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Abstract
In this paper, the effect of dangerous contagious diseases on the ability and acts and rituals of Hajj
is studied. This library research concludes that if the contagious disease is dangerous and deprives
the affected person from the opportunity to perform the rituals until the last possible time, he
would lose the ability and in the case that his financial ability remains, he should take action in the
next year. However, if he is healthy and is afraid of contracting a contagious disease existing in
Saudi Arabia, if the conjecture of contracting the disease is strong and rational, the fear of
contracting the disease prevents the obligation of Hajj and in case he knows or it seems strongly
probable to him that preventive and appropriate measures will be taken against the spread of the
disease in Saudi Arabia, such a fear does not prevent the obligation of Hajj. In that case, if, despite
precautionary and preventive measures, he contacts a contagious disease and at the same time,
following a physician's instructions, he is able to complete his acts and rituals before the time
expires, even if he confines himself to performing the minimum obligations and rituals, his Hajj is
sufficient (Mujzi). Otherwise, illness and failure to perform the acts indicate his inability in that
year.
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چکیده
در این جستار ،تأثیر بیماریهای مسری بر استطاعت و اعماا و مااساح حا بررسا م شادد .نتاای حاصا ا
پژوهش با روش کتابخانهای عبارت است ا ایاکه بیماری مسری چاانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مااسح را تاا
آخرین مان ممکن ا فرد مبتال سلب کاد ،وي ا استطاعت خارج م شدد و درصدرت که تدانایي مالي او باق باشد،
در سا جدید باید اقدام کاد .اما اگر ا سالمت جسم برخدردار و ا ابتالی به بیماری مسری مدجادد در سار مین
عربستان خائف است ،درصدرت که ظن ابتال به بیماری ،قدی و عقالیا باشاد ،خاد ا اباتال ماانج وجاد حا
م شدد و درصدرت که بداند یا احتما قدی دهاد در عربساتان ،اقادامات پیشاگیرانه و صا یح ا سارایت بیمااری
صدرت م گیرد ،خد مزبدر مانج وجد ح نیست .در این فرض ،چاانچه باوجدد اقدامات احتیاط و پیشگیرانه،
به بیماری مسری مبتال شدد و در عین حا بتداند قب ا گذشت مان با رعایت دستدر پزشح ،اعما و مااسح خادد
را ولد با اکتفا به اق واجبات و ارکان به اتمام رساند ،ح او مجزی است ،وگرنه بیماری و عادم امکاان ادای اعماا ،
کاشف ا عدم استطاعت او در آن سا است.
واژگان کلیدی :استطاعت ،سالمت  ،ح  ،بیماری مسری ،خد .
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مقدمه
امرو ه که دنیا با بیماری مسری و خطرناک کدیاد  39درگیار شاده ،انجاام عباادات و مااساح مناادی
مسلمانان و ا جمله مااسح و اعما عبادی ح تمتج نیز دساتخدش تیییار شاده اسات ،تاآنجاکاه دولات
عربستان تصمیم گرفت تا در سا جاری مراسم ح را با تنداد م دودی ا ائران ا کشدر خدد برگزار کاد.
اما بااینوجدد و بهخصدص در فرض ادامهداربددن این بیماری در دنیا و احتماا سارایت بااآی آن و نبادد
واکسن و درمان خاص برای آن تا مان مشخص ،مسئلۀ استطاعت و انجاام مااساح حا را باا ابتاماات
روبهرو ساخته است.
روشن است با ت قق استطاعت و فراهمشدن شرایط وجد  ،فریضۀ ح برعتدۀ مکلف قرار م گیرد و
وی مدظف است برای تتیۀ مقدمات سفر و امدری که انجام این فریضه را برایش ّ
میسر م کاد ،اقادام کااد.
اما استطاعت که مدضدع وجد ح است ،مفتدم شرع است که شام تدانای مکلف در هر دو جاباۀ
مال و بدن است (صاحبجداهر833/31 ،؛ م قق سبزواری311/8 ،؛ اصفتان  ،حاشیه النروة الدثق ،
191/0؛ میایه310/8 ،؛ ینالدین10/1 ،؛ صاف گلپایگان )23/3 ،؛ بدین مناا که شارعا در صادرت بار
مکلف ،مستطیج صدق م کاد که وی بتداند ا عتدۀ مخارج ح برآید و نیز ا نظر جسام ا مقاداری ا
تدان برخدردار باشد که بتداند اعما و مااسح ح را انجام دهد.
در ندشااتار حاضاار ،بخااش دوم اسااتطاعت؛ یناا سااالمت و تدانااای جساام م ا ب ااث اساات.
بهعبارتدیگر ،باتدجه به شرایط مدجدد کادن در جتان و احتما ابتال به این بیماری مسری و خطرناک ،این
سؤا مطرح م شدد که در چه فرض مکلف ا نظر بدن مستطیج خداهد بدد؟ آیاا خاد ا اباتال باه ایان
بیماری سبب سقدط ح ا عتدۀ مکلف است؟ آیا اگر فرضا در سا های آیااده عربساتان بتداناد ساالمت
حجاج را بهطدر نسب تأمین کاد ،ول درعین حا همچاان خد ابتال به این بیماری وجادد داشاته باشاد،
وجد ح برعتدۀ افراد سالم قرار م گیرد یا چاین خدف تا مان که راهح قطن درماان کشاف نشادد
مانج ا ت قق استطاعت است؟ همچاین اگر فردی قب ا سفر باه عربساتان باه ایان بیمااری مباتال شادد،
وضنیت استطاعت و وجد ح بر وی چگدنه خداهد بدد؟ عالوه بر ایان ،چاانچاه در عربساتان باه ایان
بیماری مبتال شدد ،چگدنه باید اعما و مااسح خدد را به جا آورد؟

ّ
مشر م شدند ،اعماا
درنتایت نیز این سؤا مطرح است که افرادی که گرچه بهطدر م دود به ح

خدد را باید به چه صدرت انجام دهاد که هم ا خطر ابتال در امان بماناد و هم بهطدر کام به وظیفۀ شرع
خدد عم کرده باشاد؟
قب ا پاسخ به پرسشهای مذکدر ،مااسب است استطاعت را ا ماظر شارع واکاوی کایم.
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 .1تفسیر استطاعت شرعی
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ َ َ
َّ
َ
ْ
أ .قرآن :مطابق با آیۀ شریفۀ «...ولله عل الااس ح البیت من استطاع إلیه سبیال(»...آ عمران)91 :
َ
و باتدجهبه ایاکه کلمۀ َسبیال ،تمیز برای فن ْاس َتطاع است و ماظدر ا آن را مشاخص م کااد (طباطباای ،
)333/3؛ هرکس تدان و استطاعت آ م در پیمایش مسیر و رسیدن به مکه و انجام اعما و مااسح حا را
دارا باشد ،ح بر او واجب است .بهعبارتدیگر ،فن استطاع در آیۀ شریفۀ فدق ،اطالق دارد و شام تادان
مال و تدان جسم  ،چه در مرحلۀ ط مسیر و چه در مرحلۀ انجام اعما و مااسح ح م شدد .باابراین،
مان بر فرد مکلف ،مستطیج صدق م کاد که بتداند ا ابتدا با سالمت آ م برای انجام اعماا و مااساح
عمره و ح به سمت سر مین وح حرکت کاد ،همچاین پس ا رسیدن به عربستان در مان انجام اعماا
عمره و سپس اعما ح که ا رو نتم ذیال جه شروع م شدد ،ا سالمت کام برای ادای وظایف خدد
برخدردار باشد.
باابراین ،مستفاد ا اطالق آیۀ مذکدر این است که اگر ا ابتدای حرکت بهسمت عربستان دچار بیماری
شدد ،باتدجهبه عدم امکان اعزام وی به مکه در مان بیماری ،وجاد حا برعتادۀ وی ،بار آخارین ماان
امکان اعزام منلق م شدد؛ ینا

مان که بتبددی کام یافته و خطر ابتالی دیگر حجاج نیز وجدد نداشته

و اعزام وی نیز به عربستان امکان داشته باشد .در این فرض اگر تا آخارین ل ظاه ،بتباددی یافات و امکاان
اعزام ایمن او نیز فراهم شدد ،همچاان استطاعت و وجد ح برعتدهاش باق است ،اماا اگار تاا آخارین
مان اعزام ،بتبددی نیابد یا پس ا بتبددی ،شرایط اعزام ایمن برای چاین فردی متیا نشدد ،کاشاف ا ایان
خداهد بدد که استطاعت در آن سا برای وی م قق نشده است .در این صدرت ،تنلق وجد ح برعتدۀ
وی مشروط به ت قق استطاعت در سا آیاده خداهد بدد.
اطالق آیه نیز بر لزوم داشتن تدان و سالمت جسم برای انجام اعما در مان مخاتص باه آن دآلات
دارد ،ا اینرو اگر در سر مین وح به بیماری مبتال شدد و امکان بستریشدن و اقامت وی در آنجاا وجادد
داشته باشد ،وجد ح برعتدۀ او متدقف بر با یاب ساالمت قبا ا ضایق وقات بارای انجاام اعماا و
مااسح ح است.
ب .روایات :روایات پرداختهشده به مسئلۀ استطاعت ،به شرح یر است:
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ ْ ََّ
 .3روایت ص یح صفدانبنی ی ا ذریح 1ا امام صادق(ع) :أبدعل اْلشنری عن م مدبنعبدالجبار
 .1م قق خدی بهنق ا نجاش  ،ابدعل اشنری را ثقه و فقیه بین اص ا و کثیر الروایة منرف کرده اسات (معجم رجام ارحدیم  .)64/2 ،شایخ طدسا ،
م مدبنعبدالجباربناب الصتبان را ثقه دانسته است (جا ا حدشیخ حدطوسی-حالبوحب .)392 ،عالمه حل بهنق ا شیخ طدس  ،صافدانبنی ی را اوثاق افاراد
مانش دانسته است .وی ا اص ا اجماع شمرده شده است (جا ا حدعالمة-خالصة اآقدا  .)99 ،شیخ طدس  ،ذریح الم ارب را ثقه و دارای اصا دانساته
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َ َّ َ ْ َ َ
َ َ
َ َ ْ
َ َ َ َّ
ْ
َ َ
َ
ع ْن َصف َدانبنی ْ ی ع ْن ذریحال ُم َ ارب ع ْن أب ع ْبدالله(ع) قا َ « :م ْن َمات َو ل ْام ی ُ ا َّ حجاة اس ْساالم ل ْام
َ َ ٌ ُْ ُ َ
ْ
ٌ َ
َ
َْ ْ
َ َ
َ َْ ٌ
اجة تج ف به أ ْو َم َرض آ یط ُیق فیه ال َ َّ أ ْو ُسلطان ْیم َا ُن ُاه فل ُیمات ُیتددیاا أ ْو ن ْص َارانیا»
ْیم َا ْن ُه م ْن ذلح ح
(کلیا )249/6 ،؛ حضرت فرمددند« :هرکس که بمیرد درحال که ح واجب (حجاة اآساالم) را انجاام
نداده باشد ،درحال که حاجت نداشته که مانج ا ا انجام ح شدد یا مریض نداشته که سبب شادد تادان
انجام اعما ا او سلب شدد یا حاکم نبدده که ا انجام ح تدسط او مماننت ور د ،به او گفتاه م شادد
باید به آیین یتددی یا نصران بمیرد (مسلمان ا دنیا نم رود»).
ْ
َّ
ُّ
ُ
َ
 .8روایت ص یح مناویةبنعمار 1ا امام صادق(ع)ُ :م َ َّمد ُبنال َ َسنالطدس َرضا الل ُه ع ْا ُاه بِ ْس َاااده
َ َ َ ََ َ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ ْ
َّ
َ َ َ َّ
َ َ
َ
عن ال ُ َسینبن َسنید ع ْن فضالة ْبنأید َ ع ْن ُم َناو یة ْبنع َّمار ع ْن أب ع ْبدالله(ع) قا « :قا الل ُه ت َناال َ :و للاه
َ َ
ْ
ََ
َ َ َ َ ْ َ
کان ع ْا َد ُه َما ٌ َو ص َّ ٌة َو إ ْن کا َن َس َّاد َف ُه ل جلت َج َ
اارة
عل َّالااس ح ُّ ال َبیت َمن ْاس َتطاع إلیه َسبیال .قا  :هذه لمن
ْ
ْ َ َ
َ
ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ
َ
ََ
ُ
فال َیس ُن ُه َو إن َمات عل ذلح فقد ت َرک شر َینة م ْن ش َرائج اس ْسالم إذا ُه َد یجد َماا ی ُ ا ُّ باه ال َ ادیث» (حار
عامل )83/33 ،؛ حضرت فرمددند« :خداوند متنا م فرماید :و ا ناحیۀ خدا برعتدۀ مردم تکلیف انجام
ح خانهاش است ،برای کس که تدان راهیاب به ح را داشته باشد .این آیه برای کس است کاه ا ماا و
ص ت و سالمت برخدردار است و اگر انجام ح را بهدلی تجارت تاأخیر انادا د ،مناذور نیسات و اگار
درحال که ح را انجام نداده بمیرد ،دستدری را ا دستدرات اسالم ترک کرده ،چاانچه اسبا حا بارایش
فراهم باشد».
َ
َ
َ
َّ
َ
اان أبیااه ع ْ
 .1روایاات حساااه هشااامبنحکم 2ا امااام صااادق(ع)َ « :و فاا کتااا الت ْدحیااد ع ْ
اان
ْ
َ ْ َ َ َّ
َ ُ َ َ ْ َ
َ
َ َ َ
َعل بن َ
ان أب ع ْبداللاه(ع) فا ق ْدلاه
ان هشاامبنال َ کم ع
ابراه َیمبن َهاشم ع ْن أبیه ع ْن ُم َ َّمادبنأب عمیر ع
َ
َ َ
ْ
َّ َ َ
َ َ
َّ
َ
َ
َ
ع َّز َو َج َ :و لله عل َّالااس ح ُّ ال َبیت َمن ْاس َتطاع إلیه َسبیالَ .ما ْینا بذلح؟ قا َ :م ْن کان َص ی ا ف َبدنه
ْ
َ
َّ َ َ
َ ًّ
ٌَ
ٔ
درباره آیۀ شریفۀ « َو لله عل َّالااس حا ُّ ال َبیات َمان
ُمخل َس ْر ُب ُه ل ُه َ ٌاد َو َراحلة» (همان)13 ،؛ ا حضرت
َ َ
ْاس َتطاع إلیه َسبیال» سؤا شد که مقصادد خداوناد متناا ا آن چیسات؟ حضارت فرمددناد« :هارکس ا
ص ت بدن برخدردار باشد و مسیر رفتن به ح برای او خال ا هرگدنه مانج بادده و اد و تدشاه و مرکاب
است (حدفهرست.)07 ،
 .1حسینبنسنید اهدا ی ،فقیت ثقه و جلی القدر و ا اص ا امام رضا(ع) بدده است (مرتضدی لاگرودی ،حد جرحدنضی )06/1 ،؛ نجاشا  ،فضاالةبناید
ا دی را ثقه در حدیث و دارای استقامت در دینداری منرف کرده است .همچاین وی ،مناویةبنعماربناب مناویه را فردی سرشااس ،ثقه و دارای شأن و مقام باآ
در بین اص ا دانسته است (نجاش  ،جا ا حدنج شی317 ،تا.)612
 .2نجاش  ،عل بن ابراهیم را ا روات دانسته است که ثقه در گفتار ،مدرد اعتماد و دارای مذهب ص یح است (نجاش  ،جا ا حدنج شی .)247 ،سیدب رالنلدم
منتقد است پدر ایشان ،ابراهیمبن هاشم ،ا اص ا امام رضا(ع) و امام جداد(ع) و فردی کثیر الروایة ،سدید الاق و مقبد ال دیث است (ب رالنلدم ،حدفوحئم
حدرا دیة .)639/1 ،ابناب عمیر ا اص ا اجماع است و هشامبنحکم در جاللتش هیچ اختالف نیست (حل  ،رجا داوود 396 ،و .)323
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سفر را داشته باشد».
مطابق با روایات مذکدر ،در تفسیر آیۀ شریفه که همگ ا ساد ص ی

برخدردارناد ،اساتطاعت بار

امدری متدقف است؛ ا قبی دارابددن ما برای مخارج سفر و ادارۀ نادگ  ،ساالمت و تادرسات باهماظدر
قدرتداشتن بر پیمایش مسیر و انجام اعما و خال بددن مسیر ا مانج بهمناای اطمیاان خاطر ا امایات و
سالمت سفر .اگر هرکدام ا این امدر م قق نباشد ،فریضۀ ح برعتدۀ مکلف قرار نم گیارد .اماا بناد ا
ایاکه مکلف چاین استطاعت برایش حاص شد ،باید به این سفر اقدام کاد و تتیۀ مقدمات سفر ماناد تتیاۀ
وسای آ م برای سفر ،تتیۀ مرکب ،اخذ گذرنامه و روادید ،پرداخت عدارض و مانااد اینهاا بار او واجاب
م شدد .گفتا است هرگاه نتداند هریح ا این مقدمات را قب ا اتمام فرصات انجاام عمارۀ تمتاج و درک
ح فراهم کاد (بدون تقصیر) ،در آن سا ح ا او ساقط است و وجد حا در ساا آیااده متدقاف بار
بقای استطاعت و امکان تتیۀ مقدمات در آن سا خداهد بدد.
ْ
ٌ َ
البته مستفاد ا روایت او و ا عبارت « َم َرض آ یط ُیق فیه ال َ َّ » این است کاه مارض یاا بیمااری در
صدرت مانج ا ت قق استطاعت است که مستدام باشد و در حالت مریض  ،تدان انجام اعماا و مااساح
ح ا مکلف سلب شدد ،ا اینرو ابتال به بیماری کدید  39در صدرت مانج ا ت قق استطاعت اسات کاه
اوآ در مرحلۀ حاد و مستلزم بستری یا استراحت در م یط خاص باشاد؛ ثانیاا سابب سالب امکاان اعازام
مکلف به مکه و سلب امکان انجام اعما و مااسح ح شدد.
باابراین ،اگر مکلف قب ا اعزام به این بیماری مبتال شدد اما بیماری شدت نداشته و نیا ماد بساتری و
درمان نباشد یا تا آخرین مان که امکان اعزام ایمن برای او وجدد دارد ،سالمت خدد را با یاباد؛ اباتال باه
بیماری مانج ا ت قق استطاعت نیست .بله ،اگر به گدنۀ خفیف این بیماری مبتال شدد ،صر ابتال ماانج ا
انجام اعما و مااسح در خصدص وی نیست؛ اما ا آنجاکه خطر ابتالی دیگران بهواسطۀ سارایت بیمااری
ا وی به سایر وجدد دارد ،اینگدنه ابتال نیز مانج ا ت قق استطاعت اسات (نراقا  .)10/33 ،البتاه در ایان
فرض ،علت عدموجد ح  ،ت ققنیافتن استطاعت سرب است؛ بدین مناا که عادان «تخلیاة السار

»1

که ا فقرۀ «مخل سربه» در روایت مذکدر گرفته شده است ،بر وی صادق نیست ،چاه ایاکاه ماانج گااه
خارج و گاه داخل است و در ایاجا مانج ا سیر و رفتن به مکه ،بیماریای است که امکان سارایت باه
ٔ
درباره آن بسیار قدی است.
دیگران
ممکن است گفته شدد بیماری که برای دیگران خطرناک است ،چگدنه ّ
مقدم اساتطاعت فارد باه شامار

 .1ماظ در ا استطاعت سرب این است که در طریق ح  ،مانن نباشد که باوجدد آن مانج ،رسیدن به میقات یا انجام تمام و کما اعما ممکن نباشد (سب ان ،
.)291/1
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م رود؟
در پاسخ م تدان گفت :وقت حضدر شخص بیمار ،سبب ضارر و خطار بارای دیگاران اسات ،عاادان
حرمت بر آن مترتب م شدد و شرعا نم تداند اقدام به ح کاد و بیماری ماانج ا وجاد حا م شادد و
فقتا نیز تصریح کردهاند که مانج شرع ماناد مانج عقل و حس و بلکه ٰ
اقدی ا آن است (مدسدی عامل ،
 300/1و .)801/8
البته باید تدجه داشت صر مسریبددن بیماری ،مانج به شمار نم رود ،بلکاه بیمااری مساری مانااد
کدید  39بهدلی خصدصیات که دارد مانج ا سیر است؛ یرا بیماریهای دیگری ماناد سارماخدردگ نیاز
وجدد دارد که ا قضا شایج و مسری نیز است ،اما در فرض سرایت ،مانج ا انجام مااساح نیسات و خطار
ا بینرفتن جان شخص یا دیگران نیز در خصدص آنها وجدد ندارد ،لکن ایان نادع بیمااری باهدلی ایاکاه
ممکن است با سرایت ،سبب ابتالی حاد فرد دیگر شدد و ا طرف تا این مان دارو و درماان قطنا نادارد،
سرایت چهبسا ممکن است خطر مرگ دیگری را بههمراه داشته باشاد .بااابراین ،مساریبددن ایان بیمااری
بهعالوه خطرناک بددن و نبدد راه درمان برای آن ،مانج ا اعزام و سیر مکلف به ح است.
 .2خوف ابتال به بیماری و تأثیر آن بر وجوب و استطاعت
آنچه تاکادن ب ث شد ،فرض ابتال به بیماری مسری خطرناک چدن کدید  39قب ا سافر و اعازام باه
مکه یا بند ا اعزام و ابتال به بیماری در سر مین وح بدد ،اما اگر فردی که همۀ شرایط اساتطاعت بارایش
متیا شده است ا ابتال به این بیماری متلح در مکه و سر مین وح خائف باشد ،با هم انجام ح بار او
واجب است یا خد ا ابتال ،مانج ا تنلق وجد ح برعتدۀ مکلف است؟
در پاسخ به این پرسش به نظر م رسد ابتدا باید بین خدف که ماشأ عقالی دارد با خادف کاه مدهادم
است تفصی قائ شد؛ بدین مناا که اگر مکلف بداناد یاا ظان قادی داشاته باشاد باه ایاکاه در عربساتان
دستدرالنم های بتداشت برای حفظ جان حجاج اجرا نم شدد یا در فرض اجرا ،پایبادی آنچاان به ایان
دستدرات وجدد ندارد یا مقدار یاد جمنیت حجاج مانج ا اجرای این دستدرات است و درنتیجه خطر ابتال
ّ
به این بیماری خطرناک و مسری ،جدی و مدنظر عقالست ،قطنا چاین خدف مانج ا تنلاق وجاد حا
برعتدۀ مکلف است (یزدی)080/0 ،؛ چراکه فرق بین خد خطار جاان ناشا ا عادمامایت مسایر و
خد خطر جان ناش ا ابتال به بیماری خطرناک وجدد ندارد و در هر دو فرض ،امایت جان و ساالمت
که شرط ت قق استطاعت سرب است ،م قق نیست.
بله ،اگر خد جان ناش ا مراعاتنکردن دستدرات بتداشت وجدد ندارد و اجرای مااسح و اعماا
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عبادی و اسکان حجاج همراه با رعایت دستدرالنم های بتداشت است ،بهگدنهای که با فرض رعایت ایان
دستدرات ،احتما ابتال بسیار اندک خداهد بدد ،خد ا جان و ابتال به بیماری ،خاد مدهادم باه شامار
م رود و ا دید عقال چاین خدف رافج تکلیف نیست .نظیر این خد نیز در روایات ،مانج ا وجد حا
به شمار نرفته است .چاانکه در دو روایت ذی  ،ا حکم ن سؤا شده که درصادد اسات بادون همراها
م رم به سفر ح واجب مبادرت ور د و درعینحا ا مسافرت بدون همراه خائف است ،اما امام(ع) قطج
و اطمیاان و حت ظن به سالمت بدون همراه م رم یا فرد مدرد اعتماد و صرفا با علام باه همراهباددن در
سفر با کاروان متشک ا جمن ا مؤماان منتمد را برای وجد ح کاف دانستهاند .این دو روایت به قرار
ذی است:
َ َْ َْ َ ُ ُ َ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
 .1روایت ص یح مناویةبنعمار ا امام صادق(ع)« :قا  :سألت أباعبدالله(ع) عان المارأة ت ا إلا
َ َ
ََ َ َ ْ َ ْ
َ َ
َمکة بییر َول ؟ فقا  :آ َبأ َس تخ ُار ُج َم َاج ق ْادم ثقاات» (کلیاا 292/2 ،؛ ابنبابدیاه،رحدفقیم )012/8 ،؛ ا
ٔ
درباره ن سؤا کردم که قصد دارد بدون همراه ول اش برای انجام ح به مکه برود ،حضارت
حضرت
فرمددند :اشکال ندارد ،م تداند با گروه ا افراد منتمد به مکه رود.
َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َّ
 .8روایت ص یح عبدالرحمنبنحجاج ا امام صادق(ع)« :عن أب عبدالله(ع) قا  :سألته عان المارأة
ََ ْ َ
ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ
َ
َ
ت ُ ُّ بییر َم ْ َرم؟ فقا  :إذا کانت َمأ ُمدنة َو ل ْم تقد ْر عل َم ْ َرم فال َبأ َس بذلح» (حر عاامل )136/11 ،؛ ا
ٔ
درباره ن سؤا کردم که بدون همراه م رم م خداهد اقدام به ح کاد .فرمددند :اگر ا ایما
حضرت
برخدردار است و درعینحا قادر بر همراهکردن م رم با خدد نیست ،اشکال ندارد.
مستفاد ا این دو روایت این است که اگر اطمیاان خاطر به امایت و حفظ جاان یاا آبارو بارای مکلاف
وجدد داشته باشد ،وی مدظف به ادای مااساح حا اسات .ماشاأ خاد ا خطار جاان یاا در منارض
خطربددن عرض و آبرو در این دو روایت ،نبدد همراه برای ح گزار است؛ اما ممکن است گفته شدد اطالق
دو روایت حاک ا این است که ماشأ خد  ،تأثیری بر وجد ح ندارد؛ بدین مناا که اگر فردی که سالم
است ا ابتال به بیماری در مکه و سر مین وح خائف باشد ،اما وثدق و اطمیاان بارای وی در خصادص
سالم ماندن ا خطر ابتال به بیماری وجدد داشته باشاد ،باه ایاکاه بداناد دساتدرالنم های بتداشات بارای
جلدگیری ا شیدع و سرایت این بیماری بهطدر جدی در مکه و مشاعر ح اجرا م شدد ،این اطمیاان برای
حکم به وجد ادای مااسح ح و عمره کاف است.
البته آنچه مسئلۀ اخیر را ساده و راحت م کاد این است که مسئدآن ح در عربستان و دیگر کشادرها
بر اساس برآوردهای دقیق علم و ت تنظر سا مانهای بینالملل  ،میزان ریسحپذیری را بهصدرت ندع
ٔ
درباره تنطیل یا اجرای مااساح و ترتیباات و م ادودیتهای آن اتخااذ
تشخیص م دهاد و تصمیم کل
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م کااد ،اما بااینوجدد ،منیار ساجش ،تشخیص خدد مکلف است و البتاه تصامیمات و رعایات ضادابط
سفر ایمن تدسط دولت عربستان تأثیر بسزای در روشنشدن وضنیت برای شخص مکلف دارد.
 .3ابتال به بیماری پس از اعزام به عمره و حج تمتع
درصدرت که مکلف با احرا شرایط استطاعت ،اقدام به سفر ح کاد ،اما در سر مین وحا مباتال باه
بیماری مسری و خطرناک مث کدید  39شدد ،این ابتال در چاد فرض درخدر بررس است:
 .0 .3ابتال به بیماری در میقات
در این فرض یا مکلف به طدر خفیف به بیماری مبتال شده و نیا به بستریشدن ندارد یا دچار ندع حااد
بیماری شده و الزاما باید در مکه بستری شدد .در فرض او  ،ابتال به بیماری مانج ا انجاام اعماا عماره و
سپس ح نیست ،بهخصدص اگر مان دو هفته یا بیشتر بین ابتال و شاروع اعماا و مااساح حا فاصاله
شدد ،چه ایاکه به گفتۀ غالب کارشااسان پزشک  ،فرد مبتال به بیماری ،پس ا استراحت دوهفتهای بتبددی
کام م یابد ،لکن ا آنجاکه احتما سرایت این بیماری باه دیگاران بسایار قادی اسات ،بیمااری ماانج ا
حضدر وی در مسجدال رام یا مشاعر ح م شدد .در این صدرت ،با فرض عدمضیق وقات ،بارای انجاام
عمرۀ تمتج پس ا حصد بتبددی اقدام م کاد .در فرض دوم نیز ابتال به بیماری مانج ا انجام اعما عمرۀ
تمتج است و مکلف باید پس ا با یافت سالمت  ،به انجام عمرۀ تمتج و سپس ح اقدام کاد.
باابراین ،در هر دو فرض چاانچه مکلف در میقات ُم رم و پس ا آن متدجه ابتال به بیماری شدد ،انجام
اعما عمره تا مان بتبددی و اطمیاان ا ناق نبددن و سرایتنکردن بیماری به دیگران به تأخیر م افتد.
اما اگر پس ا بتبددی ،فرصت برای انجام اعما عمرۀ تمتج ضیق باشد ،همۀ فقتا منتقدند بایاد نیات
خدد را به ح افراد برگرداند و با همان احرام بهسمت عرفات برود و پس ا انجام مااسح ح  ،عماره را باه
جا آورد (صاحبجداهر .)10/32 ،اما م

اختال این است که چه مان فرصت برای انجام عمرۀ تمتج

ضیق م شدد .علت اختال نیز اختال نصدص در این میاه اسات .بار اسااس روایاات کاه غالباا سااد
ص ی

دارند 1،پا نظریۀ متم ا فقتا در ارتباط با مالک ضیق وقت وجدد دارد که عبارتاناد ا  :غارو

 .1متن روایات بهترتیب به شرح یر است:
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ
َ ْ ْ
َ َُْْ ََ َ ُ ُ
َ َ
َ َّ َ
َ
دن؟ َقا َ َ « :ی َت َم َّت ُج َما َظ َّن َأ َّن ُه ُی ْدر ُك َّ
الا َ
اس بما » (کلیاا ،
 .1أح َمد ُبن ُم َ َّمد عن ْابنفضا عن ْابن ُبک ْیر ع ْن َب ْنض أ ْص َ اب َاا أن ُه َسأ أ َباع ْبدالله(ع) عن المتنة مت تک
.)000/0
َُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ج ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ
ُ َ َ َّ
ُ
ُ
ْ َ َ َ
ُ َ
َ
َ َ َ
َ
ان ل ْیلاة
 .8عل ّي ْب ُنإ ْب َراه َیم ع ْن أبیه ع ْن إ ْس َماعی بن َم َّرار ع ْن ُیدن َس ع ْن َی ْنقد ْبنش َن ْیب المیثم جي قا َسم ْنت أ َباع ْبدالله(ع) یقد « :آبأس للمتمتاج إن لام ی ارم م
َّ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ
الترو یة مت ما تیسر له ما لم یخف فدت المدقفین» (همان).
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ج َ ْ َ َ ْ َّ
َْ
الص َافا َو ْال َم ْار َوة َماا َأ ْد َر َك َّ
الله(ع) َقا َ ْ « :ال ُم َت َم جت ُج َی ُطد ُ ب ْال َب ْیت َو َی ْس َن َب ْی َن َّ
ُ .1م َ
الا َ
ااس بماا »
دس ُبنالقاسم عن ابنأبيعمیر عن حماد عن ال لبي عن أبيعبد
(طدس .)311/3 ،
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یدم الترویة (ابنبابدیه ،حدمقنع ،)23 ،وا رو عرفه (طدس  ،)110/3 ،خد فدت وقد اختیااری عرفاه
(شتید او  ،)113/3 ،خد فادت رکاا وقاد اختیااری عرفاه (عالماه حلا  )839/0 ،و خاد فادت
اضطراری عرفه (ابنادریس .)328/3 ،ا اینرو ،برای داوری ص یح آ م اسات روایاات مساتاد را بررسا
کایم .این روایات به شرح یر است:
 .1روایت مرسلۀ ابن بکیر ا امام صادق(ع) :ا امام صادق(ع) سؤا شد که فرصت انجام عمرۀ تمتج تا
چه مان است؟ فرمددند :عمرۀ تمتج را م تداند تا مان که گمان دارد باه جماج ماردم در مااا م رساد،
انجام دهد.
 .8روایت ینقد بنشنیب ا امام صادق(ع) :ا امام صادق(ع) شایدم که م فرمایاد :ایرادی ندارد که
متمتج اگر ا شب هشتم ذیال جه م رم نشده است ،هر مان که بتداند مادام که نترسد وقد در عرفات
و مشنر را ا دست بدهد ،م رم شدد.
 .1روایت ص یح حلب ا امام صادق(ع) :حلب ا امام صادق(ع) چاین نقا م کااد کاه حضارت
فرمددند :متمتج م تداند طدا و سن انجام دهد ،مادام که بتداند به جمج مردم در ماا برسد.
ٔ
درباره کس سؤا کردم که نیات انجاام هار دو
 .0روایت ص یح حلب ا امام صادق(ع) :ا حضرت
ح و عمره را دارد ،سپس (برای انجام عمرۀ تمتج) به مکه آماده اسات ،درحال کاه ماردم در عرفاتاناد و
م ترسد اگر طدا و سن را انجام دهد به وقد در عرفات نرسد؟ حضرت فرمددند :عماره را رهاا کااد،
هرگاه ح را انجام داد ،هماناد عایشه اعمالش را انجام دهد (نیات حا افاراد کااد) و قرباان برعتادۀ او
نیست.
 .3روایت ص یح جمی ا امام صادق(ع) :حضرت فرمددند :متمتج م تداند تا ظتر رو عرفه ،عمارۀ
تمتج را انجام دهد و تا ظتر رو عید قربان فرصت برای انجام ح دارد.

ٔ
دربااره متمتنا ساؤا کاردم کاه یادم
 .1روایت ص یح عیصبنقاسم ا امام صادق(ع) :ا حضرت

الترویة هاگام نما عصر وارد مکه م شدد ،آیا عمرۀ تمتج او فدت شاده اسات؟ فرمددناد :ناه ،او م تداناد
ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ج َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
َ ََ
ْ َ َ
الله(ع) َع ْن َر ُج َأ َه َّ ب ْال َ ج َو ْال ُن ْم َرة َجمینا ُث َّم َقد َم َم َّک َة َو َّ
الا ُ
اس ب َن َرفات فخش َي إن ُه َد طا َو َس َن َب ْی َن
 .0ابنأبيعمیر عن حماد عن ال لبي قا  :سألت أباعبد
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ
الصفا و المروة أن یفدته المدقف؟ فقا  :یدع النمرة فِذا أتم حجه صاج کما صانت عائشة و آ هدي علیه (همان.)310 ،
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 .1و عاه عن صفدان عن عیصبنالقاسم قا  :سألت أباعبدالله(ع) عن المتمتج یقدم مکة یدم الترو یة صالة النصر تفدته المتنة فقا آ لاه ماا بیااه و باین غارو
َّ
الش ْمس( ...حر عامل .)890/33 ،
ْ
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
َ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ج ُ ْ َ ٌ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ َ
ُ .1م َ
دس ُبنالقاسم ع ْن ح َسن ع ْن عالءبن َر ین عن م مدبنمسلم قا  :قلت ْلبيعبدالله(ع) :إل مت یکدن لل اج عمرة؟ قا  :إل الس ر من لیلة عرفة (همان،
.)891

ساجدی ،ربانی؛ تأثیر بیماریهای مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج /

09

مابین عصر تا غرو آفتا عمرهاش را انجام دهد.
 .1روایت ص یح مسلم ا امام صادق(ع) :به حضرت گفتم :تا چه مان حاج م تداند عمرۀ تمتاج
را انجام دهد؟ فرمددند :تا س ر شب عرفه.
به نظر م رسد همانگدنه که برخ ا فقتاا نیاز اشااره کردهاناد (صااحبجداهر ،)13/32 ،اخاتال
مانهای بیانشده در روایات بهدلی اختال احدا افراد در رسیدن به عرفات است ،یرا چهبسا فردی اگار
با سایر مردم به ماا نرود نتداند عرفه را درک کاد و دیگری حت اگر ظتر رو عرفه نیاز ا مکاه خاارج شادد
بتداند خدد را به عرفات برساند .بااینوجدد ،به نظر م رسد روایت صا یح جمیا بتتارین مساتاد ا نظار
دآلت بر حکم به شمار م رود و بر این اساس باید گفت :مطابق با آن ،نتایت وقت انجام عمرۀ تمتج ،ظتر
رو عرفه است و متمتج باید وقد اختیاری در عرفات را کامال درک کاد.
البته اگر به اطالقات که بیان م کاد متمتج نم تداند به ح افراد عدو کاد ،تدجه کایم ،باید گفت :ا
این اطالقات ،فقط کس که اصال وقد در عرفات را درک نم کاد ،خارج م شدد .در این صدرت ،ساایر
مدارد ا جمله کس که بخش ا عرفات را درک م کاد ،در این اطالقات باق م ماند و چاین کسا حاق
عدو به ح افراد را ندارد .به نظر م رسد قد ص یح در مسئله این است که نتایت مان انجام عمرۀ تمتج
وقت ا ست که متمتج بتداند وقد اختیاری رکا عرفات یا هماان مسامای وقاد را درک کااد (ساب ان ،
.)011/8
اگر تا فرارسیدن مان ح  ،بتبددی کام نیابد؛ بهطدریکه بتداند وقد اختیاری یا اضطراری عرفاات
را درک کاد ،پس ا بتبددی کام باید به ادای عمره بپردا د و طدا نساء و نماا آن را نیاز باه جاا آورد .در
واقج چاین فردی مدفق به انجام ح نشده و حدوث بیماری کاشف ا ت ققنیافتن استطاعت و عدموجد
ح برعتدۀ وی در آن سا است.
البته فرض دیگری هم متصدر است ،هرچاد ممکن است بهندرت اتفاق افتد؛ به این صدرت که مکلف
پس ا احرام در میقات ،متدجه ابتال به بیماری مسری ا ندع حاد آن شدد و شرایطاش بهگدنهای وخیم باشد
که امکان رفتن به مکه برایش فراهم نباشد و آ م باشد در جده یا مدیاه بستری یا به ایران با گردانده شدد .به
نظر م رسد در چاین فرض اگر مکلف بههیچوجه امکان و مان انجام عمره را ندارد ،م صدر 1باه شامار
آید و باید به وظیفۀ م صدر عم کاد و ا احرام خارج شدد (مظااهری .)381 ،اماا اگار امیاد فراوانا باه
حصد بتبددی او وجدد دارد؛ بهگدنهای که بتداند در فرصت ّ
مقرر ،عمرۀ تمتج یا ح افراد را به جا آورد ،تاا
 .1م صدر آن است که بهسبب بیماری ،ا عمره یا ح ممادع شدد (مظاهری.)321 ،
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مان که سالمت خدد را با یابد و بتداند به مکه رود و عمرۀ تمتج را انجام دهد یا باه عرفاات رود و اعماا
ح را شروع کاد ،در احرام م ماند.
بله ،ممکن است در فرض که بقای در احرام سبب عسروحرج برای وی شدد ،گفته شدد :چاین فاردی
به م صدر مل ق م شدد.
سؤال که ممکن است در این مجا نیز طرح شدد این است که چاانچه فردی در میقات ا ابتالی خدد
به بیماری اطالع یابد و ا طرف بداند تا مان حصد بتبددی فرصت برای انجام اعماا عماره نادارد ،آیاا
م تداند ا همان ابتدا به نیت ح افراد م رم شدد؟ کلمات و آرای فقتا در این خصدص مختلف است ،اما
عمدۀ نظ رات که در ب ث عدو ابتدای باندی مبتال به قاعدگ در میقات ب ث شده است را م تدان حاد
دو م در پذیرش و نپذیرفتن عدو ابتدای دانست.
أ .پذیرش عدو ابتدای  :ا طرفداران این نظریه م تدان ا م قق یزدی نام بارد .ایشاان ،جادا عادو
ابتدای را بنید ندانسته است (.)181/0
م قق آمل نیز بند ا بیان یح سری اشکا و جدا در این خصدص ،قد به جدا عادو ابتادای را
پذیرفته و منتقد شده است که جدا عدو ابتدای به این دلی است که نیتکردن عمل که مکلف م داناد
قادر بر انجام آن نیست ،ب منااست ( .)111/38ایشان همچاین در حکم به جدا عدو ابتادای  ،تمساح
به قاعدۀ میسدر را ممکن دانسته است (.)111/38
ا فقتای مناصر نیز امام خمیا ( ،)002/3قائ به جادا و آیتاللاه شابیری نجاان ( )30قائا باه
وجد عدو ابتدای است.
 .نپذیرفتن عدو ابتدای  :کلمات شتید او ظتدر در این دارد که مکلف نم تداند ا همان ابتدا باه
نیت ح افراد م رم شدد ،یرا ایشان برای عذر مجد عدو ا تمتج به افاراد ،باه خاد حایض مقادم بار
طدا مثا ده است؛ بدین مناا که اگر مکلف که وظیفهاش تمتج است به نیات عمارۀ تمتاج م ارم شاد،
بترسد قب ا انجام طدا دچار قاعدگ شدد ،بند ا احرام م تداند نیت خدد را به حا افاراد تبادی کااد
(شتید او  .)118/3 ،ا کلمات مقدس اردبیل نیز این مناا درخدر استفاده است ( .)80/1البته اگر کاربرد
عدو در کلمات این دو فقیه بزرگدار را مطلق و شام عدو ابتدای نیاز بادانیم ،ا آنجاکاه خاد حایض
م تداند قب ا احرام نیز م قق باشد ،جدا عدو ابتدای ا این کلمات درخدر استفاده است.
م قق خدی ا افرادی است که جدا عدو ابتدای را بنید م داند و منتقد است متبادر به ذهان ایان
است که این حکم ،مختص به جاه به ضیق وقت است ،یرا در فرض علم به ضیق وقت ،دلیل بر عدو
ابتدای قب ا داخ شدن در اعما عمره نیست و روایات عدو نیز همگ در خصدص عدو در اثاا و بند
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ا داخ شدن در عمره وارد شده است (موسوعةرحالم مرحدخوئی.)800/81 ،
ٔ
درباره عدو در اثاا و بند ا داخ شدن در
در نقد کلمات م قق خدی م تدان گفت :روایات عدو ،
عمره و پیشامد قاعدگ وارد شده است؛ اما بهطدر قطج م تدان ادعا کارد کاه ماالک جادا عادو در ایان
روایات ،علم به ضیق وقت است ،بهخصدص اگر در نظر داشته باشیم در اعصار گذشته و باهویژه در عصار
منصدمان(ع) بهدلی ایاکه مسافرت با اسب و شتر و امثا آن انجام م گرفت ،غالبا شاخص نم تدانسات
هاگام احرامبستن بهطدر یقیا

مان رسیدن به مکه و انجام عمره را پیشبیا کاد .باابراین ،اگر در برخ ا

این روایات ،پرسش ا جدا عدو راجج به باندی است که بهقصد انجام عمرۀ تمتج وارد مکه و سپس دچار
قاعدگ شده است ،ا اینروست که غالبا علم به ضیق وقت در آن مان برای مکلف حاص م شده است،
ٔ
فاصله میقاتها تا مکه و نیز افراد حائض ا نظر حکم و مدت مان قاعدگ یکسان نبادده
بهخصدص ایاکه
و نیست.
نتیجه ایاکه کالم م قق خدی پذیرفتا نیست و مستفاد ا روایات این است که علام ،مدضادع بارای
ثبدت تکلیف عدو است .باابراین باید گفت :تفاوت عالم و جاه به ضیق وقت در این است که جاه به
ضیق وقت در مان احرام به وظیفهاش که احرام به نیت تمتج است عم م کاد و پس ا علم پیاداکردن باه
ضیق وقت م تداند نیت خدد را به ح افراد تبدی کاد .اما عالم به ضیق وقت ،ا همان ابتادا م تداناد باه
نیت ح افراد م رم شدد .البته در هر دو صدرت چاانچه برای مکلف کشف خال شدد ،باید نیت خدد را
به عمرۀ تمتج مبد کاد (شبیری نجان .)30 ،
باتدجهبه مطالب بیانشده روشن شد ،حق به جانب فقیتان است که منتقدند مکلف در فرض مزبادر
م تداند ا همان ابتدا به نیت ح افراد ُم رم شدد.
 .8 .1ابتال به بیماری در مکه بعد از انجام عمرۀ تمتع
اگر مکلف در میقات به نیت عمرۀ تمتج ُم رم و برای انجام اعما راه مکاه و مساجدال رام شادد و
پس ا انجام عمرۀ تمتج ،متدجه ابتال به بیماری مسری ماناد کدید  39شدد ،همانگدنه که گذشت یا به نادع
حاد بیماری مبتال شده است که نیا به بستریشدن و استراحت دارد یا بهندع خفیف آن مبتال شده است کاه
بهخددی خدد مانج ا انجام مااسح ح نیست و در هر دو فرض ،چاانچه تا فرارسایدن ماان حا و درک
وقد اختیاری یا اضطراری عرفه بتبددی برایش حاص شدد ،م تداند به نیت انجام اعما و مااسح حا
تمتج م رم شدد و به عرفات برود (سب ان  .)011/8 ،اما اگر تا آن مان ،بتباددی حاصا نشاد ،در ایان
صدرت چه مکلف به ندع حاد و چه ندع خفیف ا این بیماری مبتال شده باشد ،چاانچه امکان حضدر بارای
وی در عرفات ّ
میسر باشد به ایاکه بتداند در خیمهای جدا ا سایر حجاج ،در سر مین عرفات حاضر شادد،
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آ م است بدین شیده وقد واجب در عرفات را انجام دهد ،اما چاانچه بهعلت بادحال و گرماا و کمبادد
امکانات نتداند تمام مدت را در عرفه بماند و فقط تدان انجام مقدار رکا وقاد را داشاته باشاد ،بهصار
حضدر و تدقف مدت مان ممکن ،م تداند واجب خدد را انجام دهاد ،مثا ایاکاه نزدیاح باه غارو در
عرفات حاضر شدد و مسمای وقد را درک کاد و چاانچه به این مقدار نیز نتداند ،ص ت حجش متدقف بر
درک وقد اضطراری عرفات در شب عید قربان است.
چاین فردی پس ا درک مسمای وقد اختیاری یا وقد اضطراری عرفه ،م تداند پس ا تدقف کدتااه
ٔ
نیمه شب عید قربان برحسب اختالف که وجدد دارد در مااا حاضار
در سر مین مشنرال رام ،قب یا بند ا
شدد و شبانه رم جمرۀ عقبه را انجام دهد و برای انجام قربان نایب بگیرد و پس ا آن به مکه رود .در ایان
صدرت ،چاانچه رو عید قربان بتداند به ماا با گردد ،باید در ماا حلق یاا تقصایر را انجاام دهاد .اماا اگار
امکان حضدر ایمن برای وی در ماا وجدد نداشته باشد ،م تداند در مکه حلق یا تقصیر کاد و مدهای خادد
را برای دفنکردن به ماا بفرستد.
همچاین فرد مبتال به ندع خفیف بیماری نیز چاانچه امکان حضدر ایمن وی در بین حجاج وجدد داشته
باشد ،پس ا وقد به عرفات باید به مشنرال رام رود و وقد واجب در سر مین مشنر را انجام دهد و پس
ا آن چاانچه امکان انتقا ایمن وی ماناد سایر حجاج به ماا وجدد داشته باشد ،در ماا مستقر م شدد.
لکن ا آنجاکه امکان رم رو عید قربان و حضدر در م

رم برای وی وجدد ندارد ،باید برای رما

و سپس قربان نایب بگیرد و سپس حلق یا تقصیر کاد و ا احرام خارج شدد.
بیتدته در ماا در هر دو فرض چاانچه ممکن نباشد ،ا مکلف ساقط است و انجام رم در رو یا دهم و
دوا دهم باید بهصدرت نیاب انجام گیرد .البتاه آ م اسات باهدلی تارک بیتدتاه در مااا باها ای هار شاب،
گدسفادی را قربان کاد (خدی  ،حدمعتم 129/3 ،؛ هاشم شاهرودی11/3 ،؛ فیاض )180 ،مگر ایاکاه
شب را در مکه به عبادت بگذراند (افتخاری .)130/3 ،چاین افرادی مجا ند اعما مکه (خمیا )038/3 ،
یا طدا

یارت ،نما و سن (شبیری نجان  )890 ،را در صدرت امکان ،بر وقدفین مقادم ساا ند ،مگار

ایاکه امکان حضدر ایمن برای آنان در مسجدال رام فراهم نباشد .در این فرض بایاد تاا حصاد بتباددی،
انجام اعما مکه را به تأخیر اندا ند.
 .1 .1ابتال به بیماری حین انجام مناسک حج
حکم چاین فردی باتدجهبه مان اطالع ا ابتال به بیماری متفاوت است؛ بدین مناا که اگر بند ا احرام
ح و قب ا رسیدن به سر مین عرفات یا هاگام حضدر در سر مین عرفات ا اباتالی خادد اطاالع یاباد،
چاانچه مریض او بهگدنهای باشد که بتداند به طدر منمد  ،وقاد واجاب خادد را در سار مین عرفاات و
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مشنرال رام ماناد سا یر حجاج ول جدای ا آنان انجام دهد یا بتداند وقد اختیاری عرفه (رکا یا واجب)
ٔ
و اضطراری ٔ
شابانه مشانر را درک کااد
شبانه مشنر (ساب ان  )012/0 ،یاا اضاطراری عرفاه و اضاطراری
(همان)؛ ح او ص یح است .اما چاانچه بیماری حاد بدده و امکان انجام وقدفین نباشاد ،بایاد باه عمارۀ
مفرده عدو کاد و تا مان که شرایط استطاعت برای وی مجددا فراهم نشدد ،ح بر وی واجب نم شادد
(همان .)083 ،همچاین اگر وضنیت بیماری او بهگدنهای باشد که فقط بتداند وقد اختیاری عرفاه را درک
کاد و امکان ادامۀ حضدر در مشنرال رام را نداشته باشد ،مطابق با روایاات و اصاح اقادا در ایان میااه،
حجش ص یح است (همان.)038 ،
باتدجه به آنچه بیان شد ،فرد مبتال به بیماری اگر بتداند وقد واجب را مطابق صدر مذکدر انجام دهاد،
چاانچه امکان حضدر در ماا و ادامۀ مااسح برایش فراهم باشد ،ماناد سایران عم م کاد و البته باید بارای
رم و قر بان نایب اختیار کاد ،اما اگر امکان ادامۀ حضدر در ماا پس ا وقد اضاطراری شابانۀ مشانر را
ندارد ،باید برای انجام رم و قربان  ،نایب اختیار کاد و پس ا انجام حلق یا تقصیر در مکه یا م ل که در
خارج ا ماا بستری شده است ،مدهای خدد را به ماا بفرستد (فاض لاکرانا  ،تفصمی رحدشمر عة113/3 ،؛
همد ،من سکرحدیج .)889 ،در این فرض همانگدنه که بیان شدٔ ،
بیتدته ماا بار وی واجاب نیسات و بارای
رم رو های یا دهم و دوا دهم باید نایب بگیرد و پس ا بتبددی اعما مکه را انجام دهد.
 .4چگونگی انجام مناسک و رعایت دستورالعملهای بهداشتی پیشگیرانه
ا آنجاکه در بیماریهای مسری ماناد کدید  ،39خطر سرایت بیماری و ابتالی دیگران بسیار یاد است
و تاکادن نیز راه ح قطن برای درمان آن شااخته نشده است ،باید تاحد امکان با رعایت دساتدرالنم های
تدصیه ٔ
شده کارشااسان و متخصصان بتداشات ا سارایت ایان بیمااری پیشاگیری کارد .یکا ا راههاای
پیشگیری ا ابتال و سرایت و شیدع اینگدنه بیماریها ،رعایت فاصله ا یکدیگر است .باابراین با ایان نگااه
باید چگدنگ انجام اعما عمره و ح را با رعایت دستدرالنم های بتداشت بررس کایم.
بدیت است امکان رعایت فاصله هاگام حضدر در مداقیت برای حجاج وجدد دارد و برای ایان ماظادر
کاف است تا حجم ورودی کسان که وارد مسجد ج فه یا شجره و سایر مداقیت م شدند کاتار شادد تاا
حجاج بتداناد با فاصلۀ آ م ا یکدیگر در مسجد حضدر یاباد و با گفتن لبیح م رم شدند.
ا آنجاکه طدا در مسجدال رام در م یط با نیز انجام م شدد ،با رعایت فاصله در هاگام طدا بین
ائران و مشخص کردن خط سیر برای آنان به دور کنبه ،امکان طدا ایمن وجدد دارد .بدیت است چاانچه
ٔ
فاصله بین کنبه و مقام ابراهیم(ع) نیز در این فرض بدون اشکا
ضرورت ،ایجا کاد ،طدا در خارج ا
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است ،یرا یا منتقد هستیم که طدا حد خاص ندارد یا قائ به لزوم انجام طدا در م دودۀ کنبه تا مقام
ابراهیم(ع) هستیم که مطابق با روایات و فتاوای فقتا ،طدا خارج ا این م دوده در فرض ضرورت بدون
اشکا است.
انجام سن در مسنا نیز با کاتر جمنیت ورودی به مسن و رعایت فاصلۀ بین حجاج ،ممکن است.
حضدر در سر مین عرفات و مشنرال رام نیز با ایجاد م دودیت در تناداد حجااج و اساتقرار آناان در
خیمهها با رعایت فاصلۀ مااسب ا یکدیگر ممکن است ،بهخصدص ایاکه مدت مان حضادر حجااج در
عرفات ،کدتاه است و در سر مین مشنر ،استقرار حجااج در فضاای آ اد صادرت م گیارد .اماا ا آنجاکاه
م دودۀ اختصاصیافته به هریح ا کشدرهای اسالم در ماا ظرفیت یادی برای گاجایش حجاج را ندارد
و ا طرف مدت مان حضدر حجاج در ماا نیز بیش ا سر مین عرفات و مشنر است و خیمههای مدجادد
ٔ
تتدیه مااسب برخدردار نیست ،چاانچه اسکان ایمان و م ادود
فنل در ماا نیز سقف کدتاه دارد و غالبا ا
حجاج در خیمه های ماا وجدد داشته باشد یا حجاج بتداناد خارج ا خیمه و در فضای با  ،نیم ا شب را
در ماا بگذراناد؛ بیتدته در ماا واجب خداهد بدد .اما اگر احتما سرایت بیماری و خطر ابتال به آن نزد عقال
ٌ
درخدر تدجه و منتدبه باشد و امکان حضدر ایمن در هیچ فرض ولد بهطدر م ادود در مااا بارای حجااج
وجدد نداشته باشد ،خد جان سبب اسقاط وجد بیتدته م شدد .البته آ م است باها ای هار شاب کاه
بیتدته ترک م شدد گدسفادی قربان کاد ،مگر ایاکه شب را به عبادت در مکه سپری کااد .در ایان صادرت
برعتدۀ حجاج است که در هر رو به ماا بیایاد و پس ا انجام رما  ،مااا را تارک کاااد .البتاه در صادرت
امکان ،کدچ ا ماا در رو دوا دهم باید بندا ظتر صدرت گیرد.
نتیجهگیری
نتای حاص ا پژوهش را م تدان در مدارد یر خالصه کرد:
َ
َ
َ
 .3ا اطالق آیۀ شریفۀَ ...« :و ل َّله َع َل َّالااس ح ُّ ْال َبیت َمن ْاستطاع إلیه َسبیال »...و نیز ا روایات ّ
مبین
استطاعت چاین استفاده م شدد که تدان جسم برای پیمایش مسیر (ابتدای اعزام به ح ) و انجاام اعماا
در مان خددش ،شرط ت قق استطاعت بدن برای تنلق وجد ح برعتدۀ مکلف است و اگار اباتال باه
بیماری در مکه اتفاق افتد ،بهگدنه ای که مانج ا انجام اعما و مااسح ح شادد و ماان ا دسات بارود؛
ابتال به بیماری کاشف ا عدماستطاعت مکلف است و چاانچه مکلف ُم رم شدد و بیماری ماانج ا ورود
او به مکه و انجام عمره یا ح شدد ،مصداق م صدر م شدد.
 .8اگر مکل ف بند ا ورود به مکه و قب ا انجام عمرۀ تمتج به بیمااری مباتال شادد ،بایاد تاا حصاد

ساجدی ،ربانی؛ تأثیر بیماریهای مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج /

78

بتبددی انتظار بکشد .در این صدرت اگر بند ا با یافت سالمت  ،فرصت انجام عمرۀ تمتج داشت؛ اعماا
عمره را انجام م دهد ،وگرنه باید به نیت ح افراد ُم رم شادد .همچااین اگار در میقاات متدجاه اباتال باه
بیماری شدد و بداند تا آخرین مان ممکن فرصت انجام عمرۀ تمتج نم یابد ،مطابق با اصح اقدا م تداند
ا همان ابتدا به نیت ح افراد ُم رم شدد.
 .1اگر مکلف بند ا ُم رم شدن برای انجام ح تمتج متدجه ابتال به بیماری شد ،چاانچه بتداند اعما

و مااسح ح را ولد با جداشدن ا سایر حجاج انجام دهد؛ ح او مجزی است .البته برای انجاام رما و
قربان بهعلت عدمامکان حضدر در م

رم و قدرتنداشتن بر قرباان آ م اسات نایاب اختیاار کااد.

همچاین چاانچه امکان حضدر ایمن در ماا را نداشته باشد ،وجد بیتدته در ماا ساقط م شدد.
 .0اگر ابتال به بیماری بند ا ُم رمشدن برای انجام ح تمتج حاد بدد ،بهطدری که مکلف فقط بتداند
وقد اختیاری عرفه یا اضطراری عرفه و اضطراری شبانه مشنر را درک کاد؛ ح او ص یح اسات و اداماۀ
مااسح با انتخا نایب صدرت م پذیرد.
 .3انجام اکثر اعما و مااسح ح با رعایت فاصله و کاتر مقدار جمنیت ورودی در مساجدال رام،
مسن  ،م

رم و سایر اماکن ممکن است و خلل را به اعما و مااسح حا وارد نم ساا د ،اماا اگار

امکان اسکان ایمن حجاج در سر مین ماا وجدد نداشته باشد ،بهطدری که خاد خطار جاان و اباتال باه
بیماری ،عقالی و درخدر تدجه باشد؛ بیتدته در ماا واجب نخداهد بدد.
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