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ادلۀ تعی متتع بر نائی در ترازوی نقد
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___________________سیدموسی شبیری زنجانی__________________ 2

چکیده

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

حَجةاالسالم از ارکان اسالم است که بر هر مسلمان در طول عمر تنها یک بار
واجب میگردد .تمتّع ،قران و افراد انواع حجاند .از این میان ،مشهور فقها
خصوص حج تمتّع را بر کسی که از مکه دور است و نائی نامیده میشود واجب
میدانند و برای اثبات دیدگاه خود به اجماع ،کریمۀ «ذ ِلکَ لِمَنْ َلمْ یَکُنْ أَهْلُ ُه
حاضِرِی ا ْلمَسْجِدِ الْحَرامِ» و روایات فراوان معتبر تمسک کردهاند .ناکارامدی
اجماع و کتاب در این زمینه دور از انتظار نیست .اما آنچه مهم مینماید
روایاتاند؛ چه آنکه در مقابل روایات انحصار حج تمتّع بر نائی ،روایات
مستفیض نزدیک به متواتری گزارش شدهاند که نافی وجوب تعیینی حج تمتّع
بر نائی بوده و افضلیت حج تمتّع را برای نائی اثبات میکنند .در جمع میان این
دو دسته روایت ،چهار وجه بیان شده که عبارتند از« :وجوب تمتّع و استحباب

تاریخ تأیید99/18/82 :
 .1تاریخ دریافت99/11/03 :
 .2این مقاله به ّ
همت میثم جواهری از دروس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی و زیر نظر مرکز فقهی امام
javaherimsm110@gmail.com
محمدباقر استخراج و به تأیید رسیده است.
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قران و افراد بدون کفایت از حجةاالسالم»« ،حمل روایات افضلیت بر کسی که
حجةاالسالم را به جا آورده»« ،افضلیت تمتّع مشروع بر افراد و قران مشروع» و
«استحباب تمتّع و کفایت غیر آن برای نائی» .سه جمع نخست با ضعفهایی
روبهرو هستند .در مقابل ،برخی از روایات افضلیت تمتّع ،بر روایات تعیّن تمتّع
حاکم بوده ،مفسر آنهاست .حاصل این نگاه تفسیری ،جواز انواع حج بر نائی و
استحباب یا تأکد استحباب تمتّع است.
واژگان کلیدی :حجةاالسالم ،عمره ،روایات تمتّع.

مقدمه

حج از شعائر اسالم 1و یكی از ارکان پنج گانهای است که اسالم بر آنها نهاده شده است .2حج از
ضروریات دین به شمار میرود و آیات و روایات فراوانی دربارۀ آن از اهل بیت رسیده است.
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در روایتی ،حج از روزه و جهاد ،بلكه هر عبادتی به جز نماز برتر دان سته شده ا ست 4.انجام حج
در طول عمر یک بار بر هر مسلللمانی که از اسللت اعت برخوردار اسللت واج میگردد که بدان
حجة االسالم گفته می شود .وجوب حجة االسالم وجوب ا صلی بوده و در مقابل حج منذور و
مانند آن قرار دارد .حج خود بر سلله قسللم ّ
تمتع ،قران و افراد اسللت و انجام هر یک از آنها برای

تمامی مكلفان م شروع و صحیح ا ست؛ ّاما اینكه کدامیک از این اق سام بر نائی –یعنی ک سی که

 44میل تا مكه فاصله دارد -وجوب اصلی یافته و حجةاالسالم او شمرده می شود اختالف نظر
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

وجود دارد .برخی از فقها معتقدند میان نائی و دیگران تفاوتی نیست و نائی هر یک از اقسام حج
را به جای آورد حجةاالسالم شمرده می شود .در مقابل ،م شهور فقها ،حجة االسالم نائی را در
تمتع منح صر دان سته و وجوب حج ّ
حج ّ
تمتع را بر او تعیینی قلمداد کردهاند .به باور نگارنده ادلۀ
تعین حج ّ
مشللهور بر ّ
تمتع بر نائی ناتمام اسللت و لذا در نوشللتار حاضللر با اسللتفاده از منابع

کتابخانهای و روش توصللیفی -تحلیلی به بازخوانی دقیق ادله پرداخته و از این رهگذر اث بات
میکند که وظیفۀ نائی منحصللر در حج ّ
تمتع نیسللت و هر یک از اقسللام حج را انجام دهد از
حجةاالسالم کفایت میکند ،هر چند حج ّ
تمتع را برای نائی افضل میداند.
 .1سورۀ حج ،آیۀ.08
 .2حرعاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،1صص ،89-10باب.1
 .3همان.
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،۴ص.8۵۴
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توجه به تفاوت میان حج ّ
تمتع و حج قران و افراد ،ثمرات فقهی و کاربردی این بحث را
روشن میسازد؛ از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف .است اعت (تفكیک میان است اعت برای حج با است اعت برای عمره در افراد و قران)؛
ب .مكان احرام؛

ج .لزوم مقدم داشتن عمره بر حج در ّ
تمتع؛
د .لزوم انجام حج ّ
تمتع و عمرۀ آن در یک سال برخالف قران و افراد؛

هل .عدم جواز خروج از مكه در فاصلۀ عمره و حج ّ
تمتع برخالف حج و عمرۀ افراد و قران.

پیشینه

حج و مباحث پیرامونی آن با توجه به نیاز جامعۀ مسلللمانان و اهمیت و جایگاه وی های که

دارد از آغاز تاکنون کانون توجهات بوده و ه ست .حجةاال سالم که شاخص در این فری ضه
قلمداد می شود در تارک بحثهای ا ستداللی فقهی قرار دا شته و قدمت دیرینه دارد .فقیهان
وارسته وحافظان شریعت این مسأله را پیوسته در کتاب حج مورد بررسی قرار دادهاند .شیخ
مفید ،سللید مرتضللی و شللیخ طوسللی از میان قدما و شللهید اول و دوم و عالمه حلی از میان
متأخران را میتوان در این میان نام برد .معاصللرانی چون شللیخ انصللاری ،محقق خو یی و
محقق داماد نیز به کنكاش مسألۀ حاضر پرداختهاند .فقهای عامه نیز از این مسأله غافل نبوده
نائی جایز دانستهاند و صرفا اختالفشان در قسم افضل است.
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مفهومشناسی
حج
«حج» در لغت به معنای قصد ،قصد برای زیارت و سیر به طرف خصوص کعبه به کار رفته

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

و در کت فقهی شان در رهیافت به دیدگاه برتر کو شیدهاند .البته عامه ،سه ق سم حج را برای

است 2و در اص الح فقه ،زیارت خانۀ خدا با شرایط و مناسكی وی ه است .حج بر سه قسم

 .1ر.کل به :ابن براج ،شرح جمل العلم ،ص.811
 .2جوهری ،صحاح ،ج ،1ص030؛ راغ  ،مفردات الفاظ القرآن ،ص812؛ صاح بن عباد ،المحیط في
اللغة ،ج ،8ص.891
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« ّ
تمتع» و «قران» و «افراد» است.1
« ّ
تمتع» در لغت به معنای انتفاع بردن است 2و علت نامگذاری این قسم از حج به حج
تمتع ،حالل شدن محرمات احرام و انتفاع از آنها در فاصلۀ زمانی بین عمرۀ ّ
ّ
تمتع و حج
است 3.در حج ّ
تمتع شروطی بیان شده که عبارتند از:
تمتع بر کسی واج است که نیت ّ
الف .حج ّ
تمتع داشته باشد و  ۴2میل از مكه دور باشد؛
ب .احرام عمرۀ ّ
تمتع فقط در شوال ،ذیالقعده و ذیالحجه واقع میشود؛
ج .حجگزار باید در یک سال بین حج و عمره جمع نماید؛
د .احرام باید در مكه واقع شود؛
ّ
هل  .عمرۀ ّ
4
تمتع باید مقدم بر حج باشد.
«افراد» در لغت به معنای جدا کردن است و علت نامگذاری این قسم از حج به افراد ،انفصال

آن از عمره و عدم ارتباط بین آن دو است .5در حج افراد شرایط ذیل معتبر دانسته شده است:
الف .حجگزار باید نیت افراد داشته باشد؛

ب .حجگزار باید از میقات محرم شود؛ البته اگر خانهاش به عرفات نزدیکتر از میقات
باشد میتواند از خانه محرم شود.
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«قران» در لغت به معنای مصاحبت است 7و علت نامگذاری این قسم از حج به قران ،همراه

آوردن قربانی هنگام احرام بستن است .4شرایط حج افراد ،در این قسم نیز معتبر است؛ جز آنكه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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در این قسم عالوه بر اینكه احرام با تلبیه محقق میشود با سوق و اشعار هدی نیز محقق میگردد.

 .1جمعی از پ وهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،0ص.88۵
 .2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.089
 .3جمعی از پ وهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،0ص.88۵
 .4شهید اول ،اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیة ،صص۵۵و .۵۵
 .5جمعی از پ وهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،0ص.81۵
 .6شهید اول ،اللمعة الدمشقیة ،ص.۵۵
 .7ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،10ص.00۵
 .8جمعی از پ وهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،0ص.808
 .9شهید اول ،اللمعة الدمشقیة ،ص.۵۵
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عمره

«عمره» در لغت به معنای زیارت است 1و در شرع به صورت عمرۀ ّ
تمتع و عمرۀ مفرده انجام
میگیرد .افعال عمرۀ ّ
تمتع عبارت از احرام ،طواف ،سعی و تقصیر است و افعال عمرۀ مفرده
عبارت از احرام ،طواف ،سعی ،تقصیر و طواف نساء است.

2

نائی
«نائی» یا «آفاقی» به شخصی که دور از مكه ساکن است گفته می شود .دور بودن از مكه در
تحقق عنوان نائی معتبر اسلللت؛ ّاما مقدار مسلللافت و دوری و نیز ابتدای آن مورد اختالف
است .مقدار مسافت بنا بر دیدگاه منسوب به مشهور ،شانزده فرسنگ (چهل و هشت میل؛
یعنی حدود هشللتاد و شللل کیلومتر) و بنا بر دیدگاه دیگر ،دوازده میل اسللت .همچنین در
اینكه مبدأ این مسافت مكه است یا مسجد الحرام ،دو نظریه وجود دارد.
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دالیل انحصار وظیفه نائی در تمتّع

چنان که بیان شد م شهور فقهای امامی وظیفۀ تعیینی نائی را حج ّ
تمتع دان ستهاند .این دیدگاه
مستند به دالیلی است که در ادامه بیان و بررسی میشود:
به تصریح بسیاری از فقها ،وظیفۀ نائی منحصر در حج ّ
تمتع است؛ مانند شیخ صدوق ،شیخ

مفید ،سید مرتضی ،شیخ طوسی ،ابن ادریس ،محقق حلی ،عالمه حلی و شهیدین 4.عالمه

و شهید ثانی بر آن ادعای اجماع کردهاند 5و بعد از شیخ طوسی مخالفی در مسأله نیست.

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

دلیل اول :اجماع

 .1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،۴ص.۵3۵
 .2شهید اول ،اللمعة الدمشقیة ،ص.۵2
 .3جمعی از پ وهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،1ص.182
 .4صدوق ،الفقیه ،ج ،8ص018؛ همو ،الهداية ،ص81۵؛ مفید ،أحکام النساء ،ص00؛ سید مرتضی،
االنتصار ،ص802؛ طوسی ،االستبصار ،ج ،8ص1۵3؛ ابن ادریس ،السرائر ،ج ،1ص۵19؛ محقق حلی،
شرائع ،ج ،1ص818؛ شهید اول ،اللمعة الدمشقیة ،ص۵۵؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة ،ج ،8ص.83۴
 .5عالمه حلی ،منتهی المطلب ،ج ،13ص183؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة ،ج ،8ص.83۵
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در ّرد استدالل به اجماع باید گفت :اوال؛ اجماعی در مسأله وجود ندارد؛ زیرا قاضی ابن
تعین حج ّ
براج میفرماید« :عدهای از فقها قائل به ّ
تمتع نبودهاند»1؛ ثانیا؛ با توجه به اینكه
اتصال این اجماع به زمان معصوم محرز نیست نمیتوان قائل به حجیت آن بود.
دلیل دوم :آیه  691سوره بقره
دلیل دومی که مشهور به آن تمسک کردهاند آیۀ  196سورۀ بقره است .آیه میفرماید:

َ َ
َ
ْ
ْ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ َ
ْ ْ
َو أت ُّموا ال َح َّج َو ال ُع ْم َر َة لله فإن أحص ْرت ْم ف َما ْاس َت ْی َس َر م َن ال َهدي ...فإذا أم ْن ُت ْم ف َم ْن ت َم َّت َع
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
ْ
یام ثالثة أ َّی ٍام في ال َح ِّج َو َس ْب َع ٍة
بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدي فمن لم یجد فص
َْ
ْ
َ ُ َ ُ
ْ َ َ َ
ٌَ َ
إذا َر َج ْع ُت ْم تلك عش َر ٌة کاملة ذلك ل َم ْن ل ْم َیك ْن أ ْهل ُه حاضري ال َم ْسجد الحرام.

تعین حج ّ
با دو بیان به آیۀ شریفه بر ّ
تمتع بر نائی استدالل شده است:
ْ
ْ
َ ُ َ ُ
َ
بیان اول :فراز «ذلك ل َم ْن ل ْم َیك ْن أ ْهل ُه حاضري ال َم ْسجد ال َحرام» بر آن داللت دارد که
مشارالیه «ذلک» حج ّ
غیر از ّ
تمتع ،از نائی مجزی نیست؛ 2چرا که ٌ
تمتع است.

این برداشت نادرست است؛ زیرا ظاهر آیه ،اختصاص ّ
تمتع به نائی است که نتیجهاش،
نفی صحت آن بر حاضر است؛ نه اینكه حج ّ
تمتع بر نائی واج باشد .مانند آنكه گفته شود:

«حبوه برای ولد اکبر است ».که معنایل مشترک نبودن ولد اکبر با بقیۀ ورثه در بقیۀ مال نیست.
استاد ما محقق داماد این اشكال را بیان مینمود.
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سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

بیان دوم :امر خداوند متعال در صدر آیۀ شریفه بر وجوب و فوریت داللت دارد .بنابر این سه
صورت برای مكلف تصور میشود :الف .ابتدا محرم به حج شود ،سپس محرم به عمره؛ ب .ابتدا
محرم به عمره شود ،سپس محرم به حج؛ ج .با یک احرام حج و عمره را به جا آورد .صورت
نخست ،ق عا مراد آیه نیست؛ چرا که هیچیک از فقها بر محرم به حج افراد الزم نمیداند که
بالفاصله عمرۀ مفرده به جا آورد .همچنین مقصود آیه ،صورت سوم نیست؛ زیرا امامیه معتقدند
جمع میان حج و عمره در احرام واحد باطل است؛ بنابر این برای امتثال امر در آیه ،فقط صورت

 .1ابن براج ،شرح جمل العلم و العمل ،ص.811
 .2محقق حلی ،المعتبر ،ج ،8ص72۴؛ عالمه حلی ،منتهی المطلب ،ج ،13ص.181
 .3نویسنده این م ل را از مجلس درس استاد محقق داماد استماع نموده است.
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تمتع است باقی میماند؛ یعنی ّ
دوم که همان حج ّ
تمتع وظیفۀ انحصاری نائی است.

1

اولین اشكال بیان مزبور آن است که هر چند امر ظهور در وجوب داشته باشد؛ ولی
بدونشک بر فوریت داللت ندارد؛ زیرا مقتضای فوری بودن ،لزوم انجام حج و عمرۀ تمام،
در اولین زمان ممكن است ،در حالی که اوال؛ عمرۀ ّ
تمتع را میتوان در هر زمانی از ماههای
حج -تا زمانی که وقت احرام حج تنگ نشود -انجام داد و اینكه گفته میشود تأخیر تا سال
بعد جایز نیست غیر از فوری بودن امر است؛ عالوه بر اینكه عدم جواز تأخیر تا سال بعد با
انجام عمره بعد از حج هم سازگار است؛ ثانیا؛ مقتضای فوریت یادشده آن است که بعد از
تمتع باید فورا به حج ّ
انجام عمرۀ ّ
تمتع محرم شد ،در حالی که بعید است فقیهی به این م ل ،

قائل باشد؛ بلكه حتی لزوم اتمام حج ،فوری نیست؛ بلكه فیالجمله ّ
موسع است و میتوان

مثال تا پایان ذیحجه یا دستکم تا پایان ایام تشریق به تأخیر انداخت؛ ثالثا؛ برای تحقق حج
ّ
تمتع باید .1 :عمره در ماههای حج باشد؛  .8خروج از احرام با تقصیر باشد؛  .0احرام حج
از مكه باشد و اگر یكی از این سه شرط محقق نشود حج ّ
تمتع صحیح نیست .بنابر این صرف
تقدم عمره برای تحقق ّ
تمتع کفایت نمیکند و حتی اگر فوریت ،مقتضی تقدیم عمره باشد
همچنان داللتی بر متعین بودن حج ّ
تمتع ندارد.

اشكال دوم آنكه از ظاهر روایات مستفیض استفاده میشود که «عمرۀ مفرده» مصداق «عمره»
در آیۀ شریفه است ،در حالی که طبق بیان دوم ،عمرۀ ّ
تمتع مصداق انحصاری عمره در آیۀ شریفه
عمره همانند حج بر هر کسی که است اعت داشته باشد ،واج است؛ زیرا خداوند فرموده است:
َ و َأت ُّموا ْال َح َّج َو ا ْل ُع ْم َر َة ل ّله .در ادامه راوی میپرسد اگر کسی عمرۀ ّ
تمتع انجام دهد مجزی

است؟ حضرت میفرماید :بله 2.ظاهر روایت آن است که پرسلگر ان باق «عمرۀ» مذکور در آیه
ّ
مسلم میدانسته است و شک او در کفایت عمرۀ ّ
تمتع به عنوان مصداق واج
بر «عمرۀ مفرده» را
یا بدل واج بوده است و امام نیز این ذهنیت را تقریر کردهاند.

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

است .به عنوان نمونه ،در صحیحۀ معاویة بن عمار از امام صادق نقل شده است که فرمودند:
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 .1سید مرتضی ،االنتصار ،صص8۴3-809؛ عالمه حلی ،منتهی المطلب ،ج ،13ص.181
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.81۴
 .3همین مضمون در صحیحۀ شعی نیز ذکر شده است( .طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص)۴00
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دلیل سوم :روایات معتبر و فراوان

در روایات فراوانی لزوم انجام حج ّ
تمتع بر نائی بیان شللده اسللت .در برخی از این روایات
حجةالوداع گزارش شللده و در برخی دیگر این ماجرا گزارش نشللده اسللت .در ادامه این دو
دسته روایت جداگانه بازگو میشود:
 .6روایات گزارشگر حجةالوداع

پیامبر اکرم در صللحیحۀ معاویة بن عمار همراهانی را که با خود هدی نیاوردهاند مأمور به
خروج از احرام میکنند و میفرمایند :اگر در آینده این اتفاق دوباره بیفتد من هم مانند شلما عمل
خواهم کرد .علت اینكه من از احرام خارج نمیشللوم این اسللت که من با خود هدی آوردهام و
کسی که با خود هدی آورده است باید خروج از احرامل را تا رسیدن قربانی به قربانگاه به تأخیر
بیندازد .در ادامه حضرت در پاسخ سراقه که از همیشگی بودن آن پرسل میکند میفرماید :این
حكم تا روز قیامت پابرجاسللت .سللپس انگشللتان مبارکشللان را داخل هم کردند به گونهای که به
شكل تور و شبكه در آمد و فرمودند :عمره در حج تا روز قیامت داخل شد.
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ْ
ُ َ َ
َّ َ
َْ
َْ
عن ابي عبدالله ...ثم قال (اي النبي) :إن هذا َج ْب َرئیلَ -و أ ْو َمأ ب َیده إلی خلفهَ -یأ ُم ُرني أن
َ
ْ ُ َ
َ
ُ َْ َ ُُ
ْ َ ْ َّ َ ْ ْ ُ
ُآم َر َم ْن ل ْم َی ُس ْق َهدیا أن ُیحلَ ،و لو ْاس َتق َبلت م ْن أ ْمري َما ْاس َتد َب ْرت ،ل َص َن ْعت مثل َما أ َم ْرتك ْم
َ
َّ
َُ ْ ْ
ْ ُ ْ ْ
ْ ْ َ ْ َّ َ
َو لك ِّني ُسقت ال َهد َيَ ،و ال َی ْن َبغي ل َسائق ال َهدي أن ُیحل ح ّتی َی ْبلغ ال َهد ُي َمحله  -الی ان قال-
ْ ُ ْ ُ ْ َ ُّ َ َ ُ َ َّ ُ ِّ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ََ َ َ
َُ
الیو َم ،فهذا
 :فقال ل ُه ُس َراقة ْب ُن َمالك بن جعش ٍم الكناني :یا رسول الله ،علمنا دیننا کأنا خلقنا
َْ
َ َ
ْ ُ ََ َ َ
ُ َّ َّ َّ
ْ
َّ َ َ
الذي أ َم ْرت َنا به ل َعام َنا هذا ،أ ْم ل َما َی ْس َتقبل؟ فقال ل ُه َر ُسول الله َصلی الل ُه علیه َو آلهَ :بل ُه َو لْ َبد
ُ َ َ َ
ْ
َ َ ََ ْ
ْ
َْ ْ َ َ 1
إلی َی ْوم الق َی َامة ث َّم ش َّبك أ َصاب َع ُهَ ،و قالَ :دخلت ال ُع ْم َر ُة في ال َحج إلی یوم القیامة.

در روایات زیادی نزدیک به این مضامین آمده است 2.در کت عامه نیز این مضمون
گزارش شده است.
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 .1کلینی ،الکافي ،ج ،2صص.1۵0-1۵8
 .2ابن ادریس ،السرائر ،ج ،0ص۵۵8؛ طبرسی ،إعالم الوری ،ج ،1ص8۵3؛ صدوق ،عیون ،ج ،8ص183؛ همو،
علل الشرائع ،ج ،8ص۴18؛ همو ،الفقیه ،ج ،8ص01۵؛ شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،1ص178؛ نوری ،مستدرك
الوسائل ،ج ،2ص2۵؛ عیاشی ،تفسیر العیاشي ،ج ،1صص93-29؛ کلینی ،الکافي ،ج ،2صص173-1۵9؛
قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،1ص033؛ احسائی ،عوالي اللئالي ،ج ،1صص 198و  13۵و .810
 .3مسلم ،صحیح مسلم ،ج ،۴ص.09
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تعین حج ّ
استدالل به این روایات برای ّ
تمتع بر نائی به دو بیان ممكن است:
بیان نخست :ظاهر مادۀ «أمر» وجوب است؛ هر چند ظاهر صیغۀ امر وجوب نباشد .با توجه
به اینكه رسول اکرم نخست اصحاب را به حج ّ
تمتع امر کردند و در پاسخ سراقه فرمودند :این

حكم تا روز قیامت است ،دانسته میشود که حج ّ
تمتع در تمامی زمانها وجوب تعیینی دارد.

بیان دوم :ظاهر «دخلت العمرة في الحج الی یوم القیامة» آن است که عمره به منزلۀ جزئی
تمتع است؛ زیرا فقط در حج ّ
تعین حج ّ
از حج است و الزمۀ آن ّ
تمتع ،عمره به منزلۀ جزئی از
حج است ،نه در حج قران و افراد.
در مقابل این تفسیر ،دو تفسیر دیگر وجود دارد که ذیال بیان و بررسی میشود:
ممكن است گفته شود :احتمال دارد الف و الم در «العمرة» و در «الحج» عهد باشد .طبق
تمتع داخل در حج ّ
این احتمال عمرۀ ّ
تمتع شده است و داللتی بر این ندارد که نتوان
حجةاالسالم را به شكل دیگری انجام داد .شاید به همین جهت است که شهید ثانی در تفسیر
عبارت «دخلت العمرة في الحج» گفته است« :انه عنی به عمرة ال ّ
تمتع و حجه 1».شاهد بر عهد
ْ
َ َْ ُ
ْ َ ََ ْ
بودن ،صحیحۀ نجیه از امام باقر است که در آن به «ال ُم ْت َعة َدخلت في ال َح ِّج َو ل ْم تدخل
ْ
ْ
ْ ْ
ال ُع ْم َر ُة ال ُمف َر َد ُة في ال َح ِّج» 2تعبیر شده است .نیز روایت علی بن جعفر از امام کاظم که در
ْ
َ
ْ
َّ ْ َ َ َ ْ
آن «إن ال ُم ْت َعة َدخلت في ال َح ِّج إلی َی ْوم الق َی َامة» 3ذکر گردیده شاهدی دیگر است؛ چه آنكه هر
دو روایت ناظر به تعبیر نبی اکرم است و در آن به جای «عمره»« ،متعه» به کار رفته است.
فرض پذیرش -تنها بر عهد بودن الف و الم «العمرة»  -و نه «الحج» -داللت دارد؛ بلكه
احتمال عهد بودن الف و الم در «الحج» منتفی است؛ زیرا قبل از آن در کالم نبی اکرم

نامی از حج ّ
تمتع برده نشده است؛ عالوه بر اینكه در روایت نجیه دو بار واژۀ «الحج»
آمده است که باید یک معنا از آنها اراده شده باشد؛ درحالی که روشن است از «الحج» دوم
روایت ،ارادۀ حج ّ
تمتع نشده است؛ ثانیا؛ به طور کلی الف و الم عهد وجود ندارد؛ بلكه الف

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

در پاسخ باید گفت :اوال؛ نظارت روایت نجیه و علی بن جعفر بر کالم نبی اکرم- به

 .1شهید ثانی ،مسالك االفهام ،ج ،8ص.191
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.۴0۴
 .3علی بن جعفر ،مسائل علي بن جعفر ،ص.118
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و الم یا جنس است یا برای تزیین که از نظر نتیجه با جنس تفاوتی ندارد .عهد بودن مدخول
الف و الم هم نیاز به قرینه دارد که در اینجا مفقود است .پس از پذیرش اینكه مراد از «الحج»
جنس حجةاالسالم است ،شكی نیست که ظاهر داخل شدن عمرۀ ّ
تمتع در حجةاالسالم،

این است که در حجة االسالم طبیعت حج متوقف بر عمرۀ ّ
تمتع است که این تعبیری دیگر از
تعین حج ّ
ّ
تمتع است .بنابر این ظهور این فراز از روایت ،فراز قبل را تأکید و بیان میکند که
وظیفۀ مردم تا روز قیامت انجام حجةاالسالم به صورت حج ّ
تمتع است.
ممكن است گفته شود :احتمال دارد معنای روایت ،دخول وقت عمره در وقت حج باشد؛

چنانکه برخی چنین تفسیر کردهاند 1و شاید منشأ این تفسیر این باشد که :وقتی روشن است
که عمره واقعا داخل حج نمیشود پس باید در عبارت تصرفی صورت گیرد و حمل بر معنای
مجازی شود .یكی از مجازهای شایع ،تقدیر گرفتن «وقت» یا استعمال واژه در معنای وقت

آن 2یا اسناد حكم وقت چیزی به خود آن چیز 3است .شاهد عرفی بودن این تصرف ،آیۀ شریفۀ
ْ َ ُّ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َ ٌ
ومات 4است که معنایل آن است که وقت حج ،أشهر معلومات است.
الحج أشهر معل

مؤید این احتمال آنكه در دوران جاهلیت ،وقت عمره و حج را جدا میدانستند؛ عالوه بر
اینكه در روایت فضیل بن عیاض نیز این معنا اراده شده است .در این روایت از امام صادق
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ُ َ ْ
َ َّ َ ُ َ
َْ
نقل شده که حجةالوداع را این گونه حكایت کردندِ...« :لن ُه ْم کانوا ال َی ْعرفون ال ُع ْم َر َة في أش ُهر
ْ ْ َّ َ
ْ
ْ
َّ
َ
ََ َ
َ ْ ََ
َّ
ال َح ِّج َو َهذا الكال ُم م ْن َر ُسول الله إن َما کان في ال َوقت الذي أ َم َر ُه ْم فیه بف ْسخ ال َح ِّج فقال
َ
َْ ْ
ْ
َ
ْ
ََ ْ
َ َ
" َدخلت ال ُع ْم َر ُة في ال َح ِّج إلی َی ْوم الق َی َامة" َو ش َّبك َب ْی َن أ َصابعه َی ْعني في أش ُهر ال َح ِّج.5»...

در پاسخ باید گفت :این احتمال بسیار بعید است؛ زیرا اوال؛ ارادۀ دخول وقت عمره در
وقت حج ،چه به نحو مجاز در کلمه ،چه در اسناد و چه حذف ،شایع نیست؛ بلكه بسیار
ْ َ ُّ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َ ٌ
ومات نیز «الحج في أشهر معلومات»
خالف ظاهر است .ظاهر آیۀ شریفۀ الحج أشهر معل
است؛ چنانکه جصاص 6نیز بدان تصریح کرده است .در محاورات حذف واژۀ «في» و اکتفا
 .1ابن رشد ،بداية المجتهد ،ج ،8ص.91
 .2یعنی از «العمرة» معنای «وقت العمرة» و از «الحج» معنای «وقت الحج» اراده شده است( .مقرر)
 .3یعنی به معنای «دخلت العمرة في الحج وقتا» استعمال شده است( .مقرر)
 .4سورۀ بقره ،آیۀ.197
 .5صدوق ،علل الشرائع ،ج ،8ص.۴1۴
 .6جصاص ،احکام القرآن ،ج ،1ص.01۵
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به زمان شیوع دارد؛ مانند «ولد زید یوم الجمعة» که مراد از آن «ولد في یوم الجمعة» است.
ثانیا؛ اگر این نوع مجاز نیز شایع باشد ،شیوع آن در جایی است که یک طرف اسناد ،فعلی از
افعال باشد و طرف دیگر ،زمان باشد؛ مثل «الحج أشهر معلومات»؛ نه در جایی که هر دو
طرف نسبت ،فعل باشد؛ مثل صحیحۀ معاویة بن عمار .به تعبیر روشنتر ،میتوان گفت
«االعتكاف ثالثة أیام»؛ ولی عبارت «صالة الظهر صالة العصر» به اعتبار اشتراک در وقت
تعبیر مناسبی نیست .البته تعبیر «دخلت صالة الظهر في صالة العصر» به لحاظ صحیح بودن
انجام نماز ظهر در وقت نماز عصر ،اگرچه به این مقدار با طبع ناسازگاری ندارد؛ ولی نسبت
به جملۀ «دخلت صالة الظهر في صالة العصر» بعید است.
با توجه به این م ل  ،ظاهر عبارت «دخلت العمرة في الحج» این است که عمره به منزلۀ
جزئی از حج شده است و همین تنزیل سب شده که حجگزار بتواند در میقات نیت حج ت ّ
متع کند
و حج وی مانند عمرهاش عراقی شود؛ با اینكه او در مكه محرم به حج میشود .بنابر این احرام این
حاجی به حس معنا از میقات اهل عراق یا میقات دیگران است و به حس صورت از مكه.
عالوه بر اینكه احتمال نمیرود مفاد این روایت با مفاد صحیحۀ نجیه متفاوت باشد ،در
َ َْ ُ ْ
ْ ْ
حالی که در صحیحه مسلما دخول وقت مراد نیست؛ زیرا در آن به « َو ل ْم تدخل ال ُع ْم َر ُة ال ُمف َر َد ُة
ْ
في ال َح ِّج» تعبیر شده است و اگر دخول وقت مراد باشد معنای روایت این میشود که «در وقت

اختیار نمودند .حضرت برای بیان کیفیت داخل شدن عمره در حج ،انگشتان مبارکشان را به
صورت شبكه در میان هم قرار دادند .از این رفتار ،چنین به ذهن میآید که آن دو ،اگرچه واقعا یكی
نیستند؛ ولی به خاطر اتصال ،مثل یک شیء فرض شدهاند .این معنا با احتمال اول سازگار است
که عمره در حج به تنزیل و اعتبار یكی هستند ،اگرچه واقعا چنین نیستند؛ ولی در احتمال سوم

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

و ماههای حج ،عمرۀ مفرده مشروع نیست».؛ در صورتی که این معنا بیشک باطل است.
ّ
از شواهدی که ّ
مقرب احتمال اول و مبعد احتمال سوم است شیوۀ عملی است که پیامبر

وقت عمره و حج واقعا یكی است 1و ظاهرا ،بلكه ق عا نبی اکرم با تعبیر «دخلت العمرة في
ْ َ
الحج» همان معنایی را اراده کردهاند که امام باقر بر اساس صحیحۀ نجیه فرمودند« :ال ُم ْت َعة

 .1جصاص در احكام القرآن معنای دیگری آورده است (ج ،1ص )003که از این م ال  ،پاسخ روشن شد.
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ْ
َ َْ ُ ْ
ْ
ْ ْ
ََ ْ
َدخلت في ال َح ِّج َو ل ْم تدخل ال ُع ْم َر ُة ال ُمف َر َد ُة في ال َح ِّج» .1در این صحیحه امام این م ل را که:
«وقت عمرۀ ّ
تمتع در وقت حج داخل شده ،به خالف عمرۀ مفرده» اراده نكردهاند.
اما اثبات این احتمال با تمسک به روایت فضیل بن عیاض هم تمام نیست؛ زیرا سند این
روایت مشتمل بر قاسم بن محمد اصبهانی است که نجاشی در مورد او گفته است« :انه لم

یكن بالمرضي» .2ابنغضائری هم دربارۀ او گفته« :حدیثه یعرف تارة و ینكر أخری و یجوز

أن یخرج شاهدا 3».مضمون خبر نیز از موارد منكر و غیرمقبول است؛ زیرا ناشناخته بودن
عمره در ماههای حج را گزارش میکند ،در حالی که اوال؛ بر اساس روایات خاصه و عامه،
نبی اکرم سه بار عمره انجام دادهاند و هرسه بار در ماه ذیقعده بوده است و این امر برای
اصحاب حضرت ،روشن بوده است؛ مخصوصا اینكه ایشان در سال حدیبیه و دو سال بعد از
آن -در حالی که جمع زیادی همراه ایشان بودند -محرم شدند؛ ثانیا؛ در صحیحۀ حلبی آمده
َ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُّ
َ ْ َ ْ ُ
َ ُ
اس کل ُه ْم بال َح ِّج ،ال َی ْن ُوون ع ْم َرةَ ،و ال َید ُرون َما ال ُم ْت َعة» 4که مشعر به آن
است« :و أحرم الن
است که اصحاب ،عمره در ماههای حج را میشناختند و متعه را نمیشناختند.
 .2روایات غیر حاکی از حجةالوداع

تعین حج ّ
روایات فراوانی بر ّ
تمتع بر نائی داللت دارد که در آن حجةالوداع گزارش نشلللده

ا ست .با توجه به فراوانی و نیز تأثیر این روایات در جمع با روایات مخالف به بیان گذرایی از
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

16

این روایات بسنده می شود .1 :روایت عبید الله بن علی حلبی از امام صادق5؛  .2روایت
دیگر حلبی از امام صللادق6؛  .3صللحیحۀ یونس از معاویة بن عمار7؛  .4صللحیحۀ دیگر

یونس از معاویه4؛  .5صحیحۀ زراره از امام باقر9 ؛  .6روایت اعمل از امام صادق در
 .1طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.۴0۴
 .2نجاشی ،رجال النجاشي ،ص ،013رقم.2۴7
 .3ابن غضائری ،رجال ابن غضائري ،ص.2۵
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،2صص.173-1۵9
 .5صدوق ،علل الشرائع ،ج ،8ص۴11؛ در تهذيب (ج ،۵ص )۵روایت مشابهی گزارش شده که ظاهرا با روایت
علل یكی است؛ بهوی ه اینكه اختالف در تعبیر به جهت نقل به معنا در احادیث و محاورات شایع است.
 .6کلینی ،الکافي ،ج ،2ص87۵؛ با اندکی اختالف از طریق موسی بن قاسم از ابی عمیر :طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.8۵
 .7کلینی ،الکافي ،ج ،2صص.87۵-87۴
 .8همان ،صص87۴-870؛ طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص87؛ به طریق دیگر :همان ،ج ،۵صص.87-8۵
 .9همان ،ج ،۵ص.00

َ ُ ْ ُ ْ ْ َّ
َ ُ ْ
َ َ َ ُ
َّ َ
حدیث شرائعالدینَ « :و ال َیج ُوز ال َح ُّج إال ت َم ُّتعا َو ال َیج ُوز الق َران َو اْلف َر ُاد إال ل َم ْن کان أ ْهل ُه
ْ
ْ
حاضري ال َم ْسجد ال َحرام»1؛  .7روایت فضل بن شاذان از مكتوبی که حضرت رضا برای
َ ُ ْ
َ ُ ْ ُ ْ ْ
َّ َ
مأمون نوشللتند که در آن آمده اسللتَ « :و ال َیج ُوز ال َح ُّج إال ت َم ُّتعا َو ال َیج ُوز الق َران َو اْلف َر ُاد
ُ ْ ُ َّ َ
َّ
َّ َ َ
الذي َی ْس ل َت ْعمل ُه ال َع َّامة إال ِل ْهل َمكة َو حاض لر َیها»2؛  .4صللحیحۀ عبدالله بن سللنان از امام
َ
ْ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ ُ َّ
الل ُه َّم إ ِّني ُأر ُید َما َأ َم ْر َت به م َن َّ
الت َم ُّتع بال ُع ْم َرة إلی
صادق« :إذا أردت اْلحرام و التمتع فقل
ْ
ال َحج  .3»...با توجه به اینكه مادۀ «أمر» در الزام ظهور دارد؛  .9صللحیحۀ سللماعه از امام
ْ
ََ
َ َْ
َّ َ
ُ َ َْ
ْ َ
صلللادق« :ال ُم جاو ُر ب َم كة َ ....م ْن َدخل َها ب ُع ْم َر ٍة في غ ْیر أشلل ُهر ال َح ِّج ،ث َّم أ َر َاد أن ُی ْحر َم ،
ُ ْ
َ ْ
َْ ْ
َّ َ
َ َ
فل َیخ ُر ْج إلی الج ْع َرانة ،ف ُی ْحر ُم م ْن َها ،ث َّم َیأتي َمكة 4.»... ،امام در مورد مجاور مكه که حكم
مكی را پیدا نكرده اسللت به احرام با کیفیت خاصللی -که همان کیفیت حج ّ
تمتع اسللت-

دستور میدهد .ترک تقیید احرام به ّ
تمتع در عبارت «ثم أراد أن یحرم» دلیل است بر آنكه هر
که ارادۀ احرام دارد نمیتواند به غیر احرام ّ
تمتع محرم شللود؛  .11صللحیحۀ کاهلی5؛ .11
ُ ِّ ْ
َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ْ ٌ َ َ َ ْ َّ َّ ْ
التق ص ُیر ث َم ُی َهلل َن
صحیحۀ دیگر حلبی از امام صادق« :لیس علی الن ساء حلق و علیهن
َ
ْ
َ َّ َ
َ
ْ َ ْ ُ َ َ َ ِّ
َ َ ْ ُ
ب ْال َحج َی ْو َم َّ
الت ْرو َ یة َو کا نت ع ْم َرة َو ح جة فإن اع َتلل َن ک َّن علی حجه َّن َو ل ْم ُیضللر ْرن
ِّ ْ
ُ
ِّ
ب َحجه َّن» .6البته داللت این روایت ناتمام اسللت؛ زیرا عبارت «ث َم ُی َهلل َن» ع ف بر م ل
ذکر ن شدهای ا ست و ممكن ا ست تبیین وظیفۀ ک سی با شد که میخواهد حج ّ
تمتع انجام
ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

دهد ،نه هر کسی که قصد حج دارد -تا بر تعین حج ّ
تمتع بر نائی داللت داشته باشد-؛ ولی
ُ ِّ ْ
بعید نیست که عبارت «ث َم ُی َهلل َن» تتمۀ صحیحۀ کاهلی (روایت  )11باشد که صدر روایت
ُْ ُ َ
کاهلی در تهذيب سقط شدهبا شد؛  .12صحیحۀ ابن م سكان از یعقوب احمر« :قلت ِلبي
َ ْ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ْ
َّ
ُ
ُ َ
ٌ ْ
َ
ع ْبد اللهَ ر ُجل اع َت َم َر في ال ُح ُرم ث َّم خ َر َج في أ َّیام ال َح ِّج أ َی َت َم َّت ُع قال :ن َع ْم کان أبي ال َی ْعدل
َ
َّ َ َ
ََ
َ
ََ َ
ٌ َ َ
بذلك »7؛  .13صحیحۀ عبیدالله حلبیَ « :سأل َر ُجل أ َبا ع ْبد الله عل ْیه ال َّسال ُم َو أنا حا ض ٌر،
 .1صدوق ،الخصال ،ج ،8ص.۵3۵
 .2همو ،عیون ،ج ،8ص18۴؛ مرسال از امام رضا بدون استثنای اهل مكه :ابن شعبه ،تحف ،ص.۴19
 .3طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.79
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،2ص033؛ همین روایت بدون عبارت داخل پرانتز :طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.۵3
 .5صدوق ،الفقیه ،ج ،8صص.020-028
 .6طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.093
 .7همان ،ص.87
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ْ
َّ َ َ
َ ُ ُ
َ
َ َ َ ِّ ْ ُ
َ ُ َ
ُ َ َ
فقال :إني اع َت َم ْرت في ال ُح ُرم َو قد ْمت اْلْن ُم َت َم ِّتعا؟ ف َسم ْعت أ َبا ع ْبد الله عل ْیه ال َّسال ُم َیقول:
َّ َّ َ َ
َّ
َ َّ َ َ ُ
َّ
َّ َ
ن ْع َم َما َص َن ْعت؛ إنا الن ْعدل بك َتاب الله -ع َّز َو َجلَ -و ُس َّنة َر ُسول الله َصلی الل ُه عل ْیه َو آله،
َ
َ َ َّ َّ َ َ
ُْ
َ
َ َ َ
ََ َْ
َ َ
فإذا َب َعث َنا َر ُّب َنا أ ْو َو َر ْدنا علی َر ِّب َنا ،قل َناَ :یا َر ِّب أخذنا بك َتابك َو ُس َّنة نب ِّیك َصلی الل ُه عل ْیه َو آله،
َ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ
َّ
َّ َ
اسَ :رأ ْی َنا َرأ َی َنا ،ف َص َن َع الل ُه -ع َّز َو َجل -ب َنا َو به ْم َما شاء 1».در داللت این روایت و
و قال الن
روایت قبل ّ
تأمل وجود دارد؛ چراکه ظاهر این دو خبر آن ا ست که سائل بعد از علم به حكم

متعه ،از حكم کسی که در حرم محرم شده است پرسل کرده که آیا چنین شخصی نسبت به
تمتع مانند دیگران ا ست یا -به جهت اینكه در آن سال عمره انجام داده ا ست و ّ
ّ
تمتع مجدد
موج انجام دو عمره ا ست که عدهای قائل به کراهت یا عدم م شروعیت آن شدهاند -از او
ّ
تمتع خوا سته ن شده ا ست؟ و امام در پا سخ ،عدم ممنوعیت دو عمره در یک سال و الحاق
چنین فرضللی به فروض دیگر که م لوبیت آن برای سللائل معلوم اسللت را بیان فرمودهاند؛
بنابراین اگر فرض شود مستح بودن ّ
تمتع برای سائل معلوم بوده است بر امام نص قرینه

بر عدم وجوب آن الزم نبوده اسلللت؛  -به خالف جایی که خبر ،متعرض حكم اصلللل ّ
تمتع
باشللد که اگر ّ
تمتع مسللتح بود و «امر» برای اسللتحباب بود از ترک ترخیص در کالم امام
وجوب فهمیده میشلد-؛ بلكه عبارت «نعم ما صلنعت» در روایت اخیر چه بسلا مشلعر به
استحباب باشد که ذیل روایت هم نافی این استحباب نیست.
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

تعارض روایات تعیّن حج تمتّع با روایات نافی تعیّن
تعین حج ّ
در مقابل روایات ّ
تمتع بر نائی –اعم از حاکی و غیر حاکی از واقعۀ غدیر -روایات
مسللتفیض نزدیک به متواتر دیگری قرار دارند که نافی وجوب حج ّ
تمتع بر نائیاند .با رعایت
َ َ َ
اختصللار به این روایات اشللاره میشللود .1 :روایت کلینی از بزن ی از امام جواد« :کان أ ُبو
ْ
َ ُ ُ ْ
َ ََ
ْ ْ
َ ْ َْ َ ُ
ْ ْ
َ َ
َج ْعف ٍر عل ْیه ال َّسال ُم َیقول :ال ُم َت َم ِّت ُع بال ُع ْم َرة إلی ال َح ِّج أف ضل م َن ال ُمفرد ال َّسائق لل َهديَ ،و کان
ْ
ْ ُ ُ ْ
ُ ُ َ
َ
َْ َ َ
َیقول :ل ْی َس َیدخل ال َح ُّاج بشل ْي ٍء أفضلل م َن ال ُم ْت َعة»2؛  .2صللحیحۀ حفص بن بختری از امام

 .1کلینی ،الکافي ،ج ،2صص.879-872
 .2همان ،ص87۴؛ همین روایت از بزن ی با سندی متفاوت که در صدر آن ،سؤال بزن ی هم ذکر شده است:
همان ،ص.877
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َْ
ْ ُ َ
صادق1؛  .3صحیحۀ معاویة بن عمار از امام صادق2؛  .4فراز « َو ال ُم ْت َعة خ ْی ٌر م َن القارن
ْ
ْ ْ
َ
ال َّسائقَ ،و خ ْی ٌر م َن ال َحاج ال ُمفرد» در صحیحۀ حلبی پس از گزارش حجةالوداع پیامبر3 ؛
ُ َ
 .5روایت دعائماال سالم از امام صادق4؛  .6صحیحۀ دیگر معاویة بن عمارَ « :سم ْعت أ َبا
َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َ ْ
ْ
َ ْ
َ
اف :ح ُّج ُمف َر ٍدَ ،و ق َر ٍانَ ،و ت َم ُّتع بال ُع ْم َرة إلی ال َحج،
السال ُم َیقول :ال َح ُج ثالثة أ ْص َن
عبد الله علیه
ٍ
ٍ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
َو ب َها َأ َم َر َر ُس ُول الله َصلی الل ُه َعل ْیه َو آلهَ ،و ال َف ْض ُل ف َیهاَ ،و ال َنأ ُم ُر َّالن َ
اس إال ب َها» .5ظاهر روایت
تمتع نسبت به افراد و قران فضیلت دارد -نه آنكه تنها وجود ّ
آن است که ّ
تمتع نسبت به عدمل
برتری دارد تا با توجه به اشتراط رجحان عمل در عبادات ،ب الن سایر اقسام حج به دست آید-
به وی ه آنكه مقسم اقسام مذکور ،حج صحیح است .در روایت عبدالملک بن عمرو هم با آنكه
َّ
امام صللادق او را به ّ
تمتع امر فرمودند ،خودشللان حج افراد به جا آوردند و فرمودند« :إن
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ
الف ضل لفي الذي أ َم ْرتك به َو لك ِّني ضعیف»6؛  .7صحیحۀ ابو ایوب خزاز7؛  .4روایت علی

بن جعفر از امام موسی بن جعفر4؛  .9صحیحۀ دیگری از معاویة بن عمار9؛  .11صحیحۀ
ُْ ُ َ
َ َّ ٌ ْ
َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ُ
اس؟ فقال :ع ْم َر ٌة في َر َج ٍ َو حجة ُمف َر َد ٌة في
زراره« :قلت ِلبي َج ْعف ٍر ما أفض لل ما حج الن
ُ ْ ُ َ َّ
َ ُ ْ ُ َ َّ
َ َ َ ْ ُ
َ َ
َ
عام َها .فق لت ف َما الذي َیلي َهذا؟ قال :ال ُم ْت َعة- .الی ان قال -:ق لت ف َما الذي َیلي َهذا؟ قال:
ُ َُ َ
ُ
وق َ
الهدی11»...؛  .11روایت اسللحاق بن عبدالله11؛  .12روایت علی بن
القران و القران أن یس ل
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 .1صدوق ،الفقیه ،ج ،8ص01۵؛ با اختالف اندک در متن :کلینی ،الکافي ،ج ،2ص87۵؛ با اختالف در سند:
طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.89
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،۵صص۴8-۴1؛ شبیه این مضمون مرسال از امام صادق :قاضی نعمان ،دعائم
االسالم ،ج ،1صص.89۵-822
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،2ص171؛ این فقره با مختصری تفاوت :صدوق ،علل الشرائع ،ج ،8ص.۴10
 .4قاضی نعمان ،دعائم اإلسالم ،ج ،1صص.891-893
 .5کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.878
 .6همان ،ص.872
 .7همان ،ص870؛ از ابو ایوب ابراهیم بن عثمان خزاز :صدوق ،فقیه ،ج ،8ص.01۵
 .8علی بن جعفر ،مسائل علي بن جعفر ،صص.118-111
 .9طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.08
 .10همان ،ص01؛ با مقدار تفاوتی :همو ،االستبصار ،ج ،8ص1۵۵؛ صحیحۀ دیگری از زراره در تهذيب نقل
شده است (ج ،۵ص )0۵که بعید نیست مجموعا یک روایت بوده است و راوی در هر یک ،مقداری از خبر
را گزارش کرده باشد.
 .11طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.833
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َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
السال ُم
حدید1؛  .13صحیحۀ عبدالله بن سنان2؛  .14صحیحۀ ابی بصیر «عن أحدهما علیهما
َ ْ
ْ
َ َ َّ ْ
َ ُ َ َْ
َْ
في َر ُجل أع ی َر ُجال َد َراه َم َی ُح ُّج ب َها ع ْن ُه حجة ُمف َر َدة :أ َیج ُوز ل ُه أن َی َت َم َّت َع بال ُع ْم َرة إلی ال َح ِّج؟
َ َ َ َ ٍ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ
فقال :ن َع ْم ،إن َما خالف ُه إلی الفضللل »3؛  .15روایت صللفوان جمال 4که ظاهرش این اسللت که
آوردن هدی برای قران جایز است و متعه ّ
تعین ندارد.
راههای جمع میان روایات تعیّن حج تمتّع و روایات نافی تعیّن
تعین حج ّ
میان روایات تعارض برقرار است .مقتضای روایات دستۀ اولّ ،
تمتع بر نائی ا ست و
مقت ضای روایات د ستۀ دوم اف ضلیت حج ّ
تمتع ا ست .باید برای این تنافی چارهای اندی شید.
تعین حج ّ
فقهای متأخر معموال به این مو ضوع نپرداختهاند و تنها به ّ
تمتع بر نائی حكم نموده و
برخی از روایات د ستۀ اول را به عنوان دلیل آن ذکر کردهاند .نیز اف ضلیت ّ
تمتع در حج مندوب
را قائل شده و برخی از روایات د ستۀ دوم را بر آن شاهد آوردهاند؛ بنابر این الزم ا ست راههایی
که برای جمع میان دو دسته روایات گفته شده یا ممكن است گفته شود بیان و بررسی گردد.
راه جمع نخست :وجوب تمتّع و استحباب قران و افراد بدون کفایت از حجةاالسالم

حج ّ
تمتع اگرچه وجوب تعیینی دارد؛ ولی ک سی که حج افراد یا قران انجام میدهد مع صیت
نكرده اسللت؛ بلكه عمل مسللتحبیای انجام داده اسللت که فقط از حجةاالسللالم او کفایت

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

نمیکند؛ مانند کسی که هنوز فریضهاش را انجام نداده به نماز نافله بپردازد ،چنین شخصی
اگرچه ثواب مستح را میبرد؛ اما این مستح کفایت از فریضه نمیکند .شیخ طوسی این
راه را بیان کرده است.

5

اشكال :ظاهر این فرمایل بهوی ه با لحاظ تنظیر به انجام نماز مستح در وقت نماز
واج  ،بیآنكه وقت امكان عمل به واج در این مثالها به تنگی وقت مقید شود ،آن است
که انجامدادن قران و افراد ،نه خود ،معصیت است ،نه مالزم با معصیت ،در حالی که حج
 .1کلینی ،الکافي ،ج ،2صص.87۵-87۵
 .2همان ،ص82۵؛ با اختالف اندکی :طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.89
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،2ص010؛ شبیه آن :همان ،ج ،۵صص.۴1۵-۴1۵
 . 4همان ،ج ،2صص.821-823
 .5طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.1۵۵
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واج فوری است .همانطور که خود شیخ طوسی در تهذی  1و غیر آن 2به آن تصریح کرده
است و بر آن ادعای استفاضۀ اجماع نیز شده است .بنابر این کسی که حج ّ
تمتع بر او واج
است ،اگر حج قران یا افراد به جا آورد به جهت فوت واج مضیق معصیت کرده است.
ممكن است مقصود شیخ طوسی این باشد که چنین شخصی ثواب قران یا افراد را میبرد،
اگرچه به خاطر ترک ّ
تمتع معصیت کرده است .این م ل عالوه بر اینكه خالف ظاهر
فرمایل شیخ است ،خالف ظاهر یا نص روایات نیز هست؛ چرا که ظاهر روایات افضلیت
تمتع آن است که در صدد ترغی به ّ
ّ
تمتع است و در این مقام ،قران یا افراد ،اگر مالزم با
معصیت بودند ،عرفا باید این نكته در روایات ذکر میشد ،نه اینكه صرفا ثواب بیشتر حج
ّ
تمتع بیان شود؛ بلكه صحیحۀ معاویة بن عمار (نهمین روایت نافی ّ
تعین) عرفا صریح در
تخییر بین ّ
تمتع و قران و افراد است و اینكه انجام هیچیک مستلزم معصیت نیست .صریحتر

صحیحۀ زراره (دهمین روایت نافی ّ
تعین) است که در آن به افضلیت عمرۀ رجبیه همراه با حج
َ َ َ
افراد در آن سال از حج ّ
تمتع حكم شده است .عبارت « َی َت َم َّت ُع أح ُّ إل ّي» در روایت اسحاق
بن عمار (یازدهمین روایت نافی ّ
تعین) نیز تقریبا صریح است .همچنین ظاهر صحیحۀ
ابوبصیر(چهاردهمین روایت نافی ّ
تعین) -به جهت پرسل و پاسخ -این است که اگر اجیر،

حج افراد را -که مورد اجاره است -انجامدهد مرتك کار حرامی نشده است و مستحق اجرت
است و تردید سائل ،در جواز انجام حج ّ
تمتع است که بر آن اجیر نشده است .عالوه بر اینكه
است که بر اساس نظر جمعی از محققان چنین اجارهای باطل است .باید دانست این صحیحه
قابل حمل بر جعاله نیست؛ چراکه پرسشگر از جواز عدول از افراد به ّ
تمتع میپرسد ،در حالی
که عمل به جعاله اساسا واج نیست و احتمال اینكه پرسل از استحقاق جعل در فرض
َْ
عدول باشد بسیار بعید است .افزون بر آن بعید نیست گفته شود عبارت «في َر ُجل أع ی َر ُجال
ٍ
َ
َد َراه َم َی ُح ُج ب َها ع ْن ُه» در اجاره ظهور دارد.
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بنابر وجوب فوری حج ،اجاره بر حجی غیر از حج واج  ،اجاره بر مزاحم واج مضیق

بنابر این مفاد روایات ،نفی تالزم قران و افراد با معصیت است و این معنا نه تنها نافی
 . 1همان ،ص.1۵
 . 2همو ،الجمل و العقود في العبادات ،ص.182
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تعین ّ
وجوب فوری حج ّ
تمتع است؛ بلكه با اصل ّ
تمتع تنافی دارد؛ چرا که تعبیر به افضلیت
واج (ولو ّ
موسع) نسبت به مستح عرفی نیست .البته حكم به افضلیت انجام واج
موسع در فترهای از زمان که وقت واج تنگ نشده ،عرفی است؛ مانند اینكه گفته شود انجام
َْ
ْ ُ َ
نماز واج اول وقت از نافلۀ مبتدئه افضل است؛ ولی معنای تعبیر « َو ال ُم ْت َعة خ ْی ٌر م َن القارن
ال َّسائقَ ،و َخ ْی ٌر م َن ْال َحاج ْال ُم ْفرد» آن است که م ّ
تمتع ،افضل از قارن و ُمفردی است که در
آینده هم م ّ
تمتع نخواهد بود.
راه جمع دوم :حمل روایات افضلیت بر کسی که حجةاالسالم را به جا آورده

شللیخ طوسللی 1راه دیگری را ارائه داده ،با این توضللیح که :از روایات اسللتفاده نمیشللود که
کدامین م ّ
تمتع از مفرد و قارن برتر است؛ بنابر این ممكن است مراد روایات ،کسی باشد که

حجةاالسالم را به جا آورده ا ست؛ چنین فردی بین انواع سهگانۀ حج مخیر ا ست و با انجام
هر یک از آنها استحقاق ثواب دارد؛ هرچند ثواب ّ
تمتع بیشتر است.
تعین یا افضلیت حج ّ
ظاهر روایاتی که بر ّ
تمتع داللت دارد شامل حج واج نیز میشود.

لذا اختصاص روایات افضلیت به حج مستحبی نیازمند دلیل و منشأ است ،وگرنه جمعی
تبرعی است .مناشئی که میتواند به عنوان مستند این جمع عنوان شود ،عبارتاست از:
منشأ نخست (رفع ید از اطالق یک دلیل با قدر متیقن دلیل دیگر) :در مواردی که دو دلیل
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

به نحو تباین تنافی دارند و هر یک ،مورد متیقن  -هرچند خارجی -دارند ،در واقع ،تنافی فقط
بین مقدار متیقن از مفاد هر دلیل با ظاهر دلیل دیگر است و میتوان از ظاهر هر دلیل به استناد
صریح دلیل دیگر دست برداشت و نیازی به شاهد جمع خارجی نیست؛ چرا که منشأ و سب
حل تنافی با شاهد جمع ،تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر است که در محل بحث نیز وجود دارد.
توجه به این نكته هم مناس است که برای رفع تنافی الزم نیست یک چیز ،قدر متیقن همۀ
ادلۀ دستۀ اول و چیزی دیگر قدرمتیقن تمامی ادلۀ دستۀ دوم باشد؛ بلكه قدر متیقن داشتن یک
تعین ّ
دلیل از هر دسته ،کافی است .بر این اساس میگوییم :متیقن از روایات ّ
تمتع،

حجةاالسالم و متیقن از روایات افضلیت ّ
تمتع ،غیر حجةاالسالم است .بنابر این از اطالق یا

 .1همو ،تهذيب ،ج ،۵ص.03
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عموم هر یک از دو دسته دست برداشته ،راهجمع دوم اثبات میشود.

این دلیل ،بیان استاد محقق داماد 1با توضیحی از صاح این قلم است؛ ولی به هر حال این
ادعا که قدرمتیقن روایات ّ
تعین حجةاالسالم و قدر متیقن روایات افضلیت سایر حجهاست،
نیاز به اثبات دارد .برای اثبات این امر ممكن است گفته شود :با توجه به مفاد روایات ،حج ّ
تمتع
در حجةالوداع تشریع شد و قبل از آن در هیچ حجی -اعم از واج و مستح  -مشروع نبود
و اساسا مراد از آن نیز نامعلوم بود؛ نیز میدانیم که نبی اکرم در سفارشات و دستورات
حجةالوداع ،حكم حجةاالسالم -که از ارکان دین است -را مهمل نگذاشته ،صرفا به حكم غیر
آن پرداخته باشند .پس قدر متیقن از این روایات ،حجةاالسالم است.
اشكال :هر چند احتمال داده نمیشود این دسته از روایات به غیر حجةاالسالم اختصاص
داشته باشد؛ ولی الزمۀ این م ل صرفا این است که اگر تفصیلی بین حجةاالسالم و غیر آن
تعین ّ
در روایات حجةالوداع -که مفادش ّ
تمتع است -باشد– ،تنها این روایات شامل
حجةاالسالم میشود؛ ولی در مقام ،صرف این م ل  ،نافع نیست؛ چه آنكه در روایات
حجةالوداع چنانکه احتمال تفصیل بین حجةاالسالم و غیر آن وجود دارد ،احتماالت دیگری
نیز وجود دارد که ذیال بیان میشود:
ّ
الف .تفصیل بین اولین حجی که فرد پس از تشریع تمتع به جا میآورد و غیر آن؛ به اینكه
تمتع به جا آورد و بعد از آن سالّ ،
هر کس در حجةالوداع بوده-به جز معذوران -باید ّ
تمتع بر

ب .اختصاص روایات حجةالوداع به اولین حج فرد پس از وجوب حج؛ همانطور که
غال آفاقیان حاضر در حجةالوداع چنین بودند؛ زیرا از ایشان ،بسیار کم بود که قبل از آن
سال حجی انجام داده باشند.
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کسی که برای اولین بار حج به جا میآورد -اعم از حج نیابی و حج مستحبی قبل از
است اعتّ -
تعین دارد.

ج .اختصاص روایات حجةالوداع به نخستین حج صحیح پس از وجوب حج؛ مانند
غال افراد آفاقی حاضر در حجةالوداع که تا آن سال اگر حجی به جا آورده بودند -به جهت
اینكه وقوف به عرفات را ترک کرده بودند یا طوافشان باطل بوده و یا به جهت عدم مصادفت
 .1نویسنده این م ل را از مجلس درس استاد محقق داماد استماع نموده است.
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زمان انجام حج با ذیحجه -حجشان باطل بوده است.
با توجه به این احتماالت ،نمیتوان ادعا نمود که قدر متیقن از روایات حجةالوداع،
حجةاالسالم است.
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
افزون بر این ،متیقن از صحیحۀ اسحاق بن عبداللهَ « :سألت أ َبا ال َح َسن عن ال ُم ْع َتمر
َ
َ َ َ
َّ َ َ ْ
ْ
ََ َ
ُْ
ال ُمقیم ب َمكة ُیج ِّر ُد ال َح َّج أ ْو َی َت َم َّت ُع َم َّرة أخ َری فقال َی َت َم َّت ُع أح ُّ إل َّي- 1»...که از روایات
افضلیت ّ
تمتع است -غیر حجةاالسالم است .این م ل طی مقدماتی اثبات میگردد :الف.
ظاهر فقرۀ « َأ ْو َی َت َم َّت ُع َم َّرة ُأ ْخ َری» آن است که قبال ّ
تمتع به جا آورده است؛ ب .ظاهر از انجام
ّ
تمتع ،بلكه جمیع اعمال این است که عمل را برای خودش انجام داده است ،نه نیابتی؛ ج.
فرد ظاهر از انجام حج ّ
تمتع آن است که عمل را در حال است اعت انجام داده است ،نه با
ّ
تكلف .با توجه به این مقدمات آشكار میگردد که فرد ظاهر روایت کسی است که قبال
حجةاالسالم را انجام داده است و در چنین موردی امام انجام دوبارۀ ّ
تمتع را دوست داشتنیتر
معرفی میکند.

منشأ دوم (اختصاص روایات ّ
تعین به حجةاالسالم و روایات افضلیت به غیر آن با

مخصص خارجی) :در مثال «اکرم العلماء» و «ال تكرم العلماء» شاهد جمع بودن روایتی که
«وجوب اکرام عالم عادل و حرمت اکرام عالم غیر عادل» را بیان میکند از آن جهت است که
هر جزئی از آن اخص از یكی از دو عام است؛ لذا اگر «وجوب اکرام عالم عادل» و «حرمت
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اکرام عالم غیر عادل» در دو روایت جداگانه هم باشد ،این دو روایت با هم مانند یک روایت،
شاهد جمع میان «اکرم العلماء» و «ال تكرم العلماء» شمرده میشود .در روایات حج ّ
تمتع

تعین ّ
نیز برخی روایات دال بر ّ
تمتع ،اختصاص به حجةاالسالم و برخی روایات دال بر
افضلیت ،اختصاص به غیر حجةاالسالم دارد.
ادلۀ افضلیت ّ
تمتع در غیر حجةاالسالم از این قرار است:

 .1صحیحۀ عبدالملک بن عمرو :2طبق این روایت امام صادق به جهت ضعف شدید

حج افراد انجام دادند .3طبق برداشت استاد ظاهر آن است که حج افرادی که امام انجام دادهاند
 .1همان ،ص.833
 .2در سند این روایت فرد قابل تأملی وجود ندارد؛ جز محمد بن سنان و عبدالملک بن عمرو که ظاهرا ثقهاند.
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.872
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در زمان کهنسالی ایشان بوده است و بعید است که حضرت تا آن زمان حجةاالسالم خود را به

جا نیاورده باشند .1لكن به باور نگارنده هرچند انجام حج افراد توسط حضرت در پیری محل
تردید است؛ ولی ظاهرا سالی که حضرت در آن حج افراد به جا آوردند ،همان سالی است که
در روایت جمیل 2آمده است و مفاد خبر جمیل آن است که حضرت قبل از آن ،فراوان حج ّ
تمتع
به جا آوردهاند و بعید است تمام آن موارد ،نیابی یا مستحبی – به جهت مست یعنبودن -باشد.

 .2موثقۀ علی بن ابی حمزه  :3مفاد آن مشروعیت حج افراد در حج مستحبی -از آنجا که
از شرایط حجةاالسالم حریت است -و افضلیت ّ
تمتع است.

 .3اجماع :اینكه ّ
تمتع در حج مندوب متعین نیست اجماعی است و تنها در مورد
حجةاالسالم احتمال ّ
تعین آن وجود دارد.
تعین حج ّ
ادلۀ ّ
تمتع در حجةاالسالم نیز از این قرار است:

 .1روایت عبد الصمد بن بشیر :4حضرت فرد عجمی را که اولین حجل را انجام میداد
و ظاهرا نفقۀ حج را داشت و مست یع بود به کیفیت حج ّ
تمتع امر کردند و ظاهر امر در تعیینیت
است .لكن این روایت قابل استناد نیست؛ زیرا امر ،زمانی در وجوب تعیینی ظهور دارد که
اگر امر برای تعیین نبود ،بیان عدم تعیین بر آمر الزم بود و این موضوع در روایت صادق نیست؛
زیرا مورد آن ،فردی عجمی است که هیچ شناختی از احكام حج ندارد و با آنكه نپوشیدن
لباس از واضحترین مسائل حج است ،رعایت نكرده است .ضبط گونههای مختلف امتثال
است یكی از گونههای امتثال -که راحتتر یا با فضیلتتر است -بیان شود .شاهد این موضوع
آنكه حضرت او را به انعقاد احرام در یوم الترویه امر میکنند ،با آنكه شهرت قری به اتفاق
بر آن است که احرام حج در یوم الترویه فضیلت بیشتری دارد ،نه آنكه متعین باشد .همینطور
است امر امام به اینكه وی به مانند دیگران عمل کند ،در حالی که عمل مردم ،مشتمل بر

ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

حج بر چنین فردی دشوار است؛ از این رو بیان آنها برای او نامناس است؛ بلكه مناس

مستح هم هست؛ مانند تكرار تلبیه ،جهری گفتن آن و بسیاری از مستحباتی که عمل به آن
 .1نویسنده این م ل را از مجلس درس استاد محقق داماد استماع نموده است.
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.82
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.03۵
 .4طوسی ،تهذيب ،ج ،۵صص.70-78
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متعارف است .همۀ اینها از آن روست که فهمیدن زمان آغاز و پایان احرام و نیز تمییز
مستحبات از واجبات بر چنین فردی دشوار است .بنابر این امر مخاط روایت به ّ
تمتع با
تعین ّ
افضلیت آن منافاتی ندارد و اگر ظهوری در ّ
تمتع داشته باشد ،از ضعیفترین
ظهورهاست و ترجیحی بر ظهور عموم یا اطالق در روایات افضلیت ندارد.

 .2صحیحۀ اسماعیل جعفی :1بر اساس این روایت ،زراره قوم صروره را به «تلبیه به حج» امر

کرد و امام آن قوم را به «تلبیه به عمره» امر کردند .2صروره در چند روایت در مقابل کسی که حج

به جا آورده ،به کار رفته است3؛ ولی مراد از آن کسی است که حجةاالسالم بر او واج شده و
هنوز انجام نداده است ،هر چند حج نیابی یا مستحبی به جا آورده باشد .روایت سلیمان بن مهران،
صحیحۀ معاویة بن عمار ،خبر حارث ،صحیحۀ ُبرید عجلی ،روایت زراره 4و صحیحۀ حكم بن
ُ َ
حك ْیم 5بر این م ل داللت دارد .البته در بسیاری از روایات باب نیابت ،تعبیر صروره با توصیف
«فاقد مال» ذکر شده که بر این اساس میتوان گفت :اطالق «حاج صروره» ،به کسی انصراف دارد
که به جهت است اعت برای خودش حج به جا میآورد و استعمال آن در مورد کسی که حج ندبی
یا نیابی به جا میآورد -هرچند مجازی نیست -اما همراه با قرینه است.

استدالل به این روایت نیز 6محل تأمل است؛ زیرا بعید نیست اختالف «امر به تلبیه به
ّ
حج» -که زراره از امام باقر نقل کرد -با «امر به تلبیه به عمرۀ تمتع» که امام باقر
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 .1همان ،ص.22-27
 .2در امر امام به زراره ،امارات تقیه وجود دارد؛ چون مسلم است حج افراد ،متعین یا افضل نیست.
 .3مانند :صحیحۀ معاویة بن عمار (کلینی ،الکافي ،ج ،9ص ،)10۵روایت سلیمان بن مهران (صدوق ،الفقیه،
ج ،8ص ،)809صحیحۀ حماد بن عثمان (طوسی ،تهذيب ،ج ،۵صص )872-877و صحیحۀ
عبدالرحمن بن حجاج (کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.)89۵
 .4به ترتی  :صدوق ،الفقیه ،ج ،8ص809؛ طوسی ،تهذيب ،ج ،9ص882؛ همان ،ص889؛ کلینی،
الکافي ،ج ،2صص8۴3-809؛ همان ،ص.8۵8
 .5کلینی ،الکافي ،ج ،2ص .8۴1حكم به اجزای حج از جان نائ و منوبعنه و مأجور بودن کسی که حاجی
را به حج فرستاده ،در حج مستحبی و نیز در حج نیابی قبل از است اعت جاری نیست و تنها در مورد نائ
صرورۀ فاقد مال این سه حكم جریان دارد .پس مفاد روایت این است که نائ حجگزار چنانچه مست یع
نباشد این سه حكم در مورد او جاری است و مجموع این احكام در مورد نائ مست یع جریان ندارد.
 .6صحیحۀ عبدالملک بن اعین نیز به مفاد آن اشاره دارد( .طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص)27

فرمودند ،1صرفا اختالف در کیفیت ّ
تمتع باشد ،نه اینكه امام زراره را به حج افراد و سایرین را
به ّ
تمتع امر کرده باشند؛ زیرا اوال؛ آنچه زراره از امام در این روایت نقل کرده ،بعید نیست

همانچیزی باشد که همو در روایت صحیح دیگری 2نقل کرده است که امام صرفا کیفیت
تمتع را بیان فرمودهاند ،نه آنكه به خود ّ
احرام به حج ّ
تمتع امر کرده باشند؛ همانطور که امام

صادق نیز زراره را به انجام ّ
تمتع به همان کیفیتی که پدرشان به وی دستور دادهاند ،امر
میکنند 3.پس از جستجوی فراوان در روایات ،موردی یافت نشد که در آن زراره یا غیر او به

4

انجام حج افراد امر شده باشد .ثانیا؛ امر حضرت به تلبیۀ عمره در صحیحۀ اسماعیل جعفی
بیتردید وجوبی نیست؛ چون حتی اگر بر صروره ،حج ّ
تمتع واج باشد ،اهالل و تلبیه به

ّ
تمتع یا عمره ق عا متعین نیست؛ بلكه میتوان با تلبیه به حج یا بدون نام بردن حج و عمره با
تعین ّ
در نیت داشتن ّ
تمتع محرم شد .پس روایت بر ّ
5
تمتع برای صروره داللت ندارد.

افزون بر این ،ظهور امر به ّ
تمتع در وجوب ،ظهوری ضعیف است؛ چون اوامر فراوانی در

کالم امام و غیر امام ،در زمان صدور وجود دارد که مراد از آن وجوب نیست؛ همانطور که
تمتع 6و کیفیت ّ
بسیاری از اوامر اصل ّ
تمتع- 7اگر نگوییم اکثر آن -وجوبی نیست .بنابر این

حتی اگر ظهور اوامر ّ
تمتع در وجوب هم پذیرفته شود ظهوری ضعیف است که بر عمومات
افضلیت ّ
تمتع یا اطالقات آن ترجیح ندارد.
ادلۀ تعین حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد

َ َ
َْ َ ْ َ َْ َ
َّ ُ َ
َ َ
 .1از تعبیر «إن أناسا م ْن َم َوالیك أ َم َر ُه ْم ُز َر َار ُة أن ُیل ُّبوا بالح ِّج عنك» در صحیحۀ اسماعیل جعفی و تعبیر « َو ل ُی ْصبح َّن
َ َّ
ب َها کذابا» در صحیحۀ عبدالملک بن اعین میتوان فهمید که زراره از طرف امام خبر داده است( .مقرر)
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.2۵
 .3کشی ،رجال کشي ،صص ،1۴1-102رقم.881
ّ
 .4و نیز امر به ّ
تمتع در صحیحۀ عبدالملک-که به قرینۀ مقابله با اهالل به حج ،مراد از آن اهالل و تلبیه به تمتع است.
 .5به عبارت دیگر ،مستدل از وجوب تعیینی اهالل به عمره ،تعین کیفیت حج ّ
تمتع را استظهار کرد ،در حالی
تمتع ،برای کیفیت حج ّ
که ق عا خود اهالل و تلبیه به عمرۀ ّ
تمتع وجوب ندارد و باید حمل بر استحباب یا
تخییر شود و پس از چنین حملی ،وجوب تعیینی حج ّ
تمتع استظهار نمیشود( .مقرر)
 .6مانند :الف .صحیحۀ موسی بن قاسم بجلی (کلینی ،الکافي ،ج ،2صص)089-082؛ ب .خبر محمد بن
فضل هاشمی (همان ،ص )879که در آن غیر صروره یعنی کسی که حجةاالسالم را انجام دادهاست ،به ّ
تمتع
امر شده و طبعا امر ،وجوبی نیست؛ ج .صحیحۀ صفوان جمال (همان ،ص)87۵؛ د .تعبیر «ان الفضل لفي
الذي امرتک به »...در روایت عبدالملک بن عمرو (همان ،ص.)872
 .7برای نمونه نگاه کنید به :طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.2۵
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ّ
 .3صحیحۀ معاویة بن عمار و لیث مرادی :1در این دو صحیحه تعبیر «ما نعلم حجا لله غیر
المتعة» آمده است« .الم» اگر الم ملكیت باشد ،بدین معناست که خداوند متعال مالک حج
َّ
تمتع است و غیر از ّ
ّ
تمتع ،حج دیگری وظیفۀ مردم نیست .گویا این عبارت به آیۀ شریفۀ َ و لله
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ََ
علی َّالناس ح ُّج ال َب ْیت 2یا َ و أت ُّموا ال َح َّج َو ال ُع ْم َر َة لله- 3،که مراد از آن واج بودن حج تام
و عمرۀ تام است -4اشاره دارد .طبق این احتمال صحیحهها اخص از عمومات افضلیت ّ
تمتع
بوده و روایات افضلیت به حج مندوب مختص میشود .و اگر «الم» برای اختصاص باشد ،مراد
این است که غیر از ّ
تمتع ،حجی به خداوند اختصاص ندارد و از آنجا که حج -چه واج چه
مستح  -امر عبادی است ،به خداوند متعال اختصاص دارد و با توجه به اینكه این دو صحیحه
به لحاظ موضوع بدوی ،با عمومات افضلیت ،نسبت تساوی دارند ،مدلول آنها میان اقل

(اختصاص به حجةاالسالم) و اکثر (م لق حج) مردد و مجمل میشود 5.در این حالت با توجه
به اینكه قدر متیقن مدلول صحیحهها ،نسبت به مدلول عمومات افضلیت ،اخص است ،بر آنها
مقدم میشود و آنها را به غیر حجةاالسالم منحصر میکند؛ یعنی احتمال اینكه صحیحهها
اخص از عمومات افضلیت است ،به منزلۀ علم به تخصیص است و به احتمال معارضه در
تمتع ،به آیۀ ّ
تعین ّ
فرض اتحاد موضوعی اعتنا نمیشود 6.عالوه بر اینكه بسیاری از روایات ّ
تمتع
اشاره دارند و صدر آیۀ شریفه ،حج و عمره را واج میداند .پس ناظر به حج واج یا همان
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حجةاالسالم است و ذیل آیه نیز داللتی بر عموم ندارد.
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ
السال ُم
 .4روایت محمد بن سلیمان :در این روایت آمده است« :قال :سألت أبا جعف ٍر علیه
َ ْ
ْ
ََ َ َ
َ
َ
ع ْن َر ُجل ح َّج حجةاالسالم ،فدخل ُم َت َم ِّتعا بال ُع ْم َرة إلی ال َحج  7.»...شاید از تفریع «فدخل
ٍ
 .1کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.870
 .2سورۀ آل عمران ،آیۀ.97
 .3سورۀ بقره ،آیۀ.19۵
 .4بنگرید :حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،11صص.9-7
 .5گویا دلیل اجمال آن است که این فهم ،مخالف اجماع بر مشروعیت حج قران و افراد در حج ندبی است و
این م ل  ،احتمال وجود ارتكاز و قرینۀ عام روشن در هنگام صدور روایات را کامال معقول نموده و سب
تردید در تحقق ظهور استعمالی برای حج ندبی میشود( .مقرر)
 .6نویسنده این وجه را نپذیرفته است .شاید بدان دلیل باشد که ارتكاز بر مشروعیت حج قران و افراد ،سب
حمل حكم مسأله بر استحباب -نه رفع ید از اطالق -شود( .مقرر)
 .7کلینی ،الکافي ،ج ،9صص.00۵-00۵

َ
م ّ
تمتعا» بر «ح َّج حجةاالسالم» این گونه به ذهن برسد که نائی برای امتثال حجةاالسالم
منحصرا باید قصد ّ
تمتع کند .لكن این برداشت نادرست است؛ زیرا همین تفریع در روایت
َ
َ ََ
َ ْ َ
َ
ابن مهزیار هم آمده است« :ک َت َ إ ْب َراه ُیم ْب ُن ُم َح َّمد ْبن ع ْم َران ال َه ْمدان ُّي إلی أبي َج ْعف ٍر عل ْیه
َ ْ
ْ
ََ َ ْ ُ
ُ ُ
َّ َ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َ ٌ
السال ُم :أني حججت َو أنا ُمخالفَ ،و ک ْنت َص ُر َورة ،فدخلت ُم َت َم ِّتعا بال ُع ْم َرة إلی ال َح ِّج؟ ،»...
در حالی که مخالفان ،بدون تردید ّ
تمتع را بر صروره متعین نمیدانستند .بنابر این تفریع در
عبارت «فدخلت» از این رو نیست که صرورهای که ارادۀ حج دارد ،ارادۀ حج ّ
تمتع میکند؛
بلكه همین مقدار که ّ
تمتع از اقسام و فروعات حج باشد ،برای صحیح بودن تفریع کافی است.
آری ممكن است ذکر ّ
تمتع در روایت ابن مهزیار به این نكته اشعار داشته باشد که آنچه وظیفۀ

واقعی صروره بوده را به جا آورده است ،جز آنكه این کار را در زمانی که مخالف بوده انجام
داده است؛ ولی این احتمال نیز وجود دارد که ذکر ّ
تمتع از این جهت باشد که افضل اقسام
حج است و احتمال خصوصیتی برای آن در اجزا وجود دارد؛ همانگونه که این احتمال در
روایت محمد بن سلیمان نیز وجود دارد .راوی با لحاظ این نكته که ّ
تمتع افضل اقسام حج
است میپرسد کسی که برترین نوع حج را در حجةاالسالم به جا آورده ،انجام دوبارۀ حج
برای او بهتر است یا زیارت امام رضا؟ طبق این احتمال تفریع در روایت محمد بن سلیمان
مانند تفریع در روایت ابن مهزیار میشود و داللتی بر م لوب نخواهد داشت .افزون بر این،

مضمون روایت محمد بن سلیمان در برخی کت  1به گونهای از «محمد بن سلیمان دیلمی»
منشأ سوم (انقالب نسبت) :استاد محقق داماد در تبیین این راهكار اینگونه بیان مینمود:
«هرچند تعارض میان این دو دسته از روایات در اولین نگاه تباین است؛ اما از آنجا که بر
اساس دلیل ،حج مستحبی از روایات ّ
تعین ،خارج است نسبت بین این دو دسته ،به عام و
تعین ّ
خاص تغییر میکند و روایات ّ
تمتع -بعد از خروج حج مندوب -خاص و موج
تخصیص روایات م لق افضلیت ّ
تمتع میشود».
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نقل شده که وجود «فاء» تفریع در روایت ثابت نیست.

2

بررسی کبروی انقالب نسبت بر عهدۀ علم اصول است؛ اما از نظر صغروی ،یعنی وجود
ّ
المتهجد ،ج ،8صص.281-283
 .1طوسی ،مصباح
 .2نویسنده این م ل را از مجلس درس استاد محقق داماد استماع نموده است.
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دلیل بر تخصیص روایات ّ
تعین ،ایشان به چند روایت -که بنابر استظهار ایشان در خصوص
حج مندوب وارد شده است -استدالل نموده است که فقط استظهار آن در خصوص روایت
عبدالملک بن عمرو تمام است .از طرفی همانطور که گذشت به روایت علی بن حمزه و
تعین « ّ
اجماع بر عدم ّ
تمتع» در غیر حجةالسالم میتوان تمسک کرد .با این ادله ،روایات ت ّعین
حج ّ
تمتع بر نائی ،به حجةاالسالم مختص میشود .سپس آن روایات ،اطالقات افضلیت

تعین ّ
ّ
تمتع را به غیر حجةاالسالم مختص میکند؛ بهوی ه اینكه اکثر روایات ّ
تمتع یعنی روایات
حاکی حجةالوداع و روایات دیگر تا روایت اعمل – به ترتیبی که گذشت -ظهوری نسبت به
ّ َ
تعین حج ّ
ّ
تمتع ف َم ْن
تمتع بر نائی در غیر حجةاالسالم ندارند -چرا که این روایات به آیۀ حج
َ
ْ
ْ
َ ْ
ْ
َ
ت َم َّت َع بال ُع ْم َرة إلی ال َح ِّج و صدر آن آیۀ َ و أت ُّموا ال َح َّج َو ال ُع ْم َر َة 1،اشاره دارد که در صدد بیان
وجوب حج تام و عمرۀ تام است -و فقط بعضی از روایات در شمول نسبت به غیر
حجةاالسالم ظهور ضعیفی دارد.

2

راه جمع سوم :افضلیت تمتّع مشروع بر افراد و قران مشروع

عالمه حلی فرموده ا ست :الزمۀ اف ضلیت ّ
تمتع بر قران و افراد این نی ست که همه بتوانند این
سه ق سم را انجام دهند و ب سا که ّ
تمتع وظیفۀ گروهی و دو ق سم دیگر ،وظیفۀ گروهی دیگر

باشلد؛ یعنی افضللیت ّ
تمتع افضللیت فینفسله اسلت 3.لكن این راهكار ناتمام اسلت؛ زیرا
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صللریح برخی روایات ،جواز هر سلله قسللم برای نائی اسللت؛ افزون بر آن ،با فرض اینكه
روا یات ،بین وظی فۀ نائی و وظی فۀ مقیم ،افضلللل را بیان کند ،نتیجۀ عملی آن ،ترغی

به

سكونت در غیر مكه و اطراف آن است که بعید به نظر میرسد.
راه جمع چهارم :استحباب تمتّع و کفایت غیر آن برای نائی

برخی از روایات افضلللیت بر روایات آمر به ّ
تمتع حاکم بوده و وجه امر را در آنها تفسللیر
میکند .بر این اسللاس ،روایات ّ
تعین حج بر نائی ،بر اسللتحباب یا اسللتحباب مؤکد حمل
 .1سورۀ بقره ،آیۀ.19۵
 .2مانند روایت فضل بن شاذان (صدوق ،عیون ،ج ،8ص )18۴و روایت عبد الله بن سنان( .طوسی ،تهذيب،
ج ،۵ص)79
 .3عالمه حلی ،مختلف ،ج ،۴ص.03
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ْ ُ
می شود .روایات مذکور عبارت است از :الف .صحیحۀ حفص بن بختری :1عبارت «ال ُم ْت َعة
ْ
ُ َ
َّ َ ْ َ ُ
َ َ ُْ ُ
َو الله أف ضلَ ،و ب َها ن َزل الق ْرآن َو َج َرت ال ُّس َّنة إلی َی ْوم الق َی َامة» تقریبا صریح در آن ا ست که
متعۀ مورد نزول قرآن و جریان سللنت با فضللیلتتر اسللت و ظاهرا حضللرت برای افضلللیت

«متعه» به نزول قرآن و جریان سنت بر آن ،تمسک کردهاند؛ ب .صحیحۀ معاویة بن عمار2؛
ج .صحیحۀ دوم معاویة بن عمار3؛ د .صحیحۀ ابو ایوب خزاز4؛ هلللل .صحیحۀ حلبی5؛ و.

روایت علی بن جعفر6؛ ز .مرسلۀ دعائم7؛ ح .مرسلۀ دیگر دعائم.4
از ظهور روایات آمر به حج ّ
تمتع ،در وجوب -مخصوصا با توجه به اینكه این ظهور

ضعیف است -به وسیلۀ این روایات رفع ید میشود .چنانکه به این قرینه ،فراز «ما نعلم حجا
لله غیر المتعة» در روایت معاویة بن عمار و لیث مرادی 9و «ال یجوز الحج اال م ّ
تمتعا» در
روایت اعمل 11و فضل 11بر تأکد استحباب حمل میشوند .بلكه بعید نیست گفته شود این
روایات نیز به ّ
تمتع امر میکنند -هر چند به صیغه و مادۀ امر نیستند -و روایات افضلیت ،بر

آنها نیز حاکم است .در هر صورت سند در روایت فضل ضعیف است و از این بابت میتوان
گفت یكی از روایاتی که توهم معارضۀ بدوی در آن میرود کاسته میشود.
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 .1صدوق ،الفقیه ،ج ،8ص.01۵
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،۵صص.۴8-۴1
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،7ص .۴03فضل (استحباب) در این روایت ظاهرا در همان مورد امر پیامبر است
و ظاهرا مراد از امر حضرت همان امر معهود بعد از تشریع متعه در حجةالوداع است .عالوه بر اینكه با توجه
به صدر و ذیل روایت ،این فرمایل ناظر به تمام روایات امر کننده به حج ّ
تمتع است.
 .4همان ،ج ،2ص870؛ این روایت مفسر امر پیامبر در حجةالوداع است.
 .5همان ،ص171؛ عبارت « َو ْال ُم ْت َع ُة َخ ْی ٌر م َن ْال َقارن َّ
السائق» در این روایت بعد از حكایت حجةالوداع
نشانمیدهد مورد این روایت با روایات حجةالوداع یكی است؛ خصوصا که در نقل علل به جای «و المتعة»
«فالمتعة» آمده است( .صدوق ،علل ،ج ،8ص)۴10
 .6حرعاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،11ص.8۵0
 .7مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،9۵ص.102
تمتع در کنار دو عبارت از آیۀ ّ
 .8همان ،ص27؛ حكم به افضلیت ّ
تمتع ،صریح در آن است که افضلیت برای
همان مورد آیه ثابت است.
 .9به ترتی  :کلینی ،الکافي ،ج ،2ص870؛ طوسی ،تهذيب ،ج ،۵ص.8۵
 .10صدوق ،الخصال ،ج ،8ص.۵3۵
 .11همو ،عیون ،ج ،8ص.18۴

31

جمعبندی و نتیجهگیری

م شهور فقهای امامی حج ّ
تمتع را وظیفۀ تعیینی نائی دان ستهاند .مهمترین م ستند این دیدگاه
روایات معتبر و فراوانی است که ضمن گزارش واقعۀ حجةالوداع یا به صورت مستقل بر این
مو ضوع داللت دارند .در مقابل این روایات ،روایات م ستفیض نزدیک به متواتر دیگری قرار
دارند که نافی وجوب حج ّ
تمتع بر نائیاند .مقتضللای روایات دسللتۀ اولّ ،
تعین حج تم ّتع بر

نائی ا ست و مقت ضای روایات د ستۀ دوم اف ضلیت حج ّ
تمتع ا ست .برای برون رفت از این

تنافی ،جمعهایی گفته شده یا ممكن است گفته شود که ذیال بازخوانی میشوند:
شیخ طوسی با راهكار «وجوب ّ
تمتع و استحباب قران و افراد بدون کفایت از حجة
االسالم» سعی در جمع میان روایات نموده است .پذیرش این راهكار با وجوب فوری حج
ناسازگار است؛ چه آنكه این دیدگاه انجام قران و افراد را جایز شمرده است .همو در جمعی
دیگر ،روایات افضلیت را بر کسی که حجةاالسالم به جا آورده ،حمل نموده است .دستیازی
به چنین جمعی در گرو مناشئی است که جمع مزبور را از تعبدی خارج سازد« .رفع ید از
اطالق یک دلیل با قدر متیقن دلیل دیگر»« ،اختصاص روایات به حجةاالسالم و غیر آن با
مخصص خارجی » و «انقالب نسبت» هیچ یک توان اثبات و منشأیت را دارا نیستند.
عالمه حلی با نظریۀ افضلیت ّ
تمتع مشروع بر افراد و قران مشروع میان روایات جمع کرده
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

است .او وجوب تع ّینی ّ
تمتع را پذیرفته و آن را افضل از قران و افراد دانسته است و بر این باور
است که افضلیت ّ
تمتع به معنای مشروعیت هر سه قسم نیست .این راهكار با صریح برخی

روایات مبنی بر جواز هر سه قسم برای نائی ناسازگار است.
چهارمین راه جمع ،حمل روایات وجوب ّ
تمتع بر استحباب یا استحباب مؤکد و صحت
و کفایت قران و افراد از حج نائی است .این راهكار حاصل نگاه حاکمانۀ روایات افضلیت بر
روایات آمر به ّ
تمتع است .صحیحۀ حفص بن بختری ،صحاح معاو یة بن عمار ،صحیحۀ ابو
ایوب خزاز ،صحیحۀ حلبی ،روایت علی بن جعفر و مرسلههای دعائم از جایگاه حكومت به
تفسیر روایات وجوب ّ
تمتع پرداخته و سب حمل ظهور ضعیف امر در وجوب ،بر استحباب
یا استحباب مؤکد میشوند .بر این اساس انواع سهگانۀ ّ
تمتع ،قران و افراد در حق نائی صحیح
و مجزی است ،هر چند حج ّ
تمتع افضل است.
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 .1ابن ادریس ،محمد ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ1۴13 ،8ق.
 .8ابن براج ،قاضی عبد العزیز ،شرح جمل العلم و العمل ،مشهد :چاپخانۀ دانشگاه ،چ10۵8 ،1ش.
 .0ابن رشد ،قرطبی اندلسی ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،قاهره :دارالحدیث1۴8۵ ،ق.
 .۴ابن غضائری ،احمد بن حسین ،الرجال (البن الغضائری) ،قم :دار الحدیث10۵۴ ،ش.
 .۵ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزيارات ،النجف االشرف :دار المرتضویة ،چ10۵۵ ،1ش.
 .۵ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بیروت :دار الفكر لل باعة و النشر ،چ1۴1۴ ،0ق.
 .7ابو حنیفه ،نعمان بن محمد تمیمی ،دعائم اإلسالم ،قم :مؤسسۀ آل البیت ،چ102۵ ،8ق.
 .2احسائی ،ابن أبی جمهور ،عوالي اللئالي ،قم :دار سید الشهداء ،چ1۴3۵ ،1ق.
 .9اسماعیل بن عباد ،المحیط في اللغة ،بیروت :عالم الكتاب ،چ1۴1۴ ،1ق.
 .13اصفهانی ،حسین بن محمد راغ  ،مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان :دار العلم ،چ1۴18 ،1ق.
 .11جصاص ،احمد بن علی ،احکام القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربي ،چ1۴3۵ ،1ق.
 .18جمعی از پ وهشگران زیر نظر شاهرودی ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،قم :مؤسسۀ
دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذه اهل بیت ،چ1۴8۵ ،1ق.
 .10جوهری ،اسماعیل بن ّ
حماد ،الصحاح (تاج اللغة) ،بیروت :دار العلم للمالیین1۴13 ،ق.
 .1۴حرانی ،ابن شعبه ،حسن بن علی ،تحف العقول ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین،
چ1۴3۴ ،8ق.
 .1۵حلی ،عالمه ،حسن ،مختلفالشیعة في أحکامالشريعة ،قم:مؤسسة النشراالسالمي ،چ1۴10 ،8ق.
 ،_______ .1۵منتهی المطلب في تحقیق المذهب ،مشهد :مجمع البحوث اْلسالمیة ،چ1۴18 ،1ق.
ّ
 .17حلی ،محقق ،جعفربنحسن ،المعتبر في شرحالمختصر ،قم :سید الشهداء ،چ1۴37 ،1ق.
 ،_______ .12شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان ،چ1۴32 ،8ق.
 .19راوندی ،ق الدین ،فقه القرآن ،قم :کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی ،چ1۴3۵ ،8ق.
 .83سیدمرتضی،علیبنحسین،االنتصارفيانفراداتاإلمامیة،قم:مؤسسة النشراالسالمي ،چ1۴1۵ ،1ق.
 .81صدوقّ ،
محمد بن علی بن بابویه ،علل الشرائع ،قم :مكتبة الداوري ،چ102۵ ،1ش.
 ،_______ .88الخصال ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ10۵8 ،1ش.
 ،_______ .80الهداية في األصول و الفروع ،قم :مؤسسۀ امام هادی ،چ1۴12 ،1ق.
 ،_______ .8۴عیون اخبار الرضا ،تهران :نشر جهان ،چ1072 ،1ش.
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 .8۵طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری باعالم الهدی ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1۴17 ،1ق.
 .87طوسی ،محمد بن حسن ،تهذيب األحکام ،تهران :دار الكت اْلسالمیة ،چ1۴37 ،۴ق.
 ،_______ .82االستبصار فیما اختلف من األخبار ،تهران :دار الكت اْلسالمیة ،چ1093 ،1ق.
ّ
ّ
المتعبد ،بیروت :مؤسسة فقه الشیعة ،چ1۴11 ،1ق.
المتهجد و سالح
 ،_______ .89مصباح
 .03عاملی ،حر ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1۴39 ،1ق.
 .01عاملی ،شهید اول ،محمدبنمكی ،اللمعة الدمشقیة ،بیروت :دار التراث ،چ1۴13 ،1ق.
 .08عاملی ،شهید ثانی ،زین الدین ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی کالنتر) ،قم:
مكتبة الداوري ،چ1۴13 ،1ق.
 ،_______ .00مسالكاألفهام إلی تنقیحشرائعاإلسالم ،قم:مؤسسةالمعارفاْلسالمیة ،چ1۴10 ،1ق.
 .0۴عریضی،علیبنجعفر،مسائل عليبنجعفر ومستدرکاتها ،قم:مؤسسة آلالبیت ،چ1۴39 ،1ق.
 .0۵عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشي ،طهران :الم بعة العلمیة ،چ1023 ،1ش.
 .0۵کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافي ،قم :دار الحدیث لل باعة و النشر ،چ1۴89 ،1ق.
 .07کشی ،محمد بن عمر ،رجال الکشی -اختیار معرفة الرجال ،مشهد :دانشگاه مشهد ،چ1۴39 ،1ق.
 .02مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة ال بع و النشر ،چ1۴13 ،8ق.
 .09مسلم بن حجاج ،نیشابوری ،صحیح مسلم ،بیروت :دار الجیل -دار اْلٰفاق الجدیدة[ ،بیتا].
 .۴3مفیدّ ،
محمد بن محمد بن نعمان ،أحکام النساء ،قم :کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید ،چ1۴10 ،1ق.
 ،_______ .۴1اإلرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1۴10 ،1ق.
 .۴8نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشي ،قم :مؤسسة النشر االسالمي1۴37 ،ق.
 .۴0نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،بیروت :مؤسسة آل البیت ،چ،1
1۴32ق.

