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چکیده
خداوند متعال با توجه به اینکه حکیم است ،بعد از خلقت عالم و بشر ،برای تمام شئونات زندگی بشر برنامه ارائه نموده است که یکی از منابع برای به دست
آوردن این برنامه ،قران کریم است که این برنامه در سه دسته عقاید ،اخالق و احکام تقسیم میشوند .خداوند در آیات بسیاری از قرآن کریم به بیان احکام
مورد نیاز بشر پرداخته است .یکی از احکامی که در قرآن کریم آیاتی را بدان اختصاص داده است ،حج و احکام مرتبط با آن میباشد .اهمیت این وجوب
الهی در نزد خداوند به گونهای است که یکی از سورههای قرآن کریم را به نام این واجب الهی قرار داده است که در ضمن آن به بیان وجوب حج و احکام
آن پرداخته است .بنابراین الزم است که احکام الحج در این سوره مورد بررسی قرار گرفته شود که این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع
کتابخانهای به بررسی آیات االحکام مطرح شده در سوره مبارکه حج پرداخته که این بررسی ،دست آوردهای را به دنبال داشته است ،به این صورت که
احکام بیان شده در این سوره به دو دسته قابل تقسیم میباشد .دسته اول ،احکام مرتبط با وجوب حج مانند اینکه برخی قائل به افضلیت پیاده رفتن به حج
هستند ،در مورد وجوب ازاله نجاست نیز اختالفی و برخی میگوید مراد از آیه تنظیف مسجد است .دیگر اینکه در مورد مصرف قربانی نیز اختالف وجوب،
استحباب و اباحه توسط قربانی کننده وجود دارد .دسته دیگر احکام مرتبط با حج که شامل خرید و فروش و اجاره خانههای مکه و اطراف بیت اهلل الحرام
است که برخی قائل به جواز و برخی عدم میباشند ،در ادامه برخی از احکام مربوط به طواف نساء ،جایز بودن استفاده از منافعی که ذبائح به دنبال دارند،
حکم اکل و خوردن قربانی ،وجوب ذکر نام خدا در هنگام قربانی نمودن و در آخر وجوب کامل بودن قربانی مطرح شده است .البته برخی از این احکام تنها
در این سوره مطرح شدهاند و برخی دیگر احکام تکمیلکننده آنها در آیاتی دیگر بیان شده است.
کلیدواژه :حج ،وجوب حج ،آیات االحکام ،سوره حج ،فقه.

مقدمه
قرآن کریم برنامهای کامل برای تمامی شئونات زندگی انسان ارائه داده است .اولین مصدر و منبع فقه اسالمی نیز قرآن است .در قرآن کریم بیش از 411
آیه به احکام الهی اختصاص دارد ،که به "آیات االحکام " معروفاند .برخی از این آیات ،پیرامون فریضه حج نازل شدهاند .عالوه بر بیان حکم وجوب این
فریضه ،قرآن کریم در آیات دیگری نیز احکام و شرائط خاصی را برای حج بیان میکند.
با مراجعه به منابع تفسیری و فقهی مذاهب اسالمی ،در مییابیم که فقها و مفسران ،اجتهادات و تفاسیر گوناگونی از برخی آیات و واژگان قرآن کریم ارائه
کردهاند که این امر موجب تفاوت فتاوای آنان در رابطه با بسیاری از احکام و شرائط حج گشته است .فلذا الزم است که این آیات مورد بررسی قرار گرفته
شود تا بتوان به نظر صواب در این موضوع دست پیدا نمود .که این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی این موضوع
میپردازد.
در این زمینه تحقیقات مناسبی انجام پذیرفته است مانند :مقاله آیات االحکام حج با رویکرد تطبیقی در فقه نگاشته مفتح ،محمد هادی؛ نوری ،شهال.1333 :
الزم به ذکر است که مقاله فوق همانطور که نویسنده در مقدمه آن تصریح نموده است تنها برخی از آیات االحکام حج ( 3آیه) را بهصورت مختصر مورد
بررسی قرار داده و از این رو نمیتوان آن را پژوهش کاملی در رابطه با آیات االحکام حج به حساب آورد .درحالیکه بحث حج  24آیه از آیات قرآن را به
خود اختصاص داده است و این مقاله به هیچ وجه به بررسی  21آیه دیگر حج نپرداخته است.
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از این رو پژوهش پیش رو میکوشد ضمن بیان آراء مفسرین و فقها در رابطه با آیات االحکام حج در سوره مبارکه حج به صورت جداگانه ،دیدگاهها و ادلهی
آنها در زمینه وجوب حج و احکام مرتبط با حج را جداگانه تبیین نماید سپس با مقایسه آنها با یکدیگر نقاط اختالف و اشتراک آنها برجسته و احکامی را
که احیاناً از رهگذر تفسیر آیات ،استنباط کرده است بیان و بررسی کند .تالش میکند به سؤاالت زیر پاسخ مناسب داده شود.
سوال اصلی این است که آیات االحکام بیان شده در سوره مبارکه حج بیان کننده چه احکامی است؟
نقاط اتفاقی و اختالفی دیدگاههای علماء و فقهاء در مورد احکام وجوب حج چگونه است؟
اختالف و تفاوت علماء و فقها در مورد احکام مرتبط با حج چگونه است؟
 .1مفهوم شناسی حج
حج در لغت به معنای قصد (انجام کاری) است (جوهری1411 ،ق .)313 /1 :و در اصطالح فقها عبارت است از زیارت بیت اهلل الحرام در زمان خاص همراه
با انجام اعمال مخصوص در مکانهای خاص (نجفی1414 ،ق .)221 /11 :فقها حج را به سه قسم تقسیم کردهاند .حج تمتع ،قران و افراد .حج قران (نراقی،
1414ق .)216 /11 :و افراد مخصوص افرادی است که از اهالی مکه یا اطراف آن باشند .مشهور فقها افرادی را که فاصله آنها تا مسجد الحرام کمتر از 48
میل ( 16فرسخ) باشد را از اهالی مکه به حساب میآوردند .حج تمتع نیز وظیفۀ فردی است که فاصلۀ وطن وی تا مکه چهل و هشت میل یعنی شانزده
فرسخ یا بیشتر باشد (ابن ادریس1411 ،ق.)421 - 413 /1 :
 .2احکام حج در سوره حج
در سوره مبارکه حج ،آیات بسیاری به موضوع حج و بیان احکام آن اشاره میکند ،که این مباحث در دو دسته وجوب حج و احکام حج مورد بررسی قرار
گرفته میشود.
الف) وجوب حج
اولین دسته از احکام حج که مورد بررسی قرار گرفته میشود ،موضوع وجوب حج است که در این سوره چندین آیه بدان اشاره میکنند؛ مانند آیات – 26
 28و  31 – 36که در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته میشود .البته مراد از وجوب در اینجا ،بررسی اصل انجام حج و احکام مرتبط با آن مد نظر
میباشد.
«وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ أَنْ لَا تُشْرِکْ بِی شَیْئًا وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّککَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکک رِجَالًا وَعَلَی کُلِّ ضَامِرٍ
یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَییَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَۀِ الْأَنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ؛ و چون
براى ابراهیم جاى خانه را معین کردیم [بدو گفتیم] چیزى را با من شریک مگردان و خانه ام را براى طوافکنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان [و]
سجده کنندگان پاکیزه دار و در میان مردم براى [اداى] حج بانگ برآور تا [زایران] پیاده و [سوار] بر هر شتر الغرى که از هر راه دورى مى آیند به سوى
تو روى آورند .تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دام هاى زبانبسته اى که روزى آنان کرده است ببرند پس از آنها بخورید و
به درمانده مستمند بخورانید» ( حج.)28 – 26 :
آیات دیگری که به اصل تکلیف حج اشاره میکند:
«وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ فِیهَا خَیْر فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کَذَلِکَ سَخَّرْنَاهَا لَکُمْ
لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَکِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَی مِنْکُمْ کَذَلِکَ سَخَّرَهَا لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاککمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ؛ و شتران فربه را
برای شما از [جمله] شعایر خدا قرار دادیم در آنها برای شما خیر است پس نام خدا را بر آنها در حالی که برپای ایستادهاند ببرید و چون به پهلو در غلتیدند
از آنها بخورید و به تنگدست [سائل] و به بینوا [ی غیر سائل] بخورانید این گونه آنها را برای شما رام کردیم امید که شکرگزار باشید .هرگز [نه] گوشتهای
آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید ولی [این] تقوای شماست که به او میرسد این گونه [خداوند] آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به پاس آنکه
شما را هدایت نموده به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را مژده ده» (حج.)31 – 36 :
 -1استحباب حج پیاده
اولین مسئلهای که در رابطه با وجوب حج در آیات فوق بدان اشاره شده ،استحباب حج پیاده است .مشهور فقهای امامیه عقیده دارند که اگر شخص قدرت
انجام حج بهصورت پیاده را داشته باشد و حج پیاده ،موجب ضعف و ناتوانی شخص در ادای واجبات و فرائض نشود ،انجام حج پیاده نسبت به حج سواره
افضلیت دارد (طوسی1411 ،ق :ص 214؛ حلی ،بیتا.)116 /2 :
این دسته از فقها عقیده دارند که تقدم حج پیاده بر سواره در آیه دلیلی بر افضلیت آن است (السیوری ،بیتا .)263 /1 :عالوه بر این در منابع حدیثی شیعه
نیز ،احادیثی در رابطه با افضلیت حج پیاده نسبت به حج سواره وجود دارد .بهعنوان مثال رسول خدا (ص) نیز در این باره میفرماید« :هر قدمی که مرکب
زائر سوارهی کعبه ،برمیدارد هفتاد حسنه دارد ،و هر قدمی که زائر پیادۀ خانه خدا برمیدارد هفتصد حسنه از حسنات حرم را دارد .گفته شد «حسنۀ حرم»
چیست؟ فرمود :هر حسنۀ حرم ،برابر صد هزار حسنۀ میباشد» (محدث نوری1418 ،ق.)31/ 8 :
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 -2وجوب ازاله نجاست از مسجد
یکی از احکامی که علمای امامیه از «طَهِّرْ بَیْتیی» استنباط مینمایند وجوب ازاله نجاست از مساجد است .البته فقهای امامیه در رابطه با این مساله دچار
اختالفاند .بسیاری از آنها قائل به داللت مفاد آیه بر وجوب ازاله نجاست از مساجد هستند (بهبهانی1424 ،ق41 /4 :؛ ایروانی1421 ،ق144 /1 :؛ نجفی،
1414ق.)33 /6 :
استدالل کلی طرفداران این دیدگاه این است که صیغه امر (طَهِّرْ) داللت بر وجوب میکند و امر به تطهیر نیز در حقیقت به معنای ازاله نجاست است پس
امر به تطهیر مسجدالحرام ،امر به ازاله نجاست از مسجد الحرام است .از سوی دیگر تفاوتی میان کعبه (مسجد الحرام) و سایر مساجد (از این حیث) وجود
ندارد بنابراین ازاله نجاست از سایر مساجد نیز واجب است (نجفی1414 ،ق33 /6 :؛ همدانی1416 ،ق41 /8 :؛ موسوی گلپایگانی1411 ،ق322 :؛ صافی
گلپایگانی1421 ،ق22 /3 :؛ فاضل لنکرانی1424 ،ق .)238 :مرحوم قمی نیز در تفسیر عبارت فوق از امام صادق(ع) چنین روایت میکند« :یعنی نحی عن
المشرکین» (قمی .)43 /1 :1361 ،از سوی دیگر قرآن کریم علت ممنوعیت ورود مشرکین به مسجد الحرام را نجاست آنها میداند« :یَأَییُهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا
الْمُشْرِکُونَ نجَس فَلَا یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَام» (توبه)28 :
بنابراین از کنار هم قرار دادن این ادله میتوان دریافت که مقصود عبارت «طهر» نهی از ورود هرگونه نجاست به مسجد الحرام است و اگر نجاستی وارد آن
شد ازاله آن واجب است و با توجه به قول به عدم فصل میان مسجد الحرام و سایر مساجد ازاله نجاست از تمامی مساجد واجب است.
در مقابل برخی دیگر از امامیه عقیده دارند که عبارت فوق داللتی بر وجوب ازاله نجاست از مسجد ندارد .این دسته از فقها اینگونه استدالل میکنند که
حضرت ابراهیم (ع) مخاطب امر بوده است و دلیلی نداریم که طهارت در زمان وی به معنی طهارت مصطلح در زمان ما باشد بنابراین باید طهارت را بر
معنای لغوی آن حمل کنیم که عبارت است از نظافت به معنای عام آن .بنابراین آیه فوق داللت بر وجوب تنظیف مسجد الحرام میکند نه وجوب ازاله
نجاست از آن (خویی1418 ،ق.)244 /3 :
در پاسخ به این دیدگاه باید بگوییم اگر بپذیریم که مقصود از طهارت در این آیه معنای لغوی آن است نه اصطالحی ،در این صورت این آیه به طریق اولی
داللت بر وجوب ازاله نجاسات مصطلح میکند (فاضل لنکرانی1424 ،ق.)233 :
 -3وجوب حج
مفسرین و فقهای امامیه عقیده دارند که عبارت «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ» داللت بر وجوب حج میکند (مدنی کاشانی1411 ،ق 11/1 :و 12؛ بحرانی،
1423ق112 /1 :؛ طبرسی .)44 /3 :1311 ،زیرا ندای به حج امر به حج است (جرجانی1414 ،ق .)341 /1 :و فعل امر «أَذِّنْ» امر میکند که به مردم را به
حج ندا کن و وجوب حج را به آنان اعالم کن (طبرسی.)128 /1 :1312 ،
بنابراین خداوند متعال پیامبر را مأمور به ابالغ وجوب حج به مردم کرده است (کاظمی ،بیتا.)118 /2 :
در منابع حدیثی و تفسیری امامیه نیز روایاتی در این باره وجود دارد .بهعنوان مثال عقبۀ بن بشیر از امام (ع) چنین روایت میکند که حضرت ابراهیم (ع)
مردم را اینگونه به حج فراخواند« :ای مردم همانا من ابراهیم خلیل اهلل هستم ،همانا خداوند به شما امر کرده است که که این خانه را زیارت کند پس مردم
آن را زیارت کردند( »... .عروسی حویزی1414 ،ق.)484 /3 :
همانطور که مالحظه کردیم میان مفسران در رابطه با اینکه مخاطب «أَذِّن» کیست اختالف نظر وجود دارد .از این رو برخی از منابع تفسیری این اشکال
را مطرح کردهاند که اگر قائل شویم خطاب در این آیه به رسول اکرم (ص) و موجودین بوده است این آیه داللت بر وجوب حج بر مسلمانان میکند اما اگر
قائل شویم مخاطب حضرت ابراهیم (ع) و مردم آن دوره بوده است ،نمیتوان وجوب حج بر مسلمانان را از این آیه استنباط کرد مگر اینکه قائل به جواز
استصحاب حکم شرایع سابق باشیم (جرجانی1414 ،ق.)341 /1 :
در این رابطه باید بگوییم که مشهور اصولیان قائل به جواز استصحاب احکام شرایع سابق و استصحاب عدم نسخ آنها هستند (عراقی1411 ،ق.)111 /3 :
در واقع مشهور اصولیها در بقاء مستصحب در مواردی که حکمی از شرایع سابق است ،مادام علم به نسخ نداشته باشند ،فرقی میان احکام این شریعت و
شرایع قبلی قائل نیستند (در این مساله نیز ادله و قرائن متعددی مبنی بر وجوب حج وجود دارد) پس همانطور که "التنقض"به هنگام شک در بقاء حکمی
به خاطر وجود نسخی ،در شریعت خودمان جاری است ،در مورد شک در بقاء حکم شرایع پیشین با احتمال نسخ در شریعت اسالم نیز جاری است (خویی،
بیتا383 /3 :؛ خمینی.)341 :1418 ،
عالوه بر این آیه و آیات دیگر فقهای امامیه به دو دلیل دیگر در رابطه با وجوب حج استناد میکنند که این دو دلیل عبارتاند از:
 -1روایات
در منابع حدیثی شیعه روایات فراوانی در رابطه با وجوب حج وجود دارد بهعنوان مثال در روایت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) چنین آمده است« :همانا
به یکبار حج امر شده است نه بیشتر از آن» (حر عاملی1413 ،ق.)13 /11 :
 -2اجماع مسلمین
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وجوب حج از مسائل اجماعی مسلمانان است به گونهای که فقها منکر وجوب حج را در ردیف کفار قرار میدهند (خویی1418 ،ق .)3 /26 :الزم به ذکر
است که وجوب حج فوری است (نجفی1414 ،ق.)223 /11 :
فقهای امامیه شرایطی را نیز برای وجوب حج بیان میکنند که عبارتاند از :بلوغ و کمال عقل ،استطاعه و حریت (نجفی1414 ،ق.)248 ،241 ،223 /11 :
 -4احکام مصرف قربانی
فقهای امامیه در رابطه موارد مصرف قربانی که در آیات فوق بدان اشاره شده است اختالف نظر دارند (بحرانی1414 ،ق41 /11 :؛ موسوی عاملی1411 ،ق:
 .)43 ،42 /8برخی عقیده دارند که آیات فوق داللت بر وجوب اکل توسط صاحب قربانی دارد (موسوی عاملی1411 ،ق43 /8 :؛ ابن ادریس1411 ،ق/1 :
 .)438زیرا صیغه امر ظهور در وجوب دارد (اردبیلی ،بیتا221 :؛ علوی عاملی ،بیتا .)413 /3 :برخی دیگر نیز عقیده دارند که آیات فوق داللت بر اباحه دارد.
زیرا در دوره جاهلیت اشخاص از خوردن گوشت قربانی کراهت داشتند (طبرسی44 /3 :1311 ،؛ نراقی1414 ،ق .)331-332 /12 :از این رو با توجه به
اینکه توهم حظر وجود داشته است آیه فوق نازل و این توهم را رفع کرده است (طبرسی .)131 /1 :1312 ،و با توجه به اینکه توهم بعد از حظر نیز داللت
بر بر اباحه دارد( نه استحباب) (آخوند خراسانی1413 ،ق .)11-16 /1 :پس آیه فوق تنها داللت بر اباحه دارد.
برخی دیگر نیز عقیده دارند که اکل از قربانی در اینجا مستحب است (حلی1414 ،ق 321 /8 :؛نجفی1414 ،ق161 /13 :؛ طوسی1381 ،ق.)333 /1 :
برخی دیگر نیز عقیده دارند که امر اولی داللت بر ترخیص دارد و امر دوم ظهور در الزام دارد (طباطبایی1411 ،ق.)311 /14 :
برخی از امامیه عقیده دارند که اگر مقصود «هدی» باشد هر دو امر داللت بر وجوب دارند (کاشانی1423 ،ق.)388 /4 :
البته واضح است که محل نزاع هدی تمتع است (نراقی1414 ،ق .)332 /12 :زیرا از این عبارت که قرآن کریم دستور به اکل گوشت قربانی میدهد میتوان
نتیجه گرفت که این قربانی برای کفاره نیست زیرا در کفاره باید گوشت آن را صدقه داد و نمیتوان از گوشت آن خورد .از این رو از امر به اینکه از گوشت
قربانی بخورید ،میتوان نتیجه گرفت که مقصود از قربانی در اینجا قربانی کفّاره نیست ،چه آنکه در کفّاره حتّی پوست و موی حیوان ذبح شده را باید صدقه
داد ،بلکه یا أضحییه است یا قربانی حجّ قران و یا قربانی حجّ تمتّع میباشد( .السیوری ،بیتا .)313 /1 :عالوه بر این اختالف تنها در قربانی تمتع است زیرا
اتفاق نظر وجود دارد که خوردن از أضحییه و قربانی حجّ قران مستحب است اختالف تنها در قربانی تمتّع است (نجفی1414 ،ق.)141 /13 :
مشهور امامیه عقیده دارند که مستحب است قربانی به سه قسمت مساوی (طبرسی1411 ،ق .)438 /1 :تقسیم گردد :یک سوم جهت اکل ،یک سوم جهت
صدقه (به سائل) و یک سوم جهت هدیه (به فردی که در هنگام ذبح خود را در معرض حجگزار قرار میدهد اما سؤال نمیکند) (نجفی1414 ،ق141 /13 :؛
طوسی1381 ،ق333 /1 :؛ طبرسی1411 ،ق .)332 /1 :دلیل آنها نیز آیه  36حج است که سه مصرف برای قربان تعیین نموده (کاظمی ،بیتا124 /2 :؛
طوسی1381 ،ق .)333 /1 :و میفرماید« :فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»
ب) احکام حج
 -1آیه 24
«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاککفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ؛ بی
گمان کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام که آن را برای مردم اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین یکسان قرار دادهایم جلو گیری میکنند و
[نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از حق] منحرف شود او را از عذابی دردناک میچشانیم» (حج.)24 :
الف) بیع و اجاره خانههای مکه
فقها و مفسرین امامیه در رابطه با جواز بیع و اجاره خانههای مکه اختالف نظر دارند (جرجانی1414 ،ق ،1 :ص  .)418عدهای از آنها عقیده دارند که بر
اساس آیه فوق خرید و فروش و اجاره خانههای مکه جایز نیست (طوسی1411 ،ق188 /3 :؛ ابن ادریس1411 ،ق644 /1 :؛ طبرسی1411 ،ق426 /1 :؛
کاظمی ،بیتا .)281 /2 :زیرا بر اساس عبارت «سَوَاءً الْعَکِفُ فِیهِ وَ الْبَاد» تمامی افراد در استفاده از آنها یکسان بوده و میتوانند از آنها استفاده نمایند.
در مقابل بسیاری دیگر چنین دیدگاهی را قبول ندارند (جرجانی1414 ،ق413 /1 :؛ السیوری ،بیتا334 /1 :؛ حلی1413 ،ق )361 /4 :و قائل به کراهت منع
حجاج از سکنی در خانههای مکه شدهاند (نجفی1414 ،ق48 /21 :؛ اردبیلی1413 ،ق.)423 /1 :
ادله گروهی که قائل به منع شدهاند عبارت است از:
الف -استدالل به قرآن
کیفیت استدالل بدین صورت است که بر اساس آیه  1اسراء مقصود از مسجد الحرام تمامی سرزمین مکه است و قرآن کریم سپس در آیه  24حج در رابطه
با مسجد الحرام میفرماید« :سَوَاءً الْعَکِفُ فِیهِ وَ الْبَادِ» بر این اساس میان افراد مقیم مکه و زائرین در رابطه با ملکیت این سرزمین تفاوتی وجود ندارد (طوسی،
1411ق183 /3 :؛ کاظمی ،بیتا.)281 /2 :
ب -روایات
برخی به روایات استدالل کردهاند:
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 -1حضرت علی (ع) به عامل خویش در مکه چنین مینویسد« :به مردم مکه فرمان بده از کسانی که در این منطقه مسکن میگیرند اجاره نگیرند ،زیرا
خداوند میفرماید« :عاکف و بادی در آن مساویاند» ،مقصود از عاکف مقیم مکه ،و بادی آن شخصی است که از دیار دیگر به حج میرود و اهل مکه نیست.
خداوند ما و شما را به آنچه محبوب اوست موفق نماید .و السّالم» (یزدی1414 ،ق 321 /1 :؛ بروجردی.)662 /22 :1386 ،
 -2روایت امام باقر (ع) از امام علی (ع) که ایشان بر اساس آیه فوق اجاره خانههای مکه را مکروه میدانسته است« :اجاره خانههای مکه کراهت دارد و آیه
قرء سَواءً الْعاککفُ فِیهِ وَ الْبادِ" را قرائت نمود» (عروسی حویزی1414 ،ق.)481 / 3 :
 -3روایت امام صادق (ع) که میفرماید اولین کسی که در مکه برای خانهاش در قرار داده و حجاج را از ورود به خانهاش منع کرده معاویه بوده است ایشان
سپس در ادامه میفرماید که مردم (زائرین در گذشته) که وارد مکه میشدند شخص زائر به (منزل) شخص مقیم در مکه میرفت تا اینکه نیازهای وی
برطرف میشد ( ...کلینی1423 ،ق.)141 / 8 :
 -4روایت امام صادق (ع) مبنی بر کراهت قراردادن درب برای خانههای مکه تا حجاج بتوانند با آنها در منزل سکنی گزیده و حاجات خود را برطرف نمایند.
(حر عاملی1413 ،ق.)263 /13 :
 -4روایت حسین بن ابی العالء که میگوید :امام صادق (ع) آیه سَواءً الْعاکفُ فِیهِ وَ الْبادِ را قرائت کرد و سپس فرمود :در آغاز خانههای مکه ،در نداشت،
نخستین کسی که برای خانه خود در گذاشت معاویه بود ،و سزاوار نیست هیچکس حجاج را از خانهها و منازل مکه منع کند( .طوسی.)421 /4 :1411 ،
ج -اجماع
مرحوم شیخ طوسی در رابطه با عدم جواز بیع و اجاره خانههای مکه ادعای اجماع میکند (طوسی1411 ،ق.)131 /3 :
نقد و بررسی ادله
در رابطه با ادله فوق باید بگوییم همانطور که پیش از این بیان نمودیم نمیتوان از آیه  1اسراء چنینی استنباط نمود که مقصود از مسجدالحرام تمام مکه
است .در رابطه با احادیث نیز باید بگوییم که این احادیث داللتی بر نهی ندارند بلکه روایات فوق یک حکم استحبابی را بیان میکنند مبنی بر اینکه مستحب
است اهل مکه هر گونه تسهیالتی برای زوار خانه خدا قائل شوند و هیچگونه اولویت و امتیازی برای خود نسبت به آنها حتی در خانهها قائل نشوند (مکارم
شیرازی .)63 /14 :1314 ،و برخی از احادیث ذکر شده نیز به صراحت کراهت (نه حرمت) اخذ اجاره را بیان میکنند.
عالوه بر این در منابع روایی روایتی وجود دارد که برخی از صحابه پس از ماجرای فتح مکه اقدام به خردید منزل در مکه کردند و رسول خدا (ص) نیز از
آن نهی نکرد (السیوری ،بیتا.)334 /1 :
در رابطه با اجماع نیز باید بگوییم با وجود اختالف میان فقها و مفسرین امامیه چنین اجماعی تحقق نیافته است ،زیرا وجود اختالف بین آنها نشان از عدم
اجماع است.
 -2آیه 23
«ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن [=کعبه]
طواف به جای آورند» (حج.)23 :
الف) حلق یا تقصیر
مفسرین در رابطه با معنای «ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُم» اختالف نظر دارند.
ابن عباس عقیده دارند که مقصود از عبارت فوق انجام دادن باقی مانده اعمال حج است (طوسی ،بیتا .)311 /1 :اما دلیلی برای این دیدگاه بیان نمیکند.
برخی دیگر عقیده دارند که مقصود از عبارت «ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُم» حلق یا تقصیر است که باید بعد از ذبح انجام گیرد (اردبیلی ،بیتا .)228 :زیرا «تَفَث» در
اصل به معنی چرک ناخن و غیره است که الزم است از بدن زایل شود (راغب اصفهانی .)164 :1383 ،و"قضای تفث" به معنای قضای ازاله چرکهاست که
در ایام احرام در بدن پیدا شده ،مانند ناخن ،مو ،و امثال آن است (جرجانی1414 ،ق.)343 /1 :
همچنین در آیه قبل بحث لزوم قربانی مطرح شده است و سپس این آیه با کلمه «ثم» آغاز میگردد که این واژه برای بیان ترتیب است و پس از مناسک
ذبح نیز ،بحث حلق یا تقصیر مطرح میگردد (کاظمی ،بیتا.)121 /2 :
در منابع روایی شیعه نیز روایاتی در تأیید دیدگاه فوق وجود دارد:
 -1از عبد اللّه بن سنان روایت شده است که گفت :به نزد امام صادق علیه السّالم رفتم و عرض کردم« :خدا مرا فدایت کناد! معنی قول خدای عزّ و جلّ :ثُمَّ
لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ چیست؟ فرمود :گرفتن شارب و چیدن ناخنها و مانند اینها است .عرض کردم :فدایت شوم ،پس چگونه است که ذریح محاربی برای من
حکایت کرد که شما فرمودهای« :لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» دیدار امام است .و «لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» آن مناسک است .فرمود :ذریح راست گفته است ،و تو نیز راست گفتی.
قرآن ظاهری دارد و باطنی ،و چه کسی بمانند ذریح باری از اسرار را تحمّل میکند؟! و امّا قول خدای عزّ و جلّ« :وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» روایت شده
است که مقصود طواف نساء است( ».صدوق1413 ،ق.)484 /2 :
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 -2در روایت نضر از عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّالم نیز چنین آمده است« :تفث موئی که باید ازاله شود و چیزهایی از قبیل چرک و بو در
پوست انسان است»( .صدوق1414 ،ق218 :؛ حر عاملی1413 ،ق)212 /14 :
 -3محمد بن مسلم ،از امام باقر علیه السّالم در تفسیر عبارت ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ چنین روایت کرده است که امام (ع) فرمود« :آن عبارت از زدن شارب و
گرفتن ناخن است» (صدوق1413 ،ق)484 /2 :
بر اساس این روایات مشهور فقهای امامیه عقیده دارند که عبارت «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» بر وجوب حلق یا تقصیر داللت دارد (مومن1421 ،ق218 :؛ مدنی
کاشانی1411 ،ق4 /4 :؛ سبزواری1413 ،ق141 /14 :؛ محقق داماد1411 ،ق.)342 /3 :
البته برخی از منابع امامیه نیز عقیده دارند که مقصود این عبارت اعم از حلق و تقصیر و سایر افعال حج است (ابن زهره1411 ،ق .)132 :از دید آنها این
عبارت بر لزوم انجام تمام افعال باقی مانده از مراسم حج (مانند حلق یا تقصیر و طواف) داللت میکند.
ب) طواف نساء
فقها و مفسرین مذاهب در رابطه با اینکه مقصود از طواف در این آیه کدام طواف است اختالف نظر دارند (اردبیلی ،بیتا.)228 :
مشهور امامیه عقیده دارند که مقصود طواف نساء است (طوسی ،بیتا311 /1 :؛ طباطبایی1411 ،ق .)311 /14 :در منابع حدیثی روایاتی نیز در این باره
وجود دارد که مقصود از طواف در این عبارت طواف نساء است( .کلینی1411 ،ق.)413/ 4 :
عالوه بر این ممکن است از عبارت" ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ" این معنی نیز برداشت شود که عالوه بر پاک کردن بدن از چرک و موهای زائد برای تکمیل آن باید
از بوی خوش نیز استفاده شود ،و استفاده از بوی خوش در حج نیز تنها بعد از طواف و سعی زیارت جائز است و طبعاً در این حال طواف دیگری جز طواف
نساء بر ذمه شخص باقی نمانده است (مکارم شیرازی.)83 /14 :1314 ،
بر اساس فقه امامیه از جمله اعمال واجب در حج و عمره مفرده (نه عمره تمتع) طواف نساء است .این عمل بر مردان ،زنان ،اشخاص خنثی ،خصی و افراد
نابالغ واجب است (حلی1414 ،ق)211 :
پس از احرام ،برخی از امور بر محرم حرام میگردد که از جمله آنها استمتاع از زنان است .با انجام حلق و تقصیر بهره مندی از بوی خوش و زن همچنان بر
شخص حرام است و الزم است شخص طواف نساء را بجا آورد (محقق حلی1418 ،ق241 /1 :؛ السیوری ،بیتا.)311 /1 :
کیفیت طواف نساء همچون طواف حج و عمره است و طائف میبایست پس از طواف دو رکعت نماز آن را پشت مقام ابراهیم بجا آورد (نراقی1414 ،ق/13 :
.)21
 -3آیه 33
«لَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ برای شما در آن [دامها] تا مدتی معین سودهایی است سپس جایگاه [قربانی کردن آنها و
سایر فرایض] در خانه کهن [=کعبه] است» (حج.)33 :
الف) جواز استفاده از منافع ذبائح
ضمیر " ها" در فیها به شعانر باز میگردد (طباطبایی1411 ،ق .)314 /14 :بسیاری از مفسرین عقیده دارند که مقصود از شعائر ذبائح حج است (مغنیه،
1424ق .)321 /4 :زیرا بر اساس برخی روایات در صدر اسالم گروهی از مسلمانان عقیده داشتند هنگامی که شتری یا یکی دیگر از چهار پایان به عنوان
قربانی تعیین میشد و از راههای دور و نزدیک آن را با خود به سوی احرام گاه ،و از آنجا به سوی سرزمین مکه میآوردند ،نباید بر آن مرکب سوار شد ،و
نباید شیر آن را بدوشند و از آن استفاده کنند ،و به کلی آن را از خود جدا میپنداشتند ،قرآن این تفکر خرافی را نفی کرده ،میگوید :از برای شما در این
حیوانات قربانی منافع و سودهایی است تا زمان معین (یعنی تا روز ذبح آنها) فرا رسد (مکارم شیرازی.)38 /14 :1314 ،
در منابع روایی نیز احادیثی در تأیید این دیدگاه وجود دارد .بهعنوان مثال صباح کنی از امام صادق (ع) چنین روایت میکند که امام در تفسیر آیه فوق
فرمود« :اگر نیاز به سواری دارد بر آن سوار شود ،ولی آن حـیـوان را بـه زحمت نیفکند ،و اگر شیر دارد شیرش را بدوشد ،اما برای دوشیدن شیر آن را در
فشار قرار ندهد» (کلینی1411 ،ق .)433 /4 :اگر نیاز به سواری دارد بر آن سوار شود ،ولی آن حیوان را به زحمت نیفکند ،و اگر شیر دارد شیرش را بدوشد،
اما برای دوشیدن شیر آن را در فشار قرار ندهد.
از این رو فقهای امامیه عقیده دارند که استفاده از منافع قربانی مانند شیر آن (درصورتی که قربانی فرزند نداشته باشد یا اگر فرزند شیرخواری دارد استفاده
از مازاد غذای فرزندش) و سواری گرفتن از آن (به شرطی که موجب مشقت حیوان نگردد) جایز است (محقق داماد1411 ،ق .)234 /3 :شیخ طوسی در
این باره ادعای اجماع نموده است (طوسی1411 ،ق.)48 /6 :
برخی از مفسرین امامیه عقیده دارند که مقصود از شعائر مناسک حج است ،از دید آنها مقصود از آیه منافعی است که در ایام حج از راه خرید و فروش عاید
زائران میشود ،که سرآمد مناسک حج کنار خانه خدا است ،چون آنجا آخرین عمل ،که همان طواف است انجام میشود (طباطبایی1411 ،ق.)314 /14 :
 -4آیه 31 - 36
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وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ فِیهَا خَیْر فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کَذَلِکَ سَخَّرْنَاهَا لَکُمْ
لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَکِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَی مِنْکُمْ کَذَلِکَ سَخَّرَهَا لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاککمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ؛ و شتران فربه را
برای شما از [جمله] شعایر خدا قرار دادیم در آنها برای شما خیر است پس نام خدا را بر آنها در حالی که برپای ایستادهاند ببرید و چون به پهلو در غلتیدند
از آنها بخورید و به تنگدست [سائل] و به بینوا [ی غیر سائل] بخورانید این گونه آنها را برای شما رام کردیم امید که شکرگزار باشید .هرگز [نه] گوشتهای
آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید ولی [این] تقوای شماست که به او میرسد این گونه [خداوند] آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به پاس آنکه
شما را هدایت نموده به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را مژده ده» (حج.)31 – 36 :
الف) حکم اکل
فقها و مفسرین در رابطه با اینکه مقصود از اکل در اینجا وجوب است یا اباحه یا استحباب اختالف نظر دارند.
برخی قائل به وجوب اکل شدهاند زیرا امر در اینجا ظهور در وجوب دارد (مکارم شیرازی :1314 ،ج ،14ص  .)118عده دیگری در اینجا قائل به اباحه شدهاند
زیرا این امر ،امر بعد از توهم حظر است که ظهور در اباحه دارد (طبرسی .)131 /1 :1312 ،عده دیگری نیز قائل به استحباب اکل شدهاند (نجفی1414 ،ق:
.)161 /13
از این عبارت که قرآن کریم دستور به اکل گوشت قربانی میدهد میتوان نتیجه گرفت که چنین شتری برای کفاره نیست زیرا در کفاره باید گوشت آن را
صدقه داد و نمیتوان از گوشت آن خورد .از این رو از امر به اینکه از گوشت قربانی بخورید ،میتوان نتیجه گرفت که مقصود از قربانی در اینجا قربانی کفّاره
نیست ،چه آنکه در کفّاره حتّی پوست و موی حیوان ذبح شده را باید صدقه داد ،بلکه یا أضحییه است یا قربانی حجّ قران و یا قربانی حجّ تمتّع میباشد
(السیوری ،بیتا .)313 /1 :عالوه بر این اختالف تنها در قربانی تمتع است زیرا اتفاق نظر وجود دارد که اکل از أضحییه و قربانی حجّ قران مستحب است
اختالف تنها در قربانی تمتّع است (نجفی1414 ،ق.)141 /13 :
ب) وجوب ذکر نام
عبارت «فَاذْکُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَیهْ» نیز داللت بر وجوب ذکر نام خدا در هنگام نحر دارد (طوسی ،بیتا .)318 /1 :البته ذکر نام خدا به هنگام ذبح حیوانات یا نحر
کردن شتر کیفیت خاصی ندارد و هر گونه نام خدا را ببرند کافی است و ظاهر آیه نیز به همین مطلب داللت دارد همان است ولی در بعضی از روایات ذکر
مخصوصی در ذکر شده است که در واقع بیان فرد کامل است (مکارم شیرازی.)111 /14 :1314 ،
ج) وجوب کامل بودن قربانی
برخی مفسرین در رابطه با عبارت فوق عقیده دارند که واجب است که قربانی واجب ،تمام الخلقه باشد و الغر و ناقص الخلقه نباشد و جملۀ «لَکُمْ فیها
خَیْر»؛ از دید آنها به این مطلب اشاره دارد .زیرا در حیوان ناقص و الغر ،خیر و برکتی نیست (السیوری ،بیتا.)314 /1 :
به نظر میرسد که آیه ظهوری در وجوب کامل و تام االجزاء بودن قربانی نداشته باشد بلکه در مقام بیان این مطلب است که برای شما در چنین حیواناتی
خیر و برکت است زیرا از یک طرف از گوشت آنها استفاده میکنید و دیگران را اطعام مینمایید و از طرف دیگر به خاطر این ایثار و گذشت و عبادت
پروردگار از نتائج معنوی آن بهرهمند خواهید شد (مکارم شیرازی.)111 /14 :1314 ،
نتیجه گیری
بعد از بررسیهایی که در زمینه احکام حج با تأکید بر آیات االحکام سوره مبارکه حج انجام گرفت ،نتایجی به دست آمد .اینکه احکام بیان شده در این
سوره ،شامل احکام وجوب حج و احکام مرتبط با حج میباشد:
دسته اول ،احکام وجوب حج است ،که در این سوره بدان اشاره شده و شامل استحباب حج پیاده ،وجوب ازاله نجاست از مسجد که مراد تمام مساجد من
جمله مسجد الحرام و مسجد النبی است ،وجوب حج که بر افرادی که مستطیع اند ،واجب است و همچنین شامل احکام مصرف قربانی است.
دسته دیگر ،احکام کلی مرتبط با حج است ،که شامل جواز یا عدم جواز بیع و اجاره خانههای مکه ،احکام حلق یا تقصیر ،طواف نساء ،جواز استفاده از منافع
ذبائح ،حکم اکل ،وجوب ذکر نام خدا در هنگام قربانی و همچنین وجوب کامل بودن قربانی است.
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شیخ صدوق ،محمّد بن علی بن بابویه ،المقنع ،مؤسسه امام هادی علیه السالم1414 ،ق ،قم.
.23
 ،-------------------------من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1413 ،ق ،قم ،دوم..24
شیخ طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،الخالف ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1411 ،ق ،قم.
.24
 ،--------------------------المبسوط فی فقه اإلمامیۀ ،المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ1381 ،ق ،تهران ،سوم..26
 ،-----------------------النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ،دار الکتاب العربی1411 ،ق ،بیروت ، ،دوم..21
 ،------------------------االستبصار فیما اختالف من األخبار ،دار الکتب اإلسالمیۀ1331 ،ق ،تهران..28
 ،-------------------------تهذیب األحکام (تحقیق خرسان) ،دار الکتب اإلسالمیه1411 ،ق ،تهران ،چهارم..23
 ،------------------------التبیان فی تفسیر القرآن ،دار احیاء التراث العربی ،بی تا ،بیروت..31
شیخ کلینی ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،دار الکتب اإلسالمیۀ1411 ،ق ،تهران ،چهارم.
.31
صافی گلپایگانی ،علی ،ذخیرۀ العقبی فی شرح العروۀ الوثقی ،گنج عرفان1421 ،ق ،قم.
.32
طباطبایی سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،دفتر انتشارات اسالمی جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم1411 ،ق ،قم.
.33
طبرسی فضل بن حسن ،تفسیر جوامع الجامع ،انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم1311 .ش ،تهران.
.34
 ،--------------مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات ناصر خسرو1312 ،ش ،تهران.،.34
 ،--------------المؤتلف من المختلف بین أئمۀ السلف ،مجمع البحوث اإلسالمیۀ1411 .ق ،مشهد..36
طوسی ،محمد بن علی بن حمزه ،الوسیلۀ إلی نیل الفضیلۀ ،انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی  -ره1418 .ق) ،قم.
.31
عروسی ،حویزی عبد علی ،تفسیر نور الثقلین ،انتشارات اسماعیلیان1414 ،ق ،قم.
.38
عالمه حلّی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ،تذکرۀ الفقهاء (ط  -الحدیثۀ) ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم1414 .ق ،قم.
.33
 ،-----------------------------مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،.41
1413ق ،قم ،دوم.
 ،------------------------إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1411 ،ق،.41
قم.
علوی عاملی ،میر سید احمد ،مناهج األخیار فی شرح االستبصار ،مؤسسه اسماعیلیان ،بی تا ،قم.
.42
فاضل موحدی لنکرانی ،محمد ،مناسک حج (فاضل) ،انتشارات امیر قلم1423 ،ق ،قم.
.43
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قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،دار الکتاب1361 ،ش ،قم.
کاشانی ،مال فتح اهلل ،زبدۀ التفاسیر ،بنیاد معارف اسالمی1423 ،ق ،قم.
کاظمی ،فاضل ،جواد بن سعد اسدی ،مسالک األفهام إلی آیات األحکام ،بی نا ،بیتا ،بی جا( ،بر اساس نرم افزار جامع الفقه)
محقق حلی ،نجم الدین ،جعفر بن حسن ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،مؤسسه اسماعیلیان 1418 ،ق ،قم ،دوم.
محقق داماد ،سید محمد،کتاب الحج چاپخانه مهر1411 ،ق ،قم.
مدنی کاشانی ،حاج آقا رضا ،براهین الحج للفقهاء و الحجج ،مدرسه علمیه آیۀ اهلل مدنی کاشانی1411 ،ق ،کاشان.
مغنیه محمد جواد ،تفسیر الکاشف ،دار الکتب اإلسالمیۀ1424 ،ق ،تهران.
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،دار الکتب اإلسالمیۀ1314 ،ش ،تهران.
موسوی عاملی ،محمد بن علی ،مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم 1411 ،ق ،بیروت.
موسوی گلپایگانی ،سید محمد رضا ،کتاب الطهارۀ (للگلبایگانی) ،دار القرآن الکریم1411 ،ق ،قم.
مؤمن قمّی ،علی ،جامع الخالف و الوفاق ،زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم1421 ،ق ،قم.
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربی ،هفتم 1414 ،ه ق ،بیروت.
نراقی ،مولی احمد بن محمد مهدی ،مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم1414 ،ق ،قم.
نوری ،حسین بن محمد تقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم1418 ،ق ،قم.
یزدی ،محمد ،فقه القرآن ،مؤسسه اسماعیلیان1414 ،ق ،قم.

