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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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 بر استطاعت و اعمال و مناسک حج خطرناک یمسر یهایماریر بیتأث

 
 )نویسنده مسئول(ساجدیدکتر مهدی 

 دانشگاه قرآن و حدیث استادیار
Email: mehdisajedi85@yahoo.com 

 ربانی حسام الدیندکتر 
 حدیث و قرآن دانشگاه استادیار

 دهیچک
  حاصا  ا  ی. نتااشاددبررسا  م اعماا  و مااساح حا   بر استطاعت و یمسر یهایماریر بیتأث در این جستار،

مااسح را تاا  ادایو فرصت  اشدچاانچه خطرناک ب یمسر یماریکه بعبارت است ا  ایا یاکتابخانهپژوهش با روش 
 ،باشد  باقتدانایي مالي او  کهدرصدرت د و شد ا  استطاعت خارج م ويممکن ا  فرد مبتال سلب کاد،  ن  مان  یآخر

ن یمدجادد در سار م ی  مسر یماریبه ب یبرخدردار و ا  ابتال  د اقدام کاد. اما اگر ا  سالمت جسمید بایجد در سا 
خاد  ا  اباتال ماانج وجاد  حا   ،باشاد یا و عقال یدق ،یماریظن ابتال به ب کهدرصدرت عربستان خائف است، 

 یمااریت بیح ا  سارایرانه و صا یشاگیدهاد در عربساتان، اقادامات پ یا احتما  قدیبداند  کهو درصدرت  دشد م
 ،رانهیشگیو پ  اطیاقدامات احت باوجدد ، چاانچهن فرضیست. در ایخد  مزبدر مانج وجد  ح  ن ،ردیگ صدرت م

ت دستدر پزشح، اعما  و مااسح خادد ین حا  بتداند قب  ا  گذشت  مان با رعایمبتال شدد و در ع یمسر یماریبه ب
اعماا ،  ادایو عادم امکاان  یماریب گرنهو ،است یجبات و ارکان به اتمام رساند، ح  او مجزرا ولد با اکتفا به اق  وا

 کاشف ا  عدم استطاعت او در آن سا  است. 
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 مقدمه
ااساح مناادی درگیار شاده، انجاام عباادات و م 39امرو ه که دنیا با بیماری مسری و خطرناک کدیاد 

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. 

یا و احتماا  سارایت بااآی آن و نبادد داربددن این بیماری در دنخصدص در فرض ادامهوجدد و بهاما بااین
واکسن و درمان خاص برای آن تا  مان  مشخص، مسئلۀ استطاعت و انجاام مااساح حا  را باا ابتاماات  

 رو ساخته است. روبه
گیرد و شدن شرایط وجد ، فریضۀ ح  برعتدۀ مکلف قرار م روشن است با ت قق استطاعت و فراهم

کاد، اقادام کااد. فر و امدری که انجام این فریضه را برایش میّسر م وی مدظف است برای تتیۀ مقدمات س
اما استطاعت  که مدضدع وجد  ح  است، مفتدم  شرع  است که شام  تدانای  مکلف در هر دو جاباۀ 

نروة الدثق ، الحاشیه  ،؛ اصفتان 8/311؛ م قق سبزواری، 31/833جداهر، مال  و بدن  است )صاحب
(؛ بدین مناا که شارعا  در صادرت  بار 3/23؛ صاف  گلپایگان ، 1/10الدین، ؛  ین8/310؛ میایه، 0/191

کاد که وی بتداند ا  عتدۀ مخارج ح  برآید و نیز ا نظر  جسام  ا  مقاداری ا  مکلف، مستطیج صدق م 
 تدان برخدردار باشد که بتداند اعما  و مااسح ح  را انجام دهد. 

ت؛ ینااا  سااالمت  و تدانااای  جساام  م اا  ب ااث اساات. در ندشااتار حاضاار، بخااش دوم اسااتطاع
به شرایط مدجدد کادن  در جتان و احتما  ابتال به این بیماری مسری و خطرناک، این دیگر، باتدجهعبارتبه

شدد که در چه فرض  مکلف ا نظر  بدن  مستطیج خداهد بدد؟ آیاا خاد  ا  اباتال باه ایان سؤا  مطرح م 
های آیااده عربساتان بتداناد ساالمت  دۀ مکلف است؟ آیا اگر فرضا  در سا بیماری سبب سقدط ح  ا  عت

حا  همچاان خد  ابتال به این بیماری وجادد داشاته باشاد، طدر نسب  تأمین کاد، ول  درعینحجاج را به
ح  قطن  درماان کشاف نشادد گیرد یا چاین خدف  تا  مان  که راهوجد  ح  برعتدۀ افراد سالم قرار م 

  ت قق استطاعت است؟ همچاین اگر فردی قب  ا  سفر باه عربساتان باه ایان بیمااری مباتال شادد، مانج ا
وضنیت استطاعت و وجد  ح  بر وی چگدنه خداهد بدد؟ عالوه بر ایان، چاانچاه در عربساتان باه ایان 

 جا آورد؟ بیماری مبتال شدد، چگدنه باید اعما  و مااسح خدد را به 
شدند، اعماا  طدر م دود به ح  مشّر  م رح است که افرادی که گرچه بهدرنتایت نیز این سؤا  مط

طدر کام  به وظیفۀ شرع  خدد را باید به چه صدرت انجام دهاد که هم ا  خطر ابتال در امان بماناد و هم به
 خدد عم  کرده باشاد؟ 

 کایم.  های مذکدر، مااسب است استطاعت را ا  ماظر شارع واکاویقب  ا  پاسخ به پرسش



 031،  شمارة پیاپی 3، شماره چهارم، سال پنجاه و قه و اصولفنشريه / 08

 

 . تفسیر استطاعت شرعی1

...»...مطابق با آیۀ شریفۀ أ. قرآن:  یال  َلْیه  َسب  اس  ح  ُّ اْلَبْیت  َمن  اْسَتَطاَع إ  ه  َعَل  الاَّ
لَّ ( 91آ  عمران: «)َول 

، تمیز برای فن  اْسَتطاَع است و ماظدر ا  آن را مشاخص م و باتدجه یال  طباطباای ، کااد )به ایاکه کلمۀ َسب 
هرکس تدان و استطاعت آ م در پیمایش مسیر و رسیدن به مکه و انجام اعما  و مااسح حا  را  (؛3/333

دیگر، فن  استطاع در آیۀ شریفۀ فدق، اطالق دارد و شام  تادان عبارتدارا باشد، ح  بر او واجب است. به
شدد. باابراین، اسح ح  م مال  و تدان جسم ، چه در مرحلۀ ط  مسیر و چه در مرحلۀ انجام اعما  و ما

کاد که بتداند ا  ابتدا با سالمت  آ م برای انجام اعماا  و مااساح  مان  بر فرد  مکلف، مستطیج صدق م 
سمت سر مین وح  حرکت کاد، همچاین پس ا  رسیدن به عربستان در  مان انجام اعماا  عمره و ح  به

شدد، ا  سالمت  کام  برای ادای وظایف خدد ع م ال جه شروعمره و سپس اعما  ح  که ا  رو  نتم ذی
 برخدردار باشد. 

سمت عربستان دچار بیماری باابراین، مستفاد ا  اطالق آیۀ مذکدر این است که اگر ا  ابتدای حرکت به
امکان اعزام وی به مکه در  مان بیماری، وجاد  حا  برعتادۀ وی، بار آخارین  ماان به عدمشدد، باتدجه
شدد؛ ینا   مان  که بتبددی  کام  یافته و خطر ابتالی دیگر حجاج نیز وجدد نداشته منلق م امکان اعزام 

و اعزام وی نیز به عربستان امکان داشته باشد. در این فرض اگر تا آخارین ل ظاه، بتباددی یافات و امکاان 
اگار تاا آخارین  اش باق  است، اماااعزام ایمن او نیز فراهم شدد، همچاان استطاعت و وجد  ح  برعتده

 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. 
داشتن تدان و سالمت جسم  برای انجام اعما  در  مان مخاتص باه آن دآلات  یه نیز بر لزوماطالق آ

شدن و اقامت وی در آنجاا وجادد رو اگر در سر مین وح  به بیماری مبتال شدد و امکان بستریدارد، ا این
اعماا  و  داشته باشد، وجد  ح  برعتدۀ او متدقف بر با یاب  ساالمت  قبا  ا  ضایق وقات بارای انجاام

 مااسح ح  است. 
 شده به مسئلۀ استطاعت، به شرح  یر است: روایات پرداختهب. روایات: 

ْدبن  َأُبدَعل  ا  امام صادق)ع(:  1ی ی  ا  َذریحبن. روایت ص یح صفدان3 ی َعْن ُمَ مَّ ْشَنر 
َ
ار  اْْل اْلَجبَّ َعْبد 

                                                 
(. شایخ طدسا ، 2/64، معجم رجام ارحدیم   نق  ا  نجاش ، ابدعل  اشنری را ثقه و فقیه بین اص ا  و کثیر الروایة منرف  کرده اسات ). م قق خدی  به1

ی ی  را اوثاق افاراد بننق  ا  شیخ طدس ، صافدان(. عالمه حل  به392، حالبوحب-حدطوسی حدشیخ جا اتبان را ثقه دانسته است )الصاب عبدالجباربنم مدبن
(. شیخ طدس ، ذریح الم ارب  را ثقه و دارای اصا  دانساته 99خالصة اآقدا ، -حدعالمة جا ا مانش دانسته است. وی ا  اص ا  اجماع شمرده شده است )
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یح  بن  َعْن َصْفَدان ب   َع یْ ی  َعْن َذر  )ع( َقاَ : ْن َأب  اْلُمَ ار  ه 
اللَّ ْسااَلم  َلاْم »َعْبد  اَة اْس  َمْن َماَت َو َلاْم یُ ا َّ َحجَّ

یاا   یه  اْلَ  َّ َأْو ُسْلَطاٌن یْمَاُناُه َفْلیُماْت یُتدد  یُق ف  ه  َأْو َمَرٌض َآ یط  ُف ب  ح َحاَجٌة ُتْج   ْن َذل  یا   یْمَاْنُه م  « َأْو َنْصاَران 
که ح  واجب )حجاة اآساالم( را انجاام هرکس که بمیرد درحال »ددند: حضرت فرم(؛ 6/249)کلیا ، 

که حاجت  نداشته که مانج ا  ا  انجام ح  شدد یا مریض  نداشته که سبب شادد تادان نداده باشد، درحال 
شادد انجام اعما  ا  او سلب شدد یا حاکم  نبدده که ا  انجام ح  تدسط او مماننت ور د، به او گفتاه م 

 «رود.(به آیین یتددی یا نصران  بمیرد )مسلمان ا  دنیا نم باید 
ُدبُن  1عماربن. روایت ص یح مناویة8 ا اْلَ َسن  ا  امام صادق)ع(: ُمَ مَّ دس   َرض  ه  الطُّ ْساَااد   ِ ُه َعْااُه ب  اللَّ

ید  َعْن َفَضاَلةَ بن  َعن  اْلُ َسین یةَ ْبن  َسن  ار  ْبن  َأیدَ  َعْن ُمَناو  )ع( َقاَ : َعْن َأب  َعمَّ ه 
اللَّ اه  »َعْبد  لَّ ُه َتَنااَل : َو ل  َقاَ  اللَّ

ْن کا ٌة َو إ  ْاَدُه َماٌ  َو ص  َّ َمْن کاَن ع  ه  ل  . َقاَ : َهذ  یال  َلیه  َسب  اس  ح  ُّ اْلَبیت  َمن  اْسَتطاَع إ  َجااَرة  َعَل  الاَّ لتج َفُه ل  َن َسادَّ
ْن َماَت َعَل   یَث َفاَلیَسُنُه َو إ  اه  اْلَ اد   ب 

ُد َماا یُ ا ُّ َذا ُهَد یج  ْساَلم  إ  ج  اْس  ْن َشَرائ  یَنة  م  ح َفَقْد َتَرک َشر  )حار « َذل 
فرماید: و ا  ناحیۀ خدا برعتدۀ مردم تکلیف  انجام خداوند متنا  م »(؛ حضرت فرمددند: 33/83عامل ، 

باشد. این آیه برای کس  است کاه ا  ماا  و  یاب  به ح  را داشتهاش است، برای کس  که تدان راهح  خانه
دلی  تجارت تاأخیر انادا د، مناذور نیسات و اگار ص ت و سالمت  برخدردار است و اگر انجام ح  را به

که ح  را انجام نداده بمیرد، دستدری را ا  دستدرات اسالم ترک کرده، چاانچه اسبا  حا  بارایش درحال 
 «فراهم باشد.

یااه  َعااْن »ا  امااام صااادق)ع(:  2حکمنب. روایاات حساااه هشااام1 یااد  َعااْن َأب  ْدح  اا  کَتااا   التَّ َو ف 
یَم بنَعل   بن  بن  ابَراه  اد  یه  َعْن ُمَ مَّ م  َعْن َأب  َشاام  َأب  َهاش  اه  اْلَ کم  َعاْن َأب  بن  ُعَمیر  َعاْن ه  ا  َقْدل  )ع( ف  اه  اللَّ َعْبد 

اس  ح   ه  َعَل  الاَّ
لَّ : َو ل  َوَج َّ ه  َعزَّ  ف   َبَدن 

ی ا  َذل ح؟ َقاَ : َمْن کاَن َص   . َما یْنا   ب  یال  َلیه  َسب   ُّ اْلَبیت  َمن  اْسَتطاَع إ 
َلةٌ  ا ُّ اْلَبیات  َمان  »(؛ ا  حضرت دربارٔه آیۀ شریفۀ 13)همان، « ُمَخلًّ  َسْرُبُه َلُه َ اٌد َو َراح  اس  ح  ه  َعَل  الاَّ

لَّ َو ل 
ی َلیه  َسب  هارکس ا  »سؤا  شد که مقصادد خداوناد متناا  ا  آن چیسات؟ حضارت فرمددناد: « ال  اْسَتطاَع إ 

ص ت بدن  برخدردار باشد و مسیر  رفتن به ح  برای او خال  ا  هرگدنه مانج بادده و  اد و تدشاه و مرکاب 

                                                                                                                   
 (.07، فهرستحداست )

 اید بن(؛ نجاشا ، فضاالة1/06، حد جرحدنضی سنید اهدا ی، فقیت  ثقه و جلی  القدر و ا  اص ا  امام رضا)ع( بدده است )مرتضدی لاگرودی، بن. حسین 1
فردی سرشااس، ثقه و دارای شأن و مقام باآ  مناویه رااب عماربنبنداری منرف  کرده است. همچاین وی، مناویةا دی را ثقه در حدیث و دارای استقامت در دین

 (.612تا317، حدنج شی جا ادر بین اص ا  دانسته است )نجاش ، 
سیدب رالنلدم (. 247، حدنج شی جا اابراهیم را ا  روات  دانسته است که ثقه در گفتار، مدرد اعتماد و دارای مذهب ص یح است )نجاش ، بن. نجاش ، عل  2

 حدفوحئم هاشم، ا  اص ا  امام رضا)ع( و امام جداد)ع( و فردی کثیر الروایة، سدید الاق  و مقبد  ال دیث است )ب رالنلدم، بنشان، ابراهیمپدر ای منتقد است
 (.323و  396حکم در جاللتش هیچ اختالف  نیست )حل ، رجا  داوود، بنعمیر ا  اص ا  اجماع است و هشاماب (. ابن1/639، حدرا دیة
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 «سفر را داشته باشد.
ناد، اساتطاعت بار مطابق با روایات مذکدر، در تفسیر آیۀ شریفه که همگ  ا  ساد ص ی   برخدردار

ماظدر امدری متدقف است؛ ا قبی  دارابددن ما  برای مخارج سفر و ادارۀ  نادگ ، ساالمت  و تادرسات  باه
مناای اطمیاان خاطر ا  امایات و بددن مسیر ا  مانج بهداشتن بر پیمایش مسیر و انجام اعما  و خال قدرت

گیارد. اماا بناد ا  ۀ ح  برعتدۀ مکلف قرار نم سالمت سفر. اگر هرکدام ا  این امدر م قق نباشد، فریض
ایاکه مکلف چاین استطاعت  برایش حاص  شد، باید به این سفر اقدام کاد و تتیۀ مقدمات سفر ماناد تتیاۀ 

هاا بار او واجاب وسای  آ م برای سفر، تتیۀ مرکب، اخذ گذرنامه و روادید، پرداخت عدارض و مانااد این
تداند هریح ا  این مقدمات را قب  ا  اتمام فرصات  انجاام عمارۀ تمتاج و درک شدد. گفتا  است هرگاه نم 

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. 

یه  اْلَ  َّ َمَرٌض »البته مستفاد ا  روایت او  و ا  عبارت  یُق ف  این است کاه مارض یاا بیمااری در  «َآ یط 
صدرت  مانج ا  ت قق استطاعت است که مستدام باشد و در حالت مریض ، تدان انجام اعماا  و مااساح 

در صدرت  مانج ا  ت قق استطاعت اسات کاه  39رو ابتال به بیماری کدید ح  ا  مکلف سلب شدد، ا این
تلزم بستری یا استراحت در م یط خاص باشاد؛ ثانیاا  سابب سالب امکاان اعازام اوآ  در مرحلۀ حاد و مس

 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 

عزام ایمن برای او وجدد دارد، سالمت  خدد را با یاباد؛ اباتال باه درمان نباشد یا تا آخرین  مان  که امکان ا
بیماری مانج ا  ت قق استطاعت نیست. بله، اگر به گدنۀ خفیف  این بیماری مبتال شدد، صر  ابتال ماانج ا  

واسطۀ سارایت بیمااری که خطر ابتالی دیگران بهانجام اعما  و مااسح در خصدص وی نیست؛ اما ا آنجا
(. البتاه در ایان 33/10گدنه ابتال نیز مانج ا  ت قق استطاعت اسات )نراقا ، ه سایر وجدد دارد، اینا  وی ب

 1«تخلیاة السار »نیافتن استطاعت سرب  است؛ بدین مناا که عادان وجد  ح ، ت ققفرض، علت عدم
ماانج گااه  در روایت مذکدر گرفته شده است، بر وی صادق نیست، چاه ایاکاه « مخل  سربه»که ا  فقرۀ 

ای است که امکان سارایت باه خارج  و گاه  داخل  است و در ایاجا مانج ا  سیر و رفتن به مکه، بیماری
 دیگران دربارٔه آن بسیار قدی است. 

ناک است، چگدنه مقّدم اساتطاعت فارد باه شامار ممکن است گفته شدد بیماری که برای دیگران خطر
                                                 

)سب ان ،  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. ماظ1
1/291.) 
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 رود؟ م 
حضدر شخص بیمار، سبب ضارر و خطار بارای دیگاران اسات، عاادان  تدان گفت: وقت در پاسخ م 

شادد و تداند اقدام به ح  کاد و بیماری ماانج ا  وجاد  حا  م شدد و شرعا  نم حرمت بر آن مترتب م 
اند که مانج شرع  ماناد مانج عقل  و حس  و بلکه اقدٰی ا  آن است )مدسدی عامل ، فقتا نیز تصریح کرده

 . (8/801و  1/300
رود، بلکاه بیمااری مساری مانااد بددن بیماری، مانج به شمار نم البته باید تدجه داشت صر  مسری

های دیگری ماناد سارماخدردگ  نیاز دلی  خصدصیات  که دارد مانج ا  سیر است؛  یرا بیماریبه 39کدید 
مااساح نیسات و خطار  وجدد دارد که ا  قضا شایج و مسری نیز است، اما در فرض سرایت، مانج ا  انجام

دلی  ایاکاه ها وجدد ندارد، لکن ایان نادع بیمااری باهرفتن جان شخص یا دیگران نیز در خصدص آنا بین
ممکن است با سرایت، سبب ابتالی حاد فرد دیگر شدد و ا طرف  تا این  مان دارو و درماان قطنا  نادارد، 

بددن ایان بیمااری باشاد. بااابراین، مساری همراه داشتهبسا ممکن است خطر مرگ دیگری را بهسرایت چه
 بددن و نبدد راه درمان برای آن، مانج ا  اعزام و سیر مکلف به ح  است. عالوه خطرناکبه

 . خوف ابتال به بیماری و تأثیر آن بر وجوب و استطاعت2

م باه قب  ا  سافر و اعازا 39آنچه تاکادن ب ث شد، فرض ابتال به بیماری مسری خطرناک  چدن کدید 
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 

 ست؟ واجب است یا خد  ا  ابتال، مانج ا  تنلق وجد  ح  برعتدۀ مکلف ا
رسد ابتدا باید بین خدف  که ماشأ عقالی  دارد با خادف  کاه مدهادم در پاسخ به این پرسش به نظر م 

است تفصی  قائ  شد؛ بدین مناا که اگر مکلف بداناد یاا ظان قادی داشاته باشاد باه ایاکاه در عربساتان 
چاان  به ایان یبادی آنشدد یا در فرض اجرا، پاهای بتداشت  برای حفظ جان حجاج اجرا نم دستدرالنم 

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 مّدنظر  عقالست، قطنا  چاین خدف  مانج ا  تنلاق وجاد  حا  

امایت مسایر و ر جاان   ناشا  ا  عادم(؛ چراکه فرق  بین خد  خطا0/080برعتدۀ مکلف است )یزدی، 
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. 
نکردن دستدرات بتداشت  وجدد ندارد و اجرای مااسح و اعماا  بله، اگر خد  جان  ناش  ا  مراعات
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ای که با فرض رعایت ایان گدنههای بتداشت  است، بهادی و اسکان حجاج همراه با رعایت دستدرالنم عب
دستدرات، احتما  ابتال بسیار اندک خداهد بدد، خد  ا  جان و ابتال به بیماری، خاد  مدهادم باه شامار 

ت، مانج ا  وجد  حا  رود و ا  دید عقال چاین خدف  رافج تکلیف نیست. نظیر این خد  نیز در روایام 
که در دو روایت ذی ، ا  حکم  ن  سؤا  شده که درصادد اسات بادون همراها  به شمار نرفته است. چاان

حا  ا  مسافرت بدون همراه خائف است، اما امام)ع( قطج م رم به سفر ح  واجب مبادرت ور د و درعین
باددن در اعتماد و صرفا  با علام باه همراه سالمت بدون همراه  م رم یا فرد مدرد و اطمیاان و حت  ظن به

اند. این دو روایت به قرار سفر با کاروان متشک  ا  جمن  ا  مؤماان  منتمد را برای وجد  ح  کاف  دانسته
 ذی  است: 

)ع( َعان  اْلَماْرَأة  َتُ اُ  »عمار ا  امام صادق)ع(: بن. روایت ص یح مناویة1 ه 
اللَّ َلا   َقاَ : َسَأْلُت َأَباَعْبد  إ 

َقاات   َییر  َول  ؟ َفَقاَ : َآ َبْأَس َتْخاُرُج َماَج َقاْدم  ث  (؛ ا  8/012، حدفقیم ربابدیاه،ابن؛ 2/292کلیاا ، « )َمکَة ب 
اش برای انجام ح  به مکه برود، حضارت حضرت دربارٔه  ن  سؤا  کردم که قصد دارد بدون همراه  ول 

 ا  افراد منتمد به مکه رود.تداند با گروه  فرمددند: اشکال  ندارد، م 
)ع( َقاَ : َسَأْلُتُه َعان  اْلَماْرَأة  َعْن َأب  »حجاج ا  امام صادق)ع(: بن. روایت ص یح عبدالرحمن8 ه 

اللَّ َعْبد 
ح َذل  ْر َعَل  َمْ َرم  َفاَل َبْأَس ب  َذا کاَنْت َمْأُمدَنة  َو َلْم َتْقد  ؟ َفَقاَ : إ  َییر  َمْ َرم   ب 

(؛ ا  11/136ر عاامل ، )ح «َتُ  ُّ
خداهد اقدام به ح  کاد. فرمددند: اگر ا  ایما  حضرت دربارٔه  ن  سؤا  کردم که بدون همراه  م رم م 

 کردن م رم  با خدد نیست، اشکال  ندارد.حا  قادر بر همراهبرخدردار است و درعین
فظ جاان یاا آبارو بارای مکلاف مستفاد ا  این دو روایت این است که اگر اطمیاان خاطر به امایت و ح

وجدد داشته باشد، وی مدظف به ادای مااساح حا  اسات. ماشاأ خاد  ا  خطار جاان  یاا در منارض 
گزار است؛ اما ممکن است گفته شدد اطالق بددن عرض و آبرو در این دو روایت، نبدد  همراه برای ح خطر

دارد؛ بدین مناا که اگر فردی که سالم دو روایت حاک  ا  این است که ماشأ خد ، تأثیری بر وجد  ح  ن
است ا  ابتال به بیماری در مکه و سر مین وح  خائف باشد، اما وثدق و اطمیاان  بارای وی در خصادص 

های بتداشات  بارای ماندن ا  خطر ابتال به بیماری وجدد داشته باشاد، باه ایاکاه بداناد دساتدرالنم سالم
شدد، این اطمیاان برای طدر جدی در مکه و مشاعر ح  اجرا م هجلدگیری ا  شیدع و سرایت این بیماری ب

 حکم به وجد  ادای مااسح ح  و عمره کاف  است. 
ها کاد این است که مسئدآن ح  در عربستان و دیگر کشادرالبته آنچه مسئلۀ اخیر را ساده و راحت م 

صدرت ندع  پذیری را بهمیزان ریسحالملل ، های بیننظر سا مانهای دقیق علم  و ت تبر اساس برآورد
های آن اتخااذ دهاد و تصمیم کل  دربارٔه تنطیل  یا اجرای مااساح و ترتیباات و م ادودیتتشخیص م 
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وجدد، منیار ساجش، تشخیص  خدد مکلف است و البتاه تصامیمات و رعایات ضادابط کااد، اما بااینم 
 شدن وضنیت برای شخص مکلف دارد. سفر ایمن تدسط دولت عربستان تأثیر بسزای  در روشن

 . ابتال به بیماری پس از اعزام به عمره و حج تمتع 3

که مکلف با احرا  شرایط استطاعت، اقدام به سفر ح  کاد، اما در سر مین وحا  مباتال باه درصدرت 
 شدد، این ابتال در چاد فرض درخدر  بررس  است:  39بیماری مسری و خطرناک  مث  کدید 

 بتال به بیماری در میقات. ا0. 3
شدن ندارد یا دچار ندع حااد طدر خفیف به بیماری مبتال شده و نیا  به بستریدر این فرض یا مکلف به

بیماری شده و الزاما  باید در مکه بستری شدد. در فرض او ، ابتال به بیماری مانج ا  انجاام اعماا  عماره و 
بیشتر بین ابتال و شاروع اعماا  و مااساح حا  فاصاله  خصدص اگر  مان دو هفته یاسپس ح  نیست، به

ای بتبددی شدد، چه ایاکه به گفتۀ غالب کارشااسان پزشک ، فرد مبتال به بیماری، پس ا  استراحت دوهفته
یابد، لکن ا آنجاکه احتما  سرایت این بیماری باه دیگاران بسایار قادی اسات، بیمااری ماانج ا  کام  م 

ضیق وقات، بارای انجاام شدد. در این صدرت، با فرض عدمیا مشاعر ح  م حضدر وی در مسجدال رام 
کاد. در فرض دوم نیز ابتال به بیماری مانج ا  انجام اعما  عمرۀ عمرۀ تمتج پس ا  حصد  بتبددی اقدام م 

 تمتج است و مکلف باید پس ا  با یافت سالمت ، به انجام عمرۀ تمتج و سپس ح  اقدام کاد. 
ر هر دو فرض چاانچه مکلف در میقات ُم رم و پس ا  آن متدجه ابتال به بیماری شدد، انجام باابراین، د

 افتد. نکردن بیماری به دیگران به تأخیر م سرایتنبددن و اعما  عمره تا  مان بتبددی و اطمیاان ا  ناق 
منتقدند بایاد نیات  اما اگر پس ا  بتبددی، فرصت برای انجام اعما  عمرۀ تمتج ضیق باشد، همۀ فقتا

 سمت عرفات برود و پس ا  انجام مااسح ح ، عماره را باهخدد را به ح  افراد برگرداند و با همان احرام به
(. اما م   اختال  این است که چه  مان  فرصت برای انجام عمرۀ تمتج 32/10جداهر، جا آورد )صاحب

ه اسات. بار اسااس روایاات  کاه غالباا  سااد شدد. علت اختال  نیز اختال  نصدص در این  میاضیق م 
اناد ا : غارو  پا  نظریۀ متم ا  فقتا در ارتباط با مالک ضیق وقت وجدد دارد که عبارت 1ص ی   دارند،

                                                 
 ترتیب به شرح  یر است:متن روایات به  .1
د  َعن  اْبن  َأْحَمْدبُن . 1 ا   َعن  اْبن  ُمَ مَّ ُه َسَأَ  ُبَکْیر  َعْن َبْن َفضَّ َاا َأنَّ )ع( َعن   ض  َأْصَ اب  ه 

اللَّ ا  »َتُکدُن؟ َقاَ :  اْلُمْتَنة  َمَت  َأَباَعْبد  م  اَس ب  ُك الاَّ ُه ُیْدر  ُج َما َظنَّ َأنَّ )کلیاا ، « َیَتَمتَّ
0/000.) 
ّي 8 ی ْبُن . َعل  ْسَماع  یه  َعْن إ  یَم َعْن َأب  ْبَراه  ار  َعْن ُیدُنَس َع بن  إ  )ع( َیُقدُ : ْبن  ْن َیْنُقد َمرَّ ه 

اللَّ ْنُت َأَباَعْبد  يج َقاَ  َسم  یَثم  ْن »ُشَنْیب  اْلم  اج  إ  ْلُمَتَمتج مْ  َلاْم  َآَبْأَس ل  اْن  ُیْ ار  َلْیَلاة   م 
َفْین َر َلُه َما َلْم َیَخْف َفْدَت اْلَمْدق  َیة  َمَت  َما َتَیسَّ ْرو   )همان(.« التَّ

م  َعن  اْبن  اْلَق بُن . ُمدَس 1 ياس  يَأب  يج َعْن َأب  اد  َعن  اْلَ َلب  )ع( َقاَ : ُعَمْیر  َعْن َحمَّ ه 
اللَّ ا »َعْبد  ا  م  ااَس ب  اَفا َو اْلَماْرَوة  َماا َأْدَرَك الاَّ اْلَبْیت  َو َیْسَن  َبْیَن الصَّ ُج َیُطدُ  ب  « اْلُمَتَمتج

 (.3/311)طدس ، 
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(، خد  فدت وقد  اختیااری عرفاه 3/110(،  وا  رو  عرفه )طدس ، 23، حدمقنعبابدیه، یدم الترویة )ابن
( و خاد  فادت 0/839وقاد  اختیااری عرفاه )عالماه حلا ، (، خد  فادت رکاا  3/113)شتید او ، 

رو، برای داوری ص یح آ م اسات روایاات مساتاد را بررسا  (. ا این3/328ادریس، اضطراری عرفه )ابن
 است: کایم. این روایات به شرح  یر 

تمتج تا بکیر ا  امام صادق)ع(: ا  امام صادق)ع( سؤا  شد که فرصت انجام عمرۀ مرسلۀ ابن. روایت 1
رساد، تداند تا  مان  که گمان دارد باه جماج ماردم در مااا م چه  مان  است؟ فرمددند: عمرۀ تمتج را م 

 انجام دهد. 
فرمایاد: ایرادی ندارد که شنیب ا  امام صادق)ع(: ا  امام صادق)ع( شایدم که م بن. روایت ینقد 8

مان که بتداند مادام  که نترسد وقد  در عرفات ال جه م رم نشده است، هر  متمتج اگر ا  شب هشتم ذی
 و مشنر را ا  دست بدهد، م رم شدد. 

کااد کاه حضارت . روایت ص یح حلب  ا  امام صادق)ع(: حلب  ا  امام صادق)ع( چاین نقا  م 1
 که بتداند به جمج مردم در ماا برسد. تداند طدا  و سن  انجام دهد، مادام فرمددند: متمتج م 

ص یح حلب  ا  امام صادق)ع(: ا  حضرت دربارٔه کس  سؤا  کردم که نیات انجاام هار دو  . روایت0
اناد و کاه ماردم در عرفاتح  و عمره را دارد، سپس )برای انجام عمرۀ تمتج( به مکه آماده اسات، درحال 

کااد، هاا ترسد اگر طدا  و سن  را انجام دهد به وقد  در عرفات نرسد؟ حضرت فرمددند: عماره را رم 
هرگاه ح  را انجام داد، هماناد عایشه اعمالش را انجام دهد )نیات حا  افاراد کااد( و قرباان  برعتادۀ او 

 نیست. 
تداند تا ظتر رو  عرفه، عمارۀ . روایت ص یح جمی  ا  امام صادق)ع(: حضرت فرمددند: متمتج م 3

 د. تمتج را انجام دهد و تا ظتر رو  عید قربان فرصت برای انجام ح  دار
قاسم ا  امام صادق)ع(: ا  حضرت درباارٔه متمتنا  ساؤا  کاردم کاه یادم بن. روایت ص یح عیص1

تداناد شدد، آیا عمرۀ تمتج او فدت شاده اسات؟ فرمددناد: ناه، او م الترویة هاگام نما  عصر وارد مکه م 
                                                                                                                   

ي. اْبُن 0 ینا  ُثمَّ َقد  ُعَمْیر  َعْن َحمَّ َأب  اْلَ  ج َو اْلُنْمَرة  َجم   ب 
)ع( َعْن َرُج   َأَه َّ ه 

اللَّ يج َقاَ : َسَأْلُت َأَباَعْبد  ْن ُهَد َطاَ  َو َسَن  َبْیَن اد  َعن  اْلَ َلب  َي إ  َنَرَفات  َفَخش  اُس ب  َة َو الاَّ َم َمکَّ
ُف؟ فَ  َفا َو اْلَمْرَوة  َأْن َیُفدَتُه اْلَمْدق  َشُة َو َآ َهْدَي َعَلْیه  )همان، الصَّ ُه َصَاَج َکَما َصَاَنْت َعائ  َذا َأَتمَّ َحجَّ  ِ  (.310َقاَ : َیَدُع اْلُنْمَرَة َف

د  . َسْنُدْبُن 3 ه  َعْن ُمَ مَّ
اللَّ یَس  َعن  بن  َعْبد  ياْبن  ع  ی َأب  اج  َعْن َأب  بن  ُعَمْیر  َعْن َجم  )ع( َقاَ  َدرَّ ه 

اللَّ َلا  َعْبد   إ 
ْن َیْدم  َعَرَفَة َو َلُه اْلَ  ُّ ْمس  م  َل  َ َوا   الشَّ ُج َلُه اْلُمْتَنُة إ  : اْلُمَتَمتج

ْ ر  )همان،  ْن َیْدم  الاَّ ْمس  م   (.313َ َوا   الشَّ
یص  1 )ع( َعن  الْ بن  . َو َعْاُه َعْن َصْفَداَن َعْن ع  ه 

اللَّ م  َقاَ : َسَأْلُت َأَباَعْبد  َیة  َصاَلَة اْلَنْصر  َتُفدُتُه اْلُمْتَنُة َفَقاَ  َآ َلاُه َماا َبْیَااُه َو َبااْلَقاس  ْرو  َة َیْدَم التَّ ج  َیْقَدُم َمکَّ
ْیَن ُغاُرو   ُمَتَمتج

... )حر عامل ،  ْمس   (.33/890الشَّ
م  َعْن َحَسن  َعْن َعاَلءبُن . ُمدَس 1 بن  بن  اْلَقاس  د  ین  َعْن ُمَ مَّ يُمْسل  َر   ب 

َ
ْن َلْیَلة  َعَرَفَة )همان، م  َقاَ : ُقْلُت ْل  َ ر  م  َل  السَّ ْلَ اجج ُعْمَرٌة؟ َقاَ : إ  َل  َمَت  َیُکدُن ل  )ع(: إ  ه 

اللَّ َعْبد 
891.) 
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 اش را انجام دهد. مابین عصر تا غرو  آفتا  عمره
تداند عمرۀ تمتاج صادق)ع(: به حضرت گفتم: تا چه  مان  حاج  م . روایت ص یح مسلم ا  امام 1

 را انجام دهد؟ فرمددند: تا س ر شب عرفه. 
(، اخاتال  32/13جداهر، اناد )صااحبگدنه که برخ  ا  فقتاا نیاز اشااره کردهرسد همانبه نظر م 

بسا فردی اگار ات است،  یرا چهدلی  اختال  احدا  افراد در رسیدن به عرفشده در روایات بههای بیان مان
با سایر مردم به ماا نرود نتداند عرفه را درک کاد و دیگری حت  اگر ظتر رو  عرفه نیاز ا  مکاه خاارج شادد 

رسد روایت صا یح جمیا  بتتارین مساتاد ا نظار  وجدد، به نظر م بتداند خدد را به عرفات برساند. بااین
اساس باید گفت: مطابق با آن، نتایت وقت انجام عمرۀ تمتج، ظتر  رود و بر اینشمار م دآلت بر حکم به 

 رو  عرفه است و متمتج باید وقد  اختیاری در عرفات را کامال  درک کاد. 
تداند به ح  افراد عدو  کاد، تدجه کایم، باید گفت: ا  کاد متمتج نم البته اگر به اطالقات  که بیان م 

شدد. در این صدرت، ساایر کاد، خارج م وقد  در عرفات را درک نم  این اطالقات، فقط کس  که اصال  
ماند و چاین کسا  حاق کاد، در این اطالقات باق  م مدارد ا جمله کس  که بخش  ا  عرفات را درک م 

رسد قد  ص یح در مسئله این است که نتایت  مان انجام عمرۀ تمتج عدو  به ح  افراد را ندارد. به نظر م 
ست که متمتج بتداند وقد  اختیاری رکا  عرفات یا هماان مسامای وقاد  را درک کااد )ساب ان ، وقت  ا

8/011.) 
که بتداند وقد  اختیاری یا اضطراری عرفاات طدریاگر تا فرارسیدن  مان ح ، بتبددی کام  نیابد؛ به

جاا آورد. در آن را نیاز باه  را درک کاد، پس ا  بتبددی کام  باید به ادای عمره بپردا د و طدا  نساء و نماا 
وجد  نیافتن استطاعت و عدمواقج چاین فردی مدفق به انجام ح  نشده و حدوث بیماری کاشف ا  ت قق

 ح  برعتدۀ وی در آن سا  است. 
ندرت اتفاق افتد؛ به این صدرت که مکلف البته فرض دیگری هم متصدر است، هرچاد ممکن است به

ای وخیم باشد گدنهاش بهجه ابتال به بیماری مسری ا  ندع حاد آن شدد و شرایطپس ا  احرام در میقات، متد
که امکان رفتن به مکه برایش فراهم نباشد و آ م باشد در جده یا مدیاه بستری یا به ایران با گردانده شدد. به 

باه شامار  1م صدروجه امکان و  مان انجام عمره را ندارد، هیچرسد در چاین فرض  اگر مکلف بهنظر م 
(. اماا اگار امیاد فراوانا  باه 381آید و باید به وظیفۀ م صدر عم  کاد و ا  احرام خارج شدد )مظااهری، 

جا آورد، تاا که بتداند در فرصت مقّرر، عمرۀ تمتج یا ح  افراد را به  ایگدنهحصد  بتبددی او وجدد دارد؛ به

                                                 
 (.321سبب بیماری، ا  عمره یا ح  ممادع شدد )مظاهری، . م صدر آن است که به 1



 031،  شمارة پیاپی 3، شماره چهارم، سال پنجاه و قه و اصولفنشريه / 00

 

خدد را با یابد و بتداند به مکه رود و عمرۀ تمتج را انجام دهد یا باه عرفاات رود و اعماا    مان  که سالمت 
 ماند. ح  را شروع کاد، در احرام م 

بله، ممکن است در فرض  که بقای در احرام سبب عسروحرج برای وی شدد، گفته شدد: چاین فاردی 
 شدد. به م صدر مل ق م 

نیز طرح شدد این است که چاانچه فردی در میقات ا  ابتالی خدد  سؤال  که ممکن است در این مجا 
به بیماری اطالع یابد و ا  طرف  بداند تا  مان حصد  بتبددی فرصت برای انجام اعماا  عماره نادارد، آیاا 

خصدص مختلف است، اما  تداند ا  همان ابتدا به نیت ح  افراد م رم شدد؟ کلمات و آرای فقتا در اینم 
تدان حاد  رات که در ب ث عدو  ابتدای  باندی مبتال به قاعدگ  در میقات ب ث شده است را م عمدۀ نظ

 دو م در پذیرش و نپذیرفتن عدو  ابتدای  دانست. 
نام بارد. ایشاان، جادا  عادو   تدان ا  م قق یزدیأ. پذیرش عدو  ابتدای : ا  طرفداران این نظریه م 

 (. 0/181ابتدای  را بنید ندانسته است )
خصدص، قد  به جدا  عادو  ابتادای  را  سری اشکا  و جدا  در این م قق آمل  نیز بند ا  بیان یح

داناد کردن عمل  که مکلف م پذیرفته و منتقد شده است که جدا  عدو  ابتدای  به این دلی  است که نیت
دا  عدو  ابتادای ، تمساح (. ایشان همچاین در حکم به ج38/111منااست )قادر بر انجام آن نیست، ب 

 (.38/111به قاعدۀ میسدر را ممکن دانسته است )
( قائا  باه 30اللاه شابیری  نجاان  )(، قائ  به جادا  و آیت3/002ا  فقتای مناصر نیز امام خمیا  )

 وجد  عدو  ابتدای  است. 
ا  همان ابتدا باه تداند  . نپذیرفتن عدو  ابتدای : کلمات شتید او  ظتدر در این دارد که مکلف نم 

نیت ح  افراد م رم شدد،  یرا ایشان برای عذر  مجد  عدو  ا  تمتج به افاراد، باه خاد  حایض مقادم بار 
اش تمتج است به نیات عمارۀ تمتاج م ارم شاد،  ده است؛ بدین مناا که اگر مکلف  که وظیفه طدا  مثا 

داند نیت خدد را به حا  افاراد تبادی  کااد تبترسد قب  ا  انجام طدا  دچار قاعدگ  شدد، بند ا  احرام م 
(. البته اگر کاربرد 1/80درخدر  استفاده است )(. ا  کلمات مقدس اردبیل  نیز این مناا 3/118)شتید او ، 

عدو  در کلمات این دو فقیه بزرگدار را مطلق و شام  عدو  ابتدای  نیاز بادانیم، ا آنجاکاه خاد  حایض 
 استفاده است. قق باشد، جدا  عدو  ابتدای  ا  این کلمات درخدر  تداند قب  ا  احرام نیز م م 

داند و منتقد است متبادر به ذهان ایان م قق خدی  ا  افرادی است که جدا  عدو  ابتدای  را بنید م 
است که این حکم، مختص به جاه   به ضیق وقت است،  یرا در فرض علم به ضیق وقت، دلیل  بر عدو  

شدن در اعما  عمره نیست و روایات عدو  نیز همگ  در خصدص عدو  در اثاا و بند داخ ابتدای  قب  ا  
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 (.81/800، موسوعةرحالم مرحدخوئیشدن در عمره وارد شده است )ا  داخ 
شدن در تدان گفت: روایات عدو ، دربارٔه عدو  در اثاا و بند ا  داخ در نقد کلمات م قق خدی  م 

تدان ادعا کارد کاه ماالک جادا  عادو  در ایان طدر قطج م ارد شده است؛ اما بهعمره و پیشامد قاعدگ  و
ویژه در عصار خصدص اگر در نظر داشته باشیم در اعصار گذشته و باهروایات، علم به ضیق وقت است، به

تدانسات گرفت، غالبا  شاخص نم دلی  ایاکه مسافرت با اسب و شتر و امثا  آن انجام م منصدمان)ع( به
بیا  کاد. باابراین، اگر در برخ  ا  طدر یقیا   مان رسیدن به مکه و انجام عمره را پیشبستن بهگام احرامها

قصد انجام عمرۀ تمتج وارد مکه و سپس دچار این روایات، پرسش ا  جدا  عدو  راجج به باندی  است که به
شده است، ان برای مکلف حاص  م روست که غالبا  علم به ضیق وقت در آن  مقاعدگ  شده است، ا این

 مان قاعدگ  یکسان نبادده  ها تا مکه و نیز افراد حائض ا نظر  حکم و مدتخصدص ایاکه فاصلٔه میقاتبه
 و نیست. 

نتیجه ایاکه کالم م قق خدی  پذیرفتا  نیست و مستفاد ا  روایات این است که علام، مدضادع بارای 
گفت: تفاوت عالم و جاه  به ضیق وقت در این است که جاه  به  ثبدت تکلیف عدو  است. باابراین باید

کردن باه کاد و پس ا  علم پیادااش که احرام به نیت تمتج است عم  م ضیق وقت در  مان احرام به وظیفه
تداناد باه تداند نیت خدد را به ح  افراد تبدی  کاد. اما عالم به ضیق وقت، ا  همان ابتادا م ضیق وقت م 

افراد م رم شدد. البته در هر دو صدرت چاانچه برای مکلف کشف  خال  شدد، باید نیت خدد را  نیت ح 
 (.30به عمرۀ تمتج مبد  کاد )شبیری  نجان ، 

شده روشن شد، حق به جانب فقیتان  است که منتقدند مکلف در فرض مزبادر به مطالب بیانباتدجه
 م شدد. تداند ا  همان ابتدا به نیت ح  افراد ُم رم 

 ابتال به بیماری در مکه بعد از انجام عمرۀ تمتع .8. 1
اگر مکلف در میقات به نیت عمرۀ تمتج ُم رم و برای انجام اعما  راه  مکاه و مساجدال رام شادد و 

گدنه که گذشت یا به نادع شدد، همان 39پس ا  انجام عمرۀ تمتج، متدجه ابتال به بیماری مسری ماناد کدید 
ندع خفیف آن مبتال شده است کاه شدن و استراحت دارد یا بهمبتال شده است که نیا  به بستریحاد بیماری 

خدد مانج ا  انجام مااسح ح  نیست و در هر دو فرض، چاانچه تا فرارسایدن  ماان حا  و درک خددیبه
مااسح حا  تداند به نیت انجام اعما  و وقد  اختیاری یا اضطراری عرفه بتبددی برایش حاص  شدد، م 

(. اما اگر تا آن  مان، بتباددی حاصا  نشاد، در ایان 8/011تمتج م رم شدد و به عرفات برود )سب ان ، 
ندع حاد و چه ندع خفیف ا  این بیماری مبتال شده باشد، چاانچه امکان حضدر بارای صدرت چه مکلف به

ج، در سر مین عرفات حاضر شادد، ای جدا ا  سایر حجاوی در عرفات میّسر باشد به ایاکه بتداند در خیمه
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علت بادحال  و گرماا و کمبادد آ م است بدین شیده وقد  واجب در عرفات را انجام دهد، اما چاانچه به
صار  امکانات نتداند تمام مدت را در عرفه بماند و فقط تدان انجام مقدار رکا  وقاد  را داشاته باشاد، به

ب خدد را انجام دهاد، مثا  ایاکاه نزدیاح باه غارو  در تداند واجحضدر و تدقف مدت  مان ممکن، م 
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. 
  تدقف  کدتااه تداند پس اچاین فردی پس ا  درک مسمای وقد  اختیاری یا وقد  اضطراری عرفه، م 

در سر مین مشنرال رام، قب  یا بند ا  نیمٔه شب عید قربان برحسب اختالف  که وجدد دارد در مااا حاضار 
شدد و شبانه رم  جمرۀ عقبه را انجام دهد و برای انجام قربان  نایب بگیرد و پس ا  آن به مکه رود. در ایان 

د، باید در ماا حلق یاا تقصایر را انجاام دهاد. اماا اگار صدرت، چاانچه رو  عید قربان بتداند به ماا با  گرد
های خادد تداند در مکه حلق یا تقصیر کاد و مدامکان حضدر ایمن برای وی در ماا وجدد نداشته باشد، م 

 کردن به ماا بفرستد. را برای دفن
وجدد داشته همچاین فرد مبتال به ندع خفیف بیماری نیز چاانچه امکان حضدر ایمن وی در بین حجاج 

باشد، پس ا  وقد  به عرفات باید به مشنرال رام رود و وقد  واجب در سر مین مشنر را انجام دهد و پس 
 شدد. ا  آن چاانچه امکان انتقا  ایمن وی ماناد سایر حجاج به ماا وجدد داشته باشد، در ماا مستقر م 

برای وی وجدد ندارد، باید برای رما  لکن ا آنجاکه امکان رم  رو  عید قربان و حضدر در م   رم  
 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 
ا ای هار شاب، تارک بیتدتاه در مااا باهدلی  صدرت نیاب  انجام گیرد. البتاه آ م اسات باهدوا دهم باید به

( مگر ایاکاه 180؛ فیاض، 3/11؛ هاشم  شاهرودی، 3/129 حدمعتم ،گدسفادی را قربان  کاد )خدی ، 
( 3/038(. چاین افرادی مجا ند اعما  مکه )خمیا ، 3/130شب را در مکه به عبادت بگذراند )افتخاری، 

( را در صدرت امکان، بر وقدفین مقادم ساا ند، مگار 890یا طدا   یارت، نما  و سن  )شبیری  نجان ، 
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. 
 . ابتال به بیماری حین انجام مناسک حج1. 1

تال به بیماری متفاوت است؛ بدین مناا که اگر بند ا  احرام به  مان اطالع ا  ابحکم چاین فردی باتدجه
ح  و قب  ا  رسیدن به سر مین عرفات یا هاگام حضدر در سر مین عرفات ا  اباتالی خادد اطاالع یاباد، 

طدر منمد ، وقاد  واجاب خادد را در سار مین عرفاات و ای باشد که بتداند بهگدنهچاانچه مریض  او به
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یر حجاج ول  جدای ا  آنان انجام دهد یا بتداند وقد  اختیاری عرفه )رکا  یا واجب( مشنرال رام ماناد سا
( یاا اضاطراری عرفاه و اضاطراری شابانٔه مشانر را درک کااد 0/012و اضطراری شبانٔه مشنر )ساب ان ، 

 )همان(؛ ح  او ص یح است. اما چاانچه بیماری حاد بدده و امکان انجام وقدفین نباشاد، بایاد باه عمارۀ
شادد که شرایط استطاعت برای وی مجددا  فراهم نشدد، ح  بر وی واجب نم  مفرده عدو  کاد و تا  مان 

ای باشد که فقط بتداند وقد  اختیاری عرفاه را درک گدنه(. همچاین اگر وضنیت بیماری او به083)همان، 
ت و اصاح اقادا  در ایان  میااه، کاد و امکان ادامۀ حضدر در مشنرال رام را نداشته باشد، مطابق با روایاا

 (.038حجش ص یح است )همان، 
به آنچه بیان شد، فرد مبتال به بیماری اگر بتداند وقد  واجب را مطابق صدر مذکدر انجام دهاد، باتدجه

کاد و البته باید بارای چاانچه امکان حضدر در ماا و ادامۀ مااسح برایش فراهم باشد، ماناد سایران عم  م 
بان  نایب اختیار کاد، اما اگر امکان ادامۀ حضدر در ماا پس ا  وقد  اضاطراری شابانۀ مشانر را رم  و قر

ندارد، باید برای انجام رم  و قربان ، نایب اختیار کاد و پس ا  انجام حلق یا تقصیر در مکه یا م ل  که در 
؛ 3/113، تفصمی رحدشمر عة، های خدد را به ماا بفرستد )فاض  لاکرانا خارج ا  ماا بستری شده است، مد

گدنه که بیان شد، بیتدتٔه ماا بار وی واجاب نیسات و بارای (. در این فرض همان889، من سکرحدیجهمد، 
 های یا دهم و دوا دهم باید نایب بگیرد و پس ا  بتبددی اعما  مکه را انجام دهد. رم  رو 

 گیرانههای بهداشتی پیش. چگونگی انجام مناسک و رعایت دستورالعمل4

، خطر سرایت بیماری و ابتالی دیگران بسیار  یاد است 39های مسری ماناد کدید ا آنجاکه در بیماری
های ح  قطن  برای درمان آن شااخته نشده است، باید تاحد امکان با رعایت دساتدرالنم و تاکادن نیز راه

هاای گیری کارد. یکا  ا  راهشدٔه کارشااسان و متخصصان بتداشات  ا  سارایت ایان بیمااری پیشاتدصیه
ها، رعایت فاصله ا  یکدیگر است. باابراین با ایان نگااه گدنه بیماریپیشگیری ا  ابتال و سرایت و شیدع این

 های بتداشت  بررس  کایم. باید چگدنگ  انجام اعما  عمره و ح  را با رعایت دستدرالنم 
برای حجاج وجدد دارد و برای ایان ماظادر بدیت  است امکان رعایت فاصله هاگام حضدر در مداقیت 

شدند کاتار  شادد تاا کاف  است تا حجم ورودی کسان  که وارد مسجد ج فه یا شجره و سایر مداقیت م 
 حجاج بتداناد با فاصلۀ آ م ا  یکدیگر در مسجد حضدر یاباد و با گفتن لبیح م رم شدند. 

شدد، با رعایت فاصله در هاگام طدا  بین ام م ا آنجاکه طدا  در مسجدال رام در م یط با  نیز انج
کردن خط سیر برای آنان به دور کنبه، امکان طدا  ایمن وجدد دارد. بدیت  است چاانچه  ائران و مشخص

ضرورت، ایجا  کاد، طدا  در خارج ا  فاصلٔه بین کنبه و مقام ابراهیم)ع( نیز در این فرض بدون اشکا  
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که طدا  حد خاص  ندارد یا قائ  به لزوم انجام طدا  در م دودۀ کنبه تا مقام است،  یرا یا منتقد هستیم 
ابراهیم)ع( هستیم که مطابق با روایات و فتاوای فقتا، طدا  خارج ا  این م دوده در فرض ضرورت بدون 

 اشکا  است. 
 است.  انجام سن  در مسنا نیز با کاتر  جمنیت ورودی به مسن  و رعایت فاصلۀ بین حجاج، ممکن

حضدر در سر مین عرفات و مشنرال رام نیز با ایجاد م دودیت در تناداد حجااج و اساتقرار آناان در 
خصدص ایاکه مدت  مان حضادر حجااج در ها با رعایت فاصلۀ مااسب ا  یکدیگر ممکن است، بهخیمه

ا ا آنجاکاه گیارد. اماعرفات، کدتاه است و در سر مین مشنر، استقرار حجااج در فضاای آ اد صادرت م 
های اسالم  در ماا ظرفیت  یادی برای گاجایش حجاج را ندارد یافته به هریح ا  کشدرم دودۀ اختصاص

های مدجادد  و ا  طرف  مدت  مان حضدر حجاج در ماا نیز بیش ا  سر مین عرفات و مشنر است و خیمه
ر نیست، چاانچه اسکان ایمان و م ادود فنل  در ماا نیز سقف  کدتاه دارد و غالبا  ا  تتدیٔه مااسب برخدردا

های ماا وجدد داشته باشد یا حجاج بتداناد خارج ا  خیمه و در فضای با ، نیم  ا  شب را حجاج در خیمه
در ماا بگذراناد؛ بیتدته در ماا واجب خداهد بدد. اما اگر احتما  سرایت بیماری و خطر ابتال به آن نزد عقال 

طدر م ادود در مااا بارای حجااج شد و امکان حضدر ایمن در هیچ فرض  ولد بهبه بادرخدر  تدجه و منتٌد 
ا ای هار شاب  کاه شدد. البته آ م است باهوجدد نداشته باشد، خد  جان  سبب اسقاط وجد  بیتدته م 

شدد گدسفادی قربان  کاد، مگر ایاکه شب را به عبادت در مکه سپری کااد. در ایان صادرت بیتدته ترک م 
حجاج است که در هر رو  به ماا بیایاد و پس ا  انجام رما ، مااا را تارک کاااد. البتاه در صادرت  برعتدۀ

 امکان، کدچ ا  ماا در رو  دوا دهم باید بندا ظتر صدرت گیرد. 

 گیرینتیجه

 تدان در مدارد  یر خالصه کرد: نتای  حاص  ا  پژوهش را م 
ه  َعَل ».... ا  اطالق آیۀ شریفۀ: 3

لَّ ... َو ل  یال  َلیه  َسب  اس  ح  ُّ اْلَبیت  َمن  اْسَتطاَع إ  و نیز ا  روایات مبّین « الاَّ
شدد که تدان جسم  برای پیمایش مسیر )ابتدای اعزام به ح ( و انجاام اعماا  استطاعت چاین استفاده م 

 باه در  مان خددش، شرط ت قق استطاعت بدن  برای تنلق وجد  ح  برعتدۀ مکلف است و اگار اباتال
ای که مانج ا  انجام اعما  و مااسح ح  شادد و  ماان ا  دسات بارود؛ گدنهبیماری در مکه اتفاق افتد، به

استطاعت مکلف است و چاانچه مکلف ُم رم شدد و بیماری ماانج ا  ورود ابتال به بیماری کاشف ا  عدم
 شدد. او به مکه و انجام عمره یا ح  شدد، مصداق م صدر م 

ف بند ا  ورود به مکه و قب  ا  انجام عمرۀ تمتج به بیمااری مباتال شادد، بایاد تاا حصاد  . اگر مکل8
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بتبددی انتظار بکشد. در این صدرت اگر بند ا  با یافت سالمت ، فرصت انجام عمرۀ تمتج داشت؛ اعماا  
ه اباتال باه دهد، وگرنه باید به نیت ح  افراد ُم رم شادد. همچااین اگار در میقاات متدجاعمره را انجام م 

تداند یابد، مطابق با اصح اقدا  م بیماری شدد و بداند تا آخرین  مان ممکن فرصت انجام عمرۀ تمتج نم 
 ا  همان ابتدا به نیت ح  افراد ُم رم شدد. 

شدن برای انجام ح  تمتج متدجه ابتال به بیماری شد، چاانچه بتداند اعما  . اگر مکلف بند ا  ُم رم1
ا ولد با جداشدن ا  سایر حجاج انجام دهد؛ ح  او مجزی است. البته برای انجاام رما  و و مااسح ح  ر

نداشتن بر قرباان  آ م اسات نایاب اختیاار کااد. امکان حضدر در م   رم  و قدرتعلت عدمقربان  به
 شدد. همچاین چاانچه امکان حضدر ایمن در ماا را نداشته باشد، وجد  بیتدته در ماا ساقط م 

طدری که مکلف فقط بتداند شدن برای انجام ح  تمتج حاد بدد، به. اگر ابتال به بیماری بند ا  ُم رم0
وقد  اختیاری عرفه یا اضطراری عرفه و اضطراری شبانه مشنر را درک کاد؛ ح  او ص یح اسات و اداماۀ 

 پذیرد. مااسح با انتخا  نایب صدرت م 
عایت فاصله و کاتر  مقدار جمنیت ورودی در مساجدال رام، . انجام اکثر اعما  و مااسح ح  با ر3

ساا د، اماا اگار مسن ، م   رم  و سایر اماکن ممکن است و خلل  را به اعما  و مااسح حا  وارد نم 
که خاد  خطار جاان  و اباتال باه طدریامکان اسکان ایمن حجاج در سر مین ماا وجدد نداشته باشد، به

 جه باشد؛ بیتدته در ماا واجب نخداهد بدد. بیماری، عقالی  و درخدر  تد

 منابع
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 ق. 3031دوم، قم: دفتر انتشارات اسالم ، ، چاپکت برمنرالر یضرهرحدفقی عل ، بابدیه، م مدبنابن

 ق. 3033او ، قم: امام هادی)ع(، ، چاپحدمقنع_______، ________
 ق. 3082دوم، تتران: مشنر، ، چاپآجحءرحدمرحاعرفیرحدیجافتخاری، عل ، 

 ق. 3120او ، تتران: مؤلف، ، چاپمصب حرحده یرفیرشرحرعروةرحدوثقیآمل ، م مدتق ، 
 ق.3003الصادق، ،چاپ او ، تتران: مکتبه حدفوحئ رحدرا دی ب ر النلدم، سید متدی، 

 ق. 3009او ، قم: آ  البیت، ، چاپتفصی روس ئ رحدشیعةرحدیرتیصی رمس ئ رحدشر عةحسن، حر عامل ، م مدبن
 ق.3121،چاپ او ، تتران: دانشگاه تتران،جا اردحوودحل ، حسن بن عل  بن داوود، 

 تا. او ، قم: دار النلم، ب ، چاپتیر ررحدوسیلةالله، خمیا ، روح



 031،  شمارة پیاپی 3، شماره چهارم، سال پنجاه و قه و اصولفنشريه / 78

 

 ق. 3030او ، قم: مدرسۀ دار النلم، ، چاپحدمعتم رفیرشرحرحدمن سکابدالقاسم، خدی ، 
 ق. 3032او ، قم: مؤسسة إحیاء آثار اسمام الخدئ )ره(، ، چاپموسوعةرحالم مرحدخوئی___________، 

 ق. 3031سدم، قم: سیدجداد وداع ، ، چاپکلمةرحدتقویالدین، م مدامین،  ین
 ق. 3082او ، قم: امام صادق)ع(، ، چاپحدشر عةرحالسالمیةرحدغرحءرحدیجرفیسب ان ، جنفر، 

 ق. 3083او ، قم: مؤسسة الدآء للدراسات، ، چاپمن سکرحدیجشبیری  نجان ، مدس ، 
 ق. 3031دوم، قم: دفتر انتشارات اسالم ، ، چاپحد جوسرحدشرعیةرفیرفق رحإلم میةمک ، شتید او ، م مدبن

هفتم، بیاروت: دار إحیااء التاراث ، چااپاوحهررحدکالمرفیرشرحرشرح عرحالسالمباقر، نبجداهر، م مدحسنصاحب
 ق. 3000النرب ، 

 ق. 3081دوم، قم: مؤسسۀ حضرت منصدمه)س(، ، چاپفق رحدیجالله، صاف  گلپایگان ، لطف
 ق. 3031پاجم، قم: دفتر انتشارات اسالم ، ، چاپحدمیزحنرفیرتفسیررحدقرآنطباطبای ، م مدحسین، 

سدم، تتران: المکتبة المرتضادیة سحیااء ااثاار الجنفریاة، ، چاپحدمبسوطرفیرفق رحالم میةحسن، طدس ، م مدبن
 ق. 3121

 ق. 3030او ، قم: آ  البیت)ع(، ، چاپتذکرةرحدفقه ءیدسف، بنعالمه حل ، حسن
او ، قم: مرکز فقت  ائمۀ اطتار، پ، کتا  ال  ، چاتفصی رحدشر عةرفیرشرحرتیر ررحدوسیلةفاض  لاکران ، م مد، 

 ق. 3032
 تا. نا، ب جا: ب ، ب من سکرحدیج_________، 

 تا. او ، قم: م الت ، ب ، چاپتع دیقرمبسوطةرعلیرمن سکرحدیجفیاض، م مداس اق، 
 ق. 3001چتارم، تتران: دار الکتب اسسالمیة، ، چاپحدک فیینقد ، کلیا ، م مدبن

 ق. 3801او ، قم: آ  البیت)ع(، ، چاپذخیرةرحدمع درفیرشرحرحالجش دم مدمؤمن، باقربنم قق سبزواری، م مد
،چااپ او ، قام: انصااریان، حد جرحدنضی رفیرحالاته درورحالحتیم طرورحدتقلیم مرتضدی لاگرودی، سید م مد حسن، 

 ق.3038
 . 3191زدهم، قم: مشنر، سی، چاپمن سکرحجرمط بقرب رفتوحیرحم مرخمینیرورمرحاعرتقلی مظاهری، ماصدر، 

 ق. 3083دوم، قم: انصاریان، ، چاپفق رحالم مرحدص دقرعلی رحدسالممیایه، م مدجداد، 
او ، قام: دفتار انتشاارات ، چااپمجمعرحدف ئ ةرورحدبره نرفیرشرحرإجشم درحذذهم نم مد، مقدس اردبیل ، احمدبن

 ق. 3008اسالم ، 
 ق.3033، چاپ او ، بیروت: آ  البیت،م حجکرحالحک ممدسدی عامل ، م مد بن عل ، 

 ق.3001، چاپ او ، قم: دفتر انتشارات اسالم ، جا ارحدنج شینجاش ، أبدال سن احمد بن عل ، 
 ق.3033، چاپ او ، قم: آ  البیت، مستن رحدشیع رفیرححک مرحدشر ع نراق ، م مد متدی، 
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  ق.3008او ، انصاریان، ، چاپکت برحدیجهاشم  شاهرودی، م مدد، 
  ق.3039او ، قم: دفتر انتشارات اسالم ، عبدالنظیم، النروة الدثق  )م ش (، چاپبنیزدی، م مدکاظم

 


