شود مترتب عبادت اين بر تواند يم كه است يمهم مقاصد
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  .٤٢٤ ص ،١ جابن رشد،  المقتصد، نهايه و المجتهد يهابد. ١

  .١٩٨، ص ٨لوامع صاحبقراني، محمدتقي مجلسي، ج . ٢

  .، دارالفكر٣٩٥ ص ،٤مروج الذهب، مسعودي، ج . ٣

  .٣٤١ـ  ٣٣٨ ص، ص٦الغدير، عبدالحسين اميني، ج . ٤

  .١٦٤، ص ٩سيد محمد حسين طباطبايي، ج  ،الميزان. ٥

  .١٦٦همان، ص . ٦

  محالتي. ، تصحيح از سيدهاشم رسولي٧٥، ص ٢عياشي، ج  ،تفسير عياشي. ٧

  .، دارالكتب العليه، بيروت٣٨٠، ص ٣سيوطي، ج  ،الدر المنثور. ٨

  .، دارالفكر١٥٥، ص ١٠تفسير المنار، رشيد رضا، ج . ٩

  .٣٧٨، ص٣منثور، سيوطي، جالدرال. ١٠

  .٢٧٥، ص ٢١بحاراألنوار، محمدباقر مجلسي، ج . ١١

  .٣٧٨، ص ٣الدرالمنثور، ج . ١٢

  مفسران. از ديگري گروه و كثير ، به نقل از ابن١٦٨، ص ٩الميزان، ج . ١٣

را عبد اهللا بن عباس معرفي كرده اسـت.   7طبري نيز در اين دو سال نماينده حضرت علي. ١٤

بـا مـأمور    7را از قول واقدي سالي شمرده كه عبداهللا بن عباس نماينـده علـي   ٣٩ولي سال 

  .١٠٤و  ٦٩ص ص، ٤و ج  ٥٧١، ص٣معاويه اختالف پيدا كردند. ر.ك: تاريخ طبري، ج 

  .٣٩٧، ص ٤مروج الذهب، ج . ١٥

  .٥٣٦نظام الحكم في الشريعة و التاريخ االسالمي، ظافر القاسمي، ص . ١٦

  .٣٣ نامه البالغه، نهج. ١٧

  .٦٦همان، نامه . ١٨

  .١٤٠ ص ،١٩ ج الحديد، ابن ابي البالغه، نهج شرح. ١٩

  .٣٩٩ و ٣٩٨ صص ،٤ ج الذهب، مروج. ٢٠

  .٤٠١همان، ص . ٢١
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  .٣٠٥ ص ،١ جمحمدتقي تستري،  الرجال،  قاموس. ٢٢

  .٣٠٦ ـ ١٠٨، صص ١ر.ك: قاموس الرجال، ج . ٢٣

  .١٧٢ـ  ١٦٩ص ص، ٤مناقب، ابن شهر آشوب، ج . ٢٤

  .٤، ح ٣٩٩، ص ١١عاملي، ج  شيخ حروسائل الشيعه، . ٢٥

  .١٩٨، ص٨لوامع صاحبقراني، ج. ٢٦

  .٧، ص ١٩جواهر الكالم، شيخ محمدحسن نجفي، ج . ٢٧

  .٣٥٤، ص١٦الحدائق الناضره، شيخ يوسف بحراني، ج . ٢٨

  .٢٣و  ٢٢ صشئون الحرمين الشريفين في العهد العثماني، محمد عبداللطيف هريدي، ص. ٢٩

  .٦، ص١٩ر الكالم، ج جواه. ٣٠

  .همان. ٣١

  .٥١٨، ص ١حلي، ج  عالمهو نكتها، شيخ طوسي و  ةياالنه. ٣٢

  .٥١٩همان، ص . ٣٣

  .٣٦٥، ص١المبسوط، شيخ طوسي، ج. ٣٤

  .٩ـ١١ صص ،٣ ج داماد، محقق سيدمحمدكتاب الحج، تقريرات درسي آيت اهللا . ٣٥

  .٢٠٢و  ٢٠١، صص ٥تهذيب، شيخ طوسي، ج . ٣٦

  .٧١٥، ص ٢حلي، ج  عالمهب، لمنتهي المط. ٣٧

  .٩، ص ٣كتاب الحج، ج . ٣٨

  .٧، ص ١٩جواهر الكالم، ج . ٣٩

  .٣٥٤، ص١٦الحدائق، ج. ٤٠

  .٢٣١ ص ،٧ ج مرواريد، اصغر علي الفقهيه، الينابيع. ٤١

  .٤٦١، ص ٤الكافي، يعقوب كليني، ج . ٤٢

  .٢٨٠، ص ٢من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج . ٤٣

  .٧الفقهيه، ج الينابيع . ر.ک: ٤٤

  .٥٨٦، ص ١السرائر، ابن ادريس، ج . ٤٥

يحيي بن سـعيد در الجـامع للشـرايع،     :، نيز بنگريد٢٤٥، ص ١المهذب، قاضي ابن براج، ج . ٤٦

  .حلي در القواعد عالمهالنافع و  محقق حلي در المختصر
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  .٤٥٨، ص ٨الينابيع الفقيه، ج . ٤٧

  البيت. ، چاپ آل٣، ح ٥٢٤، ص ١٣وسائل الشيعه، ج . ٤٨

  .٦، ح ٥٢٤همان، ص . ٤٩

  .٥، ح٥٢٤همان، ص . ٥٠

  .١، ح ٥٢٣همان، ص . ٥١

  .٢همان، ح . ٥٢

  .١٠، ص ٣كتاب الحج، ج . ٥٣

  .٤، ح ٥٢٤همان، ص . ٥٤

  .١٥٧احكام عمره و حج، سيد موسي شبيري زنجاني، ص . ٥٥

  .١١، ص ٣كتاب الحج، ج . ٥٦

  .١٠همان، ص . ٥٧

  .١٢ـ ١٠، صص ١٩جواهر الكالم، ج. ٥٨

  .١٢همان، ص . ٥٩

  .١٨، ص ١٠مستدرك الوسائل، حاجي نوري، ج . ٦٠

  .٥٢٨، ص ١٣وسائل الشيعه، ج . ٦١

  .٣٦٠، ص ٦ل، سيد علي طباطبايي، ج ئرياض المسا. ٦٢

  .١، ح ٢٥، ص ١٤وسائل الشيعه، ج . ٦٣

  .٩٩و  ٩٨، صص ١٩جواهر الكالم، ج . ٦٤

  .٣٩٧، ص ٦رياض المسايل، ج . ٦٥

  .٤، ح ٢٦، ص ١٤وسائل الشيعه، ج . ٦٦

  .٧، ح ١٣٣، ص ١٠همان، ج . ٦٧

  .٢٣٧٦٣، ح ٤٨٩، ص ٨هندي، ج متقی كنزالعمال، . ٦٨

  .٢٣٨، ص ٣٠الينابيع الفقهيه، ج . ٦٩

باب استحباب تقدم االمام ليصلّي الظهر يوم الترويـة بمنـي   ، ٥٢٣، ص ١٣وسائل الشيعه، ج . ٧٠

ة وقوف االمام و كراهة كونه باب كراه، ٥٢٥ص  و حتّي تقيم بها حتّي تطلع الشمس يوم عرفة
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باب جواز الخروج من منا قبل طلوع الشـمس و اليجـوز وادي محسـر حتّـي     ، ٥٢٧ص  و مكّيا

بـاب كراهـة   ، ٣٩٨، ص ١١ج و تطلع و استحباب كون الخروج بعـد طلوعهـا و تأكـده لالمـام     

  .وقوف اميرالحاج خصوصاً بعد االفاضة من عرفات و كراهة كونه مكّياً

  .٣٧٥، ص ٨حلي، ج  عالمهاالحكام، تذكرة . ٧١

  .٣، ح٥٢٣، ص ١٣وسائل الشيعه، ج . ٧٢

  .٢، ح ٥٢٦همان، ص . ٧٣

  .٤٣٦، ص ٣المغني والشرح الكبير، ابن قدامه، ج . ٧٤

  . ر.ک: قاضي ابويعلي و ماوردي در األحکام السلطانيه.٧٥

  .١٧٦، ص ٩صحيفه نور، امام خميني، ج . ٧٦

  .١٧ فصل ،١١٧ ص خميني، حج در كالم و پيام امام. ٧٧

  .١٨، فصل ١١٩همان، ص. ٧٨


