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چکيده
تحقيق پيش رو به بررسي حکم خروج از مکه پس از اداي عمره تمتع ،با توجه به توسعه اين
شهر در عصر حاضر پرداخته است .نتايج اين تحقيق ،که بهصورت کتابخانهاي و نرمافزاري و
با تحليل ادله صورت گرفته ،حاکي از اين است که حکم خروج از مکه توسعهيافته کنوني ،تابع
رأي فقيه در اصل حکم خروج از مکه است؛ به اين معنا که اگر فقيه معتقد باشد نهي از خروج از
مکه ،ارشادي يا به دليل رعايت و محافظت بر زمان اداي حج است ،خروج از مکه بدون حاجت
يا با فرض علم به عدم فوت حج ،جايز است؛ اما اگر معتقد باشد که محافظت بر زمان اداي حج،
حکمت نهي از خروج اســت ،متعلق حرمت ،خروج از آخرين نقطه مسکوني شهر مکه در زمان
حاضر و نه در عصر صدور روايات است؛ زيرا نظر عرف در تطبيق مفهوم «شهر مکه» بر مصداق
آن ،معتبر نيســت و دراينباره بايد به رأي فقيه مراجعه کرد .در اين صورت ،فقيه ممکن است
با توجه به روايات وارد در موضوع قصر نماز در ســفر ،محدوده شهر مکه را تا جايي بداند که
خانههاي مسکوني شهر توسعهيافته است .در داوري اين ديدگاهها با توجه به ظهور روايات ،به
نظر ميرسد عقيده ارشادي بودن نهي و جواز خروج از مکه ب ه طور مطلق ،به صواب نزديکتر
باشد.
کليد واژهها :خروج از مکه ،توسعه ،عمره تمتع ،عرف ،حج تمتع.
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مقدمه

حج در يک دستهبندي ،به سه دسته تمتع ،اِفراد و قران قابلتقسيم است که شارع
ِ
مکلف مستطيع با شهر مقدس مکه ،هر يک از
مقدس بر اساس فاصله محل زندگي

آنها را وظيفه گروهي از مکلفين قرار داده؛ اما در اينبين ،حج تمتع از منظري ديگر
با دو قســم افراد و قران تفاوت دارد و آن ،اين است که متمتع بايد پيش از گزاردن

حج ،عمره تمتع را در ماههاي حج همان ســال انجام دهد .از آنجا که بين عمره و
حج تمتع ،ميتواند حدود يک يا دو ماه يا کمي کمتر يا بيشتر فاصله افتد ،گاه ممکن
است مکلف بخواهد پس از اداي عمره تمتع از مکه خارج شود؛ اما مالحظه روايات
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باب حج ،حاکي از اين است که شارع ،عمرهگزار را از خروج از مکه پس از انجام
دادن عمره تمتع منع کرده اســت (براي نمونه ر.ک :کليني1407 ،ق ،ج ،4ص442؛

حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص .)254در اين صورت ،الزم اســت بررسي شود که
آيا خروج مکلف از شهر مکه پس از اتمام اعمال عمره تمتع ،جايز است يا خير.

نکته ديگر در مورد گفتوگو ،اين است که در اين زمان ،شهر مکه مانند بسياري

ديگر از شــهرها توســع ه پيدا کرده و تا سرزمين منا ،کوه نور و کوه مشتمل بر غار
ثور امتداد يافته و متوليان اين شــهر مقدس براي سهولت در امر تردد ،خيابانهاي

متعددي احداث کردهاند که برخي از آنها از شهر بيرون رفته و بهصورت کمربندي،
دو نقطه از شهر را به هم متصل ساخته است .در اين صورت ،در فرضي که خروج

از مکه جايز نباشــد ،اين سؤالها مطرح ميشــود :آيا محدودهاي که خروج از آن

جايز نيست ،محدوده قديم مکه است يا قسمتهاي توسعهيافته کنوني را نيز در بر

ميگيــرد؟ همچنين بازديد حجاج پس از اتمام عمره تمتع از غار حرا و غار ثور يا
تردد آنان از مسيرهايي که مستلزم خروج از شهر است ،چه حکمي دارد؟

 .1تبيين محل بحث

پيش از ورود به بحث و تبيين حکم خروج از مکه پس از اتمام عمره تمتع ،الزم

است روشن شود محل بحثِ ،صرف خروج از مکه است؛ هرچند مکلف به فاصله

اندکي در حد چند ســاعت از مکه خارجشود و دوباره برگردد يا خروجي مدنظر
اســت که مکلف ،نيت بازگشت دارد؛ اما از آنجا که در همان ماه ِ خروج بازنگشته،
نيازمند احرام و انجام مجدد عمره اســت يا خروج مورد بحث ،خروجي است که

مکلف بخواهد به عمرهاي که انجام داده ،بسنده کند و آن را عمره مفرده قرار دهد
و به شهرش بازگردد.

حکم ،تکليفي (حرمت يا کراهت) است يا وضعي؟ ديگر اينکه نهي موجود ،اعم از

اينکه مفيد حرمت يا کراهت باشد ،به خروج از قسمت قديم مکه اختصاص دارد؛

طوريکه اگر مکلف به قسمت توسعهيافته کنوني وارد شود ،خروج از مکه صادق
است .و اين خروج ،مشمول نهي است يا مالک در نهي و حرمت يا کراهت خروج،

بيرون رفتن از شهر مکه توسعهيافته کنوني است؟

شهيد اول= احتمال داده است محل بحث ،خروج نيازمند عمره مجدد يا خروج

به نيت بازنگشتن باشد (شــهيد اول1417 ،ق ،ج ،1ص )336و محقق سبزواري=

در ذخيره فرموده اســت« :به نظر مشــهور فقها ،خروجي که در بازگشــت نياز به

احرام مجدد نباشــد ،به اينکه با احرام حج از شهر مکه خارجشده و در همان ماه ِ

خروج برگردد ،جايز است» (محقق سبزواري1247 ،ق ،ج ،2ص)698؛ اما مرحوم
اشــتهاردي اعتقاد دارد محل نزاع ،اين است که آيا جايز است مکلف ،عمره تمتع

را عمره مفرده قرار دهد و به همان بسنده کند؛ و مشهور فقها برخالف ابن ادريس
حلي ،قائل به عدم جواز وضعي هستند (اشتهاردي1417 ،ق ،ج ،26ص.)38

بههرروي ،مشهور فقيهان اماميه ،با استناد به روايات ،به عدم جواز خروج از مکه
پس از انجام دادن عمره تمتع حکم کردهاند (انتســاب اين حکم به مشهور فقها در
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کتابهاي ذيل قابل مشاهده اســت( :عالمه حلي1412 ،ق ،ج ،13ص199؛ آملي،
1380ق ،ج ،12ص354؛ حسيني شــاهرودي1402 ،ق ،ج ،20ص .)220همچنين
قائلين به عدم جواز از اين قرارند( :طوسي1408 ،ق ،ص176؛ عالمه حلي1410 ،ق،
ج ،1ص338؛ همو1413 ،ق ،ج ،1ص400؛ فخر المحققين1387 ،ق ،ج ،1ص262؛
شــهيد اول1417 ،ق ،ج ،1ص335؛ محقق کرکي1414 ،ق ،ج ،3ص114؛ شــهيد
ثاني1419 ،ق ،ص338؛ موســوي عاملي1411 ،ق ،ج ،7ص174؛ محقق سبزواري،
1247ق ،ج ،2ص .)698البته اعتقاد بسياري از فقيهان نيز بر اين امر سامانيافته که
خروج از مکه پس از اتمام عمره تمتع ،جايز و البته مکروه است (طوسي1387 ،ق،
ج ،1ص363؛ ابــن ادريس1410 ،ق ،ج ،1ص581؛ محقــق حلي1418 ،ق ،ج،1
ص99؛ عالمه حلــي1420 ،ق ،ج ،1ص599؛ همو1414 ،ق ،ج ،8ص151؛ همو،
1412ق ،ج ،10ص447؛ فاضــل مقداد1404 ،ق ،ج ،1ص525؛ انصاري1424 ،ق،
ج ،1ص245؛ ابــن فهد حلي1407 ،ق ،ج ،2ص223؛ اشــتهاردي1417 ،ق ،ج،22
ص .)38اين دسته از فقها ،اخبار نهي را بر کراهت خروج حمل کرده و حتي برخي
معتقد شــدهاند متبادر از اين روايات ،آن اســت که علت نهي از خروج ،پيشگيري
از فوت حج مکلف اســت و ازاينرو ،درصورتيکه مکلف بداند در فرض خروج
از مکه ،حج از او فوت نميشــود ،خــروج از مکه نيز کراهت ندارد (عالمه حلي،
1414ق ،ج ،8ص151؛ محقــق حلي1418 ،ق ،ج ،1ص99؛ فاضل مقداد1404 ،ق،
10
ج ،1ص525؛ فياض ،بيتا ،ج ،9ص128؛ يزدي1409 ،ق ،ج ،4ص )617و وجوب
بقاي در مکه پس از اتمام عمره تمتع ،طريقي محض اســت (سبزواري1413 ،ق،
ج ،12ص 364و )368؛ ازايــنرو خروج از مکه بدون احرام و با شــرط وثوق و
اطمينان به امکان بازگشت به مکه ،جايز است (فياض ،بيتا ،ج ،9ص .)128برخي
نيز معتقد شدهاند نهي از خروج ،ارشادي است (يزدي1419 ،ق ،ج ،4ص1.)618
أن النهي إرشادي ال مولوي ،فهذه الصحيحة و إن دلّت بوجوه علي
« .1و قوله «اليتجاوز الطائف أنّها قريبة» دليل علي ّ
خالف قول المشــهور -و يمکن استفادة اإلرشادية من بعض روايات الباب غيرها أيضًا ،و لهذا ال يبعد المصير إلي
المتقدم مع ذلک (اإلمام الخميني)».
قول الماتن -لکن ال يترک االحتياط
ّ

مراجــع عظام تقليد معاصر نيز در اين باره اختــاف نظر دارند؛ چنانکه برخي

معتقدنــد خروج از مکه ،جز در صورت نياز جايز نيســت يا برخي ،احتياط را در

عدم خروج دانسته و برخي ديگر ،جواز خروج را به اطمينان از امکان بازگشت به

مکه براي انجام دادن حج تمتع ،منوط کردهاند (مظاهري1397 ،ش ،ص.)348-347
ازآنجاکه منشأ اين اختالفات ،تفاوت در برداشت فقها از روايات است ،ضرورت

دارد ابتدا روايات وارد در اين خصوص را واکاوي کنيم.

روايات ذيل در ارتباط با حکم خروج از مکه ،مورد استناد فقها قرارگرفتهاند که

عبارتاند از:

يکـ روايت صحيح حماد بن عيسي از امام صادق :7حضرت فرمودند« :هرکس

براي انجام دادن عمره تمتع وارد مکه شود ،نميتواند از مکه خارج شود تا حجش
و با لبيک حج وارد شــود و پيوسته بر احرامش باقي است و اگر به مکه بازگشت،
در حال احرام بازگردد و به خانه کعبه براي طواف نزديک نشــود تا اينکه با ســاير

حجاج و با همان احرام به منا برود و اگر خواســت ،ميتواند به مکه نيايد و به منا

رود» .گفتم :اگر نداند و به مدينه يا به سمتي بدون احرام برود و سپس در اوايل حج

در ماههاي حج برگردد و بخواهد حج گزارد ،آيا ُمحرم وارد شــود يا بدون احرام؟

فرمودند« :اگر در همان ماه برميگردد ،بدون احرام داخل شود و اگر در غير آن ماه
به مکه وارد ميشود ،با حالت احرام داخل شود» .گفتم :کداميک از دو احرام ،احرام

عمره تمتع شمرده ميشود؛ احرام اول يا دوم؟ فرمودند« :احرام اخير ،و همان است

که عمره تمتع او شمرده ميشود و همان است که مکلف با انجام دادن آن ،محبوس
اســت تا حج را انجام دهد» .گفتم :چه فرقي است بين عمره مفرده و تمتع؛ هرگاه

مکلف در ماههاي حج به مکه وارد شــود؟ فرمودند« :زماني که مکلف براي عمره
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مفرده محرم ميشــود و از احرام بيرون ميآيد ،ريختن خوني بر عهدهاش نيست و

با انجام دادن آن تا پايان حج محبوس نميشــود؛ زيرا نيت انجام دادن حج نداشته
است» (کليني1407،ق ،ج ،4ص1.)442

درباره اين روايت بايد گفت در نگاه اول ،عبارت «مل يکن له ان خيرج حتى يقيض احلج»

بــر نهي از خروج از مکه و حرمت تکليفي خــروج پس از انجام دادن عمره تمتع
داللت دارد؛ اما ممکن است گفته شود با نگاه دقيق به مضمون روايت و آنچه راوي

از آن ميپرسد ،نهي در فقره مزبور ،ظهور در ارشادي بودن دارد و هادي به شرطيت

اتصــال اين عمره به حج در صحت حج تمتــع و تمتع بودن عمره صورتگرفته
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اســت؛ نظير نهي در روايت مشهور نبوي« :التبع ما ليس عندک» که ارشاد به شرطيت

ملکيت بايع نســبت به مبيع در صحت بيع اســت .ب ه عبارتديگر ،چنين به نظر
ميرســد امام 7درصدد بيان حکم تکليفي خروج از مکه نيستند؛ بلکه نهي ،براي

بيان اين مطلب است که شــرط تمتع شمردهشدن عمرهاي که در ماه حج صورت

گرفته و صحت حج تمت ِع پس از آن ،به اين است که اين عمره به حج تمتع متصل
شود و مکلف با خروج از مکه و ورود به اين شهر در غير ماهي که خارجشده ،بين

عمرهاي که انجام داده و حج تمتع فاصله نيندازد.

شــاهد بر اينکه امام 7درصدد بيان حکم تکليفي خروج نبودهاند ،اين است که

راوي نيز بيان شــرطيت را از کالم امام 7فهميده و ازاينرو ،از ايشان درباره لزوم
ِ
اهيم عن َأبِ ِيه عن ِ ِ
ِ
ِ
«م ْن َد َخ َل َمک َة ُمت ََمتِّع ًا ِف َأ ْش ُه ِر َْ
يکن َل ُه
ال ِّج َل ْ ْ
َ .1عل ْب ُن إِ ْب َر َ َ ْ
َ ْ َ َّ
حاد ْب ِن ع َ
يســى َع ْن َأ ِب َع ْبد اهللَِ 7ق َالَ :
ف َأو إِ َل َذ ِ
ِ ِ
َأنْ خي ُْر َج َحتَّى ي ْق ِض َْ
ات ِع ْر ٍق َخ َر َج ُم ِْرم ًا َو َد َخ َل ُم َل ِّبي ًا
ال َّج َفإِنْ َع َر َض ْ
اج ٌة إِ َل ُع ْس َفانَ َأ ْو إِ َل ال َّطائ ْ
ت َل ُه َح َ
ال ِّجَ ،ف َل يز َُال َع َل إِ ْح َر ِام ِه َفإِنْ َر َج َع إِ َل َمک َة َر َج َع ُم ِْرم ًا َو َل ْ ي ْق َر ِ
يت َحتَّى خي ُْر َج َم َع الن ِ
بِ َْ
َّاس إِ َل ِمنًى َع َل إِ ْح َر ِام ِه
ب ا ْل َب َ
َري إِ ْح َرا ٍم ُث َّم َر َج َع ِف إِ َّب ِ
تَ :فإِنْ َج ِه َل َو َخ َر َج إِ َل ا َْل ِدين َِة َأ ْو إِ َل ن َْح ِو َها بِغ ِ
ان َْ
ال ِّج
اء کانَ َو ْج ُه ُه َذلِک إِ َل ِمنًى»ُ .ق ْل ُ
َو إِنْ َش َ
َري إِ ْح َرا ٍم َو إِنْ َد َخ َل ِف غ ِ
َري إِ ْح َرامٍ؟ َف َق َال« :إِنْ َر َج َع ِف َش ْه ِر ِه َد َخ َل بِغ ِ
ال َّج َأيدْ ُخ ُل َها ُم ِْرم ًا َأ ْو بِغ ِ
ال ِّج ِيريدُ َْ
ِف َأ ْش ُه ِر َْ
َري
َني م ْتع ِ
ال ْح َر َام ِ
تَ :ف َأي ْ ِ
ول َأ ِو ْالَ ِخ َري ِة؟ َق َالْ :
ــة؟ ْالُ َ
َّ
«الَ ِخ َري ُة َو ِهي ُع ْم َر ُت ُه َو ِهي
ــه ِر َد َخ َل ُم ِْرم ًا»ُ .ق ْل ُ
الش ْ
ني َو ا ُْل ْت َعت ِ ُ َ
ِ ِ
ِ
ال ِّج؟ َق َالَ :
ــه ِر َْ
«أ ْح َر َم
ت بِ َح ِّج ِه»ُ .ق ْل ُ
ا ُْل ْح َت َب ُس ِ َبا ا َّلتِي ُو ِص َل ْ
ني ُع ْم َرة ا ُْل ْت َعة إِ َذا َد َخ َل ِف َأ ْش ُ
ني ا ُْل ْف َر َدة َو َب َ
تَ :ف َم َف ْر ٌق َب َ
ِ
ِ
ِ
م َتبِس ًا ِ َبا ِلَ َّن ُه َل يکونُ ين ِْوي َْ
الج».
يکن ُ ْ
يکن َع َليه َد ٌم َو َل ْ ْ
بِا ْل ُع ْم َرة َو ُه َو ين ِْوي ا ْل ُع ْم َر َة ُث َّم َأ َح َّل من َْها َو َل ْ ْ

و عدم لزوم تکرار عمره براي فردي پرســيد که از روي جهل ،بدون احرام حج از

مکه خارجشده است؛ درحاليکه اگر هدف امام 7بيان حرمت تکليفي خروج بود،
بايد راوي نيز همين مطلب را از کالم امام 7در مييافت و چنين ميپرسيد که اگر
فردي از روي جهالت ،پس از انجام دادن عمره از مکه خارج شــود ،چه چيزي بر

عهدهاش اســت .بهعبارتديگر ،راوي بايد در وهله اول ،از حکم و وظيفه مکلف

پس از ارتکاب نهي ،و ســپس از تأثير آن بر عمره انجامشده ميپرسيد .بر امام7

اينکه حضرت در مقام بيان حکم چنين فردي بودهاند و عدم تبيين حکم ،مســتلزم

تأخير بيان از وقت حاجت و اغراء به جهل است.

بــا توجه به آنچه درباره نهي از خروج از مکه بيان شــد ،به نظر ميرســد امر

امــام 7به احرام حج هنگام خروج نيز از باب احتياط و مراعات مکلف اســت تا
در صورتيکه نتواند در همان ماه ِ خروج به مکه برگردد ،نيازي به انجام دادن عمره
و حرمت آن از اين باب نباشد ،در فرضي که مکلف بدون احرام حج از مکه خارج

شــود و در همان ماه بازگردد نيز مرتکب عمل حرامي شده که تذکر آن و احکام
مترتب بر آن ،بر امام 7الزم اســت؛ حال آنکه در کالم امام 7اثري از اين مطلب

يافت نميشود.

گفتني اســت اين احتمال ،چنانچه پذيرفته نشود ،دستکم ميتواند مانع ظهور

نهي در حرمت تکليفي شود و همچنين براي حکم به عدم قابليت روايت به منظور
استفاده حکم حرمت خروج از مکه پس از انجام دادن عمره تمتع ،کافي است.

دوـ روايــت صحيح زراره از امام باقر :7از حضرت پرســيدم چگونه تمتع به

جــا آورم؟ فرمودند« :در زمان حــج ،به نيت حج لبيک ميگويي .زماني که به مکه
رسيدي ،طواف و سعي را انجام بده و همه محرمات احرام بر تو حالل ميگردد و
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نداشته باشد و حج از او فوت نشود؛ و اال اگر خروج از مکه موضوعيت داشته باشد

پژوهشنامه حج و زيارت شماره هشتم

نيز الزم بود از لزوم استغفار يا کفاره مترتب بر خروج همسخن به ميان آورند؛ چه
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چنين مکلفي ،محبوس اســت و نميتواند از مکه خارج شود تا حج را انجام دهد»
(حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص1.)254

يــس َل ُه ان ْخي ُر َج ِم ْن َمک َة َح َّتي ُحي َّج» ،اگرچه در حرمت
در روايت دوم ،عبارت « َو َل َ

خروج از مکه ظهور دارد ،مغيا شدن عدم خروج به انجام حج ،حاکي از اين است

که نهي از خروج ،به دليل اتصال عمره تمتع به حج و انجام حج پساز آن است .به

هر روي ،چنانچه ديگر روايات بر ارشادي بودن اين نهي داللت داشته باشند ،ظهور
مزبور براي اين روايت محقق نميگردد.

خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعيين محدوده آن

سهـ روايت صحيح معاوية بن عمار از امام صادق :7حضرت فرمودند« :حج تمتع

ب ه جاي آر .پس تمتع ،به خدا ســوگند از همه انواع حج ،با فضيلتتر است» .سپس
فرمودند« :اهل مکه ميگويند عمره چنين شخصي ،عراقي و حجش مکي است .دروغ

ميگويند! آيا اينچنين نيست که عمرهاش مرتبط با حج است؛ بهطوريکه متمتع از
مکه خارج نميشود تا حج را انجام دهد» (همان1419 ،ق ،ص2.)301

ايــن روايت ،ب ه خوبي بر محوربودن ارتباط عمــره و حج تمتع داللت دارد .در

اين روايت ،امام 7به تکذيب ســخن کساني پرداختهاند که عمره تمتع را عراقي،

و حجش را مکي دانســتهاند .اين تکذيب و تأکيد بر ارتباط و اتصال عمره تمتع به

 14حج ،حاکي از اين اســت که مقصود تکذيبشدگان از اين کالم ،جدا بودن عمره
تمتع از حج آن و امکان فاصله انداختن در اداي هريک از اين دو بوده .بنابراين ،اين
تکذيــب و تأکيد در کالم امام 7و عبارت َ
يس هُ َو ُم ْر َتبِط ًا بِ ْ َ
ال ِّج» ،ميتواند مانع
«أ َو َل َ

َاد ِه عن ُمَم ِد ب ِن َأ ِب عم ٍري عن عمر ب ِن ُأ َذينَ َة عن زُرار َة عن َأ ِب جع َفرٍِ 7ف ح ِد ٍ
ِ
ال َس ِ
ُ .1م ََّمدُ ْب ُن َْ
ت
يث َق َالُ :ق ْل ُ
َ
َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ
ُ َ َ ْ ُ ََ ْ
ــن بِإِ ْسن َ ْ َّ ْ
کيف َأتَ َت َُّع؟ َف َق َالْ :
ت َفي َل ِّبي بِ َْ
اف َو َس َعى َو َأ َح َّل ِم ْن ِّ
ِلَ ِب َج ْع َفرٍَ :7
کل َش ٍء َو ُه َو
ال ِّجَ ،فإِ َذا َأتَى َمک َة َط َ
«يأ ِت ا ْل َو ْق َ
ِ
حي َّج».
ُْ
م َتبِ ٌس َو َل َ
يس َل ُه َأنْ خي ُْر َج م ْن َمک َة َحتَّى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسى َو ا ْب ِن َأ ِب ُع َم ٍري َو ا ْب ِن ا ُْلغرية ک ِّل ِه ْم َع ْن ُم َع ِ
اوي َة ْب ِن َع َّم ٍر َع ْن َأ ِب َع ْبد اهللِ7
حييى َو َ َّ
َ .2و َعنْ ُه َع ْن َص ْف َوانَ ْب ِن ْ
حاد ْب ِن ع َ
َ
ِف ح ِد ٍ
يث َق َال« :تَ َت َّْع َف ُه َو َو اهللِ َأ ْف َض ُل»ُ .ث َّم َق َال« :إِنَّ َأ ْه َل َمک َة ي ُقو ُلونَ إِنَّ ُع ْم َر َت ُه ِع َر ِاقي ٌة َو َح َّج َت ُه َمکي ٌة َ
يس
کذ ُبوا َأ َو َل َ
َ
ُه َو ُم ْر َتبِط ًا بِ َْ
ال ِّج َل خي ُْر ُج َحتَّى ي ْق ِضي ُه».

حمل عبارت َ
«ل ْخي ُر ُج َح َّتي ي ْق ِضيهُ» بر حرمت خروج شــود و ارشادي بودن نهي را

به ذهن متبادر ميسازد؛ به اين معنا که عمره و حج تمتع ،درصورتي صحيح انجام
ميشود که عمره تمتع به حج آن متصل و مرتبط باشد.

چهــارـ روايت صحيح زراره از امام باقر :7به حضرت عرضه داشــتم :چگونه

حج تمتع ب ه جا آورم؟ فرمودند« :در ماههاي حج بهسوي مکه ميروي و براي حج
تمتع ُمحرم ميشوي .زماني که مکلف به مکه برسد ،طواف ميکند و سعي را انجام
از مکه خارج شود تا حج را بهجا آورد» (همان1409 ،ق ،ص1.)302

داللت روايت چهارم ،همانند روايت دوم اســت و اين احتمال هم هست که دو

روايت ،يکي باشند.

پنجـ روايت مرسله صدوق از امام صادق :7حضرت فرمودند« :زماني که متمتع

بخواهد از مکه بهســوي برخي مکانها خارج شود ،چنين حقي ندارد؛ زيرا عمره
نميشود و اگر با اين علم خارج شود و در همان ماهي که خارجشده بود ،بازگردد،
ميتواند بدون ُمحرم شدن به مکه داخل شود ،و اگر در غير آن ماه داخل مکه شود

بايد با احرام وارد شود» (همان1409 ،ق ،ص2.)304

اين روايت که از مراسيل شيخ صدوق 7است ،بهصراحت بر ارشادي بودن نهي

از خروج داللت دارد و بر فرض نپذيرفتن ارشادي بودن ،حرمت خروج در فرض

علم به عدم فوت حج ،استثنا شده است و اين استثنا ب ه خوبي داللت دارد بر اينکه
ت ِلَ ِب َج ْع َفرٍَ :7
ت َف ُت َل ِّبي
کيف َأتَ َت َُّع؟ َف َق َال« :ت َْأ ِت ا ْل َو ْق َ
َ .1و َعنْ ُه َع ْن ُع َم َر ْب ِن ُأ َذينَ َة َع ْن ز َُر َار َة َع ْن َأ ِب َج ْع َفرٍَ 7ق َالُ :ق ْل ُ
ِ
بِ َْ
اف َو َس َعى َو َأ َح َّل ِم ْن ِّ
حي َّج».
ال ِّج َفإِ َذا َأتَى َمک َة َط َ
کل َش ٍء َو ُه َو ُ ْ
م َتبِ ٌس َل َ
يس َل ُه َأنْ خي ُْر َج م ْن َمک َة َحتَّى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َس ِ
وج م ْن َمک َة -إِ َل َب ْع ِ
الصاد ُق« :7إِ َذا َأ َرا َد ا ُْلت ََمت ُِّع ُْ
ُ .2م ََّمدُ ْب ُن َعل ْب ِن ُْ
يس َل ُه َذلک
ض ا َْل َواض ِع َف َل َ
ال ُر َ
ــن َق َالَ :ق َال َّ
ال ِّج َحتَّى ي ْق ِضي ُه إِ َّل َأنْ ي ْع َل َم َأ َّن ُه َل ي ُفو ُت ُه َْ
ِلَ َّن ُه ُم ْر َتبِ ٌط بِ َْ
ال ُّج َو إِنْ َعلِ َم َو َخ َر َج َو َعا َد ِف َّ
ــه ِر ا َّل ِذي َخ َر َج فِ ِيه َد َخ َل
الش ْ
َمک َة ُ ِم ًّل َو إِنْ دخلها ِف غ ِ
َري َذلِک َّ
الش ْه ِر دخلها ُم ِْرم ًا».
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تمتع ،با حج مرتبط است تا اينکه حج را انجام دهد؛ مگر اينکه بداند حج از او فوت

پژوهشنامه حج و زيارت شماره هشتم

ميدهد و همه محرمات احرام بر او حالل ميشود و او محبوس است و نميتواند
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علت حرمت خروج ،فوت شدن حج از مکلف است و اگر متمتع ،يقين داشته باشد

کــه قبل از زمان حج تمتع ميتواند به مکه بازگردد ،خروج از مکه در حق او حرام

نخواهد بود .البته پذيرفتن هر يک از اين داللتها ،مبتني بر قبول و اعتبار مراســيل
صدوق= است.

شــشـ روايت علي بن جعفر از امام کاظم :7از حضرت درباره مردي پرسيدم

که به نيت انجام حج تمتع وارد مکه شــده و ســپس با انجام دادن اعمال ،قبل از

يومالترويه از احرام بيرون آمده است؛ آيا چنين فردي ميتواند از مکه خارج شود؟

فرمودند« :خارج نميشــود تا ُمحرم به حج گردد و از طائف و مانند آنهم نگذرد»

خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعيين محدوده آن
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(همان1409 ،ق ،ص1.)305

هفتـ روايت علي بن جعفر از امام کاظم :7از حضرت درباره فردي پرسيدم که

به نيت انجام تمتع وارد مکه شده (سپس از احرام خارج شده است؛ که آيا ميتواند

از مکه بازگردد)؟ فرمودند« :بازنميگردد تا اينکه ُمحرم به حج شــود و از طائف و

مکانهاي شبيه به آنهم نگذرد تا مبادا حج را درک نکند ،اگر دوست دارد به مکه

برگردد ،ميتواند و اگر ميترسد حج از او فوت شود ،از همانجا به سمت عرفات

برود» (همان1409 ،ق ،ص2.)305

ل کردهاند،
روايت ششــم و هفتم را که جناب علي بن جعفر از امام کاظم 7نق 

ســند قابلاعتمادي ندارد؛ اما از نظر داللت ،بهخوبي بيان ميکند که علت حرمت
خروج متمتع از مکه ،خوف فوت حج از اوســت؛ به ويژه اينکه اگر ِصرف خروج
ِ ِ
الســن ِ
 .1عبــدُ اهللِ بن جع َف ٍر ِْ
ِ ِ
ال ْم ِريي ِف ُق ْر ِ
ال َس ِ
َاد َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َْ
وســى ْب ِن
ْ ُ َ ْ
َْ
ــن َع ْن َجدِّ ه َعل ْب ِن َج ْع َف ٍر َع ْن َأخيه ُم َ
ب ِْْ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ٍ8
ِ
ِ
حير َم ب َْ
التوية أ َل ُه ُْ
وج؟ َق َالَ :
ال ِّج
َج ْع َفر
ال ُر ُ
«ل خي ُْر ُج َحتَّى ْ
َق َالَ :سأ ْل ُت ُه َع ْن َر ُج ٍل َقد َم ُمت ََمتِّع ًا ُث َّم أ َح َّل َق ْب َل ْيو ِم َّ ْ
ِ
ِ
جي ِ
اوز ال َّطائ َ
ف َو شبهها».
َو َل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ .2و َعنْ ُه َع ْن َعل ْب ِن َج ْع َف ٍر َع ْن َأخيه َق َالَ :و َس َأ ْل ُت ُه َع ْن َر ُج ٍل َقد َم َمک َة ُمت ََمتِّع ًا ( َف َأ َح َّل َأ ْير ِج ُع)؟ َق َالَ :
حي ِر َم
«ل ْير ِج ُع َحتَّى ْ
جي ِ
اف َأنْ ي ُفو َت ُه َْ
ما َف َة َأنْ َل يدْ ِرک َْ
بِ َْ
ف َو شبهها َ َ
او ِز ال َّطائِ َ
ال ُّج
ب َأنْ ْير ِج َع إِ َل َمک َة َر َج َع َو إِنْ َخ َ
ال َّج َفإِنْ َأ َح َّ
ال ِّج َو َل َ
م َض ع َل وج ِه ِه إِ َل عر َف ٍ
ات».
َ َ ْ
ََ
َ

بخواهد حرام باشد ،رفتن به نقطه نزديک مکه يا دور از آن ،تفاوتي ندارد.
هشتـ روايت صحيح اسحاق بن عمار از امام کاظم :7از حضرت درباره متمتعي

پرســيدم که به مکه آمده و اعمال عمرهاش را انجام داده است؛ اما حاجتي برايش
ش آمده و از مکه به سمت مدينه يا ذات عرق يا برخي معادن رفته است .فرمودند:
پي 

«اگــر در غير ماهي که عمره تمتع را انجام داده اســت بازميگردد ،بايد با احرام و
انجام عمره داخل شــود؛ زيرا براي هر ماهي عمرهاي اســت و او براي انجام حج
فرمودنــد« :پدرم در اينجا (مکه) مجاور بود .از مکه خارج شــد و در اين حال ،با

برخي از اينها روبهرو شد .در بازگشت به ذات عرق رسيد .از آنجا براي حج ُمحرم
شد و داخل مکه شد ،درحاليکه براي انجام حج ُمحرم شده بود» (کليني1407 ،ق،

ج ،4ص1.)442

روايت هشتم را اســحاق بن عمار از امام کاظم 7نقل کرده و سند روايت هم

بازگردد ،امر شده است.

نکته ديگري که در اين روايت و در پاسخ امام 7به سؤال دوم راوي وجود دارد،

اشاره و استناد امام 7به رفتار پدر بزرگوارشان در خروج از مکه بدون احرام است.

از آنجا که جواب امام 7بايد مطابق سؤال راوي يا دستکم در راستاي پرسش وي
باشــد و با توجه به اينکه ادامه ســؤال راوي از لزوم و عدم لزوم تکرار عمره براي

ال َّب ِ
ت َأ َبا َْ
َ .1أ ُبو َع ِل ْالَ ْشــ َع ِري َع ْن ُم ََّم ِد ْب ِن َع ْب ِد َْ
حييى َع ْن إِ ْس َح َ
ال َس ِنَ 7ع ِن
اق ْب ِن َع َّم ٍر َق َالَ :س َأ ْل ُ
ار َع ْن َص ْف َوانَ ْب ِن ْ
ِ
الاج ُة َفيخْ رج إِ َل ا َْل ِدين َِة َأو إِ َل َذ ِ
ات ِع ْر ٍق َأ ْو إِ َل َب ْع ِ
«ير ِج ُع
ْ
ُ ُ
ا ُْلت ََم ِّت ِع جيِي ُء َفي ْقضـِــي ُم ْت َع َت ُه ُث َّم َت ْبدُ و َل ُه َْ َ
ض ا َْل َعاد ِن؛ َق َالْ :
إِ َل َمک َة بِ ُع ْم َر ٍة إِنْ کانَ ِف غ ِ
ــه ٍر ُع ْم َر ًة َو ُه َو ُم ْر َ َت ٌن بِ َْ
ــه ِر ا َّل ِذي يت ََمت َُّع فِ ِيه ِلَنَّ لِ ِّ
َري َّ
تَ :فإِنْ َد َخ َل ِف
ال ِّج»ُ .ق ْل ُ
کل َش ْ
الش ْ
ات ِعر ٍق َأحرم ِمن َذ ِ
ِ
الش ْه ِر ا َّل ِذي َخ َر َج فِ ِيه؟ َق َال« :کانَ َأ ِب ُم ِ
َّ
ات
اهنَا َفخَ َر َج ُم َت َل ِّقي ًا َب ْع َض َه ُؤ َلء َف َل َّم َر َج َع َب َلغَ َذ َ ْ ْ َ َ ْ
َاور ًا َه ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال ِّج َو َد َخ َل َو ُه َو ُمْر ٌم ب َْ
ِع ْرق ب َْ
الج».
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بدون اشــکال و صحيح اســت .در اين روايت ،خروج از مکه مورد نهي نيست و
متمتع ،فقط به انجام دادن عمره در بازگشت به مکه ،درصورتيکه در غير ماه ِ خروج

پژوهشنامه حج و زيارت شماره هشتم

ج شــده است ،بازگردد؟
در گرو اســت» .گفتم :اگر در همان ماهي که از مکه خار 
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متمتعي است که اعمال عمره را انجام داده و بدون احرام حج از مکه خارجشده و
سپس در همان ماه ِ خروج بازگشته است ،بايد فعل امام 7نيز خروج از مکه بدون
احــرام حج پس از انجام عمره تمتع و ورود به مکه در همان ماه ِ خروج باشــد تا

بتواند بهعنوان پاسخ به سؤال راوي مورد استناد قرار گيرد .بهعبارتديگر ،امام7

با اينگونه پاسخ به راوي ،فهماندهاند که اگر مواجهه پدرشان با اهل سنت و مسئله
تقيه نبود ،از آنجا که بازگشــت به مکه در همان ماه ِ خروج صورت گرفته بود ،نياز
به احرام نبود و احرام پدرشــان براي حج در ذات عرق نيز از باب تقيه بوده است.

ب ه هر روي ،بايد گفت خروج از مکه بدون احرام حج ،مستند به فعل امام 7بوده
خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعيين محدوده آن
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و جايز است.

آري ،ممکن است گفته شود وظيفه مجاور ،انجام حج اِفراد است و امام 7پس
از خروج از مکه ،هنگام بازگشت ،براي انجام حج اِفراد از ذات عرق محرم شدهاند؛

اما اين مطلب چندانپذيرفتني نيست؛ زيرا در اين صورت ،رفتار امام 7نميتواند
پاسخ به سؤال راوي باشد.

نهـ روايت صحيح حلبي از امام صادق :7از حضرت درباره متمتعي پرسيدم که

ميخواهد پس از اعمال عمــره ،از مکه به طايف برود .فرمودند« :از مکه به احرام
حج ُمحرم شود و دوست ندارم جز با احرام از مکه خارج شود و از طايف نگذرد.

همانا طايف به مکه نزديک است» (همان1407 ،ق ،ص1.)443

در روايت نهم نيز خروج از مکه مورد نهي قرار نگرفته اســت؛ مگر اينکه گفته

شــود عبارت «ما احب» ،در حرمت ظهور دارد .اما بر فرض پذيرش اين ظهور در

حرمت نيز نميتوان از اين روايت ،حرمت خروج از مکه را برداشت کرد؛ زيرا اگر
خروج از مکه موضوعيت داشته و حرام باشد ،وجهي براي نهي از عبور از طائف و

ِ
اهيم عن َأبِ ِيه ع ِن اب ِن َأ ِب عم ٍري عن ح ٍ
ِ
ِ
اد َع ِن َْ
الر ُج ِل يت ََمت َُّع بِا ْل ُع ْم َر ِة إِ َل
ال َلبِي َق َالَ :س َأ ْل ُ
َ ْ
َ .1عل ْب ُن إِ ْب َر َ َ ْ
ُ َ َ ْ َ َّ
ت َأ َبا َع ْبد اهللَِ 7ع ِن َّ
ِ
فَ .ق َال« :هيِ ُّل بِ َْ ِ
الروج إِ َل ال َّطائِ ِ
َْ
ب َل ُه َأنْ خي ُْر َج ِمن َْها إِ َّل ُم ِْرم ًا َو َل يت ََج َاو ُز ال َّطائِ َ
ف
ال ِّج م ْن َمک َة َو َما ُأح ُّ
ــج ِيريدُ ُْ ُ َ
ال ِّ
إِ َّنَا َق ِري َب ٌة ِم ْن َمکة».

بيان نزديک بودنش به مکه نيست؛ زيرا بر فرض حرمت خروج ،دور يا نزديکبودن

نقطه بيرون از مکه ،نميتواند در حرمت خروج از مکه اثرگذار باشد .درصورتيکه
اگر کراهت امام 7از اين باب باشــد که ممکن است با خروج مکلف از مکه ،وي
نتوانــد براي انجام اعمال حج ،خود را به مکه يا عرفات برســاند ،نهي از عبور از

طائف قابل توجيه و ب ه جاســت و بيانگر اين اســت که مکلف بايد احتياط کند و
تا حدي از مکه دور شود که بتواند به مکه بازگردد و به انجام اعمال حج بپردازد.

که عمره تمتعش را انجام داده ،ســپس حاجتي برايش پيشآمده است و ميخواهد
به همين سبب از مکه خارج شود .فرمودند« :غسل احرام کند و به نيت حج ُمحرم

شود و براي حاجتش برود و اگر نميتواند به مکه بازگردد ،به عرفات برود» (همان،

1407ق ،ص1.)443

در روايــت صحيح حفص از امام صادق 7نيز مانند دو روايت قبل ،خروج از

به احرام حج امر شــده است .بنابراين ،از اين روايت ،حکم خروج از مکه بدون
احرام حج فهميده نميشــود .آري ،امر به غســل و احرام حج هنگام خروج ،بر

مبناي پذيرش داللت امر ،بر نهي از ضدش ،بر حرمت ترک احرام و کراهت ترک
غســل هنگام خروج داللت دارد؛ اما اين مبنا عالوه بر اينکه در دانش اصول فقه

پذيرفته نشــده است (خراســاني1409 ،ق ،ص ،)133نميتواند کاشف از حکم
خروج از مکه نيز باشد.

وع إِ َل َمک َة َم َض
الر ُج ِ
افزون بر اينکه ممکن است گفته شود عبارت «إِنْ َ ْل ي ْق ِد ْر َع َل ُّ
إِ َل َع َر َف ٍ
ات» ،پيشگيري از احتمال فوت حج با ُمحرمشدن براي حج هنگام خروج از

 .1ا ْب ُن َأ ِب ُع َم ٍري َع ْن َح ْف ِ
اج ٌة َأ َرا َد َأنْ خي ُْر َج إِ َل َيها.
ص ْب ِن ا ْل َبخْ َ ِتي َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللِِ 7ف َر ُج ٍل َق َض ُم ْت َع َت ُه ُث َّم َع َر َض ْ
ت َل ُه َح َ
ض ِف حاجتِ ِه و إِنْ َل ي ْق ِدر ع َل الرجو ِع إِ َل مک َة م َض إِ َل عر َف ٍ
ل ْح َرا ِم َو ْل ِ
َق َالَ :ف َق َالَ « :ف ْلي ْغت َِس ْل لِ ْ ِ
يه َّل بِ َْ
ات».
يم ِ َ َ َ ْ ْ َ ُّ ُ
ََ
َ َ
ال ِّج َو ْل ْ
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مکه مورد نهي نيســت و مکلف براي خروج از مکه ،فقط به غسل و محرمشدن

پژوهشنامه حج و زيارت شماره هشتم

دهـ روايت صحيح حفص از امام صادق :7از حضرت درباره مردي پرســيدم
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مکه را به ذهن متبادر ميسازد.
يازدهـ روايت مرســله ابان از امام صادق :7حضرت فرمودند« :متمتع ،محبوس

است ،از مکه خارج نميشود تا براي انجام حج بيرون رود؛ مگر اينکه غالمش فرار،
يا مرکبــش را گم کند .در اين صورت ،با احرام خارج ميشــود و از مکه ،جز به

مقداري که عرفات از او فوت نشود ،نميگذرد» (همان)1.

از روايت آخر ،که البته ســند صحيحي ندارد ،ب ه روشــني ميتوان علت نهي از

خروج را که همان احتمال فوت حج و عدم درک عرفات اســت ،فهميد .ازاينرو،

خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعيين محدوده آن
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در اين روايت از مکلف خواستهشده است تا از مکه ،جز به مقداري که درک عرفه
فوت نشود ،نگذرد.

 .4نقد و بررسي و بيان رأي مختار

چنانچه در بررســي اين روايات ،ســند مالک قرار گيرد ،بايد روايات پنجم و

يازدهم به دليل ارسال در سند ،و روايت ششم و هفتم به دليل ناشناخته بودن عبداهلل

بن حســن بن علي بن جعفر در سلسله سند اين دو روايت ،کنار گذاشته شوند .از

بين روايات داراي ســند صحيح نيز روايت هشــتم و دهم ،به بيان حکم بازگشت
متمتعي اختصاص دارد که از مکه خارجشدهاند و در آنها مسئله نهي از خروج از

مکه مطرح نيســت .افزون بر اينکه در روايت هشتم بنابر بياني که گذشت ،خروج

امام 7بدون احرام حج از مکه ،مورد استناد قرار گرفته است که بهخوديخود بر
جواز خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع داللت دارد .از بين روايات باقيمانده،

روايــت دوم ،چهارم و نهم ،اگرچه درباره خروج متمتع از مکه پس از انجام اعمال

عمره اســت و از خروج از مکه در اين روايات نهي نشــده ،قرائني در اين روايات
ٍ
ٍ
َ ٍ
َ
ُْ .1
م َتبِ ٌس َل
ب ُه َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللَِ 7ق َال« :ا ُْلت ََمت ُِّع ُه َو ُ ْ
ال َس ُ
ــن ْب ُن ُم ََّمد َع ْن ُم َع ّل ْب ِن ُم ََّمد َع َّم ْن َذ َ
کر ُه َع ْن أ َبان َع َّم ْن أ ْخ َ َ
ِ
ِ
جي ِ
خي ُْر ُج ِم ْن َمک َة َحتَّى خي ُْر َج إِ َل َْ
او ُز إِ َّل َع َل َقدْ ِر َما َل َت ُفو ُت ُه
ال ِّج إِ َّل َأنْ ْيأبِ َق غ َُل ُم ُه َأ ْو تَض َّل َراح َل ُت ُه َفيخْ ُر َج ُم ِْرم ًا َو َل َ
َع َر َف ُة».

وجود دارد که ميتواند مانع ظهور آنها در حرمت خروج از مکه شــود؛ مث ً
ال سياق

اين روايات ،در مقام بيان کيفيت و ترتيب اعمال در عمره و حج تمتع است و ظهور

دارد در اينکه امام 7درصدد بيان لزوم اتصال عمره تمتع به حج اســت؛ نه حکم

تکليفي خروج از مکه يا اينکه خروج از مکه تا محدوده طائف ،که نزديک به مکه
است ،مجاز دانسته شده که اين مطلب ،لزوم احتياط مکلف براي پيشگيري از فوت

حج را به ذهن متبادر ميســازد؛ لزوم احتياطي که از روايات ضعيف نيز ب ه خوبي
است؛ باوجود اين نميتوان از اين روايات ،بهعنوان قرينهاي که مانع حمل روايات

صحيح بر حرمت خروج از مکه اســت ،چشمپوشيد .دو روايت صحيح باقيمانده
يعني روايت اول و سوم نيز در ارشادي بودن نهي از خروج ،ظهور دارد.

بنابراين ،آنچه از بررســي اين رواياتاستفاده ميشود ،اين است که از خروجي

نهي شــده که مخل صحت عمره تمتع باشــد و به فوت حــج بينجامد .همچنين
حتي اگر موجب فوت حج نشود ،حرام يا حتي مکروه است و چنانکه بيان شد ،اين
اخبار ،ظهوري در بيان حکم تکليفي يا وضعي خروج ندارد؛ بلکه درصدد ارشاد به

شرطيت اتصال عمره به حج تمتع در صحت اين دو است.

چنانچه به هر دليل ،ارشــادي بودن نهي در اين روايات هم پذيرفته نشــود ،باز

نميتوان ظهور آنهــا در حرمت يا کراهت را به دليل قرائني پذيرفت؛ قرائني مانند
ســياق ،در مقام بيان کيفيت و ترتيب اعمال بودن ،فهم راوي و سؤال وي از حکم

عمره انجا م شــده در فرض خروج ،مغيا بودن نهي از خروج به انجام حج و مستند

بودن جواز خروج از مکه بدون احرام به فعل امام 7که مانع تحقق اين ظهور است.
بنابراين ،چنانچه اعتقاد فقيه بر ارشــادي بودن نهي در روايات مورد گفتوگو

سامان يابد ،مطابق اين اعتقاد ،خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع ،حرام نخواهد
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اســتفاده شدني است و فقط ضعف ســند در اين روايات مانع تمسک به داللتشان
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ي که فقيه ،داللت نهي بر حرمت تکليفي خروج را بپذيرد و
بود .همچنين در صورت 
نيز معتقد شــود علت نهي ،فوت حج از مکلف است ،از نظر وي خروج از مکه با

علم به عدم فوت حج ،حرام نيست؛ اما اگر پيشگيري از فوت حج را حکمت نهي
از خروج بداند ،طبق نظر وي ،خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع ،بدون نياز به

خروج ،حرام خواهد بود .در اين فرض ،ســؤالي که مجال طرح مييابد ،اين است

که مالک در حرمت خروج ،محدوده قديم مکه و مکه عصر تشريع است يا خروج
از مکه توسعهيافته کنوني را بايد مالک قرار داد؟ البته بايد توجه داشت در روايات

خروج مورد نهي است و عنوان «خروج از مکه» ديده نميشود؛ اما
مورد گفتوگو،
ْ
خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعيين محدوده آن
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روشن است که خروج از مکه ،مراد روايات است.

ممکن است در پاسخ به اين پرسش گفته شود :از آنجا که مخاطب نهي از خروج

از مکه ،مردم عصر صدور روايات هستند ،بايد مصداق و محدودهاي از مکه ،متعلق

حکم حرمت خروج باشــد که مردمان آن زمان به آن محدوده ،شــهر مکه اطالق
ميکردهاند .اما بايد گفت که اين سخن از چند نظر اِشکال دارد:
اول اينکه تعيين محدوده شــهر مکه در عصر صدور روايات ،با توجه به فاصله

زماني و تغيير و تحوالت فراواني که در شکل و محل ساختمانها اتفاق افتاده ،بسيار
مشــکل است و شايد ناممکن باشد .در اين صورت ،بايد خروج از مسجدالحرام و

محلهــاي محدود اطراف آن  -ب ه عنــوان قدر متيقن از مکه قديم -خروج از مکه
شمرده شود و جايز نباشــد و بديهي است اجراي اين حکم با توجه به پراکندگي

هتلها و محلهاي ســکونت حجاج در قسمتهاي مختلف مکه در زمان حاضر،
امري ناممکن است.

دوم اينکه اگر ِصرف توســعه در محدوده شــهر موجب ايجاد ترديد در صدق

اطالق شهر مکه بر محدوده توسعهيافته شود ،بايد اين ترديد ،خود را در عصر امام

باقر 7تا امام کاظم 7نشان دهد و دستکم بخشي از سؤال راويان به اين مسئله

اختصــاص يابد که مراد از مکه ،که خــروج از آنپس از اعمال عمره تمتع ممنوع
است ،مکه عصر رســول خداست يا مکه در عصر امامي که روايت نهي ،از ايشان

صادر شده؛ حال آنکه اثري از اينگونه سؤاالت در روايات ديده نميشود.

ســوم اينکه رجوع به عرف ،در تبيين مفاهيم معتبر اســت و نه در تطبيق آنها بر

مصاديق و ابهامي درباره مفهوم شــهر مکه در آن زمان يا عصر حاضر نيست تا در
فهم آن نيازمند رجوع به عرف باشد و آنچه ابهام دارد ،تطبيق شهر مکه بر مصداق
مصداقش ،در هيچ زماني معتبر نيست؛ زيرا موضوعات مطرح در ادله ،ناظر برواقع

است؛ ازاينرو در اين تطبيق ،بايد نهاد دقت مالک قرار گيرد تا نزديکترين مصداق

بهواق ِع موضوع شناخته شود (عليدوست1394 ،ش ،ص.)279

بنابراين ،در امر تطبيق بايد از دقيقترين نهاد در تشخيص و تطبيق کمک گرفت

و بديهي اســت که نهاد عقل در اينجا ،به دليل عقلي نبودن مســئله ،کارايي ندارد؛
توجه به رواياتي که در موضوع قصر نماز در سفر وارد شده (کليني1407 ،ق ،ج،6

ص 1،)500مالک در اطالق شــهر بر يک منطقه را از ديد شارع کشف کند و آن را

بر موضوع مورد گفتوگو تطبيق دهد.

توضيح اينکه مطابق آنچه در اين روايات آمده ،مالک قصر نماز ،دور و مخفيشدن
مکلف از خانههاي مســکوني شهر است .اين ،به آن معناســت که تا اندازهاي که
خانههاي مسکوني شهر توسعهيافته ،امکان اطالق شهر وجود دارد و شارع نيز اين
اطالق را پذيرفته اســت .بنابراين ،ميتوان اين مفهوم را بر قسمتهاي توسعهيافته
کنوني از شهر مکه نيز اطالق کرد و اين قسمتها را نيز داخل در عنوان «شهر مکه»
دانست.
ال َس ِ
حييىَ ،ع ِن ا ْل َع َل ِء ْب ِن َر ِز ٍ
حييىَ ،ع ْن ُم ََّم ِد ْب ِن ُْ
ت ِلَ ِب
ينَ ،ع ْن ُم ََّم ِد ْب ِن ُم ْسلِمٍَ ،ق َالُ :ق ْل ُ
نيَ ،ع ْن َص ْف َوانَ ْب ِن ْ
ُ .1م ََّمدُ ْب ُن ْ
ِ
ِ
7
ِ
ِ
الس َف َر َمتى ي َق ِّص ُـر؟ َق َال« :إ َذا ت ََواري م َن ا ْل ُبيوت».
الر ُج ُل يريدُ َّ
َع ْبد اهللِ َّ :
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اما ميتوان از کارشناســي فقيه در اين باره بهره برد و ممکن اســت فقيه بتواند با
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کنوني و قســمتهاي توسعهيافته آن اســت که نظر عرف در تطبيق اين مفهوم بر
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با پذيرش اين مالک ،بايد گفت «شهر مکه» بر قسمتهايي از منا مانند محدودهاي

که ساختمان جمرات در آن واقع است و اکنون به شهر اتصال يافته ،به دليل مسکوني

نبودن ،قابل اطالق نيست؛ چنانکه ايرادي بر اطالق «شهر» بر مناطقي که کوه نور و
کوه مشتمل بر غار ثور در آن قرار گرفته است ،به دليل توسعه نقاط مسکوني شهر

تا اطراف اين کوهها ،وجود ندارد.

همچنيــن مطابق اين مالک ،در صورتيکــه مکلف بخواهد پس از انجام عمره

تمتع براي رســيدن به نقطهاي از شهر مکه ،از مسيري تردد کند که مستلزم خروج
از مناطق مسکوني شهر اســت ـ مانند عبور از کمربندي شهرـ  ،خروج از مکه بر

خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعيين محدوده آن

آن صادق اســت و جايز نخواهد بود .آري ،ممکن است گفته شود مطابق آنچه از

روايات فهميده ميشــود ،از خروجي نهي شده است که به سمت مواقيت و مدينه
و مانند آن از اطراف مکه و در اين مقدار از طي مسافت باشد؛ و اال خروج از مکه

در حد رفتن به طائف و نقاطي که مانند طائف به مکه نزديکاند و بازگشت دوباره،

مورد نهي نيست.
نتيجهگيري

با بررسي رواياتي که مسئله خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع در آنها مطرح

 24شده است معلوم گرديد:

 .1از خروجي نهي شــده است که مخل صحت عمره تمتع باشد و به فوت حج

بينجامد و نهي از خروج در اين روايات ،ظهور در ارشــادي بودن دارد؛ يعني بيان

ميکند که شــرط تمتع بودن عمرهاي که در ماه حج انجا م شده و صحت حج تمتع
پس از آن ،اتصال عمره به حج تمتع است و مکلف با خروج از مکه و ورود به اين

شــهر در غير ماهي که خارجشده ،بين عمرهاي که انجام داده و حج تمتع ،فاصله

نيندازد.

 .2قرائني مانند ســياق ،در مقام بيان کيفيت و ترتيب اعمال بودن ،فهم راوي و

ســؤال وي از حکم عمره انجامشده در فرض خروج ،مغيا بودن نهي از خروج به
انجام حج و مستند بودن جواز خروج از مکه بدون احرام به فعل امام 7که در اين

روايات وجود دارد ،مانع تحقق ظهور آنها در حرمت يا کراهت خروج است.

 .3بر فرض پذيرش ارشادي بودن نهي در روايات مورد گفتوگو ،خروج از مکه

پس از انجام عمره تمتع ،حرام نخواهد بود .همچنين اگر فقيه ،داللت نهي بر حرمت
تکليفي خروج را بپذيرد و معتقد شود علت نهي ،فوت حج از مکلف است ،از نظر

حــج را حکمت نهي از خروج بداند ،خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع بدون
نياز به خروج ،حرام خواهد بود.

 .4در فــرض پذيرش حرمت خروج از مکه ،فقيه ميتواند براي تعيين محدوده

مکه ،با توجه به رواياتي که در موضوع قصر نماز در سفر وارد شده ،مالک در اطالق

شهر را از ديد شارع کشف کند و آن را بر موضوع مورد گفتوگو تطبيق دهد .در
مسکوني شهر توسعهيافته ،امکان اطالق شهر وجود دارد و شارع نيز اين اطالق را

پذيرفته است .بنابراين ،ميتوان اين مفهوم را درباره قسمتهاي توسعهيافته کنوني

از شهر مکه نيز بهکار برد و اين قسمتها را نيز داخل در عنوان «شهر مکه» دانست.
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2222فياض کابلي ،محمد اسحاق (بيتا) ،تعاليق
مبسوطة علي العروة الوثقي ،قم ،انتشارات
محالتي ،چاپ اول.

2323کليني ،محمد بن يعقوب (1407ق) ،کافي،
تهران ،دار الکتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.

2424محقق حلي ،جعفر بن حســن (1418ق)،
المختصــر النافع في فقــه االمامية ،قم،
مؤسسة المطبوعات الدينية ،چاپ ششم.

2525محقق ســبزواري ،محمدباقــر بن محمد
مؤمــن (1427ق) ،ذخيرة المعاد في شرح

االرشاد ،قــم ،مؤسسه آل البيت ،:چاپ

2828موسوي عاملي ،محمد بن علي (1419ق)،
مدارک االحکام في شرح عبادات شرايع

االسالم ،بيروت ،مؤسســه آل البيت،:

چاپ اول.

2929يــزدي ،محمــد کاظــم بــن عبدالعظيم
(1409ق) ،العروة الوثقي ،بيروت ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،چاپ دوم.

3030ــــــــــــــ (1419ق) ،العروة الوثقي

(محشــي) ،قم ،دفتر انتشــارات اسالمي

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
چاپ اول.

پاييز و زمستان 1398

(1387ق) ،ايضاح الفوائد ،قم ،مؤسســه

حج ،تهران ،نشر مشعر.

پژوهشنامه حج و زيارت شماره هشتم

1919عليدوســت ،ابوالقاسم (1394ش) ،فقه و

مؤسسه آل البيت ،:چاپ دوم.
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