


براي يافتن پاسخ اين پرسش که »ميقاِت« 
کسانی که از مدينه عازم مکه هستند همان 
مسجد )شجره( است يا منطقة ذو الحليفه؟ 
الزم است در چند محور و موضوع بررسي 

و پژوهش شود:
1.  ميقات در عدد و لغت.

2.  شناخت ذوالحليفه در تاريخ.
3.  فتاواي مراجع عظام در اين موضوع.

4.  رواي��ات وارد ش��ده در اي��ن باب، که 
مستند احکام فقهي مراجع است.

5 . رواياتي ک��ه مي توان با آن ها ميقات را 
مشخص کرد.

6 . مستندات رأي صواب.
7 . قرائني که رأي صواب را تأييد مي کند.

8 .  قرائن��ي ک��ه از آن ها مي ت��وان فهميد 
آراي ديگر غير قابل قبول است.

ميقات
 مسير مدينه

سیدمرتضی موسوی شاهرودی
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*  ميقات در لغت
در اين بحث، به بررس��ي دو مطلب مي پردازيم: 1( معناي ميقات چيس��ت؟  2( ميقات ها 

چند جا است؟

میقات چیست و کجا است؟
ميقات، جايي اس��ت که زائر خانة خدا، پيش از ورود به حرم، در آن مُحِرم مي ش��ود و بر 

هيچ مسلماني جايز نيست بدون احرام از آن جا بگذرد.
ميقات به معناي »وقت« و جمع آن »مواقيت« است.

آيا به کار رفتن ميقات در چنين معنايي، حقيقت است يا مجاز و يا اين که حقيقت متشّرعه 
است؟

 درکت��ب لغت؛ مانند »مصباح المنير« و »نهاية ابن اثير« وق��ت به معناي مقداري از زمان آمده 
است:

ْرَت له حينًا فقد »َوقَّته« »َتْوِقيتًا«   »الوقُت: مقداٌر من الزَّمان وكلُّ ش��يء ما َقدَّ
ْرَت« له غايًة«   وكذلك ما »َقدَّ

استعمال واژة »وقت« براي مکان، استعاره و مجاز است. از آنجا که واژة »ميقات« مکرر و 
فراوان براي مکاني که در آن مُحرم مي شوند، به کار رفت، سرانجام »حقيقت متشّرعه« گرديد. 
امروزه، از ش��نيدن لفظ »ميقات«، زمان و لحظة پوشش احرام  به ذهن کسي خطور نمي کند، 
بلک��ه همة افراد، از ميقات،  مکان پوش��ش احرام و مُحرم ش��دن را مي فهمند. البته بعضي از 
لغ��ت دانان؛ مانند جوهري در »صحاح« خود گفته اس��ت: »اْلِيَقاُت، اْلَوْقُت الَْْضُروُب ِلْلِفْعِل 
��اِم ِلْلَمْوِضِع الَِّذي ُيِْرُموَن ِمْنه« همچنين از قاموس اللغه  َوالَْْوِض��ُع ُيَقاُل: َهَذا ِميَقاُت َأْهِل الشَّ

استفاده مي شود: استعمال ميقات در جاي  ها و مواضع، به نحو حقيقت لغويه است.

میقات های پنجگانه
فقه��ا در اين که »ميقات ها چند جا اس��ت« نظريات  مختلف داده ان��د؛ صاحب »المنتهي« و 
مرحوم عالّمه در »تحرير« ميقات ها را  پنج جا دانسته اند، ليکن مرحوم محقق در »شرايع« و عالمه 
57در »قواعد« منحصر در شش جا دانسته اند. بعضي نيز هفت و گروهي  تا ده گفته اند. با دقت نظر 
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در آن ها، مي توان همه را صحيح دانس��ت؛ زيرا گرچه در بعضي روايات؛ مانند صحيحة حلبي 
آمده است: 

َع��ِن اْلََل���ِّ، َقاَل: َقاَل َأُبو َعْب��ِد اهلِل7 :  »اإِلْحَراُم ِمْن َمَواِقيَت َخَْس��ٍة َوقََّتَها 
َرُسولُ اهلِل9  اَل َيْنَبِغي ِلَاجٍّ َو اَل لُِْعَتِمٍر َأْن ُيِْرَم َقْبَلَها َو اَل َبْعَدَها َوقََّت أَلْهِل 
َجَرِة ُيَصلَّى ِفيِه َو ُيْفَرُض ِفيِه اْلَجَّ َو َوقََّت  الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ُهَو َمْسِجُد الشَّ
اِئِف َقْرَن  ��اِم اْلُْحَفَة، َو َوقََّت أَلْهِل َنْ��دٍ اْلَعِقيَق َو َوقََّت أَلْهِل الطَّ أَلْهِل الشَّ
اْلََن��اِزِل َو َوقََّت أَلْهِل اْلَيَمِن َيَلْمَلَم َو اَل َيْنَبِغي أَلَحٍد َأْن َيْرَغَب َعْن َمَواِقيِت 

َرُسوِل اهلِل9«.1
صحيحة معاوية بن عمار، عالوه بر پنج ميقات ياد ش��ده در صحيحة حلبي، ميقات ششمي 
هم افزوده است و آن براي کساني است که خانه شان پشت اين مواقيت؛ يعني به مکة مکّرمه 
نزديک تر اس��ت. همچنين ميقات و محل احرام بس��تن براي حج، مکة مکرمه است. بنابراين، 
تعداد ميقات ها به هفت مي رس��د و اگر أدني الِحّل  را هم به آنها بيفزاييم؛ مانند مسجد تنعيم، 

ِجعرانه و حديبيه، بيشتر مي شود.
 همچنين مي توان به اين موارد، محاذات بعضي از ميقات ها را � که اتفاق ميان مراجع است 

�  افزود که در روايت صحيحة عبداهلل بن سنان آمده است:

اٍن َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل7 َقال:  »َمْن َأَقاَم ِبالَِْديَنِة َشْهرًا َو ُهَو  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ِس��نَ
ُيِريُد اْلَجَّ ُثمَّ َبَدا َلُه َأْن َيُْرَج ِف َغْيِ َطِريِق َأْهِل الَِْديَنِة الَِّذي َيْأُخُذوَنُه َفْلَيُكْن 

َجَرِة ِمَن اْلَبْيَداِء«.2  ِإْحَراُمُه ِمْن َمِسَيِة ِستَِّة َأْمَياٍل َفَيُكوُن ِحَذاَء الشَّ
بنابراين، بحث درعدد و شمارة ميقات ها را مي توان بحثي لفظي دانست.

در اينجا ممکن اس��ت کس��ي بپرس��د: آيا محاذات ميقات، براي کسي است که از سوي 
مس��جد ش��جره عبور مي کند؟ يا در بقية مواقيت نيز عبور کنندة از محاذات، مي تواند محرم 

شود؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت: فتاواي مراجع اختالفي است.
برای کسی که عازم مکه مکرمه است بايد مشخص شود که: مي خواهد براي عمره محرم 

شود  يا حج،  اگر براي عمره مُحرم مي شود، از کدام راه به مکه مي رود؟ اگر:
�   از راه مدينه است، ذوالحليفه. 58
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�  از راه شام و جّده است، ُجحفه و قرن المنازل.
�  از راه طائف است، وادي عقيق.

�  از راه عراق است، ذات عرق.
�  از راه نجد است، قرن المنازل.

� از راه يمن است، يَلَُملَُم.

  *  ذو الُحليفه در جغرافيا و تاريخ
در مس��ير خروجي مدينه به س��مت مکه )در ناحية جنوب اين ش��هر(، در فاصلة هش��ت 
کيلومتري مسجدالنبّي9 ، سه کيلومتر پس از مسجد قبا، منطقه اي است به نام »ذوالُحلَيفه« که 

مسجد شجره يا ميقات اهل مدينه در آنجا واقع است. براي اين ميقات چهار نام آورده اند: 
1.  ذوالحليفه 2. مسجد اإلحرام 3. مسجد شجره 4. آبار علي7

مسجد ياد شده، ميقات کساني است که از مدينه به مکه مي روند. پيامبر خدا9 براي سه 
سفر عمره و يک سفر حج تمتّع، در اين ميقات مُحرم شدند:

1.  در سال صلح حديبيه، که نتوانستند عمره انجام دهند )سال ششم هجري(. 
2.  عمرة انجام نشده )سال هفتم هجري(. 

3.  فتح  مکه )سال هشتم هجري(.
4.  حّجة الوداع )سال دهم هجري(.3

براي ش��ناخت کامل منطقة ذوالحليفه، الزم اس��ت به نام هاي آن توجه و دقت ش��ود. اين 
مسجد از مساجد بسيار مهم در بيرون مدينه بوده و به عنوان يکي از ميقات ها و مساجد احرام، 

اهميتي بسيار دارد و وجه نامگذاري آن به اسامي ياد شده، چنين است:
1. ش��جره، از آن رو »مسجد ش��جره« گفته اندکه پيامبر خدا9 در اين مکان، کنار درختي 

به نام »َسَمره« فرود آمدند و احرام بستند. 4
2. اِْح��رام، از آن جهت »مس��جد اإلحرام« خوانده ش��د که حاجيان براي تش��ّرف به مکة 

مکرمه، به تأسي از پيامبر9 ، در اين مسجد احرام مي بندند.
3. ذوالحليفه، »ُحليفه« نام چشمة آبي بوده ميان منطقة »بني جشم بن بکر« از هوازن و »بني خفاجة 

59العقيلين« که پيامبر9  دوست داشتند براي پوشيدن احرام، کنار درختي در اين محل فرود آيند.5
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همچني��ن اين احتمال وجود دارد که »الحليفه« از واژة »حلف��ا« و به معناي »ني« يا گياهي 
باشد که در آب مي رويد و بدين جهت که آن منطقه مسيل بوده و از اين گياهان مي روييده، 

به اين نام شهرت يافته است.
4.اَبيارعلي7 ، ازآن جهت به اين نام ش��ناخته شدکه آن حضرت براي آبياري نخلستان ها، 

چاه هاي فراواني در اين منطقه حفر کردند و »ابيار« اسم است و جمع »بئر« يعني چاه.
مرحوم فيروز آبادي که در قرن هش��تم آن را توصيف کرده، مي گويد: اين مسجد جز به 

نام »اَبيار علي7 « شناخته نيست.6
پيامبر خدا9 پس از اقامة دو رکعت نماز در اين مکان، احرام بستند و ندا سردادند:

يَك َلَك َلبَّْيَك، ِإنَّ اْلَْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو  »َلبَّْيَك، اللُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك، اَل َش��رِ
الُْْلَك، اَل َشِريَك َلك  َلبَّْيك« .

ابن زباله نقل کرده که پيامبر9  هنگام انجام حج، زير درختي در اين مکان فرود آمدند 
که در سال هاي بعد، در آن جا مسجدي ساخته شد.7
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ازمجموع مطالبي که گذشت وبا مراجعه به کتب تاريخي، فهميده مي شودکه »ذوالحليفه« 
منطقه اي وس��يع بوده که بعدها در آن، مس��جدي به نام »مسجد ش��جره« )يا نام هاي ديگر( بنا 

کرده اند.
مورد اتفاق اهل تحقيق است که در منطقة ذوالحليفه مسجد ديگري به نام »مسجد مَُعرَّس« 
نيز وجود داش��ته اس��ت. در توضيح آن گفته اند: »مَُعّرس« به معن��اي محّل خواب صبحگاهي 
است که امروزه به »مسافرخانه« نيز اطالق مي شود. در گذشته به محل استراحت کاروان هايي 
گفته مي ش��د که پس از راهپيمايي ش��بانه، در يک س��وم آخر ش��ب، در آن جا به خواب و 

استراحت مي پرداختند و پس از انجام نماز صبح، به حرکت خود ادامه مي دادند.8
نقل شده که پيامبرخدا9 در مکاني نزديک شجره تعريس کرده، نماز صبح را خوانده اند 
و پس از چندي، ِگرد اين محل ديواري کش��يده شد و نام »مسجد مَُعّرس« به خود گرفت، امّا 

بعدها سيل آن را خراب کرده است.
به روايت عبداهلل ابن عمر، آن حضرت از طريق مسجد »شجره« از مدينه خارج و از طريق 
»معّرس« وارد مي شدند.9 با گذشت زمان، بقاياي اين مسجد رو به ويراني نهاد و جز چند تک 
سنگ چيده شده بر روي هم، از آن اثري نماند تا اين که در توسعة مسجد شجره، در دوران 

سعودي، آثار مخروبة آن نيز محو گرديد.
همچنين س��مهودي در »خالصة الوفا بأخبار دارالمصطفي« به نقل از اسدي مي نويسد: در 
ذوالحليفه دو مسجد است؛  مسجد بزرگي که مردم از آن  مُحرم مي شوند و مسجد معّرس که 
در ناحيه اي از مسجد کبير، در پايان مصعد بيداء؛ يعني در زير محلّي که از آنجا به صحرا باال 

مي روند و صعود مي کنند.
در آن نواحي، غير از مس��جد ياد ش��ده، که در قبلة مس��جد بزرگ است، مسجد ديگري 
نيس��ت و ميان اين دو مس��جد، به اندازة انداختن يک تير راه بوده و اين مسجد را سيل خراب 

کرده است.
از ابن عمر نقل ش��ده ک��ه پيامبرخدا9  هنگام رفتن به حج يا عم��ره، در ذوالحليفه، زير 
درخت س��مره فرود مي آمدند و چون بازگش��تش از بطن وادي بود،  شتر را در جانب شرقي 

وادي، روي ريگ مي خواباند و در آنجا خواب مي رفت تا آن که صبح مي  دميد.10
61
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*  ميقات ذو الُحلَيفه در فتاوا
در اي��ن بحث، نخس��ت به فتاواي مراجع عظ��ام تقليد مي پردازيم و آن��گاه رواياتي چند 

مي آوريم:

1(  فتاواي فقها
قول نخست: »پوشيدن احرام ازبيرون مسجد صحيح است.«

فتاواي بزرگاني مانند: صاحب جواهر،  س��يد محمد کاظم يزدي،  فيروز آبادي، ميرزاي 
ناييني، ش��يخ عبدالکريم حائري،  آقا ضياء الدين عراقي، س��يد ابوالحس��ن اصفهاني، ش��يخ 
محمدرضا آل ياسين، شيخ محمد حسين کاشف الغطا، سيد حسين بروجردي، سيد عبدالهادي 
شيرازي، سيد محسن حکيم، سيد محمود ش��اهرودي، سيد احمد خوانساري، سيد ابوالقاسم 
خويي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد علي سيستاني، ميرزا جواد تبريزي، سيد موسي شبيري 

زنجاني، شيخ لطف اهلل صافي و ناصر مکارم شيرازي.
قول دّوم:  »بنابر احتياط واجب، بايد احرام از داخل مس��جد ش��جره 

باشد.«
امام خميني و آيت اهلل فاضل لنکراني0 اين قول را پذيرفته اند.

قول س�وم: »وجوب احرام از داخل مس��جد شجره است در صورت 
امکان، ولي براي معذور؛ مانند حايض، اينگونه آمده اس��ت: احرام از 

بيرون مسجد نيز کافي است.«
اين نظريه قول برخي از علما؛ مانند آيت اهلل بهجت= است.

قول چهارم: »واجب اس��ت احرام از داخل مس��جد باش��د و احرام از 
بيرون مسجد صحيح نيست حتي براي معذور.«

نظريه و فتواي باال اندک و نادر اس��ت؛ به طوري که مرحوم ش��هيد با تعبير »قيل« آورده، 
البته در مناسک آيت اهلل خامنه اي � دامت برکاته �  نيز آمده است.

2( روایات باب
روش��ن اس��ت که اختالف در فتاوا، به جهت اختالفي اس��ت که در روايات وجود دارد. 

اکنون به بررسي آن ها مي پردازيم. در اينجا روايات سه دسته اند: 62
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دستة اّول: رواياتي که »ذو الحليفه« را ميقات اهل مدينه دانسته اند: 

اٍر َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل7 َق��اَل: »ِمْن َتَاِم اْلَجِّ َو  � صحيح��ة: َع��ْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعمَّ
اْلُعْمَرِة َأْن ُتِْرَم ِمَن الََْواِقيِت الَِّت َوقََّتَها َرُس��وُل اهلِل9 ... َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا 

اْلَُلْيَفَة«.11

� صحيح��ة: َعْن َأِبي َأيُّوَب اْلَرَّاِز: »ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا 
اْلَُلْيَفة«.12

 اين روايت نيز مانند روايت نخست، ميقات اهل مدينه را ذو الحليفه دانسته است.

� َعْن َعِليِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِخيِه ُموَس��ى ْبِن َجْعَفٍر8 َقاَل: »... ِإَل َأْن َقاَل: »َو 
َأْهُل الَِْديَنِة ِمْن ِذي اْلَُلْيَفِة«.13

دس�تة دوم: رواياتي که احرام اهل مدينه را مس��جد ش��جره و يا ذو 
الحليفه مي داند ولي آن را به »شجره« تفسير و معني کرده است:

 � صحيحة: َعِليِّ ْبِن ِرَئاٍب َقاَل: »َس��َأْلُت َأَبا َعْب��ِد اهلِل7 َعِن اأَلْوَقاِت الَِّت 
َوقََّتَها َرُس��وُل اهلِل9 ِللنَّاِس َفَقاَل: ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 َوقََّت أَلْه��لِ الَِْديَنِة َذا 
اِم اْلُْحَفَة َو َوقََّت أَلْهِل اْلَيَمِن َقْرَن  َرُة َو َوقََّت أَلْهِل الشَّ ��جَ اْلَُلْيَفِة َو ِهَي الشَّ

اْلََناِزِل َو أَلْهِل َنٍْد اْلَعِقيَق«.14 

ْلُت َأَبا َعْبِد اهلِل7 ِمْن َأْيَن ُيِْرُم الرَُّجُل ِإَذا  � صحيحة: َعِن اْلََلِ�ِّ َقاَل: »َس��أَ
َجَرَة َفَقاَل ِمَن اْلُْحَفِة َو اَل ُيَاِوِز اْلُْحَفَة ِإالَّ ُمِْرمًا«.15 َجاَوَز الشَّ

� موثقة: َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَِميِد َعْن َأِبي اْلََس��نِ ُموَسى7 َقاَل: »َسَأْلُتُه 
َع��ْن َق��ْوٍم َقِدُموا الَِْديَنَة َفَخاُفوا َكْث��َرَة اْلَبِْد َو َكْثَرَة اأَليَّ��اِم َيْعِن اإِلْحَراَم ِمَن 
��َجَرِة َفَأَراُدوا َأْن َيْأُخُذوا ِمْنَها ِإَل َذاِت ِعْرٍق َفُيْحِرُموا ِمْنَها َفَقاَل اَل َو ُهَو  الشَّ

ُمْغَضٌب َمْن َدَخَل الَِْديَنَة َفَلْيَس َلُه َأْن ُيِْرَم ِإالَّ ِمَن الَِْديَنِة«.16
دس�تة س�وم:  رواياتي در آنها از »ذي الحليفه« تفس��ير به »مس��جد 

شجره« شده است:

63� صحيح��ة: َعِن اْلََلِ�ِّ َقاَل: »َقاَل َأُبو َعْبِد اهلِل7 اإِلْحَراُم ِمْن َمَواِقيَت َخَْس��ةٍ 
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َوقََّتَها َرُسوُل اهلِل9 اَل َيْنَبِغي ِلَاجٍّ َو اَل لُِْعَتِمٍر َأْن ُيِْرَم َقْبَلَها َو اَل َبْعَدَها َوقََّت 
َرِة ُيَصلِّي ِفيِه َو َيْفِرُض اْلَجَّ َو  ��جَ ُد الشَّ أَلْهِل الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ُهَو َمْس��جِ
اِئِف  اِم اْلُْحَفَة َو َوقََّت أَلْهِل النَّْجِد اْلَعِقيَق َو َوقََّت أَلْهِل الطَّ َوقََّت أَلْهِل الشَّ
َق��ْرَن اْلََناِزِل َو َوقََّت أَلْه��ِل اْلَيَمِن َيَلْمَلَم َو اَل َيْنَبِغي أَلَح��ٍد َأْن َيْرَغَب َعْن 

َمَواِقيِت َرُسوِل اهلِل9«.17

ْن َذَكَرُه َقاَل: »ُقْلُت أَلِبي َعْبِد اهلِل7 أَليِّ  � مرس��لة: َعِن اْلَُس���ِْ ْبِن اْلَوِليِد َعمَّ
َجَرِة َو َلْ ُيِْرْم ِمْن َمْوِضٍع ُدوَنُه، َفَقاَل:  ِعلٍَّة َأْحَرَم َرُس��وُل اهلِل9 ِمْن َمْسِجِد الشَّ
ُد! َقاَل: َلبَّْيَك،  َجَرِة ُنوِدَي َيا ُمَمَّ اِء َو َصاَر ِبَِذاِء الشَّ ��مَ َي ِبِه ِإَل السَّ أَلنَُّه لَّا ُأْس��رِ
َق��اَل: َأ َلْ َأِجْدَك َيِتيمًا َفآَوْيُتَك َو َوَجْدُتَك َض��االًّ َفَهَدْيُتَك؟ َفَقاَل النَِّ�9ُّ : ِإنَّ 
َجَرِة ُدوَن  يَك َلَك، َفِلَذِلَك َأْحَرَم ِمَن الشَّ اْلَْمَد َو النِّْعَمَة َو الُْْلَك َلَك، اَل َش��رِ

الََْواِضِع ُكلَِّها«.18

اِق اْلَعِقيَق ... َو َوقََّت  � رواية األمالي: »ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 َوقََّت أَلْهِل اْلِع��رَ
َجَرة«.19  أَلْهِل الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ُهَو َمْسِجُد الشَّ

اِئِف َقْرَن اْلََناِزِل ... َو أِلَْهِل  � رواية القنع: »َقاَل َوقََّت َرُسوُل اهلِل9 أَلْهِل الطَّ
َجَرة«.20 الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ُهَو َمْسِجُد الشَّ

به گفتة برخي از محّدثان، روايت مقنع همان روايت امالي است و هر دوي آن ها مرسله اند 
و عبارت روايت دوم همان روايت اول است.

بايد در سه دسته از روايات ياد شده، مالحظه و دقت شود تا به دست آيد که وجهي براي 
جمع ميان آن ها مي توان يافت يا خير؟ براي اين که به نتيجة درست برسيم، توجه به چند نکته 

ضروري است:
نکتة اّول: هيچ يک از رواياتي که گذشت، در مقام بيان لزوم احرام از مسجد شجره نيست 

و همچنين از آن ها اس��تفاده نمي ش��ودکه ميقات اهل مدينه »مسجد شجره« است، بلکه آمده 
است: »ذوالحليفه« ميقات اهالي مدينه وکساني است که از مدينه عازم مکه هستند.

 و در روايات دستة دوم نيز »ذوالحليفه« آمده، منتهي تفسير به »شجره« شده است.
64
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دانشمندان، فقها و واژه شناسان همگي بر این نظریه اند که ذوالحلیفه نام آن 
محل و منطقه است و تنها مسجد شجره را شامل نمي شود و سراغ نداریم که 

کسي ادعا کند ذوالحلیفه اطالق به مسجد شجره مي گردد.

 و باألخره در روايات دستة سوم که تعبير »مسجد شجره« آمده، ذوالحليفه تفسير به مسجد 
شجره شده است؛ مانند صحيحة علي بن رئاب که گفت: »َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلِل7 َعِن اأَلْوَقاِت 
الَِّت َوقََّتَها َرُس��وُل اهلِل9 ِللنَّاِس َفَقاَل: ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ِهَي 

َجَرُة...«. الشَّ
پس ميقات همان ذوالحليفه اس��ت و مراد از ذوالحليفه، مس��جد شجره است. در روايات 
دس��تة سوم که مسجد شجره گفته شده، دو روايت آمد  و آن ها مرسله اند؛ روايت مقنع و نيز 
َرُة...« و روايت  ��جَ صحيح��ة حلبي که در امالي آمد؛ »َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ِهَي الشَّ
دّوم، مرس��لة حس��ين بن وليد، افزون بر مرسله بودنش که س��ندش را مخدوش مي کند، لفظ 
»مسجد« را سؤال کننده آورده و در کالم معصوم7 نيامده است، بنابراين، تفسير »ذو الحليفه« 
به »مسجدش��جره« تنه��ا دريک روايت، آن هم صحيح��ة حلبي آمده که گذش��ت. بنابراين، 
مجموع��ة رواي��ات، ذوالحليفه را ميقات اهل مدينه مي داند و براي معّرفي بهتر آن، تفس��ير به 

»شجره« و يا »مسجد شجره« شده است.
نکته دّوم: براي اينکه بدانيم ميقات مسير مدينه کجاست و توضيحي در بارة مسجد شجره 

بدهيم، الزم است بدانيم »ذوالحليفه« شامل کدام ناحيه وکدام مکان است.
 دانشمندان، فقها و واژه شناسان همگي بر اين نظريه اند که ذوالحليفه نام آن محل و منطقه 
اس��ت و تنها مسجد شجره را ش��امل نمي شود و سراغ نداريم که کس��ي ادعا کند ذوالحليفه 

اطالق به مسجد شجره مي گردد. به کلمات علما دقت کنيد:

� شهيد= : »ذوالليفة لتحالف قوم من العرب به... و الراد، الوضع الذي فيه 
الاء. و به مسجد الشجرة، و اإلحرام منه أفضل و أحوط للتأسي، و قيل: بل 

يتع�نّ منه لتفسي ذي الليفة به ف بعض األخبار«.21
65
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 »از آن رو ذوالحليف��ه گفته ان��د ک��ه قبيل��ه اي  از عرب در آنجا س��وگند 
مي خوردند... و مراد از آن، مکاني اس��ت که درآن آب جمع مي شده است 
و در آنجا  است مسجد شجره و احرام از مسجد افضل و مطابق احتياط 

است...« 

مرحوم شهيد، با اين عبارت، به دو پرسش مهم پاسخ مي دهد:
1. چرا احرام از ذوالحليفه افضل و برتر است؟

� پاس��خ : براي تأسي و متابعت از پيامبر گرامي؛ چرا که مسلّم است پيامبر9 از آن مکان 
مُحرم شده اند.

2.  چرا از مسجد شجره در ذو الحليفه احوط است.
پاس��خ: قدر متيّقن از آن مکان، مسجدي اس��ت که در آن واقع است؛ به عبارت ديگر، با 
توجه به س��ه دس��ته از رواياتي که گذش��ت که محل احرام را ذوالحليفه يا شجره و يا مسجد 
ش��جره مي دانس��ت، به دس��ت مي آوريم که  قدر متيقن از مکان احرام مسجد شجره است و 
احرام به يقين صحيح است. پس اگر در خارج از مسجد محرم شود، بايد ببينيم در ذوالحليفه 
بوده يا خير و به عبارت بهتر: حمل مطلق بر مقيد شده است؟ که مطلق »همة منطقة ذوالحليفه« 

و مقيد »مسجد شجرة واقع در ذوالحليفه« است.
نکته س�ّوم:  بزرگاني از علما، ذوالحليفه را ميقات دانس��ته اند؛ به طوري که محرم شدن از 

خوِد مس��جد را الزم نش��مرده اند. براي نمونه، اگر در کالم مرحوم شهيد )که گذشت( دقت 
کنيم، مي بينيم که ايش��ان لزوم احرام از مسجد را به »قيل« که همان قول ضعيف است، نسبت 

مي دهد.
به نظر مي رس��د علما و فقيهان نادري که درون مسجد را براي احرام متعيّن دانسته اند، در 
اخبار و روايات دس��تة سوم، ذوالحليفه را تفسير به مسجد شجره کرده اند. اما مرحوم شهيد با 
بيان مختار خود، »قيل« را به اين گروه نسبت مي دهدکه احرام را از مسجد الزم دانسته اند و با 

اين بيان، اين قول را رد مي کند و غير قابل قبول مي داند.
نکت�ه چه�ارم: با دقت در فت��اوا و آراي فقها، مي بينيم که بس��ياري ازآن ها احرام از خارج 

مسجد را کافي و مجزي مي دانند. افزون بر اينکه همان قول »قيل« که احرام از داخل مسجد را 
الزم مي دانس��تند، در صورت معذور بودن از ورود به مسجد؛ مانند حايض، مي گويند: احرام  66
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از خارج مس��جد کفايت مي کند، که از آن جمله اند مرحوم آيت اهلل بهجت.22 به اين عبارت 
که در مواقيت االحرام آمده دقت کنيد:

أحدها: ذو الليفة... قد اختلفت عبارات األصحاب ف تعي� اليقات الذكور،  
ف اهلداي��ة للصدوق � رضوان اهلل عليه � : و أله��ل الدينة ذوالليفة و هو 
مس��جد الش��جرة. و ف النهاية: و وقنّت ألهل الدينة ذا الليفة و هو مسجد 
الشجرة. و ف الراسم: و ميقات أهل الدينة ذو الليفة و هو مسجد الشجرة. 
و ف الغنية: و هو لن حجنّ ف طريق الدينة ذوالليفة و هو مس��جد الشجرة. 
و ف إش��ارة الس��بق: أو مسجد الش��جرة و هو ذات الليفة و يتص بأهل 
الدينة و من سلك مسلكهم. و ف العتب: ألهل الدينة ذوالليفة و هو مسجد 

الشجرة.

وقد نسب إل غي هوالء من الفقهاء القول بأننّ ميقات أهل الدينة ذو اليلفة 
مع تفسيه بأننّه مسجد الشجرة. أو العكس«.

يعني در عبارات بعضي از فقها، ميقات اهل مدينه، مس��جد شجره معرفي گرديده که آن، 
67تفسير به ذوالحليفه شده است.
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مرح��وم محق��ق عبارتي آورده که مي توان گفت اقوال را جمع کرده اس��ت؛ در ش��رايع 
مي فرمايد:

 »و ألهل الدينة اختيارًا مسجد الشجرة«.
 و همچني��ن به عبارت مرحوم س��يد ي��زدي در عروه که ميان رواي��ات جمع کرده، دقت 

کنيد: 

»فاألحوط االقتصار على الس��جد إذ مع كونه هو السجد فواضح، و مع كونه 
مكانًا فيه السجد فالالزم محل الطلق على القينّد، لكن مع ذلك األقوى جواز 
اإلحرام من خارج السجد و لو اختيارًا، و إن قلنا: إننّ ذا الليفة هو السجد، 
و ذلك ألننّه مع اإلحرام من جوانب السجد يصدق اإلحرام منه عرفًا، إذ فرق 
ب� األمر باإلحرام من الس��جد، أو باإلحرام فيه، ه��ذا مع إمكان دعوى أننّ 

السجد حدنّ لإلحرام فيشمل جانبيه مع ماذاته«.
در کالم مرحوم سيد يزدي، چند نکته قابل توجه و دقت است:

1.  احتياط، ُمرم ش��دن در داخل مس��جد اس��ت؛ زيرا در روايات آمده است که احرام از 
ذوالحليفه باشد. چون مسجد شجره در منطقة ذو الحليفه است. پس احرام از مسجد، احرام از 

مکاني است که جزئي از ذوالحليفه است. بنابراين، مي شود حمل مطلق بر مقيد.
2. اقوى جواز احرام از خارج مسجد است و لو در حال اختيار؛ زيرا اگر ذوالحليفه همان 
مس��جد باش��د، احرام از خارج آن کافي اس��ت؛ برای اينکه در روايات آمده است: احرام از 
مس��جد ش��جره و ذوالحليفه باشد و »از« به معناي ابتدا است که به خارج مسجد و پشت ديوار 

آن نيز شامل مي شود.
قرينة ديگر بر اين که الزم نيس��ت احرام از داخل مسجد باشد، آن است که احرام به يکي 

از سه چيز محّقق مي شود: 1. تلبيه 2. اشعار 3. تقليد. 
به يقين پيامبر گرامي9 در داخل مس��جد محرم نش��دند؛ چرا که در بعضي از سفرها، به 
تلبيه محرم ش��دند که تلبيه در بيداء انجام گرفته اس��ت؛23 و در برخي سفرها، به اشعار و تقليد 
احرام پوشيدند که آنهم نمي توانست در داخل مسجد باشد؛ چرا که پيامبر9 حدود 100 شتر 

همراه داشت و همة آنها را  نمي توانست داخل مسجد ببرد. 68
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در صحيحة معاوية بن عمار آمده است:

اُر َو  اَء: التَّْلِبَيُة َو اإِلْش��عَ »َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل7 َقاَل ُيوِجُب اإِلْحَراَم َثالَثُة َأْش��يَ
التَّْقِليُد، َفِإَذا َفَعَل َشْيئًا ِمْن َهِذِه الثَّالَثِة َفَقْد َأْحَرَم«.24

فقها بر اين نظريه اند که با اش��عار و تقليد نيز احرام مَحّقق مي ش��ود. ايش��ان درکتب خود 
آورده اند:

»ال ينعق��د إحرام حجنّ التمتنّ��ع و إحرام عمرته و إحرام حجنّ اإلفراد و إحرام 
العم��رة الفردة إالنّ بالتلبية، و أمنّا حجنّ الِق��ران فكما يتحقنّق إحرامه بالتلبية 

يتحقنّق باإلشعار أو التقليد«.25
و استدالل کنندگان به »فعل پيامبر9 « که از مسجد شجره محرم شدند، روايتي است که 

در علل الشرايع آمده است:

ْن َذَكَرُه َق��اَل: ُقْلُت أَلِبي  ٍد ... َعمَّ َع��ْن َعِليِّ ْبِن َحاِتٍ، َعِن اْلَقاِس��ِم ْب��ِن ُمَمَّ
َجَرِة َو لَْ ُيِْرْم ِمْن  ِد الشَّ َعْبِداهلِل7 أَليِّ ِعلٍَّة َأْحَرَم َرُس��وُل اهلِل9 � ِمْن َمْس��جِ
َجَرِة ُنوِدَي َيا  َماِء َو َصاَر ِبَِذاِء الشَّ َمْوِضٍع ُدوَنُه، َفَقاَل: أَلنَُّه لَّا ُأْسِرَي ِبِه ِإَل السَّ
��دُ � َقاَل: َلبَّْيَك، َقاَل: َأ لَْ َأِجْدَك َيِتيمًا َفآَوْيُتَك َو َوَجْدُتَك َضاالًّ َفَهَدْيُتَك؟  ُمَمَّ
يَك َلَك � َفِلَذِلَك  َفَق��اَل: النَِّ�9ُّ � ِإنَّ اْلَْمَد َو النِّْعَمَة َو الُْْلَك َلَك، اَل َش��رِ

َجَرِة ُدوَن الََْواِضِع ُكلَِّها«.26 َأْحَرَم ِمَن الشَّ
گرچه به اين روايت  براي لزوم احرام از مس��جد ش��جره تمس��ک جس��ته اند ليکن چنين 

استداللي،  به چند دليل صحيح نيست.
�  روايت ضعيف السند و مرسله است.

�  پيامبر9 در آن احرام، از مس��جد ش��جره محرم ش��دند و در روايات ديگر � که بعضي 
از آن ها صحيحه اس��ت؛ مانند صحيحة حلبي، »مسجد شجره« آمده، ليکن تفسير به ذوالحليفه 
ش��ده اس��ت و اين روايت مي ش��ود مانند آن و همان جوابي که در آنجا داده شد در اينجا نيز 

مي آيد.
اين که پيامبر9  ازآن مکان محرم ش��دند، دليل بر وجوب احرام ازآن مکان نيس��ت بلکه 

69مي تواند مستحب و يا اَفضل باشد.
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پيامبر9 از آن مکان محرم ش��دند، ليکن مس��جد را ميقات نخواندند بلکه در روايات ياد 
شده )الََْواِقيِت الَِّت َوقََّتَها َرُسوُل اهلِل9 ( ذوالحليفه را ميقات معرفي کردند.

در روايت ديگر تصريح ش��ده اس��ت که پيامبر9 نماز را در داخل مسجد خواندند ولي 
پس از آن، از مسجد خارج شدند و احرام در بيداء واقع شد. به اين روايت توجه کنيد:

��ُدوُق ِبِإْس��َناِدِه َعْن ُعَبْي��ِد اهلِل ْبِن َعِليٍّ اْلََلِ�ِّ ... »َو ُهَو َمْس��ِجُد  َو َرَواُه الصَّ
ِد َو َس��اَر َو  ، َفِإَذا َخَرَج ِمَن الَْْس��جِ ��َجَرِة َكاَن ُيَصلِّي ِفيِه َو َيْفِرُض اْلَجَّ الشَّ

َل َأْحَرم «.27  اْسَتَوْت ِبِه اْلَبْيَداُء ِحَ� ُيَاِذي اْلِيَل اأَلوَّ
بنابراي��ن، با توجه ب��ه اين همه روايات، نمي توان به  آن روايت تمس��ک کرد که مي گويد 

ميقات، مسجد شجره است.
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قرائني بر رأي صواب

پس از بيان مطالبي که گذشت، اکنون به طرح قرائني مي پردازيم که ما را به رأي صواب 
و نظرية درست مي رساند:

1.  همانگونه که ديديم، برخي روايات، احرام اهل مدينه را از ميقات ذو الحليفه دانس��ت 
و در هيچ يک ازآنها نگفت احرام ازمس��جد ش��جره باش��د، بلکه درمقام تفسير فرمودند: »ُهَو 

َجَرِة«. الشَّ
��َجَرِة« آمده اس��ت. پس بعضي مطلق است مانند  يا در بعضي روايات، »ُهَو َمْس��ِجُد الشَّ
صحيحة معاوية ابن عمار: عن أبي عبداهلل7 و صحيحة أبي أينّوب؛ »َفَقاَل ِإنَّ َرُس��ولَ اهلِل9 : 

َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة«.28
ولي در دس��تة دوم از روايات؛ مانند صحيحة علّي بن رئاب، »َقاَل: َس��َأْلُت َأَبا َعْبِد اهلِل7 
َعِن اأَلْوَقاِت الَِّت َوقََّتَها َرُس��وُل اهلِل9 ِللنَّاِس، َفَقاَل: ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا 
َرُة«.29 که تفسير به شجره شده اس��ت و در بعض روايات مانند صحيحة  ��جَ اْلَُلْيَفِة َو ِهَي الشَّ
َجَرِة«.  حلبي،30  ابواب مواقيت فرموده است: »َوقََّت أَلْهِل الَِْديَنِة َذا اْلَُلْيَفِة َو ُهَو َمْسِجُد الشَّ

2.  در هيچ يک از روايات نيامده که بايد احرام از مس��جد ش��جره باشد و يا حتي مسجد 
شجره ميقات باشد. بنابراين، جاي حمل مطلق برمقيّد نيست بلکه از موارد جزء و کّل است و 

حداکثر فرموده اند: ذوالحليفه همان شجره و يا مسجد شجره است. 
3.  سخن مرحوم شهيد بود که پيش تر گذشت. 

گرچه انجام احرام در مس��جد را به »قيل« نس��بت داده، ليکن يافت نشد که گويندة »قيل« 
کيس��ت. در اين ميان، همانگونه که در بخش فتاوا بيان شد، احتياطي که در کلمات بعضي از 
بزرگان آمده و از کالم مرحوم ش��هيد و ديگران معلوم مي ش��ود، نام آن منطقه، »ذوالحليفه« 

بوده است.  
4.  با توجه به اين که اشعار و تقليد حکم احرام را دارد و در روايات آمده است:

 »َو اَل ُيْشِعُر َأَبدًا َحتَّى َيَتَهيََّأ ِلإِلْحَراِم أَلنَُّه ِإَذا َأْشَعَر َو َقلََّد َو َجلََّل، َوَجَب َعَلْيِه 
اإِلْحَراُم َو ِهَي بَِْنِزَلِة التَّْلِبَية«.31  
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آيا در اين حال، امکان محرم ش��دن از داخل مسجد وجود دارد، به ويژه که پيامبر9 66 
يا 100 ش��تر آوده اس��ت؟! چگونه مي توان از داخل مس��جد آن ها را عبور داد؟ ممکن است 
کس��ي بگويد: اين موارد از وجوب احرام در داخل مسجد استثنا شده است. بايد گفت چنين 

استثنايي در اّدله وجود ندارد. 
5 . گرچه در لسان روايات آمده است: »اإلحرام من الواقيت الت وقنّتها رسول اهلل9 ال 
ينبغي لاجنّ و ال معتمر أن يرم قبلها و ال بعدها«.32  امّا احرام از آن مکان واجب نيست بلکه 

عبور از ميقات براي کسي که قصد رفتن به مکه را دارد، بدون احرام حرام است.
6 .  آي��ا وقت��ي پيامب��ر9  در زمان خودش، امر به اح��رام از ميق��ات ذو الحليفه کردند، 
مس��جدي در آنجا وجود داشته و يا در س��فرهاي آن حضرت؛ مانند حّجة الوداع مسجدي بنا 
ش��ده بود يا نه؟ و به فرض که مسجدي بنا شده بود، از کجا و به کدام دليل بگوييم همراهان 
پيامبر همگي به درون مس��جد رفته و محرم ش��دند؟! به خصوص که آنان در رکاب پيامبر9 
بودند و الزمة چنين چيزي آن اس��ت که  همه باهم و همزمان با پيامبر محرم ش��وند. عالوه بر 
اين، تعداد زيادي از آنان زن بودند و چه بسا بعضي از آن ها از ورود به مسجد معذور بوده اند. 
آيا پيامبر9  دس��تور خاصي براي آنان صادر نکرده و صف آنان را از بقيه جدا ننموده اند؟ و 
آيا امر کرده که اين گروه از زنان با نذر قبل از ميقات محرم شوند؟ معلوم است که تمسک به 
»لَوَکاَن، لَبَاَن« آن هم در چنين مورد مهمي، موجب انصراف از أخذ مقيّد در روايات مي شود. 
قرينة ديگر، تذّکر ندادن ائمه: به اين مطلب اس��ت و حتي راويان نيز سؤال نکرده اند و اين 
مش��خص مي کند که ورود به مس��جد الزم نبوده، به حدي که جاي سئوال هم نداشته است؛ 

به طوري که در طول سال هاي زياد، حتي مورد سؤال هم واقع نشده است.

7.  فتواي مراجع بزرگواري مانند مرحوم سيد يزدي در عروه گذشت.33 
برخ��ی از فقهای ب��زرگ عبارت مرحوم س��يد را نپذيرفته و احرام در مس��جد را احتياط 
مس��تحب دانسته اند؛ مانند آقايان: شيخ محمد حسن الجواهري، محمدباقر فيروز آبادي، ميرزا 
حس��ين نائيني، شيخ عبدالکريم حائري، آقاضياء الدين عراقي، سيد ابوالحسن اصفهاني، شيخ 
محمدرضا آل ياس��ين، شيخ محمد حسين کاشف الغطاء، س��يد حسين طباطبايي بروجردي، 
سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد علي سيستاني، ميرزا جواد تبريزي، 
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سيد موسي شبيري زنجاني، شيخ محمد فاضل لنکراني و... بسياري ديگر
البت��ه در اي��ن ميان گرچه برخي؛ مانن��د مرحوم آقا ضياء و مرحوم ام��ام خميني احرام از 
داخل مس��جد را احتياط واجب دانس��ته اند، ليکن به هر حال فتوا به وج��وب احرام از داخل 
مسجد نداده اند. ش��يخ بهايي در جامع عباسي و آيت اهلل وحيدخراساني، ذوالحليفه را ميقات 

شمرده  اند. 
8 . هش��تمين نکته که داراي اهميّتي ويژه بوده وانگيزة نگارش اين مقاله شده، آن است که 
برخ��ي  به لزوم احرام از داخل مس��جد فتوا داده اند واين، موجب مش��کالت عديده، به ويژه 
براي خانم ها ش��ده است. امروزه شاهديم که روحاني کاروان با سختي ها و مشکالتي روبه رو 
مي گردد؛ بايد متذکر ش��ود که بانوان معذور نمي توانند مانند ديگران از داخل مس��جد محرم 
شوند و احرام خارج از مسجد هم که صحيح نيست.  و باالخره بانوان معذور بايد به روحاني 
و افراد آش��نا به احکام و مناس��ک رجوع کنند و اين، به ويژه براي خانم هاي عفيفه  گران و 
س��نگين اس��ت.  پس اين دسته از خانم ها بايد با نذر در مدينه محرم شوند که آن  را نيز بعضي 
از فقها نپذيرفته  و گفته اند: احرام قبل از ميقات محّقق نمي شود، گرچه با نذر باشد. در برخي 
از کتابهاي مناس��ک اينگونه آمده اس��ت: »يب على من ميرنّ على أحد الواقيت أو بالقرب 
من��ه، اإلحرام منه، و ال يوز له اإلح��رام قبل اليقات و لو بالنذنّر«.34  و يا اين که بايد هنگام 
عبور از مسجد محرم شود.  و هر يک از اين موارد مشکالت خاص خود را دارد. اجتيازي و 
عبوري هم ممکن نيست؛ زيرا  قسمتي از مسجد که به خانم ها اختصاص يافته، يک در بيشتر 
ندارد و با نذر از مدينه هم، عالوه بر اين که خالف فتواي برخي )و الاقل يکي( از فقها است، 

منوط به اجازة شوهر مي باشد.
و باالخ��ره يا بايد در خارج از مس��جد محرم ش��ود و در ُجحفه تجدي��د احرام نمايد، که 
احراز محاذي جحفه حتي براي بس��ياري از مسئوالن؛ مانند روحاني و مدير مقدور نيست، به 
خصوص که حرکت کاروان ها معموالً و بيشتر در شب انجام مي شود. در اين صورت، چنين 

افرادي نسبت به اعمال خود؛ در حج و عمره، وحشت زده مي شوند.
9.  چه فرقي اس��ت ميان ميقات ها و مسجد شجره چه خصوصيتي دارد که در اينجا داخل 

مسجد را ميقات بدانيم و در ميقات هاي ديگر، محل را  ميقات به حساب آوريم؟ 
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با توجه به اين که اتفاق و اجماع در مواقيت، بر ميقات بودن منطقه اس��ت نه مس��جد و در 
مس��جد ش��جره نيز اجماع و يا حداقل نظر قريب به اتفاق علما بر اين اس��ت که منطقه ميقات 
اس��ت و هم چنين با توجه به ادلّة فراوان در خصوص س��هولت در حج، همانگونه در روايت 
آمده اس��ت: »ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 َأَتاُه ُأَناٌس َيْوَم النَّْحِر ... َفَلْم َيْتُُكوا َش��ْيئًا َكاَن َيْنَبِغي هلَُْم َأْن 
ُموُه َفَقاَل اَل َحَرج«.35  و... حداکثر در مس��أله آن اس��ت که  مانند آقا ضياء و امام  ُروُه ِإالَّ َقدَّ ُيَؤخِّ
خميني0  به احتياط مي رس��يم. البته ايش��ان هم در موارد اضطرار مثل حائض، فرموده اند: از 

خارج مسجد محرم شود ولي براي تجديد احرام از محاذات ُجحفه احتياط کرده اند.
همانگونه که مي دانيم، مراجع عظام تقليد يا فتوا به کفايت احرام از خارج مسجد داده اند 
و ي��ا حداکث��ر احتياط کرده اند که قابل رجوع به »فال علم« اس��ت. بنابراي��ن، احرام از خارج 
مسجد مش��کلي نخواهد داش��ت و همة افراد مي توانند در بيرون مسجد محرم شوند، با طيب 
خاطر و با اين باور که ميقات، منطقه است، گرچه افضل و برتر داخل مسجد است و  کساني 
که مشکلي براي ورود به مسجد ندارند، براي درک فضيلت، از مسجد مُحرم مي شوند؛ مانند 
احرام حج که از همة مکة مکرمه صحيح اس��ت ولي محرم شدن در مسجد الحرام فضيلت و 
برتري دارد. روش��ن است که اگر الزم بود احرام تنها از داخل مسجدالحرام باشد، مشکالتي 

به وجود مي آمد.
ب��ا مراجعه به جمع ميان اقوال و فتاواي فقها و روايات اين باب، به  بيان آيت اهلل خويي= 

در معتمد، مي توانيم به حقيقت رهنمون شويم. ايشان مي نويسند:

»و ال يبعد أن يكون التفاهم من الروايات الواردة ف القام أننّ مسجد الشجرة 
اس��م للمكان النّذي فيه الس��جد و ليس امسًا لنفس الس��جد؛ نظي تسمية 
بعض البالد )بس��جد س��ليمان( فمجموع الضاف و الضاف إليه إسم هلذه 
النطقة من األرض، فهذه البقعة هلا إمسان؛ أحدهما ذوالليفة وثانيهما مسجد 
الش��جرة، وعليه فيجوز اإلحرام من أينّ موضع من مواضع هذه البقعة الت 

فيها مسجد الشجرة، وال يلزم اإلحرام من نفس السجد«.36 
10.  مهمتر از همه اين که: نه تنها الزم نيس��ت احرام از داخل مس��جد ش��جره باش��د بلکه 

بسياري از مراجع عظام تقليد تحّقق احرام را از بيداء دانسته اند، به عبارت ذيل دقت کنيد:
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فقيه مسلّم و متبّحر، سيد محمد کاظم يزدي � اعلي اهلل مقامه �  در باب حّج العروة الوثقي، 
در بحث تلبيه آورده است: 

»ذك��ر مجاعة ان األفضل لن حج عن طريق الدينة تأخي التلبية إل البيداء... 
ة و الدينة عل��ى ميل من ذي الليفة حنو  و البي��داء أرض خمصوص��ة ب� مكنّ

مكة«.37
هيچ يک از فقها هم حاشيه اي بر اين مسأله ندارند. صريح اين سخن آن است که مسافت 
ميان بيداء و ُذوالحليفه يک ميل اس��ت. اين مطلب در مناس��ک برخي ديگر از فقها نيز آمده 

است؛ مانند:
مرحوم آيت اهلل خويي= در مناس��ک خود38 و به پيروي از ايشان، يکي از فقهاي بزرگ 

معاصر نيز درمناسکش مي فرمايد: 39
»آنچنان که از کلمات فقها � اعلي اهلل مقامهم �  استفاده مي  شود، بيداء نام 
زميني است ميان مکه و مدينه و در فاصلة يک ميل از ذي الحليفه به طرف 

مکه قرار گرفته است.« 40
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مناسک حج يکي از فضالي معاصر
کس��ي که مي خواهد از راه مدينه به حج برود، بهتر است گفتن تلبيه را تا رسيدن به بيداء 
)جايي است در يک ميلي يا 1609/3 متري ذوالحليفه، به طرف مکه( تأخير اندازد و در آنجا 

تلبيه بگويد.
افزون بر مناس��ک حج، مؤلفان برخي متون اس��تداللِي فقهي و برخي کتب غير فقهي نيز  

اين سخن را گفته اند؛ از جمله:
الف( ابن ادريس= :

ًا على طريق الدينة، أن يهر بها، إذا أتى البيداء،  »فاألفضل ل��ه إذا كان حاجنّ
و هي األرض الت يس��ف بها جيش السفياني، الت تكره فيها الصالة عند 
اليل، فلو أريد بذلك التلبية الت ينعقد بها اإلحرام، لا جاز ذلك، ألننّ البيداء 
بينها و ب� ذي الليفة، ميقات أهل الدينة، ثالث فراس��خ، و هو ميل، فكيف 

يوز له أن يتجاوز اليقات من غي إحرام، فيبطل بذلك حجه «.41
ب( عالّمه حلي= :

»اإلجهار بالتلبية مستحبنّ من البيداء... و بينها و ب� ذي الليفة ميل«.42

»... فالراد اس��تحباب اإلجهار بالتلبية عند البيداء، و بينها و ب� ذي الليفة 
ميل «.43

ج( صاب جواهر= :
»... إذ الفرض أننّ ب� البيداء و ذي الليفة الذي هو اليقات مياًل...«.44

آيت اهلل س��يد محسن حکيم= )م1390( در ذيل عبارت عروه که فرموده است: » البيداء: 
ة« گويد: ة و الدينة على ميل من ذي الليفة حنو مكنّ أرض خمصوصة ب� مكنّ

»كما عن الس��رائر، و التحرير، و التذكرة، و النتهى، و غيها« ، و يش��هد به 
م«.45 صحيحة معاوية بن ... التقدنّ

البته برخي از فقها نيز به جاي »ذي الحليفه« نوشته  اند: »مسجد الشجرة«. 
ودر کلمات فقيهان، اين دو نام گاهي به جاي هم اس��تعمال مي ش��ود: مانند: »الاج على 
ا يرفع صوته بالتلبي��ة إذا كان راكبًا، إذا علت راحلته البيداء، و هي... على  طري��ق الدينة إننّ 76
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ميل من مسجد الشجرة، اقتداًء بالن� � صلى اهللنّ عليه و آله � فإننّه هكذا فعل«.46
ب( شيهد ثاني=  :

»الاجنّ على طريق الدينة، إن كان راكبًا فال يرفع صوته بها حتى تصل راحلته 
البيداء، و هي ... على ميل من مس��جد الش��جرة عن يس��ار الطريق، اقتداء 

بالن�نّ � صلنّى اهللنّ عليه و آله و سلنّم � «.47
در حالي که مسلّماً ميان ذي الحليفه و بيداء هيچ فاصله اي نيست و بيداء درست مرز و حّد 

ذوالحليفه است. اهل فن به اين موضوع تصريح کرده اند؛ از جمله سمهودي مي گويد: 

»أول البي��داء عند آخ��ر ذي الليفة و كان هناك علم��ان للتمييز بينهما... و 
البيداء فوق َعَلمي ذي الليفة إذا َصعدَت من الوادي«.48 

براي آگاهي بيش��تر در اين زمينه که بيداء کجاس��ت، به مقاله محقق معاصر جناب آقاي 
رضا مختاري در فصلنامة »ميقات حج« مراجعه کنيد.

دکتر احمد العلي نيز گويد:
رو به روي ذوالحليفه، بيداء است. بيداء زمين مسّطحي است که از آنجا مدينه را مي توان 

ديد و آن باالي دو نشانة حليفه است...
... بيداء، موضعي است مشرف بر ذو الحليفه، به اندازة يک تير پرتاب از مسجد آن.49

با توجه به اين که مقدار مسافت پرتاب تير، حدود دويست گام است، معلوم مي شود فاصلة 
مس��جد شجره تا بيداء حدود دويست گام مي باشد و در نتيجه فاصلة زيادي ميان ذوالحليفه و 

بيداء نيست بلکه از مسجد تا پايان ذوالحليفه همين قدر فاصله است.
در رواي��ات زي��ادي آمده اس��ت:  پيامبر خدا9 در حّج��ة الوداع، هنگام��ي که به آخر 
ذوالحليفه و اول بيداء رسيدند، صدا را به تلبيه بلند کردند. در عصر ائمة معصوم: ، دو ميله 
و ستون به عنوان نشانة پايان ذوالحليفه و آغاز بيداء در زمين نصب کرده بودند و پيامبر خدا، 

آنجا که ميله و عمود اول بود، صدارا به تلبيه بلند کردند.
»ِإنَّ َرُسوَل اهلِل9 لَْ َيُكْن ُيَل�ِّ َحتَّى َيْأِتَي اْلَبْيَداء«.50

ا  »ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل9 لَّا اْنَتَهى ِإَل اْلَبْيَداِء َحْيُث اْلِيُل، َقُرَبْت َلُه َناَقٌة َفَرِكَبَها َفَلمَّ
77اْنَبَعَثْت ِبِه َلبَّى ِباأَلْرَبِع َفَقاَل َلبَّْيك ...« 51
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از اين رو، ائمة معصوم: دس��تور داده اند هنگام رس��يدن به بيداء، آنجا که ميله هس��ت، 
تلبيه گفته شود:

َجَرِة  ِد الشَّ � »َقاَل َس��َأْلُت َأَبا َعْبِد اهلِل7 َعِن التََّهيُِّؤ ِلإِلْحَراِم، َفَقاَل: ِف َمْس��جِ
َفَقْد َصلَّى ِفيِه َرُس��وُل اهلِل9 َو َقْد َتَرى ُأَناس��ًا ُيِْرُموَن َفاَل َتْفَعْل َحتَّى َتْنَتِهَي 
ِإَل اْلَبْي��َداِء َحْيُث اْلِي��ُل َفُتْحِرُموَن َكَما َأْنُتْم ِف َمَاِمِلُك��ْم َتُقوُل َلبَّْيَك اللُهمَّ 

َلبَّْيَك...«.52

ِل ِميٍل َفَأمَّا  � »اَل ُيَل�َِّ َحتَّى َيْعُلَو اْلَبْيَداَء )َقاَل اَل ُيَل�ِّ َحتَّى َيْأِتَي اْلَبْيَداَء( ِعْنَد َأوَّ
َجَرِة َفاَل َيُوُز التَّْلِبَية«.53 ِعْنَد الشَّ

��َجَرِة َفُقْل ... ُثمَّ ُقْم َفاْمِش َحتَّ��ى َتْبُلَغ اْلِيَل َو  ِد الشَّ � »ِإَذا َصلَّْيَت ِف َمْس��جِ
َتْسَتِوَي ِبَك اْلَبْيَداُء َفِإَذا اْسَتَوْت ِبَك َفَلبِّْه«.54

� »َصلِّ الَْْكُتوَبَة، ُثمَّ َأْحِرْم ِباْلَجِّ َأْو ِبالُْْتَعِة َو اْخُرْج ِبَغْيِ َتْلِبَيٍة َحتَّى َتْصَعَد ِإَل 
55»... ِل ِميٍل َعْن َيَساِرَك َفِإَذا اْسَتَوْت ِبَك اأَلْرُض ... َفَلبِّ ِل اْلَبْيَداِء ِإَل َأوَّ َأوَّ

ِل َفُصفَّ َلُه  � »َو َخَرَج ]َرُس��وُل اهلِل9[ َحتَّى اْنَتَهى ِإَل اْلَبْيَداِء ِعْنَد اْلِيِل اأَلوَّ
مِسَاَطاِن َفَلبَّى ِباْلَجِّ ُمْفِردًا«56
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از اي��ن رو کليني= فرموده اس��ت: »َو اَل َيُوُز أَلَحٍد َأْن َيُوَز ِمي��َل اْلَبْيَداِء ِإالَّ َو َقْد َأْظَهَر 
ِريق«.57 ُل ِميٍل َيْلَقاَك َعْن َيَساِر الطَّ ُل اْلَبْيَداِء َأوَّ التَّْلِبَيَة َو َأوَّ

شيخ صدوق هم آورده است: 

َجَرِة َفَلبِّ ِسرنًّا... َحتَّى َتأِْتَي اْلَبْيَداَء َو َتْبُلَغ اْلِيَل  »... َو َأْحَرْمَت ِمْن َمْس��ِجِد الشَّ
ِريِق َفِإَذا َبَلْغَتُه َفاْرَفْع َصْوَت��َك ِبالتَّْلِبَيِة َو اَل َتُِز اْلِيَل ِإالَّ  الَِّذي َعَلى َيَس��اِر الطَّ

ُمَلبِّيا...«.58 
جالب است که طبق همين روايات، فقها در مناسک فرموده اند: در بيداء تلبيه گفته شود نه 
در مس��جد شجره. عبارات آن ها پيشتر مالحظه شد و فتواي آيت اهلل شبيري زنجاني نيز اينگونه 

است.59
نتيجه اين است که براي لزوم احرام از داخل مسجد دليلي وجود ندارد، نهايت آن که در 
صورت ش��ک و اجمال اخبار، مقتضاي اصل عملي جواز احرام است از هر جاي ذوالحليفه؛ 
زيرا »برائت از وجوب احرام از مس��جد« جاري اس��ت و اينجا از موارد اقّل و اکثر است، نه از 

موارد اطالق و تقييد که پيش از اين پاسخ آن داده شد.              والسالم عليكم و رمحة اهلل

1.  وسائل الشيعه، ج11، ص308
2.  وسائل الشيعه، ج11، ص 317 

3.  س��يرة ابن هشام، سيرة النبويه، صص 424 و ج3 ،  
ص355 ؛  ابن قتيبه، المعارف، ص70 ؛  ابن سعد 

در طبقات الکبري، ص 124 و ج2، ص1722
4 .  المغان��م المطابه في معال��م طابه )فيروز آبادي( 
ص199  و صحي��ح بخ��اري، کت��اب الغل��و،  

ص322  و ح441
53.  همان،  ص 199

6 .  همان،  و رس��الة »في وصف المدينه«، علي بن 

موسي، صص16 �  8
7 .  سمهودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفي، ج3، 
ص1002 ؛  احم��د ب��ن حنبل، المس��ند، ج1 ، 

صص324  و 339
8 .  معجم البلدان، ج5 ،  ص155 ؛  ياقوت حموي، 

فيروز آبادي در المغانم، ص386
9 .  سمهودي، وفاء الوفا،  ج3 ، ص1006 ؛  کليني، 

کافي، ج4 ، ص565
10 .  س��مهودي، اخبار المدينه، ترجمة حاج س��يد 

جوادي،  ص324

پی نوشت ها:
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11 . کافي، ج4، ص318
12 .  وسائل الشيعه، ج4، ص318

13 .  وسائل الشيعه، ج11، ص 309
14 .  همان.

15 .  تهذيب األحکام، ج5 ، ص57  
16 .  وسائل الشيعه، ج11، ص318
17 .  وسائل الشيعه، ج11، ص 308 
18 .  وسائل الشيعه، ج11، ص311

19 .  امالي صدوق، ص650
20 . وسائل الشيعه، ج11، ص311

21 .  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2، 
ص224

22 .  مناسک حج، ميقات شجره، آيت اهلل بهجت= 
23 .  وسائل الشيعه، ج11، ص311 
24 .  وسائل الشيعه، ج11، ص279

25 .  آي��ت اهلل خويي،  معتمد، ج3، مس��أله 182 و 
روايت باب 17 من ابواب أقسام الحج، ح5

26 .  وسائل الشيعه، ج 11، ص311
27 . وسائل الشيعه، ج 11، ص 308
28 .  وسائل الشيعه، ج11، ص307
29 .  وسائل الشيعه، ج11 ، ص309
30 .  وسائل الشيعه، ج11، ص308

31   .  کافي، ج4 ، ص297
32  .  فقه اإلمام الصادق7 ج 2،  ص 161

33  .  عروة الوثقي، ج 2، ص550
34 .  مناس��ک حج،  مس��أله 110، آيت اهلل شبيري 

زنجاني

35 .  الکافي، ج 4، ص504
36 .  المعتمد في شرح المناسک، ج 1، ص285

37 .  العروة الوثقی، ص669
38 .  ص 108، مسأله 185

39 .  101، مسأله 182
40 .  مناسک، حج ص101، مسأله 412

41 .  ج1 ص535 ؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی،  
ج 1، ص 535

42 .  منتهي المطلب، ج10، ص246
43 .  تذکرة الفقهاء ج7، ص256 مسأله 193

44 .  جواهر الکالم، ج18، ص 221
45 .  مستمسک العروة الوثقي، ج11 ص 416و 417

46 .  جامع المقاصد ج3 ص170
47 .  مسالک االفهام ج2 ص 246

48 .  وفاء الوفا، ج4، ص1157، 1158
49 .  حجاز در صدر اسالم صص189و 188

50 .  وسائل الشيعه،  ج12،  ص370 
51 .  وسائل الشيعه، ج12، ص376
52 .  وسائل الشيعه، ج12 ص 370 

53 .  وسائل الشيعه ج12 ص370 
54 .  وسائل الشيعه، ج12، ص 372

55 .  وسائل الشيعه،  ج 12،  صص 370 و 371 
56 .  الکافي، ج4 ، ص  245،  ج4، ص245

57 .  الکافي، ج4،  ص334
58 .  من اليحضره الفقيه، ج2 ، ص 528

59 .  مناسک حج، آيت اهلل شبيري زنجاني، ميقات 
ذي الحليفه. 
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