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 اصـلي ي از مناسک شمار :ارکان عمره

  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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.١٦، ص٤مواهب الجليل، ج

.٢٢٦، ص٢فهام، جمسالک اال. ٨
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تـوان آن را بـه نايـب     ، مـي گـزار   عمـره ناتواني 

موش شده رکن نباشد، ولي اگر جزء فرا .سپرد

بـه  البتـه   ١.تشـ واگذاتوان به نايب  مي آغازاز 

کـردن رکـن   تـرك   ٢امامي فقيهان مشهور باور

جـز   ،عمـدي آن ترك ر جهل مانند ر اثعمره ب

موجــب بطــالن عمــره    ٣در مــواردي خــاص 

اهـل   فقيهـان  مشـهور  به بـاور همچنين  .شود مي

موجـب   ،رکن برخالف غير رکنترك ، سنت

ــا کفــاره  مــره مــيعاز دســت رفــتن  گــردد و ب

ولي واجبـات غيـر رکـن بـا      ؛پذير نيست جبران

  ٤.دنشو اداي کفاره جبران مي

تنهـا رکـن    ،حنفـي  فقيهـان  مشـهور  به بـاور 

نيز  ها سعي را برخي از آن ٥.طواف است ،عمره

 ٨و مالکيـان  ٧حنبليـان  ٦.انـد  رکن عمـره شـمرده  

. انـد  رکن دانسـته نيز  بر آن دو، احرام را افزون

هـر   ؛٩در فقه امامي نيز همين اسـت  مشهور نظر

نيـت و برخـي واجبـات     ،برخي از فقيهـان چند 
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.٢٢٧، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٣٢، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٥
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.١٧٧؛ جامع الخالف، ص١٥٤غنية النزوع، ص. ٩

بيشـتر شـافعيان    ١٠.انـد  ها افـزوده  اين ديگر را بر

بر احرام، طواف و سعي، حلق يا تقصـير   افزون

ــب را ــه شــمار    نيــز  و ترتي ــان عمــره ب از ارک

  ١١.اند آورده

 ،١٢رکـن بــودن احــرام عمــره در فقــه امــامي 

ــاعي و  ــهپاجم ــتر  ذيرفت ــانبيش ــافعي فقيه ، ١٣ش

ــالکي ــي ١٤م ــت ١٥و حنبل ــياري از   .اس ــي بس ول

 ١٦.انـد  حنفيان احرام را رکن بـه شـمار نيـاورده   

بـراي رکـن بـودن     اهل سنت فقيهانبسياري از 


	����«به حديث نبوي  ،احرام��� ���
استناد  ١٧

از احـرام  مقصـود   ،آنـان  به باور ؛ زيرااند کرده

  ١٨.نيست مناسكچيزي جز نيت اداي 

و  ١٩امامي خواههمة مذاهب اسالمي،  فقيهان

رکـن بـودن طـواف     درباره، ٢٠اهل سنتخواه 
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اتفـاق  ) ٢يا طـواف رکـن   ١طواف فرض(عمره 

 ،در فقـه حنفـي   مشـهور  به باورالبته . نظر دارند

رکــن بــه شــمار  ،شــوط از طــوافچهــار  تنهــا

ارتکاب محرمات احـرام را  از اين رو،  .رود مي

موجــب بطــالن عمــره  ،پــس از شــوط چهــارم

 ايبـر امـامي   فقيهان هاي پشتوانهاز  ٣.اند ندانسته

انتفـاي مرکّـب بـا     هحکم، اجمـاع و قاعـد   اين

ــراي انتفــاي جــزء آن اســت کــه ا  قتضــا دارد ب

اجــزاي آن تحقــق  همــه ،ماهيــتيــك تحقــق 

انـد   کردهاستناد ي هاي حديثهمچنين به  ٤.يابند

که بـر دخيـل بـودن طـواف در ماهيـت عمـره       

و  نقصگونه  هرکه رواياتي لت دارند و نيز دال

ــماره  درشـــك ماننـــد خلـــل در طـــواف،  شـ

موجــب بطــالن و در نتيجــه را  ،هــاي آن شــوط

 پشـتوانه ديگـر   ٥.انـد  طـواف دانسـته   لزوم اعاده

ــان ــامي،  فقيه ــاي حــديثام ــه در هســتند  يه ک

اعـادة آن   ،طواف به سبب جهلترك صورت 

رورت ض اند و به اولويت بر را ضروري شمرده

ــة آن تــرك اعــادة طــواف در صــورت  عامدان

شـماري از   برخي از فقيهانالبته  ٦.داللت دارند
                                                                       

.١١، ص٨؛ المجموع، ج٤٨٠، ص٤الحاوي الکبير، ج. ١

.٥٠٨، ص١؛ التنقيح الرائع، ج١١، ص٨المجموع، ج. ٢

.٥٨، ٣٦-٣٥ص ،٤المبسوط، سرخسي، ج. ٣

؛ کتاب ٣٧٠، ص١٩؛ جواهر الکالم، ج٦٣، ص٧مجمع الفائده، ج. ٤

.٢٨٩-٢٨٨، ص٤الحج، ج

، ٣؛ ذخيـرة المعـاد، ج  ١٧٩-١٧٨، ص٨مدارک االحکـام، ج : نک. ٥

.٦٢٥ص

ــاد، ج . ٦ ــرة المع ــدائق، ج٦٢٥، ص٣ذخي ؛ ١٥٩-١٥٨، ص١٦؛ الح

.٢٨٩-٢٨٨، ص٢کتاب الحج، ج

 ٧.انـد  دانسـته  پـذير  و شـواهد را مناقشـه   ادلهاين 

رکـن  اثبـات  بـراي   اهل سـنت  برخي از فقيهان

 ٨.انـد  به اجماع استناد کرده ،بودن طواف عمره

 فقيهاني از اندک و نيز ٩شماري از آنان پشتوانه

 گرداست که به طواف  ۲۲/حج ۲۹مامي، آية ا

و�ّطّوفـوا باَ�يـت {: خانة خدا فرمان داده اسـت 

 طـواف  بـودن  داللت آيه بر رکـن در  .}الَعتيق

  ١٠.ه استشد مناقشهنيز 

و  ١٢و شـافعي  ١١امـامي  فقيهـان  همـه  به بـاور 

ــان ــتر مالکيـ ــان ١٣بيشـ ــدکو  ١٤و حنبليـ ي از انـ

کـان  از ارنيـز   صفا و مـروه  ميانسعي  ١٥حنفيان

بــه ، مالــكابوحنيفــه و . عمــره اســتمناســك 

انـد و   با رکن بودن سعي مخالف بـوده  ،روايتي

 در ايـن زمينـه  بـن حنبـل    ديدگاه احمـد  درباره

ــتالف ــود دارد اخ ــر وج ــتوانه ١٦.نظ ــان پش  فقيه
                                                                       

ــک. ٧ ــده، ج : ن ــع الفائ ــادق، ج ٦٣-٦٢، ص٧مجم ــه الص ، ١١؛ فق

.٢٨٢-٢٨٠ص

؛ مواهـب  ٢٢٠، ص٨؛ المجمـوع، ج ٢٢٧، ص٢بدائع الصـنائع، ج . ٨

.١١، ص٤الجليل، ج

ــک. ٩ ــدائع الصــنائع، ج٣٨، ص٤المبســوط، سرخســي، ج: ن ، ٢؛ ب

.٢٢٧ص

.٢٨٨، ص٤کتاب الحج، ج. ١٠

؛ ٥١٣، ص١؛ مغنـي المحتـاج، ج  ٣٩٦، ص٢روضة الطالبين، ج. ١١

.٣٣١، ص٢اعانة الطالبين، ج

.٤١٢، ص١؛ الدروس، ج٣٦١، ص١المبسوط، طوسي، ج .١٢

ــل، ج . ١٣ ــب الجلي ــوقي، ج ١٢-١١، ص٤مواه ــية الدس ، ٢؛ حاش
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.٦٠٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٥٠٦، ص٣الشرح الکبير، ج. ١٤

.٣٩٢، ص١تحفة الفقهاء، ج. ١٥

.١٨، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٤٠٩-٤٠٨، ص٣المغني، ج. ١٦
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که  هستند يهاي حديثبر اجماع،  افزون ،امامي

ر سعي را موجب بطالن خلل و نقص دگونه  هر

 ٢هـا  حديثبرخي  ١.اند شمردهآن  و لزوم اعاده

عامدانة سـعي را موجـب   ترك به صراحت نيز 

  .اند بطالن آن دانسته

 ،براي رکـن بـودن سـعي    ،اهل سنت فقيهان

از  ٤مختلـف  هـاي  حـديث بـه   ٣بر اجماع افزون

اند که سعي را  استناد کرده ٥جمله حديثي نبوي

ـيُكُم { :شمرده است» واجب مکتوب«
َ
تَِب َعل

ُ
ك

�  گـر بـر   داللـت آنان، اين تعبيـر   اوربه ب .}الس�

بـر   ٦حنفيان هاي پشتوانه از جمله .رکنيت است

بـه  است که  ۲/بقره ۱۵۸رکن نبودن سعي، آيه 

بـر  سعي داللت دارد نه مباح بودن آنان بر  باور

ال ُجَناَح {: وجوب آن
َ
وِ اعَتَمَر ف

َ
َمن َحج� اَ�يَت أ

َ
ف

 بِِهَمــا
َ

ــو�ف ن َفط�
َ
يــِه أ

َ
اهــل  شــوراندانديگــر  .}َعل

  ٧.اند دهکراين استدالل مناقشه در  سنت

، حلــق يــا ٨شــافعي فقيهــان مشــهور بــه بــاور

تقصير از ارکان عمـره اسـت و برخـي از آنـان     
                                                                       

، ١٩جـــواهر الکـــالم، ج؛ ١٢-١١، ص٨مـــدارک االحکـــام، ج. ١

.٥٢٥-٥٢٤، ص٢؛ جامع المدارک، ج٤٣٠-٤٢٩ص

.١٥٠، ص٥؛ التهذيب، ج٤٣٦، ص٤الکافي، ج: نک. ٢

.١٢٦، ص٥؛ نيل االوطار، ج٣٩٨، ص٣فتح الباري، ج. ٣

؛ اضواء ٥١٣، ص١؛ مغني المحتاج، ج٤٠٧، ص٣المغني، ج: نک. ٤

.٤١٦، ص٤البيان، ج

.٧٨-٧٧، ص٨ع، ج؛ المجمو٥٠، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٥

.٧٨-٧٧، ص٨؛ المجموع، ج٥٠، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٦

.٢٢٢، ص٤؛ االستذکار، ج٩٧، ص٧المحلّي، ج. ٧

-٣٩٦، ص٢؛ روضـة الطـالبين، ج  ٢٦٦، ٢٠٥، ص٨المجموع، ج. ٨

.٢٣٤-٢٣٣، ص١؛ االقناع، ج٣٩٧

بـودن آن  نُسـك  وابسته بـه  رکن بودن حلق را 

 برخـي از فقيهـان   بـه بـاور  همچنـين   .اند دانسته

از ارکـان  نيـز   ترتيب ميان ارکان عمره ٩شافعي

 فقيهـان از انـدك  شماري . رود ميبه شمار  آن

طواف و  و جز احرام، امامي نيز واجباتي ديگر

؛ از انـد  کـرده ياد  سعي را در شمار ارکان عمره

 فقيهـان ولـي   .١٢و ترتيـب  ١١، تلبيه١٠نيت :جمله

  ١٣.اند را نپذيرفته موارد  رکن بودن اين ،متأخر

  منابع �

 كوشـش  به، .)ق٤٦٣.م( عبدالبرابن  :االستذكار

 ه،العلميـ  كتـب دار ال علي، محمد و مدمح سالم

 الشـنقيطي  امـين  محمد :البيان اضواء؛ م٢٠٠٠

 اعانة؛ ق١٤١٥ ، بيروت، دار الفكـر، .)ق١٣٩٣.م(

، .)ق١٣١٠.م( الدمياطي البكري السيد :الطالبين

 الشـربيني  :االقنـاع ؛ ق١٤١٨ بيروت، دار الفكر،

 :الصنائع بدائع؛ بيروت، دار المعرفـه  ،.)ق٩٧٧.م(

ــالء ا ــدينع ــاني ل ــتان، ، .)ق٥٨٧.م( الكاس پاکس

عـالء   :الفقهاء تحفة؛ ق١٤٠٩ ،المكتبة الحبيبيه

، بيروت، دار .)ق٥٣٥/٥٣٩.م( السمرقندي الدين

 الفاضل :الرائع التنقيح؛ ق١٤١٤ الكتب العلميه،

قـم،   كمري، كوه كوشش به، .)ق٨٢٦.م( المقداد

ــذيب؛ ق١٤٠٤ ،مکتبــة النجفــي ــام ته  :االحك

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــوي كوش  و موس

                                                                       

؛ ٥١٣، ص١؛ مغنــي المحتــاج، ج٣٩٧، ص٢روضـة الطــالبين، ج . ٩

.٣٣١ص ،٢اعانة الطالبين، ج

ــرائر، ج. ١٠ ــع، ص ٦١٦، ص١الس ــائل التس ــف ٣٥٥؛ الرس ؛ مختل

.٣٦٦، ص٤الشيعه، ج

.١٥٠، ص٢؛ رسائل، ج٣٢٨، ص١الدروس، ج. ١١

.١٣٦، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٤٢٩، ص٤کشف الغطاء، ج. ١٢

، ٧؛ مـدارک االحکـام، ج  ٢٢٧-٢٢٦، ص٢مسالک االفهـام، ج . ١٣

.٣، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٢٤٠ص
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ــدي، ــالميه  آخونـ ــب االسـ ــران، دار الكتـ  ،تهـ

 بــن علـي  :و الوفــاق الخــالف جـامع ؛ ش١٣٦٥

ــد ــي محم ــبزواري القم ــرن.م( الس ــه ،.)ق٧ق  ب

 امـام  ظهـور  سـازان  زمينـه  قم، حسني، كوشش

 الكركـي  :المقاصـد  جـامع  ؛ش١٣٧٩، [عصر

ــم،، .)ق٩٤٠.م( ــت قــ ؛ ق١٤١١ ،:آل البيــ

ــرائع ــامع للش ــي :الج ــن يحي ــي ســعيد ب  الحل

قـم،   ،گروهـي از فضـال   كوشـش  به، .)ق٦٩٠.م(

النجفـي   :الكالم جواهر؛ ق١٤٠٥ سيد الشـهداء، 

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

ــي   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ــية ؛بي  حاش

 الكتـب  احياء، .)ق١٢٣٠.م( الدسوقي :الدسوقي

، .)ق٤٥٠.م( المـاوردي  :الكبيـر  الحاوي ؛العربيه

 يوســف :الناضــره الحــدائق؛ دار الفکــر بيــروت،

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

ــدروس؛ ش١٣٦٣ ،نشــر اســالمي ــرعيه ال  :الش

ــم، نشــر اســالمي، .)ق٧٨٦.م( االول الشــهيد  ،ق

 السـبزواري  بـاقر  محمد :المعاد ذخيرة؛ ق١٤١٢

 :الرسـائل التسـع  ؛ :آل البيت، .)ق١٠٩٠.م(

وشــش رضــا ، بــه ک.)ق٦٧٦.م(المحقــق الحلــي 

 رسـائل  ؛ق١٤١٣، قم، مکتبة النجفـي استادي، 

 كوشــش بــه، .)ق٩٤٠.م( الكركــي :الكركــي

 روضـة ؛ ق١٤٠٩ ،قم، مكتبة النجفـي  الحسون،

 عـادل  كوشـش  به، .)ق٦٧٦.م( النووي :الطالبين

؛ بيروت، دار الكتب العلميـه  محمد، علي و احمد

ــرائر ــن  :الس ــساب ــم، نشــر ، .)ق٥٩٨.م( ادري ق

 البيهقــي :الكبــري الســنن؛ ق١٤١١ ،اســالمي

 :الشـرح الكبيـر  ؛ بيروت، دار الفکر ،.)ق٤٥٨.م(

، دار ، بيـروت ).ق٦٨٢.م( هعبدالرحمن بن قدامـ 

، .)ق٣٩٣.م(الجـوهري   :الصحاح؛ لكتب العلميها

 ،بيـروت، دار العلـم للماليـين    به كوشش العطار،

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

 سـيد  :الوثقي العروة؛ ق١٤٠١ بيروت، دار الفكر،

ــزدي كــاظم محمــد ــم، نشــر ، .)ق١٣٣٧.م( ي ق

 عبــدالفتاح ســيد :العنــاوين؛ ق١٤٢٠ ،اســالمي

ــيني قــم، نشــر  ، .)ق١٢٥٠.م( المراغــي الحس

 بـه ، .)ق١٧٥.م( خليل :لعينا؛ ق١٤١٧ ،اسالمي

ــي كوشــش  ه،هجــردار ال ،الســامرائي و المخزوم

 بـه ، .)ق٥٨٥.م( الحلبـي  :النزوع غنية؛ ق١٤٠٩

 ،7صـادق  امـام  مؤسسـه  قم، هادري،ب كوشش

 العســقالني ابــن حجــر :البــاري فــتح؛ ق١٤١٧

 :الوهـاب  فـتح ؛ بيروت، دار المعرفه ،.)ق٨٥٢.م(

ــا ــن زكري ــد ب ــاري محم دار  ،.)ق٩٣٦.م( االنص

 سـيد  :7الصادق فقه؛ ق١٤١٨ ه،العلمي كتبال

؛ ق١٤١٣ ،قم، دار الکتاب روحاني، صادق محمد

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

 كتـاب ؛ ش١٣٧٥ ،تهران، دار الكتب االسـالميه 

، .)ق١٤١٣.م( الخـــوئي محاضـــرات :الحـــج

ــالي، ــم، الخلخ ــة ق ــم،دار ال مدرس ؛ ق١٤١٠ عل

 بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع كشاف

ــش ــد كوش ــن محم ــب  حس ــروت، دار الكت ، بي

 الغطـاء  كاشـف  :الغطاء كشف؛ ق١٤١٨ العلميـه، 

 :اللثـام  كشـف  ؛مهدوي ،اصفهان، .)ق١٢٢٧.م(

 ،قم، نشر اسـالمي ، .)ق١١٣٧.م( الهندي الفاضل

 الطوسـي  :االماميـه  فقه في المبسوط؛ ق١٤١٦

تهران، المكتبة  بهبودي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

، .)ق٤٨٣.م( السرخسـي  :المبسـوط  ؛المرتضويه

و  الفائـدة  مجمـع ؛ ق١٤٠٦ بيروت، دار المعرفه،

ــان ــق :البره ــي المحق ــه، .)ق٩٩٣.م( االردبيل  ب

 ،قـم، نشـر اسـالمي    ديگـران،  و عراقـي  كوشش

ــذب ؛ ق١٤١٦ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

 حـزم ابن  :باآلثار المحلي ؛فكردار ال ،.)ق٦٧٦.م(

 شـاكر،  احمـد  كوشش به، .)ق٤٥٦.م( االندلسي

 الحلي العالمة :الشيعه مختلف؛ بيروت، دار الفکر

 مدارك؛ ق١٤١٢ ،قم، نشر اسالمي، .)ق٧٢٦.م(

 العـاملي  الموسوي علي بن محمد سيد :اماالحك

ــم،، .)ق١٠٠٩.م( ــت قـ ؛ ق١٤١٠ ،:آل البيـ

 :شـرائع االسـالم   تنقـيح  الـي  االفهام مسالك

 ،قم، معارف اسـالمي ، .)ق٩٦٥.م( الثاني الشهيد

 قـم،  مشكيني، علي :الفقه مصطلحات؛ ق١٤١٦
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 محمـد  :الفقهـاء  لغـة  معجـم ؛ ش١٣٧٩ الهادي،

 معجـم ؛ ق١٤٠٨ ،بيـروت، دار النفـائس   ،جي قلعه

 كوشـش  به، .)ق٣٩٥.م( فارسابن  :اللغه مقاييس

 مغنـي ؛ ق١٤٠٤ ،قم، دفتـر تبليغـات   عبدالسالم،

، بيـروت،  .)ق٩٧٧.م( الشـربيني  محمـد  :المحتاج

 عبداهللا :يالمغن؛ ق١٣٧٧ دار احياء التراث العربي،

؛ بيروت، دار الكتب العلميـه  ،.)ق٦٢٠.م( هقدام بن

 بـه ، .)ق٩٥٤.م( ينـي الرع الحطاب :الجليل مواهب

ــش ــا كوش ــرات زكري ــب  عمي ــروت، دار الكت ، بي

 ســـيد :الـــرحمن مواهـــب؛ ق١٤١٦ العلميـــه،

 سـبزواري،  آيـت اهللا  دفتـر  السبزواري، عبداالعلي

ــذب؛ ق١٤١٤ ــارع المه ــن :الب ــد اب ــي فه  الحلّ

 ،قم، نشر اسالمي العراقي، كوشش به، .)ق٨٤١.م(

، .)ق١٢٥٥.م( الشــوكاني :االوطــار نيــل؛ ق١٤١٣

 نيـل  الـي  الوسـيلة ؛ م١٩٧٣ جيـل، دار ال روت،بي

ــيله ــن :الفض ــه، .)ق٥٦٠.م( هحمــز اب  كوشــش ب

  .ق١٤٠٨ ،قم، مكتبة النجفي الحسون،

  سيد اصغر حسيني

���  

  کعبه � :ارکان کعبه

سفرنامه حج، نوشته علي : ارمغان حج

  معاصراز نويسندگان مقدم 

 بـه سـال  اين کتـاب، سـفرنامه حـج نويسـنده     

 مشهوروي از جراحان . ستا. ق۱۳۹۶/.ش۱۳۵۵

هاي صوفيه  از فرقه، و از پيروان طريقت نقشبنديه

و ســاکن تبريــز بــوده و هــدف از نگاشــتن ايــن  

کتاب را وصف حج و بيان مشکالت مسـلمانان  

. کـرده اسـت  يـاد   و کوشش بـراي اتحـاد آنـان   

نيــز در موضــوعات ديگــر  ياو آثــار) ۴ـــ۳ص(

  )۸۴ص: نك. (نگاشته است

هـاي   ه، تفسـيرها و تأويـل  ويژگي ايـن سـفرنام  

نويسـنده   رويکردآن و مناسك صوفيانه از حج و 

نويسـنده  . اسـت به تقريب و همبستگي مسـلمانان  

ــراي » فســتيوال ملــل اســالمي«حــج را  و عــاملي ب

  )۴ـ۳ص. (مسلمانان دانسته استيکپارچگي 

سرزمين  در«با عنوان  يکتاب دو بخش اصل

 ۲۶و ) ۸۳ص(» ســخن آخــر«و ) ۵ص(» يــامبرپ

عبارتنـد  هـا   ي از آندارد که برخـ  يعنوان فرع

ــوره يمد در :از ــه من ــرم )۸ص( ن ــامبر، در ح  پي

، )۲۰ص( حــــد، در اُ)۱۲ص( عيـــ ، بق)۱۰ص(

حـــق  ، در راه کعبـــه)۲۲ص( نيمســـجد قبلتـــ

ــع)۲۷ص( ــروه  ي، سـ ــفا و مـ ، در )۳۶ص( صـ

 د قربـان يـ ، ع)۴۵ص(ا ، در منـ )۳۹ص( عرفات

  )۵۷ص( .ميو مقام ابراه )۴۷ص(

ــل ــا و  تحلي ــا    ه ــتر ب ــنده بيش ــدهاي نويس نق

از ايـن رو،   .همراه است اهل سنتهاي  ديدگاه

 دارد و يرانيعه ايبه زائران ش يتند ينگاه انتقاد

را از نظرگاه خود به  انو رفتار آن ياعمال مذهب

او سخن گفتن ) ۳۳ ،۲۶، ۱۶ص( .کشد مي نقد

 ٭ريو غـد  ٭فهيقسماجراي  ي ماننداز موضوعات

 .ته اسـت پنداشـ انبـار  يز ياتحاد اسـالم  يرا برا

 يهـا  در چنـد و چـون   او، به بـاور  )۸۶ـ۸۵ص(

 وي. د سـخت گرفـت  يـ حـج نبا مناسك  يفقه

 ٭مانند اسـتظالل  ياز احکام فقه يبخش ياجرا


