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اطــالق  ينيو حــائر حســ ،كوفــهمســجد جــامع 

مخيـر   هـا  آن درغيـر مقـيم    مسـافر  كـه شود  مي

 )قصـر (شكسته  را ركعتى چهار نمازهاى است
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 ين حكـم تنهـا در فقـه امـام    يا ٢.بخواندتمام  يا

. يـاد شــده و در فقــه اهـل ســنت وجــود نــدارد  

ژه نمازهاي روزانه اسـت  ير ويين تخيهمچنين ا

بر پايه منابع روايي، . شود نمي يو در روزه جار

  ٣.خواندند امامان نماز خود را در مكه تمام مي

ــ ــاميه نظــر مشــهور فقب ، از احكــام يهــان ام

هاي چهارگانه مذكور، جـواز   مكان ياختصاص

اســتحباب تمــام خوانــدن نمــاز چهــار   يو حتــ

 10مسافري است كه قصد اقامـت   يركعتي برا

د يسـ  در برابـر،  ٤.ها را نـدارد  روز در اين مكان

 خوانـدن نمـاز  بر آننـد كـه   د يو ابن جن يمرتض

ر يسـا  حتـي حـرم  و اد شده يهاي  مكان درتمام 

خ صدوق و اندكي يش ٥.استواجب معصومان 

هـاي   جايو ها  ن مكانيان ايديگر نيز تفاوتي م

ــي يد ــر نم ــد و  گ ــافر  يوظبينن ــه مس ــادر را ف ن ي

  ٦.اند دانستهخواندن نماز قصر ها  مكان

ــر احاد 7نظــر مشــهورپشــتوانه  ــزون ب ــاف  ثي

تمـام   اسـت كـه   ي، احـاديث 8رييتخگر بر  داللت

 را را سـتوده و آن  ها اين مكان در خواندن نماز
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يا مصـداق   ١الهىدانش  نهانى در گنجينهرازي 

محبـــوب كـــاري ن و يار در حـــرمينمـــاز بســـ

9امبريپ
 يح برخيبه تصر. قلمداد كرده است ٢

ــا ســازگاري هــان، مقتضــاييفق ث و يــن احادي

شكسـته   نمـاز گـزاردن    كه مسافر را بهرواياتي 

ان قصـر و  يـ م رييتخ ٣فراخواندهها  ن مكانيادر 

تمـام   د بر وجـوب يابن جنپشتوانه  ٤.اتمام است

 22/حـج  25ه يآ مسجدالحرامخواندن نماز در 

 است كه حكم مسافر را در مكـه بـا سـاكن در   

خ صـدوق  يشـ  ،برابر در ٥.داند كسان ميي جا آن

بودن نماز مسافر در گر بر تمام  داللت ثياحاد

او كـه  مربوط به موردي دانسـته  را ها  ن مكانيا

شـتر  يا بيـ روز  10 قصـد اقامـت  ها  ن مكانيادر 

كمياب، به  ينظر شيخ طوسي در ٦.داشته باشد

احتمال داده كـه   7حديثي از امام باقر پشتوانه

ــا يژگــياز و ــه و مد يه ــه يمك ــدآن ن ــه باش  ك

روزه  10بـا قصـد اقامـت    تنهـا   جا آن مسافر در

به جا آورد، حتي اگـر  تمام  را شتواند نماز يم

  ٧.روز خواهد ماند 10كمتر از بداند كه 

ايـن  ات يـ جزئدربـاره   ،يدر منابع فقهي امام
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  .٣٣٢، ص٢بصار، ج؛ االست٤٢٧، ص٥ج التهذيب، ٧

 نيتـر  كه مهمياد شده  هايي شاخهر، ييحكم تخ

  :عبارتند از ها موارد آن

ـ محدوده اماکن تخ. ۱ � ق يمصـاد : ريي

 مســـجد ،مســـجدالحرام ،ن امـــاكنيـــا ينـــيقي

به  ٨.است يحسين حائر و كوفه مسجد ،9بىالن

نظر مشهور بـه   يكه حت ٩هانفقي از ياريبسباور 

 هـا  آن در كـه  يثياحاد به پشتوانه ،١٠شمار رفته

تخييـر   حكـم  ،١١نه وجود داردير مكه و مديتعب

. شـود  مدينـه مـي   و همكـ  نقاط شهرتمام  شامل

 ١٢ثيـ احاد يرا در برخـ » نيمسـجد «ر يآنان تعب

هـا دانسـته    ن مكانياشتر يشرافت بگر بر  داللت

داراي كــرده و قلمــداد  يغــالب يديــآن را ق ايــ

ــه ا ١٣.داننــد نمــي تيموضــوع ــالبت  ن گــروه ازي

نـه  ياختصاص حكم به مكه و مددرباره  فقيهان

ــد ــ ١٤ميق ــراي ي ــمول آن ب ــه و مد ا ش ــهيمك  ن

كه حكم  فقيهاني .اختالف نظر دارند ١٥كنوني
                                                                       

ــرائر، ج .٨ ــاء، ج ٣٤٣، ص١الس ــذكرة الفقه ــة ٣٦٥، ص٤؛ ت ؛ نهاي

.١٦٧، ص٢االحكام، ج

؛ محاضــرات فــي فقــه ٤٧٧، ص٢؛ المعتبــر، ج٢٨٥النهايــه، ص. ٩

.٣٢٠االماميه، ص

  .٤٥٥، ص١١الحدائق، ج .١٠

 ؛٤٤٢، ص١؛ مـن ال يحضـره الفقيـه، ج   ٥٢٤، ص٤الکـافي، ج . ١١

  .٤٢٦، ص٥ج التهذيب،

  .٤٣٢-٤٣١، ص٥ج التهذيب، ؛٥٨٧-٥٨٦، ص٤في، جالکا. ١٢

؛ بحـار  ٤٥٨، ص١١؛ الحـدائق، ج ٤٢٥، ص٣مجمع الفائـده، ج . ١٣

  .٨٧، ص٨٦االنوار، ج

؛ ٣٣٧؛ انوار الفقاهه، ص٤١٩، ص٢٠موسوعة االمام الخوئي، ج. ١٤

.٢٥٧، ص١منهاج الصالحين، تبريزي، ج

نمــوذج فــي الفقــه الجعفــري، ؛ ٣١٧، ص٨مســتند الشــيعه، ج. ١٥

  .١٤٢، ص١؛ جامع االحکام، ج٥٢٩ص



99اماكن تخيير

ــتخ ــژهر را يي ــ مســجدالحرام وي  يو مســجد النب

م يحكم به مسـجد قـد  كه  ايندرباره  اند، دانسته

توسـعه   يهـا  ا شـامل بخـش  يـ  ١داختصاص دار

ز يــ ن دو مســجد در طــول تــاريخ ن  يــافتــه اي

گسـتره  درباره  .دارند تفاوت ديدگاه ،٢شود يم

ــز    ــه و حــائر حســيني ني ــر در مســجد كوف تخيي

  ٣.اختالف است

ـ استمراري بودن حکم تخ. ۲ � بـه   :ريي

ر ييـ ، حكـم تخ يفقيهان اماماز  ياريتصريح بس

 يعنـ ي؛ اسـت  ياسـتمرار هاي ياد شده  در مكان

 ،به نماز كردهآغاز  ت قصرگزارى كه به ني نماز

 عدول كند ونماز قصر به نماز تمام  تواند از مى

ت نمـاز تمـام، آن را   يـ كـه بـا ن   يگـزار  نيز نماز

 يتوانــد نمــازش را دو ركعتــ يآغــاز كــرده، مــ

نمـاز   و قصـر  را ظهـر  نمـاز  مـثالً ا ي ٤سالم دهد

  ٥.به جا آوردتمام  را عصر

ن نوافل ظهـر و عصـر   ساقط نشد. ۳ �

نافلـه   ،يفقه امامبر پايه  :هاي تخيير در مکان

اما به  ٦.است برداشته شده از مسافرظهر و عصر 

 هـاى  نافلـه گـزاردن    ،فقيهان از يح شماريتصر
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ياد شده  هاى مكان در مسافر يبرا ظهر و عصر

ــاره، يــآنــان در اپشــتوانه  ٧.مســتحب اســت ن ب

ز بـه  يـ ار و نياست كه خواندن نماز بس ٨ياتيروا

هــاي  مكــان در يمســتحب يآوردن نمازهــا جــا

 ،فقيهـان  ازانـدكي   ٩.انـد  ب كردهيترغرا ر ييتخ

دن گزار تمام  نوافل را تنها در صورتگزاردن  

  ١٠.اند شمرده نماز جائز 

ــا. ۴ � ــده در    يقض ــوت ش ــاز ف نم

 از يكـ ياگر نماز مسافر در  :هاي تخيير مکان

 در يامـام فقيهـان   تخيير قضـا شـود،  هاي  مكان

 و قصـر  انيـ ز ميـ آن ن قضـاى  در كـه  زمينـه  اين

 تنهـا نمـاز قصـر    يـا  ١١وجـود دارد تخييـر   اتمام

 آوردن جاه ب صورت درفقط يا  ١٢واجب است

 و قصـر  ميان نماز ها، مكان اين از يكى در قضا

ــام ــر اتم ــت تخيي ــتالف ،١٣اس ــد  اخ ــر دارن . نظ

اسـت كـه بـه     ١٤ياتيگروه نخست، رواپشتوانه 
                                                                       

ــري، ج. ٧ ــده، ج ٣٣٥، ص٤ذک ــع الفائ ــواهر ٤٢٧، ص٣؛ مجم ؛ ج
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  .٣٢٠، ص٨الشيعه، ج

، کتاب الصالة؛ ١٠٩؛ النجم الزاهر، ص٤٦٨، ص١١الحدائق، ج. ١٠

.٥-٤کاشف الغطاء، ص

؛ ١٢٤، ص١؛ رســائل الکرکــي، ج٤١٣، ص٢ذخيــرة المعــاد، ج .١١

  .٢٣٤جامع عباسي، ص

ــيم، ج  .١٢ ــالحين، حک ــاج الص ــام،  ٢٧٦، ص١منه ــامع االحک ؛ ج

.٥٤٩، ص١؛ کلمة التقوي، ج١٤٢ص

؛ مسـائل  ١٩٥، صوسـيلة النجـاة  ؛ ١٦٠، ص١ئد، جايضاح الفوا .١٣

  .٥٧-٥٦فقهيه، ص
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فرمـان   ،گونه كه فـوت شـده   نماز همان يقضا

 يدر ادا گـزار  كـه نمـاز   جـا  آن داده است و از

 ١.ر اسـت يز مخيدر قضاي آن ن ،ر بودهينماز مخ

 يفـه اصـل  يوظ اند كه گروه دوم استدالل كرده

مـوارد   شكسته خواندن نماز اسـت و در  ،مسافر

ر، اصـل معـين بـودن    ييـ ن و تخيـي د ميان تعيترد

وجـوب  حكـم عـام    ؛ زيـرا تكليف حاكم است

 نماز ادا در زمينهها در نمسافر، ت اينماز قصر بر

بـر  . تخصـيص خـورده اسـت    ،تخييرهاي  مكان

نماز همچنان ذيل حكـم   يقضا ،اين حكمپايه 

 ٢.مانــد مــي يعــام وجــوب قصــر بــر مســافر بــاق

، سـوم آن اسـت كـه علـت حكـم      پشتوانه نظـر 

جـاري  تنهـا در نمازهـايي   ، شرافت مكانيعني 

پـس حكـم   . ادا شـود ها  اين مكاناست كه در 

 يقضـا جملـه   ازنمازهـا،  ديگر درباره  تخييري

  ٣.ندارد وجود، گريدهاي  مكان نماز در

بـه   :رييهاي تخ ت نماز در مکانين. ۵ �

ن يــاامــامي، مســافر در فقيهــان  ازبـاور انــدكي  

بـه   يولـ  ٤.ا اتمـام كنـد  يت قصر يد نيباها  مكان

هـا   ن مكانياا اتمام در يت قصر يمشهور، نباور 

  ٥.الزم نيست

                                                                       

.٣٢٠، ص٨؛ مستند الشيعه، ج٤١٣، ص٢ذخيرة المعاد، ج. ١

  .٣٠٠، ص٧مهذب االحکام، ج. ٢

  .١٥٨، ص١؛ کنز الفوائد، ج١٦٠، ص١ايضاح الفوائد، ج. ٣

سداد العبـاد،  ؛ ١٣٠، ص٢؛ غنائم االيام، ج١٦٦، ص١الدروس، ج. ٤

  .١٧٠-١٦٩ص

؛ ٣١١، ص٣؛ مـدارک االحکـام، ج  ٢٩، ص١المختصر النـافع، ج  .٥

  .٦٢١، ص٦مفتاح الکرامه، ج

 :هاي تخييـر  نماز جمعه در مکان. ۶ �

بـر  به رغم واجب نبودن نماز جمعـه بـر مسـافر    

 برخي فقيهانبه وجوب نماز جمعه، پايه اعتقاد 

ر بـه وجـوب   ييـ تخهـاي   مكان مسافر دردرباره 

هـان بـه   يشـتر فق يبالبتـه   ٦.باور دارند نماز جمعه

چنـين كسـي بـاور     ياستحباب نماز جمعـه بـرا  

  ٧.رنددا

ــك. ۷ � ــاز در   شـ ــات نمـ در رکعـ

، فقيهـان  يح برخـ يبه تصـر  :هاي تخيير مکان

 احكـام شــك در نمـاز بـراي مســافر در    برخـي 

گزار در  ازبا احكام شك نمهاي ياد شده  مكان

شـك  ها تفاوت دارد؛ از جملـه در   ديگر مكان

كــه  ييان ركعــت دوم و چهــارم در نمازهــايــم

دارد،  تخييــر وجــود هــا آن ميــان قصــر و اتمــام

ن يشك در ا ٨.ستياط الزم نيخواندن نماز احت

نمـاز را   ،ت قصـر باشـد  يـ نمازها حتي اگـر بـا ن  

توانـد بـا    مـي  گـزار  بلكـه نمـاز   ؛سازد يباطل نم

 ،نماز چهار ركعتيقصد به تمام،  عدول به نماز

  ٩.دهد پايان نماز را

 يا وجــوب نمــاز قصــر در پــاره. ۸ �

 يركعتـ نماز چهـار  گزاردن   اگر وقت :موارد

                                                                       

.٩٢-٩١، ص٤تذکرة الفقهاء، ج .٦

؛ مـدارک  ١٤٩، ص١٠ج ؛ الحدائق،٤٢١، ص٢جامع المقاصد، ج. ٧

  .١٨٦، ص٣تحرير الوسيله، ج

؛ ١٣٩، ص٢؛ رسـائل الکرکـي، ج  ٣٢٣، ص١قواعد االحکـام، ج  .٨

.٦٦، ص٢کشف الغطاء، ج

-٦٧، صفـي الصـالة  ؛ الواجبـات  ٣٨٠، حائري، صکتاب الصالة.٩

٦٨.
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د نماز يتخيير كم باشد، باهاي  مكان از يكيدر 

ن اگــر يهمچنــ ١.بــه صــورت شكســته ادا شــود

نماز مانند ستر تنها به اندازه نمـاز  ديگر شرايط 

باشد، شكسته خواندن نماز واجـب  فراهم  قصر

نـذر خوانـدن    فقيهـان،  يح برخيبه تصر ٢.است

نيـز موجـب   هـا   ن مكانيادر يا اتمام نماز قصر 

  ٣.يا اتمام استنماز قصر وجوب 

ــدا. ۹ � ــر در   ياقت ــه حاض ــافر ب مس

مشـهور فقهـي،   بـه بـاور    :هـاي تخييـر   مکان

حاضـر بـه مسـافر    نيـز  مسافر به حاضر و  ياقتدا

ر در ييتخهاي  مكان در اما مسافر .كراهت دارد

 ن قاعده مستثناياز اتمام،  صورت گزينش نماز

 ٥اتيـ روا به پشـتوانه  فقيهان يحتي برخ ٤.ستا

خوانـدن  تمـام   امامان به نمـاز سفارش حكمت 

بيـرون   از يريجلـوگ  راهاي ياد شـده   مكان در

اهـت  كر بـه سـبب  ان از اين مساجد يعيشآمدن 

  ٦.اند مسافر به حاضر دانسته ياقتدا

  منابع �

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

؛ ش١٣٦٣موسوي، تهران، دار الكتـب االسـالميه،   

                                                                       

؛ ١٢٢٦، ص٢؛ رسـائل الشـهيد، ج  ٣٢٣، ص١قواعد االحکـام، ج  .١

  .٢١٠صالة المسافر، سيد اصفهاني، ص

؛ جـامع  ١٩٥، ص٨؛ جواهر الکـالم، ج ١٦، ص٣کشف الغطاء، ج .٢

.٣١٤، ص١المسائل، ج

.١٥٩البيان، ص. ٣

.٦٠٨، ص١؛ کلمة التقوي، ج١٩٧، ص٣ج العروة الوثقي، .٤

.٤٥٤، ص٢علل الشرايع، ج. ٥

.١٠٢؛ النجم الزاهر، ص٣١٣محاضرات في فقه االماميه، ص .٦

کاشــف الغطــاء  ):الصــالة کتــاب(انــوار الفقاهــه 

ــاء،    .)ق١٢٦٢.م( ــف الغط ــه کاش ــف، مؤسس ، نج

محمـد بـن الحسـن بـن      :ايضاح الفوائد ؛ق١٤٢٢

، به كوشـش اشـتهاردي   .)ق٧٧١.م(يوسف الحلي 

 :االنـوار  بحـار ؛ ق١٣٨٧و ديگران، قـم، العلميـه،   

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق١١١٠.م(المجلسي 

ــي،  ــان؛ ق١٤٠٣العربــ ــهيد اال :البيــ ول الشــ

تـاج   ؛، قم، مجمع الـذخائر االسـالميه  .)ق٧٨٦.م(

، به كوشـش علـي   .)ق١٢٠٥.م(الزبيدي  :العروس

ــر،    ــروت، دار الفك ــيري، بي ــذكرة ؛ ق١٤١٤ش ت

ــاء ــي   :الفقه ــة الحل ــم، آل .)ق٧٢٦.م(العالم ، ق

الطوسـي   :تهذيب االحكـام ؛ ق١٤١٤، :البيت

ــدي،   .)ق٤٦٠.م( ــوي و آخون ــش موس ــه كوش ، ب

جــامع ؛ ش١٣٦٥ســالميه، تهــران، دار الكتــب اال

ســيد عبـداالعلي ســبزواري   :االحکـام الشـرعيه  

 :جامع المسـائل  ؛، قم، مؤسسه انصار.)ق١٤١٤.م(

، قم، دفتر معظـم  .)ق١٤٣٠.م(محمد تقي بهجت 

، .)ق٩٤٠.م(الكركـي   :جامع المقاصد ؛ق١٤٢٦له، 

ــت ــم، آل البي ــي؛ ق١٤١١، :ق ــامع عباس  :ج

ــائي   ــاملي البهـ ــ .)ق١٠٣١.م(العـ ــم، النشـ ر ، قـ

السـيد   :جمل العلم و العمـل  ؛ق١٤٢٩االسالمي، 

، نجـــف، مطبعـــة اآلداب، .)ق٤٣٦.م(المرتضـــي 

، بـه  .)ق١٢٦٦.م(النجفي  :جواهر الكالم ؛ق١٣٨٧

كوشــش قوچــاني و ديگــران، بيــروت، دار احيــاء  

يوسـف البحرانـي    :الحدائق الناضره؛ التراث العربي

ــم، نشــر  .)ق١١٨٦.م( ــدي، ق ــه كوشــش آخون ، ب

، .)ق٣٨١.م(الصدوق  :الخصال؛ ش١٣٦٣اسالمي، 

؛ ق١٤١٦به كوشش غفـاري، قـم، نشـر اسـالمي،     

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

محمد بـاقر   :ذخيرة المعاد؛ ق١٤١٢نشر اسالمي، 

 :ذكـــري؛ ، آل البيـــت.)ق١٠٩٠.م(الســـبزواري 

، :ت، قـــم، آل البيـــ .)ق٧٨٦.م(الشـــهيد االول 

شـــهيد الثـــاني ال :رســـائل الشـــهيد؛ ق١٤١٩

الكركي  :رسائل الكركي؛ ، قم، بصيرتي.)ق٩٦٥.م(

، بــه كوشــش الحســون، قــم، مكتبــة  .)ق٩٤٠.م(
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 :في شرح اللمعه ةالروضة البهي؛ ق١٤٠٩النجفي، 

، به كوشش كالنتر، قـم،  .)ق٩٦٥.م(الشهيد الثاني 

سـداد العبـاد و رشـاد    ؛ ق١٤١٠مكتبة الداوري، 

حرانـي  حسـين بـن محمـد آل عصـفور الب     :العباد

 ؛ق١٤٢١، قم، کتابفروشي محالتـي،  .)ق١٢١٦.م(

ــرائر ــس   :الس ــن ادري ــر  .)ق٥٩٨.م(اب ــم، نش ، ق

 :سفينة النجاة و مشکاة الهدي؛ ق١٤١١اسالمي، 

، نجـف،  .)ق١٣٤٤.م(احمد بن علي کاشف الغطاء 

 :صـالة المسـافر   ؛ق١٤٢٣مؤسسه کاشف الغطاء، 

ــفهاني    ــن االص ــيد ابوالحس ، بــه .)ق١٣٦٥.م(س

خوانساري، قـم، النشـر االسـالمي،     کوشش علوي

ــافر ؛ق١٤١٥ ــالة المسـ محمـــد حســـين  :صـ

ــاني   ــفهاني کمپ ــر  .)ق١٣٦١.م(االص ــم، النش ، ق

سـيد محمـد    :العروة الوثقي ؛ق١٤٠٩االسـالمي،  

، قم، النشـر االسـالمي،   .)ق١٣٣٧.م(كاظم يزدي 

عبـاس بـن    :فـي الـدين   العروة الوثقي؛ ق١٤٢٠

مؤسسـه  نجف، ، .)ق١٣٢٣.م( حسن کاشف الغطاء

، .)ق٣٨١.م(الصدوق  :علل الشرايع ؛کاشف الغطاء

ـ  البه كوشش بحر العلوم، نجف،  ، همكتبـة الحيدري

ميـرزا ابوالقاسـم القمـي     :غنائم االيـام ؛ ق١٣٨٥

، بــه كوشــش تبريزيــان، االعــالم    .)ق١٢٢١.م(

ــام؛ ق١٤١٧االســالمي،  ــد االحك ــة  :قواع العالم

؛ ق١٤١٣، قم، النشر االسالمي، .)ق٧٢٦.م(الحلي 

حسـن بـن جعفـر کاشـف الغطـاء       :کتاب الصـالة 

ــاء،    .)ق١٢٦٢.م( ــف الغط ــه کاش ــف، مؤسس ، نج

ــالة  ؛ق١٤٢٢ ــاب الص ــائري   :کت ــدالکريم الح عب

کنز  ؛ش١٣٦٢، قم، دفتر تبليغـات،  .)ش١٣٥٥.م(

سـيد عميـد    :الفوائد في حل مشـکالت القواعـد  

، به کوشـش  .)ق٧٥٤.م(الدين بن محمد حسيني 

 :الكـافي  ؛ق١٤١٦ي، واعظي، قم، النشـر االسـالم  

، به كوشـش غفـاري، تهـران،    .)ق٣٢٩.م(الكليني 

 :كشـف الغطـاء  ؛ ش١٣٧٥دار الكتب االسـالميه،  

قـم، دفتـر تبليغـات،    ، .)ق١٢٢٨.م(كاشف الغطاء 

محمد امين زين  :)فتاوي(كلمة التقوي  ؛ق١٤٢٢

ابـن   :لسـان العـرب  ؛ ق١٤١٣الـدين، قـم، مهـر،    

ــم، ادب الحــوزه، .)ق٧١١.م(منظــور  ؛ ق١٤٠٥، ق

المحقــق االردبيلــي  :البرهــان مجمــع الفائــدة و

، بــه كوشــش عراقــي و ديگــران، قــم، .)ق٩٩٣.م(

مجموعه فتاوي ابـن  ؛ ق١٤١٦انتشارات اسالمي، 

، .)ق٣٨١.م(محمد ابن الجنيد االسـکافي   :الجنيد

محاضـرات فـي فقـه     ؛ق١٤١٦قم، نشر اسالمي، 

سـيد محمـد هـادي     ):صـالة المسـافر  (االماميه 

، مشـهد، دانشـگاه   .)ق١٣٩٥.م(ميالني حسيني ال

المحقــق  :المختصــر النــافع ؛ق١٣٩٥فردوســي، 

ــي  ــه، .)ق٦٧٦.م(الحلـ ــران، البعثـ ؛ ق١٤١٠، تهـ

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

ــالمي،   ــر االس ــر  ؛ ق١٤١٢النش ــدارک تحري م

مدارك  ؛.)ق١٤٢٨.م(فضـل   بني مرتضي :الوسيله

موسـوي العـاملي   سيد محمد بن علي ال :االحكام

ــت.)ق١٠٠٩.م( ــم، آل البيــ ؛ ق١٤١٠، :، قــ

شـبيري زنجـاني، قـم، نشـر      :المسائل الشـرعيه 

شـرف الـدين    :المسائل الفقهيه ؛ق١٤٢٨الفقاهه، 

، تهـــران، مکتبـــة نينـــوي .)ق١٣٧٧.م(عــاملي  

احمــد النراقــي   :مســتند الشــيعه  ؛الحديثــه

ــت.)ق١٢٤٥.م( ــم، آل البيــ ؛ ق١٤١٥، :، قــ

، .)ق١٢٠٦.م(باقر بهبهاني  محمد :مصابيح الظالم

قم، مؤسسة العالمـة المجـدد الوحيـد البهبهـاني،     

ــر ؛ق١٤٢٤ ــي  :المعتب ــق الحل ، .)ق٦٧٦.م(المحق

 :مفتاح الكرامـه ؛ ش١٣٦٣مؤسسه سيد الشهداء، 

ــاملي    ــواد الع ــد ج ــيد محم ــه .)ق١٢٢٦.م(س ، ب

مـن  ؛ ق١٤١٩كوشش خالصي، قم، نشر اسالمي، 

، به كوشش .)ق٣٨١.م(الصدوق  :ال يحضره الفقيه

ــالمي،   ــر اس ــم، نش ــاري، ق ــاج ؛ ق١٤٠٤غف منه

، .)ق١٤٢٧.م(جواد بـن علـي تبريـزي     :الصالحين

منهـاج   ؛ق١٤٢٦، [قم، مجمع االمام المهـدي 

، .)ق١٣٩٠.م(ســيد محســن حكــيم  :الصــالحين

موسـوعة االمـام   ؛ ق١٤١٠ف، يبيروت، دار التعار

؛ ، قــم، احيــاء آثــار الخــوئي.)ق١٤١٣.م( الخــوئي

ــذب االح ــاممه ــداالعلي ســبزواري   :ک ســيد عب

النجم  ؛ق١٤١٣، قم، مؤسسة المنار، .)ق١٤١٤.م(
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سـيد محمـد بـن علـي      :الزاهر في صالة المسافر

، بــه کوشــش .)ق١٣٧٣.م(اي  کمــره حجــت کــوه

نموذج فـي فقـه    ؛ق١٤١٠موسوي، تبريز، طلوع، 

ــري ــزدي   :الجعفـ ــي يـ ــاس مدرسـ ــيد عبـ سـ

ــم، داوري، .)ق١٤٠٤.م( ــة  ؛ق١٤١٠، قــ نهايــ

، بـه كوشـش   .)ق٧٢٦.م(العالمة الحلـي   :اماالحك

ــماعيليان،    ــم، اس ــايي، ق ــه؛ ق١٤١٠رج  :النهاي

، بيروت، دار الكتـاب العربـي،   .)ق٤٦٠.م(الطوسي 

سـيد مصـطفي    :الواجبات فـي الصـالة  ؛ ق١٤٠٠

، تهـران، نشـر آثـار    .)ق١٣٩٨.م(موسوي خميني 

الحـــر العـــاملي  :وســـائل الشـــيعه ؛1االمـــام

ــ.)ق١١٠٤.م( ــم، آل البيــ ؛ ق١٤١٢، :ت، قــ

ســيد ابوالحســن اصــفهاني    :وســيلة النجــاة 

، قـم، نشـر   1، به شرح امام خمينـي .)ق١٣٦٥.م(

  .ق١٤٢٢، 1آثار االمام

  حميد رضا خراساني

���

 مسجدالحرام � امامت مقام ابراهيم

  مقامات/ 

لقـب ويـژه برخـي     :امام الحـرمين 

هاي سرشناس ديني و علمـي و بـه    چهره

  ندرت سياسي در مکه و مدينه

به معناي قصـد كـردن   » م ـ  م ـ  ا«امام از ريشه 

 ،١همراه با توجه مشتق شده و بـه معنـاي مقتـدا   
                                                                       

، ١؛ اقرب الموارد، ج»ام«، ٢٣؛ المصباح، ص٤٢٩، ص٨العين، ج .١

.»امم«، ٧١ص

. به كار رفته است ٤و راهنما ٣راه روشن ،٢پيشوا

معناي اصطالحي ايـن واژه بـه اعتبـار مـوارد و     

ام ام ؛ مانندمتفاوت است ،آن گوناگونجهات 

ــدايت و   ــام ه ــت، ام ــام جماع ــه، ام ــام  جمع ام

انصراف به امامان شيعه  اين اصطالح ٥.ضاللت

برخـي  دربـاره   گاه نيز به صورت لقـب  دارد و

و گـاهي هـم   بـه كـار رفتـه     حكمرانـان خلفا و 

تعظيم و تفخيم بزرگـان   آن را براي سنت اهل

» م ـ  ر ـ  ح«حـرم از ريشـه    ٦.انـد  برده دين به كار

به معناي مكـان يـا چيـزي اسـت كـه هتـك و       

ــرام و ح ٧يز نيســتجــا  آننقــض  ــت و احت ماي

حـرم بـه طـور مطلـق بـه كـار        هرگاه ٨.شود مي

 جـايي حرم مكه است كـه  مقصود از آن  رود،

ـ بيـرون   شناخته شده است و خوانـده   *لّآن، ح

 .شـود  مكه گفته ميتمام  بهگاهي نيز  ٩.شود مي

بـه كـار رود،    به صورت تثنيـه اين واژه هر گاه 

  ١٠.است 9النبي مدينةدو شهر مكه و مقصود 

الحرمين تركيبي اضافي بـه معنـاي امـام     امام

كـه   ايـن  در. است ،يعني مكه و مدينه ،دو حرم
                                                                       

.»امام«، ١٢٠فرهنگ فارسي، ص .٢

.»امم«، ٢٦، ص١٢العرب، ج ؛ لسان٤٢٩، ص٨العين، ج .٣

.٢٦، ص١٢لسان العرب، ج .٤

.»امام«، ١٣٧، ص١التحقيق، ج .٥

.»امام«، ٢٣٤، ص١دائرة المعارف فارسي، ج .٦

.»حرم«، ٦٣٣، ص١اقرب الموارد، ج .٧

.»حرم«، ١٨٩٥، ص٥الصحاح، ج .٨

.١٨٤، ص١؛ اقرب الموارد، ج٢٢١، ص٣العين، ج .٩

ــت .١٠ ــه لغ ــر«، ٧٧٩٢، ص٦، جنام ــوارد، ج»مينح ــرب الم ، ١؛ اق

.»حرم«، ٦٣٣ص


