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داهللا و عثمـان از  يـ عب يها سر به نامارقم دو پ
مربوط به  هاي شگزار  شتريزش داشت که بيکن

نيز سه دختر  .ده استيآن دو رساز طريق ارقم 
يم از هنـد دختـر   ه و مـر مـ يامهـاي   به ناماز وي 

 ربـ کنيـزش  يه از و صف ياهللا بن حارث اسدعبد
عثمـان ادامـه   پسـرش  نسل ارقـم از   ١.ماند يجا

  ٢.افتي

  منابع �

 ، بـه کوشـش  .)ق٢٨٧.م(الضحاك  :المثاني و حاداآل

 :اخبـار مکـه   ؛ق١٤١١ ه،درايـ دار ال ه،الجوابر احمد

 ، بـه کوشـش رشـدي الصـالح،    .)ق٢٤٨.م(االزرقـي  

عبـدالبر  ابن  :االستيعاب ؛ق١٤٠٣ ه،ثقافدار المکه، 

ــاوي، .)ق٤٦٢.م( ــد البج ــي محم ــه کوشــش عل  ، ب

 رابـن اثيـ   :الغابـه  اسد ؛ق١٤١٢، بيروت، دار الجيل

بيـروت، دار   ،.)ق٦٣٠.م(علي بـن محمـد الجـزري    

ــابه ؛ق١٤٠٩، الفکــر ــن حجــر :االص العســقالني  اب

 ، بــه کوشــش علــي محمــد و ديگــران،.)ق٨٥٢.م(

ــه   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــاب  ؛ق١٤١٥، بي انس

 كوشـش زكـار و   ، بـه .)ق ٢٧٩.م( البالذري :االشراف

ــيز ــر، ركل ــروت، دار الفك ــة و ؛ ق ١٤١٧  ، بي البداي

 ، بيـروت، دار الفكـر،  )ق ٧٧٤م ( ابن کثيـر  :هالنهاي

ــاهير  ؛ق١٤٠٧ ــات المش ــالم و وفي ــاريخ االس  :ت

 ، به کوشـش عمـر عبدالسـالم،   .)ق٧٤٨.م(الذهبي 

تاريخ طبـري   ؛ق١٤١٣، بيروت، دار الكتاب العربـي 

، بـه  .)ق٣١٠.م(الطبـري   :)تاريخ االمم و الملـوك (

، بيروت، دار احيـاء التـراث   کوشش محمد ابوالفضل

 عسـاكر ابـن   : دمشق مدينة تاريخ ؛ق١٣٨٧ عربي،ال

جمهــرة  ؛ق١٤١٥ ، بيــروت، دار الفكــر،.)ق٥٧١.م(

بـه کوشـش   ، .)ق٤٥٦.م(حـزم  ابـن   :نساب العربا

                                                                       

  .٢١٥، ص١٠؛ انساب االشراف، ج١٨٣، ص٣الطبقات، ج. ١

.١٨٣، ص٣الطبقات، ج. ٢

ــه،     ــب العلمي ــروت، دار الكت ــا، بي ــي از علم  گروه

محمد بن يوسـف الصـالحي    :سبل الهدي ؛ق١٤٠٣

، به کوشش عادل عبـدالموجود و علـي   .)ق٩٤٢.م(

سـير   ؛ق١٤١٤، ، دار الکتب العلميهبيروت معوض،

ــبالء ــالم الن ــذهبي  :اع ــه)ق٧٤٨ .م(ال كوشــش  ، ب

 :السيرة النبويه؛ ق ١٤١٣ ، بيروت، الرسـاله، االرنؤوط

، بـه کوشـش السـقاء و    .)ق٢١٣/٢١٨.م(هشـام  ابن 

ابـن   :الطبقات الکبري ؛بيروت، دار المعرفـه  ،ديگران

 ، بــه کوشــش محمــد عبــدالقادر،.)ق٢٣٠.م(ســعد

 :عيـون االثـر   ؛ق١٤١٠، دار الکتب العلميه بيروت،

، بـه کوشـش ابـراهيم    .)ق٧٣٤.م(سـيد النـاس  ابن 

ابـن   :المحبـر  ؛ق١٤١٤ ،بيروت، دار القلـم  رمضان،

 ، به کوشش ايلزه ليختن شـتيتر، .)ق٢٤٥.م( حبيب

احمـد   :مسـند احمـد   ؛بيروت، دار اآلفاق الجديـده 

  التــراث  بيــروت، دار احيــاء، .)ق ٢٤١ .م(حنبــل  بــن

ــحابه ؛ق١٤١٥، العربـــي ــة الصـ ابـــونعيم  :معرفـ

، ريـاض  ، به کوشش العزازي،.)ق٤٣٠.م(االصفهاني 

ــ دار ــر، ال ــازي ؛ق١٤١٩وطن للنش ــدي  :المغ الواق

بيـروت،  ، به کوشش مارسـدن جـونس،   .)ق٢٠٧.م(

ــيا ــتظم ؛ق١٤٠٩، علمـ ــن  :المنـ ــوزي ابـ الجـ

، ديگـران ، به کوشش محمد عبدالقادر و .)ق٥٩٧.م(

  .ق١٤١٢ ب العلميه،بيروت، دار الكت

  زاده محمد حسين الهي

���

 اصـلي از مناسـک   شماري :ارکان حج

  حج

  گـاه  يـه تک يجمع رکن به معنـا ، ارکانواژه 
  در فقــه ٣.چيــز اســت  هــر يو بخــش اساســ 

ــن ــزء  ي ــه ج ــليز ب ــر  اص ــار ه ــن ک ــهرک   گفت
                                                                       

.»رکن«، ١٨٦، ص١٣؛ لسان العرب، ج٢٦٠، ص٢النهايه، ج .٣
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ي، از ارکان حج در فقه امـام مقصود  ١.شود يم
تــرك اســت کــه حــج مناســك آن بخــش از 

 ٢.دشـو  مـي  هـا موجـب بطـالن حـج     آن يعمد
خوانده  »فرض« اي منابع پاره درکه  ارکان حج

مختلـف   يهـا  بـه گونـه   اهل سنتدرفقه  ٣شده
ــتعر ــده ي ــتف ش ــهاس از  يواجبــات :؛ از جمل

 ؛٤است ها وابسته به آنيت حج که ماهمناسك 
بـه   )رون آمدن از احراميب( ٭که تحلل يواجبات

ك تـر کـه   يمناسـک  ؛٥ها موکول شده است آن

 يو واجبـات  ؛٦گـردد  ميحج  ها موجب فساد آن
اسـت   گفتنـي  ٧.ندسـت ين پذير که با کفاره جبران

 از واجبات يبخش ،نمازدر رکن از مقصود که 
آن موجب  يو سهو يعمدترك که  آن است

  کـن ر ،يفقـه امـام   بر پايه ٨.شود مي نمازبطالن 
ــوم    ــن مفه ــه اي ــا   ب ــج تنه ــاب ح ــارهدر ب   درب

ــرك  ــوفَين تـ ــاان(وقـ ــدجـ ــوف درم نـ   ادن وقـ
ــات و مشــعر ــد  صــدق مــي )عرف ــيکن   کــه حت

  هـــا نيـــز موجـــب بطـــالن ســـهويِ آنتـــرك 
ارکـان  ديگر  دربارهولي اين مفهوم  .حج است

                                                                       

  .١٧٩، ص٢؛ معجم المصطلحات، ج٢٧٤مصطلحات الفقه، ص .١

ئق، ؛ الحـدا ٢٧٥، ص٢؛ مسالک االفهام، ج٥٣٨، ص١السرائر، ج .٢

  .٦٥، ص١٥ج

.١٦، ص٢؛ حاشية الصاوي، ج٢٨٣، ص٥التهذيب، ج .٣

.٤٦٩، ص١٠نهاية المحتاج، ج .٤

  .٣٩٢-٣٩١، ص٧فتح العزيز، ج .٥

.٥١٣، ص١مغني المحتاج، ج .٦

  .٢١، ص٢حاشية الدسوقي، ج .٧

ــاء، ج .٨ ــذکرة الفقه ــامع المقاصــد، ج٣٠٤، ص٣ت ؛ ٢٠٠، ص٢؛ ج

.٢٣٩، ص٩جواهر الکالم، ج

از  يدگاه برخـ يـ د بـر پايـه   ٩.حج صادق نيست
بـا رکـن   رکن در باب حـج  ، تفاوت اهل سنت

 و افزودن برحج که تکرار رکن آن است نماز 
را باطـــل  حـــجاي مـــوارد،  ، جـــز در پـــارهآن
  ١٠.سازد ينم

: ارکان حـج و مصـاديق آن   شماره �

 هـان مـذاهب  يان فقيارکان حج مشماره  درباره
 به باور .اختالف وجود دارد ياسالمگوناگون 

بـه  تـا و  پنج  ارکان حج ١١يهان اماميفق مشهور
بر پايه نظر . ستا تاشش  ١٢شافعيان مشهور باور

 ارکان ١٤انياز حنبل ياريو بس ١٣انيمالک مشهور
دو  ١٥انيـ حنف نظر مشـهور  بهمورد و چهار  حج

ــورد  ــتم ( .اس
←

ــه  ــه مقال ــن ) ادام ــيل اي تفص
مناسکي که در منـابع  يكايك  دربارهها  ديدگاه
بـدين   ،ندا ارکان حج مطرح شده به منزلهفقهي 

  :قرار است
ــرام. �۱ ــامي  :اح ــه اجمــاع فقيهــان ام  ١٦ب

                                                                       

ــالک  .٩ ــام، جمسـ ــام، ج ٢٧٥، ص٢االفهـ ــدارک االحکـ   ،٧؛ مـ

.٢٤١ص

  .١٢٧، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٢١١، ص١تحفة الفقهاء، ج .١٠

ــام، ج .١١ ــام، ج٢٢٦، ص٢مســالک االفه ؛ ٢٠، ص٥؛ کشــف اللث

.٥، ص١٨جواهر الکالم، ج

ــاج، ج  .١٢ ــي المحتــ ــاب، ج ٥١٣، ص١مغنــ ــتح الوهــ   ،١؛ فــ

.٢٥٨ص

.١١، ص٤ج ؛ مواهب الجليل،٤٣، ص١ارشاد السالک، ج .١٣

ــي االرادات، ج  .١٤ ــرح منته ــب، ج ٥٩٦، ص١ش ــل الطال ، ١؛ دلي

  .١٠٧ص

  .١٢٥، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٣٨١، ص١تحفة الفقهاء، ج .١٥

.١٧٧؛ جامع الخالف، ص١٥٤غنية النزوع، ص .١٦
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شـتر  يب ١.رود مـي  احرام از ارکان حج بـه شـمار  
ز بر خالف ين ٤يو حنبل ٣يمالک، ٢يهان شافعيفق

 .انـد  برشـمرده احرام را از ارکـان حـج    ٥انيحنف
��� ��« ينبوحديث  ٦اهل سنت فقيهان پشتوانه

��	
��� از احـرام را نيـت  مقصـود   است؛ زيرا ٧
  ٨.اند دانستهمناسك انجام 
 ،فقيهـان به اجماع  :وقوف در عرفات. �۲

هـر   ،٩وقوف در عرفـات از ارکـان حـج اسـت    
وجـود   نظـر  وقوف اخـتالف زمان  درباره چند
 ١٢يحنف، ١١يشافع، ١٠يهان اماميفق به باور. دارد

                                                                       

؛ تـذکرة  ٥٢٨، ص١؛ السـرائر، ج ٣١٤، ص١المبسوط، طوسي، ج .١

  .٦٨، ص٨الفقهاء، ج

؛ ١٤٥، ص٤تحفــة المحتــاج، ج ؛٥١٣، ص١مغنــي المحتــاج، ج .٢

  .٣٤١، ص٢اعانة الطالبين، ج

  .٤٣؛ ارشاد السالک، ص٢٠، ص٤مواهب الجليل، ج .٣

.٥٩، ص٤االنصاف، ج .٤

.٤٦٧، ص١؛ بدائع الصنائع، ج٣٩٠، ص١تحفة الفقهاء، ج .٥

؛ ١٤٦، ص٤؛ حواشـي الشـرواني، ج  ٥٠٣، ص٣الشرح الکبيـر، ج  .٦

.٦٠٤، ص٢کشاف القناع، ج

؛ ١٤١٣، ص٢؛ سـنن ابـن ماجـه، ج   ٣، ص١خاري، جصحيح الب .٧

  .٢١٥، ٤١، ص١السنن الکبري، ج

ــل، ج  .٨ ــب الجلي ــاف، ج٢٠، ص٤مواه ــة ٥٨، ص٤؛ االنص ؛ نهاي

  .٣٤٥، ص١٠المحتاج، ج

؛ تـذکرة الفقهـاء،   ٥٠٢، ص٣؛ المغني، ج١٠٣، ص٨المجموع، ج .٩

  .١٨٤، ص٨ج

؛ تــذکرة ١٨١-١٨٠؛ غنيـة النـزوع، ص  ٣٣٧، ص٢الخـالف، ج  .١٠

.١٨٦، ص٨هاء، جالفق

ــر، ج  .١١ ــاوي الکبي ــز، ج ١٧٢، ص٤الح ــتح العزي ؛ ٣٦٣، ص٧؛ ف

.١٠١، ص٨المجموع، ج

ــاء، ج  .١٢ ــة الفقهــ ــنائع، ج ٤٠٥، ص١تحفــ ــدائع الصــ   ،٢؛ بــ

.١٢٥ص

عرفـه  از ظهـر روز  ن وقوف يازمان  ١٣يو مالک
آن را طلـوع  آغـاز   انيـ امـا حنبل  .شـود  مي آغاز

اهـل   فقيهانبه اتفاق  ١٤.دانند مي فجر روز عرفه
د يـ طلوع فجـر روز ع  ،زمان وقوفان يپا ،سنت

پايـان آن را غـروب   ان يامام يلو ١٥.قربان است
 ،تنهـا در صـورت اضـطرار    روز عرفه دانسـته و 

  ١٦.اند آن شمردهپايان طلوع فجر عيد قربان را 
، ١٨اهـل سـنت  و  ١٧به تصـريح فقيهـان امـامي   

همـه   در ، توقـف وقوف در عرفـات  تحقق رکن
اي حضور در  با لحظهبلکه  ؛الزم نيستآن  زمان

يا تـوقفي کوتـاه    هنگامعرفات در بخشي از اين 
فقـه   بـر پايـه  لبتـه  ا .دابـ ي تحقق ميرکن  ١٩در آن
اي توقف در شب  اين رکن تنها با لحظه ،مالکي

 شود و وقوف در روز عرفـه  عيد قربان محقق مي
ــد ــر چنـ ــت هـ ــق  ،واجـــب اسـ ــن را محقـ رکـ

وقوف  رکن بودن پشتوانهترين  مهم ٢٠.دساز نمي
حـج را  همـه   است که نبوي حديثي ،در عرفات

                                                                       

  .٣٧، ص٢؛ حاشية الدسوقي، ج٢٥٤، ص٢منح الجليل، ج .١٣

ــي، ج .١٤ ــب، ج ٤٣٣، ص٣المغن ؛ منــار ١٠٨، ص١؛ دليــل الطال

.٢٥٧، ص١السبيل، ج

  .٤٣٣، ص٣لمغني، جا .١٥

؛ جـواهر  ١٨٨، ص١؛ شرائع االسالم، ج١٩٧الکافي، حلبي، ص .١٦

.٣٥، ص١٩الکالم، ج

؛ ٣٢، ص١٩؛ جـواهر الکـالم، ج  ٢٧٥، ص٢مسالک االفهام، ج .١٧

  .٣٦١، ص٦رياض المسائل، ج

.٩١، ص١؛ التاج و االکليل، ج١٠٣، ص٨المجموع، ج .١٨

.١٠٣، ص٨المجموع، ج: نک .١٩

؛ ٥٤، ص٢؛ حاشـية الصـاوي، ج  ٣٧، ص٢ج حاشية الدسـوقي،  .٢٠

  .٣٢١، ص٢شرح مختصر خليل، ج
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 ».����٢ �����« :١اسـت خوانـده  عرفـه  ر دوقوف 
استناد  ٣يهاي حديثبه  در اين زمينهامامي  فقيهان
در وقوف ترك که حج را در صورت  اند کرده

  ٤.اند دانستهعرفات منتفي 
به  ):مزدلفه( مشعر الحرام دروقوف . �۳

وقـوف در مشـعر از   ، ٥يهـان امـام  يفق باور همه
 يهـان فق و يانان صـحاب يـ از م ٦.ارکان حج است

 و ينخعـ ، عبـاس ابـن   کسـاني چـون  ز يمتقدم ن
 ٧.انـد  دانسـته  را رکن مي وقوف در مشعر يشعب
و  ٨انياز شـافع  ياندکجز  ،اهل سنت فقيهاناز 

آن را رکـن   ان، کسـي يـ از مالک ٩ماجشـون ابن 
وقـوف   رکن بودناثبات براي  ١٠.شمرده استن

ان يـ که حاج ۲/بقره۱۹۸ه يبه آ ، برخيدر مشعر
ي در الهـ ذکـر   ت از عرفات بهگشازرا پس از ب

اما  ١١.اند کردهتمسك ه، فراخواند مشعر الحرام
                                                                       

؛ مدارک االحکـام،  ٤٣٤، ص٣؛ المغني، ج٩٣، ص٨المجموع، ج .١

.٣٩٩، ص٧ج

؛ سـنن  ١٧٣، ص٥؛ السنن الکبـري، ج ٣١٠، ص٤مسند احمد، ج .٢

.١٠٠٣، ص٢ابن ماجه، ج

.٤٦٣، ص٤الکافي، کليني، ج .٣

؛ ٣٩٩، ص٧ک االحکـام، ج ؛ مـدار ١٨٥، ص٨تذکرة الفقهـاء، ج  .٤

.٣٣-٣٢، ص١٩جواهر الکالم، ج

.٢٠٢، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج٥٨٩، ص١السرائر، ج .٥

؛ الروضـة  ٢٢٨، ص٣؛ جـامع المقاصـد، ج  ٣٤٢، ص٢الخالف، ج .٦

  .٢٧٧، ص٢البهيه، ج

  .١٧٧، ص٤الحاوي الکبير، ج .٧

.٥٢٩، ص٣؛ فتح الباري، ج١٧٧، ص٤الحاوي الکبير، ج: نک .٨

.١٢، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٢١، ص٢الدسوقي، جحاشية  .٩

.٢٢٣٣، ص٣؛ الفقه االسالمي، ج٤٤١، ص٣المغني، ج .١٠

، ١؛ بدايـة المجتهـد، ج  ١١١، ص٤المبسوط، سرخسي، ج: نک .١١

.٢٠٢، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٨٠ص

 ،اجمـاع  افزون بـر ي، امام فقيهان اصلي پشتوانه
  ن وقـوف يـ ا تـرك کـه   ١٢ندهسـت  يهـاي  حديث

ــه  را  ــه منزلـ ــت دادن بـ ــداد  از دسـ ــج قلمـ حـ
  ١٣.اند کرده
ــواف. �۴ ــك از  :ط ــه مناس ــج ک ــه ح هم
 اصـل رکـن   بـه  ١٥اهـل سـنت  و  ١٤يامام فقيهان

اسـت کـه بـا    حج طواف ، دارندباور آن ودن ب
 ١٧ارتيطواف ز، ١٦چون طواف افاضه يريتعاب

بـر ايـن   . شـود  مـي  اديـ از آن  ١٨و طواف رکـن 
مانند طـواف  اقسام طواف واجب ديگر  اساس،

ــن     ــاء رک ــواف نس ــواف وداع و ط ــت، ط تحي
و  ١٩يدر فقه امام يگاهديد بر پايه يحت. نيستند

از ت نخسـ شـوط  چهـار   تنهـا  ٢٠يفقـه حنفـ   نيز
 پشـتوانه  .رونـد  به شمار مي رکن ،طواف افاضه

 فقيهـان از  ياريو بسـ  ٢١يهـان امـام  ياز فق يبرخ
                                                                       

  .٤٥، ص١٤وسائل الشيعه، ج .١٢

ــدارک االحکــام، ج .١٣ ــام، ج٤٣٤، ص٧م ؛ ٩٥، ص٦؛ کشــف اللث

  .٣٨٩-٣٨٨، ص٦سائل، جرياض الم

؛ ريـاض  ٥، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٥، ص٢تحرير االحکام، ج .١٤

.٣٨٩، ص٦المسائل، ج

.١٢، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٢٢٠، ص٨المجموع، ج .١٥

؛ مواهـب  ٣٤٢، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٢٠، ص٨المجموع، ج .١٦

  .٩٠، ص٤الجليل، ج

ــي، ص  .١٧ ــافي، حلب ــوع، ج١٩٥الک ــي ٢٢٠، ص٨؛ المجم ؛ منته

.٧٠٣، ص٢المطلب، ج

؛ تحفـة  ٢٣٥؛ رسائل الشـهيد، ص ٢٢٠، ص٨صحيح مسلم، ج .١٨

.٣٨١، ص١الفقهاء، ج

.٧٢، ص٤براهين الحج، ج .١٩

.٢٥٠، ص٨؛ المجموع، ج٥١٤، ص٢حاشية رد المحتار، ج .٢٠

.٢٨٨، ص٤کتاب الحج، ج .٢١
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 ۲۹ه يـ آ ،طـواف براي رکـن بـودن    ١اهل سنت
بــر  اهــل ســنتشــماري از کــه  اســت ۲۲/حــج

ــر  ــاق آن ب ادعــاي اجمــاع طــواف افاضــه انطب
وا{: ٢اند کرده

ُ
و�ف

�
تِيـقِ  بِاَ�يِت  َوَ�ط

َ
 برابـر، در  .}الع

ايـن   داللـت رش يبـا پـذ   يامام فقيهاناز  يبرخ
رکن بودن بر را داللتش ، ه بر وجوب طوافيآ

، ٤هـا  حـديث بعضـي   به پشـتوانه يا  ٣رفتهيآن نپذ
طـواف نسـاء    ،آيـه آن از طواف را در مقصود 

رکن بودن طواف  پشتوانهترين  مهم ٥.اند دانسته
 يهـاي  حـديث اجمـاع و  امـامي،   فقيهاناز منظر 

 يطـواف از رو تـرك  ت کـه در صـور  ند هست
ن يـ ا ٦.انـد  شـمرده  واجـب اعاده حـج را   ،جهل

ت بـر وجـوب اعـاده    يـ به مفهوم اولو ها حديث
ــرك حــج در صــورت  ــهت ــت  آگاهان آن دالل

 بـه پشـتوانه  نيـز   اهـل سـنت  از  يشـمار  ٧.دندار
را تنها  گزار حجکه خروج  9يامبراز پ يتيروا

 رکـن  ،٨دانسته طواف افاضه مجازاداي پس از 
  ٩.اند دهثابت کرف را طوا بودن

                                                                       

؛ کشـاف القنـاع،   ٢٢٠، ص٨؛ المجمـوع، ج ٥٠٣، ص٣المغني، ج .١

  .٦٠٤، ص٢ج

.١٢٧، ص٢الصنائع، ج بدائع .٢

  .٦٢، ص٧مجمع الفائده، ج .٣

.٢٥٣، ص٥؛ التهذيب، ج٥١٣-٥١٢، ص٤الکافي، کليني، ج .٤

  .٣٧١، ص١٤؛ الميزان، ج٨٧٦، ص٣البرهان، ج .٥

.٢٢٨، ص٢االستبصار، ج .٦

.٣٧١، ص١٩؛ جواهر الکالم، ج٦٢، ص٧مجمع الفائده، ج .٧

؛ صحيح ١٧٧ص، ٦؛ مسند احمد، ج١٦٣، ص٥السنن الکبري، ج .٨

  .٩٤، ص٤مسلم، ج

.٤٦٥، ص٣؛ المغني، ج٢٢٠، ص٨المجموع، ج .٩

 و ١٠يامـام  فقيهـان همـه   به باور :سعي. �۵
ان يـ م يسـع  ١٢انيـ مالک نظـر مشـهور   و ١١يشافع

 دربارهان يحنبل .استصفا و مروه از ارکان حج 
ان يـ و حنف ١٣دارنـد نظر آن اختالف  بودن رکن

هـان  يفق پشتوانه ١٤.اند رفتهيرکن بودن آن را نپذ
تـرك  که  ١٥اند يهاي حديث در اين زمينه يامام

حــج و لــزوم  را موجــب بطــالن يســع يعمــد
اهـل   فقيهـان  پشـتوانه  ١٦.انـد  شـمرده جبران آن 

از  يتـ يروا، ١٧يسـع  اي رکـن شـمردن  بـر  سنت
 دايکه پس از دعوت مردم به ااست  9امبريپ

 :اسـت  کـرده ي ثابت معرفـ  يآن را واجبي، سع
���	��� ���� �� ���دليـل ديگـر آنـان،     ».١٨���

انجـام   در گرو رااتمام حج که  است ١٩حديثي
  .است دانسته يسعدادن 
برخـــي ديگـــر از  :مناســـکديگـــر  .�۶

اي منــابع فقهــي يــا در ســخن  در پــارهمناســك 
                                                                       

؛ ٤٢٩، ص١٩؛ جـواهر الکـالم، ج  ١٣٦، ص٨تذکرة الفقهـاء، ج  .١٠

.١١٢، ص٤براهين الحج، ج

.٧٧، ص٨؛ المجموع، ج١٥٥، ص٤الحاوي الکبير، ج .١١

.١١، ص٤مواهب الجليل، ج .١٢

.٥٨، ص٤؛ االنصاف، ج٥٠٤، ص٣المغني، ج .١٣

  .٥٠، ص٤المبسوط، سرخسي، ج .١٤

.٤٨٥-٤٨٤، ص١٤وسائل الشيعه، ج .١٥

؛ ١٧٤، ص١٢؛ مســـتند الشـــيعه، ج٢٧٧، ص١٦الحـــدائق، ج .١٦

.١١٢، ص٤براهين الحج، ج

؛ کشـاف القنـاع،   ٥٠٤، ص٣؛ المغنـي، ج ٦٣، ص٨المجموع، ج .١٧

.٦٠٦، ص٢ج

ــد، ج  .١٨ ــند احم ــري، ج  ؛ ٤٢١، ص٦مس ــنن الکب   -٩٨، ص٥الس

٩٩.  

.٧٥، ص٤؛ شرح منتهي االرادات، ج٥٠٤ص ،٣المغني، ج .١٩
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ــدک ــاني از ان ــ  ،فقيه ــج ب ــان ح ــمار از ارک ه ش
   :؛ از جملهاند رفته
را از ت يـ ن يهان امامياز فق برخي: تني .أ �

بـدين اسـتناد کـه در     ؛١اند ارکان حج برشمرده
 غير رکـن، نيـت  و خواه رکن خواه هر واجب، 

 فقيهاناز  ياريبس .نقش اصلي و اساسي را دارد
برخـي از   بـه بـاور   ٢.انـد  رفتهيرا نپذاين ديدگاه 

نيــت موجــب تــرك ناقــدان، در مــواردي کــه 
 بطالن حج قلمداد شده، در واقع سبب بطـالن، 

ندادن رکني است که نيـت در آن شـرط   انجام 
اسـتناد از  به تعبير ديگر، بطـالن حـج بـه     .است

  ٣.نه نيت آن ،خود رکن استدست رفتن 
 بـودن  بـه رکـن  ، انيامام يبرخ :تلبيه. ب �

ــتلب ــد ه ي ــاور دارن ــخن از  ٤.ب ــر  س ــي ديگ بعض
موجـب   ،، خودهيتلب يعمدترك که د يآ برمي

 تـرك  که بـه  رو از آنبطالن حج نيست، بلکه 

موجـــب بطـــالن حـــج  ،مـــداانج مـــي احـــرام
  ٥.گردد مي

 يامـــام فقيهـــاناز  يبرخـــ :ترتيـــب. ج �
در را ميــان افعــال رکنــي حــج ب يــترترعايــت 

                                                                       

؛ کشف الغطاء، ٤٥٦، ص١؛ غاية المرام، ج٣٢٨، ص١الدروس، ج .١

.٤٧٠، ص٤ج

؛ ٢٤١، ص٧؛ مدارک االحکـام، ج ٢٢٦، ص٢مسالک االفهام، ج .٢

.١٣٦، ص١٨جواهر الکالم، ج

.١٣٦، ص١٨جواهر الکالم، ج .٣

الغطاء، ؛ کشف ٤٥٦، ص١؛ غاية المرام، ج٣٢٨، ص١الدروس، ج .٤

  .٤٧٠، ص٤ج

.١٣٦، ص١٨جواهر الکالم، ج: نک .٥

شـماري ديگـر،    ٦.انـد  برشمردهآن ارکان  شمار
را از ارکـان   ين طواف و سعمياب يترترعايت 

ان يـ ب ميـ ترت نيزان ياز شافع ياريبس ٧.اند هدانست
در  ٨.انـد  دهکرحج قلمداد  رکنارکان را بيشتر 

ــر   ــر، ديگ ــانبراب ــافعي فقيه ــز  ٩ش ــاو ني  نفقيه
ب را يترترکن بودن  ١١مذاهب ديگرو  ١٠امامي

  .اند رفتهينپذ
، بيـ ترتبـودن   بـر رکـن   ١٢انيشـافع  پشـتوانه 

مـردم را بـه   است کـه   9پيامبرمشهور حديث 
 :داده اســت فرمــان خــود ازمناســك  يريــفراگ

»� !��" ��
�� �����#�
 بــودن در نقــد رکــن ١٣».$
بطـالن حـج در صـورت عـدم      :اند گفتهب يترت
است که  يبطالن رکنستناد به ايب، ت ترتيرعا

 کــه ايــننــه  ،اســتنشــده  داگــاه خــود ايدر جا
ــترتنکــردن ت يــرعا ب موجــب بطــالن حــج ي

  ١٤.باشد
ــق. د � ــن  انياز شــافع ياريبســ: حل از رک

                                                                       

؛ کشــف ١١٠، ص٣؛ جــامع المقاصــد، ج٣٢٨، ص١الــدروس، ج .٦

.٤٧٠، ص٤الغطاء، ج

  .١٧، ص١کتاب الحج، گلپايگاني، ج .٧

.٢٥٨، ص١؛ فتح الوهاب، ج٥١٣، ص١مغني المحتاج، ج .٨

.٢٦٦، ص٨المجموع، ج .٩

ــام، ج .١٠ ــام، ج؛ کشــف ال٢٥٨، ص١مســالک االفه ؛ ٢٠، ص٥لث

.٥، ص١٨جواهر الکالم، ج

.٦٠٤، ص٢؛ کشاف القناع، ج١٢٥، ص٢بدائع الصنائع، ج: نک .١١

ــاب، ج .١٢ ــتح الوه ــاج، ج٢٥٨، ص١ف ــي المحت ؛ ٥١٣، ص١؛ مغن

.٢٣٣، ص١االقناع، ج

.٥١٣، ص١؛ مغني المحتاج، ج١٢٥، ص٥السنن الکبري، ج .١٣

.١٣٦، ص٨٨جواهر الکالم، ج: نک .١٤
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 ١.اند سخن گفته ريا تقصيبا عنوان حلق  يگريد
بـه  حلـق را   رکـن بـودن  از آنـان   يشـمار البته 

  ٢.اند دانستهوابسته بودن آن سك نُ
 يه نظــريــبــر پا: جمــرة عقبــه رمــي .  ه �

 يرمـ  ،يهـان مـالک  يون از فقجشابن ما، کمياب
و را از ارکان حج بـه شـمار آورده   جمره عقبه 

ا ام منـ يـ ان ايـ تا پا گزار حجاگر که است بر آن 
  ٣.استحجش باطل  آن را به جا نياورد،

از : حــج ارکــانخــاص احکــام  �
کـه تفـاوت    حـج ارکان  يها يژگيوترين  مهم
ي بـه شـمار   ر رکنـ يـ ها با واجبـات غ  آن ياساس
 ،رکــن يعمــدتــرك آن اســت کــه  ،رود مــي

ديگــر تــرك  ؛ امــاموجــب بطــالن حــج اســت
حـج را باطـل    ،عامدانـه باشـد   هر چندواجبات 

با کفـاره   ،اهل سنتر پايه ديدگاه و ب ٤کند ينم
بـه سـبب   رکـن  تـرك  البته  ٥.است پذير جبران
 ٦.اسـت  يعمـد تـرك  به حکم نيز ماننـد  جهل 

 بـه بـاور   ،واجبـات سـاير   تفاوت ارکان باگر دي
ــامياز فق يبرخــ ــان ام ــر ي، ه ــه اگ ــت ک  آن اس
رکـن را فرامـوش   يـك  دادن انجـام   گـزار  حج

                                                                       

  .٢٥٨، ص١؛ فتح الوهاب، ج٥١٣، ص١تاج، جمغني المح .١

.١٤٦، ص٤؛ تحفة المحتاج، ج٢٠٥، ص٨المجموع، ج .٢

؛ ٢٨٣، ص١؛ بدايــة المجتهــد، ج٢١، ص٢حاشــية الدســوقي، ج .٣

.١٣، ص٤مواهب الجليل، ج

.٤٥٦، ص١المرام، ج ؛ غاية ٢٠٦، ص٢المهذب البارع، ج .٤

.٢١ص، ٢؛ حاشية الدسوقي، ج٣٨١، ص١تحفة الفقهاء، ج .٥

؛ ٢٧٥، ص٢؛ مسـالک االفهـام، ج  ٢٠١، ص٣جامع المقاصـد، ج  .٦

.١٧٤، ص٨مدارک االحکام، ج

 ممکن نبودن يا دشـواري تنها در صورت  ،کند
 يولـ  ؛رديـ ب بگيـ تواند نا مي ،به مکهبازگشت 

 در هر صـورت ، دکنر رکن را فراموش ياگر غ
  ٧.رديبگب يجبران آن نا يتواند برا مي

ارکـان   اياحکامي بر ،در برخي منابع فقهي
هـان  ياز فق يبرخـ  به باورمثالً  .اند برشمرده حج
آن در حـال  تـرك   ،حـج استقرار ار يمعي، امام

اسـتطاعت تـا    آن کـه به شرط  ،استطاعت است
ارکـان حـج    دادنانجـام   کهادامه يابد  يهنگام
، مشـهور  به باورالبته  ٨.امکان داردزمان  در آن

اداي همـه  کـه   يهنگـام مرار اسـتطاعت تـا   است
 ٩.استحج استقرار شرط  ،ممکن باشدمناسك 

)
←

نظـر برخـي    بر پايههمچنين  .)حج استقرار 
احکام صـد و   ١١اهل سنتو  ١٠يهان امامياز فق

اي  در پـاره  ،از جملـه تحلـل از احـرام   ، احصار
از اداي ارکان  بازماندنتنها در صورت  ،موارد

ــي   ــاري م ــج ج ــود و  ح ــدنباش ــر  زمان از ديگ
 .نخواهـد داشـت   يآن احکام را در پ ،مناسك

)
←

، انياز شـافع  يبرخـ  به باور )احصار و صد 
اگـر   ،شـده  ريـ اج گـزاردن    حجبراي که  يکس

ــام  ــس از انج ــج،   دادن پ ــان ح ــيارک از  بعض
                                                                       

.٤٥٦، ص١؛ غاية المرام، ج٢٠٦، ص٢المهذب البارع، ج .٧

.٦٨، ص٧؛ مدارک االحکام، ج١٤٣، ص٢مسالک االفهام، ج .٨

؛ مسـتند  ١٥٣، ص١٤؛ الحـدائق، ج ١٠٢، ص٧تذکرة الفقهـاء، ج  .٩

  .٨٣، ص١١الشيعه، ج

؛ کتـاب  ١٢، ص٢٠؛ جواهر الکالم، ج٤٦٨، ص١غاية المرام، ج .١٠

.٤٣٦، ص٥الحج، خوئي، ج

  .١٠٦، ص١١؛ نهاية المحتاج، ج٣٧٤، ص٣المغني، ج .١١
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ا از يـ رد يـ بم کنـد و ترك ر رکن را يغمناسك 
ــج  ــه ح ــد ادام ــدار يالزم ن، بازمان ــت مق از  يس

 پـس از انجـام   اگـر  لـي و .دانـد گرازاجرت را ب
 ا از ادامــه حــجيــرد يــاز ارکــان بم رخــيبدادن 

 ،دادهانجـام   کـه  يعملـ  فراخورتنها به ، بازماند
هـان  يفق مشـهور  به باور ١.شود مي اجرتمالك 

عه يکه بـه مـذهب شـ     يمسلمان(مستبصر  ،يامام
بـر  را کـه   يسـت حجـ  يالزم ن) گرود مي يامام

اعــاده ، هدادانجــام  حيمــذهب خــود صــح پايــه
رکن را صحيح بـه جـا    آن کهکند، مشروط بر 

رکـن  ، آيـا معيـار   که ايندر البته  ٢.آورده باشد
 در مــذهبا رکــن يــاســت  پيشــينمــذهب در 

  ٣.خورد ديدگاه به چشم مي اختالف ،عيشت

  منابع �

عبـدالرحمن بـن محمـد البغـدادي      :ارشاد السالک

ــابي ، .)ق٧٣٢.م( ــطفي البـ ــة مصـ ــر، مکتبـ  ؛مصـ

ــار ــي :االستبص ــه، .)ق٤٦٠ م( الطوس ــش ب  كوش

؛ ش١٣٦٣ ،تهـران، دار الكتـب االسـالميه    موسوي،

 الـــدمياطي البكـــري الســـيد :الطـــالبين اعانـــة

 :االقنـاع ؛ ق١٤١٨ ، بيروت، دار الفكر،.)ق١٣١٠.م(

 االنصاف؛ بيروت، دار المعرفـه  ،.)ق٩٧٧.م( الشربيني

ــي ــة ف ــراجح معرف ــن ال ــالف م ــرداوي :الخ  الم

، بيـروت، دار  حامـد  محمـد  كوشش به، .)ق٨٨٥.م(

عـالء   :الصـنائع  بدائع؛ ق١٣٧٧ احياء التراث العربي،

ــدين ــاني ال ــة ، .)ق٥٨٧.م( الكاس ــتان، المكتب پاکس

                                                                       

.٨٤٥، ص١٥المجموع، ج .١

، ١؛ الســرائر، ج٩٠، ص٢؛ تحريــر االحکــام، ج١٥٧الوســيله، ص .٢

  .٥١٨ص

  .٣٠٤، ص١٧جواهر الکالم، ج .٣

ــة؛ ق١٤٠٩ ،الحبيبيــه ــد بداي ــن :المجته  رشــد اب

، بيروت، دار العطار كوشش به، .)ق٥٩٥.م( القرطبي

آقــا رضــا مــدني  :بــراهين الحــج؛ ق١٤١٥ الفكــر،

مدرسه علميه مـدني  کاشان، ، .)ق١٤١٣.م(کاشاني 

 :البرهـان فـي تفسـير القـرآن     ؛ق١٤١١کاشاني، 

التـاج  ؛ ق١٤١٥، قم، البعثه، .)ق١١٠٧.م(البحراني 

، .)ق٨٩٧.م(محمد بن يوسـف العبـدري    :االکليل و

ــروت، ــر، دار ال بي ــر ؛ق١٣٩٨فک ــام تحري  االحك

 كوشـش  بـه ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العالمـة  :الشرعيه

؛ .ق١٤٢٠ ،7الصـادق  ماماال مؤسسة قم، بهادري،

ــة ــاء تحفـ ــدين :الفقهـ ــالء الـ ــمرقندي عـ  السـ

ــه، .)ق٥٣٥/٥٣٩.م( ــب العلميـ ــروت، دار الكتـ  ، بيـ

ــاج؛ ق١٤١٤ ــة المحت ــن حجــر الهيثمــي   :تحف اب

، مصــر، المکتبــة التجاريــة الکبــري،    .)ق٩٧٤.م(

، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العالمة :الفقهاء تذكرة ؛ق١٣٧٥

 :اماالحكــ تهــذيب؛ ق١٤١٤ ،:آل البيــت قــم،

 و موســـوي كوشـــش بـــه، .)ق٤٦٠.م( الطوســـي

؛ ش١٣٦٥ ،تهـران، دار الكتـب االسـالميه    آخوندي،

 القمـي  محمـد  بـن  علـي  :الوفـاق  و الخالف جامع

 قـم،  حسـني،  كوشـش  بـه  ،).ق٧قرن.م( السبزواري

ــام ظهــور ســازان زمينــه ؛ ش١٣٧٩ ،[عصــر ام

ــامع ــد ج ــي :المقاص ــم،، .)ق٩٤٠.م( الكرك آل  ق

ــت ــواهر؛ ق١٤١١ ،:البي ــالم ج ــي  :الك النجف

بيروت، ، ، به كوشش قوچاني و ديگران.)ق١٢٦٦.م(

ــي  ــراث العرب ــاء الت ــية ؛دار احي ــوقي حاش  :الدس

 ؛العربيــه الكتــب احيــاء، .)ق١٢٣٠.م( الدســوقي

احمـد بـن    :حاشية الصاوي علـي الشـرح الصـغير   

 حاشـية  ؛معـارف دار ال ،.)ق١٢٤١.م(صاوي المحمد 

بيـروت، دار   ،.)ق١٢٥٢.م( عابـدين ابـن   :المحتار رد

ــر، ــاوي؛ ق١٤١٥ الفك ــر الح ــاوردي :الكبي  م( الم

ــه، .)ق٤٥٠ ــي كوشــش ب ــد عل ــروت، دار محم ، بي

 يوسـف  :الناضـره  الحدائق؛ ق١٤١٤ الكتب العلميه،

قـم،   آخونـدي،  كوشـش  به، .)ق١١٨٦.م( البحراني

ــالمي  ــر اس ــي؛ ش١٣٦٣ ،نش ــرواني حواش و  الش

ــادي ــروان :العبـ ــادي و .)ق١٣٠١.م(ي الشـ  العبـ
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؛ بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي    ،.)ق٩٩٤.م(

 علـي  سيد كوشش به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الخالف

؛ ق١٤١٨ ،قـم، نشـر اسـالمي    ديگـران،  و خراساني

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

مرعـي بـن    :دليـل الطالـب  ؛ ق١٤١٢ ،نشر اسالمي

دار ، ريـاض  ،.)ق١٠٣٣.م(يوسف الکرمي المقدسـي  

 الثـاني  الشـهيد  :الشـهيد  رسائل ؛ق١٤٢٥طيبـه،  ال

 :البهيـه  الروضـة  ؛سنگي بصيرتي، ،قم، .)ق٩٦٥.م(

 قـم،  كالنتـر،  كوشـش  به، .)ق٩٦٥.م( الثاني الشهيد

ــاض؛ ق١٤١٠ داوري، ــائل ري ــيد :المس ــي س  عل

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

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

 ماجــهابـن   :ماجـه ابـن   سـنن ؛ ق١٤١١ ،اسـالمي 

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

 :الكبــري الســنن؛ ق١٣٩٥ احيـاء التــراث العربــي، 

ــي ــر ،.)ق٤٥٨.م( البيهق ــروت، دار الفک ــرائع ؛ بي ش

 كوشـش  بـه ، .)ق٦٧٦.م( الحلـي  المحقـق  :االسالم

؛ ق١٤٠٩ ،تهـران، اسـتقالل   شـيرازي،  صادق سيد

، .)ق٦٨٢.م( همن بـن قدامـ  عبدالرح :الشرح الكبير

 :شـرح مختصـر خليـل   ؛ بيروت، دار الكتب العلميه

، بيـروت،  .)ق١١٠١.م(محمد بن عبـداهللا الخرشـي   

منصـور البهـوتي    :شرح منتهـي االرادات  ؛دار الفکر

 صحيح ؛م١٩٩٦، بيروت، عالم الکتب، .)ق١٠٥١.م(

 ، بيـروت، دار الفكـر،  .)ق٢٥٦.م( البخـاري  :البخاري

النـووي   :م بشـرح النـووي  صحيح مسـل ؛ ق١٤٠١

؛ ق١٤٠٧، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، .)ق٦٧٦.م(

، .)ق١١٠٧.م( البحرانـي  :و حجة الخصام المرام غاية

ــه ــش ب ــور كوش ــة ؛عاش ــزوع غني ــي :الن  الحلب

 امـام  مؤسسـه  قم، بهادري، كوشش به، .)ق٥٨٥.م(

ــادق ــاري؛ ق١٤١٧ ،7ص ــتح الب ــر  :ف ــن حج اب

 فـتح ؛ المعرفـه ، بيـروت، دار  .)ق٨٥٢.م(العسقالني 

 ،.)ق٦٢٣.م( الرافعـي  محمـد  بـن  عبدالكريم :العزيز

زكريا بـن محمـد االنصـاري     :فتح الوهاب ؛فكردار ال

ــه،  .)ق٩٣٦.م( ــب العلمي ــه؛ ق١٤١٨، دار الكت  الفق

 ،دمشق، دار الفکـر  الزحيلي، وهبة :ادلته و االسالمي

 الحلبــي ابوالصــالح :الفقــه فــي الكــافي؛ ق١٤١٨

 مكتبـة  اصـفهان،  اسـتادي،  كوشش به، .)ق٤٤٧.م(

ــؤمنين ــر الم ــافي؛ ق١٤٠٣ ،7امي ــي :الك  الكلين

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

 بحــث تقريـر  :الحــج كتـاب ؛ ش١٣٧٥ ،االسـالميه 

 كتـاب ؛ ق١٤٠٠ الخيـام،  قم، الصابري، الگلپايگاني،

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

 :القنــاع كشــاف؛ ق١٤١٠ علــم،دار ال مدرســة قـم، 

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

 كشـف ؛ ق١٤١٨ ، بيروت، دار الكتب العلميه،حسن

قــم، نشــر ، .)ق١١٣٧.م( الهنــدي الفاضــل :اللثــام

 الغطــاء كاشـف  :الغطـاء  كشـف ؛ ق١٤١٦ ،اسـالمي 

ابـن   :العـرب  لسان ؛مهدوي اصفهان،، .)ق١٢٢٧.م(

ــور ؛ ق١٤٠٥ ،قــم، ادب الحــوزه ، .)ق٧١١.م( منظ

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

ــش ــودي، كوش ــويه  بهب ــة المرتض ــران، المكتب  ؛ته

، بيــروت، دار .)ق٤٨٣.م( السرخســي :المبســوط

ــه، ــع؛ ق١٤٠٦ المعرف ــدة مجم ــان الفائ  :و البره

 و عراقـي  كوشش به، .)ق٩٩٣.م( االردبيلي المحقق

 المجموع شرح؛ ق١٤١٦ ،قم، نشر اسالمي ديگران،

 مــدارك ؛فكـر دار ال ،.)ق٦٧٦.م( النــووي :المهــذب

 العـاملي  الموسـوي  علـي  بـن  محمد سيد :االحكام

؛ ق١٤١٠ ،:آل البيـــــت قـــــم،، .)ق١٠٠٩.م(

 الجـواد  فاضـل  :االحكـام  آيات الي االفهام مسالك

ــاظمي ــه، .)ق١٠٦٥.م( الك ــريف كوشــش ب  زاده، ش

 احمـد  :الشيعه مستند؛ ش١٣٦٥مرتضوي،  تهران،

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

، بيـروت،  .)ق٢٤١.م( حنبـل  بن احمد :احمد مسند

 قـم،  مشـكيني،  علـي  :الفقـه  مصطلحات؛ دار صادر

 :معجـم المصـطلحات الفقهيـه   ؛ ش١٣٧٩الهادي، 

ــاب،     ــة للكت ــركة العالمي ــران، الش ــرجس و ديگ ج

 الشـــربيني محمـــد :المحتـــاج مغنـــي؛ م١٩٩٦

 راث العربــي،، بيــروت، دار احيــاء التــ  .)ق٩٧٧.م(

 ،.)ق٦٢٠.م( هقدامـ  بـن  عبـداهللا  :المغني؛ ق١٣٧٧

منار السبيل فـي شـرح   ؛ بيروت، دار الكتب العلميه
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، .)ق١٣٥٣.م(ابراهيم بن محمد بن ضـويان   :الدليل

 ؛ق١٤٠٩به کوشش الشاويش، المکتب االسـالمي،  
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  .ق١٤٠٨ ،قم، مكتبة النجفي الحسون،

  حميدرضا خراساني
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  عمره

ارکان جمع رکن اسـت کـه بـه پايـه و     ه واژ
چيز ماننـد سـاختمان   هر بخش اصلي يا زواياي 

در  ١.د که سبب پايندگي آن اسـت شو گفته مي
عبـادت،  هـر  رکن به معناي بخش اساسي  ،فقه

                                                                       

ــم مقــاييس اللغــ  . ١ ؛ ٣٥٤، ص١؛ العــين، ج٤٣٠، ص٢ه، جمعج

.»رکن«، ٢١٢٦، ص٥الصحاح، ج

و  ٣امـامي  فقيهـان  بـه بـاور   ٢.عقد يا ايقاع است
از ارکـان  مقصـود   ٤اهل سـنت  فقيهانبرخي از 

آن اســت کــه مناســك هــايي از  عمــره، بخــش
ها موجب بطالن يا فساد عمره  آنعمدي ترك 

نمـاز و  براي تفاوت مفهوم رکن در ( .گردد مي
 رکن در حج و عمره

←
بـه تعبيـر   ) ارکان حج 

هـايي از   ، ارکـان عمـره بخـش   برخي از فقيهان
اداي وابسـته بـه   که تحقـق ماهيـت عمـره     آنند
  ٥.ستا ها آن

 ،حـج  در عمـره و  يرکن واجبات غيراز گاه 
ــابيري چــون واجــب  ــا تع و  ٨، فعــل٧، فــرض٦ب

هـاي   تفـاوت  ؛ از جملـه اسـت  يـاد شـده   ٩شرط
بـه تعبيـر ديگـر، از     .ا غيـر ارکـان  ارکان عمره ب

امـامي،   فقيهان به باورهاي ارکان عمره  ويژگي
رکن به سبب فراموشي يا ترك آن است که با 

واجـب   گزار  اشتباه، جبران آن بر شخص عمره
شود و تنها در صورت دشواري اين کار يـا   مي
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