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Abstract
This research reviews the ruling of devotional halt at land of Mash'ar-ulHarâm after the midnight of 'Eid-ul-Adha until before the dawn. An inquiry
into the words of scholars indicates this ruling is controversial among jurists.
The words of most of the jurists indicate that staying (mabit) at Mash'ar-ulHarâm is obligatory. However, in the view of a number of late and
contemporary scholars, staying until before down at Mash'ar-ul-Harâm is not
obligatory. Some others decreed that pilgrims should be precocious about it.
In order to prove the obligation of staying at Mash'ar-ul-Harâm the authors
have cited to the practice of the Holy Prophet (PBUH) and the Infallible
Imams (AS) as well as the traditions that allow women’s moving to Mina in
advance. However, in the view of those who believe it is not obligatory, the
evidences of the jurists is not sufficient to prove the obligation of staying at
Mash'ar-ul-Harâm at this period of time, because the Holy Prophet
(PBUH)’s Practice (Sirah) by itself does not indicate its obligation. The
permission of moving toward Mina in advance can also be a reason for
facilitating the performing of rituals for those who have difficulties, without
indicating the obligation of staying at night for the whole pilgrims. The
research have used a documentary and library method. The results of the
study show that the available evidences do not support the theory of the
obligation of staying (mabit) at Mash'ar-ul-Harâm and the words of those
who believe it is not obligatory is more nearer to the correct ruling.
Keywords: Passing the Night, Mash'ar, Devotional Stay, Dawn, Holy
Prophet (PBUH)’s Practice (Sirah)
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 .1استادیار ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1398/ 09/26 :؛ تاریخ پذیرش)1399/01/23 :

چكیده
در تحقیق حاضر حکم توقف

در سفرزمیم مشفلرالحرام بلفد از نیمف شف

عیفد قربفان تفا قلفا از ولفوج فشفر شفده

است .جستوجو در کلمات فقها بیانگر ایم است ک حکم مزبور مورد اختالف است .علارات بیشفتر فقهفا در وجفو
ملیت در مشلرالحرام ظهور دارد ،اما برخی فقهای متأخر و ملاصر ،سپری کردن شف
مشففلر را واجف

و مانفدن قلفا از ولفوج فشفر در

ندانسففت و برخففی نیففز در ایففم بففاره ،حکففم بف احتیفاط کففردهانففد؛ بففرای االففات وجففو

ملیففت در

مشلرالحرام ب سیرۀ پیاملر اکرم(ص) و ملصومیم(ج) و روایاتی ک برای زنفان ،کفو زودتفر از موعفد بف منفا را مشفاز
شمرده استناد صورت گرفت است ،اما قائالن ب عدم وجو

ملتقدند ادلۀ فقها برای االات وجفو

زمانی در سرزمیم مشلرالحرام کافی نیست ،زیرا سیره ،ب خودیخود بر وجو

ملیفت در ایفم بفازۀ

داللت ندارد و اعفم از وجفو

اسفت و

جواز حرکت ب سمت منا زودتر از موعد نیز میتواند ب دلیا تسهیا در امر انشام مناسک نسفلت بف ملفذوران صفورت
گرفت باشد ،بدون اینک بر وجو

توق

شلان برای عموم حج گفزاران داللفت داشفت باشفد .نتفایج ایفم پف و

ب صورت اسنادی و کتابخان ای و با تحلیا ادل صورت گرفت  ،حاکی از ایم است ک ادلۀ موجود ،نظریۀ وجفو
را پشتیلانی نمیکند و قول قائالن ب عدم وجو

ب صوا

کف
ملیفت

نزدیکتر است.

واژگان كلیدی
بیتوت  ،سیره ،ولوج فشر ،مشلر ،وقوف.

* نویسنده مسئول:

Email: mehdisahebifard1174@gmail.com

  710پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

 .1مقدمه
خداوند متلال در آیۀ شریفۀ «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِمْ عَرَفاتٍ فَاذْکرُوا اللَّ َ عِنْدَ الْمشلرالحرام» (اللقره:
 )198حشاج بیت اهلل الحرام را پس از کو از عرفات ،ب ورود ب ایم سرزمیم امر کفرده و
از آنان خواست است تا در ایم سرزمیم مقدس ب ذکر الهی مشغول باشند .مطابق با فتفوای
مشهور فقیهان امامی  ،حجگزاران باید پس از توق

در سرزمیم عرفات تا غفرو

شفرعی،

شلانگا ان از ایم سرزمیم مقدس کو کنند و روانۀ مشلرالحرام شوند .ولق ایفم فتفوا بفر
عموم حجگزاران الزم است خود را ب سرزمیم مشلرالحرام برسانند تا بتوانند زمان وقفوف
واج

اختیاری بیمالطلوعیم را درک کنند ،اما پرسشی ک در ایم مشال ،قابا وفر اسفت

ایم است ک آیا توق
واج

است یا وجو

آفتا

اختصاص دارد؟

و ماندن در سرزمیم مشلرالحرام از نیمف شف
توق

تفا ولفوج فشفر نیفز

در ایم سرزمیم مقدس تنها ب بازۀ زمانی ولوج فشر تا ولوج

اگرچ از دیرباز در زمینۀ احکام و اعمال حج و وقوف در مشلر ب عنوان یکی از ارکفان
حج ،در کتا

ای فقهی بزرگانی چون شیخ ووسی(ره) تا علمای عصر حاضفر بف وففور و

ب وور ملسوط بحث صورت گرفت است ،الزم است بیتوتۀ شلان در مشلر نیز مطالل شود؛
چ اینک پذیرش ریک از قول وجو

و عدم وجو

میتوانفد تفأایر بسفزایی در حکفم

حجگزاران و ب وی ه عامالن حج داشت باشد ،ب خصوص در زمان حاضر ک گا ی ازدحفام
جملیت سل

میشود عدهای از حشاج تا نزدیکفی فای اذان صفلم موففق بف حضفور در

سرزمیم مشلر نشوند .بنابرایم بایست است در ایم خصوص تأما و تلمق بیشتری صورت
گیرد تا پ و شگران عرصۀ حج بتوانند مشموع ادل ای را ک در خصوص ملیفت شفلان در
مشلر مطر است ،در اختیار داشت باشند و تحقیق حاضر سل

شود ابهامفات موجفود در

مسئل روشم شده و گامی فراتر در حا مشکالت حجگزاران برداشت شود.
اما قلا از پاسخ ب پرس
تلییم شود.

مطر در ابتدای بحث مناس

است برخی مففا یم محفوری
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 .2مفاهیم محوری
 .2.1مشلرالحرام :حشاج در راه بازگشت از عرفات ب سوی مک  ،از وادی مأزمیم میگذرند
ک میان دو کوه است« .مأزم» ب ملنای راه تنگ و ب علارت دیگر ،تنگ است ،ایم اشاره بف
دو راه رفت و برگشتِ تنگِ ایم ناحی دارد .حاجی بفا علفور از ایفم وادی ،بف مزدلفف یفا
سرزمیم مشلرالحرام میرسد و در سوی دیگرِ مشلرالحرام یلنی سفمت منفا ،وادی محسفر
قرار دارد ک با گذر از آن وادیِ کوچک ،وارد منا میشفود .محفدودۀ مزدلفف بفا تابلو فای
بسیار بزرگی ملیم شده است و با جملۀ «بدایۀ مزدلف » یا «نهایۀ مزدلف » میتوان حفدود آن
را شناخت .نامگذاری ایم نقط ب مزدلف  ،یلنی محا ازدحام مردم ،ب دلیا اجتمفاج تمفامی
حشاج در ش

د م ذیحش در آنشاست (جلفریان .)133 :1384 ،گفتنی است گا ی مراد

از مشلرالحرام ،کو ی است ک در ایم منطق قرار گرفت و برای صفروره یلنفی کسفی کف
تففاکنون حففج انشففام نففداده ،مسففتح

اسففت پففس از ورود بف ایففم سففرزمیم بففر آن قففدم

نهد(1ووسی1387 ،ق ،ج.)368 :1
 .2.2وقوف :ب ملنای توق

و ماندن است .حاجیفان پفس از غفرو

ب سوی سرزمیم مشلرالحرام کو کنند و واج
ولوج آفتا

در آنشا توق

است پس از رسیدن ب ایفم سفرزمیم ،تفا

داشت باشند (مظا ری.)383 :1397 ،

 .2.3بیتوت  :از ماده «بات» ب ملنای ورود در ش

است (فرا یفدی1410 ،ق ،ج)138 :8

و مراد از بیتوت در سرزمیم مشلرالحرام ،ورود شلان (ش
و توق

روز عرفف بایفد

د م ذیحش ) در ایم سفرزمیم

شلان (تا ولوج آفتا ) در آن است.

 .3اقوال
در خصوص حکم بیتوتۀ حشاج در مشلرالحرام بلد از کو از سفرزمیم عرففات ،دو قفول
مطر است:
 .1و یستحب للصرورة أن یطأ المشعر الحرام ،و ال یترکه مع االختیار ،و المشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمی فراخ.

  712پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

 .3.1وجوب مبیت در مشعر

شیخ ووسی در مبسوط بلد از تلییم محدودۀ مشلر فرموده است:
«سزاوار نیست برای حجگزار جز در ایم محدوده توق

داشت باشفد ،پفس اگفر مکفان

ضیق باشد جایز است از کوه باال رود و زمانیک صلم عید فرا رسید ،نماز صلم را ب جفای
آورد و اگر خواست نزدیک کوه یا در محلی ک ش

را ب صلم رسانده بفرای دعفا توقف

نماید»(1ووسی1387 ،ق ،ج.)368 :1
اگرچ ایشان از علارت «سزاوار نیست» استفاده کرده است ،بایفد توجف داشفت کف در
عصر ایشان از ایم علارت ک مأخوذ از روایات است ،برای بیان حرمت استفاده میشفده و
انصراف ب کرا تی ک در زمان حاضر از ایفم علفارت فهمیفده مفیشفود ،نفدارد و فقیهفان
بسیاری ملتقدند کثیراً ایم لفظ در تحریم ب کار می رود (شفهید افانی1413 ،ق ،ج267 :14؛
مقدس اردبیلی1403 ،ق ،ج130 :2؛ موسوی عاملی1411 ،ق ،ج174 :7؛ بحرانفی1405 ،ق،
ج )418 :15و حتی برخی فقیهان ملاصر بیان کردهاند در عصر صدور احادیث ،ظهفور ایفم
لفظ در کرا ت مللوم نیست (سلحانی1418 ،ق ،ج.)396 :2
جنا

شیخ مفید ره نیز فرمودهاند:
«و نماز مغر

ش

عید را تنها در مشلر ب جا آورد ،رچند یفکچهفارم شف

نیز رفت باشد ،نگام فرود در مشلر نماز مغر

و عشاء را بفا اذان و دو اقامف

بخواند ،زمانیک روز عید فرارسد ،نمفاز صفلم را بخوانفد و ماننفد وقفوف در
عرف  ،در مشلر توق

نماید» (مفید1413 ،ق.)416 :

علارت ایشان در مقام بیان واجلاتی است کف بفر عهفدۀ حفجگفزار اسفت .ازایفمرو در
وجو

بیتوتۀ شلان در سرزمیم مشلرالحرام ظهور دارد.

ممکم است گفت شود اگر بپذیریم ایشان در مقام بیان واجلات حفج بفوده اسفت بایفد
 .1و ال ینبغی أن یقف إال فیما بین ذلک فإن ضاق علیه الموضع جاز أن یرتفع إلی الجبل .فإذا أصبح یوم النحرر صرلی
الفجر و وقف للدعاء إن شاء قریبا من الجبل و إن شاء فی موضعه التی بات فیه.
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خواندن نماز مغر

ملتقد شویم نظر ایشان بر وجو

شف

عیفد در مشفلر اسفت و ادای

نماز در خارج از مشلر باوا است و ایم مطللی است ک قابا پذیرش نیست .اما در پاسفخ
میتوان گفت از خارج مللوم است ک ادای نماز واج
ازایمرو از کالم ایشان استحلا
صاح

خواندن نماز مغر

مدارک االحکام ،وجو

اکثر فقها دانست و با اینکف از جنفا

منحصر در مکفان خاصفی نیسفت،
در مشلر فهمیده میشود.

ملیت شلان در مشلر را قابا استفاده از ظفا ر علفارت
عالمف حلفی(ره) در تفذکره قفول عفدم وجفو

نقا میکند ،در نهایت اعتقاد ایشان بر ایم سامان مییابد ک قول أصفم ،وجفو
مشلر است و برای ایم وجو
صاح

ملیفت در

ادل ای را برمیشمرد (موسوی عاملی1411 ،ق ،ج.)423 :7

جوا ر نیز ملیت در مشلر را واج

«قول ب وجو

را

دانست و ادلۀ وجو

را چنیم برمیشمرد:

ملیت در مشلر ،مانگون ک از ظا ر علارت اکثر فقها استفاده میشود،

قفوی اسففت ،بف دلیففا تأسففی بف فلففا نلففی مکفرسم اسففالم صففلیاهلل علیف و آلف و امامففان
ملصوم علیهمالسالم و قول امام علی السالم در صحیم ملاوی بم عمار و حماد از حللفی از
امام صادق علی السالم ک حضرت فرمودند« :از حیاض (مرز مشلر) ش

مشلر علور نکم،

بلک شاید صحیح دیگر ملاوی بم عمار ک حضرت فرمودهاند« :صلم کم بر وهارت بلفد
از اینک نماز صلم را ب جای آوردی  »...نیز بر ایم وجو
در ایم حدیث ،وجو
وجو

داللت داشت باشد ،بلک چ بسفا

ملیت ،مفروغ عن انگاشت شده کما اینکف ظهفور در مففروغ بفودن

از سایر نصوص نیز فهمیده میشود( ».صاح

جوا ر ،بیتا ،ج.)73 :19

تتلع در کلمات فقیهان متأخر و ملاصر حاکی از تمایا آنان ب پذیرش قول وجفو

یفا

حداقا رعایت احتیاط در ایم باره است .برای نمون محقفق خفوئی ملیفت در مشفلر را در
ش

عید قربان مطابق با احتیاط میداند (خوئی1411 ،ق.)161 :
امام خمینفی(ره) و آیفتالف فاضفا لنکرانفی(ره) زمفان وجفو

وقفوف در مشفلر را

بیمالطلوعیم میدانند ،اما در عیم حال در مورد وقوف شلان در مشفلر ،حکفم بف احتیفاط
واج

نمودهاند(1خمینی ،بیتا ،ج441 :1؛ فاضا لنکرانی1418 ،ق ،ج.)113 :5
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آیتال سیستانی و آیتال صافی وقوف مقداری از ش
واج

عید تا صلم را در مشلرالحرام

دانست اند (مظا ری383 :1397 ،؛ صافی1423 ،ق ،ج.)174 :4

 .3.2عدم وجوب مبیت در مشعر

علارات فقیهان متقدم ک وقوف در مشلر را بلد از ولوج فشر واج

دانست اند ،ظهور دارد

در اینک وقوف واج  ،منحصر در وقوف بیمالطلوعیم است .برای نمون محقفق حلفی در
بیان واجلات مشلر فرموده است:
«از جمل واجلات مشلر ایم است ک بلد از ولوج فشر در آنشا وقفوف داشفت
باشد ،پس اگر عمداً بلد از توق
کو کند حش

شلان و لو کم ،قلا از ولفوج فشفر از مشفلر

باوا نمیشود مشروط ب اینک در عرفات وقوف داشت باشد

و باید برای جلران کو قلا از ولوج فشر ،گوسفندی را قربانی کنفد» (محقفق
حلی1408 ،ق ،ج.)231 :1

صاح

مدارک نیز در شر ایم فقره از علارات شرایع فرموده است:
«ایم حکم (وجو

وقوف در مشلر بلد از ولوج فشر) بیم اصحا  ،اجمفاعی

است ،و دلیا دال بر آن عالوهبر تأسی ب فلا نلی مکرم اسالم صلیاهلل علیف و
آل و امامان ملصوم علیهمالسالم  ،صفحیح ملاویف بفم عمفار اسفت کف امفام
علی السالم میفرمایند« :أصلم علی وهر بلد مفا تصفلی الفشفر »...و در علفارت
مصن

(محقق حلی) مطللی دال بفر وجفو

وقفوف شفلان در مشفلر وجفود

ندارد( ».موسوی عاملی1411 ،ق ،ج.)423 :7

 .4ادلۀ اقوال
 .4.1نظریۀ وجوب

از مطاللی ک در ااتای کالم فقها بیان شد ،ادلۀ دال بر وجو

ملیت در مشلر مللوم شد کف

میتوان در موارد ذیا خالص کرد:
 .1تأسی ب فلا نلی مکرم اسالم(ص) و امامان ا ا بیت(ج):
فلا پیاملر اکرم(ص) و امامان ا ا بیت(ج) ک درصدد تلیفیم عملفی چگفونگی انشفام
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واجلات حج بودهاند ،ب خوبی میتواند بر وجو
قربان داللت داشت باشد (صاح

جوا ر ،بیتا ،ج.)73 :19

برخی فقهای ملاصر با تمسک و تأسی ب
غرو

آفتا

توق

شلان در مشلرالحرام در ش

عید

و عدم جواز کو قلا از غرو

میم سیره ،وجفو

وقفوف در عرففات تفا

را نتیش گرفت و چنیم نگاشت اند:

«قریش در زمان جاهلیت به جهت تکبر و فخرفروشی ،از عرفات قبل از غروب
خورشید کوچ میکردند تا با دیگر عشایر عرب که بعد از غروب آفتاب کوچ میکردند
همراه نشوند ،رسول گرامی اسالم صلیاهلل علیه و آله بهجهت مخالفت با آنان ،بعد از
غروب از عرفات به سمت مشعر حرکت نمودند .عمل معصوم علیهالسالم گرچه داللت بر
کیفیت عمل یعنی وجوب یا استحباب ندارد ،اما چون نبی مکرم اسالم صلیاهلل علیه و
آله درصدد بیان معالم و احکام حج بودهاند الزم است بهروش ایشان تمسک صورت گیرد
مگر دلیلی برخالف آن داللت کند» (سبحانی1424 ،ق ،ج.)359 :4
 .2روایت صحیم ملاوی بم عمار و حماد از حللی از امام صادق(ج):
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِری
عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ :قَالَ« :لَا تُصَلِ الْمَغْررِ َ حَتَّری تَرأْتِیَ جَمْعرا فَتُصَرلیَ بِهَرا
الْمَغْرِ َ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ انْرِِلْ بِربَطْنِ الْروَادِی عَرنْ یَمِرینِ
الطَّرِیقِ قَرِیبا مِنَ الْمَشْعَرِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَقِفَ عَلَری الْمشرعرالحرام وَ یَطَرأَ ُ
بِرِجْلِهِ وَ لَا یُجَاوِزِ الْحِیَاضَ لَیْلَةَ الْمُِْدَلِفَةِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِ ِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنری أَسْرأَلُکَ
أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیهَا جَوَامِعَ الْخَیْر( ». ...کلینی1407 ،ق ،ج.)468 :4

ملاوی بم عمار و حماد از حللی از امام صادق(ج) چنیم نقا میکند:
«نماز مغر
مغر

را نخوان تا ب جمع (نام دیگر مشلر) بیفایی ،پفس در آنشفا نمفاز

و عشاء را با یک اذان و دو اقام بف جفای آر و در میفان آن سفرزمیم از

جهت راست مسیر ،نزدیک ب کوه فرود بیا و برای کسی ک حج را اولیم مرتل
انشام مید د مستح
ش

است با قدم ای خود بر کوه در مشفلر بایسفتد و نلایفد

مشلر از حیاض (مرز مشلر) بگذرد».
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وج استناد ب روایت مذکور از ایم قرار است ک نهی از علور از مشفلر و حرکفت بف
سمت منا فرج توق
مکل

و بودن در مشلر است ،ب علارت دیگر روایت مفذکور بیفان مفیکنفد

نلاید از مرز مشلر بگذرد و الزمۀ عدم علور از مرز ،بیتوت در مشلر تفا ولفوج فشفر

است.
برخی مراجع ملاصر در نقد و بررسی استدالل و استناد ب روایت مذکور نوشت اند:
«در جوا
مکل

از ایم استدالل گفت شده :ب ظا ر روایفت عمفا نشفده ،زیفرا اگفر

مدت کوتا ی از مرز مشفلر علفور کنفد و سفپس بف مشفلر بفازگردد،

بالضروره جایز است...ازایم رو گذر از مرز مشلر بفا مفیم عنفوان و مسفتقالً،
ب وور قطع مورد نهی نیست .ممکفم اسفت نهفی از علفور ،ارشفادی باشفد تفا
مکل  ،وقوف در مشلر را از دست ند د؛ عالوه بر ایم حتی با قطعنظر از ایم
اشکال ،نهی از علور از مرز مشلر ،دال بر وجو
امتثال ایم نهی وجود دارد حتی اگر مکل

بیتوتف نیسفت ،زیفرا امکفان

مقداری از ش

یا تا ولوج فشفر در

خارج مشلر در راه عرف یفا مشفلر بمانفد (چفون در ایفم ففرض فم از مفرز
«حیاض» علور نکرده است)» (صافی1423 ،ق ،ج.)174 :4

ایشان در پاسخ ب ایم اشکال ملتقد شدهاند ملنای عدم تشاوز از مرز مشلر ایفم اسفت
ک مکل

باید تمام ش

خروج کوتاهمدت مکل

را در مشلر بماند و از مرز مشلر خارج نشفود و ایفم مطلف

از مشلر و بازگشت دوباره منافات نفدارد (صفافی1423 ،ق ،ج:4

 .)174بنابرایم ایشان ملتقد شده ملیت در مشلر واج
کوتاهمدت منافاتی با ایم وجفو
مشموع ای از زمان واج

بفا

اسفت و جفواز خفروج مقطلفی و

نفدارد ،زیفرا ملیفت بف صفورت کلفی و در یفک بفازه و

است و ب صورت استیلابی واج

نیست.

 .3صحیحۀ ملاوی بم عمار از امام صادق(ج):
رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُو َ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْرنِ
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السالم قَالَ« :أَصْبِحْ عَلَی طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلی الْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِرْْ َ
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قَرِیبا مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِْْ َ حَیثُ تَبِی ُ فَإِذَا وَقَفْ َ فَاحْمَدِ اللَّهَ عََِّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیهِ
...ثُمَّ أَفِضْ حَیثُ یشْررِقُ لَک ثَبِیرٌ وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا» (ووسی1407 ،ق،
ج.)191 :5

ملاوی بم عمار از امام صادق(ج) چنیم نقا میکند:
«صلم کم بر وهارت بلد از اینک نمفاز صفلم را بف جفای آوردی ،پفس اگفر
خواستی نزدیک کوه بایست و اگر خواسفتی در جفایی کف شف

را بف صفلم

رساندهای ...سپس کو کم از مشلر زمانی ک خورشید ولوج مفیکنفد و شفتر
جای پای

را میبیند».

وج داللت روایت مذکور بر وجو

ملیت در مشلر ایفم اسفت کف در ایفم روایفت،

بیتوتۀ شلان مفروغعن گرفت شده است (سلحانی1424 ،ق ،ج.)402 :4
 .4ممکم است گفت شود روایاتی ک برای زنان ،کو شفلان بف منفا را مشفاز شفمرده،
میتواند بر وجو

وقوف شلان در مشلر و لو فیالشمل داللت داشت باشفد ،اسفت .ماننفد

روایات ذیا:
ال ) صحیح ابی بصیر و سلید اعرج از امام صادق(ج)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ عَنْ أَبِری بَصِریرٍ قَرالَ:
ن ِعنْر َد
ل فَری ِق ْف َ
َ بِر َأ ْن ُتقَر َّد َم النسَرا ُء ِإذَا زَا َل اللَّیر ُ
سَمِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یقُولُ « :لَا بَر ْأ َ
الْمشعرالحرام سَاعَة ثُمَّ ینْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَی مِنی فَیرْمِینَ الْجَمْرَةَ ثُرمَّ یصْربِرْنَ سَراعَة ثُرمَّ
یقَصِّرْنَ وَ ینْطَلِقْنَ إِلَی مَکةَ فَیطُفْنَ إِلَّا أَنْ یکنَّ یرِدْنَ أَنْ یذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ یوَکلْنَ مَنْ
یذْبَحُ عَنْهُنَّ»( .کلینی1407 ،ق ،ج .)474 :4

) صحیح سلید اعرج از امام صادق(ج):
«عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ :قُلْ ُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم :جُعِلْ ُ
فِدَاک مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَ بِلَیلٍ؟ قَالَ :نَعَمْ ،تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کمَا صَرنَعَ رَسُرولُ اللَّره
صلی اهلل علیه و آله ،قَالَ :قُلْ ُ :نَعَمْ ،فَقَالَ :أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیلٍ( »....کلینی1407 ،ق ،ج
.)475 :4
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زیرا در برخی از ایم روایات ک از سند صحیحی نیز برخوردارند ،زنان ب توقفی کوتفاه
در مشلرالحرام قلا از کو ب منا امر شدهاند و امر ب توق
شلان در ایم سرزمیم تناس

کوتاهمدت با وجو

حضفور

دارد؛ زیرا در ایم فرض ،فرد ملذور ،در حد توان ،ب وقفوف

در مشلر امر شده است.
 .4.2نظریۀ عدم وجوب

برخی فقها قائا ب عدم وجو
قائالن ب وجو

ملیت در سرزمیم مشلرالحرام شدهاند ،آنفان ملتقدنفد ادلفۀ

برای االات ایم حکم ،کافی نیست و بدیمترتی

بر وجو  ،وجود نداشت باشد ،ماندن و توق
واج

مادامی ک دلیا محکمی

شلان تا قلا از ولوج فشفر در مشفلرالحرام

نخوا د بود .عالوهبر اینک اصا عملی برائت نیز بر عدم وجفو

ملیفت در مشفلر

داللت دارد.
بیتوت در مشلر بلد از نیم ش

را از سیره ب ایم دلیفا

آیتاهلل سلحانی استفادۀ وجو

ک سیره و فلا پیاملر اکرم(ص) و امامان ملصوم(ج) اعم از وجو

است ،نپذیرفتف و نیفز

در رد استفادۀ وجو

از روایت صحیم حللی چنیم نگاشت است:

«اشکال وارد بر استدالل ب روایت ایم است ک روایت بر ولفق سفیرۀ مسفتمر حشفاج
وارد شده ،چ اینک غال

حشاج ف اگر م چنیم نکنند ف از عرفات ب مشلر کو میکنند

و در سرزمیم مشلر بیتوت دارند تا برای وقوف بیمالطلوعیم آماده باشند ،ازایفمرو در ایفم
ظرف ،امام علی السالم حشاج را از علور از حیاض ک ب ملنفای محفا جمفع شفدن آ

و

خارج از مشلر است نهی نمودهاند .لذا در صحیح ملاوی بم عمار از امام(ج) چنفیم نقفا
شده است« :حد مشلر از مأزمیم تا حیاض تا وادی محسفر اسفت» .بنفابرایم ایفم روایفت
داللت بر لزوم ملیت در مشلر ندارد» (سلحانی1424 ،ق ،ج.)402 :4
مچنیم ایشان ملتقد شده مفروغ بودن بیتوت  ،دلیلی بر وجو
بلک بیتوت میتواند از با

مقدمۀ علمی برای درک وجفو

ازایمرو مانلی ندارد حجگزار ،ش

ملیت ب شمار نمیآیفد،

وقفوف بفیمالطلفوعیم باشفد.

را در سرزمیم عرفات سپری کند و قلا از ولفوج فشفر

در ایم سرزمیم حاضر شود (سلحانی1424 ،ق ،ج.)402 :4
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 .5نقد و بررسی و بیان قول مورد پذیرش
ب نظر میرسد در نقد و بررسی ادل ای ک برای االات وجو

ملیفت در مشفلرالحرام ارائف

شده است ،میتوان گفت ک سیره چنانک در بیان برخی فقهای ملاصر نیز گذشت ،اعفم از
و استحلا

است و صرف انشام فللی توسط پیاملر اکرم(ص) یا امامان ملصوم(ج)

وجو

بدون اینک با قرین

داللت ندارد و از آنشا کف روایفات

ب وضو بر وجو

مراه باشد ،بر وجو
توق

یا استحلا

در مشلرالحرام در فاصلۀ زمانی ولفوج فشفر تفا ولفوج آفتفا

داللت دارد ،اگر بیتوت در مشلرالحرام واج

بود نیز باید ب

میم صراحت بر وجفو

داللتی از روایات وجود میداشت و میم عدم دلیا ،مهمتریم دلیا بر عدم وجو

آن

است.

نهی از علور از مرز مشلر نیز یچگون مالزم ای با بیتوتۀ شلان در مشلر ندارد و آنچف
عرف از ایم نهی میفهمد ،ایم است ک حرکت شلان ب سمت منا جایز نیست و در مسفیر
کو از سرزمیم عرفات ب سمت منا و انشام مابقی مناسک ،نهایتاً تا سرزمیم مشفلر مشفاز
ب کو است و نلاید کو کردن را قلا از فرا رسیدن ولوج آفتا

ادامف د فد .بف علفارت

دیگر مسئلۀ مهم عدم علور از مرز است ،ب گون ای ک حرکت و علور بخوا د ادامۀ کو ب
سمت منا محسو

شود و اال روشم و مللوم است ک گذر کوتاهمدت از مفرز و بازگشفت

ب مشلر عرفا مخالفت با نهی محسو

نمیشود.

مچنیم از آنشا ک روایت ملاوی بم عمفار درصفدد بیفان و تللفیم ارکفان و ملفالم و
واجلات حج است ،نمیتوان ب راحتی از آن علور کرد ،ب خصفوص اگفر نسفخۀ تهفذی
بپذیریم ،زیرا در ایم نسخ  ،حضرت امر ب توق

در جایی کف حفجگفزار شف

داشت کرده است و میفرمایند« :بلد از نماز صلم در جفایی کف شف

را

را بیتوتف

را بیتوتف نمفودهای

بایست و چون ایستادی حمد خدا را ب جای آر و  .»...با توج ب اینک امر بف دعفا بلفد از
نماز صلم بوده و در ایم زمان حجگفزار حتمفاً در سفرزمیم مشفلر اسفت ،چنفیم فهمیفده
میشود ک وی باید ش

را در مشفلر بفوده باشفد تفا بتوانفد مطفابق بفا دسفتور امفام(ج)،

صلحگا ان بلد از ادای فریضۀ صلم ،مشغول ب دعا شود ،پس در کالم امفام(ج) ،ملیفت در
مشلر مفروغعن است .اما چنانک گذشت ،مفروغ بودن ملیت ،ب خودیخود بر وجفو

آن
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داللت ندارد ،بلک از ایم نظر ک حضرت درصدد تللیم واجلات حج ستند ،میتوان ملیت
را واج

دانست ،زیرا اگر ملیت مستح

باشد و حضرت با لحاظ رویۀ مستمر حشفاج در

بیتوت و در ایم ظرف ب بیان نحوۀ ادای مناسک پرداخت باشفند ،الزم اسفت اسفتحلا

یفا

اباحۀ ملیت را با علارتی رسا ب راوی متذکر شوند تا حفجگفزار در ضفمم تللفیم واجلفات
مناسک ،از مستحلات آن نیز آگا ی یابد .اما با وجود ایم باز م نمیتوان با استناد بف ایفم
استدالل ،وجو

ملیت در مشلرالحرام را اابت کرد ،زیرا ممکم است گفت شود از آنشا ک

امر ب وهارت بلد از نماز صلم و دعا خواندن ،امر استحلابی است ،پس مفروغ بودن ملیت
در کالم حضرت نیز در ظرف بیان مستحلات صورت گرفت است و نمیتوان از آن وجو
ملیت را استفاده کرد و امام(ج) درصدد بودهاند محدودۀ مکانی را بیان کنند و وجو

ملیت

از کالم ایشان فهمیده نمیشود.
اما استناد ب روایاتی ک برخی حجگزاران را در کو ِ زودتر از موعد ب منا مشاز دانست
است ،برای االات وجو
میتواند ب علت وجو

ملیت در مشلرالحرام کافی نیست ،زیرا مانوورکف ایفم اسفتثنا
بیتوت در مشلرالحرام باشد ،می تواند ب ایم دلیفا صفورت گرفتف

باشد ک تسهیلی در انشام مناسک حج توسط بانوان باشد و تسهیا اقتضفا دارد بفرای درک
استحلا  ،ب توقفی کوتاه ب گون ای ک مسمای وقوف صدق کند ،بسفنده شفود .عفالوهبفر
اینک ب نظر می رسد ایم توق  ،در ازای توق

واجلی است ک شارج با تسهیلی کف بفرای

بانوان در نظر گرفت از دوش آنان برداشت است .بنابرایم کسی ک ملفذور نلفوده و در بفیم
الطلوعیم میتواند در مشلر باشد ،بودن شلان برای او در مشلر واج
با توج ب ادل ای ک گذشت ب نظر میرسد قول عدم وجفو
قولی قوی است و ادل ای ک قائالن ب وجو

نخوا د بود.

بیتوتف در مشفلرالحرام،

ارائ کردهانفد از قفوت کفافی بفرای االفات

وجو  ،برخوردار نیست.
 .5نتیجهگیری
با توج ب آنچ بیان شد ،نتایج پ و

را میتوان ب شر زیر خالص کرد:

 .1فقها در مورد حکم بیتوت در مشلر بلد از نیم ش

نظر ای مختلففی دارنفد ،برخفی
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ب وجو

و برخی ب عدم وجو

قائااند و برخی نیز احتیاط واج

میرسد قول کسانی ک ملیت در مشلر را واج
 .2برای االات وجو

نمیدانند ،ب صوا

کردهاند ،امفا بف نظفر
نزدیکتر باشد.

ملیت در مشلر ب ادل ای مانند تأسی ب فلا پیفاملر اکفرم(ص) و

ملصومیم(ج)  ،برخی روایات مانند صفحیح ملاویف بفم عمفار و حمفاد از حللفی از امفام
صادق(ج) و روایاتی ک برای زنان ،کو شلان ب منا را مشاز شمرده است ،استناد صفورت
گرفت است
 .3ب نظر میرسد یچیک از ادلۀ مورد استناد مذکور نمیتواند وجو
کند ،زیرا چنانک بیان شد ،سیره و فلا ملصوم(ج) بر اعم از وجو

ملیفت را االفات

داللت دارد و نهفی از

علور از مرز مشلر ک در دو روایت آمده است نیز یچگون مالزمف ای بفا وجفو

بیتوتفۀ

شلان در مشلر ندارد و آنچ عرف از ایم نهی میفهمد ،ایم اسفت کف حرکفت شفلان بف
سمت منا جایز نیست و در مسیر کو از سرزمیم عرففات بف سفمت منفا و انشفام مفابقی
مناسک ،در نهایت تا سرزمیم مشلر مشاز ب کو است و نلاید کو کفردن را قلفا از ففرا
رسیدن ولوج آفتا

ادام د د ،مچنیم از آنشا ک امر ب وهارت بلد از نماز صلم و دعفا

خواندن در روایت سومی ک مورد استناد قرار گرفت امر استحلابی است ،پس مفروغ بفودن
ملیت در کالم حضرت نیز در ظرف بیان مستحلات صورت گرفت است و نمفیتفوان از آن
وجو

ملیت را استفاده کرد.

 .4مانوورک استثنای ملذوران از وقوف در مشلر میتواند ب علت وجو

بیتوتف در

مشلرالحرام باشد ،می تواند ب ایم دلیا صورت گرفت باشد ک تسفهیلی در انشفام مناسفک
حج توسط بانوان باشد و تسهیا اقتضا دارد برای درک استحلا  ،ب توقفی کوتاه ب گون ای
ک مسمای وقوف صدق کند ،بسنده شود.

  722پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

کتابنامه
قرآن کریم.
بحرانی ،یوس

بم احمد (1405ق) .الحدائق الناضر فی أحکام العتر الطاهر  ،قم :دفتفر

انتشارات اسالمی.
جلفریان ،رسول ( .)1384آثار اسالمی مکه و مدینه،

سوم ،قم :نشر مشلر.

حلی (محقق) ،نشمالدیم جلفر بم حسم (1408ق) .شرایع االسالم فی احکام الحرالل و
الحرام،

دوم ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.

خمینی ،رو ال (بیتا) .تحریر الوسیله،
خوئی ،ابوالقاسم ( .)1411مناسک الحج،

اول ،قم :دارالللم.
یازد م ،قم :مهر.

سلحانی ،جلفر (1424ق) .الحج فی الشریعه االسالمیه الغراء ،قم :انتشارات مؤسسۀ امفام
صادق(ج).
ففففففففففففففففف (1418ق) .نظام القضاء و الشهاد فی الشرریعه االسرالمیه الغرراء ،قفم:
انتشارات مؤسسۀ امام صادق(ج).
شهید اانی ،زیمالدیم عاملی (1413ق) .مسالک االفهرام،

اول ،قفم :مؤسسفۀ ملفارف

اسالمی.
صافی ،شیخ لط ال (1423ق) .فقه الحج،

دوم ،قم :مؤسسۀ حضرت ملصوم .

ووسی ،محمد بم حسم (1387ق) .المبسوط فی فقه االمامیه،

سفوم ،تهفران :المکتلف

المرتضوی .
1407( ------------------ق) .تهررذیب االحکررام ،تحقففق :خراسففان ،حسففمالموسوی ،تهران :دار الکت

اإلسالمی .

واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام 723 

فاضا لنکرانی ،محمد (1418ق) .کتا الحج،
فرا یدی ،خلیا بم احمد (1410ق) .العین،
کلینی ،محمد بم یلقو

دوم ،بیروت :دارالتلارف للمطلوعات.
دوم ،قم :شرت.

(1407ق) .کافی ،تهران :دار الکت

االسالمی .

عاملی ،محمد بم علی موسوی (1411ق) .مدارک االحکرام فری شرر عبرادات شررایع
االسالم،

اول ،بیروت :انتشارات آلاللیت(ج).

مظا ری ،منصور ( .)1397مناسک حج،

سیزد م ،قم  ،نشر مشلر.

مفید ،محمد بم محمد بم نلمان (1413ق) .المقنعه،

اول ،قم :انتشارات کنگرۀ جهانی

شیخ مفید.

مقدس اردبیلی ،احمد بم محمد (1403ق) .مجمع الفائرد و البرهران فری شرر ارشراد
االذهان،

اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابست ب جاملۀ مدرسیم حوزۀ علمیۀ قم.

موسوی عاملی ،محمد بم علی (1411ق) .مردارک االحکرام،

اول ،بیفروت ،مؤسسفۀ

آلاللیت(ج).
نشفی ،محمدحسم (بیتا) .جواهر الکالم فی شرر شررایع االسرالم،

ففتم ،بیفروت:

انتشارات دار احیاء تراث عربی.
References
_ The Holy Quran
1. Ameli, Mohammad Ibn Ali Mousavi (1991 AH). Evidence of rulings in the
description of the worships of Islamic law, first edition, Beirut: Al-Bayt
)Publications. (in Arabic
2. Bahrani, Yusuf bin Ahmad (1405 1985AH). Al-Hadaiq al-Nadharah in the rules
)of Atrah al-Tahrir, Qom: Daftar Publications Islami, 1405 AH. (in Arabic
3. Fazel Lankarani, Mohammad (1418 1998 AH). Kitab al-Hajj, second edition,
)Beirut: Dar al-Ta'rif Publications. (in Arabic
4. Farahidi, Khalil Ibn Ahmad (1410 1990 AH). Al-Ain, second edition, Qom, Hijrat
)Publishing. (in Arabic
5. Jafarian, Rasool (2005). Islamic Works of Mecca and Medina, Third Edition,
)Qom: Mashar Publishing. (in Persain

1400  پاییز،3  شمارۀ،17  دورۀ، پژوهشهای فقهی 724

6. Hali (researcher), Najmuddin Ja'far ibn Hassan (1408 1988 AH). Sharia al-Islam
fi Ahkam al-Halal w, a al-Haram, second edition, Qom: Ismailian Institute
Publications. (in Arabic)
7. Khomeini, Ruhollah (Bita). Tahrir al-Wasilah, first edition, Qom: Al-Alam
Institute. (in Persain)
8. Khoei, Abolghasem (1991). Rites of Hajj, 11th edition, Qom: Mehr Publications.
(in Arabic)
9. Klini, Mohammad Ibn Ya'qub (1987). Kafi, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiyya
Publications. (in Arabic)
10. Mazaheri, Mansour (2018). Hajj Rites, 13th edition, Moshar Publishing. (in
Persain)
11. Mofid, Muhammad ibn Muhammad ibn Numan (1413AH 1993). Al-Muqna, first
edition, Qom: Sheikh Mofid World Congress Publications. (in Arabic)
12. Muqaddas Ardabili, Ahmad Ibn Mohammad (1403 AH 1983 ). Majma 'al-Fa'ida
wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Azhan, first edition, Qom: Islamic Publications
Office affiliated with the Society of Teachers of the Seminary of Qom,. (in
Arabic)
13. Mousavi Ameli, Mohammad Ibn Ali (1411AH 1991). Madarak al-Ahkam, first
edition, Beirut: Al-Bayt Institute. (in Arabic)
14. Najafi, Mohammad Hassan (Bita). Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam,
seventh edition, Beirut: Dar Al-Ahya Arab Heritage Publishing House. (in
Arabic)
15. Sobhani, Ja'far (1424AH 2004). Al-Hajj in Islamic Sharia Al-Ghara, Qom :
Imam Sadegh (as) Institute Publications. (in Arabic)
16. -------------------- (1418AH 1998). The Judiciary and Martyrdom in Islamic
Sharia Al-Ghara, Qom: Imam Sadegh (as) Institute Publications,. (in Arabic)
17. Shahid Thani, Zainuddin Ameli (1413AH 1993). Masalak al-Afham, first
edition, Qom, Institute of Islamic Studies. (in Arabic)
18. Safi, Sheikh Lotfollah (1423AH 2003). Fiqh al-Hajj, second edition, , Qom:
Hazrat Masoumeh Institute Publications. (in Arabic)
19. Tusi, Mohammad Ibn Hassan (2008). Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya, third
edition, Tehran: Al-Muktabah Al-Mortazaviyah. (in Arabic)
20. ------------------------ (1407AH
1987). Tahdhib al-Ahkam, Realization:
Khorasan, Hassan al-Musawi, Tehran: Dar al-Kitab al-Islamiyya. (in Arabic)

