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 يكي از احكام اختصاصي فقه اماميه در مناسك حج و عمره، وجوب طـواف 

 ست. با پوشيدن لباس احرام و تلبيه، محرمات مشخصي بـر مكلـف حـرام   نساء ا

شـخص از احـرام   ، اين محرمات حـالل، و  شود كه تنها با انجام كامل مناسك مي

بيشـتر محرمـات بـا تقصـير يـا حلـق        ،شود. طبق فتواي فقهاي فريقين مي خارج

ا تقصـير يـا   شود؛ اختالف فرق اسالمي در تمتعات جنسي است كه آيـ  مي حالل

بـه نـام طـواف     ،ديگري عملحلق براي حليت اين حرام نيز كافي است يا انجام 

  نيز الزم است.نساء، 

، كـه  »حميد كمالي اردكاني«و المسلمين  االسالم حجةقدر جناب  فاضل گران

سـت، بـا بررسـي ايـن فـرع فقهـي و       پژوهشكده حج و زيارت اپژوهشگران از 

نسـاء   طواف«درباره تحقيقي جامع است توانسته  ،آوري مسائل مرتبط با آن جمع

  انجام دهد.» فقهآن در  نقشو 

گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت نيـز در راسـتاي وظـايف ذاتـي     

الحـج، بـه انتشـار ايـن      ش و نشر آثار پژوهشي در عرصه فقهخود مبني بر گستر

علمـي حـوزوي و    كتاب همت گمارده، تا شايد بتواند با تقديم اين اثر به جوامع
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دانشگاهي، گامي در راستاي نشر آثـار فـاخر پژوهشـي فقهـي برداشـته باشـد و       

  پژوهان را با زواياي اين عمل عبادي مهم آشنا سازد. دانش

بــا آرزوي موفقيــت روزافــزون بــراي نويســنده محتــرم، از خداونــد متعــال  

  نمايد.ياري  ،و گسترش آن :اهل بيتخواستاريم ما را در راه خدمت به فقه 

  گروه فقه و حقوق

  پژوهشكده حج و زيارت
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در شريعت اسالمي، حج از زمره عباداتي است که واجبات و محرمات زيـادي  

در آن قرار داده شده است. شارع مقدس با جعل احکـام متنـوع و متعـدد در ايـن     

اسـت.  فريضه، گامي مهم در جهت تربيت ديني و تقويـت روحيـه تعبـد برداشـته     

آيد. يکي از اين  بخش عمده محرمات حج يا عمره با احرام بستن مکلف، پديد مي

محرمات تمتعات جنسي است که حتي تمتعات همسران از يکـديگر را نيـز در بـر    

گيرد. به يقين، چنين حرمتي زمينه را براي تسلط بر نفس و مشتهيات آن فـراهم   مي

حرمـت التـذاذات جنسـي از همسـر      سازد. اما قطعاً همه محرمـات و از جملـه   مي

  شرعي، با انجام اعمال و مناسک حج يا عمره، رفع خواهد شد.

در خصــوص رفــع تحــريم اســتمتاع از نســاء و التــذاذات جنســي، در شــريعت 

اسالمي، اختالف ديدگاه وجود دارد. فقهاي اماميه بر اين مسئله اتفاق نظر دارنـد کـه   

حالل نخواهد شد؛ ولي در فقه عامه اثـري از   اين استمتاعات جز با انجام طواف نساء

طواف نساء نيست و استمتاعات نيز، همراه با ديگر محرمات احرام، با حلق يا تقصـير  

طواف نساء در فقه اماميه از اهميت بـااليي  رو  از اينگردد.  و طواف زيارت حالل مي

  برخوردار بوده و فروعات فقهي زيادي را به خود اختصاص داده است.
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نظـر   رچه اصل وجوب طواف نساء و برخي احکـام کلـي آن، مـورد اتفـاق    گ

باشد، ولي از ديرباز، بسياري از احکام آن، در آثار فقهـي فقهـاي    فقيهان شيعه مي

اماميه به بحث گذاشته شده است. مباحثي که بـه دليـل ابـتالي زيـاد، ضـرورت      

نسـاء، دايـره   پرداخت به آن نمايان است؛ وضعي يا تکليفي بودن وجوب طواف 

تحليل استمتاعات، جايگزيني طـواف وداع نسـبت بـه طـواف نسـاء، نيابـت در       

اند. در اين ميان  طواف نساء، اثر ترک طواف نساء بر حج يا عمره و... از اين قبيل

جايگزيني طواف وداع با طواف نساء، از اهميت بااليي برخوردار اسـت؛ چراکـه   

انـد،   ء را فراموش نموده و انجـام نـداده  شود که طواف نسا هم شامل شيعياني مي

اند و هم شامل اهل تسـنن کـه طـواف     ولي به جاي آن طواف وداع را انجام داده

اند و سپس مستبصر  نساء را مشروع ندانسته و به جاي آن طواف وداع انجام داده

اند. بحث مهم ديگر، دايره تحليل استمتاعات است که آيا طواف نسـاء تنهـا    شده

گردد و ديگر اسـتمتاعات بـا حلـق يـا تقصـير و طـواف        ليل جماع ميباعث تح

شود يا حليت از تمام استمتاعات و حتـي مقـدمات آن، ماننـد     زيارت، حالل می

  عقد ازدواج نيز منوط به انجام طواف نساء است.

طور که روشن است اين مباحث، آثار تکليفي و وضعي مهمي را در پي  همان

گرچه مباحث مربوط بـه طـواف    هي قابل توجهي است.دارد که نيازمند بحث فق

آوري مسـائل   نساء در کتب استداللي فقهاي شيعه مطرح شده است، ولـي جمـع  

مهم و مورد ابتالي آن، و بررسي عميق فقهي آن، با توجه به آراي فقهـاي عظـام   

طلبيد کتابي در اين راسـتا تـدوين شـود تـا خواننـدگان محتـرم را از        معاصر، مي

اي که در کنار هـر فـرع فقهـي،     گونه نياز کند؛ به به منابع پراکنده ديگر بي مراجعه

  آن را از نظر بگذرانند. ها و نقد و بررسي استدالل
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کتاب پيش رو از سه بخش و يک خاتمه تشکيل شده اسـت. بخـش اول در   

دو فصل مفاهيم و کليات ارائه شده است. در فصـل اول از ايـن بخـش مفـاهيم     

مله مفهوم طواف، رکن، حکم تکليفي و وضعي تبيين شده است و کاربردي از ج

در فصل دوم اقسام طواف از ديدگاه فريقين، و اختصاص طواف نساء بـه اماميـه   

  مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم اين کتاب، که دو فصل را به خود اختصاص داده، به اصل وجوب 

  وب و آثار آن پرداخته است.طواف نساء در اقسام حج و عمره، و نوع اين وج

در بخش سوم، احکام مترتب بر طواف نساء بحث و بررسي شـده اسـت. در   

فصل اول از اين بخش، احکام مترتب بر طواف نساء از جهت تحليـل محرمـات   

به بحث گذاشته شده و در فصل دوم به احکام مترتب بر طواف نساء، از جهـت  

  ت.صحت يا فساد حج و عمره، پرداخته شده اس

در خاتمه کتاب فروعات فقهي مهم طواف نساء مورد پـژوهش قـرار گرفتـه    

است. فروعاتي چون جايگزيني طواف وداع بـا طـواف نسـاء، نيابـت در طـواف      

اي که با ترک طواف نساء متولد شـده و... . در پايـان،    زاده بودن بچه نساء، حالل

  ه شده است.بندي نهايي ارائ از موضوعات مهم مطرح شده در کتاب، جمع
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  بخش اول: کليات و مفاهيم
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 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  

  

  

  

  

  

�<=> اول: � �!"  
  نساء طواف

طواف نساء از دو واژه طواف و نساء تشکيل شـده کـه بـه صـورت ترکيـب      

بايد گفت، طواف مصدر فعل » طواف«شود. در واکاوي واژه  اضافي، استعمال مي

شناسان، بر چرخش چيـزي حـول چيـز ديگـر و      ه لغتکه به عقيد ١است» طاف«

بار چرخيدن متـوالي دور   طواف در اصطالح بر هفت ٢احتفاف به آن داللت دارد.

  ٣گردد. خانه خدا (کعبه) با شرايط معيني، اطالق مي

و برخـي ديگـر از ريشـه     ٤»نسـو «واژه ديگر، يعني نساء را برخـي از ريشـه   

  لفـظ آن،   از غيـر مـرأة  جمـع  نسـوان، همـه   انـد. نسـاء، نسـوه و     دانسـته  ٥»نسأ«
                                                 

 .۴۵۸، ص۷ ج، خليل بن احمد فراهيدي، العين .١

حسـين بـن   ، ؛ مفردات الفاظ القرآن الکريم۴۳۲، ص۳ ج، زکريا احمد بن فارس بن، معجم مقائيس اللغة .٢

 .۲۲۵، ص۹ ج، محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب؛ ۵۳۱ص، محمد راغب

القـاموس الفقهـي لغـة و     ؛۴۴۱، ص۲ ج، ن محمـود اعبـدالرحم ، معجم المصـطلحات و األلفـاظ الفقهيـة    .٣

 . ۳۶۰ص، ي مشکينيميرزا عل، ؛ مصطلحات الفقه۲۳۵، صابوجيب سعدي، اصطالحا

 .۳۰۳ص، ۷ج، العين .٤

  .۲۵۰۸ص، ۶ج، اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح .٥
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اند. در ايـن صـورت    برخي وجه تسميه نساء را، انس آنان با مردان دانسته ١است.

بايد گفت ريشه اين واژه، انس، و در نتيجه، همزه آن از ابتداي کلمه، بـه انتهـاي   

  آن منتقل شده است.

مـال حـج يـا    شود که در پايـان اع  طواف نساء در اصطالح به طوافي گفته مي

  ٢گردد. شود و بعد از آن، استمتاعات زوجين از يکديگر تحليل مي عمره انجام مي

  طواف وداع

و اسـم مصـدر اسـت.     ٣به معنـاي تـرک کـردن بـوده    » ودع«از ريشه » وداع«


	� ������«نويسد:  جوهري مي�� ��
 ����
 � �����
 ��� ����� ���
وداع به کسر واو نيـز   ٤».

    ٥نقل شده است.

طواف وداع طوافي است که هنگام خروج از مکه و بعد از انجام تمام اعمـال  

اين طواف از ايـن جهـت طـواف     ٦دهد. حج و عمره، براي توديع کعبه انجام مي

باشد. نام ديگر آن، طواف صَدر است  اهللا مي وداع ناميده شده که براي توديع بيت

  اند. دانسته ٨هايشان ع به وطنيا رجو ٧که وجه تسميه آن را صدور مردم از مکه

                                                 
  .۳۲۱ص، ۱۵ج همان؛ لسان العرب، .١

االنتصار في انفـرادات  ؛ ۵۵۲، ص۲ ج، (شيخ صدوق) محمد بن علي بن بابويه، من ال يحضره الفقيهر.ک:  .٢

 .۲۳۰، ص۱ج، المذاهب الخمسة يلالفقه ع؛ ۲۵۵، ص)سيد مرتضي( علي بن حسين، اإلمامية

 .۹۶ص، ۶ج، معجم مقاييس اللغة .٣

، ۱۱ ج ،سيد محمد مرتضـي زبيـدي  ، تاج العروس من جواهر القاموس ؛ نيز ر.ک:۱۲۹۵ص، ۳ج ،الصحاح .٤

  .۳۸۵، ص۸ ج، لسان العرب؛ ۴۹۸ص

 .۴۹۸، ص۱۱، جتاج العروس من جواهر القاموس .٥

 .۱۵، ص۲ ج، (عالمه حلي) حسن بن يوسف بن مطهر، ماميةمذهب اإل يتحرير األحكام الشرعية عل .٦

 .۴۳۲، ص۱۱ ج ،(عالمه حلي) حسن بن يوسف بن مطهر، المطلب في تحقيق المذهب يمنته .٧

  .۲۸ص، ميصالح بن محمد بن ابراه، احکام طواف الوداع .٨
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  حج

به فتح  ياسم مصدر، و گاهبه صورت و » حاء«به کسر  ي، که گاه» حج« هواژ

در لغت بـه معنـاي قصـد آمـده      ،١مصدر استعمال شده استبه صورت و » حاء«

گرچه قصد در اينجا عام است و واژه حج براي قصد هـر   ٢».الحج: القصد«است: 

  ٤اند. خي قصد زيارت را اصل معناي حج دانستهولي بر ٣چيزي کاربرد دارد

اهل رو  از اينمعناي اصطالحي اين واژه با معناي لغوي آن ارتباط وثيق دارد. 

اش، از  اند که معنـاي اصـطالحي   لغت بعد از بيان مفهوم لغوي حج، تصريح کرده

نويسـد:   معناي لغوي گرفته شده است. جوهري بعد از تفسير حج به قصـد، مـي  

ر معناي حج اين (قصد) است سپس براي قصد مکه براي انجام مناسک، اصل د«

    ٥».به کار رفته است

  گويد:   باره مي راغب اصفهاني در اين
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در عرف شرع، به قصد خانه خدا، اصل حج، به معناي قصد زيارت است، ولي 

  اختصاص يافته است. ،برگزاري مناسك حجبراي 

  در کالم فقها نيز معناي اصطالحي حج، چنين آمده است:

                                                 
النهايـة  ؛ ۱۸۲ص، ۱جفيروز آبـادي،  ، طي؛ قاموس المح۲۹۱ص، ۲جصاحب بن عباد، ، اللغة يف طيمحال .١

  .۳۴۰، ص۱ جي، بن اثير جزر  مبارك بن محمد، في غريب الحديث و األثر

  .۲۲۶، ص۲ ج، لسان العرب ؛ نيز ر.ک:۲۹، ص۲ ج، معجم مقائيس اللغة ؛۳۰۳، ص۱ ج ،الصحاح .٢

 .۳۴۰، ص۱، جالنهاية في غريب الحديث و األثر .٣

  .۲۱۸، صمفردات ألفاظ القرآن .٤

 .۲۹، ص۲ج، معجم مقائيس اللغة ؛۳۰۳، ص۱، جالصحاح .٥
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معناست و به قصد  مانبه معناي قصد است و در شريعت نيز به ه ربيحج در زبان ع

  دارد.  اختصاص ،مناسك مخصوص، در زمان معلوم يبه منظور ادا ،خانه خدا

البته نسـبت بـه    ،آن يلغو يدر اصطالح شرع، همان معنا» حج«واژه  نيبنابرا

به قصد زيارت خانه خدا به طريق مخصوصي كـه   يعنياست؛  ،خاص وديمقص

  .است افتهيشرع آن را بيان كرده، اختصاص 

  عمره

بـدون   ،از اهـل لغـت   ياريبسـ مشتق شده است. » عمر«از ريشه » عمره«واژه 

ابن منظور بـر ايـن    ٢.اند هر نموديارت تفسيه عمره، آن را به زيبه وجه تسم هاشار

انـد کـه زيـارت موضـع عـامر و آبـاد        رو عمره گفته ره را از آنباور است که عم

  ولي ابن فارس اين ريشه را داراي دو معنا دانسته است: ٣است.
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که يکي بر بقا و امتداد زمان، و ديگـري   عين، ميم و را دو اصل صحيح هستند

  گيرد، داللت دارد.  رود و اوج مي بر چيزي مانند صوت و غير آن، که باال مي

وي در ادامه، واژه عمره را برگرفته از اصل دوم دانسته اسـت؛ چراکـه وقـت    

                                                 
السـرائر الحـاوي لتحريـر    ؛ ۲۹۶، ص۱ ج، ابوجعفر محمد بـن حسـن طوسـي   ، المبسوط في فقه اإلمامية .١

 .۵۰۶، ص۱ ج، ابن ادريس حلي، يالفتاو

 .۷۵۷، ص۲ ج، الصحاح؛ ۴۳، ص۲ ج، المحيط في اللغة؛ ۲۹۷، ص۳ ج، النهاية في غريب الحديث و األثر .٢

 .۶۰۵، ص۴ ج، لسان العرب .٣

 .۱۴۰، ص۴، جمعجم مقائيس اللغة .٤



 

 

۲
۳

 
يم

اه
مف

و 
ت 

ليا
ک

ل: 
 او

ش
خب

شناسـان عمـره را برگرفتـه از     ولـي ديگـر لغـت    ١برد. تلبيه صداي خود را باال مي

در  ٢اند. راغـب اصـفهاني بـه تبـع زبيـدي      رت، آبادي و حيات دانستهمعناي عما

�«نويسد:  باره مي اين�
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عمره زيارتي اسـت  «؛ ٣»

  ».که در آن آبادي و زنده شدن دوستي است

��B0� 1` �_�0 � �0^«اند:  گونه بيان نموده برخي نيز وجه تسميه عمره را اين
>#C �^*�
». گيـرد  به اين اسم ناميده شده است چون در تمـام عمـر انجـام مـي    «؛ ٤»+�*� , 

رسد بيشـتر   ولي شاهدي براي اين وجه تسميه در کتب لغت نيافتيم و به نظر مي

  از روي ذوق بيان شده باشد.  

مرحوم مصطفوي اصل معناي عمر را تداوم حيات، آباد کردن و ضد خـراب  

سته، و معتقد است از آنجا که مسجدالحرام به وسيله عبـادت و اطاعـت خـدا    دان

  ٥گردد. شود، عمره اطالق مي گردد، به اعمال خاصي که انجام مي آباد مي

گفته، تناسب بيشتري با ريشـه   رسد اين معنا، به خالف معاني پيش به نظر مي

  تري دارد.  لغت داشته و وجه تسميه روشن

هي، به قصد کعبه بـراي انجـام مناسـکي خـاص، ماننـد      عمره در اصطالح فق

چنـين   ٧از عمره به حج اصغر نيز ياد شـده اسـت.   ٦شود. طواف و سعي، گفته مي

  است: 7اي در قبال حج اکبر، و برگرفته از روايتي از امام صادق تسميه
                                                 

 .۱۴۱ص، ۴، جمعجم مقائيس اللغة .١

 .۲۶۱، ص۷ ج، تاج العروس من جواهر القاموس .٢

  .۵۸۶، صمفردات ألفاظ القرآن .٣

 .۹ص، ۳ج، وهبة الزحيلي، و ادلته يالفقه االسالم .٤

 .۲۲۰و  ۲۱۹ صص، ۸ جحسن مصطفوي، ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم .٥

 .۹ص، ۳الفقه االسالمي و ادلته ج ؛۲۶۲، صالقاموس الفقهي لغة و اصطالحا .٦

 .۷۷، صالقاموس الفقهي لغة و اصطالحا ؛۵۴۲، ص۲ ج، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية .٧
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در مـورد روز حـج اکبـر سـؤال      7گويد: از امام صـادق  عمار مي بن  معاوية

آن روز، روز قرباني است و حج اصـغر  «کردم. حضرت در جواب فرمودند: 

  ». عمره است

  ركن

ـ  رکَن و رکَـن يـرکُن بـه کـار     اين واژه به تصريح اهل لغت به صورت رکن ي

رود. مصدر اين فعل، رکَن و رکون، بـه معنـاي ميـل و اطمينـان پيـدا کـردن،        مي

تـر   ابن فارس ريشه اين لغت را قوت دانسته و رکن الشيء را جانب قوي ٢است.

توان گفت: رکن، بخشي از يـک شـيء    به طور کلي مي ٣يک چيز برشمرده است.

بـراي قـوت نيـز    رو  از ايـن شود و  م و قرار حاصل مياست که با تکيه بر آن، آرا

پس قوت، عزت و قدرت، آثار سـکون و   ٤گيرد. مورد استفاده و استعاره قرار مي

  ٥اطمينان است.

اين واژه با حفظ معناي لغوي خود، بـه سـه اصـطالح در فقـه کـاربرد دارد.      

گونـه   اصطالح اول در مسائل مربوط به نماز است. رکـن در ايـن اصـطالح ايـن    

 تعريف شده است:
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  .۲۹۵، ص)صدوق(شيخ   بن بابويه يمحمد بن عل، معاني األخبار .١

  .۲۱۲۶، ص۵ ج ،؛ الصحاح۲۴۸، ص۶، جاللغةالمحيط في  ؛۳۵۴، ص۵، جكتاب العين .٢

  .۲۱۲۶، ص۵، جالصحاحنيز ر.ک:  ؛۴۳۰، ص۲، جمعجم مقائيس اللغة .٣

 .۳۶۵، صمفردات ألفاظ القرآن .٤

 .۲۲۲، ص۴ ج ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم .٥
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  ناميم. چنين رکني را رکن صالتي مي

گـردد؛ اسـتعمال اول مربـوط بـه      در حج استعمال ميدو اصطالح ديگر رکن 

شود که تنهـا   برخي مناسک حج يا عمره است. در حج به اعمالي رکن اطالق مي


 � �#0«ترک عمدي آن مبطل است:  , o�N�G
 �#d�
 �7 �3  �06 >0�6 XC�0�
 J@
Z09�
 J�� 
�^� >C�+ >#d=�.«دارد؛ تفـاوت  صالةرکن در بنابراين رکن در حج با  ٢ 

به اين نحو که رکن صالتي اعم از رکن حجـي اسـت؛ چـون بـر عملـي اطـالق       

شود که ترک عمدي و سهوي آن مبطل اسـت، ولـي در حـج، تـرک سـهوي       مي

گفتني است تنها دو عمل از اعمال حج است که تـرک عمـدي يـا     ٣مبطل نيست.

سهوي آن، مبطل حج خواهد بود. اين دو عمل وقوفين، يعني وقوف در مشعر و 

است. اگر کسي عمداً يا سهواً هيچ يک از وقوف اختياري يا اضـطراري   فات،عر

؛ وگرنه هر يک از وقوفين، بـه  ٤عرفات و مشعر را درک نکند، حجش باطل است

  ٥نمايد. تنهايي، رکن حجي است و تنها ترک عمدي آن، حج را باطل مي

                                                 
 يكـ كر يعـامل   بـن حسـين   يعلـ ، جامع المقاصد في شرح القواعد؛ نيز ر.ک: ۲۷۴، صمصطلحات الفقه .١

  .۱۹۹، ص۲ ج، )يمحقق ثان(

احمـد بـن محمـد مقـدس     ، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ۲۷۵ص، مصطلحات الفقه .٢

 .۷۹، ص۱۳ ج، سبزواري سيد عبداالعلي، مهذب األحكام ؛۶۲، ص۷ ج، اردبيلي

ن فـي شـرح إرشـاد    روض الجنـا ؛ ۲۸۷، ص۴ ج، جعفر سبحاني، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراءر.ک:  .٣

  .۶۶۵، ص۲ ج، )يشهيد ثان( يعامل  يالدين بن عل زين، األذهان

كشـف الغطـاء عـن مبهمـات     ؛ ۱۳۶، ص۱۸ ج، حسن نجفي، محمدجواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

، يفـي شـرح العـروة الـوثق     يمصباح الهـد ؛ ۴۲۹، صالغطاء ي كاشفجعفر بن خضر نجف، الشريعة الغراء

  .۴۳۶، ص۱۲ ج، يآمل  يتقمدميرزا مح

  .۱۶۸، ص۵ ج ،يمحمد فاضل لنکران، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحج) .٥
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هـاي   ماستعمال دوم مربوط به زواياي چهارگانه کعبه مشرفه است کـه بـه نـا   
  ١رکن عراقي، رکن شامي، رکن يماني و رکن اسود يا رکن حجر معروف است.

  حكم تكليفي

، ٢معاني مختلفي بيان شده است؛ از جمله عـدل » حکم«در مراجع لغت، براي 

برخـي اصـل معنـاي حکـم را منـع، و بقيـه        ٥، علم و فقه.٤، قضاوت عادالنه٣منع

در اين ميـان مرحـوم مصـطفوي در     ٦د.ان معاني، از جمله قضا، را بدان برگردانده

  نويسد:   مورد اصل معناي حکم چنين مي
اصل واحد در اين ماده اين است که چيزي بر موضوعي حمل شـود و چيـزي   

شـود. بـه همـين     است که به وسيله آن امر و نهي به صورت جزمي محقـق مـي  

، در گردد و به دليل اخذ قيد يقين و جـزم در آن  مناسبت بر قضاوت اطالق مي

معناي فقه، علم، منع، رد، اتقان و هر چيزي که اختالف و ترديد در آن نيست، 

  ٧شود. استعمال مي

  با وجود اين بعيد نيست اصل معناي حکم، منع باشد و ديگر معاني، بدان بازگردد.
بـه معنـاي انجـام کـاري      ،»کلفة«ريشه تکليف در لغت مصدر باب تفعيل، از 

  مين راستا تکليف کردن، امر نمـودن بـه چيـزي کـه     در ه ٨همراه با مشقت است.
                                                 

 .۲۰۱، ص۲ ج، سيد محمد صدر، ما وراء الفقه ؛۲۷۵ص، مصطلحات الفقه .١

  .۳۸۶، ص۲، جالمحيط في اللغة .٢

  .۲۴۸، صمفردات ألفاظ القرآن؛ ۹۱، ص۲، جمعجم مقائيس اللغة .٣

 .۴۱۹، ص۱ ج، ية في غريب الحديث و األثرالنها .٤

  .۱۴۰، ص۱۲، جلسان العرب .٥

، ۲ جي، احمد بن محمد فيوم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ ۹۱، ص۲، جمعجم مقائيس اللغة .٦

 .۱۴۵ص

 .۲۶۴، ص۲، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريم .٧

  .۱۴۲۴، ص۴ ج ،الصحاح .٨
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به همين مناسبت بـر اعمـال شـرعي، تکليـف      ١باشد. بر شخص سخت است، مي

  ٢گردد؛ چراکه نوعاً مشقت و محدوديتي بر شخص دارد. اطالق مي

فعال ه اخطاب شرع متعلق بحکم در اصطالح، تعاريف مختلفي دارد. برخي، 

چهـار حكـم   » اقتضـا «مراد از  ٣اند. را حکم دانسته به نحو اقتضا يا تخييرمكلفين 

از ؛ مـراد  است كه در آنها طلب وجود دارد وجوب، حرمت، كراهت و استحباب

طـور کـه روشـن اسـت، ايـن تعريـف از حکـم،         همان ٤اباحه است. نيز »تخيير«

برخـي از ايـن   رو  از ايـن شـود.   عموميت ندارد و تنها شامل احکام تکليفيـه مـي  

حکم، تشـريع صـادر   «اند:  گونه تعريف کرده نموده، و حکم را اينتعريف عدول 

  ٥».از طرف خداوند براي تنظيم زندگي انسان است

شود. مطابق تعريف  بندي، حکم به تکليفي و وضعي تقسيم مي در يک تقسيم

پـذيرد   ياست كه به افعال انسان تعلق م يهر حكميادشده، مراد از حکم تکليفي 

وجـوب   ،حرمـت شـرب خمـر   مانند  ٦؛تباط داردو رفتار او اربه عمل  و مستقيماً

بـر   يگستر موات و وجوب عدالت ياراض يمباح بودن احيا ،وجوب انفاق ،نماز

عمـل مكلـف را    يچگـونگ  يها پيداست، حكم شـرع  كه از اين مثال حاكم. چنان

و اجتمـاعيش چگونـه    يكند كـه رفتـار فـرد    ياو مقرر م يكند و برا يمشخص م

، يو غيـر عبـاد   يمحيط خانواده و بيرون از خانواده، از نظر امور عباد درو  باشد

                                                 
  .۳۰۷، ص۹، جان العربلس؛ ۱۴۲۴، ص۴ ج ،الصحاح .١

  .۹۸، ص۱۰، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريمر.ک:  .٢

  .۳۹، ص۱ ج ، شهيد اول،القواعد و الفوائد .٣

سـيد  ي، شـاهرود هاشـمي  از پژوهشـگران زيـر نظـر     يجمعـ ، :فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت .٤

  .۴۳ص، ۱ج، وهبة الزحيلي، ياصول الفقه االسالم؛ ۶۱۶، ص۱ ج،  يمحمود هاشم

  .۶۱ص، ۱ ج، شهيد محمدباقر صدر، دروس في علم األصول .٥

  .۳۶۳ص، محمدجواد مغنيه، علم أصول الفقه في ثوبه الجديدر.ک:  .٦
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حکم تکليفي به پنج قسم وجـوب، حرمـت، کراهـت،     بايد انجام دهد. يكار  چه

  ١شود. استحباب و اباحه تقسيم مي

  حكم وضعي

بايد » وضعي«معناي لغوي و اصطالحي حکم بيان شد. در تبيين معناي لغوي 

و ايجـاد   ٣کـردن  ، اسقاط٢آوردن ، به معناي پايين»وضع«به گفت اين واژه منسوب 

است. برخي معناي اصلي اين واژه را قرار دادن چيـزي در محلـي    ٤کردن و خلق

  ٥اند. اند و بقيه معاني را بدان بازگردانده دانسته

ارتباط بـه فعـل مكلـف     است كه مستقيماًحکم وضعي در اصطالح، حکمي 

بـه نحـو غيـر     ،كند كـه در رفتـار انسـان    مقرر ميندارد؛ بلكه وضعيت خاصي را 

تأثير دارد؛ نظير قانون زوجيت كـه از طـرف خـدا تشـريع شـده اسـت.        ،مستقيم

در صورتي كه شرايط در طرفين موجود بود و عقد زوجيـت   ،براساس اين قانون

مثالً  ؛كند و زن در مقابل مرد وظيفه خاصي پيدا مي ،، مرد در مقابل زنشدبرقرار 

شوهر تمكين كند. ارتباط احكام وضـعي  از ايد نفقه زن را بدهد و زن بايد مرد ب

يك حكم تكليفي  ،چرا كه هر حكم وضعي؛ با احكام تكليفي بسيار نزديك است

 ،حكـم تكليفـي   ،در كنار خود دارد. زوجيت حكم وضـعي اسـت و در كنـار آن   

حكـم  موجود است. ملكيـت   ،يعني وجوب نفقه بر مرد و وجوب تمكين بر زن

حكم تكليفي عدم جواز تصرف غيـر مالـك در مـال     ،وضعي است و در كنار آن
                                                 

  .۶۳و  ۶۲صدروس في علم االصول، ص .١

 .۱۱۷، ص۶، جمعجم مقائيس اللغة .٢

 .۶۶۲، ص۲ ج، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٣

 .۸۷۴، صمفردات ألفاظ القرآن .٤

  .۱۳۰، ص۱۳، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريم .٥
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بنابراين روشن است که حکم وضعي، طلب يا  ١موجود است. ،مگر به اذن مالك

تخيير نيست؛ گرچه در اينکه حکـم وضـعي منتـزع از حکـم تکليفـي اسـت يـا        

  ٢اختالف ديدگاه وجود دارد. بالعکس،

روشـن اسـت؛ چراکـه مقـرر     » کـم وضـعي  ح«وجه تسميه چنين حکمي بـه  

ساختن وضعيتي خاص بين دو چيز، از قبيل شرط و مشروط، جزء و کل، مانع و 

شـرطيت، جزئيـت، مانعيـت، صـحت،      ٣ممنوع و...، با وضع و جعل شارع است.

ــه  ــال آن، نمون هــايي از احکــام  بطــالن، اعــاده، قضــا، عزيمــت، رخصــت و امث

  ٤اند. وضعي

وضعي و تکليفي اين است که حکم تکليفـي تنهـا   هاي حکم  از جمله تفاوت

گيرد، ولي حکم وضعي متعلق به انسان است؛ هرچند مکلـف   به مکلف تعلق مي

نباشد؛ مانند صبي و مجنون؛ چراکه احکام وضعي در حق اين دو ثابت اسـت؛ از  

  ٥جمله صحت بيع صبي يا ثبوت دين در ذمه اين دو و مانند آن.

  

                                                 
  .۶۳ص، ۱ ج، دروس في علم األصول .١

  .۳۶۳ص، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد .٢

 .۴۳، ص۱اصول الفقه االسالمي ج ؛۱۱۶، ص حسن خالد رمضانر.ک: معجم اصول الفقه،  .٣

  .۶۴ص راسخ، عبد المنانمعجم اصطالحات أصول الفقه،  .٤

 .۴۴ص، ۱ج ياصول الفقه االسالم .٥



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  

  

  

  

  

  

���ت�  <=> دوم: 
  گفتار اول: اقسام طواف از ديدگاه فريقين 

  دگاه اهل تسننياقسام طواف از د

 : طـواف قـدوم، طـواف   انـد  هاهل تسنن اقسام طواف را چهار مورد بر شـمرد 

است که شـخص هنگـام    ي، طواف وداع و طواف تطوع. طواف قدوم طوافافاضه

 طـواف لقـا  يت، طواف ورود و دهد که از آن به طواف تح مي ورود به مکه انجام

در اين ميان تنها مالکيه،  .اند همذاهب اهل سنت آن را سنت دانست کنند. مي اديز ين

از آنجا که غالباً اين طـواف را مسـتحب    ١اند. با شروطي، به وجوب آن قائل شده

  ٢اند. اند، برخي بر آن، طواف مسنون نيز اطالق کرده شمرده

و هنگـام ورود بـه مکـه انجـام     طواف افاضه، طوافي است که بعد از اعمال منا 

شود. چنين طـوافي، بـه    شود. اين طواف، طواف زيارت و فرض نيز خوانده مي مي
                                                 

و  ي؛ الفقـه االسـالم  ۱۴۶ص، ۲ج، يکاشـان  بن مسعود بکرواب، ؛ بدائع الصنائع۲۷ص، احکام طواف الوداع .١

 .۱۴۵ص، ۳ج، ادلته

 .۸۴۷ص، عبدالرحمن جزيري، :المذاهب االربعة و مذهب اهل البيت يالفقه عل .٢
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  ١گردد. اجماع اهل سنت، رکن حج است و در صورت ترک عمدي، حج باطل مي

هاي ديگـر آن، طـواف    شود و نام اهللا الحرام انجام مي طواف وداع براي توديع بيت

  ٣اند. اکثر مذاهب عامه، طواف وداع را واجب دانسته ٢صَدر و طواف خروج است.

طواف تطوع، طوافي است که در هر وقتي مشروع بوده و براي هرکسي که 

گردد، مستحب است و نسبت به نماز مستحبي، فضـيلت بيشـتري    وارد مکه مي

اند، ايـن طـواف    برخي چون در صدد بيان انواع طواف حج يا عمره بوده ٤دارد.

گفتني است که بر اهل مکه تنها طـواف افاضـه    ٥اند. طواف نشمردهرا از اقسام 

  واجب است.

  ماميهدگاه اياقسام طواف از د

با نظر اهل تسنن قرابت دارد؛ گرچه ممکـن اسـت   نه ين زميعه در ايدگاه شيد

از جهت حکم اختالف نظر وجود داشته باشد. فقهـاي اماميـه تمـام ايـن اقسـام      

سم ديگري از طواف را، بـه نـام طـواف نسـاء، اضـافه      اند؛ اما ق طواف را پذيرفته

اند. طواف واجب بر سه قسم طواف عمره، طواف زيـارت و طـواف نسـاء     نموده

انـد کـه طـواف     فقهاي شيعه متفق ٧طواف زيارت همان طواف حج است. ٦است.
                                                 

؛ الفقـه  ۲۲۰ص، ۸ج، يبن شرف نـوو  نيالد ييمح، ب؛ المجموع شرح المهذ۲۸ص، احکام طواف الوداع .١

 .۱۴۳ص، ۳ج، و ادلته ياالسالم

  .۱۴۶ص، ۲ج، بدائع الصنائع، ۲۸ص، احکام طواف الوداع .٢

 ۱۴۳، صـص ۳ج، و ادلتـه  يالفقـه االسـالم  ؛ نيز ر.ک: ۱۷۱ص، ۵ج، محمد بن علي شوكاني، نيل األوطار .٣

  .۲۳۰ص، ۱ج، نيهمحمد جواد مغ، المذاهب الخمسة يالفقه عل ؛۱۴۷و

 .۲۹ص، احکام طواف الوداع .٤

  .۱۴۲ص، ۳ج، و ادلته يالفقه االسالم .٥

 . ۲۳۱، ص۱ ج، بن براج يقاض، المهذب .٦

 .۱۷۰ي، صحلب ابن زهره، غنية النزوعر.ک:  .٧
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واجب بودن طـواف نسـاء نيـز     ١اند. قدوم، طواف مسنون و طواف وداع مستحب

بـودن آن، در   ولي در نوع وجوب، يعني وضـعي يـا تکليفـي   ؛ ٢مورد اجماع است

  ميان فقيهان شيعه اختالف ديدگاه وجود دارد که بحث آن خواهد آمد.

بنابر آنچه گفته شد، در اقسام طواف و حکم آن، اخـتالف شـيعه و سـني در    

وجوب طواف نساء است. در فقـه اماميـه طـواف نسـاء واجـب بـوده و حليـت        

انجام آن متوقف است؛ ولي در فقه عامه اثري از طواف نساء  استمتاع از نساء، بر

    ٣دانند. وجود ندارد و حليت نساء را بعد از طواف زيارت يا افاضه ثابت مي

  فرمايد: شيخ طوسي مي
شوند و اگرطواف نساء را  طواف نساء واجب است و جز با آن زنان حالل نمي

آن را انجام دهد يـا کسـي را    ترک نمود، زنان بر او حالل نيستند تا برگردد و

امر کند تا از طرف او طواف را انجام دهد و همه فقهاي عامه در طـواف نسـاء   

  ٤با اماميه مخالفت دارند.

  طواف وداع در فقه مقارنگفتار دوم: 

دليل پرداختن به اين نوع از طواف اين است که اوالً در حکم ايـن طـواف، بـين    

اند در صورت نسـيان طـواف    ياً برخي فقها قائلشيعه و اهل سنت اختالف است و ثان

کنـد. بنـابراين    نساء و انجام طـواف وداع، طـواف وداع از طـواف نسـاء کفايـت مـي      

  رسد. هاي آن ضروري به نظر مي پرداختن به اين قسم طواف و بررسي ويژگي
                                                 

 .۲۳۰، ص۱ج ،المذاهب الخمسة يالفقه عل .١

 ،(عالمـه حلـي)   سـف بـن مطهـر   حسن بن يو، تذکرة الفقهاء ؛۳۶۳ص، محمد بن حسن طوسي، الخالف .٢

  .۳۵۳ص، ۸ج

 .۱۰۷، ص۶ ج، محمد ابراهيم جناتي، »ميقات الحج«دو فصلنامه  .٣

  .۳۶۳، صالخالف .٤
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  طواف وداع در حج

ـ     ل، مشهور فقيهان عامه، به وجوب طواف وداع در حـج بـاور دارنـد. در مقاب

افزون  ١.اند هدانستن ات حجواجباز را  ، آنعامه يفقهااز د و ابن منذر ومالک، داو

، نيـز قـولي دال بـر عـدم وجـوب      يو حنبل يشافعفقهای  از ميان يبرخ ،نيبر ا

    ٢.اند هبرشمرد

دانند، آن  جب ميوادر حج است جمهور اهل تسنن که طواف وداع را  يگفتن

 ي،و حنبلـ  يشـافع  يفقهـا  ين حال برخيبا ا يول ٣.اند هز دانستين را جزء مناسک

و ابـن   ي. نوواند همناسک نشمردجزء  مستقل خوانده، آن را ين طواف را واجبيا

  ٤.اند هن دستيه از ايميت

ـ اند که  فقيهان عامه تصريح کردهدر هر صورت  صـورت وجـوب و    در يحت

گردد.  يو با ترک آن، حج باطل نم ٥جزء حج بودن، طواف وداع رکن حج نيست

در انـد کـه    بر ايـن عقيـده  ان اهل سنت، ين به وجوب طواف وداع در ميقائلولي 

اگر به مسافت بعيـد نرسـيده باشـد،    صورت خروج از مکه و ترک طواف وداع، 

ن يـي در تعشود. البته  واجب ميکفاره  ،و در صورت عدم رجوع استالزم  رجوع

  ٦.استاختالف بين آنان  ،مالک قرب و بعد

                                                 
 ؛۱۴۷ص، ۳ج، و ادلتـه  يالفقـه االسـالم  ؛ نيـز ر.ک:  ۱۷۱ص، ۵ج، محمد بن علي شـوكاني ، نيل األوطار .١

  .۲۳۰ص، ۱ج، المذاهب الخمسة يالفقه عل

  .۶۵ص ،احکام طواف الوداع .٢

  .۵۰ص ،همان .٣

  .۵۴ص ،همان .٤

 .۱۴۷، ص۳ج، و ادلته يالفقه االسالم .٥

بن احمـد   مانيبن سل يمعرفة الراجح من الخالف، عل ياالنصاف ف؛ ۹۶ـ   ۹۳صصر.ک احکام طواف الوداع،  .٦

 .۴۸۷، ۳؛ المغني، عبداهللا بن قدامه، ج۱۴۷، ص۳و ادلته، ج ي؛ الفقه االسالم۴۸، ص۴ج، يمرداو
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اند، بلکه  يعه، بدون هيچ اختالفي، به وجوب طواف وداع قائل نشدهفقيهان ش

در ميـان شـيعه،   طـواف وداع  «نويسد:  شيخ طوسي مي ١.اند آن را مستحب شمرده

  ٢».ترک آن موجب کفاره نخواهد شدو  است...مستحب بدون هيچ اختالفي، 

و  طواف وداع در فقه اسالمي، آداب و شرايطي دارد؛ از جملـه اينکـه شـيعه   

در  ٣اند چنين طوافي براي کسي که مجاور مکه است، مشـروع نيسـت.   سني متفق

    ٤ميان عامه ادعاي اجماع شده است که اهل مکه طواف وداع ندارد.

در مورد ساکنين حـرم اخـتالف ديـدگاه وجـود دارد. برخـي فقهـاي اماميـه        

در حرم اند کسي که اراده خروج از مکه را دارد، هرچند منزل وي  تصريح نموده

ولي فقهاي عامه نظر ديگري دارند؛ آنـان   ٥تواند طواف وداع انجام دهد. باشد، مي

نويسـد:   قدامـه مـي   انـد. ابـن   کسي که ساکن در حرم است را نيز اهل مکه دانسته

    ٦».کسي که منزلش در حرم است، مانند اهل مکه طواف وداع ندارد«

بـه مسـافت شـرعي     کنـد، چـه   ديگر اينکه کسي که طواف وداع را ترک مـي 

رسيده باشد و چه نرسيده باشد، مستحب است به مکه برگردد و آن را بـه جـای   

همچنين اگر کسي  ٨اند. ؛ چيزي که جمهور فقهاي عامه آن را واجب شمرده٧آورد
                                                 

جـواهر الكـالم فـي     ؛۳۳۸، ص۱۷ ج، يوسف بن احمد بحراني، حدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةال .١

 .۵۳، ص۲۰ ج ،حسن نجفيمحمد، شرح شرائع اإلسالم

  .۳۶۳ص، الخالف .٢

 .۴۶۹، ص۱ ج، )شهيد اول( يعامل  يمحمد بن مك، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٣

  .۶۲ص ،احکام طواف الوداع .٤

 .۴۶۹، ص۱ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٥

  .۲۵۶ص ،۸ج ،به نقل از المجموع شرح المهذب .۷۳صنساء، احکام طواف ال .٦

 .۴۶۹، ص۱ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٧

 .۴۸۷ص، ۳ج، عبداهللا بن قدامه، يالمغن ؛۱۴۷، ص۳ج، و ادلته يالفقه االسالم .٨
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طواف وداع را انجام داد، ولي بعـد از آن در مکـه مانـده و آمـاده خـروج نشـد،       

  ١و استحباب دارد.هنگام خروج، اعاده طواف وداع براي ا

  طواف وداع در عمره

قبل از هر چيز بايد گفت جمهور فقهاي عامه از مذاهب اربعه، طواف وداع 

را در عمره مشروع ندانسته، و تنها وجوب يـا اسـتحباب آن را در حـج ثابـت     

؛ ولي از آنجـايي کـه   ٣اند ؛ البته تنها حنفيه به اين مطلب تصريح کرده٢اند دانسته

سنت، طواف وداع در شـمار واجبـات    صوص ديگر مذاهب اهلدر عبارات و ن

عمره ذکر نشده است، برخي همين عدم ذکر را نشـانه مشـروع نبـودن طـواف     

در عين حـال ايـن حکـم اجمـاعي نبـوده،       ٤اند. وداع در عمره نزد آنان دانسته

زياد، کرخي و ازهري بـر مشـروع بـودن طـواف وداع در      بن برخي چون حسن

  ٥اند. هعمره تأکيد کرد

اند، به عمـوم قـول    برخي از عامه که به مشروعيت طواف وداع در عمره قائل

0J���� �3  �0.p J @��0 ��0«اند؛ چراکه حضرت فرمودند:  استناد کرده 9پيامبرm�
0�=��� K�Z�1:q  الـوداع   حجةولي در جواب گفته شده که اين فرموده حضرت در

نابراين نسبت به مشروعيت طواف اند؛ ب بوده است و مخاطبين ايشان حجاج بوده

گونه نقـل   ضمن اينکه برخي ديگر روايت را اين ٦وداع در عمره عموميت ندارد.
                                                 

 .۴۶۹، ص۱ج، اميةالدروس الشرعية في فقه اإلم .١

  .۱۱۵ص، احکام طواف الوداع .٢

 .۲۲۷ص، ۲ج، بدائع الصنائع .٣

 .۱۱۷ص، احکام طواف الوداع .٤

 .۲۲۷ص، ۲ج، ؛ نيز ر.ک: بدائع الصنائع۱۱۹ص ،همان .٥

 .۱۲۱ص ،احکام طواف الوداع .٦
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)«اند:  کرده0d�
 >� K�Z� �.p Xm�#[ 1�=�
 
B; �� X6«جالـب اينجاسـت کـه در     ١


��^�«برخي منابع روايي اهل تسنن چنين آمده است:  �
 �� X6... .« اي  ولي عـده

  ٢اند. دانستهآن را غريب 

شيعه، بر خالف اهل تسنن، استحباب طواف وداع را در حـج و عمـره ثابـت    

انـد، ولـي    داند. فقهاي اماميه طواف وداع را در پايان مناسک حـج ذکـر کـرده    مي

تصريحي مبني بر اينکه اين طواف اختصاص به حـج دارد، وجـود نـدارد. بلکـه     

 ٣ب بودن آن در عمره است.ذکر آن در کتب مناسک عمره مفرده حاکي از مستح

با توجه به اينکه برخي قائل به جايگزيني طواف وداع با طواف نسـاء، در برخـي   

فروض، هستند، روشن شـدن مشـروعيت طـواف وداع در عمـره حـائز اهميـت       

  پردازيم. عمده دليل در اين باب، روايات است.   به اين مطلب ميرو  از ايناست. 

  دگاه فقه شيعهبررسي روايات طواف وداع از دي

  عمار بن يةحه معاويت اول: صحيروا

 �J
 � ��0 �� �X0 �� �J
 �r� �s �X�� �� �t ����
 �X �� ��� �� �Y ���A �X�� ��^� �u �� �>����@ �X �� ��� �;
 �� ���A �X�� �v ��
 �� � �w �X��3 �2
 ��0�= �� �x�@ �X �� H)Y �� �X�� �5 �� ��� �* �6 �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X��
 ��7    : �L�0 �7  �r�A �W�� �)�@ 


 !m �6 �X �6 �y �� � �z �J�@ �� � �[ �8�# �;�@ � �{�a �+ �� �5 4���= ���@ �1���=����� �|�} �� �1���=��
 �	: :::٤ 
هنگامي که خواسـتي  «نقل کرده که فرمودند:  7عمار از امام صادق بن معاوية

                                                 
 .۲۲۷ص، ۲ج، بدائع الصنائع ؛۲۱۱ص، ۲ج، سنن الترمذي .١

 .۲۱۲ص، ۲، جسنن الترمذي .٢

 - يجـامع الفتـاو   ؛۱۳۶ي، صخمينـ   يموسـو  سـيد روح اهللا ، ويژه بانوان) يمناسك عمره مفرده (محش .٣

، ناصـر مکـارم شـيرازي   ، مناسك عمـره مفـرده  ؛ ۱۸۲ص ي، شاهرود يموسو يسيد مرتض، عمره مفرده

 .۳۱۰ص

 .۵۳۰، ص۴ جکليني، ، الكافي .٤
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اهللا را وداع کـن و   از مکه خـارج شـوي و بـه سـوي اهـل خـود برگـردي بيـت        

  به را طواف نما.بار کع هفت

، طواف وداع، بـر خـروج از   ١در اين روايت که سند آن صحيح و معتبر است

مکه معلق شده است که در حج و عمره مشترک است. بنـابراين روايـت از ايـن    

جهت اطالق دارد. انصراف روايت به حج نيز پذيرفتني نيست؛ چون نـه کثـرت   

توان مدعي شد کثـرت در   ياستعمال ثابت است و نه کثرت وجود. ضمن اينکه م

  گيرد.  طواف عمره محقق است؛ چراکه حج، ساليانه يک مرتبه انجام مي

، هيچ قرينه يا خصوصيتي کـه بتـوان   عمار بن معاويةدر هر صورت در روايت 

تـوان گفـت:    روايت را تنها ناظر به حج دانست، وجود ندارد و در حقيقـت مـي  

ندارد، بلکه از مستحبات تـرک مکـه    طواف وداع ارتباطي با مناسک حج يا عمره

آداب وداع «برخـي فقهـا آن را تحـت عنـوان     رو  از ايـن اهللا الحرام اسـت.   و بيت

  ٢اند؛ نه از مناسک حج يا عمره. ذکر کرده» البيت

  سالم بن روايت دوم: روايت موسي
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ذخيـرة المعـاد فـي شـرح اإلرشـاد،      ؛  ۳۷۱، ص۷ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج .١

محمـدباقر مجلسـي،   مرآة العقول في شـرح أخبـار آل الرسـول،    ؛  ۶۹۳، ص۲ جمحمدباقر سبزواري، 

 . ۲۲۸، ص۱۸ ج

 . ۳۶۹، صزنجاني شبيريسيد موسي ، مناسك الحجر.ک:  .٢



 

 

۳
۹

 
يم

اه
مف

و 
ت 

ليا
ک

ل: 
 او

ش
خب

 45�� �� �Q� �� �K � �U �V �, �/ �O$�
 4
� �Z �s ���@  �10 �� �� �. ��A �0 �Z#�
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 ���� �� �)� �� Y�# �[
 �# ��3 : �1�?�@ ��A �>���A �� �J�@١ 

عمره انجام دادند و وقتـي بـا کعبـه     7کند که امام رضا سالم نقل مي بن موسي

وداع کرده و براي خروج به طرف باب حناطين رفتند، وسط صـحن مسـجد و   

  ها را باال آوردند و دعا خواندند... . دستپشت کعبه ايستادند و 

ــن کيســان و    ــي ب ــن عل ــه محمــدبن احمــد، حســن ب ــت از ناحي ــن رواي اي

انـد. مـراد از    سالم معتبر نيست؛ چراکـه در کتـب رجـال عنـوان نشـده      بن موسي

محمدبن احمد در طبقه مشايخ محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن عبـداهللا بـن   

  ٢اند. او را تضعيف کردهاحمد جاموراني است که قميون 

داللت روايت نيز بـر مشـروعيت طـواف وداع در عمـره مخـدوش اسـت؛       

بعد از عمره با  7چراکه در اين روايت، گرچه تصريح شده است که امام رضا

کعبه وداع نمودند، ولي هيچ بياني که بر انجام طواف وداع داللت داشته باشـد،  

وداع است. روايت ديگري قريب به وجود ندارد و وداع با بيت، اعم از طواف 

 7همين مضمون نقل شده ولي در آن ذکري از انجام عمره توسط امـام رضـا  

  نيست:
 �� � �w �X�� ��^� �u3  �0 ���@ �10���@ �) : �L�0 �7 H�0 �̂ � �u �x�@ �X0�� ��� �;
 ��0 ���A �X0 �� H�^� �u �X�� ��� ���@ �X ��

 �X �9 �� 
7  � �� �J�@ ��
 �)�@ Y�# �[ �1���=��
 �	� �� �D�0 �7 �0�� 4
� ���0 �� �0 �. �� �k0 �9��P
 �o��� �X �6 �y ��
 �L� �% �[ �5�= �* �m��
 ���= �%�� ��� �[:  �� ���# �% �?�@ ��A � �Z#�
 �#3 @� J �1�?�@ ��A �>���A : 

گويد: ابالحسن را ديدم كه با خانه خـدا وداع كـرد و وقتـي     محمود مي ابن ابي

                                                 
  ، ل الشـيعة وسـائ  ؛۱۸و  ۱۷صصـ  ،۲ ج، (شـيخ صـدوق)   بن بابويه يمحمد بن عل، 7عيون أخبار الرضا .١

 .۲۷۱، ص۵ ج، حر عاملي

 .۹۷ص، غضائري، ابن کتاب الضعفاء .٢
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سـپس رو بـه كعبـه كـرد و      خواست از در مسجد خارج شود، به سجده افتاد و

  .... .  فرمود:

برخي فقها اين روايت را در شمار ادله استحباب طواف وداع بعد از مناسـک  

ظهـور در  » ودع البيـت «طور که بيـان شـد، تعبيـر     ؛ ولي همان١اند حج، ذکر کرده

  انجام طواف وداع ندارد.

  مهزيار بن روايت سوم: صحيحه علي

 �X �� ������ �N ���@ �X �6 �/� �� �v0 �� �X0�� �X0 �9 �� 
 �X0 �� � �� �*0 �s� �G
 �v �� ���@ �� H�^� �u �X�� ��� ���@
 �)� �� �" �Z �6 �X�� �v �� �X �� �, �m��
  � ���0��
 H� �� �* �� ����@ �1���@ �) : �L� �7 �)� �� �" �Z �6 �X�� �v �� �X ��7  �,

 �+ �)
 �� �* �� �1���=��
 �	� �� � �Q�� ��� �6 �� �X� � �g�� �� H~� �� �5�� �� �10���=����� �(�0�} �� �~ �̂ 0'�
 �	�0 ��
 Hf � �s ��C �, �� �Y����
 �X �C��
 ���#�� �9 ��: :::٢ 

را ديـدم کـه بعـد از     7.ق امام جواد  ه ۲۲۵در سال «گويد:  مهزيار مي بن علي

که در هر شوط،  باال آمدن خورشيد، با کعبه وداع نمود و طواف کرد در حالي

  نمود... . رکن يماني را لمس مي

، گرچـه بـر انجـام    ٣شـود  اين روايت که از جهت سندي صحيح محسوب مي

داللت دارد، ولي روشن نيسـت کـه    7طواف در هنگام وداع از طرف امام جواد

اين وداع مربوط به مناسک حج است يا عمره و چون روايت در صدد نقل فعلي 

طـواف  براي اثبات مشـروعيت  رو  از ايناست، اطالق ندارد و  7از امام معصوم

  وداع در عمره، قابل تمسک نيست.

                                                 
 .۱۴۴، ص۵ ج، شاهروديسيد محمود ، كتاب الحج ؛۵۴، ص۲۰ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .١

 . ۵۳۲، ص۴ ج، الكافي .٢

محمدباقر ، األخبار مالذ األخيار في فهم تهذيب ؛ ۲۲۹، ص۱۸ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .٣

 . ۱۵۷، ص۸ جمجلسي، 
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  سالم بن روايت چهارم: صحيحه هشام

 H �U �̂ �� �x�@ �X�� ��^� �u �X �� ��� �� �Y ���A �X�� ��^� �u �X �� �2
 ���= �� �X�� �� �* ��  H ��� �� �X�� �D� �' �; �X �� 
�2
 ���= �� � ���@ �1���a �� : �L� �77 � �� �1���=��
 �/ �)� �� �R � ���? �X^ ��3  ���A �� �� �)3  �� �L�0 �% �[ �>0�# �;�@

 �t�7 �� �7 �J� �C 
 �r�A �K ����3 : �> �m ����� �6١ 
  ٢باشد. سند اين روايت مشتمل بر ثقات و اجال بوده و روايت صحيحه مي

  بررسي داللي

اهللا  مرحــوم آيــت ٣انــد. برخـي ايــن روايــت را بــر طــواف وداع حمـل کــرده  

7«نويسد:  شاهرودي مي )Zn� L�%� J
 Xm^� (
0} , �10�=�
 /)�0�R (
} �?� >�
	
��
در اين صورت با توجه بـه اينکـه روايـت مطلـق بـوده و استفسـاري از        ٤»

شود که طـواف وداع در حـج و عمـره     حضرت صورت نگرفته است، معلوم مي

  سازد.   مشروع است و در صورت ترک، ضرري به مناسک حج يا عمره وارد نمي

  اشکال اول

در روايـت  » البيت زيارةنسي طواف «طواف نيست و تعبير در روايت ذکري از 

��10 «نقل نشده است. در روايت عبارت ��=��
 �/ �)� �� �R � ���?q      آمـده اسـت کـه ظهـوري در

؛ هرچنـد از  ٥گونه آمده است نيز همين =طواف وداع ندارد. در نقل مرحوم صدوق

�F�0 عنوان باب ( �9��
 �(
 ��} � ���? �X �6 � �m شود که ايشان ايـن تعبيـر را بـر     ي) استفاده م ��

                                                 
 .۲۸۲، ص۵ ج محمدبن حسن طوسي، تهذيب األحكام .١

 .۶۲۶، ص۲، جذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد ؛۱۵۸، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبارر.ک:  .٢

ة مجمـع الفائـد  ؛ ۴۳۱، ص۱۱، جالمطلـب فـي تحقيـق المـذهب     يمنتهـ ؛ ۳۷۸، ص۸ تذكرة الفقهـاء ج  .٣

 .۵۵، ص۲۰، ججواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ۳۷۱، ص۷، جوالبرهان في شرح إرشاد األذهان

 .۴۱۳، ص۴ ج ،كتاب الحج .٤

 .۳۸۹، ص۲جشيخ صدوق، ، من ال يحضره الفقيه .٥
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از کتـب فقهـي   » البيت زيارةنسي طواف «اند و ظاهراً، تعبير  طواف نساء حمل کرده

  ، استفاده شده است.١اند ديگر، که مضمون روايت را نقل کرده

  اشکال دوم

شـود   سالم است ـ استفاده مي  بن از سؤال ـ به ويژه که راوي کسي مانند هشام 
در  7از طرف امـام  »���0 �K� ��0t«ک شده است. ضمن اينکه تعبير که امر واجبي تر

جواب، ظهور در اين دارد که ترک عمدي و نـه از روي نسـيان، مضـر اسـت و     
اساسـاً طـواف وداع مسـتحب     چنين چيزي برطواف وداع منطبق نيست؛ چراکـه 

نـابراين  ب نـد. ز است و ترک عمدي و سهوي آن، ضرري به حـج يـا عمـره نمـي    
  ٢شود. طواف حج يا عمره حمل مي روايت بر

  نتيجه

از روايات ياد شده، تنها روايت اول، با اطالقش، بر مشـروعيت طـواف وداع   
نيز، که  در حج و عمره داللت دارد. ناگفته نماند، مشروعيت طواف وداع در حج

گردد و دليلي کـه طـواف    مورد اتفاق نظر همه فقهاست، از همين ادله استفاده مي
  خصوص حج بيان کرده باشد، يافت نشد.  وداع را در

    هيبه امامنساء  اختصاص طواف ي: بررسسومگفتار 

باشـد و   طور که قبالً بيان شد، طواف نساء از اختصاصات فقه اماميه مـي  همان
در آثار روايي و فقهي عامه، نامي از طواف نساء نيامده است. جالب توجه اينکـه  

ان حکم اختصاصي شيعه نيز ياد نشده اسـت؛  در فقه عامه، از طواف نساء به عنو
                                                 

جـواهر   ؛۴۷۵، ص۵ ج، يفاضـل هنـد    محمد بـن حسـن  ، كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكامر.ک:  .١

 .۳۷۴، ص۱۹، جح شرائع اإلسالمالكالم في شر

 .۲۹۰، ص۴ ج، محمد فاضل لنکراني، الحج –تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  .٢
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  چيزي که غالباً مورد توجه فقهاي عامه قرار گرفته است.  
عبارت شيخ طوسي به خوبي بيانگر اين است که در فقه اهل تسنن طـواف نسـاء   

شـوند... و همـه    طواف نساء واجب است و جز با آن، نساء حالل نمي«وجود ندارد: 
عالمه نيز در مورد طواف نسـاء   ١».اماميه مخالفت دارند فقهاي عامه در طواف نساء با

( �#«نويسد:  ميZ^e
 c=}@ � ��@ �?�Y#� >��A �;r3 ��
اين نظر اجمـاعي  «؛ ٢»@?< ��~ �

 ».علماي ماست؛ ولي جمهور اهل سنت معتقدند كه طواف نساء واجب نيست
وجوب طواف نساء اما در ميان ديگر فرق اسالمي، زيديه مانند اماميه قائل به 

  نويسد:   حسين در شمار اعمال حج، بعد از اعمال منا، مي بن است. امام يحيي
دهـد و در   گردد و هفت دور طواف نسـاء انجـام مـي    سپس به سوي كعبه برمي

كند و سپس دو ركعت نمـاز طـواف    اين طواف نيز رمل (راه رفتن سريع) نمي

  ٣آورد. نساء، پشت مقام ابراهيم، به جا مي

در جايي ديگـر، وجـوب طـواف نسـاء و بـه تبـع آن، حليـت نکـاح و          وي
زيديه، طواف زيارت،  ٤دانسته است. 9استمتاعات را قول همه علماي آل پيامبر

مطـابق  	و حال آنکـه،  ٥اند طواف حج و طواف افاضه را همان طواف نساء دانسته
د و آن داننـ  شيعه و سني، طواف حج يا افاضه را از ارکان حج مـي  ،آنچه گذشت

اند. توضـيح ايـن مطلـب ضـروري      را در عرض طواف نساء يا وداع مطرح کرده
انـد و   نمايد که زيديه به غير از طواف نساء، طواف ديگري را جزء حج دانسته مي

اند. طواف قـدوم طـوافي اسـت کـه بعـد از رمـي        از آن به طواف قدوم ياد کرده
                                                 

  .۳۶۳ص، الخالف .١

 .۳۶۴، ص۱۱، جالمطلب في تحقيق المذهب يمنته .٢

 .۲۸۷ص، ۱ج، يحيي بن سعيد، االحکام .٣

 .۲۹۳ص، همان .٤

 .۱۳۰ص، ۲ج، احمد المرتضي، شرح االزهار؛ ۲۸۷ص، همان .٥
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در مورد وجوب يـا اسـتحباب    شود. البته جمرات، هنگام ورود به مکه، انجام مي
   ١چنين طوافي اختالف نظر دارند.

نتيجه اينکه در فقه زيدي نيز طواف نساء واجب است و اثر تحلـل نسـاء بـر    

هاي مختلف طواف نساء، چيـزي از   ، نام٢شود و بر خالف تصور برخي آن بار مي

  کاهد. اشتراک فقه زيديه و اماميه در وجوب و جايگاه طواف نساء، نمي

                                                 
 .۳۴۶و  ۳۴۵ص، ص۲ج، احمد بن يحيي بن مرتضي، البحر الزخار .١

 .۱۳۰، ص۱۶ ج، »ميقات الحج«دو فصلنامه  .٢



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  بخش دوم: حکم طواف نساء در فقه اماميه

  

  

  

  

  

  

  �� دوم:� 
 
�� � 	�اف ���ء %&
  ا(�)'

  



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  

  

  

  

  

  

 ا��Hم FG و ����7DEء  اC> و�Bب 	�اف 9<=> اول:2ر?   
پردازيم. در ميان فـريقين،   در اين بخش به حکم طواف نساء در فقه اماميه مي

فقه عامه اثـري از ايـن طـواف     تنها اماميه قائل به وجوب طواف نساء است و در

ا اصـل  يـ شـود کـه آ   يمطلب، الزم است بررسـ نيست. بعد از پذيرش کليت اين 

ودن آن ـ در تمام اقسام حـج و   ب يا وضعي يفيفارغ از تکلنساء ـ   وجوب طواف

از بخـش   ن اقسـام وجـوب دارد. فصـل اول   ياز ا يا در برخيواجب است  عمره

اسـت. در فصـل دوم نيـز بـه نـوع وجـوب       دوم به اين امر اختصاص پيدا کرده 

  پردازيم و آثار و احکام مترتب بر آن را از نظر خواهيم گذراند. طواف نساء مي

  اقسام حجف نساء در طوا بررسي حكماول:  گفتار

  اقسام حج

مناسک  ١حج، از ديدگاه فقه شيعه، بر سه قسم است: حج تمتع، قران و افراد.

وقوف در عرفـه، وقـوف در   تلبيه، ت: احرام، اس هر يک از اين اقسام از اين قرار
                                                 

 .۲، ص۱۸ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم. ١
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نمـاز طـواف،   در منا، طواف حج،  جمره عقبه ي، رمني، قرباو تقصير مشعر، حلق

   ١ي، طواف نساء، نماز طواف نساء، بيتوته در منا و رمي جمرات ثالث.سع

تـوان بيـان داشـت     گونه مي تفاوت اصلي حج تمتع و حج افراد و قران را اين

است كه مركب از عمره و حج است و عمره در آن  يبادت واحدحج تمتع عکه 

از فاصـله،  وجود دارد كـه انسـان در آن    يو بين آن دو فاصله زمان باشد يمقدم م

 يكـه بـرا   يتـا زمـان  گردد  ميو محرمات احرام بر او حالل شود  مياحرام خارج 

عمـره  كـه  اين شود. نتيجه يحج محرم شود. به همين دليل به آن حج تمتع گفته م

حـج   ،شود و جزء ديگـر آن  ييك جزء از حج تمتع است كه عمره تمتع ناميده م

و  ،در يك سال ،هر دو ،بايد در حج تمتع، عمره و حجاينكه  است. تفاوت ديگر

ه هر يك از آنهـا فقـط   بر خالف حج افراد و قران ك ؛انجام شوند هاي حج در ماه

و  است كه عمره مفرده نام دارد يگريو عمره عبادت مستقل داند  مشتمل بر حج

  ٢.هاي حج انجام گيرد الزم نيست در ماه

از جهت مکلفين حج تمتع وظيفه شخص بعيد از مکه است. در بيـان مـالک   

حـدود  ميـل (  ۴۸اي ديگـر   ميل و عده ۱۲بعد، دو قول عمده وجود دارد؛ برخي 

  ٤اند. دانسته ٣)كيلومتر ۸۶

مام افرادي است که فاصله بين منزلشـان  حج افراد و قران وظيفه اهل مکه و ت

تفاوت ديگر  ٥ميل کمتر باشد. ۴۸، و بنا بر قولي ديگر، از ۱۲و مکه بنابر قولي از 
                                                 

 .۳۶۵، ص۱ج، رسائل الشهيد الثاني .١

 . ۴۴، ص۱۸ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٢

 .۸۵صناصر مکارم شيرازي، ، جمناسك جامع ح .٣

 .۲۳۴، ص۲ ج، لطف اهللا صافي گلپايگاني، فقه الحج؛ ۶ص، ۱۸ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

 .۴۴، ص۱۸ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٥
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در برخي خصوصيات است؛ از قبيل اينکه در حج قران و افراد کسي که منـزلش  

باشد و اهل مکه از منـزل خـود    دورتر از مواقيت است، محل احرامش ميقات مي

 ،در حـج تمتـع   ١بندند به خالف حج تمتع که احرام آن در مکه اسـت.  احرام مي

قرباني واجب نيسـت؛ هرچنـد اسـتحباب دارد.     ،در حج افراد، ولي قرباني هست

عمره حج افراد پس از انجام مناسك حج است، برخالف عمره تمتـع   ديگر اينکه

 ٢شود. كه قبل از حج انجام مي
ن تنها در ايـن اسـت کـه در حـج افـراد،      ناگفته نماند تفاوت حج افراد و قرا

شود، ولي در حج قران، فرد براي عقـد احـرام، بـين     احرام تنها با تلبيه منعقد مي
  ٣تلبيه و سوق هدي مخير است.

 ٤انـد.  هاي ذکر شده، در وجوب طواف نساء مشترک اين اقسام حج، با تفاوت
ز وجـوب طـواف   استثناي عمره تمتع ا ٥و بر اين مطلب ادعاي اجماع شده است.

در هـر کـدام از    ٦نساء نيز به خوبي بيانگر وجوب آن در همه اقسام حـج اسـت.  
اقسام حج، بعد از اعمال منا و طواف حج و سعي، الزم است براي حليت زنـان،  

 طواف نساء صورت گيرد.

  ادله وجوب طواف نساء در حج

  ه است.  براي وجوب طواف نساء در تمام اقسام حج، به ادله مختلفي تمسک شد
                                                 

 .۳۶۴، ص۱ج، رسائل الشهيد الثاني. ١

 .۸۷و   ۸۶صص، مناسك جامع حج .٢

 .۳۶۴، ص ۱ج ،رسائل الشهيد الثاني .٣

العمـرة و  التهذيب في مناسك ؛ ۲۸۱، ص۱۷ جيوسف بحراني، ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٤

 .۲۵۴، ص۳ ج، جواد تبريزي، الحج

 .۴۰۵، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٥

 .۵۱۸، صجامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ۳۵۴، ص۸ ج، ءتذكرة الفقها ر.ک: .٦
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  اجماع دليل اول:

صاحب جواهر براي وجـوب طـواف نسـاء در اقسـام حـج، ادعـاي اجمـاع        

به طواف نساء «محصل و منقول نموده و اجماع منقول را مستفيض دانسته است: 

استناد همه اقسام اجماع (محصل و منقول) واجب است؛ بلکه اجمـاع منقـول در   

فقهـاي ديگـر نيـز بـه      ١».رسيده اسـت اين مورد، مانند روايات، به قدر استفاضه 

روشن است کـه ايـن اجمـاع بـا توجـه بـه        ٢اند. اتفاقي بودن مسئله تصريح کرده

  شود. رواياتي که خواهد آمد، مدرکي بوده و دليل مستقلي محسوب نمي

  دليل دوم: روايات 

براي اثبات وجوب طواف نساء در اقسام حج، به روايـات و اخبـار متعـددي    

روايات مطلق است و از اطالق آن براي وجـوب   ت. برخي از اين استناد شده اس

طواف نساء استفاده شده و برخي ديگر، به وجوب آن در هر يک از اقسام اشاره 

کنيم و از جهت سندي و داللي، بـه بررسـي آن    دارد. در اينجا روايات را ذکر مي

  پردازيم. مي

  يحه بزنطيصحروايت اول: 
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خداونـد   در مـورد فرمـوده   7گويد از ابوالحسن امام رضـا  محمد مي بن احمد

                                                 
 .۴۰۵، ص۱۹ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .١

 .۱۰۷، ص۷ ج ، سيدعلي طباطبايي،رياض المسائل ؛۶۴۰، صذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد .٢

 .۵۱۲، ص۴ ج ،الكافي .٣
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پرسيدم. حضرت جـواب دادنـد:   » بايد طواف بيت عتيق را به جا آورند«متعال 

  ».طواف فريضه، طواف نساء است«

محمـد، احمـد بـن محمـد بـن       بن سند روايت معتبر است چون مراد از احمد

وثاقـت   ١اسـت.  7نصـر بزنطـي اسـت کـه از اجـالي اصـحاب امـام رضـا         ابي

   ٢بنابر تحقيق، وثاقت وي ثابت است. زياد مورد اختالف است؛ ولي بن سهل
  نقل شده است: 7روايت ديگري، به همين مضمون، از امام صادق
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كنـد: حضـرت در مـورد فرمـوده خداونـد       روايت مـي  7حماد از امام صادق

، فرمـود:  »بايد به نذرهايشان وفا كنند و طواف بيت عتيق را به جا آورند«متعال 

  ». نساء است مقصود طواف«

  تقريب استدالل

ت مورد استناد برخي فقها قرار گرفته، ولي تبيينـي در مـورد نحـوه    اين روايا

رو در توضيح بايد بگوييم: مفاد تمـامي   از اين ٤داللت آن صورت نپذيرفته است.

بـدان امـر شـده     ٥روايات اين است که مراد از طواف بيت عتيق که در آيه شريفه

ن نيسـت؛ ولـي   است، طواف نساء است. در اين روايات نامي از حـج و اقسـام آ  
                                                 

 .۷۵ص، رجال النجاشي .١

 .۱۵۵، حميد کمالي اردکاني، صغروب شرعي از ديدگاه فريقين :ر.ک .٢

 .۲۵۳، ص۵جشيخ طوسي، ، تهذيب األحكام؛ ۵۱۳ص، ۴ ج ،الكافي .٣

؛ ۵۶۲، ص۳ ج، سيد حسن قمـي ، كتاب الحج؛ ۲۸۱، ص۱۷ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٤

 .۳۸۵، ص۲ ج، سيد تقي طباطبايي قمي، مصباح الناسك في شرح المناسك

 .۲۹: حج .٥
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چون آيه استشهاد شده در عداد اعمال حج ذکر شده است، بيانگر يکي از افعـال  

حج است. از طرف ديگر به قسمي خـاص از اقسـام حـج، مقيـد نشـده اسـت،       

بنابراين، اين چند روايت، با اطالقشان، بر وجوب طـواف نسـاء در اقسـام حـج     

  داللت دارند.

  عمار بن صحيحه معاويةروايت دوم: 
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شـود و بـر    حج قران جز بـا سـوق هـدي محقـق نمـي     «فرمودند:  7امام صادق

صـفا و   قارن، طواف بيت، دو رکعت نماز طواف نزد مقام ابـراهيم، سـعي بـين    

ر حـج تمتـع سـه    مروه و طواف بعد از حج (طواف نساء) واجـب اسـت. امـا د   

آيد طواف، نمـاز و سـعي    طواف و دو سعي الزم است. متمتع وقتي به مکه مي

آيـد. بعـد    نمايد. در اين صورت از احرام عمـره در مـي   انجام داده و تقصير مي

                                                 
 .۲۱۲، ص۱۱، جوسائل الشيعة؛ ۴۲، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١
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دهـد و   آورد و بين صفا و مروه سـعي انجـام مـي    براي حج دو طواف به جا مي

رد. امـا کسـي کـه حـج افـراد      آو نماز طـواف را نـزد مقـام ابـراهيم بـه جـا مـي       

اش است، بايد طـواف بيـت، دو رکعـت نمـاز طـواف، سـعي و طـواف         وظيفه

زيارت، که همان طواف نساء است، انجام دهـد؛ ولـي هـدي و قربـاني بـر وي      

  ».واجب نيست

عبداهللا نيـز   بن طريق شيخ طوسي به سعد ١اين سند صحيح شمرده شده است.

    ٢.صحيح است

  تقريب استدالل

روايت، تمامي اقسام حج مطرح، و تعداد و نوع طـواف در هـر يـک     در اين

بيان شده، و در مورد حج قران و افراد، به وجـوب طـواف نسـاء تصـريح شـده      

است. در تمتع از لزوم سه طواف سخن رفته که يک طواف مربوط به عمره تمتع 

يـن  است و دو طواف ديگر به حج تمتع ارتباط دارد. در اين مورد، گرچه اسـم ا 

دو طواف نيامده، از صدر و ذيل روايت روشن اسـت کـه مـراد، طـواف حـج و      


) «نويسد:  طواف نساء است. محدث بحراني در مورد اين دو طواف مي} �
�P

�9��
 (
} � /)��"�
F.«به همين جهت اين روايت، براي اثبـات وجـوب طـواف     ٣

    ٤گرفته است.نساء در اقسام حج، مورد استناد برخي فقهاي شيعه قرار 
                                                 

، ۱۷ ج الحدائق الناضرة فـي أحكـام العتـرة الطـاهرة    ؛ ۲۶۳ص، ۷ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .١

 .۲۸۲ص

 .۷۶صشيخ طوسي، ، الفهرست .٢

 .۲۸۲، ص۱۷، جالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٣

ذخيرة المعاد في شـرح   ؛۱۹۵، ص۸ ج، سيد علي عاملي، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم .٤

 .۴۰۷، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ۵۴۹، ص۲ ج، اإلرشاد
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  عمار بن سوم: معتبره معاويةروايت 
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اش حـج افـراد اسـت، بايـد طـواف       کسي که وظيفـه «فرمودند:  7امام صادق

طواف زيـارت، کـه همـان طـواف نسـاء      بيت، دو رکعت نماز طواف، سعي و 

گويد از  راوي مي». است، انجام دهد؛ ولي هدي و قرباني بر وي واجب نيست

توانـد بعـد از طـواف     دهـد، مـي   کسي که حج افراد انجام مي«پرسيدم:  7امام

بله، هـر چـه بخواهـد،    «؟ حضرت فرمودند: »فريضه، طواف ديگري انجام دهد

و رکعت نماز طواف، دوباره تلبيه بگويـد. قـارن   تواند انجام دهد و بعد از د مي

  ».نيز مانند مفرد، بعد از احالل به طواف، براي احرام ديگر تلبيه بگويند

  تقريب استدالل

اند، به خوبي بيانگر وجـوب   اين روايت که روات آن همه از ثقات و معاريف

وتشـان در  طواف نساء در حج افراد است و از آنجا که حج افراد و قران تنهـا تفا 

سوق هدي و عقد احرام به واسطه آن است، وجوب طواف نسـاء در حـج قـران    

  شود. ولي در اين روايت ذکري از حج تمتع نيست.  نيز ثابت مي

روايات ديگري نيز وجـود دارد کـه دو طـواف را بـراي قـارن و مفـرد بيـان        

                                                 
 .۲۹۸، ص۴ ج ،الكافي .١



 

 

۵
۵

 
يه

مام
ه ا

فق
ر 

 د
ساء

 ن
ف

طوا
م 

ک
ح

م: 
دو

ش 
خب
  نماييم.  که به دليل طوالني شدن، از ذکر آن صرف نظر مي ١دارد مي

يجه اينکه مطابق روايات ذکر شده طواف نساء در تمـام اقسـام حـج الزم و    نت

  واجب است.  

  طواف نساء در عمره تمتع بررسي حكمدوم:  گفتار

و  ٢عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع، بين فقهاي اماميه مشهور اسـت 

تنهـا شـهيد اول وجـوب     ٣انـد.  برخي بر اين مطلب، ادعاي عدم خـالف کـرده  

ولي قائل آن  ٤در عمره تمتع را از بعض اصحاب نقل نموده است،طواف نساء 

مشخص نيست. فارغ از قائلين به اين قول، الزم است داللت روايات را بحـث  

  و بررسي کنيم.

   در عمره تمتعنساء  ادله عدم وجوب طواف

عمده دليل اين دو قول، رواياتي است کـه در ايـن زمينـه وارد شـده اسـت.      
تـوان آن را در   اند که مـي  وب، به روايات متعددي استناد نمودهقائلين به عدم وج

  سه دسته کلي جاي داد:
  :را واجب ندانسته استنساء  طواف ،که به صراحت ياتيروا دسته اول:

  عيسي بن . صحيحه محمد۱

 �� � �w �X�� ��^� �u�  �9� �� �X�� ��^� �u �X �� ��� ���@ �X�� ��^� �u �X ���  ���@ ���� �C : �L� �7 ��#� �E �� ��� �%��
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 �/ �� �̂ �*��
 �X �� �>���a �9 �� �� ����
  �(
 �0�} � �Z�= ���0 ��

                                                 
 .۲۲۱ـ  ۲۱۸صص، ۱۱ ج، وسائل الشيعةر.ک:  .١

 .۳۰۵، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 .۴۰۷، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٣

 .۳۲۹، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٤
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آيـا در عمـره مبتولـه    «) فرستاد و از او پرسيد: 7اي به آن مرد (امام راوي نامه

در «؟ ايشان در پاسـخ نوشـتند:   »(مفرده) و عمره تمتع طواف نساء واجب است

اف نساء واجب است، اما در عمـره تمتـع ايـن طـواف     عمره مبتوله (مفرده) طو

  ».واجب نيست

يحيي العطار و محمد بن احمـد بـن يحيـي بـن عمـران از ثقـات و        بن محمد

اند. در مورد محمد بن عيسي بن عبيد اخـتالف ديـدگاه وجـود دارد. از     معاريف

ـ ثقـه اسـت و    ٢نظر ما وي، به دليل شهادت نجاشي، و  ي نـدارد نفسـه ضـعف   يف

از  متفرداً ،را با سند منقطع يتيرواابن وليد تنها در موردي است که وي  تضعيف

موسي مضر نيسـت؛ چراکـه    بن ضمن اينکه جهالت مخلد ٣.نقل کرده است ونسي

    ٤عيسي، که ثقه است، کتابت وي را نقل کرده است. بن محمد

اشکال ديگري که ممکن اسـت مطـرح شـود ايـن اسـت کـه در روايـت تعبيـر         

تـوان   قطعي نيست. امـا در جـواب مـي    7مده که تطبيق آن بر امام معصومآ» الرجل«

گفت: چون مکاتبه بوده و شدت تقيه در آن بيشتر است، از اين تعبيـر اسـتفاده شـده    

  ، روايت صحيح و معتبر است.٦بنابراين مطابق تعبير بسياري از فقها ٥است.

                                                 
، ؛ تهـذيب األحكـام  ۲۳۲، ص۲جشيخ طوسي، ، االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ۵۳۸، ص۴ الكافي ج .١

 .۱۶۳، ص۵ج

 .۳۳۳ص، النجاشي رجال .٢

 . ۲۵۴، ص۲۵ جعلي پناه اشتهاردي،  ،مدارك العروةر.ک:  .٣

 . ۳۲۹، ص۴ جمحمدتقي مجلسي، ، ه الفقيهروضة المتقين في شرح من ال يحضر .٤

 . ۵۹۱، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٥

  �؛ مـالذ األخيـار   ۴۸۲، ص۵ ج ،اإلبهام عن قواعد األحكام و ؛ كشف اللثام۱۰۸، ص۷ ج ،رياض المسائل .٦
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ه)، به صراحت، در اين روايت ضمن ثبوت طواف نساء در عمره مبتوله (مفرد

  طواف نساء در عمره تمتع نفي شده است.  

  يحيي بن . صحيحه صفوان۲

 �X�� �� �̂ � �u   �X �9 �� 
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 �(
 ��} �>�� �# �� �� �; ��0 �$�7 :١ 
آيا بر كسي كـه عمـره تمتـع    «كند: ابوحارث از امام پرسيد:  صفوان روايت مي

؟ »كند، طواف نسـاء واجـب اسـت    ير ميدهد و طواف و سعي و تقص انجام مي

  ».خير، طواف نساء بعد از مراجعت از منا واجب است«حضرت فرمود: 

و به خوبي بـر عـدم وجـوب طـواف نسـاء در       ٢اين روايت نيز صحيح است

  عمره تمتع داللت دارد.

  رواياتي که تقصير را باعث حالل شدن همه چيز دانسته است: دسته دوم:

  عمار بن . صحيحه اول معاوية۱

 �X0�� ��0 �t ����
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 ��0 �9� �� �X0�� ��� �� �� �o��@ �X�� �5��� �t�[ �X �� H���* �� �X�  �X0 �� 4�0*�� ��
                                                                                                         

؛ روضـة  ۶۴۱، ص۲ ج ،؛ ذخيـرة المعـاد فـي شـرح اإلرشـاد     ۴۹۳، ص۷ ج ،في فهم تهـذيب األخبـار   �

 ،البرهان في شرح إرشـاد األذهـان   و ؛ مجمع الفائدة۸۰، ص۵ ج ،في شرح من اليحضره الفقيهالمتقين 

 .۴۶۰، ص۴ ج، شاهرودي، ؛ كتاب الحج۱۳۵، ص۷ ج

 .۲۵۴، ص۵، ج؛تهذيب األحكام۲۳۲، ص۲، جاالستبصار فيما اختلف من األخبار .١

، ر الكالم في شرح شـرائع اإلسـالم  ؛ جواه۱۳۵، ص۷ ج ،البرهان في شرح إرشاد األذهان و مجمع الفائدة .٢

 ،؛ موسوعة اإلمـام الخـوئي  ۱۸۵، ص۱۱ ج ، سيد محسن حکيم،ي؛ مستمسك العروة الوثق۴۰۷، ص۱۹ ج

 .۱۷۸، ص۲۷ ج
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تمتـع سـعيت بـه     كند: وقتي در عمـره  روايت مي 7از امام صادق عمار بن معاوية

هاي مو و ريش و سبيلت را [به نيت تقصير] كوتـاه   پايان رسيد، مقداري از گوشه

كن و ناخن هايت را بگير و مقداري از آن را براي حج بـاقي بگـذار. وقتـي ايـن     

اي و همه محرمـاتي كـه بـر محـرم حـرام       كار (تقصير) را انجام دادي، محل شده

  در دوست داري، طواف مستحبي كن.شود. پس هر ق است، بر تو حالل مي

  ٢سند اين روايت، به دليل طرق مختلف و نقل ثقات و اجال، صحيح و معتبر است.
در اين روايت تقصير به عنوان عملي معرفي شده است که با انجام آن، تمـام  

  شود. آنچه بر محرم حرام بوده است، از جمله نساء، بر متمتع حالل مي

  عمار بن دوم معاوية. صحيحه ۲
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 .۱۴۸، ص۵ ج ،تهذيب األحكام ؛۴۳۸، ص۴ ج ،الكافي .١

، ل الرسـول مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آ     ؛ ۲۹۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 . ۷۹، ص۱۸ ج

 .۲۱۲، ص۱۱، جوسائل الشيعة؛ ۴۲، ص۵ ج، تهذيب األحكام ٣
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سـعي   كند: در حج تمتـع سـه طـواف و دو    روايت مي 7امام صادق از همعاوي

شود واجب اسـت كعبـه    واجب است.... كسي كه براي حج تمتع وارد مكه مي

را طواف كند و دو ركعت نماز طواف، نزد مقام ابـراهيم، بـه جـا آورد و بـين     

صفا و مروه سعي كند و سپس تقصير نمايد. با اين اعمال از عمـره محـل شـده    

نماز نزد مقام  است. در حج نيز دو طواف و سعي بين صفا و مروه و دو ركعت

  ابراهيم واجب است.

اين روايت که بررسي سندي و داللي آن گذشت، بيـانگر ايـن اسـت کـه در     
گيرد و در نتيجـه نيـازي بـه طـواف      عمره تمتع، بعد از تقصير احالل صورت مي

  نساء نيست. 

  . صحيحه زراره۳

 �X ��   �X�� ���� ��  � �9� ��   �X ��   �X0 �� ��2
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 �|0�# �. � �Q�� �* �C ���
 �1�� �# �� ��  �� �W ��00 �$�7 ��
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؟ »چگونـه حـج تمتـع بـه جـا آورم     «پرسـيدم:   7گويد: از امـام بـاقر   زراره مي

گـويي. وقتـي وارد    آيي و به نيت حـج تلبيـه مـي    به ميقات مي«حضرت فرمود: 

كني و دو ركعت [نماز طواف]، پشـت   نه خدا طواف ميمكه شدي، به دور خا

كنـي و   آوري و بين صفا و مروه سعي كرده، تقصير مـي  مقام ابراهيم، به جا مي

اي حق نداري از  شوي و تا اعمال حج را انجام نداده از همه محرمات محل مي

  مكه خارج شوي.

طوسـي در   اند. طرق مختلف شـيخ  راويان اين روايت همه از بزرگان و ثقات
                                                 

 . ۸۶، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١
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گرچه به دليل ضعف يا جهالت راوي، مخدوش است، اما با توجـه بـه    ١فهرست

فقهـاي  رو  از ايـن  ٢استفاضه طرق يا شهرت کتاب، روايـت معتبـر خواهـد بـود.    

  ٣اند. زيادي اين روايت را صحيحه خوانده
در مورد داللت اين روايت بايد گفت: اين روايت نيز در عمره تمتـع تقصـير   

داند. اگر حليت نساء متوقف بر طواف نساء  شدن تمام محرمات مي لرا منشأ حال
  رسيد.   بود، بيان آن ضروري به نظر مي

  يزيد بن . روايت عمر۴

 �>�� �� ��   �X ��   �X�� �� �̂ � �u   �X �� �� �̂ ��  �2
 ���= �� �x�@ �X �� ��� �" �� �X�� �� �̂ �� �X �� H��[
 �B �� �X�� �� �̂ � �u7777 
 �1��
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سپس به منزلت برگرد و مقداري از موهايـت تقصـير   فرمود: ...  7امام صادق

  شود. مي همه چيز بر تو حالل كن. [با اين كار]

اسـت   معاويـه  بـن    بن قاسم يموس ،»عنه«ر يضماز مراد  ،ت قبلينه روايبه قر
ـ اند هق شديز توثين ٧ديزي بن و عمر ٦عذافر بن محمد ٥ثقات است.که از اجال و   ي. ول

بـر  نيـز   يو وجه معتمـد ندارد ح يق صريتوث ياع سابريد بيزيمحمد بن عمر بن 
                                                 

 . ۶۱، صالفهرست .١

 .۲۵۹، ص۵ ج ،مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٢

، ۷ ج ،رمالذ األخيـار فـي فهـم تهـذيب األخبـا      ؛۳۵۱، ص۴ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه .٣

؛ الحدائق الناضـرة فـي أحكـام    ۴۳، ص۵ جفاضل هندي،  ،اإلبهام عن قواعد األحكامو  ؛ كشف اللثام۳۵۰ص

ستمسـك العـروة   ؛ م۴۰۷، ص۱۹ ج ،جواهر الكالم في شرح شـرائع اإلسـالم  ؛ ۳۵۷، ص۱۴ ج ،العترة الطاهرة

 .۲۰۸، ص۲۷ ج ،وئي؛ موسوعة اإلمام الخ۴۶۳، ص۴ ج، شاهرودي، ؛ كتاب الحج۲۰۸، ص۱۱ ج ،الوثقي

 .۱۵۷، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٤

 .۴۰۵ص، رجال النجاشي .٥

 .۳۵۹ص، همان .٦

 .۲۸۳ص، همان .٧
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اثبات وثاقـت   يبراوجهي ت اجال را يروا ي،. برخکرداقامه توان  نمي يوثاقت و
ـ  يانصاف ا يول، ١اند هبر شمرد يو سـت کـه   يناي  هازنـد ا ه ن است که نقل اجـال ب

  ه باشد.  ترا به دنبال داش ينان به وثاقت وياطم

  از ايـن  ،کتب يدر برخرو  از اينست؛ يت از جهت سند، معتبر نين روايبنابرا

يات ديگـر،  ن حال، در کنار روايبا ا ٢است. هر شديد تعبيزي بن ت به خبر عمريارو

  شود. شاهد خوبي محسوب مي

  را مجوز استمتاع از نساء دانسته است: رواياتي که تقصير دسته سوم:

  . صحيحه حلبي۱

 � �v ��   �X��   ��� �;
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فدايت شوم! من وقتي اعمـالم  «عرض كردم:  7گويد: به امام صادق حلبي مي

حضرت فرمـود:  ». را به پايان رساندم، پيش از تقصير، با همسرم نزديكي كردم

وقتـي مـن از همسـرم    «گفـتم:  ». يك شتر به عنوان كفاره بر تـو واجـب اسـت   «

كردم، چون تقصير نكرده بود، درخواست مـرا نپـذيرفت.    درخواست نزديكي

». اما وقتي او را مجبور كـردم، بـا دنـدان هـايش مقـداري از موهـايش را بريـد       

تر از تو بود. بـر عهـده تـو يـك      خداوند او را بيامرزد. او فقيه«حضرت فرمود: 

  ».شتر است، اما چيزي بر عهده او نيست

                                                 
 . ۴۸، ص۵ ج، خاتمة المستدرك .١

 .۴۰۸، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٢

 .۴۴۱، ص۴ الكافي ج .٣
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  تقريب استدالل

، بـه  ١القـدر، صـحيح اسـت    يل وجود راويان ثقه و جليـل اين روايت که به دل

شود. ويژگي خاص ايـن   خوبي بيانگر اين است که تقصير باعث حليت نساء مي

به دليل عـدم   7روايت اين است که مورد ابتال، نساء و استمتاعات است که امام

تقصير، اند و امتناع زن از تمکين را به دليل عدم  تقصير مرد، کفاره را الزم دانسته

اند و اين خود شاهد خوبي بر اين مطلب است که اگر حليت اسـتمتاعات   ستوده

حکم را بيان کنند و جهـل سـائل را    7متوقف بر طواف نساء بود، الزم بود امام

بله، در اين روايت سخن از عمره تمتع نيسـت؛ بلکـه عمـره بـه      ٢تقرير نفرمايند.

تمتع هست. اما راجع به عمـره  صورت مطلق آمده است؛ ولي الاقل شامل عمره 

  که بحث آن خواهد آمد. ٣مفرده، بايد روايات ديگر را نيز از نظر گذراند

  . معتبره حلبي۲
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 لـي و ،زني عمـره تمتـع انجـام داده   «پرسيدم:  7گويد: از امام صادق حلبي مي

آيد. از آنجا کـه زن هـراس    به سراغ او ميهمسرش  نمايد، تقصير آنکه قبل از

داشت که همسرش بر وي غلبه کند و با وي وطـي نمايـد، موهـاي بسـته شـده      

                                                 
 ن شد.وثاقت وي بياو  گذشت بحث پيرامون ابراهيم بن هاشم قبالً .١

 .۵۹۴، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٢

 .همان .٣

 .۱۶۲، ص۵ ج تهذيب األحكام؛ ۲۴۴، ص۲ ج، االستبصار فيما اختلف من األخبار .٤
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آن را کند. آيا بـر عهـده او چيـزي     هايش ها و دندان خود را باز کرد و با ناخن

چيزي بر او نيست. هرکسي ممکن است چيزي پيدا «؟ حضرت فرمودند: »است

  ».نکند که موي خود را کوتاه کند

گـردد. ايشـان،    سـعيد، در سـند قبـل، بـازمي     بـن  بـه حسـين  » عنـه «ضمير در 

انـد.   مسکان و محمد بـن علـي بـن شـعبه حلبـي از ثقـات و معـاريف        بن عبداهللا

الشـعاع قـرار    اکثار روايت اجال و تحـت  ،١سنان به دليل توثيق شيخ مفيد بن مدمح

گرفتن تضعيفات ديگر، وثاقتش قابل اثبات است. در مورد طريق شيخ طوسي بـه  

و  ٢خهيق مـذکور در مشـ  يـ هر سـه طر  سعيد اهوازي بايد گفت: هرچند بن حسين

ق خـاص ندارنـد   يـ کـه توث  يوجود افـراد دليل به  ٣ق اول مذکور در فهرستيطر

بن حسـن بـن   ان يد و حسيداهللا، احمد بن محمد بن حسن بن وليعب  بن  ني(حس

ـ  ،د)يج ابي ابان و ابن ـ  ،ق دوم فهرسـت يـ طر يمشکل دارد، ول  ي،چ مشـکل يهـ  يب

 يبـرا  ،خهيدر مشـ  ي،خ طوسـ يمرحـوم شـ   ،نيح و معتمد است. عالوه بر ايصح

ذکـر کـرده کـه     يخاصـ طرق  ،د از برادرش حسن از زرعهيسع بن نيات حسيروا

  بنابراين روايت صحيح و معتبر است. ٤خه است.يمش يهمان طرق کل

از جهت داللت روايت، مفروض سائل اين است که براي استمتاع از نسـاء، نيـاز   

به تقصير است؛ لذا از لزوم کفاره براي زني که تقصـير نکـرده و بـراي عـدم تمکـين      

نيـز چنـين    7ت، پرسيده اسـت. امـام  تالش نموده، ولي موفق به منع زوج نشده اس

انـد. در ايـن روايـت بـه      برداشتي را تقرير نموده و سخني از لزوم طواف نساء نداشته

                                                 
  .۲۴۸، ص۲، شيخ مفيد، جر.ک: اإلرشاد .١

 .۱۵۰الطوسي، ص  فهرست؛ ۶۳ص، ۱۰ج، تهذيب االحکام. ٢

 .۱۵۱، صفهرست الطوسی. ٣

 .۶۶ص، ۱۰ج، تهذيب األحكام. ٤
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  باشد. صراحت سخن از زن متمتعه، يعني زني که احرام عمره تمتع بسته، مي
 ينييتب شانياالبته  ١.اند هسخن گفت زياز اصل ن ،اثبات عدم وجوب يبرا يبرخ

در  ؛ چراکـه اسـت  البرائـه  ةاصالمراد،  ظاهراً يول ،اند هنظر ارائه نداداز اصل مورد 
   .ميشک دارنساء  اصل وجوب طواف

  ادله قول به وجوب طواف نساء 

  حفص مروزي بن روايت سليمان
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 � �} �F� �9���
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كند: وقتي كسي حج تمتع به جـا   ) روايت مي7حفص از فقيه (امام بن سليمان

آورد و وارد مكه شد و طواف كرده، دو ركعـت نمـاز طـواف را پشـت مقـام      

ابراهيم اقامه كرد و سعي بين صفا و مروه را نيز انجام داد، همه چيز بر او حالل 

شود، به جز زنان؛ چرا كه براي حالل شدن زنان، يك طواف و يـك نمـاز    مي

  هم بر او واجب است.

� «در نقل تهذيب، عبارت  �� «نيز قبل از » �� 7��� �� �� �% �[  �>��q .٣آمده است  
حفص توثيق صريح ندارد. از ميان توثيقات عامه نيز وجه معتمـدي   بن سليمان

  بنابراين روايت از جهت سند، اعتبار ندارد.   ٤براي وثاقت وي اقامه نشده است.

                                                 
 . ۴۸۳، ص۵ ج، اإلبهام عن قواعد األحكامو  كشف اللثام .١

 .۲۴۴، ص۲ ج ،االستبصار فيما اختلف من األخبار .٢

 .۱۶۲، ص۵، جتهذيب األحكام .٣

) ولي از آنجا کـه از مشـايخ   .۲۴۳ص، ۸ج ،(ر.ک: معجم رجال الحديثاست. وي از رجال کامل الزيارات  .٤

 ثابت نيست. ، وثاقتشباواسطه ابن قولويه است
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  تقريب استدالل

از جهت داللي بايد گفت ظاهر روايت مربوط به کسي اسـت کـه بـراي تمتـع     

برخي اين ظهور را مانند صـريح   ١وارد مکه شده است؛ پس مراد عمره تمتع است.

شخصـي   مطابق روايت، با طواف، نماز و سعي، همه محرمات بر چنين ٢اند. دانسته

شود؛ به جز استمتاعات که براي حليت آن، طواف و نماز واجـب اسـت    حالل مي

که همان طواف نساء است. در عين حال به دليل شذوذ داللي روايت و مخالفت با 

مشهور قريب به اجماع، اين روايت بر حج تمتع حمل شـده اسـت. شـيخ طوسـي     

ايـن   ٣اين روايـت نيسـت.  کند؛ چراکه ذکري از عمره در  چنين حملي را مطرح مي

بنا بر اين حمـل، مـراد از تعبيـر     ٤حمل مورد توجه ديگر فقها نيز قرار گرفته است.

» �� �� 
 �r�A  ���
 �m �6 �� �. ���[ �� �� �� �̂ ��     ٥دخول در مکه بعد از رجوع از مناست.» *�4 5� �6

اين حمل با نقل استبصار، که در آن سخني از تقصير نيست، سازگار اسـت  

تابـد؛ چراکـه در    ل تهذيب که قيد تقصير دارد، چنين حملي را بـر نمـي  ولي نق

حج، تقصير بر طواف و سعي مقدم است، ولي در روايت، تقصير بعد از سـعي  

، کـه  ٧پس حمل آن بـر تقصـير در منـا    ٦ذکر شده و ظاهر روايت ترتيب است.

                                                 
 . ۲۷۸، ص۴ شاهرودي، ج، كتاب الحج؛  ۴۰۹، صکدليل الناس؛ نيز ر.ک: ۵۹۵، ص۳ محقق داماد، ج، كتاب الحج .١

 .۳۳۸، ص۱۲مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، ج  ؛ ۴۰۹، ص۱۹ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج .٢

 .۲۴۴، ص۲، جاالستبصار فيما اختلف من األخبار .٣

، ۱۰، جالمطلب في تحقيـق المـذهب   يمنته؛ ۳۰۷، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٤

مـدارك األحكـام فـي شـرح     ؛ ۱۳۸، ص۷، جالبرهان في شرح إرشـاد األذهـان  و  ؛ مجمع الفائدة۴۴۰ص

 .۱۹۹، ص۸، جعبادات شرائع اإلسالم

 .۵۹۵، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٥

 .۵۹۶، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحجر.ک:  .٦

 .۴۳، ص۴ ج، محمد سند بحراني، كتاب الحج، يسند العروة الوثق .٧
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که  اند مقدم بر طواف و سعي است، خالف ظاهر است. البته برخي احتمال داده

عدم الزياده چنين  اصالةولي  ١قيد تقصير در نسخه تهذيب، از غلط نساخ باشد.

  ٢نمايد. احتمالي را دفع مي

در هر صورت حتي اگر روايت، از نظر داللي، در عمره تمتـع ظهـور داشـته    

باشد، سند آن ضعيف است. ضمن اينکه مـورد اعـراض اصـحاب و فقهـا، قـرار      

ند با روايات متظافره دال بر عدم وجوب طواف در توا نميرو  از اينگرفته است. 

  ٣عمره تمتع، معارضه کند.

نتيجه اينکه براساس نص برخي اخبار و ظهور رواياتي ديگر، و نبود روايـت  

  معارض معتبر، طواف نساء در عمره تمتع واجب نيست. 

  طواف نساء در عمره تمتع انجام دادنحکم 

عمره تمتع، آيـا انجـام دادن طـواف     با توجه به واجب نبودن طواف نساء در

نساء مشروع خواهد بود؟ صاحب عروه در مورد انجـام طـواف نسـاء در عمـره     

از عبارت ايشان روشن است که مراد، احتيـاط   ٤تمتع، حکم به احتياط داده است.

  ولي برخـي، ماننـد آقـاي خـويي، ايـن احتيـاط را نپذيرفتـه، و         ٥استحبابي است.

                                                 
 . ۳۵۵، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي؛ همان .١

 . ۳۱۹، ص۲ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٢

، ۱۹ ج، ائع اإلسـالم جـواهر الكـالم فـي شـرح شـر     ؛ ۶۴۱، ص۲ ج، ذخيرة المعاد في شرح اإلرشـاد ر.ک:  .٣

؛ ۱۲۷، ص۲ ج، سيد حسن قمي، ؛ كتاب الحج۳۰، ص۲ ج، الحج و ؛ التهذيب في مناسك العمرة۴۰۹ص

 .۳۵۵، ص۲ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء

تفصـيل الشـريعة فـي شـرح تحريـر      ؛  ۶۱۱، ص۴ ج، يـزدي محمد کاظم سيد ، )ي(المحش يالعروة الوثق .٤

 . ۲۵۴، ص۲۵ ج، مدارك العروة؛  ۳۲۱، ص۲ ج، الحج، الوسيلة

 . ۳۱، ص۲ ج، الحج و التهذيب في مناسك العمرة .٥
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اي نيز انجام دادن  اهللا خامنه آيت ١اند. قصد رجا بالمانع دانستهانجام دادن آن را به 

اهللا مکارم،  اما برخي، مانند آيت ٢به قصد رجا دادن مطابق احتياط برشمرده است.

  ٣اند. حتي انجام دادن آن را به قصد رجا نيز مجاز ندانسته

  است: ٤منشأ احتياط، خبر سليمان مروزين است که تنها يت ايواقع
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كند: وقتي كسي حج تمتع به جـا   ) روايت مي7حفص از فقيه (امام بن سليمان

آورد و وارد مكه شد و طواف كرده، دو ركعـت نمـاز طـواف را پشـت مقـام      

ابراهيم اقامه كرد و سعي بين صفا و مروه را نيز انجام داد، همه چيز بر او حالل 

حالل شدن زنان، يك طواف و يـك نمـاز    شود، به جز زنان؛ چرا كه براي مي

  هم بر او واجب است.

حمل اين روايت بر استحباب نادرست است؛ چـون اصـل حليـت نسـاء بـر      

و چيـزي در روايـت نيامـده تـا از ظهـور آن در       ٥طواف نساء متوقف شده است

  وجوب دست کشيده، بر استحباب حملش نماييم.

تگي بـه ايـن دارد کـه از روايـات     اما مستند احتياط قرار دادن اين روايت، بس

نافي وجوب، قطع به عدم وجوب پيدا شود يا خيـر. در صـورت قطـع بـه عـدم      

                                                 
 . ۹۳ص ،۹ فياض، ج، محمد اسحاق تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي؛ نيز ر.ک: ۶۱۱، ص۴، جالعروة الوثقي .١

 .۱۳۵ص، محشي، مناسک حج .٢

 .۲۵۷، صمناسك جامع حج .٣

 .۲۴۴، ص۲؛ استبصار، ج ۱۱۲۱، ص۲ ج، تظريمع تعليقات المن يالعروة الوثق .٤

 .۳۱و ۳۰ص ص، ۲ ج، الحجو التهذيب في مناسك العمرة .٥



 

 

۶
۸

 
قه

 ف
در

ن 
ه آ

گا
جاي

و 
اء 

س
 ن

ف
طوا

شود؛ ولي اگر قطع حاصل نباشد و ظن قوي  وجوب، موضوع احتياط برچيده مي

يا اطمينان پديد آيد، موضوع احتياط باقي است؛ هرچند روايـت سـليمان وجـود    

مورد بحث به أعراض و فـروج ارتبـاط دارد کـه    نداشته باشد. به ويژه که مسئله 

  احتياط در آن مطلوب شارع است.  

  طواف نساء در عمره مفرده   بررسي حكمسوم:  گفتار

در مورد حکم طواف نسـاء در عمـره مفـرده، تفـاوت ديـدگاه وجـود دارد.       

اند و در مورد آن، ادعاي اجماع نيز شده  مشهور فقهاي اماميه آن را واجب دانسته

شيخ صـدوق،   ٣نقل کرده است. ٢ولي شهيد اول عدم وجوب را از جعفي ١است.

�«در فقيه،  �Z�m �9�? �� � ��� �O ���A �� �5�����=��P
 �/ �� �̂ �*��
 �L �O �;�A �o��� «   که در مقام بيان اعمـال عمـره

���0 «نويسـد:   مفرده بوده است، نه تنها ذکري از طواف نساء نکرده، بلکه مي �� �� ��
 �(
 ��}  �� �� ��A �F� �9��
 y�0 �� 
ظاهر اين تعبيـر، اگـر نگـوييم صـريح آن، بـر عـدم        ٤».

  وجوب طواف نساء در عمره مفرده داللت دارد. 

عقيل نيز حکايت شده است. عالمـه حلـي در    قول به عدم وجوب از ابن ابي

  نويسد:   باره مي اين
                                                 

 .۳۱۲، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

غيبـت  و  مصنفين اماميه بودهو  از فقها ،معروف به صابوني، حمد بن إبراهيم بن سليم جعفيامحمد بن  .٢

را جعفر بن محمد بن قولويـه   هاکرده است. وي کتب مختلفي دارد که برخي از آن را درک ا و کبراصغر

از ايشان نقل کرده است. وي اقوال مخـالف  را اقوال بسياري  ،نقل کرده است. شهيد اول در غاية المراد

 .) ۳۴۱، ص۴ ج، جعفر سبحاني، موسوعة طبقات الفقهاءمشهور زيادي دارد.(ر.ک: 

 .۳۲۹، ص۱ ج، فقه اإلمامية الدروس الشرعية في .٣

، ۷ ج ،فـي شـرح إرشـاد األذهـان     الفائـدة والبرهـان  مجمع ؛ نيز ر.ک:  ۴۵۳، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيه .٤

محمـد  ، النجعة فـي شـرح اللمعـة   ؛  ۷۹، ص۵ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه؛ ۱۳۶ص

 . ۳۰۹، ص۵ جتقي شوشتري، 
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داد و  ت را انجـام گويد: وقتي طواف بيـ  عقيل در توصيف عمره مفرده مي ابن ابي

و اگر خواسـت   نماز خواند و سعي صفا و مروه را انجام داد، تقصير يا حلق نمايد

   ١از مکه خارج شود يا بماند. ايشان ذکري از طواف نساء نکرده است.

محقق اردبيلي نيز با به نقد کشيدن ادله قول به وجوب طواف نساء در عمـره  

ولـي در نهايـت شـهرت و احتيـاط را     مفرده، عدم وجوب آن را تقويت نمـوده،  

صاحب مدارک نيز قـول بـه عـدم وجـوب را بعيـد ندانسـته؛        ٢مقدم کرده است.

  ٣گرچه همراهي با مشهور را احوط دانسته است.

رو  از ايناند.  در اين مورد روايات متعددي وجود دارد که مختلف و متعارض

  يم نمود. بندي نهايي را ارائه خواه به اين روايات پرداخته، جمع

  نساء  ات دال بر وجوب طوافيروا

  رِباح بن روايت اول: معتبره اسماعيل

 �� � �w �X�� ��� ���@ �X�� ��^� �u�  �) �X�� ��� �� �Y ���A �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X�� ��^� �u �X ��0� Ḧ � �0 ���@ �1���a0 ��
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 ��} �>�� �# �� �/ �� �̂ �*��
 �� �� �� �6 �X �� : �� �* �?٤ 

دهـد، طـواف    آيا بر كسي كه عمره مفرده انجـام مـي  «پرسيد:  7راوي از امام

  ».بله«؟ حضرت فرمود: »نساء واجب است

  بررسي سندي

کـه   ٥عمير آمده عمير، احمد بن محمد بن ابي ابي بن در استبصار به جاي محمد

                                                 
 . ۳۶۵، ص۴ جعالمه حلي، ، يعةمختلف الشيعة في أحكام الشر .١

 . ۱۳۷، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة والبرهانمجمع  .٢

 . ۱۹۸، ص۸ ج، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم .٣

 .۲۵۳، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٤

 .۲۳۱، ص۲ ج ،االستبصار فيما اختلف من األخبار .٥
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 ١ظاهراً از غلط نساخ است.

ولي مطابق نظر صحيح، نقل ابـن   ، گرچه توثيق صريح ندارد،رباح بن لياسماع

گردد؛ هرچند اثبات  عمير، که از اصحاب اجماع است، باعث اعتبار روايت مي ابي

وثاقت اسماعيل را در پي نداشته باشد. در مورد طريق شيخ طوسي به محمد بـن  

و هـم در   ٢احمد بن يحيي، گرچه برخي طرق ضعيف است، ولي هم در مشيخه

  وجود دارد. بنابراين روايت معتبر است. طريق صحيح به وي ٣فهرست،

  بررسي داللي

از جهت داللي بايد گفت روايت، در وجوب طواف نساء ظهور دارد؛ چراکه تعبيـر  

  ٤، به خوبي بر لزوم طواف نساء داللت دارد.»عليه طواف النساء«، در جواب »نعم«

  عيسي بن روايت دوم: صحيحه محمد
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 . ۴۹، ص۴ جسيد ابوالقاسم خويي، ، لرجالتفصيل طبقات ا و معجم رجال الحديث .١


.�b©حداقل طريق چهارم مشيخه معتبر است:  .٢ '�
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 .۵۹۰، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٤

 .۱۶۳، ص۵، ج؛ تهذيب األحكام۲۳۲، ص۲، جاالستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ۵۳۸، ص۴ الكافي ج .٥
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آيـا در عمـره   «) فرسـتاد و از او پرسـيد:   7سوي آن مرد (امام اي به نامهراوي 

؟ ايشـان در پاسـخ   »ع، طـواف نسـاء واجـب اسـت    مبتوله (مفـرده) و عمـره تمتـ   

در عمره مبتوله (مفرده) طواف نساء واجب است، امـا در عمـره تمتـع    «نوشتند: 

  ».اين طواف واجب نيست

سند اين روايت ذيل ادله قول به عدم وجوب طـواف نسـاء در عمـره تمتـع،     

  گذشت و اعتبارش بيان شد.

شده است و روايت در وجـوب  در اين روايت بين عمره مفرده و تمتع تفکيک 

طواف نساء در عمره مفرده، و عدم آن در عمـره تمتـع ظهـور دارد. گفتنـي اسـت      

���50 «تعبير به کار رفته در اين روايت ���=��P
 �/ �� �̂ �*��
به معناي قطـع و  » بتل«است. ريشه » 

 شـود کـه بـر    شايد به اين دليل به عمره مفرده، عمره مبتولـه گفتـه مـي    ١ابانه است.

  ٢شود. خالف عمره تمتع، مقطوع از حج است و به دنبال آن حج انجام دادن نمي

  سنان  بن روايت سوم: صحيحه عبداهللا

 �� � �w �X�� �J
 � �� �� �X �� �)�= ��e
 ���= �� �X�� ��^� �u �X �� � �� �* �s� �G
 �v �� ���@�  �X0�� �2
 ��0�= �� �X ��
�2
 ���= �� �x�@ �X �� HJ��� ��7777    ��
 �,\� �� �� ��  �F  4
�0 �̂ �� �* �6  4/ ��0 �̂ ��  450�����= �6  �L�0 �7  � �� 
 �r�A �>0 �� �"

 �* �� �� �1���=����� �(��}�  �10���=����� 4
� ��
 �� 4�[
 � �} �(�d�� �J�@ �c�# �� �� �/ �� ����P
 �� � ��$�
 � �Q��
 �$�% �� �J�@ �F� �s �X �6 ��0 � ���7 ��:٣ 

كسـي كـه بـه نيـت عمـره مبتولـه        در مـورد  7سنان از امام صادق بن عبداهللا

اگـر دور  «فرمايـد:   كند. حضرت مـي  (مفرده) [به مكه] آمده است، سؤال مي

خانه خدا طواف كرد، بين صفا و مروه سعي نمود و حلـق كرد،كـافي اسـت    

                                                 
 .۴۲ص، ۱۱، ج؛ لسان العرب۱۹۵، ص۱ ؛ معجم مقائيس اللغة ج۱۲۴، ص۸ العين جر.ک:  .١

 . ۲۰۷، ص۹ ج، الكافي .٢

 . ۵۳۸، ص۴ ج، همان .٣
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توانـد [بـه جـاي حلـق]      كه يك طواف ديگر دور كعبه انجام دهد. البتـه مـي  

  ».تقصير نمايد

  اند. و تمامي راويان از اجال و معاريف ١ستروايت از جهت سندي صحيح ا

در اين روايت که موضوع آن عمره مفرده اسـت، بعـد از حلـق، از طـوافي     

ديگر ياد شده که ظاهراً طواف نسـاء اسـت؛ چراکـه بعـد از آن سـعي واجـب       

در هر صورت در ايـن روايـت، طـواف،     ٢نيست و طواف نساء نيز سعي ندارد.

ال آن، طوافي ديگر (طواف نساء) مجزي شـمرده  سعي، حلق يا تقصير و به دنب

  شده است.

برخي از فقها اين روايت را در عداد ادله اثبات طواف نساء در عمـره مفـرده   

فهم اين فقيهان اين بوده است که روايت حـداقل مراتـب اجـزا را     ٣اند. برشمرده

در پـي   بيان نموده است؛ به نحوي که انجام ندادن هر يک از اين اعمال، اجـزا را 

��10 �:::«نخواهد داشت. فيض کاشاني از تعبير ��=����� �(�0�} 
�r�A �>0 �� �"� �� :: �(0�d�� �J�@ �c0�# ��
 �10���=����� 4
� ��
 �� 4�[
 �استفاده نموده که بعد از حلق، انجام طواف نساء، واجب است » {�

ور رسد استظهار اين فقها، درخـ  به نظر مي ٤باشد. هاي ديگر مستحب مي و طواف

  نمايد. تأمل است و بعيد نمي

                                                 
، مرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول     ؛  ۸۰، ص۵ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه .١

 . ۲۳۸، ص۱۸ ج

 .۳۱۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

؛ روضة المتقين في شرح مـن ال يحضـره   ۳۱۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةر.ک:  .٣

؛ الحـج فـي الشـريعة اإلسـالمية     ۳۰۹ص ،۱ ج ،الحـج و  ؛ التهذيب في مناسك العمرة۸۰، ص۵ ج ،الفقيه

 .۵۱۹، ص۵ ج ،الغراء

 . ۴۶۲، ص۱۲ ج، الوافي .٤
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  البالد ابي بن روايت چهارم: صحيحه ابراهيم

� �� �6   �X��   �� ����%��
   �X ��   ��� �;
 �����A   �X��   ��0 �7 �� ��� �̂ �� 
 ���= �� �X�� ��� �;
 ���� � �l �1�# �7 : �L��7 �� �O�=��
 �x�@
 � �  �j�*�=�? 45���a �9 �6 �Q�� �O�� �X �6 4
 �N�? ��?�a�� �;� �� �6 �X �9 �� 
 �x�@ ���A �7777  �5���a0 �9��P
 �K �B �; �¬ �� �.���@

 �K �F�0 �k�[ �L�0 �7 �F�0 �9���
 �(
 �0�} � �Z�= ���0 �� ��0 �� �/ �� ��0 ����P
 �/ ��0 �̂ �*��
 �X �� �>�# �� �>�� \�� �̂ �9�+ �� ��
 �, � �; �����@ �>�� �1�#�%�[ � �; � �U �V � �Z�# �C ����� �9��P
 �, �o
 � ��e
  �0 �Z��[ �o
 �0 ��e
 �K �F�0 �k�[ �� �.�@ ����� �9 �6

 �� �5���a0 �9��P
 �� ���[�@ 4�¤�� �'�� ��� �;� �; �J�A ��� �̂ �� 
 ���= �� �X�� ��� �;
 ���� � �l �1�#�%�[ \�����a �9 �6 � �U �V � �Z�# �C \ �̂ 0 ���
 � ��e
 �F� �k�[ �>�����A �� �  ���� �m�[ �8 �k��
 � �N�� \ �6��% �6 �1�[ �� �� ���%�[ �>0�� �6 ���� �� �� ��
 �� � �; ���*�? �o


0 �%�[ �o
 � ��e
 �� �5���a �9��P
 �>�* �6 �� �� �) �R� �G
 H���� �� �X�� ����� �Y ���A ��� �̂ �� 
 ���= �� �X�� ��� �;
 �����A �\�%�# �[ �L�
 ���a �9 �6 �K �B �; �� 4�%�� �[ �� �O�=��
 �x�@ �X�� ��� �;
 �����A �� �m���# �� �c���[ ���%�� �>0���# �� �� �. ��0 �[ � �Z�� �� �o
 � ��e
 �� �>��
 �# �[ �� ��
 �� � �; ���*�? �L��%�[ � �Z�� �� �>���a �9�[ H���� �� �X�� ����� �Y ���A0  H���� �� �X�� ����� �Y ���A �\�%  �'��0 �X0�� ��

 �[ � �Z�� �� �>���a �9�[ �� �. ���[ �K � �b �.�a�[ � �, � �U �$�
 H) �Y �� �X�� ����� �Y ���A� ��
 �� � �; ���*�? �L��% :١ 
عبدالحميـد حـدود سـي مسـئله آمـاده       بـن   گويد: با ابـراهيم   البالد مي ابي بن  ابراهيم 

اين سـؤال را هـم بـراي مـن     «بفرستيم. به ابراهيم گفتم:  7كرديم تا نزد امام كاظم

بپرس، ولي نامم را نياور. از حضرت بپـرس آيـا در عمـره مفـرده هـم طـواف نسـاء        

در ميـان  «؟ پاسخ همه سؤاالت غيـر از سـؤال مـن آمـد. بـه او گفـتم:       »استواجب 

باز هم پاسخ همه سؤاالت غير از پرسـش مـن   ». سؤاالت ديگر اين سؤال را بفرست

اينجا امري نهفتـه اسـت. ايـن بـار سـؤال را تنهـا بـه نـام مـن          «آمد. به ابراهيم گفتم: 

ابـراهيم نامـه را   ». کـنم  مـي  داني که مـن نيـز حـوائج تـو را بـرآورده      بفرست. تو مي

اي از انجـام   بله، آن (طواف نساء) واجب است و چـاره «نوشت، جواب چنين آمد: 

کـه سـؤال و    حميـد مالقـات کـرد در حـالي     بن سپس ابراهيم با اسماعيل». آن نيست

البالد بـر شـما پيشـي گرفـت و ايـن       ابي بن  ابراهيم «جواب را همراه داشت و گفت: 

                                                 
 . ۴۶۳، ص۱۲ جمالمحسن فيض کاشاني، ، الوافي؛  ۴۳۹، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١
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 7اسماعيل بر وي وارد شد و از جواب امام». است 7ز امامسؤال و جواب وي ا

سپس اسماعيل بـا بشـر   ». بله، آن واجب است«سؤال نمود. ابراهيم در جواب گفت: 

اسماعيل مالقات نمود و قضيه را به او گفت. بشر بر وي داخل شد و از او سؤال  بن  

  .»بله، آن (طواف نساء) واجب است«کرد. اسماعيل در جواب گفت: 

  بررسي سندي

نيز توثيـق شـده اسـت.     ٢البالد ابي بن  و ابراهيم  ١قاسم از اجالست بن  موسي 
عبدالحميد نيز گرچه در سند روايت نيست، ولي چـون واسـطه بـين     بن  ابراهيم 

البالد است، بايد وثاتش درنظر گرفته شـود. شـيخ    ابي بن  و ابراهيم  7امام کاظم
  ٤در جايي ديگر او را واقفي خوانده است. ، ولي٣طوسي، وي را توثيق کرده

  قاسم در مشيخه چنين است:  بن  طريق شيخ طوسي به موسي 
�6 X� >+�Cr �6 �3 �0;� X� 5���*6 X� ���%�
 X� ª�0'�
 >0� �b0.
 �0%[ 

�
x
 X� 2
�=�  X09 
 X0� �^u X� >���� X� Q9 
 X� v� X� �^u ��*�
 X9 
 X� �^u X� ����
 X��?�0V X� �t��
 X� 2
�=� X� �*� � )��$�
  �

�6 X� �^u X� ��
3 :���%�
 X�5 
باشـد.   غانم که مجهول مي  بن  اين طريق شامل اجال و ثقات است، به جز فضل

 ٧يا ابـن خالـد   ٦محمد، که قابل تطبيق بر ابن عيسي بن ولي چون در طبقه وي احمد
  يق شيخ، صحيح خواهد بود.است، وجود دارد و هر دو توثيق دارند، طر

                                                 
 .۴۰۵ص، رجال النجاشي .١

 .۳۵۲؛ رجال الطوسي ص۲۲ص، همان .٢

 .۱۷ص، الفهرست .٣

 .۳۵۱و  ۳۳۲ص، صرجال الطوسي .٤

 . ۸۱، ص۱۰ج، األحكام تهذيب .٥

 .۶۰ص، الفهرست .٦

 .۷۶ص ،رجال النجاشي .٧
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  بررسي داللي

 ١داللت روايت بر وجوب طواف نساء در عمره مفرده واضح و روشن اسـت. 

اند که عمل عامه بر  افزون بر اين، برخي، روايت محل بحث را بيانگر اين دانسته

ه است. از نگاه ايشان، وجوب طواف نسـاء امـر جديـدي     خالف اين روايت بود

 ٣انـد.  روايـت اسـتفاده کـرده     ال برخي شرايط تقيه را از ايندر هر ح ٢بوده است.

  نويسد: باره مي مجلسي اول در اين
 7طـور کـه امـام    به دليل تقيـه باشـد؛ همـان    7ممکن است پاسخ ندادن امام

دوبار به نامه پاسخ ندادند و جواب ايشان در بار سوم، به اين دليل بوده که علم 

  ٤به عدم خوف داشتند.

اند؛  اي منتظر رسيدن چنين پاسخي بوده آيد که عده يت به دست ميروا از اين 

�%�4 «تعبير � �[ �� �O�=��
 �x�@ �X�� ��� �;
 �� ���A �� �m�� �# �� �c�� �[ �� بيانگر اين است که ابراهيم راه را باز » ��%�

  دريافت کند. 7کرد و توانست جواب را پيش از ديگران از امام

  دروايت عمربن يزي روايت پنجم:

 �� � �w �X�� ��^� �u�  ��0�= �� �X0�� ��� �;
 ��0 ���A �X0 �� ��� �� �Y0 ���A �X�� ��^� �u �X �� H�^� �u �X�� ��� ���@ �X ��
�2
 ���= �� �x�@ �X �� �K � �U �V ���@ �� �̂ �� �X �� ��� �̂ �� 
7777     �* �9 �� �� �(�d�� �� �̂ �� �*��P
 : �L� �7�  �c�#� �w ��

 �� �� �� �� �L� �7 
 �� �* �� �>��: �� �.p H(
 ��} �X �6 �c�# �� ٥ 
گزار بايد طواف كنـد،   روايت شده كه حضرت فرمود: عمره 7از امام صادق

                                                 
 .۳۱۴، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

 . ۳۱۰، ص۵ ج، النجعة في شرح اللمعة .٢

 . ۴۳۶، ص۲ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٣

 . ۸۱، ص۵ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه .٤

 . ۴۴۳، ص۱۳ ج، وسائل الشيعة؛ ۵۳۸، ص۴ ج ،الكافي .٥
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سعي انجام دهد و حلق نمايد. سپس فرمود: بايد بعد از حلق طواف ديگري نيز 

  به جا آورد.

  بررسي سندي

از جهت سندي، ترديد در راوي اخير، گرچه بقيه روات توثيق شـده باشـند،   
، و بعضي ١نمايد. برخي اين روايت را مجهول را از درجه اعتبار ساقط مي روايت

اند. بنابراين روايت از جهت سندي معتبر نيست. ولي برخـي   دانسته ٢ديگر مرسل
  ٣اند. شهرت را جابر ضعف سند اين روايت دانسته

  بررسي داللي

از نظر داللت، ايـن روايـت بـر لـزوم طـواف ديگـري، بعـد از حلـق، بـراي          
گزار ظهور دارد. البته نامي از طواف نساء، در روايـت، نيامـده اسـت؛ ولـي      مرهع

روشن است که اگر بناست طوافي بعد از حلق يـا تقصـير الزم و واجـب باشـد،     
  ٤طواف نساء است.

شـود.   نکته ديگر اينکه روايت مطلق است و شامل عمره مفـرده و تمتـع مـي   
ه تمتـع گذشـت، تخصـيص    ولي اين روايت توسط اخباري کـه در بحـث عمـر   

که در اين روايت آمـده اسـت،   » معتمر«البته برخي، با استفاده از لفظ  ٥خورد. مي
اند؛ چراکه  آن را ظاهر در عمره مفرده دانسته و تعبير حلق را نيز قرينه آن شمرده

بنابراين داللت روايت بر قـول   ٦در عمره تمتع تنها تقصير واجب است، نه حلق.
                                                 

 . ۲۳۸، ص۱۸ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .١

 . ۱۰۸، ص۷ ج ،رياض المسائل؛  ۱۰۹، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٢

 . ۴۰۶، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ۱۰۸، ص۷، جرياض المسائل .٣

 . ۵۹۱، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٤

 . ۴۶۱، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج ؛۴۰۶، ص۱۹ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٥

 . ۲۵۰، ص۲۵ ج ،مدارك العروة؛  ۴۳۵، ص۲ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٦
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ولـي از آنجـا کـه     ١واف نساء در عمره مفرده، پذيرفتني اسـت. مشهور، و لزوم ط
  گردد. سند آن مخدوش است، شاهد محسوب مي

از اي ظهور در لزوم طواف نساء در عمره مفـرده دارد.   بنابراين روايات معتبره
مبني بر نبود روايت معتبر دال بـر وجـوب طـواف     ٢سخن صاحب مدارکرو  اين

  صواب است.  نساء در عمره مفرده، سخني نا

  روايات دال بر عدم وجوب طواف نساء 

  روايت اول: معتبره زراره 

# �* �6 �X �� H�^� �u �X�� � �Q �9 �� 
3  �X0 �� �J �Y��0 �� �X0�� �J����@ �X �� �v �� �X�� �X �9 �� 
 �X �� H�^� �u �X��
 H� �� �* �� ����@ �1�* �̂ �� �L� �7 �/ �)
 �) �R7777     �6 �� �̂ �� �*��P
 �D �� �7 
 �r�A �L�% �� �*0 �� �� �(��} �� �5m�  �J�¦0 �[

 �# �� �� �̂ �� �# �[ �F� �s3 : �>�# �;�a�� �c �N�#���� �� �>�� �# ��
 �)3 
  گـزار بـه مكـه آمـد و طـواف      كنـد: وقتـي عمـره    نقل مـي  7زراره از امام باقر

ــا  و ســعي را انجــام داد، اگــر بخواهــد مــي  ــرود و ب ــه كــاروان خــود ب ــد ب   توان

  همسرش نزديكي كند.

  بررسي سندي

و حسن بن علـي بـن وشـاء، ابـان و      ٤محمد عامر توثيق شده است  بن  حسين
محمد نياز به بررسي بيشتر دارد. نجاشـي    بن زراره هم از معاريف هستند. اما معلي 


�C � ,�;BP=< ��7=5«نويسد:  در مورد وي مي � j�� 
 o�dt6.«ابن غضائري نيـز   ٥
                                                 

 .۲۳۸، ص۱۸ج ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .١

 . ۱۹۷، ص۸ ج، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم .٢

 .۵۳۷، ص۴ ج ،الكافي .٣

 .۶۶ص، رجال النجاشي. ٤

 .۴۱۸ص، همان .٥
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��m�� � >���� (�*� F��*t«گويد:  مي X� ���� � 
�;�0s y�0� J@ Rبرخـي از   ١».� �
انـد؛ چراکـه اضـطراب حـديث يـا       رجاليون داللت اين تعابير بر ضعف را نپذيرفته

توانـد بـر عـدم وثاقـت      معروف و منکر بودن حديث و حتي نقـل از ضـعفا، نمـي   
رو  از ايـن شخص داللت داشته باشد يا مانع پذيرش روايـت وي از ثقـات گـردد.    

اما سخن در اين است که بر  ٢ثاقت وي حکم نموده است.مرحوم آقاي خويي به و
فرض پذيرش اين نکته که تعابير به کار رفته در کالم نجاشي و ابـن غضـائري بـر    

نمـاييم؟ مرحـوم آقـاي     ضعف داللت نداشته باشد، چگونه به وثاقت وي حکم مي
از رجـال  اند؛ ولي با توجه به اينکه وي را  خويي در اين زمينه توضيحي ارائه نکرده

محمد از مشـايخ   بن اند؛ با آنکه معلي اند، وثاقت وي را پذيرفته الزيارات دانسته کامل
 گردد. با واسطه کامل الزيارات است و وثاقت وي ثابت نمي

حاجي نوري از راه روايت اجـال، درصـدد اثبـات وثاقـت وي بـر آمـده اسـت؛        
اسـماعيل، ابـوعلي    بن  لي وليد، ع بن  سعيد، محمد بن حسن  بن  اجاليي چون حسين 

ولي از نظر ما روايت اجال، با شرايط خاصي مانند کثرت، عدم نقل روايـات   ٣اشعري.
  عنه داللت دارد که اين شرايط در اينجا مفقود است. استحبابي و... بر وثاقت مروي

راه ديگري نيز براي اثبات وثاقت معلي بن محمد وجود دارد که حاجي نـوري  
محمـد از کسـاني    بـن  توضيح اينکه معلـي  ٤آن را تبيين نکرده است.ذکر کرده، ولي 

صدر سند واقع شـده و شـيخ صـدوق بـراي وي، در مشـيخه،      » فقيه«است که در 
از طرف ديگر روش صـدوق در فقيـه بـر ايـن اسـت کـه        ٥طريق ذکر کرده است.

                                                 
 .۹۶ص، ابن غضائري، کتاب الضعفاء .١

 . ۲۸۰، ص۱۹ ج، تفصيل طبقات الرجالو  معجم رجال الحديث .٢

 . ۱۳۱، ص۹ جميرزا حسين نوري، ، خاتمة المستدرك .٣

 .۱۳۲ص، همان .٤

  .۵۳۷ص، ۴ ج ،من ال يحضره الفقيه .٥
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با توجه به اين دو نکتـه و اينکـه شـيخ     ١صاحب کتاب را در صدر سند ذکر نمايد.
صدوق در مقدمه خود بر فقيه، روايات نقل شـده در فقيـه را از کتـب مشـهوره و     

محمد نيز صـاحب کتـاب معـول     بن بنابراين معلي ٢داند، معول عليه نزد اصحاب مي
مالزمه عرفي بـين وثاقـت صـاحب     ٣عليه بوده است. از طرف ديگر باالتر از مدح،

محمـد   بـن  توان گفت معلي مي رو از اينکتاب و معتبر بودن کتاب وي وجود دارد. 
  ثقه است. بنابراين روايت محل بحث از نظر سند، معتبر است.

  بررسي داللي

گـزار بعـد از طـواف و سـعي      از جهت داللت، روايت ظهور دارد کـه عمـره  

طور که روشن است، در اين روايـت   تواند به طرف اهل خود بازگردد و همان مي

از ظـاهر ايـن روايـت کـه در صـدد بيـان        بنابراين ٤ذکري از طواف نساء نيست.

گويد، عدم وجـوب   اعمال عمره است و در عين حال از طواف نساء سخني نمي

  ٥گردد. طواف نساء استفاده مي

  اشکال اول

ولـي   ٦انـد.  را در روايت عام و شامل طواف نساء دانسته» طاف«برخي، تعبير 

  ند.رسا اين صرف يک احتمال بوده و به ظهور روايت ضرري نمي

                                                 
 . ۶۸۹ص، محمد مؤمن، الشهاداتو  القضاء، مباني تحرير الوسيلةر.ک:  .١

 .۳ص، ۱ج، هيالفق حضرهيمن ال  .٢

 .۲۵۲ص، الوجيزة في الرجال .٣

 . ۲۳۸، ص۱۸ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .٤

 .۵۹۲ص، ۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٥

، سـيد محمدرضـا گلپايگـاني   ، الصـد و  اإلحصـار ؛ ۴۰۵، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسـالم  .٦

 . ۱۸۴ص
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  اشکال دوم

اين استظهار از روايت، مبتني بر اين است که روايت در صدد بيـان اعمـال و   

  مناسک عمره باشد و حال آنکه چنين امري مسلم نيست.

  پاسخ

رسد چنين مطلبي صحيح نيست؛ چراکه در اين روايـت ذکـري از    به نظر مي

در صدد بيـان  تقصير نيز نشده است؛ با اينکه وجوب آن مسلم است. روايت تنها 

دهد، بـر خـالف عمـره تمتـع،      اين نکته است که اگر کسي عمره مفرده انجام مي

اگر نگـوييم ظهـور روايـت در ايـن      ١لزومي ندارد براي انجام حج در مکه بماند.

مطلب است، احتمال آن به حدي است که ظهور روايت در نفي وجـوب طـواف   

  ر مقصود مستشکل داللت ندارد.نمايد. بنابراين اين روايت ب نساء را تضعيف مي

  بصير روايت دوم: صحيحه ابي

 �� � �w �X�� ��^� �u�  �x�@ �X0 �� �J� �m0 �9 �6 �X0��
 �X0 �� HJ���0 �� �X�� ��^� �u �X �� H�^� �u �X�� ��� ���@ �X ��
�2
 ���= �� �x�@ �X �� HU �$��7777     ��0$���� �� �1���=����� �(�d�� �5�����=��P
 �/ �� �̂ �*��
 : �L� �7 �/ �� ��0��P
 �� �

: �� � �§ �)
 �>�� ��� �� �X �6 ��� �§ �� �� �J�@ �F� �s �J�¦ �[ �� �w ���2 
گـزار   كند: در عمره مبتوله (مفرده) بايـد عمـره   روايت مي 7ابوبصير از امام صادق

به دور كعبه طواف کند و بين صفا و مروه طواف (سعي) نمايـد و از احـرام خـارج    

  د همان وقت از مكه كوچ کند و بيرون برود.توان شود. پس اگر بخواهد، مي

القدر بودن ديگر راويان، سـند   سنان، و جليل بن با توجه به اثبات وثاقت محمد

  روايت معتبر است.  
                                                 

 .۵۹۲، ص۳الحج، محقق داماد، ج كتاب .١

 .۵۳۷، ص۴ جالكافي،  .٢
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  بررسي داللي

ظهور اولي روايت اين است که در عمره مفرده، بعد از انجام طواف و سـعي و  

خـارج شـود. چنـين امـري بـر      تواند کوچ کند و از مکه  گزار مي محل شدن، عمره

طور که روشن است، ذکري از طـواف نسـاء    اتمام اعمال عمره داللت دارد و همان

  در ميان نيست. پس اين روايت بر عدم وجوب طواف در عمره مفرده داللت دارد.

  اشکال اول

اشکالي که در روايت قبل بيان شد اينجا نيز مطرح شده است؛ به اين بيان که 

روايت نيز ذکري از تقصير يا حلق نيست؛ و ثانياً روايت در مقام بيان اوالً در اين 

 ١مناسک عمره نيست. بلکه تنها بر عدم ارتباط عمره مفـرده بـا حـج تأکيـد دارد.    

اند که عمره مانند  برخي ديگر نيز روايت را تنها از اين جهت در مقام بيان دانسته

  ٢عمال آن طواف و سعي است.حج، اعمال و مناسک متعددي ندارد؛ بلکه عمده ا

  پاسخ

��«تعبير  �w ��� «تواند به تقصير اشاره داشته باشد. بنـابراين ذکـر    در روايت، مي

شود. از طرف ديگر چون بعد  نکردن تقصير در اين روايت، اشکال محسوب نمي

از طواف و سعي سخن از احالل است و ذکري از طواف نساء نيسـت، روايـت،   

واجب نبودن طواف نساء ظهور دارد. اما انصاف اين است هرچند با سکوت، در 

� «نمايد؛ چون تعبير  که ادامه روايت، اين ظهور را سست ميX0 �6 ��0� �§ �� �� �J�@ �F�0 �s �J�¦ �[
 �� � �§ �)
 �>�� ��� تواند بر عدم ارتباط عمره با حج داللت داشـته باشـد و هـم     ، هم مي»��

تواند در مـدت کوتـاهي آن را    زار ميگ بر اينکه اعمال عمره محدود است و عمره
                                                 

 .۵۹۲، ص۳، محقق داماد، جکتاب الحج .١

 . ۴۳۶، ص۲ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٢
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انجام دهد و به اهل خود بازگردد. اين دو احتمال، در کنـار احتمـال اول مطـرح    

است و الاقل روايت را از جهت داللت بر واجـب نبـودن طـواف نسـاء، دچـار      

  کند. اجمال مي

  اشکال دوم

��«تعبير  �w ��� «داشـته باشـد؛   تواند هم بر تقصير، و هم بر طواف نساء داللت  مي

اند؛ پس در اين روايـت، نـه    تعبيرشان را به صورت اجمالي بيان کرده 7يعني امام

  تنها وجوب طواف نساء نفي نشده؛ بلکه به صورت ضمني اثبات شده است.

  عمار بن معاويةحه يصحروايت سوم: 

�2
 ���= �� �x�@ �X �� H)Y �� �X�� �5 �� ��� �* �67777     �� �*��P
 �� �.�� 
 �r�A �L� �70 �m �6 ��0 �̂0��� �¢ � �U0 �V �X0 �6 �5 �� H�
 �� �� �� �1���=����� �(��}  ��� �;
 �� ���A �D� �% �6 ���� �� � �Q�� �* �C �)7777     �* �� ��� 0 �$�
 � �Q0�� �/ �� ��0��P
 �� � ��

 �F� �s �J�A �>�# �;�a�� �c �N�#�� �# �[:1 
گزار براي غير تمتع (عمـره   روايت شده است كه وقتي عمره 7از امام صادق

ه) وارد مكه شود و طواف خانه خدا و دو ركعت نماز طواف پشت مقـام  مفرد

توانـد بـا    ابراهيم و سعي بين صـفا و مـروه را بـه جـا آورد، اگـر بخواهـد، مـي       

  همسرش نزديكي كند.

و وثاقـت و   ٢عمـار  بـن    معاويةخ صدوق به يق شيل صحت طريت به دليروا

  حه است.  ي، صحيجاللت امر و

                                                 
 .۴۵۱، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيه .١

٢. ©x@ X� >���) �%[ )Y� X� 5���*6 X� >�[ J�C �6 � �  X09 
 X0� �0^u 0YZ�0� 2
 �)  0 X0� �*0� X0�
2
�=� � �w X� J
�� X� ,��"� X� o%*� X� �*�� �U^ 
�  �x@ X� �^u  X� 5���*6 X� �*�� U^�

)Y�:q )اجـالي روات اماميـه   ؛ از بزرگـان ، تمـام افـراد ايـن سـند    ).  ۴۵۴، ص۴ ج، من ال يحضره الفقيه

 ).۲۷۲، ص۵ ج، خاتمة المستدرك(هستند. 
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  بررسي داللي

در عـداد   ؛ چراکـه روشـن اسـت  نسـاء   ت بر عدم وجوب طوافياداللت رو

گرچـه دو احتمـال پـيش    نشده اسـت.  نساء  از طواف يعمره مفرده، ذکر اعمال

شود، ولي با توجه به اينکه به جزئيات بيشتري  گفته در اين روايت نيز مطرح مي

 در اين روايت پرداخته شده، شايد ظهور اين روايت در نفي طـواف نسـاء از دو  

تر باشد. ولي ذکر نکردن تقصير يا حلق که از واجبات عمـره   روايت قبل، روشن

  ١نمايد. است، اين ظهور را تضعيف مي

اند مراد از طاف، هـر نـوع طـوافي     البته برخي در اين روايت نيز احتمال داده

ولي قبالً بيان شـد   ٢شود. باشد که بر معتمر واجب است که شامل طواف نساء مي

  ٣باشد. مال بعيد است و پذيرفتني نميکه اين احت

  روايت چهارم: روايت ابوخالد

 �� � �w �X�� ��� ���@ �X�� ��^� �u�  �� �0 �6 H���� �. �x�@ �X �� ��� �̂ �� 
 ���= �� �X�� ��^� �u �X�� �v �� �X ��  �v0 ��
 �X �9 �� 
 � ���@ �1���a �� : �L� �7 HQ�d�% �� �X��7777     �� �# �� �/ �� �̂ �*��
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آيا بر كسي كه عمره مفرده انجام «پرسيدم:  7گويد: از امام كاظم ابوخالد مي

  بــر او طــواف نســاء «؟ حضــرت فرمــود: »دهــد طــواف نســاء واجــب اســت مــي

  ».واجب نيست

                                                 
 . ۵۲۰، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .١

جواهر الكالم فـي  ؛  ۱۰۹ص، ۷ ج، رياض المسائل؛  ۴۸۳ص، ۵ ج، اإلبهام عن قواعد األحكامو  كشف اللثام .٢

 . ۴۰۶ص، ۱۹ ج، مشرح شرائع اإلسال

 . ۱۳۱، ص۴ ج، الحجج و براهين الحج للفقهاء .٣

  .۲۵۴، ص۵ تهذيب األحكام ج؛ ۲۳۲، ص۲ االستبصار فيما اختلف من األخبار ج .٤
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� «با تعبير » حجباب من الزيادات في فقه ال«شيخ طوسي اين روايت را در X0 ��
 �� �� �� �6 � � 
  ١از طريق حسن بن محمد بن محبوب نقل کرده است.» 

شود که اين دو، يک روايـت بـوده کـه بـه دو      از ظاهر بيان برخي استفاده مي

اما اتحاد ايـن دو روايـت مسـلم نيسـت؛ چراکـه شـيخ        ٢صورت نقل شده است.

اي به ايـن مسـئله نکـرده و     طوسي نيز که اين دو روايت را نقل کرده، هيچ اشاره

  ٣به خوانده است. اين روايت را غير معمول

 ٤يقطـين،  بن در هر حال سند روايت، به دليل توثيق نداشتن ابوخالد مولي علي

ضعيف است. اما روايت، از جهت داللت، کالنص در عدم وجوب طـواف نسـاء   

کـرده، و  در عمره مفرده است؛ از اين جهت بسياري در داللت روايـت اشـکال ن  

در عـين حـال برخـي روايـت را بـر       ٥انـد.  تنها به ضعف سندي آن بسنده کـرده 

اند. شيخ طوسي اين روايت را بر کسي حمل نموده کـه   محاملي ديگر حمل کرده

هاي حج، به قصد عمره مفرده، وارد مکه شده است و بعد از اعمال و قبل  در ماه

ع قـرار دهـد و اعمـال حـج را     از طواف نساء، قصد دارد عمره خود را عمره تمت

    ٧البته چنين حملي خالف ظاهر و بعيد است. ٦انجام دهد.

                                                 
 .۴۹۱، ص۵ ج ،تهذيب األحكام .١

 .۴۴۵، ص۱۳ وسائل الشيعة ج .٢

 .۴۹۱، ص۵، جتهذيب األحكام .٣

 . ۱۵۴، ص۲۲ ج، لتفصيل طبقات الرجاو  معجم رجال الحديث .٤

، شرح تبصرة المتعلمـين ؛ ۵۹۳، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج؛  ۴۶۲، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٥

 . ۱۰۲، ص۴ ج

 . ۴۰۷، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ؛۴۹۱، ص۵، جتهذيب األحكام .٦

 . ۶۴۱، ص۲ ج، ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد .٧
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  ونسيت پنجم: معتبره يروا
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  ».گزار، طواف نساء واجب نيست جز بر حج«كند که گفت:  يونس از كسي نقل مي

  بررسي سندي

همـه توثيـق    ٤عميـره  بـن  و سيف ٣عبدالحميد بن محمد ٢محمد بن احمد بن يحيي،

 ٥باشـد.  عبدالرحمان است که از اجال و اصحاب اجماع مي بن اند. يونس نيز يونس شده

ايت گرفته شده اين است که اين روايت مقطـوع  اشکالي که به سند اين رو ٥باشد. مي

  نويسد:   شيخ طوسي ذيل اين روايت چنين مي ٦نرسيده است. 7بوده و به امام
 .اسـناد داده نشـده اسـت    :ک از ائمـه يـ چ يت موقوف است و به هـ ين روايا

ن يونس چنـ يـ ممکـن اسـت مـذهب     ؛ چراکهستين عمل به آن واجب نيبنابرا

ونس يـ سـت کـه بـه طـرف قـول      يو بر ما الزم ن .انشياآراي گر يمانند د ؛باشد

  ٧د.ل بر فاسد بودن آن وجود داريچون دل ؛ميبرو

ـ يپذآن را ظـاهراً   ،خيز با نقل اشکال شـ يگر از فقها نيد يبرخ ـ  ٨.انـد  هرفت  يول

                                                 
 . ۲۳۳، ص۲ ج، اختلف من األخباراالستبصار فيما  .١

 .۳۴۸ص، رجال النجاشي .٢

 .۳۳۹ص، همان .٣

 .۷۸ص، الفهرست .٤

 .۲۰۹، ص۲۱ ج، تفصيل طبقات الرجال و معجم رجال الحديث .٥

، الحـج ، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسـيلة ؛  ۴۸۳، ص۵ ج، اإلبهام عن قواعد األحكامو  كشف اللثام .٦

 .۴۳۷، ص۲ ج

 .۲۳۳، ص۲ ج، ار فيما اختلف من األخباراالستبص .٧

؛ ۳۶۶، ص۱۱ المطلـب فـي تحقيـق المـذهب ج     ي؛ منتهـ ۶۴۱، ص۲ ذخيرة المعاد في شرح اإلرشـاد ج  .٨

 .۱۵۶، ص۲۸ ج، موسوعة اإلمام الخوئي
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رسـد کـه مـراد از     مـي  به نظر ١.اند هت را مضر ندانستيگر اضمار در روايداي  هعد

از  ي، حـاک يو جاللـت امـر و   باشـد ن ابـدالرحم ع بـن  ونسيعنداالطالق،  ،ونسي

از  يواز طـرف ديگـر، چـون     ٢است. 7واسطه از معصوم يا بيواسطه يت باروا

وثاقـت   هرچند ؛تش معتبر استي، رواشهورم ياصحاب اجماع است، مطابق مبنا

  زند. بنابراين ارسال روايت نيز ضرري به حجيت آن نمي عنه اثبات نگردد. يمرو

  بررسي داللي

ت و مفهـوم داشـتن حصـر،    يروااز حصر مستفاد بر با توجه  ي،هت داللج از

اعـم از   ،آن در عمـره  يو نفـ  ،در حـج نسـاء   در انحصار طواف يت به خوبيروا

  ٣مفرده و تمتع، ظهور دارد.

ـ امـا   ٤ز باشـد. يـ ر حـاج، معتمـر ن  يکه مراد از تعب اند هاحتمال داد يبرخ ن يچن

ت را يبودن روا ياحتمال حصر اضافنيز  يگريد يست. فقهاين يرفتنيپذ ياحتمال

: J�0m6A X06 D�%+ �6 : «سدينو يي ميخو يمرحوم آقا ٥.اند همطرح نمود 4��@ o
e
 �
$ 
 JC0�A 5=9���� 4��[��A �3 �0�^��
ـ ا ٦.»�^�/  رش يگرچـه قابـل پـذ    ،ن احتمـال ي

بحـث جمـع بـين     در ،ت نخواهد زد. بلهيه روايبه ظهور اولاي  هصدم يول ،است

روايات، در صورت ترجيح دسته اول، اين احتمال محمل خوبي است تا روايـت  
                                                 

 . ۱۳۶، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة والبرهانمجمع  .١

 .۵۹۳، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحجر.ک:  .٢

 .همان .٣

 . ۴۰۷، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

؛ ۱۳۱، ص۴ ج ،للفقهـاء و الحجـج  ؛ بـراهين الحـج   ۱۱۱، ص۸ مالذ األخيار فـي فهـم تهـذيب األخبـار ج     .٥

   ،؛ الحـج فـي الشـريعة اإلسـالمية الغـراء     ۴۳۷، ص۲، جالحـج ، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسـيلة 

 .۵۲۰، ص۵ ج

 .۱۵۶، ص۲۸ ج، إلمام الخوئيموسوعة ا .٦
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طور که تخصيص خوردن اين روايت بـا روايـات    مورد اعراض قرار نگيرد. همان

  را در بحث جمع بين روايات طرح خواهيم نمود. ١مثبته

بنابراين روايت يونس، سنداً معتبر است و در عدم وجـوب طـواف نسـاء در    

  ظهور دارد. عمره مفرده

عبـدالرحمان   بـن  نتيجه اينکه در روايات نافي طواف نساء، تنها معتبـره يـونس  

داللت واضحي بر عدم وجوب طواف نسـاء دارد. روايـت ابوخالـد نيـز، گرچـه      

داللت روشني دارد، ولي سند آن ضعيف است. بقيه روايات نيـز سـنداً معتبرنـد،    

  شه بود.ولي داللتشان بر عدم وجوب طواف نساء محل خد

  وجوه حل تعارض دو دسته روايات 

  بررسي اعراض مشهور از روايات نافي

برخي از فقها روايات نافي طـواف نسـاء در عمـره مفـرده را مـورد اعـراض       

رسـد.   مطابق اين ادعا، نوبت به تعارض دو دسته روايات نمي ٢اند. مشهور دانسته

  رسد. ي به نظر ميبنابراين قبل از طرح وجوه جمع، بررسي اين مطلب ضرور

عقيل و شـيخ صـدوق    طور که در ابتداي بحث مطرح شد، جعفي، ابن ابي همان

، ٣انـد. از طرفـي، شـيخ مفيـد     به واجب نبودن طواف نسـاء در عمـره مفـرده قائـل    

به وجوب طواف نساء معتقدند. نظر شيخ کلينـي   ٥و شيخ طوسي ٤ابوالصالح حلبي

                                                 
 .۱۵۶، ص۲۸ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .١

 . ۲۵۳، ص۲۵ ج، مدارك العروة؛  ۱۰۲، ص۴ ج، ينشرح تبصرة المتعلم .٢

 . ۴۴، صاإلشراف في عامة فرائض أهل اإلسالم .٣

 . ۲۲۲، صفي الفقهالكافي،  .٤

 . ۳۰۵، ص۱ ج، اإلماميةالمبسوط في فقه ؛  ۲۸۱ي، صالفتاوو  النهاية في مجرد الفقه .٥
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���o�0 «آورد. ايشان روايات وجـوب را در توان مطابق روايات کافي به دست  را نمي
 �� �̂ �*��
 �X �6 �>�� �# �� � �6 �� �D �� �N��P
 �5���= �# �+ ���d بصير ذکر کـرده اسـت    ، بعد از معتبره زراره و ابي»7�

    ١شد. که از ادله عدم وجوب محسوب مي

  عقيل چنين نوشته است:   عالمه حلي در تبيين نظر ابن ابي
را انجـام داد   تيطواف ب يوقت: ديگو مي ه مفردهعمر فيدر توص ليعق ابي ابن

و اگـر   ديـ حلـق نما  ايـ  ريصفا و مروه را انجـام داد، تقصـ   يو نماز خواند و سع

  ٢از طواف نساء نکرده است. يذکر شانيبماند. ا ايخواست از مکه خارج شود 

روشن است که اين عبـارت ماننـد تعبيـر بـه کـار رفتـه در روايـت زراره و        

و ظهور تام و تمامي در نفي وجوب طواف نساء ندارد. ولـي اگـر    بصير است ابي

واقعاً در مقام بيان شمارش اعمال عمره بوده و طواف نساء را ذکر نکـرده، طبعـاً   

دانسته است. شيخ صدوق نيز به عدم وجـوب تصـريح نـدارد.     آن را واجب نمي

عدم وجـوب  ولي انصافاً عبارت صدوق در مقام بيان اعمال عمره مفرده، گوياي 

باشد که بحث آن گذشت. شايد به جهت عدم تصـريح ايـن دو، برخـي تنهـا      مي

  ٣اند. مخالف را جعفي دانسته

در هر صورت در اين ميان فتواي بسياري از قدما چـون والـد صـدوق، ابـن     

جنيد، کليني، سيد مرتضـي و سـالر روشـن نيسـت. بنـابراين تحصـيل شـهرت        

  ر آسان نيست.  قدمايي و به دنبال آن، اعراض مشهو

دهد که داللت روايـت روشـن    نکته مهم ديگر اينکه اعراض در جايي رخ مي
                                                 

 . ۵۳۷، ص۴ ج، الكافي .١

 . ۳۶۵، ص۴ ج، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة .٢

مدارك األحكام فـي   ؛۱۰۸، ص۷ ج، لرياض المسائ؛ ۴۰۶، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٣

  .۳۴۳، ص۴ ج، فقه الحج ؛۱۹۸، ص۸ ج، شرح عبادات شرائع اإلسالم
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باشد و با روشن بودن داللت نزد مشهور، بدان فتوا نداده باشند و حـال آنکـه در   

رواياتي که نقل شد، احتماالت ديگري وجـود داشـت کـه ممکـن اسـت ظهـور       

ه قـائلين بـه عـدم وجـوب،     روايت، از نگاه مشهور قدما غير از چيـزي باشـد کـ   

گـردد.   اند. بنابراين چنين اعراضي موجب وهن سـند روايـت نمـي    برداشت کرده

بله، ممکن است کسي فهم مشهور را بر فهم ديگران تـرجيح دهـد؛ ولـي چنـين     

  ترجيحي ارتباطي با سند و موهون شدن آن ندارد. 

انـد و   ه دانستهالبته برخي از فقها، شهرت فتوايي را باعث ترجيح روايات مثبت

    ١سخني از اعراض مشهور ندارند.

  وجه اول: حمل روايات مثبِت بر استحباب

هاي مطرح شده بين دو دسته روايات، حمل روايـات ظـاهر در    يکي از جمع

وجوب طواف نساء، بر استحباب و فضيلت است؛ چراکه روايات نافي وجـوب،  

ر صـورتي پذيرفتـه   اظهر يا نص در عدم وجوب است. اين وجـه جمـع طبعـاً د   

است که ظاهر روايات نفي طواف نساء در عمره مفرده پذيرفته شـود و سـند آن   

نيز مخدوش نباشد. معتبره يونس چنين ظهوري داشت و احتماالت ديگـر، مـانع   

اين ظهور نبود. پس اين جمع داللي، که در تمام فقه ساري و جـاري اسـت، در   

  .  تواند کاربرد داشته باشد بحث ما نيز مي

  وجه دوم: حمل روايات نافي (مطلق) بر روايات مثبِت (مقيد)

اين وجه جمع درباره برخي روايات مطرح شده است؛ مثالً در مـورد معتبـره   

��A �F�0 «يونس گفته شده است: در صورت پذيرش داللت روايت:  �9��
 �(
 �0�} �~����
                                                 

 . ۴۳۷، ص۲ ج، الحج، ة في شرح تحرير الوسيلةتفصيل الشريع .١
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 �� �� y� �� 
ن روايت بـا روايـاتي   و در نتيجه عدم وجوب طواف نساء در عمره، اي» 

خـورد و در نتيجـه    داند، تخصيص مي که طواف نساء را در عمره مفرده ثابت مي

بـه عبـارت ديگـر، مفهـوم ايـن       ١مراد جدي تنها شامل عمره تمتع خواهـد بـود؛  

مانـد، عـدم    و آنچه باقي مـي  ٢خورد روايت با منطوق روايات ديگر تخصيص مي

  ود.وجوب طواف نساء در عمره تمتع خواهد ب

گفتني است، اين وجه جمع تنها درباره معتبره يونس مطرح است و در مورد 

ديگر روايات که در خصوص عمره مفرده وارد شده اسـت (بـر فـرض پـذيرش     

  ظهور در نفي طواف نساء)، کارايي ندارد.

  بر تقيه وجه سوم: حمل روايات نافي

ض کاشـاني  اين وجه در کلمات بسياري از فقها مطرح شده است. مرحوم في

از ميان حمل روايات مثبته بر استحباب و حمل روايات نافي بر تقيـه، حمـل بـر    

منشأ اين حمل، دو چيز است؛ اول واجب نبـودن   ٣تر دانسته است. تقيه را صحيح

و ديگـري برخـي روايـات خـاص کـه از آن تقيـه        ٤طواف نساء نزد اهل تسـنن 

از هرکس به اين مسـئله  و محقق داماد بيش  ٥برداشت شده است. صاحب حدائق

  اند.   توجه پيدا کرده

  فرمايد:   مرحوم محقق داماد در اين مورد مي

                                                 
 . ۱۵۶، ص۲۸ ج، موسوعة اإلمام الخوئير.ک:  .١

 . ۲۵۳، ص۲۵ ج، مدارك العروةر.ک:  .٢

 . ۴۶۱، ص۱۲ ج، الوافي .٣

بـه جـاي آن طـواف وداع را    ؛ ندارنـد نساء  در بخش اول بيان کرديم که اهل تسنن طوافي به نام طواف .٤

 شمارند. واجب مي

 .۳۱۶، ص۱۶ ج، حدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةال .٥
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بايد دانست که بناي عامه، که رشد و هدايت در مخالفت کردن با آنهاست، بر 

عدم وجوب و اجتناب از طـواف نسـاء اسـت. از برخـي روايـات نيـز اسـتفاده        

انـد.   کرده نساء خودداري مياز افشا و اظهار حکم طواف  :شود که ائمه مي

توان با حمل روايات نافي طواف نساء بر تقيه، بين دو دسته روايـت   بنابراين مي

  ١جمع نمود.

  شواهد حمل بر تقيه

دو روايت، به عنوان شاهد حمل روايات نافي طواف نساء بـر تقيـه، شـمرده    

  شده است:

  البالد ابي بن روايت اول: صحيحه ابراهيم

ه قبالً ذکر شد، آمده است که چندين بار ابراهيم سؤال خود در اين روايت، ک

پرسيد، ولي به جواب نرسـيد. در نهايـت،    7را به صورت ناشناس از امام کاظم

سؤال از وجوب طواف نساء در عمره مفرده را با نام خود از حضرت سؤال کـرد  

�<� «با تعبير  7که امام� �6 ��� �� �� ��
 �� � �; �� �* ند. ادامه روايت نيز بيانگر پاسخ فرمود» ?�

   ٢اي ديگر نيز منتظر پاسخ اين سؤال بودند. اين است که عده
                                                 

 .۵۹۰، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .١
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  نويسد:   صاحب حدائق ذيل اين روايت مي
شود اين است کـه ايـن روايـات (روايـات      آنچه از سياق اين روايت روشن مي

نافي طواف نساء) از باب تقيه صادر شده است؛ چراکه عامه، طواف نساء را در 

دانند. ظاهر روايت اين است که در آن زمـان طـواف    يا عمره مشروع نمي حج

تعجـب نمودنـد. تعبيـر     7دانند؛ به نحوي که از جواب امام نساء را انجام نمي

» ��;
��A �m�#� c�[ �%�x@ X� �%�[ �O=�
هر يک از اصحاب بـه نحـو   و سؤال » 

  ١، شاهد اين امر است.7جداگانه از امام

روايـت اسـتفاده    ان صـاحب حـدائق وارد اسـت. اوالً از ايـن     اشکاالتي به بي
دادند؛ بلکه چـون بـه    شود که شيعه طواف نساء را در عمره مفرده انجام نمي نمي

انـد. ثانيـاً از ايـن     کرده عنوان سؤال برايشان مطرح بوده است، چه بسا احتياط مي
يـک از  شـود. بلـه، اينکـه هـر      برداشـت نمـي   :روايت استغراب اصحاب ائمه 

الـبالد پاسـخ گفتـه     ابـي  بن سؤال پرسيدند و حضرت تنها به سؤال ابراهيم 7امام

;�� «است، از تعبير ��A �m�#� c�[ �%�x@ X� �0%�[ �O=0�
شـود؛ ولـي    برداشـت مـي   »

  آيد. استغرابي به دست نمي
و  7روايت ـ به جهت پاسخ ندادن ابتدايي امـام   انصاف اين است که از اين 

�� «چون  نيز تعابيري �. �� �[ �K � �b �.�a که بيانگر اين اسـت کـه بـراي شـنيدن جـواب      » ]�
  شود. وارد خانه شده است ـ فضاي تقيه استفاده مي 7امام

  يزيد بن روايت دوم: روايت عمر

�2
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 .۳۱۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

 . ۴۴۳، ص۱۳ ج، وسائل الشيعة؛ ۵۳۸، ص۴ جالكافي،  .٢
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گزار بايد طواف و سـعي و حلـق كنـد.     نقل شده است: عمره 7از امام صادق

  ».بايد بعد از حلق، طواف ديگري انجام دهد«سپس فرمود: 

روشن است کـه   يول ،امده استيننساء  از طواف يگرچه نام ،تين روايدر ا

نسـاء   اجـب باشـد، طـواف   ر الزم و ويا تقصيبعد از حلق  ياگر قرار است طواف


) p.�«حدائق تعبير صاحب  ١.استايـن    اي به تقيه دانسته است؛ به اشاره را» {

  ٢صورت که قاعدتاً از روي تقيه نامي از طواف نساء نيامده است.

  سنان   بن روايت سوم: صحيحه عبداهللا
�2
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بـراي عمـره مبتولـه     كنـد: مـردي كـه    روايـت مـي   7ابن سنان از امـام صـادق  

آيد، اگر دور كعبه طواف كند و بين صـفا و مـروه سـعي     (مفرده) [به مكه] مي

كافي است كه يك طواف دور كعبه انجام دهد و هر كس  نمايد و حلق كند،

  تواند [به جاي حلق] تقصير نمايد. بخواهد، مي


«تعبير ��
� �[
  ٤قيه بوده است.به جاي نام بردن از طواف نساء، نيز به دليل ت» {

در مورد روايت دوم و سوم بايد گفت: گرچه احتمال تقيه منتفي نيست، ولي نـام  

تواند داشـته باشـد و آن اينکـه، آنچـه مهـم       نبردن از طواف نساء دليل ديگري نيز مي

است انجام طواف بعد از حلق و تقصير است، ولي اينکه با نيت طواف نساء باشد يـا  

                                                 
 . ۵۹۱، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .١

 .۳۱۶، ص۱۶ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 . ۵۳۸، ص۴ ج، الكافي .٣

 . ۴۶۲، ص۱۲ ج، الوافي؛ ۳۱۶، ص۱۶ج، ضرة في أحكام العترة الطاهرةالحدائق النا .٤
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نامي از طواف نسـاء نيامـده اسـت. تفصـيل ايـن      رو  از ايند؛ نه، اهميت چنداني ندار

  مطلب را در بحث جايگزيني طواف وداع با طواف نساء مطرح خواهيم نمود.

  بنابراين، اين دو روايت، شاهد چندان مناسبي براي تقيه نخواهند بود.

  اشکاالت وجه سوم (حمل بر تقيه)

  اشکال اول

ع عدم امکان جمع داللـي بـين روايـات    حمل روايات موافق عامه بر تقيه، فر

تـوان بـين دو دسـته     است و حال آنکه با حمل روايات مثبته بـر اسـتحباب، مـي   

روايات جمع نمود. بنابراين نوبت به حمل بر تقيه، که وجه ترجيحي بـراي ادلـه   

  رسد. موافق عامه است، نمي

  پاسخ

ت، در جـواب  محقق داماد که خود حمل روايات نافي بر تقيه را پذيرفته اسـ 

اي از روايـات، موافـق بـا قـول عامـه اسـت و        گويد که گاه دسته اين پرسش مي

اي ديگر، مخالف. در چنين فضايي، در صورت عـدم امکـان جمـع عرفـي،      دسته

نوبت به حمل روايات موافق عامه بر تقيه خواهد رسـيد. ولـي اگـر در روايـات     

داشته باشد، حمل بـر تقيـه   موافق و ديگر روايات، شواهد روشني از تقيه وجود 

ايـن   ١گردد و نبايد به دنبـال جمـع داللـي بـود.     خود، جمعي عرفي محسوب مي

مطلب در صورتي صحيح است که به واسطه شواهد مطرح شده، روايات موافـق  

بـن    عامه، در تقيه ظهور داشته باشـد. البتـه چنـين ظهـوري از صـحيحه ابـراهيم      

  البالد روشن بود.  ابي 
                                                 

 .۵۹۰، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .١



 

 

۹
۵

 
کم

ح
م: 

دو
ش 

خب
 

يه
مام

ه ا
فق

ر 
 د

ساء
 ن

ف
طوا

  اشکال دوم

اي نسبت به طواف نساء در عمـره مفـرده حـاکم بـوده      اگر چنين فضاي تقيه

است، چرا نسبت به حج چنين نيست؟ در روايات متعددي صريحاً طواف نسـاء  

در حج واجب شمرده شده است و هيچ صحبتي از تقيه به ميان نيامده اسـت. بـا   

رخـوردار  آنکه مسئله حج و مواجهه حاکمان وقت با آن، از حساسيت بيشـتري ب 

  بوده است.

  پاسخ

گرچــه اهــل تســنن طــواف نســاء را، نــه در حــج و نــه در عمــره، مشــروع 

طور که قبالً بيان شد ـ بـه جـاي آن، طـواف وداع را در      همان اند، ولي ـ  ندانسته

شايد بـه همـين دليـل کـه      ١اند. حج واجب دانسته، ولي در عمره مشروع ندانسته

 :داننـد، حضـرات معصـومين    واجب مياهل تسنن نيز طوافي ديگر را در حج 

اند که طواف واجب ديگري را از ناحيه شيعه، به نـام طـواف    فضا را مساعد ديده

نساء، مطرح نمايند؛ چون طواف وداع و طواف نساء ماهيت متفاوتي ندارند. ولي 

در عمره مفرده چنين فضايي حاکم نيست؛ چراکه جمهـور فقهـاي اهـل تسـنن،     

  دانند. مفرده، مشروع نمي طواف وداع را در عمره

پاسخ ديگر اينکه در روايات مثبِت طواف نساء در حج نيـز صـريحاً نـامي از    

اسـتفاده  » اطـواف  ثالثـة «يـا  » طوافان«طواف نساء نيامده و به جاي آن، از تعابير 

الـبالد اسـت    ابي بن ترين شاهد تقيه، صحيحه ابراهيم ؛ ضمن اينکه مهم٢شده است

است و چه بسا فضاي تقيه در آن زمـان، بيشـتر    7امام کاظمکه مربوط به زمان 
                                                 

 .۱۱۵ص، احکام طواف الوداع .١

 .۲۱۲، ص۱۱، جوسائل الشيعة؛ ۴۲، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٢
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  بوده باشد.  7از زمان امام صادق

بنابراين، در مجموع بايد گفت: روايات نافي طواف نساء در عمره مفرده، بـر  

شود و با روايات مثبته، وجوب طواف نساء در عمره مفـرده ثابـت    تقيه حمل مي

  گردد.  مي

  نكته: مقتضاي اصل عملي

ک دسـته بـر   يـ ح يا ترجي يا جمع عرفيات يفرض که از جهت داللت روابر 

اصـل   ؛ درايـن صـورت  مييه نمااي نرسيده و حکم به تساقط ادل يجهبه نت يگريد

ا يـ ات يـ در عداد ادله و در کنـار روا  يمورد استناد کدام است؟ گرچه برخ يعمل

ـ  »اصل عدم«ن رابطه از يو در ا ،سخن از اصل رانده ،وجوه جمع استصـحاب  «ا ي

وجـوب   ينف يبرا يعفج لِيدل يدر مقابل برخ ١اند، کردهاد ي »حرمت استمتاعات

ن اسـت  يحال سؤال ا که ظاهراً مراد برائت است. ٢اند هرا اصل دانستنساء  طواف

  که کدام اصل مقدم است؟  

در جواب بايد گفت: گرچه در تعارض بين استصحاب و برائت، استصحاب از 

 ياست کـه موضـوع اجـرا    ييدر جا نيا يول ٣، مقدم است،باب ورود يا حکومت

نمـاز جمعـه شـک    حکـم  در  ،بتيمثالً در زمان غ ؛باشد يکيبرائت و استصحاب 

 استصـحابِ  ،گـر ياز طـرف د  وحکم بـه عـدم وجـوب     ،برائت ياز طرف ؛ميکن مي

امـا در مسـئله مـورد نظـر، محـل       .دينما وجوب زمان حضور، حکم به وجوب مي

سو، استصحاب حرمـت اسـتمتاع    استصحاب متفاوت است؛ از يک اجراي برائت و
                                                 

 . ۲۵۳، ص۲۵ ج، مدارك العروة .١

 . ۴۸۲، ص۵ ج، عن قواعد األحكام االبهاماللثام و كشف ؛  ۱۰۸، ص۷ ج، رياض المسائلر.ک:  .٢

، ۴ ج، سـيد ابوالقاسـم خـويي   ، دراسات في علم األصول؛ ۳۸۷، ص۳ جشيخ انصاري، ، فرائد األصولر.ک:  .٣

 .۲۵۱ص



 

 

۹
۷

 
يه

مام
ه ا

فق
ر 

 د
ساء

 ن
ف

طوا
م 

ک
ح

م: 
دو

ش 
خب

  از نساء، و از سوي ديگر، برائت از وجوب طواف نساء جريان دارد.
نسـاء   تيبرائت، شک در حل ينجا با اجرايدر اممکن است کسي قائل باشد 

ا بـا  يـ شـود و   مـي  ر حاصـل يا با تقصـ نساء ي تينکه حليح ايرود. توض مي نياز ب
ت يشود که حل مي ق برائت، روشنياز طرنساء  وجوب طواف يا نف. بنساطواف 
استصـحاب حرمـت    يبـرا  يين جـا يگـردد؛ بنـابرا   مـي  ليا حلق تحصير يبا تقص

  ه مقدم است.يماند. پس برائت در مانحن ف نمي ياستمتاعات باق
محدث بحراني در بحث احصار و لزوم طواف نساء، ميان حج واجب و حج 

البرائه را در حج مسـتحب جـاري کـرده و بـه      اصالةه، مستحب تفاوت قائل شد
اگرچه بين آن مسئله و مسئله مـا،   ١دنبال آن طواف نساء را واجب ندانسته است.

انـد کـه در کنـار برائـت،      تفاوت وجود دارد، ولي هر دو در اين جهـت مشـترک  
استصحاب حرمت استمتاعات نيز ـ که با احرام، يقين به آن حاصل شده اسـت ـ    

  ي است.جار
رسد اين مطلب تمام نيست؛ چراکه تقدم استصحاب بـر برائـت    اما به نظر مي

به نحو حکومت يا ورود، در مانحن فيه نيز جاري است؛ چون اصلي موضـوعي  
شود و عدم علم و عـدم بيـان را،    بوده و به دليل محرز بودنش، بيان محسوب مي

هللا شـاهرودي، در مسـئله   ا برد. مرحـوم آيـت   در برائت شرعي و عقلي، از بين مي
شود که شک در ما نحن  ديگري مشابه اين بحث، بياني دارد که از آن استفاده مي

دانيم تقصير، حرمـت اسـتمتاعات    فيه، شک در رافعيت موجود است؛ چراکه نمي
دارد يا خير. چنين مواردي مجراي استصحاب بوده و چـون استصـحاب    را بر مي

بنـابراين در   ٢الي براي اجراي برائـت نيسـت.  در اينجا اصلي موضوعي است، مج
                                                 

 . ۴۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

 . ۳۲۳، ص۳ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٢
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مسئله مورد نظر، تنها طواف نساء است که شک در رفع حرمت را تبديل به يقين 
 پس مقتضاي استصحاب، لزوم انجام طواف نساء است.   ١کند. مي

  بندي گيري و جمع نتيجه

در اين فصل به بررسي اصل وجوب طـواف نسـاء در اقسـام حـج و عمـره      

ز مطالب پيشين، روشن شد که طواف نساء، به اجماع فقهـاي اماميـه،   پرداختيم. ا

در تمام اقسام حج واجب است و روايات متعددي بر اين مسئله داللت دارد. امـا  

وجوب آن در عمره، با توجه بـه عمـره تمتـع و عمـره مفـرده، متفـاوت اسـت.        

در  روايات مختلفي بر عدم وجوب طواف نسـاء در عمـره تمتـع داللـت دارد و    

داند که سند ضعيفي دارد. بنـابراين   مقابل، تنها يک روايت وجوب آن را ثابت مي

، طواف نساء در عمـره  ٢مطابق نظر مشهور قريب به اتفاق فقها، به ويژه معاصرين

  تمتع واجب نيست.

اند. اکثر روايات بر وجـوب، و   درباره عمره مبتوله يا مفرده، روايات متعارض

ز بر عدم وجوب داللت دارد. در جمـع بـين روايـات، بـا     برخي روايات معتبر ني

توجه به شواهدي، روايات نافي را بر تقيه حمل نمـوديم و بـه وجـوب طـواف     

  نساء در عمره مفرده حکم کرديم.

                                                 
١. © �Q�%����
 ���%�� �� �� �� 8'���� 4
� �� �@ � �� �.p HQ�%���� �> �t�%�� �� �X�m��:q ۸، ص۱ ج، تهذيب األحكام. 

 .۱۳۵ص، محشي، مناسک حج .٢
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ـ  ه نـوع ايـن   بعد از بررسي اصل وجوب طواف نساء در اقسام حج و عمره، ب

گيريم. گفتار اول کـه عمـده    پردازيم. اين فصل را در دو گفتار پي مي وجوب مي

دهد به تکليفي يا وضعي بـودن وجـوب طـواف     مباحث را به خود اختصاص مي

پردازد. در گفتار دوم نيز نفسي يا غيري بودن وجوب ايـن طـواف را از    نساء مي

  نظر خواهيم گذراند.

  طواف نساء وجوب  يفي بودني يا تكلاول: وضع گفتار

در بحث مفهوم شناسي بيان کرديم که حکم تکليفي مستقيماً به رفتار مکلـف  

 مقـرر و از  به فعل مكلف ارتبـاط نـدارد   مستقيماً يحکم وضعارتباط دارد، ولي 

شرط و مشروط، جزء و کل، مانع و  لياز قب ،زيدو چ نيخاص ب يتيساختن وضع

شود. در اين بحث، مراد از وضـعي   حاصل ميرع با وضع و جعل شا ،ممنوع و...

بودن طواف نساء اين است که اين طواف، جزء اعمال و مناسک حج است و بـه  

گردد و منظور از تکليفي بـودن   دنبال آن، رکن يا غير رکن بودن آن نيز مطرح مي

وجوب طواف نساء اين است که طواف نساء جزء مناسک حج يا عمره نيست و 
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است. تفاوت اين دو نوع وجوب براي طواف نسـاء آثـاري دارد   واجب مستقلي 

  که البالي مباحث بدان اشاره خواهد شد.

پردازيم و ثمرات هر يک  در اين گفتار به قائالن و ادله هر يک از دو قول مي

  را بر خواهيم شمرد. 

  قول اول: وضعي بودن وجوب طواف نساء 

ساء در مناسک حج يـا عمـره   در ابتدا قائالن به وضعي بودن وجوب طواف ن

  گذرانيم.   را برشمرده، در ادامه ادله آنها را از نظر مي

  نقائال. 1

قبل از بيان قائالن به جزء بودن طواف نساء براي حج يا عمره، گفتنـي اسـت   

که در کلمات بسياري از فقها، به ويژه متقدمين، تنهـا از وجـوب آن در حـج يـا     

ظهور يا صراحت در وضعي يا تکليفي بودن عمره سخن گفته شده و تعبيري که 

بله، برخي در تقسيم اعمال حج به رکن و  ١طواف نساء داشته باشد، وجود ندارد.

توانـد   ؛ ولي اين امر نمي٢اند غير رکن، طواف نساء را از واجبات غير رکن شمرده

به خوبي بيانگر وضعي بودن طواف نساء باشد؛ چراکه ممکن است منظـور تنهـا   

شد که ترک آن، بطالن حج يا عمره را درپـي نـدارد. ولـي اينکـه لزومـاً از      اين با

اجزاي غير رکني است، مانند تلبيه و...، داللتي بر آن ندارد. شاهد اينکه صـاحب  
                                                 

، اإلشراف في عامة فرائض أهل اإلسـالم ؛  ۲۸۷، ص(شيخ صدوق)، محمد بن علي بن بابويه، المقنعر.ک:  .١

، المهـذب ؛ ۲۶۵صشـيخ طوسـي)  ( ابوجعفر محمد بن حسن، يالفتاو و النهاية في مجرد الفقه؛  ۴۴ص

 .۱۳۸، صالمجد حلبي ابي ابن، معرفة الحق يإشارة السبق إل؛ ۲۰۸، ص۱ ج، ن براجقاضي ب

المبسـوط فـي فقـه    ؛ ۱۳۰، ص(شـيخ طوسـي)   ابوجعفر محمد بن حسـن ، العقود في العبادات و الجمل .٢

، ۱ جي، دريـس حلـ  بـن ا امحمـد بـن منصـور    ، يالسرائر الحاوي لتحرير الفتـاو ؛ ۳۰۸، ص۱، جاإلمامية

 .۱۶۶ي، صقطب الدين محمد بن حسين كيدر، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ۵۳۸ص
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و در  ١شمارد جواهر رمي جمره و طواف نساء را در عداد واجبات غير رکن برمي

  ٢داند. عين حال طواف نساء را جزء حج نمي

ورت از ميان قدما، اولين کسي که به جزء بودن طواف نساء تصريح در هر ص

عالمه حلي نيز اين طواف را  ٣.ق) است.   ه ۴۴۷نموده، ابوالصالح حلبي(متوفاي 

چگونگي نيت طـواف نسـاء    ٤يکي از مناسک دانسته و بدان تصريح نموده است.

دن آن باشـد؛  توانـد گويـاي جـزء بـو     اند نيز مي که برخي فقها بدان تصريح کرده


�«نويسد:  براي مثال شهيد اول در اين مورد مي (
} (}@ F�9� ,DO0�l
 �0� ,
�A 5��7 ,>��� ��^��
 �� 2
.«٥  

در ميان معاصران، برخي فقها مانند حضرات آيات امـام خمينـي، گلپايگـاني،    

ـ  اي، سيستاني و صافي، تنها رکن نبودن طواف نساء را تصـريح نمـوده   خامنه  ٦د.ان

اهللا شبيري زنجاني قائل به جزء مناسک بودن طواف نساء است.  در اين ميان آيت

  نويسند:   ايشان مي
اظهر اين است که طواف نساء جزء نسک حج است. پس واجب است قبـل از  

الحجه انجام شود. ولـي رکـن نيسـت. بنـابراين حتـي تـرک        تمام شدن ماه ذي

  ٧عمدي آن مضر به حج نيست.

                                                 
 .۱۳۷، ص۱۸ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ج .١

 .۳۷۲، ص۱۹ ج، همان .٢

 .۱۹۵، صابوالصالح حلبي، في الفقهالكافي،  .٣

 .۳۵۴، ص۸ ج، حسن بن يوسف بن مطهر(عالمه حلي)، تذكرة الفقهاء .٤

احمـد بـن    بـن فهـد  ا، الرسـائل العشـر  ؛ نيـز ر.ک:  ۲۳۵، صمحمد بن مکي عاملي، رسائل الشهيد األول .٥

 .۲۶۷، صمحمد حلي

 .۵۹۶، ص۱ ج، علي افتخاري، آراء المراجع في الحج .٦

 .۲۸۸، صسيد موسي شبيري زنجاني، مناسك الحج .٧
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  ادله. 2

ن به وضعي بودن طواف نساء (جزء بـودن)، بـه ادلـه مختلفـي تمسـک      قائال

  کنيم. اند که در اينجا ادله آنان را طرح و بررسي مي نموده

  دليل اول: ذکر طواف نساء مانند ديگر واجبات حج

اند که در روايات و نيز کلمات فقها، از وجـوب   گونه استدالل کرده برخي اين

يگر مناسک حج، ياد شده است که خـود بيـانگر   طواف نساء نيز، مانند وجوب د

محقـق دامـاد در    ١باشـد.  اين است که طواف نساء نيز از اعمال و مناسک حج مي

  نويسد:   اين مورد مي
شود اين است که تمام  اي که واجبات حج را برشمرده، روشن مي آنچه از ادله

اف نسـاء  واجبات آن، به نحو جزء بوده و وجوب وضعي دارد. از آنجا که طو

نيز در برخي روايات تبيين حج وارد شده است، بنابراين واجب وضـعي بـودن   

شود. نه اينکه تنها تکليفي است کـه الزم اسـت در حـج انجـام      آن استظهار مي

  ٢شود، بدون اينکه ارتباط وضعي بين حج و آن وجود داشته باشد.

ج، گفتني است، گرچه شمرده شـدن طـواف نسـاء در عـداد ديگـر مناسـک حـ       

ظهوري ابتدايي در جزئيت دارد، ولي بايد ديد دليل روشني بر خـروج آن از مناسـک   

  توان به جزئيت حکم نمود. وجود دارد يا خير. در صورت نبودن چنين دليلي، مي

  حمزه   ابي بن دليل دوم: موثقه علي
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 . ۳۱۹، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .١

 . ۵۱۷، ص۳ ج، محقق داماد، ب الحجكتا .٢
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مگر طواف نساء بـاقي  «كند:.... از حضرت پرسيدم:  حمزه روايت مي ابي بن علي

پس آن زن تا وقتي كـه طـواف   «گفتم: ». آري«؟ حضرت فرمود: »نمانده است

پـس چـرا اجـازه    «عرض كـردم:  ». بله« فرمود:». نساء انجام نداده در گرو است

اگر يك منسك و عمل «؟ حضرت فرمود: »دهيد مناسكش را به پايان ببرد نمي

تر از اين است كه براي آن دو حدث، همه مناسك  بر عهده او باقي بماند آسان

  ».بر عهده او باقي بماند

 ، از طواف نساء بـه منسـک واحـد   ٢در اين روايت که دليل اين قول ذکر شده

  تعبير شده که ظهور در جزئيت دارد.

  اشکال

واژه منسک به معناي عبادت است و روشن است کـه طـواف نسـاء عبـادت     

    ٣گردد. بنابراين اين روايت بر جزئيت طواف نساء داللت ندارد. محسوب مي

  پاسخ

، ولي با توجه بـه ادامـه   ٤گرچه اصل و ريشه لغت منسک، معناي عبادت دارد

�%� : «فرمايد روايت که مي= �+ �J�@� � �Z# �C �8 �������P
 � �Z�� �# ، ظهور در ايـن دارد کـه طـواف    »��

نساء نيز مانند ديگر مناسک و اعمال حج است. بله، اگر ظهور اقوي يا تصريحي 

  داريم. بر خالف آن اقامه شد، از اين ظهور دست بر مي
                                                 

 .۴۵۸، ص۴ جالكافي،  .١

 . ۴۴۶، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٢

 .همان .٣

 . ۴۲۰، ص۵ ج، معجم مقائيس اللغة؛  ۳۱۴، ص۵ ج، كتاب العين .٤
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  عمار بن معاويةدليل سوم: صحيحه 
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كند: ... سپس به سوي كعبه برگـرد   روايت مي 7عمار از امام صادق بن معاوية

راهيم، بـه جـا   بار طواف كن و پس از آن، دو ركعت نماز، پشت مقام ب و هفت

  پذيرد. شود و حجت پايان مي آور. اينجاست كه همه محرمات بر تو حالل مي

تعبيـر   ٢اين روايت نيز از مستندات جزء بودن طواف نساء شمرده شده است.

» �k �� �X �6 �1 �V �� �[0 �# �C �8 �>«   بعد از انجام دادن طواف نساء، ظاهر در اين است که ايـن

زيرا اگر خـارج از حـج باشـد، حتـي قبـل از       طواف نيز جزء مناسک حج است؛

  شود.   انجام آن نيز، فراغ از حج حاصل مي

  اشکال

اي  شود، مالزمـه  اينکه با انجام طواف نساء فراغ از تمام اعمال حج حاصل مي

تواند عملي باشد کـه مخـرج از    با جزئيت طواف نساء ندارد. بلکه اين طواف مي

شود؛ مانند  شخص از اعمال حج خارج مي حج باشد و به واسطه انجام دادن آن،

داننـد؛ چراکـه سـالم تنهـا      سالم نماز، بنابر نظر کساني که آن را جزء نمـاز نمـي  

بنابراين روايت ظهوري در جزئيت طواف نساء براي حج  ٣است. صالة مخرج از

  يا عمره ندارد.
                                                 

 .۵۱۲، ص۴، جالکافي .١

 .۴۴۶، ص۴اهرودي، جش، كتاب الحج .٢

 .همان .٣
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 اهللا تبريزي نيز معتقدند براساس اين روايت، طواف نسـاء باعـث   مرحوم آيت

 ١فراغ از مجموع حج و تمام محرمـات اسـت، نـه فـراغ از هـر يـک از ايـن دو.       

توضيح اينکه اگر طواف نساء را دليـل فـراغ از حـج بـدانيم، شـائبه جزئيـت آن       

اي بـراي فـارغ شـدن از حـج و      شود. ولي روايت اين طواف را زمينـه  مطرح مي

  اطي ندارد.محرمات در مجموع، بر شمرده است و چنين مطلبي با جزئيت ارتب

  قول دوم: تكليفي بودن وجوب طواف نساء 

پـذيرد و   كـه بـه افعـال انسـان تعلـق مـي      را گويند هر حكمي  يفيحکم تکل

عمـل مكلـف را مشـخص     چگـونگي و  به عمل و رفتار او ارتبـاط دارد  مستقيماً

به پنج قسم وجوب، حرمت، کراهـت، اسـتحباب و اباحـه     يفيحکم تکل. كند مي

جب تکليفي دانستن طـواف نسـاء بـه ايـن معناسـت کـه ايـن        واشود.  مي ميتقس

طواف، برخالف طواف حج يا عمره، جزء اعمال نيست؛ بلکه خـارج از مناسـک   

است و وجوب مستقلي دارد. روشن است که مراد از تکليفي بودن، لـزوم انجـام   

دادن نيست؛ چون در صورت وضعي بودن وجوب طـواف نسـاء نيـز انجـام آن     

  اين وجوب برگرفته از حکم وضعي جزئيت است.  الزم است، ولي 

  نقائال. 1

طور که قبالً بيان شد در عبارات بسياري از فقها، به ويژه متقـدمين، بـه    همان

ولـي جمـع زيـادي از     تکليفي يا وضعي بودن طواف نساء تصريحي نشده است.

فقهاي متأخر بر اين اعتقادند که طواف نسـاء خـارج از اعمـال و حقيقـت حـج      

باشد. اولين کسي که بـه ايـن مسـئله تصـريح کـرده،       و واجب مستقلي مي است
                                                 

 . ۲۵۵، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .١
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نيـز   ٤و صاحب جـواهر  ٣، صاحب رياض٢صاحب حدائق ١صاحب مدارک است.

، فاضـل  ٧، تبريـزي ٦، محقق داماد٥اند. حضرات آيات خويي همين قول را پذيرفته

ـ  ١١و سـبحاني  ١٠، فيـاض ٩، بهجت، وحيد خراساني، نوري همداني٨لنکراني ز را ني

بايد گفت ايشان  =بايد از طرفداران اين نظريه دانست. در مورد نظر امام خميني


�«نويسد:  مي (
}�9�F ,J�=�
� K��*C) �  4��C) �9�� � 4
�^� YZC�+ #[ ,  >� � 
 �d=� �
�
 >� �§ � JA ��09�F.«اهللا فاضل، عدم رکنيت طواف نساء در عبارت  مرحوم آيت ١٢

مطابق اين تفسير، امـام خمينـي را    ١٣اند. م جزئيت معنا نمودهامام خميني را به عد

نيز بايد از قائالن به تکليفي بودن طواف نساء برشمرد. برخي فقهاي ديگر نيز در 

انـد کـه جزئيـت آن را نفـي      تبيين رکن نبودن طواف نساء، از روايتي بهـره بـرده  

و داراي حکـم  پس، از ديدگاه ايشان نيز طواف نسـاء، جـزء نيسـت     ١٤نمايد. مي

                                                 
 .۱۷۳، ص۸ ج، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم .١

 . ۱۶۳و ۱۵۷ صص، ۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 . ۷۷، ص۷ ج، رياض المسائل .٣

 . ۳۷۲، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

 .۱۸۲ص، حجمناسك ال؛  ۳۵۹، ص۲۸ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٥

 .۵۱۸، ص۳ ج، كتاب الحج .٦

 .۲۵۴ص، ۳ ج، العمرة و الحجالتهذيب في مناسك ؛ ۱۷۹ص، مناسك الحج .٧

 . ۳۸۰، ص۵ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٨

 .۵۹۷؛ ۵۹۵ صص، ۱ ج، آراء المراجع في الحج .٩

 . ۶۰۲، صمناسك الحج يتعاليق مبسوطة عل .١٠

 .۳۲۰، ص۵ ج ،ة اإلسالمية الغراءالحج في الشريع .١١

 . ۴۵۳، ص۱ ج، تحرير الوسيلة .١٢

 . ۴۵۳، ص۲ ج، مع تعليقات الفاضل يالعروة الوثق .١٣

 . ۱۴۱، ص۴ جي، آقا ضياء الدين عراق، شرح تبصرة المتعلمين .١٤
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طـواف   باشد. بنابراين روشن است که عدد قائالن بـه تکليفـي بـودن    وضعي نمي

  تر از قائالن به جزء بودن آن است.  نساء، افزون

  ادله. 2

در کالم برخي از قائالن اين نظريه، به ادله تکليفي بودن طواف نسـاء و نفـي   

ن نظريـه را طـرح و   جزء بودن آن، تصريح شده است. در اينجا ادله طرفداران اي

  دهيم.  مورد بررسي قرار مي

    عمار بن معاويةحه يل اول: صحيدل
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شـود. بـر قـارن، طـواف كعبـه و دو       حج قران تنها با همراهي قرباني محقق مـي 

و سعي بين صـفا و مـروه و طـواف بعـد از      ركعت نماز طواف نزد مقام ابراهيم

  حج كه همان طواف نساء است، واجب است.

  بررسي داللي

در اين روايت، طواف نساء بعد از حج معرفي شده اسـت. بنـابراين در جـزء    

؛ چراکه عنوان بعد بودن با جزء بودن ناسـازگار  ٢نبودن طواف نساء صراحت دارد

  در صحيحه حلبي نيز آمده است: ٣است.
                                                 

 . ۲۹۶، ص۴ ج، الكافي .١

 . ۱۵۸، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 . ۳۸۰، ص۵ ج، الحج، الشريعة في شرح تحرير الوسيلةتفصيل  .٣
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و بايد طواف خانه خدا انجام دهد و دو رکعت نماز پشت مقام بـه جـا آورد و   

  و طوافي ديگر، بعد از حج، به جای آورد.  سعي بين صفا و مروه انجام دهد

گرچه در اين روايت نام طواف نساء نيامده، ولي روشن است که مراد طواف 

  ٢نساء است.

  نقد و بررسي

هرچند اين دو صحيح، در کالم بسياري از فقها، دليل قاطعي بر جـزء نبـودن   

ار برده طواف نساء شمرده شده است، ولي فاضل هندي تعبيري ذيل روايت به ک

بعـد از  «در ايـن دو روايـت را   » �*�0 
 0�«است که جاي تأمل دارد. وي تعبيـر  

اگر اين معنا را بپذيريم، بايد گفت: مـراد روايـت ايـن     ٣معنا کرده است.» وقوفين

است که طواف نساء حتماً بايد بعد از وقوفين باشد؛ ولي مقدم شدن طواف حـج  

  بر وقوفين، مانعي ندارد.

اهللا شـبيري يافـت. ايشـان در     اين احتمال را بايد در کالم آيـت توضيح بيشتر 

ايـن اسـت کـه هرچـه در      حـج مفهوم متعـارف  ابتدا بر اين نکته تأکيد دارند که 

كـه   يجزء اعمال حج است. روايات متعـدد  گزار شمرده شده، روايات براي حج

ظـاهرش   مثل اعمال ديگر ذكر كرده كه نيز رانساء  طواف نمايد، تبيين ميحج را 

  فرمايند:   ايشان در ادامه مي اين است كه جزء واجبات حج است.

                                                 
 . ۴۲، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١

 .۱۵۷، ص۱۶ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 .۲۴، ص۵ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .٣
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كه با عمـره  است حج  هآن مشخص بيانگر »�*� 
 �« كه اين استاحتمال قوي 

 . مشخصـه يـك مشخصـاتي   و حج و عمره يك مشتركاتي دارنـد  .تفاوت دارد

كـه مفـرد و   ايـن اسـت    حضرتمراد . اوقوفين و اعمال من ازاست حج عبارت 

بـه جـا    قبـل از وقـوفين بخواهـد   اگر حجش را و  زيارتو طواف قارن طواف 

 ؛اعمال حج به جا آورده بشـود بايد بعد از نساء  مانعي نيست. اما طواف ،بياورد

به ايـن   است. بنابراين روايتمناسك منو حج كه وقوفين  هخصيصبعد از يعني 

طواف ده است و نظر به اين حيث ندارد كه مرز حج تمام ش وجهت نظر دارد 

  ١ج به عنوان تعقيبات به جا بياوريم.را بعد از حنساء 

اين بيان در تکميل عبارت کشف اللثام ـ بـه ويـژه کـه دو روايـت، يکـي در       
مورد قارن، و ديگري در مـورد مفـرد اسـت و تقـديم طـواف حـج و سـعي بـر         

براي  تر است. تعبير حج وقوفين، در حج قران و افرادي، مجزي است ـ پذيرفتني 
وقوفين، در برخي روايات ديگر نيز استفاده شده است. يکي از معاني حـج اکبـر   

  وقوف در عرفات و رمي جمار شمرده شده است:
0���A �10�=�� �C : �L�0 �7 �50�� �� �r�@ �X0�� �� �̂ �� �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X��
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 � �� 
 ��٢ 

پـس   ٣ده اسـت. در روايات ديگري نيز بر روز عيد قربان، حج اکبر اطالق شـ 

اطالق حج بر وقوفين و مناسک منا در لسـان روايـات آمـده اسـت. بنـابراين بـا       

احتمال اين معنا در دو روايت صحيح ياد شده، که ادعاي ظهور آن بعيد نيسـت،  

  ترين دليل قائلين به عدم جزئيت از داللت خواهد افتاد.   مهم
                                                 

 برگرفته از جزوات درس خارج آيت اهللا شبيري زنجاني. .١

 .۲۶۵، ص۴ ج، الكافي .٢

 .۲۹۰، صهمان .٣
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  دليل دوم: صحيحه ابوايوب خزاز
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بودم كه مردي شبانه بـه محضـر    7گويد: نزد امام صادق ابوايوب خزاز مي

  خدا خيرتان دهد! زني با ماسـت کـه حـيض شـده    «امام رسيد و عرض كرد: 

  امـروز ايـن مسـئله را    «؟ حضـرت فرمـود:   »و طواف نساء انجام نـداده اسـت   

خدا خيرتان دهد! من شوهر آن زن هسـتم و  «عرض كردم: ». پرسيدنداز من 

حضرت سرش را پايين انداخت؛ ». دوست دارم جواب را از خود شما بشنوم

تواند به خاطر  گفت: كارواندار او كه نمي كرد و مي گويا با خودش نجوا مي

تواند از همسـفرهاي خـود جـدا شـود. بـرود و حجـش        او بماند و او نيز نمي

  ».مل استكا

  بررسي داللي

در اين روايت، با اينکه طواف نساء انجام نشـده اسـت، از تمـام بـودن حـج      

در  ٣و برخي ديگر ظـاهر  ٢سخن گفته شده است. برخي اين روايت را نيز صريح

  اند. عدم جزئيت دانسته
                                                 

 . ۴۵۱، ص۴ جالکافی،  .١

 . ۴۴۶، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٢

 . ۳۷۲، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٣



 

 

۱
۱
۱

 
يه

مام
ه ا

فق
ر 

 د
ساء

 ن
ف

طوا
م 

ک
ح

م: 
دو

ش 
خب

  اشکال

بـه تمـام    7موضوع روايت محل بحث، ضرورت است و از اين جهت، امام

ه است؛ با اينکه مدعا اعم از اختيار و اضـطرار اسـت. پـس    بودن حج حکم نمود

روايت بهره برد و به عدم جزئيت طواف نساء  توان براي حال اختيار، از اين  نمي

   ١حکم نمود.

  پاسخ

  نويسند: صاحب جواهر در پاسخ مي
� +��� «تعبير � �7 ��  �k ��� �Z «در خارج بودن از اعمـال حـج، حتـي    7از جانب امام ،

اختيار، ظهور دارد و اينکه مورد روايت اضطرار است، ضرري به ايـن  در حال 

  ٢زند؛ چراکه عموم وارد محل نظر است، نه خصوص مورد. ظهور نمي

� +��� «قاعدتاً مرادشان از عموم وارد تعبير � �7 ��  �k ��� �Z « است؛ اينکه حتي در حال

نسـاء جـزء    اضطرار، سخن از تمام بودن حج است، بيانگر اين است کـه طـواف  

نيست؛ زيرا معنا ندارد چيزي در حال اضطرار جزء نباشد؛ ولـي در حـال اختيـار    

  جزء باشد.

  نقد پاسخ

محقق داماد پاسخ صاحب جواهر را نقد کرده، به قرينه نجـواي حضـرت بـا    

خود و عـدم اسـتطاعت زن بـراي طـواف نسـاء، هـيچ عمـوميتي را در روايـت         

   7نجـوا از ايـن جهـت اسـت کـه اگـر امـام       ظاهراً قرينه بودن  ٣نپذيرفته است.

                                                 
 .۱۵۷، ص۱۶، جفي أحكام العترة الطاهرة الحدائق الناضرة .١

 .۳۷۲، ص۱۹ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٢

 .۵۱۸، ص۳ ج، كتاب الحج .٣
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با جسـتن   7در صدد بيان حکم کلي بود، نياز به چنين امري نبود و نجواي امام

  راهکاري شخصي براي مورد خاص، تناسب دارد.

در تکميل نقد بيان صاحب جواهر بايد گفت: هيچ منعـي وجـود نـدارد کـه     

واف را جزء ندانـد؛  شارع در فضاي اضطرار و عدم قدرت بر طواف نساء، اين ط

ولي در صورت اختيار، حکم به جزء بودن آن داشته باشد. بله، اگر جزئـي رکـن   

باشد، قاعدتاً نفي آن در حال اضطرار، بيانگر عدم جزئيت به نحـو عمـوم اسـت.    

توانند در حال اضطرار جزء نباشند، ولي در حال  ولي اجزايي که رکن نيستند، مي

بنـابراين سـخن صـاحب جـواهر تمـام بـه نظـر         اختيار، جزئيت داشـته باشـند.  

  رسد.   نمي

  عمار بن دليل سوم: موثقه اسحاق
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كند: اگـر خداونـد بـر مـردم منـت       روايت مي 7عمار از امام صادق بن اسحاق

داد، آنـان بـه منـازل خـود بـر       نهاد و طواف وداع را بـراي آنهـا قـرار نمـي     نمي

گشتند و شايسته نبود با همسران خود نزديكـي كننـد؛ يعنـي زنـان بـر آنـان        مي

ز سعي بين صـفا و مـروه، هفـت دور    شوند تا اينكه برگردند و پس ا حالل نمي

  ديگر طواف كنند و اين طواف بر مردان و زنان واجب است.

                                                 
 . ۲۹۹، ص۱۳ ج، وسائل الشيعة؛  ۲۵۳، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١
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  بررسي داللي

محقق داماد از دو فقره روايت، براي عدم جزئيت طـواف نسـاء، بهـره بـرده     


 ��A� «است. ايشان در ابتدا از تعبير  �* �� ����  �� ��� �R�0�� گونه استفاده کرده است کـه   اين» 6�

اف نساء جزء حج بود، نبايد مردم قبل از انجام آن به منازلشان برگردنـد؛  اگر طو

  دارد.   بنابراين چنين تعبيري خارج بودن طواف نساء از حقيقت حج را بيان مي

��� «سپس از عبارت  �§ ��  !� �� �F� �9��
 �� ����  �� �� �� کنـد کـه ايـن     چنين استفاده مـي » ��

شود.  ل بازگشت در غير ايام حج نيز ميعبارت از جهت زمان مطلق است و شام

هاي حج انجام گيـرد. بلـه، اگـر     اگر طواف نساء جزء حج باشد، قطعاً بايد در ماه

هـاي حـج    مقيدي وجود داشته باشد مبني بر اينکه الزم است طواف نساء در مـاه 

زنيم. ولي چنين قيدي يافت نشد. پس اطـالق   انجام گيرد، اين اطالق را تقييد مي

   ١بر عدم جزئيت طواف نساء داللت دارد.» ���� ��3«

  اشکال


 ��A� «عبارت  �* �� ����  �� ��� �R��� هيچ ظهوري در عدم جزئيت ندارد؛ چراکه روايت » 6�

در مقام بيان سر تشريع طواف نساء و حکمت آن است و ارتباطي با جـزء بـودن   

  يا نبودن ندارد. 

گفـت اوالً معلـوم نيسـت     بايـد » ��3 ����0«اما در مورد تمسک به اطالق 

روايت در مقام بيان زمان برگشتن باشد؛ بلکـه در صـدد بيـان اصـل برگشـت      

است؛ به اين معني که تا طواف نساء انجام نگيرد، حليـت اسـتمتاعات حاصـل    

�«گردد. ثانياً روشن نيست که فقره  نمي �� �F� �9��
 �� ��� �� �§ �� \�� �* ���  �� 0�� �� ��:::ª0�
 «

شد؛ بلکه ممکن است توضيح و تبيين راوي باشد. فيض کاشاني جزء روايت با
                                                 

 .۵۱۸و  ۵۱۷صص، ۳، جکتاب الحج .١
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اين روايت را، بدون اين توضيح، از تهـذيب نقـل کـرده اسـت. ايـن عملکـرد       

مجلسـي اول در شـرح    ١بيانگر اين است که آن را جزء روايت ندانسته اسـت. 

  نويسد:  خود بر تهذيب مي
��� « احتمال دارد از �§ �� \�� �* ��q تا © �� ��
 ��q     از طرف راوي باشـد و نيـز محتمـل

��F «است تنها عبارت  �9��
 �� ��� �� �§ �� \�� �*  7از راوي و بقيه کالم از معصـوم » ��

  ٢بوده باشد.

شود که اين تفسـير مربـوط بـه شـيخ      از ظاهر عبارت برخي فقها برداشت مي

  ٤اند. فقهاي ديگري نيز در روايت بودن اين ذيل، ترديد کرده ٣طوسي است.

  ابراين تمسک به اين روايت براي نفي جزء بودن طواف نساء، ناتمام است.بن

  بندي روايات جمع

عمار و صحيحه حلبـي   بن معاويةگرچه قائالن به عدم جزئيت، نص صحيحه 

ولي با توجـه   ٥اند، را حاکم نموده، و از ظهور ابتدايي دليل قول اول دست کشيده

) و نيـز ظهـور   واجبـات حـج   گريداد در عدنساء  ذکر طوافبه ظهور دليل اول (

حمـزه در جزئيـت طـواف نسـاء و اشـکال در ظهـور دو روايـت         بن روايت علي

شـد، دليـل روشـني     صحيحي که اساس ادله قائلين به عدم جزئيت محسوب مـي 

براي اثبات عدم جزئيت وجود ندارد. بنابراين ادلـه جـزء بـودن بـدون معـارض      

  ء جزء اعمال حج است.  محکم خواهند بود. بنابراين طواف نسا
                                                 

 . ۱۲۳۱، ص۱۴ ج، الوافي .١

 . ۳۰۲، ص۵ ج، النجعة في شرح اللمعةنيز ر.ک:   ۱۰۸، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٢

 .۱۳۳ص ،۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .٣

 . ۲۸۸، ص۳ ج، قمي، كتاب الحج؛  ۲۶۰، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

 . ۴۴۶، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج؛ ۵۱۸، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحجر.ک:  .٥
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  ءطواف نساوجوب بودن  يفيتكل اي يآثار مترتب بر وضعگفتار دوم: 

شک اخـتالف در ايـن دو نـوع وجـوب، تنهـا در لفـظ و اصـطالح خالصـه          بي
  توان به اين موارد اشاره کرد:   شود و آثاري شرعي به دنبال دارد. در اين راستا مي نمي

  . زمان انجام طواف نساء 1

شـود،   اي که بر وضعي يا تکليفي بودن حکم طواف نساء مترتب مي رهاولين ثم
زمان انجام آن است. اگر طواف نساء را داراي حکم وضعي دانسـته و جزئيـت آن   

هاي حج حکـم نمـود. ولـي اگـر آن را      را بپذيريم، بايد به لزوم طواف نساء در ماه
هـاي   در غيـر مـاه  تـوان آن را   واجب تکليفي مستقل از مناسک حج برشمرديم، مي

  حج انجام داد. اين تفاوت در کالم قائالن به اين دو قول مطرح شده است.
اظهر اين است کـه  «نويسند:  اهللا شبيري زنجاني، از قائالن به جزئيت، مي آيت

الحجـه   طواف نساء جزء اعمال حج است. پس الزم است قبل از تمام شـدن ذي 
از آنجـا  «اند:  گونه تصريح نموده زي نيز ايناهللا تبري مرحوم آيت ١».آن را انجام داد

توان آن را تـا بعـد    که طواف نساء خارج از حج بوده و واجب مستقلي است مي
اين تفاوت در کالم ديگر فقها  ٢».الحجه ترک نمود؛ حتي اگر در مکه بماند از ذي

  ٣نيز بازتاب پيدا کرده است.

 يوجوب طواف نساء بر صب. 2

فت مراد از وجـوب طـواف نسـاء بـر صـبي، وجـوب       قبل از هر چيز بايد گ
تکليفي مولوي نيست؛ چراکه صبي مکلف نيست؛ بلکه مراد لزوم و ثبوت طواف 

                                                 
 .۲۸۸، صمناسك الحج .١

 .۲۵۴، ص۳ ج، العمرة و الحجالتهذيب في مناسك  .٢

ميقات «دو فصلنامه ؛  ۶۰۴، صمناسك الحج يتعاليق مبسوطة عل؛  ۴۶۷، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٣

  .۱۱۱، ص۶ ج، م جناتييمحمد ابراه، »الحج
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است. شهيد ثاني در دفـاع   ،استمتاعاتبر وي براي ترتب اثر طواف، يعني حليت 
  نويسـند:   در مورد صـبي، مـي  » الزم«به » واجب« از عدول صاحب شرائع از تعبير
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صـاحب   ٢انـد.  ايشان در جايي ديگر تعبير وجوب را مجـاز خوانـده   ١».�*� 
  ٣را به معني ثبوت دانسته است. جواهر نيز وجوب طواف نساء بر صبي

  قائالن به وجوب طواف نساء بر صبي و ادله آن

برخـي فقهـا    ٤لزوم طواف نساء بر صبي، قول معروف بـين اصـحاب اسـت.   

  ٦اند. و برخي ديگر، چون عالمه حلي، ادعاي اجماع نموده ٥ادعاي عدم خالف

 حقيقت اين است که دليل خاصي بر وجوب طـواف نسـاء بـر صـبي وجـود     

ندارد و فقها با اطالق ادله و به پشتوانه اين اجماع، به وجـوب طـواف نسـاء بـر     

  ٧اند. کودک حکم کرده

البته اطالقاتي در مورد وجوب طواف نساء بر کسي کـه حـج يـا عمـره مفـرده      

0عمـار: (  بـن  معاويـة دهد، وجود دارد که قبالً گذشت؛ مانند صحيحه  انجام مي �# �* �[3 
                                                 

 .۳۵۵، ص۲ ج، تنقيح شرائع اإلسالم يمسالك األفهام إل .١

 .۲۵۸، ص۲ ج، يمحش، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية .٢

، ۴ ج، للفقهـاء و الحجـج  بـراهين الحـج   نيـز ر.ک:   ۴۶۷، ص۲۰ جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسـالم ج  .٣

 .۱۲۳ص

 . ۴۶۵، صهمان، كتاب الحج شاهرودي .٤

 . ۴۱۰، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٥

 . ۳۶۴، ص۱۱ ج، المطلب في تحقيق المذهب يمنته .٦

، ۲ ج، صـر النـافع  جامع المدارك في شـرح مخت ؛  ۲۴۷، صدليل الناسك؛ ۲۸۸، ص۳ ج، قمي، كتاب الحج .٧

 .۵۱۹ص
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نسبت به صبي جاي تأمل بيشتري دارد. اين روايات قطعاً در مقام شـمردن اعمـال   

  اند، ولي اينکه خطابشان شامل صبي نيز بشود، روشن نيست.   حج و عمره

انـد.   طواف نساء بر صبي، تمسـک نمـوده   برخي به دليل ديگري، براي ثبوت

اين عده بر اين باورند که ادله حج صبي ظهور در اين دارد که احرام وي، ماننـد  

  ٣گردد. شود و محرمات احرام بر آن مترتب مي احرام شخص بالغ، منعقد مي

صاحب جواهر نيز با اذعان به اينکه احکـام تکليفـي از صـبي برداشـته شـده      

نسبت به محرمات به ويـژه اسـتمتاعات از نسـاء را حکمـي     است، سببيت احرام 

برخي  ٤داند که مانند ديگر احکام وضعي، اختصاص به مکلفين ندارد. وضعي مي

اند کـه مشـمول حـديث     معاصرين نيز لزوم طواف نساء را حکمي وضعي دانسته

    ٥رفع قلم نيست.

  قائالن به عدم وجوب طواف نساء بر صبي و ادله آن

وجوب طواف نساء بر کودک را به جزء بودن يـا نبـودن طـواف     برخي فقها،

نساء مرتبط دانسته، در صورت جزء بودن به ثبوت وجوب، و در صـورت عـدم   

                                                 
 .۲۱۲، ص۱۱، جوسائل الشيعة؛ ۴۲، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١

 .۲۵۳، ص۵، جتهذيب األحكام .٢

للفقهـاء و  براهين الحـج  ؛ نيز ر.ک: ۳۴۸، ص۱۴ ج، مهذب األحكام؛  ۴۶۶، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٣

 . ۲۴، ص۴ جالحجج، 

 . ۲۶۰ص ،۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

 . ۳۱۷، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٥
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اهللا خـويي و برخـي    اند. مرحوم آيت جزئيت، به عدم ثبوت وجوب، حکم نموده

  اند.   شاگردانش از اين دسته

ر است که محرمـات  آقاي خويي ضمن نقد کالم صاحب جواهر، بر اين باو

انـد   اند. برخي، مانند بطالن عقد در حال احرام، حکم وضعي احرام بر دو دسته

گـردد، ولـي    و بعضي ديگر حکم تکليفي. احکام وضعي، بر احرام مترتب مـي 

احکام تکليفي چنين نيست. مطابق اين مبنا، عقد در حال احرام باطل است کـه  

ـ  با حلق يا تقصير حرمتش رفع مي ي تقبيـل، لمـس و ديگـر محرمـات     شود؛ ول

اند که اساساً از ابتدا حرمتشان بـر صـبي ثابـت نيسـت.      احرام، احکامي تکليفي

حرمت ازدواج بعد از بلوغ و قبل از طواف نساء نيز ادعايي است که دليلي بـر  

  ١.آن قائم نيست

به عبارت ديگر، ارتکاب محرمات تکليفـي احـرام بـراي صـبي، نـه حرمـت       

ـ  ،است حينمازش صحاي که  يمثل نماز صبارد، تکليفي فعلي د در صـورت   يول

له يبـه وسـ  شکستن نماز خالف شرع نکرده است، و نه حرمت تعليقـي دارد کـه   

مرحوم آقـاي   ببرد. نيرا از ب يقيحرمت تعل نيطواف نساء اتا  شودحاصل  هيتلب

  ٢اند دليلي بر حرمت تعليقي نداريم. خويي قائل

تعبير حکم وضعي در عبـارت صـاحب جـواهر و    مطابق اين بيان بايد گفت 

ديگران منشأ اشتباه شده است. ايشان تمام آثاري را که بر احـرام مترتـب اسـت،    

حکم وضعي دانسـته اسـت و حـال آنکـه چنـين اصـطالحي از حکـم وضـعي         

طور که آقاي خويي فرمودند، آنچه بـر احـرام مترتـب     نادرست است. بلکه همان
                                                 

 . ۳۶۱، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .١

 .برگرفته از جزوات درس خارج آيت اهللا شبيري زنجاني .٢
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  گاه تکليفي.   است، گاه حکمي وضعي است و

اهللا تبريزي، با توجه به جـزء نبـودن طـواف نسـاء بـراي حـج و        مرحوم آيت

وجوب استقاللي داشتن از يک طرف، و حـاکم دانسـتن حـديث رفـع قلـم بـر       

خطابات تکليف از طرف ديگر، به عدم وجـوب طـواف نسـاء بـر صـبي حکـم       

  اند. عبارت ايشان چنين است:   نموده
ج از اعمال حج بوده و مانند طواف حج يـا سـعي،   از آنجا که طواف نساء خار

گردد، حـديث رفـع قلـم شـامل      جزء حج نيست و واجب مستقلي محسوب مي

شود. از طرفي، دليلي که حرمت نساء بر متمتع را تا انجـام طـواف نسـاء     آن مي

تواند بر صبي نيز حرمت را اثبات کند؛ چراکه حـديث رفـع    داند، نمي ثابت مي

ابات تکليف است؛ به عبارت ديگر مدلول خطابـات، بيـانگر   قلم، حاکم بر خط

حرمت نساء بر محرم، از زمان احرام و بقاي آن تـا انجـام طـواف نسـاء اسـت؛      

ولي چنين حکمي، [به دليل حديث رفع که حاکم بر اين خطابـات اسـت]، بـر    

شود. حرمت نساء قبل از طواف و بعد از بلوغ نيز دليل  احرام صبي مترتب نمي

طلبد. بنابراين هيچ يک از محرمـات احـرام کـه     ي غير از احرام صبي ميديگر

شود. ولي محرمـاتي   جنبه تکليفي دارد، از ابتدا و با احرام، بر صبي مترتب نمي

که از قبيل حکم وضعي است، مانند عدم جواز نکاح بر محرم که فاسد اسـت،  

ت لحـم]،  بطالن شهادت محرم و حرمت صيد او [به معني عـدم تملـک و حليـ   

شود؛ چراکه حديث رفـع قلـم، بـه احکـام      چنين احکامي از صبي برداشته نمي

  ١الزامي و تکليفي انصراف دارد.

  ٢اين استدالل در کالم فقيهان ديگر نيز مطرح شده است.

                                                 
 . ۲۵۶، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .١

 .۶۱۳، صمناسك الحج يتعاليق مبسوطة عل .٢
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با اين توضيح پاسخ به تشبيهي که در کالم برخي بين حرمـت نسـاء از يـک    

شود؛ چراکـه   نيز روشن مي ١ستطرف، و جنابت و ضمان از طرف ديگر، شده ا

اوالً ضمان خود حکمي وضعي است و جنابت نيز احکامي وضعي بطـالن نمـاز   

شويم. ولي حرمت نساء از ابتدا بـر صـبي ثابـت     را در پي دارد که بدان ملتزم مي

  نيست تا الزم باشد با طواف نساء، حليت حاصل گردد.

در صـورتي   ٢ي اسـت اين تعبير که حج، سبب ثبوت طواف نساء بر ذمه صـب 

پذيرفتني است که طواف نساء را جزء اعمال و مناسک حج بدانيم؛ در غيـر ايـن   

صورت حديث رفع قلم حاکم خواهد بود. آثار احرام را حکم وضعي دانسـتن و  

رسـد؛ بلکـه ايـن آثـار      حديث رفع قلم را شامل آن ندانستن، نادرست به نظر مي

ي. اطـالق حـديث رفـع قلـم شـامل      تواند حکمي وضعي باشد يا تکليف خود مي

شود که اثر عملي شرعي مانند احرام است؛ براي نمونه اگر گفتـه   تکاليفي هم مي

شود کسي که داخل مسجد شود بايد دو رکعت نماز بگـزارد و از طـرف ديگـر،    

دليلي بگويد تکاليف از کودک برداشته شده است، روشن است که در اين مـوارد  

شـود؛ هرچنـد از    مل نماز خواندن در مسجد هم مـي اطالق دليل رفع تکليف شا

  آثار دخول در مسجد باشد.

  نقد سخن آقاي خويي

اند کـه بـراي انجـام صـحيح      محقق داماد با بيان رواياتي چنين استظهار نموده

حج، انجام همه مناسـک از طـرف صـبي الزم و ضـروري اسـت. وي در ادامـه       

عليه در مناسک  ي بين ولي و مولياين است که فرق اين روايات ظاهر«نويسد:  مي
                                                 

 . ۲۴، ص۴ جو الحجج، للفقهاء براهين الحج  .١

 . ۳۱۷، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٢
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القلم بودن صبي، تکـاليف   ايشان با توجه به مرفوع ١».و ترتيب احکام حج نيست

  فرمايد:   حج را متوجه ولي دانسته، مي
از آنجا که احرام صحيح تروکي را به دنبال دارد و صبي [چه مميز و چـه غيـر   

ت کــه او را از مميــز]، قابــل تکليــف نيســت، مطــابق روايــت، وظيفــه ولــي اســ

  ٢محرمات باز دارد.

مطابق اين بيان، گرچه حديث رفع قلم، تکليف را از صبي برداشته است، امـا  

در مورد حج، با توجه به روايات خاص، حفظ کودک از انجام محرمات بر عهده 

  ولي گذاشته شده است و حتي در صورت اتيان ولي، بايد کفاره بپردازد.

  فرمايند:   تحليلي دقيق از اين بيان مي اهللا شبيري زنجاني در آيت
 ياگر صـب  يعني ؛متفاوت است ريو صغ ريکب نيب ،از نظر مصالحامور، از  يبعض

مفسده  ايمصلحت  کيرا ترک بکند،  يکار کي ايرا انجام بدهد  يکار کي

احرام اگـر   تروکاست.  ريکب مربوط بهنرفته، و مصالح و مفاسد  نياز ب يالزام

 مييکـه بگـو   مينـدار  ليـ اسـت کـه مـا دل    ييخو يشد، حق با آقابا ليقب نياز ا

  حالل بشود. شيانجام بدهد تا زن بعداً برا ديطواف نساء با

مبغوض  اش يوجود خارج بلکه ؛ندارد ريو صغ ريکب برخي ديگر از امور، يول

فـه  يبلکـه وظ  ،است يولفه يرا بکشد، وظ يبخواهد اگر کس يا بچهمثالً  ؛است

مبغـوض   رمکلـف يچـون صـدور قتـل از مکلـف و غ     ع شوند؛مانهمه است که 

 فيـ تکلنيـز   نيمکلفـ  شـود کـه   دليـل نمـي   ،و تکليف نداشتن صبي شرع است

را متوجه  يفيتکل ي،گريجهات و مصالح دبا توجه به شارع البته  نداشته باشند.

  .نکرده است يصب

                                                 
 . ۳۸۷، ص۳ ج ،كتاب الحج .١

 .۳۸۶ص ،همان .٢
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ست که ولي را مکلف نموده ا ئي،استثناموارد   ياز بعض ريغ، باب محرمات در

ولـي بايـد کفـاره     و در صـورت انجـام آن توسـط صـبي،     مانع تحقق آن شـود 

   .است ديص البته مورد مسلم آن پرداخت نمايد؛

[کـه حکمـي    از همان حکم بطالن عقد ريغتلبيه و احرام  مييما بگواينکه  پس

آثار  صحيح نيست؛ بلکه اورده،ينبه دنبال  يگرياثر د چيه وضعي است]، مثالً،

است؛ بلکه  متوجه نشده صبي به خود ولي اين آثار و تکاليف يز دارد.ن يگريد

هـاي خـاص خـود،     محللله يآثار به وسولي وظيفه دارد جلوگيري نمايد واين 

  . شود يع مکه طواف نساء يکي از آنهاست، رف

بعد که  يول ؛است يدر حال صباوت به گردن ولناگفته نماند که اين تکاليف 

است، استمتاعات حرمت دارد؛  طواف نساء را انجام نداده که يبالغ شد، مادام

 ؛نبـوده  متوجـه  به خـودش  فيقبالً تکل ابوده، منته از قبلنساء  تيمبغوض چون

  ١آيد. بر عهده خودش مي فيتکل ،که بالغ شده اکنون

  نقد و بررسي

گرچه اين تبيين بسيار راهگشاست، ولي متوقـف بـر ايـن اسـت کـه بـدانيم       
آيـد.   اند و اين جز با روايات به دست نمـي  احرام از کدام قسممحرمات و تروک 

  بنابراين توجه به روايات در اين زمينه ضروري است.  
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 .»ضةيوقت طواف الفر ء وطواف النسا«عنوان  ليذ، يزنجان يرياهللا شب تيبرگرفته از جزوات درس خارج آ .١

 . ۳۰۳، ص۴ ج، الكافي .٢
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چـون مـرد پسـر    « روايت كرده اسـت كـه فرمـود:    8از دو امام يزراره از يك

تا لبيك بگويـد، و   مر کنداحج ببرد، او را ه ست، با خود را، كه هنوز كودك

از او نيابت  يپس اگر نتوانست لبيك بگويد، ديگر .حج را تصور و تعقل كند

در «گفتم:  ».آورند يمبه جا  نيابت او نمازه دهند، و ب كند، و او را طواف مي مي

از طـرف  «؟ فرمـود:  »نداشته باشند كه از جانب او ذبح كنند يكه چيز يصورت

دارند و ايشان را از هر چه  شود و بزرگساالن روزه مي يخردساالن ذبح كرده م

دهنـد. پـس در    پرهيز مي ،بايد از آن بپرهيزد از قبيل جامه و عطر، كه محرم مي

  ».تپدر او اسذمه آن بر کفاره را بكشد،  يكه كودك شكار يصورت

زياد، بنابر تحقيـق، موثـق    بن اين روايت از جهت سند معتبر است. چون سهل

 ١باشـد.  وليد حناط نيز دال بـر وثاقـت مـي    بن رت کشي در مورد مثنياست و عبا

گرچه در روايت محل بحث، عدم اثبات وثاقتش مضر نيست؛ چـون احمـد بـن    

نصر، که از اصحاب اجماع است، از وي نقل روايـت کـرده اسـت.     محمد بن ابي

  بنابراين روايت معتبر و قابل احتجاج است.

ن روايت پرهيز از محرمات بر عهده ولـي يـا   از جهت داللي بايد گفت: در اي

را معلوم بخوانيم يا مجهول) قـرار داده شـده   » �#��Z ���%«ديگران (بسته به اينکه 

است که خود بيانگر اين است که با تلبيه و احرام، ترک محرمات احـرام الزامـي   

است؛ اما صبي به دليل عدم تکليف، مخاطب شارع نيست و به جـاي او، ولـيش   

د او را از ارتکاب اين محرمات محافظت نمايد. گرچه در اين روايت صحبتي باي

از حرمت استمتاعات نشده است و تنها از پوشيدن جامه، طيـب و صـيد سـخن    

  ٢گفته شده است، ولي روشن است که اينها براي مثال بيان شده است.

                                                 
 .۳۳۸ص، رجال الکشي .١

 . ۳۹۲، ص۲ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج؛  ۳۹، ص۵ ة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه، جروض .٢
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  اشکال

دهد تا محلل  قبل از بلوغ، وظيفه ولي اين بوده که صبي را از محرمات اجتناب

آيد؟ روشـن   را انجام دهد؛ ولي به چه دليل بعد از بلوغ اين وظيفه بر عهده بالغ مي

  البرائه حاکم است. اصالةاست که با شک در وجوب و نبود دليل، 

  پاسخ

وقوع محرمات احرام، حتي از ناحيه غير مکلف، مبغوض است و طبعاً اوالً و 

حرمات مکلف گردد؛ ولي چون شـارع  بالذات، خود شخص بايد به اجتناب از م

گذارد. با ايـن بيـان    بيند، تکليف را بر عهده ولي مي صبي را شايسته خطاب نمي

رود و در نتيجه، خود او  وقتي بلوغ حاصل شد مانع تکليف بر شخص از بين مي

تـر شـدن بحـث     گردد. براي روشن به رعايت محرمات و انجام محلل مکلف مي

گر کودکي يک ساعت بعد از تلبيه بـالغ شـد، گرچـه از    اين مثال مناسب است: ا

ابتدا تا بالغ شدن، اجتناب دادن از محرمات وظيفه ولي بوده، اما به محض بلـوغ،  

  رعايت محرمات بر عهده شخص بالغ خواهد بود.

طور که در مورد ختان و عقيقه، اگر ولي انجام نداد، بـر عهـده شـخص     همان

   ١بالغ است انجام دهد.

نفسه  رسد بيان مرحوم آقاي خويي و شاگردانش في ين گرچه به نظر ميبنابرا

باشـد، ولـي در خصـوص حـج و      صحيح است و حديث رفـع قلـم حـاکم مـي    

محافظـت صـبي از    :محرمات احرام ـ که براساس برخي روايـات اهـل بيـت    

محرمات، بر عهده ولي گذاشته شده اسـت ـ بايـد گفـت ايـن وظيفـه تـا انجـام         

اقي است و بعد از بلوغ، انجام محلل وظيفه خود شخص اسـت.  محلل، بر ولي ب
                                                 

 . ۴۴۷، ص۵ جشهيد ثاني، ي، المحش، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية .١
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اهللا  حتي اگر اين را نپذيريم، جاي احتياط هست. بـه همـين دليـل مرحـوم آيـت     

  ١اند. تبريزي، در کتاب فتوايي خود، طواف نساء توسط صبي را احوط دانسته

بنابراين اينکه وجوب طواف نساء بر صبي، ثمره واجب وضـعي يـا تکليفـي    

طواف نساء شمرده شده، مطابق بيان فقيهاني چون آقـاي خـويي پـذيرفتني     بودن

گردد. گفتني است کـه در ايـن    است؛ ولي بنابر ديگر مباني، ثمره بحث تلقي نمي

مسئله تفاوتي بين کودک مميز و غير مميز نيست؛ جز بنابر قول کساني که طواف 

ن کـودک غيـر مميـز    دانند و ولـي را بـه طـواف داد    نساء را بر کودک واجب مي

    ٢اند. مکلف نموده

  بندي جمعگيري و  نتيجه

بعد از اثبات اصل وجوب طواف نساء در اقسام حـج و عمـره مفـرده، در ايـن     

فصل به بررسي نوع وجوب پرداختيم. وضعي يا تکليفي بودن وجوب طواف نساء، 

 محل اختالف فقهاست. مراد از وضعي بودن، جزء بودن طواف نساء بـراي اعمـال  

حج يا عمره است و منظور از تکليفي بودن، واجب مستقل بودن آن است. ابتدا بـه  

رسد واجب مستقل دانستن طواف نساء، مؤونه دارد؛ ولي دو روايت صحيح  نظر مي

که در آن تعبير طواف، بعد از حج آمده است، راه را براي قائلين به تکليفـي بـودن   

ـ    ه مطـرح شـد؛ ولـي در هـر صـورت،      هموار ساخت. البته مناقشـاتي در ايـن زمين

صراحت اين تعبير، فقهاي بسياري را از قول به جزء بودن طـواف نسـاء منصـرف    

  توان قائل شد.  نمود. قولي که در صورت نبود اين دو صحيح، به راحتي مي

                                                 
 . ۱۰، ص۴ ج، جواد تبريزي، صراط النجاة .١

، دليـل الناسـك  ؛ ۳۵۵، ص۲ ج، قيح شرائع اإلسـالم تن ي؛ مسالك األفهام إل۲۰۰، صالجامع للشرائعر.ک:  .٢
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در ادامه به بررسي ثمرات اين دو نـوع وجـوب پرداختـه شـد. زمـان انجـام       

ودکان از جملـه ايـن ثمـرات شـمرده شـده      طواف نساء و لزوم طواف نساء بر ک

است. ثمره اول، يعني زمان انجام طواف نساء، به عنوان اثري شـرعي بـراي ايـن    

دو قول، از طرف بسياري از فقها مطـرح شـده اسـت. بـدين ترتيـب قـائلين بـه        

انـد و حـال آنکـه     الحجـه فتـوا داده   جزئيت، بر لزوم اتيان طواف نساء تا آخر ذي

وجوب تکليفي و استقاللي طواف نساء، زمان خاصـي بـراي آن   فقهاي معتقد به 

  اند.   قائل نشده

ثمره دوم جز در کالم مرحوم آقاي خويي و برخي شاگردانش بازتاب نيافتـه  

اند که چون طواف نساء جزء حج نيست و وجـوب   است. اين فقها بر اين عقيده

د. ايـن کـالم بـا    شـو  مستقل دارد، بنابراين حديث رفع قلم از صبي، شامل آن مي

انتقاد برخي فقها مواجه شده است؛ بدين بيان که گرچه حديث رفع قلم تکاليفي 

شود، ولي در خصـوص حـج، چـون شـارع      که بر محرم گذاشته شده، شامل مي

راضي به ارتکاب محرمات، حتي از طرف صبي نيسـت، اجتنـاب صـبي از ايـن     

وظيفـه بـه خـود شـخص      محرمات را بر عهده ولي گذارده است و با بلوغ، اين

يابد. اين بيان دقيق و صحيح است. بنـابراين وجـوب طـواف نسـاء بـر       انتقال مي

  توان از ثمرات وضعي يا تکليفي بودن طواف نساء دانست.  صبي را نمي

اند که طـواف نسـاء    البته قائالن به جزئيت طواف نساء، جملگي بر اين عقيده

   رکن نيست و بحث تفصيلي آن خواهد آمد.

  گفتار سوم: نفسي يا غيري بودن وجوب طواف نساء 

لحاظ خودش واجـب كننـد     را به يعبارت از آن است كه چيز يواجب نفس

توانـد بـدون    يكه آن واجب ديگر نمـ  ينه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر
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نـه  اسـت  لحـاظ خـودش     كـه وجـوبش بـه    صالةمثل  ؛اين چيز تحقق پيدا كند

و تـابع وجـوب   نيسـت  مستقل  ييگر. اما واجب غيرد يلحاظ رسيدن به واجب به

واجبـي كـه مصـلحت    ؛ بـه تعبيـر ديگـر    ١باشـد  ، ميالمقدمه يذ ييعن ،چيز ديگر

وجوب در خودش بوده و تحقـق آن منـوط بـه وجـوب چيـز ديگـري نباشـد،        

برخـي بـه جـاي     ٢واجب غيـري اسـت.  آن در مقابل که نام دارد » واجب نفسي«

  ٣اند. و تبعي تعبير نمودهنفسي و غيري، به واجب اصلي 

با توجه به اين اصطالح، بايد گفت طواف نساء واجب نفسي يا اصلي اسـت  

و مانند وضو نيست که براي واجب ديگري وضع شده باشـد. بلـه، حکمـت آن    

شود؛ ولي ترتـب آثـار ايـن چنينـي،      حليت استمتاعات است که بر آن مترتب مي

آثاري چون معراج مؤمن بودن، نهـي از  کند؛ وگرنه نماز نيز  واجب را غيري نمي

شـود. در واجـب غيـري،     فحشا و منکر و... دارد، ولي واجب نفسي قلمـداد مـي  

آنچه به وجوب ديگري پيوند خورده، نفـس وجـوب اسـت، نـه اينکـه وجـوب       

پس نفسي يا غيري بودن وجوب  ٤شيء، به جهت ترتب آثارش وضع شده باشد.

تـوان نفسـي    نيست. بله، به معناي ديگري مي طواف نساء، به اين معنا، محل نزاع

و غيري بودن وجوب طواف نساء را مطرح نمود و آن اينکه آيا طواف نساء فقط 

به غرض حليت استمتاعات وضع شده است که در اين صورت غيري اسـت، يـا   

وجوبش منحصر در اين جهت نيست؛ بلکه استقالالً نيز انجام آن واجـب اسـت؛   

                                                 
 .۴۲۶، ص۴ ج، محمد فاضل لنکراني، اصول فقه شيعه .١

 .۳۳۹، صعيسي واليي، اصطالحات اصول يفرهنگ تشريح .٢

، محمد ملکـي اصـفهاني  ، فرهنگ اصطالحات اصول ؛ نيز ر.ک:۹۰، ص۱ ج، رضا مظفر، محمدصول الفقها .٣

 .۲۰۵، ص۲ ج

 .۴۲۶، ص۴، جل فقه شيعهر.ک: اصو .٤
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کـه سـخن از وجـوب     بر آن مترتب است. ظاهراً کسـاني  گرچه چنين غرضي نيز

اند و از باب تشـابه، بـه    اند، چنين مرادي داشته نفسي يا غيري طواف نساء داشته

  ١اند. واجب نفسي يا غيري يا شرطي تعبير کرده

با توجه به روشن شدن اين مطلب پرسش در مورد طواف نساء روشن اسـت  

اي تحلل نساء است يا حتـي اگـر زمينـه    که آيا وجوب طواف نساء شرطي، و بر

استمتاعات هم نبود، وجوب دارد و به تعبير ديگر، نفسي اسـت؟ در ايـن زمينـه    

  سه وجه متصور است:

  . نفسي بودن؛۱

  . شرطي يا غيري بودن؛۲

  ٢. نفسي بودن از جهتي و غيري بودن از جهتي ديگر.۳

طواف نسـاء،   شود که در صورت غيري بودن ثمره اين بحث اينجا روشن مي

طواف بر کساني که رغبت در ازدواج نداشته يا شأنيت تمتعات را ندارنـد، ماننـد   

  خصيان، واجب نيست. 

در روايات متعددي از طواف نساء بـه محلـل زنـان يـاد شـده اسـت؛ ماننـد        

  عمار:  بن معاويةصحيح 
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دو فصـلنامه  ؛  ۲۶۰، ص۳ جالعمـرة و الحـج،   التهذيب في مناسك ؛  ۳۶۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .١

 .۱۳۸، ص۱۶ ج، »ميقات الحج«

 .همان، »ميقات الحج«دو فصلنامه  .٢

 . ۲۵۶، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٣
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حكم مردي كه طـواف نسـاء را   «كند:  نقل مي 7عمار از امام صادق بن معاوية

رگشته اين است كه زنان بر او حالل نيستند تا وقتـي  فراموش كرده و به كوفه ب

؟ »توانست برگردد چه اگر نمي«عرض كردم: ». كه طواف [نساء] را انجام دهد

  ».خواهد كه از طرف او طواف كند از كسي (نايب) مي«حضرت فرمود: 

  عمار: بن يا موثقه اسحاق
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كند: اگـر خداونـد بـر مـردم منـت       روايت مي 7عمار از امام صادق بن اسحاق

خص بـه منـزل خـود بـر     داد، شـ  نهاد و طواف نساء را براي آنها قـرار نمـي   نمي

  گشت و نزديكي با همسر برايش جايز نبود. مي

نمايد، تا جـايي   چنين تعابيري شرطي بودن وجوب طواف نساء را تقويت مي

  نويسند:   که مرحوم آقاي خويي ذيل اين روايت مي
روايت روشن است که وجـوب طـواف نسـاء بـراي حـالل شـدن نسـاء         از اين 

انجام آن الزم بود؛ چه اينکه حليت نساء را به است؛ چراکه اگر جزء حج بود، 

شود که مانعي نيست کـه مکلـف، بـدون     دنبال داشته باشد يا نه. پس معلوم مي

  ٢شود. انجام آن به شهرش بازگردد؛ جز اينکه زن بر او حالل نمي

  روايت است؛ ولي نظر نهايي ايشان نيست.  اين بيان، استظهار درستي از اين 

د رواياتي که به صراحت، طواف نساء را بر خصـيان و حتـي   اما به دليل وجو

داند، هيچ يک از فقهاي شيعه، شرطي و غيري بـودن   به نيابت از ميت، واجب مي

  اند. صحيح حسين بن علي بن يقطين چنين است: طواف نساء را نپذيرفته
                                                 

 . ۵۱۳، ص۴ ج ،الكافي .١

 . ۳۵۸، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٢
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ورده هـم  پرسيد: آيا بر مـرد خصـي و زن سـالخ    7يقطين از امام كاظم بن علي

  طـواف نســاء واجــب اســت؟ حضــرت فرمــود: بلــه بــر همــه آنهــا ايــن طــواف  

  واجب است.

ـ ارو از ايـن  «نويسـند:   مرحوم آقاي خويي بعد از نقل اين روايت نيز مـي  ت ي

کـه رغبـت بـه     يبر زنـان سـالخورده، کسـ    يحتنساء  شود که طواف مي استفاده

    ٢».تاجب است استمتاع ندارد، وينأکه ش يز کسيازدواج ندارد و ن

داللت دارد که طواف نسـاء صـرفاً    7امام جواب«نويسد:  محقق داماد نيز مي

    ٣».براي تحليل نيست؛ بلکه چون از مناسک حج است، انجام آن الزم است

  عمار نيز در وجوب قضا بر ميت چنين است: بن معاويةصحيح 
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وظيفـه مـردي كـه    «عـرض كـردم:    7گويد: به امام صـادق  عمار مي بن معاوية

؟ حضـرت  »طواف نساء را فرمـوش كـرده و بـه نـزد خـانواده برگشـته چيسـت       

تــا وقتــي كــه كعبــه را زيــارت [و طــواف] نكنــد، زنــان بــر او حــالل  «فرمــود: 

                                                 
 . ۵۱۳، ص۴ ج، الكافي .١

 .۳۵۹، ص۲۹ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٢

 . ۳۷۷، ص۳ ج، كتاب الحج .٣

 . ۵۱۳، ص۴ ج، الكافي .٤
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ام شوند. اگر نتوانست به حج برود، از كسي (نايب) بخواهد كه برايش انج نمي

دهد و اگر قبل از طواف [نسا] بميرد، ولي او يا ديگـري، از طـرف او، طـواف    

  نساء را به جا آورد.

توان گفت: طواف نساء وجوب  با کنار هم قرار دادن اين دو دسته روايات مي

نفسي دارد و بر هر حاجي يا معتمر واجب است و اثر خود، يعني حليـت نسـاء،   

ير ديگر حليت نسـاء حکمـت وجـوب طـواف نسـاء      را نيز به دنبال دارد؛ به تعب

، نه علت تامه آن. بنابراين هم نفسي است و هم غيري و شرطي است؛ بـه  ١است

بنـابراين   ٢اين معنا که ترتب آثار را به دنبال دارد و شرط حليت اسـتمتاع اسـت.  

طـواف نسـاء   «فرمايـد:   طواف نساء بر همه الزم و واجب اسـت. شـهيد اول مـي   

قدرت بر جماع دارد، نيست؛ بلکه بر خواجه، زن، پيرمـرد و   کسي که مخصوص

  ٣».هرکسي که رغبت به زنان ندارد نيز واجب است

                                                 
 .۳۴۸و    ۲۸صص، ۱۴ ج، ممهذب األحكا .١

 . ۲۶۰، ص۳ جالعمرة و الحج، ؛ التهذيب في مناسك  ۳۶۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئير.ک:  .٢

 . ۴۵۷، ص۱ ج، عية في فقه اإلماميةالدروس الشر .٣



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  

  

  



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  بخش سوم: احکام مترتب بر طواف نساء
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 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  

  

  

  

  

 �LM NOP اف ���ء از�	م 01/.- 2 �+   ا�6�STUVت >R <=> اول:ا,
ه اصل وجوب طـواف نسـاء و نـوع آن، اعـم از وضـعي يـا       در فصل پيش ب

تکليفي بودن و نفسي و شرطي بودن، پرداختيم. در ادامه بـه احکـام مترتـب بـر     
پردازيم. اين احکام از دو جهت قابل بررسـي اسـت. جهـت اول     طواف نساء مي

تحليل استمتاعات و دايره آن است. سؤال اين است که با انجام طواف نساء چـه  
طواف نسـاء،   انجام ندادنيا به عبارت ديگر، در صورت  شود حالل میتي محرما

چه نوع استمتاعاتي حرمت دارد. جهت دوم احکامي است کـه از ناحيـه طـواف    
شود که بحث عمده آن صحت يا بطـالن حـج و    نساء بر حج يا عمره مترتب مي

. در گيـرد  عمره است. برخي مباحث مربوط به نيابت نيز در اين فصل جـاي مـي  
  گذاريم.   ابتدا جهت اول، يعني دايره تحليل استمتاعات، را به بحث مي

  در مسئله اول: اقوال گفتار

   ١.اند بسنده کرده، و دايره آن را تعيين نکرده» حليت نساء«بسياري از فقها تنها به عنوان 
                                                 

الفقـه و  النهايـة فـي مجـرد    ؛ ۳۷۷و  ۳۱۰صصـ ، ۱، جالمبسوط في فقه اإلمامية؛ ۲۸۰، صالمقنعر.ک:  .١

السرائر الحاوي لتحريـر  ؛ ۱۸۷صمحمد بن علي بن حمزه، ، نيل الفضيلة يالوسيلة إل؛ ۲۰۷ي، صوالفتا

 .۲۴۰، ص۱ل و الحرام، جالحالشرائع اإلسالم في مسائل ؛ ۵۲۳، ص۱ي، جالفتاو
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در ميان فقيهاني که در مورد ميزان اسـتمتاعاتي کـه بـا طـواف نسـاء تحليـل       

  اند، سه نظر مطرح است.   سخن گفتهشود،  مي

  به دخول و مجامعت لياختصاص تحل نظر اول:

اند که حليت وطي منوط بـه طـواف نسـاء     گرچه برخي از قدما، تصريح کرده

توان چنين قولي را به آنها منسوب نمود؛ چراکه امکان دارد ذکـر   ، ولي نمي١است

ي در ميان متأخرين، مرحوم ترين افراد استمتاع بوده باشد. ول وطي از باب روشن

بـه   ٥اهللا فيـاض  و آيـت  ٤، سيد تقي طباطبايي قمـي ٣اهللا تبريزي ، آيت٢آقاي خويي

اند. مرحوم آقاي تبريزي در پاسخ به اين پرسـش کـه    وضوح اين قول را پذيرفته

بعد از تقصير در عمره مفرده، عقد نکاح و ديگر استمتاعات غير از جمـاع جـايز   


Ye	 ��«سند: نوي است يا خير، مي UV 8#+ >� �*?3 �09��
 (
} X6 ®���F.«برخي  ٦

اند، به حسب ادله، خصـوص   نيز، گرچه حرمت بقيه استمتاعات را احتياط دانسته

  ٧اند. جماع و مقاربت را نتيجه گرفته

  تمام استمتاعات ليتحل نظر دوم:

ـ        ي برخي از فقها ذيل روايت تقبيـل مـردي کـه طـواف نسـاء انجـام داده، ول

همسرش هنوز طواف نساء را انجام نداده اسـت، بـر لـزوم کفـاره تأکيـد کـرده،       

                                                 
 .۲۵۵، سيد مرتضي، صاالنتصار في انفرادات اإلمامية؛ ۹۳، صابن بابويه يمجموعة فتاور.ک:  .١

 . ۲۲۱، ص۲ ج، خويي، صراط النجاة .٢

 . ۲۵۲، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .٣

 . ۳۸۱، ص۲ ج، مصباح الناسك في شرح المناسك .٤

 . ۲۳۶، صمناسك الحج .٥

 .۲۳۹نيز ر.ک: ص ؛ ۱۲۰، ص۴ ج، تبريزي، صراط النجاة .٦

 . ۳۰۳، ص۴ ج، صافي، فقه الحج .٧
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انـد کـه قبـل از طـواف نسـاء، چنـين        (بحث آن خواهد آمـد) و تصـريح نمـوده   

انـد. بلـه، عالمـه     اما حکم استمتاعات ديگر را بيان نکرده ١استمتاعي حرام است.

 ٢».ام اسـت، نـه عقـد   ي حـر وطهمانا با ترک طواف نساء، تنها «نويسند:  حلي مي

گرچه در اين عبارت سخن از حرمت وطي است، به قرينه مقابله با عقد، ظـاهراً  

باشد. برخي قول به حرمت تمـام اسـتمتاعات را بـه     مرادشان تمام استمتاعات مي

همانا با ترک طـواف   «کند:  فاضل هندي نيز تصريح مي ٣اند. ايشان منتسب نموده

است، مانند بوسيدن، نگـاه و لمـس بـا شـهوت،      ي و آنچه در حکم آنوطنساء، 

    ٤».شود، نه عقد حرام مي

و  ٦اهللا سـبحاني  آيـت  ٥بعضي از فقهاي معاصر نيز، مانند مرحوم محقق دامـاد، 

، بـه صـراحت تحليـل را شـامل تمـام اسـتمتاعات دانسـته، و        ٧اهللا سيستاني آيت

  اند.   مقدمات را خارج نموده

  و مقدمات آن مانند عقد نكاح  تمام استمتاعات ليتحل نظر سوم:

برخي از فقها معتقدند با انجام اين طواف، تمام اسـتمتاعات از نسـاء و حتـي    

شود؛ به ديگر سـخن در صـورت انجـام     مقدمات آن، مانند عقد نکاح، حالل مي

  ندادن طواف نساء، تمام موارد فوق حرام خواهد بود. 
                                                 

 يمنتهـ ؛ ۶۷، ص۸ ج، تـذكرة الفقهـاء  ؛ ۷۱، ص۲ ج، تحريـر األحكـام الشـرعية   ؛ ۱۲۰، صالمراسم العلوية .١

 .۱۳، ص۱۳ ج ،المطلب في تحقيق المذهب

 . ۴۴۵، ص۱ جالحالل و الحرام، قواعد األحكام في معرفة  .٢

 . ۶۷۲، ص۶ ج، :موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت .٣

 . ۲۲۹، ص۶ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .٤

 . ۳۸۹، ص۳ ج، جكتاب الح .٥

 . ۳۲۴، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٦

 .۶۵۲ص، محشي، مناسک حج .٧
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اهللا  ، مرحـوم آيـت  ٤واهر، صـاحب جـ  ٣، محقق بحرانـي ٢، محقق کرکي١شهيد اول

انـد. البتـه آيـت اهللا مکـارم، در      عقد را نيز حـرام دانسـته   ٦اهللا مکارم، آيت ٥شاهرودي،

 ٧جايي ديگر، استمتاعات غير از جماع را از باب احتياط واجب، حرام شـمرده اسـت.  

امام خمينـي و مرحـوم    ٨اند. ي نيز در مورد عقد، احتياط نمودهگانياهللا گلپا مرحوم آيت

اهللا بهجت، عالوه بر عقد، حتي توقف حليت مواردي مانند خواسـتگاري کـردن    يتآ

البته مرحوم آقاي بهجت عقدي را کـه   ٩اند. و شهادت بر عقد را احتياط واجب دانسته

    ١٠اند. در صورت نسيان طواف نساء خوانده شده است، تصحيح نموده

  از اقوال   كيدوم: ادله هر  گفتار

معرفي قائالن به هر يک، در اين گفتـار ادلـه هـر يـک از      بعد از بيان اقوال و

  گيريم.   اقوال را پي مي

  به دخول و مجامعت  ليبه اختصاص تحل نادله قائال. 1

  ترين دليل اين دسته، استظهار از برخي روايات است.   عمده

                                                 
 . ۴۰۴، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .١

 . ۲۶۰، ص۳ ج، جامع المقاصد في شرح القواعد .٢

 .۲۷۹، صحسين بن محمد آل عصفور بحراني، المقتطف من كتاب الجوهرة .٣

 . ۲۶۲، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٤

 . ۴۳۴، ص۴ ج، كتاب الحج .٥

 .۱۱۵، ص۱ ج، الجديدة يالفتاو .٦

 .۶۵۱ص، محشي، مناسک حج .٧

 .۸۳، صرشاد السائلإ .٨

 .۶۴۲ص، محشي، مناسک حج .٩

 .۶۵۱ص، همان .١٠
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  دليل اول: انصراف روايات به وطي و جماع

  :  در روايات متعددي تعبير حرمت نساء آمده است
 �X �6 � �6 �� ���  !" �� �2
  !� �� ��  �# ��3  !��
 ���
 �� �� ���� �F� �9��
 �(
 ��} �X �6 ��� ���A �� ��3  �� �>�# �;�@

 ��� �w �~����  �> �# �;�@ �>��:١ 
داد،  نهاد و طواف نساء را بـراي آنهـا قـرار نمـي     اگر خداوند بر مردم منت نمي

  سر برايش جايز نبود.گشت و نزديكي با هم شخص به منزل خود بر مي

��� «همچنين  �§ �� �L� �7  !��
 �>�� !� �� �F� �9�  �10���=��
 �)� �" اين دسته از روايات بـه حرمـت    ٢».��

گيرد، اگـر آن ذات   وطي انصراف دارد. توضيح اينکه وقتي حکمي به ذاتي تعلق مي

ه شود و در غير ايـن صـورت، همـ    آثار و منافع اظهري داشته باشد، بر آن حمل مي


°^�«آثار محکوم به آن حکم خواهد بود؛ مثالً اگر گفته شود  `�#� D�wq  حرمـت ،

شود؛ بلکه تنها حرمـت شـرب خمـر، کـه      تمام منافع خمر از اين دليل استفاده نمي

اظهر منافع خمر است، از آن مستفاد است. بنابراين حرمت بيع خمـر از ايـن دليـل    

براي حرمت آن اقامه کرد. در بحـث مـا نيـز    شود. بلکه بايد دليلي ديگر  نتيجه نمي

وقتي صحبت از حرمت نساء است، اظهر آثار مقصود از آنهـا، يعنـي جمـاع، مـراد     

شود و داللتي بر حرمـت بـيش از آن، يعنـي     است و چنين اثري به ذهن متبادر مي

  ٣استمتاعات ديگر و عقد و...، ندارد و براي اثبات آن، بايد دليل ديگري يافت.

  اشکال

گيـرد، بـر لـزوم     اين مطلب صحيح نيست؛ چراکه وقتي نهي به ذاتي تعلـق مـي  

شود؛ مثالً وقتي خداوند متعال فرموده اسـت:   اجتناب از تمام آثار و منافع حمل مي
                                                 

 .۵۱۳، ص۴ ج، الكافي .١

 .همان .٢

 . ۳۸۸، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٣
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ِيرِ (
ْ

�ِ
ْ

ُْم ا� ُم َو  َ  َو ا"�
ُ
َمْيَتة

ْ
ْيُكُم ال

َ
َمْت َعل ، حرمـت تمـام تصـرفات و    )۱۳(مائده: )ُحر*

اي بر خالف آن قائم شود که بر تصـرف يـا    شود؛ مگر اينکه قرينه يتقلبات متبادر م

م�هاتُُكمْ (اثري خاص داللت داشته باشد؛ مانند 
ُ
ْيُكْم أ

َ
َمْت َعل که بـر   )۲۲(نسـاء :  )ُحر*

دانيم مس، تقبيل و نگـاه بـه مـادر     شود؛ چراکه از خارج مي حرمت نکاح حمل مي

  اصـل، حرمـت تمـام منـافع اسـت؛      بنابراين بر خالف ادعـاي فـوق،    ١جايز است.

  مگر اينکه قرينه باشد.

  دليل دوم: صحيحه حلبي
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وظيفـه مـردي كـه فرامـوش كـرده كعبـه را       «پرسـيد:   7حلبي از امام صـادق 

شايد به تـأخير  «؟ حضرت فرمود: »زيارت كند تا اينكه صبح شده است چيست

  ».يك نشودانداخته تا ايام تشريق تمام شود. ولي به زنان و عطريات نزد

سعيد اهوازي اسـت و   بن ، به قرينه روايات قبل، حسين»عنه«مرجع ضمير در 
  ٣روايت صحيح است.

  بررسي داللي

در اين روايت، از نزديکي با زنـان، قبـل از طـواف نسـاء نهـي شـده اسـت.        

مرحوم آقاي خويي بر اين عقيده است که چنين تعبيـري ظهـور در جمـاع دارد.    
                                                 

 . ۳۲۲، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .١

 .۲۵۰، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٢

، ۱۷ ج، لحدائق الناضرة في أحكـام العتـرة الطـاهرة   ا؛  ۱۰۳، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٣

 .۲۷۴ص
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َرُبوُهن� َح�1 َفْطُهْرنَ َو (ايشان آيه شريفه 

ْ
که در آن مراد از قـرب،   )۲۲۲(بقره:  )ال َيق

اي بر اين استظهار دانسته است. بنابراين مطـابق ايـن روايـت،     جماع است، قرينه

آنچه بعد از حلق ممنوع است، جماع و طيب است؛ اما بقيه محرمـات، از جملـه   

    ١شود. عقد و ديگر استمتاعات، با حلق حالل مي

  ليل سوم: صحيحه فضالد

 �9� �� �X�� ��^� �u �X�� ��� ���@ �X �� ������ �N ���@ �X �6 �/� ���  �-�� �� �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X�� ��^� �u �X ��
 �� Ho�0 �� �) �X0�� �v �� �� �y�k �� 
 �X�� �X� ����
 ���= �� �� H���= �� �X�� �F �O�*��
 �X �� � � �i ���=��
 �X��

 �2
 ���= ��
 �� �X���2
 ��0�= �� �x�@ �X0 �� �>0 �?� �� �� �� �� �Z# �C H����7     
 �r�A �50 �*� �̂ ����P
 �/�@ ��0��P
 : �L�0 �7
 �� �10���=����� �1�[� �} �W �� �Z �} �J�¦ �[ �5 �� �� �i�
 � �Q�� �� � �Z���� �� � �6 ��� �% �+ �1 ��� �� ��� �5m �6 �1 �6 �� �7

 �/ �� ����P
 �� � ��$�
 � �Q�� �1�* �� :::: �# �* �[ 
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كنند: زني كـه بـراي حـج تمتـع      روايت مي 7اي از راويان از امام صادق عده

كنـد. اگـر پـاك شـد،      ز ترويه صبر مـي شود، تا رو وارد مكه شده و حيض مي

دهد ... وقتي اين كارها را انجام داد، همه چيـز غيـر    طواف و سعي را انجام مي

شـود و وقتـي طـواف ديگـري (نسـاء)       بستري با شوهر براي او حالل مي از هم 

  شود. انجام داد، هم بستري با شوهر نيز بر او حالل مي

�! «مشابه اين تعبير، يعني  �� �� �% �[  !� �C � ���  � �T  HF � �6  �O �.  �²
 ���[ � �Z �� �� �R«و  ٣» �10�# �* �[ 
 �r�¦ �[
 !� �� �� �% �[ �8�� �r  !� �C � ���  � �T  HF � �6 
 �� ��  �²
 ���[ � �Z �� �� �R«در ديگر روايات نيز نقل شده است. ٤  

                                                 
 . ۲۵۳، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك نيز ر.ک: ،  ۳۶۰، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .١

 .۴۴۵، ص۴ ج، الكافي .٢

 .همان .٣

 .همان .٤
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  بررسي داللي

در اين روايات، تنها حليت فراش زوج براي زن متمتعه منوط به طواف نساء 
آقاي خويي در جز جماع ندارد.  ييفراش زوج معناو روشن است که شده است 

  نويسند:   اين مورد نيز مي
دارد،  فراش زوج کنايه از مقاربت و جماع است؛ چراکه مقاربت نياز به فـراش 

ولي بقيه استمتاعات، مانند بوسيدن و لمس کردن، نياز به فراش ندارد و روشن 

  ١تي در حال احرام نيز حرام نيست.است که صرف خوابيدن در فراش همسر ح

قائالن به اين قول ايـن روايـات    ٢مانند اين تحليل در کالم ديگر فقها نيز آمده است.
  ٣آمده است.» 
;�«و » ?F�9«اند که در آن، تعبير  را به نوعي مفسر رواياتي دانسته

  اشکال

اي در روايات آمده است، ولي تعبيري کنايي بـر » ]�
�Z��R ²«گرچه عبارت 
  ٤تمام استمتاعات است، نه خصوص وطي و جماع.

  پاسخ

شاهدي براينکه اين تعبير کنايه باشد، ارائـه نشـده اسـت و اصـل، اسـتعمال      
  حقيقي و صريح است، نه مجاز و کنايه.

  7777دليل چهارم: روايت حج حضرت آدم
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 .۳۵۶ص، ۲۹ج، موسوعة اإلمام الخوئي .١

 . ۳۸۱، ص۲ ج، مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ۲۵۲ص، ۳، جالعمرة و الحجالتهذيب في مناسك  .٢

 .۳۵۶، ص۲۹ج ،موسوعة اإلمام الخوئي .٣

 . ۳۲۲، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٤
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روايت شده اسـت: .... سـپس بـه او دسـتور داد كـه كعبـه را        7از امام صادق

ي نمايد. زيارت كند و هفت دور طواف نمايد و هفت دور بين صفا و مروه سع

از صفا آغاز و به مروه ختم كند و سپس هفت دور ديگر كعبه را طواف نمايد 

كه طواف نساء است. نزديكي [با همسر] براي محرم تنها با ايـن طـواف حـالل    

خداونـد متعـال   «شود. آدم ايـن اعمـال را انجـام داد. جبرئيـل بـه او گفـت:        مي

آدم با اين ». ر تو حالل شدات را پذيرفت و همسرت ب گناهت را بخشود و توبه

اش پذيرفته و همسرش بر او حـالل شـده بـود،     حال كه گناهش بخشوده، توبه

  حركت كرد.

توان آن  اين روايت مورد استناد طرفداران اين قول قرار نگرفته است، ولي مي
��! «را در عداد ادله اين قول بر شمرد. در اين روايت آمده است که  �w ��  �@ �D �� �N �̂ �#�� �J

 !� �� �� ����= ���  �F� �9��
 �(
 ��} �(�d��« از بر طواف نسـاء متوقـف اسـت.    » مباضعه«؛ پس
  بايد ديد معناي مباضعه چيست؟رو  اين

ابـن   ٢خليل که از اقدم لغويان است آن را مباشرت و جماع معنا نموده است.
معنا  فارس نيز آن را از بهترين کنايات در مورد جماع و مباشرت دانسته و همين

ديگر لغويان نيز بدين معنـا تصـريح    ٣را از اصمعي و ابن اعرابي نقل کرده است.
                                                 

 .۱۹۱، ص۴ ج، الكافي .١

 . ۲۸۵، ص۱ ج، كتاب العين.٢

 . ۲۵۵، ص۱ ج، معجم مقائيس اللغة .٣
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ولـي برخـي    ٢لبته اطالق بضع بر تزويج و عقد نکاح نيز نقل شـده اسـت.  ا ١اند. کرده
اما چنين اطالقي اوالً مربوط به بضـع   ٣اند. اطالق آن را بر عقد و جماع با هم، پذيرفته

صريح اهل لغت به معناي مجامعه است و ثانياً با مراجعـه بـه   است، نه مباضعه که به ت
  کتب لغت، روشن است که معناي شايع و غالب، همان فرج و جماع است، نه عقد.

بنابراين ظهور روايت در معناي جماع و وطي تمام است. پس اين روايت نيز 
  جماع را منوط به طواف نساء دانسته است نه چيز ديگر.

  تمام استمتاعات  ليبه تحل نيادله قائل. 2

  يقطين بن دليل اول: صحيحه علي

 �X �9 �� 
 �x�@ �X �� HQ�d�%�� �X�� �v �� �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X��
 �X �� �>����@ �X �� ��� �;
 �����A �X�� �v ��7777     : �L�0 �7
 �# �[ �c�# �� � �6 ���*�� �>�� �� �)� ��e ���@ �>�+�@ �� �6 �� �L��7 H� �� �) �X �� �>�����a �� �� � ��0$�
 � �Q0�� �� �9�� � �� �� �|�d�� ��

 ���A ���n�? �� �8�� ��� \ �� ���}
 �/ �� ����P
  � �T �� �L��7 � �Z �� ���[  �F  �>���# �� 
�r�A  � ��  �X �m��  � �U �V  ���n��
:٤ 
گويد: مردي پس از حلق و قبل از طواف و سعي بين صفا و  علي بن يقطين مي

: لباست را كنار بزن، و بـه شـرمگاهش نگـاه    گويد مروه به همسر يا كنيزش مي

اگـر فقـط نگـاه باشـد چيـزي بـر       «كند. حكمش چيست؟ حضرت فرمـود:   مي

  ».اش نيست عهده

  بررسي داللي

در تبيين نحوه داللت اين روايت بر حرمت تمام اسـتمتاعات، قبـل از انجـام    
پس طواف نساء، بايد گفت نگاه بدون شهوت در تمام حاالت احرام جايز است. 

                                                 
 . ۱۴ص ،۸ ج، لسان العرب؛  ۱۱۸۷، ص۳ ج، الصحاح .١

 . ۵۱، ص۲ ج، المصباح المنير؛ ۱۴، ص۸ج، لسان العرب .٢

 . ۱۳۳، ص۱ ج، األثر و النهاية في غريب الحديث .٣

 .۳۸۰، ص۴ ج، الكافي .٤



 

 

۱
۴
۵

 
ساء

 ن
ف

طوا
ر 

ب ب
رت

مت
م 

کا
ح

: ا
وم

س
ش 

خب
توانـد   سؤال راوي در مورد نگاه همراه با شهوت است. شاهد اين مطلب نيز مـي 

اين باشد که سائل از نظر به فرج سؤال کرده که غالباً همراه با شهوت اسـت، نـه   
� «در پاسخ بـا تعبيـر    7ساير اعضا. امام �T ��  �F  �>0�� �# ، تنهـا لـزوم کفـاره را نفـي     »��

است که حرمـت نظـر بـا شـهوت، بـين سـائل و       اند و اين خود بيانگر اين  کرده
حکم سائر استمتاعات نيز مانند نگاه اسـت. پـس ايـن     ١مسلم بوده است. 7امام

  روايت بر حرمت ساير استمتاعات نيز داللت دارد.

  اشکال

  در کنار احتمال فوق، احتمال ديگري نيـز مطـرح اسـت و آن اينکـه مـراد از      

»>�#� FT �q, ه باشد که در اين صورت، روايت بـر قـول   تجويز نظر و نفي کفار

اول داللت دارد؛ چراکه نظر بدون جماع را حرام ندانسته است. بنـابراين روايـت   

در حرمت نظر و نفي کفاره ظهور ندارد. به دليل اين دو احتمـال و عـدم ظهـور    

روايت در يکي از آنها، برخي از قائالن به حرمت تمام استمتاعات نيـز آن را بـه   

اند  فقهاي ديگر نيز به اين مطلب تصريح کرده ٢اند. دليل قول خود نپذيرفتهعنوان 

که روايت مد نظر، نفي حرمت تکليفي نظر به نحو مطلـق (بـا شـهوت و بـدون     

  ٣شهوت) و نفي کفاره را با خود به همراه دارد.

 ٤عالمه مجلسي نيز ظاهر روايت را عدم حرمت نظر با شهوت دانسـته اسـت.  

ظاهر روايت اين است که نگاه با شهوت، قبل از «نويسد:  يگر ميولي در جايي د
                                                 

 . ۳۲۳، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .١

 . ۳۸۹، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٢

 . ۷۳، ص۳ جللفقهاء و الحجج، الحج  براهين؛  ۵۵، ص۲ ج، ايگانيپگل، كتاب الحج .٣

 . ۳۶۱، ص۱۷ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .٤
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طواف نساء جايز است؛ ولي قائلي براي آن نديدم؛ ولي شهيد مضمون روايت را 

    ١».در دروس نقل کرده است


��� «رسد مراد از  به نظر مي � �U �V �X �m�� � �� 
 �r�A ���n «    همراه بودن جماع بـا نظـر نيسـت؛

رواياتي که نظر همراه با امنـا (انـزال منـي) را مسـتوجب کفـاره      بلکه با توجه به 

منظور نگاهي است که به دنبال آن امنا صورت نگيرد. امـا حرمـت    ٢دانسته است،

روايت استفاده نمود.  توان از اين  يا عدم حرمت نگاه با شهوت، بدون امنا را نمي

ي براي اثبـات آن ارائـه   مسلّم بودن حرمت آن نزد راوي نيز ادعايي است که دليل

� «نشده است. ضمن اينکه اطالق تعبير  �T ��  �F  �>0���# را شـامل نفـي حرمـت نظـر     » ��

دانستن، روشن نيست و ادعاي ظهور آن در خصوص نفي کفـاره، بعيـد نيسـت.    

  روايت را دليل قول اول يا دوم قرار داد. توان اين  بنابراين نمي

روشن است؛ چراکه غالبـاً نگـاه بـه فـرج     اما داللت روايت بر نظر با شهوت، 

همراه با شهوت است؛ به ويژه که اين نظر، به صورت اتفاقي محقق نشده اسـت،  

بلکه مرد به کندن لباس امر کرده و سپس نگاه کرده است. روشن است که چنين 

اسـت؛ چراکـه    7دليل ديگر ترک استفصال امـام  ٣نگاهي به قصد شهوت است.

استفصـال   7هوت چنـين حکمـي داشـت، الزم بـود امـام     اگر تنها نگاه بدون ش

نمـود. بـا    کرد و در صورت شهواني نبودن نگاه، به عدم لزوم کفاره حکم مـي  مي

مبنـي بـر شـهواني نبـودن نظـر در ايـن روايـت،         ٤اين توضيح ادعاي برخي فقها

  گردد. تضعيف مي

                                                 
 . ۵۵۲، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .١

 . ۳۷۶، ص۴ ج، الكافي .٢

 . ۱۸۴، صمناسك الحج يتعاليق مبسوطة عل .٣

 . ۳۷۰، ص۳ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٤
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ـ  اگر گفته شود از نفي کفاره، عدم حرمت نظر با شهوت را نتيجـه مـي   ريم، گي

جواب آن روشن است؛ چراکه بسياري از محرمـات احـرام کفـاره نـدارد، ولـي      

  ١انجام آن حرام است؛ مانند فسوق.

  عمار بن معاويةدليل دوم: صحيحه 

Y0 �� �X�� �5 �� ��� �* �6 �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X��
 �X �� �>����@ �X �� ��� �;
 �� ���A �X�� �v �� �0 ���@ �1���a0 �� : �L�0 �7 H)
 ���= ���2
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كسي كه در حج تمتع قبل «پرسيدم:  7گويد: از امام صادق عمار مي بن معاوية

بايـد  «؟ حضرت فرمود: »اش چيست از زيارت با همسرش نزديكي كرده وظيفه

ترسم كه حجش باطل شده باشد، اگر عالم باشد. اما  يك شتر قرباني كند و مي

ي كـه قبـل از   كسـ «عـرض كـردم:   ». اگر جاهل باشد، چيزي بر عهده او نيست

؟ حضـرت فرمـود:   »اش چيسـت  طواف نساء با همسرش نزديكي كـرده وظيفـه  

». بايد يك شتر فربه قرباني كند و اگر جاهل باشد، چيزي بـر عهـده او نيسـت   «

حكم مردي كه طواف نسايش را انجام داده و همسـرش را كـه   «عرض كردم: 

ايـد از طـرف   خـوني ب «؟ فرمـود:  »چيستببوسد طواف نساء انجام نداده است، 

  ».مرد ريخته شود

                                                 
 . ۴۵۹، ص۱۵ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

 .۳۷۸، ص۴، جالكافي .٢
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ديگري نيز، زراره قسمت پاياني اين روايـت را بـا همـين     ١در روايت صحيح

  ٢نقل کرده است. 7تعبير، از امام باقر

  بررسي داللي

محقق داماد در تبيين نحوه داللت اين روايـت بـر حرمـت تمـام اسـتمتاعات      

  نويسد:   مي

صورتي که مرد طواف نساء انجام روايت لزوم کفاره براي بوسيدن، در  از اين 

شود. پس اگر مرد نيز طواف  داده، ولي زن هنوز انجام نداده است، استفاده مي

نساء را انجام نداده باشد، به طريـق اولـي کفـاره الزم اسـت. از طـرف ديگـر،       

  ٣شود. بوسيدن نيز خصوصيت ندارد و به ساير استمتاعات تعدي مي

زمـه بـين ثبـوت کفـاره و حرمـت عمـل،       استدالل به اين روايت جـز بـا مال  

طور که قبالً بيان شد، بين نفي لزوم کفاره و عـدم   پذير نيست. گرچه، همان امکان

اي وجود ندارد؛ ولي ميان ثبـوت کفـاره و حرمـت عمـل تـالزم       حرمت، مالزمه

  ٤وجود دارد.

شود که کفاره، عقوبتي از باب اعانـه بـر اثـم     از بيان برخي از فقها استفاده مي

از آنجا که بوسيدن براي زن حرام است و مـرد آن  «نويسد:  است. عالمه حلي مي

برخـي روايـت    ٥».را انجام داده است، عقوبتي براي وي در نظر گرفته شده است

                                                 
، مالذ األخيار في فهـم تهـذيب األخبـار   ؛  ۳۷۶، ص۱۵ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةر.ک  .١

 .۵۶۶، ص۸ ج

 .۴۸۵، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٢

 . ۳۸۹، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٣

 .۳۲۳، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء.ک: ر .٤

 .۱۳، ص۱۳ ج، المطلب في تحقيق المذهب يمنته؛ ۶۷، ص۸ ج، تذكرة الفقهاء .٥
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در اين صورت مـرد ايـن کفـاره را،     ١اند. را بر صورت اکراه کردن زن حمل کرده

شود کـه تقبيـل    نيز روشن مي با اين بيان ٢کند. در حقيقت، از ناحيه زن تحمل مي

  براي کسي که طواف نساء را انجام نداده است، حرام است.  

  اشکال اول

اين روايت مورد اعراض فقها قرار گرفته است و کسي به ظاهر آن، که لـزوم  

باشد.  کفاره است، فتوا نداده است. بنابراين استفاده اولويت از آن نيز صحيح نمي

  نويسد:   صاحب جواهر مي
خاطر ندارم که هيچ کس از فقها به اين روايت، به نحو وجوب، عمل کرده  به

باشد. پس مانعي نيست که روايت را بر نوعي استحباب حمـل نمـاييم؛ چراکـه    

فرض اين است که مرد از احرام بيرون آمده است. بنابراين چيزي بر گـردن او  

  ٣نيست؛ مگر گناه؛ اگر چنين باشد.

حتـي   ٤عنه تمام اصحاب دانسته اسـت.  را معرض آقاي خويي نيز اين روايت

    ٥اگر اعانه بر اثم نيز باشد، تنها گناه دارد و کفاره نخواهد داشت.

  پاسخ

برخي از فقها با حمل روايت بـر اکـراه، آن را    ٦چنين اعراضي مسجل نيست.

انـد کـه ظـاهراً     اند و برخي ديگر نيز، بدون هيچ اشکالي، آن را نقل کرده پذيرفته

                                                 
 .۳۲۱، ص۲ ج، محقق داماد، كتاب الحج؛  ۵۶۶، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبارر.ک:  .١

 .۳۸۷، ص۴ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه .٢

 .۳۹۱، ص۲۰ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٣

 .۳۸۴، ص۲۸ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٤

 .۴۰۶، ص۱۵ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةر.ک:  .٥

 . ۳۲۳، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٦
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اگر مراد اعراض قدما باشد، بايد گفت شهيد اول، گرچـه   ١اند. ق آن فتوا دادهمطاب

خود معتقد است در روايت مد نظر، نامي از اکراه نيست، ولي از شيخ مفيد نقـل  

عالمه نيز ايـن   ٢اند. نموده است که ايشان در صورت اکراه، لزوم کفاره را پذيرفته

شـيخ چنـين   «نويسـد:   در ادامـه مـي  قول را به مفيد و سالر نسبت داده اسـت و  

  ٣».حکمي را ذکر نکرده است و ما نيز روايتي در اين زمينه نيافتيم

انـد.   ظاهر اين است که اين دو فقيه، روايت محل بحث را بر اکـراه حمـل کـرده   

بنابراين اعراض کلي از روايت صورت نگرفته است. در هـر صـورت اگـر در حـال     

اختيار، به طريق اولي، ثابت خواهد بود. ولـي برخـي    اکراه کفاره ثابت باشد، در حال

  ٤اند. گونه تعدي از آن را روا نشمرده روايت را تنها در مورد خودش پذيرفته، هيچ

  اشکال دوم

اعانه بر اثم يا اکراه بر آن در صورتي محقق است که تقبيل از طرف زني کـه  

باشـد؛   بر او واجب محرم است و طواف نساء را انجام نداده است، حرام و کفاره

ولي چنين چيزي ثابت نيست. توضيح اينکه در ادله، سـخن از حرمـت تقبيـل و    

ثبوت کفاره براي مرد است و دليلي بر حرمت و ثبـوت کفـاره بـراي زن وجـود     

ندارد. بنابراين تقبيل از طرف زن، حتي اگر طواف نساء انجام نداده است، کفـاره  

شـود. قيـاس تقبيـل بـه      کفاره را متحمل مـي ندارد تا گفته شود مرد از طرف زن 

جماع نيز صحيح نيست؛ چراکه جمـاع بـراي هـر دو حـرام اسـت، ولـي تقبيـل        

                                                 
مدارك األحكام في شـرح  ؛ ۱۳، ص۱۳ ج، هبالمطلب في تحقيق المذ يمنته؛ ۶۷، ص۸ ج، تذكرة الفقهاء .١

 . ۴۱۹، ص۸ ج، عبادات شرائع اإلسالم

 .۳۷۲، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٢

 . ۱۶۴، ص۴ ج، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة .٣

 .. ۶۰۱، صمناسك الحج يتعاليق مبسوطة عل .٤
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  ١گونه نيست. بنابراين بايد اين روايت را به اهلش رد نمود. اين

اي همين بحث را در موضوع نظر با شهوت به همسر و خارج شدن مني  عده
اند و لـزوم کفـاره را مخـتص زوج دانسـته،      و به تبع آن، لزوم کفاره مطرح کرده

  ٢اند. شمول آن نسبت به زوجه را نپذيرفته

  اشکال سوم

استدالل به اين روايت براي اثبات حرمت تمام استمتاعات، منـوط بـه تـالزم    
و حرمت است، ولي چنين تالزمي ثابت نيست؛ چراکه در مـواردي کفـاره    کفاره

ننـد شـيخ و شـيخه کـه بايـد بـراي       وجود دارد، ولي حرمتي در کـار نيسـت؛ ما  
اند، يک مد طعام کفاره بدهند؛ با اينکه مجاز به تـرک صـوم    هايي که نگرفته روزه
  ٣اند. اند و حرامي را مرتکب نشده بوده

  دليل سوم: استصحاب حرمت استمتاعات

شـود. بـا انجـام حلـق و      با محرم شدن، تمام استمتاعات از همسر حـرام مـي  
گردد و از طرف ديگر، يقينـاً   اري از محرمات حالل ميطواف حج، از طرفي بسي

حليت وطي همسر متوقف بر انجام طواف نساء است. نسبت به بقيه اسـتمتاعات  
گـردد يـا خيـر.     لق حالل مـي از همسر شک داريم که قبل از طواف نساء و با ح

نماييم تا  شود و به حرمت ظاهري حکم مي بنابراين استصحاب حرمت جاري مي
  ٤اينکه با طواف نساء، به حالل شدن آن يقين پيدا کنيم.

  اشکال بر اين دليل ذيل ادله قائلين به حرمت عقد و اشهاد بيان خواهد شد.

                                                 
 .۳۸۴، ص۲۸ ج، موسوعة اإلمام الخوئير.ک:  .١

 .۶۱، ص۳ ج، شاهرودي، جكتاب الح .٢

 . ۳۲۶، ص۲ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٣

 . ۳۸۱، ص۲ ج، مصباح الناسك في شرح المناسكر.ک:  .٤
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  مات آنتمام استمتاعات و مقد ليبه تحل نادله قائال. 3

عمده دليل طرفداران اين نظريـه، بـراي اثبـات حرمـت تمـام اسـتمتاعات و       
  مقدمات آن مانند عقد، اشهاد بر آن و حتي خطبه (خواستگاري)، دو مورد است.  

  دليل اول: اطالق ادله

رواياتي که دال بر عدم حليت نساء، قبل از طواف نسـاء اسـت، اطـالق دارد.    
  اند:   تهبرخي در توضيح اين دليل نوش

��! «اي مانند  ممکن است گفته شود حذف متعلق در ادله �§ ��  �F�0 �9��
افـاده   »��0<� 

شـود؛ پـس    کند و شامل تمام محرماتي که مربوط به نساء اسـت، مـي   عموم مي

  ١شود. شامل جماع، ديگر استمتاعات و ازدواج و ديگر محرمات نيز مي

  اشکال اول

  لفظ در بيش از يک معناسـت؛ چراکـه   استفاده چنين حکمي مستلزم استعمال
حليت عقد، حليت وضعي، به معناي صـحت، اسـت، ولـي حليـت اسـتمتاعات،      
تکليفي است و جمع بين اين دو در يک کالم، اسـتعمال لفـظ در بـيش از يـک     

    ٢معناست که ممنوع است.

  پاسخ

ي نـدارد  اوالً برخي قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا هستند و ثانياً مـانع 
که حليت عقد در اين روايت نيز تکليفي باشد؛ يعني در صورت انجام نشدن طـواف  

طـور کـه در حـال احـرام      نساء، هم استمتاعات حرام باشد و هم خواندن عقد؛ همان
حرام است؛ چه آنکه عقد در حـال احـرام، هـم حرمـت تکليفـي دارد و هـم حکـم        

                                                 
 . ۴۳۲، ص۲ ج، كتاب الحج، يالفقه األرق يإل يالمرتق .١

 .همان .٢
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ت تمام شـئون مربـوط بـه نسـاء، از     در اين روايت سخن از عدم حليوضعي (بطالن). 

شـود و از آنجـا کـه ايـن      جمله عقد، است. بنابراين حرمت تکليفي عقـد اسـتفاده مـي   
حرمت، ادامه همان حرمت عقد در حال احرام است و عقد در حـال احـرام باطـل نيـز     

  .شود و هيچ محذوري نيز ندارد بنابراين در اين مورد به بطالن عقد حکم مي ١هست،

  ماشکال دو

اگرچه حذف متعلق، در صورتي که قرينه خاصي وجود نداشته باشد، افاده 
نمايد، ولي دايره عموميت را عـرف، بـا تناسـب حکـم و موضـوع و       عموم مي


°^�0«شود  کند؛ براي مثال وقتي گفته مي ديگر قرائن، تعيين مي `�#� 16��q ،
ريد و عرف در فضاي شرع و قانون ممکن است حرمت شرب، هبه کردن و خ

جـا   فروش خمر را برداشت نمايد. ولي اين عموميت شامل نگاه کردن يا جابـه 
��� «شود. در بحث ما نيز تعبير  کردن خمر نمي �§ ��  �F� �9��
يا بر اظهر مصاديق » ��<� 

استمتاع، يعني وطي، داللت دارد و يا تمام استمتاعات مربوط به نساء را در بـر  
ارتباط با نساء است. چنين عموميتي را عـرف بـا   گيرد؛ نه هر چيزي که در  مي

نمايـد.   ، برداشـت مـي  ٢توجه به فضاي حج و به ويژه با عنايت به دعاي احرام
گـردد، ولـي ايـن     گرچه عقد و اشهاد بر آن نيز از محرمات احرام محسوب مي

  ٣اي دارد. اند و عنوان جداگانه عناوين تحت عنوان نساء تحريم نشده

  ب حرمت دليل دوم: استصحا

رو بعـد   در حال احرام يقين به حرمت عقد و اشهاد بر آن وجود دارد. از ايـن 
از حلق و قبل از طواف نساء که رفع حرمت اين دو مشکوک است، استصـحاب  

                                                 
 . ۵۵۹، ص۴ ج، شيخ جعفر کاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء .١

٢. © �D �� ���@  � �� �* �s �8�� �� � �g�� � \ �̂ ��   �\ �6 �� �  \ �6��n �� �\ �E  � �F� �9��
 �X �6 \�= �$ ��:q ۳۳۲، ص۴ ج، الكافي . 

 .۲۵۳، ص۴ ج، كتاب الحج، يسند العروة الوثقر.ک:  .٣
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شود. شهيد اول اولين کسي است که به حرمـت عقـد تصـريح     حرمت جاري مي
دليـل ديـدگاه    فاضـل هنـدي   ١کرده است؛ ولي دليلي براي آن ذکر نکرده اسـت. 

اين استدالل را برخي ديگر از فقها نيز  ٢شهيد را استصحاب حرمت دانسته است.
  ٣اند. ذکر کرده

  اشکال اول

چنين استصحابي، استصحاب در شبهه حکميه است کـه از جانـب برخـي از    

اصوليون پذيرفته نشده است. توضيح اينکه در بحث استصحاب، استصـحاب در  

ل همه علماي اصول است، ولي در شـبهات حکميـه،   شبهات موضوعيه مورد قبو

، ٦اي ديگـر  و عـده  ٥و به تبع ايشان مرحوم آقاي خويي ٤نراقيبرخي مانند محقق 

به دليل تعـارض چنـين استصـحابي بـا استصـحاب عـدم جعـل، حجيـت آن را         

اند. ولي مشهور اصـوليان استصـحاب حکمـي را پذيرفتـه و از تعـارض       نپذيرفته

در هر حـال ايـن بحـث مبنـايي      ٧اند. دم جعل پاسخ گفتهاستصحاب مجعول و ع

 بوده و جاي طرح آن در اين نوشته نيست. 

  اشکال دوم

آمده است، صريح در مقصود اسـت و  » ]�
�Z��R ²«رواياتي که در آن تعبير 

                                                 
 . ۲۶۲، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .١

 . ۲۲۹، ص۶ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .٢

 .۲۶۰، ص۳ ج، جامع المقاصد في شرح القواعد .٣

 .۲۰۸، ص۳ ج، فرائد األصولر.ک:  .٤

  .۵۶-۴۶ص ص، ۲ ج، مصباح األصول ر.ک: .٥

 . ۳۸۱، ص۲ ج، مصباح الناسك في شرح المناسك؛  ۲۵۲، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .٦

 .۵۰۲، ص۲ ج، د باقر صدرمحم، دروس في علم األصول؛ ۴۱۰ص، كفاية األصولر.ک:  .٧
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حتي اگر اين تعبيـر را کنايـه    ١گذارد که مجراي استصحاب باشد. شکي باقي نمي

  ، شامل عقد و اشهاد نخواهد شد.  ٢خصوص وطياز استمتاعات بدانيم، نه 

  بندي جمعگيري و  نتيجه

بندي و تحليل ادله بايد گفت دليل معتبري که حرمت عقـد و اشـهاد    در جمع

و خطبه را اثبات نمايد، وجود ندارد و داليل مطرح شده، مناقشات روشـني دارد  

  خواهد. يل ميکه مطرح شد. بله، مراعات احتياط مطلوب است؛ ولي لزوم آن دل

در چنـدين روايـت، از جملـه    » ]�0
�0Z��R ²«انصاف اين اسـت کـه تعبيـر    

طـور کـه    صحيحه فضال، وارد شده است که ظهور خوبي در جمـاع دارد؛ همـان  

��� « عبارت �w ��  �� ����= �� �J�@ �D �� �N �̂ �مانـد   در جماع ظهور داشت. تنها بحثي کـه مـي  » ��#

� «اين است که تعابيري چون  �§ �� ��  �F� �9��
طـور کـه    چه نوع داللتي دارد؟ همان» ��<� 

گذشت، هنگامي که عين و ذاتي محکوم به يکي از احکام خمسه تکليفي باشـد،  

انـد؛ اال   برخي اصل را بر شمول حکم نسبت به جميع تصرفات و منـافع دانسـته  

نـد  ا ماخرج بالدليل. ولي برخي ديگر اصل را انحصار حکم بر اظهر منافع دانسـته 

شود. حقيقت ايـن اسـت    که البته با وجود قرينه، بقيه منافع نيز مشمول حکم مي

که شايد نتوان اصلي را در اين موارد حاکم دانست؛ چون حذف متعلـق گـاه بـه    

دليل روشن بودن آن است و گاه براي تعميم. بنابراين در هر مورد الزم است بـا  

  ار نمود.توجه به قرائن و مناسبات حکم و موضوع، استظه

شود؛ چه نسبت به همسر  با احرام، تمام استمتاعات جنسي بر محرم حرام مي

خود و چه نسبت به اجنبيه. گرچه استمتاع نسبت به اجنبيه در غيـر حـال احـرام    
                                                 

 .۳۸۱، ص۲ج، مصباح الناسك في شرح المناسك؛  ۳۵۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئير.ک:  .١

 . ۳۲۲، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٢
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يابد و در مواردي کفـاره   نيز حرام است، ولي حرمت آن در حال احرام شدت مي

ه غير همسر کفاره داشته باشد، بعـد از  به دنبال دارد. طبعاً اگر نگاه شهوت آلود ب

حلق و طواف حج، چنين نگاهي کفاره ندارد؛ گرچه حرمت آن به دليـل اجنبيـه   

بودن طرف مقابل، به جاي خود باقي است؛ ولي لزوم کفاره منتفي است و منوط 

به انجام طواف نساء نيست. بنابراين در حقيقت آن حرمتي که با احرام آمده بود، 

شـود کـه    شود؛ چراکه از روايات طواف نساء اين چنين اسـتظهار مـي   برداشته مي

اين طواف مربوط به تمتع از همسر است؛ حال يا همسـري کـه بالفعـل موجـود     

  است يا همسري که در آينده به عقد او در خواهد آمد.

وقتي چنين حکمي نسبت به اجنبيه وجود دارد، نسبت بـه همسـر خـود نيـز     

شـود. بلـه، در    از حلق، حرمت استمتاع برداشـته مـي   وجود خواهد داشت و بعد

خصوص ارتباط زناشويي، طواف نساء جعل شده است که تا انجام نگيـرد، ايـن   

حد از رابطه جايز نخواهد بود. شبيه اين بحث در مورد صيد حرمي نيـز مطـرح   

است. صيد حرمي به دليل وقوع در حرم، حرام است و ارتباطي با احرام ندارد و 

عد از طواف نساء نيز حرام است. ولي صيد از جهت صـيد، بعـد از حلـق    حتي ب

در بحث ما نيز نگاه به اجنبيه با شهوت، بعد از حلـق، از جهـت    ١شود. حالل مي

شود؛ يعني کفاره ندارد. پـس بـه نظـر     محرمات احرام بودن، حکمش برداشته مي

نسـاء   رسد در مورد همسر نيز چنين باشد. ولي در خصـوص وطـي، طـواف    مي

قرار داده شده است. شاهد اين مطلب اين است که اگر واقعـاً تمـام اسـتمتاعات    

قبل از طواف نساء حرام باشد، با توجه به کثرت ابتال به اين حکـم، در روايـات   

  شد. متعددي از آن سؤال مي

                                                 
 .۳۳۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئير.ک:  .١
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��� «بنابراين ظاهر مراد از  �§ ��  �F� �9��
 منـافع  همان جماع و وطي است کـه اظهـر  » ��<� 

گردد. حتي اگر کسي بگويد اين تعبير ظاهر در حرمت تمام اسـتمتاعات   محسوب مي

  گردد.   در صحيحه فضال، اظهر بوده و مقدم مي» ]�
�Z��R ²«است، بايد گفت تعبير 

  اشکال

��� «عبارت  �§ ��  �F� �9��
ظـاهر در حرمـت تمـام اسـتمتاعات اسـت و تعبيـر       » ��<� 

»�Z��R ²
 ١ن هـر دو مثبـت هسـتند و تعارضـي ندارنـد.     شود؛ چو مقدم نمي» ]�

کنند و  منظور از مثبت بودن هر دو اين است که هر دو دليل، حرمت را اثبات مي

  لسان نفي نسبت به ديگري ندارند.

  پاسخ

اوالً با در نظر گرفتن صحيحه فضال، هر دو يک حکم دارند. ولي در روايـت  

%� «ديگري آمده است:  �[ �8�� �r �1�# �* �[ 
 �r�¦ �[ �� �� ��  !� �C � ���  � �T  HF � �6  �� ��� �Z �� �� �R �²
 ���[ 
روشن  ٢»

است که چنين تعبيري اثبات استمتاعات ديگر، غير از وطـي، اسـت. ثانيـاً حتـي     

تعبير به کار رفته در صحيحه فضال مفهوم دارد؛ چراکه روايـت در مقـام بيـان، و    

ات امر دائر بين نفي و تحديد دايره حرمت است. بنابراين نسبت به ديگر استمتاع

  اثبات خواهد بود.

طـواف، جمـاع   انجام و با  استمتوقف نساء  بر طواف ينکه تنها وطيجه اينت

 ؛شـود  مي با حلق حاللنساء، قبل از طواف  ،ه استمتاعاتيبق يول .شود مي حالل

ـ متعـدد فقهـا، مطلـوب اسـت احت     يل فتـاوا يـ گرچه به دل ت گـردد و  يـ اط رعاي

  رد.يصورت گنساء  انجام طوافاز بعد  زيگر نياستمتاعات د
                                                 

 .۲۵۳، ص۴ ج، كتاب الحج، يسند العروة الوثق .١

 همان. .٢
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+�م 01/.- 2 	�اف ���ء از FG WX�Y( NOP و �7DE<=> دوم:   ا,
گـردد. در ايـن ميـان بـيش از همـه       احکام متفاوتي بر طواف نساء مترتب مي

بررسي رابطه طواف نساء و صحت و بطالن حج يا عمره و نيز احکام مربوط بـه  
مطالـب ايـن فصـل را در دو    رو  از ايـن ميـت دارد.  نيابت و استحقاق اجرت، اه

  گيريم.  گفتار پي مي

  عمرهو بطالن حج  ايگفتار اول: طواف نساء و صحت 

شـويم کـه رکـن در     قبل از بيان تأثير طواف نساء در حج يا عمره يادآور مـي 
شـود کـه    حج با رکن صالتي متفاوت است. در حج، رکن به اعمالي اطـالق مـي  

شـود کـه    ولي رکن صالتي به عملي اطالق مي ١ن مبطل است.تنها ترک عمدي آ
يکي از ارکان حج طواف اسـت. ولـي در    ٢ترک عمدي و سهوي آن مبطل است.

هاي واجب، تنها طواف نسـاء رکـن نيسـت و در نتيجـه حتـي تـرک        ميان طواف
عمدي آن نيز مبطل حج يا عمره نخواهد بود. رکن نبودن طواف نساء بين فقهاي 

                                                 
 .۲۷۵ص، حات الفقهمصطل .١

  .۶۶۵، ص۲ جي، شهيد ثاني، عامل  يزين الدين بن عل، روض الجنان في شرح إرشاد األذهانر.ک:  .٢



 

 

۱
۶
۰

 
قه

 ف
در

ن 
ه آ

گا
جاي

و 
اء 

س
 ن

ف
طوا

   ٢اند. و فقهاي بسياري بر آن تأکيد نموده ١لم استاماميه مس

واجـب اسـت، ولـي رکـن     طواف نساء «نويسد:  شيخ طوسي در اين مورد مي

نيست. پس اگر عمداً آن را ترک نمايد، زن بر وي حالل نيست تـا قضـاي آن را   

وضوح اين حکم به حدي اسـت کـه بـه     ٣».گردد به جا آورد و حجش باطل نمي


���9« قهي با عبارتاي ف صورت قاعده (
} �
 XC) (
} �CF «.٤ درآمده است   

گفتني است در اين بحث، تفاوتي بين جزء دانستن يا ندانستن طـواف نسـاء   

نيست. طبعاً کساني که طواف نساء را واجبي مسـتقل و خـارج از مناسـک حـج     

  ند.پذير دانند، باطل نشدن حج با ترک عمدي طواف نساء را به طريق اولي مي مي

هاي واجب رکن است، بايـد بـه بررسـي رکـن      با توجه به اينکه ديگر طواف

  نبودن طواف نساء پرداخت.  

هـاي واجـب داللـت دارد، صـحيح      روايتي که بر رکـن بـودن ديگـر طـواف    

  يقطين است: بن علي
 �� �6�  �� � �w �X�� �J
 � �� �� �X �� �� ��� �%��
 �X��3  �X ��  �y�k �� 
 �X�� �X� ����
 ���= �� �X0�� �v �� �X ��

 �X �9 �� 
 � ���@ �1���a �� : �L� �7 HQ�d�% ��7     �(
 �0�} �10���=����� �(0�d�� �J�@ ��0 �Z �� H�0 �� �) �X0 ��
 �� �� �J� �C �J�A �L� �7 �5 �t� �� ����
 : �5 �? �� �� �>�� �# �� �� ��� ���@ � �� 
 �, H5��� �Z �� �> �� ��٥ 

                                                 
 . ۳۴۸، ص۲ جشهيد ثاني، ، تنقيح شرائع اإلسالم يمسالك األفهام إل .١

، ۱ ج، يالسرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاو   ؛ ۱۵۸، صنيل الفضيلة يالوسيلة إل؛ ۲۰۸، ص۱ ج، المهذبر.ک:  .٢

، المهذب البارع فـي شـرح المختصـر النـافع    ؛  ۴۰۴، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية؛ ۶۱۷ص

 .۲۰۷، ص۲ ججالل الدين احمد بن محمد حلي، 

 .۳۸۳، ص۱ ج، المبسوط في فقه اإلمامية .٣

ز مركـ ي، قواعـد فقهـ   يمأخذشناسـ ؛ ۲۴۹، صحبيـب اهللا شـريف کاشـاني   مال، مدارك القواعد يمستقص .٤

 . ۲۰۰، صيتحقيقات اسالم و مطالعات

 . ۱۲۸، ص۵ ج، تهذيب األحكام  .٥
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دانسـته و   كـه نمـي  مـردي  «پرسـيدم:   7گويد: از امام كـاظم  يقطين مي بن علي

؟ حضـرت  »اش چيسـت  طواف واجب خانه خدا را ترك كـرده اسـت، وظيفـه   

اگر از روي جهل آن را در حج ترك كرده، بايـد اعـاده كنـد و يـك     «فرمود: 

  ».شتر كفاره بدهد

  تش قيـد  يـ حمزه نيز ماننـد ايـن روايـت را نقـل کـرده ولـي روا       ابي بن  علي 

»� 
  ١ندارد. را» , 

ت، بيان حکم جهل است و ممکن است تنقيح مناط قطعي، از هـر  گرچه مورد رواي

جهت، براي اثبات اين حکم در صورت علم، تمام نباشد، ولي از جهـت بطـالن حـج،    

حتي اگر اين اولويت را نپذيريم، التزام بـه جـزء بـودن طـواف بـا       ٢اولويت ثابت است.

واف فريضـه در  بنابراين تـرک طـ   ٣عدم بطالن در صورت ترک عمدي ناسازگار است.

  شود. صورت علم مبطل حج است و در نتيجه طواف واجب، رکن محسوب مي

�5 «در اين روايت عنوان  �t� �� ����
 �(
 �آمـده کـه طـواف نسـاء را نيـز شـامل       » {�

شود. بنابراين ترک عمدي طواف نساء نيز بايد مبطل باشد. پـس بـراي رکـن     مي

  نبودن طواف نساء بايد دنبال دليل بود.

پندارند و قائل به ارتباطي وضعي  که طواف نساء را واجبي مستقل مي کساني

بين آن و مناسک حج يا عمره نيستند، انجام ندادن عمدي آن را مخل به حـج يـا   

ولي بنابر عقيده فقيهاني که طواف نسـاء را جـزء اعمـال     ٤عمره نخواهند دانست.

ل ديگر يا روايتي است طلبد. آن دلي دانند، رکن نبودن آن دليل ديگري مي حج مي

                                                 
 . ۲۲۸، ص۲ ج، االستبصار فيما اختلف من األخبار .١

 .۵۱۰ص، ۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٢

 . ۴۰۰، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .٣

 . ۵۱۸، صهمان .٤
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  ١که طواف نساء را تخصيص زده است و يا اجماع است.

ظاهراً دليل خاصي براي اخراج طواف نساء از رکن بودن وجود نـدارد؛ جـز   

اينکه بر عدم بطالن حج با ترک عمدي آن تسالم فقهي صورت گرفته اسـت. در  

  ست.  به کار رفته ا ٤و عدم خالف ٣اجماع و ٢اين مورد تعبير تسالم

  طواف نساء حكم ترك 

  الف) حرمت نساء 

باشد؛ ولـي   طواف نساء رکن نيست و ترک عمدي آن مبطل حج يا عمره نمي

صورت ترک  ٥آثار ترک طواف نساء بر ترک عمدي يا سهوي آن بار خواهد بود.

عمد که روشن است. عبارت شيخ طوسي بيانگر اين بـود کـه در صـورت تـرک     

جا آورد تا حليت نساء بر آن بار شود. اين حکـم در  عمدي بايد قضاي آن را به 

صورت نسيان و جهل نيز وجود دارد. توضيح اينکه عدم حليت نساء، اثر وضعي 

ترک طواف نساء است و علم، جهل و سهو، تأثيري در ترتب اين حکـم نـدارد.   

  در روايات مختلف به اين مطلب تصريح شده است:
 � �u �X �� H���* �� �X�� � �Q �9 �� 
�2
 ��0�= �� �x�@ �X �� H)Y �� �X�� �5 �� ��� �* �6 �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X�� ��^7    

� �� �F� �9��
 �(
 ��} � ���? H� �� �) �,�  �+�@�  ��� �§ �� �L� �7 �5 �[ �m��
 0� �� �F� �9��
 �>���  �(0�d��
� �7 �) �� �% �� � �� �J�¦ �[ �1�# �7 �1���=����� �>�� �� �(�d�� �X �6 �� �6�a �� �L:٦ 

                                                 
 .۵۱۶ص ،۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج .١

 .۵۱۵ص، همان .٢

 . ۳۴۸، ص۲ ج، تنقيح شرائع اإلسالم يالك األفهام إلمس .٣

 . ۶۱۷، ص۱ جي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاو .٤

 . ۶۰۰، ص۱ ج، آراء المراجع في الحج؛  ۳۶۴، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٥

 . ۲۳۳، ص۲ ج، االستبصار فيما اختلف من األخبار .٦
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حكم مردي كه طـواف نسـاء را   «كند:  نقل مي 7عمار از امام صادق بن معاوية

فراموش كرده و به كوفه برگشته، اين است كه زنان بر او حالل نيستند تا وقتي 

؟ »توانست برگردد چه اگر نمي«عرض كردم: ». كه طواف [نساء] را انجام دهد

  ».او طواف كندخواهد كه از طرف  از كسي (نايب) مي«حضرت فرمود: 

گرچه در مورد ترک طواف حج از روي جهـل و الحـاق جهـل بـه عمـد يـا       

، ولي حکـم تـرک جهلـي طـواف نسـاء روشـن       ١نسيان اختالف نظر وجود دارد

است؛ چراکه در صورت الحاق به عمد يا سهو، تفاوتي نداشته، يک اثر دارد. بله، 

مورد جاهل اين سـؤال  اگر ترک عمدي طواف نساء کفاره در پي داشته باشد، در 

مطرح است که کفاره دارد يا خير. ولي از آنجا که ترک عمدي طواف نساء کفاره 

، بنابراين هرگونه ترک، تنها اثر وضعي آن، يعني عدم حليـت نسـاء، را بـه    ٢ندارد

  دنبال دارد. 

  ب) لزوم كفاره

  :روايت عمار ساباطي بر لزوم کفاره براي ترک سهوي طواف نساء داللت دارد
 !� �$ �6 �X �� H���* �� �X�� � �� �̂ ���2
 ��0�= �� �x�@ �X0 �� \�}����09�
 H)Y �� �X �� �5 �7 �� �� �X�� ��7777    

� �� �F� �9��
 �(
 ��} �(�d�� �J�@ � ���? �� ����
 �X ���  ���A ��0 �� �)  �50 �? �� �� �>0�� �# �� �L�0 �7 �>0�# �;�@
 �$�
 � �Q�� � �; �� �N�� ��:�/ �� ����P
 �� � ��3 

در مورد وظيفه مردي كه طواف نساء را فراموش كرده و به نـزد   عمار ساباطي

يـك شـتر   «كنـد:   روايـت مـي   7اسـت، از امـام صـادق    خانواده خود برگشته

  ».برعهده اوست كه بايد آن را ميان صفا و مروه قرباني كند

                                                 
 . ۱۷۰، ص۱۶ ج، ةالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهر .١

 . ۲۱۷ي، صشاهرود  يموسو يسيد مرتض، مناسك حج، يجامع الفتاو؛ ۶۵۴ص، محشي، مناسک حج .٢

 . ۴۸۹، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٣
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برخـي، ماننـد شـهيد     ١اين روايت از جهت سندي موثقه بوده و معتبر اسـت. 

 ٢اند صورت واقعه و جماع بعد از به ياد آوردن، حمل کرده اول، اين روايت را بر

اي نيـز آن را بـر مطلـق مواقعـه      که کفاره آن ثابت است و بحث آن گذشت. عده

�� ��A� «در کالم بعضي، تعبير  ٣اند. حمل نموده �� �)  �>�# �کنايه از جماع دانسته شـده  » @�;

در هر صـورت   ٥اند. دهبرخي ديگر اساساً روايت را بر استحباب حمل کر ٤است.

گرچـه در   ٦کسي به ظاهر اين روايت عمل نکرده و مطابق آن فتوا نـداده اسـت.  

هيچ روايتي به صراحت لزوم کفاره نفي نشده است، ولي بـا توجـه بـه روايـات     

متعددي که موضوع آن ترک طواف نساء اسـت و در آن تنهـا بـه انجـام طـواف      

شـود.   به عدم لزوم کفاره حاصل ميتوسط شخص يا نيابت، امر شده است، يقين 

  نويسد:   محقق داماد در اين زمينه مي
خـاطر تـرک طـواف، کفـاره الزم      با اينکه ظاهر روايت عمار اين است که بـه  

است، کسي از فقها به صورت مستوفا متعرض اين روايت نشده است؛ بلکه آن 

رد، جـز اينکـه   اند و اين دليلي ندا را بر صورت مواقعه يا استحباب حمل نموده

رواياتي که در مقام بيان استنابه و قضـاي طـواف نسـاء اسـت، از لـزوم کفـاره       

ساکت است و چنين سکوتي ظهوري قوي در نفي کفاره دارد؛ چراکـه بسـيار   

بعيــد اســت حکمــي الزامــي وجــود داشــته باشــد، ولــي در تمــام ايــن روايــات 

                                                 
، ۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبـار ؛  ۵۳۳، ص۴ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه .١

 . ۵۷۴ص

 . ۴۶۴، ص۱ ج، إلماميةالدروس الشرعية في فقه ا .٢

 . ۱۸۲، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٣

 . ۳۴۰، ص۵ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .٤

 .۵۷۴، ص ۸ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار؛  ۶۲۶، ص۲ ج، ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد .٥

 . ۲۹۱، ص۱۷ ج، هرةالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطا .٦



 

 

۱
۶
۵

 
ساء

 ن
ف

طوا
ر 

ب ب
رت

مت
م 

کا
ح

: ا
وم

س
ش 

خب
ن منـوال عمـل   عنه گذاشته شده باشد و چه بسا اصـحاب نيـز بـه همـي     مسکوت

  ١نموده باشند.

انصاف اين است که با توجه به سکوت مطلق در روايات بيانگر ترک طـواف  

نساء از يک طرف، و روايت عمار سـاباطي، کـه روايـاتش خـالي از تشـويش و      

  از طرف ديگر، حجت براي لزوم کفاره تمام نخواهد بود. ٢اضطراب نيست،

  و استحقاق اجرت ابتيدوم: احكام مترتب بر مسائل ن گفتار

شود. مـراد از نيابـت،    بخش ديگري از احکام طواف نساء مربوط به نيابت مي

نيابت در حج يا عمره است. حال سؤال اين است کـه در حـج يـا عمـره نيـابي،      

کنـد؟   عنه نيت مـي  کند يا از طرف منوب نائب قصد طواف نساء براي خودش مي

  اجرت هست يا خير؟ و اگر نائب طواف نساء را انجام نداد، مستحق

  قصد نائب در طواف نساء، در حج يا عمره نيابي

روشن است که انجام ندادن طواف يا انجام نادرست آن از طرف نائب باعـث  

شود؛ بلکه حرمـت نسـاء بـراي نائـب ثابـت       عنه نمي حرام شدن زن براي منوب

دليل آن هم روشن است؛ چراکه نائـب محـرم شـده اسـت و بـا احـرام،        ٣است.

رمات متعددي، از جمله اسـتمتاع از نسـاء، بـر وي حـرام شـده اسـت. پـس        مح

عنـه حـرام نيسـت و ارتکـاب آن      طور که ديگر محرمات احـرام بـر منـوب    همان

  اي در پي ندارد، استمتاع از نساء نيز همين حکم را دارد. کفاره
                                                 

 . ۵۵۵، ص۳ ج، كتاب الحج .١

؛  ۳۸۰، ص۲ ج، مـدارك األحكـام   يالحاشـية علـ  ؛  ۷۳، ص۸۴ جمحمـد بـاقر مجلسـي،    ، بحار األنوارر.ک:  .٢

 . ۷۶، ص۸ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

 .۹۵ص، محشي، مناسک حج .٣
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عنـه انجـام    نکته قابل توجه اينکه نائب، اعمال حج يا عمره را به نيت منـوب 

در هر عملي که نيـاز بـه   «اند:  دهد. برخي از فقها در مورد نيابت در حج گفته مي

امـا در مـورد    ١».گيرد که آن عمل به نيابـت از فـالن باشـد    نيت دارد، در نظر مي

طواف نساء با توجه به اينکه حرمت نساء مربوط به نائب است، به چه نيتي بايـد  

  انجام گيرد؟

ان، ماننـد حضـرات آيـات خـويي، گلپايگـاني،      اي از فقها به ويـژه معاصـر   عده

برخـي ديگـر، ماننـد     ٢انـد.  عنه را الزم شمرده سيستاني، صافي و فاضل، نيت منوب

عنـه   الذمه و قصـد منـوب   نيز نائب را بين نيت مافي ٤اهللا تبريزي و آيت ٣امام خميني

صـد  اند. روشن است کـه ق  الذمه را احوط استحبابي شمرده مخير دانسته، قصد مافي

عنـه را   الذمه يا وظيفه فعليه احوط است و ظاهراً مراد کساني که قصـد منـوب   مافي

الذمـه صـحيح    اند، عدم صحت قصد نائب است، نـه اينکـه نيـت مـافي     الزم دانسته

شود که نائب نبايد طواف نسـاء را   نباشد. بنابراين از مجموع فتاواي فقها روشن مي

    ٥اند. ين مطلب تصريح کردهبه نيت خود انجام دهد. برخي نيز به ا

  نويسند:   مرحوم آقاي خويي در اين زمينه مي
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 . ۱۶۵ص ،۲ ج، تنقيح شرائع اإلسالم يمسالك األفهام إل .١

 .۶۵۱ص، محشي، مناسک حج .٢

 .همان .٣

 . ۲۵۶، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك ؛  ۸۷، صاستفتاءات جديد حج .٤

 . ۲۱۴ي، صوحيد خراسان، مناسك حج .٥

 . ۳۶۲، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٦
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  ساء و استحقاق اجرت ترك طواف ن

بيان شد که نائب در حج يا عمره بايد براي انجام طواف نساء قصد انجـام آن  

عنه يا نيت وظيفه فعليه داشته باشد. از طرف ديگـر واضـح اسـت     از طرف منوب

که اگر طواف نساء را به اين نيت انجام دهد و ديگر اعمال حـج را نيـز صـحيح    

است. حال اگر نائب طـواف نسـاء را تـرک     انجام داده باشد، مستحق کل اجرت

  شود يا خير؟ نمود يا انجام نداد، آيا چيزي از اجرت کم مي

اما با توجه به اينکـه اجـرت حـج يـا      ١اند. برخي بر عدم اجرت تصريح کرده

و حج يا عمره نيز صحيح واقع شده اسـت، پـس    ٢شود عمره بر اعمال توزيع مي

انـدازه طـواف نسـاء و     جرت است. ولي به نائب نسبت به ديگر اعمال، مستحق ا

عنه مشغول است، بايد  شود و از آنجا که ذمه منوب نماز آن، از اجرتش کاسته مي

شخص ديگري را نائب بگيرد. بله، اگر پرداخت اجرت بـراي نيابـت دوم شـامل    

شـود. بـه    مقدمات آن، مانند طي مسير و...، شود، طبعاً از اجرت نائب اول کم مي

    ٣توان گفت اجرت نيابت دوم بر عهده نائب اول است. مي صورت کلي

  بندي  جمعگيري و  نتيجه

در دو گفتار قبل بيان شد که طواف نساء بر خالف طواف حـج يـا عمـره، از    

ارکان نيست و ترک آن مبطل حج يا عمره نخواهد بود و تنها عدم حليـت نسـاء   

نجام دهد يا به نيابـت از او  را به دنبال دارد؛ تا آنکه خود شخص طواف نساء را ا

انجام شود. از جهت مسائل مربوط به نيابت نيـز قصـد نائـب بـراي خـودش در      

                                                 
 . ۲۶۵، صلطف اهللا صافي گلپايگاني، )مسئلهاستفتاءات حج (هزار  .١

 . ۳۰۸، ص۱ ج، قميي ميرزا  القاسم بن محمد حسن، ابوالشتات في أجوبة السؤاالتجامع  .٢

 . ۱۳۳، صسبحاني، أحكام العمرة و مناسك الحج .٣
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عنـه   طواف نساء مجزي نيسـت؛ هرچنـد حرمـت نسـاء بـراي اوسـت و منـوب       

عنه انجـام   گونه محدوديتي در ارتباط با نساء ندارد. پس يا بايد به نيت منوب هيچ

جای آورد. از جهت اجـرت نيـز تـرک طـواف      دهد و يا به قصد وظيفه فعليه به

شـود و   نساء باعث عـدم اسـتحقاق اجـرت بـراي طـواف نسـاء و نمـاز آن مـي        

شود کـه   اي از اجرت نائب کاسته مي اندازه عنه بايد نائب ديگري بگيرد. به  منوب

ها کل اجرت نائـب اول را   هاي نائب ديگر فراهم شود. البته نبايد اين هزينه هزينه

؛ چون در اين صورت، نائب اول مجاناً اعمال را انجام داده است و اين دربرگيرد

  ناسازگار است. ١با قاعده احترام عمل مسلم

                                                 
سـيد محمـد کـاظم    ، مائـة قاعـدة فقهيـة   ؛  ۲۱۷، ص۱ ج، محقـق دامـاد  سيد مصطفي ، قواعد فقهر.ک:  .١

 . ۲۴، صمصطفوي



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  خاتمه: فروعات فقهي طواف نساء
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 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه



 ۹۴-۱-۱۸/ تاريخ ۹۳۰۶۷زاده/ شاخه  آرايي/ مجري: نجف صفحه

  

  

  

  

  

در خاتمه اين نوشتار به برخي از فروعات فقهي مهم و مورد ابـتالي طـواف   

دازيم؛ مسائلي از قبيل جايگزيني طواف وداع بـا طـواف نسـاء، کفـاره     پر نساء مي

مجامعت قبل از انجام طواف نساء، حکم نيابت گرفتن بـراي طـواف نسـاء و... .    

شک اين گونه مسائل از اهميت و ابتالي زيادي برخوردار است، ولـي زمينـه    بي

  بحث آن در فصول پيشين نبود. 

  سبت به طواف نساء طواف وداع ن ينيگزيجافرع اول: 

در بخش اول درباره طواف وداع از ديدگاه فقهـاي اماميـه و اهـل تسـنن بـه      

تفصيل سـخن گفتـيم. شـيعه طـواف وداع را واجـب ندانسـته؛ بلکـه حکـم بـه          

استحباب آن نموده است. هرچند فقيهـان عامـه طـواف وداع را در حـج واجـب      

  اند.   مفرده مشروع ندانسته اند، ولي جمهور عامه، طواف وداع را در عمره دانسته

پـردازيم. ايـن    در اين فرع فقهي به جايگزيني طواف وداع با طواف نساء مـي 

شود. صورت اول اينکه يک شيعه، طواف نساء را  مسئله به دو صورت مطرح مي

ترک کرده و به جاي آن طواف وداع انجام دهد؛ ديگر اينکه يک نفر از عامه کـه  

بدون طواف نساء انجام داده و حال مستبصـر شـده    حج خود را با طواف وداع و

شـود؛ بـه ديگـر     است، آيا به دليل ترک طواف نساء حکم به اعاده حـج وي مـي  

 سخن آيا در اين دو مورد طواف وداع از طواف نساء مجزي است يا خير؟
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بن بابويه، والد شيخ صدوق، طواف وداع را از طواف نساء مجـزي    از قدما علي
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ـ ن ٥بهجتاهللا  آيتمرحوم  ٤محقق داماد، ٣مقدس اردبيلي، ت يـ ز قائـل بـه کفا  ي
کـه   يز اجزا تنهـا در صـورت  ين ي. از کالم برخاند هشدنساء  طواف وداع از طواف

   ٦ شود. مي باشد، استفاده يشخص عام
کسـاني کـه   رو  از ايـن ؛ خالف اصل است نساء،طواف از طواف وداع  ياجزا

ه بـه ادلـه قـائلين بـه اجـزا      اند بايد دليل اقامه کنند. بنابراين در ادامـ  به اجزا قائل
  دهيم. پرداخته، آن را مورد بحث و بررسي قرار مي

  ادله اجزا

  عمار بن دليل اول: معتبره اسحاق
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كند: اگـر خداونـد بـر مـردم منـت       روايت مي 7عمار از امام صادق بن اسحاق

                                                 
 .۹۳، صبابويه ابن يفتاو مجموعة .١

  .۳۹۱، ص۲ ج، الفقيه يحضره ال من .٢

 . ۱۳۳، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .٣

  . ۵۵۵، ص۳ ج، الحج كتاب .٤

  .۱۷۸حج و عمره، ص مناسك .٥

ــي الكــالم جــواهر .٦ ــة ؛ بحــوث۳۹۰، ص۱۹ ج، اإلســالم شــرائع شــرح ف ــي، فقهي   ؛  ۳۲۱، صحســين حل

  .  ۳۵۱، ص۱۴ ج، سبزواري، األحكام مهذب

 . ۲۵۳، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٧
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داد، آنـان بـه منـازل خـود بـر       نهاد و طواف وداع را بـراي آنهـا قـرار نمـي     نمي

  گشتند و شايسته نبود با همسران خود نزديكي كنند. مي

  بررسي سندي

غانم  بن ل جهالت فضليبه دل ،بيخه تهذيدر مشقاسم  بن طريق شيخ به موسي

قطعـاً  ه کـه  وسي در فهرست خود دو طريق ذکر کـرد خ طيش يول ،١ف استيضع


���09«اين روايت را شيخ کلينـي بـا تعبيـر     ٢.ح استيق اول صحيطر (
0}Fq و 

  عمار نقل کرده است: بن اندک تغييراتي از اسحاق
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كند: اگـر خداونـد بـر مـردم منـت       روايت مي 7عمار از امام صادق بن اسحاق

داد، شـخص بـه منـزل خـود بـر       نهاد و طواف نساء را براي آنها قـرار نمـي   نمي

  با همسر برايش جايز نبود. گشت و نزديكي مي

عمـار فطحـي    بـن  اند. البته اسـحاق  روات اين روايت، همه از اجالي اصحاب

بنـابراين   ٥، ولي بر وثاقت و جاللت امرش تأکيد شـده اسـت.  ٤خوانده شده است

باشد؛ گرچه برخـي، بـه دليـل     مي معتبرسند شيخ کليني هم تمام است و روايت 

    ٦اند. قه ياد کردهفطحي بودن اسحاق، از آن به موث
                                                 

 . ۸۱، صالمشيخة، تهذيب األحكام .١

 . ۱۶۲، صالفهرست .٢

 . ۵۱۳، ص۴ ج، الكافي .٣

 .۳۹ص، الفهرست .٤

 .۷۱ص،  النجاشي رجال ..٥

 . ۲۰۳، ص۱۸ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .٦
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اند. ايشـان در ايـن    برخي چون محقق داماد، اتحاد اين دو روايت را نپذيرفته

با وجود تفاوت روشن بين اين دو متن، هيچ دليلي بر اتحاد دو «نويسد:  مورد مي

اما ظاهر کالم برخي، اتحاد اين دو است؛ چراکـه بـين دو نقـل،     ١».روايت نيست

  ٢اند. يکي را ترجيح داده

انـد   اما بايد گفت: برخي عبارت ديگري را در ادامه روايت تهذيب نقل کـرده 

که روايت بودن آن محل بحث است که بررسي آن ذيل ادله قـائالن بـه تکليفـي    

���0 «بودن طواف نساء در فصل دوم گذشت. عبارت چنـين اسـت:    �§ �� \0�� �* ��  ��0 ���
� �� �F� �9��
�  �1���=����� �(�d�� �[ �� �� �� �� �* �9 �� � �6 �� �* �� �� �.p 4���= ���@�  �$�
 � �Q�� ��0 �� �8�� �r �� �/ �� ����P
 �� � �� 

 ���
 �� �F� �9��
 �� ��
 �� �L� ��.«  

اگر اين قسمت را جزء روايت ندانيم که ظاهراً چنين است، ادعاي اتحاد اين 

 دو روايت دور نيست. به ويژه که نقل به معنا در مورد روايات زيـاد وجـود دارد  

عمـار اسـت. بنـابراين     بن ، در هر دو روايت، اسحاق7و راوي بالواسطه از امام

شـود. اينکـه مـتن دو روايـت تفـاوت       اطمينان عرفي به اتحاد اين دو حاصل مي


 ��A� «روشني دارند نيز قابل قبول نيست؛ چراکه تفاوت چنداني بين تعبيـر  0 �* �� ���� 
 �<�=�� �� �� �� �� ��� �R��� �6�  �@ �� ��� �9 �̂ �� �J �� �; �F� �9�? 
��A ��0� «در نقل تهذيب، و »  ����
 ��0 �� ����  �� �>0�# �;�@

 ��� �w �~����  �> �# �  مطابق نقل کافي، وجود ندارد.» ��<� @�;


��F�9«بنابراين در مورد تفاوت تعبير  (

	«و » {��
 (
در اين دو نقل، » {

  يکي از دو وجه زير را بايد پذيرفت:

اند، ولـي از آنجـا کـه راوي     يکي از اين دو تعبير را فرموده 7ماماول اينکه ا

                                                 
 . ۲۵۳، ص۴ ج، كتاب الحج، يالوثق سند العروة؛ نيز ر.ک:  ۵۵۴، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .١

 . ۴۳۴، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج؛  ۳۰۲، ص۵ ج، النجعة في شرح اللمعة؛  ۱۲۳۱، ص۱۴ ج، الوافي .٢
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شده اسـت،   دانسته يا بر طواف نساء، اطالق طواف وداع نيز مي مقصود امام را مي

  آن را نقل به معنا نموده است.

����� «انـد و راوي يـک بـار بـا      ذکر نمـوده  7دوم اينکه نام هر دو را امام

��	
�F « و بار ديگر با» (
}	
��
نقل کرده است. مطـابق چنـين احتمـالي نيـز     » 

  گشته است. اطالق مي» ءطواف نسا«بر » طواف وداع«بايد گفت 

تواند تقيه باشد؛ به اين معنا که چون عامه طواف نسـاء را   وجه اين اطالق مي

دانسـتند، حضـرات    دانستند و در مقابل، طـواف وداع را واجـب مـي    مشروع نمي

کار بـردن لفـظ طـواف نسـاء، از طـواف وداع اسـتفاده       به جاي به  :معصومين

کردند؛ چون غرض اصلي واقع شدن يک طـواف ديگـر بعـد از اعمـال حـج       مي

  است که اثر حليت نساء را به دنبال دارد.

وجه ديگر اينکه چون طواف نساء آخرين طواف واجب اعمال حج است، بر 

هـم بـدان گفتـه     ١تطور که طواف زيـار  آن طواف وداع اطالق شده است؛ همان

  شده است.  

توانـد وجـه ديگـري     حقيقت واحده داشتن طواف نساء و طواف وداع نيز مي

ازآنجا که تفاوت جـوهري  «نويسد:  براي صحت اين اطالق باشد. محقق داماد مي

و قصدي بين دو طواف نيست، مراد از طواف در اين دو روايـت، طـوافي اسـت    

  ٢.»که بر طواف وداع و نساء منطبق است

  سوم اينکه تصحيفي رخ داده باشد و يکي به جاي ديگري نقل شده باشد.

بندي اين وجوه بايد گفت احتمال سوم منتفي اسـت؛ چراکـه اوالً در    در جمع

                                                 
 . ۵۵۴، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .١

 .همان ٢
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نسخ کافي يا تهذيب اختالفي نقل نشده است و فيض کاشاني و شيخ حر عاملي 

قـل کـرده و   انـد، بـه همـين صـورت ن     که روايت را از کافي و تهذيب نقل کرده

اند. ثانياً از جهت حروف ايـن دو تعبيـر تشـابهي     اي را ذکر نکرده اختالف نسخه

  ندارند تا اختالفي در نقل پديد آيد.

هـر دو تعبيـر را    7احتمال دوم از احتمال اول بعيدتر است؛ چراکه اگر امـام 

از در کالم خود داشتند، امانت در نقل اين است که هـر دو بـا هـم نقـل گـردد.      

احتمال اول انسب است. در هر صـورت اطـالق طـواف وداع بـر طـواف      رو  ناي

گردد. بنـابراين تـرجيح    الجمله اثبات مي في :نساء در زمان حضرات معصومين

يـا   ١يک نقل بر ديگري مطرح نخواهد بود تا گفته شود نقل تهذيب ارجح اسـت 

سـت؛  طور که اضبط بودن کلينـي نيـز در ايـن بحـث صـحيح ني      نقل کافي. همان

  چراکه سخن از احتمال تصحيف نيست. 

  بررسي داللي

احتماالت و استظهارات متعددي از روايت شده است که به بيان آن پرداخته، 

  نماييم. نظر مختار را بيان مي

و طواف وداع را همـان   ٢را اهل تسنن دانسته» ناس«. برخي از فقها، مراد از ۱

داننـد. بـدين ترتيـب معنـاي      مـي  اند که اهل تسنن واجـب  طواف وداعي پنداشته

شود که اگر خداوند بر عامه منت نگذاشته بود و با طـواف وداع   روايت چنين مي

گشـتند، اسـتمتاع از    کرد، وقتي به منازل خود بر مـي  آنها معامله طواف نساء نمي

همسر برايشان حرام بود. مطابق اين استظهار، اين روايت تنها امتناني براي عامـه  
                                                 

 . ۱۲۳۱، ص۱۴ ج، الوافي .١

 . ۴۰۴، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٢
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  ١گردد. محسوب مي

. احتمال ديگر اينکه منظور از ناس، اهل تسنن، و مراد از طـواف وداع نيـز   ۲

طواف وداع عامه باشد، ولي معناي روايت در مقام امتنان بـر عامـه نباشـد؛ بلکـه     

امتنان براي شيعه است؛ با اين توضيح که اگر خداونـد طـواف وداع را بـر عامـه     

ن انجام طـواف نسـاء را نداشـت. ولـي     خاطر تقيه، امکا کرد، شيعه به  واجب نمي

توانـد طـواف نسـاي خـود را در      حال که طواف وداع واجب است، شيعه نيز مي

    ٢قالب طواف وداع آنها به جا آورد و نساء براي او حليت پيدا کند.

  نويسند:   صاحب جواهر مي
ممکن است مراد اين باشد که اتفاق نظر عامه بر انجام طـواف وداع، بـه شـيعه    

خـاطر شـرايط    دهد که طواف نساء را انجام دهـد؛ وگرنـه بـه     امکان را مياين 

  ٣شد و در نتيجه زن بر مرد شيعي حرام بود. تقيه، غالباً طواف نساء ترک مي

. محتمل است مراد روايت تنها جانشين شدن طواف وداع به جـاي طـواف   ۳

وايـت امتنـان   نساء، براي شيعياني باشد که همسرانشان شيعه نيسـتند. بنـابراين ر  

براي شيعه است تا بتوانند با همسران غير شـيعه خـود ارتبـاط زناشـويي داشـته      

باشند. پس مراد از ناس شيعه است و منظور از طـواف وداع، طـواف وداع اهـل    

  ٤تسنن نسبت به زنان عامي مردان شيعه است.
                                                 

اللثـام و  كشـف  ؛ ۲۰۳، ص۱۸ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسـول  ؛۱۲۳۱، ص۱۴ج ،الوافير.ک:  .١

؛ ۱۸۵، ص۱۶ الناضـرة فـي أحكـام العتـرة الطـاهرة ج     ؛ الحدائق ۴۸۱، ص۵ ج، عن قواعد األحكام االبهام

 . ۱۹۱، صلنکراني فاضلمحمد ، القواعد الفقهية

، ۸ ج، مـالذ األخيـار فـي فهـم تهـذيب األخبـار      ؛ ۴۸۱، ص۵، جعن قواعد األحكـام  اللثام و االبهامكشف  .٢

 .۱۰۸، ص۸، جمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ۱۰۸ص

 . ۳۹۰، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .٣

 . ۱۷، ص۱۴ ج، مهذب األحكام؛ ۴۸۱، ص۵، جعن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .٤
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توان گفت منظور از طواف وداع، همان طواف وداع نزد شـيعه اسـت و    . مي۴

از روايت اين است که شيعياني که طواف نساء را از روي فراموشي يا جهل  دمرا

اند، اگر طواف وداع را انجام داده باشند، چنين طوافي از طـواف نسـاء    ترک کرده

اند، چنـين   کند. فقيهاني که طواف نساء را مجزي از طواف نساء دانسته کفايت مي

  ١اند. استظهاري از روايت داشته

  ين معنا را نيز در روايت محتمل دانسته و گفته است:  فيض کاشاني ا
يا اينکه منظور اين باشد که کسـي کـه طـواف نسـاء را فرامـوش کـرده، ولـي        

طواف وداع انجام داده است، به فضل خدا طواف وداع در حـالل کـردن زن،   

  ٢شود؛ هرچند تدارک طواف نساء الزم است. جانشين طواف نساء مي

وايت اين است که مراد از ناس، شيعه بوده و منظـور از  . استظهار ديگر از ر۵

در اين صورت روايت در حقيقت در مقام بيـان   ٣طواف وداع، طواف نساء باشد.

� J@ �0^�w «نويسـد:   حکمت تشريع طواف نساء است، نه چيز ديگر. مجلسي مي
�
 (
} 	
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�
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 5#*� �?��� Jm� �«.٤  

تـر اسـت و    حال بايد ديد در ميان اين احتماالت کدام وجه به واقـع نزديـک  

  ظهور بيشتري دارد. 
انصاف اين است که احتمال اول (روايت تنها در مقام امتنان بـر اهـل تسـنن    

داننـد، بـراي    اهللا واقعي واجب مي باشد و طواف وداع آنان را، که بر خالف حکم
ساء بپذيرد) بسيار دور اسـت. اساسـاً در فقـه    حليت نساي آنها، به جاي طواف ن

                                                 
روضة المتقين في شـرح مـن ال يحضـره    ، ۱۳۳، ص۷ ج، رشاد األذهانفي شرح إ الفائدة و البرهانمجمع  ١

 .۵۳۲، ص۴ ج، الفقيه

 . ۱۲۳۱، ص۱۴ ج، الوافي .٢

 . ۵۵۴، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٣

 .۵۵۴، ص۳، جمالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٤
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شـود و جـايي بـراي امتنـان      عامه موارد متعددي از احکام خالف واقع يافت مي
نيست. بله، در صورت استبصار، زمينه امتنان وجود دارد که با پذيرش حج انجام 

  فرمايد:   گردد. مقدس اردبيلي مي شده در زمان عدم استبصار، امتنان حاصل مي
روايت بر اينکه تارک طواف نساء عامي است، بعيـد اسـت. مضـاف بـر     حمل 

اينکه عامي نياز به طواف وداع ندارد؛ به همين دليل فقهـا بـه صـحت نکـاح و     

  ١اند. حج و ساير عبادات وي حکم کرده

يـا بسـيار    ٢احتمال دوم نيز از طرف برخي فقها پذيرفته نشـده و آن را بعيـد  

م نيز چندان قريب نيست و اگر مـراد ايـن باشـد کـه     اند. احتمال سو دانسته ٣بعيد

شـود،   تنها طواف وداع زنان غير عارف شيعيان به جاي طواف نساء پذيرفتـه مـي  

  طلبد. بيان بيشتري مي

رسد. ولي از آنجـا کـه از    تر به نظر مي بنابراين احتمال چهارم و پنجم نزديک

» طـواف النسـاء  «بيـر  طرفي اتحاد روايت تهذيب و روايت کافي را کـه در آن تع 

آمده است، تقويت کرديم و از طرف ديگر روايت کافي قطعاً در مقام بيان علـت  

  تشريع طواف نساء است، پس احتمال پنجم ظهور بيشتري خواهد داشت.  

گذاشـت و طـواف وداع    بنابراين مراد روايت است که اگر خداوند منت نمـي 

مردم به طرف اهلشان، روابـط  کرد، بعد از بازگشت  (طواف نساء) را واجب نمي

  زناشويي براي آنان حالل نبود. 

بنابراين روايت به طور مستقيم بيانگر اجزاي طـواف وداع از طـواف نسـاء ـ     

مطابق احتمال چهارم ـ نيست. بله، اگر نقل کافي نبود يـا آن را روايـت ديگـري     
                                                 

 .۱۳۳، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .١

 .۵۵۴، ص۳ج، محقق داماد، حجكتاب ال .٢

 . ۱۹۱، صيمحمد فاضل لنکران، القواعد الفقهية .٣
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  تلقي نماييم، احتمال چهارم اظهر خواهد بود. 

قوت اتحاد دو روايت، بايد گفت: تنهـا چيـزي کـه از ايـن      بنابراين با توجه به

شود، اطالق طواف وداع بر طواف نساء است که وجوه مختلـف   روايت استفاده مي 

آن بيان شد و تنها بنابر اينکه وجه اطالق اين دو بر همديگر، عدم تفاوت جـوهري  

  ١توان به جايگزيني اين دو حکم نمود. و قصدي بين آنها باشد، مي

عيــد نيســت کــه بــه دليــل اختصــاص طــواف نســاء بــه شــيعه، حضــرات  ب

مردم را به جاي امر به طواف نساء، به انجـام طـواف وداع دسـتور     :معصومين

داده باشند تا اصل طواف انجام گيرد و اثـر آن کـه حليـت نسـاء اسـت، مترتـب       

گردد. روشن است که چنـين طـواف وداعـي در حقيقـت، طـواف نسـاء اسـت؛        

دهد به قصد طواف نساء آن را انجـام ندهـد. بـا     ه آن را انجام میهرچند کسي ک

تـوان گفـت روايـت     اين بيان که تفصيل بيشتر آن ذيل دليل سوم خواهد آمد، مي

عمار به صورت غير مستقيم بـر اجـزاي طـواف وداع از طـواف نسـاء       بن اسحاق

  داللت دارد. 

  دليل دوم: مرسله شيخ صدوق 

  نمايد: را نقل مي روايتي» نسی طواف النساءباب حکم من «صدوق در شيخ 
 �(
 �0�} �0 �Z �[ �	
 �� �0��
 �(
 �0�} �(�0�} �J�0 �C �J�A �>0?�@ �F� �9��
 �(
 ��} �£ �� �+ �X �̂ ��[ �� �� �)

 �F� �9��
:٢ 
اگـر  «چنـين روايـت شـده:     كند در مورد كه كسي كه طواف نساء را ترك مي

  ».رود ار ميطواف وداع انجام داده باشد، طواف نساي او به شم

                                                 
 .۵۵۴، ص۳ج، محقق داماد، كتاب الحج .١

 . ۳۹۱، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيه .٢
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ـ ا يبرا يسند =خ صدوقيمرحوم ش ت ذکـر نکـرده؛ بلکـه مرسـالً     يـ ن رواي

خ صـدوق در  يت مرسـله را شـ  ين رواينجا که اآاما از نقل کرده است. ت را يروا

  اند.   معتبر شمردهآن را  يهاني، فقاست ه نقل کردهيفق

  بررسي مرسالت صدوق  

اما بعضـي   ١اند. دانسته برخي، مرسالت صدوق در فقيه را به طور مطلق معتبر

ضـیح  انـد. تو  ديگر بين مرسالت جزمي و غير جزمي ايشان تفاوت قائـل شـده  


�$�0��«اينکه مرحوم صدوق در برخي از مرسالت خود تعبيـر   X0�7��� و » , (�

L�07 «امثال آن را به کار بـرده اسـت؛ ولـي در بعضـي ديگـر، از تعـابيري چـون        
���$�
آيد بـا جـزم و اطمينـان     اي که به نظر مي استفاده کرده است؛ به گونه» 7

دهد. برخي تنها ايـن نـوع از مرسـالت     نسبت مي 7خاصي آن روايت را به امام

نماينـد. در   را معتبر دانسته، از آن به مرسالت جزمي ايشـان تعبيـر مـي    =صدوق

  نويسند: را نام برد. ايشان ذيل روايتي مي =توان امام خميني اين ميان مي
که اعتبـارش  باشد  مياز مرسالت صدوق  يول ،ت مرسله استين روايچه ااگر

مرسالت صدوق بر دو قسـم   ؛ چراکهستير نيعم ابي ل امثال ابنيکمتر از مراس

ماننـد قـال    ،به امام معصوم نسـبت داده  يشان به صورت جزميرا ا ياست: قسم

 ان کـرده يـ ب »روى عنـه «مانند  يريگر را با تعابيد يا و دسته ،7نيرالمؤمنيام

  ٢.دباش يقبول و اعتماد ممورد ل صدوق ياست. قسم اول از مراس

                                                 
 ؛ غنـائم ۳۰۰، ص۳ العلـوم، ج  بحـر  سيد مهدي ،الرجالية ؛ الفوائد۱۱الدين، ص أحكام في المتين الحبل .١

  .۳۸۳األحكام، ص ؛ مناهج۶۲، ص۳ ج ، ميرزاي قمي،األيام

مـام  ، االرسـائل ؛ ۲۶۲، ص۲ ج ،الصـالة، نـائيني   ؛ نيز ر.ک: كتـاب ۶۲۸، ص۲ مام خميني ج، اكتاب البيع .٢

، كتـاب الصـالة  ؛ ۳۵۱، ص۲ج ، محمد حسين طباطبايي بروجردي،؛ نهاية التقرير۱۱۲، ص۲ ج، خميني

 .۱۲۷ص ن رباني،، محمدحس؛ بررسي نظريات رجالي امام خميني۲۵۰ص ،فاضل
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 يرا اقـو صـدوق   يگر، گرچـه مرسـالت جزمـ   يهان ديفقبرخي است  يگفتن

  ١اند. رفتهياعتبار آن را نپذ يول ،اند دانسته

  دليل اعتبار مرسالت صدوق

شـان در  ينکه طرفداران اعتبار مرسالت صدوق، مرسـالت ا يقابل توجه اه نکت

ف ين نکته از خواص کتاب شـر ين ايبنابرا .گريد ينه کتاب ؛دانند يا معتبر مه ريفق

  :  ن کتاب استياه شان، استناد به عبارت مقدميل ايدل ٢.الفقيه است هيحضرال من
 ودارم  آن صحت به حکم و دهم يم فتوا بدان آنچه نمودم قصد کتاب نيا در

ن يتمام آنچه در ا .مينما نقل معتقدم، خود يخدا و خود نيب بودنش حجت به

  ٣ت.کتاب بوده از کتب مشهور مورد اعتماد و مرجع استخراج شده اس

کرده است. نقل  ،ح بودهيشان صحيدگاه ايکه از د ياتين فرموده، روايمطابق ا

ت شـده اسـت.   يـ ات از کتب مشهوره و معتمـده روا ين روايا ينکه تماميضمن ا

 يانـد کـه تمـام    دهيـ ن عقيبر ا ،رنديپذ يمطلق مبه طور ه را يل فقيکه مراس ي کسان

کـه تنهـا    يگرانيح بوده است، اما ديدگاه صدوق، حجت و صحيل از دين مراسيا

�« ريـ کـه تعب  يمعتقدنـد در مرسـالت   ،اند را حجت دانسته يمرسالت جزم � و  »��

تمـام نبـوده    7ز اسناد مطلب بـه امـام  يصدوق ن يا برايرفته، گوبه کار  مانند آن

تعـابيري  دانسـته، آن را بـا    يچون اسناد را تمام م ي،رسالت جزمدر م يول .است

  ٤نسبت داده است. 7به امام جزماً »قال«چون 
                                                 

، سيد محمـدباقر  يبحوث في شرح العروة الوثقر.ک: ؛ همچنين ۲۱۱ص، ۱۱ جي، مستمسك العروة الوثق .١

  .۷۶ص، ۳ جصدر، 

  .۳۰۰، ص۳، شيخ بهايي، جالرجالية الفوائدو  المتين الحبل. ٢

  .۳ص، ۱ج ،من اليحضره الفقيه. ٣

  .۶۰۲ص، ۱ ج ،األصول ر.ک: مصباح. ٤
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اند، بر اين باورند که هر آنچـه   فقيه را حجت ندانسته ليکه مراس در مقابل، کساني 

نزد صدوق ثابت و صحيح بوده، معلوم نيست نزد ما هم ثابـت باشـد؛ چراکـه مبـاني     

حدسيه بوده   و از طرفي ممکن است اين ثبوت، به دليل قرائن خارجيه مختلف است

  ١شد. يت براي ما ثابت نميشد، روا باشد که اگر اين قرائن براي ما نقل مي

خ صـدوق  ينان از مبنا و روش شياز اطم ين است که حد نصابيانصاف ا يول

نخواهد  يجاشمانند ن يونيق رجاليکمتر از توث ينانياطم گردد که چنين يحاصل م

ه، برگرفته از کتب مشهوره يات نقل شده در فقيخ صدوق، روايح شيبود. به تصر

ممکـن   ،شـان معتبـر بـوده   يآنچه نزد ا« :نکه گفته شوديو مورد اعتماد است؛ اما ا

ح به نظر يصح ،»ت نداشته باشدينيما، قر يد برايباشد که شا يل قرائنياست به دل

ق که خبره و اهل فن است از مجموع وثاقـت  مانند صدو يکس ؛ چراکهرسد ينم

ـ اعتقاد پ يت خبريبه حج ،ان و قرائنيراو  ين احتمـاالت يو چنـ اسـت  دا نمـوده  ي

تـوان   ينکـه مـ  يجه اينخواهد بود. نت ينان عرفيمانع اطم يول ،ستين يگرچه منتف

و  يمرسـالت جزمـ  در ل ذکـر شـده   يه معتبر است و چون دليگفت مرسالت فق

ر يـ ه حجت خواهد بود. امـا تفـاوت تعب  يد، تمام مرسالت فقان داريسر يرجزميغ

»� �� �)q  و»L�07« ت را از آن يـ روا =باشد که صدوق ياز مرجع يممکن است ناش

مرسـالت   باشـد کـه   يلـ يتواند دل نمي ،رين تفاوت تعبيو صرف ااست نقل کرده 

  .بدانيمات را معتبر يتنها جزم کنيم وم يتقس يمصدوق را به جزمي و غير جز

تواند بر اجزاي طواف وداع از طواف نساء داللت داشـته   س اين روايت، ميپ

بابويـه   بن باشد و حجت نيز باشد. با وجود اين، محدث بحراني معتقد است علي

اند و تعـابير   اقتباس کرده 7الرضا و فرزندش شيخ صدوق چنين مطلبي را از فقه

                                                 
  .۵۹۶۴ص، ۱۸ ج ،)يزنجان( نكاح كتاب؛ ۶۰۲ص همان،ر.ک:  .١
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ـ    امـا بـا    ١اب موجـود اسـت.  به کار رفته در کالم اين دو بزرگـوار عينـاً در آن کت

اي که انجام شد، هيچ مطلبي که دال بر جايگزيني طواف وداع بـا طـواف    بررسي

  نساء باشد، يافت نشد. 

  سنان بن دليل سوم: صحيحه عبداهللا
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در مورد كسي كه به نيت عمره مبتوله (مفرده)  7سنان از امام صادق بن عبداهللا

فرمايـد: اگـر دور خانـه خـدا      كند؛ حضـرت مـي   [به مكه] آمده است سؤال مي

طواف كرد، بين صفا و مروه سـعي نمـود و حلـق كرد،كـافي اسـت كـه يـك        

  لق] تقصير نمايد. تواند [به جاي ح طواف ديگر دور كعبه انجام دهد. البته مي

در اين روايت سخن از طواف واحد بعد از سعي و حلق است. ايـن طـواف   

تواند طواف نساء باشد يا طواف وداع. آنچه مهـم اسـت تحقـق طـواف      واحد مي

    ٣واحد بعد از حلق است.

روايت ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که از جهت سندي به دليل ترديد 

، ولي از نظر داللت مانند روايت ٤درجه اعتبار ساقط است ، از7در راوي از امام

  باشد: محل بحث مي
                                                 

 . ۱۸۵، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

 . ۵۳۸، ص۴ ج، الکافي .٢

 . ۳۲۶، ص۱ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .٣

 . ۱۰۸، ص۷ ج ،رياض المسائل؛  ۱۰۹، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٤
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گزار بايد طـواف   روايت شده است كه حضرت فرمود: عمره 7از امام صادق

كند، سعي انجام دهد و حلق نمايـد. سـپس فرمـود: بايـد بعـد از حلـق طـواف        

  ديگري نيز به جا آورد.

  ارم: عدم اعتبار قصد تعيين دليل چه

دهـد،   آنچه بيش از همه اجزاي طواف وداع از طواف نساء را ناپذيرفتني جلوه مي

عدم قصد تعيين طواف نساء از ناحيه مکلف است. مسلماً کسـي کـه طـواف وداع را    

دهد، قصد طواف نساء ندارد. بنابراين چگونه امکان دارد طـوافي   با قصد آن انجام مي

ه است، به واسطه طواف ديگري که قصد شـده اسـت، محقـق شـود و     که قصد نشد

مجزي باشد؟ مانند کسي که چهار رکعت نماز به نيت نماز عصر بگـزارد و بعـداً بـه    

جاي نماز ظهر پذيرفته شود. البته اگر دليل خاصي وجود داشته باشد، چنـين اجزايـي   

  رد.  پذيرفتني است، ولي در مسئله مورد بحث، چنين نصي وجود ندا

با توجه به اين مطلب، الزم است بـه بررسـي قصـد تعيـين، و تطبيـق آن بـر       

  طواف نساء بپردازيم.  

ولـي   ٢انـد.  بسياري از فقها تحقق امتثال در عبادات را منوط به قصـد تعيـين دانسـته   

  نويسد: قصد تعيين در موردي مطرح است که تعددي در کار باشد. محقق همداني مي
                                                 

 . ۴۴۳، ص۱۳ ج، وسائل الشيعة؛ ۵۳۸، ص۴ جالكافي،  .١

، ۴ ج، وحيـد بهبهـاني  ، مصـابيح الظـالم  ؛  ۲۵۷، ص۱ جوحيـد بهبهـاني،   ، مـدارك األحكـام   يالحاشية عل. ٢

شـيخ  ، كتـاب الصـالة  ؛  ۶۱۹، ص۶ ج، سيد جواد عـاملي ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة؛  ۱۰۷ص

 . ۱۵۶، ص۹ ج، اإلسالمجواهر الكالم في شرح شرائع ؛  ۵۲۷، ص۱ ج، نصاريا
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شـود کـه تکليـف بـه      تبار قصد تعيين وقتي ظاهر ميروشن است که ثمره اع

امور مختلف، بر مکلف منجز باشـد و وي بخواهـد همـه آن را انجـام دهـد؛      

وگرنه اگر تکليف به يک امر وجود داشته باشد، قصد امتثـال آن امـر بـراي    

  ١تعيين آن کافي است.

د تعيـين  ولي برخي از فقها ارتباط قصد تعيين با امتثال را به نقد کشيده، قصـ 

انـد؛   را تنها در مواردي که عناوين تحت تکليف از عناوين قصديه باشند، پذيرفته

چه امر واحدي باشد يا متعدد؛ مانند عنوان تعظيم يا عنوان ظهر و عصر نسبت به 

نماز. گفتني است قصدي بودن اين دو عنوان از ادله عدول از نماز عصر به ظهـر  

  ٢شود. استفاده مي

طور که قصـد   صديه بر قصد تعيين روشن و واضح است. همانتوقف عناوين ق

اما دخل قصـد تعيـين    ٣تعيين، به معناي عدم ترديد در نيت نيز مورد پذيرش است.

تـر   گنجد. مهـم  در امتثال، جاي بحث و بررسي بيشتري دارد که در اين نوشتار نمي

فقهـا   از اين بحث نحوه قصد تعيين است که در بحث مـا کارگشاسـت. برخـي از   

اند. التفـاتي تفصـيلي، التفـاتي اجمـالي،      چهار مرحله را براي قصد تعيين قائل شده

عنوان مشير، مانند آنچه اول واجب شده، و واقعي ارتکـازي بـدون اينکـه التفـاتي     

بـه قصـد    وجود داشته باشد ولي اگر توجـه پيـدا کنـد مأموربـه را در قالـب مـأتي      

  نويسد: م قصد تعيين به اين چهار قسم مينمايد. محقق سبزواري بعد از تقسي مي
مقتضاي اصل، اجزاي تمامي اين مـوارد اسـت؛ چراکـه مسـئله مـورد بحـث از       

صغريات بحث اقل و اکثر است و وجـوب قصـد تعيـين بـيش از وجـه چهـارم       

                                                 
 .۳۹۴، ص۱۱ ج ،مصباح الفقيه .١

 . ۳۹، ص۵ جآقا حسين طباطبايي بروجردي، ، تبيان الصالة؛ ۵۶، ص۱ ج، نهاية التقرير .٢

 . ۴۰۳، ص۳ ج، مصابيح الظالم .٣



 

 

۱
۸
۷

 
ساء

 ن
ف

طوا
ي 

قه
 ف

ت
عا

رو
 ف

ه:
خامت

شـود. اساسـاً مسـلماني کـه در      البرائه نفي مي اصالةمشکوک است؛ بنابراين با 

خواند و به حسب فطرت اسالمي خـود ظهـر را بـر     ميروز پنج مرتبه نماز  شبانه

نمايد، همين تعين ارتکازي کافي اسـت؛ ولـي دليلـي بـر اعتبـار       عصر مقدم مي

  بيش از آن وجود ندارد. پس همه عناويني که در متعلق امـر اخـذ شـده، ماننـد    

ايـن مـوارد طريـق      ظهر بودن، عصر بودن، ادائي بودن، قضايي بودن و... . همه

براي انجام تکليف فعلـي. پـس بـا تحقـق قصـد، تکليـف مجـزي         محض است

  ١است؛ حال اين قصد به هر نحوي محقق شود.

توان گفت کسـي کـه طـواف نسـاء را سـهواً تـرک        فيه مي بنابراين در ما نحن

نموده، ولي طواف وداع را انجام داده اسـت، گرچـه قصـد تفصـيلي يـا اجمـالي       

کـرد قطعـاً آن طـواف را     التفات پيدا مي تعيين طواف نساء نداشته است، ولي اگر

داد. از طرفي ديگر ماهيت طـواف وداع و طـواف نسـاء هـم      طواف نساء قرار مي

تواند به جاي طواف نساء محسوب شود  يکي است و تفاوتي ندارند؛ بنابراين مي

  و تعيين بيش از آن وجوب ندارد.  

داع با طواف نسـاء،  اهللا بهجت در پاسخ از پرسش جايگزيني طواف و مرحوم آيت

  نويسند:   تواند به وجه ياد شده بازگردد. ايشان مي اند که مي اي را متذکر شده نکته
طواف وداع به جا  ،را فراموش نمايد و وقت مراجعتنساء  طواف يهرگاه كس

چون در حقيقت قصد انجام وظيفه و  ؛است يمجزنساء  آورده باشد، از طواف

  ٢ت.را نموده اس يامر فعل

ه شخص، قصد طواف وداع کرده است، ولي طـواف وداع را بـه عنـوان    گرچ

وظيفه فعلي خود انجام داده، در تطبيق خطا نموده است و به جاي اينکه طـواف  
                                                 

 . ۱۲۴، ص۶ ج، مهذب األحكام .١
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نساء را قصد نمايد، به جهت فراموشي، طواف وداع را قصد کـرده اسـت کـه در    

  داد.  صورت التفات، قطعاً طواف نساء را انجام مي

اء نه تفاوت جوهري بين طواف وداع و طـواف نسـاء   در خصوص طواف نس

وجود دارد و نه طواف وداع و طواف نساء عنوان قصدي است. محقـق دامـاد در   

  نويسند:   اين مورد مي
گانه با  تحقيق آن است که آنچه در طواف معتبر است، چيزي جز اشواط هفت

اده قصد تقرب نيسـت و امـري جـوهري يـا قصـدي زائـد بـر آن از ادلـه اسـتف         

کنيم و تعابيري شـبيه   شود. وقتي به روايات ابواب مختلف حج مراجعه مي نمي


]J�0 ��«يابيم که  اين مي} y�0 
q       و ماننـد آن، روشـن اسـت کـه از چنـين

تعابيري بيش از آنچه گفته شد، مستفاد نيسـت. بلـه، از آنجـا کـه حليـت نسـاء       

ده است؛ نه اينکه مانند متوقف بر اين طواف است، به نام طواف نساء ناميده ش

ظهر و عصر قصد طواف نساء در حقيقت آن قصد شده باشد. حتي در صورت 

شود. بنابراين اگر اين  شک هم امر زائد که همان عنوان قصدي است، نفي مي

طواف در جاي خود انجام گيرد، اثر طواف نساء، يعني حليت نساء، را به دنبال 

گيرد، طـوافي مسـتحبي بـه نـام      انجام ميخواهد داشت و طوافي که بعد از آن 

طواف وداع خواهد بود. نتيجه اينکـه اگـر کسـي طـواف را بـدون التفـات بـه        

طواف نساء و با تخيل وداع انجام داد، به منزله کسي است که طـواف نسـاء را   

انجام داده است؛ بلکه همان طواف نساء اسـت و در نتيجـه حليـت نسـاء را بـه      

  ١دنبال دارد.

ن است که با کنار هم قرار دادن اين مطالب از طرفـي و نگـاهي بـه    انصاف اي

تـوان بـه قصـدي نبـودن      روايات طواف نساء و طواف وداع از طرفي ديگر، مـي 

                                                 
 . ۵۵۳، ص۳ ج، داماد محقق، كتاب الحج .١
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طواف نساء و به دنبال آن، اجزاي طواف وداع از طواف نساء در فرض نسيان يـا  

واف نسـاء  جهل به مسئله، اطمينان پيدا کرد. گرچه در برخي روايات از عنوان ط

استفاده شده است، ولي روايات متعدد ديگري وجود دارد که بيانگر طواف نسـاء  

است، ولي در آن هيچ ذکري از عنوان طواف نساء نشـده و اصـل انجـام طـواف     

  مورد نظر است؛ مانند:  

  روايت اول:

�2
 ���= �� � ���@ �1���a �� : �L� �7 \�= �# �� 
 �X ��7777    � �̂ ����P
 �/�@ ����P
 �X �� � ��$���� �� �1���=����� �(�d�+ �5 �*
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 ���� �1�# �7 : �|�d�� �# �[ �L� �71 
پرسـيدم زنـي كـه بـراي حـج تمتـع آمـده و         7گويد: از امام صادق حلبي مي

و سعي بين صفا و مروه را انجام داده و قبل از انجام طـواف كعبـه    طواف كعبه

خواهد بـراي زيـارت    اش چيست؟ حضرت فرمود: آيا نمي به منا برگشته وظيفه

  كعبه بيايد؟ عرض كردم: چرا. فرمود: پس [آن موقع] طواف كند.

در اين روايت هيچ ذکري از طواف نساء نيست. بلکـه آنچـه روي آن تأکيـد    

لزوم انجام طواف بعد از طواف زيارت و سعي است که مـراد همـان    شده است،

  طواف نساء است.

  روايت دوم:
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 . ۵۱۳، ص۴ ج، فيالكا .١

 .۵۱۲ص، همان .٢
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اند، ولـي   طواف مأمور در روايت را بر طواف نساء تطبيق کرده 7گرچه امام

  در آيه شريفه اين عنوان نيامده و اصل طواف مورد امر قرار گرفته است.  

  :روايت سوم
�2
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 �� �* �� �>��:١ 
گزار بايد طواف كنـد،   روايت شده كه حضرت فرمود: عمره 7از امام صادق

سعي انجام دهد و حلق نمايد. سپس فرمود: بايد بعد از حلق طواف ديگري نيز 

  به جا آورد.

لت دارد. تعبير اين روايت نيز به روشني بر اصل انجام طواف بعد از حلق دال

  طواف آخر در نفي عنوان طواف نساء يا وداع بسيار گوياست.  

  روايت چهارم:
2
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كند: ... سپس بـه مـروه بيـا و از آن     روايت مي 7عمار از امام صادق بن معاوية

باال برو و بين صفا و مروه هفت دور طواف (سعي) كن و از صـفا شـروع و بـه    

مروه ختم نما. وقتي اين كار را انجام دادي، همه محرمات، غير از زنان، بـر تـو   

ف كـن و دو  شود. سپس به كنار كعبه برگرد و هفت دور ديگر طـوا  حالل مي

  ركعت نماز كنار مقام ابراهيم اقامه كن.

                                                 
 .۵۳۸ص، ۴ ج، فيالكا .١

 .۵۱۲ص، همان .٢
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گشتن هفت شوط دور خانه خدا براي حالل شدن از نساء، در اين روايت، 

  مورد تأکيد قرار گرفتـه اسـت و از لـزوم چيـزي بـيش از آن ذکـري بـه ميـان         

  نيامده است.  

 بنابراين اصل، انجام هفت شوط با قصد قربت بعد از حلق در عمره مفرده، و

بعد از طواف حج و سعي در حج همان طواف نساء است. حال اگر شخصـي بـا   

نسيان طواف نساء يا جهل به آن، هفت شوط را انجـام داد، ولـي تنهـا قصـدش     

طواف وداع بود، چنين طوافي صالحيت دارد طواف نساء واقع شود. تنها چيـزي  

اياتي که ذکر کننده است که با توجه به رو که ممکن است مانع باشد، قصد طواف

اي که در قصد تعيين بيان شد، چنين قصدي هـيچ دخلـي    شد و همچنين توسعه

  در عدم اجزا ندارد.  

ترتيب در موارد مشابه هم کـه در برخـي روايـات مطـرح شـد، مطلبـي        بدين

برخالف قاعده مطرح نشده است؛ بلکه موافق قاعده اسـت؛ مثـل اجـزاي غسـل     

الشک که به نيت روزه آخر ماه  روزه يوم ، يا١ظرف نسيان غسل جنابت جمعه در

شود. در اين موارد نيز قصد تعيين ـ به معناي اينکه اگـر علـم و     شعبان انجام مي

کرد ـ وجود دارد. ضـمن اينکـه ايـن      التفات وجود داشت، مکلف قطعاً قصد مي

عناوين نيز ممکن است قصدي نباشند و مهم انجام غسل با نيت قربت باشد کـه  

  ل جمعه محقق شده است.  در ضمن غس

با توجه به اين مطلب، اشکالي که بسياري بر اجـزاي طـواف وداع از طـواف    

شـود. توضـيح اينکـه چـون طـواف وداع       اند، از اساس دفع مي نساء وارد دانسته

                                                 
؛  ۲۶۰، ص۱ ج، مدارك األحكـام فـي شـرح عبـادات شـرائع اإلسـالم      ؛  ۱۱۹، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيه .١

 . ۳۰۲، ص۵ ج، النجعة في شرح اللمعة؛  ۲۳۸، ص۱۰ ج؛ ۲۹۹، ص۱۳، جوسائل الشيعة
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مستحب، ولي طواف نساء واجب است، بسـياري را از پـذيرش چنـين اجزايـي     

ي بـا ذکـر اجـزاي روزه مسـتحب     در پاسخ به اين اشـکال برخـ   ١بازداشته است.

؛ ولـي پاسـخ   ٢انـد  الشک از روزه واجب ماه رمضان، تنها جـواب نقضـي داده   يوم

حلي آن از مطالب باال به خوبي مشخص شد که موارد اجزاي شبيه به مسـئله مـا   

تواند روي قاعده باشد و کشف اين قاعده مهم و تبيين فني آن، بـا توجـه    نيز مي

و بررسي روايات مربوطه، گذشت. مقدس اردبيلـي نيـز    به تدقيق در قصد تعيين

  به اين مطلب التفات پيدا کرده و فرموده است:  
شـود و گويـا نيـت طـواف وداع      گويا طواف وداع منقلب به طـواف نسـاء مـي   

اهميتي ندارد؛ چراکه طواف نساء در ذمه شخص است؛ پس طواف انجام شده 

  ده باشـد يـا غيـر از آن قصـد    نمايـد؛ هرچنـد قصـد نشـ     انصراف بدان پيـدا مـي  

  انـد، معتبـر نيسـت و    گونـه نيتـي کـه فقهـا شـرط دانسـته       شده باشد. بنابراين آن

وجوب طواف نساء به شرط علم و ذکر است. ولي در صورت نسـيان، طـواف   

  ٣وداع کافي است.

 ينکـه اجـزا  يتوان گرفـت. اول ا  ي ميجه کليدو نت ،با توجه به آنچه گفته شد

طـواف وداع را در ظـرف   کـه  اسـت   ييمنوط به جانساء،  طوافاز طواف وداع 

وگرنه اگر با علم و التفـات   ؛باشدبه آن، به جا آورده ا جهل طواف نساء يان ينس

 ت خـالف طـواف  يـ قت نيد، در حقين را ترک نماآعمداً نساء، به وجوب طواف 

ر و دشود  نميمحقق  ،چهارم يبه معنا ،نييقصد تع ،ن فرضيرا دارد و در انساء 

                                                 
؛ ۲۰۰، ص۱ ج، نجـم الـدين جعفـر حلـي،     إيضاح ترددات الشرائع؛  ۳۰۲، ص۴ ام الشريعة، جمختلف الشيعة في أحك .١

 .۳۸۹، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ۶۸۴، ص۲ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج

 . ۱۸۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٢

 .۱۳۳، ص۷ ج ،اد األذهانفي شرح إرش الفائدة و البرهانمجمع  .٣
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ـ يرا پذ ي کـه اجـزا  جه اجـزا دچـار اشـکال خواهـد شـد. لـذا کسـان       ينت   ، انـد  هرفت

  ١.اند هقائل شدبه آن، به اجزا ا جهل طواف نساء يان يدر صورت نس

از  ياجـزا  :تـوان گفـت   ، مـي ل سوم و چهارمينکه با توجه به دليگر اينکته د

 املرا شـ  يبلکه هـر طـواف مسـتحب    ؛ستيمنحصر به طواف وداع ننساء  طواف

 ،طـواف وداع  يرا فراموش کرد و به جـا نساء  طواف ين اگر کسيشود. بنابرا مي

ـ . البته اي استمجزنساء  از طوافداد، انجام  يگريد يطواف مستحب ن مطلـب  ي

  ن است.يل سوم و چهارم چنيدل يمقتضا يول ؛در کالم فقها عنوان نشده

  زاده بودن فرزند فرع دوم: ترك طواف نساء و حالل

به اختالف ديدگاه فقها در مورد دايره حرمت نساء، پاسخ فقهـي بـه    با توجه
نمايد که در صورت ترک طواف نسـاء و تشـکيل نطفـه،     اين پرسش ضروري مي

در صورت جهل يا علم بـه حکـم و موضـوع، آيـا چنـين فرزنـدي شـرعاً ولـد         
شود يا فرزند نامشـروع اسـت و احکـام ولـد نامشـروع بـر آن بـار         محسوب مي

بازتاب مکرر اين سؤال در استفتائات مراجـع تقليـد، حـاکي از کثـرت      شود؟ مي
  ابتالي به آن است. 

مطابق نظر تمام فقها، وطي و جماع با همسر، در صورت ترک طـواف نسـاء   
(عمداً يا سهواً) حرمت تکليفي دارد و کفاره نيـز در پـي خواهـد داشـت کـه در      

متي به معني نامشـروع بـودن   نکته دوم بدان خواهيم پرداخت. ولي آيا چنين حر
  فرزند حاصل از اين وطي است؟

دانند، بايـد گفـت در    بنابر مبناي کساني که عقد نکاح را نيز حرام و باطل مي
                                                 

، ذخيـرة المعـاد فـي شـرح اإلرشـاد     ؛ ۵۳۲، ص۴ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيههمان؛  .١

 . ۱۸۶، ص۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛  ۱۲۳۱، ص۱۴ ج، الوافي؛ ۶۸۴، ص۲ ج
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صورت علم زوجين به حرمت و بطالن عقد، فرزند نامشروع خواهد بـود. ولـي   
 اهللا مکـارم در جـواب   آيـت  ١زاده را دارد. در صورت جهل يا نسيان، حکم حالل

زاده بودن فرزندي که با ترک طواف نساء به وجود آمـده و ارث   پرسش از حالل
اگر عالم به مسئله بوده و عمداً تـرک نمايـد و فرزنـددار    «نويسند:  بردن وي، مي

ولي بنابر ديگـر مبـاني، حتـي در صـورت      ٢».برد شود، فرزندش از وي ارث نمي
دليلي بر نامشروع بـودن  علم و ترک عمدي طواف نساء، تنها وطي حرام است و 

فرزند نيست؛ مانند مجامعت مرد با همسر خود در ايام حيض. که هرچند مواقعه 
زاده است. البته در روايات متعدد، چنين  در اين ايام حرام است، ولي فرزند حالل

ولـي روشـن اسـت     ٣فرزندي در کنار ولد نامشروع و منافق قرار داده شده است؛
در حکم شرعي نبـوده اسـت، بلکـه از جهـات معنـوي       که مراد روايت، اشتراک
  اند.   قرين هم قرار داده شده

در هر حال از آنجايي که اکثر فقها قائل به حرمت و بطالن عقـد نيسـتند و   

دانند، بنابراين فرزند، نامشروع نيسـت   تنها وطي يا تمام استمتاعات را حرام مي

ددي بـه ايـن مسـئله تصـريح     شود. فقهاي متع زاده بودن او حکم مي و به حالل

  ٤اند. نموده

داننـد و آن را انجـام    با توجه به اينکه اهل تسنن طواف نساء را مشروع نمـي 

گيـرد. نامشـروع بـودن     ها نيز مورد سؤال قـرار مـي   زاده بودن آن دهند، حالل نمي

اي اسـت کـه بـا ضـوابط فقهـي همخـواني        فرزندان حاجيان عامه، تصور عاميانه
                                                 

 .۶۵۱ص، محشي، مناسک حج .١

 .۱۱۵، ص۱ جيرازي، ، ناصر مکارم شالجديدة يالفتاو .٢

 .۳۱۹و    ۳۱۸صص، ۲ ج، وسائل الشيعة .٣

 . ۲۹۳، صشبيري، مناسك الحج؛ ۱۵۶، ص۱۰ ج، تبريزي، صراط النجاة؛ ۶۵۱، محشي، ص. مناسک حج٤
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� «چون  ندارد. تعابيري� �m��  �̈ � �m�? HD � و همچنين قاعده الزام در اينجا حاکم است  ١»7�

شود. ضمن اينکه اهل تسنن در حـج،   و به صحت عقد و حليت فرزند حکم مي

دانند و برخـي از فقهـا، آن را مجـزي از طـواف نسـاء       طواف وداع را واجب مي

  اند. تفصيل اين مسئله خواهد آمد.  دانسته

الفي که مطابق فقه عامه حج خود را صـحيح انجـام داده   مجزي بودن حج مخ

، شـاهدي بـر ايـن مطلـب اسـت.      ٢است و عدم نياز به اعاده در صورت استبصار

  پرسش و پاسخي از محقق نراقي در اين زمينه خواندني است:
حـرم ايشـان محـل    م ،كننـد  كه طواف نسـاء را نمـي   ،هرگاه اهل سنتپرسش: 

دختـري كـه    ،نشود حالل باشد يا نه؟ اگر ل ميشود، حتي زن بر ايشان حال مي

، خواستن (خواستگاري) بعد از احرام و قبل از طواف نساء از ايشان به هم رسد

كراهت ولدالزنا دارد يا نه؟ و مطلق اوالد ايشان در صـورت عـرض بـه اعتقـاد     

  توان گفت يا نه؟ باشد و ولدالزنا مي ولدالزنا مي ،اماميه

مطلقـاً كراهـت ولـدالزنا را     ،ه از اهـل سـنت باشـد   خواستن دختري كپاسخ: 

زيرا كه بر  ؛شوند يا نه خواه بگوييم ايشان بدون طواف نساء محل مي ؛ندارد

وطـي شـبهه خواهـد     ،داننـد  چون ايشان خود را محل مي ،فرض محل نشدن

و  اصـالً  ،تـوان كـرد   نه زنا، و مطلقاً اوالد ايشان را حكم به ولدالزنا نمي ،بود

  هـر كـدام عـداوت     ،بلـي  .گـو ناصـبي ايشـان بـدتر از ولـدالزنا باشـد       .مطلقاً

ظاهر از احاديث آن است كه طيـب والدت از   ،را داشته باشند :اهل بيت

  ٣براي ايشان نباشد.

                                                 
 . ۴۷۲، ص۷ ج، تهذيب األحكام .١

يعة كشف الغطاء عن مبهمـات الشـر  ؛ ۵۱، ص۶، جفي شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع ر.ک:  .٢

 . ۴۶۶، ص۲ جي، العروة الوثق؛  ۵۰۷، ص۴ ج، الغراء

 . ۴۸، ص۱ ج، نراقي، مسائل و رسائل .٣
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  نساء طواف انجامقبل از  مجامعتلزوم كفاره در صورت فرع سوم: بررسي 

، ١نسـاء کفـاره دارد  به غير از جماع، ديگر استمتاعات از زوجه قبل از طواف 

کند. در مواردي از استمتاع ممکن اسـت   ولي کفاره آن با کفاره مجامعت فرق مي

کفاره نيز ثابت نباشد؛ مانند نظر با شهوت، بدون امنا (انزال منـي) کـه بحـث آن    

گذشت. لزوم کفاره تنها در مورد جماع و ديگر استمتاعات، در صـورت علـم و   

   ٢اي الزم نيست. ت جهل يا سهو، کفارهعمد، وارد شده است و در حال

خاطر تقبيل مردي که طواف نساء انجـام داده،   تر در مورد لزوم کفاره به  پيش

ولي همسرش هنوز طواف نکرده است، بحث کرديم و گفتـيم: بسـياري، از ايـن    

انـد و برخـي نيـز تنهـا      اند و تنها گناه داشـتن آن را پذيرفتـه   روايت اعراض کرده 

اند که ظـاهرش ايـن اسـت کـه      ت را در کتاب فقهي خود ذکر کردهمضمون رواي

    ٣اند. فقط در خصوص اين مورد، به دليل وجود نص خاص، فتوا داده

بحث در اين است که اوالً کفاره جماع قبل از انجام طـواف نسـاء چيسـت و    

  آيا عدم لزوم کفاره متوقف بر اتمام طواف نساء است يا اگر تعداد خاصي از ثانياً

شـود؛ هرچنـد حرمـت اسـتمتاع يـا       اشواط طواف را انجام دهد، کفاره منتفي مي

  دخول باقي باشد؟

  ادريس جماع قبل از طواف نساء را به نحو مطلق موجب کفاره دانسته است: ابن
نصف طواف را در صحت طواف معتبر دانستن و بر آن بنا نهادن درست است، 

اجمـاع وجـود دارد کـه اگـر      ولي ساقط شدن کفاره محل نظر است؛ چرا کـه 

                                                 
 .۶۵۴ص، مناسک حج محشي .١

 . ۴۲۱، ص۱۲ ج، المطلب في تحقيق المذهب يمنتهر.ک:  .٢

، في شرح إرشـاد األذهـان   الفائدة و البرهانمجمع ؛  ۴۲۱، ص۱۲ ج، المطلب في تحقيق المذهب يمنته .٣

 . ۴۶، ص۷ ج
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کسي قبل از طواف نساء مجامعت نمايد، کفاره بـر وي واجـب اسـت و چنـين     

کسي قبل از طواف نساء مجامعت نموده است؛ پس احتيـاط مقتضـي وجـوب    

   ١کفاره است.

فارغ از اين قول، در اينکه جماع با همسر قبل از شوط چهـارم طـواف نسـاء    

و همچنين عدم لزوم کفاره بعد از شوط پـنجم،   کفاره دارد و کفاره آن بدنه است

    ٢ولي کفاره بين اين دو، محل خالف است. اختالفي نيست؛

  رسد.   منشأ اين اختالف روايات است. بنابراين پرداختن به آن الزم به نظر مي

  اتيروا

  عمار بن معاويةيك ـ صحيحه 
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 � �T �>�� �# �� �~�� �# �[ 4O �;� �� �J� �C  �F:3 
كسي كه در حـج تمتـع   «پرسيدم:  7گويد: از امام صادق عمار مي �� معاوية

؟ حضـرت  »اش چيست ا همسرش نزديكي كرده است، وظيفهقبل از زيارت ب

ترسم كه حجـش باطـل شـده باشـد،      بايد يك شتر قرباني كند و مي«فرمود: 

عـرض كـردم:   ». اگر عالم باشد. اما اگر جاهل باشد چيزي بر عهده او نيست

                                                 
 .۵۵۲، ص۱ جي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاو .١

 . ۴۷۹، ص۲ ج، تنقيح شرائع اإلسالم يمسالك األفهام إل .٢

 . ۳۷۸، ص۴ ج، الكافي .٣
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؟ »اش چيست كسي كه قبل از طواف نساء با همسرش نزديكي كرده، وظيفه«

يك شتر فربه قرباني كند و اگر جاهل باشد، چيزي بـر  بايد «حضرت فرمود: 

  ».عهده او نيست

  بررسي داللي

در اين روايت که صحت سند آن روشن است، بـراي مجامعـت قبـل از انجـام     

انـد کـه متبـادر از     طواف نساء، کفاره در نظر گرفته شده است. برخي بر اين عقيده

» �F� �9��
 �(
 ��} �(�d�� �J�@ ���= ت که طواف نساء را شروع نکرده است و شامل اين اس» 7�

روايـت بـه    از ايـن   ١شود. مواردي که شروع کرده، ولي به پايان نرسانده است، نمي

  ٢خوبي روشن است که لزوم کفاره قبل از طواف نساء، مربوط به عالم است.

براي کفاره معرفي شده اسـت؛ ولـي   » جزور«نکته ديگر اينکه در اين روايت 

رفته است. بـا دقـت در معنـاي جـزور روشـن      » بدنه«ديگر سخن از در روايات 

و بـراي   ٣شود که اختالفي بين روايات نيست. اصل جزر به معناي قطع اسـت  مي

که ويـژه   ٤رود. ولي در کتب لغت بيشتر به معناي نحر آمده ذبح حيوان به کار مي

ريح ، تصـ ٧و جـوهري  ٦ضمن اينکه برخي اهل لغت، مانند زمخشـري  ٥ابل است.

اند که جزور به معناي شتر است. بنابراين، از جهت نوع کفاره، تفاوتي بـين   کرده

  روايات نيست و کفاره جماع، شتر است.
                                                 

 . ۳۸۷، ص۱۵ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج؛  ۶۲۰، ص۲ ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج .١

 .۱۷، ص۷ ج، شرح إرشاد األذهان في الفائدة و البرهانمجمع  .٢

 . ۴۵۶، ص۱ ج، معجم مقائيس اللغة .٣

 . ۱۳۴، ص۴ ج، لسان العرب؛  ۶۱۳، ص۲ ج، الصحاح؛  ۶۲، ص۶ ج، كتاب العين .٤

 . ۱۹۵، ص۵ ج، لسان العرب .٥

 . ۱۸۴، ص۱ ج، الفائق في غريب الحديث .٦

 . ۶۱۲، ص۲ ج، الصحاح .٧
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  محرِز بن دو ـ معتبره سلمة
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مـردي كـه قبـل از طـواف     «پرسيدم:  7گويد: از امام صادق محرز مي بن سلمة

چيـزي  «؟ حضـرت فرمـود:   »اش چيست نساء با همسرش نزديكي كرده، وظيفه

آنان گفتند: به نزد اصحابمان رفتم و قضيه را به آنها گفتم. ». بر عهده او نيست

امـام از تـو تقيـه كـرده اسـت. همـين ميسـر سـؤالي مثـل سـؤال تـو را از امـام             «

نـزد  ». پرسيد و حضرت در پاسخ فرمود: يـك شـتر برعهـده توسـت     7صادق

فـدايت شـوم! مـن پاسـخ شـما را بـراي اصـحاب نقـل         «حضرت رفتم و گفتم: 

مثل سؤال تو  كردم؛ آنان گفتند: امام از تو تقيه كرده است. همين ميسر سؤالي

پرسـيد و حضـرت در پاسـخ فرمـود: يـك شـتر برعهـده         7را از امـام صـادق  

دانسـت. آيـا تـو هـم      او قبالً مسئله را شنيده بود و مي«حضرت فرمود: ». توست

  ».پس چيزي بر عهده تو نيست«فرمود: ». خير«؟ عرض كردم: »دانستي مي

  بررسي سندي

از اصـحاب اجمـاع از وي    محرز توثيـق صـريح نـدارد. بلـه، برخـي      بن سلمة

   ٢روايت دارند؛ ولي روايت اصحاب اجمـاع بـر وثاقـت شـخص داللـت نـدارد.      
                                                 

 . ۳۷۸، ص۴ ج، الكافي .١

 . ۲۲۱، ص۹ ج، تفصيل طبقات الرجال و ل الحديثمعجم رجا .٢
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اما بنابر نظر مشهور ـ مبني بر اينکه روايت اصحاب اجماع، هرچند اثبات وثاقت  

گردد ـ روايت محـل بحـث معتبـر خواهـد بـود؛        ننمايد، باعث اعتبار روايت مي

ماع، ناقل آن است و روات قبل از وي مـورد  عمير، از اصحاب اج چراکه ابن ابي

  گيرند. توجه قرار نمي

شـود سـلمه مـتهم بـوده      فهميده مي» %�¶
+! «اينکه گفته شود با توجه به تعبير 

رسد؛ چون اوالً تقيه کردن از شخصي، با مـتهم بـودن    درست به نظر نمي ١است،

دن جـان آن  با توجه به در خطـر بـو   7وي مالزمه ندارد؛ بلکه ممکن است امام

شخص يا ديگر شيعيان، حکم واقعي را بيان نکرده باشد. ثانياً ذيل روايت بيـانگر  

اند؛ بلکه تخيل تقيه بوده است. در نقل ديگـري از   اين است که امام تقيه نفرموده


+! «با تعبير  7شيخ طوسي، امام � �6 
 �7 �� �� �̂ �*�� �6 �> �# �* �[ �J �O�[ �X�m�� �� �8���� �% �0 �; �� 4
�  �� ��0�# �* ��
 ���# �* �+ �� �1�?�@ �� �>�� �# �* �[ �1�    نمايند. به صراحت نفي تقيه مي ٢»@�?

  بررسي داللي

دانـد آن را   اين روايت نيز عالوه بر اينکه کفاره را قبل از طواف نساء الزم مي

به کسي اختصاص داده که حکم به او رسيده، و عالم شده است. بنابراين جاهـل  

  کفاره ندارد.  

  اَعين بن سه ـ صحيحه حمران
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 .۱۷، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .١

 . ۴۸۶، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٢
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مـردي تنهـا طـواف نسـاء بـر      «پرسيدم:  7م باقرگويد: از اما اعين مي بن حمران

دل درد امـانش نـداد و ترسـيد    اش بود. پنج شوط از آن را انجام داد. اما  عهده

کرد و با كنيـزش   زيکنترل خود را از دست بدهد. به منزلش رفت و خود را تم

غسل كند، برگردد و دوبار «؟ حضرت فرمود: »اش چيست نزديكي كرد. وظيفه

واف قبلي را اتمام نمايد و استغفار كرده، ديگر تكرار نكند. اما طواف كند و ط

اگر تنها سـه شـوط از طـواف نسـاء را انجـام داده بـود و بـا كنيـزش نزديكـي          

بايست  آمد و مي شد و يك شتر كفاره بر عهده او مي كرد، حجش فاسد مي مي

  ». کرد گشت و هفت دور طواف مي کرد، بر مي غسل مي

  بررسي سندي

زياد در اين روايت، آن را نپذيرنـد.   بن است برخي، به دليل وقوع سهلممکن 

نقـل صـدوق چنـين     ٢ولي شيخ صدوق نيز آن را به سند صحيح نقل کرده است.

�� «است:  �)¸  H�0 �� �* �� �x�@ �X �� � �Q ���@ �X�� �J
 ��� �� �X �� Ho��� �) �X�� �v �� �X �� Ho�=� �u �X��
روات  ٣».7

 ٤محبوب نيز صحيح اسـت.  بن اند و طريق صدوق به حسن فاين روايت از معاري

صدوق تنها حکم پنج شوط، و عدم لزوم کفاره را، که با سـکوت روايـت از آن،    

                                                 
 .۳۷۹ص، ۴ج، الكافي .١

 . ۱۶۰، ص۴ ج، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة  .٢

 .۳۹۰، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيه .٣

 . ۸۱۲، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيهروضة المتقين في شرح  .٤
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  شود، نقل نموده و تتمه روايت را ذکر نکرده است.   استفاده مي

زنـد؛   محمد عطف شده و ضعف وي به روايت ضـرري نمـي   بن سهل به احمد

يا احمد بن محمد بن عيسي است و يا ابن خالد، که هـر دو  محمد،  بن چراکه احمد

شـمارند،   بسياري از کساني که روايات سهل را ضعيف ميرو  از اين ١اند. توثيق شده

ظاهراً وجه حسـن بـودن ايـن روايـت،      ٢اند. اين روايت را صحيح يا حسن خوانده

مـورد وي و  اما از مجموع روايات کشي در  ٣اعين است. بن ممدوح دانستن حمران

  گردد. بنابراين روايت صحيح محسوب مي ٤ديگر تعابير، وثاقت وي ثابت است.

  بررسي داللي

مطابق اين روايت، کسي کـه پـنج شـوط از طـواف نسـاء را انجـام داده، و       
سپس مجامعت نموده است، گرچه گناه کرده است، کفاره ندارد. ولي کسي که 

بر وي واجـب اسـت. گفتنـي اسـت     تنها سه شوط را به جا آورده است، کفاره 
�k «مراد از تعبير  �� �� �9 �[ �@ �� �% در روايت محل بحث، بطالن حج نيست. محدث » <� ]�

ظاهراً افساد حج، کنايه از ناقص شدن آن يا افسـاد طـواف   «نويسد:  بحراني مي
است و مراد از حج، از باب ناميدن جزء به اسـم کـل، طـواف اسـت و چنـين      

تعبير فساد حج براي موارد ديگري هم به کار رفته کـه   ٥».مجازي استبعاد ندارد

                                                 
 . ۴۱۴، ص۳ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .١

مـالذ األخيـار فـي فهـم     ؛  ۳۵۹، ص۱۷ ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسـول ؛  ۳۸۸، ص۴ ج، همان .٢

 . ۲۳۴، ص۸ ج، تهذيب األخبار

الحدائق الناضـرة فـي أحكـام العتـرة     ؛  ۳۸۸، ص۴ ج، روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيهر.ک:  .٣

 . ۳۸۷، ص۱۵ ج، الطاهرة

، ۷ تفصـيل طبقــات الرجــال، ج  و معجــم رجـال الحــديث ؛ ۱۷۸ـ    ۱۷۶صصـ رجـال الكشــي،  ر.ک:  .٤

 .۲۷۳ـ   ۲۶۹صص

 . ۳۸۵، ص۱۵ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٥
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تواند از فساد، حزازت و نقص اجـر   ميرو  از اينبطالن حج را به دنبال ندارد، 
  ١و عدم کمال مراد باشد.

  بصير چهار ـ معتبره ابي
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 7ابوبصير در مورد مردي كه طواف نساء را فرامـوش كـرده، از امـام صـادق    

اگر بـيش از نصـف طـواف را انجـام داده و سـپس فرامـوش       «كند:  ت ميرواي

كرده و خارج شده است، بايد نايب بگيرد تا از طرف او طواف انجـام دهـد و   

  ».تواند با زنان نزديكي كند؛ اگر بيش از نصف طواف را انجام داده است مي

  بررسي سندي

حمزه از سـران   ابي بن حمزه بطائني جاي بحث دارد. علي ابي بن در اين سند علي
البتـه وجـوهي از    ٣واقفيه است و تضعيفات متعددي در مورد وي نقل شده اسـت. 

از  ٤توثيقات عامه براي وثاقتش اقامه شده، امـا مـورد پـذيرش واقـع نشـده اسـت.      
برخي ديگر، گرچـه روايـت را    ٥اند. بسياري به صراحت او را ضعيف دانستهرو  اين

  ٦اند. آن را منجبر به عمل اصحاب دانسته اند، ولي ضعف ضعيف پنداشته
                                                 

 . ۲۴۷، ص۱۳ ج، مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛  ۷۱۹، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحجر.ک:  .١

 .۳۹۱ص، ۲ ج، من ال يحضره الفقيه .٢

 . ۸۳، صكتاب الضعفاء؛  ۲۵۰، صرجال النجاشي .٣

 . ۲۴۶، ص۱۲ ج، تفصيل طبقات الرجالو  معجم رجال الحديثر.ک:  .٤

، ۲ ج، شـرح اإلرشـاد  ذخيـرة المعـاد فـي     ؛ ۴۲۰، ص۸ ج، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم .٥

، ۳ ج، قمـي  سـيد حسـن  ، كتـاب الحـج  ؛ ۵۷۰، ص۳ ج، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية؛  ۶۲۰ص

  . ۴۱۶، ص۳ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛  ۵۱۳ص

 . ۴۱۶، ص۷ ج، رياض المسائل .٦
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اما حقيقت اين است که با توجه به احتـراز شـديد شـيعيان از واقفيـه و تعـابير      

، روايت نقل شده از ايشان مربوط به حال :شديد عليه ايشان از طرف معصومين

 سازد. البتـه  اي به روايات آنها وارد نمي بنابراين وقف آنها ضربه ١استقامت آنهاست.

حضـرت  شـهادت  حمزه قبـل از   بيا بن  عليوثاقت آنها بايد ثابت باشد. بايد گفت 

و پيشامد آن امتحان بزرگ، شخص معتبر و مورد اعتمادي بـوده   7جعفر بن موسي

خـذ حـديث   ااند و نقطه ضعفي كـه مـانع از    خذ كردهحديث اهمه از او ديگران و 

وجـوه   ٢.رد اعتماد بوده استو مو 7امام کاظمدر او نبوده است. وي وكيل  ،باشد

متعدد ديگري نيز، از جمله کثرت روايت اجال، براي اعتبار روايات وي بيـان شـده   

  بنابراين روايت معتبر است. ٣که خالي از وجه نيست.

  بررسي داللي

در اين روايت تجاوز از نصف در طواف نساء، مجوز استمتاع از نساء شمرده 

جويز شده باشد و کفاره نيز الزم باشد، ولـي  شده است. البته ممکن است فعلي ت

؛ يعنـي فقهـاي اماميـه يـا بـه      ٤در ما نحن فيه، به اجماع مرکب، کفاره الزم نيست

اند؛ در نتيجـه، بـه    حرمت و وجوب کفاره، و يا به جواز و عدم ثبوت کفاره قائل

  شود.  اجماع مرکب، قول ثالث، يعني ثبوت کفاره و جواز وطي، نفي مي

ر مراد از روايت فقط نفي حرمـت باشـد و نـه نفـي کفـاره، بـه نظـر        البته اگ

رسد بيان بيشتر الزم دارد و بعيد نيست عرف، از نفي حرمت، نفـي کفـاره را    مي

                                                 
 . ۳۰۷۱، ص۹ جي، جانزن، كتاب نكاح؛ ۲۷۴و۲۷۳ص، صبهاء الدين عاملي، نيمشرق الشمسر.ک:  .١

 . ۵۱۴۲، ص۱۶ ج، كتاب نكاح .٢

 .۴۶۸ـ   ۴۶۴صص، ۴ ج، خاتمة المستدرك .٣

 . ۲۴۸، ص۱۳ ج، مستند الشيعة في أحكام الشريعة .٤
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ثابت بداند. بله، در مواردي که نص خاصي بر جواز عملي و ثبوت کفاره وجـود  

  شود.   دارد، از آن تبعيت مي

  بندي روايات جمع

ــ در جمــع ــدي رواي ــد گفــت صــحيح بن ــةات باي ــن معاوي ــره  ب عمــار و معتب

محرز بر لزوم کفاره براي عالم داللـت واضـحي دارد. ولـي از صـحيحه      بن سلمة

شود که لزوم کفاره مبتني بـر اتمـام طـواف     بصير استفاده مي حمران و معتبره ابي

نساء نيست؛ بلکه اگر اشواطي خاص از طواف انجام گيرد، کفاره منتفـي خواهـد   

  ال سؤال اين است که حد اين اشواط چيست؟ شد. ح

ــدارد؛ چراکــه در    ــافي وجــود ن ــن دو روايــت تن ــين اي ــرت ب   از طــرف کث

صحيح حمران، در صورت انجام پنج شوط، کفاره نفي شده اسـت. در روايـت   

  بصير نيز تجاوز از نصف اشواط، مـانع ثبـوت کفـاره معرفـي شـده اسـت.        ابي

تنها حکم آن را بيـان کـرده    7آمده و اماماز آنجا که پنج شوط در کالم راوي 

بنابراين مفهوم ندارد و در نتيجه بر لزوم کفاره قبل از پنج شوط داللـت   ١است،

پس اگر چهـار شـوط    ٢بصير متعارض است. کند تا گفته شود با روايت ابي نمي

  بصـير، کفـاره    انجام شد، چون از نصف تجاوز شده است، مطـابق روايـت ابـي   

  الزم نيست. 

ما از جهت قلت، ممکن اسـت ايـن دو روايـت، تعـارض مضـموني داشـته       ا


Hf «باشند. صحيح حمران چنين است:  � �s�@ �5 �� �O�� �>�� �6 �(��d�[ �F� �9��
 �(
 ��} �(��} �J� �C �J�A
 �' �< �[ �y �� �. ���0 �k �� �� �9 �[�@ �� �% �[ �\ �5 �? �� �� �>�� �# ؛ يعني اگر سـه شـوط انجـام داد و بعـد     »<� �� ��

                                                 
 . ۳۸۶، ص۱۵ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .١

 . ۷۵۵، ص۳ ج، داماد محقق، كتاب الحج .٢
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جامعت صورت گرفت، کفاره الزم است. ظاهر اين فقره اين است که اوالً کمتر م

از سه شوط به طريق اولي کفاره دارد و ثانياً اگر بيش از سـه شـوط انجـام شـد،     

انـد:   برخي براي اثبات اين مطلب از مفهوم شرط بهره بـرده  ١کفاره واجب نيست.

ز تجـاوز از سـه شـوط    مقتضاي مفهوم شرط اين است که اگر مجامعـت بعـد ا  «

    ٢».باشد، کفاره منتفي است

  اشکال اول

اين استدالل مورد اشکال برخي قرار گرفته است؛ چراکه بنابر مفهـوم شـرط،   

بايد گفت کسي که سه شوط طواف نکرده است، کفاره نـدارد؛ بـا اينکـه چنـين     

ايـن  » کسي که سـه شـوط طـواف نکـرده    «مطلبي صحيح نيست، چون متبادر از 

  ٣کمتر طواف نموده است، نه اينکه بيش از سه شوط طواف کرده است.است که 

  پاسخ

رسد اين اشکال وارد نيست؛ چون حکم طواف کمتر از سه شـوط   به نظر مي

با اولويت ثابت است؛ بنابراين وقتي با اين قرينه، چنين تعبيري به عـرف عرضـه   

  . فهمد، نه کمتر از آن را شود، عرف تجاوز از سه شوط را مي مي

  اشکال دوم

اند. ايشان  برخي از فقها اشکال ديگري بر تمسک به مفهوم شرط وارد دانسته

معتقدند شرط وقتي مفهوم دارد که اثبات حکم براي موضـوع، معلـق بـر شـرط     

ساز باشد و بـراي تحقـق موضـوع ذکـر شـده       شده باشد. ولي اگر شرط موضوع

                                                 
 .همان .١

 .۲۳۴، ص۸ ج، هم تهذيب األخبارمالذ األخيار في ف .٢

 . ۲۴۸، ص۱۳ ج، مستند الشيعة في أحكام الشريعة .٣
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بيل محقق موضـوع اسـت؛   باشد، مفهوم ندارد. شرط، در روايت محل بحث، از ق

  ١بنابراين مفهوم ندارد.

  پاسخ

  روايـت، بـر   کبراي مطلب ذکر شده صحيح است، ولي استفاده مفهوم از ايـن  

در مقـام تحديـد، سـه شـوط را      7مفهوم شرط متوقف نيست؛ بلکه چون امـام 

اند، عرفاً روايت مفهوم دارد و در نتيجه حکم ذکر شده بـر بـيش    مالک قرار داده

  ط ثابت نيست.از سه شو

بنابراين مطابق صحيح حمـران، سـه شـوط بيشـتر کفـاره نـدارد. ولـي معتبـره         

بصير داللت دارد که کمتر از نصف کفاره دارد. از آنجـا کـه سـه شـوط بيشـتر،       ابي

شود، بنـابراين تنهـا از شـروع     شامل کسورات مختلف مانند نصف، ثلث و ربع مي

روايت است. از طرفي چـون بـيش از   شوط چهارم و تا نيمه آن، مورد تعارض دو 

سه شوط انجام شده، صحيحه بر عـدم کفـاره داللـت دارد؛ ولـي از طرفـي ديگـر       

  بصير به اين جهت که از نصف تجاوز نشده، بر لزوم کفاره داللت دارد.   روايت ابي

  وجوه رفع تعارض

  در رفع تعارض اين دو روايت وجوه متعددي مطرح گرديده است.

حمـزه   ابـي  بـن  بصير را به دليل علي از فقها اساساً روايت ابي اي عده وجه اول:

از نگاه اين فقها، تعارضـي شـکل نخواهـد     ٢اند. بطائني، از جهت سندي نپذيرفته

  گرفت و تنها صحيح حمران حاکم است.  

                                                 
 . ۲۴۶، ص۲ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .١

 . ۴۱۶، ص۳ ج، الحجو  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٢



 

 

۲
۰
۸

 
قه

 ف
در

ن 
ه آ

گا
جاي

و 
اء 

س
 ن

ف
طوا

بصير، داللـت آن را نيـز    برخي ديگر عالوه بر تضعيف سند روايت ابي وجه دوم:

اگـر از نصـف تجـاوز    «فرمايـد:   توضيح اينکه در روايت مـي اند.  قابل تمسک ندانسته

تواند مواقعـه   کرده باشد و بقيه را فراموش کند، بايد نائب بگيرد و در اين صورت مي

اگر مراد اين باشد که مواقعه جايز است، گرچه نائـب مشـغول طـواف نشـده     ». نمايد

طـواف نسـاء تمـام    باشد يا تمام نکرده باشد، چنين مطلبي صحيح نيست؛ چراکه تـا  

در رو  از ايـن نشده باشد، حرمت مواقعه بـاقي اسـت؛ هرچنـد کفـاره نداشـته باشـد.       

  صحيح حمران در فرض مواقعه بعد از شوط پنجم، امر به استغفار شده است.

اما اگر مراد اين است که بعد از انجام طواف نساء توسط نائب، مقاربت جايز 

ون اوالً خالف ظـاهر روايـت اسـت؛    است، چنين احتمالي نيز صحيح نيست؛ چ

چه آنکه ظاهر اين است که بعد از استنابه، نزديکـي بـا زنـان جـايز اسـت. ثانيـاً       

خارج فرض است؛ چون مواقعه بعد از اتمام طواف خواهد بود. بنابراين روايـت  

  ١داراي معناي محصلي نيست و صالحيت تمسک بدان وجود ندارد.

لزوم کفاره براي مواقعـه قبـل از تجـاوز از     ايشان در عين حال اجماع فقها بر

    ٢نصف طواف نساء را مخصص صحيح حمران دانسته است.

برخي ديگر از فقها نيز در محل نزاع، اجماع را حاکم دانسته و آن را  وجه سوم:

  نويسد:   اند. صاحب رياض در اين مورد مي مقيدي براي صحيح حمران برشمرده
شود کـه مجامعـت بعـد از سـه شـوط، کفـاره        از ذيل حسنه حمران استفاده مي

شود. پس مابقي تحت  ندارد. از اين عموم، کمتر از نصف، با اجماع، خارج مي

  ٣ماند. عموم مفهوم شرط باقي مي

                                                 
 . ۱۳۷، ص۳ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء .١

 . ۷۵۶، ص۳ ج، محقق داماد، جكتاب الحهمان؛ نيز ر.ک:  .٢

 . ۴۱۶، ص۷ ج، رياض المسائل .٣
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احتمال ديگري نيز قابل طرح است و آن اينکه مـراد از بـيش از    وجه چهارم:

عد باشـد؛ نـه   سه شوط، که از ذيل صحيح حمران مفهوم است، شوط چهارم به ب

اينکه شامل کسورات بشود مانند سه شوط و نيم يا سه شـوط و ثلـث. بـه نظـر     

رسد اين احتمال غير عرفي نباشد. در اين صورت با اجماع فقها نيـز تضـادي    مي

  نخواهد داشت.  

نتيجه اينکه مطابق منطوق و مفهوم روايت حمـران، در کنـار اجمـاع مطـرح     

وز از نصف، در صورت انجام شوط چهـارم بـه   شده مبني بر لزوم کفاره قبل تجا

بعد و مواقعه، گرچه حرمت تکليفي وجود دارد، ولي کفاره الزم نيست. در عـين  

  اهللا خـويي و تبريـزي،    اهللا بهجـت و مرحـوم آيـت    حال برخي از فقها مانند آيـت 

انـد و مواقعـه قبـل از آن را موجـب      در مقام فتوا، شوط پنجم را مالک قرار داده

    ١اند. دانستهکفاره 

  نساء  طواف يبرا ابتينحكم م: چهارفرع 

 طـواف  يابـت بـرا  ين مسـئله  نساء،گر از فروع مطرح شده در طواف يد يکي

اسـت،  ا عمداً ترک کرده يرا سهواً نساء  که طواف ي. روشن است کسنساء است

ن تـدارک بـه چنـد    يـ د. ايرا تدارک نمانساء  د طوافيبا ،ت استمتاعاتيحل يبرا

. بـه جـای آورد  نکه شـخص برگـردد و آن را   يصور است. صورت اول اشکل مت

ق يانجام داده باشد که تحق ،مانند طواف وداع ي،نکه طواف مستحبيصورت دوم ا

انجام  يگرفتن نائب برانيز گذشت. صورت سوم نساء  طوافاز آن  يآن و اجزا

  .  نساء است طواف
                                                 

 .۶۵۳ص، مناسک حج محشي .١
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ت يـ حل ،نجام آن توسط نائـب با ا ،١استبردار  ابتياز آنجا که طواف از امور ن

سـخن   ٢مورد اتفاق اسـت. و اين مطلب  شود مي ثابتعنه  ي منوباستمتاعات برا

منـوط بـه عجـز    آن ابـت در  يننسـاء،  ان طـواف  ين است که در صورت نسيدر ا

ابـت  يز نيـ در صـورت امکـان بازگشـت ن    يا حتي ،مکلف از رجوع به مکه است

  د آمده است.  يپد مسئلهدو قول در رو  از اينح است؟ يصح

  اقوال

ابت يصحت ن ي،فاضل هند ي و، عالمه حليخ طوسيهان مانند شياز فق يبرخ

ـ  ٣انـد.  هرا به عدم امکان بازگشت مکلف منوط دانستنساء  در طواف اي  هعـد  يول

اهللا  آيـت مرحـوم   ي وض کاشاني، فيد ثاني، شهيليچون مقدس اردب، گر از فقهايد

 ٤.انـد  هح دانسـت يصورت امکان بازگشـت، صـح   در يحت ،ابت را مطلقاًي، نيزيتبر

ن تفـاوت  يا ٥قادر بر بازگشت را اشهر دانسته است. يد اول جواز استنابه برايشه

تنها اسـتنابه در حـال    يبرخ ،در مورد جاهل ٦مطرح است. يدگاه در مورد ناسيد

 از فقها يگريد  هعد يول ٧اند. هو جاهل را در حکم عامد شمرد اند هرفتيعذر را پذ
                                                 

 . ۴۸۱، ص۵ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .١

 . ۳۸۷، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمر.ک:  .٢

اللثـام و  كشـف   ؛ ۳۶۸ص، ۱۱ ج، المطلـب فـي تحقيـق المـذهب     يمنته؛  ۲۵۵، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٣

 . ۴۸۰، ص۵ ج، عن قواعد األحكام االبهام

الروضـة البهيـة فـي شـرح اللمعـة      ؛  ۱۳۸، ص۷ مجمع الفائدة و البرهـان فـي شـرح إرشـاد األذهـان، ج      .٤

فـيض  مفاتيح الشرائع،  ؛ ۴۰۱، ص۲ مسالك األفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالم، ج؛  ۲۵۷، ص۲ ج الدمشقية،

التهذيب في مناسك العمـرة و  ؛  ۱۴۳كاشف الغطاء، ص، كتاب الحج، أنوار الفقاهة؛  ۳۶۵، ص۱ جکاشاني، 

 . ۲۵۹، ص۳ الحج، ج

 . ۴۰۴، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٥

 . ۲۵۸، ص۳جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .٦

 .۲۵۷، ص۲ج ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية .٧
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  ١.اند هملحق دانست يز به ناسيجاهل را ن

در مورد عامد نيز در اينکه تکليف اولي وي اين است که خودش انجـام دهـد،   

اختالفي نيست؛ ولي در صورت عدم امکـان و عـذر، برخـي چـون شـهيد اول در      

اي، شـبيري، فاضـل    و از معاصـرين، حضـرات آيـات خامنـه     ٣و شهيد ثـاني  ٢لمعه

اهللا  اي مانند مرحوم آيـت  ، و عده٤زي، نيابت را صحيح دانستهلنکراني و مکارم شيرا

تواند نائب بگيرد و حرمـت نسـاء    اند که حتي در صورت عذر نيز نمي تبريزي قائل

در صـورت عـدم امکـان      البته ايشان در جايي ديگر نيابت را، ٥ماند. بر وي باقي مي

ر نيز عـدم صـحت نيابـت    از ظاهر کالم برخي ديگ ٦اند. عود، به نحو مطلق پذيرفته

    ٧اند. شود؛ چراکه به صورت مطلق حکم به لزوم عود براي عامد نموده استفاده مي

ان يـ حکم جاهـل و عامـد را ب  يان، و در پاپردازيم  ميادله  يدر ادامه به بررس

  م نمود.يخواه

  ادله

نقـل   عمـار  بـن  معاويـة يکي، همه از با توجه به اينکه روايات محل بحث جز 

روايات متفـاوت اسـت، ابتـدا روايـات مـد نظـر را ذکـر         داشت از اين شده و بر

  کنيم و سپس برداشت صحيح و نهايي از روايات را از نظر خواهيم گذراند.   مي
                                                 

 . ۱۳۹، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان لبرهانالفائدة و امجمع  .١

 . ۷۱، صاللمعة الدمشقية في فقه اإلمامية .٢

 .۲۵۷، ص۲ج، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية .٣

 . ۶۰۰، ص۱ ج، آراء المراجع في الحج .٤

 . ۲۰۳، ص۳ ج، جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ۲۶۰ص، ۳جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .٥

 .۶۰۰، ص۱ج، آراء المراجع في الحج .٦

، ۷ ج، في شرح إرشاد األذهـان  الفائدة و البرهانمجمع ؛  ۴۰۴، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .٧

 . ۱۳۹ص
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  عمار  بن معاويةاول  هحيصح
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نسـاء را   مردي كه طـواف «پرسيدم:  7گويد: از امام صادق مي عمار بن معاوية

؟ حضـرت  »اش چيسـت  اش برگشـته، وظيفـه   كرده و بـه نـزد خـانواده   فراموش 

بايست طواف انجام شود و اگر قبل از اينكه از طـرفش   مي از طرف او«فرمود: 

  .»دهد مي بميرد، وليش از طرف او طواف انجام ،طواف انجام دهند

القـدر بـودن    يلو جل ٢ديسع بن نيبه حس يخ طوسيق شيبا توجه به صحت طر

    ٣ح است.يت صحين رواي، اان سنديراو

اسـت کـه در صـورت امکـان     بيان شـده   ي،ليچ تفصيبدون ه ،تين روايدر ا

ـ نائـب بگ  ،ن صـورت يـ ر ايـ فه دارد برگردد و در غيبازگشت، وظ رد؛ بلکـه بـه   ي

ـ ا بعـد از ذکـر   يليشده است. محقق اردبامر صورت مطلق به استنابه   تيـ ن رواي

ـ يت بـر جـواز ن  يـ ن روايظاهر ا: «سدينو مي ار داللـت دارد و  يـ ت در حـال اخت اب

  ٤».تد آن اسيز مؤيعت سهله سمحه و عدم مشقت و حرج نيشر

  عمار بن صحيحه دوم معاوية
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 .۲۵۶و   ۲۵۵صص، ۵ ج، تهذيب األحكام .١

 . ۷۱، ص۱ ج، محمد بن حسن عاملي، استقصاء االعتبار في شرح االستبصار .٢

 . ۱۱۳، ص۸ ج، خيار في فهم تهذيب األخبارمالذ األ .٣

 . ۱۳۲، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .٤
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مردي كه طـواف نسـاء را   «گفتم:  7صادق گويد: به امام عمار مي بن معاوية

؟ حضـرت  »اش برگشـته، حكمـش چيسـت    فراموش كرده و به نـزد خـانواده  

و ». شـوند  تا وقتي كه كعبه را زيارت نكرده، زنان بـر او حـالل نمـي   «فرمود: 

خواهد كه از طرف او طوافش  اگر به حج نرفت، از كسي (نايب) مي«فرمود: 

ار از دنيا رفت، ولي او يا ديگري، از طـرفش  را قضا كند و اگر قبل از اين ك

  ».كند طواف را قضا مي

ابت شده است، اعـم  يحج، امر به ننرفتن به ت، در صورت ين رواينکه در ايا
نکه امکان رفتن به حج را نداشـته  يا اين است که بتواند به حج برود و نرود ياز ا

  :  سدينو مي ن موردياض در ايباشد. صاحب ر
ايـن اسـت کـه نائـب     » \ ��< 0w � JA�t%� X6 �6a�0« 7ده امامظاهر از فرمو

صورت تعذر و عدم تعذر اسـت؛  از ن اعم يه برگشت ندارد و ابگيرد، اگر اراد

شـد:   مـي  د گفتـه يبا ،اگر مراد تعذر بود ؛ چراکهبلکه ظهور در عدم تعذر دارد

»#� )�%� � JA >�� ¯%� X6 �6a�3 � 
q ر يـ ه تعباسـت کـ  اي  هنين خود قريو ا

»� �§ >� �
 F�9���3 )�"� 1�=�
نکـه  يتا اشوند]  [زنان بر او حالل نمي يعني ،»

  ٢ي.گريا ديخود شخص به وسيله  ،ت حاصل شوديارت بيز

  عمار بن معاويةسوم  هحيصح
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 . ۳۸۹، ص۲ ج، من ال يحضره الفقيه؛ نيز ر.ک:  ۵۱۳، ص۴ ج، الكافي .١

 .۹۲، ص۷ ج، رياض المسائل .٢
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را نسـاء   مـردي كـه طـواف   «گفـتم:   7گويد: به امام صادق مي عمار بن معاوية

؟ حضـرت  »حكمش چيسـت است،  اش برگشته و به نزد خانوادهفراموش كرده 

شوند. اگر قبل  نميزنان بر او حالل  ،نكردهتا وقتي كه كعبه را زيارت «فرمود: 

اما کند مي او يا ديگري از طرفش طواف را قضا از اين كار از دنيا رفت، ولي .

توان از طرف او طواف را قضا كرد. البته اگر رمي  نميتا وقتي كه زنده است، 

  سـنت   ،حكـم ايـن دو مثـل هـم نيسـت؛ زيـرا رمـي        جمرات را فراموش كـرد، 

  .»فريضه (فرض اهللا) است ،است، ولي طواف (فرض النبي)

ظاهر اين روايت اين است که ناسي طواف نساء، تا زماني که زنده است، حتـي  
تواند استنابه نمايـد و تنهـا در صـورت وفـات، از      در صورت عدم امکان عود، نمي

گرچه احتمال دارد مراد روايت اين باشـد کـه مـادامي کـه      ٢شود. طرف او قضا مي
  ٣تواند بدون استنابه يا امر وي، طواف را انجام دهد. ، کسي نميزنده است

#��� «ر يتعب ،اضيمانند صاحب ر يبرخ �$�� �O و  ،را ظاهر در کراهـت دانسـته  » ]�
 ينکه مدعيضمن ا اند؛ واز استنابه به صورت مطلق دانستهج هت را از ادلين روايا

   ٤.انـد  همـت دانسـت  عـدم صـالح را اعـم از کراهـت و حر     ،نيهمه متأخر اند هشد
 ٥ح در کراهـت دانسـته اسـت.   يگر را صريد يتيدر روا» ��$#�«ز ين يخ طوسيش

                                                 
 . ۲۵۵، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١

 . ۱۸۱، ص۱۶ ج، لطاهرةالحدائق الناضرة في أحكام العترة ا .٢

 . ۲۵۹، ص۳ جالعمرة و الحج، التهذيب في مناسك  .٣

 .۹۲، ص۷ ج، رياض المسائل .٤

 . ۲۹۹، ص۱ ج، االستبصار فيما اختلف من األخبار .٥
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  ١.کرده استد أييو ت ،نقلرا اض يز کالم صاحب ريصاحب جواهر ن
بيشتر در معناي حرمت » ال يصلح«اي که به روايات شد، بايد بگوييم  با مراجعه

رود. البته کثرت مورد،  ز به کار ميو فساد استعمال دارد؛ گرچه در معناي کراهت ني

اي نداشـته   شود و در نتيجه در روايـت محـل بحـث، اگـر قرينـه      باعث ظهور نمي

  گردد. ، حمل بر حرمت نمي٢باشيم، به دليل عدم قوت در منع و حرمت

ـ يتـوان آن را قر  مـي  رفته شـود، يدر هر حال اگر ظهور در کراهت پذ بـر  اي  هن

ـ  .ت، تحقق طواف استيارت بياز زمراد گفت و  ستت دانيصدر روا اگـر   يول

ـ بر ااي  هنيقر ،ميريرا نپذ ين ظهوريچن در  ،تيـ م و صـدر روا ين تصـرف نـدار  ي

ـ  را، اطـالق  ايـن   يکساما  ٣.خواهد داشتظهور مباشرت در طواف  در  يکـه حت

 ،تيـ ن رواياطالق ارو  از ايننپذيرفته است. مباشرت شرط باشد،  ،صورت تعذر

ابت را يت نيت که صالحين روايل ايپس ذ ٤جماع است.خالف ضرورت فقه و ا

ت، يم عدم صالحيکه گفتطور  همانمورد تمسک است و  ،کرده است ينف ياز ح

    ظهور در حرمت ندارد.

  عمار بن معاويةچهارم  هحيصح
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 . ۳۸۹، ص۱۹ ج، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .١

 . ۵۲۴، ص۳ ج، محقق داماد، كتاب الحج .٢

 . ۵۵۱، صهمان .٣

 . ۴۳۱، ص۴ ج، شاهرودي، الحجكتاب  .٤

 . ۲۵۵، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٥
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را سـاء  ن حكم مردي كه طـواف «كند:  مي نقل 7عمار از امام صادق بن معاوية

فراموش كرده و به كوفه برگشته اين است كه زنان بر او حالل نيستند تا وقتـي  

؟ »چه ،توانست برگردد نمياگر «را انجام دهد. عرض كردم: نساء] كه طواف [

  .»خواهد كه از طرف او طواف كند مي از كسي (نايب)«حضرت فرمود: 

�©صدر روايت  ���  �1���=����� �(�d�� « است؛ ولي بـا استفصـال راوي    تمباشرظاهر در

  ١نيابت را، در صورت تعذر و عدم قدرت، مجاز شمرده است. 7در ادامه، امام

  7777جعفر بن يعل هحيصح
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مردي كه طواف فريضه را فرامـوش  «دم: يگويد: از برادرم پرس مي جعفر بن علي

؟ »چـه كنـد   ،كرده و به وطن خـود برگشـته و بـا همسـر خـود نزديكـي كـرده       

را در حج فرامـوش كـرده، يـك قربـاني [بـه      نساء  اگر طواف«حضرت فرمود: 

را در عمـره فرامـوش   نسـاء   عنوان كفاره] در حج بايـد بفرسـتد و اگـر طـواف    

قرباني [به عنوان كفاره] در عمـره بايـد بفرسـتد و كسـي را وكيـل      كرده، يك 

  .»كند كه طواف ترك شده را انجام دهد

ز يـ ت نين روايا ،٣ح استيجعفر صح بن يبه عل يخ طوسيق شياز آنجا که طر

                                                 
ــاء  .١ ــذكرة الفقه ــريعة  ؛  ۳۵۴، ص۸ ج، ت ــام الش ــي أحك ــيعة ف ــتند الش ــج ؛  ۲۶، ص۱۳ ج، مس ــاب الح   ، كت

 ۵۵۰، ص۳ ج، محقق داماد

 .۴۰۶، ص۱۳ ج، وسائل الشيعة .٢

 . ۳۵۲، ص۲۷ ج، وعة اإلمام الخوئيموس؛  ۳۴۱، ص۸ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .٣
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  از زمره صحاح بوده و معتبر است.

�5 «ر يت تعبين روايدر ا �t� �� ����
 �(
 �نسـاء   فاز طـوا  يذکـر  حاًيآمده و صـر » {�

؛ حمـل کـرده اسـت   نسـاء   ضه را بـر طـواف  يطواف فر يخ طوسينشده است. ش

 ،ميريرا نپـذ  ين حملـ ياگر چن ١ست.يقائل است طواف حج قابل استنابه ن چراکه

  نسـاء   دانسـت کـه شـامل طـواف     يضـه را عنـوان عـام   يفرطواف توان  مي الاقل

  ٢شود. مي زين

ت تنهـا نـاظر بـه طـواف     يـ ن روايـ شود کـه ا  مي استفاده ياز ظاهر کالم برخ

ا عمـره  يـ ضـه را مخـتص طـواف حـج     يطواف فر ييمرحوم خو ٣ارت است.يز

  :  سندينو ، ميدانسته
نساء  طواف يول ؛م واجب دانستهياست که خداوند در قرآن کر يضه طوافيفر

است  يجعل کرده است و واجب مستقل 9امبر خداياست که پ يطواف واجب

طـواف واجـب در    ،ضـه يظاهر از طـواف فر شود. پس  مي که بعد از حج انجام

کفـاره را در   ،اگر ترک طواف در حج بـوده «حج است و فرموده حضرت که 

ح اسـت  ي، ماننـد صـر  »را در عمره ادا کنـد  ، آنحج بدهد و اگر در عمره بوده

واجب نساي ضه بر طواف يکه مراد طواف حج و عمره است و حمل طواف فر

  ٤ت.د اسيار بعيبس ،و حمل عمره بر عمره مفرده ،در حج

مستقل و خـارج از   يرا واجبنساء  ن است که طوافيبر ا يمبتناوالً  انين بيا

                                                 
 .۱۲۸، ص۵ ج، تهذيب األحكام .١

 ،۳ ج، مناهج األخيار في شـرح االستبصـار  ؛  ۶۴، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان الفائدة و البرهانمجمع  .٢

 . ۴۷۸ص

 . ۴۲۷، ص۴ ج، شاهرودي، كتاب الحج؛  ۱۸۳، ص۸ ج، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم .٣

 . ۹۱، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٤
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 بـر طـواف   ضهيالفر اطالق طواف اًين نبود. ثانيم که نظر مختار ايقت حج بدانيحق

ـ ننسـاء   ضه بر طوافينکه طواف فريم؛ با ايريرا نپذنساء    ه يـ ز اطـالق شـده و آ  ي

َطو� (
ْ

َ َو �
ْ

وا بِا�
ُ
َعتِيقِ ف

ْ
سـت کـه   ينگونه  اينپس  ٢است.گرديده ق يبر آن تطب ١)ْيِت ال

 نسـاء، ح شده که طواف يتصر يتيباشد. در روا يفرض اهللا نبوده و تنها فرض النب

 يواجبـ  ،ضـه يکه ظـاهراً مـراد از فر   ٣ضه استيبلکه فر ؛ستيسنت ن ي،مانند رم

  ٤شود. مي است که از قرآن برداشت

نسـاء   ارت و عدم شمول نسبت به طوافيبه طواف زانصراف  ين ادعايبنابرا

کـه   انـد  هاز فقها مانند محقق دامـاد احتمـال داد   يست. در مقابل برخين يرفتنيپذ


�«ر يتعب �7
� �F�09�q هنگـام   مواقعـه حرمت  ؛ چراکهباشدنساء  بر طوافاي  هنيقر

 نسـاء  ت به طوافياختصاص روا ٥شتر در اذهان مرتکز است.يبنساء  ترک طواف

ز تقابـل  يـ و ننسـاء   ضـه بـر طـواف   يبا توجه به اطالق طواف فر يول .د استيبع

  نسـاء،  طـواف  بـر  ت يـ رسد شـمول روا  مي به نظر ٦ضه با طواف نافله،يطواف فر

  د نباشد.  يبع

بـه صـورت   نسـاء،  انجام طـواف   يل برايز توکيت نين روايدر هر حال، در ا
                                                 

 .۲۹ حج: .١

٢. © �X �9 �� 
  �� �@ �L� �77 " �� �2
 �L � �7 �,�� َعتِيقِ  و( ��
ْ
َْيِت ال وا بِا�ْ

ُ
َطوف

ْ
�( : �F�0 �9��
 �(
 � �} �5 �t� �� ����
 �(
 � �} �L� �7q ،

 .۵۱۲، ص۴ ج، يالكاف

 . ۲۵۵، ص۵ ج، تهذيب األحكام .٣

 . ۴۴۶، ص۵ ج، شرح فروع الكافي؛  ۱۳۱، ص۷ ج، في شرح إرشاد األذهان نالفائدة و البرهامجمع  .٤

 .۵۲۱، ص۳ ج، كتاب الحج محقق داماد .٥

٦. © �L� �7 �L� �7 ������ �N ���@ ���*�� �X �� Hy
) �� �X�� ���� �� �X �� H �U �̂ �� �x�@ �X ��
 �X �� �>��� �@ �X �� ��� �;
 �� ���A �X �� �v ��� � �M �� ���@7  !v0 �$�� 
 ����
 �50 �t� �� ����
 �(
 � �} �(
 �d�
 �\�� �* �C �) �� �  �� �50 �#�[���
  �2
 �0 �; ��0 �7  ��0 ���@ � 0 �70� ��� �0�³�@  �J� ���[�0m��
q ، يالكـاف ،  

 . ۴۲۴، ص۴ ج
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است کـه   يگفتنندانسته است. ذکر شده و آن را معلق بر عدم امکان عود  ،مطلق

بـر   ،تيـ ن روايـ در انساء  ان، مواقعهيبا توجه به عدم ثبوت کفاره در صورت نس

  ١حالت ذکر حمل شده است.

  جمع بين روايات

ظاهر اين روايات متعارض است؛ چراکـه برخـي در صـحت مطلـق اسـتنابه      

ايتـي  ظاهر است، برخي ديگر در مطلق مباشرت و عدم اسـتنابه ظهـور دارد و رو  

نيز بر نيابت در صورت تعذر داللت دارد. بنابراين بايـد بـه جمـع بـين روايـات      

روي آورد. قبالً بيان شد که روايت مطلق مباشـرت، خـالف اجمـاع اسـت و در     

شود: اطالق برخي نيابـت   نتيجه روايات از جهت مضموني به دو دسته تقسيم مي

خـي ديگـر، نيابـت را بـه     که بر داند در حالي را حتي در صورت قدرت جايز مي

  عدم قدرت منوط کرده است.

فقهـاي بسـياري روايـات ظـاهر در اسـتنابه مطلـق را مقـدم         وجه جمع اول:

اند؛ چراکه روايات ديگر، در عدم جواز، در صورت امکان عود، صـراحت   دانسته

بنابراين ايـن روايـات، بـر اسـتحباب مباشـرت و عـدم اسـتنابه در حـال          ٢ندارد.

برخي شاهد اين جمع  ٤شود. در حال اختيار، حمل مي اهت استنابه، يا کر٣قدرت

  ٥اند. عمار دانسته بن   معاويةصحيح در » ��$#�«را، تعبير 
اي ديگر از فقها، از باب تقديم خاص بر عام يا مقيـد بـر    عده وجه جمع دوم:

                                                 
 . ۳۶۵، ص۱ ج، مفاتيح الشرائع؛  ۱۸۳، ص۸ ج، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالمر.ک:  .١

 . ۱۸۴، ص۸ ج، ات شرائع اإلسالممدارك األحكام في شرح عباد .٢

 . ۵۷۲، ص۸ ج، مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار .٣

 . ۱۶، ص۱۴ ج، مهذب األحكام .٤

 .همان .٥
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مطلق، روايتي را که در آن استنابه، به عدم قدرت منوط شده اسـت، بـر روايـت    
  ١اند. نابه به صورت مطلق، مقدم نمودهاست

حمل روايات مطلق استنابه بر صورت غالـب، يعنـي فـرض     وجه جمع سوم:
وجه ديگري است که از جانب برخي فقها مطرح شده است. مطـابق   ٢تعذر عود،

ماند؛ چراکه مفروض روايـات   اين وجه، تعارضي بين دو دسته روايات باقي نمي
  مباشرت متعذر يا متعسر است.  استنابه نيز صورتي است که 

  نظر مختار

، کـه  7جعفـر  بـن  قبل از بيان نظريه مختار بايد گفت به غير از روايـت علـي  
عمـار   بـن  معاويـة شمول آن بر طواف نساء محل بحث بود، بقيه روايات، همه از 

است. اگر تمام اين چهار روايت يکي باشد که با اندک تغييـر مضـموني، توسـط    
شده است، ممکن است گفتـه شـود کـه بايـد بـه قـدر متـيقن         راويان بعدي نقل

مضمون روايت اخذ شود و با توجه به اينکه در چند نقل، به صورت مطلق، امـر  
جـواز اسـتنابه بـر     7روايات از طرف امـام  به استنابه شده و در هيچ يک از اين 

فتـه  عدم قدرت اناطه نشده است، بنابراين استنابه در فرض امکان عـود نيـز پذير  
است و قدر متيقن ظهور روايات است. ضمن اينکه قدر متيقن از عدم صالحيت 

روايات مطرح شده اسـت، کراهـت خواهـد     نيابت از حي نيز، که در يکي از اين 
بود. ولي کسي از فقها متعرض اين مطلب نشده و با اين روايات، معامله روايات 

  اند.  متعدد نموده
                                                 

، ۱۶ ج، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛  ۴۸۰، ص۵ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .١

 . ۳۹۳، ص۲ ج، مصباح الناسك في شرح المناسك؛  ۲۷۰، ص۳ ج، سيد حسن قمي، حجكتاب ال؛  ۱۸۰ص

جواهر الكـالم فـي شـرح    ؛  ۹۲، ص۷ ج، رياض المسائل؛  ۲۸، ص۱۳ ج، مستند الشيعة في أحكام الشريعة .٢

 . ۳۶۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي؛  ۳۸۸، ص۱۹ ج، شرائع اإلسالم
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در  عمـار  بـن  معاويـة اخيـر  گر ظهور روايـت  در فضاي تعارض اين روايات، ا
صورت تعذر عود را بپذيريم، روايات مطلق استنابه، تقييد خواهـد خـورد. کـالم    

� @��x «در اين است که چنين ظهوري وجود دارد يا خير. روايـت چنـين بـود:    X0 ��
�2
 ���= ��7  �9�? H� �� �) �, ��0 � �� �F� �9��
 �(
 ��}�  �+�@�  �� �L� �7 �5 �[ �m��
 ��� �§  0� �� �F� �9��
 �>���  �(0�d��

 �>�� �� �(�d�� �X �6 �� �6�a �� �L� �7 �) �� �% �� � �� �J�¦ �[ �1�# �7 �1���=�����.«  
ـ بـر تق و آمـده اسـت    يکالم راودر  ،»]�J � �%�(«د يقاند  قائل ١فقها يبرخ د يي
 بنابراين روايت صالحيت تقييد روايات مطلقه را نخواهـد داشـت.   دارد؛داللت ن

ابتـدا بـه    7امام اند؛ چراکه ولي برخي ديگر ظهور روايت در تقييد را قبول کرده
در  کـرد،  اسـتبعاد  ينکـه راو يکردند و بعد از ا ، حکمبه صورت مباشرت ،طواف

    ٢نمودند.امر به استنابه  ،فرض عدم قدرت
رسد ظهور اين روايت در تقييد، تمام نباشد. بله، اگر قيـد در کـالم    به نظر مي

0< 3
J � �%�( �#«فرمود:  بود و مي 7ماما�� (0d� X06 �6�0� (
d�
، روايـت بـا   »
مفهومش در عدم جواز استنابه در فرض قدرت ظهور داشت. ولي چون قيـد در  
کالم راوي آمده است، ظهور روايت در تقييد، بـه ايـن روشـني نيسـت؛ چراکـه      

عنايش ايـن نيسـت   اند؛ ولي م در فرض عدم قدرت، استنابه را اجازه داده 7امام
ــرفتن جــايز نباشــد؛ گرچــه ممکــن اســت     ــب گ ــدرت، نائ ــه در صــورت ق   ک

  مرجوح باشد.
�«بله، ظاهر روايت اين است که راوي از تعبير  ���  �1���=����� �(�d��« مباشرت را ،

توانـد بـه    ولي فهم راوي براي ما حجت نيست و اين عبارت مـي  ٣فهميده است.

                                                 
 . ۹۳، ص۷ ج، رياض المسائل .١

 . ۳۳۶، ص۵ ج، ة الغراءالحج في الشريعة اإلسالمي .٢

 . ۵۵۰، ص۳ ج، داماد محقق، كتاب الحج .٣
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�«گونه آمده است:  در آن اين، که ديگر معاويهقرينه روايت  ���  �L�0 �7 �� �10���=��
 �)� �" ��
 �t�% �� �J�@ �� �6�a ���0  � �� �J�A �>�� �� �� �w«.اعم از مباشرت و استنابه باشد ،  

  اشکال

هرچند اين قيد در کالم راوي آمده است، ولي تأثير در تقييد، منحصر در اين نيست 
الم سـائل قيـدي بيايـد و مجيـب در مقـام      که قيد در کالم مجيب باشد؛ بلکه اگر در ک

جواب، آن را تقرير نمايد و ارتکاز وي را تأييد کند، بر تقييد داللت خواهـد داشـت. در   
از برداشت سائل ردعي نکرده و نفرمـوده   7گونه است؛ چرا که امام بحث ما نيز همين

  ١.است که تفاوتي بين عجز و قدرت نيست و در همه موارد، استنابه جايز است

  پاسخ

 7با افضل بودن مباشرت، قابل جمع است. بنابراين امـام  7ردع نکردن امام
ديده است که ردع نمايد؛ چراکه فهم سـائل، کـه در صـورت قـدرت      لزومي نمي

مباشرت الزم است، موافق احتياط بوده است. بنابراين، اين دليل يا داليل ديگري 
، ردعـي از فهـم   7ه امـام که ممکن است بر ما مخفي باشد، باعث شده است کـ 

  وي نداشته باشند. بنابراين چنين قيدي در تقييد ظهور نخواهد داشت.
مـار  ع بـن  معاويةنتيجه اينکه در مقايسه بين ظهور اين روايت و روايت ديگر 

) �t�% �� �J�@ �� �6�a ��3 �� �w � �� �J�A �>�� تـر اسـت.    )، ظهور اين روايت در مطلق استنابه، روشن��
ز باب تقديم اظهر بر ظاهر ـ اگر روايت اخير را ظاهر بدانيم که مناقشـه   بنابراين ا

بنابراين اسـتنابه بـه نحـو مطلـق      ٢آن بيان شد ـ روايات مطلق، مقدم خواهد بود. 
  توان گفت مباشرت افضل يا احوط است.   ثابت است؛ گرچه مي

                                                 
 . ۵۵۰، ص۳ ج، داماد محقق، كتاب الحج .١

 . ۳۵، صرضا گلپايگانيسيد محمد، الصد و اإلحصار .٢
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  نيابت در ترک عمدي يا جهلي طواف نساء

طـور کـه در ذکـر اقـوال      و جاهل است. همانماند، حکم عامد  آنچه باقي مي
بيان شد، برخي حکم عامد را وجوب عود و مباشرت در طواف نسـاء، حتـي در   

اند. ولي برخي ديگر تنها در فرض امکان عـود، لـزوم آن را    صورت تعذر، دانسته
اند. جاهل نيز در برخي عبارات، به عامد، و در برخـي ديگـر، بـه ناسـي      پذيرفته

  .  ملحق شده است
توسـعه آن بـه عامـد يـا     رو  از ايـن مورد تمام روايات نقل شده، ناسي است؛ 

خواهد. برخي ماننـد آقـاي خـويي از ناسـي الغـاي خصوصـيت        جاهل، دليل مي
انـد و چـون در    نموده و موضوع روايت را ترک طواف و رجوع بـه بلـد دانسـته   
هل يا عامـد، در  مورد ناسي نيز قائل به نيابت در فرض تعذر عودند، آن را به جا

  ١اند. فرض تعذر، سرايت داده
با توجه بـه اخـتالف ناسـي، جاهـل و عامـد در بسـياري از احکـام، الغـاي         

پـذير نيسـت. بلـه، در صـورت حکـم بـه        خصوصيت از ناسي به آسـاني امکـان  
مباشرت طواف در فرض ترک عمدي و تعذر رجوع و باقي ماندن حرمت نساء، 

 ٢توان گفت شارع قطعاً به آن راضي نيست. ميضرر عظيمي پيش خواهد آمد که 
انـد و عمـد در تـرک     برخي ديگر از فقها نسيان را مورد غالب روايت بر شـمرده 

طواف نساء را از طرف کسي که براي امتثال امر موال به حج رفته اسـت، فـرض   
؛ مثل اينکه کسي، براي رفع ٣اند درستي ندانسته، عمد را نيز مستند به سهو دانسته

  دحام، طواف نساء را عمداً به تاخير انداخته و بعد فراموش کرده باشد.از
                                                 

 . ۶۰۷، صمناسك الحج يتعاليق مبسوطة علنيز ر.ک: ؛  ۳۶۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .١

 . ۳۶، صالصد و اإلحصار .٢

 . ۳۸۷، ص۵ ج، الحج، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة .٣
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در مورد جهل، برخي بين جهل قصوري و تقصيري تفاوت قائل شده، جـواز  

رسد چنين تفصيلي بـا فضـاي    به نظر مي ١اند. استنابه در جهل قصوري را پذيرفته

ي حکم جهـل  روايت، که بيشتر فضاي عذر است، سازگار باشد. گرچه در موارد

مطلقاً چه قصوري باشد و چه تقصيري، با نسيان متفاوت است، ولي اگـر چنـين   

نمايد؛ و گرنه ذهـن عـرف،    تفاوتي مد نظر باشد، در مجموع شارع آن را بيان مي

شود. بله، انتقال به مطلق تـرک، مؤونـه بيشـتري     به مطلق ترک عذري، متبادر مي

د است. بنابراين در مورد عمد، بـه لـزوم   طلبد که به نظر ما در اين بحث مفقو مي

شويم. اما جهل، اگر قصوري باشد، بـه ناسـي    عود در صورت امکان آن، قائل مي

پذيريم؛ اما اگر تقصـيري باشـد،    شود و استنابه مطلق را در مورد آن مي ملحق مي

  گردد.  به عامد ملحق مي

د از تعـذر، تعـذر و   دانيم: اول اينکه مرا در پايان، ذکر دو نکته را ضروري مي

  نويسد:   محقق داماد مي ٢حرج عرفي است.
مراد از تعذر و نبود قدرت، تنها عدم قدرت عقلـي، کـه رافـع تکليـف اسـت،      

نيست؛ بلکه مراد، تعذر عرفي اسـت؛ ماننـد تعـذري کـه موجـب تـرخيص در       

  ٣شود؛ با اينکه تمکن از صوم هم ممکن است. افطار شيخ و شيخه مي

اي معنا شود که هر نوع کلفتـي   درت يا تعذر نبايد به گونهگفتني است عدم ق

را شامل شود؛ بلکه مراد، عدم قدرتي است که در صورت تکليف بدان، موجـب  

شايد تمثيل به مشقت صوم براي شـيخ  رو  از اينعسر شديد و حرج خواهد شد. 

ن اگر طواف نسـاء را از روي نسـيا  «فرمايد:  يا شيخه صحيح نباشد. شهيد اول مي
                                                 

 . ۳۹۳، ص۲ ج، مصباح الناسك في شرح المناسك .١

 . ۲۹۲، ص۴ ج، الحج في الشريعة اإلسالمية الغراءر.ک:  .٢

 . ۵۵۲، ص۳ ج، كتاب الحج .٣
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ترک نمايد، بايد براي انجام آن برگردد و اگر متعذر است، نائب بگيرد. ظاهر اين 

  ١».است که مراد از تعذر، مشقت زياد، يا منظور از قدرت، استطاعت حج باشد

نکته ديگر اينکه برخي از قائالن به جواز استنابه، حتي در فرض عـدم تعـذر،   

ه مکه برگردد، بايد مباشرت بـه طـواف   اند که در صورتي که اتفاقاً ب بر اين عقيده

اند کـه در آن آمـده    دانسته عمار بن معاويةدوم داشته باشد و دليل خود را صحيح 

�¹� «است: %�� �J�@ �� �6�a �� �� �w � �� �J�A �>�� بـه   ٢بنابراين در اين فرض استنابه جايز نيست.». ��

  ف است.  رسد روايات ديگر باب نيز از اين چنين فرضي منصر نظر مي

  تداخل چند طواف نساء   حكمفرع پنجم: 

آخرين فرع از فروع مربوط به طواف نساء، تداخل طواف نسـاء در صـورت   

ترک چند طواف است. با اين توضيح که اگر شخصي چند حـج و عمـره انجـام    

داد و در هر يک، طواف نساء را ترک نمود، انجام يک طواف نسـاء بـراي همـه    

اي که طواف نساي  است يا بايد براي هر حج يا عمره هاي ترک شده کافي طواف

  آن را ترک کرده است، طواف مستقلي به جاي آورد؟

اين مسئله را بيشتر معاصرين مطرح، و نظر فقهي خـود را دربـاره آن اظهـار    

اند. البته فاضل هندي در کشف اللثام به اين مطلب اشاره نمـوده و وجـوه    فرموده

  شـمرده اسـت و در نهايـت بـه عـدم تـداخل حکـم         تداخل و عدم تداخل را بر

  ٣کرده است.
                                                 

 . ۴۰۴، ص۱ ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية .١

الروضة البهية في شـرح اللمعـة   ؛ نيز ر.ک:  ۱۸۴، ص۸ ج، ات شرائع اإلسالممدارك األحكام في شرح عباد .٢

 . ۳۶۵، ص۱ ج، مفاتيح الشرائع؛  ۲۵۷، ص۲ جي، محش، الدمشقية

 .۲۲۸، ص۶ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .٣
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 ٣و مکارم شـيرازي  ٢گلپايگاني ١در ميان معاصرين حضرات آيات امام خميني،

اهللا تبريـزي، خـويي،    اند. فقهـاي ديگـري چـون آيـت     يک طواف را کافي دانسته

اند که هـر احـرام، طـواف مسـتقلي دارد و در نتيجـه يـک        زنجاني و صافي قائل

اهللا بهجت، فاضـل و سيسـتاني نيـز     برخي مانند مرحوم آيت ٤کافي نيست. طواف

  ٥اند. در اين مسئله احتياط نموده

  فرمايند:   اي فتوايي متفاوت دارند. ايشان مي اهللا خامنه در اين ميان آيت
 ينسـا يـك طـواف    يهر عمره مفرده و هـر حجـ   يظاهر اين است كه بايد برا

 يواحد بعيد نيست، ول ينساچه تحلل با طواف اگر .جداگانه به جا آورده شود

  ٦د.به جا آورده شو يمستقل ينساهر كدام، طواف  يواجب است برا

اين بيان در حقيقت جمع بين اقوال است. توضيح اينکه طواف نساء دو نـوع  

از جهـت نفسـي بايـد     ٧وجوب دارد؛ يک وجوب شرطي و يک وجوب نفسـي. 

لي دارد و بايـد انجـام شـود. ولـي از     گفت هر عمره يا حجي طواف نساي مستق

جهت وجوب شرطي و تأثير آن بر حرمت اسـتمتاعات، بـا انجـام يـک طـواف،      

  شود.   حرمت استمتاعات بر طرف مي

با توجه به اينکه نظر فقهاي معاصر بيشـتر در کتـب فتـوايي و مناسـک حـج      

نشـده   بازتاب پيدا کرده است، استدالل چنداني براي تداخل يا عدم تداخل ارائـه 
                                                 

 .۶۵۰ص، محشي، مناسک حج .١

 . ۲۷۴، ص۲ ج، آراء المراجع في الحج .٢

 .۳۸۱ص، مناسك جامع حج .٣

 .۶۵۰، صمحشي، مناسک حج .٤

 .همان .٥

 . ۴۲، صمناسك حج .٦

 . ۳۶۶، ص۲۹ ج، موسوعة اإلمام الخوئي .٧
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است. گرچه کساني که به عدم تداخل معتقدند، از پشـتوانه اصـل عـدم تـداخل     

برخوردارند، ولي در کالمشان ذکري از آن نيامده است. در عين حـال داليلـي را   

کنـيم و بـه    تواند از طرف قائلين هر قول مورد تمسک قرار گيرد، بيان مـي  که مي

  پردازيم.  بررسي آن مي

يل مطرح شده است که هنگام تعـدد اسـباب شـرعي،    در کتب اصولي به تفص

در بحث ما نيز بـا توجـه بـه وجـوب نفسـي       ١اصل، عدم تداخل مسببات است.

طواف نساء در هر احرام حـج يـا عمـره، هـر يـک از ايـن اسـباب، وجـوبي را         

طلبد. بنابراين چند واجب برعهده مکلف خواهد آمد و از آنجا که اصل، عدم  مي

تـوان بـا    لذا نمـي  ٢,باشد و استصحاب حرمت نيز حاکم ميتداخل مسببات است 

  . بنابراين قائالن به تداخل، بايد دليل داشته باشند.  به جای آورديک طواف، آن را 

  ادله تداخل

توان گفت: اوالً حرمت نساء تکرر بردار نيسـت و امـرش    در تبيين تداخل مي

اين است کـه طـواف    بين وجود و عدم دائر است؛ ثانياً ظاهر نصوص و روايات

اش  نساء حليت نساء را به دنبال دارد و از اين جهت کـه يـک طـواف بـر عهـده     

باشد يا چند طواف، مطلق است؛ ثالثاً اگر با انجام يک طواف نساء تحلل حاصـل  

نشود، چنين طوافي اثر نخواهد داشت؛ با اينکه اثر طواف نساء تحلل استمتاعات 

    ٣لل کافي است.است. بنابراين يک طواف براي تح

                                                 
بحـوث فـي علـم     ؛۱۱۸، ص۱ ج، محمدرضـا مظفـر،   صـول الفقـه  ا ؛۴۲۶، ص۱ ج، جود التقريـرات ا ر.ک: .١

 .۱۹۸، ص۳ ج، األصول

 .۲۲۸، ص۶ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .٢
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  اشکال  

از آنجا که اسباب شرعي متعددي وجود دارد، هـر يـک اثـر خـود را دارد و     
طبعاً مکلف بايد با انجام هر طوافي، رفع يکي از اسباب حرمـت را نيـت نمايـد.    

به عبارت ديگر با انجـام   ١اطالقي که بيان شد نيز به همين مطلب منصرف است؛
شـود؛ ولـي    مستند به آن احرام، برداشـته مـي  هر طواف نساء، حرمت استمتاعات 

هاي ديگر، حرمت باقي است و اگر در روايـات سـخن از تحلـل     نسبت به احرام
استمتاعات با طواف نساء است، مراد همـين اسـت کـه بـا انجـام طـواف نسـاي        

  شود. مربوط به هر احرامي، تحلل مربوط به آن احرام، محقق مي

  پاسخ

بار  کي يوقت يعني کنند؛ مي نجا اسباب تداخليدر ا :ديبگو يممکن است کس
نشـده اسـت و دوبـاره احـرام بسـته شـد،        انجامواجب شد و هنوز نساء  طواف

شـود.   نمـي حاصـل   يديف جديو تکلکند  ميوجوب دوم با وجوب اول تداخل 
 نکـه طـواف  يبا توجه بـه ا  يول ،داردنساء  خودش طواف يبرا يگرچه هر احرام

ف يـ حرمت استمتاعات از قبل وجـود دارد، تکل  ،به تبع نشده است و نساء انجام
 ٢نجا که اصل در اسباب تداخل بـوده آمشکوک است و از نساء، د به طواف يجد

ـ يقپس يف زائد است، يو بازگشت آن به شک در تکل ف يـ ک تکليـ ش از ين به ب
روشـن اسـت    است. يکافنساء  ک طوافين انجام يبنابرا ؛وجود نخواهد داشت

 ٣که قول مشهور همين اسـت ـ   ـ همچنان  ستنديتداخل اسباب قائل نبه که  يکسان
  ن استدالل بهره ببرند.  يتوانند از ا نمي

                                                 
 .۲۲۸، ص۶ ج، عن قواعد األحكام اللثام و االبهامكشف  .١

 .۴۲۶، ص۱ ج، التقريرات اجود .٢

  .۴۹۲، ص۲ ج، نائيني، االصول فوائد ؛۱۷۵، شيخ انصاري، صاألنظار مطارح ر.ک: .٣
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  تفكيك بين حكم وضعي و تكليفي

 آن ينفسـ  وجـوب  ونسـاء   طـواف  يوضـع  اثـر  نيب کيتفک رسد مي نظر به
 ينفسـ نسـاء   ان شد که وجـوب طـواف  يب ح که قبالًين توضيبا ا ؛باشد يرفتنيپذ

ا رفتـه  يـ آن از دن انجـام که آن را ترک نموده و قبل از  يکس يحترو  از اين ؛است
را انجـام دهـد. از   نساء  طواف يو از طرف و نائب بگيرد يو يد وليز باياست ن

نسـاء   جعل طواف يحکمت اصلرا تحلل از استمتاعات  يات متعدديروا ي،طرف
نسـاء   فت طـواف د گيرش تداخل اسباب، بايقرار داده است. در صورت عدم پذ

ـ  ؛شود مي متعددها  به تعدد احرام ـ ي ،اثـر خـود   ي،کـ يبـا انجـام    يول ت يـ حل يعن
ت استمتاعات مسـتند بـه   يم تنها حلييتمتعات را به همراه خواهد داشت. اگر بگو

م کـه اسـتمتاعات مسـتند بـه     يد ملتـزم شـو  يبا ،شود مي حاصلنساء، ن طواف يا
بـر   ،گـر يمتاعات منوط به طواف دحالل و استبر مکلف شده  نساي انجامطواف 

  يست.رش نيقابل پذ ين امريکه چن يدر حال .حرام است يو
ت را به همراه يحل يعني ،د اثر خوديبا حتماًنساء  چون طواف ،گرياز طرف د
 ؛اسـت  يکـاف نساء  ک طوافي ي،و شرط يد گفت از جهت وضعيداشته باشد، با

ف متعـدد  ياب و مسببات، تکالبا توجه به عدم تداخل اسب ي،فياز جهت تکل يول
  همه آنها الزم است.   انجام دادنوجود دارد و 

نسـاء تحلـل حاصـل شـود، پـس       ن طوافياشکال شود که اگر با اول چنانچه
ـ يـ م که ايده مي اثر خواهد بود، پاسخ يگر بيد يها طواف ـ اثـر بـودن از ا   ين ب ن ي

اثـر   ،ديـ ايف اثر نن طواياگر با اول يول .اثر حاصل شده است جهت است که قبالً
    ست.يرش نيکه قابل پذاست ک شده ياز مؤثر تفک

ـ از ح يول ؛واجب استنساء  انجام چند طواف ي،فيث تکلين از حيبنابرا ث ي
به عبارت ديگر بـا   ؛گردد مي حاصلنساء  تحلل نساء،ک طواف يتحلل، با انجام 
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دن انجام يک طواف حکمت جعل آن محقق خواهد شد؛ گرچه به دليل نفسي بو
  گردد. وجوب آن، با يک طواف، تکليف نفسي ساقط نمي

 بندي نهايي گيري و جمع نتيجه

از ديدگاه فقه مقارن طواف نساء از اختصاصيات فقه اماميه است و ذکـري از  

شـود. طـواف نسـاء در فقـه شـيعه از       آن در منابع روايي و فقهي عامه يافت نمي

را به خود اختصـاص داده اسـت.   جايگاه بااليي برخوردار است و احکام زيادي 

رو  از ايـن فزوني استفتائات در مورد آن، بيانگر ابتالي زياد به اين فريضه اسـت.  

رسـيد؛ کـاري کـه ايـن پـژوهش       بررسي استداللي فقهي آن ضروري به نظر مـي 

دار آن بود. مروري کلي بر اهم مباحث اين نوشتار، همراه بـا نتـايج مسـائل     عهده

  آن، براي خواننده مفيد خواهد بود.مطرح شده در پايان 

وجوب طواف نساء در اقسام حج، به اجماع فقهاي شيعه ثابت اسـت. ولـي    

اند. ضمن اينکـه در عمـره    در عمره مفرده، مشهور فقها به وجوب آن معتقد شده

تمتع، عدم وجوب طواف نساء از شهرت بااليي برخوردار اسـت. نـوع وجـوب    

  مربوط به اين موضوع است. اين طواف، از ديگر مباحث مهم

شود که طواف نساء وجوب نفسـي دارد و حتـي    از روايات مختلف استفاده مي

بر زنان، و کساني که رغبت به ازدواج نيز ندارند، واجب است و در صورت تـرک  

آن و وفات، ولي او بايد براي ميت نائب بگيرد. فارغ از وجوب نفسـي و شـرطي،   

اسک حج نيز بحث ديگري است کـه ثمراتـي بـر آن    جزء بودن اين طواف براي من

اي که بر  بار است. گرچه بسياري از فقها به وجوب استقاللي آن معتقدند، ولي ادله

اين ادعا اقامه شده، مورد خدشه واقع شد و جزء بودن آن اثبـات گرديـد. در عـين    

اسـت.  حال، رکن نبودن طواف نساء نسبت به اعمال حج، مورد اتفاق فقهاي اماميه 
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  شود. در نتيجه حتي با ترک عمدي آن، حج يا عمره باطل نمي

مسأله مهم ديگر اينکه گرچه حکمت جعـل طـواف نسـاء، مطـابق آنچـه در      

آمده است، حليت نساء است، ولي حليـت نسـاء    :روايات حضرات معصومين

شود و تا مقدمات استمتاع، مانند عقـد و   دايره وسيعي دارد که از وطي شروع مي

فقهـا در صـدد تعيـين آن مطـابق روايـات      رو  از ايـن شـود.   ه را شـامل مـي  خطب

اند. نظر مختار بر اين شد که مراد از حليـت نسـاء، همـان وطـي اسـت و       برآمده

  شود.   ديگر استمتاعات قبل از طواف نساء، با حلق و طواف زيارت، حالل مي

ني طواف نساء فروعات مهمـي دارد؛ از جملـه ايـن فروعـات مهـم جـايگزي      

طواف وداع با طواف نساء است. با ذکر ادله مختلف اثبـات نمـوديم کـه طـواف     

نساء عنوان قصدي نيست و حقيقت آن، انجام هفت شوط طـواف بعـد از حلـق    

است که در ضمن طواف وداع صورت گرفته است. ضمن اينکه برخـي روايـات   

  نيز در اين زمينه وارد شده بود.

اء در صـورت تـرک آن و بازگشـت بـه     فرع مهم ديگر، نيابت در طواف نسـ 

وطن است. در نظر مختار، ناسي طواف نساء، حتي در صورت عدم تعـذر عـود،   

شود و تقييداتي که براي آن  تواند نائب بگيرد و اين از اطالق ادله برداشت مي مي

داند، از نظر مـا ثابـت    ذکر شده و نيابت را در فرض عدم امکان عود، صحيح مي

شود، ولي در صورت تعذر عود،  امد، گرچه ادله شامل آن نمينيست. در مورد ع

از باب نفي ضرر و حرج، و نائـب پـذير بـودن طـواف، اسـتنابه صـحيح اسـت.        

جاهل، در صورت قصور مشمول ادله خواهد شد و حکـم ناسـي در مـورد وي    

  جاري است؛ ولي در صورت جهل تقصيري مانند عامد است.

تداخل چند طـواف نسـاء اسـت. اگـر بـه       آخرين فرع بررسي شده، مربوط به
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تداخل اسباب قائل باشيم، بايد بگوييم يک طواف واجب بيشتر نيست و در نتيجـه  

يک طواف کافي است. ولي اگر به تداخل اسباب قائـل نباشـيم، بـين اثـر وضـعي      

شويم و تحلل نسـاء را بـا يـک طـواف      طواف و وجوب نفسي آن تفکيک قائل مي

  دانيم.   ها را نيز واجب مي ز حيث تکليفي، انجام ديگر طوافدانيم؛ ولي ا ثابت مي

  والحمدهللا رب العالمين
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حسن بن يوسف بن مطهر عالمه حلـي، چـاپ اول، نشـر الفقاهـة،      خالصةاالقوال، .۵۰

  .ق.  ه۱۴۱۷

دفتـر انتشـارات   قـم،  ،  طوسي، چـاپ اول  خيابوجعفر محمد بن حسن ش الخالف، .۵۱

  .ق.  ه۱۴۰۷سين حوزه علميه قم، اسالمي وابسته به جامعه مدر

 يهاشـم  يبـه کوشـش علـ    ،ييابوالقاسـم خـو   ديدراسات فـي علـم األصـول، سـ     .۵۲

  ،:المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهـل بيـت   ةسسه دائرؤچاپ اول، قم، م ،يشاهرود

  .ق.  ه۱۴۱۹

قـم،  چـاپ اول،   داول،يشه يعامل يمحمدبن مک ة،يفقه االمام يف ةيالشرع الدروس .۵۳

  .ق.  ه۱۴۱۲ ،نيجامعه مدرس

موسسـة النشـر   قـم،  دروس في علم األصـول، محمـد بـاقر صـدر، چـاپ پـنجم،        .۵۴

  .ق.   ه۱۴۱۸،  االسالمي

چـاپ   م،يمحسن حک ديتعليقة وجيزة علي مناسك الحج، (نائيني)، س ،دليل الناسك .۵۵

  . ق.  ه۱۴۱۶مدرسه دار الحكمة، سوم، نجف اشرف، 

حـوزه نماينـدگي ولـي فقيـه در      سندگان،ياز نو ي، جمع»ميقات الحج«دو فصلنامه  .۵۶

  تا. ، بيامور حج و زيارت، تهران

مؤسسـه آل  قـم،   ،يشـرح ارشـاد االذهـان، محمـدباقر سـبزوار      يالمعاد فـ  رةيذخ .۵۷

  .تا ي، ب:البيت

دفتـر  چـاپ سـوم، قـم،    طوسـي،   خيحسـن شـ   بـن  ابوجعفر محمـد  ،يالطوس رجال .۵۸

    .ق.  ه۱۴۲۷،  انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

معرفة الرجال)، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز كشـي،   اختيار( رجال الكشي .۵۹

  .ق.   ه۱۴۹۰مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد، ،  به کوشش دكتر حسن مصطفوي
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علـي نجاشـي،    بـن  ، ابوالحسن احمد)أسماء مصنفي الشيعة فهرست( يرجال النجاش .۶۰

  .ق.  ه۱۴۰۷ ن،يجامعة المدرسقم، 

انتشـارات دفتـر تبليغـات اسـالمي،     قم،  ،يعامل يمک بن ئل الشهيد األول، محمدرسا .۶۱

  .تا يب

عـاملي (شـهيد ثـاني)، چـاپ اول، قـم،        علـي  بـن  رسائل الشهيد الثاني، زين الـدين  .۶۲

    .ق.  ه۱۴۲۱  انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، 

كتابخانه آيـة  چاپ اول، قم، انتشارات  ،يمحمد حل بن الرسائل العشر، ابن فهد احمد .۶۳

  .ق.  ه۱۴۱۳اهللا مرعشي نجفي، 

نراقي، چاپ اول، قم، كنگـره نـراقيين     محمد مهدي بن رسائل و مسائل، مولي احمد .۶۴

  .ق.   ه۱۴۲۲،  مال مهدي و مال احمد

    .ق.  ه۱۴۱۰،  سسه مطبوعاتي اسماعيليانؤالرسائل، امام خميني، چاپ اول، قم، م .۶۵

قـم،   ،يثـان  ديشـه  يعـامل  يعل بن نيالد نيزشرح ارشاد االذهان،  يالجنان ف روض .۶۶

  .تا ي، ب:البيت مؤسسه آل

 ،يثـان  ديشـه  يعـامل  يعلـ  بـن  نيالـد  نيالبهية في شرح اللمعة الدمشقية، ز الروضة .۶۷

  .ق.  ه۱۴۱۰كالنتر، چاپ اول، قم، كتابفروشي داوري،  هيحاش

، قـم المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه، محمد تقي مجلسي، چاپ دوم،  روضة .۶۸

    .ق.   ه۱۴۰۶ور، پمؤسسه فرهنگي اسالمي كوشان

، :محمد طباطبايي، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت بن علي ديالمسائل، س رياض .۶۹

  .ق.  ه۱۴۱۸

ـ الغر يو اهل السنة، سام ةياالمام نيب ةيديالز .۷۰ ـ   ،يري جـا، دار الکتـاب    يچـاپ اول، ب

  .ق.  ه۱۴۲۶ ،ياالسالم

  .ق.    ه۱۴۱۸دار األضواء،  روت،يچاپ اول، ب ،يانجعفر سبح خ،يموکب التار يف ةيديالز .۷۱

جامعــة قــم، ، ابــن ادريــس حلــي، چــاپ دوم،  الحــاوي لتحريــر الفتــاوي الســرائر .۷۲

  .ق.   ه۱۴۱۰، نيالمدرس
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چاپ دوم، تهـران، دار   دوست،ياصول التجزئة و االعراب، ابوالقاسم عل يف ليسلسب .۷۳

  .ق.  ه۱۴۲۵االسوة، 

مؤسسة أم بيروت، چاپ اول،  ،يمحمد سند بحرانسند العروة الوثقي، كتاب الحج،  .۷۴

  .ق.   ه۱۴۲۳،  القري للتحقيق و النشر

ي، محمد بن عيسی ترمذی، بـه کوشـش عبـدالرحمان محمـد عثمـان،      سنن الترمذ .۷۵

  .ق.  ه۱۴۰۳چاپ دوم، بيروت، دارالفکر، 

  .ق.  ه۱۴۰۸ ان،يلياسماع قم، چاپ دوم، ،يشرائع االسالم، جعفربن حسن محقق حل .۷۶

 ..تا يألزهار، اإلمام أحمد المرتضي، صنعاء، مكتبة غمضان، با شرح .۷۷

 ة،يـ دار الکتـب العلم  روت،يـ ب ،ياسـتراباد  نيالـد  يرضـ  ة،يالشاف يعل يالرض شرح .۷۸

  .م۱۹۷۵

حسـن عمـر،    وسفيبه کوشش  ،ياستراباد نيالد يرض ة،يالکاف يعل يالرض شرح .۷۹

  .ق.  ه۱۳۹۸ ونس،يجامعة قار جا، يب

اءالدين عراقي، چاپ اول، قم، دفتر انتشـارات اسـالمي   تبصرة المتعلمين، ضي شرح .۸۰

  .ق.   ه۱۴۱۴وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 

مازنـدراني، چـاپ اول، قـم، دار     محمـد صـالح    بن شرح فروع الكافي، محمد هادي .۸۱

    .ق.  ه۱۴۲۹،  الحديث للطباعة و النشر

، به کوشش احمـد   حماد بن جوهري اسماعيل  ،)اللغة و صحاح العربية تاجالصحاح ( .۸۲

    .ق.  ه۱۴۱۰ ، بيروت، دار العلم للماليين،  چاپ اول  عطار، عبدالغفور

  .ق.    ه۱۴۲۷،  چاپ اول، قم، دار الصديقة الشهيدة ،يزيتبر  علي بن صراط النجاة، جواد .۸۳

  .ق.    ه۱۴۱۶،  چاپ اول، قم، مكتب نشر المنتخب ،ييابوالقاسم خو ديصراط النجاة، س .۸۴

انتشـارات دارالعلـم،   سی و پنجم، قم،  چاپ ،ييطباطبا دمحمدرضايسساده،  صرف .۸۵

  .ش.  ه۱۳۷۴

الوثقي (المحشي)، سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، چـاپ اول، قـم، دفتـر     العروة .۸۶

  .ق.  ه۱۴۱۹انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 
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(شـارحان امـام    ،يياالعروة الوثقي مع التعليقات، يزدي، سـيد محمـد كـاظم طباطبـ     .۸۷

خميني، سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمد رضا گلپايگاني، ناصـر مكـارم شـيرازي)،    

  .ق.  ه۱۴۲۸، ۷طالب ابي بن اول، قم، انتشارات مدرسه امام عليچاپ 

يـزدي، چـاپ اول، قـم، دفتـر       سيد محمد كاظم طباطبـايي  ،يالعروة الوثقي، محش .۸۸

  .ق.   ه۱۴۱۹انتشارات اسالمي، 

صـدوق، چـاپ اول، قـم، كتابفروشـي      خيرائع، محمد بن علي بن بابويه شالش علل .۸۹

  .ق.  ه۱۳۸۶،  داوري

دار العلـم   روت،يـ بچاپ اول،  ه،يعلم أصول الفقه في ثوبه الجديد، محمدجواد مغن .۹۰

  .م۱۹۷۵،  للماليين

  .ق.  ه۱۴۱۰، چاپ دوم، قم، منشورات الهجرة ،يدياحمد فراه بن ليخل العين، .۹۱

صـدوق، بـه کوشـش مهـدي      خي، محمد بن علي بن بابويه ش 7أخبار الرضا عيون .۹۲

   .ق.  ه۱۳۷۸،  ، نشر جهان ، تهران ، چاپ اول الجوردي

دکـانی؛ چـاپ اول, قـم, مؤسسـه     از ديدگاه فريقين, حميد کمالی ار غروب شرعی .۹۳

  ه.ش۱۳۹۳فرهنگی هنری مشعر, 

قمـي،   يحسن ميـرزا محمد  بن ، ابوالقاسم األيام في ما يتعلق بالحالل و الحرام غنائم .۹۴

  .ق.   ه۱۴۱۸ ،يمکتبةاالعالم االسالممشهد، چاپ اول، 

زمخشري، چاپ اول، بيروت، دار الكتـب   عمر  بن الفائق في غريب الحديث، محمود .۹۵

  .ق.  ه۱۴۱۷،  العلمية

چـاپ اول، قـم، انتشـارات مدرسـه امـام       ،يرازيالفتاوي الجديدة، ناصر مکارم شـ  .۹۶

   .ق.  ه۱۴۲۷،  7طالب ابي بن علي

، قـم، مجمـع الفكـر     ، چاپ نهـم  انصاري خيمحمد امين ش بن األصول، مرتضي فرائد .۹۷

  .ق.  ه۱۴۲۸االسالمي، 

  .ش.  ه۱۳۷۹چاپ اول، قم، عالمة،  ،ياصفهان يملک يفرهنگ اصطالحات اصول، مجتب .۹۸
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،  نشـر نـي  تهـران،  چاپ ششم،  ،ييوال يسيفرهنگ تشريحي اصطالحات اصول، ع .۹۹

  . ش.  ه۱۳۸۷ 

  .ق.  ه۱۴۰۹چاپ سوم، دمشق، دار الفکر،  ،يليو ادلته، وهبة الزح يماالسال الفقه .۱۰۰

ــم،  چــاپ دوم، ،يگــانيگلپا يفقــه الحــج، لطــف اهللا صــاف  .۱۰۱ مؤسســه حضــرت ق

   .ق.  ه۱۴۲۳  ، 3معصومه

چاپ اول، ، عبدالرحمن جزيري، :علي المذاهب االربعة و مذهب اهل البيت الفقه .۱۰۲

  .ق.  ه۱۴۱۹دار الثقلين، بيروت، 

دار الجـواد،  چاپ دهم، بيـروت،  المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنيه،  علي الفقه .۱۰۳

 .ق.  ه۱۴۲۱

  ه۱۴۱۵،  مكتبة الصـادق تهران، بحر العلوم، چاپ اول،  يالفوائد الرجالية سيد مهد .۱۰۴

  .ق.

 ،يدفتر انتشارات اسـالم قم، چاپ ششم،  ،ينينائ نيمحمدحس رزايفوائداألصول، م .۱۰۵

 ..ق.  ه۱۴۱۷

 ةيـ طوسـي، چـاپ اول، نجـف، المکت    خيحسـن شـ   بـن  دابوجعفر محم الفهرست، .۱۰۶

  .تا يب ة،يالرضو

دار الفکـر،  دمشـق،  چاپ دوم،  ،يسعد بيالقاموس الفقهي لغة و اصطالحا، ابوج .۱۰۷

  .ق.  ه۱۴۰۸

مؤسسة الرسالة،  روت،يچاپ هفتم، ب ،يروزآباديف عقوبيمحمد ط،يالمح القاموس .۱۰۸

  .ق.  ه۱۴۲۴

   .ق.  ه۱۴۱۶،  پ اول، قم، چاپخانه مهرچا ،يالقواعد الفقهية، محمد فاضل لنکران .۱۰۹

محقق داماد، چاپ دوازدهم، تهـران، مركـز نشـر علـوم      يمصطف ديقواعد فقه، س .۱۱۰

  .ق.   ه۱۴۰۶،  اسالمي

عاملي (شهيد اول)، به کوشش سـيد عبـد الهـادي     مكي بن القواعد و الفوائد، محمد .۱۱۱

  تا.  بي د،يمف ي، چاپ اول، قم، کتابفروش حكيم
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چـاپ   ،ياکبـر غفـار   ييعقوب كليني، بـه کوشـش علـ    بن محمد ابوجعفر ،يالکاف .۱۱۲

  .ق.  ه۱۴۰۷ ة،يچهارم، تهران، دارالکتب االسالم

   .ق.   ه۱۴۰۳في الفقه، ابوالصالح تقي الدين حلبي، چاپ اول، اصفهان،  الكافي .۱۱۳

، دار  اشرف ، ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر ابن قولويه، نجف الزيارات كامل .۱۱۴

  .ق.   ه۱۳۹۸المرتضوية، 

  کتاب الحج، تقرير بحث الگلپايگاني، مقدس، چاپ سنگي. .۱۱۵

ـ   انصـاري  خيمحمد امـين شـ   بن کتاب الصالة، مرتضي .۱۱۶ جـا، لجنـة    ي، چـاپ اول، ب

  .ق.  ه۱۴۱۵االعظم،  خيلتراث الش قيالتحق

، تهران، مؤسسه تنظـيم و   چاپ اول ،ينيامام خم ياهللا موسو دروحيكتاب البيع، س .۱۱۷

   .ق.  ه۱۴۲۱ ،نشر آثار امام خميني

    .ق.  ه۱۴۱۵ ، قم، مطبعة باقري، چاپ اول  سيد حسن طباطبايي قمي،  الحج، كتاب .۱۱۸

    .ق.  ه۱۴۱۵،  چاپ اول، قم، مطبعة باقري ،يحسن قم ديكتاب الحج، س .۱۱۹

چـاپ اول،  تقريـر عبـداهللا جـوادي آملـي،     محمد محقق داماد،  ديالحج، س كتاب .۱۲۰

  .ق.  ه۱۴۰۱چاپخانه مهر، 

شـاهرودي و ابـراهيم    ريـ شاهرودي، تقر  علي حسيني بن سيد محمود،  الحج كتاب .۱۲۱

    .ق.  ه۱۴۰۲ مؤسسه انصاريان، ، قم،  جناتي، چاپ اول

(تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيلة)، محمـد فاضـل لنكرانـي،     كتاب الصالة .۱۲۲

  .ق.  ه۱۴۰۸ چاپ اول، قم، 

ظمي خراسـاني،  به کوشش محمد علي كا ،ينينائ نيمحمدحس رزايكتاب الصالة، م .۱۲۳

    .ق.  ه۱۴۱۱چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

مؤسسـه  قـم،  عبـداهللا ابـن غضـائري، چـاپ دوم،      الضـعفاء، احمـدبن ابـي    كتاب .۱۲۴

  .ق.  ه۱۴۰۶اسماعيليان، 

موسـي شـبيري زنجـاني، چـاپ اول، قـم، مؤسسـه پژوهشـي         دينكاح، سـ  كتاب .۱۲۵
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  .ق.  ه۱۴۱۹پرداز،  راي

خضر كاشف الغطاء، چاپ اول،  بن عة الغراء، جعفرالغطاء عن مبهمات الشري كشف .۱۲۶

  .تا ياصفهان، انتشارات مهدوي، ب

حسن فاضل هندي، چاپ اول،  بن كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، محمد .۱۲۷

 .ق.   ه۱۴۱۶دفتر انتشارات اسالمي،  قم، 

  ق..  ه۱۴۲۳ ن،يجامعة المدرسقم، چاپ اول،  ،ياالحکام، محمدباقر سبزوار ةيکفا .۱۲۸

  .ق.  ه۱۴۱۴العرب، محمدبن مکرم ابن منظور، چاپ سوم، بيروت، دار صادر،  لسان .۱۲۹

محمد صدر، چاپ اول، بيروت، دار األضواء للطباعة و النشر و  ديما وراء الفقه، س .۱۳۰

  .ق.   ه۱۴۲۰التوزيع، 

مأخذشناسي قواعد فقهي، مركز مطالعات و تحقيقـات اسـالمي، چـاپ اول، قـم،      .۱۳۱

  .ق.   ه۱۴۲۱ي، دفتر انتشارات اسالم

دفتـر انتشـارات   قم، ،  چاپ چهارم ،يمحمد کاظم مصطفو ديمائة قاعدة فقهية، س .۱۳۲

    .ق.  ه۱۴۲۱اسالمي، 

مباني تحرير الوسيلة، القضاء و الشهادات، محمد مؤمن، تهران، چاپ اول، مؤسسه  .۱۳۳

  .ق.  ه۱۴۲۲تنظيم و نشر آثار امام خميني، 

طوسـي، چـاپ سـوم،     خيحسـن شـ   بـن  ابوجعفر محمد ة،يفقه االمام يف المبسوط .۱۳۴

  .ق.   ه۱۳۸۷ ة،يالمرتضو المکتبةتهران، 

  .ق.  ه۱۴۰۳ ن،يجامعة المدرسقم،  ،يلياحمد اردب يالفائدة والبرهان، مول مجمع .۱۳۵

  تا.  جا، دار الفکر، بي يب ،يشرف نوو بن نيالد ييشرح المهذب، مح المجموع .۱۳۶

کوشش عبدالرحيم بروجـردي و  به  ،يقم  بابويه بن مجموعة فتاوي ابن بابويه، علي .۱۳۷

  .ق.  ه۱۴۰۶چاپخانه اخالص،  پناه اشتهاردي، چاپ اول، قم،  علي

عبـاد، چـاپ اول،    بـن  اسـماعيل ـ   كافي الكفـاة ـ   عباد بن في اللغة، صاحب المحيط .۱۳۸

  .ق.  ه۱۴۱۴بيروت، نشر عالم الكتاب، 
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جامعـة  قـم،  حسن بن يوسف بن مطهر عالمه حلي، چـاپ اول،   عة،يالش مختلف .۱۳۹

  .ق.  ه۱۴۱۳ ن،يلمدرسا

  .ق.    ه۱۴۱۰ ت،يمؤسسه آل الب روت،يچاپ اول، ب ،يعامل يدعلياالحکام، س مدارک .۱۴۰

علي پناه اشتهاردي، چاپ اول، تهران، دار األسوة للطباعة و  ،يالعروة الوثق مدارك .۱۴۱

  .ق.  ه۱۴۱۷النشر، 

زيز سـالر، بـه   عبد الع بن ، حمزة العلوية و األحكام النبوية في الفقه اإلمامي المراسم .۱۴۲

  .ق.  ه۱۴۰۴کوشش محمود بستاني، چاپ اول، قم، منشورات الحرمين، 

العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر مجلسـي، چـاپ دوم، تهـران،     مرآة .۱۴۳

  .ق.   ه۱۴۰۴دار الكتب اإلسالمية، 

 ،يثـان  ديشـه  يعـامل  يعلـ  بن نيالد نياألفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالم، ز مسالك .۱۴۴

  .ق.  ه۱۴۱۳قم، مؤسسة المعارف اإلسالمية،  چاپ اول،

چاپ اول، قم، چاپخانـه   ،يکاشان فياهللا شر بيمستقصي مدارك القواعد، مال حب .۱۴۵

  .ق.   ه۱۴۰۴،  علميه

 ر،يچاپ اول، قم، مؤسسـة دارالتفسـ   م،يمحسن حک ديالعروة الوثقي، س مستمسك .۱۴۶

  .ق.  ه۱۴۱۶

 روت،يچاپ اول، ب ،ينراق ياحمدبن محمدمهد عة،ياحکام الشر يف عةيالش مستند .۱۴۷

  .ق.  ه۱۴۱۵ ،:تيالب مؤسسه آل

 ديبهائي، بـه کوشـش سـ    خيحسين عاملي ش بن بهاء الدين محمد ن،يالشمس مشرق .۱۴۸

  .ق.   ه۱۴۱۴مجمع البحوث اإلسالمية،  مهدي رجائي، چاپ اول، مشهد،

، قـم، مؤسسـة    محمد اكمل وحيد بهبهاني، چاپ اول بن ، محمد باقر الظالم مصابيح .۱۴۹

   .ق.  ه۱۴۲۴عالمة المجدد الوحيد البهبهاني، ال

  .ق.  ه۱۴۱۶،  مؤسسة الجعفريةقم،  چاپ اول، ،يآقارضا همدان ه،يالفق مصباح .۱۵۰

محمد فيومي، چاپ اول، قم، دار  بن المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، احمد .۱۵۱

   تا.  ، بي الرضي
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قـم،   اپ دوم،چـ  ،يقمـ  ييطباطبـا  يتقـ  ديمصباح الناسك في شرح المناسك، س .۱۵۲

   .ق.  ه۱۴۲۵،  انتشارات محالتي

،  آملـي، چـاپ اول    مصباح الهدي في شـرح العـروة الـوثقي، ميـرزا محمـد تقـي       .۱۵۳

    .ق.  ه۱۳۸۰تهران،

  .ش.  ه۱۳۷۷نا،  يقم، ب ،ينيمشک يعل رزايمصطلحات الفقه، م .۱۵۴

چاپ  ،يمحمدامين انصاري، به کوشش ابوالقاسم کالنتر بن مطارح األنظار، مرتضي .۱۵۵

    .ق.  ه۱۴۰۴،   :ل، قم، موسسة آل البيتاو

صـدوق، دفتـر انتشـارات اسـالمي      خيمعاني األخبار، محمد بن علي بن بابويه شـ  .۱۵۶

  .ق.  ه۱۴۰۳وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

الشهداء،  ديقم، مؤسسة س ،يشرح المختصر، جعفربن حسن محقق حل يف المعتبر .۱۵۷

  .تا يب

دار ابـن   روت،يـ راسـخ، چـاپ اول، ب    عبد المنان معجم اصطالحات أصول الفقه، .۱۵۸

  .ق.  ه۱۴۲۴حزم، 

جا، نرم افـزار   يتا، ب يعبدالرحمن محمود، ب معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية، .۱۵۹

  .:تيجامع فقه اهل ب

  .ق.  ه۱۴۰۳ نةالعلم،يمدقم، ابوالقاسم خويي، چاپ سوم،  ديس ث،يرجال الحد معجم .۱۶۰

احمد ابن فارس، عبدالسالم محمدهارون، مکتب  نياللغة، ابوالحس سييمقا معجم .۱۶۱

  ي.االعالم االسالم

  .تا يب ،يدار الکتاب العرب روت،يقدامه، ب بن عبداهللا ،يالمغن .۱۶۲

 ياهللا مرعشـ  ةيـ اول، قم، انتشارات کتابخانه آچاپ  ،يکاشان ضيمفاتيح الشرائع، ف .۱۶۳

  تا.  يب ،ينجف

  .ق.    ه۱۴۱۲ ن،يعة المدرسجامقم، چاپ دوم،  ،يعامل دمحمدجواديالکرامة، س مفتاح .۱۶۴

محمد راغب اصفهاني، به کوشـش صـفوان    بن في غريب القرآن، حسين المفردات .۱۶۵

   .ق.   ه۱۴۱۲الدار الشامية، ـ  دار العلم ، سوريه ـ عدنان داودي، چاپ اول، بيروت
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چاپ اول، قـم،   ،يمحمد آل عصفور بحران بن نيالمقتطف من كتاب الجوهرة، حس .۱۶۶

  .ق.   ه۱۴۲۱،  كتابفروشي محالتي

 ، قـم، 7يصـدوق، مؤسسـة االمـام الهـاد     خيمحمد بن علي بن بابويه ش المقنع، .۱۶۷

  .ق.  ه۱۴۱۵

مهـدي   دياألخيار في فهم تهذيب األخبار، محمد باقر مجلسي، به کوشش س مالذ .۱۶۸

  .ق.  ه۱۴۰۶كتابخانه آية اهللا مرعشي نجفي، قم، ، چاپ اول،  رجائي

دفتـر  چاپ دوم، قـم،  صدوق،  خيبويه شمحمد بن علي بن با ه،يالفق حضرهيال من .۱۶۹

    .ق.  ه۱۴۱۳،  انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

پژوهشـکده   سـندگان، ياز نو يجمعـ  به کوشش ،امام خميني ،يمناسک حج محش .۱۷۰

  ش..  ه۱۳۹۳تهران، مشعر،  ارت،يحج و ز

  .ات يب، جا يب ،يا خامنه ينيحس يعل ديحج، س مناسک .۱۷۱

  .ق.   ه۱۴۱۱،  چاپ اول، قم، چاپخانه مهر ،ييابوالقاسم خو ديحج، سمناسك ال .۱۷۲

  .ق.  ه۱۴۲۶نشر مشعر، تهران، چاپ اول،  ،يا خامنه ينيحس يعل ديالحج، س مناسك .۱۷۳

چـاپ اول، قـم، مؤسسـة الـوالء        ،يشـبيري زنجـان   يموسـ  ديمناسك الحج، سـ  .۱۷۴

  .ق.  ه۱۴۲۱ للدراسات،

چاپ اول، قم، انتشارات مدرسـة اإلمـام   شيرازي،   ، ناصر مكارم جامع حج مناسك .۱۷۵

  .ق.  ه۱۴۲۶،  7طالب بيا بن  علي

خمينـي، چـاپ     مناسك عمره مفرده (محشي ويژه بانوان)، سيد روح اهللا موسـوي  .۱۷۶

    .ق.  ه۱۴۲۸تهران، نشر مشعر، ،  سي و چهارم

، قـم، انتشـارات مدرسـة    موسـ چـاپ   ،يرازيمناسك عمره مفرده، ناصر مکارم ش .۱۷۷

   .ق.  ه۱۴۲۸،  7طالب بيا بن  اإلمام علي

عاملي، چـاپ اول، قـم،    مناهج األخيار في شرح االستبصار، مير سيد احمد علوي  .۱۷۸

  .تا ي، ب مؤسسه اسماعيليان
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چاپ   اسماعيل حائري مازندراني،  بن المقال في أحوال الرجال، شيخ محمد منتهي .۱۷۹

   .ق.   ه۱۴۱۶، :مؤسسه آل البيتقم، اول، 

ابوالقاسم خويي، چاپ اول، قم، مؤسسة إحيـاء آثـار    ديساإلمام الخوئي،  موسوعة .۱۸۰

  .ق.  ه۱۴۱۸، اإلمام الخوئي

 ياصدار المجلس االعلـ قاهره، المقارن، جمال عبدالناصر،  يالفقه االسالم موسوعة .۱۸۱

  .ق.  ه۱۳۸۶ ه،يللشئون االسالم

محمـود هاشـمي    دي، سـ :الفقه اإلسالمي طبقـا لمـذهب أهـل البيـت     موسوعة .۱۸۲

مؤسسه دائرة المعـارف   قم، اول،  ش جمعي از پژوهشگران، چاپ به کوش  ،يشاهرود

  .ق.  ه۱۴۲۳فقه اسالمي، 

،  7چاپ اول، قم، مؤسسه امـام صـادق   ،يموسوعة طبقات الفقهاء، جعفر سبحان .۱۸۳

  تا.  بي

  .ق.  ه۱۴۱۳ سبزواري، قم، مؤسسة المنار، يمهذب األحکام، عبداالعل .۱۸۴

حلي، چـاپ   محمد  بن ل الدين احمدالمهذب البارع في شرح المختصر النافع، جما .۱۸۵

  .ق.   ه۱۴۰۷اول، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

  .ق.  ه۱۴۰۶ ن،يجامعة المدرسقم، ، چاپ اول،  قاضي ابن براج المهذب، .۱۸۶

  ميقات حج، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت، تهران. .۱۸۷

بفروشـي  كتاتهـران،  شوشـتري، چـاپ اول،    النجعة في شرح اللمعة، محمـد تقـي   .۱۸۸

  .ق.  ه۱۴۰۶،  صدوق

،  شيخ محمد فاضل لنكراني ريالتقرير، محمدحسين طباطبائي بروجردي، تقر نهاية .۱۸۹

  .تا يب جا، يب

، قم،  بن اثير جزري، چاپ اول  ، مبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث و األثر .۱۹۰

  .تا ي، ب مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان

طوسي، چـاپ دوم،   خيحسن ش بن جعفر محمدابو ،يمجردالفقه والفتاو يف النهاية .۱۹۱

  .ق.  ه۱۴۰۰ ،يدار الکتاب العرب روت،يب
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  .ق.  ه۱۲۵۵ ل،يدار الج روت،يعلي شوكاني، ب بن نيل األوطار، محمد .۱۹۲

مکتبـــة االمـــام اصـــفهان، چــاپ اول،   ،يکاشـــان ضيمالمحســـن فـــ ،يالــواف  .۱۹۳

  .ق.  ه۱۴۰۶، 7نيرالمؤمنيام

مؤسسـه آل   روت،يـ چـاپ اول، ب  ،يحر عامل خيمحمدبن حسن ش عة،يالش وسائل .۱۹۴

  .ق.  ه۱۴۱۳ ،:تيالب

إلي نيل الفضيلة، محمد بن علي بن حمزه طوسي، به کوشش شيخ محمد  الوسيلة .۱۹۵

 .ق.   ه۱۴۰۸مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي،  حسون، چاپ اول، قم،


