 ‐ 106585ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻣﺒﯿﺖ در ﻣﻨ ﻣﻌﺬور ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨ ،ﺳﻘﺎﻫﺎ و اﻓﺮادی دﯾﺮ را ﻣﻌﺬور داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ
را ﻣﺷﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن ﻗﯿﺎس ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـﺑﻪ ﻋﺒﺎس رﺧﺼﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آب دادن ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﺷﺐ را ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨ [در ﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ
ﯾ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎنﻫﺎ و ﺷﺘﺮدارﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺷﺐ را در ﻣﻨ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر و
ﻧﻬﺪاری ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺠﺎج ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم ﺷﺐ را در ﻣﻨ ﻧﻤﻣﺎﻧﻨﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﺎن و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ﺑﺮای اﯾﻦﻫﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ را در ﻣﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﺬر ﺧﺎص دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﯿﻤﺎردار و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن؛ آﯾﺎ در ﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه اول ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ
دو ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه اوﻟﻨﺪ.
و ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﺬر اﯾﻨﺎن ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻋﺬر ﮔﺮوه اول ﻋﺎم.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﻣﻠﺤﻖ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺷﺐ ﯾﺎزدﻫﻢ و
دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻓﺪﯾﻪای ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺬر اﺳﺖ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس اﯾﻦ رﺧﺼﺖ را ﻣدﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺲ دﯾﺮی از اﻫﻞ ﻣﻪ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻧﻤﮐﺮد را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎرد ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨ اﻣﺮش ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ وﺟﻮﺑﺶ آﻧﻘﺪر ﻗﻄﻌ و ﺣﺘﻤ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾ ﺷﺐ در ﻣﻨ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪای ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫﺪ .ﯾﻌﻨ ده رﯾﺎل ﯾﺎ ﭘﻨﺞ رﯾﺎل ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ )(۲۳۷ /۲۳
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