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بررسی فقهی حج تمتع،
قران و افراد
محسن رجبزاده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی  ،مدرس دانشگاه

چکیده
حج از ديرباز تاكنون از اهميّت ويژهاى در بين مسلمانان برخوردار بوده است ،همه
ساله صدها هزار مسلمان مشتاق از گوشه و كنار جهان بسوى سرزمين مقدس مكّه و
مدينه حركت كرده و با تمامى سختيها و مشقّتها خود را به ميقات مىرسانند و
لبيكگويان آماده انجام فريضه حج مىشوند .فريضه حج ،يكي از فرايض عبادی -سياسي
مسلمانان و نيز همايش معنوی عظيمي است كه همه ساله در موعد مقرر با مناسك ويژه
خود برگزار ميگردد .اين فريضه عظيم ،امروزه با توجه به شرايط زماني و مكاني
پيش آمده ،دارای مسائل نوظهوری گرديده است كه بررسي آنها الزم مينمايد و به نظر
ميرسد بررسي فقهي انواع حج ميتواند گام مؤثری در جهت ايجاد وحدت بين مذاهب
اسالمي باشد .تفاوتهايي است كه از جهت فقهي بين انواع حج تمتع ،قران ،افراد و
اعمال و عبادات شرعي و مناسك حج و عمره ميان مذهب اهل بيت و پيروان ديگر
مذاهب اسالمي مشاهده ميكند؛ از وضو و وقت نماز و اذان و اقامه و شرايط نماز گرفته
تا احرام و طواف و ديگر اعمال و مناسك .اگرچه چارچوب اصلي مناسك و عبادات در
ميان تمامي مذاهب اسالمي يكسان است ،ولي همين تفاوتهای جزئي كه در انجام
عبادات وجود دارد برای هر تازه واردی سؤال برانگيز است .دربارهی اين عمل عبادى-
سياسى ،از طرف دانشوران صاحبنظر ،تعبيرهاى گوناگونى شده است كه در كمتر
موردى از عبادات ديگر ،اينگونه تعابير را مىبينيم.
واژگان کلیدی :حج ،تمتع ،قران ،افراد ،احرام ،طواف

طرح مسئله
حج در تمامي فرقههای اسالمي به مصداق يك فريضه مهم و واجب پذيرفته شده لذا
براساس آيات قرآني حج بر مسلمانان واجب ميباشد ،لذا هركس كه توانايي و استطاعت
انجام آن را دارد بايد عمل حج را انجام دهد .به همين خاطر است كه تمامي فرقهها به
مسئله حج اهميت خاصي قائل شدهاند و بخشي از فقه آنها به موضوع حج اختصاص
يافته است و همه ساله مسلمانان از فرقههای مختلف در مناسك حج در ايام ذیالحجه
به مكّه مكرمه عزيمت نموده و اعمال و مناسك حج را بجا ميآورند .خداوند در قرآن
در آيه  97سوره آل عمران ميفرمايد « :وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْ َبيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِ َليْ ِه
سَبِيالً» .اين آيه داللت بر واجب بودن حج برای مسلمانان ميباشد و در ادامه اين آيه
آمده «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» چنين استنباط ميشود كه خداوند ترک حج
را از اعظم كبائر شمرده و در رديف كفر آورده يعني از تروک حج به كفر عمل تعبير
شده است كه چيزی بدتر از آن نيست .همچنين در احاديث مختلف به موضوع واجب
بودن حج اشاره شده است .از پيامبر بزرگوار اسالم تا ساير ائمه معصومين به اين
موضوع تأكيد كردهاند .پيامبر اسالم ميفرمايند« :به طواف پيرامون خانه خدا و بين صفا
و مروه و رمي جمرات فرمان داده شده فقط برای برپايي ياد خدا ».امام علي (ع)
ميفرمايند« :و خداوند حج خانه خويش را به شما واجب كرده خانهای كه آن را قبلهگاه
مردم قرار داده است .حج گزاران همچون ازدحام چهارپايان به اين خانه وارد ميشوند
و همچون روی آوردن كبوتران به آشيانه مشتاقانه به سوی آن ميشتابند».
خداوند سبحان حج را نشانه تواضع مردم در پيشگاه عظمتش و تسليم پذيرش آن نسبت
به عزّت و شكوهش قرار داده است و از بندگان خويش شنواياني را برگزيده كه دعوت
الهي را لبيك گفته و سخن او را پذيرفتهاند و در جايگاههای پيامآوران الهي ايستادهاند
و با (طواف خويش) شبيه فرشتگاني شدهاند كه بر گرد عرش خدا در طوافند .در فقه
اسالمي حج به سه نوع تقسيم شده است -1 :حج تمتع  -2حج قران  -3حج افراد.

بيان هر يك از اين چند نوع حج در فقه شيعه و اهل سنت به صورت متعدد اشاره شده
است .فرقههای مختلف نيز برای انجام هر يك در موارد فوق دستورالعملهای مختلفي
را بيان كردهاند كه البته در كلّيات آن با يكديگر اختالفي ندارند ولي در مذهب شيعه و
فرقههای حنفي ،مالكي ،شافعي و حنبلي هر كدام در خصوص انجام اين نوع حج
دستورالعملهای مختلفي را بيان كردهاند كه الزم است ديدگاههای مختلف هر يك از
فرقههای مذهبي به صورت جداگانه در خصوص اعمال و مناسك حج مورد ارزيابي
دقيق قرار گيرد .اما به صورت اختصار هر كدام از انواع حج مطرح و سپس به صورت
دقيق ديدگاههای هر فرقه در خصوص اعمال و مناسك حج با يكديگر به صورت
تطبيقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 -1مفهوم شناسی
الف -حج در لغت
واژه حج و مشتقّات آن در قرآن كريم بيش از  20بار آمده است :كه دوازده بار آن حج
و قصد سفر به خانه خدا منظور است .علمای لغت برای واژه حج معاني مختلفي را
بيان كردهاند برخي حج را به معني مطلق قصد آوردهاند «الحج :القصد مطلقاً» (نك:
حسيني زبيدی ،تاج العروس) در برخي حج را به معني قصد زيارت آوردهاند« .أصل
الحج القصد للزيارة» (نك :اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن) و بعضي نيز آن را به معني
قصـد هر چيزی معني كردهاند« .الحجُّ في اللغة :القَصد إلي كلّ شيء» (نك :ابن اثير،
النهايه)218 ،

ب -حج در اصطالح
حج در اصطالح به معني قصد بيت اهلل الحرام كردن و تشرّف به مكّه معظّمه به جهت
انجام فريضه حج و اعمال و مناسك مخصوص است ،فقهای اسالمي نيز بر اين معني
اتفاق دارند .برخي از فقها در تعريف حج آن را مقيد به زمان خاص نمودهاند و صاحب
جواهر درتعريف حج هم قيد زمان و هم قيد بيت اهلل الحرام را آورده است( .همان،
)219-220

ج -تعریف لغوی مُحرِم
مُحرِ م در لغت يعني كسي كه احرام حج بسته باشد ،كسي كه جامه احرام بر تن دارد.
(نك :دهخدا) مُحرِم از ريشه حرم است و همانند واژه تحريم در زبان عربي به معنای
منع و بازداشت خويش و يا ديگری ،از كاری است( .نك :زارعي سبزواری)

د -تعریف اصطالحی مُح ِرم
مُحرِم كسي است كه با نيّت انجام فريضه الهي حج ،لباس احرام در بر كرده و تلبيه
گويان (گفتن لبيك اللهمّ لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك» ،دعوت خدا را لبيك گفته و
برای جلب رضايت او از ارتكاب يك سلسله كارها ،كه پيش از اين حالل بوده ،پرهيز
كرده و آن را بر خود حرام دارد.

 -2احکام و شرایط حج
حج عملي است عبادی ،سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و  ...كه قبل از اسالم نيز توسط
مردم آن عصر و زمان انجام ميشده است .تعابيری كه در خصوص حج بيان شده ،در
مورد كمتر عبادتي ذكر گرديده ،كه اين خود بيانگر اهميت واالی حج و جايگاه رفيع
اين فريضه الهي در قبل و بعد از دين مبين اسالم است هر چند از كيفيت حج قبل از
اسالم و تغييراتي كه طي مدت تشريع حج از جانب ابراهيم (ع) تا زمان رسول خدا
(ص) رخ داده ،اطالع دقيقي در دست نيست .ولي به اجمال ميدانيم كه حج و زيارت
و طواف كعبه در تمام دوره سال و در موسمي خاص قبل از اسالم نيز رايج بوده است.
(نك :جمعي از صاحبنظران)202 ،
خداوند متعال در سوره مائده آيه  97ميفرمايد « :جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْ َبيْتَ الْحَرَامَ قِيَام ًا
حرَامَ وَ الْهَدْیَ وَ الْقَالَئِدَ » يعني :خداوند كعبه را بيت الحرام قرار داد
لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْ َ
برای بپا داشتن ايمان مردم و حفظ مصالح خلق و ماه حرام را برای آسايش از جنگ و
نيز قرباني را با عالمت و بدون عالمت ،برای مردم برقرار داشت .قبل از اسالم نيز عمل
حج در ماه ذیالحجه انجام ميشده ،ليكن طواف خانه ،اختصاص به وقت معين نداشته
است .در اسالم نيز وقت حج طبق كتاب و سنت به همان زمان مقرر در سابق ،باقي
ماند و عمره در تمام سال ،مشروع و مستحب گرديد (شانچي.)202 ،

در شريعت دين اسالم و به اتّفاق جميع مذاهب اسالمي وجوب حج بر هر زن و مرد
دارای شرايط ،تنها يك بار در طول عمر واجب ميشود .البته ممكن است به داليل
ديگر :همچون نذر هم واجب شود .گفتني است تكرار آن در طول عمر مستحب است.
(نك :جعفر پيشهفرد)193 ،

 -3ادله وجوب حج
با استناد به آيات وارده در قرآن ،حج بر هر زن و مرد جامع الشرايط واجب است و
ترک آن جايز نميباشد .اين آيات با نكات قابل توجهي كه در خود نهفته دارد ،مبين
وجوب حج با تأكيدهای فراوان بر آن است از آن جمله :در روايتي از تفسير (علي بن
ابراهيم) آمده :هنگامي كه ابراهيم چنين دستوری را دريافت داشت عرض كرد خداوندا،
صدای من به گوش مردم نميرسد ،خدا به او فرمود« :عليك االذان و علي البالغ» تو
اعالم كن و من به گوش آنها ميرسانم ابراهيم (بر محل) مقام برآمد و انگشت در
گوش گذارد و رو به سوی شرق و غرب كرد و صدا زد و گفت :ايها ال ّناس كتب عليكم
الحج الي البيت العتيق فاجيبوا ربّكم( .ای مردم حج خانه كعبه بر شما نوشته شده،
دعوت پروردگارتان را اجابت كنيد ).و خداوند صدای او را به گوش همگان حتي
كساني كه در پشت پدران و رحم مادران بودند رسانيد ،لبيك اللّهم لبيك! و تمام كساني
كه تا روز قيامت در مراسم حج شركت ميكنند از كساني هستند كه در آن روز دعوت
ابراهيم را اجابت كردند(.نك :مكارم شيرازی )69/14 ،روايات فراواني نيز وجود دارد
كه به وضوح بر وجوب حج داللت ميكند از آن جمله :پيامبر بزرگ اسالم (ص) درباره
حج ميفرمايد« :آن كه مستطيع باشد و انجام حج را به تأخير اندازد تا بميرد ،خداوند
او را در روز قيامت ،يهودی يا نصراني بر ميانگيزاند( ».نك :حر عاملي )32 /11 ،از
اميرمؤمنان عليه السالم مرويست كه فرمود ...« :وَ فَرَضَ عَلَيكُم حَجَّ بَيتِهِ الحَرامِ »...

(همان« )15/11 ،خدای سبحان بر شما حج بيشتر را واجب كرد ،تا نشانه تواضع آنان
در برابر عظمت خداوند و اذعانشان به عزتش باشد  ...حجش را واجب و حقش را
الزم و كوچ بدان جا را بر شما فرض كرد ».در ماحصل اين روايات ميتواند آورد كه:
مذاهب اسالمي در حكم وجوب حج بر هر فرد مستطيع متفق القولند و اختالفي بر آن
ندارند.همچنين علمای اسالم اجماع دارند كه حج يك بار در عمر واجب است و تنها
مخالف اين قول شيخ صدوق است كه ميفرمايد :كسي كه مستطيع است هر سال بر او
حج واجب است.

 -4شرایط وجوب حج از منظر مذاهب اسالمی
مشهور فقهای اسالمي ،بلوغ ،عقل ،حريت و استطاعت را شرط وجوب حج ميدانند و
بر غيربالغ ،مجنون ،عيد و غيرمستطيع ،واجب نيست .ولي در اين كه اسالم ،شرط
وجوب حج است يا صحّت حج ،بين علما اختالف است.

(نك :محقق حلي)224-229/1 ،

اماميه اسالم را شرط صحت ميداند و حنبليه و حنفيه شرط وجوب ،شافعيه برای كافر
اصلي شرط وجوب و برای مرتد شرط صحت ميداند و مالكيه شرط صحت ميداند.
(نك :جزيری 571-576/1 ،و موسوی خميني ،تحريرالوسيله )349-362/1،بنابراين اگر
اسالم شرط صحت باشد ،حج بر كافر واجب است ،ليكن تا مسلمان نشده حجش
صحيح نيست.

 ماههای حج از منظر مذاهب اسالمیاماميه طبق نظر مشهورماههای حج را شوال ،ذيقعده و ذيحجه ميداند ،حنبليه شوال و
ذيقعده و ده روز اول ذيحجه ،حنفيه شوال و ذيقعده و ده روز اول ذيحجه (تا غروب
روز عيد قربان) ،شافعيه شوال و ذيقعده و نه روز اول ذيحجه (تا طلوع فجر روز عيد

قربان) و مالكيه :شوال ،ذيقعده و ذی الحجه را از ماههای حج ميدانند .شيخ طوسي در
كتاب خالف ،فتوايي مانند فتوای شافعي دارد .اقوال ديگری نيز دربارهی «اشهر الحج»
از فقهای اماميه نقل شده است .به نظر ميرسد نزاع در اينباره چنان كه صاحب جواهر
(قدس سره) نيز معتقد است ،لفظي است( .طوسي،خالف411-417/1 ،؛ طباطبائي
يزدی542/2 ،؛ محقق حلي224-229/1 ،؛ موسوی خميني ،تحريرالوسيله349-362/1 ،؛
جزيری571-576/1 ،؛ ابن رشد قرطبي326-323/1 ،؛ مغنيه)229-303/1 ،

 -5انواع حج
به طور كلي در همه فقهای مذاهب اسالمي اعم از شيعه و سني از سه نوع حج سخن
به ميان آمده است و در اقسام حج اختالفي وجود ندارد و آن سه قسم عبارتند از:
الف :حج تمتع ب :حج افراد ج :حج قران

الف -حج تمتع (حجه االسالم)
حج تمتع مركب از دو عمل اســـت :عمره تمتع ،و حج تمتع .چنان چه خداوند عز و جل
نيز در سوره بقره آيه  196ميفرمايد« :وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهَ»

(حج و عمره را برای خدا به پايان برسانيد) .در حج تمتع ابتدا اعمال عمره تمتّع انجام
شده و پس از اعمال عمره تمتّع احرام حج تمتع بسته ميشود .مذاهب نيز اتفاق دارند:
كه معني تمتع آنست كه حاجي بايد در ماههای حج ،اول اعمال عمره تمتع را انجام
دهد و بعد از اتمام آن ،اعمال حج تمتع را بجا آورد(.نك :مغنيه )157 ،از اول شوال تا
قبل از ظهر روز نهم ذيحجه ميتوان برای عمره تمتع محرم شد و از ظهر روز نهم بايد
برای حجهاالسالم احرام بست هر چند اين عمل معموالً در روز

هشتم ذيحجه انجام ميشود .محل احرام نيز مستحب است در مكه و مسجدالحرام و
افضل است در حجر اسماعيل بسته شود .سپس به عرفات رفته و از زوال ظهر روز نهم
تا غروب آفتاب در عرفات وقوف نموده و پس از غروب آفتاب از سرزمين عرفات
خارج شده و وارد مزدلفه يا صحرای مشعر ميشوند .از طلوع فجر تا سر زدن خورشيد
در مشعر وقوف كرده و آن گاه به منا ميآيد .در منا ،جمره عقبه را كه يكي از سه جمره
است ،با هفت ريگ «رمي» ميكند .آنگاه قرباني كرده و در آخر سر ميتراشد و با اين
كار از احرام خارج ميشود .سپس به مكه مراجعت كرده و هفت بار طواف حج به جا
ميآورد و دو ركعت نماز طواف ميگزارد .و سعي بين صفا و مروه ميكند و پس از
انجام اين عمل ،به منا باز ميگردد .شب يازدهم و دوازدهم را در آنجا بيتوته ميكند و
در اين دو روز هر سه جمره را رميميكند .بعد از ظهر همان روز يا روز بعد به مكه
باز ميگردد و با اين عمل (طبق نظر مذاهب اهل سنت) حجش تمام ميشود .ليكن به
عقيده اماميه ميبايست طواف ديگری بگزارد و نماز طواف به جا آورد .با اين عمل كه
طواف نساء ناميده ميشود تمام محرمات احرام حالل ،و حج به پايان ميرسد(.نك:
مديرشانچي)15 ،

ب -حج قران و افراد
مذاهب اتفاق دارند كه حج افراد آنست كه حاجي بايد اول حج (حجة االسالم) بجا
آورد و پس از اتمام آن ،برای عمره و اعمال آن محرم شود( .نك :مغنيه )157 ،هر يك
از حج قران و افراد بر كسي واجب است كه فاصله وی تا مكه كمتر از شانزده فرسخ
باشد(.عالمه حلي ،ترجمه تبصرة المتعلمين )155/1،حج افراد ،همچون قران ،وظيفه
اهالي مكه و كساني است كه فاصله محل سكونتشان تا مكه كمتر از دوازده يا  48ميل
(بنابر اختالف اقوال در مسئله) باشد( .نك :نجفي.)47-44/18 ،

 انتخاب نوع حج از دیدگاه فقهای مذاهب اسالمیاماميه:تخيير ميان اقسام نيست وظيفهی ساكنان دور (آفاق) تمتع و وظيفه ساكنان نزديك
(مكي) افراد يا قران است( .بنابر نظر مشهور فقيهان اماميه ساكنان دور از مكه از 48
ميلي ( 16فرسخ) و بيش از آن را گويند).
حنبليه :تخيير ميان اقسام حج ،ولي ترتيب در فضيلت .1 :تمتع  .2افراد  .3قران
حنفيه :تخيير ميان اقسام حج ،ولي ترتيب در فضيلت .1 :قران  .2تمتع  .3افراد
شافعيه :تخيير ميان اقسام حج ،ولي ترتيب در فضيلت .1 :افراد  .2تمتع  .3قران
مالكيه :تخيير ميان اقسام حج ،ولي ترتيب در فضيلت .1 :افراد  .2قران  .3تمتع ( ابن
رشد قرطبي395-399/1 ،؛ جزيری619-626 ،؛ طوسي ،الخالف؛ 419-423/1؛ محقق
حلي ،شرايع 236-240 /1؛ مغنيه319-322 /1 ،؛ عالمه حلي ،تذكره)161-181 /8 ،

 -6ارکان و اعمال حج
حج دارای اركان و افعالي است كه حج گزار ميبايست آن را به درستي به انجام رساند.
افعال حج بر اساس حكم تكليفي به واجب ،مستحب ،مكروه و حرام تقسيم ميشود.
ولي آنچه موجب اشكال در حج ميشود ترک واجب و فعل محرمات است كه موجب
ثبوت كفاره يا بطالن حج ميگردد كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است .البته بين
مذاهب اسالمي در اركان و واجبات و محرمات حج اختالفي نيز وجود دارد ولي با
توجه به موضوع اين مقاله فقط به واجبات و محرمات و نظر مذاهب در آنها اشاره
شده است.

 ارکان حج از منظهر فقهای مذاهب اسالمیالف -اماميه اركان حج را پنج عمل :احرام ،وقوف به عرفه ،وقوفه به مشعر ،طواف
زيارت و سعي ميداند.
ب -حنبليه اركان حج را چهار عمل :احرام ،طواف زيارت ،سعي بين صفا و مروه و
وقوف به عرفات ميداند.
ج -حنفيه :معتقد است فقط دو عمل :وقوف در عرفه و طواف زيارت از اركان حج
است.
د -شافعي گفته :طواف ،سعي صفا و مروه ،وقوف به عرفات و ازاله شعر (حلق) از
اركان حج است.
مالكيه گفته اركان حج شامل :احرام ،طواف زيارت ،سعي بين صفا و مروه ،وقوف به
عرفات است( .نك :جعفر پيشه فرد)245 ،

 -7واجبات حج
الف -اماميه :دراقوال اماميه واجبات حج سيزده مورد است كه عبارتند از :احرام ،وقوف
به عرفات ،وقوف به مشعر ،رمي جمره عقبه ،قرباني ،حلق يا تقصير ،طواف زيارت،
نماز طواف زيارت ،سعي بين صفا و مروه ،طواف نساء ،نماز طواف نساء ،بيتوته در منا
(شبهای يازدهم و دوازدهم) و رمي جمرات.
ب -حنبليه :حنبليه اعمال واجب حج هفت مورد بيان كرده كه عبارتند از :احرام در
ميقات ،وقوف در عرفه تا غروب ،مبيت در مزدلفه ،بيتوته در منا ،رمي جمرات به ترتيب،
حلق يا تقصير و طواف وداع.
ج -حنفيه :واجبات حج از نظر حنفيه پنج عمل سعي ميان صفا و مروه ،وقوف به
مزدلفه ،رمي جمرات ،حلق يا تقصير ،زواف صدر ميباشد.

د -شافعيه :در مذهب شافعي واجبات حج به پنج عمل احرام از ميقات ،حضور در
مزدلفه ،رمي جمرات ،بيتوته در منا ،اجتناب از محرمات احرام اشاره دارد.
ذ -مالكيه :واجبات حج از نظر مذهب مالكي شش مورد بوده كه عبارتند از :نزول به
مزدلفه ،رمي جمره عقبه ،نحر هدی ،حلق يا تقصير ،بيتوته در منا و رمي جمرات.
(همان)
امام على عليه السالم :حدود حج ،چهار چيز است :احرام ،طواف كعبه ،سعى بين صفا
و مروه ،و وقوف در دو موقف (عرفات و مِنا) و آنچه متّصل و مربوط به اين اعمال
است .هر كس اين حدود را ترک كند ،واجب است كفّاره بدهد و دوباره حج كند( .نك:
وسائل الشيعه)168/8 ،
 تعداد افعال واجب در عمره تمتع از منظر مذاهب اسالمياماميه :پنج عمل .1 :احرام  .2طواف  .3نماز طواف  .4سعي  .5تقصير اطرست؛
حنبليه :چهار عمل .1 :احرام  .2طواف  .3سعي  .4حلق يا تقصير
حنفيه :پنج عمل .1 :احرام  .2طواف  .3نماز طواف (به عنوان سنت مؤكد و واجب ،نه
فرض)  .4سعي  .5تقصير.
شافعيه :شافعي دو قول دارد .1 :چهار عمل :احرام ،طواف ،سعي و حلق يا تقصير.2 .
سه عمل :احرام و طواف و سعي.
مالكيه :پنج عمل .1 :احرام  .2طواف  .3نماز طواف  .4سعي  .5حلق يا تقصير.
به نظر حنبليه و شافعيه ،نماز طواف ،سنت است و از واجبات محسوب نميشود( .نك:
كاشاني 64 ،و 123؛ مرغيناتي288/10 ،؛ ابن قدامه ،الكافي 1039/11 ،؛ ابن قدامه ،المقنع،
961-962؛ شيرازی848-850/11 ،؛ مصری مزني821/11 ،؛ طوسي ،الخالف450/1 ،؛
مغنيه)372/1 ،

 -8احرام
اولين عمل حاجي مــحرم شدن در ميقات چهارگانه مكه مكرمه ميباشد لذا بدون
محرم شدن اعمال حج آغاز نميشود .مرحوم عالمه حلي آورده است كه :احرام يعني
پرهيز از اموری چند برای آماده شدن عبادت پروردگار( .نك :عالمه حلي ،تبصرة
المتعلمين)155/1،
محل احرام برای حج تمتع ،قران و افراد ،مكه و محل سكونت شخص ،بلكه افضل در
مسجد الحرام است .مشهور فقهای اماميه واجبات احرام را سه عمل ميدانند كه عبارتند
از :نيت ،گفتن تلبيه چهارگانه ،پوشيدن لباس احرام برای مردان( .همان)

الف -حکمت احرام
امام صادق عليه السالم :احرام ،به خاطر حرم ،واجب شد( .قمي ،من ال يحضره)195/2 ،
امام رضا عليه السالم :همانا مردم ،مأمور شدهاند كه احرام ببندند ،تا پيش از ورود به
حرمِ امن خداوند ،خشوع پيدا كنند و به چيزى از كارهاى دنيا و زينتها و لذّتهاى
آن ،سرگرم و مشغول نباشند و در راه آنچه به سوى آن آمدهاند ،شكيبا باشند و با همه
وجودشان رو به خانه خدا آورند.

ب -مواقیت احرام
ذوالحليفه (مسجد شجره)  .2جحفه  .3وادی عقيق و ذات عرق  .4يَلَملَم  .5قرن المنازل
 .6كسي كه منزلش به مكه از ميقات نزديكتر است ،همان منزلش ميقات اوست( .نك:
ابن رشد قرطبي 329/1 ،و 328؛ جزيری 579 /1 ،و 578؛ جناتي ،ص 223-225؛ محقق
حلي241-242 /1 ،؛ مغنيه323-325 /1 ،؛ طوسي ،الخالف؛ 429-430/1؛ طباطبايي
يزدی.)551-562 /2 ،

ج -لباس احرام
لباس احرام برای مردان دو تكه پارچه ندوخته يا حوله است كه يكي را ازار و ديگری
را ردا گويند .اين كه لباس دوخته را از تن بيرون ميآور :يعني آن لباس گناه و عصيان
را كه تا كنون ،تار و پود آن را بافتيد و دوختيد و در بر كرديد ،بيرون آوريد وگرنه چه
فرقي است بين لباس دوخته و نادوخته؟! (نك :جوادی آملي) پوشيدن دو لباس احرام
از واجبات است .اين لباس از جنس چيزی است كه محرم در آن نماز ميخواند :يكي
را «ازار» (مانند لنگ) و ديگری را «ردا» قرار ميدهد(.شهيد اول ،اللمعه الدمشقيه)121 ،
(زنان ميتوانند در هر لباسي كه بر تن دارند محرم شوند)

د -مستحبات احرام
مذاهب اسالمي در بسياری از سنتها و مستحبات احرام ،اشتراک فتوا دارند؛ مانند.1 :
نظافت بدن  .2كوتاه كردن ناخن  .3ازالهی موهای زائد بدن  .4احرام بستن پس از نماز
 . 5غسل احرام كه سنت است و از حائض و نفسا نيز صحيح است( .ابن رشد قرطبي،
 339-341/1و جزيری 579-582/1 ،و محقق حلي 245-348/1 ،و طوسي ،خالف،
 431-433/1و موسوی خميني ،مناسك حج 138-150 ،و ابن قدامه ،الكافي1004/11 ،
و سيد سابق 485 /1 ،و جناتي 229 ،و عالمه حلي ،تذكره)221-263/7 ،

و -واجبات احرام
اماميه .1 :نيت  .2تلبيه  .3پوشيدن لباس احرام برای مردان
حنبليه :برای تحقق احرام ،نيت كافي است و گفتن تلبيه همزمان با نيت واجب نيست،
ولي سنت است.
حنفيه .1 :نيت  .2اقتران نيت به تلبيه يا مطلق ذكر ،و يا تقليد و اشعار و سوق قرباني
شافعيه :احرام ،نيت ورود در حج و عمره است و نيازی به تلبيه و سوق قرباني ندارد و
گفتن تلبيه سنت است.
مالكيه :احرام ورود در ترک محرمات حج است و با نيت به تنهايي محقق ميشود و
اقتران آن به تلبيه يا تهليل يا تقليد قرباني سنت است.
طبق فقه اماميه ،محرم برای حج قران ،مخير است ميان تلبيه يا اشعار و تقليد قرباني و
هر يك را ابتدا انجام داد ،دوّمي انجامش مستحب خواهد بود .همان

هـ  -ذکر تلبیه
اماميه :لبيك اللهمّ لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك»
ساير مذاهب :به اجماع مذاهب اهل سنت ،تلبيه رسول اكرم (ص) چنين بوده است« :
لبيك اللهمّ لك لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك الشريك
لك» وليكن در اين كه آيا الزم است همين الفاظ گفته شود يا تبديل آن و افزودن بر آن
جايز است؟ اختالف نظر وجود دارد( .همان)

 آداب ورود به مکّه و مسجد الحراماماميه :برای دخول به حرم ،مكّه و مسجد الحرام بايد غسل كرد و از باب بني شيبه وارد
شد و برای ورود به حرم و مسجد الحرام بايد دعای مأثور را خواند.
به اتفاق مذاهب چهارگانه اهل سنت ،غسل برای ورود به مكه سنت است .همچنين
مستحب است ،انسان روز وارد شهر مكه شود و مندوب است كه در روز ،لبيك گويان،
با حالت خضوع و خشوع ،از باب السالم وارد مسجد الحرام گردد و هنگام مشاهدهی
بيت تكبير و تهليل گويد و دعايي را وارد شده بخواند.
گفتهاند :باب بني شيبه امروزه مقابل باب السالم است( .نك :جعفر پيشه فرد)209 ،

ی -محرمات احرام
چنانكه ميدانيم بر افرادی كه محرم شدهاند انجام كارهايي شرع ًا حرام و ممنوع ميباشد
كه بيشتر محظورات احرام مشترک ميان زن و مرد محرم است.
رفّث :آميزش و شهوتراني با نگاه و غيره .استمناء و خود ارضائي كه هميشه حرام است.
اجرای عقد زناشوئي و گواه شدن بر آن .استعمال بوی خوش جز خلوق كعبه (ماده
معطر خوشبو كننده خانهی خدا) و گرفتن مشام از بوی بد .فُسوق :دروغ و ناسزاگويي
به ويژه دروغ بستن به خدا و معصومين (عليهم االجمعين صلواة اهلل) ،كه حرام دائمي
است.
حجامت در موارد ضرورت .كندن درختان و گياهان خودروی حرم كه هميشه حرام
است .سرمه كشيدن و حنا بستن برای آرايش .اِدهان :روغن ماليدن به بدن جز برای
درمان .نگاه كردن به آيينه و مانند آن .كشتن و انداختن جانوران بدن جز جانداران موذی
خطرناک .تزئين با انگشتری.

همراه داشتن سالح جز برای حفاظت .شكار صحرايي منطقه حرم كه حرمتش دائمي
است.
برداشتن مال پيدا شده در حرم جز برای تعريف و حفظ آن برای هميشه.
ر -محرمات اختصاصي مردان
پوشاندن سر و صورت و فروبردن تمام سر در آب .زير سايه رفتن به هنگام حركت.
پوشيدن پوشاک دوخته و ابريشمي خالص و طال بافت .پوشيدن تمام روی پا با كفش
يا جوراب ،گيوه چكمه.
ز -محرمات اختصاصي زنان
پوشاندن گردی چهره و دستان تا مچ با مقنعه و دستكش .پوشيدن زيور برای آرايش
حتي برای همسر( .نك :موسوی)611 ،

 -9طواف
طواف ،از واجبات حج و واجب است كه هفت دور انجام شود و از حجر االسود،
شروع و در همان نــقطه تمام شود .كعبه ،در حال طواف ،در سمت چپ ،و حجر
اسماعيل عليه السالم داخل در طواف قرار مىگيرد .طواف نبايد از حدّ تعيين شده،
خارج باشد .در طواف ،اينها شرط است :نيّت ،پىدرپى بودن ،ختنه بودن مردان ،طهارت
از حَدَث و خَبَث و سِتر عورت .پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله فرمودند« :طواف ،زينت
كعبه است( .نك :قمي ،جامع االحاديث )85 ،و همچنين فرمودند :خداوند ،به طواف
كنندگان ،افتخار مىكند( ».خطيب بغدادی 369/5 ،و اصبهاني 216/8 ،و ابويعلي330/4 ،
و هندی 49/5 ،و احسائي.)96/1 ،

الف -طواف عمره تمتع
مذاهب اسالمي :كسي كه برای عمره تمتع احرام بسته ،واجب است طواف عمره تمتع
انجام دهد و به نظر فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت ،همان طوافي كه برای عمره
تمتع بجا ميآورد ،طواف قدوم او محسوب ميشود.

واجبات مورد اتفاق مذاهب اسالمی در مورد طواف عمرهی تمتع
 .1هفت شوط بودن طواف  .2شروع و اختتام هر شوط به حجراالسود  .3قرار گرفتن
كعبه در طرف چپ طواف كننده  .4خروج از حجر اسماعيل و شاذروان در حال طواف.
از موارد پيش گفته ،در مذهب حنبليه ،شافعيه و مالكيه با عنوان «شرايط طواف» ياد
ميشود ،ولي در مذهب اماميه و حنفيه ،آنها را «واجبات طواف» ميخوانند .با اين تفاوت
كه طبق اصطالح حنفيه در معنای «واجب» و تفاوت آن با «فرض» ،چنان كه طواف
كننده از حجراألسود آغاز نكند يا كعبه را در طرف چپ قرار ندهد ،تا زماني كه در مكّه
است بايد اعاده كند و اگر بازگشت ،بايد كفاره بدهد ،ولي اعمالش محكوم به صحت
است .همچنين به نظر حنفيها؛ از هفت شوط طواف؛ در طواف زيارت ،تنها چهار
شوط آن ركن و فرض و بقيه واجب است و ركن نيست و اما در طواف قدوم و وداع،
هيچ مقدار از اشواط آن فرض نيست و تمام هفت دور اين دو طواف واجب است و
كسي كه چهار شوط از طواف وداع را ترک كند ،بايد قرباني كند و كسي كه كمتر از آن
را ترک كند ،بايد برای هر شوط صدقه دهد و اما در ترک اكثر يا اقل اشواط طواف
قدوم چيزی نيست( .نك :كاشاني43-48/10 ،؛ مغنيه358-363/1 ،؛ جزيری-594/1 ،
590؛ خميني ،مناسك )241-262 ،به نظر حنفيه فرق است بين واجب و فرض .از
جهت فني ،امور چهارگانهی ياد شده را بايد واجب ناميد ،نه شرط؛ زيرا اين امور مقوم
ماهيت شرعي طواف را تشكيل مي دهند و به اصطالح شطر آن محسوب ميشوند نه
شرط.

ب -واجبات مورد اختالف در مورد طواف عمرهی تمتع
اماميه :در ميان اماميه دو نظريه مطرح است .1 :لزوم طواف ميان كعبه و مقام ابراهيم
بوده و اين فاصله را حد مطاف ميشمردهاند .2 .طواف در دورتر از اين حد كافي است،
بويژه در صورت ازدحام جمعيت.
در نظر فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت ،طواف حدی ندارد؛ ولي بايد داخل
مسجدالحرام باشد و خارج از آن جايز نيست .در مورد جواز طواف بر بام مسجد الحرام،
فقهای اهل سنت اختالف فتوا دارند .ولي طواف ميان بيت و مقام را شرط نميدانند،
اگر چه برخي از آنها؛ مانند حنبليها نزديكي به كعبه را مستحب شمردهاند( .نك :محقق
حلي267/1 ،؛ جزيری590-594/1 ،؛ موسوی خميني ،مناسك246 ،؛ ابن قدامه ،الكافي،
1025-1033/11؛ عالمه حلي ،تذكره92-93/7 ،؛ شهيد ثاني)501/1 ،

مستحبات مورد اتفاق طواف در مذاهب اسالمی
مذاهب اسالمي اتفاق دارند  .1بوسيدن حجراالسود  .2استالم حجر االسود  .3استالم
ركن يماني .4اشتغال به ذكر و دعا در حال طواف از مستحبات طواف است( .نك:
محقق حلي 269/1 ،و جزيری 592-594/1 ،و موسوی خميني ،مناسك)316-318 ،

 نماز طواف عمره تمتعامام باقر يا امام صادق عليهما السالم :دو ركعت نماز طواف واجب را جز كنار مقام
ابراهيم عليه السالم سزاوار نيست بخوانى؛ ولى نماز طواف مستحب را هر جاى مسجد
كه خواستى ،بخوان(.نك :كليني 424/4 ،و طوسي ،تهذيب 137/5 ،و حرعاملي)426/13،

 -سعی بین صفا و مروه

پس از بجا آوردن دو ركعت نماز طواف ،سعى صفا و مروه واجب مىشود و هفت دور
چرخيدن ،در آن شرط است و واجب است كه از صفا آغاز شود و در مروه پايان پذيرد.
امام صادق عليه السالم :نزد خداوند ،هيچ بقعهاى محبوبتر از محلّ سعى نيست؛ زيرا
هر گردنكشى در آن ،خوار مىشود( .نك :كليني 434/4 ،و صدوق ،من ال يحضره،
 196/2و صدوق ،علل شرايع 433 ،و عالمه مجلسي)45/99 ،

 تعداد سعیمذاهب اسالمي :در حج تمتع دو بار سعي؛ يكبار در عمرهی تمتع و يكبار در حج تمتع
واجب است .همچنين در حج افراد نيز يكبار سعي در حج و يكبار سعي در عمره مفرده
پس از آن الزم است ،اما در حج قران ،بنابر مذهب اماميه ،دو سعي الزم است؛ مانند
حج افراد ،ولي بنابر تفسير اهل سنت از قران ،يك بار سعي بيشتر واجب نيست.
به اعتقاد مذاهب اهل سنت ،كسي كه حج قران يا افراد انجام ميدهد ،طواف قدوم بر
او مستحب است و پس از طواف قدوم ،الزم نيست سعي صفا و مروه انجام دهد و
چنانچه پس از طواف قدوم ،سعي كرد ،نبايد حلق و تقصير كند و بايد در حال احرام
باقي بماند و با انجام اين سعي ،ديگر الزم نيست پس از طواف زيارت ،سعي ديگری
انجام دهد( .نك :ابن قدامه ،الكافي 1040/11 ،و يحيي 13 ،و قدوری بغدادی-6/10 ،
 7و جزيری)596/1 ،

 تقصیرامام صادق عليه السالم :اگر در عمره تمتّعى ،چون از سعى فارغ شدى ،از موى اطراف
سر و ريش خود بزن و مقدارى از سبيلت را بچين و ناخنهايت را بگير و مقدارى را
براى حجّ خود ،نگاه دار .چون چنين كردى ،از احرام بيرون آمدهاى ،از هر چه كه از

آن ،احرام بسته بودى .پس هر قدر كه خواستى ،بَر گِرد كعبه ،طواف مستحب كن( .نك:
كليني 439/4 ،و طوسي ،تهذيب 157/5 ،و صدوق ،من اليحضره 375/2 ،و حرعاملي)

 چگونگی تقصیراماميه :قدری از موی سر يا ريش يا شارب را كوتاه كند كافي است و احتياط آن است
كه اكتفا به كوتاه كردن ناخن نكند .حنبليه :به اندازهی سر انگشت يا كمتر ،از مو كوتاه
كند كافي است .حنفيه :مقداری بيش از سر انگشت ،از مو كوتاه كند كافي است .شافعيه:
همين كه صدق تقصير و كوتاه كردن مو كند ،كافي است .مالكيه :زنان به اندازهی سر
انگشت مو را كوتاه ميكنند و مردان از نزديكي ريشه مو ،تمــام سر را كوتاه ميكنند.
(نك :كاشاني67/10 ،؛ ابن قدامه ،الكافي1039/11 ،؛ شيرازی898/11 ،؛ مغنيه371/1 ،؛
عالمه حلي ،تذكره )150/8 ،اين كه در كتاب «الفقه علي المذاهب الخمسه» در باب
حلق و تقصير ،كوتاه كردن تمام سر به احمد بن حنبل نسبت داده شده ،و در مورد حلق
مقدار ربع سر در مورد حلق و تعداد سه مو به شافعي نسبت دادهاند ،درست است ،ولي
در مورد تقصير جای تأمل دارد .پس از اتمام عمره تمتع و با انجام تقصير از لباس احرام
خارج ميشوند و آماده ميشوند برای انجام اعمال حج تمتع كه از هشتم ذی الحجه
شروع خواهد شد.

 واجبات حج تمتع احرامامام صادق عليه السالم :آن كه عمره تمتّع انجام داده  ...روز ترويه ،براى حج ،احرام
مىبندد( .كليني295/4 ،؛ طوسي ،تهذيب36/5 ،؛ حرعاملي ،وسائل)221/11 ،

 وقوف در عرفات و زمان و مکان احرام حجمذاهب اسالمي :پس از عمره تمتع ،كسي كه حج تمتع انجام ميدهد ،بايد از مكه محرم
شود .زمان احرام حج تمتع بايد به گونهای باشد كه وقوف در عرفه ،در روز نهم ذی
الحجه را درک كند ،اگر چه مستحب است روز ترويه (هشتم ذی الحجه) احرام ببندد
و عازم مني شود و شب نهم را در منا سپری كند .احرام حج از جهت واجبات ،مستحبات
و تروک احرام ،تفاوتي با احرام عمره ندارد .به گفتهی شيخ طوسي و گروهي از فقهای
اهل سنت اما در روز هفتم ذی الحجه ،بعدازظهر در مكه ،خطبه ميخواند و به مردم
فرمان ميدهد كه از صبح روز هشتم عازم منا شوند .اين خطبه ،يكي از خطبههايي است
كه در مناسك حج ،سنت است .آن گاه امام با مردم نمازهای ظهر و عصر و مغرب و
عشای روز هشتم و نماز صبح روز نهم را در منا ميخواند و پس از طلوع خورشيد
عازم عرفه ميشود .به نظر اهل سنت ،مستحب است نماز ظهر و عصر در روز ترويه،
در منا خوانده شود ،ولي در مذهب اماميه مستحب است (غير از امام و امير الحاج)،
محرمي پيش از نماز ظهر و عصر از مكه خارج نشود .اما مستحب است امام ،نماز ظهر
و عصر ترويه را در منا بجا آورد .همچنين طبق مذهب اماميه ،مستحب است زائر از
مقام ابراهيم يا حجر اسماعيل احرام ببندد .احمدبنحنبل معتقد است :امام ،روز هفتم
خطبه نميخواند .طبق مذاهب اماميه هنگام ظهر روز عرفه ،به نظر مشهور اماميه ،افراد
محرم بايد لبيك را قطع كنند و به نظر فقهای اهل سنت حنبليه و حنفيه و شافعيه تا
زمان رمي جمرهی عقبه در روز عيد قربان كند ،لبيك را تكرار ميكند و مالكيه هنگام
ظهر روز عرفه،تلبيه را قطع ميكند ولي كسي كه در عرفه محرم شده باشد تا رمي
جمرهی عقبه تكرار ميكند( .نك :طوسي ،خالف485/1 ،؛ موسوی خميني ،مناسك)144 ،

 مستحبات وقوف در عرفاتدر بيشتر مستحبات و آداب وقوف در عرفات ،مذاهب اسالمي اتفاق نظريه دارند؛ مانند
طهارت از حدث و مشغول بودن به ذكر و تهليل و تحميد و ثنای الهي و فرستادن
صلوات بر پيامبر (ص) و زياد دعا خواندن ،اگر چه از جهت حجم و كميت و كيفيت،
مستحباتي كه در فقه اماميه آمده و ادعيه و نمازها و اذكاری كه در متون فقهي و روايي
اماميه مندرج است ،به هيچ وجه قابل قياس با متون فقهي مذاهب چهارگانهی اهل سنت
نيست .كافي است مقايسه شود آنچه در فقه مذاهب اهل سنت آمده ،با دعای عرفهی
حضرت سيد الشهدا (ع) و دعای عرفهی صحيفهی سجاديه ،تا غنای معنوی و معرفتي
و توحيدی مذهب اهل بيت (ع) آشكار گردد( .نك :جزيری597-599/1 ،؛ عالمه حلي،
تذكره.)169/8 ،

 انجام مراسم برائت از مشرکینپس از شهادت حجاج ايراني در سال  1376توسط عمّال سعودی مراسم برائت از
مشركين همه ساله در صبح روز هشتم ذی الحجه در صحرای عرفات برگزار ميشود.
در اين مراسم سياسي مخصوص ابتدا مناجات حضرت علي (ع) پخش و پس از قرائت
قرآن و انجام دادن شعار مرگ بر آمريكا و اسرائيل و شعارهای وحدت گونه برای امت
اسالمي پيام حضرت آيت اهلل خامنهای به زبانهای عربي و انگليسي قرائت ميشود.

 زمان کوچ از عرفاتپس از غروب خورشيد ،برای وقوف مشعر الحرام ،امام همراه ديگر حجاج از عرفات
كوچ ميكنند .در حاليكه در هنگام حركت ،ميانه روی و اقتصاد در راه رفتن و دوری از
شتاب زدگي را مراعات ميكنند و به ذكر و دعا و توجه به خداوند سبحان مشغول
ميشوند( .نك :شهيد اول ،دروس421/1 ،؛ محقق حلي255/1 ،؛ سيد سابق525/1 ،؛
ابن قدامه ،الكافي1004/11 ،؛ نمری قرطبي534/10 ،؛ عالمه حلي ،تذكره)193-194/8 ،
برخي از مذاهب اهل سنت؛ مانند حنبليه تصريح كردهاند كه مستحب است پيش از امام
كوچ نكنند.

 وقوف در مشعر الحرامدر سوره بقره ،آيه  198آمده است( :لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مّن رَّبّكُمْ فَإِذَا
أَفَضْتُم مّنْ عَرَفتٍ فَاذْكُرُوا اللَّ َه عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ َكمَا هَدَ ل كُمْ وَإِن كُنتُم مّن
قَبْلِهِ لَ ِمنَ الضَّالّينَ؛ اشكالى بر شما نيست كه در پىِ فضل [و احسان] پروردگارتان باشيد.
پس چون از عرفات كوچ كرديد ،خدا را نزد مشعر الحرام ياد كنيد و به ياد او باشيد،
آنگونه كه شما را هدايت كرد و پيش از آن ،از گمراهان بوديد).

 نماز مغرب و عشاء شب عید قربان و چگونگی آنمستحب است نماز مغرب و عشا را تا مزدلفه به تأخير اندازد ،اگرچه ثلث شب نيز
بگذرد و دو نماز را با يك اذان و دو اقامه به صورت جمع بخواند و نوافل مغرب را
پس از عشا بجا آورد و اگر از رسيدن به مزدلفه پيش از نصف شب ناتوان شد ،نماز
مغرب و عشا را بين راه بجا آورد اما از جهت قصر و اتمام ،وظيفهاش مانند عرفات
است.

 -مستحبات وقوف در مزدلفه

به نظر همه مذاهب اسالمي ،مستحب است :سنگ ريزههايي را كه در منا بايد رمي كند،
از مزدلفه گردآورد؛ شب عيد قربان را به عبادت و دعا به سر برد و پس از نماز صبح
مشغول ذكر و حمد و ثنای الهي شود .كمي قبل از طلوع خورشيد كوچ كند ،بگونه ای
كه از وادی محسّر نگذرد .هنگامي كه به وادی محسر رسيد ،با سرعت بيشتری حركت
كند( .موسوی خمني ،مناسك48 ،؛ كاشاني298/10 ،؛ نمری قرطبي502/11 ،؛ مصری
مزني 894/11 ،و 822؛ شيرازی1044/11 ،؛ مغنيه386-387/1 ،؛ ابن قدامه ،الكافي،
 502/11و 894؛ عالمه حلي،تذكره )202/8 ،طبق مذاهب اماميه ،قبل از طلوع خورشيد
شروع به كوچ ميكند ،ولي نبايد تا پيش از طلوع از سرزمين مشعر الحرام خارج شود.

 فرود آمدن در مناحاجيان ،اندكى پيش از طلوع خورشيد از مشعر الحرام راهى مىشوند تا به انجام دادن
واجبات مِنا برسند كه عبارت است از :رَمْى جَمَره ،قربانى كردن و تقصير يا حَلْق.
در سوره بقره آيه  200آمده است « :إِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَ ِذكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ
أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا َلهُ فِى الْأَخِ َرةِ ِمنْ خَلقٍ» :وچون
آداب ويژه حجّ خود را به جاى آورديد ،همانگونه كه پدران خود را به ياد مىآوريد ،يا
با ياد كردنى بيشتر ،خدا را به ياد آوريد و از مردم كسى است كه مىگويد« :پروردگارا!
به ما ،در همين دنيا عطا كن» ،حال آن كه براى او در آخرت ،نصيبى نيست) .الكافى-
به نقل از زراره :-به امام باقر عليه السالم گفتم :تكبير در ايّام تشريق ،پس از نمازهاست؟
فرمود« :تكبير در مِنا ،بعد از پانزده نماز است و در شهرهاى ديگر ،بعد از ده نماز .اوّلين
تكبير ،پس از نماز ظهر روز عيد قربان است كه مىگويد ":اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر ،ال إله

إلّااللَّه و اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر ،و للَّهالحمد ،اللَّه أكبر على ما هدانا ،اللَّه أكبر على ما رزقنا

من بهيمة األنعام" .و براى اين جهت ،در شهرهاى ديگر ،پس از ده نماز قرار داده شده
كه مردم ،چون در كوچ اوّل حركت كنند ،مردم شهرها از تكبير دست دارند و اهل مِنا
تا وقتى در مِنا هستند ،تا كوچ آخرين گروه ،تكبير بگويند»(.نك :كليني516/4 ،؛ طوسي،
تهذيب 269/5 ،و 139/3؛ عالمه مجلسي)307/99 ،

 پاداش وقوف در مِناواجب است كه حاجيان ،شب يازدهم و دوازدهم ذى الحجّه را تا نيمه شب ،در منا به
سر ببرند و براى كسى كه روز دوازدهم از منا كوچ نكند و هنگام غروب هنوز آنجا
باشد ،واجب است كه شب سيزدهم را نيز در منا به سر ببرد.

 مناسک واجب منا در عید قربانمذاهب اسالمي :براساس آنچه كه پيامبر خدا در حجـه الوداع انجام دادهاند؛ سه عمل
واجب ،در روز عيد قربان ،در منا ،بايد انجام پذيرد .1 :رمي جمره عقبه  .2ذبح قرباني
 .3حلق يا تقصير( .نك :ابن رشد قرطبي652/1 ،؛ مغنيه387-388/1 ،؛ سيد سابق،
527/1؛ شهيد ثاني525/1 ،؛ موسوی خميني ،مناسك )408-444 ،جنس و اندازه شنها
بايد به اندازه ريگ باشد و به غير ريگ؛ مانند كلوخ و خزف (سفال) صحيح نيست و
از جهت اندازه بايد؛ مانند شن ،ريز نباشد و زياد بزرگ هم نباشد و بايد سنگريزهها از
حرم باشد ،البته از مسجدالحرام يا مسجد خَيف جايز نيست و مستحب است از مزدلفه
برداشته شود .به نظر مشهور ،بايد سنگها بكر باشد و پيش تر برای رمي از آنها استفاده
نشده باشد.

 چگونگىِ سنگ زدندر رَمْى جَمَره ،نيّت خالص ،شرط است و اينكه با هفت سنگريزه انجام شود و
چيزهاى ديگرى كه تفصيل آنها در كتابهاى فقهى آمده است .در رَمْى جَمَره ،شش
چيز ،مستحبّ است :داشتن طهارت ،دعا كردن هنگام تصميم بر پرتاب سنگ ،رعايت
فاصله ده تا پانزده زراعى ميان خود و جَمَره ،انداختن به صورت پرتاب و دعا خواندن
براى هر سنگ هنگام پرتاب ،و پياده بودن؛ هر چند كه رَمْى سواره هم جايز است .در
جَمَره عَقَبه ،رو به جَمَره و پشت به قبله بودن و در غير آن ،رو به جمرات و رو به قبله
بودن ،مستحب است .پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله :سنگ زدن به جَمَرهها ،ذخيره روز
قيامت است( .صدوق ،من اليحضره )214/2 ،و نيز فرمودند :هرگاه رَمْى جَمَرات كردى،
براى تو نورى در قيامت خواهد بود( .نك :هندی)78/5 ،

 واجبات رمیالف -نيت ب -پرتاب كردن ج -اصابت به جمره د -تعداد سنگها (در روز عيد قربان
هفت سنگ به جمره عقبه ميزند و روز يازدهم نيز هفت سنگ به جمره اولي ،هفت
سنگ به جمره وسطي و هفت سنگ له جمره عقبه؛ كه  21سنگ ميشود و همين تعداد
را در روز دوازدهم نيز تكرار ميكند ،اين كه بايد به هر جمرهای هفت سنگ بزند؛ از
جمله مسائل مورد اتفاق مذاهب اسالمي است ،اگر چه از احمد بن حنبل نقل است كه
وی ،پنج سنگ را نيز كافي شمرده است( ).نك :موسوی خميني ،مناسك412 ،؛ جزيری،
602-599/1؛مغنيه390/1 ،؛ محقق حلي258/1 ،؛ ابن قدامه1052/11 ،؛ سيد سابق،
 )530/1ه -پشت سر هم انداختن و -زمان رمي جمره عقبه اماميه :از طلوع آفتاب تا
غروب آن ،وقت رمي جمرهی عقبه در روز عيد قربان است ،ولي كساني كه از رمي در
روز معذورند ،ميتوانند شب انجام دهند .زنان كه شب عيد در مشعر وقوف اضطراری
ميكنند و وارد منا ميشــوند ،ميتوانند همان شب عيد ،رمي كنند.

حنبليه :پس از طلوع خورشيد ،رمي جمره عقبه مستحب است ،ولي اول وقت رمي،
بعد از نيمه شب است و اگر رمي را تا شب به تأخير اندازد ،تكليفي ندارد ،و كفاره بر
عهدهی او نيست .حنفيه :پس از طلوع خورشيد رمي جمرهی عقبه مستحب است ولي
زمان مجاز آن از فجر روز عيد تا غروب آن است .شافعيه :رمي پس از طلوع خورشيد
مستحب است ،ولي اگر پس از نصف شب عيد نيز رمي كند كافي است و چنانچه تا
غروب رمي نكند و شب يا روز بعد رمي كند ،تكليفي ندارد و كفاره بر عهدهی او
نيست .مالكيه :از طلوع خورشيد تا ظهر مستحب است ،ولي از طلوع فجر تا ظهر،
وقــت رمي است و تأخير بعد از ظهر جز برای بيماران يا كــسي كه فراموش كرده
جايز نيست ،ولي اگر تا غروب رمي كرد ،كفاره واجب نيست ،اما اگر شب يا روز بعد
رمي كرد ،بايد كفاره دهد( .موسوی خميني ،مناسك 498 ،و 415؛ كاشاني43-48/10 ،؛
ابن قدامه ،الكافي 502/10 ،و  508و  892/11و 766؛ شيرازی896/11 ،؛ نمری قرطبي،
502/10؛ ابن رشد قرطبي )323-326/1 ،چهار مذهب اهل سنت رمي پس از طلوع
خورشيد تا ظهر را مستحب شمردهاند .اين استحباب در فقه اماميه ثابت نيست

 قربانى کردناز اعمال واجب روز عيد قربان در منا ،قربانى كردن است و الزم است كه قربانى ،گاو،
شتر و يا گوسفند باشد .سن و سالمت نيز در قربانى الزم است و بايد حيوان قربانى،
كامل باشد و خيلى بزرگسال و الغر نباشد .هر كس كه توانايى بر قربانى كردن ندارد،
ب ايد به جاى آن ،سه روز روزه در ايّام حج و هفت روز روزه پس از برگشت از حج
بگيرد.

 تراشیدن سرپس از ذبح ،حلق يا تقصير واجب است و انتخاب هر يك از اين دو ،اختيارى است،
مگر براى گروهى از افراد :اوّل ،زنان كه بر آنها تقصير واجب است ،نه حلق ،و اگر
حلق هم بكنند ،مجزى نيست .دوم ،صَروره ،يعنى كسى كه اوّلين بار حج انجام مىدهد،
و بنابر احتياط ،بايد حتماً حلق كند .در تقصير ،كوتاه كردن مقدارى از مو يا ناخن ،كافى
است و براى مُحرم ،هر چه با احرام حرام شده ،با حلق يا تقصير حالل مىشود ،جز زن
و بوى خوش.

 مراحل تحلّل از احراماماميه :خروج از احرام حج ،در سه مرحله انجام ميگيرد:
 .1پس از حلق يا تقصير به جز زن و بوی خوش ساير محرمات احرام حالل ميشود
 .2با انجام طواف زيارت و نماز آن و سعي ،بوی خوش حالل ميشود.
 .3با انجام طواف نسا و نماز آن ،زنان بر او حالل ميشوند.
به نظر همه مذاهب اهل سنت حتي مالكيه ،تحلل از احرام در دو مرحله انجام ميگيرد.
به نظر حنبليه ،حنفيه و شافعيه آن دو مرحله عبارتند از .1 :پس از حلق يا تقصير به جز
زن ،تمامي محرمات احرام حالل ميشوند .2 .پس از طواف زيارت ،زن نيز حالل
ميشود.

مالكيه :دو مرحله تحلل به نظر مالكيه عبارتند از .1 :پس از حلق يا تقصير ،به جز بوی
خوش و زن ،ديگر محرمات حالل ميشود .2 .پس از طواف زيارت ،بوی خوش و زن
نيز حالل ميشود( .عالمه حلي344/8 ،؛ موسوی خميني ،مناسك450 ،؛ ابن قدامه،
المقنع 68/10 ،و 674/11 -64؛ طوسي ،خالف458/1 ،؛ سيد سابق527/1 ،؛ مغنيه،
 )374/1برخي از حنفيه از قول شافعي نقل كردهاند كه حلق يا تقصير واجب نيست و
با رمي جمره عقبه ،تحلل از احرام حاصل ميشود ،چنان كه با سعي صفا و مروه تحلل
از احرام عمره حاصل ميگردد.

 طواف زیارتپس از خروج از منا زائرين به مكّه مكرمه مراجعه و طواف زيارت يا طواف حج تمتع
را در مسجـدالحرام انجام ميدهند .پس از مناسك منا در روز عيد قربان ،انجام طواف
زيارت ،از واجبات و اركان حج است .طبق يك نظريه ،آيه كريمه« :وَليَطَّوفوا بالبَيتِ
العَتيق» (حج )29 :بر اين طواف تطبيق شده است .طواف زيارت از جهت شرايط و
واجبات و كيفيت ،حتي آداب و مستحبات ،به جز نيت ،با طواف عمره تمتع تفاوت
ندارد و نظريات مربوط به مذاهب مختلف اسالمي كه در طواف عمره تمتع گذشت،
در اينجا نيز مطرح ميشود( .نك :موسوی خميني ،مناسك462-463 ،؛ سيد سابق،
541/1؛ شهيد ثاني543/1 ،؛ شهيد اول،دروس457 ،؛ جزيری589/1 ،؛ عالمه حلي،
تذكره)347/8 ،

 نماز طواف زیارتاماميه :نماز طواف از واجبات حج است و پشت مقام ابراهيم گزارده ميشود.
حنبليه :سنت است .حنفيه :سنت مؤكد (واجب) است .شافعيه :سنت است و نافله يا
فريضهای ديگر كفايت از آن ميكند.

مالكيه :واجب است ،ولي گزاردن آن پشت مقام ابراهيم مستحب است.
نماز طواف زيارت مانند نماز طواف عمره تمتع است جز در نيت( .نك :شهيد اول،
دروس457،؛ جزيری590-594/1 ،؛ موسوی خميني ،مناسك)462 ،

 طواف نساءطواف نساء و طواف زيارت ،از واجبات حج است و چگونگى آن دو و نمازشان ،مثل
ساير طوافهاست .با بجا آوردن آن دو ،مىتوان از احرام خارج شد ،و زن هم حالل
گردد.

 بیتوته در منازائرين در شب يازدهم و دوازدهم در منا بيتوته خواهند كرد و برای هر شب نيز نيت
خود را مطرح و سپس برای روز يازدهم جمره وسطي و عقبي و در روز دوازدهم جمره
سه گانه اولي وسطي و عقبي را به  7عدد سنگ برای هر كدام رمي خواهند نمود و پس
از آن ظهر منا را به سوی مكه ترک خواهند كرد.

 رمی ایام تشریق :رمی جمرات سه گانه در روزهای یازدهم و دوازدهممذاهب اسالمي :بر حجاج واجب است كه روزهای يازدهم و دوازدهم ،سه جمره اولي،
وسطي و عقبه را رمي كنند و به هر يك از آنها هفت سـنگريزه بيندازند .به روزهای
يازدهم ،دوازدهم و سيزدهم ذی الحجه «ايام تشــريق» ميگويند؛ به اين دليل كه عربها
گوشتهای قرباني را در اين سه روز خشك ميكردند( .نك :عميد)687/1 ،

 کوچ از منا در روز دوازدهم (نَفر اول)طبق آيه شريفه « وَ اذْكُرُوا اللَّهَ في أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ وَ
مَنْ تَأَخَّرَ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ لِ َمنِ اتَّقى » (بقره )202 :به اتفاق مذاهب اسالمي پس از رمي
جمرات ،بعد از ظهر روز دوازدهم حاجيان ميتوانند از منا كوچ كنند و نفر قبل از ظهر
جايز نيست؛ به اين نفر ،نفر اول گويند .از حكم جواز نفر اول چند گروه استثنا شدهاند.
(نك :موسوی خميني ،مناسك483 ،؛ عالمه حلي ،تذكره371-372/7 ،؛ سيد سابق،
535/1؛ ابن قدامه ،الكافي 1054/11 ،و  ،904شيرازی848-850/11 ،؛ طبرسي)299/1 ،
از احمد بن حنبل نقل شده :سزاوار نيست كسي كه ميخواهد در مكه ساكن شود ،در
نفر اول كوچ كند .همچنين مالك گفته است :كساني كه اهل مكه هستند و عذری ندارند،
در نفر اول كوچ نكنند.

 خطبه امام پیش از نفر اوليك خطبه در بعدازظهر روز دوازدهم مستحب است .در خطبه پيش از نفر اول ،امام،
مناسك حج از جمله تخيير ميان تعجيل يا تأخير در كوچ را به حجاج آموزش ميدهد
و با آنها خداحافظي ميكند.

 عمره مفردهعمره مفرده در همه ماههای سال در مكه مكرمه توسط مسلمانان انجام ميشود ولي در
كيفيت اجرای اعمال بين شيعه اماميه و اهل سنت تفاوت هايي وجود دارد.
 اعمال واجب عمره مفرده از نظر فقهای اماميه و اهل سنتاماميه.1 :محرم شدن در ميقات  .2لبيك گفتن  .3طواف  .4نماز طواف  .5سعي بين صفا
و مروه  .6تقصير  .7طواف نساء  .8نماز طواف نساء

همه فرقههای اهل سنت .1 :محرم شدن در ميقات  .2طواف قدوم يا طواف تحيّت .3
نماز طواف  .4سعي بين صفا و مروه  .5تقصير (نك :موسوی خميني ،مناسك-316 ،
315؛ ابن رشد قرطبي345-346/1 ،؛ جزيری589/1 ،؛ شهيد اول ،دروس400-401 ،؛
طوسي ،مبسوط351/1 ،؛ مغنيه)354/1 ،

 طواف قدوماهل سنت اولين طوافي را كه شخص محرم پس از ورود به مكه و پيش از وقوف به
عرفات انجام ميدهد« ،طواف قدوم» يا «طواف تحيّت» مينامند ،چون شبيه نماز تحيت
مسجد است .طبق نظريهی مذاهب چهارگانه اهل سنت ،برای مُفرِد (به جا آوردندهی
حج) كه از خارج وارد مكه ميشود ،و برای وقوف به عرفات وسعت وقت دارد ،انجام
طواف قدوم سنت است ،به نظر فقهای اماميه هم برای مفرد و قارِن (كسي كه حج اِفراد
و حج قِران انجام ميدهد) پيش از وقوف به عرفات ،انجام طواف ،مستحب شمرده شده
است ،اگر چه مشهور اماميه ،اصطالح طواف قدوم را به كار نبردهاند و تنها برخي از
آنها؛ مانند شيخ طوسي در مبسوط از آن نام بردهاند .ضمناً در عمره تمتع و عمره مفرده،
انجام طواف مستحب پيش از طواف واجب ،ميان اماميه محل اختالف است( .همان)

 طواف زیارتمذاهب اسالمي :طواف زيارت يا طواف افاضه ،بر تمام حجاج؛ اعم از متمتع ،يا قارن
يا مفرد ،واجب است و بايد پس از اعمال روز عيد قربان آن را انجام دهند .طبق نظريهی
تفسيری ،آيه  ،29سوره حج « ثُمَّ لْيَ ْقضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ»
اشاره به اين طواف دارد .ابن رشد قرطبي345-346/1 ،؛ جزيری590-589-/1 ،؛ مغنيه،
)353/1

 طواف نساءاماميه :در عمره مفرده و اقسام سه گانهی حج ،واجب است طواف نساء انجام شــود و
با انجام آن ،زنان حــالل ميشوند .مذاهب چهارگانه اهل سنت ،منكر طواف نساء
هستند و از آن ،نه به عنوان واجب و نه به عنوان مستحب نام نبردهاند و زنان را با طواف
زيارت حالل ميشمارند( .نك :موسوی خميني ،مناسك 506 ،و 508؛ ابن رشدقرطبي،
344/1؛ جزيری589/1 ،؛ شهيد اول ،دروس400-401 ،؛ طوسي ،مبسوط351/1 ،؛ مغنيه،
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 طواف وداعاماميه و مالكيه :مستحب است .حنبليه و حنفيه :واجب است .شافعيه :دو قول است:
واجب و مستحب( .همان)

 طواف مستحبعالوه بر طوافهايي كه گفته شد« ،طواف مستحب» كه ميتوان در مدت اقامت در مكه
آن را انجام داد( .همان) طبق مذهب اماميه در هر شبانه روز گزارده ده مرتبه طواف،
مستحب است.

 حلق یا تقصیر در عمره مفردهاماميه :زنان بايد تقصير كنند ،ولي مردان ميان حلق يا تقصير مخيرند.
ظاهراً فقهای اماميه نيز به افضليت حلق در عمرهی مفرده فتوا ميدهند؛ چنانكه بعضي
از آنها تصريح كردهاند.
منابع و ماخذ

قرآن کریم
ابن اثیر ،مجدالدین مبارک بن محمد،النهایه فی غریب الحدیث واالثر1385 ،هـ ق ،المکتبه
االسالمیه ،قاهره ،ج ،3اقتباس از نرم افزار فرهنگ لغت عربی.
ابن رشد قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد 1403 ،هـ ق ،دارالمعرفة ،بیروت،
ج .1
ابن قدامه ،عبداهلل بن احمد ،الکافی فی فقه ابن حنبل (فقه حنبلی) ،المصادر الفقهیه 1422 ،هـ ق،
بیروت،

چ اول،ج .11

___ ،المقنع (فقه حنبلی) ،المصادر الفقهیه 1422 ،هـ ق ،بیروت ،چ اول ،ج  10و .11
ابن منظور االفریقی ،جمال الدین محمدبن مکرم ،لسان العرب1405 ،هـ ق ،نشر ادب الحوزه ،ج .12
احسائی (ابن ابی جمهور) ،محمد بن علی ،عوالی الآللى العزیزیه فی االحالدیث الدینیه 1403 ،ه ق،
تحقیق :مجتبی عراقی ،نشر سید الشهدا ،قم ،ج . 1
اصبهانی ،احمد بن عبداهلل ،حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء 1387 ،هـ ق ،دارالکتب العربی ،بیروت،
ج .8
اصفهانی ،حسین بن محمد راغب ،مفردات الفاظ القرآن 1412 ،هـ.ق ،دارالعلم -الدار الشامیه ،لبنان-
سوریه ،اقتباس از نرم افزار فرهنگ لغت عربی.
برقی قمی ،احمد بن محمد ،المحاسن 1413 ،هـ ق ،تحقیق :سید مهدی رجائی ،مجمع العالمی
ألهل البیت ،ج .2
جزیری ،عبدالرحمن ،الفقه علی المذاهب األربعة ،دارالفکر ،بیروت ،ج .1

جعفر پیشه فرد ،مصطفی ،درسنامه درآمدی بر فقه مقارن1389 ،هـ ش ،نشر معاونت امور روحانیون
بعثه مقام معظم رهبری ،تهران ،چ اول.
جمعی از صاحبنظران ،حج (مجموعه مقاالت)1361 ،هـ ش ،چاپ وزارت ارشاد ،مقاله حج پیغمبر
(ص) /کاظم مدیر شانچی)
جناتی ،محمد ابراهیم1411 ،ه ق ،الفقه المقارن ،مجمع شهید صدر ،قم.
جوادی آملی ،عبداهلل ،بی تا ،عرفان حج ،نسخه الکترونیکی ،اقتباس از سایت

www.hadj.ir/book1/5.htm

حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه 1403 ،ه ق ،دار احیاء التراث
العربی،

بیروت ،ج .8

حسینی زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس ،بی تا ،اقتباس از نرم افزار فرهنگ لغت عربی.
خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد أو مدینة االسالم 463 ،هـ ق ،المکبة السلفیة ،مدینه ،ج .5

دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه1377 ،هـ ش ،دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم ،اقتباس از سایت
www.loghatnaameh.org

زارعی سبزواری،عباسعلی ،پرتوری از اسرار حج ،بی تا ،مؤسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت (ع)،
نسخه الکترونیکی

www.askquran.com

سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن ابی داود ،بی تا ،دارالفکر ،بیروت ،ج .2
السید سابق ،فقه السنه 1419 ،هـ ق ،دارالفکر ،بیروت ،لبنان ،چاپ اول ،ج .1
عاملی (شهید اول) ،محمد بن مکی ،اللمعه الدمشقیه 1431 ،هـ ق ،دارالناصر ،قم.

____ ،محمدبن مکی  ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه 1417 ،هـ ق ،مؤسسه نشر اسالمی،
قم،چاپ دوم.
عاملی (شهید ثانی)  ،زین الدین بن علی ،الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه 1424 ،هـ ق،
مجمع الفکر االسالمی ،قم ،ج  ،1چاپ اول.
شیرازی ،ابراهیم بن محمد ،المهذب (فقه شافعی) ،المصادر الفقهیه 1422 ،هـ ق ،بیروت ،چ اول ،ج .11

صالح محمد صالح ،دلیل الحاج المصور 1393 ،هـ ق ،دارالثقافه ،مکه.
طباطبایی یزدی ،سیدمحمدکاظم ،العروة الوثقی مع تعالیق االمام الخمینی 1399 ،هـ ق ،مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،مکتبه علمیه اسالمی ،تهران ،ج .2
الطبرسی ،ابوعلی الفضل بن الحسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن1408 ،هـ.ق ،دارالمعرفه ،بیروت،
ج .1
طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ،المبسوط فی فقه اإلمامیة 1387 ،هـ ق ،المکتبة المرتضویة إلحیاء
اآلثار الجعفریة ،تهران ،ج. 1
_____ ،الخالف 1407 ،هـ ق ،مؤسسه نشر اسالمی ،ج .1
_____ ،تهذیب األحکام 1407 ،هـ ق ،دار صعب ،بیروت ،ج .5
عتر ،نورالدین ،بی تا ،الحج و العمرة ،بی جا.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،تذکرة الفقها1422 ،هـ ق ،مؤسسه آل البیت الحیاء التراث ،قم ،چ اول،
ج .7

_____ ،ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی أحکام الدین1369 ،هـ ش ،ترجمه ابو الحسن
شعرانى ،چ پنجم ،ج.1
عالمه مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار 1403 ،هـ ق ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت،ج .99
عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید1382 ،هـ ش ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چ  ،9ج .1
فاکهی ،محمد بن اسحاق ،أخبار مکّة فی قدیم الدهر و الحدیثه1411 ،هـ ق ،تحقیق :رشدی صالح
ملحس ،منشورات شریف رضی ،قم ،ج .1
قدوری بغدادی ،احمد بن محمد ،المختصر و المعروف به الکتاب (الفقه الحنفی) ،المصادر
الفقهیه 1422،هـ ق ،چ اول ،ج .10
قزوینی ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجة 1395 ،هـ ق ،تحقیق :محمد فواد عبدالباقی،دار احیاء تراث،
بیروت ،ج .2
قشیری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم 1398 ،هـ ق ،دارالفکر ،بیروت ،ج .2
قمی ،جعفر بن احمد ،جامع األحادیث 1413 ،هـ ق ،تحقیق :سید محمد حسینی نیسابوری ،مؤسسه
طبع و نشر التابعة للحضرة الرضویة المقدسة ،مشهد ،چ اول.
قمی ،صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،علل الشرائع 1385 ،ق ،مکتبة الحیدریه ،نجف.
_____ ،من ال یحضره الفقیه 1410 ،هـ ق ،بنیاد فرهنگ اسالمی کوشانپور ،قم ،ج .2
کاشانی ،عالءالدین بن مسعود ،بدائع الصنایع (الفقه الحنفی) ،المصادر الفقهیه 1422 ،هـ ق ،بیروت ،ج
،10چاپ اول.

کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافى 1362 ،هـ ش،تحقیق علی اکبر غفاری ،انتشارات اسالمیه ،تهران ،ج
.4
محقق حلی ،جعفربن حسن ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام 1403 ،ق ،داراالضواء ،بیروت،
ج .1
مرغیناتی ،علی ابن ابی بکر ،الهدایه (فقه حنفی) المصادر الفقهیه 1422 ،ق ،بیروت ،چ اول ،ج .10

مصری مزنی ،اسماعیل بن یحیی ،مختصر المزنی (فقه شافعی) ،المصادر الفقهیه 1422 ،ق ،بیروت،
چاپ اول ،ج .11
مغنیه ،محمد جواد ،الفقه علی المذهب الخمسة1407 ،هـ ق ،بیروت ،ج .1
مکارم شیرازی ،ناصر1376 ،هـ ش ،تفسیر نمونه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران ،ج  ،14چ .6
موسوی خمینی ،سید روح اهلل ،بی تا ،تحریر الوسیله ،مطبعة اآلداب ،نجف ،ج .1
_____ ،مناسک حج با حواشی مراجع 1385 ،هـ ش ،نشر مشعر ،تهران.
موسوی ،سید رضا ،آشنایی با مراسم عبادی مذاهب خمسه 1386 ،هـ ش ،چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی،
مشهد ،چ .1

الموصلی (ابویعلی) ،احمد بن علی ،مسند أبى یعلى 1408 ،هـ ق ،دارالقبله ،جده ،ج .4
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم 1981 ،م ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت ،ج .18
نمری قرطبی ،یوسف بن عبداهلل (فقه مالکی) ،الکافی فی فقه اهل المدینه 1422 ،هـ ق ،المصادر الفقهیه،چاپ
اول ،ج .10

نیسابوری (ابن خزیمه) ،محمد بن اسحاق ،صحیح ابن خزیمة 1412 ،هـ ق ،تحقیق محمد مصطفی
اعظمی ،ج .4
هندی ،علی متقی ،کنز العمّال فی سنن االقوال و االفعال ،مکتب التراث االسالمی 1397 ،هـ ق،
بیروت ،ج اول ،ج .5

