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چكيده
نیروهای امنیتی و انتظامی که هرســاله موقع حج ،در سرزمین وحی مسئول برقراری امنیت و نظم هستند ،در
برخی مواقع حین انجام وظایف ،خود نیز ممکن اســت حج بجا بیاورند .حال اگر آنان از سوی مافوق خود،
ایــن اجازه را یافتند که حج بجا بیاورند ،کیفیت حج آنها و احکام مربوط به آن ،با توجه به اشــتغاالتی که
در آن زمان دارند ،چگونه خواهد بود؟ آیا اگر برخی از مناســک را بهطور کامل بجا نیاورند ،یا کامل آن را
تــرک کنند ،حج آنها صحیح خواهد بود یا خیــر؟ پژوهش حاضر که با تکیه بر توصیف و تحلیل گزارههای
فقه مذاهب پنجگانه اســامی و با استفاده از گردآوری دادههای کتابخانهای در پی جواب به سؤاالت مذکور
برآمده اســت ،روشن میسازد که نیروهای امنیتی و نظامی میتوانند در حین انجام وظیفه حج بجا بیاورند و
شــرع به آنان این رخصت را داده است که به جای لباس احرام ،لباس مخصوص به خود را بپوشند ،عرفه را
قبــل از غروب آفتاب ترک کنند ،از مزدلفه پس از مکث کوتاه برگردند ،مبیت در منا را بهکلی ترک کنند ،یا
فقط در قسمتی از آن حاضر شوند و رمی جمرات خود را ـ بهجز رمی جمره عقبه ـ باهم در یک یا دو روز
جمع کنند و حجشان صحیح میباشد.
کلیدواژهها :حج ،نیروهای امنیتی ،فقه مذاهب خمسه ،اسالم.
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مقدمه
یکی از مهمترین ویژگیهای شــریعت اسالم جاویدان،
سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی انسان در گذر
زمان است .احکام دین اسالم به گونهای از سوی شارع
مقدس مرتب شده که در شــرایط مختلف ،در زمانها
و مکانهای متفاوت قابل تطبیق و اجرا اســت .از این
رو ،برخی از مســائل در شــریعت اسالمی به گونهای
ثابت مطرح شده که گذشت زمان ،تغییر مکان و اوضاع
و احــوال در آن هیچ تأثیری نداشــته و نیازمند هیچ
نوع تجدید نظری نمیباشد ،اما مواردی دیگر طبیعت
جداگانه داشته و قابلیت بازنگری و تحول را دارند .در
واقع احکام دین ثابت هستند ،اما برای آنکه آن احکام
قابلیت تطبیق با شرایط و تغییرات زندگی بشر را داشته
باشــند ،به برخی تغییرات در جزئیات و فروعات آنها
نیاز اســت که بر آنها عنوان «احکام ثانویه» بار شده
است و با توجه به این عنوان میتوان از برخی اصول و
ضوابط تحت شرایطی تخطی کرد ،مانند احکام ثانویه
1
همچون اکراه ،اضطرار ،جهل ،حرج ،ضرر و غیره.
یکی از عبادتهای ثابت در دین اســام ،حج است که
در همه زمانها جزء ثوابت به شــمار رفته و انجام آن
با برخی اوصاف ســفارش و واجب شمرده شده است.
اما با توجه به تغییر زمان و پیشــرفت انسان و مصالح
عمومی جامعه و نیازهای مســلمانان ،این فریضه در
برخی جوانب به خاطر شــرایطی همچون اضطرار و
حرج دچار تغییراتی شده و خواهد شد .حال که روشن
گشــت ،میتوان تحت شرایطی داخل برخی ثوابت در
دین مانند فریضه حــج ،تغییراتی ایجاد کرد ،پژوهش
حاضر احکام ثانویه مربوط به حج نیروهای انتظامی و
امنیتی را بررسی کرده است.
در شــرع مقدس اسالم بجا آوردن حج بر هر مسلمان
اعم از زن و مرد که اســتطاعت مالی و جانی داشــته
باشــند ،واجب شمرده شده است .از آنجا که برپایی و
برگزاری این فریضه بزرگ الهی هرساله باید مبتنی بر
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :الثوابت و المتغيرات ،صص.260-205

برنامهریــزی دقیق و منظم صورت گیرد ،تا جان ،مال
و نوامیس مســلمانان در حرم امن الهی حفظ گردد و
در یــک کالم باید در لحظه لحظه برگزاری این فریضه
امنیت حاکم باشد ،به همین منظور افرادی تحت عنوان
نیروهای امنیتــی وظیفه تأمین امنیــت ،راهنمایی و
حفاظــت از حجاج گرامی را بر عهــده دارند و چون
سربازان و نیروهای امنیتی افرادی از عموم مسلمانان
میباشند ،پس آنها نیز در صورت داشتن شرایط ،باید
حــج را ادا نمایند .با توجه بــه اینکه نیروهای امنیتی
خود هرســاله در حج وظیفه تأمین امنیت را بر عهده
دارند ،ســؤالی که مطرح میشود این است که آیا این
نیروها میتوانند ضمن ایفای خدمت در حج ،خود نیز
حج بجا آورند و در صــورت جواز ،حج آنها چگونه
انجام خواهد گرفت؟ حسب اطالع پژوهشگر ،پژوهشی
مســتقل پیرامون این موضوع صورت نگرفته است ،از
این رو ،در این پژوهش پس از جمعآوری اطالعات به
روش کتابخانــهای از منابع معتبر و کتب موثق مذاهب
چهارگانه اهلســنت و شیعه امامیه ،به تجزیه و تحلیل
کیفی دادهها پرداخته شده و در نهایت با استدالل ،رأی
راجــح در مورد حکم و کیفیت حج نیروهای امنیتی و
انتظامی انتخاب گردیده است.
قبل از ورود به بحث ،ذکر این نکته الزامی است که مراد
پژوهشــگر از حج در پژوهش حاضر ،هر حج واجبی
است که بر فرد از طرف خداوند فرض شده است ،حال
آن حجة االسالم باشد ،یا حجی که به وسیله نذر (البته
از نوع مقیدش) بر شــخص واجب گشــته است؛ زیرا
در این صورت شــخص مجبور به انجام آن در اولین
فرصت است ،حتی اگر همزمان با انجام وظیفهاش در
کسوت سرباز امنیتی و نیروی نظامی در حج باشد.
پس حج عمره ،تطوعی و غیره که فرد مجبور به انجام
آن در زمان مشخصی نیست ،مقصود پژوهش حاضر و
پژوهشــگر نیست؛ زیرا او ً
ال؛ ارکان ،واجبات و شروط
آن با حج واجب و حجة االســام فرق دارد .ثانی ًا؛ آن
نیروی امنیتی و انتظامی دلیلی ندارد که حج تطوعی یا

عمره خود را همزمان با امر خطیر خود که همان حفظ
امنیت و جان دیگر حجاج اســت ،بجا آورد؛ چون در
دیگــر زمانها میتواند آن را انجام دهد و اگر هم انجام
ندهد ،چیزی بر او نیســت .پس واضح اســت که نوع
حج میتواند در حکم فرمانبرداری از ولیامر هم اثر
بگذارد و اگر نیرویی بــه خاطر حج تطوعی یا عمره
در مــاه ذیالحجه همزمان بــا ادای انجام وظیفه حج
بجا آورد ،میتوان گفت دیگر آن رخصتهایی که شارع
تحت عنوان احــکام ثانویه و متغیرات به برخیها داده،
شــامل حال او نمیشــود و به خاطر تخطی از انجام
وظایف گناهکار بوده و سرزنش خواهد شد.

 .2نساء.59 ،

حکم پوشیدن لباس نظامی یا مخصوص توسط
نیروهای امنیتی و انتظامی حج کننده
برخی از نیروهایی که با اجازه مافوق خود میخواهند
حج بجا آورند ،به خاطر شــرایط کاری و شــغلی که
دارند ،بعض ًا و حتی هنگام حج ملزم به پوشیدن لباس
مخصوص خود هســتند .ســؤالی که مطرح میشود،
این اســت که آیا نظامیان میتوانند با لباس مخصوص
خودشان حج بجا آوردند یا خیر؟ قبل از جواب دادن
به این سؤال ،باید به محرمات پوشیدن لباس در احرام
اشــاره کرد ،آنگاه با توجه به آن ،حکم مسئله مورد
بحث را به دست آورد.
فقهای اهلســنت و امامیه اتفاق نظر دارند که بر ُم ِحرم
پوشیدن پیراهن ،عمامه ،شلوار و در کل هرگونه لباس
دوختنی حرام اســت 3.آنان در ایــن مورد به ادله زیر
استناد کردهاند:
ين(ع)
 -1روایت شبلی« :أَن َّ ُه ل َ َّما َر َج َع َم ْو َلنَا َز ْي ُن ال ْ َعاب ِ ِد َ
 .3المبســوط ،ج ،30ص106؛ بدائع الصنائع ،ج ،2ص188؛ المدونة،
ج ،1ص395؛ بداية المجتهد ،ج ،2ص91؛ الحاوی الکبیر ،ج ،4ص70؛
المجموع شــرح المهذب ،ج ،7ص252؛ المغنی ،ج ،3ص303؛ اللمعة
الدمشقیة ،ص69؛ مسالک األفهام ،ج ،2ص485؛ مختلف الشیعة ،ج،4
ص62؛ المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،1ص.317
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حکم حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در
حج
برخی از نیروهای امنیتی و ســربازانی که در حج ادای
وظیفه میکنند ،خواســتار انجــام دادن حج همزمان
با ادای وظیفه هســتند ،اما برخی مواقع مسئوالن آن
نیروها ،به خاطر احتیاج داشــتن به آن نیروها ،آنان را
از بجا آوردن حج منع میکنند .سؤالی که ممکن است
مطرح شود ،این اســت که آیا در این مواقع ،سربازان
میتوانند از دســتور مافوق خود سرپیچی کنند و حج
بجا آورند ،یا ملزم به اطاعــت از مافوق خود بوده و
بایــد انجام وظیفه کننــد و نمیتوانند حج بجا آورند؟
میتوان گفت که اطاعت از ولیامر واجب شرعی است
و این آیــه قرآن نیز صریح ًا بــر آن داللت داردَ « :يا
ين آ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا َ َ
الر ُس َ
ــول َو ُأولِي
َأيُّ َها الَّ ِذ َ
اهلل َوأ ِطي ُعوا َّ
َْ
ال ْم ِر ِم ُ
نك ْم»؛« 2ای اهل ایمان ،فرمان خدا و رســول
و فرمانداران (از طرف خدا و رســول) که از خود شما
هستند را اطاعت کنید».
در مورد این آیه میتوان گفت :آیه مذکور هم به مردم
عادی و هم به سربازان نظامی اشاره دارد که باید نسبت
به مافوق خود اطاعت پذیر باشند ،مگر اینکه آنان را به
معصیت خداوند امر کنند که فقط در این مورد میتوانند

از دســتور ولیامر و مافوق خود سرپیچی کنند؛ زیرا
شخص نباید از کسی در مورد معصیت نسبت به خالق
خود اطاعت کند .پس اطاعــت از ولیامر یا نایب او
بهجز در موارد معصیت خداوند ،از امور ضروری دین
است.
طبق آنچه گذشت ،میتوان گفت :بر نیروهای امنیتی و
سربازانی که در حج انجام وظیفه میکنند ،واجب است
از مافوق خود اطاعت کنند .پس اگر به آنها اجازه داده
شــد ،میتوانند در حین انجام وظیفه ،حج بجا آورند.
اما اگر به آنان اجازه داده نشود و آنان حج بجا آورند،
به خاطر سرپیچی از دستورات مافوق خود ،گناهکار
هســتند ،ولی در کل حج آنان به خاطر صحیح بودن
ارکان و شروط ،صحیح است.
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الش ْبلِ ُّي فَ َق َ
ال(ع) ل َ ُه َح َج ْج َت يَا َش ْبلِ ُّي
ِم َن ال ْ َح ِّج ْاستَ ْقبَ َل ُه َّ
ال ن َ َع ْم يَا ابْ َن َر ُس ِ
ــول اهلل ِ فَ َق َ
قَ َ
ات َو
ــال(ع) أَ ن َ َزل ْ َت ال ْ ِمي َق َ
ــر ْد َت َع ْن َم ِخ ِ
يط الثِّيَ ِ
ــاب »...؛« 4هنگامی که امام
تَ َج َّ
سجاد(ع) از ســفر حج بازگشت« ،شبلی» به استقبال
امام شــتافت .امام از او پرسید :ای شــبلی! آیا حج
گزاردی؟ شبلی گفت :آری ای فرزند پیامبر خدا! امام
فرمود :آیا به «میقات» فرود آمدی و جامههای دوخته
را از تن درآوردی؟ .»...
 -2روایت عبداهلل بن عمرَ « :ع ْن َع ْب ِ
ــداهلل ِ بْنِ ُع َم َر أَ َّن
ال :يَا َر ُس َ
َر ُج ًل قَ َ
الم ْحر ُِم ِم َن الثِّيَ ِ
اب؟
س ُ
ــول اهللَِ ،ما يَ ْلبَ ُ
ال َر ُس ُ
قَ َ
الع َمائ ِ َمَ ،و َ
صَ ،و َ
ول اهللِ(ص)َ :
ال
س ال ُق ُم َ
ال َ
ال يَ ْلبَ ُ
ال ِ
اف إ َِّل أَ َح ٌد َ
سَ ،و َ
ال ِتَ ،و َ
الس َرا ِوي َ
ال يَ ِج ُد
الخ َف َ
َّ
ال البَ َران ِ َ
ِ
س ُخف َّْينِ َ ،و َ
ال تَ ْلبَ ُسوا م َن الثِّيَ ِ
اب َش ْيئًا َم َّس ُه
ن َ ْع َل ْينِ  ،فَ ْليَ ْلبَ ْ
5
ال َّز ْع َفــر ُ َ
س»؛ «عبداهلل بن عمر روایت میکند
ان أ ْو َو ْر ٌ
َ
که فردی به پیامبر(ص) گفت :ای پیامبر خدا ،شخصی
که میخواهد احرام ببندد ،چگونه لباســی بپوشــد؟
پیامبر(ص) فرمــود :نه پیراهن بپوشــد ،نه عمامه ،نه
شلوار ،نه کاله ،و نه ُخف 6.مگر کسی که دمپایی برای
پوشیدن پیدا نکند ،پس میتواند ُخف بپوشد و لباسی
که زعفران و [گیاه] ورس 7به آن خورده (یعنی لباس با
این دو گیاه رنگ شده باشد) نیز نپوشد».
ابنحجر عســقالنی (د 852ق) در شــرح این حدیث
میگویــد :چیزهایی که پیامبــر(ص) در این حدیث
پوشــیدن آن را برای محرم ممنــوع اعالم کرده ،فقط
مخصوص فردی است که میخواهد احرام حج ببندد و
در حاالت کلی و عادی ،پوشیدن آنان مباح و بهدور از
اشکال است و روایت نیز این را بیان میکند که استفاده
از پیراهن ،شلوار و ُخف به خاطر اینکه دوختنی هستند،
ممنوع اعالم شده و کاله و عمامه نیز به این دلیل که سر
 .4مستدرک الوسائل ،ج ،10ص.166
 .5صحیح البخاری ،ج ،2ص.137
«خف» یا موزه نوعی پاپوش است که معمو ً
ال از چرم ساخته میشود
ُ .6
و حکم پاپوشهای کتانی ،پشمی و انواع دیگر نیز مانند آن است.
 .7گیاهی اســت که از آن رنگ به دســت میآورند و در گذشته با آن
لباسها را رنگ میکردند.

را میپوشانند ،در حال احرام ممنوع گشتهاند.
پس با توجه به آنچه گذشــت ،میتــوان گفت :بر هر
مردُ 9محرِمی واجب است در حالت احرام حج ،بدنش
عاری از هرگونه لباس دوختنی باشــد؛ یعنی میتواند
ردا و لنگ بپوشد .اما سؤالی که پیش میآید ،این است
که اگر فرد محرم به لباســهای دوختنی تحت شرایطی
احتیاج پیدا کرد ،چه کار باید بکند؟ آیا برای او جایز
است که از لباس دوختنی در حالت احرام استفاده کند؟
نووی (د 676ق) از فقهای شافعی معتقد است که برای
شخص محرم جایز است که در برخی حاالت ضروری،
لباس دوختنی بپوشــد و از کاله و عمامه استفاده کند.
ایشان میگوید« :اگر شــخصی مجبور شد به دالیلی
مانند سرما یا گرما ،لباس دوختنی بپوشد ،یا سرش را
با کاله بپوشــاند ،یا زنی احتیاج به پوشاندن صورتش
پیدا کرد ،به خاطر ضرورت اشکالی ندارد ،ولی بر آنان
12
فدیه الزم است» 10.جمهور فقهای حنفی 11،مالکی،
شافعی 13و حنبلی 14فدیه را بر کسی که به خاطر داشتن
عذری در حاالت احرام لباس دوختنی میپوشد ،الزم
دانستهاند.
شــهید ثانی (د 966ق) از فقهای امامیه درباره احتیاج
شــخص ُمحرم به پوشــیدن لباس دوختنی به خاطر
مســائلی مانند گرما یا سرمای شدید میگوید« :جایز
است که شــخص در این حالت لباس دوختنی بپوشد،
15
ولی باید یک گوسفند قربانی کند».
شــیخ طوسی (د 460ق) از فقهای امامیه در این مورد
میگویــد :عموم اخبار وارده و همچنین آیات قرآن از
8

 .8فتح الباری ،ج ،3ص.402
 .9به اتفاق همه مذاهب چهارگانه اهلسنت و بنا بر قول راحج مذهب
امامیه ،بر زن ُمحرِم الزم نیســت که لباس مخصوص احرام بپوشــد و
پوشیدن لباس عادی به شرطی که عورتش پوشیده باشد ،کفایت میکند.
 .10روضة الطالبين ،ج ،3ص.128
 .11تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ،ج ،2ص.56
 .12مواهب الجليل ،ج ،3ص.104
 .13البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،4ص.121
 .14شرح منتهی اإلرادات ،ج ،1ص.556
 .15مسالک األفهام ،ج ،2ص.485

 .16بقره.196 ،
 .17الخالف ،ج ،2ص.301
 .18ر.ک :الروضــة البهيــة ،ج ،2ص359؛ الخــاف ،ج ،2ص301؛
مختلف الشیعة ،ج ،4ص62؛ مناسک حج ،ص.175
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ان ِم ُ
يضا َأ ْو بِ ِه َأ ًذى
نكم َّم ِر ً
جمله این آیه «َ ...ف َمــن َك َ
16
ــه َف ِف ْد َيةٌ ِّمن ِص َيا ٍم َأ ْو َص َدق ٍَة َأ ْو ن ُُس ٍ
ِّمن َّر ْأ ِس ِ
ك »...؛
« ...و اگر کســی از شــما بیمار بود ،و یا ناراحتی در
ســر داشت( ،و ناچار بود ســر خود را بتراشد )،باید
فدیه و کفارهای از قبیل روزه یا صدقه یا گوســفندی
بدهد  ،»...داللت دارند بر اینکه هرگاه محرم به خاطر
عذری لباس دوختنی بر تــن کرد ،باید فدیه یا کفاره
بدهد که در اینجــا جمهور فقهای امامیه قائل به دادن
17
یک گوسفند و قربانی کردن آن هستند.
بــا دقت در نصوص فقهای امامیــه ،میتوان دریافت
آنان نیز بر کســی که لباس احرام را به خاطر عذری
مانند مریضی ،سرما ،گرما و غیره درمیآورد و لباس
دوختنی میپوشد ،کفاره و فدیه الزم دانستهاند که اکثر
آنان معتقدند به خاطر پوشيدن لباس دوخته ،بايد يك
18
گوسفند قربانى كند.
با توجه به آنچه فقهای مذاهب اسالمی در مورد جواز
بیرون آوردن لباس مخصوص احرام و پوشیدن لباس
معمولی و دوختنی به دلیل داشتن عذری بیان کردهاند،
میتوان گفت :پوشــیدن لبــاس نظامی یا مخصوص
بــرای نیروهای امنیتی ،هنگامی که طبیعت کارشــان
مســتلزم پوشیدن این نوع لباسها میباشد ،جایز است
و نیروهای امنیتــی میتوانند در هنگام احرام حج ،با
لباس مخصوص خودشــان حج بجا آورند ،اما باید به
خاطر پوشــیدن لباس دوختنی و بیرون آوردن لباس
احرام ،کفاره یا فدیه بدهند.
سؤالی که ممکن اســت پیش آید ،این است که لباس
نظامی و مخصوص نیروهای امنیتی ،شــامل پیراهن،
شــلوار ،کاله و کفش میباشد و در واقع این افراد هم
لباس دوختنی بر تن کرده ،هم سرشان و هم پایشان را
پوشــاندهاند که با این کار ،سه فعل محذور را مرتکب
شدهاند .آیا باید سه فدیه یا کفاره بدهند ،یا یک فدیه

یا کفاره کفایت میکند؟
با دقــت در نصوص فقهای مذاهب اســامی فهمیده
میشــود که اگر کســی به خاطر حاجت ،اضطرار و
عذری هم لباس دوختنی بپوشد ،هم با قرار دادن کاله،
سرش را بپوشاند و هم کفش به پا کند ،فقط یک کفاره
یا فدیه باید بدهد؛ زیرا او ً
ال؛ همه اینها را در یک زمان
واحد انجام داده است .ثانی ًا؛ از آنجا که وقتی کسی در
حج به بدن خود ماده خوشــبویی بزند ،واجب است
یــک کفاره یا فدیه بدهد و نمیتوانیم بگوییم اگر ماده
خوشبو را به بدنش زده یک کفاره ،اگر به بدن و سرش
زده دو کفاره بدهد ،پس برای پوشــیدن لباس بر بدن،
سر و پا نیز تنها یک کفاره یا فدیه الزم میگردد.
حال ســؤالی که ممکن است در بحث فدیه پیش آید،
این اســت که آیا این فدیه یا کفاره بر عهده خود فرد
اســت ،یا اینکه فدیه را باید مافوق و مقام مسئول وی
بپــردازد؟ هرچند در متون فقها در این مورد به چیزی
اشــاره نشده است ،اما با دلیل عقل میتوان به پرسش
مذکور اینگونه پاســخ داد که اگــر آن نیروی نظامی
و انتظامی و ســرباز بنابر دالیلی بدون اجازه مافوق
خود در حین انجام وظیفــه حج بجا آورده ،آن فدیه
بر عهده خودش میباشــد و آشــکار است که مافوق
او هیچ نقشــی در حج وی نداشــته است که بخواهد
فدیــه وی را پرداخت نماید .اما اگر آن نیروی نظامی
و امنیتی با کسب اجازه از مافوق خود در حین انجام
وظایف محوله ،حج بجا آورد ،میتوان گفت :از آنجا
که آن وظایف که مافوق وی برای این فرد تعیین کرده،
باعث خلل در انجام برخی واجبات حج گشته است،
پس مافوق میتواند فدیه و کفارههای ســربازش را
تقبل کند .البتــه نمیتوان گفت که پرداخت فدیه وی،
بر مافوق واجب است ،بلکه این امری اختیاری است
که اگر مافوق او خواست میتواند آن فدیه را پرداخت
نماید ،تا سربازش با خیال آسوده و اطمینان خاطر در
حین انجــام وظیفه ،حج نیز انجام دهد وگرنه حج آن
نیروی انتظامی و امور مربوط به آن ،به عهده خودش

بوده و خودش مسئول پرداخت کفاره خویش است.
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سال چهاردهم
شماره  -50پاییز و زمستان 1397

حکم ترک عرفه قبل از غروب توسط نیروهای
امنیتی و انتظامی حج کننده
همه فقهای مذاهب اســامی بر اینکه وقوف در عرفه
برای حجــاج ،رکنی از ارکان حج اســت ،اجماع و
اتفاق دارند و معتقدند کســی که وقوف در عرفه را از
دست بدهد ،حج او صحیح نمیباشد 19.فقهای مذاهب
اسالمی در این باره به ادله زیر استناد کردهاند:
 -1قــرآن کریمَ ...« :ف ِإ َذا َأ َف ْض ُتم ِّم ْن َع َر َف ٍ
ات َفا ْذ ُك ُروا
َ
ــرا ِم »...؛« 20و هنگامی که از
اهلل ِع َ
نــد الْ َمشْ ــ َع ِر الْ َح َ
«عرفات» کوچ کردید ،خدا را نزد «مشــعر الحرام»
یاد کنید».
ابنکثیر (د 774ق) در تفسیرش ذیل این آیه میگوید:
«عرفــه جایگاه توقف و موقفی در حج اســت و از
21
عمدهترین افعال حج به شمار میرود».
عالمــه طباطبایی (د 1360ش) در تفســیر این آیه
میگوید« :كلمه «افضتم» از مصدر افاضه اســت كه
به معناى بيرون شــدن دســتهجمعی عدهاى است از
محلى كه بودند ،پس آيه داللت دارد بر اينكه وقوف
به عرفات هم واجب است ،همچنانکه وقوف به مشعر
22
الحرام كه همان مزدلفه باشد ،واجب است».
فاضل مقداد (د 826ق) در خصوص چگونگی داللت
آیه مذکــور بر وجوب وقــوف در عرفه چنین گفته
است« :قرآن وقوف به عرفه را از فرایض حج دانسته
است؛ زیرا خدا در آیه بعد ( 199بقره) گفته است« :ث َُّم
اس  »...که به صیغه امری
َأ ِف ُ
یضــوا ِم ْن َح ْی ُث َأ َ
فاض ال ّن ُ
ِ
ِ
«ثم» که بر
آوردن حرف
بیان شده اســت ،با
عطف ّ
 .19اإلجماع ،ص57؛ بدائع الصنائــع ،ج ،2ص125؛ بداية المجتهد،
ج ،2ص112؛ التــاج و اإلکلیــل ،ج ،4ص11؛ الحاوی الکبیر ،ج،4
ص171؛ المهذب ،ج ،1ص423؛ البيان في مذهب اإلمام الشــافعي،
ج ،4ص314؛ المجموع شــرح المهذب ،ج ،7ص265؛ عمدة الفقه،
ص50؛ مسالک األفهام ،ج ،2ص226؛ جواهر الکالم ،ج ،18ص.136
 .20بقره.198 ،
 .21تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص.410
 .22تفسیر المیزان ،ج ،2ص.117

تراخی داللت میکند و مستلزم وجود در آن مکان و
23
توقف در آن سرزمین است».
 -2روایات :امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل میکند
24
حج لهم»؛
که ایشان فرمود« :إن أصحاب األراك ال ّ
«اصحاب االراک (یعنی کسانی که در اراک که خارج
از عرفات اســت ،وقوف کنند) حجشان باطل است».
عبدالرحمن بــن یعمر دیلی نیــز از پیامبر(ص) نقل
میکند که ایشــان میفرماید« :ال ْ َح ُّج َع َرفَةُ»؛« 25حج
همان روز عرفه و وقوف در آن اســت» .محدثان در
تفسیر روایت
صحیح 26مذکور گفتهاند :حدیث این را
ِ
بیان میکند که ادراک 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 پایان آن ذکر شــود :الف) شــروع وقت وقوف در
29
عرفه :جمهور فقهای حنفیه 27،شــافعیه 28و امامیه،
ابتدای وقت وقوف در عرفه را زوال خورشــید روز
نهم (روز عرفه) میدانند .مالکیه معتقدند شروع آن با
آغاز شب دهم ذیالحجه است 30.حنابله شروع وقت
وقوف در عرفه را صبح روز عرفه میدانند 31.ب) پایان
وقت وقــوف در عرفه :جمهور فقهای حنفیه ،مالکیه،
شــافعیه ،حنابله و امامیه پایان شب دهم ذیالحجه؛
یعنی طلوع فجر روز دهــم ذیالحجه را زمان اتمام
وقوف در عرفه دانســتهاند 32.ج) حداقل زمان توقف
 .23كنز العرفان ،ج ،1ص.306
 .24الکافی ،ج ،4ص.463
 .25سنن ابنماجه ،ج ،2ص1003؛ کنز العمال ،ج ،5ص.63
 .26روایت مذکور نزد محدثان روایتی صحیح شــناخته شــده است
(ر.ک :سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،7ص.)791
 .27بدائع الصنائع ،ج ،2صص125و.126
 .28مغني المحتاج ،ج ،2ص.262
 .29جواهر الکالم ،ج ،18ص.136
 .30حاشية الدسوقي ،ج ،2ص.21
 .31المغنی ،ج ،3ص.365
 .32بدائع الصنائع ،ج ،2صص125و126؛ حاشــية الدســوقي ،ج،2
ص21؛ مغني المحتاج ،ج ،2ص262؛ المغنی ،ج ،3ص365؛ جواهر
الکالم ،ج ،18ص.136

 .33تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ،ج ،2ص.27
 .34اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ج ،3ص.523
 .35تذکرة الفقهاء ،ج ،8ص.186
 .36روضة الطالبين ،ج ،3ص.97
 .37حاشية الدسوقي ،ج ،2ص.37

 .38الکافی ،ج ،4ص.468
 .39صحیح مسلم ،ج ،2ص.886
 .40همان ،ج ،2ص.943
 .41الموطأ ،ج ،3ص615؛ السنن الکبری ،ج ،5ص.44
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در عرفات :با دقت در نصوص فقهای مذاهب اسالمی،
فهمیده میشود که کمترین زمان توقف در عرفات این
است که لحظهای در آن مکث و توقف شود و آن مکث
و توقف طوری باشد که بتوان به آن وقوف اطالق کرد،
اگرچه چند ثانیهای بیش نباشد.
فقها معتقدند وقوف در عرفه رکن اســت و در آن باید
حضور یافت ،حتی اگر لحظهای باشــد .بنابراین کسی
که عذری داشته باشــد ،مانند بیماری که به هیچوجه
نمیتواند در عرفات وقوف داشــته باشــد ،نیز با در
اختیار گذاشــتن آمبوالنس یا همراهی تیم پزشکی یا
 ،...باید از حداقل زمان وقوف در عرفات استفاده کند.
از آنجــا که برخی از نیروهــای امنیتی که حج را بجا
میآورنــد ،به خاطر امــور مهمی مانند اســتقبال از
حجاج در مزدلفه و تنظیم رفتوآمد و نظم دادن آنها،
رســیدگی به بیماران و انتقال آنها به مراکز درمانی و
غیره ،نیازمند ترک عرفه قبل از غروب هستند ،سؤالی
که پیش میآید ،این است که اگر نیروهای امنیتی قبل
از غروب ،عرفه را ترک کنند ،حج آنها صحیح میباشد
یا خیر؟
قبل از اینکه به جواب پرســش حاضر پرداخته شود،
الزم است حکم فقهی ماندن در عرفه تا غروب آفتاب
برای کســی که از ظهر وقوف در عرفه را شروع کرده
است ،بیان شود ،تا مشــخص گردد آیا فقها به کسی
جــواز ترک عرفه قبل از غــروب را دادهاند یا خیر؟
فقهای مذاهب اســامی در این مــورد باهم اختالف
کردهاند و در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
 -1دیــدگاه اول :وقوف در عرفــه و ماندن در آن تا
غروب آفتاب واجب بوده و شخصی که قبل از غروب
آفتاب عرفه را ترک کنــد ،باید کفاره بدهد و حجش
صحیح اســت .حنفیه 33،حنابله 34،امامیه 35،قولی در
مذهب شــافعی 36و برخی از فقهای مالکیه 37قائل به

این دیدگاه هستند .ادله آنان از این قرار است:
عمن أفاض
 روایت ضریس از امام باقر(ع)« :سألته ّمن عرفات قبل أن تغيب الشــمس ،قــال :عليه بدنة
ينحرها يوم النحر ،فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما
ّ
بمكة أو في الطريق أو في أهلــه»38؛ «از امام درباره
حکم کســی که عرفات را قبل از غروب آفتاب ترک
کند ،پرســیدم؟ امام فرمود :بر او بدنه (شتر پنجساله)
اســت که آن را روز عید قربان ،قربانی کند ،و اگر در
اســتطاعت او نبود 18 ،روز در مکــه یا در راه یا در
خانهاش روزه بگیرد».
 روایت جابر که چگونگی حج پیامبر(ص) را بازگوس َو َذ َهبَ ِت
میکند ...« :فَ َل ْم يَ َز ْل َواقِ ًفا َحتَّى غ ََرب َ ِت َّ
الش ْم ُ
ص »...؛« 39و همچنان
ُّ
ــر ُ
الص ْف َر ُة قَلِ ًيل َحتَّى غ َ
َاب ال ْ ُق ْ
ایســتاد تا اینکه خورشــید غروب نمود و زردي آن،
اندکی از بین رفت و قرص آن ،ناپدید گردید .»...
آنان در چگونگی استدالل به روایت مذکور میگویند:
با توجه به روایت «لِتَ ْأ ُخ ُذوا َمنَ ِ
اس َك ُك ْم ،فَ ِإن ِّي َل أَ ْد ِري
ل َ َع ِّلي َل أَ ُح ُّج ب َ ْع َد َح َّجتِي َه ِذ ِه» 40،پیامبر(ص) امر کرده
اســت که مناسک خود را در حج ،از ایشان بگیریم و
حــرف «ل» که در روایت آمده ،الم امر اســت و امر
داللت بر وجوب میکند .پس با توجه به روایت قبلی
مبنی بر اینکه پیامبر(ص) تا غروب خورشید در عرفه
توقف میکرد ،ما نیز به تبعیت از ایشان باید تا غروب
عرفه در آنجا وقوف نماییم و وقوف در عرفه تا غروب
آفتاب واجب است.
اما دلیل اینکه هرکس تا غروب در عرفه وقوف نکند،
باید کفاره یــا فدیه بدهد را با توجــه به این روایت
«م ْن ن َ ِس َي ِم ْن ن ُ ُس ِك ِه
امام مالك از ابنعباس میدانندَ :
َش ْيئ ًا أَ ْو تَ َر َك ُه فَ ْليُ ْه َر ْق َدم ًا»41؛ «هرکس از اعمال حجش
چیــزی را فراموش کرد یا آن را ترک نمود ،پس باید
خون (قربانی) بدهد» .با توجه به مفهوم این حدیث و
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حدیث قبلی فهمیده میشود که هرکس قبل از غروب،
عرفه را ترک کند ،عمل واجبی را ترک کرده است و
هرکس عمــل واجبی را در حج ترک کند ،باید خون
(قربانی) بدهد.
 -2دیدگاه دوم :وقــوف و ماندن در عرفه تا غروب
آفتاب مستحب بوده و هرکس عرفه را قبل از غروب
ترک کند ،اشــکالی ندارد .هرچند مستحب است اگر
42
کســی آن را ترک کرد ،فدیه بدهد .مذهب شافعی
43
قائل به این دیدگاه است .دلیل آنان روايت صحيح
ضرس از پیامبر(ص) اســت که میفرماید:
ُعروة بن ُم ّ
«م ْن َشه َِد َص َلتَنَا َه ِذ ِه َو َوقَ َف َم َعنَا َحتَّى ن َ ْدف ََع َوقَ ْد َوقَ َف
َ
َ
َ
ب ِ َع َرفَ َة قَ ْب َل َذل ِ َ
ك ل َ ْي ً
ارا ،فَ َق ْد أتَ َّم َح َّج ُهَ ،وقَ َضى
ــا ،أ ْو ن َ َه ً
تَ َفثَ ُه»؛« 44کسی که با ما در این نماز (صبح در مزدلفه)
حاضر شــود و تا وقتی که حرکت کنیم ،توقف کند و
قبل از آن در عرفه چه شب یا روز توقف کرده باشد،
حجش کامل است و مناسکش را انجام داده است».
عمرانی شــافعی در ایــن مورد میگویــد« :وقتی
پیامبر(ص) فرموده اســت که چه شب و چه روز در
عرفه وقوف کند ،حجش کامل است ،این را میرساند
که وقوف در عرفه چه لحظهای در روز و چه لحظهای
در شــب اتفاق بیافتد ،کافی اســت و دیگر نیازی به
کفــاره و قربانی نــدارد؛ زیرا قربانــی و کفاره برای
جبران نقصی اســت که به وجــود آمده ،در حالی که
اینجا مناســکش را کامل بجا آورده و نیازی به کفاره
45
و قربانی ندارد».
اینکه فقهاي شــافعي گفتهاند هرچند حجش با اندکی
ماندن و مکث در عرفه صحیح اســت ،ولی مستحب
است برای کسی که عرفه را قبل از غروب ترک کند،
ِ
اســتحباب
فدیه یا کفاره بدهد ،به نظر میرســد این
دادن فدیه یا کفاره را ظاهرا ً از باب استحباب خروج
 .42مغني المحتاج ،ج ،2ص.260
 .43روایت مذکور نزد محدثان روایتی صحیح شــناخته شــده است
(ر.ک :ارواء الغليل ،ج ،4ص.)259
 .44سنن الترمذی ،ج ،3ص.229
 .45البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،4ص.321

از خالف ذکر کردهاند.
 -3دیدگاه سوم :هرکس عرفه را قبل از غروب آفتاب
ترک کند ،حجش صحیح نمیباشد و باید دوباره حج
بجا آورد؛ زیرا وقوف و ماندن در عرفه لحظاتی بعد از
غروب آفتاب رکن است که با قربانی و کفاره و فدیه
دادن قابل جبران نیست .مذهب مالکی 46قائل به این
دیدگاه اســت .دلیل آنان این روایت است :مالک بن
انس از نافع از عبداهلل بن عمر روایت میکند که ایشان
ــن ل َ ْي َل ِة ال ْ ُم ْز َدل ِ َف ِة ،قَ ْب َل أَ ْن
«م ْن ل َ ْم يَ ِق ْف ب ِ َع َرفَةَِ ،م ْ
گفتَ :
47
يَ ْط ُل َع ال ْ َف ْج ُر ،فَ َق ْد فَاتَ ُه ال ْ َح ُّج»؛ «هرکسی که در عرفه
تا شــب مزدلفه و تا قبل از صبــح وقوف نکند ،پس
همانا حج او از او فوت شده و صحیح نمیباشد».
از آنجا که روایت عبداهلل بن عمر که قائالن به دیدگاه
سوم؛ یعنی مالکیه بدان استناد کردهاند ،روایتی ضعیف
نزد محدثان شمرده شــده است 48و با توجه به آنچه
گذشــت ،به نظر میرسد قول راحج و برگزیده همان
دیدگاه اول؛ یعنی دیدگاه جمهور فقها باشد؛ زیرا ادله
آنان کامل بوده و آنچه از قرآن و روایات بدان استناد
کردهاند ،صحیح میباشد.
با توجه به آنچه فقهای مذاهب اسالمی بیان نمودهاند،
میتــوان گفت :نیروهــای امنیتی حــج کننده وقتی
احتیاج به ترک عرفه قبل از غروب داشته باشند ،این
امر برای آنان جایز اســت .اما سؤال دیگری که پیش
میآید ،این است که آیا آنان به خاطر ترک عرفه قبل
از غــروب هم باید کفاره یا فدیــهای بدهند یا خیر؟
از نظر نگارنده کفاره یا فدیهای بر آنان نیســت؛ زیرا
آنان به خاطر مصلحت عمــوم حجاج آنجا را ترک
کرده و برای سروســامان دادن به امور حجاج راهی
مکانهای دیگری شدهاند .همچنین حکم این مسئله را
میتوان بر این فعل پیامبر(ص) قیاس کرد که کسانی
که در زمان پیامبر(ص) وظیفه آب دادن به حاجیان و
راهنمایی آنها را داشتند ،مبیت در منی را ترک کردند
 .46حاشية الدسوقي ،ج ،2ص.50
 .47الموطأ ،ج ،1ص.520
 .48ارواء الغليل ،ج ،4ص.354

و پیامبر(ص) آنان را منع نکرد 49،چهبسا اگر کار آنان
جایز نبود و مشــکلی داشــت ،پیامبر(ص) آنان را از
تــرک مبیت در منی که یکی از واجبات حج اســت،
برحذر میداشــت .ترک عرفه قبل از غروب نیز مانند
آن است.

 .49صحیح البخاری ،ج ،2ص155؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص.953
 .50تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ،ج ،2ص.29
 .51المدونة ،ج ،1ص.458
 .52األم ،ج ،2ص.103
 .53الکافی فی فقه اإلمام احمد ،ج ،1ص.521
 .54الخالف ،ج ،2ص.341
 .55بدائع الصنائع ،ج ،2ص.136

 .56البنایة شرح الهدایة ،ج ،4ص.235
 .57روضة الطالبين ،ج ،3ص.105
 .58تذکرة الفقهاء ،ج ،8ص.205
 .59الکافی ،ج ،4ص.474
 .60صحیح مسلم ،ج ،2ص.941
 .61صحیح البخاری ،ج ،2ص155؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص.953
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حکم ترک وقوف در مزدلفه و بازگشت از آنجا
در شب توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حج
کننده
برخی از سربازان و نیروهای امنیتی حج کننده ناچار
به ترک مبیــت و وقوف در مزدلفه هســتند؛ آنان به
خاطر تنظیم رفتوآمد و عبور و مرور حجاج به منا و
جمرات و دیگر امور مهم و حیاتی مربوط به حجاج،
مجبور به ترک مزدلفه هســتند و به همین دلیل شبانه
باید از مزدلفه برگردند .برای مشخص شدن حکم این
مسئله ،باید نظرات فقهای مذاهب اسالمی را در مورد
حکم مبیت و وقوف در مزدلفه بیان کرد.
53
52
جمهور فقهای حنفی 50،مالکی 51،شــافعی ،حنبلی
و امامیه 54،وقوف و ماندن در مزدلفه هنگام شــب را
واجب دانستهاند و معتقدند اگر کسی بدون عذری آن
را ترک کند ،باید کفاره بدهد و قربانی کند؛ زیرا واجبی
از واجبات حج را ترک کرده اســت .پس با دقت در
نصوص فقها فهمیده میشــود که ترک وقوف و مبیت
در مزدلفه به خاطر داشتن عذری صحیح بوده و کفاره
و فدیهای ندارد.
کاســانی (د 587ق) از فقهای حنفــی میگوید« :اگر
وقوف و مبیت در مزدلفه در وقتش ترک شــود و آن
55
ترک به خاطر عذری بوده باشد ،چیزی بر او نیست».
بدرالدین عینی (د 855ق) یکی دیگر از فقهای حنفی

این چنین میگوید« :اگر وقوف و مبیت در مزدلفه را
به خاطر عذری مانند ازدحام یا عجله در رفتن به منا
56
ترک کرد ،بر او چیزی نیست».
نووی (د 676ق) از فقهای شافعی میگوید« :هرکسی
مبیت و ماندن در مزدلفه را به خاطر عذری ترک کرد،
57
بر او چیزی نیست».
عالمه حلــی (د 726ق) از فقهــای امامیه این چنین
میگوید« :جایز اســت برای کســی که میترســد و
همچنین برای زنان یا کســانی که به هر نحوی عذری
58
دارند که مزدلفه را قبل از طلوع فجر ترک کنند».
فقهای مذاهب اسالمی در مورد جواز ترک وقوف در
مزدلفه و مبیــت در آن قبل از طلوع فجر ،به روایات
زیر استناد کردهاند:
ص َر ُس ُ
ــول اهللِ(ص)
«رخَّ َ
 روایــت امام صادق(ع)َ :الص ْبيَ ِ
يضوا ب ِ َل ْيلٍ »؛« 59پیامبر(ص) به
ان أَ ْن يُ ِف ُ
لِلن َِّسا ِء َو ِّ
زنان و بچهها اجازه داد که از مزدلفه هنگام شــب (و
قبل از طلوع فجر) بیرون روند».
 روایت ابنعباس« :ب َ َعثَنِي َر ُس ُول اهللِ(ص) فِي الثَّ َقلِ ـ
أَ ْو قَ َ
ال فِي الضَّ َع َف ِة ـ ِم ْن َج ْم ٍع ب ِ َل ْيلٍ »؛« 60پیامبر(ص) مرا
شبانه از مزدلفه ،همراه افراد ضعیف و ناتوان فرستاد».
با توجه به آنچه فقهای مذاهب اسالمی بیان داشتهاند،
میتوان گفت :نیروهای امنیتــی و انتظامی میتوانند
مبیت و وقوف در مزدلفه را ترک کنند و به خاطر این
ترک بر آنان چیزی نیســت؛ زیرا ترک آنان به خاطر
عذری است که مصلحت عامه مسلمانان در آن است.
در این باب روایتی از پیامبر(ص) موجود اســت مبنی
بــر اینکه مأمورانی که در حــج ادای وظیفه میکنند،
میتوانند مبیت در منا را ترک کنند :ابنعمر میگوید:
َ
ــت ْأذ ََن َر ُس َ
ول اهللِ(ص)،
اس بْ َن َع ْب ِدال ْ ُم َّطلِ ِبْ ،اس َ
«أ َّن ال ْ َعبَّ َ
61
يت ب ِ َم َّك َة لَيَالِي ِمنًىِ ،م ْن أَ ْجلِ ِس َقايَتِ ِه ،ف ََأ ِذ َن ل َ ُه»؛
أَ ْن يَبِ َ

«عباس بن عبدالمطلب از پیامبر(ص) اجازه خواست
تا شبهایی را که حجاج در منا میگذرانند ،برای تهیه
آب آشامیدنی آنها در مکه بماند ،پس پیامبر(ص) به
او اجازه داد».
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حکم ترک مبیت در منا توسط نیروهای امنیتی
و انتظامی حج کننده
برخی از نیروها و سربازان حج کننده طبیعت کارشان
مســتلزم ترک کلی مبیت در منا یا ترک قســمتی از
آن اســت و این به خاطر رسیدگی به امور و مصالح
حاجیان در دیگر قســمتهای حج است .قبل از اینکه
حکم ترک مبیت در منا توسط این نیروها بیان شود،
باید حکم کلی ترک مبیــت در منا از دیدگاه فقهای
مذاهب اسالمی مورد بحث قرار گیرد .فقهای اسالمی
در مورد حکم مبیــت در منا باهم اختالف کردهاند و
پیرامون آن دو دیدگاه وجود دارد:
 -1دیــدگاه اول :مبیت در منا امری واجب اســت
و ترک کننــده آن باید کفاره بدهــد .جمهور فقهای
مالکی 62،شــافعی 63،حنبلی 64و امامیه 65،قائل به این
دیدگاه هستند .ادله آنان به قرار زیر است:
َ
اس َم َوا ِطنَ ُه ْم
 روایت امام صــادق(ع)« :إِذَا أ َخ َذ النَّ ُب ِ ِمنًى ،نَادى ُمنَا ٍد ِم ْن قِبَــلِ اهلل ِ َع َّز َو َج َّل :إ ِْن أَ َر ْدتُ ْم أَ ْن
يت»؛« 66هنگامــی که مردم در منا
أَ ْرضــى ،فَ َق ْد َر ِض ُ
جايگزين ميشــوند ،ندا دهنــدهاي از طرف خداوند
عزوجل ندا سر ميدهد که اگر رضايت مرا ميخواهيد،
من حتم ًا خشنود شدم».
در چگونگی استدالل به این روایت در مورد وجوب
مبیت در منا گفته شــده است :از آنجا که برای منا و
ماندن و وقوف و بیتوته در آن ،فضایل بســیاری در
 .62الذخیرة ،ج ،3ص.279
 .63المجموع شرح المهذب ،ج ،7ص.507
 .64اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ج ،3ص.523
 .65شرائع اإلســام ،ج ،1ص218؛ القواعد و الفوائد ،ج ،1ص126؛
تحریر الوسیلة ،ج ،1ص.454
 .66الکافی ،ج ،4ص.262

روایات بیان شده است .همچنین از روایت مذکور نیز
یکــی از فضایل وقوف در منا؛ یعنی رضایت خداوند
فهمیده میشود .میتوان گفت :وجود این همه فضایل
برای چنین مکانی در حج ،حاکی از اهمیت و جایگاه
واالی آن اســت و میطلبد که وقــوف و مبیت در
چنین جایی برای حاجیان ضروری و واجب باشــد،
به طوری که اگر کسی نتوانست در آنجا حضور داشته
باشــد ،کفاره بدهد ،تا جبران شود و از همه فضایلی
که در مورد آن ذکر شــده بینصیــب نماند .همچنین
میتوان گفت :وجوب بیتوته در منا بدین خاطر است
که انسان مؤمن ریاضت خود را در خودداری از لذات
دنیوی تکمیل کنــد ،تا بین مادیات و معنویات تعادل
ایجاد نماید.
َ
ــن َع ْب ِدال ْ ُم َّطلِ ِب،
اس بْ َ
 روایــت ابنعمــر« :أ َّن ال ْ َعبَّ َْاستَ ْأذ ََن َر ُس َ
يت ب ِ َم َّك َة لَيَالِي ِمنًىِ ،م ْن
ول اهللِ(ص) ،أَ ْن يَبِ َ
أَ ْجلِ ِســ َقايَتِ ِه ،ف ََأ ِذ َن ل َ ُه»؛« 67عباس بن عبدالمطلب از
پیامبر(ص) اجازه خواست تا شبهایی را که حجاج در
منا میگذرانند ،برای تهیه آب آشامیدنی آنها در مکه
بماند ،پس پیامبر(ص) به او اجازه داد».
ابنحجر عسقالنی شــافعي (د 852ق) در شرح این
حدیث میگویــد« :از روایت مذکور میتوان وجوب
مبیــت در منا را فهمید؛ زیرا اخذ اجازه و اســتیذان
معمو ً
ال در مقابل چیزهای ممنوع و نهی شــده انجام
میگیــرد ،در حالی که اگر مبیت در منی واجب نبود،
68
دیگر اجازه گرفتن برای کار مباح معنایی ندارد».
ابنعبدالهــادی حنبلــي (د 744ق) در مورد داللت
حدیــث بر وجوب مبیت در منــا میگوید« :روایت،
وجوب مبیت در منا را میرساند ،چه آنکه اگر واجب
69
نبود ،ترکش نیاز به کسب اجازه نداشت».
پس قائالن بــه وجوب مبیت در منــا ،معتقدند اگر
کســی آن را ترک کند ،باید کفاره بدهد؛ زیرا واجبی
از واجبات حج را ترک کرده اســت .از این رو ،باید
 .67صحیح البخاری ،ج ،2ص155؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص.953
 .68فتح الباری ،ج ،3ص.578
 .69تنقیح التحقیق ،ج ،3ص.541

 .70البنایة شرح الهدایة ،ج ،4ص.235
 .71الکافی فی فقه اإلمام احمد ،ج ،1ص.531

حکم تأخیر نیروهــای امنیتی و انتظامی حج
کننده در رمی جمرات
همه فقهای مذاهب اسالمی رمی جمرات را از واجبات
حج میدانند 72.در برخی مواقع ،سربازان و نیروهای
امنیتی به خاطــر طبیعت کارشــان ،نمیتوانند رمی
جمرات را هر روز و در زمــان معیّن خودش انجام
دهند .حال سؤالی که مطرح میشود ،این است که آیا
این نیروها به دلیل اشــتغالی که دارند ،میتوانند رمی
را با تأخیر انجام دهند ،یا همــه پرتابها و رمیهای
خود را در یک روز انجــام دهند؟ برخی از روایات
داللت دارند بر اینکه میتوان این اجازه را به سربازان
و نیروها داد که رمی جمرات را جمع کرده و در یک
روز انجام دهند:
73
ص
«رخَّ َ
 روایت صحیح عاصم بن عدی از پدرشَ :َر ُس ُ
ول اهللِ(ص) ل ِ ِر َعا ِء ا ِ
إلب ِلِ فِي البَ ْيتُوتَ ِة :أَ ْن يَ ْر ُموا يَ ْو َم
النَّ ْحرِ ،ثُ َّم يَ ْج َم ُعــوا َر ْم َي يَ ْو َم ْينِ ب َ ْع َد يَ ْو ِم النَّ ْح ِر فَيَ ْر ُمون َ ُه
فِي أَ َح ِد ِه َما»؛« 74پیامبر(ص) به کســانی که مسئول
نگهداری از شــتران حجاج بودند ،اجازه داد که در
 .72بدائــع الصنائع ،ج ،2ص133؛ المهذب ،ج ،1ص415؛ الشــرح
الکبیر ،ج ،3ص481؛ جامع األمهات ،ج ،1ص186؛ تحریر الوسیلة،
ج ،1ص.456
 .73روایت مذکور نزد محدثان روایتی صحیح شــناخته شــده است
(ر.ک :ارواء الغليل ،ج ،4ص.)280
 .74سنن الترمذی ،ج ،3ص280؛ سنن ابيداود ،ج ،2ص202؛ سنن
ابنماجه ،ج ،2ص.1010
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آن را جبران کند و کفاره آن نقیصه را جبران میکند.
 -2دیدگاه دوم :مبیت در منا مســتحب است .مذهب
حنفی 70و قولی منسوب به احمد بن حنبل 71،قائل به
این دیدگاه هستند .این گروه به همان روایت ابنعمر
استناد کردهاند و معتقدند اگر مبیت در منا واجب بود،
عباس بن عبدالمطلب هرگز به خاطر تأمین آب شرب
حجــاج ،آنجا را ترک نمیکرد و پیامبر(ص) نیز به او
اجازه چنین کاری را نمیداد.
در پاســخ به این اســتدالل میتوان گفــت :اجازه
پیامبر(ص) برای ترک این واجب ،به خاطر مصلحت
حاجیان؛ یعنی تدارک آب ،بوده اســت؛ زیرا عباس
بــن عبدالمطلب و قومش این مســئولیت را از زمان
جاهلیت تا اســام بر عهده داشتند ،در حالی که اگر
مبیت در منا مستحب بود ،دیگر عباس بن عبدالمطلب
بــرای امر مهم تأمین آب حاجیان ،نیازی به کســب
اجازه از پیامبر(ص) نداشت.
به نظر میرســد دیدگاه اول؛ یعنــی دیدگاه جمهور
فقهای مذاهب اسالمی ،مبنی بر وجوب مبیت در منا،
دیدگاه برتر باشــد؛ زیرا دالیلی که به آنها اســتدالل
کردهاند ،صحیح و خالی از مناقشــه هستند .اما دلیل
قائالن به دیدگاه دوم ،دارای خدشه است که ذکر آن
گذشت.
با توجه بــه روایاتی که حاکــی از رخصت و جواز
ترک مبیت در منا برای کســانی اســت که در زمان
پیامبر(ص) مســئولیت آبرسانی به حجاج و تأمین
آب شرب آنها را داشــتهاند و همچنین برای کسانی
که مســئولیت نگهداری و حفاظت و رســیدگی به
وســایل نقلیه حجاج شامل چهارپایانی مانند شتر را
داشــتهاند ،میتوان گفت :از آنجا که شغل و طبیعت
کار نیروهای امنیتی و انتظامی در حج مســتلزم ترک
برخی از وظایف دینی مربوط به حج است و این ترک
به خاطر عذری موجه؛ یعنی رسیدگی و نظم دادن به

امور میلیونها حجاج میباشد که چهبسا اگر آن امور
بهموقع و در وقت خودش انجام نشود ،باعث فاجعهای
بزرگ و به خطر افتادن جان حاجیان میشــود ،این
نیروها میتوانند بخشی یا کل مبیت و وقوف در منا را
ترک کنند و به امور و مصالح حاجیان در نقاط دیگر
سرزمین وحی مشغول شوند و چون کارشان به خاطر
مصلحت عموم مســلمانان بوده؛ چیزی بر آنها مانند
کفاره و فدیه نیســت ،هرچند اگر کفاره بدهند ،بهتر
بوده و به احتیاط نزدیکتر است.
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روز عید قربان رمی کنند ،ســپس دو رمی باقیمانده
خود را در یکی از دو روز انجام دهند».
 روایــت صحیح 75دیگری از عاصــم بن عدی ازَ
لر َعــا ِء ،أَ ْن يَ ْر ُموا
ــي(ص) َرخَّ َ
ص ل ِ ِّ
پدرش« :أ َّن النَّبِ َّ
يَ ْو ًما»؛« 76پیامبر(ص) به کسانی که مسئول نگهداری
از شتران حجاج بودند ،اجازه داد که در یک روز همه
رمیها را انجام دهند».
از اقوال فقها در این زمینه نیز جواز جمع رمی جمرات
فهمیده میشود:
شــوکانی (د 1250ق) میگویــد« :اجازه و رخصت
پیامبر(ص) به مســئوالن نگهداری از شتران حجاج،
بدین خاطر بوده اســت که آنان کارشان در راستای
مصالح حاجیان بوده ،تا آنــان بدون هیچ دغدغهای
حج خود را بجا آورند .پس برای آنان جایز است که
به خاطر عذری که دارند ،مبیت در منا را ترک کنند و
رمی جمرات خود را در وقت مشخصی و باهم انجام
77
دهند».
بهوتی حنبلی (د 1051ق) میگوید« :همه ایام تشریق
وقت رمی برای جمرات اســت و اگر در یکی از آنها
تأخیری به وجود آمــد و آن را همراه دیگر رمیها
78
انجام دهد ،کفایت میکند».
رملی شافعی (د 1004ق) میگوید« :برای کسانی که
مسئول تأمین آب حاجیان و نگهداری از شتران آنها
هستند ،جایز اســت به خاطر عذری که دارند ،رمی
جمرات را جمع کنند و در روز آخر ایام التشریق آن
79
را انجام دهند».
دســوقی مالکی (د 1230ق) میگوید« :به کسانی که
وظیفه نگهداری از شتران حاجیان را بر عهده دارند،
 .75روایت مذکور نزد محدثان روایتی صحیح شــناخته شــده است
(ر.ک :ارواء الغليل ،ج ،4ص.)281
 .76سنن الترمذی ،ج ،3ص280؛ سنن ابيداود ،ج ،2ص202؛ سنن
ابنماجه ،ج ،2ص.1010
 .77نیل األوطار ،ج ،5ص.98
 .78شرح منتهی اإلرادات ،ج ،1ص.590
 .79نهایة المحتاج ،ج ،3ص.311

این رخصت داده شده است که بهجز رمی جمره عقبه
که باید ســروقت خودش انجام شود ،بقیه را در یک
80
روز انجام دهند».
کاســانی حنفی (د 587ق) میگوید« :کســانی مانند
مسئوالن نگهداری از شتران حاجیان که دارای عذر
هســتند ،میتوانند همه رمیهای خود را در یک روز
انجام دهند ،بهجــز رمی جمره عقبه که باید در وقت
81
خودش انجام شود».
محقق حلی امامــی (د 676ق) میگوید« :وقت رمی
جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آن است ،ولی برای
کســانی که عذر دارند ،مانند شخص مریض ،برده و
مسئوالن نگهداری سواریهای حاجیان ،جایز است
شــبانه آن را انجام دهند  ...و همچنین برای کسانی
که عذری یا ترســی از چیزی دارند ،جایز است که
آن را در یــک روز یا دو روز جمــع کنند و از آنجا
82
برگردند».
پس با توجه به آنچه در روایات آمده اســت و آنچه
از کالم فقها فهمیده میشود ،میتوان گفت :از آنجا که
طبیعت کار و شغل نیروهای امنیتی و انتظامی در حج
میطلبد که در برخی مکانها حضور داشــته باشند ،تا
بتوانند نظم و امنیــت را برای حاجیان برقرار کنند و
آنها بدین خاطر نمیتوانند هرروز بهســوی سرزمین
منــا بروند و هرروز رمی جمــرات انجام دهند ،پس
آنها میتوانند رمی جمرات خود را در ایام التشــریق
جمع کنند ،بدینصــورت که رمی روز اول را با رمی
روز دوم یا رمــی روز اول و دوم را همراه رمی روز
سوم انجام دهند .اما از باب احتیاط شرعی و از آنجا
کــه برخی از فقها جمع رمی جمــره عقبه را صحیح
نمیداننــد و معتقدند رمی جمــره عقبه باید در وقت
خودش انجام شود ،الزم است جمره عقبه را در وقت
خودش رمی کنند و نسبت به بقیه رمیها مختارند که
 .80حاشية الدسوقي ،ج ،2ص.49
 .81بدائع الصنائع ،ج ،2ص.159
 .82المختصر النافع ،ج ،1ص.97

بــه دلیل عذری که دارند ،میتوانند آنها را باهم جمع
کنند.
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نتیجهگیری
 .1ســربازان و نیروهــای امنیتــی و انتظامی که در
سرزمین وحی حضور دارند و امر خطیر نظم دادن و
امنیت برای حاجیان را بر عهده دارند ،اگر خواســتند
در حین انجام وظیفه حج نیز بجا آورند ،در صورتی
کــه مافوق آنها به آنان اجازه دهد ،میتوانند حج بجا
آورند.
 .2از آنجا که طبیعت کار سربازان و نیروهای امنیتی و
انتظامی حج کننده مستلزم پوشیدن لباسهای مخصوص
و منحصر به فرد است ،میتوانند لباس احرام نپوشند
و به جای آن لباس نظامــی و مخصوص به خود را
بپوشــند ،کاله بر ســر بگذارند و کفش مخصوص به
خود را به پا کنند ،اما به خاطر درآوردن لباس احرام
بایــد کفاره بدهند .با این حــال ،در حج آنان خللی
وجود ندارد و حج آنان صحیح میباشد.
 .3اگــر نیروهای امنیتی و انتظامی حج کننده احتیاج
پیــدا کردند که عرفه را قبل از غروب ترک کنند ،این
امر برای آنان جایز شــمرده شده است و از آنجا که
این ترک به خاطر رسیدگی به مصالح و امور حاجیان
اســت ،چیزی از فدیه و کفاره بر آنان نیست و ترک
عرفه قبل از غروب ،خللــی در صحت حج آنان به

وجود نمیآورد.
 .4ســربازان و نیروهای امنیتی حج کننده در برخی
مواقع به خاطــر تنظیم رفتوآمــد و عبور و مرور
حجاج به منا و جمــرات و دیگر امور مهم و حیاتی
مربوط به حجاج ،مجبور به ترک مزدلفه هستند و به
همین دلیل شبانه از مزدلفه برمیگردند ،این امر برای
آنان جایز است و وجود روایاتی پیرامون آن ،این امر
را تأییــد میکند و فدیه و کفارهای بر آنان نیســت و
حجشان صحیح میباشد.
 .5نیروهــای امنیتی و انتظامی حــج کننده میتوانند
بخشی یا کل مبیت و وقوف در منا را ترک کنند و به
امور و مصالح حاجیان در نقاط دیگر سرزمین وحی
مشغول شوند و چون کارشان به خاطر مصلحت عموم
مســلمانان بوده ،چیزی از کفاره و فدیه بر آنها نیست
و وجــود روایاتی از پیامبر(ص) و ائمه معصومان(ع)
مؤید آن است.
 .6بــه خاطر اینکه امکان مراجعــه هرروز نیروهای
امنیتی و انتظامی حج کننده به سرزمین منا برای رمی
جمرات وجود ندارد ،میتوانند رمی جمرات خود را
در ایام التشــریق جمع کننــد و همه آن را در یک یا
دو روز انجــام دهند و چیزی از کفاره و فدیه بر آنها
نیســت ،اما از باب احتیاط باید رمی جمره عقبه در
وقت خودش انجام شود.

کتابنامه
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