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احکام حج ،عمره و زیارت

 شماره پرسش9 :

تاريخ پرسش1397/5/21 :

محرمات حج را بفرمایید.
در صورت امکان ،موارد اختالفی بین مذاهب در واجبات و ّ

همچنین ،بفرمایید که آیا نماز در مسجد الحرام شکسته است یا کامل؟
 پاسخ به پرسش شماره9 :

تاريخ پاسخ به پرسش1397/5/24 :

توجه فرمایید:
لطف ًا به نکات زیر ّ
أ  .موارد اختالفی میان مذاهب اسالمی دربارهی احکام حج بسیار است و إحصاء همهی آنها
از حوصلهی این پاسخ بیرون است ،ولی میتوان از باب نمونه به چند مورد از آنها اشاره کرد:
 . 1استطاعت حج
ولِلَّ ِه َع َلى
شرط وجوب ّ
حج ،وجود استطاعت برای آن است؛ چراکه خداوند فرموده استَ :
س ِح ُّج الْ َب ْي ِت َمنِ ْاس َت َطا َع �إِلَ ْي ِه َس ِبيلًا ۚ( آل عمران)97 /؛ «و برای خداوند بر عهدهی مردم
ال َّنا ِ
ماهیت استطاعت
ّ
حج خانه است هر کس که استطاعت راه یافتن به آن را دارد» ،ولی دربارهی ّ
شافعیه بقاء
برای آن میان مذاهب اسالمی اختالف است؛ به این ترتیب که کسانی از شیعه و
ّ
مال یا پشتوانهی کافی برای گذران زندگی پس از بازگشتن از حج را در تحقّق استطاعت
حج شرط دانستهاند ،ولی دیگران از چنین شرطی یاد نکردهاند و وجود زاد و راحله (رهتوشه و
نقلیه) را برای تحقّق استطاعت حج کافی دانستهاند؛ زیرا کسی که از این دو برخوردار
وسیلهی ّ
حج است ،اگرچه مال
است «استطاعت راه یافتن به آن را دارد» و تبع ًا به موجب آیه مکلّف به ّ
یا پشتوانهی کافی برای گذران زندگی پس از بازگشتن از حج را نداشته باشد ،ولی حق آن
است که بقاء مال یا پشتوانهی کافی برای گذران زندگی پس از بازگشتن از حج ،به موجب
و�أنْ ِفقُوا ِفي َس ِبي ِل اللَّ ِه َو َلا تُ ْلقُوا بِ�أ ْي ِدي ُك ْم �إِلَى
آیهی دیگری شرط است؛ آیهای که میفرمایدَ :
ال َّت ْهلُ َك ِة ۛ( بقره)195 /؛ «و در راه خداوند هزینه کنید ولی خودتان را با دستانتان به هالکت
نیندازید» و با این وصف ،جایز نیست که انسان هر چه دارد را برای حج بدهد ،به نحوی که
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مال یا پشتوانهی کافی برای گذران زندگی خود و افراد واجب النفقهاش باقی نماند و در تنگنا
بیفتد؛ چراکه خداوند فرموده استَ  :ما ُيرِي ُد اللَّ ُه لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج( مائده)6 /؛ «خداوند
نمیخواهد که بر شما تنگنایی قرار دهد».
 . 2إحرام قبل از میقات
دربارهی إحرام قبل از میقات میان مذاهب اسالمی اختالف است؛ به این ترتیب که شیعه
حنفیه آن را أفضل دانسته
مالکیه و
شافعیه آن را مکروه دانستهاند و ّ
ّ
آن را جایز ندانسته است و ّ
است و تردیدی نیست که نظر شیعه به احتیاط نزدیکتر است؛ زیرا دربارهی انعقاد إحرام در
میقات میان مذاهب اسالمی اختالفی نیست ،ولی دربارهی انعقاد آن قبل از میقات میان آنها
اختالف است و با این وصف ،هر کس در میقات إحرام بندد ،به قدر متیقّن أخذ کرده؛ خصوص ًا
توجه به اینکه مسلّم است پیامبر قبل از میقات إحرام نبسته است.
با ّ
 . 3وقوف در مشعر الحرام
دربارهی وقوف در مشعر الحرام میان مذاهب اسالمی اختالف است؛ به این ترتیب که شیعه
آن را رکنی از ارکان حج دانسته؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده استَ  :ف إِ� َذا �أ َفضْ ُت ْم ِم ْن
َع َر َف ٍ
ات َفا ْذك ُُروا اللَّ َه ِع ْن َد الْ َمشْ َع ِر الْ َح َرا ِم ۖ( بقره)198 /؛ «پس چون از عرفات بازگشتید خداوند
را نزد مشعر الحرام یاد کنید» و به دلیل روایاتی از اهل بیت که نرسیدن به مشعر الحرام را
مبطل حج دانستهاند (بنگرید به :کلینی ،الکافی ،ج ،4ص476؛ ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه،
ج ،2ص386؛ طوسی ،اإلستبصار ،ج ،2ص ،)303ولی سایر مذاهب اسالمی آن را مستحب یا
ح ّداکثر واجب دانستهاند؛ چراکه خداوند به وقوف در مشعر الحرام امر نکرده ،بلکه به ذکر خود
در آن امر کرده و آن بدون وقوف نیز ممکن است و با این وصف ،اگر کسی پس از بازگشتن
حج او صحیح است ،اگرچه در آن وقوف
از عرفات خداوند را در مشعر الحرام یاد کرده باشدّ ،
نکرده باشد و این به حق نزدیکتر است و روایاتی از اهل بیت نیز آن را تأیید میکنند و با این
وصف ،میتوان گفت که آنچه رکن حج محسوب میشود ،یاد کردن خداوند در مشعر الحرام
است و وقوف در آن س ّنت محسوب میشود و این عکس پندار شیعه است؛ زیرا شیعه میپندارد
که وقوف در مشعر الحرام رکن حج و یاد کردن خداوند در آن س ّنت است ،در حالی که خداوند
صریح ًا به یاد کردن خود در آن امر کرده است ،نه به وقوف در آن و یاد کردن او در آن میتواند
با نماز مغرب یا عشاء یا صبح در آن پس از بازگشتن از عرفات یا ح ّتی با دعا در حین عبور از آن
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به سوی منا انجام شود؛ چنانکه در روایت عروة بن مضرس طائي آمده است�« :أ َت ْي ُت َر ُسو َل اللّ ِه
َصلَّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم بِالْ َم ْو ِق ِف َ -ي ْعني بِ َج ْم ٍعَ -ف ُق ْل ُتِ :جئ ُْت يا َر ُسو َل اللّ ِه ِم ْن َج َب ِل َطيء� ،أ ْك َل ْل ُت
َم ِط َّيتي َو�أ ْت َع ْب ُت نَ ْف ِسيَ ،واللّ ِه ما َت َر ْك ُت ِم ْن َج َبلٍ �إِلّا َو َق ْف ُت َع َل ْي ِهَ ،ف َه ْل لِي ِم ْن َح ٍّج؟ َفقا َل َر ُسو ُل
الصلا َة َو�أتىٰ َع ٍ
رفات َق ْب َل ٰذلِكَ لَ ْيلا ً �أ ْو نَهاراً َف َق ْد
اللّ ِه َصلَّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ :م ْن �أ ْد َر َك َم َعنا ٰه ِذ ِه َّ
َت َّم َح ُّج ُه َو َقضى ٰ َت َف َث ُه» (مسند أحمد ،ج ،4ص261؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص)436؛ «در موقف

یعنی جمع (مشعر الحرام) -به نزد رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم رسیدم ،پس گفتم:از کوه طیء آمدم ای رسول خدا! مرکبم را خسته کردم و خودم را به سختی انداختم و به خدا
حجی هست؟!
سوگند هیچ کوهی را نگذاشتم مگر اینکه بر آن وقوف کردم! پس آیا برای من ّ
پس رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود :هر کس با ما به این نماز رسیده و پیش از
حجش کامل شده و آلودگیاش را پاک کرده است» و در
آن در شب یا روز به عرفات آمدهّ ،
السلا ُم :ال َّر ُج ُل ال� أ ْع َج ِم ُّي والْ َم ْر�أ ُة
روایت مح ّمد بن حکیم آمده است« :قُ ْل ُت ل�أبِي َع ْب ِد اللَّه َع َل ْی ِه َّ

اض بِ ِه ْم ِم ْن َع َر َف ٍ
ات َم َّر بِ ِه ْم َك َما َم َّر بِ ِه ْم �إِلَى ِم ًنى
َّ
الض ِعي َف ُة َي ُكون َِان َم َع الْ َج َّم ِال ال� أ ْع َرابِ ِّيَ ،ف إِ� َذا �أ َف َ
س َق ْد َصلَّ ْوا بِ َها َف َق ْد �أ ْج َز�أ ُه ْم قُ ْل ُت :و�إِ ْن لَ ْم ُي َصلُّوا بِ َها؟ َقا َلَ :ذك َُروا
ولَ ْم َي ْن ِز ْل بِ ِه ْم َج ْمعاًَ ،فقَا َل� :ألَ ْي َ
اللَّه ِف َيها َف إِ� ْن كَانُوا َذك َُروا اللَّه ِف َيها َف َق ْد �أ ْج َز�أ ُه ْم» (کلینی ،الکافی ،ج ،4ص472؛ ابن بابویه ،من
ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص470؛ طوسی ،اإلستبصار ،ج ،2ص)306؛ «به ابو عبد اهلل (امام جعفر
صادق) علیه السالم گفتم :مرد غیر عرب و زن ناتوان به همراه شتربان اعرابی هستند ،پس
چون آنان را از عرفات بر میگرداند یکسره به منا میبرد و در جمع (یعنی مشعر الحرام) فرود
نمیآورد ،پس فرمود :آیا نه این است که در آن نماز گزاردهاند؟ پس آنان را کفایت کرده است،
گفتم :اگر در آن نماز نگزارده باشند؟ فرمود :خداوند را در آن یاد کردهاند ،پس اگر خداوند را در
آن یاد کرده باشند ،آنان را کفایت کرده است».
 . 4فوت شدن وقوف در عرفات
شیعه با استناد به خبری واحد از اهل بیت معتقد است که اگر کسی پیش از بازگشتن مردم،
حج او صحیح است ،ولی
به عرفات نرسد ،ولی به مشعر الحرام برسد ،برای او کافی است و ّ
سایر مذاهب اسالمی چنین نظری ندارند و حق با آنهاست؛ چراکه خداوند یاد کردن خود
در مشعر الحرام را بعد از بازگشتن از عرفات واجب کرده و این به معنای آن است که بودن
در عرفات پیش از یاد کردن او در مشعر الحرام واجب است ،بلکه رکن محسوب میشود؛
توجه به روایت مشهور از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم که فرمود:
خصوص ًا با ّ
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«الح ُّج َع َر َفة» (مسند أحمد ،ج ،4ص309؛ سنن ابن ماجه ،ج ،2ص1003؛ سنن الترمذي ،ج،2
َ
«حج عرفه است».
ص188؛ سنن النسائی ،ج ،5ص)256؛ ّ
 . 5طواف دوم
دربارهی طواف دوم پس از طواف زیارت ،میان مذاهب اسالمی اختالف است؛ به این ترتیب
که شیعه آن را با نام «طواف نساء» واجب و موجب حالل شدن زنان بر شوهرانشان دانسته
حنفیه آن را با نام «طواف صدر» واجب ،ولی طواف زیارت را برای حالل شدن زنان بر
و ّ
حنفیه است و دیگران آن را
شوهرانشان کافی دانسته و یکی از دو قول شافعی نیز مانند قول ّ
واجب ندانستهاند .تفصیل این مسأله ،در پرسش و پاسخ  222آمده است.
ب  .بنا بر روایات متواتر اسالمی ،پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم نماز خود را در ّ
مکه به قصر
خواند و پس از او ،ابو بکر نیز نماز خود را در ّ
مکه به قصر خواند و پس از او ،عمر نیز نماز خود
مکه به قصر خواند و پس از او ،عثمان نیز نماز خود را در ّ
را در ّ
مکه به قصر خواند ،تا آنکه پس
از م ّدتی این کار را ترک کرد و نماز خود را در ّ
مکه کامل خواند و از این رو ،مورد اعتراض شدید
صحابه قرار گرفت (بنگرید به :مسند الطیالسی ،ص115؛ مص ّنف عبد الرزاق ،ج ،2ص516؛ مسند
الشافعی ،ص56؛ مسند أحمد ،ج ،1ص 378و ج ،2ص 16و  140و ج ،3ص 144و ج ،4ص430؛
سنن الدارمی ،ج ،1ص354؛ صحیح البخاری ،ج ،2ص35؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص146؛ سنن
أبی داود ،ج ،1ص438؛ سنن الترمذی ،ج ،2ص183؛ سنن النسائی ،ج ،3ص )120و یکی از
علی بن ابی طالب بود (بنگرید به :طبری ،تاریخ
کسانی که به این سبب بر او اعتراض کردند ّ
األمم و الملوک ،ج ،3ص322؛ ابن حزم ،المحلی ،ج ،4ص .)270با این وصف ،نمیتوان کامل
خواندن نماز در ّ
مکه برای مسافر را س ّنت دانست ،اگرچه روایاتی متعارض از اهل بیت دربارهی
جواز آن رسیده است (بنگرید به :طوسی ،اإلستبصار ،ج ،2ص.)331
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

