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چکیده
نيروهای امنيتی و انتظامی كه هرســاله موقع حج، در سرزمين وحی مسئول برقراری امنيت و نظم هستند، در 
برخی مواقع حين انجام وظايف، خود نيز ممكن اســت حج بجا بياورند. حال اگر آنان از سوی مافوق خود، 
ايــن اجازه را يافتند كه حج بجا بياورند، كيفيت حج آنها و احكام مربوط به آن، با توجه به اشــتغاالتی كه 
در آن زمان دارند، چگونه خواهد بود؟ آيا اگر برخی از مناســك را به طور كامل بجا نياورند، يا كامل آن را 
تــرك كنند، حج آنها صحيح خواهد بود يا خيــر؟ پژوهش حاضر كه با تكيه بر توصيف و تحليل گزاره های 
فقه مذاهب پنج گانه اســالمی و با استفاده از گردآوری داده های كتابخانه ای در پی جواب به سؤاالت مذكور 
برآمده اســت، روشن می سازد كه نيروهای امنيتی و نظامی می توانند در حين انجام وظيفه حج بجا بياورند و 
شــرع به آنان اين رخصت را داده است كه به جای لباس احرام، لباس مخصوص به خود را بپوشند، عرفه را 
قبــل از غروب آفتاب ترك كنند، از مزدلفه پس از مكث كوتاه برگردند، مبيت در منا را به كلی ترك كنند، يا 
فقط در قسمتی از آن حاضر شوند و رمی جمرات خود را ـ به جز رمی جمره عقبه ـ باهم در يك يا دو روز 

جمع كنند و حجشان صحيح می باشد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 91-77
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مقدمه
يكی از مهم ترين ويژگيهای شــريعت اسالم جاويدان، 
سازگاری احكام آن با تغييرات زندگی انسان در گذر 
زمان است. احكام دين اسالم به گونه ای از سوی شارع 
مقدس مرتب شده كه در شــرايط مختلف، در زمانها 
و مكانهای متفاوت قابل تطبيق و اجرا اســت. از اين 
رو، برخی از مســائل در شــريعت اسالمی به گونه ای 
ثابت مطرح شده كه گذشت زمان، تغيير مكان و اوضاع 
و احــوال در آن هيچ تأثيری نداشــته و نيازمند هيچ 
نوع تجديد نظری نمی باشد، اما مواردی ديگر طبيعت 
جداگانه داشته و قابليت بازنگری و تحول را دارند. در 
واقع احكام دين ثابت هستند، اما برای آنكه آن احكام 
قابليت تطبيق با شرايط و تغييرات زندگی بشر را داشته 
باشــند، به برخی تغييرات در جزئيات و فروعات آنها 
نياز اســت كه بر آنها عنوان »احكام ثانويه« بار شده 
است و با توجه به اين عنوان می توان از برخی اصول و 
ضوابط تحت شرايطی تخطی كرد، مانند احكام ثانويه 

همچون اكراه، اضطرار، جهل، حرج، ضرر و غيره.1
يكی از عبادتهای ثابت در دين اســالم، حج است كه 
در همه زمانها جزء ثوابت به شــمار رفته و انجام آن 
با برخی اوصاف ســفارش و واجب شمرده شده است. 
اما با توجه به تغيير زمان و پيشــرفت انسان و مصالح 
عمومی جامعه و نيازهای مســلمانان، اين فريضه در 
برخی جوانب به خاطر شــرايطی همچون اضطرار و 
حرج دچار تغييراتی شده و خواهد شد. حال كه روشن 
گشــت، می توان تحت شرايطی داخل برخی ثوابت در 
دين مانند فريضه حــج، تغييراتی ايجاد كرد، پژوهش 
حاضر احكام ثانويه مربوط به حج نيروهای انتظامی و 

امنيتی را بررسی كرده است.
در شــرع مقدس اسالم بجا آوردن حج بر هر مسلمان 
اعم از زن و مرد كه اســتطاعت مالی و جانی داشــته 
باشــند، واجب شمرده شده است. از آنجا كه برپايی و 
برگزاری اين فريضه بزرگ الهی هرساله بايد مبتنی بر 

1. برای مطالعه بيشتر ر.ك: الثوابت و المتغيرات، صص260-205.

برنامه ريــزی دقيق و منظم صورت گيرد، تا جان، مال 
و نواميس مســلمانان در حرم امن الهی حفظ گردد و 
در يــك كالم بايد در لحظه لحظه برگزاری اين فريضه 
امنيت حاكم باشد، به همين منظور افرادی تحت عنوان 
نيروهای امنيتــی وظيفه تأمين امنيــت، راهنمايی و 
حفاظــت از حجاج گرامی را بر عهــده دارند و چون 
سربازان و نيروهای امنيتی افرادی از عموم مسلمانان 
می باشند، پس آنها نيز در صورت داشتن شرايط، بايد 
حــج را ادا نمايند. با توجه بــه اينكه نيروهای امنيتی 
خود هرســاله در حج وظيفه تأمين امنيت را بر عهده 
دارند، ســؤالی كه مطرح می شود اين است كه آيا اين 
نيروها می توانند ضمن ايفای خدمت در حج، خود نيز 
حج بجا آورند و در صــورت جواز، حج آنها چگونه 
انجام خواهد گرفت؟ حسب اطالع پژوهشگر، پژوهشی 
مســتقل پيرامون اين موضوع صورت نگرفته است، از 
اين رو، در اين پژوهش پس از جمع آوری اطالعات به 
روش كتابخانــه ای از منابع معتبر و كتب موثق مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت و شيعه اماميه، به تجزيه و تحليل 
كيفی داده ها پرداخته شده و در نهايت با استدالل، رأی 
راجــح در مورد حكم و كيفيت حج نيروهای امنيتی و 

انتظامی انتخاب گرديده است.
قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته الزامی است كه مراد 
پژوهشــگر از حج در پژوهش حاضر، هر حج واجبی 
است كه بر فرد از طرف خداوند فرض شده است، حال 
آن حجة االسالم باشد، يا حجی كه به وسيله نذر )البته 
از نوع مقيدش( بر شــخص واجب گشــته است؛ زيرا 
در اين صورت شــخص مجبور به انجام آن در اولين 
فرصت است، حتی اگر هم زمان با انجام وظيفه اش در 

كسوت سرباز امنيتی و نيروی نظامی در حج باشد.
پس حج عمره، تطوعی و غيره كه فرد مجبور به انجام 
آن در زمان مشخصی نيست، مقصود پژوهش حاضر و 
پژوهشــگر نيست؛ زيرا اواًل؛ اركان، واجبات و شروط 
آن با حج واجب و حجة االســالم فرق دارد. ثانيًا؛ آن 
نيروی امنيتی و انتظامی دليلی ندارد كه حج تطوعی يا 
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عمره خود را هم زمان با امر خطير خود كه همان حفظ 
امنيت و جان ديگر حجاج اســت، بجا آورد؛ چون در 
ديگــر زمانها می تواند آن را انجام دهد و اگر هم انجام 
ندهد، چيزی بر او نيســت. پس واضح اســت كه نوع 
حج می تواند در حكم فرمان برداری از ولی امر هم اثر 
بگذارد و اگر نيرويی بــه خاطر حج تطوعی يا عمره 
در مــاه ذی الحجه هم زمان بــا ادای انجام وظيفه حج 
بجا آورد، می توان گفت ديگر آن رخصتهايی كه شارع 
تحت عنوان احــكام ثانويه و متغيرات به برخيها داده، 
شــامل حال او نمی شــود و به خاطر تخطی از انجام 

وظايف گناهكار بوده و سرزنش خواهد شد.

حکم حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در 
حج

برخی از نيروهای امنيتی و ســربازانی كه در حج ادای 
وظيفه می كنند، خواســتار انجــام دادن حج هم زمان 
با ادای وظيفه هســتند، اما برخی مواقع مسئوالن آن 
نيروها، به خاطر احتياج داشــتن به آن نيروها، آنان را 
از بجا آوردن حج منع می كنند. سؤالی كه ممكن است 
مطرح شود، اين اســت كه آيا در اين مواقع، سربازان 
می توانند از دســتور مافوق خود سرپيچی كنند و حج 
بجا آورند، يا ملزم به اطاعــت از مافوق خود بوده و 
بايــد انجام وظيفه كننــد و نمی توانند حج بجا آورند؟ 
می توان گفت كه اطاعت از ولی امر واجب شرعی است 
و اين آيــه قرآن نيز صريحًا بــر آن داللت دارد: »َيا 
ُســوَل َوُأولِي  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَل َوَأِطيُعوا الرَّ
ْمِر ِمنُكْم«؛2 »ای اهل ايمان، فرمان خدا و رســول  اْلَ
و فرمانداران )از طرف خدا و رســول( كه از خود شما 

هستند را اطاعت كنيد«.
در مورد اين آيه می توان گفت: آيه مذكور هم به مردم 
عادی و هم به سربازان نظامی اشاره دارد كه بايد نسبت 
به مافوق خود اطاعت پذير باشند، مگر اينكه آنان را به 
معصيت خداوند امر كنند كه فقط در اين مورد می توانند 

2. نساء، 59.

از دســتور ولی امر و مافوق خود سرپيچی كنند؛ زيرا 
شخص نبايد از كسی در مورد معصيت نسبت به خالق 
خود اطاعت كند. پس اطاعــت از ولی امر يا نايب او 
به جز در موارد معصيت خداوند، از امور ضروری دين 

است.
طبق آنچه گذشت، می توان گفت: بر نيروهای امنيتی و 
سربازانی كه در حج انجام وظيفه می كنند، واجب است 
از مافوق خود اطاعت كنند. پس اگر به آنها اجازه داده 
شــد، می توانند در حين انجام وظيفه، حج بجا آورند. 
اما اگر به آنان اجازه داده نشود و آنان حج بجا آورند، 
به خاطر سرپيچی از دستورات مافوق خود، گناهكار 
هســتند، ولی در كل حج آنان به خاطر صحيح بودن 

اركان و شروط، صحيح است.

حکم پوشیدن لباس نظامی یا مخصوص توسط 
نیروهای امنیتی و انتظامی حج کننده

برخی از نيروهايی كه با اجازه مافوق خود می خواهند 
حج بجا آورند، به خاطر شــرايط كاری و شــغلی كه 
دارند، بعضًا و حتی هنگام حج ملزم به پوشيدن لباس 
مخصوص خود هســتند. ســؤالی كه مطرح می شود، 
اين اســت كه آيا نظاميان می توانند با لباس مخصوص 
خودشان حج بجا آوردند يا خير؟ قبل از جواب دادن 
به اين سؤال، بايد به محرمات پوشيدن لباس در احرام 
اشــاره كرد، آن گاه با توجه به آن، حكم مسئله مورد 

بحث را به دست آورد.
فقهای اهل ســنت و اماميه اتفاق نظر دارند كه بر ُمِحرم 
پوشيدن پيراهن، عمامه، شلوار و در كل هرگونه لباس 
دوختنی حرام اســت.3 آنان در ايــن مورد به ادله زير 

استناد كرده اند:
ا َرَجَع َمْواَلنَا َزيُْن الَْعابِِديَن)ع(  َُّه لَمَّ 1- روايت شبلی: »أَن

3. المبســوط، ج30، ص106؛ بدائع الصنائع، ج2، ص188؛ المدونة، 
ج1، ص395؛ بداية المجتهد، ج2، ص91؛ الحاوی الكبير، ج4، ص70؛ 
المجموع شــرح المهذب، ج7، ص252؛ المغنی، ج3، ص303؛ اللمعة 
الدمشقية، ص69؛ مسالك األفهام، ج2، ص485؛ مختلف الشيعة، ج4، 

ص62؛ المبسوط في فقه المامية ، ج1، ص317.
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ْبلِيُّ فََقاَل)ع( لَُه َحَجْجَت يَا َشْبلِيُّ  ِمَن الَْحجِّ اْستَْقبََلُه الشَّ
قَاَل نََعْم يَا ابَْن َرُســوِل اهللِ فََقــاَل)ع( أَ نََزلَْت الِْميَقاَت َو 
ْدَت َعْن َمِخيِط الثِّيَــاِب ...«؛4 »هنگامی كه امام  تََجــرَّ
سجاد)ع( از ســفر حج بازگشت، »شبلی« به استقبال 
امام شــتافت. امام از او پرسيد: ای شــبلی! آيا حج 
گزاردی؟ شبلی گفت: آری ای فرزند پيامبر خدا! امام 
فرمود: آيا به »ميقات« فرود آمدی و جامه های دوخته 

را از تن درآوردی؟ ...«.
اهللِ بِْن ُعَمَر أَنَّ  2- روايت عبداهلل بن عمر: »َعْن َعْبــدِ
َرُجاًل قَاَل: يَا َرُســوَل اهللِ، َما يَْلبَُس الُمْحِرُم ِمَن الثِّيَاِب؟ 
قَاَل َرُسوُل اهللِ)ص(: اَل يَْلبَُس الُقُمَص، َواَل الَعَمائَِم، َواَل 
َراِوياَلِت، َواَل البََرانَِس، َواَل الِخَفاَف إاِلَّ أََحٌد اَل يَِجُد  السَّ
ُه  نَْعَلْيِن، فَْليَْلبَْس ُخفَّْيِن، َواَل تَْلبَُسوا ِمَن الثِّيَاِب َشْيئًا َمسَّ
ْعَفــَراُن أَْو َوْرٌس«؛5 »عبداهلل بن عمر روايت می كند  الزَّ
كه فردی به پيامبر)ص( گفت: ای پيامبر خدا، شخصی 
كه می خواهد احرام ببندد، چگونه لباســی بپوشــد؟ 
پيامبر)ص( فرمــود: نه پيراهن بپوشــد، نه عمامه، نه 
شلوار، نه كاله، و نه ُخف.6 مگر كسی كه دمپايی برای 
پوشيدن پيدا نكند، پس می تواند ُخف بپوشد و لباسی 
كه زعفران و ]گياه[ ورس7 به آن خورده )يعنی لباس با 

اين دو گياه رنگ شده باشد( نيز نپوشد«.
ابن حجر عســقالنی )د 852ق( در شــرح اين حديث 
می گويــد: چيزهايی كه پيامبــر)ص( در اين حديث 
پوشــيدن آن را برای محرم ممنــوع اعالم كرده، فقط 
مخصوص فردی است كه می خواهد احرام حج ببندد و 
در حاالت كلی و عادی، پوشيدن آنان مباح و به دور از 
اشكال است و روايت نيز اين را بيان می كند كه استفاده 
از پيراهن، شلوار و ُخف به خاطر اينكه دوختنی هستند، 
ممنوع اعالم شده و كاله و عمامه نيز به اين دليل كه سر 

4. مستدرك الوسائل، ج10، ص166.
5. صحيح البخاری، ج2، ص137.

6. »ُخف« يا موزه نوعی پاپوش است كه معمواًل از چرم ساخته می شود 
و حكم پاپوشهای كتانی، پشمی و انواع ديگر نيز مانند آن است.

7. گياهی اســت كه از آن رنگ به دســت می آورند و در گذشته با آن 
لباسها را رنگ می كردند.

را می پوشانند، در حال احرام ممنوع گشته اند.8
پس با توجه به آنچه گذشــت، می تــوان گفت: بر هر 
مرد9 ُمحِرمی واجب است در حالت احرام حج، بدنش 
عاری از هرگونه لباس دوختنی باشــد؛ يعنی می تواند 
ردا و لنگ بپوشد. اما سؤالی كه پيش می آيد، اين است 
كه اگر فرد محرم به لباســهای دوختنی تحت شرايطی 
احتياج پيدا كرد، چه كار بايد بكند؟ آيا برای او جايز 
است كه از لباس دوختنی در حالت احرام استفاده كند؟

نووی )د 676ق( از فقهای شافعی معتقد است كه برای 
شخص محرم جايز است كه در برخی حاالت ضروری، 
لباس دوختنی بپوشــد و از كاله و عمامه استفاده كند. 
ايشان می گويد: »اگر شــخصی مجبور شد به داليلی 
مانند سرما يا گرما، لباس دوختنی بپوشد، يا سرش را 
با كاله بپوشــاند، يا زنی احتياج به پوشاندن صورتش 
پيدا كرد، به خاطر ضرورت اشكالی ندارد، ولی بر آنان 
فديه الزم است«.10 جمهور فقهای حنفی،11 مالكی،12 
شافعی13 و حنبلی14 فديه را بر كسی كه به خاطر داشتن 
عذری در حاالت احرام لباس دوختنی می پوشد، الزم 

دانسته اند.
شــهيد ثانی )د 966ق( از فقهای اماميه درباره احتياج 
شــخص ُمحرم به پوشــيدن لباس دوختنی به خاطر 
مســائلی مانند گرما يا سرمای شديد می گويد: »جايز 
است كه شــخص در اين حالت لباس دوختنی بپوشد، 

ولی بايد يك گوسفند قربانی كند«.15
شــيخ طوسی )د 460ق( از فقهای اماميه در اين مورد 
می گويــد: عموم اخبار وارده و همچنين آيات قرآن از 

8. فتح الباری، ج3، ص402.
9. به اتفاق همه مذاهب چهارگانه اهل سنت و بنا بر قول راحج مذهب 
اماميه، بر زن ُمحِرم الزم نيســت كه لباس مخصوص احرام بپوشــد و 
پوشيدن لباس عادی به شرطی كه عورتش پوشيده باشد، كفايت می كند.

10. روضة الطالبين، ج3، ص128.
11. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج2، ص56.

12. مواهب الجليل، ج3، ص104.
13. البيان في مذهب المام الشافعي، ج4، ص121.

14. شرح منتهی الرادات، ج1، ص556.
15. مسالك األفهام، ج2، ص485.
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ِريًضا َأْو بِِه َأًذى  جمله اين آيه »... َفَمــن َكاَن ِمنُكم مَّ
ْأِســِه َفِفْدَيٌة ِمّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نُُسٍك ...«؛16  ِمّن رَّ
»... و اگر كســی از شــما بيمار بود، و يا ناراحتی در 
ســر داشت، )و ناچار بود ســر خود را بتراشد،( بايد 
فديه و كفاره ای از قبيل روزه يا صدقه يا گوســفندی 
بدهد ...«، داللت دارند بر اينكه هرگاه محرم به خاطر 
عذری لباس دوختنی بر تــن كرد، بايد فديه يا كفاره 
بدهد كه در اينجــا جمهور فقهای اماميه قائل به دادن 

يك گوسفند و قربانی كردن آن هستند.17
بــا دقت در نصوص فقهای اماميــه، می توان دريافت 
آنان نيز بر كســی كه لباس احرام را به خاطر عذری 
مانند مريضی، سرما، گرما و غيره درمی آورد و لباس 
دوختنی می پوشد، كفاره و فديه الزم دانسته اند كه اكثر 
آنان معتقدند به خاطر پوشيدن لباس دوخته، بايد يك 

گوسفند قربانی كند.18
با توجه به آنچه فقهای مذاهب اسالمی در مورد جواز 
بيرون آوردن لباس مخصوص احرام و پوشيدن لباس 
معمولی و دوختنی به دليل داشتن عذری بيان كرده اند، 
می توان گفت: پوشــيدن لبــاس نظامی يا مخصوص 
بــرای نيروهای امنيتی، هنگامی كه طبيعت كارشــان 
مســتلزم پوشيدن اين نوع لباسها می باشد، جايز است 
و نيروهای امنيتــی می توانند در هنگام احرام حج، با 
لباس مخصوص خودشــان حج بجا آورند، اما بايد به 
خاطر پوشــيدن لباس دوختنی و بيرون آوردن لباس 

احرام، كفاره يا فديه بدهند.
سؤالی كه ممكن اســت پيش آيد، اين است كه لباس 
نظامی و مخصوص نيروهای امنيتی، شــامل پيراهن، 
شــلوار، كاله و كفش می باشد و در واقع اين افراد هم 
لباس دوختنی بر تن كرده، هم سرشان و هم پايشان را 
پوشــانده اند كه با اين كار، سه فعل محذور را مرتكب 
شده اند. آيا بايد سه فديه يا كفاره بدهند، يا يك فديه 

16. بقره، 196.
17. الخالف، ج2، ص301.

18. ر.ك: الروضــة البهيــة، ج2، ص359؛ الخــالف، ج2، ص301؛ 
مختلف الشيعة، ج4، ص62؛ مناسك حج، ص175.

يا كفاره كفايت می كند؟
با دقــت در نصوص فقهای مذاهب اســالمی فهميده 
می شــود كه اگر كســی به خاطر حاجت، اضطرار و 
عذری هم لباس دوختنی بپوشد، هم با قرار دادن كاله، 
سرش را بپوشاند و هم كفش به پا كند، فقط يك كفاره 
يا فديه بايد بدهد؛ زيرا اواًل؛ همه اينها را در يك زمان 
واحد انجام داده است. ثانيًا؛ از آنجا كه وقتی كسی در 
حج به بدن خود ماده خوشــبويی بزند، واجب است 
يــك كفاره يا فديه بدهد و نمی توانيم بگوييم اگر ماده 
خوشبو را به بدنش زده يك كفاره، اگر به بدن و سرش 
زده دو كفاره بدهد، پس برای پوشــيدن لباس بر بدن، 

سر و پا نيز تنها يك كفاره يا فديه الزم می گردد.
حال ســؤالی كه ممكن است در بحث فديه پيش آيد، 
اين اســت كه آيا اين فديه يا كفاره بر عهده خود فرد 
اســت، يا اينكه فديه را بايد مافوق و مقام مسئول وی 
بپــردازد؟ هرچند در متون فقها در اين مورد به چيزی 
اشــاره نشده است، اما با دليل عقل می توان به پرسش 
مذكور اين گونه پاســخ داد كه اگــر آن نيروی نظامی 
و انتظامی و ســرباز بنابر داليلی بدون اجازه مافوق 
خود در حين انجام وظيفــه حج بجا آورده، آن فديه 
بر عهده خودش می باشــد و آشــكار است كه مافوق 
او هيچ نقشــی در حج وی نداشــته است كه بخواهد 
فديــه وی را پرداخت نمايد. اما اگر آن نيروی نظامی 
و امنيتی با كسب اجازه از مافوق خود در حين انجام 
وظايف محوله، حج بجا آورد، می توان گفت: از آنجا 
كه آن وظايف كه مافوق وی برای اين فرد تعيين كرده، 
باعث خلل در انجام برخی واجبات حج گشته است، 
پس مافوق می تواند فديه و كفاره های ســربازش را 
تقبل كند. البتــه نمی توان گفت كه پرداخت فديه وی، 
بر مافوق واجب است، بلكه اين امری اختياری است 
كه اگر مافوق او خواست می تواند آن فديه را پرداخت 
نمايد، تا سربازش با خيال آسوده و اطمينان خاطر در 
حين انجــام وظيفه، حج نيز انجام دهد وگرنه حج آن 
نيروی انتظامی و امور مربوط به آن، به عهده خودش 
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بوده و خودش مسئول پرداخت كفاره خويش است.

حکم ترک عرفه قبل از غروب توسط نیروهای 
امنیتی و انتظامی حج کننده

همه فقهای مذاهب اســالمی بر اينكه وقوف در عرفه 
برای حجــاج، ركنی از اركان حج اســت، اجماع و 
اتفاق دارند و معتقدند كســی كه وقوف در عرفه را از 
دست بدهد، حج او صحيح نمی باشد.19 فقهای مذاهب 

اسالمی در اين باره به ادله زير استناد كرده اند:
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا  1- قــرآن كريم: »... َفِإَذا َأَفْضُتم ِمّ
اَل ِعنــدَ الَْمْشــَعِر الَْحــَراِم ...«؛20 »و هنگامی كه از 
»عرفات« كوچ كرديد، خدا را نزد »مشــعر الحرام« 

ياد كنيد«.
ابن كثير )د 774ق( در تفسيرش ذيل اين آيه می گويد: 
»عرفــه جايگاه توقف و موقفی در حج اســت و از 

عمده ترين افعال حج به شمار می رود«.21
عالمــه طباطبايی )د 1360ش( در تفســير اين آيه 
می گويد: »كلمه »افضتم« از مصدر افاضه اســت كه 
به معنای بيرون شــدن دســته جمعی عده ای است از 
محلی كه بودند، پس آيه داللت دارد بر اينكه وقوف 
به عرفات هم واجب است، همچنان كه وقوف به مشعر 

الحرام كه همان مزدلفه باشد، واجب است«.22
فاضل مقداد )د 826ق( در خصوص چگونگی داللت 
آيه مذكــور بر وجوب وقــوف در عرفه چنين گفته 
است: »قرآن وقوف به عرفه را از فرايض حج دانسته 
است؛ زيرا خدا در آيه بعد )199 بقره( گفته است: »ُثمَّ 
َأِفيُضــوا ِمْن َحْيُث َأفاَض الّناُس ...« كه به صيغه امری 
بيان شده اســت، با آوردِن حرف عطِف »ثّم« كه بر 

19. الجماع، ص57؛ بدائع الصنائــع، ج2، ص125؛ بداية المجتهد، 
ج2، ص112؛ التــاج و الكليــل، ج4، ص11؛ الحاوی الكبير، ج4، 
ص171؛ المهذب، ج1، ص423؛ البيان في مذهب المام الشــافعي، 
ج4، ص314؛ المجموع شــرح المهذب، ج7، ص265؛ عمدة الفقه، 
ص50؛ مسالك األفهام، ج2، ص226؛ جواهر الكالم، ج18، ص136.

20. بقره، 198.
21. تفسير القرآن العظيم، ج1، ص410.

22. تفسير الميزان، ج2، ص117.

تراخی داللت می كند و مستلزم وجود در آن مكان و 
توقف در آن سرزمين است«.23

2- روايات: امام صادق)ع( از پيامبر)ص( نقل می كند 
كه ايشان فرمود: »إن أصحاب األراك ال حّج لهم«؛24 
»اصحاب االراك )يعنی كسانی كه در اراك كه خارج 
از عرفات اســت، وقوف كنند( حجشان باطل است«. 
عبدالرحمن بــن يعمر ديلی نيــز از پيامبر)ص( نقل 
می كند كه ايشــان می فرمايد: »الَْحجُّ َعَرفَُة«؛25 »حج 
همان روز عرفه و وقوف در آن اســت«. محدثان در 
تفسير روايت صحيِح26 مذكور گفته اند: حديث اين را 
بيان می كند كه ادراك و صحت حج متوقف بر وقوف 

در عرفه است.
قبــل از پرداختن به مبحث اصلی، الزم اســت ابتدا 
حداقل زمان توقف در عرفات مشخص گردد و آغاز 
و پايان آن ذكر شــود: الف( شــروع وقت وقوف در 
عرفه: جمهور فقهای حنفيه،27 شــافعيه28 و اماميه،29 
ابتدای وقت وقوف در عرفه را زوال خورشــيد روز 
نهم )روز عرفه( می دانند. مالكيه معتقدند شروع آن با 
آغاز شب دهم ذی الحجه است.30 حنابله شروع وقت 
وقوف در عرفه را صبح روز عرفه می دانند.31 ب( پايان 
وقت وقــوف در عرفه: جمهور فقهای حنفيه، مالكيه، 
شــافعيه، حنابله و اماميه پايان شب دهم ذی الحجه؛ 
يعنی طلوع فجر روز دهــم ذی الحجه را زمان اتمام 
وقوف در عرفه دانســته اند.32 ج( حداقل زمان توقف 

23. كنز العرفان، ج1، ص306.
24. الكافی، ج4، ص463.

25. سنن ابن ماجه، ج2، ص1003؛ كنز العمال، ج5، ص63.
26. روايت مذكور نزد محدثان روايتی صحيح شــناخته شــده است 

)ر.ك: سلسلة األحاديث الصحيحة، ج7، ص791(.
27. بدائع الصنائع، ج2، صص125و126.

28. مغني المحتاج، ج2، ص262.
29. جواهر الكالم، ج18، ص136.
30. حاشية الدسوقي، ج2، ص21.

31. المغنی، ج3، ص365.
32. بدائع الصنائع، ج2، صص125و126؛ حاشــية الدســوقي، ج2، 
ص21؛ مغني المحتاج، ج2، ص262؛ المغنی، ج3، ص365؛ جواهر 

الكالم، ج18، ص136.
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در عرفات: با دقت در نصوص فقهای مذاهب اسالمی، 
فهميده می شود كه كمترين زمان توقف در عرفات اين 
است كه لحظه ای در آن مكث و توقف شود و آن مكث 
و توقف طوری باشد كه بتوان به آن وقوف اطالق كرد، 

اگرچه چند ثانيه ای بيش نباشد.
فقها معتقدند وقوف در عرفه ركن اســت و در آن بايد 
حضور يافت، حتی اگر لحظه ای باشــد. بنابراين كسی 
كه عذری داشته باشــد، مانند بيماری كه به هيچ وجه 
نمی تواند در عرفات وقوف داشــته باشــد، نيز با در 
اختيار گذاشــتن آمبوالنس يا همراهی تيم پزشكی يا 
...، بايد از حداقل زمان وقوف در عرفات استفاده كند.
از آنجــا كه برخی از نيروهــای امنيتی كه حج را بجا 
می آورنــد، به خاطر امــور مهمی مانند اســتقبال از 
حجاج در مزدلفه و تنظيم رفت وآمد و نظم دادن آنها، 
رســيدگی به بيماران و انتقال آنها به مراكز درمانی و 
غيره، نيازمند ترك عرفه قبل از غروب هستند، سؤالی 
كه پيش می آيد، اين است كه اگر نيروهای امنيتی قبل 
از غروب، عرفه را ترك كنند، حج آنها صحيح می باشد 

يا خير؟
قبل از اينكه به جواب پرســش حاضر پرداخته شود، 
الزم است حكم فقهی ماندن در عرفه تا غروب آفتاب 
برای كســی كه از ظهر وقوف در عرفه را شروع كرده 
است، بيان شود، تا مشــخص گردد آيا فقها به كسی 
جــواز ترك عرفه قبل از غــروب را داده اند يا خير؟ 
فقهای مذاهب اســالمی در اين مــورد باهم اختالف 

كرده اند و در اين باره سه ديدگاه وجود دارد:
1- ديــدگاه اول: وقوف در عرفــه و ماندن در آن تا 
غروب آفتاب واجب بوده و شخصی كه قبل از غروب 
آفتاب عرفه را ترك كنــد، بايد كفاره بدهد و حجش 
صحيح اســت. حنفيه،33 حنابله،34 اماميه،35 قولی در 
مذهب شــافعی36 و برخی از فقهای مالكيه37 قائل به 

33. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج2، ص27.
34. النصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج3، ص523.

35. تذكرة الفقهاء، ج8، ص186.
36. روضة الطالبين، ج3، ص97.

37. حاشية الدسوقي، ج2، ص37.

اين ديدگاه هستند. ادله آنان از اين قرار است:
- روايت ضريس از امام باقر)ع(: »سألته عّمن أفاض 
من عرفات قبل أن تغيب الشــمس، قــال: عليه بدنة 
ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما 
بمّكة أو في الطريق أو في أهلــه«38؛ »از امام درباره 
حكم كســی كه عرفات را قبل از غروب آفتاب ترك 
كند، پرســيدم؟ امام فرمود: بر او بدنه )شتر پنج ساله( 
اســت كه آن را روز عيد قربان، قربانی كند، و اگر در 
اســتطاعت او نبود، 18 روز در مكــه يا در راه يا در 

خانه اش روزه بگيرد«.
- روايت جابر كه چگونگی حج پيامبر)ص( را بازگو 
ْمُس َوَذَهبَِت  می كند: »... فََلْم يََزْل َواقًِفا َحتَّی َغَربَِت الشَّ
ُص ...«؛39 »و همچنان  ْفَرُة قَلِياًل َحتَّی َغاَب الُْقــرْ الصُّ
ايســتاد تا اينكه خورشــيد غروب نمود و زردي آن، 

اندكی از بين رفت و قرص آن، ناپديد گرديد ...«.
آنان در چگونگی استدالل به روايت مذكور می گويند: 
با توجه به روايت »لِتَْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، فَِإنِّي اَل أَْدِري 
تِي َهِذِه«،40 پيامبر)ص( امر كرده  لََعلِّي اَل أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ
اســت كه مناسك خود را در حج، از ايشان بگيريم و 
حــرف »ل« كه در روايت آمده، الم امر اســت و امر 
داللت بر وجوب می كند. پس با توجه به روايت قبلی 
مبنی بر اينكه پيامبر)ص( تا غروب خورشيد در عرفه 
توقف می كرد، ما نيز به تبعيت از ايشان بايد تا غروب 
عرفه در آنجا وقوف نماييم و وقوف در عرفه تا غروب 

آفتاب واجب است.
اما دليل اينكه هركس تا غروب در عرفه وقوف نكند، 
بايد كفاره يــا فديه بدهد را با توجــه به اين روايت 
امام مالك از ابن عباس می دانند: »َمْن نَِسَي ِمْن نُُسِكِه 
َشْيئًا أَْو تََرَكُه فَْليُْهَرْق َدمًا«41؛ »هركس از اعمال حجش 
چيــزی را فراموش كرد يا آن را ترك نمود، پس بايد 
خون )قربانی( بدهد«. با توجه به مفهوم اين حديث و 

38. الكافی، ج4، ص468.
39. صحيح مسلم، ج2، ص886.

40. همان، ج2، ص943.
41. الموطأ، ج3، ص615؛ السنن الكبری، ج5، ص44.
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حديث قبلی فهميده می شود كه هركس قبل از غروب، 
عرفه را ترك كند، عمل واجبی را ترك كرده است و 
هركس عمــل واجبی را در حج ترك كند، بايد خون 

)قربانی( بدهد.
2- ديدگاه دوم: وقــوف و ماندن در عرفه تا غروب 
آفتاب مستحب بوده و هركس عرفه را قبل از غروب 
ترك كند، اشــكالی ندارد. هرچند مستحب است اگر 
كســی آن را ترك كرد، فديه بدهد. مذهب شافعی42 
قائل به اين ديدگاه است. دليل آنان روايت صحيح43 
ُعروة بن ُمضّرس از پيامبر)ص( اســت كه می فرمايد: 
»َمْن َشِهَد َصاَلتَنَا َهِذِه َوَوقََف َمَعنَا َحتَّی نَْدفََع َوقَْد َوقََف 
ُه، َوقََضی  بَِعَرفََة قَْبَل َذلَِك لَْيــاًل، أَْو نََهاًرا، فََقْد أَتَمَّ َحجَّ
تََفثَُه«؛44 »كسی كه با ما در اين نماز )صبح در مزدلفه( 
حاضر شــود و تا وقتی كه حركت كنيم، توقف كند و 
قبل از آن در عرفه چه شب يا روز توقف كرده باشد، 

حجش كامل است و مناسكش را انجام داده است«.
عمرانی شــافعی در ايــن مورد می گويــد: »وقتی 
پيامبر)ص( فرموده اســت كه چه شب و چه روز در 
عرفه وقوف كند، حجش كامل است، اين را می رساند 
كه وقوف در عرفه چه لحظه ای در روز و چه لحظه ای 
در شــب اتفاق بيافتد، كافی اســت و ديگر نيازی به 
كفــاره و قربانی نــدارد؛ زيرا قربانــی و كفاره برای 
جبران نقصی اســت كه به وجــود آمده، در حالی كه 
اينجا مناســكش را كامل بجا آورده و نيازی به كفاره 

و قربانی ندارد«.45
اينكه فقهاي شــافعي گفته اند هرچند حجش با اندكی 
ماندن و مكث در عرفه صحيح اســت، ولی مستحب 
است برای كسی كه عرفه را قبل از غروب ترك كند، 
فديه يا كفاره بدهد، به نظر می رســد اين اســتحباِب 
دادن فديه يا كفاره را ظاهراً از باب استحباب خروج 

42. مغني المحتاج، ج2، ص260.
43. روايت مذكور نزد محدثان روايتی صحيح شــناخته شــده است 

)ر.ك: ارواء الغليل، ج4، ص259(.
44. سنن الترمذی، ج3، ص229.

45. البيان في مذهب المام الشافعي، ج4، ص321.

از خالف ذكر كرده اند.
3- ديدگاه سوم: هركس عرفه را قبل از غروب آفتاب 
ترك كند، حجش صحيح نمی باشد و بايد دوباره حج 
بجا آورد؛ زيرا وقوف و ماندن در عرفه لحظاتی بعد از 
غروب آفتاب ركن است كه با قربانی و كفاره و فديه 
دادن قابل جبران نيست. مذهب مالكی46 قائل به اين 
ديدگاه اســت. دليل آنان اين روايت است: مالك بن 
انس از نافع از عبداهلل بن عمر روايت می كند كه ايشان 
گفت: »َمْن لَْم يَِقْف بَِعَرفََة، ِمــْن لَْيَلِة الُْمْزَدلَِفِة، قَْبَل أَْن 
«؛47 »هركسی كه در عرفه  يَْطُلَع الَْفْجُر، فََقْد فَاتَُه الَْحجُّ
تا شــب مزدلفه و تا قبل از صبــح وقوف نكند، پس 

همانا حج او از او فوت شده و صحيح نمی باشد«.
از آنجا كه روايت عبداهلل بن عمر كه قائالن به ديدگاه 
سوم؛ يعنی مالكيه بدان استناد كرده اند، روايتی ضعيف 
نزد محدثان شمرده شــده است48 و با توجه به آنچه 
گذشــت، به نظر می رسد قول راحج و برگزيده همان 
ديدگاه اول؛ يعنی ديدگاه جمهور فقها باشد؛ زيرا ادله 
آنان كامل بوده و آنچه از قرآن و روايات بدان استناد 

كرده اند، صحيح می باشد.
با توجه به آنچه فقهای مذاهب اسالمی بيان نموده اند، 
می تــوان گفت: نيروهــای امنيتی حــج كننده وقتی 
احتياج به ترك عرفه قبل از غروب داشته باشند، اين 
امر برای آنان جايز اســت. اما سؤال ديگری كه پيش 
می آيد، اين است كه آيا آنان به خاطر ترك عرفه قبل 
از غــروب هم بايد كفاره يا فديــه ای بدهند يا خير؟ 
از نظر نگارنده كفاره يا فديه ای بر آنان نيســت؛ زيرا 
آنان به خاطر مصلحت عمــوم حجاج آنجا را ترك 
كرده و برای سروســامان دادن به امور حجاج راهی 
مكانهای ديگری شده اند. همچنين حكم اين مسئله را 
می توان بر اين فعل پيامبر)ص( قياس كرد كه كسانی 
كه در زمان پيامبر)ص( وظيفه آب دادن به حاجيان و 
راهنمايی آنها را داشتند، مبيت در منی را ترك كردند 

46. حاشية الدسوقي، ج2، ص50.
47. الموطأ، ج1، ص520.

48. ارواء الغليل، ج4، ص354.
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و پيامبر)ص( آنان را منع نكرد،49 چه بسا اگر كار آنان 
جايز نبود و مشــكلی داشــت، پيامبر)ص( آنان را از 
تــرك مبيت در منی كه يكی از واجبات حج اســت، 
برحذر می داشــت. ترك عرفه قبل از غروب نيز مانند 

آن است.

حکم ترک وقوف در مزدلفه و بازگشت از آنجا 
در شب توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حج 

کننده
برخی از سربازان و نيروهای امنيتی حج كننده ناچار 
به ترك مبيــت و وقوف در مزدلفه هســتند؛ آنان به 
خاطر تنظيم رفت وآمد و عبور و مرور حجاج به منا و 
جمرات و ديگر امور مهم و حياتی مربوط به حجاج، 
مجبور به ترك مزدلفه هســتند و به همين دليل شبانه 
بايد از مزدلفه برگردند. برای مشخص شدن حكم اين 
مسئله، بايد نظرات فقهای مذاهب اسالمی را در مورد 

حكم مبيت و وقوف در مزدلفه بيان كرد.
جمهور فقهای حنفی،50 مالكی،51 شــافعی،52 حنبلی53 
و اماميه،54 وقوف و ماندن در مزدلفه هنگام شــب را 
واجب دانسته اند و معتقدند اگر كسی بدون عذری آن 
را ترك كند، بايد كفاره بدهد و قربانی كند؛ زيرا واجبی 
از واجبات حج را ترك كرده اســت. پس با دقت در 
نصوص فقها فهميده می شــود كه ترك وقوف و مبيت 
در مزدلفه به خاطر داشتن عذری صحيح بوده و كفاره 

و فديه ای ندارد.
كاســانی )د 587ق( از فقهای حنفــی می گويد: »اگر 
وقوف و مبيت در مزدلفه در وقتش ترك شــود و آن 
ترك به خاطر عذری بوده باشد، چيزی بر او نيست«.55

بدرالدين عينی )د 855ق( يكی ديگر از فقهای حنفی 

49. صحيح البخاری، ج2، ص155؛ صحيح مسلم، ج2، ص953.
50. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج2، ص29.

51. المدونة، ج1، ص458.
52. األم، ج2، ص103.

53. الكافی فی فقه المام احمد، ج1، ص521.
54. الخالف، ج2، ص341.

55. بدائع الصنائع، ج2، ص136.

اين چنين می گويد: »اگر وقوف و مبيت در مزدلفه را 
به خاطر عذری مانند ازدحام يا عجله در رفتن به منا 

ترك كرد، بر او چيزی نيست«.56
نووی )د 676ق( از فقهای شافعی می گويد: »هركسی 
مبيت و ماندن در مزدلفه را به خاطر عذری ترك كرد، 

بر او چيزی نيست«.57
عالمه حلــی )د 726ق( از فقهــای اماميه اين چنين 
می گويد: »جايز اســت برای كســی كه می ترســد و 
همچنين برای زنان يا كســانی كه به هر نحوی عذری 

دارند كه مزدلفه را قبل از طلوع فجر ترك كنند«.58
فقهای مذاهب اسالمی در مورد جواز ترك وقوف در 
مزدلفه و مبيــت در آن قبل از طلوع فجر، به روايات 

زير استناد كرده اند:
َص َرُســوُل اهللِ)ص(  - روايــت امام صادق)ع(: »َرخَّ
ْبيَاِن أَْن يُِفيُضوا بَِلْيٍل«؛59 »پيامبر)ص( به  لِلنَِّساِء َو الصِّ
زنان و بچه ها اجازه داد كه از مزدلفه هنگام شــب )و 

قبل از طلوع فجر( بيرون روند«.
- روايت ابن عباس: »بََعثَنِي َرُسوُل اهللِ)ص( فِي الثََّقِل ـ 
َعَفِةـ  ِمْن َجْمٍع بَِلْيٍل«؛60 »پيامبر)ص( مرا  أَْو قَاَل فِي الضَّ
شبانه از مزدلفه، همراه افراد ضعيف و ناتوان فرستاد«.

با توجه به آنچه فقهای مذاهب اسالمی بيان داشته اند، 
می توان گفت: نيروهای امنيتــی و انتظامی می توانند 
مبيت و وقوف در مزدلفه را ترك كنند و به خاطر اين 
ترك بر آنان چيزی نيســت؛ زيرا ترك آنان به خاطر 
عذری است كه مصلحت عامه مسلمانان در آن است. 
در اين باب روايتی از پيامبر)ص( موجود اســت مبنی 
بــر اينكه مأمورانی كه در حــج ادای وظيفه می كنند، 
می توانند مبيت در منا را ترك كنند: ابن عمر می گويد: 
لِِب، اْســَتْأَذَن َرُسوَل اهللِ)ص(،  »أَنَّ الَْعبَّاَس بَْن َعْبِدالُْمطَّ
َة لَيَالِي ِمنًی، ِمْن أَْجِل ِسَقايَتِِه، فََأِذَن لَُه«؛61  أَْن يَبِيَت بَِمكَّ

56. البناية شرح الهداية، ج4، ص235.
57. روضة الطالبين، ج3، ص105.

58. تذكرة الفقهاء، ج8، ص205.
59. الكافی، ج4، ص474.

60. صحيح مسلم، ج2، ص941.
61. صحيح البخاری، ج2، ص155؛ صحيح مسلم، ج2، ص953.
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»عباس بن عبدالمطلب از پيامبر)ص( اجازه خواست 
تا شبهايی را كه حجاج در منا می گذرانند، برای تهيه 
آب آشاميدنی آنها در مكه بماند، پس پيامبر)ص( به 

او اجازه داد«.

حکم ترک مبیت در منا توسط نیروهای امنیتی 
و انتظامی حج کننده

برخی از نيروها و سربازان حج كننده طبيعت كارشان 
مســتلزم ترك كلی مبيت در منا يا ترك قســمتی از 
آن اســت و اين به خاطر رسيدگی به امور و مصالح 
حاجيان در ديگر قســمتهای حج است. قبل از اينكه 
حكم ترك مبيت در منا توسط اين نيروها بيان شود، 
بايد حكم كلی ترك مبيــت در منا از ديدگاه فقهای 
مذاهب اسالمی مورد بحث قرار گيرد. فقهای اسالمی 
در مورد حكم مبيــت در منا باهم اختالف كرده اند و 

پيرامون آن دو ديدگاه وجود دارد:
1- ديــدگاه اول: مبيت در منا امری واجب اســت 
و ترك كننــده آن بايد كفاره بدهــد. جمهور فقهای 
مالكی،62 شــافعی،63 حنبلی64 و اماميه،65 قائل به اين 

ديدگاه هستند. ادله آنان به قرار زير است:
- روايت امام صــادق)ع(: »إَِذا أََخَذ النَّاُس َمَواِطنَُهْم 
: إِْن أََرْدتُْم أَْن  َوَجلَّ بِِمنًی، نَادی ُمنَاٍد ِمْن قِبَــِل اهللِ َعزَّ
أَْرضــی، فََقْد َرِضيُت«؛66 »هنگامــی كه مردم در منا 
جايگزين مي شــوند، ندا دهنــده اي از طرف خداوند 
عزوجل ندا سر مي دهد كه اگر رضايت مرا مي خواهيد، 

من حتمًا خشنود شدم«.
در چگونگی استدالل به اين روايت در مورد وجوب 
مبيت در منا گفته شــده است: از آنجا كه برای منا و 
ماندن و وقوف و بيتوته در آن، فضايل بســياری در 

62. الذخيرة، ج3، ص279.
63. المجموع شرح المهذب، ج7، ص507.

64. النصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج3، ص523.
65. شرائع الســالم، ج1، ص218؛ القواعد و الفوائد، ج1، ص126؛ 

تحرير الوسيلة، ج1، ص454.
66. الكافی، ج4، ص262.

روايات بيان شده است. همچنين از روايت مذكور نيز 
يكــی از فضايل وقوف در منا؛ يعنی رضايت خداوند 
فهميده می شود. می توان گفت: وجود اين همه فضايل 
برای چنين مكانی در حج، حاكی از اهميت و جايگاه 
واالی آن اســت و می طلبد كه وقــوف و مبيت در 
چنين جايی برای حاجيان ضروری و واجب باشــد، 
به طوری كه اگر كسی نتوانست در آنجا حضور داشته 
باشــد، كفاره بدهد، تا جبران شود و از همه فضايلی 
كه در مورد آن ذكر شــده بی نصيــب نماند. همچنين 
می توان گفت: وجوب بيتوته در منا بدين خاطر است 
كه انسان مؤمن رياضت خود را در خودداری از لذات 
دنيوی تكميل كنــد، تا بين ماديات و معنويات تعادل 

ايجاد نمايد.
لِِب،  - روايــت ابن عمــر: »أَنَّ الَْعبَّاَس بْــَن َعْبِدالُْمطَّ
َة لَيَالِي ِمنًی، ِمْن  اْستَْأَذَن َرُسوَل اهللِ)ص(، أَْن يَبِيَت بَِمكَّ
أَْجِل ِســَقايَتِِه، فََأِذَن لَُه«؛67 »عباس بن عبدالمطلب از 
پيامبر)ص( اجازه خواست تا شبهايی را كه حجاج در 
منا می گذرانند، برای تهيه آب آشاميدنی آنها در مكه 

بماند، پس پيامبر)ص( به او اجازه داد«.
ابن حجر عسقالنی شــافعي )د 852ق( در شرح اين 
حديث می گويــد: »از روايت مذكور می توان وجوب 
مبيــت در منا را فهميد؛ زيرا اخذ اجازه و اســتيذان 
معمواًل در مقابل چيزهای ممنوع و نهی شــده انجام 
می گيــرد، در حالی كه اگر مبيت در منی واجب نبود، 

ديگر اجازه گرفتن برای كار مباح معنايی ندارد«.68
ابن عبدالهــادی حنبلــي )د 744ق( در مورد داللت 
حديــث بر وجوب مبيت در منــا می گويد: »روايت، 
وجوب مبيت در منا را می رساند، چه آنكه اگر واجب 

نبود، تركش نياز به كسب اجازه نداشت«.69
پس قائالن بــه وجوب مبيت در منــا، معتقدند اگر 
كســی آن را ترك كند، بايد كفاره بدهد؛ زيرا واجبی 
از واجبات حج را ترك كرده اســت. از اين رو، بايد 

67. صحيح البخاری، ج2، ص155؛ صحيح مسلم، ج2، ص953.
68. فتح الباری، ج3، ص578.

69. تنقيح التحقيق، ج3، ص541.
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آن را جبران كند و كفاره آن نقيصه را جبران می كند.
2- ديدگاه دوم: مبيت در منا مســتحب است. مذهب 
حنفی70 و قولی منسوب به احمد بن حنبل،71 قائل به 
اين ديدگاه هستند. اين گروه به همان روايت ابن عمر 
استناد كرده اند و معتقدند اگر مبيت در منا واجب بود، 
عباس بن عبدالمطلب هرگز به خاطر تأمين آب شرب 
حجــاج، آنجا را ترك نمی كرد و پيامبر)ص( نيز به او 

اجازه چنين كاری را نمی داد.
در پاســخ به اين اســتدالل می توان گفــت: اجازه 
پيامبر)ص( برای ترك اين واجب، به خاطر مصلحت 
حاجيان؛ يعنی تدارك آب، بوده اســت؛ زيرا عباس 
بــن عبدالمطلب و قومش اين مســئوليت را از زمان 
جاهليت تا اســالم بر عهده داشتند، در حالی كه اگر 
مبيت در منا مستحب بود، ديگر عباس بن عبدالمطلب 
بــرای امر مهم تأمين آب حاجيان، نيازی به كســب 

اجازه از پيامبر)ص( نداشت.
به نظر می رســد ديدگاه اول؛ يعنــی ديدگاه جمهور 
فقهای مذاهب اسالمی، مبنی بر وجوب مبيت در منا، 
ديدگاه برتر باشــد؛ زيرا داليلی كه به آنها اســتدالل 
كرده اند، صحيح و خالی از مناقشــه هستند. اما دليل 
قائالن به ديدگاه دوم، دارای خدشه است كه ذكر آن 

گذشت.
با توجه بــه رواياتی كه حاكــی از رخصت و جواز 
ترك مبيت در منا برای كســانی اســت كه در زمان 
پيامبر)ص( مســئوليت آب رسانی به حجاج و تأمين 
آب شرب آنها را داشــته اند و همچنين برای كسانی 
كه مســئوليت نگهداری و حفاظت و رســيدگی به 
وســايل نقليه حجاج شامل چهارپايانی مانند شتر را 
داشــته اند، می توان گفت: از آنجا كه شغل و طبيعت 
كار نيروهای امنيتی و انتظامی در حج مســتلزم ترك 
برخی از وظايف دينی مربوط به حج است و اين ترك 
به خاطر عذری موجه؛ يعنی رسيدگی و نظم دادن به 

70. البناية شرح الهداية، ج4، ص235.
71. الكافی فی فقه المام احمد، ج1، ص531.

امور ميليونها حجاج می باشد كه چه بسا اگر آن امور 
به موقع و در وقت خودش انجام نشود، باعث فاجعه ای 
بزرگ و به خطر افتادن جان حاجيان می شــود، اين 
نيروها می توانند بخشی يا كل مبيت و وقوف در منا را 
ترك كنند و به امور و مصالح حاجيان در نقاط ديگر 
سرزمين وحی مشغول شوند و چون كارشان به خاطر 
مصلحت عموم مســلمانان بوده؛ چيزی بر آنها مانند 
كفاره و فديه نيســت، هرچند اگر كفاره بدهند، بهتر 

بوده و به احتياط نزديك تر است.

حکم تأخیر نیروهــای امنیتی و انتظامی حج 
کننده در رمی جمرات

همه فقهای مذاهب اسالمی رمی جمرات را از واجبات 
حج می دانند.72 در برخی مواقع، سربازان و نيروهای 
امنيتی به خاطــر طبيعت كارشــان، نمی توانند رمی 
جمرات را هر روز و در زمــان معيّن خودش انجام 
دهند. حال سؤالی كه مطرح می شود، اين است كه آيا 
اين نيروها به دليل اشــتغالی كه دارند، می توانند رمی 
را با تأخير انجام دهند، يا همــه پرتابها و رمی های 
خود را در يك روز انجــام دهند؟ برخی از روايات 
داللت دارند بر اينكه می توان اين اجازه را به سربازان 
و نيروها داد كه رمی جمرات را جمع كرده و در يك 

روز انجام دهند:
َص  - روايت صحيح73 عاصم بن عدی از پدرش: »َرخَّ
َرُسوُل اهللِ)ص( لِِرَعاِء اِلبِِل فِي البَْيتُوتَِة: أَْن يَْرُموا يَْوَم 
النَّْحِر، ثُمَّ يَْجَمُعــوا َرْمَي يَْوَمْيِن بَْعَد يَْوِم النَّْحِر فَيَْرُمونَُه 
فِي أََحِدِهَما«؛74 »پيامبر)ص( به كســانی كه مسئول 
نگهداری از شــتران حجاج بودند، اجازه داد كه در 

72. بدائــع الصنائع، ج2، ص133؛ المهذب، ج1، ص415؛ الشــرح 
الكبير، ج3، ص481؛ جامع األمهات، ج1، ص186؛ تحرير الوسيلة، 

ج1، ص456.
73. روايت مذكور نزد محدثان روايتی صحيح شــناخته شــده است 

)ر.ك: ارواء الغليل، ج4، ص280(.
74. سنن الترمذی، ج3، ص280؛ سنن ابي داود، ج2، ص202؛ سنن 

ابن ماجه، ج2، ص1010.
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روز عيد قربان رمی كنند، ســپس دو رمی باقی مانده 
خود را در يكی از دو روز انجام دهند«.

- روايــت صحيح75 ديگری از عاصــم بن عدی از 
َعــاِء، أَْن يَْرُموا  َص لِلرِّ )ص( َرخَّ پدرش: »أَنَّ النَّبِــيَّ
يَْوًما«؛76 »پيامبر)ص( به كسانی كه مسئول نگهداری 
از شتران حجاج بودند، اجازه داد كه در يك روز همه 

رمی ها را انجام دهند«.
از اقوال فقها در اين زمينه نيز جواز جمع رمی جمرات 

فهميده می شود:
شــوكانی )د 1250ق( می گويــد: »اجازه و رخصت 
پيامبر)ص( به مســئوالن نگهداری از شتران حجاج، 
بدين خاطر بوده اســت كه آنان كارشان در راستای 
مصالح حاجيان بوده، تا آنــان بدون هيچ دغدغه ای 
حج خود را بجا آورند. پس برای آنان جايز است كه 
به خاطر عذری كه دارند، مبيت در منا را ترك كنند و 
رمی جمرات خود را در وقت مشخصی و باهم انجام 

دهند«.77
بهوتی حنبلی )د 1051ق( می گويد: »همه ايام تشريق 
وقت رمی برای جمرات اســت و اگر در يكی از آنها 
تأخيری به وجود آمــد و آن را همراه ديگر رمی ها 

انجام دهد، كفايت می كند«.78
رملی شافعی )د 1004ق( می گويد: »برای كسانی كه 
مسئول تأمين آب حاجيان و نگهداری از شتران آنها 
هستند، جايز اســت به خاطر عذری كه دارند، رمی 
جمرات را جمع كنند و در روز آخر ايام التشريق آن 

را انجام دهند«.79
دســوقی مالكی )د 1230ق( می گويد: »به كسانی كه 
وظيفه نگهداری از شتران حاجيان را بر عهده دارند، 

75. روايت مذكور نزد محدثان روايتی صحيح شــناخته شــده است 
)ر.ك: ارواء الغليل، ج4، ص281(.

76. سنن الترمذی، ج3، ص280؛ سنن ابي داود، ج2، ص202؛ سنن 
ابن ماجه، ج2، ص1010.

77. نيل األوطار، ج5، ص98.
78. شرح منتهی الرادات، ج1، ص590.

79. نهاية المحتاج، ج3، ص311.

اين رخصت داده شده است كه به جز رمی جمره عقبه 
كه بايد ســروقت خودش انجام شود، بقيه را در يك 

روز انجام دهند«.80
كاســانی حنفی )د 587ق( می گويد: »كســانی مانند 
مسئوالن نگهداری از شتران حاجيان كه دارای عذر 
هســتند، می توانند همه رمی های خود را در يك روز 
انجام دهند، به جــز رمی جمره عقبه كه بايد در وقت 

خودش انجام شود«.81
محقق حلی امامــی )د 676ق( می گويد: »وقت رمی 
جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آن است، ولی برای 
كســانی كه عذر دارند، مانند شخص مريض، برده و 
مسئوالن نگهداری سواری های حاجيان، جايز است 
شــبانه آن را انجام دهند ... و همچنين برای كسانی 
كه عذری يا ترســی از چيزی دارند، جايز است كه 
آن را در يــك روز يا دو روز جمــع كنند و از آنجا 

برگردند«.82
پس با توجه به آنچه در روايات آمده اســت و آنچه 
از كالم فقها فهميده می شود، می توان گفت: از آنجا كه 
طبيعت كار و شغل نيروهای امنيتی و انتظامی در حج 
می طلبد كه در برخی مكانها حضور داشــته باشند، تا 
بتوانند نظم و امنيــت را برای حاجيان برقرار كنند و 
آنها بدين خاطر نمی توانند هرروز به ســوی سرزمين 
منــا بروند و هرروز رمی جمــرات انجام دهند، پس 
آنها می توانند رمی جمرات خود را در ايام التشــريق 
جمع كنند، بدين صــورت كه رمی روز اول را با رمی 
روز دوم يا رمــی روز اول و دوم را همراه رمی روز 
سوم انجام دهند. اما از باب احتياط شرعی و از آنجا 
كــه برخی از فقها جمع رمی جمــره عقبه را صحيح 
نمی داننــد و معتقدند رمی جمــره عقبه بايد در وقت 
خودش انجام شود، الزم است جمره عقبه را در وقت 
خودش رمی كنند و نسبت به بقيه رمی ها مختارند كه 

80. حاشية الدسوقي، ج2، ص49.
81. بدائع الصنائع، ج2، ص159.
82. المختصر النافع، ج1، ص97.
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بــه دليل عذری كه دارند، می توانند آنها را باهم جمع 
كنند.

نتیجه گیری
1. ســربازان و نيروهــای امنيتــی و انتظامی كه در 
سرزمين وحی حضور دارند و امر خطير نظم دادن و 
امنيت برای حاجيان را بر عهده دارند، اگر خواســتند 
در حين انجام وظيفه حج نيز بجا آورند، در صورتی 
كــه مافوق آنها به آنان اجازه دهد، می توانند حج بجا 

آورند.
2. از آنجا كه طبيعت كار سربازان و نيروهای امنيتی و 
انتظامی حج كننده مستلزم پوشيدن لباسهای مخصوص 
و منحصر به فرد است، می توانند لباس احرام نپوشند 
و به جای آن لباس نظامــی و مخصوص به خود را 
بپوشــند، كاله بر ســر بگذارند و كفش مخصوص به 
خود را به پا كنند، اما به خاطر درآوردن لباس احرام 
بايــد كفاره بدهند. با اين حــال، در حج آنان خللی 

وجود ندارد و حج آنان صحيح می باشد.
3. اگــر نيروهای امنيتی و انتظامی حج كننده احتياج 
پيــدا كردند كه عرفه را قبل از غروب ترك كنند، اين 
امر برای آنان جايز شــمرده شده است و از آنجا كه 
اين ترك به خاطر رسيدگی به مصالح و امور حاجيان 
اســت، چيزی از فديه و كفاره بر آنان نيست و ترك 
عرفه قبل از غروب، خللــی در صحت حج آنان به 

وجود نمی آورد.
4. ســربازان و نيروهای امنيتی حج كننده در برخی 
مواقع به خاطــر تنظيم رفت وآمــد و عبور و مرور 
حجاج به منا و جمــرات و ديگر امور مهم و حياتی 
مربوط به حجاج، مجبور به ترك مزدلفه هستند و به 
همين دليل شبانه از مزدلفه برمی گردند، اين امر برای 
آنان جايز است و وجود رواياتی پيرامون آن، اين امر 
را تأييــد می كند و فديه و كفاره ای بر آنان نيســت و 

حجشان صحيح می باشد.
5. نيروهــای امنيتی و انتظامی حــج كننده می توانند 
بخشی يا كل مبيت و وقوف در منا را ترك كنند و به 
امور و مصالح حاجيان در نقاط ديگر سرزمين وحی 
مشغول شوند و چون كارشان به خاطر مصلحت عموم 
مســلمانان بوده، چيزی از كفاره و فديه بر آنها نيست 
و وجــود رواياتی از پيامبر)ص( و ائمه معصومان)ع( 

مؤيد آن است.
6. بــه خاطر اينكه امكان مراجعــه هرروز نيروهای 
امنيتی و انتظامی حج كننده به سرزمين منا برای رمی 
جمرات وجود ندارد، می توانند رمی جمرات خود را 
در ايام التشــريق جمع كننــد و همه آن را در يك يا 
دو روز انجــام دهند و چيزی از كفاره و فديه بر آنها 
نيســت، اما از باب احتياط بايد رمی جمره عقبه در 

وقت خودش انجام شود.
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