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 شذامل  حذ  نیمعذوور یفقه مسائل از یبرخ لیتحل هدف به و یلیتحل یفیتوص روش به پژوهش نیا در

 مسذائل و عذاد  امیا در زنان مناسک از یبخش منا، از بعد اعمال انجام کردن، یقربان بانوان، یاضطرار وقوف

 ابذ ین و یتبرعذ ابذ ین نیبذ تفذاو  جهذ  از یکی مقام دو در را فقها ادله و آرا سالخورده، و ضیمر اشخاص

 و ینذیخم امذام یفتذوا بذه م؛یذاداده قرار مداقه مورد یطار رعوریغ و یطار عور جه  زا یگرید و یجاریاست
 از گرفتن اب ین د،یآ شیپ شیبرا یعور عمل هنگام در و نباشد معوور ابتدا از فرد چنانچه فقها، از گرید یجمع

 .یتبرع نحو هب چه و یجاریاست نحو به چه س ؛ین حیصح او
 صذح  و عمذل جذواز جهذ  از نخس   میاکرده یبررس مقام دو را نیورمعو یبرا بینا گرفتن نیهمچن

 یاگرکسذ معتقدنذد فقها اکثر .بینا العملحق و اجر  استحقاق جه  از دوم و دهدیم انجام بینا که یحج
 شذود، یعملذ نیچنذ مرتکب اگر و شود یگرید بینا تواندینم باشد، داشته ذّمه بر قیمض واجب نحو به یحج

 و دیذمق او یااجاره ح  و ینور ح  ای و باشد ناتوان خود حّ   انجام از که یصورت در یول اس ؛ باطل او ح 
 .ردیبگ عهده بر را گرید شخص اب ین تواندیم شخص که س ین فقها نیب یاختالف نباشد، سال همان به قیمض
 عذور دربذاره و هشذد قائذل تفذاو  یطذار ریذغ عذور و یطار عور نیب گوشته، یفقها خالف بر معاصر یفقها

 ابذ ین اگذر و شود ح  در یکس بینا تواندینم باشد، ح  اعمال انجام از معوور یکس اگر اند گفته یرطاریغ

 آنذان نیبذ یواحد نظر ،یطار عور درباره یول س ،ین عنه منوب از یمجز و اس  مشکل یو ح  به اکتفا کند

 .س ین
 ،یجاریاست اب ین ،یتبرع اب ین ح ، رد نیمعوور فیتکال ح ، نیمعوور ح ، ها:کلیدواژه

 ی.رطاریعورغ ،یعورطار

                                                 
  .18/07/1395: یینها بیتصو خی؛ تار09/04/1395وصول:  خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

In this research, through a descriptive-analytical method, with the purpose of analyzing a 

number of jurisprudential issues concerning the excused pilgrims of Hajj including the 

women’s emergency staying, scarification, performing the acts after Mina, a part of 

women’s rituals during the menstrual cycle and the issues related to the sick and elderly 

pilgrims, the authors have scrutinized the Islamic jurists' opinions and proofs from two 

aspects: the difference between gratuitous and paid representation; and the ancillary and 

principal excuses. According to Imam Khomeini and some other jurists' fatwas, in case 

the pilgrim is not excused from the beginning and an excuse happens to him/her while 

performing the act, appointing an agent for him/her is not valid, either gratuitously or 

for reward. Likewise, appointing agents for the excused pilgrims has been studied from 

two perspectives: first, from the viewpoint of the permissibility of the act and the validity 

of the Hajj performed by the agent and second, from the viewpoint of the agent’s 

entitlement to remuneration and commission. The majority of Islamic jurists believe that 

if an individual is bound to perform Hajj as a strict duty, he/she may not become 

another’s agent, otherwise, his/her Hajj is invalid; but if he/she is unable to perform 

his/her own Hajj or his/her Hajj of Nazr or Istijari Hajj (Hajj by hire) is not limited to 

the same year, there is no difference of opinion among the Islamic jurists that the 

individual may not act on behalf of another. Unlike the past Islamic jurists, the 

contemporary jurists distinguish between ancillary and principal excuses and as afar as 

principal excuse is concerned, they maintain that: if an individual is excused from 

performing Hajj acts, he may not act on another’s behalf; otherwise, it is difficult to be 

satisfied by his Hajj and it does not release the principal duty-bound, but there is no 

single opinion among them regarding the ancillary excuse. 

Keywords: Hajj, the excused pilgrims of Hajj, duties of  the excused pilgrims of Hajj, 

gratuitous agency, agency for reward, ancillary excuse, principal excuse. 
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 مقدمه
ح  یک عمل دینی اس  که قرآن کذریم در مذورد ابعذاد و مسذائل مختلذف آن سذخن گفتذه و در ایذن 

و افذراد  اپژوهش در مورد معوورین ح  از جمله وقوف اضطراری برای بانوان، قربانگاه، اعمذال بعذد از منذ
قوال فقهذا و نظذرا  شود و وظایف معوورین از دیدگاه دیگران روایا  و امریض، بیمار و کهنسال بحث می

 گیرد.مفسران مورد بررسی قرار می
 

 معذورین حج
توانند معوورین ح  چه کسانی هستند؟ از نظر احکام فقهی، وظیفه همه افراد مشخص شده و همه می

به راحتی به وظیفه خود عمل کنند و هیچ کس با اعمال ناقص یا باطل )به خواسذ  خداونذدا از ایذن دیذار 
 شود عنوان مثال به چند مورد از معوورین ح  اشاره مینخواهد رف . به 

 
 وقوف اضطراری برای بانوان

توانند شب عید قربان، پس از آن که مقداری بعد از نصف شب در مشذعرالحرام بانوان و افراد ناتوان می
نی کذه ماندند، به منا بروند، و این همان وقوف اضذطراری مشذعرالحرام اسذ . البتذه غیذر از بذانوان، کسذا

توانند روز رمی کنند، اشکال ندارد رمی را در شب انجام دهند، و باید توجه داشذ  کذه رمذی در شذب نمی
ذی حجذه  12و  11برای بانوان )بطور مطلقا اختصاص به رمی روز عید قربان دارد، ولی نسب  به روزهای 

یز اس  ولی کسانی که بتواننذد در روز توانند در روز رمی کنند، رمی شبانه برای آنها جاتنها بانوانی که نمی
توانند شب رمی کنند. رمی روز یازدهم و دوازدهم در صورتی برای آنان )بانوانا خودشان انجام دهند، نمی

 در شب صحیح اس  که از رمی روز معوور باشند.
 

 قربانگاه
ی اخیر تمام افراد هااس . در سال« قربانی»ترین اعمال ح  یکی از اعمال روز عید و از جمله حساس

دهند، و بسیاری نیذز تذوان ایذن کذار را توانند به قربانگاه بروند، چون بانوان را مطلقًا به قربانگاه راه نمینمی
ندارند، بنابراین الزم اس  کسانی قربانی را از طرف آنها انجام دهند تا اعمال روز عید قربان به تأخیر نیفتذد 

 روند به نکا  ذیل توجه داشته باشند ربانگاه میو کسانی که از طرف سایرین به ق
حتمًا از کسانی که بناس  برایشان قربانی را انجام دهند، نیاب  بگیرند و ِصرف این که او هم بایذد  -1

 شود، کافی نیس .قربانی کند و خوشحال می
و ناقص  در انتخاب گوسفندان دق  کنید که دارای شرایط الزم باشد و مهمترین شرایط الغر نبودن -2
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 نبودن حیوان اس .
ه »در ذبح حیوان نّی  و قصد نیاب  و جه  قبله و گفتن  -3  فراموش نشود....« بسم اللَّ
چون به فتوای برخی از فقها؛ از جمله امام خمینی ذبح با چاقوی استیل صحیح نیسذ ، چذاقویی  -4

 گیرد آهن باشد.که مورد استفاده قرار می
 باید مؤمن باشد، لوا این مسئله هم مورد توجه قرار گیرد.به فتوای امام خمینی ذابح حیوان  -5

 
 اعمال مکه یا اعمال بعد از منا

اعمال بعد از منا تا آخر ذی الحجه وق  دارد. بنابراین کسانی که از انجام اعمال معوورند و در شلوغی 
اعمذال را بجذا کننذد تذا پذس از گوشذ  چنذد روز خلذو  شذده و توانند اعمال را بجا آورند، صبر مینمی
اند، بوی خوش همچنان حرام آورند. ولی باید توجه داش   تا وقتی که طواف ح  و سعی را بجا نیاوردهمی

 اس  و تا وقتی که طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورده باشد، زن و مرد به یکدیگر حرام هستند.
 

 هایی که در ایام عادت هستندخانم
ای که زن پذیش از وقذوف وف عرفا  رخ دهد، چنانچه وق  باشد به گونهاگر عاد  ماهیانه پیش از وق

شود، باید طذوافش را انجذام دهذد. اّمذا اگذر یعنی پیش از روز نهم پاک شود، باید صبر کند و چون پاک می
شذود و بایذد در یابد، ح  او به ح  مبذّدل میای اس  که پیش از وقوف عرفا  پایان نمیعاد  او به گونه

حال به عرفا  و مشعر و سپس به منا برود و تمام مناسک را به جای آورد و البته برای طواف ح  باید همان 
الحّجه اس . پس از آن که اعمال ح  افذراد را بذه پایذان صبر کند تا پاک شود. وق  طواف ح ، تا آخر ذی

گذردد، عذاد  از منذا بذاز می برد، باید یک عمره مفرده به جای آورد. اّما چنانچه پس از آن بذرای طذوافمی
ماهیانه پیش آید، چنانچه برایش ممکن اس  که پس از پاک شدن اعمال باقی مانده را انجام دهد، باید صبر 

توانذد در مکذه کند و پس از پاکی، طوافش را انجام دهد؛ اّما اگر کاروان برای حرکذ  شذتاب دارد و او نمی
شود، خود زن در یرد و پس از آن که نایب از طواف و نماز فارغ میبماند، باید برای طواف و نماز آن نایب گ

همان حال، سعی صفا و مروه را انجام دهد و دوباره برای طواف نساء و نماز آن نایب گیذرد. پذس از آن کذه 
 رسد.گردد و حجش به پایان میشود، زن از احرام خارج مینایب از طواف و نماز آن فارغ می

 
 انبیماران و مجروح

دیگر افرادی که ممکن اس  برای معووری  طواف پیش آید وقوع حوادث و بیماری اسذ  کذه ممکذن 
 اس  به حدی باشد که فرد نتواند اعمال ح  را انجام دهد.
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شود موارد متعددی را تصورکرد؛ از جملذه، کسذانی کذه همان طور که تشریح کردیم برای معوورین می
انند مدیر و یا معاون کاروان که به خاطر همراهی زنان و معوورین در شب خدما  زائران را برعهده دارند؛ م

توانند وقوف اختیذاری مشذعرالحرام را درک نماینذد یذا دهم ذیحجه برای رفتن به منا و رمی جمرة عقبه، نمی
توانذد مذورد گیرنذد و ...، ایذن مسذئله از دو جهذ  میشوند و در عسر و حرج قذرار میکسانی که بیمار می

شود این اس  که آیا وظیفه معوورین انجام طواف بررسی و پژوهش قرار گیرد. سؤالی که به ذهن متبادر می
مباشری اس  و لو با اطافه )طواف دادنا دیگری یا طواف نیابی نیز مجزی اس ؟ به عبارتی دیگذر، آیذا بذر 

ذ و لو بذا اسذتفاده از ابذزاری  آنها واجب اس  در صور  تمکن، به گونه تعیینی، که خود مستقیمًا طواف را
تواند کسی را نایب خود قرار دهد تا بذه نیابذ  از او چون ویلچر ذ انجام دهند؟ یا این که به سبیل تخییر می

طواف بگزارد؟ برای پاسخ به این سؤال نظرا  و ادله فقهای عظام را در دو مقام )نخس ، از جهذ  تفذاو  
گیذریم. قبذل از بیذان دوم، از جه  عور قبلی و عور طاریا پذی می بین نیاب  تبرعی و نیاب  استیجاری و

 پردازیم تفاو  نیاب  تبرعی و استیجاری به تعریف نیاب  و شرایط آن می
شذود. یعنذی هر مکلف عاقل و بالغ پس از اینکه برای رفتن به ح ، مستطیع شد، ح  بر او مسذتقر می

اند و به سبب که ح  بر آنان واجب شده، ولی به ح  نرفته باید مقدما  سفر ح  را فراهم نماید. و کسانی
توانند انجام مناسک حذ  را از جانذب بیماری شدید یا پیری امیدی ندارند که خود، ح  را به جا آورند، می

ا. نایب گرفتن برای ح  در قالب عقد اجذاره یذا جعالذه صذور  ۹/ ۲خود به نایبی واگوار کنند )خلخالی،
پویرد، باید دارای شذرایطی باشذد کذه از جملذه ا. کسی که در ح  نیاب  می۴۵ذ  ۴1/ 3 گیرد )زحیلی،می

 آنها 
آشنایی به افعال و احکام ح  )هر چنذد بذا ارشذاد کسذی در هنگذام  -2واجب نبودن ح  بر نایب  -1

، ا بنذابراین312/ 4معوور نبودن در ترک برخی از افعال ح  )عالمذه حّلذی، مختلذف الشذیعه،  -3عملا، 
توانند نیابذ  بپویرنذد و کسذانی کذه از اند و مستطیع هستند، نمیافرادی که ح  واجب خود را بجا نیاورده

داننذد کذه بایذد وظیفذه معذوور را انجذام دهنذد، انجام دادن کامل اعمال ح ، معوور باشند، و از ابتذدا می
قربان با انجام دادن وقذوف اضذطراری توانند نیاب  بپویرند، مانند آن عده از خدمه کاروان که شب عید نمی

 روند.مشعر، همراه با بانوان به منی می
به فتوای امام خمینی و برخی از فقها، اگر از ابتدا هم معوور نباشد و در هنگام عمل عوری برایش پیش 

د، چون ها نیاب  نپویرنآید، نیاب  او صحیح نیس ، بنابراین بهتر اس  که مدیران، معاونان و خدمه کاروان
هر لحظه ممکن اس  به هنگام انجام اعمال مشکلی برای کاروان پیش آید که بناچار باید اعمال معذوور را 
انجام دهند، پس در صورتی که یکی از خدمه، نیاب  پویرفته باشد، بهتذر اسذ  بذه اطذالع مذدیر کذاروان 
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 برنخورد.برساند، تا در هنگام اعمال و پویرفتن کارهای اجرایی کاروان به مشکل 
 

 تفاوت نیابت تبرعی و نیابت استیجاری

در این بحث، نظر مشهور فقها این اس  که نیاب  ح ، اسذتیجاری باشذد یذا تبرعذی، اگذر بذه وسذیل  
؛ ۲13/ 1۲؛ آملذی،3۲3/ ۲باشد )یزدی، شخص معوور انجام گیرد، جایز نبوده و مجزی از منوب عنه نمی

/ ۴؛ تبریذزی، صذراا النجذاة، 33۵/ 1؛ امام خمینذی، 38/ ۲قی، ؛ خوئی، معتمد العروة الوث1۹/ 11حکیم،
ا. دلیل این نظریه، نیاب  در اعمال عبادی خالف اصل اس ، مگر آنکذه دلیلذی ۲8/ ۲؛ فاضل لنکرانی،۴۵

ها وجود دارد و بذدین برای آن اقامه شود. در باب ح  و عمره، دلیل خاصی برای نیاب  در برخی از صَور آن
از نیاب  در آن صَور گردیده و آن ادله انصراف دارند به نیاب  شخصی که قادر بذه انجذام جه  حکم به جو

شوند و دربارة معوور، ناگزیر باید بذه اصذل مراجعذه کنذیم و ح  و عمره باشد و شامل شخص معوور نمی
 گوید اصل در چنین مواردی عدم جواز اس . خوئی در این باره می

« اِزِ استناَب  الَمعووَر َو َجواِز ِاالکتفاَء ِبالناِقِص َبعَد فَرُض تَمّکنَه ِمن اسَتناِب  القاِدُر ِلَعدُم الَدلُیَل علی َجو»
ا. بنابراین، اگر شخص ناقص حتی به صور  تبرعی، ح  منوب عنه 37/ ۲)خوئی، معتمد العروة الوثقی، 

بوده، عبار  اس  از حجی که تام گردد؛ زیرا آنچه که بر وی واجب را انجام دهد، موجب فراغ ذم  وی نمی
کرد، زیذانی متوجذه و کامل باشد. مواردی هس  که اگر منوب عنه واجباتی را در ح  مباشری خود ترک می

شد و حجش صحیح و مجزی بود، حال اگر نایب در انجذام همذان واجبذا ، عذوری داشذ ، ح  او نمی
س ؛ زیرا همانطور که خوِد منذوب عنذه اگذر شاید بتوان گف  که نیاب  وی صحیح و مجزی از منوب عنه ا

داد، از وی مجزی و مقبول بود. نایب نیذز کذه قذائم مقذام وی چنین مشکلی داش  و ح  خود را انجام می
اس ، همان حکم را دارا اس . مگر این که منوب عنه انجام آنها را به صور  مباشری وصی  کرده و یذا در 

این صور  اشکال در جای خذود بذاقی اسذ . همچنذین در صذور  قرارداد استیجار شرا شده باشد، در 
انجام تبرعی، اگر متبرع قادری نباشد که منوب عنه را بریء الومه نماید، جواز نیاب  متبذرع معذوور ممکذن 

ا. ممکن اس  دلیل این تفصیل آن باشد که در صور  نبودن شخص 11۵/ ۲خواهد بود )صافی گلپایگانی،
ین این که ح  متوفا اصاًل قضا نشود یا اینکه توسط عاجز و ناقص انجذام شذود؛ طبعذًا قادر، امر دایر باشد ب

 ا.8۹/ 1؛ حکیم،1۲0/ 1۲دومی دارای ترجیح اس  )آملی،
آید ترجیح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زیرا ادل  جواز نیاب ، انصراف دارد به نیاب  شخصذی به نظر می

گردنذد و متبذادر از معذوور )اعذم از تبرعذی و اسذتیجاریا نمیکه قادر به انجام ح  باشد و شامل شخص 
نیاب  برای منوب عنه، نیاب  شخص قادری اس  که اعمال ح  را با تمام اجزاء و شرایطش برای منوب عنه 
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کذرد مذانعی نداشذ ، اند  همان طورکه خوِد منوب عنه اگر واجباتی را ترک میبجا آورد. برخی از فقها گفته
گردد؛ زیرا گرچه افعال و اعمذال خذود ز بالمانع اس . لیکن برای این نظریه وجهی لحاظ نمیبرای نایب نی

مکلف و نایب در ح  یکی اس ، اما از جه  عامل، هر کدام حکم خود را دارنذد. ممکذن اسذ  عذوری 
ه کذبرای خود مکلف معفّو عنه باشد ولی برای نایب نباشد. به هر روی، نیاب  خالف اصل اسذ ، مگذر آن

/ 7؛ صذاحب جذواهر، 1۴1/ 7دلیلی برای آن پیدا شود. برای جواز نیاب  معوور دلیلی وجود ندارد )عاملی،
 اند ا. همچنین گفته117/ 3؛ محقق کرکی،3۹3و  ۲16

رسذد ایذن نیذز مذورد نداشذته در صور  نبودن غیرمعوور، نیاب  مبترع معوور جایز اس ، به نظذر می
نسب  به منوب عنه ندارد تا بگوییم که اگر غیر معوور پیدا نشد، بر معوور  باشد؛ زیرا شخص متبّرع تکلیفی

جایز باشد که ح  منوب عنه را انجام دهد. در هر صور ، کسی که در انجام تمذام اعمذال و یذا در برخذی 
بذه تواند نیاب  منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه اعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی

 ا. 198/ 7؛ صاحب جواهر، 98/ 2؛ شهید ثانی،247/ 9نحو تبرعی )حّر عاملی، 
از جه  جواز عمذل و صذح   اولگرفتن نایب برای معوورین در دو مقام قابل بحث و بررسی اس   

العملی که نایب از منذوب عنذه و یذا از از جه  استحقاق اجر  و حق دومدهد. حجی که نایب انجام می
 گیرد.رث او میوصی و یا وا

 
 جواز عمل و صحت حج

در این مطلب، سه نظریه از فقهای عظام شیعه نقل شده اسذ   اکثذر قریذب بذه اتفذاق فقهذا معتقدنذد 
تواند نایب دیگری شذود و اگذر مرتکذب اگرکسی ح  واجب مضیق )به همان سالا برذّمه داشته باشد، نمی

؛ شهید 3۴1/ ۴؛ عالمه حّلی، مختلف الشیعه، 168/ 1چنین عملی شود، ح  او باطل اس  )محقق حّلی،
/ 3؛ محقذق کرکذی،88/ 7؛ عذاملی،363و  3۲8/ 17؛ صذاحب جذواهر، 1۵3/ ۲ثانی، مسالک األفهذام، 

 ا.10۹
دلیل آنان روایا  متعددی اس  که در این باب وجود دارد؛ از جمله دو صحیح  زیر که از امام جعفذر 

 صادق نقل گردیده اس  
ذُه َسذَأَل َََّبذا َعْبذِد اللذه َعذِن »بن عبدالله اعرج   صحیح  سعید الف: ْعذَرِج ََّنَّ

َ
َعْن َسِعیِد ْبِن َعْبذِد اللذِه اأْل

ُروَرُة َما َیُح ُّ ِبِه، َفِإْن َکاَن َلُه مَ  ِ ؟ َفَقاَل  َنَعْم ِإَذا َلْم َیِجِد الصَّ ُروَرِة، َََّیُح ُّ َعِن اْلَمیِّ ی ال  َفَلْیَس َلُه َذِلَک َحتَّ الصَّ
ا. این حدیث از جه  سند، صحیح و بال اشکال اس . از جهذ  17۲/ 11)حّر عاملی، « َیُح َّ ِمْن َماِلِه...
ُروَرُة َما َیُح ُّ ِبهِ »دالل ، جمل   ذی َیُحذ َّ ِمذْن َماِلذهِ »و همچنین جمل  « ِإَذا َلْم َیِجِد الصَّ « َفَلْیَس َلُه َذِلَک َحتَّ
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تواند نایب دیگری شود. بنابراین، او ی ح  واجب بر ذمه داشته باشد، نمیدالل  دارند بر این که هرگاه کس
یک تکلیف بیشتر ندارد و آن انجام ح  واجب خویش اس . با این حال، اگر تخلف کند و نیاب  شذخص 

ا. و در ایذن 33۲/ 1دیگر را بر عهده بگیرد و ح  او را انجذام دهذد، عملذش باطذل اسذ  )امذام خمینذی، 
شود و نه برای نایب؛ زیرا عمل او مشروعیتی نداشته و برای جواز و ی منوب عنه محسوب میصور ، نه برا

تعداد اندکی از فقها، به ویژه فقهای معاصر، حکم به صح  عمذِل نایذب  . ب:صحتش دلیلی وجود ندارد
ز صذرریا  ا. آنان معتقدند ایذن مسذئله ا11/ ۲7؛ خوئی، موسوع  اإلمام الخوئی، ۵0۴/ ۲اند )یزدی، داده

باب تزاحم اس  که هریک از متزاحمین به تنهایی حکم جواز دارنذد، لذیکن در یذک نقطذه تالقذی کذرده و 
 اند.مزاحم همدیگر شده

این اختالف نظرها در جایی اس  که شخص توان مالی و جسمی و سایر شرایط رفتن به مکه را داشذته 
ای او مقید و مضیق به همذان سذال   نوری و ح  اجارهباشد، اما اگر از انجام حّ  خود ناتوان باشد و یا ح

تواند نیاب  کس دیگر را بر عهده بگیرد؛ مثاًل نباشد، در این صور  اختالفی بین فقها نیس  که شخص می
کسی که از قبل استطاع  مالی داشته ولی از نظر جسمی ناتوان و یا بیمار بوده و بدین جه  ح  خویش را 

یکن بعدها عافی  یافته و تذوان جسذمی بذرای انجذام حذ  را پیذدا کذرده، لذیکن دیگذر به انجام نرسانده، ل
کنذد. در استطاع  مالی ندارد و بضاع  وی برای انجام ح  ناچیز اس  و کفاف رف  و برگش  او را نمی

تواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی که شرایط ح  وی کامذل نشذده، گرچذه صذروره این صور  می
ا. در 330/ 1؛ فاضل آبذی،169/ 1تواند نایب کس دیگر قرار گیرد )محقق حّلی،ها هم باشد، می)ح  ناکرد

توانذد نیابذ  اعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی هر صور ، کسی که در انجام تمام اعمال و یا در برخی
 منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی.

 
 طاری و عذر غیر طاری تفاوت بین عذر

عذور . داند معوور اس شود که نایب پیش از احرام میعور غیر طاری یا عور قبلی، به موردی گفته می
طاری و یا عور حادث، عوری اس  که پیش از احرام وجود نداشته و بعد از آن که شذخص محذرم شذد بذه 

ی و عور غیر طاری تفاو  قائل شذده و آید. فقهای معاصر بر خالف فقهای گوشته، بین عور طاروجود می
اند  اگر کسی معذوور از انجذام اعمذال غالب آنان به فتوا و یا به احتیاا واجب دربارة عور غیرطاری فرموده

تواند نایب کسی در ح  شود و اگر نیاب  کند اکتفا به ح  وی مشذکل اسذ  و مجذزی از ح  باشد، نمی
طاری، نظر واحدی بین آنان نیس  و در مجمذوع، چنذدین گفتذار از منوب عنه نخواهد بود. اما دربارة عور 

 ها را در چهار قول به شرح زیر بیان کرد توان هم  آنایشان نقل شده که می
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ا و برخی از فقها که حاشیه بر نظذر معظذم لذه ندارنذد، 160و  107امام خمینی )محمودی، مسئله  -1
ل عور داشته باشد )اعم از عور طاری و عور غیذر طذاریا فرمایند  شخص اگر در انجام بعضی از اعمامی

 107توان وی را اجیر کرد و اگر تبرعی نیز انجام دهد، اکتفا کردن به آن مشکل اس  )محمودی، مسئله نمی
س  و برای جواز نیابِ  معوور دلیذل دیگذری ا. دلیل این قول آن اس  که ادل  نیاب  شامل معوور نی160و 

نیز وجود ندارد اما از اینکه دلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه خود مکلف در اثنای عمل اگر با عذوری مواجذه 
شود، جایز اس  استنابه نماید، این دلیل مخصذوص خذود مکلذف اسذ  و سذرای  آن بذه نایذب، دلیذل و 

 خواهد که موجود نیس .های میبّین
خوئی، تبریزی، مکارم شیرازی و نوری همدانی بین عور طاری و عذور غیذر طذاری تفصذیل قائذل  -2

باشد، ولی اگر عذورش اند؛ به این معنا که در عور طاری عمل نایب صحیح و مجزی از منوب عنه میشده
ی غیر طاری باشد، نیابتش صحیح نبوده و مجزی نخواهذد بذود )خذوئی، تبریذزی، مکذارم شذیرازی و نذور

انذد بنذا بذر احتیذاا، همدانیا. گلپایگانی نیز همین نظر را دارد با این تفاو  که در عور غیر طذاری فرموده
 نیاب  معوور صحیح نیس .

به هر روی، دلیل این قول آن اس  که مقتضای قاعدة اولی، لزوم استنابه در عمل تام اس  و فرض هذم 
گزیند که عمل تام را انجام دهد، بدین جه  نوب  به استنابه بر این اس  که منوب عنه قادر اس  نایبی را بر

گذردد، عمذوم ادلذ  نیابذ  بذرای رسد. اما در عور طاری، که در اثنای عمل حذادث میدر عمل ناقص نمی
گردد؛ یعنی اگر خوِد شخص در اثنذای عمذل، معذوور از انجذام برخذی معوور در اثنای عمل، شامل آن می

الل  دارند که در این مورد استنابه جایز اس . همان ادله، شامل عور حادث نایذب ای دشد، ادلهاعمال می
های مخذتلفش، امذر متعذارفی گردد. عالوه بر آن، حدوث عور در اثنای عمل، با تمام اقسذام و گونذهنیز می

زی نیز ا. شیخ جواد تبری26/ 2باشد )بحرانی،اس  و بدین جه ، مندرج در عموم ادله نیاب  و استنابه می
نعم لو طرء االضطرار علی النائب َّثناء العمل فی الحذ  ال یبعذد »اند  به همین دو دلیل اشاره کرده، فرموده

االلتزام باالکتفاء به، الن ما ورد فیمن طرء علیه االضطرار َّثنائه یعم النائذب عذن الریذر فذی حجذ ، مذع ان 
)تبریذزی، « ی عهدة المنوب عنه مقتضاه اإلجذزاءطریانه َّمر عادی فی الح  و عدم التعرض لبقاء العمل عل

 ا.219/ 1صراا النجاة، 
و دیگذری از « طذاری و غیذر طذاری»اند؛ یکی از جه  سیستانی از دو جه  قائل به تفصیل شده -3
؛ بدین جه  فرمودند  اگر عذورش غیذر طذاری باشذد، بنذا بذر «اختیار و عدم اختیار در ترک عمل»جه  

د اجیر شود و حتی اگر به صور  تبرعی هم انجام دهد، اجزاء از منوب عنه اشذکال تواناحتیاا واجب نمی
دارد. اما اگر عور وی طاری اس  و عمل مورد نظر، عملی اس  که ترک اختیاری آن )ماننذد طذواف نسذاء، 
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بیتوته در منی، رمی جمره روز یازدهم و دوازدهما مبطل نیس ، نیابتش صحیح اسذ  و مجذزی از منذوب 
باشد. ولی اگر عمل مورد نظر، عملی اس  که ترک اختیذاری آن مبطذل حذ  اسذ  )ماننذد احذرام، میعنه 

وقوف در عرفا  و وقوف در مشعرا، معووری  در آن موجب بطالن عمل و عدم اجزاء از منوب عنه خواهد 
قاُل بالتفصیِل بذیّن ُیمکُن اّن ی»ا. شاهرودی نیز شبیه همین تفصیل را بیان نموده، فرمودند  113بود )مسئله 

األعوار  بأن یقال ِبجواز استناب  المعوور فی ترک بعض األعمال ان کان المعوور فیه مما تقبل النیاب ، و بعدم 
 ا.35/ 2« )جواز استنابته ان لم یکن قابال لها

فصیل به هر روی، دلیل تفصیل اول این گفتار، همان دو دلیلی اس  که در قول دوم بیان شد. اما دلیل ت
دوم این اس  که برخی از اعمال ح ، نیاب  پویر نیس ، حتی اگذر بذرای خذود مکلذف هذم واقذع شذود، 

شود؛ مثاًل اگذر معذوور از محذرم شذدن باشذد و یذا نتوانذد تواند استنابه کند و الجرم ح  وی باطل مینمی
وب عنذه اسذ ، وقوفین )حتی اضطراریا را درک کند، حجش باطل اس  و نایذب نیذز کذه قذائم مقذام منذ

 تردید همین حکم را خواهد داش .بی
ای؛ اگر عور طاری منجر به نقذص بعضذی از اعمذال حذ  نشذود؛ مذثاًل در خامنهآی  الله به نظر  -4

آید، لیکن اگر ارتکاب بعضی از تروک معوور باشد، در چنین صورتی اشکالی در نیاب  نایب به وجود نمی
بطالن اجاره بعید نیس  و احوا، مصالحه بین نایب و منذوب عنذه  عور وی منجر به نقص در اعمال شود،

 در اجر  و اعادة ح  برای منوب عنه اس  )مناسک ح ا.
توان معوور را اجاره اند  بنا بر احتیاا، با تمکن از استیجار غیر معوور، نمیبهج  نیز فرمودهآی  الله 

ماید، اکتفا کردن به عمل وی مشکل اس . اما اگذر کرد، بلکه اگر شخص معوور تبرعًا نیاب  از منوب عنه ن
در اجتناب از برخی محرما  )مانند ترک تظلیلا مضطر باشد، اجیر گرفتن و یا نایب گرفتن چنین شخصی 

گذردد کذه نیابذ  ا. این قول، در واقذع بذه قذول اول بذر می110اشکالی ندارد )مناسک ح  و عمره، مسئله 
عمل مبتال به عور شده باشد، باطل اس  و مجزی از منوب عنه نخواهد  معوور، حتی معووری که در اثنای

بود. تنها تفاو  این گفتار با گفتار اول، در معووری  نایب از ترک برخی از محرما  اس . دلیل این گفتار 
همان دلیل قول اول اس  که بیان شد و دلیل عدم بطالن ح  نایب با ارتکاب برخی از محرمذا  را از ادلذ  

صذح  »گذردد؛ رسد تمام اقوال و نظرا  فقها، به دو مطلب و گفتار بذر میتوان شمرد. به نظر مییگر مید
هیچ یک از قائلین این دو گفتار، «. بطالن نیاب  و عدم اجزاء از منوب عنه»یا « استنابه و اجزاء از منوب عنه

گوید  اند؛ منتهی یکی می  نیاب  کردهها اکتفا به عمومادلیل خاصی برای نظری  خود ندارند و هر دوی آن
کنذد، شود و دیگری چنین اطالقی را نفذی میاین عموما  اطالق دارد و معوور در اثنای عمل را شامل می

 گردد زیرا لیکن حق این اس  که عموما  مجوز نیاب ، شامل عور طاری و حادث می
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تبرعیا، عوری وجذود نداشذته کذه اجذاره و یذا  ، در هنگام اجاره و یا هنگام احرام نایب )در نیاب اولا 
، عذور در حذین ثانیااا احرام بر باطل منعقد شده باشد و بدین جه  نایب، واجد شرایط نیاب  بوده اسذ . 

گزاری )اعم از خود مکلف و نایبا پیش آید و البلوی و ممکن اس  برای هر ح ای اس  عامعمل، مسئله
حکم خاص دارد که توسذط ائمذه بیذان شذده و آن عبذار  اسذ  از شرع مقدس اسالم برای چنین موردی، 

استنابه در همان عملی که حجگزار، معوور از انجام آن اس . از این جهذ ، تفذاوتی بذین خذود مکلذف و 
نایب نیس  و ادل  موجود خصوصیتی از این جه  ندارد که شامل بعضی باشد و بعضی دیگر نباشد. مگر 

باشند؛ مانند احرام و وقوفین و مانند آنها که در این صور  نیز تفاوتی بذین خذود در اعمالی که نیاب  پویر ن
اگر نایب در انجذام حذ  بذا  ثالثاا باشد. مکلف و نایب نیس  و در هر دو صور ، ح  باطل و مجزی نمی

و عوری مواجه شود که نتواند برخی از اعمال را انجام دهد و حکم به بطالن نیاب  وی گردد، موجب عسر 
 آید.حرج برای طرفین به وجود می

 
 وجوب طواف مباشری بر معذورین

تذوان ایذن مطلذب را از نصوص معتبر و فتوای فقها، از قدما تا متأخرین و تا معاصذرین، بذه خذوبی می
برگرف  که وظیفه اّولی معوورین در صور  تمکن، طواف مباشری اسذ  و لذو بذا اسذتعان  از دیگذران، و 

 ها مجزی نیس . اقوال فقها برای آنهرگز طواف نیابی 
عدم کفای  طواف نیابی و ضرور  و لزوم طواف مباشری اس  برای معوورینی کذه تمکذن از طذواف 
مباشری دارند، و لو با اطافه دیگری، و این مورد وفاق فقها اس ، به طوری که پس از تتّبع گسترده، مخالفی 

 پردازیم   و متون قدما و غیر آنها میدر مسئله یاف  نشد. اکنون به برخی از عبارا
ه یطاف ِبه َو ال یطذاف َعنذه و إن »شیخ الطائفه، طوسی در نهایه   َوالمریض اَلوی یسِتمسک الَطهارة فإَنّ

کاَن َمَرضه ِمّما ال یمکنه َمعه اسِتمساک الطهاَرة ینتَظر به، فإَن صلح طاف هَو ِبَنفسه و إَن َلم یصلح َطیَف عَنه 
و المریض علی ضربین؛ َّحدهما یقذدر علذی »ا. همو در مبسوا  239« )و الرکعَتین و َقد اجزَّهُ و یصّلی َه 

« امساک طهارته، و اآلخر الیقدر علیه، فاألّول یطاف بذه و الیطذاف عنذه و الثذانی ینتظذر بذه زوال المذرض
د شده، با صذراح  ا. دو عبار  یا358/ 1خراسانی،آخوند .؛ 513/ 3الفقه، َُّصول )سبحانی، المبسوا فی

کامل، حاکی از این حقیق  اس  که از نگاه شیخ طوسذی، بذا تمکذن معذوور از طذواف مباشذری و لذو بذا 
 استعان  از دیگری، طواِف نیابی کافی نیس  و واجب اس  خودش طواف را انجام دهد.

یطذاف و کوا لو مرض فی اثناء طوافه و لو استمر مرضه بحیث الیمکن َّن »محقق حلی در شرایع   -1
 «.به، طیف عنه
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و المریض ضربان؛ إّما َّمکنه امساک الطهارة، َّولم یمکنه؛ فاألّول طذاف بذه »ابن حمزه در وسیله   -۲
ولیه و إن نوی لنفسه طوافًا و صّح و الثانی انتظر ولیه به، یومًا َّو یومین، فإن برَّ طاف و إن لذم یبذرَّ َّمذر مذن 

 ا.3۵۹)ابن حمزه، « یطوف عنه و صّلی هو بنفسه
و المریض الوی یستمسک الطهارة فإّنه یطاف به و الیطذاف عنذه و إن کذان »ابن ادریس در سرائر   -3

مرضه مّما الیمکنه معه استمساک الطهارة، ینتظر به، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیذف عنذه و 
 ا.۵33/ 3)خوئی، موسوع ، « یصّلی هو الرکعتین و قد َّجزَّه
حقق را مبرهن ساخته و بدین سان با او موافق  نموده و به وجود مخذالفی در فقیه جواهری نیز فتوای م

باشد؛ همچنان که مسئله اشاره نکرده اس . حکم یاد شده، مورد توافق فقهای معاصر و مراجع تقلید نیز می
اگر شذخص محذرم بذه واسذط  مذرض، خذودش قذدر  »ا آمده اس   537در مناسک امام راحل )مسئل  

که طواف کند و تا وق  تنگ شود قدر  حاصل نکند، اگر ممکن اس ، خود او را به یک نحو نداشته باشد 
ببرند و طواف دهند، اگر چه به دوش گرفتن یا بر تخ  گواشتن باشد و اگر ممکن نشود باید بذرای او نایذب 

سان بذا و بدین ای نیاوردههیچ یک از فقهایی که حاشیه در مناسک دارند، بر عبار  موکور حاشیه «بگیرند.
مستند فتوای  ا.4از ابواب طواف، حدیث  40، باب 255/ 8، حر عاملیاند )فتوای امام راحل موافق  کرده

مورد وفاق، که اشاره شد، روایا  معتبری اس  که در این باره وارد شده مانند روای  صفوان بن یحیذی کذه 
 گف  
ُجِل اْلَمِریِض یْقَدُم َمکَ  َفاَل یْسَتِطیُع ََّْن یُطوَف ِباْلَبیذِ  َواَل َبذیَن َسَأْلُ  َََّبا اْلَحَسِن )علیه السالما َعِن ال» رَّ

ذ ْرُض َقَدَمیِه ِفذی الطَّ ََ ی َتَمسَّ ااْل ْرَض ِبِرْجَلیِه َحتَّ ََ َفا َواْلَمْرَوِة، َقاَل  یَطاُف ِبِه َمْحُمواًل یُخطُّ ااْل َواِف، ُثذمَّ الصَّ
َفا از ابذواب طذواف، حذدیث  47، باب 455/ 9، حر عاملی« )َواْلَمْرَوِة ِإَذا کاَن ُمْعَتالا  یوَقُف ِبِه ِفی ََّْصِل الصَّ

ا. و نیز موثق  اسحاق بن عمذار، بذه نقذل از ابوالحسذن )عا در حذدیثی کذه گویذد از حضذر  پرسذیدم  2
از ابواب طواف، حدیث  63باب  ،322/ 9، همو« )اْلَمِریُض اْلَمْرُلوُب یَطاُف َعْنُه؟ َقاَل  اَل َوَلکْن یَطاُف ِبهِ »
 ا.1

از ابذواب طذواف  47در این دو روایِ  معتبر و اخبار معتبر دیگر، که در این بذاب وارد شذده و در بذاب 
وسائل الشیعه گرد آمده، با صراح  کامل از وظیف  مریضی پرسیده شده که به تنهایی قادر به طواف نیسذ  

بی را نفی کذرده و وظیفذ ه او را متعذین در ایذن نمذوده کذه طذواف و امام )علیه السالما در پاسخ، طواف نیا
مباشری انجام دهد، منتهی چون خوِد او، به حسب فرض، متمکن نیس ، دیگری باید او را طواف دهد. بذا 

یازیم که از منظر نصوص معتبر و فتاوای اصذحاب، اعذم از در نظر داشتن آنچه آمد، به این نتیجه دس  می
و معاصرین، وظیف  اّولی معوورانی که توان ندارند به تنهایی طواف مباشری انجذام دهنذد،  قدما و متأخرین
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ها مجزی نیس . ولذی باید با استعان  از دیگران، طواف را بالمباشره بجا آورند و هرگز طواف نیابی برای آن
تی اس  که اطافه شک فتوای اصحاب و نصوص معتبر موکور، ناظر به صورنکت  قابل توجه این اس  که بی

بر آن صدق کند. « طواف الکعبه»و طواف دادن شخص معوور به وسیل  دیگری، در مداری باشد که عنوان 
اما در صورتی که از این مدار خارج باشد، بطوری که با قطع و یقین عنوان موکور صدق نکند یذا مشذکوک 

 ا.287)راغب اصفهانی،  باشد، طوافی نیابی، به صور  فتوا یا احتیاا واجب، بایسته اس 
 

 گیرینتیجه

شود موارد متعددی همچون کسانی که خذدما  زائذران را همان طور که تشریح شد برای معوورین می
شوند و یا کسانی که قربانی کردن بلذد نیسذتند و مذوارد دیگذر.... حذال برعهده دارند یا کسانی که بیمار می

انجام تکالیف ح  نایذب بگیرنذد یذا خیذر؟ برخذی فقهذا بیذان  توانند برایتکلیف این افراد چیس ؟ آیا می
توانند نیاب  بپویرنذد و کسذانی اند و مستطیع هستند، نمیاند افرادی که ح  واجب خود را بجا نیاوردهکرده

دانند که باید وظیفه معوور را انجذام دهنذد، که از انجام دادن کامل اعمال ح ، معوور باشند، و از ابتدا می
وانند نیاب  بپویرند. به فتوای حضر  امام خمینی و برخی از فقهای بزرگوار، اگر از ابتدا هذم معذوور تنمی

اند که فرد نباشد و در هنگام عمل عوری برایش پیش آید، نیاب  فرد صحیح نیس . اما برخی فقها بیان کرده
خص تذوان مذالی و جسذمی و تواند از جانب خود نایب بگیرد. این اختالف نظرها در جایی اس  که شمی

سایر شرایط رفتن به مکه را داشته باشد، اما اگر از انجام حذّ  خذود نذاتوان باشذد و یذا حذ  نذوری و حذ  
تواند ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، در این صور  اختالفی بین فقها نیس  که شخص میاجاره

سی از قبل استطاع  مالی داشته ولی از نظر جسذمی نیاب  کس دیگر را بر عهده بگیرد. به طوری که اگر ک
ناتوان و یا بیمار بوده و ح  خویش را به انجام نرسانده، لیکن بعدها عافی  یافته و توان جسمی برای انجام 
ح  را پیدا کرده، لیکن دیگر استطاع  مالی ندارد و بضاع  وی برای انجام ح  ناچیز اس  و کفاف رف  

تواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی کذه شذرایط حذ  وی ند. در این صور  میکو برگش  او را نمی
تواند نایب کس دیگر قرار گیرد. در هر صور ، کسی کامل نشده، گرچه صروره )ح  ناکردها هم باشد، می

ده تواند نیاب  دیگری را بذر عهذاعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی که در انجام تمام اعمال و یا در برخی
گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. چرا که نظریه، نیاب  در اعمال عبادی خالف اصل اس ، 
مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. بنابراین، اگر شخص ناقص حتی به صور  تبرعی، حذ  منذوب عنذه را 

م اعمذال و یذا در برخذی گردد. در هر صور ، کسی که در انجام تمذاانجام دهد، موجب فراغ ذم  وی نمی
تواند نیاب  منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه بذه اعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی
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تواند نایب دیگری شود و اگر تخلذف کنذد و نحو تبرعی؛ و هرگاه کسی ح  واجب بر ذمه داشته باشد، نمی
جام دهد، عملش باطل اسذ . حذال اگذر شذخص تذوان نیاب  شخص دیگر را بر عهده بگیرد و ح  او را ان

ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، در این مالی و جسمی ح  را داشته باشد و ح  نوری و ح  اجاره
 تواند نیاب  کس دیگر را بر عهده بگیرد.صور  اختالفی بین فقها نیس  که شخص می

تفاو  قائل شده و غالب آنذان بذه فتذوا و یذا بذه در حال حاضر فقها، بین عور طاری و عور غیر طاری 
تواند نایب اند  اگر کسی معوور از انجام اعمال ح  باشد، نمیاحتیاا واجب دربارة عور غیرطاری فرموده

کسی در ح  شود، اما دربارة عورطاری، نظر واحدی بین آنان نیسذ . تمذام اقذوال و نظذرا  فقهذا، بذه دو 
بطالن نیاب  و عدم اجذزاء از منذوب »یا « صح  استنابه و اجزاء از منوب عنه»گردد؛ مطلب و گفتار بر می

هذا اکتفذا بذه هیچ یک از قائلین این دو گفتار، دلیل خاصی بذرای نظریذ  خذود ندارنذد و هذر دوی آن«. عنه
 اند.عموما  نیاب  کرده

 
 منابع
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 ق. 1۴16مؤسس  دار التفسیر، چاپ اول،   ، قممستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن، 

 ق. 1۴13دفتر انتشارا  اسالمی، قم  ، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرامحّلی، حسن بن یوسف، 
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 ق. 1۴0۵ جا بی ، محاضرا  آی الّله خوئی،معتمد العروة الوثقیخلخالی، رضا، 

یر الوسیل خمینی، روح الله،   ق. 1۴07ششم،   ، اعتماد الکاظمی، تهرانتحر
 ق. 1۴16منشورا  مدرس  دار العلم ذ لطفی،   ، قممعتمد العروة الوثقیخوئی، ابو القاسم، 

 ق. 1۴18مؤسس  إحیاء آثار اإلمام الخوئی،   ، قمموسوعة اإلمام الخوئی __________،
یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،   .13۲۲چاپ محمد سید کیالنی،  ن ، تهراالمفردات فی غر

ت زحیلی، وهبه،   ق. 1۴0۹  ، دمشقالفق  السالمی و ادلّ
یعة اإلسالمیة الغراءسبحانی، جعفر،   ق. 1۴۲۴مؤسس  امام صادق،   ، قمالح  فی الشر

صول المبسوط فی_________، 
ُ

 ق. 1۴10جا بی، الفق أ
 ق. 1۴30دفتر آی  الله سیستانی،   ، در یک جلد، قممناسک ح سیستانی، علی، 

 .136۹مؤسس  انصاریان،   ، قمکتاب الح شاهرودی، محمود، 
 ق. 1۴17 ،دفتر انتشارا  اسالمی  م، قالدروس الشرعیة فی فق  اإلمامی شهید اول، محمد بن مکی، 

مؤسسذ  المعذارف اإلسذالمیه،   ، قذممسالک األفهام إلی تنقیح شارائع اإلساالمشهید ثانی، زین الدین بن علذی، 
 ق.1۴13

دارالکتذب االسذالمیه،   ، تهذرانجواهر الکاالم فای شارح شارائع الساالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
 ق.1367

 ق. 1۴۲3مؤسس  حضر  معصومه،   ، قمفق  الح الله، صافی گلپایگانی، لطف 
 ق. 1387المکتب  المرتضوی  إلحیاء اآلثار الجعفریه،   ، تهرانالمبسوط فی فق  اإلمامی طوسی، محمد بن حسن، 

 ق. 1۴1۹مؤسس  آل البی ،   ، بیرو مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالمعاملی، محمد بن علی، 
یار الوسایل  ا کتااب الحا محمد، فاضل لنکرانی،  یع  فای شارح تحر دار التعذارف   ذ، بیذرو  تفصیل الشار

 ق. 1۴18للمطبوعا ، 
یعة الغراءکاشف الرطاء، جعفر بن خضر،  انتشارا    جلد، قم ۴)ا ذ الحدیثها،  کشف الغطاء عن مبهمات الشر

 ق. 1۴۲۲دفتر تبلیرا  اسالمی حوزه علمیه قم، 
 ق.1۴08مؤسس  اسماعیلیان،   ، قمشرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، محقق حّلی، جعفر بن حسن

 ق. 1۴1۴مؤسس  آل البی ،   ، قمجامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 
جدیذد، نشذر مشذعر، ویرایش  )محّشذیا، در یذک جلذد، تهذران مناسک ح  امام خمینیمحمودی، محمدرضا، 

1380. 
 ق. 1۴۲6انتشارا  مدرس  اإلمام علی بن َّبی طالب،   ، در یک جلد، قممناسک جامع ح ی، ناصر، مکارم شیراز

 


