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قاهره، معهد المخطوطـات   :المخطوطات العربيه

المغـارب فـي    ؛ق١٣٨١بجامعة الدول العربيـه،  

به کوشش عبـدالرحمن، ربـاط،    :العهد العثماني

  .م١٩٩٥کلية اآلداب، 

  سيد محسن طاهري

����

و عمـره و   نخستين عمل واجب حج :احرام

  از ارکان آن دو

بـه ايـن معـاني    » ح ـ ر ـ م  «واژه احرام از ريشـه  
ــع: اســت ــتنکــردن  من ــه ١و بازداش ــدن ب ؛ و درآم

، ماننـد  ٢حرمـت آن روا نيسـت  هتك حريمي که 
  ٤.يا عهد و پيماني خاص ٣ورود به حرم يا ماه حرام

در منابع فقهي تعاريف گونـاگون از احـرام   
اعمـال  گونـه   ازبرخي آن را . عرضه شده است

بيروني دانسته و به معناي ورود در اعمال حـج  
ــره ــه   ٥و عم ــرام و تلبي ــاس اح ــيدن لب ــا پوش  *ب

بعضي آن را عملي قلبـي بـه شـمار     ٦.اند شمرده
يا بـه تعبيـر ديگـر نيـت      ٧آورده وبه معناي نيت

�����������������������������������������������������������
ــه، ج١٨٩٧، ص٥الصــحاح، ج. ١ ــاييس اللغ ؛ ٤٥، ص٢؛ معجــم مق

  .»حرم«، ١٢٢، ص١٢لسان العرب، ج

  .»حرم«، ١٣٤، ص١٦؛ تاج العروس، ج١٨٩٧، ص٥حاح، جالص. ٢

  .١٨٩٧، ص٥؛ الصحاح، ج٢٢٢-٢٢١، ص٣العين، ج. ٣

  .١٢٣، ص١٢؛ لسان العرب، ج٤٥، ص٢معجم مقاييس اللغه، ج. ٤

؛ ٢٥٦، ص١١؛ مسـتند الشـيعه، ج  ٤٧٦، ص١مغني المحتـاج، ج . ٥

  .٤٧١، ص٢کشاف القناع، ج

  .١٩٩-١٩٧، ص١٨جواهر الکالم، ج. ٦

، ١١؛ مستمســـک العـــروه، ج٢٢٤، ص٢لک االفهـــام، جمســا . ٧

  .٣٥٨ص

قصد يا التـزام بـه    ، ٨ورود به اعمال حج يا عمره
ود و يا آماده ساختن خ ٩محرمات خاصترك 

مناســـك محرمـــات تـــا پايـــان تـــرك بـــراي 

شـماري آن را ترکيبـي از نيـت و     ١٠.انـد  دانسته
تلبيـــه يـــا هـــر دو و پوشـــيدن لبـــاس احـــرام  

برخـي نيـز آن را امـري اعتبـاري      ١١.انـد  شمرده
 ١٢اند که پس از نيت حج يا عمره و تلبيه دانسته

خـود   ١٣محرمـات ترك يا پس از التزام يا قصد 
طهارت پـس   که نچناشود،  به خود حاصل مي

  .گردد از وضو يا غسل خود به خود فراهم مي
نامنــد کــه  ايــن کــار را از آن رو احــرام مــي

تـر بـر وي    گزار برخي کارها را که پـيش  احرام
يا کارهايي را کـه بـا اعمـال حـج      ١٤حالل بوده

وعمـــره ناســـازگار اســـت، بـــر خـــود حـــرام  
 ١٦»محـرِم «به فرد در حالـت احـرام    ١٥.شمرد مي
) جمع حـرام (و مقصود از واژه حرم گويند  مي

) ۹۵، ۱، ۵/مائده( ١٧.اند را در قرآن محرم دانسته
ترين واجبات حـج و عمـره و بـه     احرام از مهم
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  .٥٠، ص٤؛ حواشي الشرواني، ج٤٧٦، ص١مغني المحتاج، ج. ٨

کتـاب  «، ٤٧٨، ص٢؛ المعتمـد، ج ٣٧٨، ص٢جامع المـدارک، ج . ٩

  .»الحج

  .٤٧٦، ص١٤؛ الحدائق، ج٢٣٩، ص٧مدارک االحکام، ج. ١٠

  .١٩٨، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٢٢٤، ص٢مسالک االفهام، ج. ١١

  .»کتاب الحج«، ٤٨٣، ص٢المعتمد، ج. ١٢

  .٣٥٩، ص١١مستمسک العروه، ج. ١٣

  .٤٧١، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٦، ص٦تفسير قرطبي، ج. ١٤

  .٣٣معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص. ١٥

  .٤٣٢-٤٣١؛ المقنعه، ص٣٦٠، ص١المدونة الکبري، ج. ١٦

  .٤١٧، ص٣؛ مجمع البيان، ج٥٩١، ص١الکشاف، ج. ١٧
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خوف از ايـن کـه خداونـد پاسـخ او را ندهـد و      
گـزارش   ١.اميد به اين که به او پاسخ مثبت دهـد 

هنگـام تلبيـه    7شده که رنگ چهره امام سجاد
ــه زردي مــي ــدام ايشــان   ب ــر ان ــرزه ب ــد و ل گرايي

: فرمــود افتــاد و در بيــان راز ايــن حالــت مــي مــي
� ���� «من بگويد لبيك ترسم خدا در پاسخ  مي

��	
نيـز گـزارش شـده کـه ايشـان در       ٢.»�� � 
  ٣.حال تلبيه، گاه در آستانه افتادن از مرکب بود

ــز داراي يــك هــر  از محرمــات احــرام را ني
مثالً سبب حرام شدن صيد، . اند اسراري دانسته

آزمايش آدميان و بازشناسي افراد فرمانبردار از 
ُ بَِ;ٍء ِمَن ا{: ٤نافرمانان است َون�ُكُم اب�

ُ
َبل َA يِد لص�

ـُه 
ُ
ـَم اُهللا َمـن Cََاف

َ
يـِديُكم َورَِمـاُحُكم Aَِعل

َ
ُ أ

ُ
Fَيَنا

زير سايه رفتن از آن ) ۹۴، ۵/مائده. (}...بِالَغيِب 
رو بر مردان حرام شده که بـا بردبـاري و صـبرِ    
آنان در برابـر گرمـاي آفتـاب، گناهـان ايشـان      

ــردد  ــو گ ــاه ٥.مح ــردن  نگ ــرمه  ک ــه و س در آين
وع شده که زينت دنيوي کشيدن از آن رو ممن

حکمـت   ٦.و توجه به خويشـتن فرامـوش شـود   
ممنوعيت حمل سـالح آن اسـت کـه امنيـت و     
آســايش بــراي همگــان تــأمين و روح صــلح و 

گـزار   صفا و احترام به حـريم ديگـران در حـج   
�����������������������������������������������������������

.٤٨٨، ص١احياء علوم الدين، ج. ١

.٣٣٧، ص٦٤؛ بحار االنوار، ج٤٨٨، ص١احياء علوم الدين، ج. ٢

.١٩٧، ص٩؛ مستدرک الوسائل، ج٢٣٥، ص١علل الشرايع، ج. ٣

  .٣٨٤-٣٨٣صهباي حج، ص. ٤

  .٥١٨، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٣٥٠، ص٤الکافي، ج. ٥

  .٤٥٨، ص٢؛ علل الشرايع، ج٣٥٦، ص٤الکافي، ج. ٦

  ٧.تقويت شود
بـر پايـه برخـي روايـات،     : پيشينه احـرام  �

. داي به قدمت بناي کعبـه و حـج دار   احرام پيشينه
اي را بـه   در حديثي آمده که خداوند هيچ فرشـته 

فرسـتد، مگـر آن کـه او را بـه زيـارت       زمين نمـي 
دهـد و آن فرشـته از کنـار عـرش      کعبه فرمان مـي 

به سوي کعبه فـرود   گويان لبيكالهي احرام بسته، 
، پـس از  7بر پايه حديثي از امام صادق ٨.آيد مي

 جبرئيـــل احـــرام و تلبيـــه را بـــه او 7توبـــه آدم
آموخت و به وي فرمان داد تا بـراي اعمـال حـج    

بـر پايـه روايتـي ديگـر،      ٩.غسل کند و احرام بندد
جبرئيل پيش از اعمال حـج، چگـونگي احـرام را    

آموخــت و  8بــه حضــرت ابــراهيم و اســماعيل
گـزاري را بـه آنـان     پس از احرام بستن، شيوه حج

 7موسـي  که حضرت آمده در حديث١٠.تعليم داد
و با دو جامـه   ١١ه مصر محرم شدبراي حج از رحل

 ١٢.گويان به سوي مکـه رفـت   لبيكاي بر تن،  پنبه
تـن از   ۷۰در روايتي ديگر، به همراهـي ايشـان بـا    

  ١٣.پيامبران الهي هنگام احرام اشاره شده است
در ميان اعراب جاهلي نيز احرام بستن بـراي  

�����������������������������������������������������������
  .١٤٧اسرار و معارف حج، ص: نک. ٧

  .٣٩، ص١اخبار مکه، ج. ٨

  .١٧٨، ص١١؛ بحار االنوار، ج٢٣٦، ص١١وسائل الشيعه، ج. ٩

  .٢٢٩، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج٢٠٢، ص٤الکافي، ج. ١٠

ــه، ج . ١١ ــره الفقي ــن ال يحض ــرايع، ج ٢٣٤، ص٢م ــل الش ، ٢؛ عل

  .٤١٨ص

  .٤١٩، ص٢؛ علل الشرايع، ج٢١٣، ص٤الکافي، ج. ١٢

  .٢٣٤، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٢١٤، ص٤افي، جالک. ١٣
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آن دو بـه شـمار    حج و عمره و نخسـتين عمـل  
به نظـر برخـي از فقيهـان شـيعه، عبـور      . رود مي

بدون احرام، موجب بطالن  *آگاهانه از ميقات
، در ٢به نظر بسياري از فقيهان امامي ١.حج است

گزار به ميقات و محرم  اين حال، بازگشتن حج
واجب اسـت؛ و گـر نـه حـج او      جا آنشدن از 

اي ه مستند اين حکم، حديث. باطل خواهد بود
و نيـز   ٣گر بر وجـوب احـرام در ميقـات    داللت

ــه ميقــات را   ٤روايــاتي هســتند کــه بازگشــت ب
بـه بـاور فقيهـان امـامي، در      ٥.اند واجب شمرده

احرام به سبب جهل يا فراموشي ترك صورت 
نيز بازگشت به ميقات واجـب اسـت، مگـر آن    

در ايـن صـورت،   . که از اين کار نـاتوان باشـد  
مـان جـا کـه جهـل يـا      توانـد از ه  گزار مي حج

بيشـتر   ٦.فراموشي او از ميان رفتـه، محـرم شـود   
گـزار   فقيهان اهل سـنت برآننـد کـه اگـر حـج     

ــرك احــرام را  ــه  ت ــد ب ــال باي ــر ح ــد، در ه  کن
بــازگردد و اگـر نتوانــد، واجـب اســت    ميقـات 

از مستندات ايـن نظـر، روايتـي از     ٧.قرباني کند
�����������������������������������������������������������

  .٢٧٢النهايه، ص. ١

ــه، ص. ٢ ــر، ج٢٧٣النهاي ــذکرة الفقهــاء، ج٨٠٨، ص٢؛ المعتب ، ٧؛ ت

  .١٩٨ص

  .٥٦، ص٥؛ تهذيب، ج١٤٤، ص٢صحيح البخاري، ج. ٣

  .٥٨، ص٥تهذيب، ج. ٤

کتــاب «، ٤٣٩، ص٢؛ المعتمــد، ج١٩٨، ص٧تــذکرة الفقهــاء، ج. ٥

  .»الحج

  .٢٠٠، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٨٠٨، ص٢المعتبر، ج. ٦

ــي، ج. ٧ ــوع، ج٢١٧-٢١٦، ص٣المغن ــر ١٧٤، ص٧؛ المجم ؛ البح

  .٨٥، ص٣الرائق، ج

ــاس  ــن عب ــاني  ٨اب ــه قرب ــت ک ــردن  اس ــر ک را ب
از واجبــات حــج الزم يــك هــر  كننــده تــرك

  ٩.شمرده است
به باور بيشـتر فقيهـان امـامي، اگـر جهـل يـا       

ادامـه   گزار تا پايـان اعمـال حـج    فراموشي حج
يابد، حج وي صحيح است، مشروط به آن که 

سخن آنان بر . براي اداي حج قصد کرده باشد
و  9١٠گرامـي  اين پايه استوار است که پيـامبر 

طلق يا تکليف بـه  تکليف به طور م ١١:امامان
اداي ديگر بار احرام را از عهده چنـين افـرادي   

برخــي بــر آننــد کــه حــج اينــان  ١٢.انــد برداشــته
ــا     ــه ج ــاي آن را ب ــد قض ــت و باي ــحيح نيس ص

  ) حج، عمره ←( ١٣.آورند

به باور برخـي از   :ورود به حرم مکي. �۲
، ورود بـه منطقـه   ١٥و اهـل سـنت   ١٤فقيهان شيعه

مستند اين . يستبدون احرام جايز ن *حرم مکي
ديــدگاه روايــاتي اســت کــه حکمــت وجــوب 

و نيــز  ١٦احــرام را قداســت حــرم مکــي دانســته
احاديثي که ورود بدون احرام به منطقه حرم را 

�����������������������������������������������������������
  .٣٠، ص٥؛ السنن الکبري، ج٢١٥، ص٢سنن الدارقطني، ج. ٨

  .٤٧٤، ص١؛ مغني المحتاج، ج٢١٧، ص٣المغني، ج. ٩

  .٣٧٣، ص٤؛ وسائل الشيعه، ج٦٥٩، ص١اجه، جسنن ابن م. ١٠

  .١٧٦، ٦٠، ص٥تهذيب، ج. ١١

  .٢٠٠، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٦٨، ص٨تذکرة الفقهاء، ج. ١٢

ــذکرة الفقهــاء، ج. ١٣ ــف الشــيعه، ج٦٨، ص٨ت ؛ ٢٣١، ص٤؛ مختل

  .٢٠٠، ص١١مستند الشيعه، ج

  .٥٣٤، ص٤؛ کشف الغطاء، ج٢٠٨، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٤

  .١٤، ص٧؛ المجموع، ج٢١٨ص، ٣المغني، ج. ١٥

  .١٩٥، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ١٦
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و  ٢برخـي از فقيهـان شـيعه    ١.روا نشمرده اسـت 
بر آنند کـه اگـر کسـي قصـد اداي      ٣اهل سنت

تواند بدون احرام  حج يا عمره نداشته باشد، مي
به باور اينان، مقصود از حـرم  . اي نهدبه حرم پ

برخـي از   ٤.ها، شـهر مکـه اسـت    در آن حديث
فقيهان اهل سـنت بـه سـيره ابـن عمـر در ورود      
بدون احـرام بـه منطقـه حـرم، اسـتناد نمـوده و       

دليـل   ضرورت احرام براي ورود به حرم را بي 
   ٥.اند دانسته

و  ٦به باور فقيهـان امـامي   :ورود به مکه. �۳
کسـي کـه قصـد     ٧از فقيهان اهـل سـنت  بسياري 

ورود به مکه را دارد، بايد بـا احـرام در آن پـاي    
 ٨.نهد، هر چند در سال دو يا سـه بـار وارد شـود   

برخي مفسـران و فقيهـان، ورود بـه مکـه بـدون      
 ۲۵احــرام را از مصــاديق الحــاد و ظلــم در آيــه  

َوَمن يُرِد فِيِه بِإَِ�ـاٍد {: ٩اند به شمار آورده ۲۲/حج

 ِ Aِمٍ ب
َ
ايشان در اين زمينه به . }ُظلٍم نُِذقُه ِمن َعَذاٍب أ

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

  .١٠٤، ص١٠؛ جامع احاديث الشيعه، ج١٦٥، ص٥تهذيب، ج. ١

؛ ٤٣٨، ص١٨؛ جـواهر الکـالم، ج  ٢٣٤، ص٧مدارک االحکام، ج. ٢

  .٦٤٧، ص٤العروة الوثقي، ج

  .٢١٧، ص٣المغني، ج. ٣

، ٦ج ؛ موسـوعة الفقـه االســالمي،  ١٦٥، ص٦مجمـع الفائـده، ج  . ٤

  .٢٣٢ص

  .٢١٩، ص٣المغني، ج. ٥

؛ مسـالک  ١٨٧، ص١؛ شرائع االسـالم، ج ٣٧٦، ص٢الخالف، ج. ٦

  .٢٦٩، ص٢االفهام، ج

  .٢١٩، ص٣؛ المغني، ج١٦٤، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٧

  .٤٣٧، ص١٨جواهر الکالم، ج. ٨

  .٢٢٣؛ زبدة البيان، ص٣١٩، ص١فقه القرآن، ج. ٩

در برابـر،   ١١.انـد  نيز استدالل کرده ١٠هايي حديث
برخي از فقيهان اهل سنت ورود به مکه را بدون 

به رأي ابوحنيفه، کسـي   ١٢.اند احرام جايز شمرده
که منزل او پيش از ميقات است، بايـد بـا احـرام    

نزل وي ميـان ميقـات   وارد مکه شود؛ ولي اگر م
 ١٣.و مکــه اســت، احــرام بــر وي واجــب نيســت 

برخي فقيهان اهـل سـنت احـرام بـراي ورود بـه      
  ١٤.اند مکه را مستحب شمرده

اي موارد، وجوب احـرام بـراي ورود    در پاره
کسـاني کـه   . أ: به مکه استثنا شده است؛ از جمله

شوند؛ مانند بازرگانان يا آنان  پياپي وارد مکه مي
ــه ارزاق ــراهم    ک ــه را ف ــاکنان مک ــوخت س و س

برخي از شافعيان بر آننـد کـه اينـان     ١٥.سازند مي
مسـتند ايـن    ١٦.بار محرم شـوند يك در سال بايد 

و نيـز دشـواري ورود بـا احـرام      ١٧استثنا، روايات
بيمـاران؛ بـه   . ب ١٨.اشخاص استگونه  براي اين

در برابر، رواياتي در  ١٩.هاي خاص استناد حديث
�����������������������������������������������������������

  .١٦٥، ص٥ذيب، ج؛ ته٣٧٩، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ١٠

  .١٢٣، ص١٥الحدائق، ج. ١١

ــالف، ج. ١٢ ــز، ج٣٧٧-٣٧٦، ص٢الخـ ــتح العزيـ ؛ ٢٧٦، ص٧؛ فـ

  .٢١٧، ص٣المغني، ج

  .٢٧٨، ص٧؛ فتح العزيز، ج١٦٨، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١٣

  .٢٧٦، ص٧؛ فتح العزيز، ج٣٧٧، ص٢الخالف، ج. ١٤

؛ جواهر الکـالم،  ١١، ص٧؛ المجموع، ج٣٧٧، ص٢الخالف، ج. ١٥

  .٤٤٨، ص١٨ج

  .١٢، ص٧؛ المجموع، ج٣٧٧، ص٢الخالف، ج. ١٦

  .٤٠٧، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج١٦٦، ص٥تهذيب، ج. ١٧

  .١٢٥، ص١٥؛ الحدائق، ج٢٠٦، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٨

  .١٦٥، ص٥تهذيب، ج. ١٩
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ش شده که ورود بيمـاران را بـا   منابع امامي گزار
پيروان رأي مشهور،  ١.است  احرام واجب شمرده

گـر بـر اسـتحباب احـرام      ها را داللت اين حديث
کسـي کـه بـراي نبـردي مشـروع      . ج ٢.داننـد  مي

پشـتوانه ايـن حکـم،     ٣.قصد ورود بـه مکـه دارد  
 ٤.و اصحاب ايشـان اسـت   9سيره پيامبر گرامي

ــامب    ــيره پي ــه س ــتناد ب ــي در اس ــه  9ربرخ مناقش
کسي که از احرام پيشين او بيش از . د ٥.اند کرده
به باور فقيهان امـامي، بـه   . ماه نگذشته باشديك 

توانـد بـدون احـرام     اين فرد مـي  ٦استناد رواياتي
؛ خواه احرام پيشين بـراي عمـره   ٧وارد مکه شود

برخـي   ٨.مفرده بوده باشد يا عمره تمتع و يا حـج 
زمان را هنگام احرام فقيهان سرآغاز محاسبه اين 
بردگـان؛ از  .    ه ٩.انـد  و برخي زمان تحلل دانسـته 

گزاردن به بـرده   اجازه حجمالك آن رو که اگر 
برخـي از   ١٠.شـود  ندهد، حج بـر او واجـب نمـي   

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

  .٤٠٥، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٣٢٤، ص٤الکافي، ج. ١

  .٤٠٥، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج١٢٤، ص١٥الحدائق، ج. ٢

؛ تــذکرة الفقهــاء، ١٥، ص٧؛ المجمــوع، ج٢١٨، ص٣مغنـي، ج ال. ٣

  .٢٠٦، ص٧ج

ــي، ج. ٤ ــاء، ج٢١٨، ص٣المغن ــذکرة الفقه ــي ٢٠٦، ص٧؛ ت ؛ منته

  .٦٨٧، ص٢المطلب، ج

  .٣٥٧-٣٥٦، ص٢کتاب الحج، گلپايگاني، ج. ٥

  .١٩١، ص٩؛ مستدرک الوسائل، ج٤٠٢، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٦

  .٤٤٨، ص١٨الکالم، ج؛ جواهر ٤٢٠، ص١قواعد االحکام، ج. ٧

، ٢؛ معتمـد العـروة الـوثقي، ج   ٢١٩، ص١١مستمسک العـروه، ج . ٨

  .٢٨٤-٢٨٣ص

  .٣٩٣، ص٧؛ مجمع الفائده، ج١٧١، ص٣جامع المقاصد، ج. ٩

  .٣٥٠، ص٦؛ رياض المسائل، ج٦٩٨، ص٢منتهي المطلب، ج. ١٠

، مالــكفقيهـان اهـل سـنت، در صـورت اجـازه      
 ١١.انـد  احرام براي ورود را بر برده واجب شمرده

بـه مکـه پنـاه    کسي که از بيم ظالم يـا جنـگ   . و
و  ١٣در فتح مکه 9؛ به استناد سيره پيامبر١٢آورد

حِص {: ۲١٤/بقره ۱۸۶نيز آيه 
ُ
إِن أ

َ
َر ـرتُم َفَما اسَتيَس ـف

  )احصار و صد ←. (}ىِ ِمَن الَهد
  زمان و مکان احرام �

ــرام. ۱ � ــان احـ ــر   :زمـ ــك در هـ از يـ
هاي احرام در حج و عمره، زماني خـاص   گونه

  : مقرر شده است

 *در عمـره مفـرده    :م عمره مفـرده احرا. أ �
واجب، احرام بايد در زمان به جـا آوردن عمـره   

اما احرامِ عمره مسـتحب، وقـت    ١٥.صورت گيرد
خاص نـدارد و در هـر زمـان، جـز فاصـله ميـان       

، ١٦عمره تمتع و حج تمتع بـه نظـر فقيهـان امـامي    
برخي از فقيهان اهـل   ١٧.توان آن را انجام داد مي

از روز عرفه تا پايان ايـام   سنت انجام دادن آن را
  )عمره مفرده ←( ١٨.اند تشريق مکروه شمرده

�����������������������������������������������������������
  .١٣-١٢، ص٧المجموع، ج. ١١

  .٢٠٦، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢١٨، ص٣المغني، ج. ١٢

  .١٠، ص٧؛ المجموع، ج١٧٧، ص٥السنن الکبري، ج. ١٣

  .١٥٥، ص٢االم، ج. ١٤

  .٣٩٢، ص٧؛ مجمع الفائده، ج٣٣٧، ص١الدروس، ج. ١٥

ــد، ج. ١٦ ــج «، ١٧٠، ص٢المعتم ــاب الح ــج،  »کت ــک الح ؛ مناس

  .٦٣سيستاني، ص

ــوع، ج٢٦٠، ص٢؛ الخـــالف، ج١٥٧، ص٢االم، ج. ١٧ ، ٧؛ المجمـ

  .١٤٨-١٤٧ص

؛ ١٤٨، ص٧؛ المجمــوع، ج١٧٨، ص٤المبســوط، سرخســي، ج. ١٨

  .٣١، ص٤مواهب الجليل، ج
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به اتفـاق فقيهـان   : احرام عمره تمتع. ب �
، زمان احـرام  ٢و بيشتر فقيهان اهل سنت ١امامي

قعـده و   شـوال، ذي (هـاي حـج    ماه *عمره تمتع
است که تا وقت امکان انجام اعمـال  ) حجه ذي

از ايـن   ٣.ه داردعمره پيش از نيمروز عرفه، ادام
هـاي   رو، در صورت احرام بسـتن پـيش از مـاه   

فقيهـان امـامي    ٤.حج، عمره تمتع صحيح نيست
اي بـه عمـره مفـرده،     تبديل چنين عمـره  درباره

برخي از فقيهان اهل سنت  ٥.اختالف نظر دارند
ــع  ــد کــه اگــر احــرام عمــره تمت ــيش از  برآنن پ

هاي حج بسـته شـود و اعمـال ديگـر آن در      ماه
هاي حج انجـام گـردد، ايـن عمـره صـحيح       ماه

بهترين زمان بـراي احـرام عمـره تمتـع،      ٦.است
  )عمره ←(  ٧.پس از خواندن نماز ظهر است

و  ٨بـه نظـر فقيهـان شـيعه     :احرام حج. ج �
، احرام حج بايد در ٩برخي از فقيهان اهل سنت

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

کتـاب  «، ٢٤٢، ص٢؛ المعتمـد، ج ١١٠، ص٢تحرير االحکـام، ج . ١

  .»الحج

؛ الفقـه  ٢٣٤، ص٣؛ الشـرح الکبيـر، ج  ١٣٦، ص٧فتح العزيـز، ج . ٢

  .٢١٨٧، ص٣االسالمي، ج

کتــاب «، ٢٤٢، ص٢؛ المعتمــد، ج١١، ص٢تحريــر االحکــام، ج. ٣

  .٦٢، ص١اني، ج؛ کتاب الحج، گلپايگ»الحج

  .٦١٢، ص٤؛ العروة الوثقي، ج١١٠، ص٢تحرير االحکام، ج. ٤

  .٦١٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٦٠-٢٥٩، ص٢الخالف، ج. ٥

  .٢٢٨٣، ص٣الفقه االسالمي، ج. ٦

-١٩٠، ص١٨؛ جـواهر الکـالم، ج  ٢٣٠، ص٧تذکرة الفقهـاء، ج . ٧

١٩٤.  

  .١٢٣، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٢٥٩، ص٢الخالف، ج. ٨

  .١٤٠، ص٧؛ المجموع، ج٢٥٩، ص٢الف، جالخ. ٩

مستند اين حکـم، آيـه   . هاي حج انجام شود ماه
هـايي   حـج، مـاه   کـه بـراي اعمـال    ۲/بقره  ۱۹۳

وَمـاٌت {: ١٠ويژه را برنهاده
ُ
شُهٌر َمعل

َ
و نيـز   }اَ�جM أ

بهتـرين زمـان احـرام،     ١٢.است ١١برخي روايات
يا پـس از نمـاز    ١٣پيش از نماز ظهر *روز ترويه

مسـتند ايـن سـخن، سـيره      ١٤.ظهر و عصر است
به نظر . است ١٦و نيز روايات 9١٥پيامبر گرامي

ر پيش از برخي از اهل سنت، احرام حج هر قد
بـه بـاور    ١٧.روز ترويه انجـام شـود، بهتـر اسـت    

حجـه   بن انس، احرام بستن در آغاز ذيمالك 
انــدکي از فقيهــان امــامي،    ١٨.اســتحباب دارد

از  ١٩.انـد  احرام در روز ترويه را واجب شـمرده 
ديد فقيهان شيعه و برخي از فقيهان اهل سـنت،  

هـاي حـج،    در صورت احرام بستن پيش از ماه 
 ٢٠.شــود ام بــه احــرام عمــره بــدل مــيايــن احــر

ابوحنيفـه، احمـد بـن حنبـل و بعضـي از ديگـر       

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

  .١٤٠، ص٧؛ المجموع، ج٢٣٧-٢٣٦االنتصار، ص. ١٠

  .٣١٩، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج٣٢٢، ص٤الکافي، ج. ١١

  .٣٥٣-٣٥٢، ص١٤؛ الحدائق، ج١٨٦، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٢

؛ الـدروس،  ١٥٠، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٤٠٨-٤٠٧المقنعه، ص. ١٣

  .٤١٥، ص١ج

  .٢٢٣، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٧١٤، ص٢جمنتهي المطلب، . ١٤

  .١٠٢٤، ص٢؛ سنن ابن ماجه، ج٣٩، ص٤صحيح مسلم، ج. ١٥

  .٤٨٩، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٧٣، ص٥تهذيب، ج. ١٦

  .١٥٠، ص٢بدائع الصنائع، ج. ١٧

  .١٥٩، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج٤٠١، ص١المدونة الکبري، ج. ١٨

  .٦٥٠، ص١؛ ذخيرة المعاد، ج٤١٥، ص١الدروس، ج. ١٩

ــالف، ج. ٢٠ ــوع، ج٢٥٩، ص٢الخـ ــي ١٤١، ص٧؛ المجمـ ؛ منتهـ

  .٦٦٥، ص٢المطلب، ج
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هـاي   فقيهان اهل سنت احرام حج پـيش از مـاه  
به باور آنان، احـرام،   ١.اند حج را مکروه شمرده

شرط حج است نه رکن آن؛ پس احـرام بسـتن   
  ) حج ←( ٢.هاي حج جايز است پيش از ماه

بايـد   احرام حج و عمره: مکان احرام. �۲
هـا   هايي ويژه صورت گيرد که بـه آن  در مکان

هـا، بـا توجـه بـه      اين مکان ٣.گويند مي *ميقات
) عمره مفرده، عمره تمتع يا حـج (مناسك نوع 

گـزار و مسـير حرکـت او بـه      و نيز موطن حـج 
) ميقـات  ←. (سوي حرم و کعبه، تفاوت دارند

و برخـي از فقيهـان اهـل     ٤به نظر فقيهان امـامي 
. تـوان محـرم شـد    از ميقـات نمـي  ، پيش ٥سنت

و  9مســتند ايــن حکــم، اجمــاع، ســيره پيــامبر
بيشــتر  ٧.اســت ٦:هــاي امامــان شــيعه حــديث

فقيهان اهل سنت محرم شدن پيش از ميقات را 
از مسـتندات ايـن    ٨.اند جايز و حتي بهتر دانسته

ــه   ــر آي ــره ۱۹۶نظ ــت ۲/بق ــج� {: اس ــوا اَ� Mتِم
َ
َوأ

مره در آن، به محرم که اتمام حج و ع }َوالُعمَرةَ 
�����������������������������������������������������������

، ٣؛ المغنـي، ج ٧٥، ص٧؛ فـتح العزيـز، ج  ٢٥٩، ص٢الخالف، ج. ١

  .٢٢٤ص

  .٦٤٧، ص٢البحر الرائق، ج. ٢

  .٢٢٧، ص٧؛ مدارک االحکام، ج١٦٠، ص٣جامع المقاصد، ج. ٣

، ١٨؛ جـواهر الکـالم، ج  ٢٨٦، ص٢؛ الخالف، ج٢٠٩النهايه، ص. ٤

  .٢١ص

  .٢٠٠، ص٧المجموع، ج. ٥

  .٥٢، ص٥؛ تهذيب، ج٣٢٢، ص٤الکافي، ج. ٦

  .١٩٥، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٣٧٤، ٢٨٦، ص٢الخالف، ج. ٧

؛ الفقه االسـالمي،  ٢٠٠، ص٧؛ المجموع، ج٢١٥، ص٣المغني، ج. ٨

  .٢١٢٥، ص٣ج

 ٩.گزار از منزل خود تفسير شده است شدن حج
 9١٠مستندهاي ديگر اين حکم، حديث پيـامبر 

که احرام بستن از بيت المقدس به قصد عمـره  
و حج را داراي ثواب بسيار دانسته و نيـز سـيره   

شماري از ديگـر فقيهـان    ١١.برخي صحابه است
کـه   آنـان  ١٢.انـد  اهل سنت اين ادله را نپذيرفتـه 

دانند، دو مورد  احرام پيش از ميقات را روا نمي
براي احرام پيش کردن  نذر. أ: اند را استثنا کرده

و برخـي   ١٣نظر مشهور فقيهان امـامي . از ميقات
، ١٥بــه اســتناد روايــاتي ١٤از فقيهــان اهــل ســنت

ــات، در صــورت   ــيش از ميق وجــوب احــرام پ
برخـي از فقيهـان   . به انجام آن اسـت کردن  نذر

. ب ١٦.گردد د که چنين نذري منعقد نميبر آنن
احرام در عمره رجبيه در صورت بيم از سـپري  

مستند اين حکم، اجمـاع و   ١٧.شدن زمان عمره
  ١٩.است ١٨:هاي اهل بيت حديث
واجبـات احـرام کـه    : واجبات احـرام  �

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

  .٢٢٢، ص٣؛ الشرح الکبير، ج١٦٧، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٩

  .٢٤٩، ص٢؛ سنن الدارقطني، ج٣٩٢، ص١سنن ابي داود، ج. ١٠

  .١٨٩، ص٢سبل السالم، ج. ١١

  .٤٦٩، ص٢کشاف القناع، ج. ١٢

  .١٩٣، ص٨؛ مختلف الشيعه، ج٣١١، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٣

  .٢٠٨، ص٧المجموع، ج. ١٤

  .٥١٩، ص١٠؛ جامع احاديث الشيعه، ج٣١٠، ص٨تهذيب، ج. ١٥

  .٤٦١، ص١٤؛ الحدائق، ج٦٣، ص٣السرائر، ج. ١٦

  .٦٦٩، ص٢؛ منتهي المطلب، ج١٩٥، ص٧الفقهاء، جتذکرة . ١٧

، ١٠؛ جامع احاديث الشـيعه، ج ١٠٧، ص٨مستدرک الوسائل، ج. ١٨

  .٥١٨ص

  .١٦١، ص٣جامع المقاصد، ج. ١٩
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، ١شــمرند هــا را ارکــان احــرام مــي گروهــي آن
  :عبارتند از

ور بـه بـا   از جمله واجبات احرام: نيت. �۱
نيـت   ٣سـنت  و بيشتر فقيهان اهـل  ٢فقيهان شيعه

: ٤اسـت  ۹۸/بينـه  ۵مستند اين حکم، آيـه  . است
يـنَ { ّoِا ُ

َ
F pَلِِصـqُ َعُبـُدوا اَهللاAِ ِمُروا إِال

ُ
و  }َوَما أ

که هر عملي را در گرو نيـت   ٥هايي نيز حديث
در نيت افزون بـر قصـد قربـت،     ٦.اند آن دانسته

؛ نـوع  ٧عمـره بـودن   بايد جنس آن يعني حج يا
آن يعني تمتع، قران يا افراد بودن؛ و وصف آن 

به  ٨.يعني واجب يا مستحب بودنش تعيين شود
تـرك  نظر برخي، محرم هنگام نيت بايد قصـد  

بــر ايــن  ٩.محرمــات احــرام را نيــز داشــته باشــد
و برخي از فقيهـان اهـل    ١٠فقيهان امامي اساس،

اگر کسي برآنند که  ١٢به استناد رواياتي ١١سنت
�����������������������������������������������������������

  .٤٩، ص٤مختلف الشيعه، ج. ١

  .٣٤٧، ص١؛ کشف الرموز، ج١٨٠، ص١شرائع االسالم، ج. ٢

  .٣٣٤، ص٢؛ روضة الطالبين، ج٢٤٠، ص٣المغني، ج. ٣

  .٦٧٦، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٢٣٢، ص٧ذکرة الفقهاء، جت. ٤

  .٨٣، ص١؛ تهذيب، ج٢، ص١صحيح البخاري، ج. ٥

؛ مختلـف  ٢٣٢، ص٧؛ تذکرة الفقهـاء، ج ٢٢٣، ص٧المجموع، ج. ٦

  .٢٣٠، ص٤الشيعه، ج

؛ ٣٣٤، ص٢؛ روضـة الطـالبين، ج  ١٨٠، ص١شرائع االسـالم، ج . ٧

  .٦٧٥-٦٧٤، ص٢منتهي المطلب، ج

  .٣٤٧، ص١؛ کشف الرموز، ج١٨٠، ص١م، جشرائع االسال. ٨

؛ ٣٦٣، ص١١؛ مستمسک العـروه، ج ٢٠، ص٤مواهب الجليل، ج. ٩

  .٢١٩، ص١٠فقه الصادق، ج

  .٢٥٥، ص٥؛ کشف اللثام، ج٢٥٩، ص٧مدارک االحکام، ج. ١٠

  .٤٧٤، ص٢؛ کشاف القناع، ج٤٧٨، ص١مغني المحتاج، ج. ١١

لکـافي،  ؛ ا٢، ص١؛ صحيح البخاري، ج٢٥، ص١مسند احمد، ج. ١٢

  .٥٤١، ص٤ج

بدون نيت محرم شود، احـرامش باطـل اسـت؛    
بـه عمـد صـورت گيـرد و خـواه از روي       خواه

برخــي از فقيهــان اهــل ســنت . يــا جهــل اشــتباه
که احرام بـدون نيـت و تنهـا بـا تلبيـه        اند گفته

  ١٣.شود منعقد مي
به نظر برخي فقيهان شيعه، نيت احـرام بايـد   

زمان بـا آغـاز احـرام باشـد وگرنـه صـحيح        هم
شماري ديگر برآننـد کـه نيـت فـوت      ١٤.يستن

 ١٥.توان جبـران کـرد   شده را تا هنگام تحلل مي
به باور برخي فقيهان، اگر محرم جـنس و نـوع   
عمــره و حــج را معــين نکنــد، احــرامش باطــل 

؛ ولـي برخـي بـر آننـد کـه اگـر عملـي        ١٦است
خاص را قصد نکند، احرام او صـحيح اسـت و   

ميـان   هاي حـج قصـد کـرده باشـد،     اگر در ماه
قصد عمره يا حـج مخيـر اسـت؛ ولـي اگـر در      

هاي حج قصد نکرده باشد، احرامش خاص  ماه
فقيهان اهل سنت نيز چنـين   ١٧.عمره خواهد بود

دانند و بر اين باورند کـه   احرامي را صحيح مي
توانـد نـوع حـج يـا      فرد پس از بستن احرام مي

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

؛ ٢٣٢، ص٧؛ تـذکرة الفقهـاء، ج  ٣٣٤، ص٢روضة الطـالبين، ج . ١٣

  .٤٧٨، ص١مغني المحتاج، ج

  .٢٦٥، ص٥؛ کشف اللثام، ج٧٨١، ص٢المعتبر، ج. ١٤

-٢٦٥، ص٥؛ کشـف اللثـام، ج  ٣٠٧، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٥

٢٦٦.  

؛ ١٦٥، ص٣؛ جــامع المقاصــد، ج٢٨٦، ص١ايضــاح الفوائــد، ج. ١٦

  .٣٢١، ص٦االسالمي، ج موسوعة الفقه

؛ ٢١٩، ص١؛ المهـــذب، ج٣١٦، ص١المبســـوط، طوســـي، ج. ١٧

  .١٦١الوسيله، ص
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هـاي   البتـه در غيـر مـاه    ١.عمره را مشخص کند
برخـي از آنـان    ٢.حيح نيستحج، قصد حج ص

حتي معـين نکـردن نـوع حـج و عمـره را بهتـر       
 9مستند اين ديدگاه، سـيره پيـامبر   ٣.اند دانسته
که بدون قصد حج و عمره محرم شـد و   ٤است

 ٥.براي تعيين نوع آن در انتظار وحي الهي مانـد 
در  7از حضـرت علـي  گونـه   احرامي به همين

   ٦.پي بازگشت از يمن گزارش شده است

به باور فقيهان : پوشيدن لباس احرام. �۲
گـزار بايـد پـس از برکنـدن      امامي، مرد احـرام 

هاي دوختـه شـده خـود، دو قطعـه لبـاس       لباس
) يکي به صورت لُنـگ و ديگـري رِدا  ( ٧احرام
فقيهـان اهـل سـنت     )۱۷ تصوير شـماره ( ٨.بپوشد

مسـتند   ٩.انـد  پوشيدن نعلين را نيـز الزم شـمرده  
ــدي  ــرام، ح ــاس اح ــم لب ــامبر  ثحک ــايي از پي ه

ــي ــان 9١٠گرام ــت ١١:و امام ــر   ١٢.اس ــه نظ ب
�����������������������������������������������������������

ــي، ج . ١ ــوط، سرخس ــز، ج ١٦٠-١٥٩، ص٤المبس ــتح العزي ، ٧؛ ف

  .٦٣، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٢٠٠ص

  .٢٠٠، ص٧فتح العزيز، ج. ٢

  .٢٤٩، ص٣المغني، ج. ٣

  .٢٤٩-٢٤٨، ص٣؛ المغني، ج٥، ص٥السنن الکبري، ج. ٤

  .٢٣٣، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٠٣، ص٧فتح العزيز، ج. ٥

  .٦٧٥، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٢٣٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٦

  .٢٣٨، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج١٨١، ص١شرائع االسالم، ج. ٧

  .٦٨١، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٤١٩، ص١قواعد االحکام، ج. ٨

  .٢١٤، ص٧؛ المجموع، ج٢٢٦، ص٣المغني، ج. ٩

  .٣٤، ص٢، جمسند احمد. ١٠

  .١٦٨، ص٥؛ تهذيب، ج٣٠٧، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ١١

؛ الحدائق، ٢٤١، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢١٤، ص٧المجموع، ج. ١٢

  .٧٥، ص١٥ج

فقيهان شيعه و اهل سنت، پوشيدن لباس دوخته 
؛ هر چند برخي بر ١٣نشده بر زنان واجب نيست

بر آنند که لباس دوختـه شـده بـراي زنـان نيـز      
بـه بـاور بيشـتر فقيهـان امـامي،       ١٤.ممنوع اسـت 

پوشيدن لباس دوخته نشده شرط صحت احرام 
ام در لباس دوخته شده نيز صحيح نيست و احر

است؛ اما بيرون آوردن لباس دوخته شده، پس 
برخي از فقيهان احرام  ١٥.از احرام واجب است

ــل     ــاص را باط ــاس خ ــيدن لب ــدون پوش ــرد ب م
ايــن کــه پوشــيدن لبــاس  دربــاره ١٦.انــد شــمرده

احرام بايد پيش يا پس از نيـت باشـد، ديـدگاه    
آننـد کـه    ايشان بر بيشتر. فقيهان متفاوت است

، ١٧پوشيدن لباس احرام بايد پيش از نيت باشـد 
بدين استناد که محرم پس از بستن احرام، نبايد 

برخـي تنهـا    ١٨.لباس دوخته بر تن داشـته باشـد  
هنگام تلبيه، بر تن داشتن لباس احرام را واجب 

احکـــامي از جهــت طهـــارت و   ١٩.داننــد  مــي 
نيـز   هاي ديگـر  جنس و رنگ، و جنبه نجاست،

هـا   اس احرام مقرر شده که رعايـت آن براي لب
�����������������������������������������������������������

؛ مواهـب  ٢٤٥، ص١٨؛ جواهر الکـالم، ج ٣٠٨، ص٣المغني، ج. ١٣

  .٢٠٤، ص٤الجليل، ج

  .٧٧؛ مناسک الحج، گلپايگاني، ص٦١، ص٤مختلف الشيعه، ج. ١٤

ــ. ١٥ ــدائق، ج٣٤٥، ص١دروس، جالـ ــالک ٧٦، ص١٥؛ الحـ ؛ مسـ

  .٢٣٨، ص٢االفهام، ج

ــک. ١٦ ــام، ج : ن ــف اللث ــالم، ج ٢٧٤، ص٥کش ــواهر الک   ،١٨؛ ج

  .٢٣٤ص

  .٢٨٩، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٧٦، ص١٥الحدائق، ج. ١٧

  .٢٩٢، ص١؛ کفاية االحکام، ج٥٨٠، ص١ذخيرة المعاد، ج. ١٨

  .٤٣١-٤٣٠، ص١١مستمسک العروه، ج. ١٩
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ــرام  ــر اح ــت   ب ــتحب اس ــا مس ــب ي ــزار واج . گ
  )*لباس احرام ←(

بـه بـاور فقيهـان    ): گفتنلبيک (تلبيه . �۳
از ديگـر   ٢و برخي از فقيهان اهل سـنت  ١امامي

بعضـي از فقيهـان   . واجبات احرام، تلبيـه اسـت  
اهل سنت، به ويژه شافعيان و حنبليان، بـر آننـد   

هـا بـا نيـت و بـدون نيـاز بـه تلبيـه،        که احرام تن
و شــماري از آنــان تلبيــه را  ٣گــردد منعقــد مــي

به نظـر فقيهـان امـامي، در     ٤.اند مستحب شمرده
تواند بـه جـاي تلبيـه،     گزار مي حج قران، احرام

تلبيـه  ) اشعار و تقليـد  ←( ٥.اشعار يا تقليد کند
شخص گنگ، با حرکـت دادن زبـان و اشـاره    

  )تلبيه ←( ٦.دگير انگشت صورت مي
کارهــاي بســياري : مســتحبات احــرام�

براي احرام مستحب شمرده شده که برخـي بـه   
زمـان بـا    گردد و برخي هم پيش از احرام بازمي

  :آن است
تـرين   مهم: مستحبات پيش از احرام. ۱ �

  :کارهاي مستحب پيش از احرام عبارتند از

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

  .٦٦٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٣٦، ص٧لفقهاء، جتذکرة ا. ١

؛ ١٤٨، ص٤؛ مواهــب الجليــل، ج٢٧٠، ص١بدايــة المجتهــد، ج. ٢

  .٢١٨١، ص٣الفقه االسالمي، ج

ــز، ج . ٣ ــتح العزيـ ــي، ج٢٠٠، ص٧فـ ــه ٢٥٤، ص٣؛ المغنـ ؛ الفقـ

  .٢١٨٢-٢١٨١، ص٣االسالمي، ج

ــالف، ج. ٤ ــر، ج ٢٩٢، ص٢الخ ــرح الکبي ــر ٢٥٦، ص٣؛ الش ؛ البح

  .٥٦٥، ص٢جالرائق، 

  .٣٠٩، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٢٥٧، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٥

  .٣١٤، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٢٦٩، ص٥کشف اللثام، ج. ٦

ديـدگاه  : بلند نگه داشـتن مـوي سـر   . أ �
ــ  ــان ام ــهور فقيه ــات مش ــتناد رواي ــه اس ، ٧امي، ب

مـاه  يـك  استحباب کوتاه نکردن مـوي سـر از   
ــيش از  ــك پ ــتمناس ــز  ٨.عمــره اس در حــج ني

قعـده مـوي    مستحب است که از آغـاز مـاه ذي  
مـوي ريـش   کردن  برخي رها ٩.سر کوتاه نشود

برخـي فقيهـان بـا     ١٠.انـد  را نيز مسـتحب دانسـته  
هــايي کــه زدودن مــو را در  اســتناد بــه حــديث

، نگـه  ١١اول حج مشمول کفاره دانسـته  هاي ماه
منتقدان ايـن   ١٢.اند داشتن موها را واجب دانسته

هـا را   هـا، آن  نظر، با مناقشه در سند اين روايت
ــاره ــاه دربـ ــرام   کوتـ ــو پـــس از احـ ــردن مـ کـ

  ١٣.اند دانسته
بـه نظـر فقيهـان    : کردن بدن نظافت. ب �
بـه اسـتناد سـيره نبـوي و      ١٥و اهل سنت ١٤امامي

گـزار بـا زدودن    ب است حـج ، مستح١٦روايات
موهـاي زايـد و    غبار و آلـودگي بـدن، زدودن   

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

  .٣٠١، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٤٤١، ص٤الکافي، ج. ٧

  .٦٩٩، ص٨؛ سلسلة الينابيع، ج٥٦٦، ص١تحرير االحکام، ج. ٨

  .٢٢٧، ص٧بيع، ج؛سلسلة الينا١٧٠، ص١٨جواهر الکالم، ج. ٩

کتـاب  «، ٤٦٤، ص٥؛ المعتمد، ج١٧١، ص١٨جواهر الکالم، ج. ١٠

  .»الحج

  .٤٩، ص٥؛ تهذيب، ج٤٤١، ص٤الکافي، ج. ١١

  .٢٢٨، ص٢؛ الروضة البهيه، ج٢٢٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٢

  .٦، ص١٥؛ الحدائق، ج٢٢٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٣

کتــاب «، ٤٦٤، ص٥؛ المعتمــد، ج٢٤٦، ص٥کشــف اللثــام، ج. ١٤

  .»الحج

  .٢١٨٨، ص٣؛ الفقه االسالمي، ج٢٢٦، ص٣المغني، ج. ١٥

  .٣٢٣-٣٢٢، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٢٦٥، ص٧فتح العزيز، ج. ١٦
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و  پـيش از احـرام   ١سـبيل و نـاخن  کـردن   کوتاه 
هنگام رسيدن به ميقات، به پاکسازي بدن خود 

  .بپردازد
ــل. ج � ــتر   :غس ــنت و بيش ــل س ــان اه فقيه

ــه حــديث   ــا اســتناد ب ــامي ب ــايي از  فقيهــان ام ه
ز احـرام  غسل را پيش ا ٣:و امامان 9٢پيامبر

در استحباب غسل تفاوتي  ٤.اند مستحب شمرده
بالغ و نا بالغ و مـرد و زن   ميان برده و غير برده، 

برخي تأخير احرام حـائض و نفسـاء را    ٥.نيست
شـدن از ناپـاکي و انجـام غسـل     پـاك  تا زمان 

در برابــر، انــدکي از فقيهــان  ٦.انــد بهتــر دانســته
رخـي  ب ٧.اند امامي غسل احرام را واجب شمرده

از فقيهان بر آنند که اگر غسـل ممکـن نباشـد،    
  ٨.تيمم به جاي آن مستحب است

مکان غسل احـرام، ميقـات اسـت؛ ولـي در     
کـردن   موارد عذر و ترس از نيافتن آب، غسـل 

برخـي   ٩.پيش از ميقات جايز شمرده شده است
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؛ المجمـوع،  ٢٢٢، ص٧؛ تذکرة الفقهـاء، ج ٢٢٦، ص٣المغني، ج. ١

  .٢٢٠، ص٧ج

  .٣٣، ص٥؛ السنن الکبري، ج١٦٣، ص٢سنن الترمذي، ج. ٢

  .٦٢، ص٥؛ تهذيب، ج٣٠٨، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ٣

؛ الفقـه  ٤٧١، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٢٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٤

  .٢١٨٩-٢١٨٨، ص٣االسالمي، ج

، ٧؛ تــذکرة الفقهــاء، ج ٥٦٧-٥٦٦، ص١تحريــر االحکــام، ج . ٥

  .٤٧١، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٢٣ص

  .٢٢٣، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٤١-٢٤٠، ص٧فتح العزيز، ج. ٦

  .١١، ص١٥؛ الحدائق، ج٥١، ص٤مختلف الشيعه، ج. ٧

  .٢٢٤، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٤٢، ص٧فتح العزيز، ج. ٨

.٦٣، ص٥؛ تهذيب، ج٣٢٨، ص٤الکافي، ج. ٩

ــان ــات   ١٠فقيه ــي از رواي ــتوانه بعض ــه پش در  ١١ب
بار  صورت برطرف شدن اين عذر، انجام ديگر

غسـل در  . انـد  غسل را در ميقات سفارش کرده
آغاز روز براي همه آن روز؛ و در پايـان شـب   

در صـورت  . براي همـه آن شـب کـافي اسـت    
گزار يا خـوردن چيـزي کـه بـر      خوابيدن احرام

محرم حرام است، انجام ديگر بار آن مسـتحب  
بــه نظــر برخــي از فقيهــان  ١٢.رود بــه شــمار مــي

پـس از ارتکـاب هـر    امامي، باز گزاردن غسـل  
در  ١٣.از محرمات احـرام، مسـتحب اسـت   يك 

صورت محرم شدن بدون غسـل، انجـام ديگـر    
ــا غســل اســتحباب دارد  ــار احــرام همــراه ب  ١٤.ب

خواندن دعايي ويژه هنگام غسل يا پـس از آن  
  ١٥.سفارش شده است

بـه نظـر برخـي    : احرام پـس از نمـاز  . د �
و در بـاور مشـهور فقيهـان     ١٦فقيهان اهل سـنت 

مستحب است احرام بستن پس از نمـاز   ١٧اميام
از  انـدکي . واجب يا مسـتحب صـورت پـذيرد   

کـار را   ، اين١٨فقيهان با استناد به برخي روايات
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  .٥٦٧، ص١؛ تحرير االحکام، ج٥٣٠، ص١السرائر، ج. ١٠

  .٧١، ص٥؛ تهذيب، ج٣٢٩-٣٢٧، ص٤الکافي، ج. ١١

-٢٢٤، ص٧؛ تـذکرة الفقهـاء، ج  ١٧٩، ص١شرائع االسـالم، ج . ١٢

  .٣٤٣، ص١؛ الدروس، ج٢٢٥

  .٦٥٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج١٧٩، ص١٨جواهر الکالم، ج. ١٣

  .٢٢٨، ص٦؛ رياض المسائل، ج٢٢٥، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٤

  .٦٥٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٦٧٣، ص٢منتهي المطلب، ج. ١٥

  .٢١٩٠، ص٣؛ الفقه االسالمي، ج٢٢٩، ص٣المغني، ج. ١٦

  .٢٥٢، ص٥ف اللثام، ج؛ کش٢٥٤، ص٧مدارک االحکام، ج. ١٧

  .١٦٨، ص٥؛ تهذيب، ج٣٣٤، ص٤الکافي، ج. ١٨
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مخالفـان ايـن ديـدگاه، آن     ١.انـد  واجب شمرده
  ٢.اند ها را داراي معناي استحباب دانسته حديث

و برخي از فقيهـان اهـل    ٣به باور فقيهان امامي
پس از نمـاز واجـب بهتـر اسـت و     ، احرام ٤سنت

فقيهان امامي احرام پس از نماز ظهـر يـا پـس از    
 ٥.انـد  نماز ظهر و عصر را برترين حالـت شـمرده  

اگر احرام در زمان نماز فريضه نباشـد، خوانـدن   
شــش رکعــت نمــاز نافلــة احــرام و در صــورت  
ممکــن نبــودن ايــن کــار، خوانــدن چهــار يــا دو 

يهـان اهـل   فق ٦.رکعت نماز سفارش شـده اسـت  
ــديث   ــتناد ح ــه اس ــنت ب ــامبر  س ــايي از پي  9٧ه

گــزاردن دو رکعــت نمــاز را پــيش از احــرام     
به نظر بيشتر فقيهـان امـامي،    ٨.اند مستحب شمرده

در رکعت اول نماز احرام، پس از قرائت حمـد،  
خواندن سـوره توحيـد و در رکعـت دوم سـوره     

برخي از فقيهـان امـامي    ٩.کافرون مستحب است
  ١٠.را باور دارند کس اين ترتيبو اهل سنت، ع
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  .٦٥٤، ص٤الوثقي، ج  ؛ العروة٢٧٤، ص١١مستند الشيعه، ج. ١

  .٦٥٤، ص٤العروة الوثقي، ج. ٢

  .٢٧٤، ص١١؛ مستند الشيعه، ج١٨٠، ص١شرائع االسالم، ج. ٣

  .٤٧٣، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٢٩، ص٣المغني، ج. ٤

  .٢٧٤، ص١١، ج ؛ مستند الشيعه٢٢٦، ص٤مختلف الشيعه، ج. ٥

؛ جواهر ٢٨٥، ص١؛ ايضاح الفوائد، ج٢٣٠، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٦

  .١٩٠، ص١٨الکالم، ج

  .٣٩٧، ص١؛ سنن ابي داود، ج٢٦٠، ص١مسند احمد، ج. ٧

  .٢١٩٠، ص٣؛ الفقه االسالمي، ج٢٢٩، ص٣المغني، ج. ٨

  .٣٧٦، ص٢؛ جامع المدارک، ج٢٣٠، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٩

؛ الفقـه  ٣٤٣، ص١؛ الدروس، ج٣١٥، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٠

  .٢١٩٠، ص٣االسالمي، ج

از ديگـر   به نظر برخي از فقيهان اهـل سـنت،   
بـدن  کـردن   مستحبات پـيش از احـرام ، خوشـبو   

نيز . گزار زن باشد و خواه مرد است؛ خواه احرام
تفاوت ندارد که اثر اين بـوي خـوش تـا هنگـام     

برخي از آنان ايـن   ١١.احرام بماند يا از ميان برود
 ١٢.انـد  مـردان مسـتحب شـمرده   کار را تنها بـراي  

 ١٣هـايي از عايشـه اسـت    مستند اين حکم حديث
هنگام احرام خود را خوشـبو   9که رسول خدا

برخي از فقيهان اهل سـنت، از جملـه    ١٤.کرد مي
 9١٥بن انس، به اسـتناد حـديثي از پيـامبر   مالك 

فقيهـان امـامي    ١٦.انـد  اين کار را مکـروه شـمرده  
اندن اثـر  خود را در صورت باقي مکردن  خوشبو

مسـتند   ١٧.انـد  عطر تا هنگام احرام، حـرام دانسـته  
آنان، افزون بر اجماع فقيهان بر حرمـت کـاربرد   

و  9هـاي پيـامبر   بوي خوش بر محـرم، حـديث  
است که اسـتفاده از بـوي خـوش را     ١٨:امامان

برخي از فقيهان  ١٩.اند هنگام احرام ممنوع شمرده
هـا تـا مـچ و نيـز      دستکردن  اهل سنت خضاب

دن حنا به صورت را به استناد روايتي از ابـن  مالي
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  .٢١٨٩، ص٣؛ الفقه االسالمي، ج٤٧١، ص٢کشاف القناع، ج. ١١

  .٣٤٨، ص٢روضة الطالبين، ج. ١٢

  .١٠، ص٤؛ صحيح مسلم، ج١٤٥، ص٢صحيح البخاري، ج. ١٣

  .٢١٨٩، ص٣؛ الفقه االسالمي، ج٢٢٧، ص٣المغني، ج. ١٤

  .٤، ص٤؛ صحيح مسلم، ج١٤٤، ص٢صحيح البخاري، ج. ١٥

  .٢٢٢، ص٧؛ المجموع، ج٢٢٧، ص٣المغني، ج. ١٦

  .٧٨٧، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٢٨٧، ص٢الخالف، ج. ١٧

، ٥؛ تهذيب، ج٣٤٣، ص٤؛ الکافي، ج٢٢٤، ص٤مسند احمد، ج. ١٨

  .٦٩ص

  .٦٧٣، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٢٨٨، ص٢الخالف، ج. ١٩
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بـراي   ١بـدن کـردن   عمر و بر پايه قياس بـا معطـر  
  ٢.اند گزار مستحب شمرده احرام
از   :زمـان بـا احـرام    مستحبات هـم . �۲

هنگــام احــرام تــا پايــان آن نيــز برخــي کارهــا  
هـا   تـرين آن  انـد کـه مهـم    مستحب شمرده شده

  : عبارتند از
گـزار بـا خداونـد     احرامکردن  شرط. أ �

و شـافعي و   ٣بـه بـاور فقيهـان شـيعه     ):اشتراط(
گزار هنگام احـرام   مستحب است احرام ٤حنبلي

گزاري  با خداوند شرط کند که اگر هنگام حج
مانعي برايش پيش آيد، حج را بـه عمـره بـدل    

مستند اين حکـم،  . کند يا از احرام خارج شود
اسـت   ٦:و امامـان  9٥هايي از پيـامبر  حديث

ثمـره ايـن    ٧.انـد  به اين کـار سـفارش کـرده    که
کار، خروج از احرام هنگام بروز مـانع، سـاقط   

و حتي به نظر برخي، ساقط شدن  ٨شدن قرباني
منـدي   کم بهره قضاي حج در سال بعد و دست

برخي از فقيهـان   ٩.آن فرد از پاداش الهي است
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؛ کشـاف القنـاع،   ٢١٩، ص٧مـوع، ج ؛ المج٣١٠، ص٣المغني، ج. ١

  .٤٧٢، ص٢ج

؛ روضة الطـالبين،  ٢١٩، ص٧؛ المجموع، ج٣١٠، ص٣المغني، ج. ٢

  .٣٤٨، ص٢ج

  .١٠٠، ص١٥؛ الحدائق، ج٥٧٢، ص١تحرير االحکام، ج. ٣

  .٤٧٤، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٤٣، ص٣المغني، ج. ٤

  .٢٤، ص٤؛ صحيح مسلم، ج١٢٣، ص٦صحيح البخاري، ج. ٥

  .٣٥٤، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٣٣٢ص ،٤الکافي، ج. ٦

  .٤٧٤، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٥٩-٢٥٨، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٧

  .٢٤٣، ص٣؛ المغني، ج٤٣١-٤٣٠، ص٢الخالف، ج. ٨

  .٦٦٢، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٨٧، ص١١مستند الشيعه، ج. ٩

کـه   ۲/بقـره  ۱۹۷امامي به استناد فرمان عام آيه 
همگان واجب کرده و نيز بـر پايـه   قرباني را بر 

را همچنــان الزم کــردن  قربــاني اصــل احتيــاط، 
به نظر شماري ديگر، قربـاني تنهـا    ١٠.شمرند مي

از عهده کسي که آن را همـراه نـدارد، سـاقط    
بسـياري از فقيهـان امـامي بـه اسـتناد       ١١.شود مي

، قضاي حج را در اين صورت ساقط ١٢روايات
 ١٤از فقيهان امـامي به تصريح برخي  ١٣.دانند نمي

اشتراط قلبـي بـا خداونـد کـافي      ١٥و اهل سنت
نيست و بر زبان آوردن آن نيز الزم است؛ ولي 

برخـي از   ١٦.اند برخي نيت قلبي را کافي دانسته
فقيهان اهل سنت صحت اشتراط و آثار فقهـي  

  ١٧.آن را باور ندارند
فقيهـان   :بر زبان آوردن نيت احرام. ب �
و نيز برخي از فقيهـان   ١٩بر پايه روايات ١٨امامي

ــت احــرام را   ٢٠اهــل ســنت ــان آوردن ني ــر زب ب
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  .٦٦-٦٥، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٤٣١، ص٢الخالف، ج. ١٠

  .١٠٣، ص١٥؛ الحدائق، ج٢٩٠، ص٧مدارک االحکام، ج. ١١

  .٨١، ص٥تهذيب، ج. ١٢

  .٢٨٧، ص٦؛ رياض المسائل، ج٢٦٠، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٣

ــر االحکــام، ج. ١٤ ، ١٨؛ جــواهر الکــالم، ج٥٧٣-٥٧٢، ص١تحري
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؛ مســتند ٤٧٥، ص٢؛ کشــاف القنــاع، ج٢٤٦، ص٣المغنــي، ج. ١٥

  .٢٨٧، ص١١الشيعه، ج

  .٢٤٦، ص٣المغني، ج. ١٦

  .٢٤٤، ص٣؛ المغني، ج٤٣١، ص٢الخالف، ج. ١٧

  .٣٧٥، ص١١؛ مستمسک العروه، ج١٠٩، ص١٥الحدائق، ج. ١٨

  .٣٢٠، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٣٣٢، ص٤الکافي، ج. ١٩

  .٣٢٤، ص٢اعانة الطالبين، ج. ٢٠
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شــماري از فقيهــان اهــل . انــد مســتحب شــمرده
سنت تلفظ را جـايز يـا مکـروه دانسـته و حتـي      
برخي بر زبـان جـاري نکـردن آن را مسـتحب     

، بـدين اسـتدالل کـه نيـت از     ١انـد  قلمداد کرده
  ٢.عبادات قلبي است و پنهان ماندنش بهتر است

بـه    :اي پوشيدن لباس سـفيد و پنبـه  . ج �
اي و  بــاور فقيهــان امــامي، پوشــيدن لبــاس پنبــه

بـه نظـر    ٣.گزار مستحب است سفيد براي احرام
برخي فقيهان اهل سنت، مستحب اسـت لبـاس   
احرام سفيد و نو و دست کم نظيـف و پـاکيزه   

  ٤.باشد
ــودن تلبيــه. د � بيشــتر  :آشــکار و بلنــد ب

، جهر يا آشکار ٥روايات فقيهان امامي به استناد
 ٦.انـد  بودن تلبيه را براي مردان مستحب شمرده

ايـن   ٧هـا  برخي ديگر با استناد به تعـابير حـديث  
به نظر فقيهان شيعه و  ٨.اند کار را واجب دانسته

اهل سنت، بلند بودن تلبيه در آغاز احرام و نيز 
؛ زيـرا  ٩پس از آن، براي مردان مسـتحب اسـت  

بوي، مسلمانان به تلبيه با هاي ن در برخي حديث
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  .٥٥، ص٤؛ حواشي الشرواني، ج٥٥، ص٤مواهب الجليل، ج. ١

  .٤٧٨، ص١مغني المحتاج، ج. ٢

  .٦٨٢، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٢٣٩، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٣

  .٣٤٩، ص٢؛ روضة الطالبين، ج٢٥٦، ص٧فتح العزيز، ج. ٤

  .٣٢٥، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٤٥٤، ٣٣٦، ص٤الکافي، ج. ٥

  .٥٥، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٢٥١، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٦

  .٣٢٥، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٣٣٦، ص٤الکافي، ج. ٧

  .٥٥، ص٤مختلف الشيعه، ج. ٨

؛ تذکرة الفقهـاء،  ٢٦١، ص٧؛ فتح العزيز، ج٢٥٤، ص٣المغني، ج. ٩

  .٢٥٠، ص٧ج

و حجـي کـه تلبيـه     ١٠اند صداي بلند مأمور شده
احرامش چنين باشد، برترين حج شمرده شـده  

  ١١.است
به باور فقيهان شـيعه و اهـل   : تکرار تلبيه.   ه �

ســنت، تکــرار فــراوان تلبيــه در همــه حــاالت، از  
جمله هنگام باال رفتن از بلندي يـا فـرود آمـدن از    

نمـاز، هنگـام سـحر، در صـورت     آن، پس از هـر  
تغيير حالت مانند بيدار شدن از خـواب، و نيـز در   

 ١٢.ديــدار بــا آشــنايان و همراهــان مســتحب اســت
بن انس اسـتحباب در مـورد اخيـر را بـاور     مالك 
 9١٤هاي پيـامبر  مستند اين حکم، حديث ١٣.ندارد

به نظر فقيهـان امـامي، کسـي    . است ١٥:و امامان
ه محرم شده، تا هنگام که بيرون از مکه براي عمر

ــه ــرايش    مشــاهده خان ــه ب ــرار تلبي ــاي مکــه، تک ه
فقيهان اهل سـنت نهايـت زمـان     ١٦.مستحب است

آن را هنگام ورود به حرم يا مشاهده کعبه يا آغاز 
زمان قطع تلبيه در حـج   درباره ١٧.اند طواف دانسته

هايي گوناگون در مذاهب فقهـي   تمتع نيز ديدگاه
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  .١٧٧، ص٩؛ مستدرک الوسائل، ج٥٦، ص٤مسند احمد، ج. ١٠

ــائل، ج . ١١ ــتدرک الوس ــه، ج ١٧٧، ص٩مس ــن ماج ــنن اب ، ٢؛ س

  .٩٧٥ص

؛ جــواهر ٢٥٤، ص٧؛ تــذکرة الفقهــاء، ج٢٥٨، ص٣المغنــي، ج. ١٢

  .٢٧٣، ص١٨الکالم، ج

  .٢٥٩، ص٣جالمغني، . ١٣

  .٣٢٥، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٢٥٠، ص٤الکافي، ج. ١٤

  .٩١، ص٥؛ تهذيب، ج٣٣٦، ص٤الکافي، ج. ١٥

  .٢٥٤، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٩٣، ص٢الخالف، ج. ١٦

؛ المغنـي،  ٣٠، ص٤؛ المبسوط، سرخسـي، ج ٢٦٩، ص٧االم، ج. ١٧

  .٣٨١، ص٧؛ فتح العزيز، ج٤١٨، ص٣ج
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  )*تلبيه ←. (شود يافت مي
در حـــاالت   :دعـــا هنگـــام احـــرام. و �

گوناگون احرام، دعاهايي خـاص مسـتحب بـه    
شمار رفته است؛ از جمله هنگام پوشيدن جامه 

هنگـام محــرم   ، ٢و پـس از پوشـيدن آن   ١احـرام 
  ٤.و پس از تلبيه  ٣شدن
به نظر برخـي از   :9صلوات بر پيامبر. ز �

صلوات فرسـتادن بـر    ٥فقيهان شيعه و اهل سنت
از . پــس از تلبيــه مســتحب اســت     9پيــامبر

است که  ۹۴/انشراح ۴مستندهاي اين نظر، آيه 
: اشاره دارد 9به جايگاه بلند ياد پيامبر گرامي

َك ِذكَركَ {
َ
عَنا ل

َ
 دربـاره برخي ايـن آيـه را   . }َوَرف

همـراه نـام خـدا     9ضرورت يادکرد نام پيامبر
  ٦.دانند مي

افزون بر آن چه ياد شد، برخي فقيهان اهـل  
ــنت ــرام    سـ ــراي احـ ــر را بـ ــتحباتي ديگـ مسـ

رو به قبلـه بـودن هنگـام    : اند؛ همچون برشمرده
، قرار دادن دو انگشت در گوش هنگـام  ٧احرام
مندي از رضـوان الهـي    و درخواست بهره ٨تلبيه
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ــه، ج. ١ ــب، ج٥٢٧، ص٢مــن ال يحضــره الفقي ، ٢؛ منتهــي المطل

  .٦٧٤ص

  .٢٣٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٢

  .١٦٦، ص٩؛ مستدرک الوسائل، ج٣٤٢، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٣

؛ ٢٥٠-٢٤٩، ص٧؛ تـذکرة الفقهـاء، ج  ٢٦٤، ص٧فتح العزيـز، ج . ٤

  .٣٨٣، ص١٢وسائل الشيعه، ج

  .٢٦٢، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٦٠، ص٣المغني، ج. ٥

  .٢٦٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج ؛٢٦٠، ص٣المغني، ج. ٦

  .٤٧٨، ص١؛ مغني المحتاج، ج٣٥٠، ص٢روضة الطالبين، ج. ٧

  .٤٨١، ص١مغني المحتاج، ج. ٨

  ٩.و بهشت، پس از تلبيه
برخـي   هنگام احرام،: محرمات احرام �

هـا بـه    از آن شـود کـه   کارها بر محرم حرام مي
تعبيـر   ١١»محظورات احرام«يا  ١٠»احرامتروك «

برخي از اين محرمات ويژه مردان، . شده است
هــا  شــماري مخــتص زنــان، و بســياري ازآن   

در  ١٢.ميـــان مـــردان و زنـــان اســـتمشـــترك 
شمارش اين محرمات در منابع فقهي اختالفاتي 

در ديـدگاه مشـهور فقيهـان    . خورد به چشم مي
ــامي ــنت   ١٣ام ــل س ــان اه ــي از فقيه  از ١٤و برخ

آراي  .گانـه سـخن رفتـه اسـت     محرمات بيست
ديگري نيز در ميان فقيهان شـيعه و اهـل سـنت    

، ۱۴ ، ۱۰١٧، ۹١٦، ۷١٥: شــود؛ از جملــه يافــت مــي
تـرين   مهم ٢٢. ۳۰و  ۲۶٢١، ۲۵٢٠، ۲۴١٩ ، ۲۳١٨ ، ۱۸
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  .٢٦٤، ص٧فتح العزيز، ج. ٩

  .٦٩، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٢٦٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٠

  .٤٦١، ص١؛ مغني المحتاج، ج٣١٨، ص٢روضة الطالبين، ج. ١١

  .٣٣٨، ص١١مستند الشيعه، ج. ١٢

؛ ٢٦٣، ص٧؛ تـذکرة الفقهـاء، ج  ١٨٣، ص١شرائع االسـالم، ج . ١٣

  .٣٠٣، ص٧مدارک االحکام، ج

  .١٥٩، ص٤حواشي الشرواني، ج: نک. ١٤

  .٤٣١، ص٧؛ فتح العزيز، ج٣٥٩، ص٢اعانة الطالبين، ج. ١٥

  .٤٨٩، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٦٢، ص٣المغني، ج. ١٦

  .١٥٩، ص٤؛ حواشي الشرواني، ج٢٣٧، ص١االقناع، ج. ١٧

  .٣٢٨، ص١٠؛ فقه الصادق، ج٢٨٦، ص١٨جواهر الکالم، ج. ١٨

، ١؛ الموســوعة الفقهيــة الميســره، ج١٨٧الحــج و العمــره، ص. ١٩

  .٣١١ص

ــد، ج. ٢٠ ــج «، ٣٦٠، ص٣المعتم ــاب الح ــج،  »کت ــک الح ؛ مناس

  .١٠٢سيستاني، ص

  .٨٧مناسک الحج، وحيد خراساني، ص. ٢١

  .٢٣٦، ص٢الروضة البهيه، ج. ٢٢
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سبب اختالف نظر در شمار محرمات، به ويـژه  
ميان فقيهـان شـيعه و اهـل سـنت، اخـتالف در      

. ي از اعمـال اسـت  اصل حليت يا حرمت برخـ 
اهــل ســنت برخــي از کارهــايي را کــه فقيهــان 

شـمارند و بـه    اند، حـالل مـي   شيعه حرام دانسته
نيــز برخــي از فقيهــان شــماري از ايــن . عکــس

انــد و  محرمــات را بــا عنــاوين کلــي يــاد کــرده
تفصـــيلي گونـــه  هـــا را بـــه برخـــي ديگـــر آن

اين محرمات به اختصـار عبارتنـد   . اند برشمرده
  :از

ميـان مـردان و   مشترک محرمات . ۱ �

بــه اتفــاق . شــکار حيوانــات خشــکي. أ :زنــان
شکار حيوانات خشکي بـر   ٢و اهل سنت ١شيعه

ــزش. ب) صــيد ←. (محــرم حــرام اســت . آمي
هرگونه مباشرت جنسي، خواه با همسر باشد يا 
ديگري، با انسان باشد يا حيـوان، بـراي محـرم    

در برخي . فسوق .ج) آميزش ←( ٣.حرام است
فسـوق بـه دروغ و    :هاي امامان شيعه يثحد

، هر چند برخي مقصـود  ٤دشنام معنا شده است
 )فسـوق  ←( ٥.انـد  از آن را مطلق گنـاه شـمرده  
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کتـاب  «، ٣٥٨، ص٣؛ المعتمـد، ج ١٨٣، ص١جشرائع االسـالم،  . ١

  .»الحج

  .٢٨٦، ص٣؛ المغني، ج٤٨٥، ص٧فتح العزيز، ج. ٢

، ٧؛ المجمـوع، ج ٢٠٦، ص٢؛ بـدائع الصـنائع، ج  ٢١٨النهايه، ص. ٣

  .٢٦٤، ص٣؛ المغني، ج٢٩٠ص

  .٤٦٣، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٢٩١، ص٥تهذيب، ج. ٤

ــان، ج. ٥ ــع البي ــوع، ج٤٤، ص٢مجم ــع ؛ مج١٤٠، ص٧؛ المجم م

  .٣١٨، ص٦الزوائد، ج

مقصـود از جـدال، در بـاور فقيهـان      ٦.جدال .د
امامي، سوگند خوردن به خدا براي پيروزي بر 
ــتن جمالتـــي   طـــرف مقابـــل اســـت، بـــا گفـ

آن را  فقيهان اهل سنت مقصود از ٧.مخصوص
ــاخر دانســته  ــه و تف ــد تخاصــم، مجادل  ←(  ٨.ان

به نظر فقيهان امامي و . التذاذ جنسي. هـ ) جدال
جويي جنسي بر محرم  لذتگونه  اهل سنت، هر

اسـتمناء يـا   . و) التذاذ جنسـي  ←( ٩.حرام است
عقــد . ز) *خودارضــايي ←( ١٠.خودارضــايي

به نظر فقيهان امـامي و برخـي فقيهـان    . ازدواج
عقد ازدواج بر محرم حـرام اسـت؛    اهل سنت،

و براي خودش  ١١خواه ولي باشد و خواه وکيل
برخي از فقيهـان اهـل سـنت     ١٢.باشد يا ديگري

ازالـه  . ح) *نکـاح  ←( ١٣.اند آن را جايز شمرده
مو از سر يا بدن خود يـا  کردن  و زدودن يا قطع

ــري ــو  ←( ١٤.ديگـ ــه مـ ــا  . ط) ازالـ ــدن يـ کنـ
�����������������������������������������������������������

؛ البحر الرائق، ٣٩٣، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٦٤، ص٣المغني، ج. ٦

  .٥٦٦، ص٢ج

  .٨٠٨، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٣٩٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٧

  .٥٦٦، ص٢؛ البحر الرائق، ج٢٦٥، ص٣المغني، ج. ٨

؛ الدروس، ٤٨٠، ص٧؛ فتح العزيز، ج١٩٥، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٩

  .٣٦٨، ص١ج

؛ جــواهر ٥٢٢، ص١؛ مغنـي المحتـاج، ج  ٢٣٩، ص١االقنـاع، ج . ١٠

  .٣٠٧، ص١٨الکالم، ج

  .٢٣٩، ص١؛ االقناع، ج٣٨٣-٣٨٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١١

  .٣٦١، ص٢؛ اعانة الطالبين، ج٣٨٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٢

  .٢١٠، ص٧؛ الجوهر النقي، ج٣٧، ص٢بداية المجتهد، ج. ١٣

؛ منتهـي  ٣٤٥، ص٧الفقهـاء، ج ؛ تذکرة ٢٤٧، ص٧المجموع، ج. ١٤

  .٧٩٣، ص٢المطلب، ج
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اربرد بـوي  ک. ي) ناخن ←( ١.ناخنکردن  کوتاه
بهره بردن از بوي خوش، خواه با بوييدن . خوش

و خواه ماليـدن آن بـه بـدن، بـراي محـرم حـرام       
بـه  . روغن ماليـدن . ك) بوي خوش ←( ٢.است

نظر همه فقيهان امامي و بيشتر فقيهان اهل سنت، 
و بـه نظـر مشـهور فقيهـان      ٣ماليدن روغـن معطـر  

امــامي و برخــي از فقيهــان اهــل ســنت، ماليــدن  
برخـي   ٤.ن غير معطر به بدن نيز حرام اسـت روغ

ــوع  ــر ممنـ ــاربرد آن را در سـ ــا کـ ــان تنهـ   فقيهـ
  کندن درختان. ل) روغن ماليدن ←(  ٥.اند کرده

  گيــاه ←. (و گياهــان حــرم، جــز مــوارد خــاص
  به نظر مشهور. کشتن جانوران روي بدن. م) حرم

  ٧و برخــي از فقيهــان اهــل ســنت ٦فقيهــان امــامي
  ند پشه و شپش بر محـرم کشتن جانوران بدن مان

  اندکي از فقيهـان شـيعه و برخـي از   . حرام است
ــد اهــل ســنت، ايــن کــار را مکــروه شــمرده    ٨.ان
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؛ ٢٣٩، ص١؛ االقنـــاع، ج٣٥٥-٣٥٤، ص٧تـــذکرة الفقهـــاء، ج. ١

  .٤٩٠، ص٢کشاف القناع، ج

ــي، ج. ٢ ــوط، سرخسـ ــي، ج١٢٢، ص٤المبسـ ؛ ٢٩٣، ص٣؛ المغنـ

  .٣٠٣، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٨١، ص٧المجموع، ج

ــي، ج. ٣ ــاء، ج٣٠١، ص٣المغن ــذکرة الفقه ــ٣٢٢، ص٧؛ ت اف ؛ کش

  .٤٩٩، ص٢القناع، ج

ــي، ج. ٤ ــام، ج ٣٠٠، ص٣المغن ــر االحک ــذکرة ٣٥، ص٢؛ تحري ؛ ت

  .٣٢٧، ص٧الفقهاء، ج

؛ مختلـف  ٧٨٧، ص٢؛ منتهـي المطلـب، ج  ٣٠١، ص٣المغني، ج. ٥

  .٧٣، ص٤الشيعه، ج

  .٧٩٦، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٣٦٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٦

  .٢٦٧، ص٣؛ المغني، ج٢٦٥، ص١بداية المجتهد، ج. ٧

  .٥١١، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٦٧، ص٣المغني، ج. ٨

بـه نظـر   . سرمه کشيدن .ن) کشتن جانوران ←(
اسـتفاده   ١٠و اهل سـنت  ٩برخي از فقيهان امامي

از سرمه معطر و غير معطر بر محرم حرام است؛ 
 ←( ١١.انـد  هر چنـد بعضـي آن را مبـاح دانسـته    

به نظر مشـهور  . حمل سالح .س) سرمه کشيدن
فقيهان شـيعه، جـز در مـوارد ضـروري، حمـل      

شماري از فقيهان  ١٢.سالح بر محرم حرام است
ســالح  ←( ١٣.انــد ايــن کــار را مکــروه شــمرده

به باور مشهور . در آينهکردن  نگاه .ع) برداشتن
فقيهــان شــيعه و برخــي از فقيهــان اهــل ســنت، 

و بـه نظـر    ١٤بر محـرم حـرام   در آينهکردن  نگاه
در کردن  نگاه ←( ١٥.برخي ديگر، مکروه است

به نظر مشـهور فقيهـان   . کشيدن دندان.ف) آينه
کشـيدن   ١٧و برخي فقيهـان اهـل سـنت    ١٦امامي

دندان بر محرم، حرام و بـه نظـر برخـي، جـايز     
�����������������������������������������������������������

  .٧٦، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٣٢٤، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٩

؛ کشاف ٤٠٠، ص٣؛ مغني المحتاج، ج٤٦٣، ص٧فتح العزيز، ج. ١٠

  .٤٩٩، ص٢القناع، ج

؛ تـذکرة  ٧٦، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٤٦٣، ص٧فتح العزيز، ج. ١١

  .٣٢٥-٣٢٤، ص٧الفقهاء، ج

کتـاب  «، ٢٦١، ص٤؛ المعتمـد، ج ٣٠٣، ص٧فقهـاء، ج تذکرة ال. ١٢

  .»الحج

  .٣٠٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٣

؛ جواهر الکـالم،  ٤٥٤، ص١٥؛ الحدائق، ج٢٩٨، ص٣المغني، ج. ١٤

  .٣٤٨، ص١٨ج

، ٧؛ المجمـوع، ج ٣١٩، ص٢؛ الخالف، ج٢٤٧، ص٧المحلي، ج. ١٥

  .٣٥٨ص

کتــاب «، ٤٢، ص٤؛ المعتمــد، ج٣٦١، ص٢الروضــة البهيــه، ج. ١٦

  .»جالح

  .٦٦٧، ص١؛ فقه السنه، ج٢٤٨، ص٧المحلي، ج. ١٧
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بيـرون آوردن   .ص )دندان کشيدن ←( ١.است
ي از به نظر بسياري از فقيهان شيعه و برخ. خون

فقيهان اهل سنت، بيرون آوردن اختياري خون 
، هر چند با خاراندن بـدن  ٢بر محرم حرام است

برخـي از فقيهـان ايـن     ٣.زدن باشـد مسـواك  يا 
خـون   ←( ٤.انـد  کار را مکروه يا مبـاح شـمرده  

  )بيرون آوردن
افــزون بــر آن چــه يــاد شــد، برخــي فقيهــان 

انـد؛   مواردي ديگر را از محرمات احرام دانسته
، ٦، فروبـردن سـر در آب  ٥از جمله زينت کردن

و غسـل دادن   ٧شدنخنك به قصد کردن  غسل
  ٨.شخص محرم با کافور پس از مرگ

ــردان . �۲ ــوص مـ ــات مخصـ : محرمـ

 ٩به اتفاق فقيهان شـيعه   .پوشيدن لباس دوخته .أ
، پوشيدن لبـاس دوختـه در حـال    ١٠و اهل سنت
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؛ ٥٧٠، ص٢؛ البحـر الرائـق، ج  ١٢٤، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ١

  .٤٣٠، ص٢٠جواهر الکالم، ج

؛ تحريــر ٤٠٧، ص١٨؛ جــواهر الکــالم، ج٢٧٨، ص٣المغنــي، ج. ٢

  .٤٢٧، ص١الوسيله، ج

  .٣٥٩، ص٥؛ کشف اللثام، ج٢٦٥، ص٢مسالک االفهام، ج. ٣

؛ منتهي ٣٥٨-٣٥٧، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٧٨، ص٣جالمغني، . ٤

  .٥٢٤، ص١٥؛ الحدائق، ج٧٩٥، ص٢المطلب، ج

  .٣٢٥، ص٣؛ کلمة التقوي، ج٢٢٧، ص١٠تعاليق مبسوطه، ج. ٥

  .١٠٢؛ مناسک الحج، سيستاني، ص٣٣٩، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٦

  .٣٢٠، ص٥؛ کشف اللثام، ج٨٣، ص٤مختلف الشيعه، ج. ٧

، ٢؛ کتــاب الحــج، گلپايگــاني، ج٤٢١، ص١٨جــواهر الکــالم، ج. ٨

  .٢٩٤ص

؛ ٢٢٩، ص٣؛ الشـرح الکبيـر، ج  ١٢٥، ص٤المبسوط،سرخسي، ج. ٩

  .٢٣٧، ص١االقناع، ج

  .٢٣٧، ص١؛ االقناع، ج٢٤٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٠

احرام بر مردان حرام است؛ خواه پيراهن باشـد  
برخي فقيهان شـيعه ايـن کـار را    . واه شلوارو خ

لبـاس   ←( ١١.انـد  براي زنـان نيـز جـايز ندانسـته    
پوشاندن سر به اجماع . پوشاندن سر. ب) احرام

بـر مـردان حـرام     ١٣و اهـل سـنت   ١٢فقيهان شيعه
  .زير سايه رفتن. ج) *پوشاندن سر ←( ١٤.است

و برخـي از مـذاهب    ١٥به اجماع فقيهـان امـامي  
ه رفـتن مــردان در حــال  زيـر ســاي  ١٦اهـل ســنت 

به باور برخي از فقيهان اهـل  . احرام حرام است
 ١٧.ســنت، ايــن کــار بــراي مــردان جــايز اســت 

ــا .د) اســتظالل ←( ــه نظــر . پوشــاندن روي پ ب
و بسياري از فقيهان اهل سـنت،   ١٨فقيهان امامي

پوشاندن روي پا به طور کامل، بر مردان حـرام  
. انگشتر استفاده از.   ه) پوشاندن پا ←( ١٩.است

به باور فقيهان امامي، اسـتفاده از انگشـتر بـراي    
زينت، نه بـراي رعايـت اسـتحباب، بـر مـردان      

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

  .٨٩، ص١٥الحدائق، ج. ١١

  .٧٨٩، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٣٣٠، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٢

؛ فــتح ٣٠٢، ص٣؛ المغنــي، ج٧ص ،٤المبســوط، سرخســي، ج. ١٣

  .٤٣٣، ص٧العزيز، ج

؛ تذکرة الفقهاء، ٤٣٣، ص٧؛ فتح العزيز، ج٣٠٢، ص٣المغني، ج. ١٤

  .٣٣٠، ص٧ج

  .٣٩٧، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٤٧٠، ص١٥الحدائق، ج .١٥

  .٢٠٨، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٢٨٢، ص٣المغني، ج. ١٦

  .٣٥٧، ص٧؛ المجموع، ج٢٨٢، ص٣المغني، ج. ١٧

  ،٢؛ منتهـــي المطلــــب، ج ٢٩٨، ص٧لفقهـــاء، ج تـــذکرة ا . ١٨

  .٧٨٢ص

؛ منتهـي  ٢٧٢، ص٣؛ الشرح الکبيـر، ج ٢٥٨، ص٧المجموع، ج. ١٩

  .٧٨٢، ص٢المطلب، ج
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  ) زينت ←( ١.حرام است
: محرمــــات مخصــــوص زنــــان. �۳

و  ٢به اجماع فقيهـان شـيعه    .پوشاندن صورت .أ
پوشاندن صورت بـر زنـان در حـال     ٣اهل سنت

 .ب) پوشاندن صـورت  ←. (احرام حرام است
ــاور فقيهــان  . گــرفتن از زيــورآالتبهــره  ــه ب ب
بهــره  ٥و برخــي از فقيهــان اهــل ســنت  ٤امــامي

گرفتن از زيورآالت بـر زنـان محـرم بـه قصـد      
زينت حـرام؛ و از ديـد برخـي از فقيهـان اهـل      

 .ج) زينـت  ←( ٦.سنت، مکروه يا مبـاح اسـت  
و اهـل   ٧به نظر فقيهان امامي. پوشيدن دستکش

م؛ و به نظر پوشيدن دستکش بر زنان حرا ٨سنت
پوشـــاندن  ←( ٩.برخـــي ديگـــر مبـــاح اســـت

  )*دست
از ايـن محرمــات،  يـك  انجـام آگاهانـه هـر    

اما اگر ايـن کـار از روي سـهو يـا     . کفاره دارد
خطا و يا فراموشي انجام گيـرد، کفـاره نـدارد،    
جز شکار که هـر چنـد بـا سـهو يـا فراموشـي،       
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  .٣٤٥، ص٧؛ مدارک االحکام، ج٣٢٩، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١

  .٣٥٩، ص٧؛ مدارک االحکام، ج٣٣٧، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٢

؛ الشـرح  ٢٥٠، ص٧؛ المجموع، ج٧، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٣

  .٣٢٤، ص٣الکبير، ج

  .٣٧١، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٣٢٨، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٤

.٣٠٩، ص٣المغني، ج. ٥

  .١٨٩، ص١٨؛ المجموع، ج١٢٨، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٦

  .٣٠٢، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٩٤، ص٢الخالف، ج. ٧

  .٣١٠، ص٣؛ المغني، ج٤٥٤، ص٧فتح العزيز، ج. ٨

؛ اعانة الطـالبين،  ٤٥٤، ص٧؛ فتح العزيز، ج٣٠٩، ص٢المغني، ج. ٩

  .٣٦٧، ص٢ج

  )کفاره ←( ١٠.کفاره دارد
برخـي   انجـام دادن : مکروهات احرام �

گزار مکـروه بـه شـمار رفتـه      کارها براي احرام
  :است؛ از جمله

 ١١به اجماع فقيهان امامي :حمام رفتن. �۱
به اسـتناد روايـات،    ١٢و برخي فقيهان اهل سنت

برخـي از  . حمام رفتن براي محرم مکروه است
بـا   ١٤و بيشتر فقيهـان اهـل سـنت    ١٣فقيهان امامي

و  9راستناد بـه اصـل اباحـه و نيـز سـيره پيـامب      
اين کـار را   ١٦:هاي امامان و حديث ١٥صحابه

  .اند مکروه ندانسته
و برخي  ١٧فقيهان امامي :ساييدن بدن. �۲

ــل ســـنت   ــان اهـ ــرف ١٨از فقيهـ کـــردن  برطـ
هـاي بـدن بـا سـاييدن را بـراي محـرم        آلودگي

اند؛ زيرا ممکـن اسـت ايـن کـار      مکروه شمرده
ــه از    ــود ک ــو ش ــا زدودن م ــونريزي ي ــبب خ س

برخـي از   ١٩.رونـد  شمار مـي محرمات احرام به 
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.١٥٣، ص٩؛ فقه الصادق، ج٥٤٨، ص١السرائر، ج. ١٠

  .٣٠٦، ص١؛ کفاية االحکام، ج٦٠٣، ص١ذخيرة المعاد، ج. ١١

  .٤٥٩، ص١المدونة الکبري، ج. ١٢

  .٣٦٢، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٣١٤، ص٢الخالف، ج. ١٣

، ٢؛ بدائع الصـنائع، ج ٢٤٦، ص٧؛ المحلي، ج١٥٩، ص٢االم، ج. ١٤

  .١٩١ص

  .٢٠١، ص١٠؛ عمدة القاري، ج٤٦٣، ص٧فتح العزيز، ج. ١٥

  .٣٥٧، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٣٦٦، ص٤الکافي، ج. ١٦

  .٤٣٢، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٣٧٩، ص٧مدارک االحکام، ج. ١٧

  .٤٥٩، ص١المدونة الکبري، ج. ١٨

، ٦االسـالمي، ج  ؛ موسـوعة الفقـه  ٣٥٩، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٩

  .٤٦٠ص
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و  9فقيهان اهل سنت با استناد به سـيره پيـامبر  
  ١.اند روش صحابه، اين کار را جايز دانسته

بـه   :بهره گرفتن از گياهان خوشبو. �۳
بهـره   ٣و اهل سـنت  ٢نظر برخي از فقيهان امامي

گرفتن از همه يا بعضي از گياهان خوشـبو، بـه   
؛ زيـرا  بـر محـرم مکـروه اسـت     ٤استناد روايات

شـود کـه    مندي از آسايش و لذت مي مايه بهره
برخـي فقيهـان    ٥.با فلسفه احرام ناسازگار است

مطلــق گونــه  هــايي کــه بــه بــه پشــتوانه حــديث
کاربرد بوي خـوش را نهـي کـرده، اسـتفاده از     

بــوي  ←( ٦.انــد ايــن گياهــان را حــرام شــمرده
  )خوش
ــاء. �۴ ــه   : احتب ــامي، ب ــان ام ــد فقيه از دي

، احتباء در حال احرام يا بـراي  ٧اتپشتوانه رواي
احتباء بـه  . کراهت دارد مسجدالحراممحرم در 

معنــاي نشســتن و بــاال بــردن دو ســاق پــا و      
كمــك آن بــه ســمت شــکم، بــه کــردن  جمــع

  )احتباء ←( ٨.دستان يا پارچه است
ــرفتن . �۵ ــتي گ ــان    :کش ــي از فقيه برخ
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ــي، ج٢٢٦-٢٢٥، ص٢االم، ج. ١ ــز، ٢٤٦، ص٧؛ المحل ــتح العزي ؛ ف

  .٤٦٣، ص٧ج

  .٣٧٣، ص١؛ الدروس، ج٣٩٦، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٢

  .٤٥٦، ص١المدونة الکبري، ج. ٣

  .٤٣٣، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٥٠، ص١٢مستند الشيعه، ج. ٤

  .٤٣٣، ص١٨جواهر الکالم، ج. ٥

  .٤٣٤، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٥٠، ص١٢جمستند الشيعه، . ٦

؛ مسـتند  ٥٦٥، ص١٥؛ الحـدائق، ج ٣٠٧، ص١کفاية االحکام، ج. ٧

  .٥١، ص١٢الشيعه، ج

  .٤٥؛ معجم لغة الفقهاء، ص٣١معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص. ٨

بـر پايـه روايـات، کشـتي گـرفتن را بـر        ٩امامي
انـد، بـا ايـن اسـتدالل کـه       شمردهمحرم مکروه 

ممکن است به مجروح شدن فرد يا زدودن مـو  
  ١٠.بينجامد که در حال احرام ممنوع است

بـه نظـر بيشـتر فقيهــان    : خواسـتگاري . �۶
بـراي  کردن  خواستگاري ١٢و اهل سنت ١١امامي

محرم مکروه اسـت؛ خـواه مـرد باشـد يـا زن و      
خواه خواستگاري بـراي خـود وي يـا ديگـري     

هـاي   مستند ايـن حکـم، حـديث    ١٣.گيردانجام 
برخي از فقيهـان  . است ١٤:و امامان 9پيامبر

خواسـتگاري   ←( ١٥.اند اين کار را حرام دانسته
  )کردن
به نظـر   :گفتن در پاسخ افرادلبيک . �۷

لبيـك  هـايي،   فقيهان امـامي و بـر پايـه حـديث    

گفتن در پاسخ کسي که محـرم را فراخوانـده،   
اند کـه   ش کردهسفار :امامان ١٦.مکروه است

را بـه  » يـا سـعد  «محرم در پاسخ ديگري، تعبيـر  
گفــتن بــه لبيــك ؛ زيــرا او در مقــام ١٧کــار بــرد

ديگـران در آن   كـردن  شريكخداوند است و 
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  .٥١، ص١٢مستند الشيعه، ج. ٩

  .٣٠٧، ص١؛ کفاية االحکام، ج٣٨٨، ص١الدروس، ج. ١٠

  .٨٤، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٢٤، ص٢تحرير االحکام، ج. ١١

  .٣١٤، ص٣المغني، ج. ١٢

  .٣٨٥، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٤، ص٢تحرير االحکام، ج. ١٣

ــي، ج. ١٤ ــام، ج ٣١٤، ص٣المغن ــف اللث ــواهر ٣٣٩، ص٥؛ کش ؛ ج

  .٣١٦، ص١٨الکالم، ج

  .٨٤، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج١٩٨، ص٧المحلي، ج. ١٥

  .٦٨١، ص٢ج ؛ منتهي المطلب،٣٧، ص٢تحرير االحکام، ج. ١٦

  .٤٣٢ص ،١٨؛ جواهر الکالم، ج٦٨١، ص٢منتهي المطلب، ج. ١٧
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  ١.شايسته نيست
ــوده . �۸ ــاس آل ــرام در لب ــان   :اح فقيه

احرام در لباس آلـوده   ٢امامي، به استناد حديثي
اهـت  ايـن کر  ٣.انـد  و چرکين را مکروه شمرده

ويژه آغاز احرام اسـت و اگـر لبـاس در اثنـاي     
احرام چرکين شود، بهتـر اسـت شسـتن آن تـا     

فقيهان اهـل سـنت    ٤.به تأخير افتد *زمان تحلل
نيز نو بودن و پاکيزگي لبـاس احـرام در آغـاز    

  ٥.اند احرام را از مستحبات آن دانسته
احرام در لبـاس رنگـي، بـه ويـژه     . �۹

و  ٦فقيهـان امـامي   بـه نظـر مشـهور     :لباس سياه
احـرام در لبـاس    ٧برخي از فقيهـان اهـل سـنت   

شـماري  . مکروه است ٨رنگي به استناد روايات
، محـرم  ٩از فقيهان امـامي بـه پشـتوانه احاديـث    

شدن در لباس سبز يا هر رنگ ديگر جـز سـياه   
برخـي از فقيهـان امـامي بـا      ١٠.داننـد  را جايز مي

ياه را استناد به ظاهر روايات، احرام در لباس سـ 
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  .٤٣٢، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٣٩٦، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١

  .٤٧٧، ص١٢وسائل الشيعه، ج. ٢

  .٢٤٢، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٣٧، ص٢تحرير االحکام، ج. ٣

  .٤٢٧، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٣٨٨، ص١الدروس، ج. ٤

؛ المجمـوع،  ٢٢٦، ص٣؛ المغنـي، ج ١٤٤، ص٢ئع، جبدائع الصـنا . ٥

  .٢١٧، ص٧ج

  .٣٩٥، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج١٨٦، ص١شرائع االسالم، ج. ٦

  .٢١٧، ص٧المجموع، ج. ٧

-٤٢٣، ص١٨؛ جواهر الکـالم، ج ٥٥٤-٥٥٣، ص١٥الحدائق، ج. ٨

٤٢٤.  

  .٣٣٥، ص٢؛ من ال يحضره الفقيه، ج٣٤٠، ص٤الکافي، ج. ٩

  .٣٠١، ص٧؛ مدارک االحکام، ج٦٨٢، ص٢منتهي المطلب، ج. ١٠

شماري از فقيهان اهل سـنت   ١١.اند حرام دانسته
بر آنند که اين کار تنهـا بـراي کسـاني مکـروه     

  ١٢.است که الگو و مقتداي ديگران هستند
 :خوابيدن بر بسـتر رنگـي يـا زرد   . �۱۰

ــديث    ــه ح ــتناد ب ــا اس ــامي ب ــان ام ــايي فقيه  ١٣ه
خوابيدن بر بستر رنگي و بـالش زرد را مکـروه   

آسـايي   اين کار مايه رفاه و تن؛ زيرا ١٤اند دانسته
رود که با فلسـفه احـرام سـازگاري     به شمار مي

�١٥.ندارد

از ديـد مشـهور     :گيري از حنا بهره. �۱۱
گيري  فقيهان امامي و برخي از اهل سنت، بهره

و نيز پـيش از آن، اگـر    ١٦از حنا در حال احرام
ــد   ــام بمان ــا آن هنگ ــرش ت ــه  ١٧اث ــتناد ب ــا اس ، ب

برخــي فقيهــان . تمکــروه اســ ١٨هــايي حــديث
امامي به پشتوانه روايات ديگر و از آن رو کـه  

رود و هر زينتي بـر   حنا بستن زينت به شمار مي
ــرام     ــار را حـ ــن کـ ــت، ايـ ــرام اسـ ــرم حـ محـ

شماري از فقيهان اهـل سـنت ايـن     ١٩.اند شمرده
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  .٨٢، ص٤مختلف الشيعه، ج. ١١

  .٢١٣، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٧١مختصر خليل، ص. ١٢

  .٦٨، ص٥؛ تهذيب، ج٣٤١، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ١٣

  .٢٤١، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٥٧٤، ص١تحرير االحکام، ج. ١٤

  .٤٢٧، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٧١مختصر خليل، ص. ١٥

ــرح ا. ١٦ ــر، جالش ــيعه، ج٣٢٧، ص٣لکبي ــف الش ؛ ٧٦، ص٤؛ مختل

  .٥٦٠، ص١٥الحدائق، ج

  .٣٧٧، ص٧؛ مدارک االحکام، ج٢٦٨، ص٢مسالک االفهام، ج. ١٧

  .٣٠٠، ص٥؛ تهذيب، ج٣٥٦، ص٤الکافي، ج. ١٨

  .٢٩٦، ص١؛ ايضاح الفوائد، ج٧٦، ص٤مختلف الشيعه، ج. ١٩
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  ١.اند کار را مستحب دانسته
افزون بر مکروهات ياد شده، فقيهان شيعه و 

ــز در شــمار  اهــل ســنت کارهــايي دي  گــر را ني
احـرام  : اند؛ از جمله مکروهات احرام ياد کرده

ــاس راه ــراي زن   در لبـــ ــاب زدن بـــ راه، نقـــ
، ٣شسـتن سـر بـا سـدر و خَطْمـي       ، ٢گزار احرام

زدن، گفــتن ســخنان بيهــوده، مســواك بســيار 
ــدن     ــعر خوان ــرد، ش ــا آب س ــدن ب ــتن ب ، ٤شس

ــرون آوردن خــون از  کــردن  نگــاه ــه، بي در آين
ــدن ــر ضــرور ، حمــل ســ٥ب ــوارد غي ، ٦الح در م

ــل     ــان تحلـ ــا زمـ ــرام تـ ــاس احـ ــتن لبـ ، ٧شسـ
، پوشــيدن ٨در غيــر ضــرورت کــردن  حجامــت

، فروش لباس احرام حتي پس از ٩لباس شهرت
، خوردن لقمه غذايي که به دست ١٠پايان اعمال

، ١١همســر يــا کنيــز آن فــرد آمــاده شــده باشــد 
، همـراه داشـتن حيـوان    ١٢فروبـردن سـر در آب  
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  .٥٢١، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣١٠، ص٣المغني، ج. ١

  .١٤٢، ص٧؛ الحدائق، ج٣٩٦، ص٧لفقهاء، جتذکرة ا. ٢

  .٣٨٨، ص١؛ الدروس، ج٣٦٣، ص١المدونة الکبري، ج. ٣

  .٥٦٧-٥٦٣، ص١٥؛ الحدائق، ج٣٨٨، ص١الدروس، ج. ٤

؛ مستند الشـيعه،  ٣٥٨، ص٧؛ المجموع، ج٣١٩، ص٢الخالف، ج. ٥

  .٤٧-٤٤، ص١٢ج

  .٦٠٢، ص١ذخيرة المعاد، ج. ٦

  .٥٤٢، ص١السرائر، ج. ٧

  .٤٠٧، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٣١٥، ص٢جالخالف، . ٨

  .١٩٦مناسک الحج، وحيد خراساني، ص. ٩

  .٦٨٤، ص٢منتهي المطلب، ج. ١٠

  .٤٩٤، ص١؛ الدروس، ج٤٣٤المقنعه، ص. ١١

  .٤٦٠-٤٥٩، ص١المدونة الکبري، ج. ١٢

، خاراندن ١٤از گوشت صيد خوردن ، ١٣شکاري
ــاخن   ــا ن ــر ب ــيدن ١٥س ــرمه کش ــوردن ١٦، س ، خ

 ١٨، نشستن نزد عطر فـروش ١٧هاي خوشبو روغن
  ١٩.و قرار دادن عطر در پارچه و بوييدن آن

بيرون رفتن از احرام : خروج از احرام �
اضـطراري و  . ۱: پـذيرد  به دو صورت انجام مي

غيــر اختيــاري؛ بــدين ســان کــه موانــع بيرونــي 
يــا بــروز بيمــاري و عــوارض  همچــون دشــمن

. کهولت مانع انجام يا اتمام حج و عمـره شـود  
توانـد بـا شــرايطي از    در ايـن حـال، محـرم مــي   

ــود  ــارج ش ــرام خ ــد  ←. (اح ــار و ص . ۲ )احص
ــا برخــي از   ــافتن همــه ي ــا پايــان ي اختيــاري و ب

از اقسـام  يـك  در هـر  . واجبات عمـره يـا حـج   
اي يــا کامــل از حالــت  احــرام، خــروج مرحلــه

  :يابد اي خاص تحقق مي ام، به گونهاحر
به نظر فقيهان امامي، در  :عمره مفرده. �۱

عمره مفرده، پس از حلق يـا تقصـير، محـرم از    
همـه   آيد و جز کاميابي جنسي  احرام بيرون مي

ــي   ــالل م ــر او ح ــات ب ــوند محرم ــس از  ٢٠.ش پ
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  .٤٢٣، ص٢؛ روضة الطالبين، ج٢٩٨، ص٧المجموع، ج. ١٣

  .٢٥٠، ص٧المحلي، ج. ١٤

  .٣٥٢، ص٧المجموع، ج. ١٥

  .٣١٣، ص٢الخالف، ج. ١٦

  .٥٩١، ص١؛ ذخيرة المعاد، ج٣٠٤، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٧

؛ ٣٠٧، ص٢؛ الخـالف، ج ٤٥٦، ص١المدونـة الکبـري، ج  : نک. ١٨

  .٣٤٧، ص٥کشف اللثام، ج

  .٣٠٧، ص٢الخالف، ج. ١٩

  .٤٦٧، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٣٤٧، ص٢الخالف، ج. ٢٠
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گزاردن طواف نساء و نماز طـواف، محـرم بـه    
بـه نظـر    ١.شـود  طور کامل از احرام خـارج مـي  

فقيهان اهل سنت، پس از حلق يا تقصير، تحلل 
  ٢.گيرد کامل صورت مي

پس  ٣به نظر فقيهان امامي :عمره تمتع. �۲
پـس از   ٤از تقصير؛ و به نظر فقيهان اهـل سـنت  

يابـد و همـه    تقصير يا حلق، احـرام خاتمـه مـي   
  .شوند محرمات آن حالل مي

بـه نظـر مشـهور فقيهـان امـامي،        :حج. �۳
حلق و قرباني در روز عيد قربـان، همـه    پس از

محرمــات جــز بهــره گــرفتن از بــوي خــوش و 
. شـود  گزار حـالل مـي   کاميابي جنسي بر احرام

پس از طواف حج و نماز طواف و سعي، بهـره  
گـردد   گرفتن از بوي خوش نيز بر او حالل مي

و با انجام دادن طواف نساء، بـه طـور کامـل از    
ن اهـل سـنت دو   فقيهـا  ٥.آيـد  احرام بيـرون مـي  

: مرحله را براي خروج از احرام حج باور دارند
به نظر برخي از فقيهـان اهـل سـنت، پـس از      .أ

رمي جمره عقبه و قرباني و حلق يا تقصير، همه 
محرمات جز کاميابي جنسي يا کاميابي و بهـره  
گـــرفتن از بـــوي خـــوش و يـــا ايـــن دو و     

پـس   .ب. گردد بر محرم حالل ميکردن  شکار
ــاد شــده و طــواف افاضــه، همــه  از کارهــ اي ي
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  .٤٦٧، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٥١٥، ص٦رياض المسائل، ج. ١

  .١٧٦، ص٢؛ الموسوعة الفقهيه، ج٥٠٥، ص١مغني المحتاج، ج. ٢

  .٤٥٣، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٣٠٥-٢٩٦، ص١٦الحدائق، ج. ٣

  .١٧٦، ص٢الموسوعة الفقهيه، ج. ٤

  .٢٥٠، ص١٧؛ الحدائق، ج٣٤٨-٣٤٧، ص٢الخالف، ج. ٥

گردند و فرد به طور کامـل   محرمات حالل مي
  )تحلل ←( ٦.شود از احرام خارج مي

  منابع �

 كوشش به، .)ق٣٧٠.م( الجصاص :القرآن احكام

؛ ق١٤١٥ عبدالسالم، بيروت، دار الكتب العلميه،

، بيـروت ، .)ق٥٠٥.م( الغزالـي  :الدين علوم احياء

ــبدار   االزرقــي :مكــه بــاراخ ؛العربــي الكت

الصـالح، مکـه،    رشـدي  كوشـش  به، .)ق٢٤٨.م(

 :اسرار و معـارف حـج  ؛ ق١٤١٥ مكتبة الثقافـه، 

 ؛ش١٣٨٦معاونت امور روحانيون، دار الحـديث،  

ــة ــالبين اعان ــيد :الط ــري الس ــدمياطي البك  ال

ــر، .)ق١٣١٠.م( ــروت، دار الفکــ ؛ ق١٤١٨، بيــ

، بيــروت، دار .)ق٩٧٧.م( الشــربيني :االقنــاع

، بيـروت، دار  .)ق٢٠٤.م( الشـافعي  :االم؛ هالمعرف

ــر،  ــار؛ ق١٤٠٣الفک ــيد :االنتص ــي الس  المرتض

؛ ق١٤١٥، قــم، النشــر االســالمي،   .)ق٤٣٦.م(

 يوسـف  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  :الفوائد ايضاح

ــي ــه، .)ق٧٧١.م( الحل ــش ب ــتهاردي كوش  و اش

 :االنـوار  بحـار ؛ ق١٣٨٧، هالعلميـ  قـم،  ديگران،

دار احياء التراث  ، بيروت،.)ق١١١٠.م( المجلسي

 المصري ابونجيم :الرائق البحر؛ ق١٤٠٣العربي، 

عميـرات، بيـروت،    زكريا كوشش به، .)ق٩٧٠.م(

 :الصــنائع بــدائع ؛ق١٤١٨ دار الکتــب العلميــه،

ــالء ــدين ع ــاني ال ــتان، ،.)ق٥٨٧.م( الكاش  پاكس

 ابن :المجتهد بداية؛ ق١٤٠٩ ،هالحبيبي المكتبة

ش العطـار،  ، بـه كوشـ  .)ق٥٩٥.م( القرطبي رشد

 :البدايـة و النهايـه  ؛ ق١٤١٥ دار الفکر، بيروت،

شـيري،   علـي  كوشـش  به، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن

 تـاج ؛ ق١٤٠٨ بيروت، دار احياء التراث العربـي، 

، به كوشش علـي  .)ق١٢٠٥.م( الزبيدي :العروس
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، ٢؛ الموسوعة الفقهيـه، ج ٢٢٩٠-٢٢٨٩، ص٣الفقه االسالمي، ج. ٦

  .١٧٦-١٧٥ص
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ــروت،  ــيري، بي ــر، ش ــاريخ ؛ ق١٤١٤ دار الفک ت

ــري  ــوك (طب ــم و المل ــاريخ االم ــري :)ت  الطب

علما، بيـروت،   از گروهي كوشش به، ).ق٣١٠.م(

 بـن  احمـد  :اليعقـوبي  تـاريخ ؛ ق١٤٠٣ اعلمي،

؛ ق١٤١٥ ،، بيروت، دار صادر.)ق٢٩٢.م( يعقوب

ــر ــام تحري ــرعيه االحك ــة :الش ــي العالم  الحل

 مؤسسـة  قـم،  بهـادري،  كوشـش  به، .)ق٧٢٦.م(

 :الفقهــاء تــذكرة؛ ق١٤٢٠، 7الصــادق االمــام

، :البيـت   آل قـم، ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العالمة

ــوطه؛ ق١٤١٤ ــاليق مبس ــحاق   :تع ــد اس محم

، هالمغنيـ  :الكاشـف  التفسـير  ؛الفياض، محالتي

تفســير ؛ م١٩٨١ بيــروت، دار العلــم للماليــين،

 القرطبــي :)القــرآن الحكــام الجــامع(قرطبـي  

، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي، .)ق٦٧١.م(

 الــرازي  الفخــر  :الكبيــر  التفســير ؛ ق١٤٠٥

ــم، د.)ق٦٠٦.م( ــات،  ، قـ ــر تبليغـ ؛ ق١٤١٣فتـ

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

آخوندي، تهـران، دار الکتـب    و موسوي كوشش

 :الشـيعه  احاديـث  جـامع ؛ ش١٣٦٥ االسالميه،

، هالعلميـ  مطبعـة ال قم، ماليري، معزي اسماعيل

، بـه  .)ق٣١٠.م( الطبري :البيان جامع؛ ق١٣٩٩

ــروت،  ــل، بي ــدقي جمي ــش ص ــر، كوش  دار الفک

ــامع؛ ق١٤١٥ ــدارك جـ ــيد :المـ ــد سـ  احمـ

 غفـاري،  كوشـش  بـه ، .)ق١٤٠٥.م( الخوانساري

 جـــامع؛ ق١٤٠٥الصـــدوق،  مكتبـــة تهـــران،

  آل قــــم،، .)ق٩٤٠.م( الكركــــي :المقاصــــد

 النجفـي  :الكـالم  جـواهر ؛ ق١٤١١، :البيـت 

ــه، .)ق١٢٦٦.م( ، و ديگــران قوچــاني كوشــش ب

 :النقـي  الجوهر ؛بيروت، دار احياء التراث العربي

 عمـرة و ال الحـج  ؛، دار الفكر)ق ٧٥٠( يالماردين

دار قـم،  شـهري،   الـري  :سـنه و ال الكتـاب  في

 يوسـف  :الناضـره  الحـدائق ؛ ش١٣٧٦ الحديث،

آخوندي، قم،  كوشش به، .)ق١١٨٦.م( البحراني

و  الشـرواني  حواشـي ؛ ش١٣٦٣ نشر اسـالمي، 

 العبــادي و .)ق١٣٠١.م( الشــرواني :العبــادي

؛ لتــراث العربــي، بيــروت، دار احيــاء ا.)ق٩٩٤.م(

ــالف ــي :الخ ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب  كوش

؛ ق١٤٠٧ اسـالمي،  نشر قم، ديگران، و خراساني

، بيـروت، دار  .)ق٩١١.م( السيوطي :الدر المنثور

 الشـهيد  :الشـرعيه  الـدروس ؛ ق١٣٦٥المعرفه، 

؛ ق١٤١٢، قـم، نشـر اســالمي،   .)ق٧٨٦.م( االول

 الســـبزواري بـــاقر محمـــد :المعـــاد ذخيـــرة

 :البهيــه الروضــة؛ :البيــت  آل، .)ق١٠٩٠.م(

 كالنتـر،  كوشـش  بـه ، .)ق٩٦٥.م( الثاني الشهيد

 :الطـالبين  روضـة ؛ ق١٤١٠الداوري،  مكتبة قم،

 و احمـد  عـادل  كوشـش  به، .)ق٦٧٦.م( النووي

 ريـاض  ؛محمد، بيروت، دار الکتب العلميـه  علي

، .)ق١٢٣١.م( الطباطبـائي  علـي  سـيد  :المسائل

 :البيـان  زبـدة  ؛ق١٤١٢قم، النشـر االسـالمي،   

ــدس ــي المق ــه، .)ق٩٩٣.م( االردبيل ــش ب  كوش

ــبل ؛هالمرتضــوي المكتبــة ،تهــران بهبــودي،  س

 مصـطفي  مصر،، .)ق١١٨٢.م( الكحالني :السالم

ــابي،  ــرائر؛ ق١٣٧٩البـ ــن :السـ ــس ابـ  ادريـ

 سلسلة؛ ق١٤١١، قم، نشر اسالمي، .)ق٥٩٨.م(

 فقه بيروت، مرواريد، اصغر علي :الفقهيه الينابيع

 ماجـه  ابـن  :ماجـه  ابـن  سنن؛ ق١٤١٣ ،هالشيع

فؤاد، بيـروت، دار   محمد كوشش به، .)ق٢٧٥.م(

 :داود ابـي  سـنن ؛ ق١٣٩٥ احياء التراث العربي،

ــتاني ــعيد  .)ق٢٧٥.م( السجس ــش س ــه كوش ، ب

 سنن؛ ق١٤١٠ دار الفکـر،  محمد اللحام، بيروت،

ــذي ــذي :الترم ــش .)ق٢٧٩.م( الترم ــه كوش ، ب

 سـنن ؛ ق١٤٠٢ دار الفکـر،  عبدالوهاب، بيروت،

 كوشـش  بـه ، .)ق٣٨٥.م( الدارقطني :الدارقطني

 الشــوري، بيــروت، دار الکتــب العلميــه، مجــدي

، .)ق٤٥٨.م( البيهقـي  :الكبري السنن؛ ق١٤١٧

عبدالرحمن بن  :الشرح الکبير؛ بيروت، دار الفکر

 ؛، بيـروت، دار الکتـاب العربـي   .)ق٦٨٢.م(قدامه 

 بـه ، .)ق٦٧٦.م( الحلـي  المحقق :شرائع االسالم

 اسـتقالل،  ،تهـران  شيرازي، صادق سيد كوشش

ــحاح؛ ق١٤٠٩ ــه، .)ق٣٩٣.م( الجــوهري :الص  ب
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 العطــار، بيــروت، دار العلــم للماليــين، كوشــش

، .)ق٢٥٦.م( البخاري :البخاري صحيح؛ ق١٤٠٧

ــحيح؛ ق١٤٠١بيــروت، دار الفکــر،  ــلم ص  :مس

 صـهباي ؛ ، بيـروت، دار الفکـر  .)ق٢٦١.م( مسلم

 العروة؛ ش١٣٧٧راء، اسـ  قم، آملي، جوادي :حج

، .)ق١٣٣٧.م( يـزدي  كاظم محمد سيد :الوثقي

 :عيالشـرا  علـل ؛ ق١٤٢٠قم، النشر االسـالمي،  

بحـر العلــوم،   كوشـش  بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق 

ــه،   ــة الحيدري ــف، المکتب ــدة ؛ ق١٣٨٥ نج عم

، بيـروت، دار احيـاء   .)ق٨٥٥.م( العينـي  :القاري

 بــه، .)ق١٧٥.م( خليــل :العـين ؛ التـراث العربــي 

 ، دار الهجــره،الســامرائي و المخزومــي وشــشك

ــون؛ ق١٤٠٩ ــار عي ــا اخب ــدوق :7الرض  الص

ــي،  .)ق٣٨١.م( ــروت، اعلم ــتح؛ ق١٤٠٤، بي  ف

ــز ــدالكريم :العزيـ ــد بـــن عبـ ــي محمـ  الرافعـ

 :ادلتـه  و االسالمي الفقه ؛الفكر، دار .)ق٦٢٣.م(

 فقه؛ ق١٤١٨دار الفكـر،   الزحيلي، دمشق، وهبة

 ؛الکتـاب العربـي   سابق، بيـروت، دار  سيد :السنه

روحـاني،   صـادق  محمـد  سـيد  :7الصادق فقه

 الراونـدي  :القرآن فقه؛ ق١٤١٣ قم، دار الکتاب،

 كتابخانـه  قـم،  حسيني، كوشش به، .)ق٥٧٣.م(

 الحلـي  العالمة :االحكام قواعد؛ ق١٤٠٥نجفي، 

؛ ق١٤١٣، قــم، النشــر االســالمي،   .)ق٧٢٦.م(

غفاري،  كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي

 كتـاب ؛ ش١٣٧٥ تهران، دار الکتب االسـالميه، 

 قـم،  الصـابري،  الگلپايگـاني،  بحـث  تقرير :الحج

 الخوئي محاضرات :الحج كتاب؛ ق١٤٠٠الخيام، 

العلـم،   دار مدرسـة  قم، الخلخالي،، .)ق١٤١٣.م(

ــاف؛ ق١٤١٠ ، .)ق٥٣٨.م( الزمخشـــري :الكشـ

 منصور :القناع كشاف؛ ق١٣٨٥ البابي، مصطفي

حسـن،   محمد كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي

ــف؛ ق١٤١٨ بيــروت، دار الکتــب العلميــه،  كش

 كوشـش  بـه ، .)ق٦٩٠.م( اآلبـي  الفاضـل  :الرموز

؛ ق١٤٠٨ يزدي، قم، نشر اسـالمي،  و اشتهاردي

ــف ــاء كش ــف :الغط ــاء كاش ، .)ق١٢٢٧.م( الغط

 الهنـدي  الفاضل :اللثام كشف ؛مهدوي اصفهان،

 ةكفاي؛ ق١٤١٦، قم، نشر اسـالمي،  .)ق١١٣٧.م(

 السـبزواري  بـاقر  محمـد  :)الفقه كفاية( االحكام

الـواعظي، قـم، النشـر     كوشش به، .)ق١٠٩٠.م(

 :)فتــاوي( التقــوي كلمــة؛ ق١٤٢٣ االســالمي،

؛ ق١٤١٣ مهـر،  قـم،  الـدين،  زيـن  امـين  محمد

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

 :االماميـه  فقـه  فـي  المبسوط؛ ق١٤٠٥الحوزه، 

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــودي، كوش  بهب

 السرخسي :المبسوط ؛هالمرتضوي مكتبة، التهران

؛ ق١٤٠٦، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٤٨٣.م(

 كوشـش  به، .)ق٥٤٨.م( الطبرسي :البيان مجمع

 مجمع؛ ق١٤١٥ اعلمي، بيروت، علما، از گروهي

، بيروت، دار الکتاب .)ق٨٠٧.م( الهيثمي :الزوائد

ــع؛ ق١٤٠٢العربــي،  ــدة مجم ــانالو  الفائ  :بره

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

ــر، دار .)ق٦٧٦.م( ــن ؛الفك ــن :المحاس ــد اب  خال

حسيني، تهـران،   كوشش به، .)ق٢٧٤.م( البرقي

 :باآلثار المحلي؛ ش١٣٢٦ دار الکتب االسـالميه، 

 احمد كوشش به، .)ق٤٥٦.م( االندلسي حزم ابن

 محمـد  :خليل مختصر ؛شاكر، بيروت، دار الفکـر 

ــن ــف ب ــب  .)ق٨٩٧.م( يوس ــروت، دار الکت ، بي

ــه،  ــف؛ ق١٤١٦العلمي ــيعه مختل ــة :الش  العالم

، قـــم، النشـــر االســـالمي، .)ق٧٢٦.م( الحلـــي

 علـي  بن محمد سيد :االحكام مدارك؛ ق١٤١٢

  آل قــــم،، .)ق١٠٠٩.م( العــــاملي الموســــوي

 بـن  مالك :الكبري المدونة؛ ق١٤١٠، :البيت

 مسالك ؛هالسعاد مطبعة ،مصر ،.)ق١٧٩.م( انس

 الثاني الشهيد :شرائع االسالم تنقيح الي االفهام

؛ ق١٤١٦، قـــم، معـــارف اســـالمي، .)ق٩٦٥.م(

، .)ق١٣٢٠.م( النــوري  :الوســائل مســتدرك

ــروت، ــت  آل بي ــك؛ ق١٤٠٨، :البي  مستمس

، .)ق١٣٩٠.م( حكيم محسن سيد :الوثقي العروة
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 :الشـيعه  مسـتند ؛ ق١٤٠٤قم، مکتبة النجفي، 

، :البيـت   آل قم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقي احمد

ــند؛ ق١٤١٥ ــد مس ــن  :احم ــد ب ــل احم  حنب

 المحقـق  :المعتبر؛ ، بيروت، دار صادر.)ق٢٤١.م(

ــي ــة، .)ق٦٧٦.م( الحل ــيد مؤسس  الشــهداء، س

 محاضــرات :الــوثقي العــروة معتمــد؛ ش١٣٦٣

 دار مدرسـة  قم، الخلخالي، ،.)ق١٤١٣.م( الخوئي

 :المناسـك  شـرح  في المعتمد؛ ق١٤٠٤ العلـم، 

 قـم،  الخلخالي،، .)ق١٤١٣.م( الخوئي محاضرات

 الفقـه  الفـاظ  معجم؛ ق١٤١٠العلم،  دار مدرسة

 معجم؛ ق١٤١٥ الدمام، اهللا، فتح احمد :الجعفري

ــة ــاء لغ ــ محمــد :الفقه ــروت، دار  هقلع جــي، بي

 ابـن  :للغـه ا مقـاييس  معجم؛ ق١٤٠٨ النفائس،

عبدالسـالم، قـم،    كوشش به، .)ق٣٩٥.م( فارس

 محمـد  :المحتاج مغني؛ ق١٤٠٤ دفتر تبليغات،

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق٩٧٧.م( الشربيني

 هقدامــ بــن عبــداهللا :المغنــي؛ ق١٣٧٧العربــي، 

 :المفصل؛ ، بيروت، دار الکتب العلميه.)ق٦٢٠.م(

؛ م١٩٧٦ علي، بيروت، دار العلم للماليـين،  جواد

، قم، نشـر اسـالمي،   .)ق٤١٣.م( المفيد :المقنعه

ــن؛ ق١٤١٠ ــره ال م ــه يحض ــدوق :الفقي  الص

ــه، .)ق٣٨١.م( ــش ب ــر    كوش ــم، نش ــاري، ق غف

السيسـتاني،   :مناسک الحـج ؛ ق١٤٠٤ اسالمي،

 :مناسـک الحـج   ؛ق١٤١٣قم، چاپخانه شـهيد،  

 الحلي العالمة :المطلب منتهي ؛وحيد الخراساني

ــاپ، .)ق٧٢٦.م( ــنگي چ ــب ؛س ــل مواه  :الجلي

 زكريـا  كوشـش  به، .)ق٩٥٤.م( الرعيني الحطاب

؛ ق١٤١٦ عميرات، بيروت، دار الكتـب العلميـه،  

مؤسسة دائـرة معـارف    :موسوعة الفقه االسالمي

 الفقهيـة  الموسـوعة  ؛ق١٤٢٨الفقه االسـالمي،  

 مجمـع  قـم،  االنصـاري،  علـي  محمـد  :الميسره

 ابـن  القاضي :المهذب؛ ق١٤١٥ االسالمي، الفكر

ــراج ــه، .)ق٤٨١.م( البـ ــش بـ ــة كوشـ  مؤسسـ

؛ ق١٤٠٦ اســالمي، نشــر قــم، ،7سيدالشــهداء

ــزان ــايي :المي ــروت،، .)ق١٤٠٢.م( الطباطب  بي

، .)ق٤٦٠.م( الطوسـي  :النهايه؛ ق١٣٩٣ اعلمي،

 بيروت، دار الكتاب تهراني، بزرگ آغا كوشش به

 العـاملي  الحـر  :الشيعه وسائل؛ ق١٤٠٠ العربي،

ــم،، .)ق١١٠٤.م( ــتالب  آل قـ ؛ ق١٤١٢ ،:يـ

ــيلة ــي الوس ــل ال ــيله ني ــن :الفض ــزه اب  حم

 قـم،  الحسـون،  محمـد  كوشـش  به، .)ق٥٦٠.م(

  .ق١٤٠٨ النجفي، مكتبة

  صادقي فدکيسيد عباس رضوي، سيد جعفر 
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نمايان شدن پوشش سـفيد   :احرام کعبه

  کعبه بر اثر باال بردن پرده آن

قعـده   بر پايـه سـنتي تـاريخي، در اواخـر ذي    
و   قامتيك از چهار سو حدود  پرده خانه خدا
در اين حال، اليه زيرين و . شود نيم باال زده مي

گـردد و حـالتي    سفيد پوشش کعبه نمايـان مـي  
يابـد کـه در    گزاران احرام بسته مـي  همانند حج

از اين  ١.گويند مي» احرام کعبه«اصطالح به آن 
تصوير ( ٢.شود حالت به تشمير کعبه نيز تعبير مي

  )۱۸ شماره
گفته برخي، نخستين کسي که چنين کرد،  به

پاسداشت اين سـنت از آن   ٣.مأمون عباسي بود
روست که قداست پرده کعبه حفظ شـود و بـا   
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؛ ٤٠٤، ص١؛ رحلــة ابــن بطوطــه، ج١٢٨رحلــة ابــن جبيــر، ص. ١

  .٢٣١سفرنامه حجاز، ص

.٢٤٧-٢٤٦، ص١شفاء الغرام، ج. ٢

  .٦٥مکه و مدينه، ص. ٣


