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  عمره پس از احرام، بر اثر مانع بيروني

به معناي » ح ـ ص ـ ر  «از ريشه » احصار«واژه 

» صد«و  ١بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن
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. »حصر«، ١٩٥، ص٤؛ لسان العرب، ج٣٩٥، ص١، جهيالنها. ١

به معناي بازداشـتن و روي  » ص ـ د ـ د  «از ريشه 

در لغـت، احصـار    ٢.گرداندن برگرفته شده است

 ٣.شـود  به بازداشتگي ناشي از بيمـاري گفتـه مـي   

احصــار در فقــه امــامي، عبــارت اســت از بيمــار  

حـج يـا عمـره؛    مناسك گزار هنگام  شدن احرام

برخـي   ٤.اي که از اتمام آن ناتوان گردد به گونه

اسـتخوان را در   فقيهان متأخر، مجروح يا شکسته

» صـد « ٥.داننـد  حکم محصور يا ملحق بـدان مـي  

گزار بـه   يعني بازدارندگي دشمن از ورود احرام

مکه، در عمره يا حج و يا جلـوگيري از وقـوف   

ــات، در حــج  ــرين  مهــم ٦.وي در مشــعر و عرف ت

ــامي،    ــه امـ ــف در فقـ ــن دو تعريـ ــتگاه ايـ خاسـ

اسـت؛ از جملـه روايـت     :هاي امامـان  حديث

که بـه ايـن دو    7بن عمار از امام صادق معاوية

ن مفهوم آن دو تصريح کرده تعريف و تغاير ميا
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ــي     ــود؛ ول ــار ش ــه بيم ــت ک ــي اس ــور کس محص
مشرکان مانع انجام حج يـا   مصدود آن است که

مناسـك  مـانع انجـام    کـه  چنـان عمره او گردند؛ 

  .و اصحاب ايشان شدند 9پيامبر
در فقه حنفي، احصار مفهومي گسـترده دارد  

گزاردن محرم شود، تحقـق   و با هر چه مانع حج 
بازدارنــدگي دشــمن، بــروز : يابــد؛ همچــون مــي

بيماري، نبودن هزينه سفر، و درگذشت همسر يا 
و  ٣و شـافعي  ٢به باور فقيهـان مـالکي   ١.رم زنمح

احصـــار تنهـــا بـــا  ٤نظـــر مشـــهور فقـــه حنبلـــي
شود؛ مفهومي کـه   بازدارندگي دشمن محقق مي

. اسـت » صَـد «در فقه امامي معناي مصـطلح واژه  
»در برخي منابع فقهي اهل سنت بـه چشـم   » صد

. ، امــا معنــايي مصــطلح نيافتــه اســت٥خــورد مــي
 ٦.انـد  و خاص قسمت کردهاحصار را گاه به عام 

احصار و صد در فصل حج منابع فقهي، بخشـي  
  .مهم را به خود اختصاص داده است

مفهـوم   دربـاره از مؤيدات ديـدگاه اماميـان   
ــان  از واژه احصــار و صــد، نظــر بســياري  پژوه

است که احصار را بازداشتگي به سبب بيماري 
�����������������������������������������������������������

.١٧٦-١٧٥، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٤١٥، ص١ة الفقهاء، جتحف. ١

ــل، ج. ٢ ــب الجلي ــوقي، ج٢٩١-٢٩٠، ص٤مواه ــية الدس ، ٢؛ حاش

.٩٣ص

.٢٩٤، ص٨المجموع، ج. ٣

.٣٧٧-٣٧٦، ص٣المغني، ج. ٤

؛ ٥٨-٥٧، ص٨؛ فــتح العزيــز، ج٣٦٦، ص١المدونــة الکبــري، ج. ٥

.١٥-١٤، ص٢حاشية الدسوقي، ج

.٥٣٢، ص١مغني المحتاج، ج. ٦

محمد بن ادريس شـافعي بـا اسـتناد     ٧.اند دانسته
ــدي  ــه ح ــي  ثب ــاي برخ ــار را   ه ــحابه، احص ص

ــر را    ــاري و حصـ ــبب بيمـ ــه سـ ــت بـ ممنوعيـ
 ٨.اســت بازداشــتگي بــه ســبب دشــمن شــمرده 

، برخـي مفسـران اهـل    ٩افزون بر مفسران امامي
حِص {سنت نيز در تفسير 

ُ
إِن أ

َ
 ۱۹۶در آيه  }رتُمـف

، معناي لغـوي احصـار را منـع بـه سـبب      ۲/بقره
 و احصــار در ايــن آيــه را   ١٠بيمــاري دانســته 

به سبب هـراس از  مناسك بازداشتگي از انجام 
انـد و نـه خـود مـانع شـدن       دشمن، تفسير کرده

تفســير  آنــان ادامــه آيــه را مؤيــد ايــن. دشــمن
َمـن َيَمت�ـعَ {: اند شمرده

َ
ِمنـُتم ف

َ
ا أ

َ
ـإِذ

َ
 بِـالُعمَرةِ إِ� ف

؛ از آن روي کـه امنيـت هنگـامي پديـد     }اَ#ِجّ 
  ١١.آيد که هراس از دشمن از ميان رود مي

در منابع فقهي، کسي که به سبب احصـار از  
و آن » محصَـر «يا » محصور«اتمام حج بازماند، 

ــر   ــر اث ــد«کــه ب ــد،  » ص ــام حــج نياب ــق اتم توفي
ــي» مصــدود« ــده م از اصــطالحات . شــود خوان

» فـوات حـج  «، تعبير »صد«و » احصار«مرتبط با 
است که مقصود از آن، نرسيدن بـه وقـوف در   

يا تنهـا نرسـيدن    ١٢احرامعرفات و مشعر پس از 
�����������������������������������������������������������

.٢٤ص ؛ معجم الفروق اللغويه،»حصر«، ٦٣٢، ص٢الصحاح، ج. ٧

.١٧٨، ص٢االم، ج. ٨

.١٥٦-١٥٥، ص٢التبيان، ج. ٩

-٢٩٢، ص٢؛ جــامع البيــان، ج٧٤، ص١تفســير عبــدالرزاق، ج. ١٠

٢٩٤.

.٢٩٤، ص٢جامع البيان، ج. ١١

.٤٦١، ص١٦؛ الحدائق، ج٤٢٦، ص١الدروس، ج. ١٢
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  .است ١به وقوف در عرفات پس از احرام
در چنــد آيــه قــرآن کــريم، بــه  :پيشــينه �

موضوع احصار و صد، تصـريح يـا اشـاره شـده     
ــت ــه . اس ــه آي ــره ۱۹۶از جمل ــي ۲/بق ــد م : فرماي

وا اَ#ج� وَالُعمَرَة ِب$ { تِم)
َ
َما اسَتيَسـ وَأ

َ
حِ,تُم ف

ُ
إِن أ

َ
َر ـف

ايـن   ٣و مفسـران  ٢به باور محـدثان . }...ىِ ِمَن الَهد
هنگـامي کـه   . نازل شـد  *آيه در رويداد حديبيه

همـراه بـا جمعـي از مسـلمانان      9پيامبر گرامـي 
راهي مکه شد، مشرکان مکه مناسك براي اداي 

از اين رو، ايشـان  . ايشان را از اين کار بازداشتند
مناسـك  در حديبيه شتر خود را به عنوان قرباني 

اين آيه و . رد و از احرام خارج شدعمره، نحر ک
حـاوي برخـي احکـام احصـار و      ۵/مائـده  ۲آيه 

 ۲۲/حـج  ۲۵، ۴۸/فـتح  ۲۵در آيـات  . صد هستند
ــال ۳۴و ــلمانان را از اداي   ۸/انف ــه مس ــاني ک کس

  .اند دارند، نکوهش شده حج بازميمناسك 
افزون بر رويداد حديبيه، در مواردي ديگـر  

حـج رخ داده  نيز براي بزرگان دين احصار در 
بر اثر بيماري در  7است؛ از جمله امام حسين

عمره دچار احصار شد و با نحر شتر و حلـق از  
احرام بيرون آمد و پس از بهبود، عمره ديگري 

نيز در منابع تـاريخي، مـواردي از    ٤.به جا آورد

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

  .١٢٦، ص٢بدائع الصنائع، ج. ١

ــاري، ج . ٢ ــحيح البخ ــي داود، ج ٢٠٧-٢٠٦، ص٢ص ــنن اب ، ١؛ س

.٣٦٩-٣٦٨، ص٤؛ الکافي، ج٤١٧ص

  .٣١١، ص٢؛ جامع البيان، ج١٣٠، ص١شافعي، ج ،احکام القرآن. ٣

.٤٢٢، ص٥؛ تهذيب، ج٣٦٩، ص٤الکافي، ج. ٤

: خـورد؛ از جملـه   احصار و صـد بـه چشـم مـي    
 ممانعت عبداهللا بـن زبيـر از طـواف کعبـه و     .۱

ــال   ــروه در سـ ــفا و مـ ــان صـ ــعي ميـ  ٥.ق۷۲سـ
درگيـري ميـان اميـر الحـاج و اميـر مکــه در       .۲

اي کـه بيشـتر    بـه گونـه  . ق۵۵۷موسم حج سال 
گزاران نتوانستند وارد مکه شده، حج خود  حج

بازدارنـــدگي کامـــل و  . ۳ ٦.را تمـــام کننـــد 
گــزاري خضـر بــن ســلطان   لشـکريانش از حــج 

در، پـس  الدين و همراهانش در ناحيه بـ  صالح 
آشــوب و . ۴ ٧.ق۶۱۰هــا در ســال  از احــرام آن

کـه بـه   . ق۶۹۸غارت عرفـات و مکـه در سـال    
ــان      ــماري از حاجي ــدن ش ــي ش ــته و زخم کش

آشــوب و درگيــري در منــا ميــان . ۵ ٨.انجاميــد
ــال   ــه ســ ــان بــ ــريان و حجازيــ  ٩.ق۷۰۵مصــ

در عرفه ميان اميـر  . ق۷۴۳درگيري در سال  .۶
اداي الحاج و اشـراف کـه موجـب اخـالل در     

فتنه و درگيري  .۷ ١٠.حج شدمناسك برخي از 
در ايام حج در منا که ريشه آن، . ق۸۱۷به سال 

ــر الحـــاج مصـــر و يکـــي از   ســـتيز ميـــان اميـ
فرمانــدهانش بــود و موجــب زخمــي شــدن     

ــج  ــيار از حـ ــماري بسـ ــت شـ ــزاران گشـ  ١١.گـ
�����������������������������������������������������������

  .٣٥٠، ص٤الکامل، ج. ٥

.٢٨٨-٢٨٧، ص١١الکامل، ج. ٦

. ٤١، ص٤٣تاريخ االسالم، ج. ٧

  .٤١٠، ص٢رام، جشفاء الغ. ٨

  .٤١١، ص٢شفاء الغرام، ج. ٩

  .٤١٨-٤١٧، ص٢شفاء الغرام، ج. ١٠

.٤٣٣-٤٣١، ص٢شفاء الغرام، ج. ١١



صد و احصار

ب

696�

ــال    .۸ ــان در س ــت وهابي ــه دس ــه ب تصــرف مک
ع که وقوف اهالي مکه در عرفه را مان. ق۱۲۱۹

گــزاري جمعــي از  جلــوگيري از حــج. ۹ ١.شــد
ايرانيان و يکي از عالمان ايراني پـس از احـرام   
در مسجد شجره، به دست گروهـي از اعـراب   

ــرن   ــه ق ــدود نيم ــدن  . ۱۰ ٢.ق۱۴در ح ــته ش بس
و کشتار برخي از زائـران   مسجدالحرامدرهاي 

ــال  ــه . ق۱۴۰۰در س ــي،   ب ــابي افراط ــت وه دس
�٣.جهيمان العتيبي

بـه  : حصار و صد در احکـام تفاوت ا �
نظر مشهور فقيهان امامي، احکام احصار و صد 

  :در شش جنبه با هم تفاوت دارند
همــه محرمــات  دربــارهمصــدود  *تحلّــل. ۱

شـود؛ امـا تحلـل محصـور در      احرام جاري مي
زمينه ممنوعيت کاميابي جنسي، منوط بـه اداي  

در وجـوب قربـاني بـراي    . ۲. طواف نساء است
وجـود دارد؛ ولـي در    نظر قاتفا تحلّل محصور

 .وجوب آن براي مصدود اخـتالف نظـر اسـت   
محل ذبح قرباني براي مصدود، همان مکـان   .۳

ايجاد مانع است؛ اما در احصـار، محـل قربـاني    
گـزار، مکـه    گزار، منا و مکان قرباني عمره حج

وجوب حلـق يـا تقصـير بـراي      درباره. ۴. است
ود؛ امـا  شـ  يافـت مـي   نظـر  قتحلل محصور، اتفا

ــت    ــي اس ــدود اختالف ــراي مص ــوب آن ب  .وج
�����������������������������������������������������������

.٢٢٢-٢٢١گزاري ايرانيان، ص تاريخ حج. ١

.٣٧٧-٣٧٦، ص٣اعيان الشيعه، ج. ٢

.١٠١المهدي المنتظر، ص. ٣

ــد، قطعــي و      .۵ ــل ص ــدود در مح ــل مص تحلّ
ناپذير است؛ ولي تحلل محصور بر پايـه   تخلف

وعــده و قــرار اســت و احتمــال تخلّــف در آن 
ــي ــب تحلّــل    . ۶. رود م ــل، موج ــتراط تحلّ اش

ــي   ــاري م ــروز بيم ــام ب ــور هنگ ــردد و  محص گ
ود، الزم نيست؛ ولـي بـراي مصـد   کردن  قرباني

ساقط شدن قرباني بـا اشـتراط، مـورد اخـتالف     
  ٤.نظر است

هـاي برجسـته    صد از آن رو کـه از مصـداق  
رود، از نظـر   بـه شـمار مـي   » صد عن سـبيل اهللا «

شرعي حـرام اسـت و آيـات گونـاگون بـر آن      
 ۴۷و  ۳۴، ۴/نسـاء  ۱۶۷: داللت دارند، از جملـه 

 ۲۵، ۱۶/نحـل  ۹۴و  ۸۸، ۱۴/ابـراهيم  ۳، ۸/انفال
د ۳۲، ۲۲/حج۴۷/محم.  

  :ترين احکام محصور و مصدود مهم �

: چگــونگي تحقــق احصــار و صــد. �۱

فقيهان امامي بر آنند که احصار يا صد در حج 
يابد که ناتواني از وقوف در  هنگامي تحقق مي

عرفات و مشعر با هم حاصل شود يا وقوف در 
يکي از آن دو ممکن نگردد و زمـان حـج نيـز    

ينه ادعاي اجماع و عدم در اين زم ٥.سپري شود
اگـر ايـن نـاتواني پـس از     . شده اسـت  ٦خالف

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

، ١٢؛ فقــه الصــادق، ج ٣٨٧-٣٨٦، ص٢مســالک االفهــام، ج . ٤

  .٢٦٣-٢٦٢ص

ــاء، ج  .٥ ــذکرة الفقه ــام، ج ٤٠٢-٤٠١، ص٨ت ــدارک االحک ، ٨؛ م

.٥١٤-٥٠٨؛ مناسک حج، امام خميني، ص٣٠١-٢٩٢ص

. ١٣٧، ص١٣؛ مستند الشيعه، ج٢٩٢، ص٨مدارک االحکام، ج. ٦



��697صد و احصار

وقوف در مشعر و عرفات، يعنـي هنگـام نـزول    
در منا پديـد آيـد، بـه نظـر شـماري از فقيهـان       

يابد؛ بلکه بايد  امامي، احصار يا صد تحقق نمي
براي رمي و ذبح قرباني نايب گرفت و پـس از  

يه اعمال حلق يا تقصير و خروج از احرام، به بق
ــت ــه    ١.پرداخ ــا و مک ــه من ــرد از ورود ب ــر ف اگ

بازداشته شود، برخي از فقيهان امـامي آن را از  
به باور فقيهان  ٢.دانند مصاديق احصار يا صد مي

امامي، احصار يا صد در عمره، با ممنوعيـت از  
يــا ممنوعيــت از انجــام دادن  ٣رســيدن بــه مکــه

تحقـق   ٤اعمال عمـره پـس از رسـيدن بـه مکـه     
در صورت ناتواني از طـواف يـا سـعي    . يابد مي

ــد    ــا ص ــار ي ــق احص ــه تحق ــل ب ــي قائ ــز برخ   ني
  ٥.اند شده

دارنـد کـه اگـر     نظـر  قفقيهان اهل سنت اتفا
گــزار هــم از وقــوف در عرفــات و هــم   احــرام

ــاتوان گــردد، احصــار تحقــق   طــواف افاضــه ن
اگر ممنوعيـت تنهـا از وقـوف باشـد،      ٦.يابد مي

�����������������������������������������������������������
-٢٩٢، ص٨؛ مـدارک االحکـام، ج  ٣٧١، ص٢الروضة البهيه، ج. ١

.١٢٦، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٣٠١

  .٣٧٢، ص٢الروضة البهيه، ج. ٢

، ١؛ شــرائع االســالم، ج٣٣٥-٣٣٤، ص١المبســوط، طوســي، ج. ٣

.٤١١، ٤٠٠، ص٧؛ مجمع الفائده، ج٢١٣ص

ــه، ج٢٨٣، ص٣جــامع المقاصــد، ج. ٤ ، ٣٦٧، ص٢؛ الروضــة البهي

  .١٢٨، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٣٧٢

ــام، ج . ٥ ــف اللث ــائل، ج ٣٠١، ص٦کش ــاض المس ؛ ٢٠١، ص٧؛ ري

.٥٠٧مناسک حج، امام خميني، ص

ــ . ٦ ــدائع الص ــي، ج١٧٧، ص٢نائع، جب ــية ٣٧٤، ص٣؛ المغن ؛ حاش

  .٩٣، ص٢الدسوقي، ج

آن را احصـار بـه    ٨انو اندکي از حنبلي ٧حنفيان
آورند و بـر ايـن باورنـد کـه در ايـن       شمار نمي

ــا اداي اعمــال عمــره حاصــل   ــل ب حالــت، تحل
فقيهان شـافعي، مـالکي و حنبلـي ايـن     . شود مي

شـمرند؛ هـر چنـد بـاور      صورت را احصار مـي 
دارنـد کـه تحلـل بـا انجـام دادن اعمـال عمـره        

اگر ممنوعيت تنها از طـواف   ٩.گردد فراهم مي
رخ دهــد، بــه نظــر حنفيــان و مالکيــان،   افاضــه

ــي  ــق نم ــار محقّ ــود احص ــرض،   ١٠.ش ــن ف در اي
از ديـد   ١١.شافعيان قائل به تحقق احصار هستند

حنبليان، اگر منع از طـواف پـس از وقـوف در    
عرفــه و پــيش از رمــي جمــره عقبــه رخ دهــد، 

يابد؛ ولي اگر منـع از طـواف    احصار تحقق مي
محقـق   پس از رمي جمره عقبه باشـد، احصـار  

   ١٢.شود نمي

در صورت پديداري احصار و صـد بـا هـم،    
  برخــي از فقيهــان امــامي قائــل بــه تخييــر و     

گــزار ميــان حکــم آن دو  حــق انتخــاب احــرام
تـر را   تواند حکـم آسـان   ؛ يعني وي مي١٣هستند
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  .٢١٤، ص١؛ اللباب، ج١١٤، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٧

  .٣٧٤، ص٣المغني، ج: نک. ٨

؛ حاشية الدسوقي، ٢٩٨، ص٨؛ المجموع، ج٣٧٤، ص٣المغني، ج. ٩

  .٩٦-٩٥، ص٢ج

؛ تبيـين  ٩٥، ص٢؛ حاشـية الدسـوقي، ج  ٧٧مختصر خليل، ص. ١٠

.٨١، ص٢جالحقائق، 

.٣٠٢-٢٩٨، ص٨المجموع، ج. ١١

.٤٥٩، ص٢؛ مطالب اولي النهي، ج٣٧٤، ص٣المغني، ج. ١٢

.٣٢٤، ص٦؛ کشف اللثام، ج٢٢٥، ص٢المهذب البارع، ج. ١٣
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به باور آنان، اين حالت مصـداق هـر    ١.برگزيند
از دو وصف احصـار و صـد اسـت؛ پـس     يك 

 ٢.ز آن دو رواســتايــك عمــل بــه حکــم هــر 
اندکي از فقيهان بر آنند که اگر يکي از آن دو 
زودتر پيش آيد، بايد به حکم همان عمل شود 
و اگر با هم رخ دهند، بايـد بـه حکـم احصـار     

  ٣.عمل گردد

محصـور و  مشـترک  تحلّل، حکـم  . �۲

محصور و مصدود که مشترك حکم : مصدود
بـدان بـاور    ٥و اهـل سـنت   ٤همه فقيهـان امـامي  

يعنـي خـروج از احـرام و حـالل      ٦د، تحلّلدارن
مستند ايـن حکـم،   . شدن محرمات احرام است

ــه   ــريم در آيـ ــره ۱۹۶نـــصّ قـــرآن کـ و  ۲/بقـ
 9مربوط به تحلّل پيـامبر گرامـي   ٧هاي حديث

و ياران ايشان در سال حديبيه، و نيـز اجمـاع و   
بن انس به تحلـل  مالك . است ٨روايات خاص

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

؛ ريــاض ٣٦٧، ص٢؛ الروضــة البهيــه، ج٤٨٣، ص١الــدروس، ج. ١

.١٩٧، ص٧المسائل، ج

.١١٣ص ،٢٠؛ جواهر الکالم، ج١٩٧، ص٧رياض المسائل، ج. ٢

.٤٧١، ص٢کشف الغطاء، ج. ٣

؛ ٣٨٦، ص٢؛ مســالک االفهــام، ج٣٨٥، ص٨تــذکرة الفقهــاء، ج. ٤

  .٥الصد، ص االحصار و

ــي، ج . ٥ ــوط، سرخس ــوع، ج١٠٦، ص٤المبس ؛ ٢٩٤، ص٨؛ المجم

.٢٩٤، ص٤ج ،مواهب الجليل

؛ النهايـه،  ١٧٧، ص٢؛ بدائع الصـنائع، ج ١٦٧٣، ص٤الصحاح، ج. ٦

.»حلل«، ٤٢٨، ص١ج

ــا . ٧ ــحيح البخ ــي داود، ج ٢٠٧-٢٠٦، ص٢ري، جص ــنن اب ، ١؛ س

.٣٦٩-٣٦٨، ص٤؛ الکافي، ج٤١٧ص

  .١١٤، ص٢٠جواهر الکالم، ج : نک. ٨

ن استناد کـه  ؛ بدي٩محصور در عمره باور ندارد
عمره بر خالف حج، داراي زمان خاص نيست 
و کســي کــه در عمــره محصــور شــود، در هــر 

تواند اعمالش را به  زمان ديگر پس از حصر مي
  ١٠.جا آورد

بر پايه فقه امـامي، تحلـل مصـدود بـا قربـاني      
کردن؛ و به باور برخي فقيهان، با حلق يا تقصـير  

ي و نيـز تحلـل محصَـر بـا قربـان     . شود حاصل مي
به نظر مشـهور  . پذيرد حلق يا تقصير صورت مي

شـافعيان و بيشــتر حنبليـان، تحلــل در احصـار بــا    
مالکيان بر آنند کـه  . آيد قرباني و حلق فراهم مي

گيرد  تحلّل محصَر تنها با نيت تحلل صورت مي
و بيشتر فقيهان حنفي باور دارند کـه تحلـل تنهـا    

 ← الـه ادامـه مق . (شود حاصل ميکردن  با قرباني
  ) *قرباني، حلق و تقصير

به نظر فقيهان امامي، با قربـاني کـردن؛ و بـه    
باور برخي، هم قرباني و هـم حلـق يـا تقصـير،     
ــالل    ــدود ح ــراي مص ــرام ب ــات اح همــه محرم

 9مستند آنان تحلل پيامبر گرامـي  ١١.گردد مي
و نيـز   ١٢در رويداد حديبيه پس از ذبـح قربـاني  

مــام بــن عمــار از ا  معاويــة ١٣مفــاد صــحيحه 
�����������������������������������������������������������

.٣٧١، ص٣؛ المغني، ج١٠٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٩

  .٣٧١، ص٣؛ المغني، ج١٠٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١٠

؛ ١١٣، ص٢٠؛ جواهر الکـالم، ج ٣٨٧، ص٢مسالک االفهام، ج. ١١

  .٥صد، صاالحصار و ال

.١٣٩، ص٢مسالک االفهام، ج. ١٢

؛ ٥١٤، ص٢؛ مــن ال يحضــره الفقيــه، ج٣٦٩، ص٤الکــافي، ج. ١٣

.٤٢٣، ص٥تهذيب، ج
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ولي بـراي محصـور در حـج     ١.است 7صادق
واجب، به نظر مشهور فقيهان امامي، بـه اسـتناد   

، با ذبح قرباني و حلق يا تقصـير، همـه   ٢روايات
محرمــات احــرام جــز کاميــابي جنســي حــالل  

شود و تحلل در اين زمينـه منـوط بـه انجـام      مي
در حــج . در ســال آينــده اســتمناســك دادن 

ي، منـوط بـه آن   مستحب، تحلل کاميابي جنسـ 
است که شخصي ديگر بـه نيابـت از محصـور،    

� ٣.طواف نساء را به جا آورد
گـر بـر    هاي داللت مستند اين حکم، روايت

، عدم وجوب ٤مشروعيت نيابت در طواف نساء
قضاي حج مستحب، و دشواري تداوم حرمـت  

شـماري از فقيهـان بـه     ٥.کاميابي جنسـي اسـت  
محصـور در   ، دامنه تحلل٦استناد برخي روايات

حج مسـتحب را عـام و شـامل همـه محرمـات      
  ٧.اند دانسته

به نظر همه فقيهان امامي، در عمره مفرده؛ و 
به نظـر مشـهور آنـان در عمـره تمتّـع، حصـول       
تحلل کامل حتي در زمينه کاميـابي جنسـي، بـا    
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  .٣٩٧، ص٧مجمع الفائده، ج. ١

.٤١٤-٤١٣، ص٧مجمع الفائده، ج. ٢

؛ تحريـر  ٢٧٠، ص١؛ المهذب، ج٣٣٥، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٣

.٧٩، ص٢االحکام، ج

  .١٠٨، ص١٣وسائل الشيعه، ج: نک. ٤

  .٣٢١، ص٦؛ کشف اللثام، ج٧٠٣، ص١ذخيرة المعاد، ج. ٥

.١٨٠، ص١٣؛ وسائل الشيعه، ج٤٤٦المقنعه، ص. ٦

ــه، ص. ٧ ــک٤٤٦المقنع ــم، ص: ؛ ن ــدائق، ج١١٨المراس ، ١٦؛ الح

.٤٥ص

انجام عمره مفرده ديگـر پـس از رفـع بيمـاري     
دليـل اصـلي ايـن حکـم،      ٨.حاصل خواهد شـد 

بن عمار، حاکي از انجام عمره  معاوية صحيحه
پــس از احصــار ايشــان  7مفــرده امــام حســين

برخي از فقيهان امامي براي تحلّل کامل  ٩.است
حتي در زمينه کاميابي جنسـي، ذبـح قربـاني را    

داننــد و عمــره ديگــر را واجــب     کــافي مــي 
دليل آنان، وجود نداشتن طـواف   ١٠.شمرند نمي

  ١١.نساء در عمره تمتع است
مطابق (هب اهل سنت در مورد محصور مذا

قائل به تحلّل کامل ) تعريف خود براي احصار
 ١٢.از همه محرمات حتي کاميابي جنسي هستند

و  ۲/بقـــره ۱۹۶هـــا اطـــالق آيـــه  پشـــتوانه آن
 9هاي مربوط به تحلـل پيـامبر گرامـي    حديث

در رويداد حديبيـه اسـت کـه در آن، کاميـابي     
  ١٣.جنسي استثنا نشده است

حکـم   ١٥و اهـل سـنت   ١٤قيهـان امـامي  به نظـر ف 
�����������������������������������������������������������

؛ المعتمـد،  ٤٧٦، ص١؛ الـدروس، ج ٤٠٥، ص٨تذکرة الفقهاء، ج. ٨

  .»کتاب الحج«، ٤٥٢-٤٥١، ص٥ج

.٤٢٢-٤٢١، ص٥؛ تهذيب، ج٣٧٠-٣٦٩، ص٤الکافي، ج. ٩

ــدروس، ج. ١٠ ــزي، ص ٤٧٦، ص١ال ــج، تبري ــک الح ؛ ٢١٩؛ مناس

  .١٥٦مناسک حج، بهجت، ص

  .٤٧٧-٤٧٦، ص١الدروس، ج. ١١

؛ ٣٧١، ص٣؛ المغنــي، ج ١٠٦، ص٤المبســوط، سرخســي، ج . ١٢

  .٩٣، ص٢حاشية الدسوقي، ج

.٢٩٤، ص٨؛ المجموع، ج١٧٧، ص٢بدائع الصنائع، ج. ١٣

؛ ١٢٩، ص٢٠؛ جـواهر الکـالم، ج  ٤٢٨-٤٢٥، ص٢الخالف، ج. ١٤

  .٤٢٨، ص٥کتاب الحج، خويي، ج

  .٦٥٠، ص٢؛ حاشية رد المحتار، ج١٧٣، ص٢ج ،االم. ١٥
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تحلّل، رخصت است نه عزيمت؛ يعنـي تحلـل در   
شود و واجب  وضع خاص احصار و صد مباح مي

از ادلـه جـواز تحلـل، قاعـده نفـي عسـر و       . نيست
بـر   ٣و حنبلي ٢فقيهان امامي ١.است) الحرج(حرج 

آنند که مستحب است شخص محصَر تحلل را به 
. ر يا صد از ميـان بـرود  تأخير اندازد تا شايد احصا

فقيهان شافعي تنها در صورت وسعت وقت، قائـل  
فقيهـان مـالکي در هـر     ٤.به استحباب تأخير هستند

ــتحب    ــل را مسـ ــداختن تحلّـ ــيش انـ ــت، پـ حالـ
از ادلــه حنفيــان بــراي شــمول حکــم  ٥.انــد دانســته

 ۱۹۶تحلل بر محصور، به معناي عام، اطـالق آيـه   
ــاس اســت ۲/بقــره ــوي، و قي ديگــر  ٦.، حــديث نب

فقيهان اهل سنت براي اختصاص حکم تحلـل بـه   
محصور، به معناي خـاص يعنـي حصـر از جانـب     

ــه  ــه ادل ــد آن، ب اي اســتناد  دشــمن و حــبس و مانن
کـه   ۲/بقـره  ۱۹۶اند؛ از جمله شأن نزول آيه  کرده

گـردد و نيـز    در حديبيـه بـازمي   9به حصر پيامبر
روايتي از ابن عباس که احصار را به بازدارنـدگي  

  ٧.دشمن منحصر دانسته است
ــل. �۳ فقيهــان همــه مــذاهب : نيــت تحلّ

�����������������������������������������������������������
-١٢٣، ص١؛ القواعـد و الفوائـد، ج  ١٧٧، ص٢بدائع الصـنائع، ج . ١

.٢٠١-٢٠٠؛ عوائد االيام، ص١٢٤

؛ کشف ٤٠٧، ص٧؛ مجمع الفائده، ج٣٩٥، ص٨تذکرة الفقهاء، ج. ٢

  .٣١٣، ص٦ج اللثام،

  .٣٧٣، ص٣المغني، ج. ٣

.٥٣٣، ص١؛ مغني المحتاج، ج٢٩٨، ص٨المجموع، ج. ٤

.٩٣، ص٢حاشية الدسوقي، ج. ٥

.٤١٦-٤١٤، ص١تحفة الفقهاء، ج: نک. ٦

.٣١٠- ٣٠٨، ص٨؛ المجموع، ج٣٧٧- ٣٧٦، ص٣المغني، ج: نک. ٧

ــراي   اســالمي در اصــل وجــوب نيــت تحلّــل ب
دارنـد؛ هـر چنـد در برخــي     نظـر  قمحصـر اتفـا  

ــتند   ــاگون هس ــاي گون ــات داراي باوره . جزئي
فقيهان امامي بر آنند که هـم در احصـار و هـم    
در صد، نيـت تحلّـل هنگـام ذبـح قربـاني الزم      

و  ١١، حنبلــي١٠، مــالکي٩شــافعي فقيهــان ٨.اســت
نيز هنگام فرستادن قرباني به سوي حرم  ١٢حنفي

و ذبــح، نيــت تحلّــل را ضــروري شــمرده و     
اند که ارسـال قربـاني بـدون قصـد تحلـل       گفته

  .شود موجب احالل نمي
فقيهان امامي با استناد بـه آيـه    :قرباني. �۴

حِصـ{: ۲/بقره ۱۹۶
ُ
إِن أ

َ
َمـا اسَتيَســف

َ
َر ِمـَن ـرتُم ف

و نيز اجماع بر آنند که براي  ١٣، روايات}لَهديِ ا
 دربـاره امـا   ١٤.تحلّل محصر، قرباني الزم اسـت 

مصــدود دو ديــدگاه دارنــد کــه نظــر مشــهور، 
ــاني ــب   ١٥وجــوب قرب ــهور، واج و نظــر غيرمش

 ۱۹۶قائالن به وجوب، به آيه  ١٦.نبودن آن است

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

؛ ٧٤، ص٢؛ تحريـر االحکـام، ج  ٣٣٣، ص١طوسي، ج المبسوط،. ٨

.٣٨٩، ص٢م، جمسالک االفها

.٢٩٩، ص٨المجموع، ج. ٩

-٩٣، ص٢؛ حاشـية الدسـوقي، ج  ٢٩٤، ص٤مواهب الجليل، ج. ١٠

٩٤.

.٣٧٥، ص٣المغني، ج. ١١

.٩٩، ص٣البحر الرائق، ج: نک. ١٢

  .٤٢٣، ص٥التهذيب، ج. ١٣

؛ ٢١٣، ص١؛ شــرائع االســالم، ج٤٢٤-٤٢٣، ص٢الخــالف، ج. ١٤

.١٤٢، ص١٣مستند الشيعه، ج

.٢١١، ص١؛ شرائع االسالم، ج٤٢٣، ص٢الخالف، ج. ١٥

.٦٤١، ص١السرائر، ج. ١٦
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ــره ۱۹۶ ــديث ۲/بق ــيرکننده آن   و ح ــاي تفس ه
پيـامبر  کـردن   انـد کـه بـه قربـاني     کردهتمسك 

گرامــي در حديبيــه، هنگــام مصــدود شــدن از  
از ادله قائالن به عدم . سوي دشمن، اشاره دارد

وجــوب، اصــل برائــت شــخص مصــدود از     
را  ۲/بقـره  ۱۹۶آنـان آيـه   . وجوب قرباني است

اگـر   ١.اند، نه مصدود تنها شامل محصور دانسته
ـ حجـي کـه     *محصور در حال اداي حج قران

احرام، حيـواني بـراي اشـعار يـا     در آن، هنگام 
گـزار اسـت و بعـدا قربـاني      تقليد همراه احـرام 

 ٢شود ـ باشد، به نظر مشـهور فقيهـان امـامي     مي
   ٣.ذبح همين حيوان به عنوان قرباني کافي است

است کـه بـر    ۲/بقره ۱۹۶مستند اين نظر آيه 
کفايــت قربـــاني مقــدور در هنگـــام احصـــار   

ن، صـحيحه  ديگر پشـتوانه آنـا   ٤.صراحت دارد
کـردن   قربـاني  دربـاره  7٥رفاعه از امام صـادق 

اما برخـي  . در حال احصار است 7امام حسين
فقيهان امامي به وجوب دو قرباني بـاور دارنـد؛   
يکــي بــراي اشــعار يــا تقليــد و ديگــري بــراي  

از يـك  ؛ زيـرا هـر   ٦احصار و درآمدن از احرام

�����������������������������������������������������������
.٩، ص١٦؛ الحدائق، ج٦٤١، ص١السرائر، ج. ١

؛ ٣٩٠، ص٢؛ مسـالک االفهـام، ج  ٢٩٦، ص٣جامع المقاصـد، ج . ٢

  .١٢١، ص٢٠جواهر الکالم، ج

-٣٣٤، ص١؛ المبسـوط، طوسـي، ج  ٢١٨الکافي في الفقـه، ص . ٣

.١٣؛ االحصار و الصد، ص٣٣٥

  .٨٤٧، ص٢ج ،بمنتهي المطل. ٤

.٥١٦، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ٥

-٦٣٩ص ،١؛ الســرائر، ج٥١٤، ص٢مــن ال يحضــره الفقيــه، ج. ٦

: دو قرباني به سببي خـاص واجـب شـده اسـت    
ران و ديگري بـراي تحلـل بـه    يکي براي حج ق

در جايي که قرباني ديگـري بـه    ٧.سبب احصار
سبب نذر يا کفاره بر شخص محصـور واجـب   

  ٨.شود شده باشد، نيز همين اختالف ديده مي
بـه   ١١و حنفـي  ١٠، حنبلي٩به نظر فقيهان شافعي

ــه  ــلِ محصــر،   ۲/بقــره ۱۹۶اســتناد آي ــراي تحلّ ب
حنفـي،   به بـاور فقيهـان  . الزم استکردن  قرباني

؛ زيـرا  ١٢در حج قران، ذبح دو قرباني الزم اسـت 
احـرام  : در آن، در حقيقت دو احرام وجود دارد

اما ديگر فقيهان اهل سـنت   ١٣.حج و احرام عمره
احـرام بـاور دارنـد و    يك در حج قران به وجود 

قربــاني را يــك از ايــن رو، بــراي تحلــل او تنهــا 
ر مالکيـان بـراي تحلّـلِ محصَـ     ١٤.داننـد  کافي مي

و بر آنند که محصر  ١٥شمرند قرباني را الزم نمي
آنان  ١٦.شود تنها با نيت تحلل از احرام خارج مي

�����������������������������������������������������������������
.٣٤٨-٣٤٧، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٦٤٠

ــرائر، ج. ٧ ــيعه، ج ٦٤٠-٦٣٩، ص١الس ــف الش ؛ ٣٤٨، ص٤؛ مختل

  .٣٩٠، ص٢مسالک االفهام، ج

مد، ؛ المعت٣٩٠، ص٢؛ مسالک االفهام، ج٤٧٧، ص١الدروس، ج. ٨

.»کتاب الحج«، ٤٤٨-٤٤٧، ص٣ج

.٣٠٣-٣٠٢، ص٨؛ المجموع، ج١٨٠، ص٢االم، ج. ٩

.٦٠٨-٦٠٧، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٧١، ص٣المغني، ج. ١٠

.١٠٦، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١١

  .١٠٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١٢

.١٠٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١٣

.٢٨٨، ص٨المجموع، ج. ١٤

ــ. ١٥ ــل، ج ؛ م٣٦١-٣٦٠، ص١، جأالموط ــب الجلي ؛ ٢٩٤، ص٤واه

.٩٤-٩٣، ص٢الدسوقي، ج ةحاشي

  .٩٤-٩٣، ص٢الدسوقي، ج ةحاشي. ١٦
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رانــدن قربــاني را  دربــاره ۲/بقــره ۱۹۶مفــاد آيــه 
  ١.شمرند هماهنگ با معناي استحباب مي

ــاره ــاد     درب ــز ي ــر ني ــاتي ديگ ــاني از نک قرب
  :اند کرده
بـه نظـر مشـهور فقيهـان      :بدل قربـاني . أ �

ه، در صورت حاضر نبودن قرباني يا بهـاي  شيع
، بـدلي وجـود نـدارد و    ٣و صد ٢آن، در احصار

شـود؛ زيـرا در آيـه     وجوب قرباني برداشته مـي 
ســخن از بــدل بــه ميــان نيامــده و   ۲/بقــره ۱۹۶

 ٤.دليلي شرعي بر وجوب آن در دسـت نيسـت  
، از جملــه شــماري از ٥برخــي از فقيهــان شــيعه

 ٨و ادلــه ديگــر ٧ت، بــه اســتناد روايــا٦معاصــران
را ) روز روزه گــرفتن ۱۰(وجــود بــدل قربــاني 

نيـز   ٩فقيهـان حنفـي  . انـد  براي احصـار پذيرفتـه  
 ۲/بقـره  ۱۹۶پذيرند؛ زيرا آيـه   وجود بدل را نمي

که بر وجوب قرباني در احصار داللـت دارد، از  
�����������������������������������������������������������

.٩٤-٩٣، ص٢الدسوقي، ج ةحاشي. ١

؛ جــامع ٢١٢، ص١؛ شــرائع االســالم، ج٤٢٧، ص٢الخــالف، ج. ٢

  .٣٠٠، ص٣المقاصد، ج

  .٢٩١، ص٨؛ مدارک االحکام، ج٢٨٦، ص٣جامع المقاصد، ج. ٣

؛ جـامع  ٤٢٨، ص٢؛ الخـالف، ج ٣٣٣، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٤

  .٢٨٦، ص٣المقاصد، ج

؛ ٢٤-٢٣، ص١٦حـدائق، ج ال؛ ٣٠٧-٣٠٦، ص٦ج ،کشف اللثـام . ٥

.١٢٤-١٢٣، ص٢٠جواهر الکالم، ج

سيستاني،  ،؛ مناسک الحج»کتاب الحج«، ٤٦٢، ص٥المعتمد، ج. ٦

.١٩٠؛ مناسک الحج، وحيد خراساني، ص٢٢٥ص

ــافي، ج. ٧ ــيع٣٧١-٣٧٠، ص٤الک ــائل الش -١٨٧، ص١٣ه، ج؛ وس

١٨٨.  

.١٢٣، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٣٠٦، ص٦کشف اللثام، ج. ٨

.١٨٠، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٩

در فقـه شـافعي،    ١٠.بدل آن سـخن نگفتـه اسـت   
 بــدل داشــتن قربــاني احصــار، دو ســخن دربــاره

شـود کـه سـخن مشـهور، وجـود بـدل        يافت مي
برخي معتقـدان بـه وجـود بـدل، قائـل بـه       . است

روز  ۱۰وجــوب اطعــام؛ بعضــي بــه وجـــوب     
 ۱۰گيري؛ و شماري به تخيير ميان اطعـام و   روزه

فقيهان حنبلي بـر آننـد    ١١.گيري هستند روز روزه
ــاني احصــار   روز روزه گــرفتن  ۱۰کــه بــدل قرب

نبليـان بـراي وجـود    مستند شـافعيان و ح  ١٢.است
رو  بدل قرباني احصار، قيـاس اسـت؛ يعنـي ازآن   

ــدل دارد،   ــع ب ــاني در حــج تمت کــه وجــوب قرب
 ١٣.وجوب قرباني احصار نيز بايد بدل داشته باشد

که قرباني احصار واجب  جا آندر فقه مالکي از 
  ١٤.شمرده نشده، بدل نيز در ميان نيست

بـه نظـر مشـهور     :مکان ذبح قربـاني . ب �
ن امامي، مکان ذبح قربانيِ محصـور، اگـر   فقيها

در حال اداي حج باشـد، منـا؛ و اگـر در حـال     
مکـان ذبـح    ١٥.گزاردن عمره باشد، مکـه اسـت  

 جا آنقرباني مصدود، همان محلي است که در 
مســـتند ايـــن نظـــر،  ١٦.بازداشـــته شـــده اســـت
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.٢٩٩، ص٨؛ المجموع، ج١٨٠، ص٢بدائع الصنائع، ج. ١٠

.٣٠٠-٢٩٩، ص٨المجموع، ج. ١١

  .٦١٠، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٧٥، ص٣المغني، ج. ١٢

.٢٩٩، ص٨؛ المجموع، ج٣٧٥، ص٣المغني، ج. ١٣

؛ ١٣، ص٨؛ فـتح العزيـز، ج  ٣٦٦، ص١المدونة الکبري، ج: نک. ١٤

  .٧٧مختصر خليل، ص

  .٧٩، ص٢؛ تحرير االحکام، ج٦٣٨، ص١السرائر، ج. ١٥

.٦٤١، ص١؛ السرائر، ج٤٢٤، ص٢الخالف، ج. ١٦
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و صــحيحه  ١هــايي ماننــد موثقــه زرعــه حــديث
امـامي   هاناندکي از فقي. است ٢بن عمار معاوية

مکـان ذبـح قربـاني را بـراي      ٣به استناد حـديثي 
محصور و مصدود، همان محـل حصـر و صـد    

، برخي ٥ديگر هايي به استناد حديث ٤.اند دانسته
شـود؛ از   سخنان متفاوت در فقه امامي ديده مي

ارسال قربـاني در حـج واجـب بـه منـا و      : جمله
 ٦ذبح قرباني در حج مستحب در محـل احصـار  

يان ارسال قرباني به منا و ذبح قربـاني  و تخيير م
  ٧.در محل احصار

مکان ذبـح قربـاني    ٩و حنبلي ٨فقيهان شافعي
را براي شخص محصـور، همـان مکـان حصـر     

 9داننـد؛ بـدين اسـتناد کـه پيـامبر گرامـي       مي
هنگام احصار در حديبيه، نحر شتر را همان جا 

فقيهان حنفي مکان ذبـح قربـاني را    ١٠.انجام داد
آيه  ؛ بدين استناد که در١١اند م دانستهمنطقه حر
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.٤٢٣، ص٥تهذيب، ج. ١

  .٣٦٩، ص٤الکافي، ج. ٢

.٥١٥، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ٣

.٢٤٤ص ،المقنع. ٤

  .٤٤٦؛ المقنعه، ص٥١٥، ص٢ج ،ضره الفقيهمن ال يح. ٥

  .١١٧المراسم العلويه، ص. ٦

؛ ٣٠٤، ص٨؛ مـدارک االحکـام، ج  ٣٥١، ص٤مختلف الشيعه، ج. ٧

.٤١٤، ص٧مجمع الفائده، ج

  .٢٩٩-٢٩٨، ص٨المجموع، ج؛ ١٧، ص٨فتح العزيز، ج .٨

.٦٠٩، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٧٣، ص٣المغني، ج. ٩

؛ المجمـوع،  ١٨-١٧، ص٨لعزيز، ج؛ فتح ا٣٧٣، ص٣المغني، ج. ١٠

.٢٩٩-٢٩٨، ص٨ج

  .١٧٩، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج١٠٦، ص٤سرخسي، ج المبسوط،. ١١

ـه{مقصـود از   ۲/بقره ۱۹۶
�
: ١٢اسـت  حـرم  }5َِل

ْلُِقوا َوال{
َ

غَ  َح=�  ُرُءوَسُكم 9
ُ
هُ  الَهديُ  يَبل

�
  .}5َِل

بـه بـاور مشـهور    : زمان ذبح قربـاني . ج �
فقيهان امامي، زمـان قربـاني محصـور در حـج،     

ــان اســت  ــد قرب ــات،   ١٣.روز عي ــه اســتناد رواي ب
ص محصور، قرباني يا بهاي آن را از طريق شخ

کنـد   فرسـتد و بـا او وعـده مـي     فردي به منا مي
کـه در روز عيـد قربـان، آن را ذبـح     ) مواعده(

برخي از  ١٤.کند تا محصور از احرام بيرون آيد
فقيهــان امــامي زمــان ذبــح قربــاني را روز عيــد 

 ۱۳و  ۱۲، ۱۱روزهـاي  ( *قربـان و ايـام تشـريق   
آن را نـامعين و منـوط بـه     و بعضي ١٥)حجه ذي

اگر احصار در  ١٦.اند اراده طرفين مواعده دانسته
، بـه اسـتناد   ١٧عمره باشد، به باور فقيهـان امـامي  

، ذبـح قربـاني   ١٨هـا  اي مانند اطـالق روايـت   ادله
زمان خاص ندارد و به اختيار شخص محصـور  

بـــه اســـتناد  ١٩فقيهـــان امـــامي. وابســـته اســـت
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ــنائع، ج١٠٦، ص٤سرخســـي، ج المبســـوط،. ١٢   ،٢؛ بـــدائع الصـ

  .١٧٩ص

؛ ٦٣٨، ص١؛ السـرائر، ج ٣٣٥-٣٣٤، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٣

.٥١٢مناسک حج، امام خميني، ص

.٤٢٢-٤٢١، ص٥تهذيب، ج. ١٤

  .٤٤٤، ص١قواعد االحکام، ج. ١٥

؛ مناســک الحــج، روحــاني، ٢٠٩مناســک الحــج، خــويي، ص. ١٦

.٢١٩-٢١٨؛ مناسک الحج، تبريزي، ص١٨٧ص

، ٥ب االحکـام، ج يهـذ ت؛ ٣٣٥-٣٣٤، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٧

.١٩٣الوسيله، ص؛ ٣٧٣ص

  .٣٧٣، ص٥تهذيب، ج. ١٨

.٣٩٠، ص٨تذکرة الفقهاء، ج؛ ٦٤١، ص١السرائر، ج. ١٩
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مصــدود را ، زمــان ذبــح قربــاني ١هــايي حــديث
اند که بازدارنـدگي دشـمن    همان زماني دانسته

  .يابد تحقق مي
و برخي حنفيـان   ٣، حنبلي٢به نظر فقيهان شافعي

، ذبــح قربــاني بــراي محصــور ٤از جملــه ابوحنيفــه
 ۲/بقـره  ۱۹۶داراي زمان خاص نيست؛ زيـرا آيـه   

: مطلق است و زماني ويـژه را معـين نکـرده اسـت    
إِن{

َ
حِ,تُم ف

ُ
َما أ

َ
بـه بـاور    ٥.}ىِ الَهـد ِمـنَ  رَ ـيَس استَ  ف

برخي از ديگر فقيهان حنفي، زمان قربانيِ محصـر  
حجه و در عمره،  در حج، هشتم و نهم و دهم ذي

؛ زيــرا اعمـال حــج، از جملــه ذبــح  ٦نـامعين اســت 
قرباني، زماني خاص دارد؛ ولـي اعمـال عمـره بـه     

   ٧.زماني ويژه مقيد نيست

 ربـاره ددر فقه امامي، : حلق و تقصير. �۵
براي مصدود در حج و  *و تقصير *حکم حلق

واجـب نبـودن   : شـود  عمره، چند نظر يافت مي
 ١٠، وجوب حلق٩، وجوب تقصير٨حلق و تقصير
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  .٣٦٩، ص٤، جالکافي. ١

.٣٠٤، ص٨المجموع، ج؛ ١٧، ص٨فتح العزيز، ج :نک .٢

  .٣٧٣، ص٣المغني، ج. ٣

، ١اء، جهــ؛ تحفــة الفق١٠٩، ص٤سرخســي، ج المبســوط،: نــک. ٤

  .١٨١-١٨٠، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٤١٧ص

  .٧٩، ص٢؛ تبيين الحقائق، ج١١٠، ص٤سرخسي، ج المبسوط،. ٥

-١٨٠، ص٢صنائع، ج؛ بدائع ال١٠٩، ص٤سرخسي، ج المبسوط،. ٦

١٨١.

-١٨٠، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج١٠٩، ص٤سرخسي، ج المبسوط،. ٧

.٧٩، ص٢؛ تبيين الحقائق، ج١٨١

  .٢١١، ص١؛ شرائع االسالم، ج٣٣٣- ٣٣٢، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٨

.٤٥٣، ص١قواعد االحکام، ج؛ ١١٧، صهالمراسم العلوي. ٩

برخــي  ١١.و وجــوب تخييــري حلــق يــا تقصــير
فقيهان نيز از باب احتياط قائل به حلق يا تقصير 

هـاي   حـديث  ١٣مسـتند ايـن سـخنان    ١٢.انـد  شده
بـراي   ١٤.صـد اسـت   احصار و دربارهگوناگون 

بـه   ١٥تحلل محصور نيز برخي از فقيهـان امـامي  
بــه  ١٧، تقصــير؛ و بعضــي١٦هــايي اسـتناد حــديث 

حلـــق را الزم  ١٨هـــاي ديگـــر اســـتناد روايـــت
در عمــره تمتــع قائــل بــه  ١٩برخــي. انــد شــمرده

ــق و    ــان حل ــر مي ــه تخيي تقصــيرند؛ و در حــج ب
کـردن   برخي ديگر بـا جمـع  . تقصير باور دارند

وايت، در همه موارد بـه تخييـر   ميان دو دسته ر
  ٢٠.اند ميان حلق و تقصير قائل شده

از  و برخـي  ٢١به نظر مشـهور فقيهـان شـافعي   
براي تحلل محصـر، حلـق الزم    ٢٢فقيهان حنبلي
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.٢١٨، صفي الفقه الکافي. ١٠

  .٣٧٠، ص٢؛ الروضة البهيه، ج٧١ص ،هاللمعة الدمشقي. ١١

؛ مناسـک الحـج، وحيـد    »کتاب الحج«، ٤٢٧ص ،٥المعتمد، ج. ١٢

.١٨٤ص خراساني،

  .»کتاب الحج«، ٤٢٨-٤٢٦، ص٥المعتمد، ج: نک. ١٣

؛ وسائل ٣١٤، ص٢؛ تفسير قمي، ج٣٦٩-٣٦٨، ص٤ج الکافي،. ١٤

.١٨٠، ص١٣الشيعه، ج

؛ ٤٥٥، ص١؛ قواعد االحکام، ج٣٣٥، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٥

.١٤٧، ص١٣مستند الشيعه، ج

.٤٢٢-٤٢١، ص٥؛ تهذيب، ج٣٦٨، ص٤الکافي، ج. ١٦

  .١٩٥؛ غنية النزوع، ص٢١٨الکافي في الفقه، ص. ١٧

.٥١٥، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ١٨

  .٤٠١، ص٢؛ مسالک االفهام، ج٢٩٦، ص٣جامع المقاصد، ج. ١٩

.٣١٨، ص٦کشف اللثام، ج. ٢٠

.٢٩٩، ص٨المجموع، ج. ٢١

.٦١٠، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٧٥-٣٧١، ص٣المغني، ج. ٢٢
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هايي ماننـد روايـت    ها، حديث مستند آن. است
در  9ابن عمر است که بر حلق پيامبر گرامـي 

و  ٢هــا مــالکي ١.رويــداد حديبيــه داللــت دارنــد
و برخـي از   ٣بيشتر فقيهان حنفي، جز ابويوسف

حلق را براي تحلل محصـر الزم   ٤فقيهان حنبلي
تنها  ۲/بقره ۱۹۶اند؛ بدين استناد که آيه  ندانسته
ـإِن{: را بر محصر واجـب کـرده  کردن  قرباني

َ
 ف

حِ,تُم
ُ
َما أ

َ
  .}الَهديِ  ِمنَ  اسَتيAََ  ف

افزون برآن، حلق از کارهاي حج بـه شـمار   
و انجام کارهاي حج بر محصر واجـب  رود  مي

ــه   ٥.نيســت ــر آي ــش ديگ ــره ۱۹۶بخ  َوال{ ۲/بق

لُِقوا
َ

غَ  َح=�  ُرُءوَسُكم 9
ُ
هُ  الَهديُ  يَبل

�
بر اباحـه   }5َِل

حلق پس از رسيدن قرباني به محل خود داللت 
دارد، نه وجوب آن؛ زيرا امر پـس از نهـي، بـر    

  ٦.کند اباحه داللت مي
پايــه فقــه  بــر: قضــاي حــج و عمــره. �۶
، اگر حج يا ١٠و حنبلي ٩، مالکي٨، شافعي٧امامي
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.٨٥، ص٥ج ؛١٦٩، ص٣صحيح البخاري، ج. ١

  .٩٤ص ،٢الدسوقي، ج ة؛ حاشي٢٩٤، ص٤مواهب الجليل، ج. ٢

  .١٠٧، ص٤سرخسي، ج المبسوط،. ٣

  .٣٧٥، ص٣المغني، ج. ٤

.١٨٠، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٥

  .٧٢، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٦

؛ موسـوعة  ٤٨٢، ص١؛ الـدروس، ج ٤٢٦-٤٢٥، ص٢الخالف، ج. ٧

  .٤٢٨-٤٢٧، ص٢٩ي، جئاالمام الخو

؛ مغني المحتـاج،  ٣٠٦، ص٨؛ المجموع، ج٧٢مختصر مزني، ص. ٨

  .٥٣٧، ص١ج

.٩٥، ص٢؛ حاشية الدسوقي، ج٢٩٩، ص٤مواهب الجليل، ج. ٩

.٣٧٢، ص٣المغني، ج. ١٠

عمــره محصــور، مســتحب باشــد، قضــاي حــج 
ناتمام الزم نيسـت؛ امـا اگـر حـج بـر عهـده او       

اگـر  . مستقر شده باشد، قضاي آن واجب است
حج يا عمره واجب، غير مسـتقر باشـد، قضـاي    
ــار   آن الزم نيســت؛ مگــر آن کــه وي ديگــر ب

جـوب قضـا در حـج يـا     مسـتند و . مستطيع شود
و نيــز  ١١عمــره واجــب مســتقر، برخــي روايــات

عموميت دليل وجوب است کـه وجـوب قضـا    
در صــورت انجــام نــدادن واجــب را اقتضــا     

دليل واجب نبودن قضاي حج يا عمره . کند مي
مستحب، اصل برائت، اجمـاع و نيـز آن اسـت    

و اصحاب ايشان عمره فوت شده  9که پيامبر
ضا نکردند و ايشان هيچ در رويداد حديبيه را ق

از اصــحاب حاضــر در آن رويــداد را بــه يــك 
به نظر اينان، عمره سـال   ١٢.قضا مکلف نساخت

و شــماري از اصــحاب، قضــاي  9بعــد پيــامبر
افـزون بـر   . عمره فوت شده حديبيه نبوده است

اين، رفتار ايشان بر جواز قضا داللـت دارد، نـه   
  ١٣.وجوب آن

اي حـج  فقيهان حنفي، افزون بر وجوب قض
يا عمره واجب محصر، به وجوب قضـاي حـج   

مسـتند آنـان    ١٤.يا عمره مستحب نيز باور دارنـد 
لــزوم اتمــام عملــي اســت کــه آغــاز کــردنش  
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.٤٢٢-٤٢١، ص٥؛ تهذيب، ج٣٧٠، ص٤الکافي، ج. ١١

.٣٧٢، ص٣؛ المغني، ج٤٢٧-٤٢٦، ص٢الخالف، ج. ١٢

.٢٩٦، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٣٧٢، ص٣المغني، ج. ١٣

.١٨٢، ص٢بدائع الصنائع، ج؛ ٤١٨، ص١تحفة الفقهاء، ج. ١٤
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ديگر  ١.وجوب نداشته، ولي صحيح بوده است
 9پيـامبر گرامـي   *القضـاي  عمـرة مستند آنان 

اسـت کـه سـال پـس از حصـر حديبيـه بـه جـا         
مسـتحب   آورد، در حالي که عمره سـال پـيش  

   ٢.بود
بر پايه فقه حنفي، اگر شخص محصور حـج  

حج قضا براي آغـاز  يك آورده، بايد  به جا مي
عمره قضـا بـراي تحلّـل بگـزارد و     يك حج و 

عمره قضا يك آورده، بايد  اگر عمره به جا مي
گـزارده،   نيز اگر وي حج قران مـي . انجام دهد

حج قضا و دو عمره قضا به جـا آورد  يك بايد 
از آن دو براي قـران و ديگـري بـراي     که يکي

مســتند حنفيــان در ايــن حکــم،  ٣.تحلــل اســت
روايت برخي صحابه ماننـد ابـن مسـعود و ابـن     
عباس است که در حج هم قضـاي حـج و هـم    

 ٤.اند قضاي عمره را براي محصر واجب شمرده
هايي اسـتناد   به حديث ٥ديگر فقيهان اهل سنت

ره قضـاي حـج سـخني از عمـ    �اند کـه در  کرده
  ٦.اند اضافي به ميان نياورده

ــتناد      ــه اسـ ــان، بـ ــهور اماميـ ــر مشـ ــه نظـ بـ
�����������������������������������������������������������

  .١٠٧، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١

.٢٩٦، ص٤مواهب الجليل، ج :نک. ٢

؛ ٤١٨، ص١تحفة الفقهـاء، ج  ؛١٠٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٣

.٦٥٢، ص٢الدر المختار، ج

، ٤سرخسـي، ج  ؛ المبسوط،٣٣٦، ص١ج ، جصاص،احکام القرآن. ٤

.١٠٧ص

.٣٣٦، ص١جصاص، ج ،احکام القرآن. ٥

.٤١٧، ص١؛ سنن ابي داود، ج١٠٢٨، ص٢سنن ابن ماجه، ج. ٦

ــا عمــره محصــور  ٧هــايي حــديث ، اگــر حــج ي
مستحب باشد، بايد شخصي را نايـب سـازد تـا    

  ٨.جا آورد طواف نساء را به نيابت از او به 
به نظر مشهور فقيهـان  : اشتراط تحلّل. �۷
در  *اشـتراط تحلّـل   ١١و شافعي ١٠، حنبلي٩امامي

نگام احرام صحيح است؛ يعني انسـان هنگـام   ه
احرام شرط کند که اگر بيمـار شـود يـا توشـه     
سفر او پايان يابد يا به سبب منع ظـالمي نتوانـد   

بـر  . حج را به پايان رساند، از احرام بيرون آيـد 
يکـي از ايـن موانـع تحقـق      هرگـاه اين اساس، 

توانـد از   يابد، چنين شرطي نافذ است و او مـي 
  .ج شوداحرام خار

چنـــين شـــرطي را  ١٣و حنفيـــان ١٢مالکيـــان 
پشـتوانه بـاورداران   . انـد  صحيح و نافذ ندانسـته 

ــه  ــل، ادل ــد اجمــاع جــواز شــرط تحل ، ١٤اي مانن
واصلِ صحت شرطي است که شرعاً  ١٥روايات

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

ــافي، ج. ٧ ــه، ج ٣٦٩، ص٤الک ــن ال يحضــره الفقي ؛ ٥١٤، ص٢؛ م

.٤٢٣، ص٥تهذيب، ج

؛ ٢١٣، ص١م، ج؛ شرائع االسـال ٣٣٢، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٨

  .٧٩، ص٢تحرير االحکام، ج

االمـام   ة؛ موسوع٢٠٤؛ الجامع للشرائع، ص٥٣٣، ص١السرائر، ج. ٩

.٤٤٦، ص٢٩الخوئي، ج

.٣٧٧، ص٣المغني، ج. ١٠

  .٤٤٦، ص٢؛ روضة الطالبين، ج٣١٠، ص٨المجموع، ج. ١١

  .٢٩٣-٢٩٢، ص٤مواهب الجليل، ج. ١٢

.١٧٨، ص٢بدائع الصنائع، ج. ١٣

  .٥٣٤، ص١؛ السرائر، ج٢٥٨االنتصار، ص. ١٤

-١٢٢، ص٦؛ صـحيح البخـاري، ج  ٢٦، ص٤صحيح مسلم، ج. ١٥

  .٣٣٢-٣٣١، ص٤؛ الکافي، ج١٢٣
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در صورت اشتراط تحلـل،   ١.ممنوع نشده باشد
و برخـي   ٢برخي فقيهان شيعه به وجوب قربـاني 

مستند هر دو  ٣.اد دارندبه عدم وجوب آن اعتق
  ٤.گروه، برخي از روايات هستند

شـافعيان بـر آننـد کـه در صـورت اشـتراط،       
هنگامي براي تحلل، ذبح قرباني الزم است که 
محصور شرط کرده باشد اگر مانعي پيش آيد، 

در غيــر ايــن . پــس از ذبــح قربــاني تحلــل يابــد
وجـوب قربـاني بـراي     دربارهصورت، شافعيان 

   ٥.نظر دارندتحلل اختالف 
 ٦.حنبليان به واجب نبودن قربـاني باورمندنـد  

آيـه   مستند قائالن به وجوب قرباني، عموميـت 
إِن{: ۲/بقره ۱۹۶

َ
حِصـ ف

ُ
َمـا رتُمـأ

َ
 ِمـنَ  رَ ـاسَتيَسـ ف

پشــتوانه  ٧.و نيــز اصــل احتيــاط اســت }ىالَهــد
اثر  باورداران عدم وجوب قرباني، لزوم ترتيب

ر منـابع  د ٨.اسـت  دادن به شرط صحيح شـرعي 
فقه امامي، آثاري گوناگون براي اشتراط تحلل 
ــه   ــاد شــده اســت؛ از جمل : در هنگــام احــرام ي
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.٣٧٧، ص٣ي، جن؛ المغ٥٣٤، ص١السرائر، ج. ١

.٧٠، صه؛ اللمعة الدمشقي٤٣١، ص٢الخالف، ج. ٢

ــار، ص. ٣ ــرائر، ج٢٥٨االنتص ــرائع،  ٦٤١، ص١؛ الس ــامع للش ؛ الج

.٢٢٢ص

، ٥؛ تهــذيب، ج١٦٩، ص٢؛ االستبصـار، ج ٣٣٣، ص٤الکـافي، ج . ٤

  .٨١ص

؛ مغنــي ٣١١، ص٨المجمــوع، ج؛ ١١-١٠، ص٨فــتح العزيــز، ج. ٥

  .٥٣٤، ص١المحتاج، ج

  .٣٧٧، ٢٤٣، ص٣المغني، ج. ٦

  .٤٣١، ص٢الخالف، ج. ٧

.٥٣٣، ص١السرائر، ج. ٨

يعنـي الزم نبـودن انتظـار بـراي      ٩تعجيل تحلـل 
رسيدن قرباني به محل ذبح در احصار به سـبب  
ــزوم نداشــتن قضــاي حــج در ســال   بيمــاري، ل

، حصول تحلّل از همه محرمات احـرام  ١٠آينده
(  ١١.يحتي کاميابي جنس

←
  )*اشتراط تحلل 

به نظر فقيهان امامي، اگـر  : زوال احصار. �۸
احصار پيش از ذبح قرباني از ميـان رود، بـه پايـان    
رساندن عمره يا حج واجب است، مشروط بر آن 
که زمان انجام دادن حج بـاقي باشـد و اسـتطاعت    

؛ زيرا بـه اسـتناد ادلـه فقهـي از     ١٢از ميان نرفته باشد
ِ {: ۲/هبقر ۱۹۶جمله آيه  وا ا#َج� وَالُعمـَرةَ ِب� تِم)

َ
و  }وَأ

اگـر   ١٤.، اتمام حج و عمره واجب اسـت ١٣روايات
امکان اداي فريضه حج فراهم نباشد، مانند آن که 
وقوف در مشعر و عرفـات در زمـان ويـژه امکـان     

، بايـد بـا عمـره مفـرده     ١٥نيابد، به استناد ادله فقهي
  ١٦.تحلل صورت گيرد
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ــافع، ص. ٩ ــة الدمشــقيه، ص١٠٠المختصــر الن ؛ جــواهر ٧٠؛ اللمع

.١١٣ص، ٢؛ ج٢٦٣، ص١٨الکالم، ج

.٥١٦-٥١٥، ص٢؛ معتمد العروه، ج٢٩٦، ص٥تهذيب، ج: نک. ١٠

؛ ٤٤٦، ص٢؛ کشـف الغطـاء، ج  ٣١٦، ص٥کشف اللثام، ج: نک .١١

.٢٦٨-٢٦٧، ص١٨جواهر الکالم، ج: نک

ــوط،. ١٢ ــي، ج المبس ــ٣٣٥، ص١طوس ــرائع  ؛٢٨٢، صه؛ النهاي ش

.٢١٣، ص١االسالم، ج

ــاء، ج. ١٣ ــذکرة الفقه ــام،٤٠٤-٤٠٣، ص٨ت ــدارک االحک ، ٨ج ؛ م

  .»کتاب الحج«، ٤٥٦، ص٥؛ المعتمد، ج٣٠٧ص

  .»کتاب الحج«، ٤٥٦، ص٥المعتمد، ج. ١٤

.١٥٦، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج١٥٥، ص١٣، جهمستند الشيع. ١٥

؛ ٤٥٦، ص١؛ قواعـد االحکـام، ج  ٢١٣، ص١شرائع االسالم، ج. ١٦

.٣٢٢، ص٦کشف اللثام، ج
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فعي، بـا زوال احصـار در   به باور فقيهـان شـا  
حج مستحب، حتـي اگـر وقـت بـراي تجديـد      

اي  احرام و اداي ديگر باره حـج باشـد، وظيفـه   
در حج واجب نيز اگر . بر عهده محصور نيست

زمان کـافي بـراي تجديـد احـرام و حـج بـاقي       
نمانده باشد، همين حکم جاري است؛ اما اگـر  

حـج نگذشـته باشـد، حـج     مناسـك  زمان اداي 
تواند آن  او واجب است؛ گرچه مي همچنان بر

به باور ديگـر مـذاهب اهـل    ١.را به تأخير اندازد
سنت، در صـورت زوال احصـار و بـاقي بـودن     

حـج ادا شـود؛ زيـرا    مناسـك  زمان کافي، بايد 
بر پايه فقـه   ٢.وجوب حج نزد آنان فوري است

حنفي، اگر براي محصر امکـان ذبـح قربـاني و    
د حــج را حــج فــراهم آيــد، بايــمناســك اداي 

از کردن  تواند با قرباني کامل به جا آورد و نمي
احرام بيرون آيد؛ ولي اگر امکان ذبح قرباني يا 

حج و يا هر دو را نداشـته باشـد،   مناسك اداي 
  ٣.تحلل جايز است
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ــالميه، ــامع؛ ش١٣٦٥ االس ــان ج ــري :البي  الطب

دار  ، به كوشش صدقي جميل، بيـروت، .)ق٣١٠.م(

 سـعيد  بـن  يحيي :للشرايع الجامع؛ ق١٤١٥ الفکر،
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 قـم،  فضال، از گروهي كوشش به، .)ق٦٩٠.م( الحلي

 الكركـي  :المقاصـد  جـامع ؛ ق١٤٠٥الشهداء،  سيد

 جـواهر ؛ ق١٤١١ ،:البيـت   آل قم،، .)ق٩٤٠.م(

و  قوچـاني  كوشش به، .)ق١٢٦٦.م( النجفي :الكالم

 حاشـية  ؛، بيروت، دار احياء التـراث العربـي  ديگران

 الكتــب احيــاء، .)ق١٢٣٠.م( الدســوقي :الدســوقي

 دينعابـــ ابـــن :المحتـــار رد حاشـــية ؛العربيـــه

 الحـدائق ؛ ق١٤١٥بيروت، دار الفکر، ، .)ق١٢٥٢.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق١١٨٦.م( البحراني يوسف :الناضره

 :الخـالف ؛ ش١٣٦٣ آخوندي، قـم، نشـر اسـالمي،   

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــيد كوش ــي س  عل

؛ ق١٤١٨ ديگـران، قـم، نشـر اسـالمي،     و خراساني

بيـروت، دار  ، .)ق١٠٨٨.م( الحصـكفي  :المختار الدر

 االول الشـهيد  :الشـرعيه  الدروس؛ ق١٤١٥ ،الفكـر 

 ذخيــرة؛ ق١٤١٢، قــم، نشــر اســالمي، .)ق٧٨٦.م(

  آل، .)ق١٠٩٠.م( الســبزواري بــاقر محمــد :المعــاد

ــت  الثــاني الشــهيد :البهيــه الروضــة؛ :البي

الـداوري،   مكتبة قم، كالنتر، كوشش به، .)ق٩٦٥.م(

 بـه ، .)ق٦٧٦.م( النـووي  :الطـالبين  روضة؛ ق١٤١٠

محمـد، بيـروت، دار    علـي  و احمـد  لعـاد  كوشش

ــه  ــب العلمي ــاض ؛الکت ــائل ري ــيد :المس ــي س  عل

ــائي ــم، النشــر االســالمي،  .)ق١٢٣١.م( الطباطب ، ق

، قم، نشـر  .)ق٥٩٨.م( ادريس ابن :السرائر؛ ق١٤١٢

 ماجــه ابـن  :ماجـه  ابـن  سـنن ؛ ق١٤١١اسـالمي،  

فـؤاد، بيـروت، دار    محمـد  كوشـش  به، .)ق٢٧٥.م(

ــي ســنن؛ ق١٣٩٥ احيــاء التــراث العربــي،  :داود اب

، به كوشش سـعيد محمـد   .)ق٢٧٥.م( السجستاني

 :شرائع االسـالم ؛ ق١٤١٠ دار الفکر، اللحام، بيروت،

 صـادق  سيد كوشش به، .)ق٦٧٦.م( الحلي المحقق

 :الغـرام  شـفاء ؛ ق١٤٠٩استقالل،  تهران، شيرازي،

 مصـطفي  كوشـش  بـه ، .)ق٨٣٢.م( محمد الفأسـي 

 :الصـحاح ؛ م١٩٩٩، هالحديثـ  النهضـة  ،همك محمد،

العطـار، بيـروت،    كوشـش  به، .)ق٣٩٣.م( الجوهري

 :البخــاري صــحيح؛ ق١٤٠٧ دار العلــم للماليــين،

؛ ق١٤٠١، بيــروت، دار الفکــر، .)ق٢٥٦.م( البخــاري

؛ ، بيروت، دار الفکر.)ق٢٦١.م( مسلم :مسلم صحيح

ــام عوائــد  قــم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقــي احمــد :االي

خليـــل  :لعـــينا؛ ش١٣٧٥االســـالمي،  االعـــالم

، به کوشش المخزومي و السـامرائي، دار  .)ق١٧٥.م(

ــره،  ــة ؛ق١٤٠٩الهجـ ــزوع غنيـ ــي :النـ  الحلبـ

قم، مؤسسة االمـام   بهادري، كوشش به، .)ق٥٨٥.م(

 بـن  عبـدالكريم  :العزيز فتح؛ ق١٤١٧، 7الصـادق 

ــد ــي محمـ ــر، دار .)ق٦٢٣.م( الرافعـ ــه ؛الفكـ  فقـ

روحـاني، قـم، دار    صـادق  محمد سيد :7الصادق

 الحلـي  العالمـة  :االحكـام  قواعد؛ ق١٤١٣ کتاب،ال

 القواعد؛ ق١٤١٣، قم، النشر االسـالمي،  .)ق٧٢٦.م(

 كوشــش بــه، .)ق٧٨٦.م( االول الشــهيد :فوائــدو ال

ــافي ؛المفيــد مكتبــة ،قــم عبــدالهادي، ســيد  :الك

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

 :الفقـه  فـي  الكـافي ؛ ش١٣٧٥ الكتب االسـالميه، 

 اسـتادي،  كوشـش  به، .)ق٤٤٧.م( الحلبي ابوالصالح

ــفهان، ــة اصـ ــؤمنين مكتبـ ؛ ق١٤٠٣، 7اميرالمـ

 الجـزري  محمد بن علي اثير ابن :التاريخ في الكامل

ــادر .)ق٦٣٠.م( ــروت، دار ص ــاب؛ ق١٣٨٥ ،، بي  كت

 الخلخـالي، ، .)ق١٤١٣.م( الخـوئي  محاضـرات  :الحج

 :القنــاع كشــاف؛ ق١٤١٠العلــم،  دار مدرســة قـم، 

 محمـد  كوشـش  بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهـوتي  ورمنص

 كشـف ؛ ق١٤١٨ حسن، بيروت، دار الکتب العلميه،

ــاء ــف :الغط ــاء كاش ــدوي، .)ق١٢٢٧.م( الغط ، مه

ــفهان ــف ؛اصـ ــام كشـ ــل :اللثـ ــدي الفاضـ  الهنـ

اللبـاب  ؛ ق١٤١٦، قم، نشـر اسـالمي،   .)ق١١٣٧.م(

عبـدالغني الغنيمـي، دار السـالم،     :في شرح الکتاب

، قـم،  .)ق٧١١.م( منظور ابن :العرب لسان ؛ق١٣٨١

 الشـهيد  :الدمشـقيه  اللمعـة ؛ ق١٤٠٥ادب الحوزه، 

ــه، .)ق٧٨٦.م( االول ــش ب ــم، دار   كوش ــوراني، ق ك

ــوط؛ ق١٤١١ الفکــر، ــي المبس ــه ف ــه فق  :االمامي

، تهـران  بهبـودي،  كوشـش  به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي

ــةال ــوي مكتبـ ــوط ؛هالمرتضـ ــي :المبسـ  السرخسـ

 مجمـع ؛ ق١٤٠٦ ، بيروت، دار المعرفـه، .)ق٤٨٣.م(

 به، .)ق٩٩٣.م( االردبيلي المحقق :برهانو ال الفائدة
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اسـالمي،   انتشـارات  قـم،  ديگـران،  و عراقي كوشش

 النــووي :المجمــوع شــرح المهــذب  ؛ ق١٤١٦

ــر ؛الفكــر، دار .)ق٦٧٦.م( ــي مختص ــي :المزن  المزن

 :النـافع  المختصـر ؛ ، بيروت، دار المعرفه.)ق٢٦٣.م(

ــق ــي المحقـ ــر، .)ق٦٧٦.م( الحلـ ــ ان،تهـ ، هالبعثـ

ــر؛ ق١٤١٠ ــل مختص ــد :خلي ــن محم ــف ب  يوس

؛ ق١٤١٦، بيــروت، دار الکتــب العلميــه، .)ق٨٩٧.م(

، قـم،  .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العالمـة  :الشـيعه  مختلف

 سـيد  :االحكـام  مدارك؛ ق١٤١٢النشر االسالمي، 

 قـم، ، .)ق١٠٠٩.م( العاملي الموسوي علي بن محمد

 بن مالك :الكبري المدونة؛ ق١٤١٠، :البيت  آل

 المراسـم  ؛هالسـعاد  مطبعـة  ،مصر ،.)ق١٧٩.م( انس

 بـه ، .)ق٤٤٨.م( عبـدالعزيز  بـن  حمزة سالر :العلويه

 هــلال العــالمي مجمــعال قــم، حســيني، كوشــش

 تنقـيح  الـي  االفهام مسالك؛ ق١٤١٤، :البيت

، قـم،  .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشـهيد  :شرائع االسـالم 

 احمـد  :الشـيعه  مسـتند ؛ ق١٤١٦معارف اسالمي، 

؛ ق١٤١٥، :البيـت   آل قم،، .)ق١٢٤٥.م( اقيالنر

 :مطالب اولـي النهـي فـي شـرح غايـة المنتهـي      

 ؛مصـطفي السـيوطي، دمشـق، المکتـب االســالمي    

 الخــوئي محاضــرات :الــوثقي العــروة معتمــد

ــالي،، .)ق١٤١٣.م( ــم، الخلخ ــة ق ــم،  دار مدرس العل

 محاضـرات  :المناسـك  شرح في المعتمد؛ ق١٤٠٤

 دار مدرســة قــم، خــالي،الخل، .)ق١٤١٣.م( الخــوئي

 ابـوهالل  :اللغويـه  الفـروق  معجـم ؛ ق١٤١٠العلم، 

ــكري ــم،، .)ق٣٩٥.م( العس ــارات ق ــالمي،  انتش اس

ــم؛ ق١٤١٢ ــاييس معج ــه مق ــن :اللغ ــارس اب  ف

ــه، .)ق٣٩٥.م( ــر   كوشــش ب ــم، دفت ــالم، ق عبدالس

 محمـــد :المحتـــاج مغنـــي؛ ق١٤٠٤ تبليغـــات،

ــراث  .)ق٩٧٧.م( الشــربيني ــاء الت ــروت، دار احي ، بي

ــي،  ــي؛ ق١٣٧٧العرب ــداهللا :المغن ــن عب ــ ب  هقدام

 :المقنــع؛ ، بيــروت، دار الکتــب العلميــه.)ق٦٢٠.م(

 االمـــام مؤسســـة قـــم،، .)ق٣٨١.م( الصـــدوق

، .)ق٤١٣.م( المفيـد  :المقنعه؛ ق١٤١٥، 7الهادي

 :الفقيـه  يحضـره  ال من؛ ق١٤١٠قم، نشر اسالمي، 

غفـاري، قـم، نشـر     كوشش به، .)ق٣٨١.م( الصدوق

جواد تبريزي، قـم،   :مناسک حج؛ ق١٤٠٤ اسالمي،

ــج  ؛ق١٤١٤ ــک ح ــتاني،  :مناس  ؛ش١٤١٣سيس

سيد محمـد روحـاني، قـم، موسسـة      :مناسک حج

با حاشيه امام خميني، مشـعر،   :مناسک حج ؛المنار

ــج ؛ش١٣٨٠ ــک ح محمــد تقــي بهجــت،  :مناس

 منتهـي  ؛وحيـد خراسـاني   :مناسک حج ؛ق١٤١٥

 آسـتان مشـهد،  ، .)ق٧٢٦.م( الحلي العالمة :المطلب

 الحطـاب  :الجليـل  مواهب؛ ق١٤١٢رضوي،  قدس

عميـرات،   زكريـا  كوشـش  بـه ، .)ق٩٥٤.م( الرعيني

ــه،  ــب العلمي ــروت، دار الکت ــوعة؛ ق١٤١٦ بي  موس

 ؛قـم ، الخـوئي  آثار احياء :.)ق١٤١٣.م( الخوئي االمام

 كوشـش  بـه ، .)ق١٧٩.م( انـس  بـن  مالـك  :الموطّأ

ــي،  محمــد ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ــؤاد، بي  ف

المنتظر في ضوء االحاديـث   [المهدي؛ ق١٤٠٦

عبــدالعظيم البســتوي، مکــه،  :و اآلثــار الصــحيحه

 الحلّـي  فهـد  ابـن  :البـارع  المهذب ؛المکتبة المکيه

ــه، .)ق٨٤١.م( العراقــي، قــم، النشــر    كوشــش ب

 ابـن  القاضـي  :المهذب؛ ق١٤١٣- ١٤٠٧ االسالمي،

 مؤسســــه كوشــــش بــــه، .)ق٤٨١.م( البــــراج

ــهداء ــم، ،7سيدالش ــر ق ــالمي، نش ؛ ق١٤٠٦ اس

ــه ــن :النهاي ــر اب ــن مبــارك اثي  الجــزري محمــد ب

 طــاهر و محمــد محمــود كوشــش بــه، .)ق٦٠٦.م(

 :الشـيعه  وسائل؛ ش١٣٦٧ احمد، قم، اسماعيليان،

ــر ــاملي الح ــم،، .)ق١١٠٤.م( الع ــت  آل ق ، :البي

 حمـزه  ابـن  :الفضـيله  نيـل  الي الوسيلة؛ ق١٤١٢

ــه، .)ق٥٦٠.م( ــش ب ــة  كوش ــم، مکتب ــون، ق  الحس

  .ق١٤٠٨ النجفي،

  محمد قديريان


