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و  حجراالســودلمــس کــردن  :اســتالم

  ارکان کعبه با دست يا بدن

برگرفته از ) مـ   لـ   س(واژه استالم از ريشه 
 يا سالم به معنـاي سـنگ   ٤به معناي درود سالم
احتمـال دوم، اسـتالم در متـون     ايـه بـر پ  ٥.است

  يعنــي رســاندن »مــس ســالم«بــه معنــاي  ينــيد
  شـماري  ٦.اسـت  حجراالسـود دست و بدن بـه  

ــان، از واژه ــتالم را شناسـ ــه اسـ ــه ألم بـ   از ريشـ
ــه معنــاي و  ٧الحا ســيــمعنــاي ســپر و زره  ــا ب ي
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  .اند دانسته ١اجتماع
ــا ــطالح يمعن ــردن   ياص ــس ک ــتالم، لم اس

 ٢٭جـزا و ارکـان کعبـه   ديگر ا اي ٭حجراالسود
ــوير شــماره(. اســت  شــماري از فقيهــان)٥ تص
ــ ــطالح يبوس ــوم اص ــزء مفه ــتالم  يدن را ج اس

اهـل  و  ٤يامـام  فقيهـان شـتر  يب ؛ امـا ٣انـد  شمرده
عطـف   ٦.انـد  آن ندانستهجزء  دن رايبوس ٥سنت
به اسـتالم در متـون و    )بوسيدن(» ٭ليتقب«واژه 

(آداب استالم روايات 
←

همـين   )ادامـه مقالـه   
اسـتالم   شماري ديگـر . کند را تأييد مي ديدگاه

حجر را رساندن دسـت بـه آن يـا بوسـيدن آن     
  ٧.اند تعريف کرده

 7حضـرت آدم  ،٨هـا  بر پايه برخي روايـت 
پس از هبوط به زمـين، از وحشـت تنهـايي بـه     

زدودن خداونـد بـراي    .خداوند شـکايت کـرد  
و ميثـاق   عهد يو دلتنگي وي و يادآورهراس 

  از هبــــوط او بــــهپــــيش  رجهــــان ذ در آدم
                                                                       

، ٩٠، ص٦؛ مجمع البحرين، ج٥٣٣-٥٣٢، ص١٢لسان العرب، ج. ١

  .»الم«
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  .٣٦٨، ٣٦٦الداني، ص

؛ ٥٧٢، ص٢؛ البحــر الرائــق، ج٢٧٥، ص٣رســائل المرتضــي، ج. ٣

  .٥٤٣، ص٢تار، جحمالرد  ةحاشي

؛ تحرير االحکام، ٣٧٥، ص١؛ کشف الرموز، ج٣٠٣االقتصاد، ص. ٤

  .١٦٠، ص٨؛ مدارک االحکام، ج٥٨٣ص ،١ج

المجمـوع،   ؛٤٩، ص٤؛ المبسوط، سرخسي، ج١٨٦، ص٢االم، ج. ٥

  .٣١، ص٨ج

  .٦٤-٦٣، ص١٢مستند الشيعه، ج؛ ٣١، ص٨المجموع، ج. ٦

  .٣٤٦، ص١٩جواهر الکالم، ج. ٧

  .٤٢٧-٤٢٥، ص٢علل الشرايع، ج: نک. ٨

 همـراه را به صورت ياقوت  حجراالسود ،٩زمين
چـون   7آدم. جبرئيل از بهشت به زمين فرستاد

حجر را ديد و شناخت، پيمان خود را با خداوند 
اقرار به ربوبيت خـدا، واليـت و اطاعـت     درباره

بـه سـوي حجـر     شتابان. به ياد آورد ١٠معصومان
ا در برگرفـت  آن ر و خود را بر آن افکند و آمد

ــيد و  ــالي  ۴۰و بوس ــت، در ح ــه از  روز گريس ک
از نقض ميثـاق خـويش   توبه نموده، خطاي خود 

استالم و بوسيدن حجر  از اين رو، ١١.بودپشيمان 
ديگر، جبرئيـل مـأمور    بر پايه روايات. سنت شد

حج را به آدم، ابـراهيم و اسـماعيل   مناسك شد 
 ،حــجمناســك وي هنگــام آمــوزش  ١٢.بيــاموزد

آورد و گفت که بر آن  حجراالسودرا نزد آنان 
ــد ــت بمالن ــر از   ١٣.دس ــتالم حج ــس، اس از آن پ

هــاي حــج ابراهيمــي شــد و پيــروان ديــن  ســنت
ــراهيم ــد حجــر را اســتالم  7اب از برخــي . کردن
 در حجراالسـود آيد کـه اسـتالم    ها برمي روايت

  ١٤.استرواج داشته نيز  روزگار جاهليت
ــابع روا ــيدر من ــانام ي  ١٦نتاهــل ســو  ١٥امي
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حجر و رکن يمـاني در  استالم  ازهايي  گزارش
 عه و صـحابه در ي، امامان ش9رسول خداسيره 

تصـوير  (.ده اسـت آمنافله  ايفريضه  هاي طواف

ي در منابع شـيعي و  هاي حديثبر پايه  )٦ شـماره 
ــنت  ــل س ــدا  ،اه ــول خ ــود 9رس را  حجراالس

و سـپس   کـرد با عصاي خويش اسـتالم  سواره 
مـه مقالـه، چگـونگي    ادا ←( ١.عصـا را بوسـيد  

  )استالم
ــاميفق ــه پشــتوانه  ٣اهــل ســنتو  ٢يهــان ام ب

را هنگـام اسـتالم    ييدعاهـا ، خوانـدن  ٤روايات
 در بـر بيشـتر  اند که  کرده سفارش حجراالسود

، صـلوات  حمد و سپاس الهـي خدا، ياد  دارنده
و  يدور ن، اعالخاندان آن حضرتامبر و يبر پ

ــاي  ب ــيطان و نمادهـ ــزاري از شـ ــت آنيـ  .ندهسـ
بـه   ٧يو حنبلـ  ٦يشـافع  ،٥يامام فقيهانهمچنين 

 ي،مـان ياستالم سه رکن  يبرا ،٨پشتوانه روايات
 ضاميني چـون را با م ييز دعاهاين يو غرب يشام

                                                                       

  .٤٢٩، ص٤؛ الکافي، ج٦٨-٦٧، ص٤صحيح مسلم، ج. ١
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  .١٧٤-١٧٣ص

  .٣٣٨، ص٢؛ اعانة الطالبين، ج٣٧، ص٨المجموع، ج. ٦

  .٣٩٦، ص٣المغني، ج. ٧

؛ مـن ال يحضـره   ٢٦٩؛ کتاب الـدعاء، ص ٤٠٩، ص٤الکافي، ج. ٨

  . ٥٣٢، ص٢الفقيه، ج

 و واخانـــدان  امبر ويــ ســالم و صــلوات بــر پ   
ــج   درخو ــال ح ــولي اعم ــت قب ــهاس ــاد  و توب ي

  .اند دهکر
بـر پايـه   ، يامام شماري از فقيهانبه تصريح 

اسـتالم رکـن يمـاني و     شـيوه  بهترين ،٩روايات
 آن و لمـس کـردن   گـرفتن  بردر  ،حجراالسود

و بـراي اسـتالم حجـر     در روايات، ١٠.ستادو 
شده ياد  هايي حکمت ، اوصاف واستحباب آن

ــه١١اســت ــ ؛ از جمل ــيپ يادآوري ــر  يمــان اله ب
ت يــ و وال 9امبريــ د خــدا، رســالت پ يــتوح

7يحضرت عل
، آمرزش گناهان بـا اسـتالم   ١٢

عـت بـا   يب حجر به منزلهاستالم  که اينو  ١٣حجر
9پيامبر گرامييا  ١٤وندخدا

همچنـين   .است ١٥
ــات، ــور    در رواي ــاه حض ــاني، جايگ ــن يم رک

و بــاب  ١٧و يکــي از درهــاي بهشــت ١٦جبرئيــل
ــه ــتالم آن  ١٨توب ــهو اس ــا  ماي ــتجابت دع ، ١٩اس

دســت دادن بــا  و بــه منزلــه ٢٠گناهــانآمــرزش 
                                                                       

  .٤٠٤ص ،٤الکافي، ج. ٩
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  .٢٧٦، ص٣رسائل المرتضي، ج: نک. ١١
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  .٨٩، ص٢مسند احمد، ج. ١٣

  .٤٢٦، ص٢علل الشرايع، ج. ١٤

  .٤٢٧، ص٢علل الشرايع، ج. ١٥

  .٤٠٨، ص٤الکافي، ج. ١٦

  .٤٠٩، ص٤الکافي، ج. ١٧

.٣٩، ص١تفسير عياشي، ج. ١٨

  .٤٠٨، ص٤الکافي، ج. ١٩

  .٨٩، ص٢سند احمد، جم. ٢٠
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  .شمرده شده است ١خدا
  احکام فقهي استالم �

بـه  امـامي   فقيهـان : استحباب اسـتالم . �۱
ــات  ــتوانه روايـ ــتالم  ٢پشـ ــتحباب اسـ ــر اسـ ، بـ

ــود ــام ، حجراالس ــواه هنگ ــوافخ ــواه و  ٣ط خ
ــوارد د ــرمـ ــه يگـ ــام ورود بـــه   از جملـ هنگـ

و اســـتالم . انـــد کــرده تأکيـــد  ٤مســجدالحرام 
رکن يماني نيز در فقه امامي مسـتحب  بوسيدن 

 ،يامـام  در برخي منابع ٥.رود مؤکد به شمار مي
رکـن  اسـتالم   بـيش از  حجراالسـود اسـتالم  بـر  

 يامام فقيهانان يمدر  ٦.است شدهتأکيد  يماني
دن يبوســ .)ق۴۴۸.م(ديلمــي  رتنهــا ســال گويــا

ــود ــتالم حجراالس ــن  و اس ــانيرک ــررا  يم  ايب
در طــواف،  ٧.اســتواجــب دانســته  گــزار حــج

ش از آغاز يپ يمانيو رکن  حجراالسوداستالم 
آن مستحب شمرده ايان نيز پو دور آن، در هر 
بـر  منـابع فقهـي اماميـان،    بيشتر  در ٨.شده است

ياد شده، بر استحباب بوسيدن  هاي حديثپايه 
                                                                       

  .٤٢٤، ص٢علل الشرايع، ج. ١

  .٤٠٤-٤٠٣، ص٤الکافي، ج. ٢

؛ جـواهر الکـالم،   ٦٧، ص١٢؛ مستند الشيعه، ج٢٢٤الهدايه، ص. ٣

  .٣٤٢، ص١٩ج

  .٣٤٢، ص١٩؛ جواهر الکالم، ج٦٣- ٦٢، ص١٢مستند الشيعه، ج. ٤

، ٢؛ منتهــي المطلــب، ج٣٠٣القتصــاد، ص؛ ا٢٥٦نتصــار، صاال. ٥

  .٦٩ص

  .٣٥٦، ص١طوسي، ج؛ المبسوط، ٦٨١اح المتهجد، صمصب. ٦

  .٣٩٨، ص١الدروس، ج: ؛ نک١٠٥المراسم، ص. ٧

؛ کتـاب  ٣٦٠-٣٥٧، ص١٩؛ جواهر الکـالم، ج ٣٠٣تصاد، صاالق. ٨

  .٤٨٨، ص٥الحج، ج

ــود ــراه حجراالس ــتالم هم ــد آن  اس ــده تأکي ش
  ٩.است
بـه  نيـز   اهل سـنت چهارگانه هان مذاهب يفق

و  حجراالســـوداســـتالم ، ١٠پشـــتوانه روايـــات
ي بــدون مــانيرکــن  اســتالمنيــز  و بوســيدن آن

هفـت   طواف و در هر آغازپيش از را  بوسيدن
ــه   آن دور ــام ورود بــ ــجدالحرامو هنگــ  مســ

 گـزارش تنها از ابوحنيفه  ١١.اند شمردهمستحب 
شده که استالم رکن يماني را مستحب يا سنت 

برخـي از مالکيـان در دور اول    ١٢.ندانسته است
را مستحب به شمار  حجراالسوداستالم  ،طواف

و  حجراالسـود سـتالم  ا انشـافعي  ١٣.آورنـد  نمـي 
طـــواف  يرکـــن يمـــاني را در همـــه دورهـــا

بـر اسـتحباب اسـتالم در     و انـد  مستحب شمرده
تأکيـد  وضع سـخت،  در  به ويژه، فرد يدورها
شماري و  ١٦، حنفي١٥فقيهان شافعي ١٤.اند کرده

کـه بوسـيدن   اشـاره دارنـد    ١٧مـالکي  از فقيهان
                                                                       

؛ ١٢٧، ص٨؛ مدارک االحکام، ج٣٧٧، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٩

  .١٥٩، ٦٣، ص١٢مستند الشيعه، ج

، ٤؛ صــحيح مســلم، ج١٦٢-١٦١، ص٢صــحيح البخــاري، ج. ١٠

  .٩٨٢-٩٨١، ص٢؛ سنن ابن ماجه، ج٦٦-٦٥ص

-٣٨٣، ص٣؛ المغنـي، ج ٣٦٤-٣٦٣، ص١المدونة الکبـري، ج . ١١

  .٣٥-٣٤، ص٨؛ المجموع، ج٣٩٤-٣٩٣، ٣٨٤

  .١٤٧، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٣٩٤، ص٣المغني، ج. ١٢

  .٣٦٨الثمر الداني، ص. ١٣

  .٣٥، ص٨؛ المجموع، ج١٨٧، ص٢االم، ج. ١٤

  .٢٤٥، ص١؛ فتح الوهاب، ج٣٣، ص٨مجموع، جال. ١٥

  .٥٤٣، ص٢؛ حاشية رد المحتار، ج٥٧٣، ص٢البحر الرائق، ج. ١٦

  .١٥٢، ص٤مواهب الجليل، ج. ١٧
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بوسـيدن بـا    آنـان . صـدا باشـد   حجر بايد بدون
  .دانند ه ميصدا را مکرو

 ،١اسـکافي  ديابن جن مگر ،يامام فقيهانهمه 
يعنــي  گـر کعبـه  ياسـتحباب اسـتالم دو رکـن د   

هـا   آن پشـتوانه  ٢.را بـاور دارنـد    غربـي  و يشام
در  7ره امـام صـادق  يسـ گـر   حکايـت  يتيروا

امـام   از يثيحـد نيـز  و  استالم همه ارکان کعبـه 
اسـت کـه بـر اسـتحباب اسـتالم همــه       7رضـا 

داللت  ،يو غرب يه دو رکن شاماز جمل ،ارکان
 يدو رکن شـام  استالم اهل سنتهان يفق ٣.دارد

پيـامبر   کـه  يهـاي  روايـت  به پشـتوانه را  يو غرب
را اسـتالم   يو غربـ  يرکـن شـام  دو  9گرامي

  ٥.اند مستحب نشمرده ،٤است کرده نمي
 ،حجراالسـود مورد ديگر اسـتحباب اسـتالم   

توانه به پشـ  ،٧اهل سنتو  ٦يهان اماميفق به باور
نمـاز   نيـز پس از طواف و آن استالم  ،٨روايات

 .اسـت صفا و مروه ميان  از سعي پيشطواف و 
                                                                       

.١٩٤، ص٤مختلف الشيعه، ج: نک. ١

  .٤٧، ص٧؛ رياض المسائل، ج١٣٢، ص١٦الحدائق، ج. ٢

  .٢١٦، ص٢؛ االستبصار، ج٤٠٨، ص٤الکافي، ج. ٣

؛ ٦٦-٦٥، ص٤؛ صــحيح مســلم، ج١١٥ص ،٢مســند احمــد، ج. ٤

  .١٧٥-١٧٤، ص٢سنن الترمذي، ج

ــي، ج ١٨٨-١٨٧، ص٢االم، ج. ٥ ــوط، سرخسـ ؛ ٤٩، ص٤؛ المبسـ

  .١٥٨، ص٤مواهب الجليل، ج

ــيله، ص٣٠٤االقتصــاد، ص. ٦ ــالم، ج؛ ١٧٥؛ الوس ــواهر الک ، ١٩ج

  .٤١١ص

؛ ١٢، ص٤؛ المبســـوط، سرخســـي، ج ٣٦٦، ص١الموطـــأ، ج. ٧

  .٦٧، ص٨المجموع، ج

ــ. ٨ ــائي، جسـ ــافي، ج٢٢٩-٢٢٨، ص٥نن النسـ ؛ ٤٣٠، ص٤؛ الکـ

  .١٤٤، ص٥التهذيب، ج

اهـل  منابع فقهي امامي و از اي  همچنين در پاره
ــر   ،ســنت ــتحباب اســتالم حج ــه اس ــان در ب زم

تصريح شده پس از آن طواف وداع يا گزاردن 
  ٩.است
، ١٠فقيهـان شـافعي  : چگونگي اسـتالم . �۲
و  ١٢حنفـي  پيشـين  ي از فقيهـان شمار، ١١حنبلي

ــامي   ــان امـ ــتر فقيهـ ــتالم   ١٣بيشـ ــت اسـ حقيقـ
. انـد  آن دانسته بهرا دست کشيدن  حجراالسود

ــان ــأخر فقيه ــي مت ــدکو  ١٤حنف ــان ان ي از فقيه
آن و  هاستالم حجر را دست کشيدن بـ  ١٥امامي

فقيهان مالکي و شماري  .اند دانستهبوسيدن آن 
ن آن را بوسـيد  حجراالسوداستالم  ،از شافعيان

و در صورت ناممکن بـودن ايـن کـار، دسـت     
ي از انـدک  ١٦.انـد  آن تعريـف کـرده   هکشيدن بـ 

را چســباندن شــکم بــه حجــر  ١٧امــامي فقيهــان
در حالــت مفهــوم اصــلي اســتالم شــمرده و    

ــايگزين آن  اضـــطرار،  ــيدن دســـت را جـ کشـ
                                                                       

؛ کتـاب  ٥٩٥، ص٢؛ کشـاف القنـاع، ج  ٢٣١الرسائل العشـر، ص . ٩

  .٥١١، ص٥الحج، ج

  .٤٨٧، ص١؛ مغني المحتاج، ج٣٤-٣٣، ص٨المجموع، ج. ١٠

  .٥٥٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٩٤-٣٩٣، ص٣المغني، ج. ١١

ــي، ج . ١٢ ــوط، سرخسـ ــ٤٩، ص٤المبسـ ــنائع، ج؛ بـ   ،٢دائع الصـ

  .١٤٦ص

ــاد، ص. ١٣ ــام، ج٣٠٣االقتص ــر االحک ــواهر ٥٨٣، ص١؛ تحري ؛ ج

  .٣٤٦، ص١٩الکالم، ج

  .٥٤٣، ص٢؛ حاشية رد المحتار، ج٥٧٢، ص٢البحر الرائق، ج. ١٤

  .٦٣، ص١٢؛ مستند الشيعه، ج١٠٠، ص٧مجمع الفائده، ج. ١٥

؛ الثمـر  ١٥٢، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٣١٦، ص٧فتح العزيز، ج. ١٦

  .٣٦٦داني، صال

  .٣٤٧-٣٤٦، ص١٩؛ جواهر الکالم، ج٣٩٨، ص١الدروس، ج. ١٧
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تعبيــر بـر آننــد کـه    شـماري ديگــر  .انــد دانسـته 
ــه از  ــديثبرگرفت ــا ح ــه  ه ــن،  «ک ــتالم رک اس

ــ  چ ــکم ب ــباندن ش ــته آس ــاي  ، ١»ن اس ــه معن ب
در  ٢.است خاص ياستالم يا موردگونه  بهترين
، اسـتالم  اهـل سـنت   شماري از فقيهـان  ديدگاه

رکـن و سـپس    بهرکن يماني با دست کشيدن 
شماري ديگر .گيرد دست صورت مي بوسيدن 

نهـادن  به جاي بوسيدن دست، استحباب دست 
  ٣.ندباور دار ،پس از استالمرا بر دهان 

بــه پشــتوانه    ٥و حنفيــان  ٤برخــي شــافعيان  
و گونـه   ، سه بار بوسـيدن و قـرار دادن  ٦روايات
بـر   ـ  ٧منـابع روايـي   به تعبير  ،يا سجودـ پيشاني  

مســــتحب را هنگـــام اســـتالم    حجراالســـود 
، سـجده کـردن   هـا  حـديث اين مفاد . اند دانسته
. اسـت  حجراالسوديا کساني ديگر بر  9پيامبر

، اسـتحباب  اهل سنت مذاهب پيشواياندر ميان 
از شافعي و احمد حنبـل   حجراالسودسجده بر 
ــزارش ــت  گـ ــده اسـ ــك  .شـ ــس  مالـ ــن انـ بـ
ــتن ــه  گذاش ــر  گون ــاني را ب ــودو پيش  حجراالس

 هـاي  روايـت نبـود   به پشـتوانه بدعت خوانده و 
                                                                       

  .٤٠٤، ص٤الکافي، ج. ١

  .١١٨، ص١٦؛ الحدائق، ج١٠٠، ص٧مجمع الفائده، ج. ٢

  .٥٨، ص٨؛ المجموع، ج٣٩٥-٣٩٣، ص٣المغني، ج. ٣

  .٤٨٨، ص١؛ مغني المحتاج، ج٣٥، ٣٣، ص٨المجموع، ج. ٤

ــق، ج . ٥ ــر الرائ ــ٥٧٣-٥٧٢، ص٢البح ــار، ج؛ حاش ، ٢ية رد المحت

  .٥٤٣ص

  .٧٥، ص٥السنن الکبري، ج. ٦

؛ معرفـة السـنن و اآلثـار،    ٢١٣، ص٤صحيح ابن خزيمه، ج: نک. ٧

  .٥٢-٥١، ص٤ج

  ٨.استروا ندانسته ، آن را در اين زمينهمعتبر 
  :احکام فرعي استالماز اي  پاره. �۳

بـه پشـتوانه    ١٠اهل سـنت و  ٩يمامهان ايفق .۱
و  جمعيــتفراوانــي در صــورت ، ١١روايــات

، به جـايگزيني  استالمدشواري يا ممکن نبودن 
تالم اسـ : همچـون ؛ باور دارنـد هاي ديگر  روش

کـردن بـه   ، اشـاره  آن همانندهر چيز ا يبا عصا 
دن يبوس همراهکردن به آن ، اشاره حجراالسود

ا يـ ر يـ بتکو  ،حجراالسـود  دست، استقبال رکن
  ١٢.ليتهل

ــان. ۲ ــام فقيه ــافع ي،ام ــ يش ــ يو حنف راي ب
اگـر   کـه  بـر آننـد   ١٣گرانيدآزار از  يريجلوگ

 ،طواف ممکـن نباشـد   ياستالم در همه دورها
ــازدر  ــان آن و  آغ ــام پاي ــانج ــان ١٤.ودش  فقيه

و نيز از  ١٧به پشتوانه روايات ١٦و حنفي ١٥امامي
                                                                       

ــة الکبــري، ج. ٨ ؛ ٥٧، ص٨المجمــوع، ج: ؛ نــک٣٩٧، ص١المدون

  .٥٤٣، ص٢حاشية رد المحتار، ج

؛ ٥٨٣، ص١؛ تحرير االحکـام، ج ٢٥٦، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٩

  .٣٩٨، ص١، جالدروس

؛ ٣٩٥، ص٣؛ المغنــي، ج٣٩٧-٣٩٦، ص١المدونــة الکبــري، ج. ١٠

  .٥٤٩-٥٤٨، ص٢رد المحتار، ج ةحاشي

، ٢؛ ســنن الترمــذي، ج١٦٣-١٦١، ص٢صــحيح البخــاري، ج. ١١

  .٤٠٥، ص٤؛ الکافي، ج١٧٧ص

  .١٠١-١٠٠، ص٧مجمع الفائده، ج. ١٢

  .٣٨، ص٨المجموع، ج. ١٣

؛ ١٩٧شــرائع، ص؛ الجـامع لل ١١، ص٤المبسـوط، سرخسـي، ج  . ١٤

  .٣٨، ص٨المجموع، ج

  .٣٩٨، ص١؛ الدروس، ج١٠٣-١٠٢، ص٨تذکرة الفقهاء، ج. ١٥

  .٥٧٢، ص٢؛ البحر الرائق، ج٥٤٣، ص٢حاشية رد المحتار، ج. ١٦

  .٨١-٨٠، ص٥؛ السنن الکبري، ج٤٠٩، ٤٠٥، ص٤الکافي، ج. ١٧
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ديگـران واجـب   آزار آن رو که خـودداري از  
آزار و کنندگان  طوافل انبوهي حادر ، ١است

ديدن افراد بـا اسـتالم، آن را مسـتحب و حتـي     
بـه کـاري   کـه   گاه آن ، به ويژهاند جايز ندانسته
٢.بينجامد ،با نامحرمآميختگي حرام، مانند 

 اسـتالم  ،٣به پشتوانه رواياتامامي  فقيهان. ۳
برخـي از آنـان    .دانند ميبراي زنان مستحب  را

جـايز   ، اين کـار را عيتجمانبوهي در صورت 
، ٥بر پايـه روايـات  شافعي نيز  فقيهان ٤.دانند نمي

 استالم زنـان را جـز در صـورت خلـوت بـودن     
٦.اند کعبه مستحب ندانستهپيرامون 

 بـاور  ،٧بـه پشـتوانه روايـات   فقيهان امامي . ۴
باشـد،   قطع شـده از مچ که دستش  دارند کسي

 ؛کنـد  حجـر را اسـتالم   دست همان  تواند با مي
، گــر دســتش از مرفــق قطــع شــده باشــدولــي ا

 اصالً دست اگرخود و  گريبا دست داستالم را 
٨.دهد انجام سربا اشاره  ،نداشته باشد

، ديــه شــماري از فقيهــان امــاميبــه بــاور . ۵
ــه ســبب  حجراالســودکســي کــه در اســتالم   ب

                                                                       

  .٥٧٢، ص٢البحر الرائق، ج. ١

  .١٦٨، ص٣صراط النجاة، ج. ٢

.٣٦٤، ص٤من ال يحضره الفقيه، ج؛ ٤٠٥ص، ٤الکافي، ج. ٣

، ١٩جواهر الکـالم، ج ؛ ١٢٠، ص١٦؛ الحدائق، ج٢٢٦المقنع، ص. ٤

  .٢٣٦ص

  .٨١، ص٥السنن الکبري، ج. ٥

  .٣٤، ص٨المجموع، ج. ٦

  .١٠٧-١٠٦، ص٥التهذيب، ج. ٧

؛ شـرائع  ٣٧٥، ص١؛کشـف الرمـوز، ج  ١٩٧الجامع للشـرائع، ص . ٨

  .٢٤٤، ص١االسالم، ج

جمعيــت کشــته شــده، از بيــت المــال  انبــوهي 
٩.شود پرداخت مي

 استالم ،١٠پشتوانه روايات به يامام فقيهان. ۶
ــمجار تَس)

←
را بــه شــکل چســباندن  )مســتجار 

 همراه ،بر آنگونه  و گذاشتنبه آن رکن شکم 
پس از اتمام طواف يـا در  جا  آن در کردن دعا

 ١١.انــد ســتهمســتحب دان ،طــواف پايــانيشــوط 
، دعـا  ١٢به پشتوانه رواياتنيز  اهل سنت فقيهان

) کعبـه  و درِِ ودحجراالسميان (کردن در ملْتَزَم 
 ١٣.اند و چسباندن بدن به آن را مستحب شمرده

  )ملتزم ←(
ايـن مسـئله    ١٥و اهل سنت ١٤در فقه امامي. ۷

ــوده  ــرح ب ــه  مط ــيدن ب ــت کش ــا دس ــا ب ــه آي  ک
به سبب ورود به  گزار حجطواف  ،حجراالسود

فضـاي بـاالي   ، يعنـي  محوطه داخلي خانه خدا
شــماري از  ؟شــود يــا نــه باطــل مــي ،شــاذروان

 گزار حجاند که  تصريح کرده اهل سنت يهانفق
هنگـام طـواف، بايـد     حجراالسودبراي استالم 

                                                                       

  .٣٩٦-٣٩٥ريات، صمسائل الناص. ٩

  .٥٣٠، ٤١١-٤١٠، ص٤الکافي، ج. ١٠

جـامع  ؛ ٥٨٤، ص١؛ تحرير االحکام، ج٢٣١الرسائل العشر، ص. ١١

  .٢٧٢، ص٣المقاصد، ج

؛ ٤٢٣، ص١؛ سـنن ابـي داود، ج  ٩٨٧، ص٢سنن ابن ماجـه، ج . ١٢

  .٩٣-٩٢، ص٥السنن الکبري، ج

؛ البحـر الرائـق،   ٢٥٨، ص٨؛ المجموع، ج٤٩٠، ص٣المغني، ج. ١٣

  .٦١٧-٦١٦، ص٢ج

.٣٤٥، ص٤کتاب الحج، ج: نک. ١٤

؛ مغنـي  ١٠٤، ص٤؛ مواهـب الجليـل، ج  ٢٤، ص٨المجموع، ج. ١٥

.٤٨٦، ص١المحتاج، ج
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بايستد و پـس از   حجراالسودروي  روبهنخست 
 ردد واستالم و بوسيدن آن، به جاي خود بـازگ 

  ١.طواف را ادامه دهد تا طواف وي باطل نشود

  منابع �

 كوشــش بــه، .)ق٤٦٠.م( الطوســي :االستبصــار

؛ ش١٣٦٣ ه،االسالمي كتبدار ال ،تهران موسوي،

ــة ــالبين اعان ــيد :الط ــري الس ــدمياطي البك  ال

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

ــاد ــادي االقتص ــي :اله ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس  ب

 چهل جامع ةمكتب تهران، سعيد، حسن كوشش

ــتون، ــافعي :االم؛ ق١٤٠٠ سـ ، .)ق٢٠٤.م( الشـ

 يدالســ :االنتصــار؛ ق١٤٠٣ فكــر،دار ال بيــروت،

ــم،، .)ق٤٣٦.م( المرتضـــي ــر قـ  اســـالمي، نشـ

ــر؛ ق١٤١٥ ــق البح ــونجيم :الرائ ــري اب  المص

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

 :الصــنائع بــدائع ؛ق١٤١٨ ه،العلميــ كتــبدار ال

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

ــل؛ ق١٤٠٩ ه،الحبيبيــ المكتبــة ــف  تأوي مختل

 كوشــش بــه، .)ق٢٧٦.م( قتيبــه ابــن :الحــديث

 ؛العلميـه  كتـب دار ال بيروت، اسعردي، اسماعيل

ــر ــام تحري ــرعيه االحك ــة :الش ــي العالم  الحل

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

 :الفقهــاء تــذكرة؛ ق١٤٢٠ ،7الصــادق االمــام

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

 السـكيت  ابـن  :المنطق اصالح ترتيب؛ ق١٤١٤

 مجمـع  مشـهد،  بكـايي،  كوشش به، .)ق٢٤٤.م(

 :العياشـي  تفسـير ؛ ق١٤١٢ ه،االسالمي البحوث

 رســـولي كوشـــش بـــه، .)ق٣٢٠.م( العياشـــي

 ؛االســالميه العلميــة المكتبــة تهــران، محالتــي،

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

 كتـب دار ال تهـران،  آخوندي، و موسوي كوشش

                                                                       

.١٠٤، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٢٤، ص٨المجموع، ج. ١

ــالمي ــر؛ ش١٣٦٥ ه،االس ــداني الثم ــي :ال  اآلب

 ؛الثقافيه المكتبة بيروت،، .)ق١٣٣٠.م( زهرياال

آل  قــم،، .)ق٩٤٠.م( الكركــي :المقاصــد جــامع

 بن يحيي :الجامع للشرائع؛ ق١٤١١ ،:البيت

گروهـي از   كوشـش  به، .)ق٦٩٠.م( الحلي سعيد

ــم، ،فضــال ــواهر؛ ق١٤٠٥ ســيد الشــهداء، ق  ج

ــي  :الكــالم ، بــه كوشــش  .)ق١٢٦٦.م(النجف

 التــراث حيــاءر ا، دابيــروت قوچــاني و ديگــران،

ــي ــية ؛العرب ــار رد حاش ــدين  :المحت ــن عاب  اب

ــروت،، .)ق١٢٥٢.م( ــر،دار ال بيــ ؛ ق١٤١٥ فكــ

، .)ق١١٨٦.م( البحراني يوسف :الناضره الحدائق

ــه ــش ب ــدي، كوش ــم، آخون ــر ق ــالمي، نش  اس

ــدروس؛ ش١٣٦٣ ــرعيه ال ــهيد :الش  االول الش

 الرسائل؛ ق١٤١٢ اسالمي، نشر قم،، .)ق٧٨٦.م(

ــر ــم،، .)ق٤٦٠.م( الطوســـي :العشـ ــر قـ  النشـ

 المرتضـي  السـيد  :المرتضـي  رسـائل  ؛االسالمي

 قـم،  ،رجـايي  و حسيني كوشش به، .)ق٤٣٦.م(

 علـي  سيد :المسائل رياض؛ ق١٤٠٥ قرآن،دار ال

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

، .)ق٢٧٥.م( ابن ماجه :ابن ماجه سنن؛ ق١٤١٢

 التـراث  اءحي، دار ابيروت، فؤاد محمد كوشش به

 السجسـتاني  :داود ابـي  سـنن ؛ ق١٣٩٥ العربي،

 اللحـام،  محمـد  سـعيد  كوشـش  به، .)ق٢٧٥.م(

 :الترمــذي ســنن؛ ق١٤١٠ فكــر،دار ال بيــروت،

 عبـدالوهاب،  كوشـش  بـه ، .)ق٢٧٩.م( الترمـذي 

 :الكبــري الســنن؛ ق١٤٠٢ فكــر،دار ال بيــروت،

 سـنن  ؛فكـر دار ال بيـروت، ، .)ق٤٥٨.م( البيهقي

 فكر،دار ال بيروت،، .)ق٣٠٣.م( يئالنسا :النسائي

 هعبدالرحمن بـن قدامـ   :الشرح الكبير؛ ق١٣٤٨

 صـحيح ؛ لكتب العلميه، دار ا، بيروت).ق٦٨٢.م(

 كوشـش  به، .)ق٣١١.م(ابن خزيمه  :خزيمه ابن

؛ ق١٤١٢ االسـالمي،  المكتـب  مصـطفي،  محمد

 بيـروت، ، .)ق٢٥٦.م( البخـاري  :البخاري صحيح

ــر،دار ال ــحيح؛ ق١٤٠١ فك ــل ص ــلم :ممس  مس

 :ةالنجـا  صـراط  ؛فكـر دار ال بيروت،، .)ق٢٦١.م(
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علـل  ؛ ق١٤١٦ برگزيـده،  التبريزي، جواد ميرزا

بحـر   كوشـش  به، .)ق٣٨١.م( الصدوق :عيالشرا

ــوم ــف، ،العل ــةال نج ــ مكتب ؛ ق١٣٨٥ ،هالحيدري

، .)ق٢٢٤.م( الهـروي  مسـال  ابن :الحديث غريب

دار  بيـروت،  خـان،  عبدالمعيد محمد كوشش به

ابـن   :ثغريـب الحـدي  ؛ ق١٣٩٦ عربي،ال كتابال

 ه،لكتـب العلميـ  ، دار ا، بيـروت ).ق٢٧٦.م( هقتيب

 بـه ، .)ق٥٨٥.م( الحلبـي  :النزوع غنية؛ ق١٤٠٨

 ،7صـادق  امـام  مؤسسـه  قم، بهادري، كوشش

 محمـد  بـن  عبـدالكريم  :العزيـز  فتح؛ ق١٤١٧

 :الوهــاب فــتح ؛فكــردار ال ،.)ق٦٢٣.م( الرافعــي

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

ــبال ــ كت ــافي؛ ق١٤١٨ ه،العلمي ــي :الك  الكلين

ــه، .)ق٣٢٩.م( ــش ب ــاري، كوش ــران، غف دار  ته

ــبال ــالمي كت ــاب؛ ش١٣٧٥ ه،االس ــج كت  :الح

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

ــة ــم،دار ال مدرس ــاب؛ ق١٤١٠ عل ــدعاء كت  :ال

 عطاء، مصطفي كوشش به، .)ق٣٦٠.م( الطبراني

 كشــاف؛ ق١٤١٣ ه،لعلميــا كتــبدار ال بيــروت،

 كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع

ــد ــن، محم ــروت، حس ــبدار ال بي ــ كت  ه،العلمي

ــف؛ ق١٤١٨ ــوز كشـ ــل :الرمـ ــي الفاضـ  اآلبـ

 قـم،  يزدي، و اشتهاردي كوشش به، .)ق٦٩٠.م(

 منظور ابن :العرب لسان؛ ق١٤٠٨ اسالمي، نشر

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

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

 ؛المرتضـويه  مكتبةال تهران، بهبودي، كوشش به

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

 الطريحـي  :البحـرين  مجمـع ؛ ق١٤٠٦ ه،معرفال

ــه، .)ق١٠٨٥.م( ــروت، الحســيني، كوشــش ب  بي

ــاء، ــع؛ ق١٤٠٣ الوف ــدة مجم ــان الفائ  :و البره

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

؛ ق١٤١٦ اسـالمي، نشـر   قـم،  ديگـران،  و عراقي

دار  ،.)ق٦٧٦.م( النووي :المجموع شرح المهذب

حســن بــن  :مختصــر بصــائر الــدرجات ؛فكــرال

، نجــف، المطبعــة .)ق٩قـرن .م( سـليمان الحلــي 

ـ   العالمـة  :الشـيعه  مختلـف  ؛ق١٣٧٠ ه،الحيدري

؛ ق١٤١٢ اسـالمي،  نشـر  قم،، .)ق٧٢٦.م( الحلي

 الموسـوي  علي بن محمد دسي :االحكام مدارك

ــاملي ــم،، .)ق١٠٠٩.م( العـ ــت قـ  ،:آل البيـ

ــة؛ ق١٤١٠ ــري المدون ــك :الكب ــن مال ــس ب  ان

 المراســم ؛الســعاده مطبعــة مصــر، ،.)ق١٧٩.م(

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

 ألهـل  العالمي مجمعال قم، حسيني، كوشش به

 سـيد ال :الناصريات مسائل؛ ق١٤١٤ ،:البيت

و  الثقافــة رابطــة تهــران، ،.)ق٤٣٦.م( ضــيمرتال

 علـي  المستدرك؛ ق١٤١٧ ه،االسالمي عالقاتال

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

؛ ق١٤٠٦ ه،معرفدار ال بيروت، مرعشلي، كوشش

 قم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقي احمد :الشيعه مستند

 بن احمد :احمد مسند؛ ق١٤١٥ ،:آل البيت

 مصـباح ؛ دار صـادر  يـروت، ب، .)ق٢٤١.م( حنبل

ــد  فقــه بيــروت،، .)ق٤٦٠.م( الطوســي :المتهج

البيهقي  :و اآلثارمعرفة السنن ؛ ق١٤١١ ه،الشيع

دار  ، بــه کوشــش کســروي، بيــروت،.)ق٤٥٨.م(

 الشـربيني  محمد :المحتاج مغني ؛کتب العلميهال

 العربــي، التــراث حيــاء، دار ابيــروت، .)ق٩٧٧.م(

، .)ق٦٢٠.م( هامـ قد بن عبداهللا :يالمغن؛ ق١٣٧٧

 الصــدوق :المقنـع  ؛العلميـه  كتـب دار ال بيـروت، 

ــم،، .)ق٣٨١.م( ــام مؤسســة ق ــادي االم  ،7اله

 نشـر  قم،، .)ق٤١٣.م( المفيد :المقنعه؛ ق١٤١٥

 الصدوق :الفقيه يحضره ال من؛ ق١٤١٠ اسالمي،

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

ــي؛ ق١٤٠٤ اســالمي، ــب منته ــة :المطل  العالم

 :الجليل مواهب ؛سنگي چاپ، .)ق٧٢٦.م( الحلي

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

؛ ق١٤١٦ ه،العلميـ  كتـب دار ال بيروت، عميرات،

 كوشـش  بـه ، .)ق١٧٩.م( انس بن مالك :الموطّأ

 العربـي،  التـراث  حيـاء ، دار ابيـروت  فؤاد، محمد

ــذب؛ ق١٤٠٦ ــي :المهـ ــن القاضـ ــراج ابـ  البـ
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