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چکیده

مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که

از پیشامد قاعدگی بیمناک اند ،مجاز است .عمدۀ فقهای متقدم و متأخر دربارۀ حکم سایر بانوان و جواز یا عدم
جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان ،سخنی به میان نیاورده اند .از
فتوای مذکور چنین برداشت میشود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه ،فقط به بانوان معذور
اختصاص دارد .برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی
دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی
است مجازند پس از وک یل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید ،شبانه تقصی ر کنند و برای ادای شبانۀ اعمال
مکه راهی مسجدالحرام شوند .نتیجۀ این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا
صورت گرفته حاکی از این است که روایات ،که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب میشوند به وضوح
بر قول اخیر داللت دارند و ادلۀ مستند دال بر قول عدم جواز از قوت الزم برخوردار نیست.
کلیدواژه ها :تقصیر ،عید قربان ،ذبح ،اعمال مکه ،وکالت در قربانی.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1905/00/10:؛ تاریخ تصویب نهایی.1900/09/21:
این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان « واکاوی فقهی مسائل نوپدید در حج و عمره متأثر از توسععه در مکعه ،مسعجدالحرام و مشعاعر حعج»
است.
 . 1نویسنده مسئول
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Taqsir (cutting the hair and nails) and Performance of Hajj Rites
by Female Pilgrims on the Night of Eid al-Adha (the Feast of
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Farabi Campus, University of Tehran
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Abstract
The famous Imamia jurists believe that performing Taqsir (cutting the hair and nails)
and the rites of Mecca on the night of Eid al-Adha (the Feast of Sacrifice) is
permissible for female pilgrims who fear from menstruation. Most of the earlier and
later jurists have not dealt with the precept of other women and the permission or
impermissibility of night Taqsir and then their performance of Mecca rites on the
night of Eid al-Adha. It is understood from the above said fatwa that premature
Taqsir and performing the rites of Mecca are restricted to the excused women. Some
contemporary jurists have also clarified or at least been cautious about this matter
and some other contemporary jurists maintain that it is understood from narrations
that female pilgrims whose duty is to sacrifice are allowed, after appointing an agent
for performing the sacrifice on the day of Eid, to perform Taqsir at night and to go to
Masjid al-Haram to perform the rites of Mecca at night.
The results of this research, which has been done through documentary and library
and content-analyzing method, show that the narrations, as the main religious proof
of this precept, clearly signify the latter opinion and reliable proofs indicating
impermissibility are not strong enough.
Keywords: Taghsir, Eid al-Adha, Slaughter, the Rites of Mecca, Agency in Sacrificing.
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مقدمه
بر اساس روایات و فتوای فقهای امامیه ،حجاج بیتاللعهالحرام پعس از وقعود در سعرزمین عرفعات و
مشعر (مزدلفه) باید بهسمت سرزمین منا رفته و روز عید قربان ،رمی جمرۀ عقبه ،قربانی و حلق یا تقصیر را
انجام دهند .البته بانوان حجگزار مجازند پس از توقفی کوتاه در مشعرالحرام (مزدلفه) ،به منا رفته و شبانه به
منظور تسهیل امعر حجگعزاری عمعوم
رمی جمرۀ عقبه بپردازند .پژوهش دربارۀ یافتن راهکاری از روایات به
ِ
بانوان ،با انجام تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان ضروری است؛ بهدلیل اینکه اگر بتوان چنین تسهیلی

را از روایات باب حج استنباط کرد ،دیگر بیتوتۀ بانوان حجگزار در شب عید در منا باوجود فضای محدودی
که به آنان در منا اختصاص دارد ،الزامی نیست و نیز الزم نیست باقی اعمال را به شب یعا روزهعای بععد از
عید قربان موکول کنند و درنتیجه برای ادای اعمال مکه دچار ازدحام نمیشوند ،بلکه میتوانند اعمعال را بعا
فراغت و آسانی نسبی در شب عید به اتمام برسانند .بهعبارت دیگر اگر بانوان حجگزار مجاز نباشد که برای
انجام اعمال مکه در شب عید به مکه روند ،باید اعمال مکه را بعد از اتمام اعمال منعا انجعام دهنعد؛ یعنعی
ً
زمانی که تقریبا همۀ حجاج برای انجام اعمال مکه بهسمت مسجدالحرام روانه هستند و ایعن یعنعی انجعام
اعمال مکه در ازدحام شدید حجاج که کار را برای بانوان دشوار میسازد .سؤالی کعه در ایعن زمینعه مطعرح
میشود این است که آیا بانوان حجگزار میتوانند پس از رمی شبانۀ جمرۀ عقبه ،تقصیر را نیز انجعام دهنعد
همچنین بر فرض جواز تقصیر شبانه ،آیا آنان مجازند پس از تقصیر ،شبهنگام بعه مکعه رفتعه و مناسع و
اعمال مکه را نیز به جا آورند
قبل از پاسخ به پرسش های مذکور ،مناسب است ابتدا کالم فقها در این زمینه را بررسی کنیم .البتعه در
خصوص موضوع پژوهش ،تحقیق مستقلی در قالب کتاب یا مقاله نوشته نشده است و حتی در کتب فقهای
متقدم یا متأخر اثری از آن یافت نمیشود و تنها برخعی از فقهعای معاصعر بعهطور محعدود بعه ایعن بحع
پرداخته و در اثبات یا رد آن استدالل کردهاند .نوآوری پژوهش حاضر نیز در تقویت نظر و استدالل مععدود
فقهای معاصر است که رأی آنان بر جواز انجام تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حجگزار،
استواری یافته است.
 .0اقوال
مشهور بین فقهای امامیه این است که بانوان حجگزار مجازند زودتر از سایر حجاج از مشععر بهسعمت
منا کوچ کرده و شبانه رمعی جمعرۀ عقبعه را انجعام دهنعد (عالمعه حلعی228/8 ،؛ محقعق حلعی231/1 ،؛
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صاحبجواهر ،77/11 ،تبریزی،صراط النجاه .)202/4 ،در خصوص جواز و عدم جعواز تقصعیر و انجعام
اعمال مکه در شب عید دو نظریه وجود دارد:
 .1نظریۀ مشهور فقهای امامیه مبنیبر جواز انجام تقصیر و اعمال مکه توسط بانوان حجگزاری است که
از پیشامد قاعدگی قبل از انجام اعمال مکه بیمناکاند و نیز وجوب تأخیر ذبح و سایر اعمعال از شعب عیعد
برای سایر بانوان (ابوالصالح حلبعی118 ،؛ ابنزهعره182 ،؛ قطبالعدین کیعدری120 ،؛ قمعی سعبزواری،
212؛ شهید اول452/1 ،؛ خویی ،المعتمد فی شرح المناسع 111/5 ،؛ تبریعزی ،التهعذیب فعی مناسع
العمره و الحج172/3 ،؛ شبیری زنجانی ،)275 ،هرچند آنان به این اختصاص تصریح نکردهاند.
 .2نظریۀ برخی از معاصران مبنیبر جواز تقصیر و انجام اعمال مکعه بعرای همعۀ بعانوان در شعب عیعد
است.
البته مطابق با این نظر ،بانوان حجگزاری که برعهدهشان قربانی است باید قبل از تقصیر و رفتن به مکه،
فردی را برای انجام ذبح در روز عید وکیل کنند (حکیم ،177 ،فیاض.)481 ،
 .2ادلۀ اقوال
 .1-2ادلۀ قائالن به عدم جواز
ی  :آیه و روایات دال بر لزوم ترتیب بین اعمال روز عید
َّ
َُ ْ ْ
ََ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ
وسک ْم ح َّتی َی ْبلغ ال َهد ُي َم ِحل ُه» (بقعره)112 :؛ سعرهای خعود را نتراشعید تعا
آیۀ شریفه« :وال تح ِلقوا رء
قربانی به محلش برسد.
برخی از فقها (عالمه حلی340/8 ،؛ بحرانی )243/17 ،معتقدند تعبیر رسیدن قربانی به محل ،کنایعه
از قربانی کردن در منا است .بر اساس این برداشت ،تا زمانی که قربانی انجام نگیرد ،نباید حجگزار اقدام بعه
حلق کند.
روایت صحیح معاویةبنعمار از امام صادق(ع) ،حضرت فرمودند« :زمانی کعه رمعی جمعره را انجعام
دادی ،هدی و قربانیات را بخر»(1کلینی.)411/4 ،
به طور قطع خرید قربانی موضوعیت ندارد و مقصود از خرید ،اشتغال به ذبح است .پس خرید قربعانی
ظاهر امر ،بر لعزوم ترتیعب داللعت دارد (بحرانعی242/17 ،؛ صعابجواهر،
باید بعد از رمی انجام گیرد و ِ

248/11؛ محقق داماد.)352/3 ،

َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
یحیی ع ْن ُم َع ِاو یة ْبنع َّم ٍار قال قعال أ ُبوع ْب ِدالل ِعه(ع):
 .1ع ِلیبن ِإبر ِاهیم عن أ ِب ِیه عن ابنأ ِبیعم ٍیر و محمدبن ِإسم ِاعیل عن الفضلبنشاذان عن ابنأ ِبیعم ٍیر و صفوانبن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِْ ِ
َ
َ ْ َ
« ِإذا َر َمیت الج ْم َر َة فاشتر َهدی .»...
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روایت صحیح عمربنیزید از امام صادق(ع) ،حضرت فرمودند« :وقتی قربانی کردی ،آنگعاه سعرت را
بتراش و غسل نما»(1طوسی240/5 ،؛ حر عاملی.)211/14 ،
قائالن به عدم جواز معتقدند مطابق با این آیه و روایات ،قربانی باید بعد از رمعی جمعرۀ عقبعه صعورت
زمان انجام رمی جمرۀ عقبه بین طلوع و غروب
گیرد و تقصیر یا حلق نیز پس از قربانی انجام شود .از طرفی ِ
ترخیص بیانشده
خورشید است ،لذا این نتیجه حاصل میشود که زمان ذبح و تقصیر نیز این زمان است و
ِ

تقصعیر
در روایات برای زنان ،تنها نسبت به کوچ شبانه و رمی جمره است؛ ازاینرو آنان برای انجعام ذبعح و
ِ
شبانه نیازمند دلیلی هستند که انجام شبانۀ این دو را برای آنان مجاز بداند و چنین ترخیص و اجازهای نهتنها
در حق کسی که وظیفهاش قربانیکردن است ثابت نیست ،بلکه بهمقتضای مفهوم شرط در روایت صعحیح
سعید اعرج ،آنان مجاز به تقصیر شبانه نیستند (تبریزی ،التهذیب فی مناس العمره و الحج.)172/3 ،
دو :مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج از امام صادق(ع)
به امام(ع) عرضه داشتم :فدایت شوم با ما زنان همراه هستند .میتوانم آنان را شبانه به منا کعوچ دهعم
حضرت فرمودند :بله ،می خواهی روش رسول خدا را در پی گیری گفتم :بله .فرمودند :زنان را شبانه کوچ
ده و آنان را کوچ نده تا اینکه در َجمع (نام دیگر مشعر) آنان را (مدتی) نگه داری ،سپس آنان را کوچ بعده تعا
آنان را کنار جمرۀ عظمی(جمرۀ عقبه) آوری تا رمی جمره را انجام دهند ،پس اگر برعهدهشان قربانی نیست
از موها و ناخن هایشان برگیرند و به مکه رفته و طواد و سعی و طواد نساء را به جا آورند؛ سپس به منا بعاز
گردند ،درحالیکه از اعمال حج (جز بیتوته و رمی روزهای بعد) فارغ شدهاند»( 2کلینی.)475/4 ،
این روایت با مفهوم شرط ،داللت بر این دارد که کسی که برعهدهاش قربانی است ،قبعل از ذبعح نبایعد
تقصیر کند (خویی ،موسوعه االمام الخوئی .)317/21 ،توضیح اینکه مطابق با این روایت ،تقصیر شعبانه و
انجام مناس مکه در شب عید فقط برای بانوان حجگزاری جایز است که وظیفهشان قربانی نیسعت (یعنعی
بانوانی که در حال انجام حج افراد هستند) ،زیرا اگر همۀ آنان مجاز به تقصیر و انجام مناس مکعه باشعند،
تفصیل بین کسانی که وظیفهش ان ذبح است و غیر آنان بدون وجه خواهد بود .بنا بر پعذیرش مفهعوم شعرط،
کسانی که برعهده شان قربانی است نباید تقصیر کرده و به مکه روند ،اما با فرض نپذیرش مفهوم برای جملۀ
شرطیه نیز فصاحت و بالغت در کالم و حکیمبودن شارع و امام معصوم(ع) اقتضعا دارد تفصعیل در کعالم،
حکم دو دسته از حجگزاران باشد.
جهت جداکردن ِ
َ ْ ْ
َ َ َ َ َّ
َْ
َ َ َ َ َ ُ ْ
ْ ْ
َُ َ ُ
ُ َ
َ
ُ .1م َ
وسی ْب ُنالق ِاس ِم ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنع َم َر ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنعذ ِاف ٍر ع ْن ع َم َر ْبن ِیز ید ع ْن أ ِبیع ْب ِدالل ِه(ع) قالِ « :إذا ذ َب ْحت أض ِح َیت فاح ِل ْق َرأ َس َو اغ َت ِسل .»...
َّ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ْ َّ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
ِ ُ ْ ُ َ َ َ َِ َ ٌ َ ُ ُ
َ
َ
عتَ :ن َععم؛ْ
 .2ع ْن س ِع ٍید اْلعرج قال :قلت ِْلِبی عب ِدالل ِه(ع) :ج ِعلت ِفداک معنا ِنساء فأ ِفیض ِب ِهن ِبلیل قال« :نعم؛ ت ِرید أن تصنع کما صنع رسول الل ِه » قعال :قل
ٍ
عح َف ْل ْیأ ُخ ْعذ َن معنْ
یکن َع َلعیه َّن َذ ْب ٌ
َف َق َالَ « :أف ْض به َّن ب َل ِیل َو َال ُتف ْض به َّن َح َّتی َتق َف به َّن ب َج ْمع ُث َّم َأف ْض به َّن َح َّتی َت ْأتی به َّن ْال َج ْم َر َة ْال ُع ْظ َمی َف ْیرم َین ْال َج ْم َر َة َفإ ْن َل ْم ْ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ َِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ ٍ
ُْ ِ ُ
َ
ًُ
کة فی ُو ُج ٍوهه َّن َو ُیط ْف َن ب ْال َبیت َو ْیس َع َین َب َین َّ
ُش ُعوره َّن َو َیقص ْر َن م ْن َأ ْظ َفاره َّن َو ْیمض َین إلی َ
الص َفا َو ْال َم ْر َوة ُث َّم ْیرج ْع َن إ َلی ْال َ
یت َو یطف َن أ ْس ُبوعا ث َّم ْیر ِج ْع َن ِإلی
ب
م
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َْ َ ْ
َ
ِم ًنی َو قد ف َرغ َن ِم ْن حج ِه َّن.»...
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سه :سیرۀ متشرعه
ازجمله ادلۀ مستند اثبات عدم جواز تقصیر شبانه ،تمس به سیرۀ قطعی متشرعان است و اینکعه سعیرۀ
حجاج از زمان تشریع تاکنون بر این امر استوار بوده است که آنان پس از انجام قربعانی در روز عیعد قربعان
تقصیر یا حلق را انجام میدهند (خویی ،موسوعه.)317/21 ،
چهار :روایاتی که به حجاج امر کرده است که اعمال خود را با انجام رمی شروع کنند.
برخی از فقها معتقدند حکم مزبور را میتوان از روایات آمر دال بر شروع اعمال با انجام رمی اسعتفاده
کرد؛ بهدلیل اینکه رمی در روز عید انجام میگیرد و الزمهاش این است که ذبح و حلعق نیعز در روز باشعد،
زیرا این دو مترتب بر رمی هستند (همو ،همان.)317/21 ،
پنج :روایات دال بر نهیاز خروج از منا قبل از انجام قربانی
مانند روایت صحیح سعید سمان از امام صادق(ع) :از حضرت شعنیدم کعه فرمودنعد« :همانعا رسعول
خدا (ص) به تعجیل در کوچ شبانۀ زنان از مزدلفه به منا امر کرده و فرمان دادند هری از آنان که برعهدهاش
قربانی است ،رمی را انجام دهد و از منا خارج نشود تا قربانی را ذبح کند و هرکس وظیفهاش قربانی نیست
برای طواد زیارت به مکه رود»( 1کلینی.)474/4 ،
َ
َ َْ
ََ
َ َ
ْ َْ َ
َ
عبارت «أ َم َر َم ْن کان ِم ْن ُه َّن عل َیها َهدی أن ت ْر ِمی َو ال ت ْب َر َح ح َّتی تذ َب َح» در روایعت معذکور ،بهصعراحت
بانوانی که وظیفهشان قربانی است را از بیرونرفتن از منا قبل از انجام قربانی منع کرده است.
تعبیر به «التبرح حتی تذبح» نیز میتواند برای داللت بر دو چیز بیان شده باشد:
اول :مقدم بودن قربانی بر اعمال مکه و اینکه اعمال مکه بعد از انجام قربعانی و تقصعیر یعا حلعق بایعد
انجام شود؛
ً
ّ
بیان ترتب اعمال مکعه بعر قربعانی
دوم :لزوم انجام قربانی در روز عید؛ زیرا اگر حضرت صرفا درصدد ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
بودند ،نهی از خروج از منا الزم نبود و این معنا با عبارتی مانند « :أمر من کان ِمنهن علیها هدی أن تر ِمی و
َْ
َ
تذ َب َح و ت ْم ِضی إلی َمکه» نیز بیان میشد ،لکن چون ممکن بود برای مخاطب توهم شود که همانگونعه کعه
کوچ و رمی شبانه جایز است ،رفتن به مکه و انجام اعمال مکه نیز در همان شب جایز اسعت ،حضعرت بعا
نهی از خروج به آنان متذکر میشوند که تا زمانی که در روز عید قربانی انجام نگیعرد ،امکعان انجعام سعایر
اعمال وجود ندارد.
ْ
َ
َ
ممکن است گفته شود در فقرۀ «ح َّتی تذ َب َح» ،انجام ذبح مقید به روز عید نشده است ،بنابراین چنانچعه
ََ
َ َّ
ُ َ َ َّ
َ َ
ْ َْ َ
َ َّ َ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ
ُ ُ َّ
َ .1ع ْن َسعید َّ
عن کعان ِم ْعن ُه َّن عل َیهعا َهعدی أن ت ْر ِمعی َو
الس َّم ِان قال َس ِم ْعت أ َباع ْب ِدالل ِه(ع) یقولِ « :إن َر ُسولالل ِه(ص) عجل النساء لیال ِمن المزد ِلف ِة ِإلی ِمنی و أمر م
ِ ٍ
َ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
ال َبرح حتی تذبح و من لم یکن علیها ِمنهن هدی أن تم ِضی ِإلی مکة حتی تزور».
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این دسته از بانوان نیز بتوانند شب عید قربانی را انجام دهند ،میتوانند برای بعهجاآوردن اعمعال مکعه روانعۀ
مسجدالحرام شوند.
مقام بیان نیست و فقط بیان میکند ادامۀ اعمال باید
به نظر میرسد روایت ازجهت جواز ذبح شبانه در ِ

مقام بیانبودن و نیز مطلقبودن ،این اطالق با ادلهای که زمان ذبح را
بعد از ذبح باشد و بر فرض پذیرش در ِ

روز عید میداند ،مقید میشود.

 .2-2ادلۀ قائالن به جواز
ادلهای که برخی از فقهای معاصر 1در اثبات قول جواز بیان کردهاند یا میتوان در دفاع از این نظر ارائعه
داد ،عبارتاند از:

ی  :روایت صحیح إبن ُمسکان از ابیبصیر از امام صادق(ع)
حضرت میفرمایند « :اشکالی نیست که زنان زمانی که شب از بین رفت ،زودتر از دیگران به منا کعوچ

کنند ،پس باید مدتی را در مشعرالحرام توقف کرده و سپس به منا برده شعوند تعا رمعی جمعره انجعام دهنعد،
سپس مقداری صبر کرده و پس از آن تقصیر را انجام داده و برای طواد به مکه روند ،مگعر اینکعه بخواهنعد
ازطرد آنان قربانی انجام گیرد که در این صورت باید کسی را وکیل کنند تا از جانب آنان عهعدهدار قربعانی
ِ

شود»( 2کلینی.)474/4 ،
َ
ْ
ْ
ْ
َ َّ
َ
َ
َّ َ ْ َّ َ ْ
یکن ِیر ْدن أن یذ َب َح ع ْن ُه َّن ف ِإن ُه َّن َیوکل َن َم ْن یذ َب ُح ع ْن ُه َّن» ،استثنا از جواز تقصیر و رفتن به
عبارت « ِإال أن
سمت مکه است؛ یعنی اشکالی ندارد بانوان شبانه تقصیر کرده و برای طعواد بعه مکعه رونعد ،مگعر اینکعه

ازطرد آنان قربانی انجام شود .راجع به اینکه مقصود از این استثنا چیست ،دو احتمال وجود دارد:
بخواهند
ِ

نخست :اگر زنان بخواهند ازطرفشان قربانی انجام شود ،نمیتوانند تقصیر کرده و برای طواد بعه مکعه

روند ،پس آن ها باید کسی را وکیل کنند تا از جانبشان ذبح کند تا بتوانند تقصیر کرده و برای انجام طواد به
مکه روند.
دوم :زنان اگر بخواهند از جانبشان قربانی صورت گیرد ،نمیتوانند تقصیر کرده و برای طعواد بعه مکعه
روند ،پس آن ها باید کسی را وکیل کنند تا از طرفشان ذبح کند و چون قربانی باید در روز عید انجعام گیعرد،
ادامۀ مناس نیز پس از انجام قربانی در روز عید مجاز است.
به نظر میرسد از میان دو احتمال مذکور ،به دالیل زیر احتمال اول متعین است:
دلیل اول :روایت در مقام تسهیل و ترخیص شارع نسبت به بعانوان اسعت و تعرخیص و تسعهیل زمعانی
ِ
 .1آیتالله فیاض در کتاب تعالیق مبسوطه که در ادامه در پاورقی شمارۀ  10استدالل ایشان تبیین شده است.
َ َ َ
َّ َ
َ ْ ْ ْ
ًَ ُ َ َ
َ َّ
َ َ َّ ُ َ ْ
َ َ
ُ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
عن ِإلعی ِم ًنعی
 .2ع ْب ِدالل ِه ْبن ُم ْسکان ع ْن أ ِبی َب ِص ٍیر قالَ :س ِم ْعت أ َبا ع ْب ِدالل ِه یقول«:ال َبأ َس ِبأن تقد َم الن َس ُاء ِإذا َزال اللیل ف ِیقف َن ِع ْند ال َمش َع ِر ال َح َر ِام َساعة ث َّم ْینطل ُعق ِب ِه
َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ َ ً ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ْ
ُ
َّ
فیر ِمین الجمرة ثم یص ِبرن ساعة ثم یقصرن و ینط ِلقن ِإلی مکة فیطفن ِإال أن یکن ِیردن أن یذبح عنهن ف ِإنهن یوکلن من یذبح عنهن».
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محقق است که بانوانی که وظیفهشان قربانی است و عمدۀ بانوان حجگزار را شامل میشود ،بتواننعد پعس از
توکیل در ذبح تقصیر کرده و برای ادامۀ مناس به مکه بروند.
ِ
ً
دلیل دوم :اگر صرفا نهی از انجام تقصیر و اعمال مکه برای کسانی کعه وظیفهشعان قربعانیکردن اسعت
مدنظر امام(ع) بود ،این معنا با استثناکردن آنان از کسانی که مجاز به تقصیر هستند و با عبارت «إ َّال َأ ْن َّ
یکن
ِ
َ َْ ْ َ
ِیر ْدن أن یذ َب َح ع ْن ُه َّن» فهمیده میشد و نیازی به امر به توکیعل نبعود؛ زیعرا وقتعی مکلعف بخواهعد ازطعرفش
قربانی صورت گیرد ،بهطور طبیعی کسی را برای انجام آن وکیل قرار میدهد و نیازی به امعر بعه آن نیسعت.

انجام قربانی روز عید است و عرد لزومی در بیان فوری اخذ وکیل در شب عید نمیبینعد
افزون بر آن زمان ِ
و فصاحت و بالغت در سخن نیز اقتضا دارد استثنا برای بیان مطلب فوری و حکمی باشد که اگر در همعان
شب بیان نشود ،فرصت برای انجام آن از دست برود و این تنها در فرضی متصور اسعت کعه هعدد از بیعان
استثنا ،بیان لزوم توکیل شبانه در ذبح برای بانوان حجگزاری باشد که بخواهند در همان شب به انجام اعمال
مکه مبادرت ورزند و درعینح ال لزوم انجام قربانی در روز عید مانع از آن باشد ،در این صورت امام(ع) بعا
ِ
امر به توکیل در ذبح درصدد برآمدهاند مانع انجام اعمال مکه را از سر راه آنان بردارند.
ِ
امر به توکیل معنای مطابقی آن اراده نشده است؛ زیرا عمدۀ حجگزاران قادر بر
از
شود
گفته
است
ممکن
ِ

انجام ذبح نیستند .ازاینرو امام(ع) بهجای امر به ذبح ،به توکیل در ذبح امعر کردهانعد و ایعن خعود قرینعهای
است که ما را از معنای مطابقی منصرد میسازد .زمان ذبح نیز چنانکه بیان شد روز عید است و باتوجهبعه
اینکه اعمال مکه پس از ذبح باید انجام شود ،پس امر به توکیل در ذبح بهمعنای امر بعه انجعام ذبعح در روز
ِ
عید و پس از آن ادای اعمال مکه است؛ ازاینرو باید احتمال اول را در معنای روایت پذیرفت .افزون بعر آن
از امر ،جواز توکیل در ذبح نیز فهمیده میشود.
در پاسخ می توان گفت :درست است که غالب حجاج برای ذبح نیازمند نایب هسعتند ،امعا ایعن قرینعه
امر به وکالت را به جای امر به ذبح اثبات میکند ،اما اینکه در ایعن روایعات،
فقط امکان و صحت استعمال ِ
این معنا توسط امام(ع) اراده شده باشد ،نیازمند اثبات است و با این استدالل ،مقصودبودن این معنا اثبعات

نمیشود .بهخصوص در بین روایات ،مواردی را میتوان یافت که در آنها از امعر بعه توکیعل همعان معنعای
مطابقی اراده شده است؛ مانند روایت صحیح ابیبصعیر از امعام صعادق(ع) 1و روایعت علیبنابیحمعزه2،

َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ َ ْ َّ
َ ْ َ ََْْ َ ْ َ َ
َ َ
َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ
یان
ِ .1عدة ِمن أصحابنا عن أحمدبنمحم ٍد عن الحسینبنس ِع ٍید عن أبیالمغر ِاء عن أبیب ِ
ص ٍیر ع َن أ ِبیعب ِدالل ِه ْ(ع) قال«َ :رخص رسولالل ِه(ص) و آله ِللنس ِاء و الصب ِ
َ ْ ُ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ُّ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ َ َِ َ َ
َ َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
أن ِیفیضوا ِبلیل و یرموا ال ِجمار ِبلیل و أن یصلوا الغداة ِفی من ِاز ِل ِهم ف ِإن ِخفن الحیض مضین ِإلی مکة و وکلن من یضحی عنهن».
َ َ َ ٍ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ
ٍَ َ
َ َ
عن یعذ َب ُح ع ْن ُعه َو
یرم الجمرة ثم لیمض و لیأمر م
 .2ع ْن ع ِلی ْبنأ ِبی ح ْم َز َة ع ْن أح ِد ِه َما(ع) قال«:أ َیما ْام َرأ ٍة أ ْو َر ُجل خ ِائ ٍف أفاض ِمن المشع ِر الحر ِام لیال فال بأس فل
ِ
ِ
ٍ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ َّ ُ ُ ُ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ْ ْ َ ً َ ْ َ َ ً َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ
َّ
ْ
الش ْعع َر إ َذا َح َلعقَ
یت و ِبالصفا و المرو ِة ثم لیر ِجع ِإلی ِمنی ف ِإن أتی ِمنی و لم یذبح عنه فال بأس أن یعذبح هعو و لیح ِمعل
تقصر المرأة و یح ِلق الرجل ثم لیطف بالب ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ َ َِْ َ َ َ َ
ْ َ َ
ِب َمکة ِإلی ِم ًنی َو ِإن ش َاء ق َّص َر ِإن کان قد ح َّج ق ْبل ذ ِل ».

پاییز 0011

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حجگزار در شب عید قربان

27

(کلینی .)474/4 ،لذا اراده نشدن معنای مطابقی نیازمنعد دلیعل و اثبعات اسعت ،زیعرا مقصعودبودن معنعای
غیر آن نیازمند دلیل و قرینه است.
مطابقی ،مطابق با اصل اولی در مقام تخاطب و مقصودبودن ِ

عالوه بر این در برخی از روایاتی که وظیفۀ خائف بیان شده ،بهصراحت خائف امر به ذبح شده اسعت؛
ً
درحالیکه غالبا امکان ذبح توسط خائف نیز وجود ندارد .معلوم میشود استعمال امر به توکیل در ذبح برای
فهماندن ذبح ،غالبی نیست بهگونهای که وضع تعینی پیدا کرده باشد و مخاطب با استعمال امام(ع) از امعر
به توکیل در ذبح ،لزوم ذبح را متوجه و به آن منتقل شود.
دو .روایت صحیح حفص از ابیبصیر از امام صادق(ع)
حضرت فرمودند« :پیامبر خدا(ص) برای زنان و ضعیفان مجاز دانستند که شعبانه از مشععر (مزدلفعه)
کوچ کنند و شبانه رمی را انجام دهند و اگر میخواهند در همان شب طواد زیارت را انجام دهند ،کسعی را
وکیل کنند تا از جانب آنان قربانی را انجام دهد»( 1کلینی.)118/1 ،
این روایت برای همۀ بانوان کوچ شبانه از مشعر ،رمی شبانه و انجام شبانۀ اعمال مکه را پعس از توکیعل
ِ
در ذبح مجاز دانسته است .قائالن به جواز معتقدند« :عرد از این روایت چنین میفهمد که ضعفا زمانی که
شبانه از مشعر کوچ کنند و رمی را انجام دهند و بخواهند طواد زیارت را انجام دهند ،یعنی نمیخواهند تا
روز عید در منا بمانند و اعمال آن روز و ازجمله ذبح را انجام دهند ،لذا به توکیل در ذبح امعر شعدهاند .ایعن
روایات دربارۀ ذبح در شب ساکت است ،درحالی که روایات وارده راجعع بعه خعائف بعه جعواز ذبعح شعبانه
تصریح دارد و این خود شاهدی است بر اینکه ذبح شبانه برای آنان جایز نیسعت .از طعرد دیگعر مقتضعای
روایت این ا ست که تقصیر در شب برای آنان جایز باشد ،زیرا تقصیر قبل از طواد زیارت انجام میشعود»2

(فیاض.)481 ،
َ ْ ََ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ
ْ
ُ
َّ
ممکن است گفته شود عبارت «ف ِإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن» داللت بر جواز انجام
شبانۀ اعمال مکه ندارد ،بلکه دال بر این است که هرگاه بخواهند اعمال مکه را به جا آورند ،باید ابتدا قربانی

را انجام دهند.
ً
در پاسخ میتوان چنین گفت که؛ اوال سیاق روایت ،بیعان تعرخیص و تسعهیل در حعق بعانوان اسعت و
ً
ترخیص و تسهیل با جواز انجام شبانۀ اعمال مکه سازگار است نعه انجعام اعمعال در وقعت خعودش؛ ثانیعا
َ َ َ
َ
َ
ُ َّ
َ َ َ َّ
َ ْ َْ
ُّ َ َ ْ ُ
َ َ
ْ ْ
َّ
ْ َ
َْ
ص ْبن ال َبخ َت ِری َو غ ِیر ِه ع ْن أ ِبی َب ِص ٍیر ع ْن أ ِبیع ْب ِدالل ِه(ع) قالَ « :رخ َص َر ُسولالل ِه(ص) ِللن َس ِاء َو الض َعف ِاء أن ِیفیضوا ِم ْن َج ْمع ِبلیل َو أن ْیر ُموا الج ْم َر َة ِبلیل
 .1عن حف ِ
ٍ
ٍ ٍ
َ ْ ََ ُ َ ْ ُ ُِ ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ
ْ
ُ
َّ
ف ِإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن».
 « .2و بکلمة :ان المستفاد من روایة التوکیل عرفا هو أن الضعفاء اذا افاضوا من المشعر لیال و رموا الجمرة لیال و أرادوا زیارة البیت ،فمعنی هعذا أنهعم ال یریعدون
البقاء فی منی حتی یقوموا فی یوم العید باعمال ذل الیوم ،منها الذبح أو النحر ،فلذل أمروا بتوکیل من یذبح عنهم فی نهار العید .هذا .اضافة العی أن سعکوت
ً
هذه الروایات عن الذبح لهم باللیل ،و تصریح روایات الخائف بجوازه له باللیل شاهد علی عدم جوازه لهم لیال ،هذا من ناحیة ،و معن ناحیعة اخریعان مقتضعاها
جواز التقصیر أو الحلق لهم باللیل علی اساس أن موضعه من الناحیة التسلسلیة قبل زیارة البیت».

شمارة 276
فقه و اصول
78
ً
زمان اراده مطلق است؛ لذا ارادۀ انجام اعمال مکه میتواند همان شب عید باشد؛ ثالثا استفادۀ
روایت
ازنظر ِ
ِ
امر به توکیل در ذبح نیازمند قرینه و اثبات است و در اینجا دلیلی که معا را از معنعای
معنای انجام قربانی از ِ
مطابقی منصرد سازد ،وجود ندارد.

 .3نقد و بررسی و بیان قول مختار
روایات مستند طرفین سند صحیحی دارد و هیچی از فقها نیز در خصوص سند این روایات مناقشهای
ندارند .عمدۀ بح را باید در بررسی داللت روایات و تعارض یا عدم تعارض آنها با یکدیگر متمرکز کرد.
در نگاه اول ممکن است این روایات متعارض به نظر برسند ،اما با نگاه دقیق میتوان به ایعن نتیجعه دسعت
یافت که تعارض مستقری بین این روایات از جهت داللت وجود ندارد؛ زیرا ادلۀ دال بر جواز تقصیر و ادای
اعمال مکه در شب عید ،رتبۀ تقصیر و اعمال مکه را بعد از رمی و ذبح میدانند و بهدلیل ممکننبودن انجام
قربانی در شب عید و زودتر از موعد برای کسانی کعه وظیفهشعان قربعانی اسعت ،وکالعت در ذبعح را کعافی
دانسته اند .این ادله با آیه و روایاتی که بر لزوم ترتیب بین اعمال منا داللت دارند ،منافات ندارنعد .همچنعین
روایات مستند قائالن بعه ععدم جعواز را بعا
اطالق فهمیدهشده از
مطابق با کالم اندیشمندان اصولی میتوان
ِ
ِ

تکلیف واحد و مطلق ،منفی و مقیعد،
روایات آمره به توکیل در ذبح مقید و مطلق را بر مقید حمل کرد؛ زیرا
ِ
ِ
مثبت است .در چنین صورتی عرد ،مقید را مفسر مطلق به شمار میآورد و تنعافی بعین دو دلیعل را بعا ایعن
ِ
حمل از بین می برد و اگر چنین حملی صورت نگیرد ،تنافی دو دلیل همچنان بعاقی خواهعد مانعد (مظفعر،
112/1؛ نایینی541/1 ،؛ حسینی فیروزآبادی.)310/2 ،
توضیح بیشتر اینکه روایت صحیح سعید سمان ،بانوان حجگعزاری کعه وظیفهشعان قربعانی اسعت را از
ظهور در انجعام ذبعح توسعط
خروج از منا قبل از انجام قربانی منع کرده است .فعل «تذبح» در این روایت
ِ

ازنظر زمان انجام ذبح که شب عید یا روز عید باشد نیز مطلعق اسعت ،امعا ایعن
خود بانوی حجگزار دارد و
ِ

اطالق با روایاتی که زمان انجام قربانی را روز عید میداند ،مقید میشود .نتیجعه ایعن میشعود کعه بعانوی

حجگزاری که وظیفهاش قربانیکردن است ،قبل از انجام قربانی در روز عید نمیتواند از منعا خعارج شعود؛
َ ْ َ
عن کعان
ازطرد او قربانی کند یا نه؛ «م
خواه ارادۀ انجام طواد زیارت داشته باشد یا نه؛ خواه بخواهد کسی
ِ
َ َْ
ََ
ْ َ َ
ِم ْن ُه َّن عل َیها َهدی ال ت ْب َر َح ح َّتی تذ َب َح ،سواء یرید أن یزور البیت أم ال و سواء یرید أن یعذبح عنعه أم ال» .ایعن
روایات امرکننده به توکیل در ذبح یعنی روایت صحیح حفص و روایت صحیح ابنمسکان مقیعد و
اطالق با
ِ
ِ
نتیجه چنین میشود :اگر می خواهد ذبح را انجام دهد از منا خارج نشود ،مگر اینکه بخواهد شعبانه طعواد
زیارت را انجام دهد که در این صورت باید کسی را برای ذبح وکیل کند (تقیید با روایعت حفعص) یعا مگعر
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اینکه بخواهد کسی از طرد او ذبح را انجام دهد (تقیید با روایت ابنمسکان) .بهطور خالصعه« :معن کعان
منهن علیها هدی التبرح حتی تذبح إال ترید أن تزور البیت أو أن یذبح عنها فإنها توکل من یذبح عنها».
امر به توکیل در ذبح کنایه از انجام قربانی
ممکن است گفته شود این حمل در صورتی صحیح است که ِ

در روز عید نباشد وگرنه معنا چنین میشود :کسی که وظیفهاش قربانیکردن است از منا خارج نشود تا خود
یا وکیلش قربانی را انجام دهد و ازآنجاکه زمان انجام قربانی روز عید است ،این دسته از بانوان حجگزار قبل
از انجام قربانی نمیتوانند تقصیر و طواد زیارت را انجام دهند.
مخاطب روایت از امر به وکیلگرفتن برای ادای قربانی ،جواز تقصعیر و
در پاسخ میتوان گفت :عرد و
ِ
ِ
انجام شبانۀ اعمال مکه پس از توکیل در ذبح را به دالیل زیر میفهمد:
 .1کنایه بودن این امر برای فهماندن لزوم ادای قربانی در روز عید توسط نایب ،مسعتلزم قرینعه و دلیلعی
است که ذهن مخاطب را از معنای مطابقی توکیل به انجام متعلق وکالت یعنی ذبعح منتقعل سعازد و چنعین
دلیلی وجود ندارد .فهم معنای انجام ذبح و نه وکالت در ذبح ،از امر به توکیل در صورتی ّ
میسر است که در

تعینی یافته باشد ،درحالیکه چنعین ّ
اثر کثرت استعمال ،امر به وکالت در این معنا وضع ّ
تعینعی در روایعات
مشاهده نمیشود.
قربانی فردا نیز موجه نیست؛ زیرا فرض بر این اسعت
 .2تفهیم لزوم نایبگرفتن در شب عید برای ادای
ِ

که کسانی که حج تمتع انجام میدهند ،میدانند باید فردا خود یا وکیلشان عمل ذبح را انجام دهد و لزومی
ً
برای بیان انجام فوری آن در شب عید وجود ندارد .پس اگر هدد امام(ع) صرفا بیان جعواز توکیعل در ذبعح
برای این دسته از بانوان بود ،نیازی به بیان آن در شب عید نبود و حضرت میتوانستند این دسته از بعانوان را
از انجام زودتر از موعد اعمال منع کرده و صحبتی از لزوم توکیل در ذبح به میان نیاورند .اگر ذبعح در شعب
نیز برای آنان جایز بود ،نیازی به توکیل شبانه نبود و اگر میخواستند شعبانه بعرای طعواد برونعد ،خودشعان
شبانه ذبح را نیز انجام میدادند ،هما ن طور که خودشان شبانه رمی جمره را انجام دادند و سپس برای طواد
امر امام(ع) به توکیل در ذبح ،دال بر جایزنبودن ذبح شبانه برای آنان است (فیاض،
به مکه میرفتند ،بنابراین ِ
ِ
.)481
باتوجهبه عدم جواز ذبح شبانه بعرای آنعان فهمیعده میشعود حضعرت درصعددند بیعان کننعد اگعر آنعان
ِ
می خواهند شبانه سایر اعمال را انجام دهند و خودشان قصد انجام ذبح در روز عید ندارند ،ابتدا برای انجام
قربانی در روز عید ،نایب اختیار کنند و پس از آن مانند سایرین به ادامۀ اعمال بپردازند.
با این سخن ،ضرورت بیان لزوم توکیل در شب عید نیز روشن میشود و آن فراهمکردن اسباب تسعهیل
ِ
انجام مناس برای بانوانی است که درصدد بهجاآوردن حج تمتع هستند .سخنی که روایت صحیح حفص
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شمارة 276

از ابیبصیر نیز به روشنی بر آن داللت دارد و آن را تأیید میکند ،زیرا در ایعن روایعت بیعان شعده اسعت کعه
بانوانی که قصد انجام طواد زیارت در شب عید را دارند ،فردی را برای ذبح فردا وکیل کنند.
ِ
روایت صحیح سعید اعرج نیز با مفهوم شرط داللت دارد بر اینکه اگر برعهدهشان قربانی اسعت ،نبایعد
تقصیر کنند و برای انجام اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند .این معنا اطالق داشته و اعم از این است که
آنان کسی را برای ذبح وکیل قرار دهند یا نه یا ارادۀ انجام اعمال مکه را داشته باشند یا نه .اطالق این مفهعوم
نیز با منطوق روایت صحیح ابنمسکان و حفص مقید میشود ،زیرا مفهوم شرط دال بر ععدم جعواز تقصعیر
به طور مطلق است و منطوق این دو روایعت نیعز بعر جعواز تقصعیر و اعمعال مکعه بعا فعرض ارادۀ زیعارت و
انجام قربانی تقصعیر جعایز
نایبگرفتن در ذبح داللت دارد .نتیجه این میشود که در صورت اشتغال ذمه به ِ

نیست ،مگر اینکه بخواهند طواد زیارت انجام دهند یا از طرد آنان قربعانی صعورت گیعرد کعه در ایعن دو

فرض ،پس از نیابتدادن به دیگری برای انجام قربانی در روز عید ،میتوانند شبانه تقصیر کرده و اعمال مکه
را انجام دهند؛ ازاین رو قائالن به جواز معتقدند مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج نعهتنهعا معانع از
جواز نیست ،بلکه این روایت می تواند بر جواز تقصیر شبانه نیز داللت داشته باشد ،اما قبل از انجام تقصیر
و سایر مناس توسط بانوان حجگزار ،آنان موظف به وکیلگرفتن برای انجام قربانی هستند؛ زیرا بعر اسعاس
روایت صحیح ابیبصیر ،ذبح شبانه برای آنان جایز نیست .در این صورت آنان مجازند پس از انجام تقصیر
شبانه برای طواد راهی مسجدالحرام شوند (1فیاض.)410 ،
استناد به سیره در کالم محقق خویی(ره) برای اثبات عدم جواز تقصیر شبانه و اعمال مکعه صعحیح بعه
ً
ً
نظر نمیرسد ،زیرا وجود چنین سیرهای اوال نیازمند اثبات است؛ ثانیا بر فرض اثبات ،بعاوجود روایعات دال
ً
بر جواز تقصیر و اعمال مکه در شب عید چنانکه گذشعت ،دارای اعتبعار نیسعت؛ ثالثعا بعر فعرض اعتبعار،
مختص کسانی است که ب خواهند قربانی را در روز عید انجام دهند و اینکه سعیرۀ همعۀ بعانوان حجگعزار بعر
انجام تقصیر و اعمال مکه پس از انجام قربانی استوار باشد ،نیازمند دلیل ُم ِثبت است که وجود ندارد.
ً
عالوه بر این با قطعنظر از اشکاالت مذکور ،نهایتا سیره دال بر این است که بانوان حجگعزار ،تقصعیر و
سایر اعمال را پس از ذبح در روز عید انجام میدادهاند ،اما بر جایزنبودن انجام زودتر از موععد ایعن اعمعال
داللت ندارد.

« .1بل اْلظهر جوازه باللیل ،لصحیحة سعید اْلعرج المتقدمة .و دعوی :أن قوله علیه ّ
السالم فیها« :فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ،و یقصرن معن
أظفارهن ،و یمضین الی مکة» یدل بمقتضی مفهوم ا لشرط أنه اذا کان علیهن ذبح لم یجز لهن ذل  .مدفوعة :بأن الظاهر منه عرفا انه اذا کان علیهن ذبح فلیعوکلن
فیه أوال ،ثم یقمن الی زیارة البیت ،کما ورد نظیر هذا فی صحیحة ابی بصیر المتقدمة ،فان مفادها کما مر أنه ال یجوز لهن الذبح فی اللیل ،فاذا کان علیهن ذبح و
أردن زیارة البیت ،فعلیهن أن یوکلن فیه حتی یقوم بالذبح عنهن فی یوم العید ،ثم یقصرن و یمضین الی مکة لیال لزیارة البیت.» ...
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باوجود داللت روایاتی که گذشت بر جواز تقصیر و انجام شبانۀ اعمعال مکعه پعس از توکیعل در ذبعح،
نمیتوان بهصرد مؤخربودن حلق و تقصیر از ذبح ،بر عدم جواز انجام زودتر از موعد این افععال اسعتدالل
کرد.
ضعیفترین استدالل برای اثبات عدم جواز تقصیر شبانه ،استناد به ادلهای است که شروع اعمعال را از
رمی می داند و این دلیل اگر خالد مقصود محقق خویی را اثبات نکند ،مقصود ایشان را اثبعات نمیکنعد؛
زیرا در صورت پذیرفتن مالک بیانشدۀ ایشان باید گفت :با جواز شروع رمی در شب برای بانوان حجگعزار،
ادامۀ اعمال نیز باید در شب جایز باشد ،چون در این فرض نیز حجگزار اعمال خود را با رمی شعروع کعرده
است و ذبح و حلق نیز بعد از رمی انجام میگیرند.
ممکن است گفته شود :در روایت صحیح ابیالمغراء از ابیبصیر از امام صعادق(ع) چنعین نقعل شعده
است« :رسول گرامی اسالم(ص) اجازه دادند تا زنان و ضعیفان از بین جمع حجگزار شبانه به منعا برونعد و
شبانه رمی را انجام دهند و نماز صبح را در منازلشان ادا کنند ،پس اگر از پیشامد قاعدگی ترسان هستند ،به
مکه رفته و کسی را وکیل کنند از جانب آنان قربانی کند»( 1کلینی )474/4 ،و این روایت با مفهعوم شعرط،
داللت دارد بر اینکعه فقعط زنعان مععذور می تواننعد پعس از توکیعل در ذبعح ،بعرای انجعام اعمعال مکعه بعه
مسجدالحرام روانه شوند.
در پاسخ میتوان گفت مفهوم شرط در این روایت بر انحصار داللت ندارد .توضیح بیشتر اینکه:
بر فرض پذیرش انحصار مفهوم شرط در این روایت ،این روایت با روایت حفعص در تععارض خواهعد
بود .بدین گونه که مفهوم هر روایت با منطوق روایت دیگر در تضاد است و ظهور در انحصار را نفی میکند،
شب عید برای ادای اعمال کسی
زیرا روایت ابیالمغراء دال بر این است که فقط خائفان از حیض میتوانند ِ

را برای ذبح وکیل کرده و به مکه روند و روایت حفص نیز داللت دارد بر اینکه فقط کسعانی کعه ارادۀ اتجعام

طواد زیارت را کردهاند ،میتوانند پس از توکیل در ذبح به مکه روند.
در این صورت راه برطردکردن تعارض این است که دست از ظهور هریع از دو روایعت در انحصعار
برداریم ،زیرا با ظهور دو روایت در استقالل ،تنافی در کار نیست و هعر روایعت ،سعببی را بعرای جعواز ادای
اعمال مکه در شب عید بیان میکند و نتیجه این میشود که کسی که از پیشامد قاععدگی ترسعان اسعت یعا
میخواهد شبانه اعمال مکه را انجام دهد ،پس از توکیل در ذبح میتواند راهی مسجدالحرام شود.
به نظر می رسد قول به جواز تقصیر و انجام شبانۀ اعمال مکه پس از توکیل در ذبح به صعواب نزدیع تر
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یصلوا الغد َاة
یان أن ِیفیضوا ِبلیل و یرموا ال ِجمار ِبلیل و أن
 .1ع ْن أبی ال َمغ َر ِاء ع ْن أبی َب ِصیر ع ْن أبیع ْب ِدالل ِه
(ع) قال« :ر َخص رسولالل ِه(ص) ولی الله ِللنس ِاء و الصب ِ
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ِفی من ِاز ِل ِهم ف ِإن ِخفن الحیض مضین ِإلی مکة و وکلن من یضحی عنهن».
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است و ادلۀ ارائهشده برای جایزنبودن تقصیر شبانه و اعمال مکه از قوت الزم برای اثبات این قول برخعوردار
نیست .البته در صورتی که ادلۀ محل بح اجمال داشته باشد و فقیه نتواند حکعم شعرعی را از آن اسعتنباط
عملی احتیاط رجوع کند و معتقد شود برای آن دسته از بانوانی کعه در حعال انجعام حعج
کند ،باید به اصل
ِ

تمتعاند ،انجام تقصیر و سایر اعمال تنها بعد از انجام قربانی در روز عید مجاز است.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

موعد
 .1مستفاد از مجموع روایات ،انجام عمل ذبح در روز عید قربان است و روایات ،انجام زودتر از ِ
بانوی حجگزار بخواهد خودش عمل قربانی را انجام
قربانی را جز برای خائف جایز ندانستهاند .بنابراین اگر ِ
دهد ،باید تا روز عید در منا بماند ،اما اگر بخواهد شبانه عالوه بر رمی ،سایر اعمال مترتعب بعر ذبعح را نیعز
انجام دهد ،باید ابتدا فردی را برای قربانی وکیل کند تا به نیابت از او در روز عید عمل ذبح را انجعام دهعد و
سپس شبانه تقصیر کرده و برای انجام اعمال مکه راهی مسجدالحرام شود.
 . 2مشهور فقهای امامیه هرچند تقصیر و انجام شبانۀ اعمال مکه را برای بانوی معذور مجاز دانستهاند،
اما متقدمان و عمدۀ فقهای متأخر راجع به جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و ادامۀ اعمال برای سعایر بعانوان
اظهارنظر نکردهاند .ف توای عمدۀ فقهای معاصر و نزدی به معاصر نیز بر جعایزنبودن تقصعیر شعبانه شعکل
محدود ارائهشده از برخی از آنان راجع به این حکم بعرای اثبعات ععدم جعواز
گرفته است ،اما استداللهای
ِ
تقصیر شبانه کافی نیست .ادلهای که در این پژوهش برای جواز تقصیر و ادای شبانۀ اعمال مکه بعرای همعۀ
بانوان موظف به ذبح و البته بعد از توکیل در ذبح اقامه شد ،عالوه بر اینکه قادر بر اثبات ایعن حکعم اسعت،
میتواند به استدالل مخالفان نیز پاسخ دهد.
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