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چکیده
ســنت از مهم ترین منابع و ادله دانش فقه اســت که به لحاظ نوع عمل و عکس العمل 
معصوم به ســه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه 
بــه عصمت معصومــان جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشــت حکم از 
آن امری مســلم، ولی دارای شرایط خاص اســت که می توان کم توجهی بعضی از فقها به 
ســنت فعل را مرتبط با شــرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شــناخت هر چه دقیق تر فعل 

معصومان راه گشای استفاده از سنت فعل است.
کید این پژوهش است ـ دارای مزیت ویژه ای برای بررسی سنت  باب حج ـ که مورد تأ
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فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد 
افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می کند.

 در این تحقیق برخالف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه اســت ســعی شده 
با مراجعه به موارد و مصادیق اســتدالل به ســنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که 
محل استفاده از سنت و مشخص کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم 

صحیحی از سنت دست یافت.
در بررســی موارد استدالل معصومان به ســنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها 
از آن در اســتنباط احکام می توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول 
اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و 

درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.
کلیدواژه ها: حکم فقهی، ســنت پیامبر، مسئولیت های پیامبر، مصادیق سنت 

فعل، حجةالوداع.

مقدمه
انسان در زندگی خود موجودی مختار است و می تواند افعال و رفتارهای مختلفی 
را انجام دهد. اختیار از علل تنوع افعال انســان اســت، با وجود این اختیار تکوینی، 
انجام هر عملی از لحاظ شرع جایز نیست؛ لذا برخی از افعال انسان منع شرعی دارد.

اهمیت فعل انسان در دین در راستای حرکت انسان به سوی هدف اصلی خلقت 
)تکامل(، مبرهن و ضروری اســت؛ به همین جهت، به آن توجه بسیار ویژه ای شده 
و علمی به نام فقه و به تبع آن اصول فقه به آن پرداخته اســت. علم فقه که عهده دار 
بیان احکام شرعی مربوط به فعل انسان است، بیانگر اهمیت فعل انسان و نشان دهنده 

جایگاه متمایز آن است.
فعــل انســان که در علم فقه مــورد بحث قرار می گیرد و حکــم آن در این علم 
مشخص می شود، موضوع علم فقه است. فعل انسان از جهت دیگری نیز در اسالم 
و علم فقه مورد توجه است و آن دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی است. فعل از 
طرفی موضوع علم فقه و از جهتی دلیل برای علم فقه است. دلیل بودن فعل، مشترک 



37

رهیافتی بر انواع 
سنت فعل و نحوه تأثیر 

شناخت نوع سنت بر 
استنباط احکام حج

میان همه انسان ها نیست، بلکه منحصر به معصومان است.
فعــل پیامبر اکرم و فعل ائمه دو دلیل برای احکام شــرعی هســتند و فقها 
احکام مختلفی را که مشــهورترین آن ها عدم وجوب و عدم حرمت اســت را از آن 
اســتنباط کرده اند1)مظفر، 1375،  63/2). با بررسی کتاب های فقهی روشن می شود که 

فقها احکام مختلفی را از افعال معصومان استنباط کرده اند.2

توجه به وظایف معصومان راهگشای دریافت حکم از سنت
تنوع مســئولیت های معصومان موجب مختلف شدن افعال ایشان می شود؛ به 
همین علت، شــناخت مسئولیت های ایشــان می تواند تأثیر ویژه ای بر دریافت حکم 
از قول و مخصوصًا فعل داشــته باشد؛ زیرا با شناخت مســئولیت می توان فعل را در 

جغرافیای خود تصور کرده و حکم صحیح را از آن دریافت کرد.
با توجه به کثرت موقعیت ها و تنوع تکالیف و تعدد وظایف متناســب با آن، الزم 
است تا هر یک از ابواب فقهی به صورت جداگانه بررسی شود تا بتوان وظایف مشترک 
و غیرمشترک بین ابواب فقهی را تشخیص داد. یکی از این ابواب فقهی، حج است 
که به دلیل توقیفی بودن3 بسیاری از احکام آن و نقش ویژه فعل پیامبراکرم در بیان 

احکام آن مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.

پیشینه موضوع
در منابع شیعی گونه های متفاوتی از توجه به سنت فعل به چشم می خورد. برخی 
)شــهیداول، 1400، 215/1) مطلق ســنت را به عنوان تبلیغ و امامت و قضاء و برخی دیگر 
)شــعرانی، 1373، 243( آن را به مولوی و ارشادی تقسیم بندی کرده اند. ولی برای سنت 
فعل می توان تقســیمی را با این عنوان که افعال معصومان یا منشأ وحیانی دارند یا 

1. عدم وجوب و عدم حرمت به معنای اباحه نیست؛ زیرا با استحباب و کراهت نیز قابل جمع است.
2. الزم به ذکر اســـت که بیان انواع احکام قابل برداشت از فعل مورد توجه اصلی این مقاله نیست ولی در ضمن مباحث، 

نمونه هایی برای هر کدام مطرح خواهد شد.
3. احکام توقیفی که در مقابل احکام توفیقی است احکامی هستند که از جانب شارع مشخص شده و نمی توان در آن ها 

تغییری ایجاد کرد مانند تعداد رکعات نماز که قابل تغییر نیست )بدری، 1428، 1/ 119(.
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غیر وحیانی، را در کتب برخی فقهای شــیعه یافت )شهید اول، 1400 ، 211/1؛ میرزای قمی، 
.)490 ،1378

پیشینه این موضوع در منابع اهل سنت نیز به عنوان یک بحث مستقل، ولی بسیار 
محدود دیده می شود1 )االشقر، 1424، 9/1). همین نقص، انگیزه اشقر برای تألیف کتابی 
دراین باره شد. وی در کتابش، افعال را به جبلی )مطابق طبیعت اولیه انسان(، عادی 
)نشأت گرفته از عرف(، دنیوی )جهت نفع یا ضرر دنیوی(، اختصاصی، معجزات، 
بیانی )جهت رفع اجمال از حکم(، امتثالی )فعل به عنوان یک مکلف(، متعدی )در 
مواجهه با غیر خود(، فعل انجام شده در زمان انتظار نزول وحی و فعل مجرد از قرینه 
تقســیم کرده است )اشــقر، 1424، 215/1(. به نظر می رسد که ایشان نیز با همه زحمات، 
به خوبی از عهده بحث برنیامده است؛ زیرا در قسمتی از کتاب اعتراف می کند که 
اصل افعال پیامبر پنج قســم است )اشقر، 1424، 311/1) و برخی از اقسام را به صورت 
کامل به عنوان یک قســم قبول نمی کنــد )اشــقر، 1424، 311/1) و برخی از افعال مانند 
مسئولیت مسلمانان را اصاًل مورد توجه قرار نداده  )اشقر، 1424، 10/1و217) و فعل مجرد 
از قرینه و مجمل را هم قسمی از افعال پیامبر دانسته و آن را به دو قسم تقسیم کرده 
است )اشقر، 1424، 317/1) که می توان ادعا کرد هر دو قسم در مقام شک نسبت به نوع 

فعل برای ماست و جزء دیگری از اقسام فعل پیامبر به حساب نمی آید.2
در میــان مقاالت نیز می توان به مقاله »درآمدی بر جایگاه روایات پزشــکی« از 
مهدی مهریزی اشاره کرد که ایشان به وحیانی بودن یا تجربی بودن روایات پرداخته 
اســت )مهریزی، 1385، 37) و همین مسئله را در قســمتی از مقاله »در آمدی بر قلمرو 
فقه« نیز مطرح می کند )مهریزی، 1375، 210). در مقالۀ »قلمرو حجیت حدیث از نگاه 
عالمان شیعه« به وجود تقسیم بندی های مطرح شده در مورد حدیث در میان علمای 

1. محمد سلیمان االشقر در کتاب افعال الرسول  می گوید: در میان منابع اهل سنت فقط دو رساله برای این مطلب یافته 
است که آن ها نیز به اندازه کافی بحث را مطرح نکرده و ضعیف هستند )االشقر، 1424، 9/1(.

2. به نظر می رسد فعل عرفی، جزء مستقلی از افعال در کنار بیانی نباشد. افزون بر آن، اگر ایشان باب خاصی از فقه مانند 
حج را مورد توجه قرار می داد، بعید به نظر می رسید افعالی جبلی مانند خوابیدن را مورد توجه قرار دهد. البته ظاهرًا برخی از 
اقسام نیز با اقسام دیگر مشترک است؛ زیرا فعل ایشان در مقام انتظار وحی )اشقر،1424، 314/1( یا اختصاصی است یا امتثالی 

است و قسم جداگانه ای نیست.
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شیعه می پردازند و به دنبال این هستند که تقسیم به عادی و جبلی و حقیقیه و شخصیه 
ارتباط بیشتری با فعل دارد )مهریزی، 1388، 4). در میان مقاالت ایشان عالوه بر مطالب 
نقل شده، نمونه های دیگری را نیز می توان مطرح کرد )مهریزی، 1379، 3)، ولی بررسی 
مستقل ســنت فعل و ارائه یک تقسیم جامع در میان مقاالت ایشان دیده نمی شود و 

البته موضوع اصلی مقاالت ایشان نیز نبوده است.
شناخت افعال و بررســی تأثیر شناخت افعال بر دریافت حکم از مباحث مهمی 
اســت که جهت برداشــت حکم و جهت رّد برداشت حکم از فعل در کتب فقهی 
و در میان اســتدالل های فقهی به صورت موردی محل بحث قرارگرفته است )عالمه 
حلــی، 1412،  231/10؛ 1387،  286/1؛ محقق اردبیلی؛ 1403،  76/7(، ولی به صورت متمرکز و با 
محوریت اقســام فعل معصومان به صورت ویژه و در یک باب فقهی مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث در استنباط حکم شرعی 
نیاز به بررســی این موضوع وجود دارد و تقســیم بندی مطرح شده از افعال نیز بدون 

سابقه است و برای آن مشابه کاملی یافت نشد.

اقسام افعال معصومان در کتاب حج
با بررســی روایات و مباحث مطرح در کتب فقهی در باب حج می توان وظایف 
معصومان را در باب حج در پنج قسم دسته بندی کرد. البته امکان توجه به ابواب 
فقهی دیگر نیز با حج در این اقســام وجود دارد. اقســام وظایف با ذکر نمونه  و بیان 

تأثیر شناخت وظایف بر استنباط حکم با توجه به مباحث فقهی به شرح ذیل است.

قسم اول: فعل اختصاصی
مقصود از افعال اختصاصی افعال مخصوص معصومان اســت و شامل باقی 
افراد نمی شــود. خود این افعال نیز می تواند به دو صورت مختص به پیامبراکرم و 
مختص به معصومان که مشترک بین پیامبراکرم و ائمه است، تقسیم شود.

شــناخت صحیح افعال اختصاصی می تواند راه حّل شــناخت بســیاری از افعال 
معصومان و درک بســیاری از احادیث ایشان باشــد؛ زیرا با شناخت صحیح این 
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افعال می توان افعال مشکلی را تحلیل و تعریف کرد.
اصل وجــود افعال اختصاصی برای معصومان مقبول مســلمانان اســت. از 
بارزتریــن آن ها می توان به تعــّدد زوجات پیامبراکرم که بیــش  از حّد مجاز برای 
عموم مسلمانان است، اشاره کرد )عالمه حلی، 1388؛ بیهقی، 1424، 58/7 -87/7(. به گفته 
صاحب جواهر دراین باره شیعه و اهل سنت اختالفی باهم ندارند و هر دو آن را قبول 

دارند )نجفی، 1404، 119/29(.
از دیگر احکام اختصاصی وجوب نماز شب است، ولی به نظر می رسد این حکم 
مختّص پیامبر اکرم نیست و شامل ائمه نیز می شود )عالمه حلی، 1388، 567؛ نجفی، 

.)126/29 ،1404
البته در یک وظیفه عمومی مانند حج نیز ممکن اســت برخی افعال مختّص به 
پیامبر اکرم و ائمه باشد و شامل باقی افراد نشود که در صورت اثبات اختصاص 

فعل به ایشان، حکم دریافتی از آن فعل متفاوت از باقی افعال خواهد بود.

1. وجوب اضحیه
 قربانی کردن در روز عید قربان برای غیر ُمحرم از افعالی است که معصومان
آن را انجام  داده اند و مورد توجه فقها نیز بوده است. اضحیه برای مردم عادی مستحب 
مؤکد است که دراین باره می توان گفت بین فقها اتفاق نظر وجود دارد )سبزواری، 1247، 
 678/2؛ نجفــی، 1404،  219/19)، ولی حکم آن برای پیامبراکرم چگونه بوده اســت. 

شهید اول دراین باره آورده است:
قربانی کردن )اضحیه( باالصاله واجب نیست، ولی از خصائص پیامبراکرم بوده 
و در روایت آمده که ایشــان یک قربانی را از جانب خودش و افرادی از خانواده اش 
کــه قربانی نکــرده بودند و یک قربانی  را از جانب خودش و کســانی از امتش که 

قربانی نکرده بودند، ذبح می کرد )شهیداول، 1417، 448/1(.
عالوه بر شهید اول علمای دیگری نیز با پشتوانه روایی به اختصاصی بودن وجوب 
اضحیه تصریح کرده اند )محقق ثانی، 1414، 54/12؛ نجفی، 1404، 126/19) و برای این مسئله 
 اســتدالل کرده اند؛ مانند این روایــت که پیامبراکرم بــه روایاتی از پیامبراکرم
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فرمودند: »نماز وتر بر من واجب شــده و بر شما واجب نشده است... و اضحیه بر 
من واجب شده و بر شما واجب نشده است«1 )مجلسی، 1403،  382/16(.

2. دخول به مکه بدون احرام برای قتال
داخل شــدن به مکه باید همراه با احرام باشد. این حکم عمومیت دارد و شامل 
داخل شــدن با هر نیتی می شــود، ولی بعضی از فقها مواردی را اســتثنا کرده اند که 
یکی از آن ها ورود برای قتال اســت )شیخ طوســی، 1387،  361/1؛ ابن ادریس، 1410،  577/1؛ 
محقق حلــی، 1408، 227/1؛ عالمه حلــی، 1412، 293/10) و بعضی دیگر آن را جایز نمی دانند 

)عالمه حلی، 1388، 567؛ عاملی، 1411، 384/7؛ فاضل هندی، 1416، 308/5(.
پیامبراکرم در فتح مکه بدون احرام وارد مکه شدند و کسی از مسلمانان محرم 
نشد. این روایت در کتب شیعه وارد نشده است، ولی مطابق تصریح فقهای شیعه در 
کتب اهل سنت وجود دارد و فقهای شیعه مانند عالمه حلی آن را نقل کرده اند )عالمه 

حلی، 1412، 293/10(.
 میان علما در این مسئله بحث هست که آیا این حکم اختصاص به پیامبراکرم
دارد یا عمومی اســت؟ محقق حلی و عالمه حلی به عمومی بودن آن معتقد هستند 
)محقــق حلــی، 1408، 227/1؛ عالمه حلــی، 1412، 293/10)؛ زیرا به نظر ایشــان، روایاتی که 
اختصاص به پیامبراکرم را مطرح کرده اند به معنای جواز برای پیامبراکرم و مانند 
ایشان اســت که در این صورت، وضعیت و شــرایط پیامبراکرم مجوز این حکم 

می باشد و این فعل پیامبر از افعال اختصاصی ایشان نیست.
عالمــه حلی در کتاب دیگر خود و صاحب مــدارک و محقق بحرانی و فاضل 
هندی )عالمه حلی، 1388، 567؛ عاملی، 1411، 384/7؛ بحرانی، 1405، 127/15؛ فاضل هندی، 1416، 
308/5(، با توجه به روایات دیگر در این زمینه معتقدند این فعل فقط مختص به پیامبر 

1. این روایت و موارد مشـــابه آن مانند )سه چیز بر من واجب شـــده و بر شما مستحب است که عبارت اند از...( که در 
کتب فقها مانند الحدائق الناضرة )بحرانی، 1405، 105/23( از شیعه و المغنی )ابن قدامة، 1388، 94/11( از اهل تسنن به 
آن استدالل شده است در منابع حدیثی شیعه به غیر از بحار نیامده است، ولی در منابع اهل سنت ذکر شده است )احمد 
بن حنبـــل، 1421، 85/5  روایت2917؛ بیهقي، 1424، 443/9، روایت 19031؛ الدارالقطنی، 1424، 508/5 روایت4715) 

ولی فقهای شیعه نیز از آن ها استفاده کرده اند.
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 است. اینان برای اثبات ادعای خود روایتی را مطرح می کنند که پیامبراکرم اکرم
فرموده است: دخول به مکه بدون احرام برای کسی حالل نیست و فقط برای من و 
به مدت ساعتی از روز حالل شد )کلینی، 1407، 226/4؛ عاملی، 1409، 404/12). اینان با این 

روایت اختصاص به پیامبراکرم را اثبات کرده اند.

3. تأخیر حج از زمان وجوب آن
یکی از مواردی که احتمال اختصاص آن به پیامبراکرم داده شده، تأخیر حج 
از زمان وجوب آن اســت؛ زیرا اعتقاد بر این اســت که پیامبراکرم از زمان ابالغ 
حکم حج به حج نرفتند و به مدت چند سال آن را به تأخیر انداختند )عالمه حلی، 1412، 
16/10). ســؤال این اســت که چرا چنین تأخیری واقع  شده است؟ شافعی از علمای 
اهل تســنن )نووی، بی تا، 7 /102؛ الرافعی، بی تا، 31/7) معتقد اســت آیه حج در سال ششم 
نازل شد و پیامبراکرم آن را تا سال دهم به تأخیر انداخت و برای این تأخیر نیز هیچ 
عذری نداشت. شافعی با این استدالل به وجوب فوری نبودن حج حکم داده است، 
ولی عالمه حلی بســان باقی علمای شیعه همچون محقق حلی1 به بررسی این مسئله 
پرداخته و برای توجیه آن مســائلی را مطرح کرده اســت. یک توجیه این اســت که 
احتمال دارد تأخیر حج از زمان وجوب آن به امر خداوند بوده تا حج، ایشان مصادف 
با حجه الوداع باشد و خداوند در آن حج دینش را با نصب حضرت علی به عنوان 
امام کامل کند؛ زیرا گفته شــده که در این حج اهل همه ادیان وجود داشــت و قبل 

و بعد از آن در هیچ حج دیگری چنین چیزی تحقق نیافت )عالمه حلی، 1412، 16/10(.
عالمه حلی با بیان این که تأخیر حج از زمان وجوبش به امر خداوند بوده و یک 
حکم خاص اســت، ادعای شــافعی را رد می کند )عالمه حلی، 1412، 16/10(. از کالم 
ایشان ظاهر می شود که این فعل به پیامبراکرم اختصاص داشته و باقی گروه ها در 

آن شریک نیستند؛ پس نمی توان از تأخیر آن حکم خاصی را به دست آورد.

1. مانند محقق حلی )محقق حلی، 1407،  746/2( و شهید اول )شهیداول، بی تا، 224(.
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4. احرام به صورت مبهم
آیا می توان به صورت مطلق احرام بست و نوع احرام را مشخص نکرد و در ادامه 
کار نوع آن را تعیین نمود؟ این ســؤال مورد توجه فقها واقع شــده و دربارۀ آن بحث 
کرده اند )عالمه حلی، 1412، 219/10) و در جواز )شهیدثانی، 1413، 233/2) یا حرمت )صیمری، 
1420، 422/1؛ نجفی، 1404، 205/18( و احتماالت دیگر )طوسی، 1387، 316/1؛ طوسی، 1407، 

290/2) اقوالی را مطرح کرده اند.
دلیل این بحث روایتی است که طبق آن پیامبراکرم محرم شدند، ولی نوع حج 
را مشــخص نکردند و در انتظار نزول وحی بودند. وقتی وحی نازل شد؛ نوع حج را 

مشخص کردند )عالمه حلی، 1388، 233/7؛ فخر المحققین، 1387، 286/1(.1
فخر المحققین فارغ از بحث های سندی، روایت را این گونه ارزیابی کرده است 
که جایز است این روایت از اختصاصات پیامبراکرم باشد و با این بیان، استدالل به 

روایت را مورد خدشه قرار داده است )فخر المحققین، 1387، 286/1(.

قسم دوم: افعال مبین حکم شرعی
رســیدن به اهداف دین که هدایت و تکامل انسان است، بدون احکام مربوط به 
اعمال انســان ممکن نیست؛ به همین سبب بیان احکام افعال و اعمال انسان یکی از 
وظایف پیامبراکرم و ائمه بوده است و احادیث بسیاری در زمینه احکام فقهی 

وارد شده است.
بیان تکالیف، شروط، مقدمات و چگونگی انجام آن ها همگی از مواردی هستند 
که حجج الهی به بهترین شکل آن ها را تبیین کرده اند و در جوانب مختلف یک 
تکلیف، حاالت و شرایط مختلف آن، مردم را راهنمایی و وظیفه آن ها را بیان کرده اند.

حج نیز به عنوان یک تکلیف و وظیفه الهی بر مردم واجب شــد، ولی شــرایط و 
ضوابــط و مخصوصًا چگونگی انجام آن با توجه به تعّدد افعال و طوالنی بودن زمان 

1. این روایت نیز با وجود این که در کتب فقهی شیعه تکرار شده است. )ر.ک: فاضل هندی، 1416، 256/5؛ نجفی،1404، 
203/18؛ آملی،1380، 464/12 ( ولی اصل آن از منابع اهل ســـنت است )شافعی،1400، 11و196؛ بیهقی،1424، 339/4 

5/5؛ بیهقی،1412، 488/3(.
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 و بعد از ایشان ائمه انجام آن نیاز به تبیین و توضیح داشــته است که پیامبراکرم
این وظیفه را عهده دار شده و به بهترین شکل انجام داده اند.

آنچه در این قســمت با عنوان بیان حکم شــرعی و افعال مبّین حکم مطرح شده 
 اشاره دارد که بسیاری از افعال حجج الهی است به این نوع از افعال پیامبراکرم
برای انجام همین وظیفه بوده اســت و پیامبراکرم نیز با بیان جمله معروف »خذوا 
عّنــي مناســککم«1)ابن ادریس،1410،  607/1؛ عالمه حلی، 1982، 471؛ ابــن ابی الجمهور، 1405، 

 215/1) اشاره به همین وظیفه دارند.

1. شروع طواف از حجراالسود
 شــروع طواف باید از حجراالسود باشــد؛ زیرا در روایات آمده که پیامبراکرم
این گونــه طواف خــود را انجام دادنــد )شــیخ طوســی، 1407،  326/2 (. محقق اردبیلی 
دراین باره آورده است که بر این مطلب روایات زیادی از علمای گذشته نقل شده که 
داللت دارند بر این که پیامبراکرم از حجر طواف خود را شــروع کردند. وقتی به 
این روایات، حدیث »خذوا عّنی مناسککم« یا ادله حجیت سیره اضافه شود، داللت 
بر لزوم آن دارد )محقق اردبیلی، 1403، 75/7). حدیث مذکور در بسیاری از کتب فقهی 
برای اعتبار فعل پیامبراکرم در مورد حج به کار رفته است و بسیاری از بزرگان بعد 
از بیان فعل پیامبراکرم برای اثبات اعتبار فعل در بیان حکم فقهی به آن اســتدالل 
کرده اند. می توان مواردی را که فقها به این روایت برای استفاده حکم شرعی از فعل 
پیامبراکرم اســتدالل کرده اند، از نوع فعل مبّین به شمار آورد )نجفی، 1404،  111/19؛ 

خویی، 1410،  305/5 ؛ قمی، 1415،  96/3(.

2. یسار بودن کعبه در حال طواف
طواف باید به گونه ای باشــد که در حال طواف کعبه نسبت به حاجی در سمت 

1. این روایت بین شیعیان بسیار مشهور است و در کتبی مانند عالمه حلی،1982، 471و472؛ ابن أبي جمهور، 1405، 34/4، 
247 آمده و در شرح کتب حدیثی مانند علوی؛1399، 447/3و مجلسی،محمدتقی؛1414،  205/8 و مازندرانی،1429، 
553/4 وارد شـــده است؛ ولی ظاهرًا اصل آن از اهل سنت اســـت مانند احمد بن حنبل،1421، 250/25 روایت15910 و 

بیهقی،1424، 204/5روایت9524 و نسائی،1406، 270/5روایت3062(.
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چــپ حاجی قرار گیرد. این مطلب به نوعی مورد اتفاق فقهاســت. عالمه آورده که 
پیامبراکــرم در حال طواف کعبه را در جانب چپ خود قرار داده بود و در روایت 
نیز گفته اســت: »خذوا عّنی مناســککم«. پس تبعیت کردن از ایشان واجب است 
)عالمــه حلی، 1412، 320/10(. قاضی ابن براج نیز یمین بودن طواف را مجزی نمی داند به 
دلیل این که خالف فعل پیامبر اکرم است و ایشان فرموده که افعال حج را از من 
 بگیریــد )ابن براج، 1411، 42(. محقق اردبیلی نیز مســتند این حکم را فعل پیامبراکرم
دانسته و روایت مذکور را به عنوان مکمل آن روایت مطرح کرده است )محقق اردبیلی، 
 1403، 78/7(. محقق ســبزواری بیان می دارد که برای این مطلب به فعل پیامبراکرم
استدالل شده است و همراه فعل پیامبراکرم باید روایت »خذوا عّنی مناسککم« را 

نیز اضافه کرد )محقق سبزواری، 1247، 628/2(.

3. وجوب نماز طواف
بعــد از اتمام طواف باید نماز طواف را به جا آورد که دو رکعت اســت و پشــت 
مقام ابراهیم خوانده می شــود. یکی از ادله ای که برای وجوب اقامه  شــده، فعل 
پیامبراکرم اســت. وجوب نماز طواف و دلیل بودن فعل برای آن، مورد تأیید شیخ 
طوسی قرار گرفته )شیخ طوسی، 1407،  327/2) و عالمه حلی برای بیان علت وجوب آن 
این گونه استدالل کرده است. پیامبراکرم نماز را برای بیان واجب انجام داده است 
و با توجه به روایت »خذوا عنی مناســککم« داللت بر وجوب فعل دارد )عالمه حلی، 

.)325/10 ،1412

4. وجوب رمی
فقهـا اعتقـاد بـه وجـوب رمـی دارنـد و برخـی از ایشـان بـرای وجـوب رمـی 
این گونـه اسـتدالل کرده انـد کـه پیامبراکـرم در حـج خود رمـی را انجـام داد. از 
آنجـا کـه فعـل ایشـان در مقام بیان حکـم اولی بـود، از آن با توجه بـه روایت »خذوا 
عّنـی مناسـککم« می تـوان حکـم وجـوب را برداشـت کـرد )ابن ادریـس،1410،  606/1؛  

.)345/1  ،1417 فاضل آبـی، 
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قسم سوم: در مقام مسئول برگزاری حج
پیامبراکرم به عنوان حاکم شرعی، مسئول برگزاری حج است؛ یعنی قسمتی از 
دستورات ایشان با توجه به وظیفه ایشان برای برگزاری بهتر مراسم حج است. مقصود 
از این قسم این است که اگر وظیفه پیامبراکرم فقط بیان احکام و توضیح وظایف 
مکلفان بود نیاز به صدور این دستورات نبود، ولی چون پیامبراکرم حاکم است و 
به عنوان رهبر، هدایت مراســم را به عهده دارد، با توجه به مصلحت سنجی ایشان این 

دستورات را صادر کرده است.

1. تعیین امام برای حج
در صورتی که پیامبراکرم در مراســم حج شــرکت نفرماینــد، باید برای خود 
نائبی معرفی  کنند؛ همانند کاری که پیامبراکرم در ســال نهم انجام دادند و امام  
علی را به عنوان نائب و جانشین فرستادند و ایشان برائت از مشرکان را اعالم کردند 

)شهیداول، 1417، 495/1(.

2. اذن به عباس برای مبیت در مکه برای سقایت به حجاج
در لیالی منا الزم است که حاجی در منا بیتوته کند و در آنجا بماند، ولی منقول 
اســت که  عباس از پیامبراکرم اجازه خواســت تا در این ایام در مکه باشد و بتواند 

به امر سقایت حجاج بپردازد و پیامبراکرم نیز به او اجازه داد )مسلم، بی تا، 953/2(.
این اذن یک اذن خاص بوده و برای همگان نبوده است؛ زیرا در غیر این صورت 
نیاز به ذکر شدن نداشت و حتی در منابع اهل سنت آمده است که پیامبراکرم فقط 
به عباس چنین اذنی را داد و برای شخص دیگری این اذن داده نشده است )ابن ماجه، 

بی تا، 1019/2، ش3066(.
عالمــه با توضیح این مطلب که ترک بیتوته توســط عباس به دلیل عذر که همان 
رسیدگی به امور حاجیان و سقایت ایشان بوده، نتیجه می گیرد که ترک بیتوته از سوی 
عبــاس، منافاتی با وجــوب ندارد و عمومیتی ندارد، بلکه بــرای امر مهمی بوده که 
برای پیامبراکرم دارای اهمیت بوده اســت. پیامبراکرم نیز به عنوان مسئول حج 
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به عباس چنین اذنی را داده اســت و حکم مربوط به شرایط خاص بوده است )عالمه 
حلی، 1412،  372/11 (.

3. حرکت بعد از طلوع خورشید از مشعر
عموم مردم الزم اســت که بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع خورشید از مشعر به 
سوی منا حرکت کنند، ولی افراد ضعیف می توانند قبل از طلوع فجر حرکت کنند و 
امام و مسئول جمعیت بهتر است بعد از طلوع شمس یا نزدیک به طلوع فجر بازگردد 

)عالمه حلی، 1412، 94/11(.
امام و مسئول جمعیت باید وقوف به عرفه را تا بعد از طلوع فجر به تأخیر بیندازد 
که این کار تأســی به سنت رســول الله است )شــهیداول، 1417، 417/1(. همچنین در 
روایت آمده که خروج بعد از طلوع شمس از سنت پیامبراکرم است )حرعاملی، 1409، 
 524/13(. محقق بحرانی آورده )بحرانی، 1405، 458/16) در روایت آمده که پیامبراکرم
زمانی باز می گشت که صبح شده بود و رّد پای حیوانات مشخص می شد )فقه الرضا، 
1406، 28؛ مجلســی،1403، 267/96). این یعنی همان طور کــه پیامبراکرم خود بعد از 
طلوع فجر خارج می شدند، جانشینان ایشان نیز باید این کار را انجام دهد. این مطلب 
در روایــات ائمه نیز بدون ارجاع به ســنت پیامبراکرم برای امام حاجی ها مورد 
کید قرار گرفته است؛ مثاًل در روایت آمده که امام صادق فرمودند: بر امام حج  تأ
شایسته است تا طلوع خورشید در مشعر توقف داشته باشد، ولی برای باقی مردم چنین 
تأکیدی وجود ندارد و می توانند قبل از آن برگردند )حر عاملی، 1409،  26/14). عالوه بر 
آن، موارد دیگری نیز وجود دارد که در باب حج با عنوان امام الحج شناخته می شوند 
و دارای احکام خاصی هســتند و می توانند ملحق به این قسم شوند )عالمه حلی، 1412، 

27/11- 36-416؛ شهیداول، 1417، 417/1؛ محقق ثانی، 1414، 224/3(.

قسم چهارم : افعال پیامبر در قبال مسئولیت بر اطرافیان
نــوع دیگــری از افعال پیامبراکرم وجــود دارد که بــرای رعایت مصالح همه 
مســلمانان نیســت، بلکه محدود به مصالح گروه و عّده خاصی بوده اســت؛ یعنی 
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پیامبراکرم نسبت به گروه خاصی آن را انجام داده است که این مسئولیت را می توان 
همانند وظیفه یک مســئول کاروان نســبت به کاروان خود دانست؛ یعنی همان طور 
که مســئول کاروان نسبت به کاروان خود مسئولیت دارد و هدایت آن ها و مراقبت و 
همراهی آن ها به عهده اوست، پیامبراکرم نیز همانند یک مسئول کاروان هدایت و 

همراهی اطرافیان خود را به عهده داشته است.
با توجه به این که مســئولیت همراهان و اطرافیان پیامبراکرم به صورت مستقیم 
با ایشــان بوده، برای همراهان این نوع افعال را انجام داده اند؛ بقیه مردم نیز می توانند 
همانند آن ها را انجام دهند؛ یعنی انجام آن ها بر باقی مردم ممنوع نبوده و برای همگان 

قابل استفاده است.

1. اعزام زن ها برای منا قبل از طلوع فجر
بعــد از وقوف در مشــعر باید غالــب حاجیان بعد از طلوع فجــر و قبل از طلوع 
خورشید حرکت کنند و از مشعر خارج شوند و به سمت منا حرکت کنند، ولی زن ها 
و افرادی مانند ایشان می توانند قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شوند که این مسئله 
مورد قبول فقهاست )عالمه حلی، 1412،  92/11؛ عاملی، 1411،  427/7؛ سبزواری، 1247، 657/2؛ 

نجفی، 1404، 77/19(.
منشأ این حکم اجازه پیامبراکرم است؛ زیرا ایشان همسران خود مانند ام سلمه و 
حتی ضعیفان اهل خود )عالمه حلی، 1412، 92/11) و در نقل دیگری، ضعیفان بنی هاشم 
را در این وقت به سمت منا ارسال کردند )عاملی، 1411، 427/7). از این تعبیرات استفاده 
می شــود که فعــل پیامبراکرم محدود به گــروه خاصی از اطرافیان و همســفران 
پیامبراکرم از بنی هاشــم بوده و شامل همه مردم نبوده است؛ هرچند در سال های 
بعد باقی مردم نیز با دریافت حکم از فعل پیامبراکرم چنین روشی را انجام داده اند، 
ولی در زمان حج پیامبراکرم انجام این کار محدود به گروه خاصی بوده است؛ به 
همین جهت، برای این نوع افعال، عنوان »مسئولیت نسبت به کاروان خود« می توان 

به کار برد.
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2. حکم به سواره رفتن خواهر عقبه که نذر حج پیاده کرده بود
در روایت آمده اســت، زنی نذر کرده بود که با پای پیاده )ماشیا( به سمت حج 
رفتــه و حج را انجام دهد، پیامبراکرم ایشــان را دیدند که ما بین شــترها حرکت 
می کند، به اطرافیان فرمودند: این زن چه کســی اســت، اطرافیــان آن زن را معرفی 
کردند که خواهر عقبه است، پیامبراکرم عقبه را صدا زدند و فرمودند: به خواهرت 
بگو که ســوار شتر شود، خداوند بی نیاز از پیاده آمدن اوست )حر عاملی، 1409،  86/11) 
یکی از توجیهاتی که برای این روایت آمده این است که پیامبراکرم وضعیت آن زن 

را دید و حکم به سواره آمدن آن زن کرد )محقق اردبیلی، 1403، 121/6(.

3. ارسال عبدالرحمن برای احرام عایشه از تنعیم
افراد داخل مکه برای دوباره محرم شــدن عمره مفــرده باید به میقات روند و از 
آنجا احرام ببندند که نزدیک ترین میقات است. عایشه بعد از مراسم حج قصد داشت 
 دوباره برای عمره احرام ببندد. برای همین نیازمند به رفتن به میقات بود. پیامبراکرم
شخصی را برای احرام او فرستاد؛ یعنی شخصی را موظف کردند که او را همراه خود 
ببــرد و بعد از احرام دوبــاره بازگرداند )عاملی، 1409،  213/11؛ عالمه حلــی، 1412، 173/10؛ 
نجفی، 1404،  119/18 (. همراه کردن عبدالرحمن برادر عایشــه با او برای احرام بســتن و 

بازگرداندنش از توجهات پیامبراکرم به همراهان خود است.

قسم پنجم: فعل شخصی
پیامبراکرم و ائمه منشــأ و منبع وحی هســتند و با توجه به عصمت ایشــان 
می توان از حاالت مختلف رفتار و گفتار ایشان احکام متناسبی را برداشت کرد، ولی 
 همیشــه در مقام آموزش و بیان احکام بوده اند؟ روشــن است که ائمه آیا ائمه
در همه حال در مقام بیان حکم نبوده اند، بلکه در موارد متعددی فقط به عنوان یک 
مکلف آنچه وظیفه خود بوده را انجام می داده اند؛ زیرا پیامبراکرم عالوه بر نبوت 
که یک حکم اختصاصی به ایشــان اســت، همانند باقی مردم مکلف نیز هستند و 
بســیاری از افعال ایشــان به عنوان مکلف صادر شده اســت. برای این نوع از افعال، 
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 عنوان »فعل شخصی« به کار می بریم. البته با وجود در مقام تعلیم نبودن پیامبراکرم
می توان احکامی را از افعال شــخصی ایشان برداشــت کرد؛ زیرا پیامبراکرم عاِلم 

واقعی به احکام و در رفتار خود معصوم می باشند.1

1. بستن همیان
در روایات قولی از پیامبر نقل شــده اســت که بستن همیان برای حاجی جایز 
اســت )کلینی،1407، 344/4). در روایات فعلی نیز آمده است که امام صادق از پدر 
خود نقل می کنند که ایشــان همیان می بســته اند و این کار را برای محافظت از مال 
خود انجام می داده اند )کلینی، 1407، 343/4) تا به این طریق از پول خود مراقبت نمایند؛ 
یعنی هدف از بســتن همیان حفظ پول بوده که مربوط به خود امام اســت )عالمه 

حلی، 1412، 219/12(.

2. محصور شدن امام حسین
اگــر مانع انجام و اتمــام وظایف حج از خود حاجی باشــد و در اصطالح مانع 
داخلی باشــد مثاًل حاجی مریض شــود، در این گونه موارد به حاجی محصور گفته 

می شود.
امام حسین برای عمره محرم شده بودند که در راه مریض شده و امکان ادامه 
راه از ایشــان ســلب شد. خبر به امام علی رســید. امام از مدینه خارج شدند و 
امام حســین را در موضعی به نام ســقایا در فاصله بین مکه و مدینه یافتند و از او 
مریضیش را سؤال کردند. امام حسین سردرد را علت مریضی و توقف از حرکت 
بیان کردند. امام علی شــتری را قربانی کرده و موی سر امام حسین را نیز حلق 

کردند و او را به مدینه بازگرداندند )کلینی، 1407، 369/4 ؛ حر عاملی، 1409، 182/13(.
این حادثه که احتمال تعّدد و تکرار آن داده شــده )آملــی، 1380، 475/12 ) یکی از 
مســتندات بحث های فقهی درباره محصور است. در جهات مختلفی از این حادثه 

1. الزم به ذکر است که برداشت حکم از هر قسم از افعال شرایط خود را دارد ولی امکان برداشت حکم وجود دارد که این 
مقاله به دلیل محدودیت در مقام بیان شرایط نیست.
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بحث شــده است؛ مثل این که چگونه می توان محصور را محل کرد و آیا این ذبح و 
حلق الزم اســت؟ آیا باید قضای حج را انجام دهد؟ )عالمه حلی،1412، 43/13؛ شهیداول، 
1417، 476/1؛ محقــق اردبیلی، 1403، 413/7؛ عاملــی، 1411، 301/8؛ خویی، 1410،  449/5(. البته 
بعضی از فقها قربانی را بر استحباب و برای رّد مریضی حمل کرده اند و حتی احتمال 
محرم نبودن امام حســین را مطرح کرده اند که طبق این توضیحات شخصی بودن 

آن مشخص می شود )نراقی، 1415، 147/13 ؛ نجفی، 1404، 147/20 (.

3. رکوب در حال طواف
پیامبراکرم در حال سواره، طواف را انجام دادند )حر عاملی، 1409، 442/13). این 
فعل ایشــان دلیل شده تا فقها با مســتند قرار دادن آن به جواز رکوب در حال طواف 

حکم کنند  )بحرانی، 1405، 129/16(.
این فعل پیامبراکرم فقط یک فعل شخصی بوده است نه بیان حکم اولی؛  لذا 
نمی توان با مستند قرار دادن آن حکم به وجوب یا استحباب کرد،1بله می توان از این 
باب که همه افعال مباح از باب تأسی )که عنوان ثانوی است( مستحب هستند، حکم 
به استحباب داد ولی حکم اولی رکوب استحباب نیست. البته امکان دارد که رکوب 
به عنوان مســئول حج و برای نظارت بر همگان بوده باشــد یا برای این که در معرض 
دید همه باشــند. در این دو صورت به عنوان مسئول حج انجام گرفته است و حکم، 
تابع مصلحت اســت )عالمه حلی، 1412، 358/10). در کتاب عوالی نیز مطلبی نقل شده 
است که طواف به صورت سواره برای این بود که مردم هیئت و عملکرد پیامبر را 

مشاهده کنند )ابن ابی الجمهور، 1405، 34/4 (.

4. احرام امام از غیر میقات اول به دلیل مریضی
اهل مدینه از ذی الحلیفه احرام می بندند و میقات ایشــان از شــجره یا ذی الحلیفه 

1. قابل توجه است که حکم به کراهت )شیخ طوسی،1407، 326/2( و حرمت رکوب )ابن زهره،1417، 176؛ مغنیه، 1421، 
233/1( از طرف فقها مطرح شده است که بیانی بودن فعل را منتفی می کند و با انتفای آن دو احتمال باقی می ماند یا باید 
مصلحتی در نظر گرفت و به عنوان مسئول مورد نظر باشد و یا باید دلیل شخصی در نظر گرفت که مطابق آن مشهور قائل به 

جواز رکوب هستند )فخرالمحققین،1387، 299/1؛ اصفهانی،1416، 465/5(.
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اســت. آیا می توان از جحفه محرم شد که در مقایسه با ذی الحلیفه از مدینه دورتر و به 
مکه نزدیک تر است؟ این مسئله بین فقها اختالفی است. عده ای آن را در حالت عادی، 
جایز )محقق اردبیلی، 1403، 183/6) و عده دیگری مختص به حالت اضطرار می دانند )عالمه 
حلی، 1412، 164/10) در روایت است که امام  صادق از جحفه محرم شدند و اهل مکه 
به ایشان ایراد گرفتند؛ به همین علت، ابوبصیر از ایشان سؤال می کند که چرا از جحفه 
محرم شده اید؟ امام در جواب می فرمایند: جحفه نیز یکی از میقات هاست و من به 

علت مریضی از آن میقات محرم شدم )حر عاملی، 1409، 317/11(.

نحوه تأثیر شناخت نوع فعل بر برداشت حکم
تأثیر شناخت نوع فعل در برداشت حکم به میزانی است که اصل برداشت حکم 
و نوع حکم برداشتی منوط به شناخت نوع فعل است؛ یعنی تقریبًا تمامی انواع افعال 
پیامبراکرمـ  به غیر از یک نوع از فعل اختصاصیـ  امکان برداشت حکم را دارند، 
ولی نوع حکم برداشتی در هر نوع فعلی، متفاوت با باقی انواع است؛ به همین دلیل، 
برداشت حکم متوقف بر شناخت نوع فعل است و شناخت صحیح نوع فعل ما را در 

درک حکم صحیح کمک می کند.
تأثیر شناخت نوع فعل بر حکم را می توان به دو صورت مطرح کرد؛ زیرا شناخت 
نوع حکم یا شرایط استدالل به حکم را فراهم می کند که در این صورت، شناخت، 
مؤثر بر دریافت حکم از فعل اســت یا استدالل به فعل را رد می کند که در  صورت 
دوم، مؤثر بر رّد دریافت حکم از فعل اســت، برای روشــن تر شــدن بــه مواردی از 

استدالل و رد استدالل به فعل اشاره می شود:

1. احرام بستن پس از نماز ظهر
در روایــات آمده اســت که پیامبراکــرم در روز و بعد از ظهــر و بعد از نماز 
ظهر احرام بسته است )حر عاملی، 1409، 338/12)؛ به همین علت، بعضی از فقها حکم 
داده اند که احرام بعد از نماز ظهر مســتحب اســت )محقق اردبیلــی،1403، 257/6(. در 
روایــات نیز مؤید برای آن وجود دارد )حر عاملی، 1409، 338/12)، ولی آنچه در روایات 
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دیگر مطرح شــده، این است که از امام سؤال شــد: پیامبراکرم در روز احرام 
بســتند یا در شــب؟ امام فرمودند: در روز. در چه ســاعتی؟ بعد از نماز ظهر. از 
امام سؤال شد: در چه زمانی احرام ببندیم؟ فرمودند: هر زمان خواستید. چون در 
زمان پیامبراکرم آب کم بود و باید به کوه می رفتند و زودتر از ظهر امکان دسترسی 
به آب نبود. این آب هایی که اکنون هســت، تازه به وجود آمده  است )حر عاملی، 1409، 
339/12). طبق این روایت، بعضی از بزرگان حکم به عدم استحباب و عدم لزوم بعد 
از نماز ظهر کرده اند، ولی از باب تأسی آن را مستحب دانسته اند )بحرانی، 1405، 19/15).

مالحظه می شود که شناخت نوع فعل موجب تغییر حکم است و امام با توضیح 
علت فعل پیامبراکرم آن را از فعل مبین حکم به فعل شخصی تغییر می دهد و با این 

توضیح، حکم را نیز تغییر می دهند. 

2. تعیین نوع حج در زمان احرام
از موارد دیگر می توان به این بحث اشاره کرد که آیا تعیین نوع حج در زمان احرام 
الزم اســت؟ آیا می توان بدون تعیین نوع حکم نیز محرم شد؟ بعضی معتقدند تعیین 
نوع احرام الزم نیســت؛ زیرا امام علی زمانی که از یمن بازگشتند بدون تعیین و با 
 محرم می شوم، محرم شدند و پیامبراکرم این جمله که همانند احرام پیامبراکرم
نیز عالوه بر تأیید، از قربانی خود برای ایشــان اختصاص دادند )شــیخ طوســی، 1407، 
456/5). پس مطابق فعل امام و تأیید پیامبراکرم تعیین الزم نیســت )عالمه حلی، 
1412، 218/10) شیخ طوسی و بعضی دیگر از فقها نیز آن را حسن دانسته اند )شیخ طوسی، 

1387، 317/1؛ عاملی، 1411، 262/7).
بعضی دیگر معتقدند این روایت نمی تواند حکم را اثبات کند؛ زیرا فعل منقول در 
این روایت مختص به امام علی بوده است؛ زیرا در روایات آمده که امام  علی به 
این مسئله افتخار می کرد و آن را مختص به خود می دانست )حر عاملی، 1409، 152/14)، 
درحالی که اگر بقیه مردم هم می توانستند مانند ایشان انجام دهند، دلیلی برای افتخار 
باقــی نمی ماند )بحرانی، 1405، 33/15؛ خویی،1416،  503/2) و این نوع احرام باطل اســت 

)شهیدثانی، 1413، 233/2).
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عده ای از فقها با برداشت فعل شخصی، حکم به جواز و بعضی دیگر با برداشت 
فعل اختصاصی حکم به عدم جواز داده اند که این مسئله اهمیت تعیین نوع فعل در 

برداشت حکم را مشخص می کند.

3. انجام تلبیه در بیداء
اگر از مدینه عازم حج باشیم در مسجد شجره نیت کرده، لباس احرام می پوشیم. 
حال، آیا الزم اســت در همان موضع نیز تلبیه را انجام دهیم یا می توان آن را به تأخیر 
انداخت و به موضعی به نام بیداء رسید؟ دراین باره میان علما اختالف است. بعضی 
لزوم در مســجد شــجره و مقارن با نیت را مطرح کرده اند )شــهیدثانی، 1413، 246/2) و 
بعضی بین ماشی بودن و راکب بودن تفصیل داده، تلبیه در بیداء را برای راکب و در 
مســجد را برای ماشی بهتر دانسته اند )شیخ طوسی، 1407، 85/5؛ عالمه حلی، 1412، 244/10؛ 

محقق ثانی، 1414، 169/3) و بعضی معتقد به جواز تأخیر شده اند )عاملی، 1411، 266/7).
مستند این بحث، فعل پیامبراکرم در انجام دادن تلبیه در بیداء است )شیخ طوسی، 
1407، 84/5)؛ بــه همین علت، برخی لزوم تأخیر )محقق اردبیلــی، 1405، 46/15) و برخی 
تفصیل بین راکب و ماشی را )شیخ طوسی،1407، 85/5) مطرح کرده اند. بعضی دیگر این 
تأخیر را از باب وظیفه مســئول حج بودن دانسته و مطابق روایت )کلینی،1407، 334/4) 
مطرح کرده اند که پیامبراکرم تلبیه را به جهت آموزش و هدایت همه حجاج به تأخیر 
انداخت؛ یعنی علت تأخیر آن به یک مکان دیگر که حجاج بیشتری در آن حاضر باشند، 
از باب هدایت حاجیان است و تأخیر آن حکم شرعی اولی نیست )بحرانی،1405، 45/15).

اختالف اصلی در این مورد این است که آیا تأخیر تلبیه به عنوان یک حکم شرعی 
اولی )بیانی( بوده و یا به عنوان راهی برای آموزش و هدایت بیشــتر مردم )مســئوالنه( 

بوده است. طبق نظر دوم، تأخیر تلبیه از نوع دوم است. 

4. سرعت انجام طواف
از مــوارد دیگر تأثیر شــناخت نوع فعل بــر دریافت حکم این بحث اســت که 
طواف می تواند ســریع، آهسته یا با سرعت متوسط انجام شــود. در روایت آمده که 
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پیامبراکرم در طواف خود در سه شوط اول به صورت رمل )سریع( طواف را انجام 
دادند و در چهار شوط آخر مشی )حرکت معمولی( انجام دادند )ابن ابی جمهور، 1405، 

.(140/1
فقهایی مانند شــیخ طوســی )1387، 356/1) و ابن حمزه )1408، 172) به استحباب 
رمل در سه شوط اول و مشی در چهار شوط دیگر حکم داده اند، ولی گروه دیگری 
به سرعت متوسط در کل طواف حکم داده اند )ر.ک: شیخ طوسی،1400، 237؛ عالمه حلی، 
1412، 351/10؛ عمیدی، 1416، 283/1؛ شهیداول، 1417، 399/1). بعضی نیز حکم و روایت را 
از عامه می دانند که به نظر می رسد )مطابق تصریح فقهای شیعه( عامه رمل را در سه 

شوط اول مستحب می دانند )عالمه حلی، 1412، 352/10؛ محقق اردبیلی، 1403، 103/7).
در بعضــی روایات )حر عاملــی، 1409، 351/13) علت این فعــل پیامبراکرم طعنه 
مشرکان به مسلمانان مبنی بر ضعف ایشان بیان شده و هدف از رمل اظهار قدرت و 
رفع طعنه مشرکان بوده است؛ در نتیجه، مختص به زمان و شرایط خاصی بوده است؛ 
به عبارت دیگر، پیامبراکرم در مقام بیان حکم اولی نبوده، بلکه به عنوان مســئول 
مسلمانان وقتی با طعنه مشرکان مواجه می شوند و مسلمانان را از این جهت در معرض 
تضعیف می بینند، حکم به رمل و مشی می دهند تا با این روش از ایشان دفاع کرده و 

طعنه را از مسلمانان دور  کنند )بحرانی، 1405، 125/16).
در ایــن مورد حکم پیامبراکرم اگر در مقام بیان حکم اولی باشــد، پس رمل 
مســتحب اســت، ولی اگر در مقام بیان حکم اولی نباشــد و به عنوان مســئول و در 
موقعیت خاصی مطرح شده باشد به عنوان مسئول مسلمانان است و در حالت عادی 

استحبابی ندارد.

5. وجوب قربانی برای مصدود
در روایــت آمــده که امام بــرای وجوب قربانی نســبت به مصــدود به فعل 
پیامبراکرم استدالل کرده اند )حر عاملی، 1409، 191/13). محقق خویی نیز با توجه به 

استدالل امام فعل پیامبراکرم را مبین حکم می داند )خویی، 1410، 426/5).
عالوه بر موارد یادشــده، موارد متعدد دیگری را نیز می توان نام برد که شــناخت 
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نوع فعل دلیل بر اســتدالل و یا رد استدالل به فعل شده است که در یک جمع بندی 
می توان تأثیر شناخت نوع فعل در استنباط حکم را به شرح ذیل دسته بندی کرد:

1. استدالل معصومان به سیره با بیان نوع آن
پیامبراکرم روایت »خذوا عنی مناسککم« را برای خود در حج به کار برده اند 
و با این بیان، برخی افعال خود را دارای این خصوصیت کرده اند که برای بیان احکام 
است. ائمه اطهار نیز در موارد متعددی به سیره رسول خدا استدالل کرده اند؛ 
مانند اســتدالل برای حرمت ســایه برای محرم که نقل شده چون پیامبر این گونه 

انجام داده، ما نیز انجام می دهیم )کلینی، 1407، 350/4).

2. رّد استدالل به سیره با بیان نوع آن توسط معصومان
معصومــان در مــواردی با توضیح دربــاره فعل، نوع آن را بــه غیر بیانی تغییر 
داده انــد. در روایــت آمده که با وجود احرام پیامبر در ظهــر، در این زمان احرام 
مســتحب نیســت؛ زیرا در زمان پیامبر تا آب بیاورند و غســل کنند، به این زمان 

می رسیده اند )کلینی،1407، 332/4 وحر عاملی، 1409، 339/12).

3. استدالل فقها به سیره با بیان نوع آن
مــواردی که فقها با اســتدالل و توضیح در مورد نوع فعــل، نوع صحیح را برای 
آن تعییــن کرده اند؛ مثاًل بیانی بودن آن را اثبــات کرده اند و با این روش از آن حکم 
برداشت کرده اند؛ مانند توضیح درباره این که خوردن پیامبراکرم از قربانی حج با 
امکان ترک اختیاری و تکرار آن دلیل بر بیانی بودن اســت )عالمه حلی، 1412، 262/11؛ 

شهیداول، 1417، 475/1).

4. رّد استدالل به سیره با بیان نوع آن از سوی فقها
فقها با توضیح درباره نوع فعل، مانع اســتدالل اشــتباه و برداشت حکم اشتباه از 
فعل شده اند؛ مانند توضیح فعل امام  علی نسبت به مریضی فرزندش که اواًل محلی 
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که در روایت آمده، اســم مشــترک است و معنای مشهور آن مورد نظر نیست و ثانیًا 
قربانی از باب حج نبوده، بلکه برای رفع بال بوده است. فقها با این توضیح، استدالل 
به فعل امام را از احتمال بیانی بودن به شخصی تغییر داده اند )اصفهانی، 1416، 198/6 ؛ 

نراقی، 1415، 147/13 ؛ نجفی، 1404، 147/20 ).

نتیجه گیری
سنت که همان قول، فعل و تقریر معصومان است، یکی از ادله اصلی احکام 
می باشــد که استنباط حکم از آن تابع شناخت مسائل مختلفی از جمله شناخت نوع 
فعل است؛ زیرا فعل، متناسب با نوع مسئولیت انجام می شود؛ به همین دلیل، از فعل 
در حــاالت مختلف می توان احکام مختلفی را به دســت آورد. با بررســی باب حج 
به عنــوان بابی کــه فعل در آن نقش ویژه ای دارد، می تــوان پنج نوع مختلف را برای 
فعل معصوم در نظر گرفت. افعال مبین حکم، اختصاصی، مسئول حج، مسئول 
اطرافیان و شخصی اقسام فعل هستند که تأثیر هریک از این اقسام در استنباط احکام 
از آن ها با یکدیگر متفاوت اســت. شناخت مســئولیت و رابطه بین آن و فعل، نقش 
ویژه و مهمی در فهم فعل و استنباط حکم از آن و حتی در استنباط نوع حکم دارد 
و توجه به این مســئله در استدالل های فقهی الزم است. با در نظر گرفتن مستدل که 
معصوم است یا فقیه و نتیجه توضیح که موجب استدالل به فعل یا رّد استدالل به 
فعل می شــود، می توان تأثیر شناخت نوع فعل را به چهار صورت دسته بندی کرد که 

برای هر کدام موارد متعددی در کتب فقهی یافت شد.
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