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Abstract 

Residing in shadow during minor and major Haj is of the issues the forbiddenness of 

which is not understood in jurisprudence of Islamic denominations , particularly 

Hanbalites, due to fact that, in comparison with Imamieh, there has not been 

noteworthy research in this regard. Thus, answering the question regarding the verdict 

about residing in shadow for men during Ihram requires further research. Considering 

Holy Prophet and Infallible Imams' practice in Imamieh and Ahmad Ibn Hanbal's 

well-known view as well as prophet and companions' practice in Hanbali 

denomination are of the reasons that prove forbiddenness of residing innshadow and 

covering the head for men during the day. This research aims at identifying the terms 

of reasons and illustrating the duty of men during Ihram regarding residing in shadow 

emphasizing Imamieh and Hnbalite. Obtaining the result requires analyzing the 

features in Hanbalite and Imami jurisprudence and gathering library data. The 

outcome will be illustrating and analyzing the views and reasons for forbiddenness of 

residing in shadow during the day. 
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واکاوی حرمت استظالل برای مردانِ مُحرِم از دیدگاه امامیه و 
 حنابله

 *ابراهیم قاسمی

 **علی مرتضوی مهر

 [47/47/2931ترفیخ پذیرش:  24/40/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

استیالل مردان دف دج و عمره ا  مسرئلی است که درمت آن دف درل سیر طری ق ب رای  
فو ک ه تحقی ق دف خوفش رن دف وی ژه دنربل ه، ا  آنذاه  اسالمی، بهُمحِرم ا  منیر فقه م

مقریسه بر مذه  امرمیه صوف  نگرفته، فوشن نیست. لذا پرسش ا  دکم استیالل م ردان 
ای است که نیر مند کرویدن تر مردله پرس خی کردن مسیر، مسئلهدف هنگرم ادرام و دف طی

ه پیرمبر )ص( و ائمه اطه رف )ع( و دف م ذه  دفخوف است. دف مذه  امرمیه بر توجه به سیر
دنربله دیدگره مشهوف ا  ادمد بن دنبل به همراه سنت نب وی و ص حربه ا  جمل ه دالیل ی 

کن د. ای ن است که درمت استیالل و پوشرندن سر برای مردان محرم دف فو  فا اببر  می
ان دف ادرام ا  جهت تحقیق بر هد  شنرخت ددود و ُبغوف ادله و تبیین وظیفه و تکلی  مرد

کردن دف مسیر بر تأکید بر مذه  امرمیه و دنربله انجرم شده و نیل به این َمقص د استیالل
ه ری هری فقه م ذه  دنربل ه و امرمی ه ب ر گ ردآوفی دادهدف سریه توصی  و تحلیل گزافه

تیالل بر درمت اس هر و ادلهای میّسر است که نتیجه آن، تبیین و تحلیل دیدگرهخرنهکترب
 دف مسئله استیالل دف فو  است.

 
  .استیالل، اضطراف، امرمیه، دنربله، دج، عمره ها:کلیدواژه
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 111/  و حنابله هیامام دگاهیمردانِ مُحرِم از د یحرمت استظالل برا یواکاو

 مقدمه

کدددگان مکه مکرمره را در موسرم حرج بره خرود معرغو        یکی از مسائوی که ذهن زیار 
کدد یافتن پاسخ این پرسش اس  که: آیا استظال  برای مردانِ محرم فقط بدا برر مرذهب   می

ی حرام اس  یا از مرذاهب دیگرر مخ وصراب مرذهب حد وری نیرت دیردگاه حرمر          معفر
استظال  در جی جریق ومود دارد؟ مای پاسخ تف یوی با تومه به م انی، مردارک و اقروا    

ویژه برای روحانیان و زائران، خالی اس . اهمی  ایرن  فقهای مذهب معفری و حد وی، به
شرود  اه بر پیروان مذهب معفری خرده گرفته میشود که بدانیم گتر میمعوب آنگاه واضح

کددرد،  کردن مسیر خود در روز اسرتفاده مری  باز دسرباز( برای جیکه چرا از اتوبوس سقف
در حالی که معابق دیدگاه معهور از مذهب حد وری نیرت اسرتظال  در روز حررام اسر  و      

تقرد اسر . در   اند که فقط مذهب معفری به ایرن حکرم مع  چدین نیس  که برخی پدداشته
ادامه، به دیدگاه فقهای مذهب امامیه و حد وی درباره قو  به حرم  استظال  در روز بررای  

کدیم و سذس ادله ایعران از سرد  ن روی، سرد  اهرل بیر  دع( و سرد         مردان اشاره می
 بددی خواهیم کرد.کاویم و در آخر معالب را مم صحابه را می

 ره استظاللدیدگاه فقیهان امامیه و حنبلی دربا

. برخی معتقدند اندقائل استظال  الجموه به حرم معهور فقهای امامیه فی  فقهای امامیه
استظال  شخص محرم در محمل، هودج، کدیسه و هر آنچه ش یه آن اس ، مایت نیسر   

. برخری نیرت مدر     (1/120: 7272؛ حلا،   422: 7272)شریف مرتض،  مگر در مواق  ضرور  
بان ماندد محمل باالی سر باشد اما اگر در سرایه محمرل   داندد که سایهیمتظویل را زمانی 

کدرد و فقرط در   راه برود یا ایدکه خورشید در اجرافش باشد استظال  بر وی صدق نمری 
زمانی که چیتی باالی سر قرار  و (412-4/412: 7271شهیا ثافن،   ) حال  سواره حرام اس 
پرس اگرر در سرایه محمرل راه بررود آن را      شرود، ماندرد محمرل.    گیرد تظویل محقق می

؛ 4/422: 7270هناو   ) گویدد. بدابراین، تظویل فقط در حال  سواره حرام اس نمی« تظویل»

 .(78/112: 7202؛ نجف،  74/14: 7272نراق،  
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اسرتظال  در محمرل و هرودج و نمرار  را      میان فقهای حدابوه برخی در  فقهای حنبلی
. برخی دیگر برای (124: 7278؛ بهوت،  7/112تف: ،ب؛ الحجفوی  4/482تف: ب، قاامه )اب داندد مایت نمی

: 7241مفلا،   )ابا  داندد تر میبودن آن را صحیحاند که قو  به حراماستظال  دو حکم قائل شده

  قدامر  ابرن )انرد  . تعدادی دیگر ماندد ن داهلل ابن قدام  به کراه  استظال  در محمل قائرل (411

اند که احمد برن حد رل بره    . برخی دیگر از فقها در این مذهب نیت بررسی کرده(1/481: 7202
کرره  »کراه  استظال  قائل اس . این کراه  بره معدرای حرمر  اسر  و فقهرا از ن رار        

 .(202: 7202  قدام ابن ؛2/274تف: مفل،  ب،)اب اند حرم  آن را برداش  کرده« احمد

 حرمت استظالل دربارهمیه و حنابله بررسی مبانی و ادله فقهای اما

 در حج ص() امبریپسیره عملی 

هرچدد با بررسی سیره پیام ر دص( اخ اری در استظال  زمان حرک  و جی مسیر ایعان 
نکرردن اسرتظال ، در دسر     کردن یرا تررک  های موثق رام  به ترکگتارش در احرام یا

داده اسر .  تاب قرار مری نیس  ولی مسوماب حتر  هدگام حج خودش را در معرض آف
 روایاتی از اهل تسدن و امامیه وارد شده که شاهد این مدنا اس :

وَ کانَ  -مُحَمَّدِ بْنِ الْفُتَیلِ قَا َ: کدَّا فِی دِهْوِیتِ یحْیی بْنِ خَالِدٍ بِمَک َ: »روایت اول
یوسُرفَ وَ تَرَبَّر َ بَرینَ    فَقَامَ ِِلَیهِ أَبُرو   -هُدَاک أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی دع( وَ أَبُو یوسُفَ

قَرا َ فَیسْرتَظِلُّ    -فَقَا َ یا أَبَا الْحَسَنِ مُعِوْ ُ فِردَاک الْمُحْررِمُ یظَوِّرلُ قَرا َ لَرا      -یدَیهِ
قَا َ فَتَرحِک أَبُرو یوسُرفَ     -وَ یدْخُلُ الْ َی َ وَالْخِ َاءَ قَا َ نَعَمْ -بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ

ِِنَّ الردِّینَ لَریسَ یقَراسُ     -قَا َ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ دع( یا أَبَا یوسُرفَ فَ -شِ ْهَ الْمُسْتَهْتِئِ
وَ أَکدَ فِیرهِ   -ِِنَّ الوَّهَ نَتَّ وَ مَلَّ أَمَرَ فِی کتَابِهِ بِالعَّوَاقِ -کقِیاسِک وَ قِیاسِ أَصْحَابِک

هِ بِرالتَّتْوِیجِ وَ أَهْمَوَرهُ بِوَرا    وَ أَمَررَ فِری کتَابِر    -شَاهِدَینِ وَ لَمْ یرْضَ بِهِمَا ِِلَّا نَردْلَینِ 
وَ أَبْعَوْتُمْ شَاهِدَینِ فِیمَا أَکردَ الوَّرهُ نَرتَّ وَ     -الوَّهُفَأَتَیتُمْ بِعَاهِدَینِ فِیمَا أَبْعَلَ  -شُهُودٍ
 حَجَّ رَسُرو ُ الوَّرهِ دص( فَرأَحْرَمَ وَ لَرمْ     -وَ أَمَتْتُمْ جَوَاقَ الْمَجْدُونِ وَالسَّکرَانِ -مَلَّ

فَقُوْدَا کمَا فَعَلَ رَسُرو ُ   -وَ دَخَلَ الْ َی َ وَالْخِ َاءَ وَاسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَالْجِدَارِ -یظَوِّلْ
  .(2/124: 7201)کلیع،  الوَّهِ دص( 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 119/  و حنابله هیامام دگاهیمردانِ مُحرِم از د یحرمت استظالل برا یواکاو

انرد کره از سرای ان اسرتفاده کررده و      در این روای  رام  به شخص محرمی پرسیده
اگرر زیرر   »انرد:  ان استفاده کدد. سذس پرسریده شود از سای اند که نمیحتر  پاسخ داده

انرد:  حتر  پاسرخ داده «. سایه دیوار یا محمل برود یا داخل خانه یا خ اء شود چعور؟
ندروان   بره داندد که برخی از فقها این روای  را مستفیته می«. تواند استفاده کددیمبوه. »

: 7202؛ نجفا،   212-72/210: 7202بحرانا،   ) انرد دلیل بر حرم  استظال  به آن استداد کرده

78/118). 
برداشر   ...« المحرم یظول؟ قا  ال »در این روای  با تومه به ن ار    تبیین استدالل

ندروان یکری از ادلره     شود که در روز، استظال  حرام اس . برخی این روایر  را بره  می
؛ نجفا،   4/218: 7421؛ سابدواری   2/211: 7201)مجلس،  محنابفقر  کددد حرم  تظویل بیان می

؛ عفضل لعکرانا،   1/427: 7204؛ شفهرودی حسیع،  4/411: 7201؛ موسوی گلپفیگفن،  78/118: 7202

...« فیسرتظل و  »رسد با تومه بره ن رار    یم. به نظر (1/200: 7242؛ سبحفن،  1/418 :7278
یوار مرایت  هایی ماندد خیمه، مدت  و همچدین در سایه بودن محمل و داستظال  در مکان

بررودن اسرر . بدررابراین، برره واسررعه ممورره برراال در زمرران جرری مسرریر و حرکرر ، حرررام
 شود.کردن استد اط میاستظال 

حَدَّثَدَا أَبُو بَکرٍ مُحَمَّدُ ... أَنَّ رَسُو َ الوَّهِ صَوَّی اهللُ نَوَیهِ وَ سَروَّمَ قَرا َ:   » روایت دوم 
ی تَغْرُبَ ِِلَّا غَرَبَ ْ بِذُنُوبِهِ حَتَّی یعُودَ کمَا وَلَدَتْهُ مَا مِنْ مُحْرِمٍ یتْحَی لِوعَّمْسِ حَتَّ

 .(4/411: 7274)جیفر ب  عباا،  « أُمُّهُ

؛ 2/10: 7212)البیهقا،   انرد  بعتی از فقهای اهل سد  این روایر  را موقروف دانسرته   

ه که در فعل و . این معوب معرح شد(1/21: 7114؛ نووی  2/404: 7272آبفدی  الصایق، الیظی،
الح ین را مقردم برر ایرن روایر      قو  نمر نهی ومود ندارد و به همین دلیل حدیث ام

اش را م رران  شرود ضرعف سرددی   رسد با تومه به نمل فقها میاما به نظر می داندد.می
 کرد.

کدرد کره فرمرود:    یمص( نقل خدا دمدید بجوی از مابر از رسو  ابن تبیین استدالل 
خودش را در معرض خورشید قرار دهد، ماندد روزی اس  کره از مرادر    هر مُحرمی که»
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ایرن   (72/210: 7202؛ بحرانا،   2/78: 7207متق، الهعای  )همچدین، برخی «. متولد شده اس 
 داندد.روای  را ندوان دلیل تحریم تظویل می

 سیره صحابه در تظلیل و ترک تظلیل

داند. وی ریم استظال  را برای محرم افتل میتیمیه با استداد به سیره پیام ر دص( تحابن
داند و ادنرای خرویش را برا ایرن     با استداد به سیره صحابه حرم  استظال  را افتل می

أَخْ َرَنَا أَبُرو جَراهِرٍ الْفَقِیرهُ وَ أَبُرو     : »(41/774تف: ،بتینیه  )اب کدد یمنمر مستدد روای  از ابن
ابْنُ نُمَرَ رَضِی الوَّهُ نَدْهُ رَمُالب نَوَی بَعِیرِهِ وَ هُوَ مُحْررِم، قَردِ اسْرتَظَلَّ    سَعِیدِ بْنُ ... قَا َ: أَبْ َرَ 

شری ه ایرن   ابی. ابن(2/10: 7212 یهق، الب)« بَیدَهُ وَ بَینَ العَّمْسِ فَقَا َ لَهُ: أَضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْ َ لَهُ
. همچدین، گتارش (8/271تف: وع،  ب،شیبه الیبس، الکاب،)اب روای  را با سدد ذکر کرده اس  

 .(2/400: 7202)األلبفن،  شده که این روای  صحیح موقوف اس  
( 712: 7202؛ مبافرکفوری   41/774: 7241الحرانا،    تیمیر  ابن) فقهای حدابوهاستدالل   تبیین

داندد که محررم در جری مسریر    نمر را دلیل بر مد  استظال  در زمان احرام میروای  ابن
 تیمی ابن)تیمیه و ابن (4/121: تف،بدمیفط،  ) نمرید خود را در برابر خورشید قرار دهد. ابنبا

داندرد. در مرای دیگرر    دلیل تحریم استظال  را ایرن روایر  مری    (41/774: 7241الحران،  
. برخی با استداد به این روای  معتقدنرد  (4/104: تف،بهنو  ) دانددپرداخ  فدیه را الزم می

، در (2/108: 7278)بهاوت،   کردن در زمان احرام برای فررد مترعر اشرکا  نردارد     ظال است
 صورتی که اگر اشکا  نداش  پرداخ  فدیه الزم ن ود.

 ع( درباره حرمت استظالل) سیره اهل بیت

اند حاکی گروه دیگری از روایا  که فقهای امامیه در حرم  استظال  به آن استداد کرده
ع( اس . این دسرته از روایرا ، گذشرته از ایدکره حرمر  را      د هل بی از سیره امامان ا

 کدد:رساند، م ادیق مواز استظال  را نیت ت یین میمی
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قَا َ: سَأَلْ ُ أَبَا نَ ْدِ الوَّهِ دع( نَنِ الْمُحْرِمِ یرْکبُ فِی الْکدِیسَ ِ فَقَا َ لَرا  »: روایت اول
. هعام بن سالم گف  از امرام صرادق   (2/174: 7201)طوس،  « وَ هُوَ لِودِّسَاءِ مَائِت،

نه. ولی »دع( درباره محرمی که سوار بر کدیسه اس  پرسیدم. حتر  فرمودند: 
 «.برای زنان مایت اس 

 اس . (71/102: 7202)مجلس،  و موثق  (74/81: 7274)حل،  این روای  صحیح 
مر  تظویرل ذکرر    ندروان دلیرل حر   این روایر  را بره   : برخی از فقهاتبیین استدالل

یی که در این روای  ومود دارد و موازی که بررای زنران   نهکددد. بدابراین، به انت ار می
؛ اردبیلا،   74/81: 7274)حلا،   اخت اص داده شده، تظویل برای مردان در روز مایت نیس  

 ؛211-72/210: 7202؛ بحرانا،   74/272: 7201؛ حر عافمل،   71/102: 7202؛ مجلس،  1/142: 7201

؛ عفضال  1/424: 7204؛ شافهرودی حسایع،    211-4/218تف: ؛ طبفطبفی، قن،  ب،78/112: 7202نجف،  

 .(1/484: 7278لعکران،  
قُوْ ُ ِِنِّی مَحْرُور، وَ -قَا َ: سَأَلْ ُ أَبَا الْحَسَنِ دع( نَنِ الظِّوَا ِ لِوْمُحْرِمِ» روایت دوم 

« ا نَوِمْر َ أَنَّ العَّرمْسَ تَغْررُبُ بِرذُنُوبِ الْمُحْررِمِینَ     أَ مَ -ِِنَّ الْحَرَّ یعْتَدُّ نَوَی فَقَا َ
ی ن داهلل بن المغیرة از ابوالحسن امرام کراظم دع( پرسرید:    (2/120: 7201)کلیع،  

ابوالحسن «. بان قرار دهد؟یهساتواند بر سرش یمکسی که در حا  احرام اس  »
و بردن خرود را آفترابی    ی، سرر  ابستهدر مقابل خدایی که برایش احرام »گف : 

ابوالحسرن  «. متامم گرم اس  و تحمل سوز آفتاب معرکل اسر   »گفتم: «. کن
کدرد گداهران حامیران    یمر دانی موقعی که خورشید غروب ینممگر تو »گف : 
 «.برد؟یمرا با خود  زدهآفتاب

؛ عفضال هعاای    71/104: 7202؛ مجلسا،   141-1/144: 7201)اردبیلا،   این روای  احسرن  

)بحرانا،   کددرد  تع یرر مری  « صحیحه أو حسده»از آن به  اس  و برخی دیگر (2/118: 7271

7202 :72/214). 
این روای  شامل روایاتی اس  که در آن از تظویل نهی شرده اسر     تبیین استدالل 

 . (1/211: 7242؛ سبحفن،  421-1/422: 7204؛ شفهرودی حسیع،  2/118: 7271)عفضل هعای  
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یگر بر ایرن معورب تأکیرد دارد کره محررم، خرود را در معررض        برخی از روایا  د
 خورشید و زیر تیت آفتاب قرار دهد و از رفتن زیر سایه بذرهیتد:

فَقَا َ لَا ِِلَّرا أَنْ یکرونَ    -سَأَلْ ُ أَبَا نَ ْدِ الوَّهِ دع( هَلْ یسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ العَّمْسِ قَا َ
ی به ابون داهلل صرادق دع( گفرتم:   (2/127: 7201کلیع،  ) وَّ ٍشَیخاب ک ِیراب أَوْ قَا َ ذَا نِ

بررای دورمانردن از خورشرید پررده      توانرد یمر در حا  احرام باشرد   اگر کسی»
و شراید  «. نه، لکن در صورتی که پیر و سالمدد باشد»ابون داهلل گف : «. بگیرد؟
 «.مگر ایدکه آن شخص دردمدد باشد»گف : 

فقهای امامیه ایرن روایر  را دلیرل برر حرمر  اسرتظال        گروهی از  تبیین استدالل 
: 7202؛ مجلسا،   4/211: 7421؛ سابدواری   74/87: 7274؛ حلا،   18: 7184  اللَّاه حا،  )داندرد  می

 .(1/422: 7204؛ شفهرودی حسیع،  4/278: 7201؛ محقق دامفد  78/111: 7202؛ نجف،  71/102
خرورد  یمعدای نهی از ایجاد سایه، نیت به چعم ، به م«نهی از تظویل» یهامامدر مداب  روایی 

 شرود: یمر ع( پرسریده  امرام د شرود. وقتری از   و در صور  ضرور  به تظویل کفاره الزم می
 شود که صریح در حرم  اس .یم، مواب نهی از تظویل داده «أُظَوِّلُ وَ أَنَا مُحْرِم،؟»

به معدای ایجراد سرایه و    «تظویل»آمده چدد روای  اس . « تظویل»روایاتی که با واژه 
 انداختن اس .سایه

قُوْ ُ فَإِنْ مَرِضْ ُ قَا َ ظَوِّرلْ   -قُوْ ُ أَفَأُظَوِّلُ وَ أُکفِّرُ قَا َ لَا -أُظَوِّلُ وَ أَنَا مُحْرِم، قَا َ لَا
وَ ِّیراب  مَا مِرنْ حَراجی یتْرحَی مُ    -ثُمَّ قَا َ أَمَا نَوِمْ َ أَنَّ رَسُو َ الوَّهِ دص( قَا َ -وَ کفِّرْ

( عامرام د ی از (2/171: 7201)طوسا،   ِِلَّا غَابَ ْ ذُنُوبُهُ مَعَهَرا   -حَتَّی تَغِیبَ العَّمْسُ
«. نره : »فرمودنرد «. آیا در حال  احررام، از سرای ان اسرتفاده کردم؟    »پرسیدند که: 

از سای ان اسرتفاده کرن و   »فرمودند: «. در صور  بیماری چه؟»دوباره پرسیدند: 
 «.دهکفاره نیت ب

گررفتن در حرا  مختراربودن،    : این روایر  دارای چهرار قسرم سرایه    تبیین استدالل
شدن گداهان حامی اسر .  کردن کفاره، در سایه بودن هدگام بیماری و بخعودهپرداخ 
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که تظویل در حا  اختیار مایت نیس ، هرچدد فررد ق رد    شودیماز متن روای  فهمیده 
که بره مرالک تظویرل اشراره     « شمس»و « ضحی»های پرداخ  کفاره را داشته باشد. واژه

کدرد برر مدر     گرفتن از خورشید اس . صدر روایر  داللر  مری   کدد، به معدای سایهمی
اضرافه کررده، و   « تظویرل »را بره  « تو یه»استفاده از سای ان، اما با تومه به ذیل روای  که 

)محقاق دامافد    ی اسر   چون تو یه مستحب اس ، لذا این روای  قاصر از افاده حکم التام

آنچره مرا بره آن اسرتدال      »انرد کره:   . برخی به این اشکا  چدین پاسرخ داده (4/271: 7201
ایم صدر روای  اس  نه ذیل آن. بوه اگر ما بودیم و ذیل روای  که از پیام ر دص( کرده
نعی بسا اشکا  وارد بود، ولی ما ق الب به این نکته اشاره کردیم کره مرا  شده اس ، چهنقل 

ندارد که ذیل، در سیاق تعویق و ترغیب و تعویق اس  که مدوط به انتمام تو یه اسر   
 .(10: 7184اللَّه  ح، )« نه اصل حکم و در چدین تع یری چه محذوری ومود دارد

رسرد بانرث ترغیرب و    صرف ایدکه امام دع( معو ی را به کار گرفته که به نظرر مری  
شرود. پرس بسریاری از    ل  نهی از حرم  نمیتعویق به چیتی شده، مومب سقوط دال

اندی از آن مموه برخی از ن وص قرآنی که در آنها نص فقهری قرانونی   ن وص تعریعیه
با نص اخالقی و روحی ترکیب شرده و مردایی و فاصروه میران ایرن دو زبران دفقهری        

اه های بعد، در اثر پیعرف  و تغییراتری کره در فقره ر   قانونی، اخالقی و روحی( در زمان
یافته، پیدا شده و اصعالحا  خعک فقهی مرایگتین اصرعالحا  نررم اخالقری شرده      

که امام دع( در تعویق و ترغیب بره تررک حررام، خعراب بره      اس ی و اال ایرادی ندارد 
مرتکب گداه، به ونده خداوند متعا  در آمرزش گداهان اشاره کدد. آیا ش یه چدین معو ی 

ععیه نتد تمام مسرومانان اسر ، وارد نعرده اسر ؟     در خود حج، که یکی از وام ا  ق
کدد که گویرا امرام دع( بعرد از    نقل می« ثم قا »خ وص که راوی، این ذیل را بعد از به

آنکه مواب خود را ابالغ کردند، حدیث را بیان کردند و این حدیث متء مواب ن روده  
دراب و دوری از آنچره   اس . پس مانعی ندارد که امام دع( در صدد باشد افراد را بر امت

. بدابراین، یکی از محرمرا  احررام   (هنف:)شده اس  تعویق و ترغیب کدد حرام شمرده 
تظویل اس  که شخص، در حا  اختیار، بره سر ب روایر  صرحیح ن رداهلل برن مغیرره،        
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؛ مجلسا،  محنااتق،    74/82: 7274)حلا،   تواند استظال  کدد هرچدد کفاره هم بذردازد نمی

 .(1/411: 7278؛ عفضل لعکران،  4/277: 7202موانسفری   ؛2/210: 7201

 تبیین روایات نهی از رکوب در قبه و کنیسه

کره بره    کددیمی پع  سر گذاشتن مسیر اشاره انحوهبخش دیگری از روایا  امامیه به 
مد  ( محمد بن مسوم معت ر دی یکی از آن روایا ، حدیث شودیمنونی مدتهی به تظویل 

 «قُوْر ُ فَرالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَر ُ قَرا َ نَعَرمْ      -: سَأَلْتُهُ نَنِ الْمُحْرِمِ یرْکبُ الْقُ َّ َ فَقَرا َ لَرا  قَا َ»اس : 
پرسد که سروار در زیرر   . محمد بن مسوم از امام درباره محرمی می(2/174: 7201)طوس،  
پرسرد. حترر    سرذس رامر  بره زن محررم مری     «. نره »شود. حتر  فرمودند: ق ه می

 «.بوه»فرمایدد: می
و معت رر   (72/748: 7202؛ بحرانا،   8/472: 7201)مجلسا،  محناابفقر    این روای  صحیح 

 اس .
کدد بر نهی مردان از سوارشدن در زیرر ق ره،   ظاهر روای ، دالل  میتبیین استدالل  

تدهرایی صرراح  در حرمر     ولی رام  به زنان، چدین نهیی نیس . شاید این روای  به
رساند این اس  که سوارشدن در زیر ق ه بررای مرردان مرایت    رد. زیرا آنچه میتظویل ندا

نیس ، اما دلیل مایتن ودن معووم نیس . لذا به ن وص دیگری نیاز اس  که ثاب  کدرد  
به همین دلیل گروهی از فقیهران امامیره برا اسرتداد بره       مایتن ودن به س ب تظویل اس .

 .انددانستهنان، حرام همین حدیث تظویل مردان را، برخالف ز
: 7278؛ عفضل لعکران،  72/748: 7202؛ بحران،  271-74/272: 7201)حر عفمل،  برخی از فقها 

داندرد امرا   تظویل در حا  سیر، برای مردان را حررام مری   ،با تومه به روای  فوق (1/484
عسرتن در ق ره   داندد. بدابراین، با تومه به الی نهی در این روای ، نینمبرای زنان حرام 

 دار برای مردان حرام اس .یا کدیسه و به ت   آن نعستن در ماشین سقف
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 بررسی دلیل اجماع

مدید فتوایی خرالف  مت ابن نومای شیعه بر استظال  در روز اتفاق نظر دارند و کسی به
انرد و  آن نداده اس . شیخ جوسی و محمدحسن نجفی دصاحب مواهر( مردنی اممراع  

شده ممکن اسر   توان ارزیابی کرد. امماع بیاناس  و در حد خ ر می این امماع مدقو 
امماع از نوع مدرکی باشد و مدرکش همان روایا  باشد. لذا دلیرل اممراع، مسرتحکم    

انرد ایرن اممراع    . از براب اشرکا  برر دلیرل اممراع گفتره      (7117)آموناای   نخواهد بود 
و محمدحسرن نجفری اگرچره برر     توان به آن استدال  کررد  المدرکی  اس  و نمیمحتمل

گویرد اصرل   وی مری  حرم  تظویل ادنای امماع کرده لکن این امماع مردرکی اسر .  
 همره ادنای امماع خالی از اشکا  نیس . چون دسترسی بره تمرامی فتراوای صرادره از     

پذیر نیس ، خ وصاب که نده بسیاری از آنها کتاب مسرتقوی  نومای سابق و الحق امکان
 عان در آن ذکر شده باشد. بدرابراین، اممراع مح رل غیررممکن اسر      نداشتدد که فتوای

 .(1/421: 7204شفهرودی حسیع،  )
 در این زمیده دیدگاهی از مدظر فقهای حد وی دیده نعده اس .

 بررسی دلیل احتیاط

. در انرد گفتره را یکی از دالیل حرم  اسرتظال   « قانده احتیاط»گروهی از فقهای امامیه 
 گتار، خود را از تابش نور خورشید نذوشاند، احررامش گویدد اگر حجتوضیح احتیاط می

کامالب صحیح اس  و اختالفی در آن نیس ی اما اگر پوشعی برای خود قرار دهرد، در آن  
 . (171-4/178: 7201؛ طوس،  422: 7272)شریف مرتض،  اختالف خواهد بود 

الذمر  شرده،   ریءبرای آنکه شخص محرم یقین کدد که احرامش صرحیح اسر  و بر   
. (422: 7272)شاریف مرتضا،    احتیاط در این اس  که خود را از تابش خورشید نذوشراند  

گتار احتیاط کدد و خود را از تابش خورشید نذوشاند، احرام وی کرامالب درسر    اگر حج
اس  و هیچ اختالفی در آن نیس ، ولری اگرر خرود را بذوشراند، در آن اخرتالف اسر        

 .(171-4/178: 7201)طوس،  
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 جهینت

افکددن بر خرود هدگرام مراسرم حرج در میران مرذاهب محرل        به معدای سایه« استظال »
مدید اسکافی که قائرل بره قرو  اسرتح اب تررک      اختالف اس . فقهای امامیه، به مت ابن

 داندد.تظویل اس ، همگی استظال  در روز را مایت نمی
ت نیس . معهور بین فقهرای امامیره   معابق دیدگاه فقهای حدابوه استظال  در روز مای

و حدابوه حرم  تظویل در حال  حرک  برای شخص محررم اسر . از دیردگاه فقهرای     
امامیه و حدابوه، ادله حرم  اسرتظال  نیرت شرامل روایرا  و سریره پیرام ر دص(، سریره        

نیت دلیل فقهرای امامیره اسر . در فقره      ع(مع وم دصحابه اس . روایا  و سیره امامان 
بیعترین ادله حرم  استظال  در روز روایا  اهل بی  دع( اس  که در حد تواتر  امامیه

توان در چدد گروه نهی از استظال ، حکم اسرتظال  و  اس . روایا  اهل بی  دع( را می
 بدردی کررد.  نهی از تظویل، نهی از استتار از آفتاب و نهی از رکوب در ق ه و کدیسه دسته

السدد و موثق اس  و د که تعدادی از روایا ، صحیحبررسی این روایا  معخص ش در
برخی دیگر ضعیف توقی شده که این نوع روایا  با تومه به نمرل صرحابه و بترگران    

پذیر اس . همه این روایا  مدعوقاب و مفهوماب بر حرم  اسرتظال  مررد محررم در    م ران
از خرروج از   روز دالل  دارد. سیره نموی مسومانان نیت دلیرل دیگرری اسر  کره ق رل     

مرایت  کردند و کسی حکرم بره   احرام، در چادرهای مستقر در نرفا  و مدا استظال  می
نداده اس . بررسی سیره و روایا  نیت م ین آن اس  کره در ن رر رسرو  خردا      ن ودن

دص( هم خیمه ومود داشته اس . ترک استظال  در فقه امامیه و حدابوه معابق احتیراط  
ی کوی در احکرام حرج شرود. تولیر  مسرجدالحرام بایرد بررای        ااس  و این باید قانده

 و زمیده را برای حجاج فراهم کدد. ،رنای  مانب احتیاط به این قانده نمل
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 منابع

 .33-17، ص79، شمیقا  حج، در: «2استظال  (. »1391آخوندی، م عفی د
، بیررو :  فتراوی شریخ االسرالم   المجموع  (.1426ابن تیمی  الحرانی، تقی الدین احمد ابن ن د الحویم د

 مکت   الرشد.
کتب و رسائل و فتاوی شریخ اإلسرالم ابرن    تا(. ابن تیمی  الحرانی، تقی الدین احمد ابن ن د الحویم دبی

 ما: مکت   ابن تیمی .، تحقیق: ن د الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی الدجدی، بیتیمی 
ر نوی متن المقد  أشرف نوی ج انتره: محمرد رشرید رضرا     الک یتا(. العرح ابن قدام ، ن د الرحمن دبی

 ما: دار الکتاب العربی لودعر والتوزی .بی صاحب المدار،
بیررو : دار الفکرر، الع عر      المغدی فی فقه اإلمام أحمد بن حد ل العری انی، (. 1405ابن قدام ، ن داهلل د

 األولی.
 مو .افتار مکت   العا، در: نرمالفروعتا(. ابن مفوح دبی

 الریاض: دار نالم الکتب.  الم دع شرح المقد ،(. 1423ابن مفوح، أبو ِسحاق برهان الدین د
مرا: دار  ، المحقق: محمد نوام ، بیالمُ َدَّفتا(. أبی شی   الع سی الکوفی، أبو بکر ن د اهلل بن محمد دبی

 الق و .
، قم: دفترر انتعرارا    ِرشاد األذهان . مجم  الفائدة وال رهان فی شرح(1403اردبیوی، احمد بن محمد د

 اسالمی وابسته به مامعه مدرسین حوزه نومیه قم.
بیررو : المکترب   ِرواء الغویل فی تخریج أحادیرث مدرار السر یل،    (. 1405األل انی، محمد ناصر الدین د
 اإلسالمی، الع ع  الاانی .

، قم: ضرة فی أحکام العترة العاهرةالحدائق الدا(. 1405بحرانی آ  ن فور، یوسف بن احمد بن ابراهیم د
 بسته به مامعه مدرسین حوزه نومیه قم.ادفتر انتعارا  اسالمی و

تحقیق: أبو ن رد اهلل محمرد حسرن محمرد      . کعاف القداع،(1418بهوتی، مد ور بن یونس بن ِدریس د
 حسن ِسمانیل العافعی، بیرو : مدعورا  محمد نوی بیتون، دار الکتب العومی .

، حیدر آبراد: مجورس   السدن الک ری و فی ذیوه الجوهر الدقی (.1434بو بکر أحمد بن الحسین دبیهقی، أ
 دائرة المعارف الدظامی  الکائد .

المحقق: حمردی ن رد المجیرد السروفی،      الفوائد،(. 1412معفر بن ن د اهلل، أبو القاسم تمام بن محمد د
 الریاض: مکت   الرشد.

 .97-70، ص20ش میقا  حج،، در: («1تظویل فی الحج دفقه ال(. »1382اهلل، حیدر دحب
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، المحقرق: ن رد الوعیرف محمرد     اإلقداع فی فقه اإلمام أحمد بن حد لتا(. حجاوی، موسی بن أحمد دبی
 موسی الس کی، بیرو : دار المعرف . 

 ، قم: مؤسس  آ  ال ی  دع(.وسائل العیع (. 1409حر ناموی، محمد بن حسن د
معرهد:   . مدتهی المعورب فری تحقیرق المرذهب،    (1412سن بن یوسف بن معهر دحوی، أبو مد ور الح

 مجم  ال حوث اإلسالمی .
تحقیق: مؤسس  آ  ال ی  دع(، قم:  تذکرة الفقهاء،(. 1414حوی، أبو مد ور الحسن بن یوسف بن معهر د

 مؤسس  آ  ال ی  دع(.
قرم: مؤسسره    ر الدراف ، مرام  المردارک فری شررح مخت ر     (. 1405خوانساری، سید احمد بن یوسف د

 اسمانیویان، چاپ دوم.
 نا.ما: بی، بیحاشی  ِنان  العال ینتا(. دمیاجی، أبو بکر دالمعهور بال کری( بن محمد شعا دبی

 قم: مؤسسه امام صادق دع(.الحج فی العریع  اإلسالمی  الغراء،  (.1424س حانی، معفر د
قرم: مؤسسر  آ  ال یر      ة المعاد فی شرح اإلرشاد،ذخیر(. 1247س تواری، محمد باقر بن محمد مؤمن د

 دع(.
 قم: مؤسسه ان اریان.کتاب الحج دلوعاهرودی(، (. 1402شاهرودی حسیدی، سید محمود د
کالنترر(،   -الروض  ال هی  فی شرح الومع  الدمعقی  دالمحعّری  (. 1410شهید ثانی، زین الدین بن نوی د

 فروشی داوری.قم: کتاب
، قم: مؤسس  المعرارف  مسالک األفهام ِلی تدقیح شرائ  اإلسالم(. 1413لدین بن نوی دشهید ثانی، زین ا

 اإلسالمی .
، و معه حاشی  ابن القیم: المع ود شرح سدن أبی داود (. نون1415صدیقی العظیم آبادی، محمد اشرف د

لعومیر ،  تهذیب سدن أبی داود و ِیتاح نووه و معکالته، أبو ن رد الررحمن، بیررو : دار الکترب ا    
 الع ع  الاانی .

 (، قم: مع ع  باقری.کتاب الحج دلوقمیتا(. ج اج ایی قمی، حسن دبی
تهرران: دار الکترب اإلسرالمی ، الع عر       األحکرام، (. تهرذیب  1407جوسی، ابو معفر محمد بن الحسن د

 الرابع .
ومع ونا ، الع ع  بیرو : دار التعارف ل کتاب الحج دلوفاضل(، (.1418فاضل لدکرانی موحدی، محمد د

 الاانی .
قرم: دفترر انتعرارا      کعف الواام واإلبهام نن قواند األحکرام، (. 1416فاضل هددی، محمد بن حسن د

 اسالمی وابسته به مامعه مدرسین حوزه نومیه قم.
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 نا.ما: بیبیبدائ  ال دائ ، (. 1409أبی بکر د کاشانی،
تهران: دار الکتب اإلسالمی ، الع ع   اإلسالمی (، -دط الکافی (. 1407کویدی، ابو معفر محمد بن یعقوب د

 الرابع .
بدرارس: ِدارة ال حروث    رناة المفاتیح شرح معکاة الم ابیح،(. 1404م ارکفوری، أبو الحسن ن ید اهلل د

 العومی  والدنوة واإلفتاء، الجامع  السوفی ، الع ع  الاالا .
المحقرق:   کدت العما  فی سدن األقوا  واألفعا ، (.1401متقی الهددی، نالء الدین نوی بن حسام الدین د

 الع ع  الخامس . مؤسس  الرسال ،ما: بکری حیانی، صفوة السقا، بی
، تهرران: دار  مرآة العقو  فی شرح أخ ار آ  الرسرو  دص(  (.1404مجوسی، محمد باقر بن محمد تقی د

 الکتب اإلسالمی ، چاپ دوم.
اهلل خانه آیر  قم: کتاب مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخ ار،(. 1406مجوسی، محمدباقر بن محمدتقی د

 مرنعی نجفی.
، م حح: سید حسین موسوی روض  المتقین فی شرح من الیحتره الفقیه (.1406مجوسی، محمدتقی د

 پور.اسالمی کوشانپداه اشتهاردی، سید فتل اهلل ج اج ایی، قم: مؤسسه فرهدگیکرمانی، نوی
 خانه مهر.مقرر: ن داهلل موادی آموی، قم: چاپ کتاب الحج،(. 1409تدی، سید محمد دمحقق داماد ی

، قم: دفترر انتعرارا    االنت ار فی انفرادا  اإلمامی (. 1415موسوی دشریف مرتتی(، نوی بن حسین د
 اسالمی وابسته به مامعه مدرسین حوزه نومیه قم.

 قم: دار القرآن الکریم. ج دلوگو ایگانی(،کتاب الح(. 1403موسوی گوذایگانی، سید محمدرضا د
 بیرو : دار احیاء التراث العربی. الکالم فی شرح شرائ  االسالم، مواهر(. 1404نجفی، محمد حسن د

، قرم: مؤسسر  آ  ال یر     مستدد العیع  فی أحکام العریع  (.1415نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی د
 دع(.

، بیررو : دار ِحیراء   المدهاج: شرح صحیح مسروم برن الحجراج   . (1392نووی، أبو زکریا محیی الدین د
 التراث العربی، الع ع  الاانی .
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