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، بـه  ).ق٢١٣-٨.م(ابـن هشـام    :السيرة النبويـه 

بيــروت، مصــطفي الســقاء و ديگــران،  كوشــش

ــه ــة العلمي ــه؛ المكتب ــج البالغ ــرح نه ــن :ش  اب

ــي ــد  اب ــش ).ق٦٥٦.م(الحدي ــه كوش ــد  ، ب محم

؛ ق١٣٧٨، هبوالفضــل، دار احيــاء الكتــب العربيــا

ــحاح ــش ).ق٣٩٣.م(الجــوهري  :الص ــه كوش ، ب

ــار اح ــد العط ــين ، م ــم للمالي ــروت، دار العل ، بي

ــري ؛ ق١٤٠٧ ــات الكبـ ــعد   :الطبقـ ــن سـ ابـ

العلـل و معرفـة   ؛ بيروت، دار صادر، ).ق٢٣٠.م(

، به کوشش ).ق٢٤١.م(احمد بن حنبل  :الرجال

عمـدة االخبـارفي مدينـة     ؛وصي الدين، رياض

قـرن  (احمد بـن عبدالحميـد العباسـي     :المختار

، اسـعد  مدينه، به کوشش محمد الطيب، ).ق١٠

، به ).ق١٧٥.م(خليل  :العين ؛درابزوني الحسيني

ــي و  ، ههجــر، دار الالســامرائيكوشــش المخزوم

ابـن سـالّم الهـروي     :غريب الحـديث ؛ ق١٤٠٩

، خـان  محمد عبدالمعيد ، به كوشش).ق٢٢٤.م(

ــي ــاب العرب ــب ؛ ق١٣٩٦، بيــروت، دار الكت غري

، بيــروت، دار ).ق٢٧٦.م( هابــن قتيبــ :الحــديث

ابن حجـر   :فتح الباري؛ ق١٤٠٨، لعلميهالكتب ا

ــقالني  ــه ، ).ق٨٥٢.م(العس ــروت، دار المعرف ؛ بي

قـم، ادب  ، ).ق٧١١.م(ابن منظـور   :لسان العرب

ــوزه ــد ؛ ق١٤٠٥، الح ــع الزوائ ــي  :مجم الهيثم

، بيــــروت، دار الكتــــاب العربــــي، ).ق٨٠٧.م(

، ).ق٤٢٥.م(الراغب  :محاضرات االدباء؛ ق١٤٠٢

ــاع  ــه كوشــش عمــر الطب ــمبيــر، ب ، وت، دار القل

مراصداالطالع علي اسماء االمکنـة و  ؛ ق١٤٢٠

ــاع ــدادي    :البق ــدالمؤمن بغ ــدين عب ــفي ال ص

 ؛ق١٤١٢، بيـــروت، دار الجميـــل ، ).ق٦٥٨.م(

ابوعبيد البكري، به كوشش  :المسالك والممالك

غـرب  ، دار الادريان، فان ليـوفن و انـدري فيـري   

المســــتدرك علــــي ؛ م١٩٩٢االســــالمي، 

، بـه  ).ق٤٠٥.م(م النيشابوري الحاك :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦، بيروت، دار المعرفه، مرعشلي كوشش

محمـد   :المعالم االثيـرة فـي السـنة و السـيره    

 ؛ق١٤١١، دمشق، دار القلم، محمد حسن شراب

، ).ق٦٢٦.م(يــاقوت الحمــوي  :معجــم البلــدان

الواقـدي   :المغـازي ؛ م١٩٩٥، بيروت، دار صـادر 

 مارســدن جــونس،  ، بــه كوشــش ).ق٢٠٧.م(

موسوعة مکة المکرمة ؛ ق١٤٠٩، بيروت، اعلمي

مصـر،  احمـد زکـي يمـاني،     :و المدينة المنـوره 

  .ق١٤٢٨مؤسسة الفرقان، 

  محمد غفوري

���

 ، دارايسـاکن منـاطق دور از مکـه    :آفاقي

  حج  زمينه در ويژهاحکام 

در لغت ) جمع افق(آفاقي، منسوب به آفاق 
 حومــهبــه معنــاي کســي اســت کــه از کرانــه و 

رايـج  ايـن واژه   ،به نظر برخي ١.باشد ينيسرزم
، بـرخالف ضـوابط متعـارف ادب    در زبان فقها
زيرا همـواره اسـم مفـرد منسـوب      ؛عربي است

از اين رو برخي اصل آن را اُفُقـي يـا    ٢.شود مي
آفـاقي بـه    ،در اصطالح فقهـي  ٣.اند اَفَقي دانسته

شود که در منـاطق دور از مکـه    کسي گفته مي
) بيـرون از منطقـه حـرم مکـه     :رو به تعبير ديگ(

، ۲۲/حـج (از اين مفهوم در قـرآن   ٤.سکنا دارد
�����������������������������������������������������������

 ،٦-٥، ص١٠؛ لســان العــرب، ج٣٨، ص٣النهايــه، ابــن اثيــر، ج. ١

  .»افق«

  .٥١٥، ص٢حاشية رد المحتار، ج. ٢

  .»افق«، ٦، ص١٣؛ تاج العروس، ج١٤٤٦، ص٤الصحاح، ج. ٣

ــک. ٤ ــاء، ج: ن ــة الفقه ــار، ج٣٩٤، ص١تحف ــية رد المحت ، ٢؛ حاش

.٣٦لغة الفقهاء، ص؛ معجم ٥١٥-٥١٤ص
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ا�اد« با) ۲۵
مختلف ياد  يتعابير باو در فقه  ١»*

، أهــل ٢شــده اســت؛ از جملــه أهــل اآلفــاق    
اي  در برابـر، پـاره   ٥.البعيـد  و ٤، النـائى ٣األمصار

منابع فقهي، به کسي که در محدوده مواقيت و 
 ؛انـد  باشـد بسـتاني گفتـه    بيرون از منطقـه حـرم  

محـدوده   ايـن عـامر در   بنـي  رو که بسـتان  ازآن
فــرد  دربــارهتعــابير قــرآن  ٦.قــرار داشــته اســت

، ۲۲/حـج ( ٧»*��������«ساکن در منطقه حـرم،  
� �	«و ) ۲۵ ��� ٨)۱۹۶  ،۲/بقـره (» *��������

 يشخصـ  چنـين  دربـاره  ،در منابع فقهـي  .است
 ١١ل حـرم ، اه١٠، اهل مکه٩تعابيري چون حرمي

  .به کار رفته است ١٢و مقيم
نکته مهم براي تشخيص مفهوم دقيق آفاقي از 

�����������������������������������������������������������
.٢٢٠؛ زبدة البيان، ص٦٧، نامه ٣نهج البالغه، ج. ١

ــري، ج . ٢ ــة الکب ــة البهيــه، ج ٣٧٢-٣٧١، ص١المدون ، ٢؛ الروض

  .٤٠٢، ٣٢١، ص١٤؛ الحدائق، ج٢١٧ص

؛ ١٨، ص١٢المبسوط، سرخسـي، ج : ؛ قس٣٩٥المقنعه، ص: نک. ٣

.٥٦٥، ٥٥٩، ص١تحرير االحکام، ج

؛ الحــدائق، ١٨٤، ص٣ذکــري، ج؛ ٣٣١-٣٣٠، ص١الــدروس، ج. ٤

  .٣٢١-٣٢٠، ص١٤ج

؛ ٥١، ص٧؛ تـذکرة الفقهـاء، ج  ٣٨٦، ص١تحفـة الفقهـاء، ج  :نک. ٥

.٥، ص١٨جواهر الکالم، ج

  .٣٩٥-٣٩٤، ص١تحفة الفقهاء، ج: نک. ٦

؛ زبـدة  ٧٢٩، ص٢؛ المعتبـر، ج ٦٧، نامـه  ٣نهج البالغـه، ج : نک. ٧

  .٢٢٠البيان، ص

.١٢٨، ص٧عزيز، ج؛ فتح ال٤١١، ص١تحفة الفقهاء، ج. ٨

 ٦٣٧، ص٢؛ حاشية رد المحتار، ج٣٧٥، ص١النهايه، ابن ايثر، ج. ٩

، ١،المبسـوط، طوسـي، ج  ٣٧١-٣٦٩، ص١المدونة الکبـري، ج . ١٠

  .١٩١؛ الکافي،حلبي، ص٣٠٨، ٣٠٢ص

.١٢٨، ص٧؛ فتح العزيز، ج١٠٧المراسم العلويه، ص. ١١

.٣٦ -٣٥، ص٦؛ مجمع الفائده، ج١٧٨، ص١شرائع االسالم، ج. ١٢

ديدگاه فقهي، تعيين ميزان فاصله الزم از مکـه و  
به نظرمشـهور فقيهـان   . نيز مبدأ اين محاسبه است

 ۸۸حدود (ميل  ۴۸مقدار مسافت مزبور،  ١٣امامي
 ۱۲امامي فاصـله   فقيهانبرخي  ١٤.است) کيلومتر

دليل مهم اينان، تقابل  ١٥.اند ي دانستهميلي را کاف
 ؛با واژه مسـافر اسـت   )۱۹۶  ،۲/بقره(واژه حاضر 

 ۱۲(فرسـخ   چهـار زيرا حداقل سفر شرعي بايـد  
و آفـاقي  ) مقـيم (باشد که مرز ميان حاضـر  ) ميل

اين اقوال  مقدار يقيني برآمده از ،به عالوه. است
برخي در مقام جمع ميـان   ١٦.ميل است ۱۲فاصله 
 ۴۸انـد کـه مـراد از فاصـله      ديدگاه گفته اين دو

اين  ١٧.طرف مبدأ است چهارميل از هر  ۱۲ميل، 
ــا   ــياري از فقهـ ــع را بسـ ــل  جمـ ــد دليـ ــه چنـ بـ

 ١٩؛ از جمله به سبب وجود احاديثي١٨اند نپذيرفته
، »عسفان«، »ذات عرق«که ساکنان مناطقي مانند 

ميـل   ۱۲را کـه تـا مکـه بـيش از     » سرِف«و » مر«
. انـد  اهـل مکـه بـه شـمار آورده     ،٢٠فاصله دارنـد 

يافـت  در فقـه امـامي    سخني بسـيار کميـاب نيـز   
�����������������������������������������������������������

.٥٥١، ص١؛ ذخيرة المعاد، ج٧٨٥، ص٢المعتبر، ج. ١٣

؛ تحريــر ٧٨٤، ص٢؛ المعتبــر، ج٢٠٦النهايــه، طوســي، ص . ١٤

  .٥٥٨، ص١االحکام، ج

ــي، ج . ١٥ ــوط، طوس ــيله، ص٣٠٦، ص١االمبس ــة ١٥٧؛ الوس ؛ غني

  . ١٥١النزوع، ص

.٩، ص١٨جواهر الکالم، ج. ١٦

 ؛ مجمــع٣٣٦، ص١؛ کشــف الرمــوز، ج٥١٩، ص١الســرائر، ج. ١٧

.١٥، ص٦الفائده، ج

  .٥٥١، ص١؛ ذخيرة المعاد، ج٢٧، ص٤مختلف الشيعه، ج. ١٨

.١٥٨-١٥٧، ص٢؛ االستبصار، ج٣٣-٣٢، ص٥تهذيب، ج .١٩

  .٢٧٧، ص١؛ کشف اللثام، ج٢٦، ص٤مختلف الشيعه،ج. ٢٠



آفاقي

ب

44�

که آفاقي را بر کساني اطالق کرده کـه   شود مي
  ١.ميل فاصله دارند۱۸با مکه بيش از 

مبـدأ   ۲/بقـره  ۱۹۶به استناد ظاهر آيـه  برخي 
 مســـجدالحراممحاســـبه مســـافت مزبـــور را   

حه و برخي ديگر با اسـتناد بـه صـحي    ٢اند دانسته
 ۱بر مکـه در آيـه    مسجدالحرامزراره و اطالق 

  ٣.اند مبدأ را مکه به شمار آورده ۱۷/اسراء
هـاي   اهالي سـرزمين  ٥و شافعي ٤حنفي فقيهان

مخصـوص   هـاي  مکـان (بيرون از حدود مواقيت 
را نيــز آفــاقي  ) بــراي محــرم شــدن حاجيــان   

غير ساکنان مکه  آفاقي را بر ٦مالکيان .اند شمرده
حنبليان فاصله به ميـزان مسـافت   . دان اطالق کرده

مســافتي کــه ســبب شکســته شــدن نمــاز  (قصــر 
موجــب ترتّــب احکــام آفــاقي    را ) شــود مــي

  حـد مســافت  آن کـه بـه   بـا عنايـت   ٧.انـد  دانسـته 
توان اين نظر  مي ٨ميل است ۴۸قصر از منظر آنان 

را بــا ديــدگاه مشــهور در فقــه امــامي هماهنــگ 
حنبلي  يهانفقمبدأ اين مسافت را برخي . دانست

�����������������������������������������������������������
  . ٨، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٣٠٠، ص٤الکافي، کليني، ج: نک. ١

  .»کتاب الحج«، ١٩٣، ص٢؛ المعتمد، ج١٥٨-١٥٧الوسيله، ص. ٢

، ١١؛ مستمســـک العـــروه، ج٢٠٢، ص٢مســالک االفهـــام، ج . ٣

  .١٨٩، ص٧؛ مدارک االحکام، ج١٥٨ص

ــي، ج . ٤ ــوط، سرخس ــار، ج ١٦٩، ص٤المبس ــية رد المحت ، ٢؛ حاش

.٦٤٠ص

  .١٩٦، ص٧؛ المجموع، ج١٦٦، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٥

؛ حاشـية  ٥٠٢، ص٣؛ المغني، ج١٦٩، ص٤المبسوط،سرخسي، ج. ٦

.٢٢، ص٢وقي، جالدس

.٥٠٢، ص٣المغني، ج. ٧

.٣٥٨، ص١؛ الشرح الکبير، ج٤٥٣، ص٤فتح العزيز، ج. ٨

  .اند به شمار آورده ١٠و گروهي ديگر، حرم ٩مکه
 ۱۹۶بـا اسـتناد بـه آيـه      ،امامي فقيهانبه نظر 

تــرين حکــم  مهــم ١١احاديــث متــواتر و ۲/بقــره
آفــاقي آن اســت کــه از اقســام ســه گانــه حــج 

 فقـط را به جـا آورد و   *حج تمتعتنها تواند  مي
 تواند حج قران يا افـراد  در موارد اضطراري مي

 يـا  *قـران  حـج  که مقيم فرد خالف ، بربگزارد
  ١٢.است واجب او بر *افراد

حکم آفـاقي آن  از منظر فقيهان امامي، ديگر 
 ييهــا مکــاناســت کــه احــرام وي از مواقيــت و 

گيرد که در احاديث و منـابع   خاص صورت مي
سنت نيز محرم  اهل فقيهان ١٣.اند فقهي معين شده

، ١٤زم دانسـته شدن آفاقي از مواقيت خـاص را ال 
ورود بـه   بـراي عبور بدون احرام او از ميقات را 

همچنـين فقيهـان حنفـي     ١٥.اند مکه جايز ندانسته
آفاقي بودن را از شـرايط وجـوب طـواف وداع    
ــب     ــاقي واجـ ــر آفـ ــر غيـ ــمرده و آن را بـ برشـ

شافعي که قائل بايد دانست در نظر  ١٦.اند ندانسته
به استحباب اين طواف است، الزمـه اختصـاص   

�����������������������������������������������������������

.٤٤٠، ص٣االنصاف، ج. ٩

.٤٤٠، ص٣االنصاف، ج. ١٠

.٢٤٥-٢٣٩، ص١١وسائل الشيعه، ج: نک. ١١

، ١؛ قواعد االحکـام، ج ٢٧٢، ص٢؛ الخالف، ج٣٨٩المقنعه، ص. ١٢

  .٤٥١ص

  .٥٦١، ص١حرير االحکام، ج؛ ت٢٨٩-٢٨٨، ص١کفاية االثر، ج. ١٣

  .١٩٦، ص٧المجموع، ج. ١٤

  .٤٢٧، ص٣؛ االنصاف، ج٢١٧، ص٣المغني، ج. ١٥

  .١٤٢، ص٢بدائع الصنائع، ج. ١٦
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ــاقي، تفــاوت ميــان تکــاليف  وجــ ــه آف وب آن ب
آفاقي و غيرآفاقي در حـج اسـت کـه پـذيرفتني     

حـج   *از شرايط اسـتطاعت  گفتني است ١.نيست
هزينه و وسـيله  (داشتن زاد و راحله  آفاقي،براي 
مقيم در مکه ايـن   گزار حجاما براي است، ) سفر

نيز ( ٢.شرط وجود ندارد
←
  )استطاعت 

اگـر آفـاقي مـدتي     ٣امامي فقيهاناز ديدگاه 
مسـتطيع   جـا  همـان در مکه اقامت گزيند و در 

. گـردد  شود، وظيفه او به افراد و قران مبدل مي
البته در تعيين ايـن مـدت ميـان آنـان اخـتالف      

ــت ــه     .اس ــتناد ب ــا اس ــامي ب ــان ام ــهور فقيه مش
، گذشـت دو سـال کامـل و ورود بـه     ٤روايـات 

تبـــديل وظيفـــه ايـــن  موجـــبســال ســـوم را  
را کامل سه سال اقامت  ٦؛ ولي برخي٥اند دانسته

البتـه گروهـي   . اند اين تبديل الزم شمرده براي
ورود بـه سـال   برآنند که بر پايه بيشتر روايات، 

 ٧.کنـد  کفايت مـي  تبديل وظيفه،براي اين دوم 
ايـن زمينـه   در  ٨مـدارك  مؤلف کتـاب هرچند 
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.٣٥-٣٤، ص٤المبسوط، سرخسي، ج: نک .١

؛ کشف ١٢٢، ص٢؛ بدائع الصنايع، ج٣٨٦، ص١تحفة الفقهاء، ج. ٢

.٦٥-٦٤، ص٥اللثام، ج

.٦٠٤، ص٤العروة الوثقي، ج. ٣

.٣٤، ص٥تهذيب، ج. ٤

؛ مسـالک االفهـام،   ٢٤٠، ص١؛ الشـرايع، ج ٣٤، ص٥تهذيب، ج. ٥

  .٢٠٧، ص٢ج

ــي، ص. ٦ ــه، طوس ــي، ج٢٠٦النهاي ــوط، طوس ؛ ٣٠٨، ص١؛ المبس

.٥٢٢، ص١السرائر، ج

.٦٤، ص٥؛ کشف اللثام، ج٣٣١، ص١الدروس، ج. ٧

.٢١٠، ص٧مدارک االحکام، ج. ٨

، ننهــادهتفـاوتي ميــان قصــد تـوطن و عــدم آن   
در صـورت  آنند که تنهـا  بربيشتر فقيهان امامي 

شخص عرفاً از اهل مکه به شـمار  قصد توطن، 
  ٩.شود گاه وظيفه او تبديل مي آنو  آيد مي

سنت نيز اقامـت در مکـه همـراه     فقيهان اهل
برخـي   ١٠.انـد  نيت را سبب تبديل وظيفه شمرده

نيز نيـت تـوطن قبـل از روز سـوم ايـام نحـر را       
ر اهـل  فقـه اماميـه، اگـ    پايـه  بر. اند شرط دانسته

مکــه در ســاير شــهرها قصــد تــوطن کنــد،      
يابـد؛ ولـي اقامـت     اش به تمتع انتقال مـي  وظيفه

بدون قصد توطن موجب تعيين تمتع در حق او 
انتقال از مکه  ،سنت فقه اهل بر پايه ١١.شود نمي

موجــب خــروج از  جــاي ديگــر،و اقامــت در 
  ١٢.شود حکم اهل مکه مي

ميـه،  که به نظر بيشتر فقيهـان اما  گفتني است
حـج تمتـع،   تکليـف  پس از استقرار اگر آفاقي 

اش تبـديل    وظيفـه مکه را وطن خود برگزينـد،  
  ١٣.نخواهد شد

  منابع �

 كوشـش  بـه ، ).ق٤٦٠ .م( الطوسـي  :االستبصار

 ،هاالسـالمي  كتب، دار التهران الخرسان، موسوي

 مــن الــراجح معرفــة فــي االنصــاف؛ ش١٣٦٣
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.٦٠٥، ص٤العروة الوثقي، ج. ٩

  .٥٠٠، ص٣جالمغني، . ١٠

؛ ١٧٣، ص٦؛ رياض المسـائل، ج ٢١٠، ص٧مدارک االحکام، ج. ١١

  .٩٢، ص١٨جواهر الکالم، ج

.٥٠٣-٥٠٢، ص٣المغني، ج. ١٢

.٦٠٤، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٠٨، ص٢مسالک االفهام، ج. ١٣
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ــالف ــرداوي :الخ ــه، ).ق٨٨٥.م( الم ــش ب  كوش

 العربـي،  التـراث  دار احيـاء  بيروت، حامد، حمدم

 انيسـ الكا الـدين  عـالء  :الصنائع بدائع؛ ق١٣٧٧

ــتان،، ).ق٥٨٧.م( ــة پاكسـ ــ المكتبـ  ،هالحبيبيـ

 به، ).ق١٢٠٥.م( الزبيدي :العروس تاج ؛ق١٤٠٩

 فكــر،، دار البيــروت شــيري، علــي كوشــش

 العالمــة :الشــرعيه االحكــام تحريــر ؛ق١٤١٤

 قــم، بهــادري، وشــشك بــه، ).ق٧٢٦.م( الحلــي

ــام مؤسســة ــة؛ ق١٤٢٠ ،7الصــادق االم  تحف

 الســــــمرقندي عالءالــــــدين :الفقهــــــاء

ــ كتــب، دار البيــروت، ).ق٥٣٥/٥٣٩.م(  ،هالعلمي

 الحلـــي العالمـــة :الفقهـــاء تـــذكرة؛ ق١٤١٤

ــم،، ).ق٧٢٦.م( ــت قــ ؛ ق١٤١٤ ،:آل البيــ

ــذيب ــام ته ــي :االحك ــه، ).ق٤٦٠.م( الطوس  ب

 كتـب ال ، دارتهـران  آخوندي، و موسوي كوشش

 النجفـي  :الكـالم  جـواهر ؛ ش١٣٦٥ ،هالسالميا

دار  بيـروت،  قوچـاني،  كوشـش  به، ).ق١٢٦٦.م(

 الدسوقي :الدسوقي حاشية ؛العربي التراث احياء

 حاشـية  ؛العربيـه  الكتب احياءدار ، ).ق١٢٣٠.م(

ــن :المحتــار رد ــدين اب  بــه، ).ق١٢٥٢.م( عاب

ــة كوشــش ــروت البحــوث، مكتب ــر،، دار البي  فك

 البحرانــي يوســف :الناضــره حــدائقال؛ ق١٤١٥

 نشــر قــم، آخونــدي، كوشــش بــه، ).ق١١٨٦.م(

ــالمي، ــالف؛ ش١٣٦٣ اســ ــي :الخــ  الطوســ

 و خراسـاني  علـي  سـيد  كوشش به، ).ق٤٦٠.م(

 الـدروس ؛ ق١٤١٨ اسـالمي،  نشـر  قم، ديگران،

 نشـر  قـم، ، ).ق٧٨٦.م( االول الشـهيد  :الشرعيه

 بـاقر  محمـد  :المعـاد  ذخيرة؛ ق١٤١٢ اسالمي،

 :ذكري؛ :آل البيـت ، ).ق١٠٩٠.م( اريالسبزو

 ،:آل البيــت قــم،، ).ق٧٨٦.م( االول الشــهيد

 الثــاني  الشــهيد  :البهيــه  الروضــة؛ ق١٤١٩

ــه، ).ق٩٦٥.م( ــر، كوشــش ب ــم، كالنت ــة ق  مكتب

 علـي  سـيد  :المسـائل  رياض؛ ق١٤١٠ الداوري،

 االسـالمي،  النشـر  قم،، ).ق١٢٣١.م( الطباطبائي

ــدة؛ ق١٤١٢ ــان زب ــدس :البي ــياال المق  ردبيل

 المكتبة تهران، بهبودي، كوشش به، ).ق٩٩٣.م(

 قم،، ).ق٥٩٨.م( ادريس ابن :السرائر ؛المرتضويه

 المحقـق  :االسالم شرايع؛ ق١٤١١ اسالمي، نشر

ــي ــه، ).ق٦٧٦.م( الحل ــادق ســيد كوشــش ب  ص

ــرح ؛ ق١٤٠٩ اســتقالل، تهــران، شــيرازي، الش

، دار احيــاء ).ق١٢٠١.م(ابوالبرکــات : الکبيــر

، ).ق٣٩٣.م( الجـوهري  :الصحاح ؛ربيـه الکتب الع

ــه  علــم، دار البيــروت العطــار، احمــد كوشــش ب

 محمـد  سـيد  :الوثقي العروة؛ ق١٤٠٧ للماليين،

 االسـالمي،  النشر قم،، ).ق١٣٣٧.م( يزدي كاظم

 بـه ، ).ق٥٨٥.م( الحلبـي  :النزوع غنية؛ ق١٤٢٠

 ،7صـادق  امـام  مؤسسـه  قم، بهادري، كوشش

 محمـد  بـن  يمعبـدالكر  :العزيـز  فتح؛ ق١٤١٧

 :االحكـام  قواعد ؛فكـر ، دار ال).ق٦٢٣.م( الرافعي

 االسـالمي،  النشر قم،، ).ق٧٢٦.م( الحلي العالمة

 الحلبـي  ابوالصـالح  :الفقـه  في الكافي؛ ق١٤١٣

ــه، ).ق٤٤٧.م( ــش ب ــتادي، كوش ــفهان، اس  اص

 :الكــافي؛ ق١٤٠٣ ،7المــؤمنين اميــر مكتبـة 

، تهـران  غفاري، كوشش به، ).ق٣٢٩.م( الكليني

 :الرمـوز  كشف؛ ش١٣٧٥ ،هاالسـالمي  كتبار الد

 اشـتهاردي  كوشش به، ).ق٦٩٠.م( اآلبي الفاضل

 كشــف؛ ق١٤٠٨ اســالمي، نشــر قــم، يــزدي، و

 نشـر  قـم، ، ).ق١١٣٧.م( الهنـدي  الفاضل :اللثام

 محمـد  بـن  علي :االثر كفاية؛ ق١٤١٦ اسالمي،

 كمـري،  كـوه  كوشش به، ).ق٤٠٠.م( قمي خزاز

 منظـور  ابـن  :العرب انلس؛ ق١٤٠١ بيـدار ،  قم،

ــم،، ).ق٧١١.م( ــوزة، ادب قـــ ؛ ق١٤٠٥ الحـــ

، ).ق٤٦٠.م( الطوسي :االماميه فقه في المبسوط

 ؛المرتضـويه  مكتبـة  تهران، بهبودي، كوشش به

، دار بيـروت ، ).ق٤٨٣.م( السرخسـي  :المبسوط

ــدة مجمــع؛ ق١٤٠٦ ،همعرفــال  :والبرهــان الفائ

ــق ــي المحق ــه، ).ق٩٩٣.م( االردبيل ــش ب  كوش

ــي ــران، و عراق ــم، ديگ ــارات ق ــالمي، انتش  اس

ــذب ؛ ق١٤١٦ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

 العالمـة  :الشيعه مختلف ؛فكـر ، دار ال).ق٦٧٦.م(
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 االســـالمي، النشـــر قـــم،، ).ق٧٢٦.م( الحلـــي

 علـي  بـن  محمد سيد :االحكام مدارك؛ ق١٤١٢

ــوي ــاملي الموســ ــم،، ).ق١٠٠٩.م( العــ آل  قــ

 بـن  مالـك  :الكبري المدونة؛ ق١٤١٠ ،:البيت

 المراسـم  ؛السعاده مطبعة مصر، ،).ق١٧٩.م( انس

 بـه ، ).ق٤٤٨.م( عبدالعزيز بن حمزة سالر :العلويه

 ألهـل  العـالمي  مجمـع ال قـم،  حسـيني،  كوشـش 

 تنقـيح  الـي  االفهـام  مسـالك ؛ ق١٤١٤ البيت،

 قـم، ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشـهيد  :االسالم شرايع

ــك؛ ق١٤١٦ اســالمي، معــارف ــروة مستمس  الع

 قـم، ، ).ق١٣٩٠.م( حكـيم  محسـن  سـيد  :الوثقي

 الحلـي  المحقق :المعتبر؛ ق١٤٠٤ النجفي، مكتبة

ــه، ).ق٦٧٦.م( ــهداء، مؤسسـ ؛ ش١٣٦٣ سيدالشـ

ــد ــروة معتم ــوثقي الع ــرات :ال ــوئي محاض  الخ

 دارالعلــم، مدرســة قــم، الخلخــالي،، ).ق١٤١٣.م(

 قلعجــي، محمــد :الفقهــاء لغــة معجــم؛ ق١٤٠٤

 الشـرح  و المغنـي ؛ ق١٤٠٨ نفائس،، دار البيروت

ــر ــداهللا :الكبيـ ــن عبـ ــة بـ  و) .ق٦٢٠.م( قدامـ

، دار بيــروت، ).ق٦٨٢.م( قدامــة بــن عبــدالرحمن

 قـم، ، ).ق٤١٣.م( المفيـد  :المقنعه ؛العلميه كتبال

 مبـارك  اثيـر  ابـن  :النهايه ؛ق١٤١٠ اسالمي، نشر

 محمود كوشش به، ).ق٦٠٦.م( الجزري محمد بن

؛ ش١٣٦٧ اسـماعيليان،  قم، احمد، طاهر و محمد

 آغــا كوشــش بــه، ).ق٤٦٠.م( الطوســي :لنهايــها

ــزرگ ــي، ب ــاب، دار البيــروت تهران  العربــي، كت

 بـه ، ).ق٤٠٦ م( الرضـي،  :البالغـه  نهج؛ ق١٤٠٠

ـ قم عبده، كوشش  وسـائل ؛ ق١٤١٢ ذخائر،، دار ال

 كوشـش  بـه ، ).ق١١٠٤.م( العـاملي  الحر :الشيعه

 العربـي،  التـراث  دار احيـاء  بيروت، شيرازي، رباني

 حمـزه  ابـن  :الفضـيله  نيل الي سيلةالو؛ ق١٤٠٣

ــه، ).ق٥٦٠.م( ــة قــم، الحســون، كوشــش ب  مكتب

  .ق١٤٠٨ النجفي،

  حميدرضا خراساني

���

ياز اشراف و سادات حسـني   :آل اَبي نُم

  ).ق۱۰۷۹-۶۶۷: حک(حاکم بر مکه 

آل ابي نُمي از نسل شـريف ابـونمي محمـد    
هـاي   بن ابي سعد حسن بن علـي از زيـر شـاخه   

نُمـويين و نُمـوي    با عنـوان و  ١هستند *قَتاده آل
واسـطه بـه امـام     ۱۸آنـان بـا    ٢.شوند شناخته مي

حکومـت ايـن    ٣.برند نسب مي 7حسن مجتبي
دســته از اشــراف حســني بــر مکــه از زمــان      

مستقل ابونمي از نيمه دوم قرن هفتم  حکمراني
پس در خانـداني از نسـل او   سآغاز و ) .ق۶۶۷(

ــا  ــاي عنــوانب ــد آل  ه و  *عجــالن ديگــر مانن
و  .ق۱۴تــا اواخــر نيمــه اول قــرن  *برکــات آل

  ٤.ادامه يافت ،سعود بر مکه تسلط آل
نمــي را طبقــه چهــارم  برخـي منــابع، آل ابــي 

دانسته، آنـان را بـه دو شـاخه ابـونمي      ٥اشراف
هر  حکمرانيو مدت  تقسيماول و ابونمي دوم 

ــك  ــرده ي ــي ک ــه بررس ــد را جداگان دوران  ٦.ان
مهـم   يبر مکه، با تحـوالت  نمي ابي حکومت آل
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