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چکيده
منا ســرزميني است که اعمال مهمي از حج تمتع در آن انجام ميگيرد .محدود بودن اين
سرزمين و ازدياد روزافزون حاجياني که ميخواهند اعمال خاص منا را در اين مکان انجام دهند،
ازدحامي عظيم پديد ميآورد که منشأ مشکالت فراواني براي حجاج ميشود .اما آيا ميتوان
با ساخت بناي مشترک در اين اراضي ،مشکل ازدحام را حل کرد؟ آيا ساخت چنين بنايي جايز
است؟
هيئت کبار علماي عربســتان ســعودي ،با تمســک به ادلهاي چون ســد ذرائع و سيره
رســول اهلل 9و روايتي از عايشــه ،به حرمت ســاخت هرگونه بنايي ،حتي بناي مشترک
در اين اراضي ،فتوا داده اســت؛ اما با بررســي ادله ايشــان ،معلوم ميشود که هيچ يک از
اين ادله توان اثبات حکم حرمت براي ســاخت بناي مشــترک در منــا را ندارد و در مقابل،
مقتضاي برائت اصليه و عمومات قاعده حل و عموميت حق ارتفاق و سيره ثابت مسلمين
از زمان رسول اهلل 7و روايتي از امام کاظم ،7ادلههايي قطعي است که جواز ساخت بناي
مشترک در اراضي منا را اثبات ميکند.
کليدواژهها :منا ،ساخت بنا در منا ،بناي مشترک ،ازدحام در منا.
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مقدمه

طبق روايات وارده در کتب حديثي شــيعه و سني ،حج يکي از پايههاي بنيادين
اسالم اســت( .کليني ،1407 ،ج ،2ص18؛ مسلم ،بيتا ،ج ،1ص  )45در اين ميان ،اعمال
چهارگانهاي از حج تمتع که در ســرزمين منا انجــام ميگيرد ،يعني رمي جمرات،
قرباني ،حلق يا تقصير و بيتوته در ليالي تشريق ،از اهميت فراواني برخوردار است.
با توجه به کثرت حاجياني که هر سال ميخواهند اين اعمال را در موسم حج تمتع
به جا آورند ،ازدحام زيادي در اين مکان ايجاد ميشود .ازدياد روزافزون حجاج از
يک طرف و محدود بودن اراضي منا از طرف ديگر ،مشــکل کمبود جا براي بيتوته
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی

و نصب چادر را به وجود آورده اســت .از طرفي نصب چادرهاي زياد در سرزمين
منا باعث شده است تا معابر و خيابانهاي منا وسعت کافي نداشته باشند و در اين
مسيرها ازدحامهاي عظيمي به وجود آيد و برگزاري مراسم حج را با مشکل روبهرو
سازند.
مشکل ازدحام در منا به قدري حاد است که در بعضي از سالها باعث جان باختن
صدها نفر از حجاج شده اســت .يکي از بهترين و اساسيترين راهها براي توسعه
معابر و خيابانهاي منا و رفع مشــکل ازدحام و تسهيل رفت و آمد در آن ،ساخت
ســاختمانهايي است كه بتواند بدون اشغال مســاحت زيادي از زمين محدود منا،

 86جمعيت زيادي را در خود جاي دهد .در اين صورت ديگر نيازي به نصب آن همه
چادر نخواهد بود و محدوده زيادي از منا آزاد خواهد شد و ازدحام جمعيت به طور
چشمگيري کاهش خواهد يافت.
ظاهرا ً در کتب فقهي گذشــتگان از مذاهب اسالمي ،مســئلهاي با عنوان حکم
ســاخت بناي مشــترک در زمين منا مطرح نشده است .تنها بحثي که به اين مسئله
ارتباط دارد و در کتب فقهي گذشتگان از مذاهب اسالمي به آن پرداخته شده ،بحث
جواز احياي اراضي مناســت .البته بحث جواز احياي اراضي منا ،به ســاخت بناي

اختصاصي در منا مربوط ميشــود و با مسئله ساخت بناي مشترک در منا ارتباطي
ندارد.
نويســنده کتاب سرزمين منا و مســائل نوپديد ،بخش ششم کتابش را به حكم

ساختوســاز در منا اختصاص داده اســت .همچنين در کتاب النوازل في الحج به
اختصار به اين مسئله پرداخته شده است .تفاوت پژوهش حاضر با تحقيقهاي انجام
شده در اين است که اين پژوهش به مسئله ساخت بناي مشترک ،به شيوه فقه مقارن،
پرداخته است.

امروزه ســاخت بناي شخصي در منا به طور قطع موجب تضييق بر ناسکين در

در حرمت ساخت بناي شخصي در اين اراضي ،وجود ندارد (صاحب جواهر،1362 ،
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مشترک در عصر حاضر ،هيئت کبار علماي عربستان سعودي (هيئة كبار العلما،1421 ،
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اين مکان ميشــود؛ در چنين فرضي ظاهرا ً اختالفي ميان فقهاي مذاهب اسالمي،
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پرداخته و به طور تفصيلي به نقد ادله قول مخالف و استدالل براي اثبات قول حق

ج ،38ص 53و54؛ مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج ،8ص)212؛ اما در مورد ساخت بناي
ج ،3ص 335و )336به حرمت ساخت هرگونه بنايي ،حتي بناي مشترک ،در سرزمين
منا فتوا داده است .اما آيا واقع ًا ،بنا بر فقه مذاهب اسالمي ،ساخت بناي مشترک در
اين اراضي حرام است يا حکم ديگري دارد؟
اقوال فقها

در اين مسئله دو قول وجود دارد:
قول اول ،قول به حرمت ساخت هرگونه بنايي در سرزمين منا ،حتي بناي مشترک

است؛ ظاهرا ً تنها قائل اين قول ،هيئت کبار علماي عربستان سعودي است( .هيئة كبار
العلما ،1421 ،ج ،3ص 335و)336

قول دوم ،قول به اباحه ساخت بناي مشترک براي عموم حجاج است .اين قول
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مطابق ادله و قواعد فقه شــيعه و سني است و بعضي از فقهاي اهل سنت صراحت ًا
قائل به اين قول شدهاند( .عبدالفتاح ،1414 ،ج ،1ص)268
ادله فقها
ادله قول اول
 .1سد ذرائع المحظورات

يکي از ادلهاي که براي حکم به حرمت ساخت بنا در منا اقامه شده است ،قاعده
سد ذرائع اســت؛ با اين استدالل که ساخت بنا در منا ،در نهايت به طمع سکونت
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی

و ادعاي تملک يا اختصاص در مورد اين ســاختمانها منجر ميشــود و تملک و
اختصاص اراضي منا حرام است .بنابراين هر آنچه باعث افتادن مردم در حرام شود،
از باب سد ذرائع حرام است( .هيئة كبار العلما ،1421 ،ج ،3ص)337

براي بررســي صحت و سقم اين اســتدالل ابتدا بايد زواياي مختلف سد ذرائع
روشن شود:
سد ذرائع به معناي منع از مباحاتي است که وسيلهاي براي رسيدن به مفسده يا
حرام قرار ميگيرد و منتهي به مفسده يا حرامي ميشود( .الزحيلي ،بيتا ،ج ،7ص)5258

در مورد اعتبار و حجيت ســد ذرائع براي اســتنباط احکام شرعي ،ميان فقهاي

 88مذاهب اســامي اختالف اســت :علماي اماميه ،به تبع ائمه طاهرين ،:بر عدم
جواز تعويل بر ســد ذرائع اجماع دارند( .صــدر ،1417 ،ج ،8ص308؛ مظفر،1375 ،

ج ،2ص )205ميان مذاهب اهل ســنت ،پرچمدار اين قاعده ،مالکيه است و بيشتر و
واضحتر از مذاهب ديگر بدان عمل ميکند و مذاهب ديگر در اين عمل تا حدودي
از مالکيه پيروي کردهاند .از بين اين مذاهب ،شــافعيها کمتر از همه به اين قاعده
عمل کردهاند( .الريسوني ،1416 ،ج ،1ص)73

مذاهب اهل سنت اجماع دارند که سد ذرائع بر سه قسم است:

اولين قسم از آن نزد همه مذاهب معتبر است؛ مانند حفر چاه بر سر راه مسلمانان
و دشنام دادن به بتهاي بتپرستاني که معلوم است آنها در مقابل خداوند را دشنام
خواهند داد؛
قســم دوم اجماع ًا مردود اســت؛ مثل زراعت انگور از ترس اينکه از آن شراب
بسازند و ساکن شدن در شهرها از ترس زنا؛
قســم سوم مورد اختالف اســت؛ مثل بيع مؤجل از ترس ربا( .نجمالدين الطوفي،

اما قســم اولي که حرمتش مورد اجماع امت است ،مواردي است که منصوص
قرآن و ســنت است يا از مواردي است که قطع ًا به مفسده منجر ميشود يا غالب ًا به
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است که مصلحت در آن بر مفسده ترجيح دارد و قسم سوم که مورد اختالف است،
تصرفاتي اســت که ظاهرا ً صحيح اســت؛ لکن در معرض اتهام توصل به آن براي
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رســيدن به حرام است؛ چون قصد رسيدن به حرام به وسيله آن زياد اتفاق ميافتد.
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 ،1407ج ،3ص)212

مفسده منجر ميشود؛ اما قســم دوم که مباح بودن آن مورد اجماع است ،مواردي

(الزحلــي ،بيتا ،ج ،7ص )5258البته بايد توجه داشــت که حتــي در مورد اول از اين
اقســام ،که ادعاي اجماع بر آن شده است ،شافعيه قائل به جريان سد ذرائع نيست
و حرمت آن را از باب حرمت وسائل ميداند .بعضي از شافعيه تصريح کردهاند که
شافعي در هيچ چيزي قائل به سد ذرائع نيست( .مجموعة من المؤلفين،1427-1404 ،
ج ،24ص)279

در بررسي استدالل به اين دليل در مورد مسئله ساخت بناي مشترک در منا بايد
گفت:
اوالً قاعده سد ذرائع نزد فقهاي شيعه و برخي فقهاي اهل سنت اعتباري ندارد؛
ثاني ًا اگر اين قاعده حجت هم باشــد ،ســاخت بنا در منا از نوع دوم ذرائع است
که مباح بودن آن مورد اجماع اســت؛ زيرا مصلحت ســاخت بناي مشترک در منا،

89

بر مفســده آن ـ البته اگر مفسدهاي باشد ـ ترجيح دارد؛ چون ساخت بناي مشترک
مشــکل ازدحام منا را حل ميکند؛ مشکلي که ساليانه موجب جان باختن حاجيان

بسياري ميشود و آيا مصلحتي باالتر از مصلحت حفظ جان مؤمن؟!

ثالث ًا هرگز بناي ساختمان در يك زمين ،مستلزم تملك آن نيست؛ چنانكه بداهت

آن ،با مراجعه به مسائل مختلف فقه ،مانند ميراث زن از عرصه بدون زمين ،احكام

غصب زمين ،ساختوساز در زمين موقوفه و عاريه ،به روشني آشكار ميشود؛

رابع ًا تملک و اختصاص اراضي منا در زمان معاصر امکان ندارد تا گفته شــود:

«ســاخت بنا به تملک و اختصاص منجر ميشود و از باب سد ذرائع حرام است»؛

زيرا همه مسلمانان ميدانند که منا جزء مشترکات است و اختصاصي به کسي ندارد

حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی

90

و قابل تملک نيســت .افزون بر اينکه حکومت مســئول اداره حج ميتواند تدابير
قانوني و حقوقي در نظر بگيرد تا مانع از خروج اين بناها از مشترکات گردد.
 .2سيره رسول خدا 9و اصحاب ايشان

ادعا شده اســت که سيره مسلمين ،از زمان رسول خدا 9و اصحاب ايشان ،بر

اين بوده است که در سرزمين منا تنها از خيمه استفاده ميکردند و هرگز بنا و بيتي

در آنجا اقامه نکردند و اين ســيره تا زمان حاضر ادامه دارد( .هيئة كبار العلما،1421 ،

ج ،3ص)335

بررســي اينکه ســيره رســول خدا 9و اهل بيت :و اصحاب ايشان و سيره

مســلمين در طول تاريخ بر چه چيزي بوده است ،در دليل چهارم از ادله قول دوم

خواهد آمد.

 .3روايت عايشه

روايتي كه احمد بن حنبل با اســناد خويش از عايشه نقل ميکند ،به عنوان نص

ناهي از ساخت بنا در منا مطرح شده است:

يلَ ،و َز ْيدُ ْب ُن ْ ُ
ابَ ،ق َ
الر ْح َِن ْب ُن َم ْه ِد ٍّيَ ،ق َ
سائِ ُ
ال َب ِ
ب ِن
الَ :أ ْخ َ َ
الَ :حدَّ َثنَا إِ ْ َ
َحدَّ َثنَا َع ْبدُ َّ

يــل ْالَ ْعنَىَ ،ع ْن إِ ْب َر ِ
ــف ْب ِن َماهَ َ
سائِ ُ
وس َ
يم ْب ِن ُم َه ِ
ــكَ ،ع ْن ُأ ِّم ِهَ ،ع ْن
إِ ْ َ
اج ٍرَ ،ع ْن ُي ُ
اه َ
َعائِ َشــ َةَ ،ق َال ْتُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
ــول اهللِ َأ َل َن ْبنِي َل َك بِ ِمنًى َب ْيت ًا َ -أ ْو بِنَائ ًا ُ -ي ِظ ُّل َك ِم َن
س؟ َف َق َ
الَ :ل إِن ََّم هُ َو ُمن ُ
الشَّ ْم ِ
َاخ ِلَ ْن َس َب َق إِ َل ْي ِه( .ابن حنبل ،1421 ،ج ،42ص)349

عايشه گويد به رسول خدا گفتم« :آيا براي شما در منا خانه يا بنايي كه بر شما

در برابر خورشيد ســايه بيندازد ،نسازيم»؟ فرمود« :نه؛ منا تنها منزلگاه كسي
است كه به آن زودتر وارد شود».

نقل دارمي (دارمي ،1412 ،ج ،2ص )1233و ابن خزيمه (ابن خزيمة ،بيتا ،ج ،4ص)284
و حاکم (حاكم نيشابوری ،1411 ،ج ،1ص )638و بيهقي (سنن بيهقي ،1424 ،ج ،5ص)226

«بنائــ ًا» و در نقل ابن ماجه (ابن ماجة ،1373 ،ج ،2ص )1000و ترمذي (ســنن ترمذي،

بررسي سند روايت
ندارد .از نظر اهل ســنت نيز ابراهيم بن مهاجر ضعيف اســت( .ذهبي ،1382 ،ج،1

ص )67ام يوســف بن ماهکُ ،م َســيْكة ال َم ّكية مجهول است (العسقالني ،12 ،1326 ،

)451؛ در نتيجه ســند روايــت ،چنانکه الباني هم قائل شــده( ،األلباني ،1423 ،ج،2

ص 190و )191ضعيف خواهد بود .هرچند ترمذي آن را حسن (الترمذي ،1395 ،ج،2
ص )220و حاکم آن را طبق مبناي مســلم ،صحيح دانسته است( .حاكم ،1411 ،ج،1

ص )638البته بر کســي مخفي نيست که حاکم در بسياري از موارد ،روايت ضعيف
را صحيح دانسته است( .الذهبي ،1382 ،ج ،3ص)608
بررسي داللت روايت

در اين روايت ،پيامبر اکرم 9از بناي در منا نهي فرمودهاند و نهي خود را معلل
به اين ساختهاند که منا «مناخ من سبق» است؛ يعني علت نهي پيامبر 9از ساخت
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سند روايت ،نزد فقهاي شيعه ،به علت مجهول بودن تمام رجال روايت ،اعتباري
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 ،1395ج ،2ص« )220بيت ًا» وارد شده است.
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در نقل احمد بن حنبل و ابوداوود (أبيداوود ،بيتا ،ج ،2ص« )212بيت ًا او بنائ ًا» و در
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بنا در منا ،منافات داشتن ساخت بنا با «مناخ من سبق» بودن مناست .در اينجا جريان
وتخصص» از يک طــرف موجب تعميم نهي و حکم حرمت
قاعــده «العلّة تع ّمم
ّ

نســبت به هر آنچه منافات با «مناخ من ســبق» بودن منا دارد ،ميشود و از طرف
ديگر موجب تخصيص حکم حرمت به بناهايي ميشود که با «مناخ من سبق» بودن
منا منافات دارد؛ يعني بناي مورد نهي در روايت ،بنايي است که با «مناخ من سبق»
بودن منا ،يعني ارض مشــترك بودن منا ،منافات داشته باشد .روشن است که بنايي
با ارض مشــترک و «مناخ من سبق» بودن منا منافات دارد که به نيت اختصاص و
تملک اراضي منا ســاخته شــود؛ نه بنايي که براي عموم حجاج بيت اهلل الحرام ،به
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی

صورت مشترک ،ساخته ميشود .بنابراين ساخت بناي مشترک براي عموم حجاج،
به صورتي که بناي ساخته شده به تبع اراضي منا «مناخ من سبق» باشد ،هرگز مورد
نهي نيست و اين روايت داللتي بر نهي از آن ندارد.
به عالوه اينکه کلمه «بيت» يا «بنا» ،که در روايت به کار رفته ،معلوم نيســت به
معناي ســاختمان باشد؛ زيرا «بيت» در لغت به معناي مسكن و منزل و مأوي است
ات؛ يعني در
و اص 
ل بَيْت ،جايگاه و پناهگاه انســان در شب است؛ زيرا ميگويند ب َ َ

شــب اقامت گزيد و ساكن شد( .ابن فارس ،1404 ،ج ،1ص324؛ ازهري ،1421 ،ج،14

ص238؛ راغــب اصفهاني ،1412 ،ص )151بنابر آنچه از ابن الكلبي نقل شــده ،بيوت
 92عرب شــش نوع استُ« :قبَّة (که از پوست است) ،مِ َظَّلة (که از مو است)ِ ،خباء (که
از پشــم است) ،ب ِ َجاد (که از کرک است) ،خَ يْ َمة (که از درخت است) و أُقْنَة (که از

سنگ اســت)»( .ابن سيده ،1421 ،ج ،6ص476؛ ابن منظور ،1414 ،ج ،13ص20؛ مرتضي

زبيدي ،1414 ،ج ،3ص )21بعض لغويون تفصيل بيوت عرب را از ابن ســکيت اين

چنين نقل کردهاند :خباء :از پشم ،ب ِ َجاد از کرکُ ،ف ْسطاط :از موُ ،س َرادق :از پنبهَ ،ق ْشع:

از پوست خشک ،طراق :از پوست ،حظيرة :از قطعههاي درخت ،خيمة :از درخت،
أُقْنَة :از سنگ ،قبة :از آجر و سترة :از گل( .ثعالبي ،1414 ،ص)315

اما «بناء» در لغت ،خانههايي را گويند که عرب در صحرا ســاکن آن ميشود و
اقســامي از قبيل طراف ،خباء ،بناء ،قبه و مضرب دارد( .مرتضي زبيدي ،1414 ،ج،19
ص221؛ ابــن منظور ،1414 ،ج ،14ص95؛ ابن اثيــر ،1367 ،ج ،1ص 157و158؛ طريحي،

 ،1375ج ،1ص )65از ابن اعرابي نقل شــده اســت که بناء مفرد ابنيه است و از گل
و پشــم ساخته ميشود( .ازهري ،1421 ،ج ،15ص353؛ ابن منظور ،1414 ،ج ،14ص94؛
مرتضي زبيدي ،1414 ،ج ،19ص)221

کار ميرفته و شامل انواع خيمهها ،از قبيل مظ ّلة ،خباء ،بجاد ،فسطاط ،سرادق ،قشع،
طراق ،طراف و مضرب ميشــده است .پس معلوم نيست که کلمه «بيت» و «بنا» به
کار رفته در روايت ،به معناي ســاختمان باشد؛ بلکه احتمال دارد مراد از آن خيمه
«بنا» در روايت ساختمان نيست؛ دليل اين سخن آن است که در بعضي از نقلهاي
 ،1415ج ،4ص118؛ الطبراني ،بيتا ،ج ،3ص91؛ طحاوي ،1414 ،ج ،4ص )50و عبارت َ
«أ َل

َن َّت ِخ ُذ َل َك بِ ِمنًى َش ْيئًا َت ْست َِظ ُّل بِ ِه» در روايت آمده است.

روشن است که کلمه «شي» معناي وسيعي را شامل ميشود و هر آنچه را بتوان
با آن سايهاي افکند ،شامل ميشود .همچنين نقل ديگري از اين روايت وجود دارد

که به جاي «بيت ًا او بنائ ًا» کلمه «کنيف» به معناي ساتر (جوهري ،1376 ،ج ،4ص)1424

وارد شــده است (ازرقي ،1416 ،ج ،2ص )137و عبارت روايت به اين صورت است:

ول اهلل َص َّل ُ
«است َْأ َذ َن ْت َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِف بِن ِ
َاء َكنِ ٍ
يف بِ ِمنًىَ ،ف َل ْم َي ْأ َذنْ َ َلا».
ْ

مقتضاي جمع بين اين دو نقل از روايت ،و نقلي که کلمه «بيت» و «بنا» در آن به
کار رفته ،آن است که اين روايت استفاده از هرگونه سايبان و ساتر را نهي ميکند و
اين مطلب با آنچه سيره قطعي مستمر مسلمانان از زمان رسول اهلل 9بوده ،چنانکه
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اين روايت ،به جاي کلمه «بيت» يا «بنا» ،کلمه «شــي» وارد شــده است( .ال َك ْر ُدوش،
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بوده باشد .حتي با تحقيق بيشتر معلوم ميشود که به طور قطع مراد از کلمه «بيت» و
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بنابراين مالحظه ميشــود که کلمه «بيت» و «بنا» در معنايي اعم از ساختمان به
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خود قائلين به حرمت ســاخت بنا نيز اعتــراف کردهاند (هيئة كبار العلما ،1435 ،ج،3

ص )335منافات دارد .نتيجه تنافي و تعارض بين اين روايت و سيره قطعي آن است
که بايد روايت کنار گذاشته شود؛ چون قطع ًا اين روايت توان معارضه با سيره ثابت
قطعي را ندارد.
ادله قول دوم
 .1حکم مسئله با قطع نظر از ادله

با قطع نظر از ادله موجود ،مســئله مورد بحث ،شبهه حکميه تحريميه ،به جهت
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی
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فقدان نص ،خواهد بود؛ اين نوع شــبهه ،در فقه شيعه ،مجراي اصالت البرائه است.
اصالت البرائه مورد اجماع اصوليون شيعه است (انصاري ،1416 ،ج ،1ص365؛ نائيني،

 ،1376ج ،3ص )388و در فقه اهل ســنت ،مجراي استصحاب عدم اصلي يا برائت
اصليه اســت .اســتصحاب برائت اصليه ،در بين علماي اهل سنت ،مخالفي ندارد.
(الزحيلــي 1427 ،الف ،ج ،1ص262؛ الجيزاني ،1427 ،ج ،1ص210؛ عياض بن نامي،1426 ،

ج ،1ص )199مؤداي هر دو دليل ،برائت ذمه مکلف از تکاليف شرعيه است تا وقتي
که دليلي بر اشتغال ذمه يافت شود .بنابراين با قطع نظر از ادله موجود ،ساخت بناي
مشترک در منا حرام نيست.
 .2عمومات و اطالقات اباحه

مقتضاي عمومات و اطالقات قاعده حل ،آن اســت که خداوند هر چيزي را في

نفســه مباح قرار داده است؛ مگر مواردي که از آن نهي فرموده است .ظاهرا ً فقهاي
شــيعه در مورد صحت و تماميت اين قاعده اتفاق نظــر دارند (انصاري ،1415 ،ج،5
ص 97و )98و حتي شيخ صدوق آن را جزو معتقدات شيعه برشمرده است( .صدوق،

 ،1414ص )114جمهــور فقهاي اهل ســنت ،به جز ابوحنيفــه ،قائل به اين قاعده
هســتند؛ حتي بســياري از فقهاي حنفي نيز به پايبندي خود به اين قاعده تصريح

کردهاند( .الزحيلي1427 ،ب ،ج ،1ص190؛ الباكستاني ،1423 ،ج ،1ص)166

از جمله عمومات حل آيات ذيل است:

َْ
ُ َّ
َ ً
َ ََ َ ُ
ـ (ه َو الِي خلق لك ْم ما ِف ال ْر ِض جِيعا) (بقره)168 :

او خدايي است كه همه موجودات زمين را براي شما خلق كرد.

َْ َ َ َ َْ
ـ ( َو ال ْرض َوضعها ل ِل ِ
نام) (الرحمن)10:

زمين را براي خاليق آفريد.

در مورد ساخت بناي مشترک در منا نهي وارد نشده است؛ پس طبق مقتضاي اين
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 .3عموميت حق انتفاع نسبت به تمام منافع مشترکات
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َْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ
اهلل سخ َر لك ْم ما ِف ال ْر ِض) (حج)65 :
ـ (أ لم تر أن

آيا نديدي كه خداوند آنچه را در زمين است ،مسخر شما كرد.

قاعده ،ساخت چنين بنايي در منا جايز است.

قسم اول اراضي مملوکه است که به تبع ،منافع آن نيز براي مالکش است و کسي
بدون اذن مالک ،حق انتفاع از آن را ندارد؛
قســم دوم از زمينها ملک کسي نيست .اين قســم دوم يا به اين صورت است
که حقوقي براي عامه مردم بر آن ثابت اســت و جزء مشترکات است ،مثل طرق و
شوارع ،يا اينکه حقي بر آن اراضي ثابت نيست؛ نه حق خصوصي و نه حق عمومي
و آن اراضي موات است( .عالمه حلي ،بيتا ،ص405؛ الزحيلي ،بيتا ،ج ،6ص)4607

فرق اراضي مشــترکه با اراضي موات در اين است که اراضي مشترکه قابل احيا
و تمليک نيست؛ اما اراضي موات قابل احيا و تمليک است( .سبزواري ،1413 ،ج،23
ص 210و256؛ الزحيلي ،بيتا ،ج ،6ص4608؛ مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج ،2ص)242
اما حقي که براي عامه مردم در مشترکات ثابت است ،حق ارتفاق است( .جمعي از
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در يک تقسيمبندي کلي ،تمامي زمينها به دو دسته تقسيم ميشوند:
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پژوهشگران ،1423 ،ج ،8ص467؛ التويجري ،1430 ،ج ،3ص )605ارتفاق در لغت به معناي
انتفاع اســت و به معناي تکيه زدن به مرفق هم ميآيد (مطرزي ،1979 ،ج ،1ص )339و
در اصطالح فقها ،معموالً به معناي انتفاع از منافع مشترک بين مسلمين است( .جمعي
از پژوهشگران ،1423 ،ج ،8ص467؛ مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج ،3ص 10و)11

اين حق انتفاع براي کســي ثابت اســت که زودتر به آن مکان مشترک برسد و
ديگران مجاز نيستند او را از آنجا دفع کنند يا در آنجا مزاحم او شوند( .كاشف الغطاء،

 ،1426ص132؛ مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج ،11ص )361با مفارقت و رفع يد فرد از
آن مکان ،حق ارتفاق او باطل ميشود( .صاحب جواهر ،1362 ،ج ،38ص89؛ مجموعة من
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی
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المؤلفين ،1404 ،ج ،28ص )349همه مردم در انتفاع از مشترکات ،حقي مساوي دارند
و با سبقت از ديگران براي فرد سبقتگيرنده فقط اولويتي پيدا ميشود؛ نه اينکه آن
مکان اختصاص به وي پيدا کند( .صاحب جواهر ،1362 ،ج ،38ص 79و80؛ مجموعة من
المؤلفين ،1404 ،ج ،11ص)361

ارتفاق و انتفاع از مشترکات به سه صورت است:
صورت اول :انتفاع به منفعت مقصوده از هر يک از مشترکات؛ براي مثال منفعت
مقصوده مســجد عبادت و منفعت مقصوده طرق و شــوارع عبور و مرور اســت.
اشکالي در جواز اين نوع ارتفاق وجود ندارد( .محقق حلي ،1408 ،ج ،3ص276؛ عالمه
حلي ،1413 ،ج ،2ص270؛ شهيد اول ،1417 ،ج ،3ص70؛ محقق کرکي ،1414 ،ج ،7ص34؛
شهيد ثاني ،1413 ،ج ،12ص428؛ مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج  ،28ص)347

صورت دوم :ارتفاقاتي اســت که فرد بهرهبردار از مشترکات به منفعت مقصوده،
در زمان انتفاع از مشــترکات ،به آن نياز پيــدا ميکند؛ براي مثال فردي که از راهي
عبور ميکند ،نياز به توقف و نشستن و غيره پيدا ميکند .اين نوع ارتفاق نيز جايز
اســت و فرقي بين اين نوع ارتفاق و نوع اول وجود ندارد( .صاحب جواهر ،1362 ،ج
 ،38ص )78

صورت ســوم :ارتفاقي اســت که به منفعت مقصوده ارتباطي نــدارد .اين نوع
انتفاع به شــرطي جايز است که به بهرهبرداران از منفعت مقصوده ،ضرري نرساند؛
براي مثال نشســتن کنار راه براي خريد و فروش در صورتي جايز اســت که براي
عبورکننــدگان از آن راه مزاحمتي ايجاد نکند( .صاحــب جواهر ،1362 ،ج ،38ص83؛
مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج ،3ص 11و ج ،28ص)347

همچنين فرقي در حکم جواز انتفاع بين تصرفاتي که اثر آن باقي اســت ،مانند
صورتي چنين انتفاعي جايز اســت که اين تصرفات موجب خروج مشــترکات از
آنچه براي آن مهيا شده است ،نشود( .صاحب جواهر ،ص 81و )83کلمات فقهاي شيعه
(صاحب جواهر ،1362 ،ج ،38ص )82و اهل ســنت (مجموعة من المؤلفين ،1404 ،ج،11
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ســاختن ســاختمان ،و بين تصرفاتي که اثر آن دائمي نيست ،وجود ندارد؛ البته در

ص )361تصريح دارد که مدار جواز انواع تصرف در مشــترکات ،بر عدم اضرار به
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آثار بر جاي مانده از ارتفاق در اراضي مشــترکه تابع اراضي مشترکه خواهد بود
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بهرهبرداري از منفعت مقصوده مشترکات است.
و جزء مشترکات ميشود( .سبزواري ،1413 ،ج ،23ص )298براي مثال کسي که بنايي
در اراضي مشترکه ميسازد يا چاه آبي در آنجا حفر ميکند ،تا وقتي که خودش از
آن بنا و چاه اســتفاده ميکند ،بر ديگران اولويت دارد و پس از مفارقت ديگر هيچ
اولويتي بر ديگران ندارد و در حق ارتفاق از آن بنا و چاه با ديگران مساوي است و
اولويت براي کسي است که زودتر به اراضي و بنا برسد.
ظاهرا ً بين فقهاي مذاهب اســامي اختالفي در اين نيســت که اراضي مناسک
حج ،مانند مسعي ،عرفات ،مشعر و منا ،حکم مسجد را دارد (عالمه حلي ،بيتا ،ج،10

ص 40و41؛ ابن قدامه ،1388 ،ج ،4ص )197و جزء مشترکات محسوب ميشود؛ نتيجه
مشــترکه بودن اين اراضي آن است که :اوالً اين سرزمين قابل احيا و تملک نيست؛
ثاني ًا حق ارتفاق از منا براي عموم مســلمين ثابت است؛ ثالث ًا اولويت براي انتفاع با

97

کســي است که زودتر به آنجا برســد؛ رابع ًا انتفاع به منافع مقصوده سرزمين منا و
هر منفعت ديگري که موجب خروج منا از آنچه براي آن مهيا شــده است ،نشود و
همچنين باعث اضرار و مزاحمت براي حجاج نشود ،جايز است.
منفعت مقصوده اراضي مشــترکه منا ،انجام اعمالي از مناسک حج است که در
ســرزمين منا انجام ميشود و عبارت اســت از :رمي جمره عقبه ،قرباني و حلق يا
تقصي ر در روز عيد قربان ،بيتوته شــبهاي يازدهــم و دوازدهم ذيحجه و رمي
حجه.
جمرات سهگانه در روزهاي يازدهم و دوازدهم ذي ّ
تطبيق انواع سهگانه ارتفاق از مشترکات بر ارتفاقات از سرزمين منا
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی

نوع اول :انجام مناسک منا در سرزمين منا که جايز است؛
نوع دوم :تصرفاتي که حاجي در زمان انجام مناســک منا به آن نياز پيدا ميکند.
اين نوع ارتفاق نيز جايز است و با نوع اول تفاوتي نميکند؛
نوع ســوم :ارتفاقاتي که به انجام مناسک منا ارتباطي ندارد .اين نوع انتفاع به دو
شــرط جايز است :يکي اينکه موجب اضرار و مزاحمت براي حجاجي که مناسک
منا را انجام ميدهند ،نشــود و ديگر اينکه موجب خروج منا از مشعر بودن و آنچه
براي آن مهيا شده است ،نشود.
ساخت بناي مشترک براي تسهيل انجام مناسک منا ،اعم از رمي جمرات ،قرباني

 98و حلق يا تقصي ر و بيتوته ،از جمله تصرفات نوع اول اســت و جايز است .بنابراين
جواز ساخت بناي مشترک در منا مطابق با حق ارتفاق حجاج از سرزمين مناست و
هيچ کدام از قيود حق ارتفاق ،اين مورد را خارج نميکند ،نه قيد منافات داشتن با
غرض مقصود از منا؛ چون در راستاي انجام بهتر مناسک مناست و نه قيد اضرار به
ساير حجاج؛ چون ساخت چنين بنايي تسهيل انجام مناسک براي حجاج است؛ نه
اضرار و مزاحمت براي آنها .بناي ســاخته شده در اين اراضي نيز تابع اراضي منا و
جزء مشترکات خواهد بود و موجب هيچ گونه تملک و اختصاص نخواهد بود تا

با تساوي حق عموم مردم نسبت به انتفاع از منا منافات داشته باشد.
در مورد ساخت بنا در اراضي مشترکه ،فقهاي اهل سنت تصريح دارند که ساخت

بناي اختصاصي در اين اراضي حرام است( .مجموعة من المؤلفين1404 ،ق ،ج ،8ص207

و  )208اما اگر بنا در راستاي مصلحت مسلمين ساخته شود ،جايز است (مجموعة من

المؤلفين1404 ،ق ،ج ،28ص)350

در حکم جواز ساخت بنا ،هيچ فرقي بين ساخت بنا براي تسهيل رمي جمرات،

خيف که در منا ساخته شده و جزء مشترکات است.
 .4سيره

اصحاب ايشان در سرزمين منا ،بر اين بوده است که تنها از خيمه استفاده ميکردهاند

و هرگز بنا و بيتي در آنجا اقامه نميکردند و اين سيره تا زمان حاضر ادامه دارد .اما
او ً
ال:

ابن قيم ،که يکي از ارکان وهابيت اســت ،در زاد المعاد توجيهاتي را در دفاع از

عثمان ،خليفه ســوم ،که چرا در منا نماز را شکسته نخواند ،نقل ميکند .در توجيه
سوم ميگويد :در زمان عثمان تا حدي در منا بنا ساخته شده بود که به روستايي که

مســکنهاي زيادي در آن بود ،تبديل شده بود« :أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية
كثر فيها املساكن يف عهده»( .ابن قيم ،1415 ،ج ،1ص)451

ثاني ًا:

يکي از شــروط اقامه نماز جمعه ،نزد اهل ســنت ،آن است که محل اقامه نماز

جمعه بايد شهر باشد .حال مسئلهاي در کتب فقهي اهل سنت مطرح شده است که
اگر روز جمعه با روزي که حجاج در منا هستند ،مصادف شد ،آيا اقامه نماز جمعه

بهار و تابستان 1397

بررسي گزارشهاي موجود چيزي خالف اين ادعا را اثبات ميکند.

شماره پنجم

در دليل دوم از ادله قول اول ادعا شد که سيره مسلمين ،از زمان رسول خدا 9و

پژوهشنامه حج و زيارت
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99

براي ايشان جايز است يا خير؟ بسياري از فقهاي اهل سنت ،در زمانهاي مختلف،
اشاره کردهاند که منا روستا بوده و در آن بناهايي بوده که موجب بحث شده است
که آيا اقامه نماز جمعه در منا جايز است يا خير؟ (النووي ،1414 ،ج ،1ص267؛ البابرتي،
بيتا ،ج ،2ص53؛ الكاساني ،1406 ،ج ،1ص260؛ الفرغاني ،بيتا ،ج ،1ص82؛ ابن مازة،1424 ،
ج ،2ص)67
ـ وقال حممد رمحه اهلل ال مجعة بمنى ألهنا من القرى( .الفرغاني ،بيتا ،ج ،1ص)82

ـ وأما بمنى حممد رمحه اهلل يقول :فإنه ليس بمرص واملرص رشط ،ومها يقوالن :إن

منى مرص يف أيام املوسم ،فإن هلا أبنية( .ابن مازة ،1424 ،ج ،2ص)67
حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی
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بنا بر گزارشها و تصاوير موجود ،در دو قرن اخير ،ساختمانهايي به صورت به
هم پيوسته در دو طرف راه اصلي منا وجود داشته است( .رفعت پاشا ،1344 ،ص)334
 .5صحيح ابن ابيعمير

ال َر َأ ْي ُت َأ َبا ْ َ
ــن ْب ِن ُعث َْمنَ َق َ
ا ْب ُن َأ ِب ُع َم ْي َع ْن ُح َس ْ ِ
وسىَ 7و َقدْ َبنَى بِ ِمنًى
ال َس ِن ُم َ

حر عاملى ،1409 ،ج ،5ص)316
بِن ً
َاء ُث َّم هَ دَ َم ُه( .كلينى ،1407 ،ج ،6ص531؛ ّ

برقي در کتاب محاسن مثل همين روايت را از پدرش از ابن ابيعمير نقل کرده

اســت (برقي ،1371 ،ج )623 ،2البته در نقلي که مجلسي از محاسن فرموده ،به جاي
«بنائ ًا»« ،بنيان» وارد شده است( .مجلسي ،1403 ،ج ،73ص)153
بررسي سند روايت

هرچند کليني در ابتداي ســند اين روايت نفرموده «و بهذا االسناد» ،ولي روشن
اســت که سند اين روايت به ســند روايت قبل تعلق دارد؛ يعني اين روايت را نيز،
مانند روايت قبل ،علي بن ابراهيم از پدر خود از ابن ابيعمير نقل فرموده اســت.
سند روايت به اين صورت است که علي بن ابراهيم ،که ثقه و امامي و جليل است،
(نجاشي ،1365 ،ص )260از پدر خود ابراهيم بن هاشم ،که بنا بر تحقيق ثقه و امامي

و جليل اســت( ،خويــي ،1413 ،ج ،1ص )291از محمد بن ابيعمير ،که ثقه و امامي

و جليل و از اصحاب اجماع اســت و از غير ثقه روايت و ارسال نميکند( ،طوسي،
كشي ،1490 ،ص)556
 ،1373ص365؛ نجاشــي ،1365 ،ص327؛ طوسي ،1420 ،ص405؛ ّ

نقل ميکند که حسين بن عثمان احمسي که ثقه و امامي است( ،نجاشي ،1365 ،ص54؛

كشــي ،1490 ،ص )372گفت« :امام موسي بن جعفر 8را ديدم که به تحقيق در منا
ّ

بنايي ساخت و سپس آن را ويران کرد» .نتيجه بررسي سند روايت آن است که اين
بررسي داللت

هرچند لفظ «بنا» در مورد خانههايي که عرب در صحرا ساکن آن ميشود ،از قبيل

اســت که از سنگ و گل ساخته ميشود( .مرتضي زبيدي ،1414 ،ج ،19ص )221کلمه
مــيرود( .فراهيدي ،1409 ،ج ،4ص30؛ ازهري ،1421 ،ج ،6ص123؛ صاحب ،1414 ،ج،3

ص )451بنابراين با وجود اين قرائن معلوم ميشــود :بنايي که امام کاظم 7در منا
ســاخته بودند ،بنايي از سنگ و گل بوده اســت؛ اما اينکه امام 7بعدا ً آن را ويران
کردهاند ،شــايد بدان علت باشــد که حضرت آن بنا را براي انتفاع و بيتوته خود و
عيال خود ساخته بودند .لذا پس از انجام اعمال و بيتوته در منا ،آن را ويران کردند

تا شــائبه هيچ گونه اختصاص و احيا نسبت به اراضي مشترکه منا ،که جزء مشاعر
عبادت است ،پيش نيايد .نتيجه بررسي داللي روايت آن است که اين روايت داللتي
آشکار بر جواز ساخت بنا در منا براي بيتوته و انتفاع ،البته بدون نيت تملک اراضي

منا ،دارد.
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«هدم» نيز در مورد ويران کردن خانهاي که از گل خشــک ســاخته ميشود ،به کار
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طراف و خباء و مضرب و قبه به کار ميرود ،اما در اصل ،بنا به معناي ســاختماني

پژوهشنامه حج و زيارت

روايت صحيح و مسند است.
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نتيجه

از آنجا كه در بيتوته در منا ،هيچگاه عدم سكونت در ساختمان شرط نشده و از

سوي ديگر ،طبق ادلهاي که بيان شد ،معلوم شد که ساخت بناي مشترک در منا مباح
و جايز است ،در نتيجه ،ساختمانسازي در منا براي برطرف شدن نياز حجاج ،عالوه
بر اينکه جايز است ،با در نظر گرفتن مشکل ازدحام و ديگر مشکالتي که هر سال

براي حجاج پيش ميآيد ،واجب كفايي است و از آنجا كه دولت عربستان ،مسئوليت
اقامه حج را به عهده گرفته و به ديگر كشورها اجازه دخالت نميدهد ،بر مسئوالن

اين كشور واجب عيني است كه در منا ،به مقدار نياز حجاج ،ساختمانسازي كنند
يا زمينه اين كار را براي كشورهاي ديگر فراهم آورند.
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3535ـــــــــــــــــــــ ( ،بيتا) ،مصباح
3636دارمي ،عبداهلل بن عبدالرحمن،)1412( ،

موســوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب

مسند الدارمي (سنن الدارمي) ،المملكة

اسالمي بر مذهب اهل بيت.:

والتوزيع.

أهل البيت ،:قم ،مؤسسه دائرةالمعارف فقه

العربيــة الســعودية ،دارالمغني للنشــر

2727جوهري ،اســماعيل بن حماد،)1376( ،

3737ذهبي ،محمد بن أحمد ،)1382( ،ميزان

2828جيزانــي ،محمد بن حســين،)1427( ،

محمد البجــاوي ،بيــروت ،دارالمعرفة

الصحاح ،بيروت.

معالم أصــول الفقه عند أهل الســنة

االعتدال في نقــد الرجال ،تحقيق :علي

للطباعة والنشر.

3838راغب اصفهاني ،حســين بــن محمد،

4747صاحب بــن عباد ،اســماعيل بن عباد،

3939رفعت پاشــا ،ابراهيــم ،)1377( ،مرآة

4848صاحب جواهر ،محمدحسن،)1362( ،

( ،)1412مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت.

( ،)1414المحيط في اللغة ،بيروت.

الحرمين ،ترجمــه هادي انصاري ،تهران،

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم،

4040ريسوني ،أحمد ،)1416( ،نظرية المقاصد

4949صدر ،محمدباقــر ،)1408( ،بحوث في

مشعر.

عند اإلمام الشــاطبي ،الواليات المتحدة

للفكر اإلسالمي.

4141زحيلي ،محمدمصطفــي 1427( ،الف)،
الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي ،دمشق،

4242زحيلــي ،محمدمصطفــي 1427( ،ب)،

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب

5050ـــــــــــــــ  ،)1418( ،دروس في
علم األصول ،قم ،انتشارات اسالمي.

5151طبرانــي ،ســليمان بن أحمــد( ،بيتا)،
المعجم األوسط ،تحقيق طارق بن عوض

اهلل بن محمد ,عبدالمحســن بن إبراهيم
الحسيني ،القاهرة ،دارالحرمين.

5252طحــاوي ،احمد بن محمــد،)1414( ،

4343زحيلي ،وهبه( ،بيتا) ،الفقه االسالمي و

شرح معاني اآلثار ،عالم الكتب.

4444ســبزواري ،ســيدعبداألعلي،)1413( ،

فهرست كتب الشــيعة و أصولهم ،قم،

4545شــهيد اول ،محمد بن مكــي،)1417( ،

5454عبدالفتاح ،حســين ،)1414( ،اإلفصاح

دفتر انتشــارات اسالمي وابسته به جامعه

األربعة وغيرهم ،مكــة المكرمة ،المكتبة

ادلته ،دمشق ،دارالفکر .

ّ
مهذب األحكام ،قم ،مؤسسه المنار.

الدروس الشــرعية في فقه اإلمامية ،قم،

مدرسين حوزه علميه قم.

4646شهيد ثاني ،زينالدين بن علي،)1413( ،
مســالك األفهام ،قم ،مؤسسة المعارف

اإلسالمية.

5353طوســي ،محمد بن حســن،)1420( ،
مكتبة المحقق الطباطبائي.

علي مسائل اإليضاح علي مذاهب األئمة

األمدادية.

5555عالمه حلي ،حســن بن يوسف( ،بيتا)،
تذكرة الفقهاء (طبع القديمة) ،قم ،مؤسسه
آل البيت.:

بهار و تابستان 1397

األربعة ،دمشق ،دارالفکر.

آية اهلل الصدر العلمي.

شماره پنجم

دارالخير للطباعة والنشر والتوزيع.

شرح العروة الوثقي ،قم ،مجمع الشهيد

پژوهشنامه حج و زيارت

األمريكية ،المدينة فيرجينيا ،المعهد العالمي

بيروت ،دارإحياء التراث العربي.
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5656فاسي ،محمد بن أحمد ،)1421( ،شفاء
الغرام بأخبار البلد الحــرام ،دارالكتب

العلمية.

والشــئون اإلســامية الكويت،)1404( ،
الموســوعة الفقهيــة الكويتية ،کويت،

دارالسالسل.

5757فاکهــي ،محمد بن اســحاق،)1414( ،

6565مرتضــي زبيــدي ،محمد بــن محمد،

تحقيق عبدالملك عبداهلل دهيش ،بيروت،

6666مطرزي ،ناصر بن عبدالســيد،)1979( ،

أخبار مكة في قديــم الدهر وحديثه،

دارخضر.

( ،)1414تاج العروس ،بيروت ،دارالفکر.
المغرب ،حلب.

5858فراهيــدي ،خليل بن احمــد،)1409( ،

6767مظفر ،محمدرضا ،)1375( ،أصول الفقه،

5959كاســاني ،ابوبكر بن مسعود1406( ،ق)،

6868نجمالدين الطوفي ،سليمان بن عبدالقوي،

كتاب العين ،قم ،دارالهجرة.

حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسالمی

بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع،

دارالكتب العلمية.

6060كــردوش ،حســن بن علــي،)1415( ،
مختصر األحكام ،تحقيق أنيس بن أحمد
بن طاهر األندونوســي ،المدينة المنورة،

مكتبة الغرباء األثرية.

6161كشــي ،محمد بن عمر ،)1404( ،اختيار
معرفة الرجال ،قم ،موسسة آل
إلحياء التراث.

البيت:

6262 106كليني ،محمــد بن يعقــوب،)1407( ،
الكافي (طبع اإلسالمية) ،تهران ،دارالكتب

اإلسالمية.

6363مجلســي ،محمد باقر بــن محمد تقي،
( ،)1403بحار األنوار ،بيروت ،دارإحياء
التراث العربي.

6464مجموعة من المؤلفيــن ،وزارة األوقاف

قم ،اسماعيليان.

( ،)1407شرح مختصر الروضة ،بيروت،
مؤسسة الرسالة.

6969نوري ،حســين بن محمدتقي،)1408( ،
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،
قم ،مؤسسة آل البيت :الحياء التراث.

7070هيئــة كبار العلمــاء بالمملكــة العربية

الســعودية ،)1435( ،أبحاث هيئة كبار
العلماء ،رياض ،الرئاســة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء.

