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چکيده

نخستين عمل در مناسک حج و عمره ،احرام است .امام صادق 7فرمود :احرام از میقاتهای
پنجگانهای که رسول خدا معین کرده ،انجام می شود .هر مسلماني بايد براي انجام مناسک حج
مواقيت را بشناسد و از آنجا محرم شود»؛ و در حريم يار بدون احرام نميتوان وارد شد؛ اما کساني
که به هر دليلي نتوانند از مواقيت منصوص محرم شــوند ،آيا ميتوانند از محاذات ميقات محرم
شــوند و به ميقات نروند يا بايد به محاذات هر ميقات رســيدند ،از همانجا محرم شوند؟ مشهور
فقيهان اماميه و عامه و به اجماع آنها ،احرام از محاذي مواقيت را احرام از خود مواقيت دانستهاند
و ميقاتيت را دخيل در حکم ندانستهاند .گرچه ميقات بودن محاذي مسجد شجره از بين مواقيت
اتفاقي اســت ،ولي در بقيه مواقيت ميقات بودن محاذات آنها اختالفي اســت و خود معرکه آراي
فقيهان است؛ هرچند سيره مسلمين نيز اينگونه نبوده است که حتماً به ميقات بروند.
شناخت حکم احرام از محاذات مواقيت از ديرباز تاکنون فقيهان و مکلفين مذاهب اسالمي
را با مشکالتي مواجه ساخته اســت .بررسي اقوال و انظار فقهاي مذاهب اسالمي و حدود
و ثغور محاذات مواقيت و نيل به اين مقصود ،در سايهســار توصيف گزارههاي فقه مذاهب
اســامي ،با گردآوري دادههاي کتابخانهاي ميسر اســت .نتيجه اينکه موضوع در روايات
محاذات است نه مسجد شجره و قيود در روايت ظهور در احترازيت ندارد و به قرينه وحدت
سياق حمل بر قيود غالبي خواهد شد و ديگر جايي براي تمسک به اصول باقي نميماند.
کليدواژهها :احرام ،محاذات ،مواقيت ،مذاهب اسالمي.
* مدرس حوزه و دانشــگاه؛ دکتري رشــته مطالعات تطبيقي مذاهب اســامي دانشگاه اديان و مذاهب.
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مقدمه

کمــال و نهايت حج و عمره ،در احرام از مواقيت اســت .به اجماع فقها احرام
بايد در مکانهايي که شــارع مقدس تعيين کرده ،انجام پذيرد .فقهاي اماميه بر اين
عقيدهاند که احرام فقط در ميقات منعقد ميشود( .نراقي ،1415 ،ج ،11ص )191بنابراين
شــناخت مواقيت مقدمه علمي براي احرام حج و عمره اســت؛ يعني مقدمه امتثال
تکليف است .چه آنکه در واقع اگر حاجی مواقيت را نشناسد ،نميتواند تکليف را
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امتثال کند؛ يعني امتثال تکليف متوقف بر آن مقدمه است و بدون آن ،امتثال مقدور
نيست .پس شناخت مواقيت ،وجوب عقلي و شرعي طريقي است.
افرادي که منازلشان دورتر از مواقيت معروف پنجگانه است و در اصطالح فقهي
به آنان «نائي» گفته ميشود ،به هر عنوان که بخواهند وارد شهر مکه شوند ،چه حج
و چه عمره ،نميتوانند بدون احرام از ميقات يا محاذات آنها بگذرند و در صورت
مــرور از ميقات ،بايد در آنجا احرام ببندند .بنابراين افراد «آفاقي» در حالت طبيعي
از يکي از ميقاتهاي منصوص احرام ميبندند .روشــن اســت اين ميقاتها براي
افرادي قرار داده شــده است که از آنجا عبور کنند؛ اما اگر کسي به هر دليلي از اين
ميقاتها عبور نکند ،حکم وجوب احرام از آن مواقيت بر وي تعلق نخواهد گرفت.
اينان ميتوانند به محاذات مواقيت و همراستاي آنها بروند و از آنجا محرم شوند .به
ديدگاه مشهور فقيهان ،احرام از محاذي مواقيت ،مثل احرام از اصل مواقيت است.
(طوسي ،1387 ،ج ،1ص313؛ شهيد اول ،1417 ،ج ،1ص)341
تبيين مفهوم برخي اصطالحات
احرام

احرام :دو چادر نادوخته اســت که در ايام احرام يکــي را لنگ و تهبند کنند و

حر َم الرجل
ديگري را بر دوش پوشــند( .دهخدا ،1341 ،ص )1082االحرام ،مصدر ا َ َ

يُح ِر ُم احرام ًا ،اصل در احرام به معناي منع و محروم شدن است؛ گويا محرم با احرام

بســتن ،از چيزهايي ممنوع شده است( . ...ابن منظور2003 ،م ،ج ،12ص122؛ ابن اثير،
 ،1378ج ،1ص)373

از نظــر اصطالحي ،ماهيت ترکيب يافته از پوشــيدن دو جامــه احرام ،نيت و
تلبيــه( .عالمه حلي1412 ،ق ،ج ،۴ص )۴۳عمل مرکب از نيت و تلبيه( .ابن ادريس حلي،

۱۴۱۰ق۱۳۶۸ /م ،ج ،۱ص )۵۲۷آمادگي نفســاني بر ترک محرمات تا پايان مناسک.
پوشيدن دو جامه احرام و واقع ساختن تلبيه مقارن با نيت( .نجفي1894 ،م1311 /ه ،
ج ،۱۸ص)۱۹۹-۱۹۷

احرام در نظر مذهب حنفي عبارت است از« :نيت مناسک حج يا عمره به همراه
فقهي شافعي عبارت است از« :دخول در مناسک (اعم از حج يا عمره) با نيت؛ ولو
محاذات

محاذات در لغت از حاذاه گرفته شده است؛ يعني در ازاي آن به جاي آن ،و ِحذاء
به جاي نزديک گفته شده است .جاء الرجالن حذيتين ،يعني هرکدام از آنها در کنار

يکديگر آمدند و گفته شــده حذوته احذوه حذو ًا و حاذيته حماذاة ،يعني موازي يکديگر.
(ابن منظــور2003 ،م ،ج ،14ص169؛ فيروزآبادي1410 ،ق ،ج ،4ص )342احلذو و احلذاء،

يعني به جــاي ،در مقابل و حذاء اليش در مقابل آن( .ابن اثيــر ،1378 ،ج ،4ص228؛

جوهري1407 ،ه1987 /م ،ج ،6ص )4311محاذي يعني روبهرو ،رويارو ،مقابل ،موازي،
روبهرو شونده و برابر( .معين ،فرهنگ فارسی؛ عميد ،فرهنگ فارسی عميد)

از نظر اصطالحي ،هرگاه مســافت ميقات با محاذي آن به حرم يکي باشد ،آن را
محاذات و همراستايي ميقات گويند .ابن حجر گفته است« :محاذات آنچه در زمين،
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(شــهيد اول1414 ،ق ،ج ،۱ص )۳۸۹واقع ســاختن تلبيه همزمان با نيت حج يا عمره،
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در مقابل ميقات است که حاجي يا معتمر در نظر ميگيرد؛ بدون تمايل به جهتي».
(ابن حجر عسقالني۱۴۰۸ ،ق ،ج ،3ص )457-455بدين جهت احرام از محاذات ميقات
نزديکترين امر به نصوص و مقاصد شــريعت اســت؛ زيرا مقصود شريعت اين
است که اين مقدار فاصله از مکه رعايت شود( .عراقي1420 ،ق ،ج ،5ص )17صاحب
عروه= ميفرمايد:
محاذات اقصر الخطوط اســت؛ يعني کوتاهترين فاصلهاي که شخص با ميقات

ميتواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر وقتي به مکاني رسيد که فاصله آن مکان

بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی

10

تا ميقات از بقيه مکانهايي که وي عبور ميکند ،کمتر ميباشد ،آنجا محاذات
آن ميقات ميباشد( .طباطبايي ،1374 ،المحشی ،ج ،4ص)635

امام= در تحريرالوسيله ميفرمايد:
مراد از محاذات ،يمين و يسار ميقات ميباشد؛ به گونهاي که اگر از آن مکان

به طرف مکــه حرکت کند ،ميقات خلف قرار ميگيرد( .خميني ،1373 ،ج،1
ص)411

اگــر دو خط را در نظر بگيريم که يکديگر را قطع ميکنند و زاويهاي  ۹۰درجه
تشــکيل ميدهند و يکي از آنها از مکه ميگذرد و يکي از ميقات ،در اين صورت
اگر شخص مکلف در نقطه تقاطع به سمت مکه بايستد ،در جايي ايستاده است که
محاذي آن ميقات اســت .معيار در اين مسئله نيز صدق عرفي است و دقت عقلي
الزم نيست( .سيســتاني ،2004 ،ص )41بنابراين مقصود از محاذي ميقات ،آن جايي
است که اگر انسان روبهروي کعبه معظمه بايستد ،ميقات در طرف راست يا چپ او
قرار داشته باشد؛ به طوريکه اگر از آنجا بگذرد ،ميقات تمايل به پشت سر او کند
و در اين تشخيص صدق عرفي کافي است و دقت عقلي الزم نيست.
ابن تيميه در شرح العمدة ميگويد:
احرام از محاذي ميقات به منزله احرام از خود ميقات است .وقتي فاصله محاذات

به اندازه فاصله ميقات اســت تا بيتاهلل الحرام ،پس ميقات خصوصيتي ندارد؛

چون رسيدن به خود ميقات مشقت زيادي دارد .پس از محاذات محرم ميشويم.
(ابن تيمية 1421 ،ق ،ج ،2ص)336

ميقات

ميقــات در اصل «م ِ ْوقات» بوده و واو ،به جهت مكســور بود ِن ميم ،به ياء مبدل

شــده و ميقات گشته است .معناي لغوي آن مصدر وقت است؛ يعني وقت داشتن.
(مصطفــوي ،1368 ،ج ،13ص« )185ميقات» ،زمان معين براي انجام كاري اســت كه
احرام حــج در آن منعقد ميگردد( .طريحي ،1375 ،ج ،1ص )227كاربرد واژه ميقات

در مكان ،به خاطر قرابت مفهومي آن با زمان (ابن منظور2003 ،م ،ج ،2ص )107يا به
جهت كاربرد استعارهاي آن در مكان ،به معناي لزوم امري در مكان مشخص است.
در اصطالح فقه و حج ،ميقات اســم مکان در نظر گرفته شــده اســت؛ يعني
اصطالح عبارت اســت از« :مواضع و أزمنة معينة لعبادة خمصوصة»؛ «مكان و زمان معين

براي عبادت خاص»( .مرعي ،بيتا ،ج ،2ص 295و  )296پس ميشــود نتيجه گرفت كه
ميقات ،شــامل اسم زمان و مكان است؛ يعني زمان و مكان معين را در برميگيرد و
شايد بتوان گفت تعبير صاحب جواهر= در بحث مواقيت ،تعبير زيبا و جالبي است؛
آنجا كه ميفرمايد« :مواقيت جمع ميقات است و مراد از كلمه ميقات ،در بحث حج،

حقيقت ًا يا مجازاً ،اماكن خاص است»( .نجفي1894 ،م1311 /ه  ،ج ،18ص)102

با توجه به آنچه گذشت ،ميتوان گفت كه ميقات بر دو قسم است« :ميقات زماني
ي ماههاي شــوال ،ذيقعده و ذيحجه ،از ابتداي آن تا
و ميقات مكاني» .ميقات زمان 
پيش از ظهر روز عرفه (نهم ذيحجه) ،تعيين گرديده است (ابن ادريس حلي۱۴۱۰ ،ق/

۱۳۶۸م ،ج ،۱ص )509و ميقات مكاني ،ميقات كساني كه مسكنشان ،از مكه معظمه،
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الحج»؛ يعني مکانهاي معيّن كه
مجازا ً بر مكان اطالق شــده است؛ مانند «مواقيت ّ
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بيش از شانزده فرسخ فاصله دارد و ديگري أدني الحل ،براي كساني است كه داخل
مكه هستند و ميخواهند عمره مفرده بهجا آورند .اين افراد ميتوانند از حدود حرم
خارج شده و در اولين نقطه حلُ ،محرم گردند( .حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و

زيــارت ،1394 ،ج ،1ص )265بنابراين مقصود ما از ميقات در اين مقاله ميقات مکاني
است .اقوال فقها در احرام از محاذات بدين شرح است:
قائلين به جواز احرام از محاذات مواقيت
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 .1از منظر اماميه

که قائل به وجود شهرت بين فقها در اصل صحت احرام از محاذات مسجد شجره
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شــدهاند( .نجفي ،1404 ،ج ،18ص115؛ نراقي ،1415 ،ج ،11ص187؛ حکيم ،1416 ،ج،۱۱

شيخ طوسي نخستين فقيه اماميه است که مسئله محاذات مواقيت را عنوان کرده و
آن را پذيرفته است( .طوسي ،1387 ،ج ،۱ص )۳۱۳برخي جواز صحت احرام در محاذات
را به حالت ضرورت اختصاص دادهاند( .فاضل آبي1414 ،ق ،ص125؛ سيستاني،1437 ،
ج ،10ص )546ولــي ديگران به طور مطلق آن را پذيرفتهاند( .ابن ادريس ،1410 ،ج،۱
ص۹۲۵؛ عالمه حلي ،1413 ،ج ،4ص416؛ شــهيد ثاني ،1413 ،ج ،3ص216؛ شــهيد اول،

 ،1417ج ،۱ص )۳۴۱و برخي بر نيز صحت احرام از محاذات تصريح کردهاند؛ تا آنجا

ص374؛ طباطبائي ،1418 ،ج ،6ص)194

بنابراين در اصــل جواز احرام از محاذات ،ميان همه فقهاي اماميه اجماع وجود
دارد .ظاهر کالم عدهاي از اصحاب اين است که علم به محاذات الزم نيست و گمان
به محاذات کفايت ميکند؛ ولي «احتياط اين اســت که از ميقات عبور کند و از آن
تجاوز نکند»( .بحراني1405 ،ق ،ج ،14ص)452-451

مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد« :تا دسترسي به ميقات دارد ،احتياط اين است

کــه به ميقات برود»( .نجفــي1404 ،ق ،ج ،18ص )117از تعبير «تبع ًا للمنقول» در کالم

مرحوم صاحب جواهر استفاده ميشــود که مرحوم صاحب مدارک پيرواني دارد؛
ولي معلوم نيست کسي فتوا داده باشد که همه بايد ميقات بروند (موسوي عاملي ،بيتا،

ج ،7ص )188و کسي که بر هيچ يک از مواقيت عبور نميکند ،جايز است از محاذات
يکي از مواقيت محرم شود و اگر در مسير دو ميقات قرار داشته باشد ،بنا بر احتياط
واجب از محاذاتي که دورتر است ،محرم شود و بهتر اين است که در ميقات ديگري

تجديد احرام کنــد( .خميني1427 ،ق ،ج ،1ص )389مث ً
ال اگر از مســير محاذي خط
است که از محاذات شجره محرم شود .اين مسئله داراي دو فرع است:
فرع اول :آيا واجب است همه از مواقيت محرم شوند يا محاذات هم جايز است؛

حتي عند القدرة واالستطاعة؟ مشهور ميان شيعه ،شايد نزديک به اجماع ،جواز احرام
فرع دوم :اگر از محاذات دو ميقات عبور ميکند (مث ً
ال محاذات شــجره و جحفه) يا

واجب است از محاذات ميقات اول يا از محاذات ميقات دوم محرم شود يا مخير است؟
ســه احتمال وجود دارد ،اما مرحوم صاحب کشف اللثام کالمي دارد که تقريب ًا
جامع تمام اقوال اســت :اگر حاجي در مســير مکه به هيچ يک از مواقيت برخورد

نکرد ،به محاذات نزديکترين ميقات به مکه محرم ميشــود؛ چنانکه در شــرايع
گزارش شــده اســت؛ به دليل اصل برائت از خود ميقات( .فاضل هندي1393 ،ش،

ج ،7ص( )215با برائت دو چيز را ثابت ميکند :نه الزم اســت به ميقات برود و نه
الزم است از ابعد محرم شود) و أطلق ابن ادريس أنّه إذا حاذى أحد املواقيت أحرم (که

ظاهرش تخيير است؛ چون ندارد که از اولي باشد يا د ّومي) و اعترب يف املبسوط أقرب

املواقيت إليه (نزديکترين ميقات به خود شخص ،يعني از دورترين ميقات نسبت به
مکه محرم شود) وهو خرية املنتهى( .فاضل هندي1393 ،ش ،ج ،7ص)215
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از محاذات ســه ميقات عبور ميکند (مث ً
ال شجره و جحفه و عقيق) در اين صورت آيا

شماره پنجم

از محاذات است؛ ولو عند القدرة واالستطاعة.

پژوهشنامه حج و زيارت

مسجد شجره و جحفه ميآيد و ابتدا به محاذات شجره ميرسد ،احتياط وجوبي اين
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مرحوم امام= فرموده اســت« :اگر در مســير مکه دو ميقات باشد ،بنا بر احتياط
واجب بايد از محاذات ميقاتي که نسبت به مکه دورتر است ،محرم شود»( .خميني،
1393ش ،ص)65

فقها در فتاواي خود ميفرمايند« :هرگاه از راهي برود كه از هيچ يك از ميقاتها
عبور نكند ،بايد از محاذات ميقات احرام ببندد؛ هرچند در مســير خود به محاذي
ميقات ديگري نيز برخورد كند .بلكه اگر ميقات ديگري در پيش داشــته باشد نيز
تأخير احرام تا آن ميقات جايز نيست».
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی

آيتاهلل سيســتاني« :در هر دو فرض مخير اســت از هركدام محرم شود؛ گرچه
احتياط مستحب ،احرام از محاذي اولي است».
آيــتاهلل فاضل« :در فرض اخير ،تأخيــر احرام تا ميقاتي كه در پيش دارد ،جايز
است؛ اگرچه احتياط مستحب ،احرام از محاذي اول است».
آيتاهلل بهجت« :اقرب جواز عدول اهل مدينه اســت از مرور به ذوالحليفه براي
احرام از جحفه اختياراً»( .موسوي شاهرودي1428 ،ق ،ص)39
کسي که بخواهد بدون احرام از محاذات ميقات عبور کند ،بنا بر احتياط واجب
جايز نيســت؛ اگرچه ميقات ديگري در پيش باشــد (آيات عظام :امام خميني=،

 14خويي= ،تبريزي= ،مــكارم و نوري)( .همانجا ،ص )39نبايد بدون احرام از محاذي
گذر كنــد( .آيات عظام :گلپايگاني= ،صافي و ســبحاني) البته اگر به هيچ يك از
ميقاتها عبورش نيفتد (آيتاهلل خامنهاي)( .همو1428 ،ق ،ص)42
 .2از منظر عامه

مبدأ محاذات در مواقيت محل اتفاق همه اصحاب عامه است .فقهاي عامه تصريح
دارند بر اينکه اگر کســي به يکي از مواقيــت پنجگانه مرور نکرد ،از محاذات آنها
محرم شود؛ اين اجماعي است .اما اگر از ميقاتي عبور کرد ،جايز نيست در محاذات
ميقات ديگر محرم شود( .ابن حجر عسقالنی1408 ،ق ،ج ،3ص445؛ نووي2010 ،م ،ج،7

ص198؛ ابــن تيمية1409 ،ق ،ج ،1ص )336تنها ابن حزم ظاهري با اين قول مخالفت
کرده و گفته است:
اگر کسي مسيرش از ميقات نبود ،از هر کجا خواست ،محرم شود...؛ زيرا کسي

که از يکي از مواقيت پنجگانه منصوص عبور نميکند ،داخل در قول پيامبر9

ميشود که فرمود« :و من کان دون ذلک فمن حيث انشأ»( .ابن حزم2010 ،م،
ج ،7ص)71

محاذات مواقيت عبور ميکند ،دون المواقيت نيست .اما دليل ديگري که براي جواز
احرام از محاذات اســتدالل کردهاند ،بخاري از ابن عمر نقل کرده اســت« :انظروا

حذوها من طريقکم» (بخاري1401 ،ق ،ج ،2ص)546؛ يعني عمر خواسته ذات عرق را
قائلين به عدم جواز احرام از محاذات

اگر از مسيري ميرويم که در آن ميقات وجود ندارد ،آيا ميتوانيم در حال اختيار

از محاذات ميقات محرم شويم و به ميقات نرويم؟! صاحب حدائق ميفرمايد« :شما

ميدانيد که مورد روايت ،مسجد شجره است حکم ساير مواقيت را بر مسجد شجره
حمل کردن خالي از اشکال نيست»( .بحراني ،1376 ،ج ،14ص )452از اين عبارت نيز،

مانند عبارت محقق اردبيلي ،همان دو مطلب استفاده ميشود.

صاحب مدارک با احرام از محاذات مواقيت مخالفت کرده و آن را خالف احتياط
دانسته است( .موسوي عاملي1369 ،ش ،ج ،7ص)188

آيتاهلل شيخجواد تبريزي در مناسک حج خود ميفرمايد:
کسي که يک ماه يا بيشتر در مدينه مانده و ميخواهد از راه غير مدينه به مکه

برود ،وقتي در شــش مايلي مدينه قرار گرفت ،محاذي مسجد شجره است ،از
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 .1از منظر اماميه

شماره پنجم

محاذات ميقات قرار دهد و آن محاذات قرنالمنازل است.

پژوهشنامه حج و زيارت

اين دليل درســت نيست؛ زيرا حديث ،قبل از مواقيت را ميگويد و کسي که از
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همان محل محرم ميشود و اينکه بخواهيم اين مالک را به مواقيت ديگر سرايت

بدهيم و در آنها جاري سازيم ،محل اشکال است.

ولي بعد ميفرمايد« :بعيد نيســت بگوييم اگر فاصله کم باشد ،از محاذات ديگر
مواقيت هم بتوان محرم شد»( .تبريزي ،1383 ،ج ،1ص)36

آيتاهلل وحيد خراساني ميفرمايد:
کسي که به طرف مکه ميرود ،به محاذات مسجد شجره رسيد ،از آنجا ميتواند
محرم شود؛ اما نسبت به تعدي از محاذات مسجد شجره به محاذات ديگر مواقيت،

بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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به جهت اينکه مورد نص فقط مســجد شجره را ذکر نموده است ،محل اشکال

است و نميتوان فتوا داد( .وحيد خراسانی ،1386 ،ج ،1ص)35
 .2از منظر عامه

تنهــا ابن حزم ظاهري ،با قول به جواز احرام از محاذات ،مخالفت کرده و گفته
است« :اگر کسي مسيرش از ميقات نبود ،از هرکجا خواست ،محرم شود»( .ابن حزم،

2010م ،ج ،7ص )71ابن حزم در المحّلی ميگويد:

همه امت به طور يقين اجماع دارند بر اينکه کســي که از هيچ يک از مواقيت
عبور نميکند ،الزم نيست قبل از محاذات ميقات محرم شود؛ اما اختالف در اين
است که وقتي به محاذات ميقات رسيد ،بعضي ميگويند الزم است از محاذات

محرم شود و برخي ميگويند الزم نيست( .همو2010 ،م ،ج ،7ص)73

معلوم ميشود علماي عامه اجماع دارند که عبور از ميقات بر همه الزم نيست.
قائلين به تفصيل در احرام از محاذات
 .1از منظر اماميه

در احرام از محاذات مواقيت ،دو قول است:
 .1اکثر فقها معتقدند که احرام از محاذات همه مواقيت جايز اســت .هرچند از

برخي از عبارات فقها فهميده ميشود که اين به طور مطلق صحيح نيست.
 .2احرام از محاذات غير مســجد شجره باطل است .محقق اردبيلي درباره احرام
از محاذات مسجد شجره ميفرمايد:
احتمال دارد حکم احرام از محاذات به کسي اختصاص داشته باشد که داخل در

چنين به نظر ميرسد( .محقق اردبيلي ،بيتا ،ج ،6ص)186

از اين عبارت دو مطلب به دســت ميآيد يکي جواز احرام از محاذات مســجد
ايشان هم موافقاند و قائل به جواز.
ظاهرا ً اين اســت که بايد به مورد روايت اکتفا کرد؛ چون احرام در محاذات

برخالف قاعده است و از اين قيود و خصوصيات نميتوان دست برداشت؛ زيرا

امام اين قيود را به نحو قضيه حقيقيه بيان فرموده و بعيد است که بتوان بر مجرد
مثال حمل کرد( .خويي1416 ،ق ،ج ،2ص)370

از اين عبارت هم اســتفاده ميشود که محاذات شــجره کافي است؛ اما در غير

شــجره ،چون حکم خالف قاعده اســت ،احرام از محاذات کافي نيست .صاحب

مدارک ،که شاگرد محقق اردبيلي است ،و مرحوم سبزواري در ذخيره قائل به عدم

جواز هستند( .سبزواري2016 ،م ،ج ،6ص217؛ موسوي عاملي ،بيتا ،ج ،7ص)199
 .2از منظر عامه

ميان علماي عامه ،کسي در احرام از محاذات قائل به تفصيل بين ميقاتها يا بين
محاذي شجره با ميقاتهاي ديگر نشده يا نگارنده پيدا نکرده است.
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آيتاهلل خويي= ميفرمايد:

شماره پنجم

شــجره و ديگري عدم جواز احرام از محاذات ساير مواقيت .در نتيجه در فرع اول،

پژوهشنامه حج و زيارت

مدينه شده و يک ماه و اندي در آنجا مانده باشد؛ از ظاهر روايت «عن عبداهلل
الَ :م ْن َأ َقا َم بِ ْالَ ِدين َِة َش ْهر ًا َو هُ َو ُيرِيدُ ْ َ
َان َع ْن َأ ِب عبداهللَ 7ق َ
ْب ِن ِسن ٍ
ال َّج ُث َّم َبدَ ا َل ُه
ي َط ِر ِ
َأنْ َ ْي ُر َج ِف َغ ْ ِ
ري ِة ِس َّت ِة
يق َأ ْهلِ ْالَ ِدين َِة ـ ا َّل ِذي َي ْأ ُخ ُذو َن ُه َف ْل َي ُك ْن إِ ْح َر ُام ُه ِم ْن َم ِس َ
َأ ْم َي ٍ
ال َف َي ُكونُ ِح َذ َاء َّ
ــج َر ِة ِم َن ا ْل َب ْيدَ اء» (حر عاملي1412 ،ق ،ج ،11ص)318
الش َ
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ادله و مباني احرام از محاذات مواقيت
ادله قول به جواز احرام از محاذات
 .1ادله اماميه

براي جواز احرام از مطلق محاذي ،پنج دليل اقامه شده است:
الف) روايات :صحيحه ابن سنان
ب) اجماع
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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ج) شهرت بين فقها
د) قاعده الحرج
ه) اصل برائت (عدم وجوب رفتن به مواقيت ديگر)
الف) روايات

از نظر روايات ،در اينجا معضلي است و آن اينکه در باب اول از ابواب مواقيت

در وسائل الشيعه ،روايات زيادي است که امام صادق 7ميفرمايد« :و ّقت رسول اهلل

ألهل املدينة الشــجرة و( .»...حر عاملي1412 ،ق ،ج ،8ص )223مطابق اين روايات ،همه
بايد سراغ مواقيت بروند و روايات در اين مورد متضافر يا متواتر است.

طبق اين روايات پيامبر 9با صراحت ميقات تعيين کرده اســت و با وجود آن
نميتوان سراغ محاذات رفت و چه بسا مرحوم صاحب مدارک و صاحب حدائق با
توجه به اين روايات احتياط کردهاند( .موسوي عاملي ،1369 ،ج ،7ص)199

ما دو حديث در مورد محاذات داريم که در واقع يک حديث است؛ چراکه راوي
و مرويعنه و مضمون يکي است:

عن عبداهلل بن سنان عن أيب عبداهلل 7قال :من أقام باملدينة شهر ًا وهو يريد احلج

ثم بدا له أن خيرج يف غري طريق أهل املدينة (شايد نزديکتر بوده يا خلوتتر بوده
ّ
است) الذي يأخذونه فليکن إحرامه من مسرية س ّتة أميال فيکون حذاء الشجرة

مــن البيداء (مسجد شجره تا خود مدينه شش ميل است .بنابراين از جاده ديگر
هم وقتي به شش ميلي رسيدي ،به محاذات شجره رسيدهاي و از آنجا محرم شو).

(همو1412 ،ق ،ج ،11ص)318

اشکالي که به اين حديث وارد شده ،اين است که اين روايت فقط مسجد شجره
را ميگويد و مرحوم صاحب حدائق هم به آن اشاره دارد؛ ولي با الغاي خصوصيت
نسبت به غير مسجد شجره ميپذيرد.
و دو محاذات (محاذات شــجره و محاذات جحفه) در پيش رو داري ،از محاذات
دورترين محرم شو .بنابراين بايد از دورترين محرم شود و بدون احرام عبور نکند.

عن عبداهلل بن ســنان ،عن أيب عبداهلل 7قال :من أقام باملدينة وهو يريد احلج شــهر ًا أو

فليحرم منها( .همانجا) ظاهرا ً همان روايت قبل است.

چون محاذات شــجره است( .همانجا) نشاندهنده اين است که واجب تعييني است.

با وجود اين دليل ،جايي براي احتياط وجوبي نيست؛ همانگونه که مرحوم
فرمود( .خميني1393 ،ش ،ص )65بلکه جاي فتواست.

امام=

بنابراين ،صحيحه ابن سنان دليل بر ميقاتيت محاذات است؛ اينکه حضرت ميفرمايند:

اين شــخص از محاذات شجره محرم شود ـ چه شجره را اقرب المواقيت الي طريقه

بگيريد چه ابعد المواقيت الي المکة بگيريد ـ معنايش اين است که همانطور که شجره
ميقات است ،اين محاذات هم ميقات است .پس دو مطلب از صحيحه استفاده ميشود:
اوالً جايز است از اين مکان محرم شد و ثاني ًا اين نقطه يا از نظر حکم يا موضوع ميقات
است .در نتيجه اگر اين مکان ميقات باشد ،الزمهاش اين است که عبور از اين ميقات
بدون احرام حرام است.

از آنچه بيان کرديم ،فســاد کالم بعضي که گفتهاند بر عبور از محاذي ،عبور از
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امام به عبداهلل بن سنان فرمود :به شش مايلي مدينه که رسيدي ،از آنجا محرم شو؛

شماره پنجم

نحوه ثم بدا له أن خيرج يف غري طريق املدينة فإذا کان حذاء الشجرة والبيداء مسرية ستة أميال

پژوهشنامه حج و زيارت

روايت ابن سنان ميگويد :از محاذات محرم شو؛ وقتي از مثل منطقه بيدا ميروي
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ميقات صدق نميکند ،روشن شــد؛ زيرا الزمه صحيحه اين است که محاذات هم
ميقات اســت؛ پس فرقي بين عبور از ميقات شجره و محاذات شجره وجود ندارد؛
زيرا هر دو ميقات هستند.
فراتر از اين ،در جاهايي که ميقات بعيد اســت ،به طريق اولي رفتن به محاذات
جايز اســت؛ چون اين شخص که ميتوانست از شــجره محرم شود و بعد ،از هر
طريقي خواست برود ،امام به او نفرمود که از شجره محرم شو .پس ديگران که دور
از ميقات هستند ،به طريق اولي ميتوانند از محاذات محرم شوند (اگر نگوييم قاعده
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی

اولويت دليل جداگانهاي است).

همه بايد به مواقيت بروند.
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ج) شهرت بين فقها

ب) اجماع

صاحب مستند ميفرمايد« :همانگونه که از محاذات ميقات مسجد شجره ميتوان
محرم شــد ،از محاذات ساير مواقيت نيز ،به واســطه اجماع ،ميتوان محرم شد».
(نراقي1415 ،ق ،ج ،11ص)188

همچنين سيره مسلمين بر اين بوده که از محاذات مواقيت محرم ميشدند و همه

به رفتن به مواقيت خمســه مقيد نبودهاند و برخالف سيره مسلمين نميتوان گفت

برخــي از علماي اماميه بر صحت احرام از محاذات تصريح کردهاند؛ تا آنجا که

مثل مرحوم نراقي ادعاي شــهرت را به برخی از فقها نســبت داده و میگوید« :بل

نسبه بعضهم إىل الشهرة العظيمة» (همو ،1415 ،ج ،11ص )187و صاحب جواهر (نجفي،

1404ق ،ج ،18ص )117همچنین مرحوم حکيم (حکيم ،1416 ،ج ،18ص ،)271قائل به

وجود شهرت بين فقها در اصل صحت احرام از محاذات ميقات شدهاند.
اگر کســي به هر دليلي از اين ميقاتها عبور نکنــد ،حکم وجوب احرام از آن
مواقيت بر وي تعلق نخواهد گرفت .اينان ميتوانند به محاذات مواقيت و همراستاي

آنها بروند و از محاذات آن مواقيت محرم شــوند؛ پس به ديدگاه مشــهور فقيهان،
احرام از محاذي مواقيت ،مثل احرام از اصل مواقيت اســت( .شهيد اول ،1417 ،ج،1
ص341؛ طوسي ،1387 ،ج ،1ص)313
د) قاعده الحرج
صاحب رياض فرموده اســت« :النتفاء العرس و احلــرج» (طباطبايي1379 ،ش ،ج،6

ص )146و در جایی دیگر فرموده است« :ولو حج إىل الطريق ال يفيض إىل أحد املواقيت...

خمالفا يف املسألة»( .همو1379 ،ش ،ج ،6ص)194
ْ َ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
ِّ
ين مِن ح َر ٍج)؛ «ما در دين براي شــما
طبق اين قاعده ،آنچه از آيه (وما جعل عليكم ِف ادل ِ

که رفتن به ميقات براي عدهاي مشقت دارد .بنابراين ميتوانند از محاذات ميقات محرم
شوند .اين آيه مهمترين دليل و مبنا در قاعده الحرج است .همچنين از آيات ذيل:
خدا اراده نكرده كه بر شما سختي و حرج قرار دهد.

ُ ُ ُ ُ ُ ُْْ َ ََ ُ ُ ُ
ك ُم الْ ُع ْ
سـر) (بقره)185 :
(ي ِريد اهلل بِكم اليس ول ي ِريد ب ِ

خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکليف را مشکل نگرفته.

به ضميمه روايات و كلمات فقها اســتفاده ميشود كه الزام كردن مكلف به يك

حكم تكليفي ،كه در آن ســختي و عسر و حرج باشد ،در شرع مقدس اسالم نفي

شــده اســت و موضوع در اين قاعده ،هر فعل يا ترك فعلي است كه در آن حرج

و شــدت و سختي براي مكلف داشته باشد و محمول اين قاعده نفي حكم الزامي
است .بنابراين رفتن به ميقات براي مکلفين مشقت و سختي دارد.
ه) اصل برائت

يکي از ادلهاي که در اينجا به آن تمســک شــده ،اصل است ،بايد ديد مقتضاي
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اهلل ِ َلجعل عليك ْم مِن ح َر ٍج) (مائده)9 :
(ما ي ِريد
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[حكم يا فعل]ي كه مستلزم مشقت شديد باشد ،قرار ندادهايم» (حج .)77 :استفاده ميشود اين است
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سيام مع اعتضادها باالصل ،ونفي احلرج يف الرشيعة ،والشهرة العظيمة يف اجلملة ،إذ مل نجد
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اين اصل در کلمات فقها چيست؟ فقها ميفرمايند :اصل ،برائت از احرام از ميقات
اســت؛ بدين بيان که شک داريم آيا براي احرام بستن به مواقيت بايد رجوع کرد و
مسافتي بيشتر از محاذات را بايد طي کرد يا همان ميزان کفايت ميکند ،اصل عدم
رجوع به زيادتر است.
صاحب جواهر در کتاب خود فرموده است:
اگر طريقي از طرق به مکه ،دو ميقات دارد ،مث ً
ال ميقات اولي شــجره و ميقات

دومي جحفه است ،در اينکه از محاذي کدام ميقات محرم شود ،مورد اختالف
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی

22

است ،ميقات اول يا ثاني يا اينکه مخير است و ديگر اينکه اگر از طريقي حج

رفت که به يکي از مواقيت برخورد نداشت (گفته شده گوينده آن هم جمعي

از اصحاب هســتند ،چنانچه در مدارک هم آمده) (موسوي عاملي ،1369 ،ج،7

ص )190وقتي گمان کرد به محاذات نزديکترين ميقات به مکه رســيده ،از
همانجا محرم ميشود .چون اصل برائت از رفتن به ميقات يا احرام از دورترين
محاذات به مکه است( .نجفي1311 ،ق ،ج ،18ص)115

صاحب رياض نيز به اصل برائت تمسک کرده ،ميفرمايد:
اگر شــخص از طريقي ميرود که در آن طريق ميقاتي وجود ندارد و محاذات

ميقاتي هم نيست ،مانند کسي که از دريا مسافرت ميکند ،وظيفه او چيست؟

در نزديکترين محاذات در مسيرش محرم ميشود ،به دليل برائت از رفتن به

ميقات و ديگر به واسطه نصوصي که وارد شده است( .طباطبايي1379 ،ش ،ج،6

ص)169

امام خميني= در تحريرالوسيله ميفرمايد« :ولو کان يف الطريق ميقاتان جيب االحرام

من حماذاة أبعدمها إىل ّ
مکة عىل األحوط»( .خميني1427 ،ق ،ج ،1ص )389صاحب تفصيل
الشريعة ميفرمايد« :ادلّهاي که بر کالم مرحوم امام داللت دارد ،که معتقد است بايد
ابعد انتخاب شود ،يکي اصل است و ديگري روايت عبداهلل بن سنان»( .فاضل لنکراني،
1415ق ،ج ،3ص)61

بعضي مثل مرحوم فاضل هندي ،صاحب کشــف اللثام ،ميفرمايند« :به ميقات

رفتن واجب نيســت ،بلکه در نزديکترين محاذات ميقات به مکه محرم شود؛ زيرا
اصل ،برائت از رفتن به ميقات است»( .فاضل هندي1393 ،ش ،ج ،7ص)215
 .2ادله عامه

خالصه داليلي که علماي اهل سنت اقامه کردهاند ،سه دليل بر جواز احرام بيان کردهاند:
الف) روايات
کرده که وقتي کوفه و بصره فتح شــد ،عــدهاي نزد عمر آمدند و گفتند« :پيامبر9

پژوهشنامه حج و زيارت

«برويد از محاذاتش محرم شــويد» .پس ذات عرق را براي آنها مشــخص کرد( .بخاري،

شماره پنجم

يکي روايتي است که از عمر بن خطاب گزارش رسيده است .ابن عمر گزارش
براي اهل جده قرن المنازل را مشخص کردهاند و اين راه براي ما خيلي دور است و
اگر بخواهيم از قرن محرم شويم ،براي ما مشقت دارد» .عمر گفت« :انظروا حذوها»؛

ابن قدامه از علماي حنبلي ميگويد« :کسي که از طريقي به مکه ميرود که بين
دو ميقات است ،او بايد سعي کند تا به محاذات ميقاتي که طريقش به مکه نزديکتر
اســت ،از آنجا محرم شود» .دليلي هم ميآورد که اهل عراق به عمر گفتند« :قرن از
راه ما دور اســت» .خليفه در جواب گفت« :از محاذات آن محرم شويد» .لذا ذات
عرق را ميقات قرار داد( .ابن قدامة1405 ،ق ،ج ،3ص)219

ديگري رواياتي است که ميگويند از دو مرحله نبايد بدون احرام رد شد .فقهاي
شافعيه گفتهاند:
کســي که از مسيري عبور کند که نه به ميقات و نه به محاذاتي برخورد کند،

اصحاب ما (عامه) ميگويند بايد از دو مرحله مانده به مکه محرم شود؛ به جهت

توقيتي که از عمر گزارش شده است( .رافعي القزويني ،بیتا ،ج ،7ص88؛ نووي،
2010م ،ج ،7ص)198
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1401ق ،ج ،14ص)228
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رافعی قزوینی در کتاب خود از غزالي در الوجيز چنین نقل نموده است:
اگر کسي محاذات ميقاتي قرار گرفت ،ميقات او همان محاذات ميقات است؛

زيرا منظور دور بودن از مکه است و اگر از مسيري آمد که محاذي ميقاتي نبود

و عبور از ميقات يا محاذي آن هم نداشت ،از دو مرحله مانده به مکه بايد محرم
شــود؛ چون اين کمترين مسافت به مواقيت است و آن ذات عرق است که از

مکه دو مرحله فاصله دارد( .رافعي القزوينی ،بيتا ،ج ،7ص)70

«مر علی ميقات و مل حيرم».
در مقام جواب بايد گفت :اين مربوط به کسي است که ّ

بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی

در اينجا فتوايشــان اين اســت که از دو مرحله مانده به مکــه احرام ببندد؛ مرحله
مســافت يک روز مسافر ،آن زمان است که چهار فرسخ باشد؛ دو مرحله در حدود
هشــت فرسخ ميشود .در حقيقت آنها ميگويند از دو مرحله مکه احرام ببندند و
داليلي که براي آن اقامه کردهاند ،بسيار ضعيف است :اوالً گفتهاند عمر بن خطاب
از ذات العــرق احرام بســت و ذات العرق تا مکه دو مرحله اســت و ذات العرق
ميقات نيســت؛ ثاني ًا ذات العرق خودش ميقات عراقيهاست .گاهي دليل آوردهاند
بر اينکه در روايات داريم کسي حق ندارد بدون احرام وارد حرم بشود ،تمسک به
اين روايات کردهاند که کسي حق ندارد از دو مرحله مانده به مکه بدون احرام وارد

حرم شود .ما ميگوييم هرچند اين مسئله مسلم است ،ولي مربوط به کسي است که
 24از ميقات عبور کرده ،ميگويند هنگامي که به دو مرحله مکه رسيد ،حتم ًا بايد احرام
ببندد .چنين شــخصي بدون احرام وارد شود ،گناه کرده است و اين ناظر به کسي

«مر علی امليقات و مل حيرم» ،چنين آدمي بايد از دو مرحلهاي احرام ببندد؛ اما
است کهّ :

يمر علی ميقات و ما حياذيه».
مسئله ما جايي است که« :مل ّ

جناب رافعي در عبارت فوق معتقد است چون فاصله بين ميقات و مکه دو مرحله است،

پس اين فرد هم بايد از دو مرحله احرام ببندد .اما در پاسخ میتوان گفت :این حرف صحیح
نيست .چون ميگوييد فاصله آن مرحله تا مکه از نزديکترين ميقات دو مرحله است .اين
دليل نميشود که از آنجا احرام ببندد؛ بلکه بايد برگردد و از دورترين ميقات احرام ببندد.

ب) اجماع

ابن حزم در المحلي ادعاي اجماع کرده که عبور از ميقات بر همه الزم نيســت.

بنابرايــن از محاذات هم ميتوان محرم شــد« :مجيع األ ّمة جممعون امجاعــ ًا يقيني ًا.»...
(ابن حزم2010 ،م ،ج ،7ص )73معلوم ميشــود علماي عامه اجماع دارند که عبور از
ميقات بر همه الزم نيست؛ ولي در اصل جواز احرام از محاذات اختالفي ندارند.
ج) استحسان

ان لو كانت ذات عرق اقل مســافة من كل ما ســواها من املواقيت لكن قد مر ان ذات عرق

مع يلملم وقرن متساوية يف املســافة»( .رافعي القزوينی ،بيتا ،ج ،7ص )88چون فاصله اقل
ببندد كه ذات عرق باشــد و اين امر استحســان دارد؛ چون مسافت کمتري تا مکه
محسوب ميشود.

 .1ادله اماميه

برخي از فقها ميفرمايند :دليل بر جواز احرام از محاذات غير مســجد شــجره
نداريم و صحيحه عبداهلل بن سنان هم اختصاص به جواز احرام از محاذات مسجد
شجره دارد؛ نه مطلق مواقيت .براين مطلب ،چهار دليل ارائه کردهاند:
الف) منحصر دانستن احرام در مواقيت منصوص

به اســتتناد روايات فراواني ،از جمله صحيحه حلبي از امام صادق« :7ا ِ
إل ْح َر ُام
ــول اهللِ َال ي ْن َب ِغي ِ َ
اج َو َال ِ ُل ْع َت ِم ٍر َأنْ حي ِ
خســة َو َّقت ََها َر ُس ُ
يت َ ْ
ْــر َم َق ْب َلها َو َال َب ْعدها»
ِم ْن َم َو ِاق َ
ل ٍّ

(حر عاملي1412 ،ق ،ج ،11ص308؛ کليني1408 ،ق ،ج ،4ص318؛ طوســي1364 ،ش ،ج،5

ص )266مواقيت منحصر در ميقاتهاي مشخص شده توسط رسول خدا 9است.
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مواقيت تا مکه دو مرحله اســت ،پس اين آدم هم از دو مرحله مانده به مکه احرام
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رافعي در شرح الكبير خود ميگويد« :فانه اقل املواقيت وهو ذات عرق إنام كان حيسن

25

به مقتضاي اطالق اين روايات ،احرام در غير از ميقاتهاي پنجگانه و از جمله احرام
از محاذات مواقيت ،جايز نخواهد بود .گفتني است ،توجه نکردن به اين اطالقات،
نيازمند دليلي قاطع است که موجود نيست.
جواب از اين دليل :بديهي اســت که اين روايتها وظيفه کســاني را مشخص
ميکند که براي انجام مناســک حج يا عمــره ،از يکي از ميقاتهاي پنجگانه عبور
کند که بايد از آن مواقيت احرام ببندد؛ اما داللت بر انحصار عبور از اين پنج مکان
را نميکنــد .بر فرض اينکه کســي بگويد اين روايات مطلق اســت و ما انحصار
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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ميفهميــم ،ميگوييم با روايت صفوان بن يحيــي تقييد ميزنيم که از امام رضا7

گزارش کرده است« :أن رسول اهلل 9وقت املواقيت الهلها وملن أتى عليها من غري أهلها

وفيها رخصة ملن کانت بــه علة»( .کليني1408 ،ق ،ج ،4ص )323از اين روايت صحيحه
برداشــت ميشود که مواقيت براي مردمان آن ميقاتها يا افرادي که از آن مواقيت
عبور نمايند ،اختصاص داده شده اســت؛ اما افرادي که از راهي بگذرند که اساس ًا

از ميقات نگذشــته باشند را شامل نميشود .همچنين اگر آن روايات داراي اطالق
باشــند ،بايد بپذيريم که مردمان هر منطقه فقط و منحصرا ً از همان ميقات خويش
احرام ببندند که اين نکته نيز با روايت صفوان بن يحيي و سيره همخواني ندارد.
ب) انحصار صحيحه عبداهلل بن سنان به مسجد شجره

هرچنــد به اســتناد صحيحه عبداهلل بن ســنان ،صحت جواز احــرام از ميقات
ذيالحليفه را ميپذيريم ،اما تســري حکم آن به ساير مواقيت پذيرفتني نيست .در
اين روايت پنج قيد «اقامت»« ،مدينه»« ،ماه قمري»« ،عدم قصد از ابتدا» و «مســجد
شــجره» وجود دارد .اگر اين قيود را قيود احترازي بدانيم ،حکم محاذات ،تســري
به ســاير ميقاتها پيدا نميکند؛ ولي اگر قيود را ،قيود غالبي و از باب مثال بدانيم،
حکم به ســاير مواقيت ســرايت پيدا خواهد کرد؛ براي نمونه ،يکي از قيود ،ثبوت
حکم براي افراد مقيم در مدينه است .پس اگر متوطن باشد ،نميتواند از همراستاي

شجره محرم شود يا در قيد ديگر آمده است که فرد يک ماه در مدينه اقامت داشته

باشد و طبيعت ًا اگر کمتر از يک ماه باشد ،نميتواند از محاذات عبور کند .آن گونه که
محقق اردبيلي (اردبيلي ،بيتا ،ج ،6ص )178به عنوان احتمال ،صاحب حدائق (بحراني،
1376ش ،ج ،14ص )451به عنوان اشــکال و آيتاهلل خويي (خويي ،بيتا ،ج ،2ص)360

به طور قطعي گفتهاند« :شجره قيد موضوع است؛ زيرا اصل در قيود احترازي بودن
است؛ خصوص ًا با توجه به اينکه احرام از محاذات خالف قواعد است» .بنابراين بايد
توجه به اينکه قيد در کالم سائل نبوده ،بلکه در کالم معصوم است .قابل دقت است
که صرف احتمال دخالت شجره در موضوع ،براي حکم به عدم جواز کافي است؛
در نتيجه احرام از محاذات ساير مواقيت جايز نيست.
شجره هيچ خصوصيتي ندارد؛ بلکه ذکر شجره از باب غالب است؛ از آن جهت که
مدني بوده و از فصحا تا اقرب است ،حکم ابعد را بيان نميکنند و با توجه به اينکه
مخاطب نيز اهل مدينه اســت ،همگي قرينهاند که بيان شجره از باب تغليب بوده؛
وگرنه خصوصيتي در پي ندارد.
بنابراين ،اين قيود احترازي نيستند؛ يعني احتمال داده نميشود که متوطن ،يا کسي
که  29روز در مدينه اقامت کرده يا اينکه پس از حرکت به طرف شجره بدا حاصل
شده ،حق احرام از محاذات را نداشته باشد .بنابراين همان طور که ساير قيود غالبي
هستند ،قيد مسجد شجره نيز احترازي نبوده و بلکه قيد غالبي است .نتيجه اينکه قيد
مســجد شجره ظهور در احترازيت ندارد و اگر هم فيالجمله ظهوري داشته باشد،
به قرينه وحدت سياق از اين ظهور رفع يد ميشود و حمل بر قيد غالبي ميشود.
همچنين آن گونه که آيتاهلل خويي= مدعي اختصاص حکم براي ميقات شجره
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شــدهاند ،ثابت نبوده و داراي نقض اســت؛ چه آنکه در ميقات عقيق نيز به استتناد
صحيحه هشام بن حکم ،استحباب بر تفکيک احرام و تلبيه است و مهمتر آنکه بين
اين فارق و جواز احرام از محاذات عالقهاي وجود ندارد( .شــيخ صدوق1385 ،ش،
ج ،4ص)235

همچنيــن اختصاص حکم محاذات براي آن که قبل از رفتن به مکان محاذي به
مدينه آمده باشد ،پذيرفتني نيست؛ زيرا عبور از مدينه موجب تعيين احرام از شجره
نخواهد بود و مکلف مختار به احرام از ميقات ديگري اســت .برخي از بزرگان به
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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گونهاي ديگر نيز حکم جواز احرام از تمامي ميقاتها را اثبات کردهاند:
آيت اهلل فياض بر آن اســت که متفاهم عرفي از صحيحه عبداهلل بن ســنان ،به
تناسب حکم و موضوع ،آن اســت که محاذات تمام موضوع حکم است و عنوان
شجره به عنوان يک فرد از موضوع کلي است( .فياض1418 ،ق ،ص 108و )109

آيتاهلل حکيم نيز معتقد اســت« :صحيحه عبداهلل بن سنان دليل بر جواز احرام
از محاذات شــجره است و از آن جهت که کسي قائل به تفاوت بين شجره و ديگر
مواقيت نيســت ،بنابراين حکم احرام از محاذات شامل ديگر مواقيت نيز ميشود».
(حکيم1416 ،ق ،ج ،11ص)371

اما آيتاهلل محقق داماد از روشــي ديگر بهره گرفته است .ايشان ميگويد« :سيره

عامه صحت احرام از محاذات اســت و اگر اين عمل مشروع و مجزي نبود ،قطع ًا
ردع و نهياي از طرف ائمه به ما ميرسيد؛ بنابراين ،اين خود نشانگر موافقت آنان
بر جواز احرام از محاذات است»( .محقق داماد1405 ،ق ،ج ،3ص)51

شايد بتوان پذيرفت که متفاهم عرفي از روايت به ضميمه جو فقهي رايج در زمان
ائمه :که آمدهاند ،محاذات مســجد شجره را فقط بيان نمودهاند؛ در واقع تطبيق
براي کبراي کلي جواز احرام از مواقيت بوده است .پس در غير مسجد شجره هم به
محاذات مواقيت ديگر ميتوان محرم شد.

ج) روايت ابراهيم بن عبدالحميد

ُ َم َّمدُ ْب ُن ْ َ
وسى ْب ِن ا ْل َق ِ
ال َس ِن بِإِ ْسن ِ
يم َع ْن
َاد ِه َع ْن ُم َ
اس ِم َع ْن َج ْع َف ِر ْب ِن ُ َم َّم ِد ْب ِن َح ِك ٍ
يد َع ْن َأ ِب ْ َ
يم ْب ِن َع ْب ِد ْ َ
وسىَ 7ق َ
ال ِم ِ
إِ ْب َر ِ
ال َس َأ ْل ُت ُه َع ْن َق ْو ٍم َق ِد ُموا ْالَ ِدي َن َة
ال َس ِن ُم َ
اه َ
ب ِد َو َكثْر َة ْ َ
ال َّيا ِم َي ْعنِي ْ ِ
ال ْح َرا َم ِم َن َّ
الش َــج َر ِة َو َأ َر ُادوا َأنْ َي ْأ ُخ ُذوا
َف َخا ُفــوا َكث َْر َة ا ْل َ ْ
َ

ات ِع ْر ٍق (که نزديکتر به مکه اســت) َف ُي ْح ِر ُموا ِم ْن َها َف َق َ
ِم ْن َها إِ َل َذ ِ 
ال َل َو هُ َو
س َل ُه َأنْ ُي ِ
ْــر َم إِ َّل ِم َن ْالَ ِدينَة( .حر عاملي1412 ،ق،
ُمغْ َض ٌب َم ْن َد َخ َل ْالَ ِدي َن َة َف َل ْي َ
ج ،11ص318؛ طوسي1364 ،ش ،ج ،1ص)11

که وارد مدينه شده و به جهت سرماي زياد و طوالني شدن ايام ،در صورت احرام
از شجره ،ميخواهند از آنجا گذشته و در ذات عرق احرام ببندند» .ميشود از آنجا
فرمود« :جايز نيست (درحاليکه حضرت غضبآلود بود) فرمود :هرکس داخل
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ابراهيم بن عبدالحميد گويد« :از امام کاظم 7در مورد تکليف گروهي پرسيدم

مدينه شود ،ممکن نيست ،مگر اينکه از همان مدينه محرم شود» .حضرت ميفرمايد:
کســي که وارد مدينه شده است ،حتم ًا بايد از همان جا محرم شود و به ذات عرق
است( .سبزواري2016 ،م ،ج ،8ص)111

صاحب حدائق (بحراني1376 ،ش ،ج ،41ص )113به روايت ابراهيم بن عبدالحميد،

بر عدم جواز عدول از مسجد شجره ،استدالل کرده است .جواب اين روايت روشن
است :اوالً ضعيف اســت؛ ثاني ًا مفروض اين روايت آن است که فرد ميخواهد از

جاده اصلي برود و در آن مسير که به شجره ميرسد ،ميخواهد به دليل سردي هوا،
به جاي مسجد از ذات عرق محرم شود که امام به او اجازه نميدهد.
د) مرسله عبداهلل بن سنان

مرحوم کليني بعد از نقل صحيحه محمد بن ســنان مرسلهاي را نقل ميفرمايد:

«و يف رواية أخرى حيرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء»( .کليني1408 ،ق ،ج ،4ص)459
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روايت صراحت دارد که محاذات جايز نيست .در نتيجه نميتوان از محاذات مسجد

شجره و به طريق اولي از محاذات ساير ميقاتها احرام بست.

صاحب کشــف اللثام نيز به اين روايت مرسله ،بر عدم جواز احرام از محاذات
تمسک جســته اســت( .فاضل هندي1393 ،ش ،ج ،1ص )331اما اوالً روايت مرسله
است؛ ثاني ًا بر فرض که اين روايت داللت بر عدم احرام از محاذات داشته باشد ،آن
را به دليل اعراض مشهور کنار ميگذاريم؛ ثالث ًا به فرموده مرحوم نراقي جواز احرام
از محاذات را اصل برائت از لزوم رفتن به ميقاتها ،نفي حرج در اسالم ،به ويژه در

بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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مناســک حج و شهرت فراوان فقيهان ،پشتيباني و تأييد ميکند( .نراقي1415 ،ق ،ج،4

ص )433نتيجه اينکه تمام بحث بايد حول صحيحه باشد؛ زيرا اگر صحيحه داللت
داشته باشد ،در اينجا ميتوانيم بين روايات جمع داللي کنيم؛ به اين بيان که روايت

را حمل بر استحباب ميکنيم؛ يعني کساني که ميتوانند به ميقات بروند ،مستحب
اســت به ميقات بروند .حال اگر جمع داللي را نپذيريم ،در مقام تعارض ميگوييم

اين روايت ،مرسله و معرضعنه است و روايت ديگر ضعيف است .بنابراين ترجيح

با روايات محاذات است و اين روايات قادر به معارضه نيستند.
 .2ادله عامه

ميان علماي عامه تنها ابن حزم اندلسي با قول به جواز احرام از محاذات مخالفت

کرده و گفته اســت« :اگر کسي مســيرش از ميقات نبود ،از هرکجا خواست محرم

شــود»( .ابن حزم2010 ،م ،ج ،7ص )71دليل ابن حزم اين اســت :کسي که از يکي از

مواقيت پنجگانه منصوص عبور نميکند ،داخل در قول پيامبر 9ميشود که فرمود:
«و من کان دون ذلك فمن حيث انشأ»( .همانجا)

اين دليل درست نيســت؛ زيرا حديث قبل از مواقيت را ميگويد و کسي که از

محاذات مواقيت عبور ميکند ،دون المواقيت نيست.

ادله قول به تفصيل در احرام از محاذات
 .1ادله اماميه

برخي از فقها ميفرمايند :از محاذات مســجد شجره را نص داريم و مشهور اين
است که در محاذات شجره ،حتي در صورت عدم عذر هم ميتوان از محاذات آن
محرم شــد؛ اما نسبت به ساير مواقيت روايت داريم که محاذات مخصوص شجره
اســت و قيودي را حضرت ميفرمايد که خصوصيــت و احترازيت از آن فهميده
احتمال دارد طبق روايت عبد اهلل بن ســنان ،حکم به جواز محاذات به کســي
اختصاص داشــته باشد که داخل مدينه باشد و مجاور در مدينه يک ماه و ...در

آنجا باشد .بنابراين احرام از ساير مواقيت جايز نيست( .محقق اردبيلي ،بيتا ،ج،6

مرحوم صاحب حدائق نيز ميفرمايد:
مسجد شــجره است .پس سرايت حکم به ساير مواقيت خالي از اشکال نيست

و نميتوان گفت در غير مسجد شــجره محاذات آن مثل مسجد شجره است.
(بحراني1376 ،ش ،ج ،14ص)452

مرحوم آيتاهلل خويي هم در معتمد العروة الوثقي به همان روايت تمسک کرده

و فرمودهاند:

ظاهرا ً بايد به مورد روايت اکتفا کرد؛ چون حکم برخالف قاعده است و نميتوان
از آن قيود دست برداشت؛ زيرا تمام آن قيود خصوصيات و ويژگيهايي است

که امام به نحو قضيه حقيقيه بيان فرمودهاند و بعيد اســت حمل بر مورد مثال

بکنيم و بگوييم امام شــجره را از باب مثال فرموده است .بنابراين بايد به مورد
نص ،که محاذات مســجد شجره است ،اکتفا کنيم و تعدي از آن جايز نيست.

(خويي1416 ،ق ،ج ،2ص)370
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ميشود .از جمله فقها ،محقق اردبيلي در مجمع الفائدة و البرهان ميفرمايد:
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صاحب مدارک و مرحوم سبزواري در ذخيره نيز ،با همين استدالل ،قائلاند به اينکه
محاذات شــجره کافي اســت؛ اما در غيرش چون حکم خالف قاعده است ،احرام از
محاذات کافي نيست( .موسوي عاملي ،1369 ،ج ،7ص190؛ سبزواري2016 ،ق ،ج ،6ص)218
 .2ادله عامه

همانگونه که گذشت ميان علماي عامه کسي قائل به تفصيل در احرام از محاذات
نيســت؛ منتهي به گفته ابن حزم اندلسي ،کسي که به محاذات احرام رسيد ،برخي
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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ميگويند از همان محاذات محرم شود و گروهي ميگويند الزم نيست از محاذات
محرم شود .ابن حزم اندلسي ميگويد:
فإنّه ال يلزمــه اإلحرام قبل حماذاة موضع امليقات ثم اختلف إذا کان حماذاة امليقات

فقالت طائفة يلزمه أن حيرم وقال آخرون ال يلزمه.

الزم نيست قبل از محاذات ميقات محرم شود؛ اما اختالف در اين است که وقتي

به محاذات ميقات رسيد ،طائفهاي ميگويند الزم است از محاذات محرم شود و

طائفهاي ميگويند الزم نيست( .ابن حزم2010 ،م ،ج ،7ص)73

شايد معناي الزم نيســت ،احرام از ادني الحل است و در ادني الحل بايد محرم
شــوند يا عدهاي ميگويند دو مرحله مانده به مکه محرم شــود که ادله هر يک در
جواز احرام نقل و مورد بررسي قرار گرفت.
تحليل و جمعبندي ادله

به نظر ما روايت عبداهلل بن سنان داللت بر جواز احرام از محاذات بقيه مواقيت

را نيز دارد .در اين روايت قيود مختلفي ذکر شده است؛ مانندَ « :فإِ َذا َكانَ ِح َذ َاء َّ
الش َج َر ِة

َوا ْل َب ْيــدَ ِاء» .گاهي از اين جهت نگاه ميکنيم که ميقاتيت دخالت در حکم دارد يا نه
کــه قطع ًا دخالت دارد؛ زيرا امام 7در مقام بيان محاذي ميقات اســت؛ نه محاذي
مکانهاي ديگر.

َّ
ــج َر ِة َوا ْل َب ْيدَ ِاء» آيا شجره بودن ميقات دخالت در حکم دارد يا نه؟ به عبارت
«الش َ

ديگر همانطور که موضوع ميقات است ،آيا شجره هم جزء موضوع است يا نه؟ در
اين زمينه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اين است که مرحوم محقق اردبيلي ،از باب احتمال ،جزم ًا ميفرمايند
که شجره هم قيد موضوع است؛ زيرا اصل در قيود ،احترازي بودن است؛ خصوص ًا

قيد در کالم سائل نيست ،بلکه در کالم امام 7است و صرف احتمال دخالت شجره

در موضوع ،براي حکم به عدم جواز کافي اســت .بنابراين محقق اردبيلي فرموده
است« :الحتمال االختصاص» .در نتيجه احرام از محاذات بقيه مواقيت جايز نيست.

(محقق اردبيلي ،بيتا ،ج ،6ص)186

آنجا به مکه ميروند و با توجه به اينکه خود حضرت هم مدني بوده است و انسان
فصيــح اقرب را رها نميکنــد و حکم ابعد را بيان کند و با توجه به اينکه مخاطب

نيز اهل مدينه است ،ذکر شجره هيچ خصوصيتي ندارد؛ بلکه ذکر شجره از باب ما
هو الغالب است .پس صحيح همان است که امام 2فرموده «بجواز االحرام يف حماذاة

مطلق املواقيت».

مرحوم آيتاهلل خويي= ميفرمايد :تمــام پنج قيدي (اقامت ،مدينه ،ماه قمري،

عدم قصد از اول و مسجد شــجره) که در اين روايت آمده است ،احترازي است؛
مث ً
ال يکي از قيود اين اســت که اين براي کســي است که مقيم در مدينه باشد؛ اما
اگر متوطن باشــد ،نميتواند از محاذات محرم شــود .يکي ديگر از قيود اين است
که فرد يک ماه در مدينه اقامت کرده باشــد .به نظر ما بســيار واضح است که اين
قيود احترازي نيســتند؛ يعني اص ً
ال احتمال داده نميشــود که متوطن حق احرام از
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احتمال دوم اين اســت که چون نوع ًا مردم از مسجد شجره محرم ميشوند و از

شماره پنجم

«الحتامل اختصاص احلكم بمن دخل املدينة ،وجاور فيها شــهر ًا ونحوه ،كام هو ظاهرها».

پژوهشنامه حج و زيارت

در اين بحث که احرام از محاذات خالف قواعد است .بنابراين بايد اين خصوصيت
دخالت در مالک شارع داشته باشد و موضوع حکم باشد؛ خصوص ًا با توجه به اينکه

33

محاذات را نداشته باشد يا اگر کسي  29روز در مدينه اقامت کرده باشد ،حق احرام
از محاذات نداشته باشد؛ بلکه همه اين قيود از باب غالبيت است .کما اينکه يکي از

قيود اين است که بعد از حرکت به طرف مسجد شجره براي فرد بداء حاصل شده
است که از محاذات برود .واضح است که اين قيد احترازي نيست و شامل کسي که

از اول اقامت قصد احرام از محاذات را داشته است ،شامل ميشود.

نتيجه اينکه وحدت ســياق در اين قيود اقتضا دارد کــه اگر بقيه قيود احترازي

نيستند ،قيد مسجد شجره هم احترازي نيست و قيد غالبي است و اگر هم فيالجمله
بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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ظهوري داشته باشد ،به قرينه وحدت سياق از اين ظهور رفع يد ميشود و حمل بر

قيد غالبي ميشود.

با توجه به توضيح روايت ،ديگر نيازي به تمسک به اصل عدم وجوب رفتن به

ميقات ديگر نيســت؛ کما اينکه تمسک به الحرج ـ همچنان که از صاحب رياض
گزارش شــده ـ هم صحيح نيســت؛ زيرا مفاد الحرج اين است که رفتن به ميقات

ديگر واجب نيســت؛ اما اثبات نميکند که احرام از محاذي جايز اســت و جواز،

نياز به دليل ديگري دارد؛ کما اينکه تمســک به شــهرت هم صحيح نيست؛ زيرا
امام خميني= هم که شــهرت فتوايي را حجت ميدانند ،در فرضي است که هيچ
روايتي به عنوان مدرک فتواي اصحاب وجود نداشــته باشــد .درحاليکه صحيحه
عبداهلل بن سنان وجود دارد.

فهرست منابع

* قرآن

1.1آبی ،حســن بــن ابیطالــب1417( ،ق)،
كشف الرموز في شرح المختصرالنافع،
قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
المدرسين بقم.

2.2ابــن اثير ،مبــارک بن محمــد،)1378( ،

3.3ابن ادريــس ،محمد بن احمد۱۴۱۰( ،ق)،
السرائر ،قم ،جماعة المدرسين في الحوزة

العلمية بقم ،مؤسسة النشر االسالمي.

4.4ابن تيمية ،احمد بن عبدالحليم1409( ،ق)،

والعمرة (شــرح العمدة البــن تيمية)،

الرياض ،مكتبة الحرمين ،چاپ اول.

5.5ابــن حجر عســقالني ،احمد بــن علي،

(۱۴۰۸ق) ،فتح الباري شــرح صحيح
البخاري ،بيروت ،داراحياء التراث العربي.

6.6ابن حــزم ،علي بــن احمــد2010( ،م)،
المحلي باآلثار ،بيروت ،دارالفکر.

7.7ابن ســعد ،محمد بن ســعد1418( ،ق)،
الطبقــات الكبري ،به كوشــش محمد
عبدالقادر ،بيروت ،دارالكتب العلمية.

8.8ابن فارس ،أحمد بــن فارس1399( ،ق)،
معجم مقاييساللغة ،بيروت ،دا رالفكر.

1010ابن قدامة ،عبداهلل بن أحمد1405( ،ق)،

المغني في فقه اإلمــام أحمد بن حنبل

الشيباني ،بيروت ،دارالفکر.

1111ابن منظور ،محمــد بن مكرم2003( ،م)،
لسان العرب ،بيروت ،دارصادر.

الحدائقالناضــرة في أحــكام العترة

1313ـــــــــــــــ ( ،بيتا) ،الدررالنجفيه،

1212بحراني ،يوســف بــن احمــد( ،بيتا)،
الطاهرة ،قم ،مؤسســة النشراالســامي

(التابعة) لجماعة المدرسين.
قم ،مؤسسة آل البيت.

1414بخاري ،محمد بن إسماعيل۱۴۰۱( ،ق)،
صحيح البخاري ،بيروت ،دارالفكر.

1515بدرالدين عيني ،محمود بن احمد( ،بيتا)،
عمدة القاري شــرح صحيح البخاري،
بيروت ،دارإحياء التراث العربي.

1616بســام ،عبداهلل1426( ،ق) ،تيسير العالم
شــرح عمدة االحکام ،قاهــرة ،مكتبة

التابعين ،چاپ دهم.

1717بيهقي ،أبوبكر1412( ،ق) ،معرفة السنن و
اآلثار دمشق ،بيروت ،دارقتيبة ،چاپ اول.

1818تبريزي ،ميرزاجواد ،)1383( ،مناســك
الحج ،قم ،دارالصديقة الشهيدة.
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شــرح العمدة في بيان مناســك الحج

بيروت ،بينا.

پژوهشنامه حج و زيارت

مطبوعاتي اسماعيليان.

المعارف ،به كوشــش ثروت عكاشــه،

شماره پنجم

النهاية في غريب الحديث ،قم ،مؤسســه

9.9ابن قتيبــة ،عبــداهلل۱۴۰۷( ،ق۱۹۸۷ /م)،
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1919ترمــذي ،محمد بــن عيســي( ،بيتا)،

الوسيلة ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار

2020جــوادی آملــی ،مرتضی ،بهــار ،1374

2929ـــــــــــــــ  ،)1393( ،مناسک حج،

سننترمذي ،بيروت ،دارالکتب العربي.

ميقات يا نقطه آغازين سير الیاهلل ،ميقات

حج ،ش.11

2121جوهري ،اسماعيل بن حماد1407( ،ق)،
الصحاح تاج اللغة وصحــاح العربية،
بيروت ،دارالعلم للماليين.

بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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2222حر عاملي ،محمد بن حسن1412( ،ق)،

وســائل الشــيعة في تحصيل مسائل
الشريعة ،قم ،آل البيت.

2323حســين عراقي ،عبدالرحيم۱۹۹۹( ،م)،
طرح التثريب في شــرح التقريب ،مکة،
مکتبة نزار مصطفي الباز.

2424حسيني سيستاني ،ســيدعلي2004( ،م)،
الفقــه للمغتربين ،بيــروت ،دارالمؤرخ

العربي.

االمامالخميني=.

تهران ،نشر مشعر.

 3030خويي ،سيدابوالقاسم۱۴29( ،ق) ،معتمد
العــروة الوثقي ،قم ،مؤسســة احياء آثار

االمام الخوئي= ،شرکةالتوحيد للنشر.

3131ـــــــــــــــــ 1413( ،ق) ،التنقيح
فيشــرح العروة الوثقي ،نجف ،مؤسسة
الخوئي اإلسالمية.

 3232ـــــــــــــــــ 1430( ،ق) ،الرسائل
العملية ،ايران ،قم ،بينا.

 3333ـــــــــــــــ ( ،بيتا) ،کتاب الحج،
مؤسوعة اإلمام الخوئي ،بيجا ،بينا.

 3434ـــــــــــــــــ 1416( ،ق) ،صراط
النجاة ،قم ،دفتر نشر برگزيده.

3535دهخدا ،علياکبر ،)۱۳۴۱( ،لغتنامه دهخدا،

2525حکيم ،سيدمحسن۱۴۱۶( ،ق) ،مستمسك

تهران ،دانشگاه تهران.

2626حلي ،يحيي بن سعيد1405( ،ق) ،الجامع

الكاشــف في معرفة من لــه رواية في

العروة الوثقي ،قم ،موسسه دارالتفسير.

للشرائع ،به كوشش گروهي از فضال ،قم،
سيدالشهدا.

2727حوزه نمايندگــی ولی فقيه در امور حج
و زيــارت1394( ،ش) ،حج در آينه فقه،
تهران ،پژوهشکده حج و زيارت.

حاهلل۱۴۲۷( ،ق) ،تحرير
2828خميني ،سيد رو 

3636ذهبي ،محمــد بن أحمــد1413( ،ق)،
الكتب الســتة ،جدة ،دارالقبلــة للثقافة

االسالمية ،مؤسسة علوم القرآن جدة ،چاپ

اول.

3737رافعــي قزوينــي ،عبدالكريم بن محمد،

(بيتا) ،فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح
الكبير) ،بيروت ،دارالفکر.

3838زماني ،احمد ،حج در آينه فقه،)1386( ،
حوزه نمايندگــي وليفقيه در امور حج و

زيارت ،پژوهشكده حج و زيارت.

3939ســبزواري ،مالمحمدباقــر2016( ،م)،
ذخيرة المعاد في شــرح االرشاد ،قم،

مؤسسة اهل البيت.:

4040شــيخ صدوق ،محمد بن علي،)1385( ،
االسالمية.

4141شــهيد اول ،محمد بن مکــي( ،بيتا)،
القواعد و الفوائد ،قم ،انتشارات مفيد.

في شرح نكت اإلرشــاد ،قم ،انتشارات
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،
به كوشش كالنتر ،قم ،مكتبة الداوري.

4444ـــــــــــــــ 1422( ،ق) ،حاشــية
شرائع االسالم ،قم ،دفتر تبليغات اسالمی.

4545ـــــــــــــــ 1416( ،ق) ،مســالك
االفهام الي تنقيح شــرائع االسالم ،قم،

معارف اسالمي.

4646صاحب جواهر ،محمد حســن بن باقر،
(1311ق) ،جواهر الكالم في شرح شرائع

اإلسالم ،به كوشــش قوچاني و ديگران،

بيروت ،داراحياء التراث العربي.

عبدالکريم ،)1388( ،منتهي االرب في لغة
العرب ،تهران ،دانشگاه تهران.

4949طباطبائي کرباليي ،ســيد علي بن محمد

علــي ،)1379( ،رياض المســائل في

بالدالئل ،قم ،مؤسسة آل
تحقيق االحكام ّ
البيت :إلحياء التراث.

5050طباطبايييــزدي ،ســيدکاظم،)1417( ،
العروة الوثقي ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي

التابعة لجماعة المدرسين.

5151طوســي ،محمد بن حســن1301( ،ق)،
تلخيص الشافي ،به اهتمام محمدصادق
بن ميرابوالقاسم الخوانساري ،قم ،محبين.

5252ـــــــــــــــــ 1400( ،ق) ،النهاية،
بيروت ،دارالكتاب العربي.

5353ـــــــــــــــــ  ،)1364( ،تهذيــب
االحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد،
تهران ،دارالکتب االسالمية.

5454عالمه حلي ،حسن بن يوسف1412( ،ق)،
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ،قم،
النشر االسالمي.

5555ـــــــــــــــــ 1417( ،ق) ،خالصة
االقوال في معرفة الرجال ،مؤسســة نشر

الفقاهة.
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4343شهيد ثاني ،زينالدين بن علي1410( ،ق)،

4848صفيپــوري شــيرازي ،عبدالرحيــم

شماره پنجم

4242ـــــــــــــــ 1414( ،ق) ،غاية المراد

قم ،مؤسسه فرهنگي و اطالعرساني تبيان.

پژوهشنامه حج و زيارت

من اليحضره الفقيه ،تهــران ،دارالکتب

4747صافي ،لطفاهلل ،)1387( ،مناسك حج،
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5656فاضــل لنکرانــي ،محمــد1415( ،ق)،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة،

فرهنگ و ارشاد اسالمي.

االسالمي ،مرکز النشر.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد

قم ،حــوزة العلمية قم ،مکتــب االعالم

بررسی حکم احرام از محاذی مواقيت ،از منظر مذاهب اسالمی
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في كلمات القرآن الكريم ،تهران ،وزارت

6565مقدس اردبيلي ،احمد بن محمد( ،بيتا)،

5757فاضل هندي ،محمد بن حسن،)1393( ،

األذهان ،قم ،جماعة المد ّرسين في الحوزة

جامعه مدرســين حوزه علميــه قم ،دفتر

6666موســوي شــاهرودي ،ســيدمرتضي،

کشــف اللثام عن قواعد االحکام ،قم،

العلمية.

انتشارات اسالمي.

(۱۴۲۸ق) ،جامع الفتاوي مناســک حج

5858فخر رازي ،محمــد بن عمر1420( ،ق)،
مفاتيح الغيب (التفسير الکبير) ،بيروت،
دارإحياء التراث العربي.

(مطابق با فتاواي ده تن از مراجع تقليد)،

تهران ،نشر مشعر ،چاپ سوم.

6767موســوي عاملي ،ســيد محمد بن علي،

5959فياض ،محمداسحاق1418( ،ق) ،تعاليق

(بيتا) ،مدارک االحکام في شرح شرايع

6060فيروزآبــادي ،محمــد بــن يعقــوب،

الحياء التراث.

مبسوطة علي مناسک الحج ،قم ،محالتي.
(1415ق) ،القامــوس المحيط ،بيروت،
دارالکتب العلمية.

االســام ،بيجا ،مؤسســة آل البيت:

6868نراقي ،احمد بن محمد مهدي1415( ،ق)،
مستند الشيعة في احکام الشريعة ،مشهد،

6161کليني ،محمد بن يعقــوب۱۴۰۸( ،ق)،

مؤسسة آل البيت :الحياء الثرات.

6262محقق دامــاد ،ســيدمحمد1405( ،ق)،

مناســك الحج ،قم ،مؤسسه تحقيقات و

الكافي ،بيروت ،داراحياء التراث العربي.

کتاب الصالة ،به تقرير محمد مؤمن قمي،

قم ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة

المدرسين.

6363مرواريــد ،علیاصغر1410( ،ق) ،سلسلة
الينابيع الفقهية ،بيــروت ،داراحياء التراث

العربی.

6464مصطفوي ،حسن1368( ،ش) ،التحقيق

6969وحيد خراساني ،حســين1386( ،ش)،
نشر معارف اهل البيت.:

