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  چکیده

الحجه یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در حج اسـت و همـواره    مسئله اختالف در هالل ذي

این پرسش مطرح است که حکم تکلیفی و وضعی وقوف در عرفات با اهـل سـنت و سـایر    

ـنت     مناسک چیست؟  از دیدگاه امام خمینی، در شرائط تقیه، انجام مناسک حـج بـا اهـل س

واجب بوده و چه در فرض شک در ثبوت هالل یا علم به عدم ثبوت هالل، مناسک انجـام  

شده مجزي است؛ بلکه عدم همراهی با اهل سنت و صـحت وقـوف در روز عرفـه حقیقـی     

ات امام خمینی در ایـن مسـئله را   محل اشکال است. این پژوهش در تالش است تا نقطه نظر

  .تبیین کرده و مستندات آن را تشریح کند

  الحجه، مناسک حج، وقوف در عرفات، تقیه، امام خمینی. هالل ذي کلیدواژه:

 مقدمه

ترین فرائض دینـی اسـت کـه فروعـات      گانه دین، و از مهم فریضه حج یکی از ارکان پنج

  و مسائل فراوانی دارد.

این واجب الهی، بعد از محرم شدن مکلّف، بـا وقـوف در سـرزمین عرفـات در روز نهـم      

الحجـه اخـتالف، و هـالل مـاه      شود. حال اگر در رؤیت هالل ماه ذي آغاز می الحجه  ذي
                                                        

  mohsenheydari3636@gmail.com حوزة علمیه (فقه و حقوق) /  4سطح .   *

ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 29،

شماره 113
صفحه )45- 25(

محمدمحسن حيدري تبیین ديدگاه امام خمیني در مسئله
اختالف هالل ذي الحجة در موسم حج
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عرفـات،   در براي شیعیان زودتر یا دیرتر ثابت شود، در ایـن وضـعیت، نسـبت بـه وقـوف     

  :است مطرح اساسی پرسش دو سنت، پیوسته بع اهلسایر اعمال حج به تَمشعر و منا و

اهل سنت در وقـوفَین (وقـوف در عرفـات و مشـعر) و سـایر اعمـال        شیعیان با همراهی. 1

  دارد؟ آیا جایز نیست یا جایز، بلکه واجب است؟ حکمی چه حج، به لحاظ تکلیفی

کنـد   اقع مـی صحیح است و کفایت از و شده با اهل سنت، آیا وقوفَین و مناسک انجام. 2

  هاي بعد اعاده شود؟ یا صحت ندارد و بایستی حج در سال

 هـاي  هزینـه  و زحمـات  تحمـل  بـا  و یکبـار  عمرشـان،  طـول  در زائران که بیشتر از آنجایی

 در اختالل با قاعده اولیه، حسب و از طرفی به شوند می حج انجام به موفق فراوان،

 بـا  مخالفـت  امکـان  مـوارد،  برخـی  دیگر در طرفی از و شود می باطل حج وقوف،

و  ضــرورت مسـئله  ایـن  در نظـر  دقـت  رو ازایــن نـدارد،  وجـود  انحجگـزار  عمـوم 

  کند. می اهمیت بیشتري پیدا

یکی از فقهاي نامدار شیعه و متعهد به فقه جـواهري، بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی، امـام      

و ژرف، فروعـات  خمینی است. ایشان از علماي آگاه بـه زمـان بـوده و بـا نگـاهی دقیـق       

هـاي ایشـان همـواره مـورد توجـه علمـا و        کـه دیـدگاه   اند؛ تا جـایی  فقهی را بررسی کرده

اندیشمندان اسالمی قرار گرفته و منشأ آثار و برکات زیادي گردیده است. بر ایـن اسـاس   

  ایم تا دیدگاه فقهی امام خمینی در این مسئله را تبیین کنیم. در این پژوهش کوشیده

حجـه از جهـت حکـم     اختالف در هالل ذي«اي با عنوان  پیشینه این پژوهش، مقالهنسبت به 

در مجله میقات حج، چاپ شده که به دیدگاه فقهاي امامیـه در  » حاکم عامه و حکم وقوفَین

  حکم تکلیفی و وضعی این مسئله پرداخته است. اما در پـژوهش پـیش رو، بـر نقطـه نظـرات     

ه است و دیدگاه ایشان در حکم تکلیفی در صورت انتفاي و استنادات امام خمینی تأکید شد

  تقیه و در شرائط تقیه خوفی و مداراتی، و دالئـل صـحت حـج در شـرائط تقیـه تبیـین شـده       

  .و افزون بر آن، حکم عمل در صورت مخالفت با تقیه نیز، روشن شده است

  :نویسند یر الوسیله میشود. ایشان در تحر بر این اساس، در ابتدا فتواي امام خمینی آورده می

الحجه، نزد قاضی اهل سنت ثابت شود و بر طبق آن حکم کنـد، امـا هـالل     اگر هالل ذي

براي شیعیان ثابت نشده باشد، در این صورت اگر عمل بر طبق مذهب حق ـ بـدون پـیش    

  آمدن تقیه و ترسـ  ممکن باشد، واجب است بر طبق مذهب حق عمل شود.

باشـد (حکـم    حق، ممکن نباشد، تبعیـت از آنـان واجـب مـی     اما اگر عمل بر طبق مذهب

تکلیفی) و حج صحیح است (حکم وضعی). اگر مخالفت بـا واقـع آشـکار نشـود (یعنـی      
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در صورت شک در ثبوت هالل)، بلکه در فرض علم به مخالفت (یعنی در صورت علـم  

یز به عدم ثبوت هالل) نیز صـحت بعیـد نیسـت و در ایـن صـورت مخالفـت بـا تقیـه جـا         

  نیست؛ بلکه در صحت حج، در صورت مخالفت با تقیه، اشکال و شبهه است.

ـ متفاوت است، بر ایـن اسـاس      از آنجایی که اُفق حجاز و نجد با اُفق ماـ  مخصوصاً اُفق ایران 

  .)441، ص1تا، ج خمینی، بی( آید علم به مخالفت، مگر در موارد نادر، به وجود نمی

در «انـد:   قـاطع فرمـوده   طـور  بـه  م به عـدم ثبـوت هـالل،   در جاي دیگر نسبت به فرض عل

وقوفَین، متابعت از حکم قُضات برادران اهل سنت، الزم و مجزي است؛ اگرچـه قطـع بـه    

  .)62، ص10، ج1378همو، ( خالف داشته باشید

در فتواي حضرت امام، چهار نکته آمده که این پژوهش بر اساس تبیین این چهـار نکتـه،   

  در این مهم، از کتب استداللی ایشان و سایر فقها کمک گرفته است:سامان یافته و 

  . وجوب عدم تبعیت از اهل سنت و عمل بر طبق مذهب حق در صورت انتفاي تقیه.1

  . وجوب تبعیت از اهل سنت در صورت تحقق تقیه.2

  . صحت حج و إجـزاي آن از واقـع در فـرض شـک در ثبـوت هـالل یـا علـم بـه عـدم          3

  ثبوت هالل.

  شبهه در صحت حج، در صورت مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی. .4

  . وجوب عدم تبعیت از اهل سنت در صورت انتفاي تقیه1

، فرضی است که نه موضوع تقیه خوفی محقـق  تحریر الوسیلهفرض اول در مسئله 

تواند آزادانه طبق مذهب حق و بـه وظیفـه    است و نه موضوع تقیه مداراتی و مکلّف می

بـر مکـه حکمرانـی     1ها که شُرَفا واقعی خودش عمل کند؛ مانند قبل از استیالي سعودي

دادنـد. یـا ماننـد     ها شیعیان آزادانه اعمال خود را انجام می کردند و در بعضی از سال می

کـه بـین مسـلمانان، در     که تولیت حرَمین شریفین در دست شیعیان باشد یا فرضی فرضی

و مسلمانان در دو گروه بزرگ، مناسک حج را انجام دهنـد  ثبوت هالل، اختالف شود 

  کنند. و در دو روز در عرفات وقوف 
                                                        

ـلط     7شد که از نسل امام حسن شُرَفا یا اشراف به ساداتی اطالق می  .1 ـارم تـا تس بودند و از نیمه دوم قرن چه

طور موروثی، در دست آنهـا بـود. بـراي اطـالع      مارت حج، بها) 1343تا  358دوم وهابیون بر حجاز (از سال 

  .مقاله اشراف حسنی، نویسنده سیدمحمود سامانی، دانشنامه حج و حرمین شریفینشود به  مراجعهبیشتر 
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در این صورت، فتواي حضرت امام این است که واجـب اسـت شـیعیان بـر طبـق      

مذهب حق و به وظیفه واقعی خود عمل کنند و لزومی ندارد از اهل سنت تبعیت کنند؛ 

 نهـم  روز در عرفات در وقوف وجوب برکه  اي هبه دلیل وجود مقتضی، یعنی اطالق ادل

کنـد،   مـی  و بر جزئیت سایر أجزاي حج داللت حج اعمال از جزئی عنوان الحجه به ذي

  د مانع، یعنی نبودن شرائط تقیه خوفی یا مداراتی.و فَق

  . وجوب تبعیت از اهل سنت در صورت تحقق تقیه2

فرض دوم، جایی است که شرایط تقیـه محقـق شـده اسـت. در ایـن فـرض، امـام        

، 1409اصـفهانی،  ( انـد  خمینی به تَبع فقهـاي دیگـر، تصـریح بـه وجـوب متابعـت کـرده       

  .) 152، ص5 ، ج1410؛ خویی، 52، ص3، ج1401؛ یزدي، 228ص

اهللا  ي، آیـت تبریـز اهللا  بهجـت، آیـت  اهللا  شـبیري، آیـت  اهللا  در بین مراجع معاصر نیز آیـت 

به وجـوب وقـوف    )459ـ   458، ص1، ج1428(افتخاري، نوري اهللا  مکارم، آیتاهللا  فاضل، آیت

  اند. با اهل سنت در فرض تقیه تصریح کرده

گیرنـد و گـاهی در    در مسئله محل بحث، گاهی شیعیان در شرائط تقیه خوفی قـرار مـی  

  :امام خمینی در هر دو فرض تبیین شودشرائط تقیه مداراتی. بر این اساس الزم است تا دیدگاه 

  فرض اول: تقیه خوفی

کننده) بـر وقـوع ضـرر یـا      اي است که موضوع آن خوف متّقی (تقیه تقیه خوفی، تقیه

رسـد و گـاهی    خطر بر نفس یا مال یا آبروست. گاهی این خوف به حد إکراه و إجبـار مـی  

  است.» إکراه«ا عنوان ی» خوف«رسد. پس مالك تشریع این تقیه، تحقّق عنوان  نمی

اهل  با وقوف ترك شود؛ یعنی در مسئله محل بحث، گاهی تقیه خوفی محقق می

بر خـود متقـی    خطر یا ضرر مستلزم سنت و عدم همراهی با آنان در سایر مناسک حج،

  یا سایر مؤمنین است.

از دیدگاه امام خمینی، وجوب این تقیه، وجوب نفسـی نیسـت و از نـوع وجـوب     

زیرا آنچه واجب است حفظ جان، آبرو یا مال است و تقیه، مقدمـه حفـظ    غیري است؛

  .)33، ص1420خمینی، ( ستا آنها
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دلیل وجوب تقیه خوفی، کـه یکـی از مصـادیق آن مسـئله محـل بحـث اسـت،        

العـاده تقیـه تأکیـد، و بـر لـزوم       روایاتی که بر اهمیـت فـوق  برخی روایات تقیه است؛ 

  کند. تقیه داللت میمتابعت اهل سنت در شرائط تحقق 

که از دیدگاه برخی فقهـا،   نزدیک به چهل روایت در این زمینه وارد شده است

  .) 152، ص5 ج ،1410خویی، ( این روایات، فوق حد تواترند

اند که اصل اولی در تقیه خـوفی   برخی فقها، با توجه به این روایات، بر این عقیده

، 1418همـو،  ( ترك تقیه مترتب شوداز اهل سنت، وجوب است؛ هرچند ضرر کمی بر 

  برخی از این روایات به شرح ذیل است: .)255، ص5ج

  ملــن إيــامن ال و آبــائي ديــن و دينــي مــن التقيــة«ـ صحیحه معمر بـن خـالد:   

  .»له تقية ال

  .»له ورع ال ملن إيامن ال و له تقية ال ملن دين ال«ـ صحیحه أبان: 

  .»له تقية ال ملن دين ال و التقية يف الدين أعشار تسعة إنّ «ـ روایت اعجمی: 

(حـر عـاملی،    »صــادقاً  لكنت الصالة كتارك التقية تارك إنّ  قلت لو« ـ مرسله صـدوق: 

  .)214ـ203، ص16، ج1409

کنـد، بیـانگر اهمیـت     که تقیه نمی سیاق این روایات، به نفی تدین و ایمان از کسی

شـود) در آن   که در آن تقیـه مـی   (فعلیفیه  أکید و وجوب تقیه است و از آنجا که متّقی

ذکر نشده، نسبت به آن اطالق مقامی دارد و فرض مخالفت با تکلیف الزامـی را شـامل   

که به جهت تقیه، برخالف وظیفه شرعی الزامی، عمل شود؛ ماننـد   شود؛ یعنی فرضی می

الحجه ترك شده و در روز  مسئله محل بحث که تکلیف الزامی وقوف در روز نهم ذي

  شود. دیگري وقوف به جا آورده می

  فرض دوم: تقیه مداراتی

اسـت  اي  هیـ تق ی،مـدارات  هیـ تق« گونه است: نیاتقیه مداراتی از  ینیامام خم فیتعر

بـدون   ؛باشد می نیو وحدت کلمه با جلب محبت مخالف یکپارچگیکه مطلوب در آن 

  .)8ص ،1420خمینی، ( »باشد نیدر ب يخوف ضرر ی،خوف هیمانند تق نکهیا
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فرض دوم در مسئله این است که موضوع تقیه خوفی، منتفی اسـت؛ یعنـی تـرك    

شود. اما موضوع تقیه مداراتی محقّق است؛ چراکـه   وقوف، مستلزم ضرر یا خطري نمی

وقوف مکلّف در عرفات همراه با بقیه شیعیان و تبعیت از اهل سـنت در مناسـک حـج،    

رك همراهـی بـا آنـان، تفرقـه و تشـتت      شود و ت ن میموجب وحدت و انسجام مسلمانا

  جماعت مسلمانان را در پی دارد.

  اند: شتهنوحضرت امام به وجوب این تقیه تصریح کرده و 

جواز این تقیه (تقیه مداراتی)، بلکه وجوب آن، متوقف بر خـوف بـر نفـس یـا غیـر      «

آن نیست، بلکه مصالح نوعی، سبب وجـوب ایـن تقیـه نسـبت بـه مخـالفین گردیـده        

پس این تقیه و کتمان سرّ، واجب است؛ ولو ایمن باشد و بر نفسش یا غیـر آن   است.

  .)71، ص(همان »خوف نداشته باشد

ــ یعنـی مصـالحی    » مصـالح نوعیـه  «بنا بر آنچه در عبارت امام خمینی آمده است، 

مثل وحدت، انسجام و همگرایی بین مسلمانان ـ سبب وجوب این تقیه شده اسـت. ایـن    

مصـلحت   بـا  تـزاحم  شـود و در  مصالح مهم و لزومی نزد شارع شمرده میمصلحت، از 

 ایـن  بـه  بایـد  آن، حکـم  بـه  و است مقدم واقعی، مأموربه تقیه و انجام موجود در ترك

  کرد. عمل تقیه

بنابراین وجوب این تقیه، دائر مدار ایـن مصـلحت، و بـه حسـب مـوارد، مختلـف       

رساند؛ مثـل مسـئله محـل بحـث کـه عـدم        می لزوم حد گاهی حکم را به خواهد بود و

تبعیت شیعیان از اهل سنت، مخلّ اتحاد و انسجام مسلمانان است و عدم شرکت آنـان و  

  جدا شدن از سایر مسلمانان در اعمال حج، تَبعات منفی و اثرات مخرّبی در پی دارد.

و  آمـده » تقیـه «دلیل دیگر بر وجوب تقیه مداراتی، روایاتی است که در آنها لفظ 

در وجوب تقیه خوفی، به این روایات استناد شد؛ چراکه از دیدگاه امام خمینی، عنـوان  

 شـود  در روایات در معناي اعم به کار رفته است و شـامل تقیـه مـداراتی نیـز مـی     » تقیه«

 توان در استدالل بر وجـوب تقیـه مـداراتی، بـه ایـن روایـات       بنابراین می .)49همـان، ص (

  استناد کرد.
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ج و إجزاي آن از واقع مطلقاً (چه در فرض شـک در ثبـوت هـالل و چـه در     . صحت ح3

  فرض علم به عدم ثبوت هالل)

بعد از تبیین حکم تکلیفی، حکم وضعی این مسئله مد نظر امام خمینی قرار گرفته 

است. ایشان، در شرائط تحقق تقیه، مناسک حج انجام شده بـا اهـل سـنت را مجـزي و     

د. همچنین از نظر ایشان إجـزا بـه نحـو مطلـق اسـت؛ چـه در       ان محکوم به صحت دانسته

  ثبوت هالل شک شود یا قاطع به عدم ثبوت هالل باشد.

، 1تـا، ج  (خمینـی، بـی  از دیدگاه امام خمینی، فرض علـم بـه خـالف، نـادر اسـت؛      

  دلیل بر این ادعا، مبناي ایشان در رؤیت هالل است. .)262، ص1391؛ همو، 296ص

اسـت.    آفـاق  اتحـاد  عـدم  یا اتحاد بحث هالل، رؤیت بحث در تأثیرگذار مبانی از یکی

 اُفـق  آن بـا  کـه  آفـاق  دیگـر  بـراي  شـود،  رؤیـت  اُفقی در هالل اگر آفاق، لزوم اتّحاد بر مبناي

 بـراي  شـود. ولـی   یعنی در شهرهاي نزدیک نیز هالل ثابت می شود؛ می ثابت نیز هالل متّحدند

 لـزوم اتّحـاد   عـدم  مبنـاي  بنـا بـر   امـا  شود. نمی دور، هالل ثابتیعنی شهرهاي  متّحد، غیر آفاق

(شهرهاي نزدیـک یـا    االفق مختلف و االفق متّحد از عماـ  نقاط سایر آفاق، رویت هالل براي

  1.شود می دور) ـ ثابت

؛ عالمـه  181، ص1، ج1408(محقق حلی، فقهاي امامیه  امام خمینی، همچون مشهور

ــی  ــی، ب ــا، ج حل ــهید اول)، 122ص، 6ت ــانی)،  284، ص1، ج1417؛ عاملی(ش ــهید ث ؛ عاملی(ش

 اتحـاد  لـزوم  ــ یعنـی   اول مبنـاي  به قائل )،631، ص3، ج1417؛ یزدي، 52، ص2، ج1413

که افق ایران و عربستان مختلف است، پس با ثبـوت هـالل در    هستند و از آنجایی آفاق

بر این اساس علم به خالف را نادر شود.  ایران، علم به ثبوت هالل در عربستان پیدا نمی

  اند. دانسته

جـزاي آن از واقـع، در کتـب اسـتداللی امـام      ااما نسبت به بحـث صـحت حـج و    

  خمینی، دو دلیل بر این فتوا اقامه شده است:

                                                        

ي و محسـن  رضا مختار ي، نوشته آقاهالل تیرودر بحث اتحاد آفاق، به کتاب  شتریب لیتفص يبرا .1

 رجوع شود. 3835و جلد پنجم، صفحه  30و  29، 27، 26جلد دوم، مقاالت صادقی، 
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  دلیل اول: سیره

و اصحاب ایشان بر متابعت و همراهی اهل سنت در وقـوف و   :سیره ائمه اطهار

جزاست و در کلمات فقهاي دیگـر نیـز   اترین دلیل بر  مناسک حج است. این دلیل، مهم

، 14، ج1413؛ سـبزواري،  152، ص5، ج1410؛ خـویی،  353، ص1416(حکـیم،   آمده است

  .)1418، ص5، ج1418؛ لنکرانی، 177ص

 و تقریـرات کتـاب الطهـاره    الصـالة ه تقیه، کتاب الخلل فی استدالل به این دلیل در رسال

حضرت امام منعکس شده است که در قالب سه مقدمه و یک نتیجه، کلمات ایشـان در  

  کنیم. بندي و تبیین می این دلیل را جمع

  مقدمه اول:

بعد از زمان رسول خدا تا زمان خالفت امیرالمؤمنین و بعد از خالفـت حضـرت امیـر تـا     

و شیعیان ایشان در طول بیش از دویست سال، مبتال بـه تقیـه بودنـد     :غیبت، ائمه اطهارزمان 

ها، مناسـک حـج را همـراه امیـران منصـوب از       هاي متمادي، در بیشتر سال و در طول این سال

؛ 554تـا (الـف)، ص   ؛ همـو، بـی  59، ص1420(خمینـی،   آوردند ناحیه خلفا یا همراه خلفا به جا می

  .)9، صتا (ب) همو، بی

  مقدمه دوم:

تعیین اول ماه و روز عرفه و امور حج، از جهت زمان وقوف و افاضـه، در اختیـار   

گیرنده امور، و حاکم بـر   خلفا یا منصوبین آنان بوده است؛ چراکه آنان در ظاهر تصمیم

  .همان)( گونه امور از شئون سلطنت و إمارت آنان بود مردم بودند و این

 ناخدا تا زمان خالفت امیرمؤمنـ پیامبرم این است که بعد از رحلت توضیح مقدمه اول و دو

، بلکه بعد از زمان غیبت صـغري،  260و بعد از خالفت ایشان تا زمان غیبت صغري، یعنی سال 

الحجه، خلفاي اولی یا خلفاي اموي یا عباسی یـا امیـران    متصدي إمارت حج و تعیین هالل ذي

سـاله   پـنج  در زمان حکومت رسول خدا و حکومـت  حج منصوب از طرف خلفا بودند و فقط

  .دادند امیرالمؤمنین، إمارت و تعیین هالل را این دو بزرگوار یا امیرالحاج ایشان انجام می
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  مقدمه سوم:

هاي متمـادي، در ثبـوت هـالل شـک      بدون شک در روزهاي فراوانی از این سال

  همراهـی داللـت کنـد،   آنچه بر جـواز مخالفـت و عـدم     :شده؛ ولی از ائمه اطهار می

یا یارانشان نقل نشده است کـه در موسـم    :نقل نشده است. از هیچ یک از ائمه اطهار

حج، در ظاهر موافقت، و در باطن مخالفت کنند؛ یعنـی از همراهـی عامـه در وقـوفَین،     

افتاد، یقیناً  پنهانی به موقَفین بروند؛ چراکه اگر این اتفاق می طور به تخلف کنند یا اینکه

  رسید. شد و خبرش به ما می گونه اتفاقات ـ نقل می ـ به جهت انگیزه زیاد بر نقل این

، به پیروان خود دستور دهند که حج خود را :همچنین نقل نشده که ائمه اطهار

الحجه ثابت است، قضا یا اعاده کنند؛ بـا وجـود اینکـه ابـتالي      که هالل ماه ذي در سالی

  .(همان)آنان به حج زیاد بوده است 

مقدمه دیگري نیز به جهت استحکام بخشیدن به استدالل، به این مقدمات ضـمیمه  

  شود. می

  مقدمه چهارم:

بلکه خواص آن حضرات، نقل  ،:در روایات باب حج، جزئیات حج ائمه اطهار

که ابتالي به آنها کم بوده، مورد سؤال و جواب قرار گرفتـه اسـت؛    شده است و اموري

  .)5، ص13، ج1409حر عاملی، ( د شترمرغمانند سؤال از صی

الحجه و وقوف در عرفات، که از ارکان فریضـه حـج    اما نسبت به تعیین هالل ذي

که اگر صادر شده بود به دلیـل   است، امري مبنی بر مخالفت صادر نشده است؛ درحالی

و بـه   شـد  اي با این اهمیت و ابتال، در بین اصحاب، مشهور مـی  انگیزه زیاد بر نقل مسئله

  رسید. دست ما می

نمونه آن برخی از مسائل اختالفی است که در اهمیـت و ابـتال، کمتـر از مسـئله     

وقوف در عرفات با اهل سنت است و در عین حال، ائمه اطهار صریحاً در آنها اعالم 

انـد؛ ماننـد افطـار بـا      اند یا دستور به موافقت ظاهري و مخالفـت بـاطنی داده   نظر کرده

یـا   )131، ص10، ج1409(حـر عـاملی،    التزام به قضاي روزه در روایت رفاعهسلطان و 
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بـه   7یـا امـر امـام   ) 215، ص16(همـان، ج  صـحیحه زراره  در سه چیـز در  7عدم تقیه امام

ـنت اسـت، و نیـت احـرام حقیقـی از وادي         إحرام ظاهري شیعیان از مسلخ، که میقـات اهـل س

  .)313، ص11، ج1409(همان،  عتیق

  نویسند: امام خمینی از مقدمات، به صورت عام بوده است. ایشان می گیري نتیجه

ترین دلیـل بـر    به وقوف پنهانی و متابعت از عامه، واضح : عدم دستور ائمه اطهار«

اي و صحت واقعی آن است؛ ولو آن عمل فاقد برخی ارکان باشـد   إجزاي عمل تقیه

(خمینـی،  » اي نیسـت  و هرچند اختالف در موضوع باشد. در این مطلـب هـیچ شـبهه   

  .)60، ص1420؛ همو، 554تا (الف)، ص بی

دو اشـکال مطـرح کـرده و بـه آن پاسـخ داده       همچنین بعد از تقریب دلیل سـیره، 

  است:

  اشکال اول:

پنهـانی، وقـوف حقیقـی را درك     طـور  بـه  بـر ایـن بـوده کـه     :بناي ائمه اطهـار 

  پس همراهی با عامه در مناسک حج مجزي و صحیح نیست)( کردند می

  جواب اشکال اول:

شـیعیان   شـد یـا بـه    صادر مـی  :اگر وقوف پنهانی، ولو یک مرتبه، از ائمه اطهار

شـد؛ چراکـه    کردند، حتماً براي ما نقل می خود، ولو یک دفعه، امر به وقوف پنهانی می

کـه در عصـر کنـونی، وقـوف را      باشـد و از کسـانی   گونـه وقـایع مـی    زیادي بر نقل اینانگیزه 

تـا   ؛ همـو، بـی  60، ص1420خمینـی،  ( انـد  تعبیـر کـرده  » جهال الشیعه«آورند، به  مخفیانه به جا می

  .)9ص (ب)،

  اشکال دوم:

بـراي   :سال، اختالف در اول ماه پیش نیامده و اینکـه ائمـه اطهـار    240در طول 

اند، شاید به این جهـت بـوده کـه حکـم قُضـات       شیعیان، فتوا به عدم إعاده یا قضا نداده

  عامه و تعیین اول ماه توسط آنان، مطابق با واقع بوده است.
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  جواب اشکال دوم:

نیست و خالف آن بدیهی و ضـروري اسـت. چگونـه در     این اشکال توهمی بیش

رسـد ایـن ادعـا ممکـن      که به دویست سال یا بیش از دویست سـال مـی   هاي زیادي سال

  .)60، ص1420؛ همو، 554تا (الف)، ص (خمینی، بی است؟!

دلیل وقوع حتمی اختالف در هالل، این است کـه اوالً تعیـین هـالل توسـط اهـل      

ده؛ چراکه عادل در نـزد آنـان، در نـزد مـا فاسـق شـمرده       سنت، براي شیعیان حجت نبو

کردنـد. در تعلیـل تسـامح و     دقتـی مـی   شود؛ ثانیاً آنها در امر تعیین هالل تسامح و بی می

  گونه تقریب شده است: تساهل آنها این

اهل سنت نسبت به حال شهود و مقدار صدق و عدم خطاي شهود و اتفـاق آنـان در   «

کردند و گـاهی   هالل کماً و کیفاً تحقیق و بررسی نمی موضع رؤیت هالل و صفات

کردند، ولی شـهادت دو نفـر از آنهـا، بـا اینکـه منفـرد در شـهادت         جمع زیادي استهالل می

کـه آن   اي شد؛ با وجود صافی آسمان و اُفُق و توجه همه مستهلّین به نقطـه  بودند، پذیرفته می

  .)447تا، ص فیاض، بی( »ر قدرت بیناییاند و نزدیکی همه د دو شاهد به آن توجه کرده

 شــككنا انــا«الجارود اسـت کـه در آن آمـده:     مؤید وقوع اختالف در هالل، روایت ابی

همچنـین در   .)133، ص10، ج1409حـر عـاملی،   ( »األضــحى يف األعــوام تلــك مــن عــام يف سنة

 بـن  عیسـى  روایات باب صوم، اختالف در هالل ماه رمضان، مطرح شده است؛ ماننـد روایـت  

  .)131همان، ص( »فيه يشّك  الذي اليوم يف اهللا عبد أيب عند كنت«منصور که در آن آمده:  بیا

  دلیل دوم: روایات تقیه

دلیل دیگر بر إجزاي وقوف در عرفات بـا اهـل سـنت و صـحت مناسـک بـه جـا        

اي  آورده شده با آنان، از نگاه امام خمینـی، روایـاتی اسـت کـه بـر إجـزاي عمـل تقیـه        

، 1416 ؛ همـدانی، 93ـ  88، ص1414(انصـاري،  کند. ایشان به تَبع برخی بزرگان  داللت می

  داند. یه را ظاهر در إجزا میبرخی روایات باب تق )،454و  445 ،436، ص2ج

در مورد شمول این روایات نسبت به مسئله محل بحـث، حتـی در فـرض علـم بـه      

  عدم ثبوت هالل، نوشته است:
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مقتضاي اطالق ادلۀ تقیه، إجزاي اعمال حجی است که مطـابق بـا تقیـه انجـام شـده اسـت؛       «

اي، بـا وجـود علـم     تقیـه که علم به خالف باشد؛ همانطور که وضـو و نمـاز    حتی در صورتی

  .)63، ص1420(خمینی،  »شود به اینکه آنها خالف واقع هستند، صحیح شمرده می

اي، محـل نـزاع    حضرت امام، قبل از استدالل به روایات دال بر إجزاي عمل تقیـه 

در إجزا را بیان کرده و شمول آن نسبت بـه مسـئله وقـوف در عرفـات بـا اهـل سـنت و        

  را متذکر شده است: انجام مناسک حج با آنان

اي در جایی اسـت کـه مکلـف مصـداقی از     بحث از إجزا یا عدم إجزا در عمل تقیه«

مأموربه را انجام داده و به دلیل تقیه، در عملش تغییري ایجاد کرده و در آن، جزء یا 

شرطی را ترك کرده یا مانعی ایجاد کرده است؛ مثالً نمـاز را بـدون سـوره خوانـده     

نجس خوانده یا تا هنگـام غایـب شـدن خورشـید روزه گرفتـه یـا در        است یا با لباس

الحجه) در عرفـات وقـوف کـرده و در شـب عرفـه در مشـعر،        روز ترویه (هشتم ذي

که، به دلیل تقیه، اصل مأموربه را ترك کـرده، مثـل    وقوف کرده است. اما در جایی

ج را تـرك کنـد،   اینکه در روز عید فطر اهل سنت، روزه را ترك کند یا نماز یـا حـ  

؛ 41، ص1420(خمینـی،   »باشـد  گونه موارد إجزا معنا ندارد و محل بحث نمی در این

  .)554تا (الف)، ص همو، بی

  در جاي دیگر نیز نوشته است:

حکم به إجزا، در جایی است که اصل عمل را ایجاد کرده است و نهایتـاً بـه لحـاظ    «

ه تقیه سـبب تـرك عمـل شـود،     ک کیفیت، عملش مخالف با واقع است. اما در جایی

  .)555تا (الف)، ص (همو، بی »دلیل بر وجوب عدم وجوب اعاده یا قضا نیست

؛ خـویی،  407، ص2، ج1406حکـیم،  ( اند فقهاي دیگري نیز این نکته را متذکر شده

  .)301، ص5، ج1418

  اي جزاي عمل تقیهاروایات دال بر 

پـردازیم.   تناد امـام خمینـی مـی   بعد از تبیین محل نزاع، به برخی روایات مـورد اسـ  

  مطرح کرده است: جزا را در سه دستهاایشان روایات دال بر 

کنـد؛ ماننـد    مـی  (خوفی) داللـت  اضطراري تقیه در إجزا که بر روایاتی: اول دسته

  صحیحه فضال:
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  ،ق1409(حـر عـاملی،    »لــه اهللاأحّلــه فقــد آدم ابــن إليــه يضــطر ءيش كــّل  يف التقية«

  .)214، ص16ج

 او آن را بـراي  خداونـد  و مشـروع،  شـود،  مضـطر  آن بـه  که انسـان  چیزي هر در تقیه

  است. کرده حالل

  نویسد: ایشان در تقریب استدالل به این روایت می

شود و مـراد از آن، مطلـق رفـع منـع      عنوان حالل، شامل حالل تکلیفی و وضعی می«

باشـد؛  مضـطر شـود، مـی   که انسـان بـه آن    (چه منع تکلیفی، چه وضعی) از هر چیزي

باشـد  که ظاهر در عمومیت حلیت مـی  )275(بقره:  )البيع اهللا احّل (مانند آیه شریفه: 

و همیشه مورد تمسک علما براي نفوذ بیع بوده است و حالل در عرف، لغت، کتاب 

و حدیث اختصاص به حلیت تکلیفی ندارد و شکی در این ظهور نیست؛ خصوصاً بـا  

ها تقیه، منحصر به تقیه از اهل سـنت بـوده اسـت و مـوارد     ن زمانتوجه به اینکه در آ

ابتالي شیعیان در مواقع تقیه به تکلیفیات ـ مثل نوشیدن نبیذ ـ نـادر بـوده اسـت، ولـی      

روز بسیار بوده است. پـس انحصـار حلیـت در     ابتالي آنان به وضعیات در طول شبانه

  .)46، ص1420(خمینی،  »روایت، به حلیت تکلیفی، صحیح نیست

 اقتضـا  ايتقیـه  که عنوان مواردي در إجزا بر کند می که داللت روایاتی: دوم دسته

  که موضوع آنها عنوان تقیه است). شود (روایاتی اتیان حق برخالف مأموربه کند می

امام خمینی در این دسته، نُه روایت نقل کرده است و از دیدگاه ایشان، این دسـته  

رد شـمول، از دسـته اول روایـات، عمومیـت بیشـتري دارد و از      از روایات به لحاظ مـوا 

؛ همـو،  56ــ  51همان، صشود ( برخی از این روایات، إجزا در تقیه مداراتی نیز استفاده می

در معنـاي اعـم    در روایـات » تقیـه «یعنی از نظر ایشان، عنـوان  )؛ 552ـ 550تا (الف)، ص بی

شـود. در ادامـه بـه یـک روایـت       مداراتی مـی استعمال شده است و شامل تقیه خوفی و 

  شود: اشاره می

  صحیحه ابو الصباح:

(حـر عـاملی،    »ســعة يف منــه فــأنتم تقية يف يمني من عليه حلفتم أو ءيش من صنعتم ما«

  .)224، ص23، ج1409
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  آن بـه  نسـبت  خوردیـد، شـما   قَسـم  آن بـر  یـا  دادیـد  انجـام  تقیـه  حالت در آنچه هر«

  ».دارید توسعه

امام خمینی تعبیر سعه در روایـت، داللـت دارد بـر اینکـه اگـر مکلـف، بـه        از نظر 

جهت تقیه، در مأموربه زیادي یا نقصان ایجاد کند، نسـبت بـه آن، در سـعه اسـت و بـر      

شود؛ چون بطالن عمل و لزوم اعـاده یـا قضـا، در واقـع      عملش اعاده یا قضا مترتب نمی

  .)50، ص1420ی، خمین( نوعی تضیق (در تنگنا قرار دادن) است

کنـد؛ ماننـد صـحیحه     مـی  داللـت  مـداراتی  تقیه در إجزا که بر روایاتی: سوم دسته

  هشام کندي:

 والــده يعّري  السوء ولد فإنّ  به يعّريونا عمال تعملوا أن يقول: إياكم اهللا عبد أبا سمعت«

 عــودوا و عشــائرهم يف صّلوا شينا عليه تكونوا ال و زينا إليه انقطعتم ملن كونوا بعمله

  مــنهم بــه أوىل فــأنتم اخلــري مــن ءيش إىل يسبقونكم ال و جنائزهم اشهدوا و مرضاهم

  »ةالتقيــ قــال: ء؟اخلــب ما و ت:ـقل ء،بـاخل من إليه ّب ـأح ءيـبش اهللا دـعب ما اهللا و

  .)219، ص16، ج1409(حر عاملی، 

 بـه  پـدر  چراکهکنند؛  سرزنش آن سبب به را ماکه  یعمل دادن انجام از باشید برحذر

 منقطـع  آنهـا  بـراي کـه   یکسـان  بـه  شود. نسـبت  می سرزنش بدش فرزند کردار سبب

 آنـان  قبائـل  نباشـید. در  ما بر زشتی مایه و باشید زینت) :اطهار ائمه یعنی( اید شده

 و شـوید  حاضـر  آنـان  جنـازه  تشییع در و کنید عیادت را آنها مریضان و بخوانید نماز

 سـزاوارتر  آنـان  از خیـر  کـار  انجام به شما بگیرند؛ سبقت خیري کار در شما از مبادا

 خـبء : خبء.گفتم از بهتر چیزي به خداوند است نشده پرستیده قسم خدا به هستید.

  .تقیه: چیست؟ فرمودند

در این روایت، حضرت بعد از امر به نماز همراه با اهل سنت و عیادت مریضـان و  

مصادیق تقیه مداراتی است، این اعمال را از بهترین حضور در تشییع جنازه آنان، که از 

  اند. عبادات دانسته و بر آن اطالق تقیه کرده

از نظر امام خمینی در این صحیحه، به عمل کردن بر طبق عقیده اهل سنت و نماز 

خواندن در جمع آنان و موارد دیگر ترغیب شده است و حضور در جمع آنـان مسـتلزم   
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شود. همچنین ذیـل روایـت کـه     ائط، و انجام برخی موانع میترك بعضی از أجزا و شر

براي دفع اسـتبعاد شـیعیان    ،»ءاخلب من إليه أحّب  ءبيش اهللا عبد ما اهللا و«اند  حضرت فرموده

کننـد عمـل مخـالف واقـع، صـحیح نیسـت و حـال آنکـه حضـرت           است که تصور می

  .)57، ص1420ی، خمین( »بلکه این عمل از برترین عبادات است«اند:  فرموده

  شمول روایات إجزا نسبت به مسئله اختالف در هالل

حضرت امام بعد از استناد به این روایات، بر شـمول آنهـا نسـبت بـه مسـئله محـل       

  نویسند: کند و می بحث تصریح می

مستفاد از این روایات، صحت عملی است که با تقیه مقرون شده است؛ چه تقیـه بـه   «

در حکم باشد، ماننـد مسـح بـر چکمـه در وضـو و یـا        جهت اختالف ما و اهل سنت

افطار روزه هنگام غایب شدن خورشید، یا تقیه به جهت اختالف در ثبـوت موضـوع   

بـه دلیـل ثبـوت هـالل      حلجهاخارجی باشد، مثل وقوف در عرفات در روز هشتم ذي

نزد آنان و در حکم به صحت وقوف، ظاهراً بین علـم بـه خـالف و شـک در ثبـوت      

  .)59(همان، ص »رقی نیست.هالل ف

اختالف با اهل سنت گاهی در احکام است و گاهی در موضوعات. اختالف در احکام، 

کند و بایسـتی   مانند تقیه در شستن پاها در وضو است، که از نظر اهل سنت مسح پا کفایت نمی

  پاها شسته شود، یا مانند تقیه در نوشیدن نبیذ است، که از نظر اهل سنت حالل است.

کلی مسـئله اخـتالف در هـالل، اختالفـی      طور به اما در حکم مسئله محل بحث و

الحجـه در   بین شیعه و دیگران نیست و از نظر همه فـرَق اسـالمی، بایسـتی روز نهـم ذي    

عرفات وقوف کرد. بلکه اختالف در موضوع، یعنی رؤیت هالل مـاه، اسـت کـه بـراي     

  روز بعدش ثابت شده است.یک فرقه، زودتر، و براي فرقه دیگر، در 

ظاهراً مراد حضرت امام از استناد به شمول روایات تقیه، عمومیت برخی روایـات  

و اطـالق   )215، ص16، ج1409(حـر عـاملی،   ، »ءيش كــّل  يف التقيــة«مانند روایـت اعجمـی  

اسـت کـه   ) 405، ص8(همـان، ج  »إّن التقيــة واســعة«برخی روایات نظیر موثقـه سـماعه   

  شود. در موضوعات نیز میشامل اختالف 
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به تقیه در طول بیش از دویسـت سـال، و انجـام     :سپس ایشان ابتالي ائمه اطهار

(خمینـی،   مناسک حج با آنان را شاهد بر ترتب اثر تقیه در موضـوعات قـرار داده اسـت   

  .)57، ص1420

پاسخ دیگر از ادعاي عدم شمول روایات تقیه نسبت به مسئله محل بحث این اسـت کـه   

ات اول ماه به واسطه حکم حاکم اهل سنت، در ظاهر تقیه در موضوع است، اما در واقـع بـه   اثب

گردد؛ چراکه در حقیقت، نزاع در حجیت قول دو شاهدي است که نـزد   تقیه در احکام بر می

ـیعه،       حاکم، شهادت داده اند و قول آنان نزد طائفه اهل سنت، حجـت اسـت و از نظـر طائفـه ش

  .)62، ص5، ج1419 ؛ بجنوردي،321، ص8، ج1406(حکیم،حجیت ندارد 

یا برگشت به تقیه در احکام دارد؛ چراکـه اخـتالف در نفـوذ حکـم حـاکم اهـل       

؛ اصـفهانی،  80، ص1414(انصـاري،  شـود؛   سنت، منجر به اختالف در حکم و مذهب می

یعنی مخالفت با حاکم آنان، حجت ندانسـتن حکـم حـاکم و بـه منزلـه       )228، ص1409

الفت با او و مشروع ندانسـتن سـلطنت اوسـت و ایـن از بـارزترین مصـادیق تقیـه در        مخ

 احکام است.

شاهد بر اینکه مخالفت شیعیان و ترك عمل به قول حاکم در ثبوت هـالل، قـدح   

منصـور در بـاب روزه    أبـی  بن عیسى و اعتراض به مذهب حاکم را در پی دارد، روایت

به دلیل عـدم مخالفـت بـا حکـم حـاکم،       7صادقاست که در آن آمده است که امام 

  :  روزه خود را افطار کردند

 أ فــانظر اذهــب غالم يا فقال: فيه يشك الذي اليــوم يف 7اهللا عبد أيب عند كنت قال

(حـر عـاملی،    معه فتغدينا بالغداء فدعا ال فقال: عاد ثم فذهب ال؟ أم السلطان صام

  .)131، ص10، ج1409

بــودم کــه حضــرت  7شــک بــود، نــزد امــام صــادقکــه در ثبــوت هــالل  در روزي

فرمودند: اي غالم برو ببین آیا سـلطان روزه اسـت یـا نـه؟ غـالم رفـت و برگشـت و        

گفت: نه، سلطان روزه نیست. پس حضرت غذا خواستند و ما به همراه حضرت غـذا  

  خوردیم.
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 در صورت مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی حج. شبهه در صحت 4

کـه تقیـه    در فتواي حضرت امام این است که اگـر مکلـف در جـایی    نکته چهارم

واجب در میان است، تقیه نکند و همراه سایر مسلمانان، وقوفَین و سـایر اعمـال حـج را    

به جا نیاورد و بر طبق عقیده شیعه در ثبوت هالل ماه، وقوفَین و سایر اعمـال حـج را بـه    

در عصیان وجوب تقیـه و حرمـت    جا آورد، حکم اعمال وي چیست؟ در این صورت،

تکلیفی شکی نیست؛ اما به لحاظ حکم وضعی چگونـه اسـت؟ وقـوفَین و سـایر اعمـال      

  که به جا آورده صحیح است یا محکوم به بطالن؟ حجی

در مسئله مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی، به مقتضـاي قواعـد،    امام خمینی

بطالن عبـارت اسـت از اینکـه عمـل بـه       قائل به صحت عمل شده است؛ چراکه دلیل بر

عنه است و امر به تقیه، مقتضاي نهی از ضدش است و از نظر امام خمینی این  واقع منهی

  .)36، ص1420خمینی، ( دلیل، محل اشکال است و تمام نیست

طور کـه فقهـاي دیگـري نیـز در ایـن       د؛ همانان دانسته مشکل را صحت این مسئله در اما

؛ 409، ص2، ج1406حکـیم،  ( انـد  اي، و بطالن آن شده عدم صحت عمل غیر تقیهمسئله قائل به 

  .)109، ص5، ج1418، لنکرانی ؛393، ص2، ج1413، سبزواري ؛ 152، ص5 ، ج1410خویی، 

  اي دلیل بطالن عمل غیر تقیه

که مسئله تقیه و تقیه مداراتی و حفظ وحـدت و انسـجام مسـلمانان در اندیشـه      از آنجایی

  ی اهمیت باالیی داشته است، شاید دلیل بطالن از نظر ایشان، تقریب ذیل باشد:امام خمین

طور که در فعل است و مقتضـاي وجـوب آن فعـل و حرمـت تـرك آن       تقیه، همان«

شود، در ترك نیز جریان دارد و مقتضاي وجوب ترك و حرمـت انجـام آن نیـز     می

 »بـه آن صـحیح نیسـت    شود. پس عمل به واقعِ مخالف تقیه، حـرام اسـت و تعبـد    می

  .)410، ص2، ج1406(حکیم، 

  عمل مطابق با واقع مکلّف، به دلیل اینکـه از روي تجـرّي اسـت، نـه تعبـد     «به بیان دیگر، 

  .)415، ص3، ج1423(بحرانی، باشد  و اطاعت، سبب تولیدي مخالفت و عصیان وجوب تقیه می
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ضـدش را اقتضـا کنـد،     یعنی خود ادله تقیه، بنفسه بدون اینکه امر به شی، نهـی از 

کند، بر حرمت عمل مطابق با واقع نیـز   اي داللت می عالوه بر اینکه بر وجوب عمل تقیه

  کند و با حرمت عمل، صحت و تعبد به آن معنی ندارد. داللت می

دلیل بر این ادعا این است که در روایات و اوامر تقیه، شدت و تأکید فراوانی در عمل به 

کـه   که در تبیین حکم تکلیفی ذکر شد، مانند اینکـه کسـی   ت، نظیر روایاتیتقیه به کار رفته اس

تقیه نکند دین یا ایمان ندارد و تارك آن مانند تارك نماز است و متفاهم عرفی از ایـن تعـابیر،   

  .اي است اي، ممنوعیت ترك تقیه و حرمت عمل غیر تقیه عالوه بر وجوب عمل تقیه

  گیري: نتیجه

الحجه و عـدم   ه امام خمینی در مسئله اختالف در هالل ذيدر این پژوهش دیدگا

ثبوت آن براي شیعیان در موسم حج، تبیین شد. بر ایـن اسـاس چهـار نقطـه اساسـی در      

  فتواي امام خمینی تبیین و تشریح شد.

منتفـی   که موضـوع تقیـه خـوفی یـا مـداراتی      . به لحاظ حکم تکلیفی، در فرضی1

به وظیفه واقعی خودش عمـل کنـد، فتـواي حضـرت امـام      باشد و مکلّف بتواند آزادانه 

این است که واجب است شیعیان بر طبق مذهب و به وظیفه واقعی خـود عمـل کننـد و    

  لزومی ندارد که از اهل سنت متابعت کنند؛ به دلیل وجود مقتضی و فَقْد مانع.

ه که شرائط تقیه خوفی، محقق باشد، از نگاه امـام خمینـی، عمـل بـ     . در صورتی2

تقیه خوفی، وجوب غیري دارد و در مسئله محـل بحـث، الزم اسـت بـا اهـل سـنت در       

عرفات وقوف کند و سایر اعمـال حـج را بـه جـا آورد. دلیـل بـر ایـن حکـم، روایـات          

العـاده تقیـه تأکیـد، و بـر لـزوم متابعـت اهـل سـنت در          همیت فوقفراوانی است که بر ا

  کند. شرائط تحقق تقیه خوفی داللت می

اما در فرض تحقق شرائط تقیه مداراتی نیز از نگاه امام خمینی، متابعت اهل سـنت  

در مناسک حج واجب است. دلیل وجوب این تقیه، مصـالحی اسـت کـه در ایـن تقیـه      

نهفته است؛ نظیر مصلحت وحدت و انسجام مسلمانان. دلیل دیگر بر وجوب ایـن تقیـه،   
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در روایـات در  » تقیـه «اه امام خمینی، عنوان تواند روایات تقیه باشد؛ چراکه از دیدگ می

  شود. معناي اعم به کار رفته است و شامل تقیه مداراتی نیز می

. به لحاظ حکم وضعی، در شرائط تحقق تقیه (چه تقیه خـوفی، چـه مـداراتی)،    3

مناسک حج انجام شده با اهل سنت مجزي، و محکوم به صحت اسـت؛ چـه در فـرض    

  فرض علم به عدم ثبوت هالل. شک در ثبوت هالل و چه در

  مستند ایشان در این فتوا دو دلیل است:

بر متابعت و همراهی اهـل سـنت در وقـوفَین و مناسـک      :سیره ائمه اطهارالف) 

هاي متمادي و عدم فتواي آن حضرات به قضا یا اعاده حج؛ با وجـود   حج در طول سال

  قطع، محقق شده است. طور به هاي طوالنی اینکه اختالف در این سال

کنـد. اعـم بـودن     اي داللـت مـی   کلی بر إجزاي عمـل تقیـه   طور به روایاتی است کهب) 

اي  عنوان حلیت، در حلیت تکلیفی و وضعی، عنوان سعه و توسعۀ مکلف نسبت بـه عمـل تقیـه   

کنـد.   اي داللـت مـی   از عناوین موجود در این روایات است که بر صحت و إجزاي عمل تقیـه 

  .ینی به شمول این روایات نسبت به مسئله محل بحث تصریح کرده استامام خم

کـه تقیـه    . نقطه دیگر در فتواي حضرت امام، این است که اگر مکلف در جایی4

واجب در میان است، همراه اهل سـنت وقـوفَین و سـایر اعمـال حـج را بـه جـا نیـاورد،         

  صحت وقوفَین و سایر اعمال حج او، محل اشکال است.

  منابع

  قرآن کریم  *  

ح: گروه پژوهش یصحت ،جلد1،صالة الجماعۀق)، 1409اصفهانی، محمدحسین ( .1

دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه جامعـه مدرسـین        ، قم، دفتر انتشارات اسالمى

 .، چاپ دوم حوزه علمیه قم

صـحح  ت ،دجلـ  2 ،آراء المراجع فـی الحـج  ق)، 1428افتخاري، علی گلپایگانی ( .2

  ، چاپ دوم.نشر مشعر ، قم،صدرالدین افتخارىو مقدادى 
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