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Background and Aim: The priority and delay of security in 

achieving the ability of Hajj is one of the important issues for jurists 

and Islamic scholars, which in this study is addressed from the 

perspective of contemporary jurisprudence. 

Materials and Methods: In the present study, a descriptive-

analytical method and citing Imami and Sunni jurists were used to 

investigate the issue. 

Ethical considerations: In conducting the present study, the 

principles of fidelity and honesty have been observed. 

Results: If the security of the pilgrim is not provided during the birth 

and the performance of the Hajj rituals, it will cause him to be unable 

to afford it, and as a result, the Hajj will not be obligatory for him. 

The jurists emphasize that affordability is a condition for the 

necessity of Hajj and one of its pillars is evacuation, which is the 

security, life, property and honor. 

Conclusion: The multiplicity of narrations that the Ka'bah is not 

empty of pilgrims shows that it is up to the Islamic ruler to prevent 

the closure of the Hajj as much as possible. Most of the Hajj closures 

recorded by historians are based on a lack of security, which is based 

on an initial ruling. In the Holy Qur'an, God Almighty has made Hajj 

obligatory for those who can afford it. But he also forbade the 

destruction of human beings by his own hand. 
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 مقدمه. 1

ای است که از اجزاء به هم وابسته نظام حج مجموعه

که به علت وابستگی حاکم بر اجزاء، کلیت واحدی 

های کنند و در جهت تحقق هدفرا احراز می

اند. آنچه اجزاء این نظام معینی با یکدیگر در تعامل

کند یک نظام مدیریتی صحیح است را مستحکم می

تنیده را استوار که با نظارت بهینه، این اجزاء درهم 

نگه دارد. نظام مدیریتی در حج ارتباط وثیقی با 

امنیت دارد. بدین معنا که برقراری امنیت برای 

افرادی که خواهان رفتن به حج هستند، بسیار مهم 

است. به حکم عقل و سیره عقال، هر اجتماعی نیاز 

به یک سیستم نظارتی و امنیتی قوی است تا آن 

شد و شرایط مختلف افراد را اجتماع را انتظام بخ

برای دستیابی به اهداف خود مهیا سازد. بدون شک 

، اگر مدیریت در اجتماعی چون کنگره عظیم حج

حاکم و مصلحی حاکم نباشد و امنیت کافی برای 

زائران تعبیه نشده باشد و یا اینکه کشورهای 

مختلف بدون در نظر گرفتن مالحظات فردی، 

د را رهسپار خانه خدا کنند، اجتماعی و سیاسی، افرا

سایر حقوق انسانی از جمله حق بر سالمتی، حق 

گیرد. بر امنیت و کرامت آنان تحت تأثیر قرار می

-همچنان که بدون وجود امنیت، این تجمع عبادی

 رسد.سیاسی به سامان نمی

با بررسی در معارف و منابع دینی این نکته به 

امنیت در موضوع شود که برقراری وضوح روشن می

تر جهت استطاعت حج از حج و به تعبیر روشن

منظر فقهای امامیه و علمای اهل سنت مورد توجه 

فراوانی قرار گرفته است. با تتبّع و تفحص در قرآن 

رسیم که قرآن برای برقراری کریم به این نکته می

امنیت، شرایط ایمن و الزم برای عزیمت به خانه 

هایی دت مهم و حیاتی خصیصهخدا و انجام این عبا

شناسان نیز با بررسی بیان کرده است. فقها و اسالم

متون دینی و روایات، از منظر فقهی، نقش امنیت 

رار ـورد توجه قـرا جهت استطاعت عمل حج م

اند. این موضوع در سطح کالن به مدیریت حج داده

هم از سوی کشورهایی که مؤمنان و خداجویان را 

کنند و هم از سوی کشور میزبان دا میراهی خانه خ

دهد. به طور کلی، بحث مورد عنایت قرار می

مدیریت حج و امنیت آن جهت استطاعت حج، در 

معارف دینی از دو منظر مطرح است. اول از نظر 

قرآن و روایات و احکام فقهی آن که مدیریت به 

های یک مدیر صورت کلی مطرح شده و شاخصه

ه است. دوم از جهت تاریخی که کارآمد بیان گردید

همیشه در ادوار گذشته در موسم حج امرا و 

 اند. مدیرانی مراسم حج را اداره کرده

سؤالی که پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن است 

اینکه نگرش مخالفان و موافقان در فقه مقارن یعنی 

اهل سنت و فقهای امامیه نسبت به نقش امنیت و 

عت حج شامل چه مواردی اثر آن بر تحقق استطا

 استطاعتاست؟ فرضیه این است: شرط تحقق 

 امنیت جانی، مالی و آبرو است که از آن تحت عنوان

شود و در صورت عدم نیز یاد می السربتخلیه

برقراری امنیت حج، وجوبی در کار نخواهد بود. 

آنچه پژوهش حاضر به عنوان نوآوری و تمایز از 

کند، بررسی ادله فقهی های مطرح میسایر پژوهش

تواند در نزد فقهای شیعه و اهل سنت است که می

منجر به تبیین این موضوع شود که در چه شرایطی 

انجام مناسک حج بر مسلمانان واجب است. و اینکه 
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شرایط مطلوب برای انجام عمل حج کدام هستند. 

ای برای ضمن اینکه در اثنای مباحث، وظیفه

ولت میزبان )عربستان های اسالمی و ددولت

جاد ـسعودی( و همچنین همکاری میان آنان ای

کند که بتوانند نسبت به تأمین امنیت حجاج می

اعم از مسیر رفتن به حج و در هنگام انجام مناسک 

حج، حساس باشند. به این دلیل که عدم تأمین 

 مینأت عدم در صورتگذاری و از جمله شرایط حج

، حج واجب نخواهد وحی سرزمیندر  حجاج امنیت

های متعددی که در این رسد دیدگاهبه نظر می بود.

زمینه مطرح شده است، اول اینکه بر استطاعت حج 

در هر شرایطی حتی در شرایط به خطر افتادن جان 

مؤمن است و دوم اینکه، برقراری امنیت جانی، 

ی فرض اساسمالی، فردی و اجتماعی به عنوان پیش

 تطاعت عمل حج وجود دارد.جهت اس

در ارتباط با موضوع حاضر، تحقیقاتی انجام شده 

(، با 1398است. از جمله در تحقیق: ساجدی )

عنوان نقش امنیت در تحقق استطاعت و وجوب 

حج چنین نتیجه گرفته شد که جهت پرداختن 

وجه و هزینه برای دولت عربستان به عنوان متولی 

وجهی دریافت شود،  امنیت، هرچند نباید از حجاج

ن، دولت اسالمی ـاما برای تأمین مصالح مسلمی

المال، وجوهی به دولت میزبان تواند از بیتمی

( در 1397پرداخت کند. میراحمدی و مدرسیراد )

مقاله تحلیل دیدگاه فقهای امامیه پیرامون 

استطاعت طریقی و امنیت در حج چنین نتیجه 

ت آن و مصون گرفتند که باز بودن راه حج، امنی

ماندن جان و مال و آبروی شخص مسلمان یکی از 

مصادیق استطاعتی است که شرط وجوب حج 

( با عنوان مطالعه 1397است. در مقاله شافعیپور )

تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در 

حج از منظر فقه مذاهب خمسه، چنین نتیجه 

ران گانه، مأموگرفت که از نظر فقه مذاهب پنج

ه ـن انجام وظیفـم و امنیت در عیـراری نظـبرق

توانند اعمال حج را نیز بجا بیاورند و با لباس می

مخصوص خود نیز این عمل را انجام دهند. 

(، نیز در اثری با عنوان بررسی 1395مهدویانپور )

حکم استطاعت در حج از منظر مذاهب فقهی )با 

نتیجه رسید تأکید بر مهمترین مصادیق(، به این 

که وجوب حج و خالی نماندن خانه خدا از حجاج، 

بررسی حکم استطاعت و شناخت مصادیق آن امری 

  مهم و شایسته است.

 تحقیق با عنایت به تحقیقات صورت گرفته، در این

 تحقق شرط بعنوان امنیت جایگاه ، شناختهدف

 از روش با استفاده مقارن در فقه حج استطاعت

 با داده اسالمی های فقهگزاره و تحلیل توصیفی

 .است شده انجام تطبیقی شیوه ای و بهکتابخانه
 

 هامواد و روش. 2

تحلیلی و  - در پژوهش حاضر از روش توصیفی

استناد به فقهای امامیه و اهل سنت جهت بررسی 

 موضوع بهره برده شد. 

 

 . مالحظات اخالقی 3

اصول و قواعد اخالقی از جمله در تحقیق حاضر 

های دهی دقیق، علمی و همراه با بیان دیدگاهارجاع

مختلفی فقهی مورد توجه قرار گرفته است و اصول 

 امانتداری و صداقت نیز رعایت شده است. 
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 هایافته .4

، استپژوهش  ما در این نتایج به مربوط آنچه

 مناسکدر  و برگشت رفت موجود در راه حوادث

 که است استطاعت مورد چهارم همین که است حج

 هیـفق وانـبا عن ربیـس تـطاعـاست همان

 فقهی کتب که همچنان ( استالسربهـ)تخلی

معنای وجود  به السربتخلیه ،اندکرده تشریح

 از امنیت اعم ، آبرو( در سفر حج، مال)جان امنیت

 است اعمال انجام و هنگام برگشت و در مسیر رفت

ایجاد  امکان در صورت فتوای فقها حتی و طبق

 ، حجاعمال از انجام پیش قتال واسطه به امنیت

 به اقدام شرایطی و اگر فرد در چنین نبوده واجب

 ی او همچناننماید، ذمه تمتع حج اعمال انجام

 او کفایت االسالمحجه از حج و این است مشغول

 امنیت دالیلی به که هر زمان اساس کند. بر ایننمی

 برای حجاج حج نباشد و انجام تحصیل قابل حجاج

 و علمای اسالم حکومتی با خطر باشد حکم همراه

 تعطیلی به و حکم نموده را تحریم توانند، حجمی

 این هرچند مایند.ن امنیت تحصیل تا زمان حج

بر نبود  باشد اما مبتنیمی حکومتی ، حکمحکم

 احکام در دایره . بنابرایناست حج وجوب شرط

 که حج گیرد. اکثر موارد تعطیلیقرار می اولیه

 بر نبود امنیت اند نیز مبتنینموده ثبت مورخان

. است اولیه حکم برمبنای همین باشد کهمی

 که اینکه است مطرحدر اینجا  که موضوع مهمی

یا  یا حرم مسیر امن بودننا دلیل به اگر مسلمانان

 شدن بسته یا حتی و مذهبی سیاسی نزاعات

 مشرف حج نتوانند به و مانند آن مسجدالحرام

ای وظیفه  ایشان در قبال اسالمی شوند، آیا حاکم

 در احادیث از آنجا که فتباید گ دارد. در جواب

و  «اموال لهم یکن لم ان» مذکور، تعابیری همچون

 حاکم وظیفه ، پسآمده «ذلک علی یجبرهم ان»

 مالی استطاعت که است کسانی تنها شامل اسالمی

 مشرف حج به و طغیان ندارند یا از روی سرکشی

 باال برای اثبات هادل استناد به شوند؛ بنابرایننمی

 . است مخدوش راه ناامنی در قبال حاکم وظیفه
 

 بحث  .5

و نیز  دین عبادی و از فروع احکام از مهمترین حج

 به حج وجوب مهم . شرطاست اسالم از ارکان یکی

 97ی استناد آیه به اسالمی ی مذاهبنظر همه

 موضوعات . در میاناست استطاعت عمران آل سوره

ای ویژه از جایگاه در حج ، استطاعتحج و مسائل

 و شناخت حج وجوب . نظر بهتبرخوردار اس

 اسالمی مذاهب از دیدگاه بر مکلفان آن مصادیق

 به منوط حج وجوب رسد.نظر می ضروری به

 ادامه در که است استطاعت نوع چهار حصول

از  . پسپرداخت خواهیم نآ بررسی به مباحث

 هـب امنیت ومـو مفه استطاعت مفهوم تبیین

 ادله و بیان سنت و اهل های علمای امامیهدیدگاه

ذکر  در تاریخ . چنانچهپرداخت خواهیم یک هر

 حج مناسک تعطیلی زیادی باعث عوامل است شده

 ، اختالفاتراه بودن بسته :از جمله .است شده

 خطرناک ، وجود امراضحکام بین و دینی سیاسی

 های الزمو زیرساخت ، نبود امکاناتبرای زائران

باشد. در اینجا به نسبت می حج فریضه برای انجام

سنجی و ارتباط امنیت و استطاعت حج از منظر 

 شود.تاریخی و سپس دوران حاضر پرداخته می
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. اهمیت حج و امنیت آن از منظر فقهاي 5-1

 اسالمی 

حج به عنوان یکی از اعمال عبادی و مهم در دین 

اسالم از دیرباز مورد توجه پیامبر گرامی اسالم 

ائمه و اصحاب بوده است. عالوه بر تأکیدات  )ص(،

ای که درباره بجا آوردن عمل حج در قرآن گسترده

ای درباره مهم شده است، روایات و احادیث گسترده

این عمل، نحوه انجام آن و بجا آوردن اعمال بودن 

 و مناسک حج مطرح شده است. در روایتی از پیامبر

 هی و الحج الخامسه»)ص( چنین رسیده است: 

مکرم نبی (. 26 ،1، 1386)حر عاملی، « ریعهالش

، درباره اسالم )ص( در ضمن بیان علل فرائض الهی

علت وجوب حج فرمود: حج معادل همه شریعت 

از این  .است یک مدل کوچک از اسالم بزرگ است

خداوند اراده کرده که اسالم با همه ابعاد  منظر، گویا

در یک عبادت جمع کند تا حاجی یکباره کل اسالم 

)ع( در سخن  علی  را بطور خالصه تجربه نماید.

ری حج را عامل تقویت دین دانسته است و دیگ

)صبحی،  فرض اهلل.. و الحج تقویه للدیناند: فرموده

حج  ند:میرالمؤمنین )ع( فرمودا (.244 ،1414

خاطر همین تقویت، ه شود و بباعث تقویت دین می

طوری که اگر ه واجب و الزم شمرده شده است ب

سردی ه شد اصل دین رو بحج تشریع نمی

ال  د:که امام صادق )ع( هم فرموگرائید چنانمی

، 4 ، 1407)کلینی،  یزال الدین قائماً ماقامت الکعبه

و نه تنها بقاء ( 21 ،11 ،1386حر عاملی، ؛ 271

بلکه بقاء مسلمین  ،گرو حج و کعبه است دین در

 مؤمنان علیکه امیر همچنان .هم در گرو حج است

ترک و دوری از حج را با هالکت انسانی یکی  )ع(

: ال تترکوا حج بیت نددر این باره فرمود اند،دانسته

ین (. ا19 ،96 ،1386، مجلسی) ربکم فتهلکوا

مضامین در جوامع روائی عامه هم نقل شده است 

کند عبداهلل از رسول خدا نقل می که جابربنچنان

، 2، 1404)سیوطی،  هذا البیت دعامه االسالمکه 

این روایات در راستای همان  ظاهراً. (202، 3 و 53

جعل اهلل »: آیه مبارکه سوره مائده است که فرمود

چه (. 97/مائده)« الکعبه البیت الحرام قیاما للناس

که امام صادق )ع( در چنان ؛دینی و چه دنیویقوام 

 جعلها لدینهم و معایشهم :تفسیر قیاماً للناس فرمود

 (. 65 ،96، 1386، مجلسی)

دینی، باعث  برپا داشتن عمل حج از نظر پیشوایان

به سعادت اخروی نیز تعبیر شده است. امام رسیدن 

 قالباقر )ع( حج را وسیله شفاعت دانسته است: 

الحاج و المعتمر و فداهلل ان سألوه اعطاهم الباقر )ع(: 

)ابن رازی،  و ان دعوه اجابهم و ان شفعوا شفعهم

پیامبر )ص(  ( و همچنین163و  253 ،10، 1387

الحاج و المعتمر و  اند:این نکته فرمودهنیز برای 

 ،1390، شفعوا )غزالی شفعوا ان و ...فداهلل عزوجل

حج و بجا آوردن آن و  (. بنابراین اهمیت287 ،1

همچنین انجام صحیح آن بر کسی پوشیده نیست. 

هنگامی که عملی چنین مورد توصیه و سفارش 

گیرد، برقراری امنیت و ایجاد بستر الزم قرار می

اهمیت بیشتری برخوردار  برای بجا آوردن آن از

شود. بدین ترتیب پرداختن به مسأله امنیت از می

منظر فقهی جهت استطاعت حج امری ضروری 

 است. 
 



 511 / و همکاران نعتیص                                                         ... یت بعنوان شرط تحقق استطاعت حجتحلیل فقهی امن

 
 

. تاریخچه مدیریت و امنیت جهت 5-2

 استطاعت حج

با ظهور اسالم، حج اهمیتی ویژه یافت و ابعاد 

های بعد، ـ اجتماعی آن در دوره گوناگون سیاسی

حج و مدیریت موجب پدید آمدن منصب امارت 

های سیاسی این مباحث که حتی گاهی به نزاع شد.

شد، در نحوه مدیریت حج و برقراری نیز بدل می

امنیت برای آن بوده است. هرچند که موضوعات 

دیگری نیز اهمیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی حج 

فضل  کهچنان ه اثرگذار بوده است.نیز بر این مسأل

عباس بن موسی  ، حمایتمامون ، وزیربن سهل

از مامون را در ستیز میان امین و مامون در  عباسی

به دست  مصر حج و حکومت مدیریتگذاری ازای وا

حج را باالترین شرف و دیریت و مآورد و او امارت 

کریمی ؛ 64، 1387)تبریزیان،  .افتخار دانست

روایت شده  (. حتی592-597، 11، 1395واقف، 

دستیابی به زادگان خواهان برخی خلیفهاست که 

 از یزید که خواستهاین منصب بودند؛ چنان

 امارت حج بود مدیریت واویه، منصب مع پدرش

 ،1409، الذهبی ؛160 ،9، 1417)خطیب بغدادی، 

7 ،261.)  

با توجه به ماهیت وظایف امیرالحاج و وضعیت 

های گوناگون، مقام اجتماعی دوران ـ سیاسی

های مختلف برخوردار شد. حج از ویژگی مدیریت

خلفای نخستین،  )ص( و در دوره پیامبر گرامی

و شخصیت علمی و معنوی  مناسک حج آشنایی با

ه بود قابل توجهامیرالحاج بیش از شرایط دیگر 

هایی که رسول خدا و خلفا در برهه طوریبه  است.

اما از زمان بنی امیه به  دار بودند.این مقام را عهده

بعد، امیرالحجاج و یا همان کسی که مسوولیت امور 

سیاسی و امنیتی حج را بر عهده داشت، به دربار 

به خلفا و نیز نفوذ سیاسی و نظامی وابسته شد. 

به گسترش از دوران عباسیان با توجه  مرور زمان و

گیری اعراب بدوی های حج و رواج باجحجم کاروان

در مسیر حج و دیگر راهزنان، همراهی نیروی 

نظامی برای دفع حمالت عشایر عرب و راهزنان، از 

های کار امیرالحاج گشت و به همین دلیل، بایسته

گزاران ها از کارهای پسین، بیشتر امیرالحاجدر دوره

(. زیرا 31، 4، 1405ر، ابن منظو)نظامی بودند 

برای زائرانی که به خانه  مسأله امنیت و برقراری آن

اینان آمدند، از اهمیت خاصی برخوردار بود. خدا می

اندک خود از مناسک حج، از  برای جبران آگاهی

شدند؛ مشورت و همراهی فقیهان برخوردار می

که از سوی  عبدالصمد بن علی عباسی کهچنان

امارت  مدیریت وها به سال عباسی هارون منصور و

حج منصوب شده بود، از فقیهانی چون اوزاعی 

ی درباره مناسک برای نگارش کتاب سفیان ثوری و

 .(301، 4، 1388، )مسعودیحج یاری خواست 

دلیل  های مختلف تاریخی، بهعالوه بر این در دوره

نبود امنیت کافی، عمل حج به تعطیلی کشیده شد. 

در برخی شواهد تاریخی گویای آن است که 

هایی که در مکه رخ ها، گاه بر اثر شورشدوره

ها، حج متوقف داد و یا به سبب ناامنی راهمی

که به شد؛ چنانگشت و امیرالحاج تعیین نمیمی

 اسماعیل بن یوسف. به دلیل شورش ق 251سال 

های و نیز در سال (522، 2، 1407)خلیلی، در مکه  علوی

 شد چنین قرمطیان شورش . به جهتق 327تا  313
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-410، 407های در سال، 115 تابی )حضراوی،

 .(455و  416، 413، 411

به  خیر حاجیان خراسانی در رسیدنأبه سبب ت

حاجیان عراقی، آنان از اعمال حج بازماندند. 

های اعرابی ها و یورشهمچنین به دلیل ناامنی راه

حج قرار داشتند، از قلمرو شرق جهان که در مسیر 

)خلیلی،  های منظم صورت نگرفتاسالم، حج

های بعدی رویه در دوره (. این521-52، 2، 1407

. ق 514 به سالنیز به انحاء دیگری دنبال شد و 

امیر الجیوش، کسی جهت منع افضل بننیز به 

، 2، 1409)الذهبی، توفیق گزاردن حج را نیافت 

های متعدد ناامنی در دوره بیان مصادیق. (183

مختلف تاریخ سیاسی مسلمانان از مجال بحث 

حاضر خارج است. اما در دوران معاصر که مدیریت 

و اداره امور حج به کشور عربستان واگذار شد، 

هریک از کشورهای مختلف از جمله جمهوری 

اسالمی ایران درصدد است تا با اتخاذ رویکرد خاص 

س پخود امنیت حجاج را تأمین نماید. بدین ترتیب 

از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، با توجه به 

مدیریت و به حج،  امام خمینی جانبهنگرش همه

امارت حج مفهوم حقیقی خود را بازیافت. وی 

وظایفی را به نمایندگان خویش در حج محوّل کرد 

(. 76-84، 37، 1374 ،جوادی آملی): که عبارتند از

عنوان  در هر صورت بیان و تحلیل فقهی امنیت به

در انجام  شرط تحقق استطاعت حج نقش مهمی

این فریضه مهم الهی و انسانی دارد و در فقه مقارن 

یعنی دیدگاه فقهای مختلف اسالمی نیز به بحث 

 گذاشته شده است. 

 

 . اهمیت امنیت حج از نظر قرآن 5-3

کعبه محل امن و مرکز امنیت است. این مسأله در 

و اذ جعلنا البیت »ت: آیه شریفه چنین بیان شده اس

(. واژه امناً مصدر و 125/)بقره« مثابه للنّاس و امناً

منظور محل امن است. تعبیر از اسم مکان به صورت 

مصدر جهت مبالغه است. خانه کعبه به همین 

شود که کسانی که مناسبت خانه امن نامیده می

این خانه را زیارت کنند از عذاب الهی در امان 

عالوه خداوند مقرّر فرموده کسی که به هستند. به 

این خانه پناهنده شود تا هنگامی که در آنجاست 

جان و مال او ایمن باشد و هرگز ترس به خود راه 

ندهد و مردم به جهت عظمت و احترامی که برای 

این خانه قائل هستند به کسی که خود را در پناه 

شوند به واسطه رعایت آن قرار دهد معترض نمی

ین احترام در اسالم مقرّر شده که قانون کیفری هم

اسالم در مورد شخصی که بیرون از کعبه جنایتی 

شود اجراء مرتکب شده و به این حرم پناهنده می

 نگردد.

امنیت خانه کعبه تا آنجاست که حتی حیوانات در 

خانه خدا امنیت کامل دارند و از هرگونه آزاری 

للناس و  ةت مثابو اذ جعلنا البی»باشند مصون می

در آیه مذکور به وسیله « ةمثاب»قید کلمه « امناً

به آن قید گویای این نکته « امناً»مقید نساختن 

است که امنیت مکه باید برای هر ذی روحی چه 

تأمین شود )هاشمی انسان و چه غیرانسان 

طرفی، کعبه این  (. از396، 1، 1376، رفسنجانی

لی نیز منطقه أمن الملحرم أمن الهی از نظر بین

سوره آل عمران به  97شود. در آیه محسوب می

من دخله کان »صورت عام و مطلق چنین آمده: 
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اخیرالذکر در سوره بقره  125و یا همین آیه « أمناً

توان گفت سرزمین کعبه که توضیح آن گذشت می

المللی است و به عنوان یکی از یک مرکز امن بین

 آن به شمار رفته است. های بزرگ الهی در قرنعمت

 خدا، خانة مهم تولیت   شرایط جمله بدین ترتیب از

بر این اساس، . است امنیتی امور ادارة در توانایی

 و تکوینی امنیت دارد؛ امنیت نوع دو کعبه خانة

تشریعی. برای پی بردن به اهمیت امنیت به  امنیت

شود. در ابتدا باید این دو نوع از امنیت اشاره می

 شاهد به خداوند را آن تکوینی که امنیتگفت 

( خَوْف  م نْ  آمَنَهُمْ  وَ  جُوع   م نْ  أَطْعَمَهُمْ  الَّذ ی)

 مأمن را مکان این و داده قرار پیش از( 4/قریش)

 از دیگری بُعد تشریعی نیز، امنیت. است ساخته

 است حج متولیان عهدة بر که است حج در امنیت

 داشت خواهد را تولیت شرایط کسی تنها واقع در و

 تشریعی امنیت به خدشه ایذره برابر در که

 . باشد پاسخگو

 ل لنَّاس  وَ  مَثابَةً الْبَیْتَ  جَعَلْنَا إ ذْ  وَ) بیان با خداوند

 در حاضران برای امنیت ایجاد (125/)بقره( أَمْناً

است. همچنین  شمرده واجب را خدا خانة محیط

 )آل (کانَ دَخَلَهُ مَنْ) شریفة آیة براساس

 در شرعاً شد، کعبه حریم وارد که کسی (97/عمران

 در حیوانات امنیت حفظ آیه، این حتی. است امان

 را هاآن آزار هرگونه و شده خواستار نیز را حرم

 ،(آم ناً کَانَ دَخَلَهُ مَن وَ) از مراد زیرا شمارد؛می حرام

شود می نیز آن مانند و پرندگان و وحوش شامل

 آیات اطالق به توجه (. با226 ،4، 1407 )کلینی،

 عالوه و است فراگیر امری امنیت برقراری مذکور،

 شود،می شامل را جانوران و هاانسان اینکه بر

 امنیت جمله از امنیت؛ گوناگون ابعاد توانمی

 از. کرد مستند آیات این به را عرضی و مالی جانی،

 حرام کعبه حریم در امنیت شکستن اساساً رو،این

 برقراری توانایی که صورتی در متولیان است و

 شکستن جهت در خود یا و باشند نداشته را امنیت

 را خود صالحیت واقع در کنند، تالش امنیت این

 در پافشاری و مداومت صورت در و اندداده دست از

 انجام حرام کار کریم قرآن بیان براساس ابقا،

 .اندداده
 

انواع استطاعت حج از منظر فقهاي  .5-3-1

 اسالمی 

 به منوط حج وجوبدر یک نگاه کلی باید گفت که 

 باشد:می از استطاعت چهار نوع حصول

برای  مالی معنای وجود توان : بهمالی استطاعت -1

 ، نفقهمسافرت وسیله سفر، هزینه احتیاجات مینأت

 .از رجوع پس دگیبرای زن کافی و مال خانواده

 بدنی توانایی معنای اینکه : بهبدنی استطاعت -2

باشد و  را داشته حج مناسک و انجام برای مسافرت

 سفر برای او مضر نباشد. این

 زمان مدت که معناست : بدینزمانی استطاعت -3

 را داشته مناسک سفر و بجا آوردن برای انجام الزم

 د.باش

، )جان معنای وجود امنیت : بههسربی استطاعت -4

 در مسیر رفت از امنیت اعم در سفر حج و آبرو( مال

عاملی،  )حر است اعمال انجام و هنگام شتو برگ

1386.) 

 صرفاً که درباره استطاعت بیان شد، مورد اول سه

 قطع در صورت مکلف فردی دارد و شخص جنبه
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 حج انجام هـب وظفـ، مالزم طـشرای ،حصول هـب

اما استطاعت حج زمانی قابل انجام است  باشد.می

که امنیت کافی و الزم برای رفتن به حج فراهم 

باشد، در غیر این صورت شرایط دیگری برای بجا 

گیرد. آوردن و یا نیاوردن این عمل صورت می

 ودهنم را واجب هرچند حج در قرآن خداوند متعال

 ها نیز نهیانسان انداختن هالکت از به ولیکن

. از جمله در آیه شریفه بیان شده است: است فرموده

 خود را با دست« »ال تُلْقُوا ب أَیْد یکُمْ إ لَی التَّهْلُکَة »

برمبنای . (195 /)بقره« نیفکنید هالکت خود به

همین آیه و سایر تأکیداتی که درباره حرمت نفس 

 کید دارند استطاعتأفقها ت انسانی بیان شده است،

. است السربتخلیه آن و از ارکان حج وجوب شرط

در  محرم داشتن همراه برای زنان و همچنین

 مختلفی نظرات خمسه مذاهب در حج مناسک

 است شده بیان حج وجوب یا عدم حج وجوب جهت

 آنها پرداخته با ادله نظرات این به رساله در این که

 به نگارنده رساله در این خواهد شد. و همچنین

خواهد  از سوی حکام راه باز بودن همچون مسائلی

 شخص هد نمود کهخوا را بیان و مسائلی پرداخت

 و هنگام است مستطیع راه باز بودن در زمان

و ابعاد  و حاالت است بسته راه حج به عزیمت

 خواهد نمود. را بیان مسئله این گوناگون

 امنیت در بحث حج بسیار مهم دیگر مسائل از

 حجاج توانند امنیتمی هستند که ، امراضیحجاج

 های گوناگونیبسا بیماریر اندازند و چهخط را به

 انداخته مخاطره را به حاج هزاران جان تاکنون که

 . است

میان حائز اهمیت است عدم تعارض  در این آنچه

بین به خطر نیفتادن جان انسان و به جا آوردن 

 97عمل حج است. فقهای امامیه با تمسک به آیه 

ند که استطاعت سبیلیه داربیان میسوره آل عمران 

ودن راه و امنیت آن صدق ـدر آیه مزبور به باز ب

کند. در این باره، خوف عدم امنیت هم کافی می

(. بنابراین 380 ،1، 1409)موسوی خمینی، است 

عمل حج نیز  حتی مقدار اندکی از خوف برای انجام

کند تا از استطاعت آن و واجب بودن حج کفایت می

برای فرد جلوگیری شود. به عبارتی دیگر، عذر 

نرفتن به حج در صورت وجود ناامنی پذیرفته شده 

 است. 
 

 استطاعت و نقش حج وجوب . ماهیت5-3-2

 در آن طریقی

 خود به را بر بندگان حج و تعالی تبارک خداوند

کرد، آنجا  دارد، واجب انبرای آن که مصالحی سبب

فیه  آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إ بْراهیمَ وَ مَنْ »فرماید: می که

دَخَلَهُ کانَ آم ناً وَ ل لّه  عَلَى النّاس  ح جُّ الْبَیْت  مَن  

اسْتَطاعَ إ لَیْه  سَبیالً وَ مَنْ کَفَرَ فَإ نَّ اللّهَ غَن یٌّ عَن  

( جمله از) روشن، هاىدر آن، نشانه« »الْعالَمینَ

داخل آن )خانه خدا(  هرکس و؛ است ابراهیم مقام

و براى خدا بر مردم است ؛ شود، در امان خواهد بود

که آهنگ خانه )او( کنند، آنها که توانائى رفتن به 

سوى آن دارند. و هرکس کفر ورزد )و حج را ترک 

خود زیان رسانده(، خداوند از همه کند، به 

 باور مشهور فقهای امامیهبه «. استنیاز جهانیان، بى

( 25و  24، 11، 1417، نراقی ؛17، 1417 )نجفی

، 1404، قدامه )ابن سنت لاه و بسیاری از فقیهان
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 (63-71، 7، 1415، خطیب شافعی؛ 173-169، 3

 ، شرطخاص با حدود و شرایط طریقی استطاعت

 این که . کسیاست بر مکلفان االسالمحجه وجوب

 داشته و بدنی مالی استطاعت همراه را به شرط

شود. از می نامیده« مستطیع» باشد، در اصطالح

 مسلمانان که باال است ، آیهحکم های اینپشتوانه

 کرده مکلف گزاردن حج به ،استطاعت را در صورت

را  آیه در این مقصود از استطاعت . احادیثاست

، 4، 1407، )کلینیاند کرده بیان شرعی استطاعت

 طریقی ، استطاعتاز موارد استطاعت و یکی (267

 . است

 را شرط طریقی ، استطاعتاز حنبلیان برخی البته

اند. دانسته حج وجوب شرط و نه ادای واجب

 ؛ منتها شرطاست شده واجب ، حجنظریه بنابراین

 که کسی ؛ یعنیاست طریقی ، استطاعتادای حج

را در  شده واجب ندارد، باید حج طریقی استطاعت

دارد، قضا کند.  طریقی اعتاستط های بعد کهسال

ابن ) حنبل از آرای احمد بن را یکی مرداوی آن

 به توجه با داند.می( 408، 3، 1404حنبل، 

 واجب اسالمی مذکور، بر حاکم های فقهایدیدگاه

 بفرستد تا حج حج به ای را اجباراًعده که است

 مسلمانمذکور اگر  نشود و بنابر مفاد روایت تعطیل

برای  وجوهی المالباشند از بیت نداشته مالی توان

اما این رویه در صورتی  یابد.می امر اختصاص این

است که امنیت جانی مسلمانان در راه حج تأمین 

 شده باشد. 

 معظم کعبه که است آن حج وجوب از اهداف یکی

 معهجا دیگر حاکم نماند. از طرف خالی از حجاج

 فراهم مسلمانانبرای  شرایطی است موظف اسالمی

از  مقدس شارع را که بتوانند اهدافی کند تا آنان

اگر زائر و  آورند؛ بنابراین دست به کرده طلب آنان

- باشد مذکور وجود داشته مقدار تحقق به حاجی

 در تحقق اسالمی حاکم -وجود دارد امروزه کهچنان

نباشد، بر  ندارد؛ اما اگر چنین مسئولیتی هدف این

 حج را به گروهی است واجب امر مسلمانان ولی

مقصود  در این المالاز بیت بفرستد، هر چند که

 همان که بر مسلمانان اقتضای والیت ند تاک هزینه

 کسب جهت برای بندگان شرایط کردن فراهم

 به با توجه پس. شود ، محققاست شارع اهداف

، )کلینی بیت از اهل شده گزارش احادیث برخی

 کعبه شدن شود خالیمی مشخص( 270، 4، 1407

و  است مقدس شارع ، مغبوضو زائران از حاجیان

از  معظم مکان آن نشدن او خالی واجب مطلوب

 دلیل چه به که تفاوتی نداردو دیگر  است حجاج

 ، ناامنیراه ناامنی دلیل ، بهاست شده تعطیل کعبه

 . از آنجا کهو غیره و مذهبی سیاسی ، نزاعاتحرم

و  تا اهداف شده جعل اسالمی امر بر امت والیت

یابد و  تحقق برای مسلمانان شارع احکام مصالح

 الحرامهلل ا یتکنند، اگر ب را کسب بتوانند آن آنان

 اسالمی حاکم شود، وظیفه از زائر و حاجی خالی

 را با فرستادن کید یافتهأت هدف این که است آن

سازد،  محقق آنجا و ادای حج به ای از مسلمانانعده

 کند )درگاهی هزینه راه در این المالهر چند از بیت

در وهله اول، خالی  بنابراین (.1393، همکارانو 

ای برای نبودن حج از مسلمانان به عنوان وظیفه

حاکم اسالمی در نظر گرفته شده است. بدین معنا 

که تحقق شرایط مطلوب برای مسلمانان تا جایی 

دهد، نوعی وظیفه که شرایط و امکانات اجازه می
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کند که بتواند برای رهبر جامعه اسالمی ایجاد می

سته مسلمانان که همانا رفتن نسبت به تأمین خوا

به حج است، اقدام نماید. اما موضوع تنها به خواسته 

م اسالمی ختم ـف حاکـمسلمانان و انجام وظای

دهد شود، بلکه در عمل، گاهی شرایطی رخ مینمی

تواند مانعی برای انجام عمل حج باشد. از این که می

منظر، پرداختن به موضوعات مرتبط نظیر تأمین 

ت حجاج و فراهم کردن شرایط مناسب مورد امنی

 گیرد. توجه قرار می
 

و  ناامنی رفعدر  اسالمی حاکم . نقش5-4

 حج به مسلمانان فرستاندن

 به شیعه فقهای مذهب در سخنان از تتبع آنچه

را  حج اگر مسلمانان که است آید، اینمی دست

 واجب اسالمی جامعه و والی کنند، بر حاکم ترک

 طوسی بفرستد. شیخ حج را اجبارا به گروهی است

، )حلی حلی یسادر ابن(، 385، 1، 1387، )طوسی

اذا » نویسند:می مشابه در سخنانی( 647، 1، 1410

 علی االمام ان یجبرهم علی وجب ترک الناس الحج

 حاکمو  را ترک کنند، بر والی مردم حج : وقتیذلک

اجبار  آنها را بر ادای حج که است واجب اسالمی

 «. کند

. ( است)ع از معصومان هاییگزارش فتوا بر پایه این

 باب» با عنوان بابی در ضمن الشیعهوسائل صاحب

در  روایت ده «الحج عن الکعبه جواز تعطیل عدم

 ،1386، )حر عاملی است کرده مطرح زمینه این

 محمد آمده معتبر از جعفر بن (. در گزارشی20

لَوْ انَّ النّاسَ تَرَکُوا الْحَجَّ لَکانَ عَلَی الْوالی انْ »: است

یُجْب رَهُمْ عَلی دل کَ وعَلَی المُقام  ع نْدَهُ وَلَوتَرَکُوا ز یارَةَ 

النّبیِّ صلی اهلل علیه و آله لَکانَ عَلَی الْوالی انْ 

یُجْب رَهُمْ عَلی ذل کَ وَعَلَی الْمُقام  ع نْدَهُ، فَانْ لَمْ یَکُنْ 

اگر » «.لَهُمْ مالٌ انْفَقَ عَلَیْه م م نْ بَیْت  مال  الْمُسل مینَ

[ اسالمی امت] کنند، بر والی را ترک حج مردم

 در کنار کعبه و اقامت حج انجام را به آنان که است

خدا  قبر رسول اگر زیارت ینمجبور کند؛ همچن

 را کنار بگذارند، بر والی و سلم آله و علیههلل ا صلی

 کار مجبور کند و اگر مردم این را به آنان که است

 المالیکار نداشتند، از بیت اینبرای  اموالی

، )کلینی «کند کار هزینه برای این مسلمانان

(. 2681و  420، 2، 1413، صدوق؛ 272، 4، 1407

 به حج معنای برگزار نشدن به حج تعطیل کردن

 است الهی یا حرم حج در مبدأ و راه مشکلی سبب

یا شماری از  از سوی همه شود حجمی موجب و

 ،1394، و عندلیبی شود )درگاهی تعطیل مسلمانان

 اسالمی ، بر حاکممذکور احادیث به توجه با (.50

 حج به به صورت اجباریای را عده که است واجب

 نشود، و بنابر مفاد روایت تعطیل بفرستد تا حج

را برای ادای  الزم مالی توان مذکور، اگر مسلمانان

امر  برای این وجوهی المالنداشتند، از بیت حج

 . یابدمی اختصاص

کامل همچنین در فقه امامیه بر برقراری امنیت 

جهت استطاعت حج تأکید شده است. بنابراین اگر 

احتمال داده شود که باعث تلف مال و یا چیز 

دیگری بشود، اقدام شخص برای عزیمت به حج 

 و اگر بعداً و قواعد عقلیه بنابر اصول .نیست حرام

 کشف است مورد بودهبی خوف این شد که معلوم

 است بوده طیعمست شخصی چنین شود کهمی

 خویی سید(. 170، 10 ،1381طباطبایی حکیم، )
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فرمایند: می مسئله این درباره در معتمدالعروه

 که ، زمانیحج شخصی بر چنین نیست واجب

 داشته آبروو  و مال جان نباشد و خوف امن طریق

آید میبر عقال چنین و سیره از روایات باشد. پس

خطر نیز وجود  احتمال و یا حتی جا خوف هر که

بر او  و حج نیست مستطیع باشد شخص داشته

خطر بسیار زیاد  نخواهد بود و در مواردی که واجب

و در موارد  است حرام حجی چنین به رفتن است

خطر  زیرا دفع ،برود حج نیز نباید به احتمال

. است قال واجبع قواعد اصولی براساس احتمالی

نیز  فقهی مثال سید خویی ذهن به تقریب جهت

کند بخاطر  تیمم اگر شخصی اند: کهفرموده بیان

ضرر دارد و نماز خواند و  برایش بآ از اینکه خوف

 است ضرر نداشته برایش بآ شد که معلوم بعداً

و موسوی  ییخو) است صحیح و نمازش تیمم

 (.214، 1، 1378 ،خلخالی

امنیت در بُعد دیگر آن به امنیت مالی، پشتوانه 

مادی و معنوی برای زنان جهت انجام عمل حج و 

حتی زمان و هزینه الزم برای انجام عمل حج مورد 

ر ـجواه رفته است. صاحبـتوجه فقها نیز قرار گ

باشد و  وجود داشته اگر دو طریق فرماید کهمی

دیگر برود  راه باشد باید به شده منع از طریق یکی

و  راه نفقه اینکه . بافرضنزدیک دور باشد و چه چه

 حج مناسک اعمال انجام جهت کافی اندازه به وقت

زیاد باشد  هزینه اگر نیاز بهباشد. اما  وجود داشته

 حج برای مناسک کفایت اندازه به وقت ا اینکهی

خواهد بود  از او ساقط باشد حج وجود نداشته

در جای دیگری  . همچنین(253 ،7 ،1417 ،نجفی)

 بترسد بر جان که کسیبیان شده است که اگر 

جائر  از سلطان یا بر اموالش و یا بر آبرویش خودش

بر  حج ندارد پس بیسر استطاعت کهبدرستی پس

 .(23 ،1 ،1386)حر عاملی،  نخواهد بود او واجب

بیان شده  د که در آنعما بن معاویه صحیحه روایت

 مکه الی تحج المراه عنهلل ابا عبدا سألت»است: 

 «قوم ثقات بأس تخرج مع ال»: فقال« ؟بغیر ولی

فرمایند: می مسئله با این در رابطه جواهر صاحب

نجفی، ) است نشده یافت مسئله در این خالفی که

با تأمین امنیت زنان  . در ارتباط(330 ،17 ،1417

 که است نوشته المقارن الفقه در کتاب قدامه ابن

 یا به محرم داشتن همراه که است قائل شافعیه

 و ابو است واجب مورد وثوق زنان آوردن همراه

 داشتن : همراهکه است گفته مسئله در این حنیفه

 و در صورت است حج وجوب شرط برای زن حرمم

و آبروی خود را  و مال ندارد جان حق حاج ناامنی

 که زمانی همچنین اساس خطر اندازد. بر این به

 حجاج پیدا کند و جان های واگیردار شیوعبیماری

را  آن فن اهل که اندازد و در صورتی طرهمخا را به

 استطاعت ،دهند تشخیص برای حجاج خطرناک

 . خواهد شد ساقط

 

 . نتیجه6

 اسالمی فقهای مذاهب آراء و نظرات بررسی با

 امنیت عدم در صورت اکثراً  گردد کهمی معلوم

 راحله در زاد و و چه وحی در سرزمین ، چهحجاج

 به ، قائلهای خطرناکوجود بیماری همچنینو 

موارد  در این اند کهشده حجاج استطاعت عدم

با  نخواهد بود و در رابطه واجب استطاعت تحصیل

 اقوال اصح دشمن به مال و پرداخت راه بودن بسته
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 در معتبر خواهد بود که محقق قول نظر نگارنده به

 توسط راه بودن بسته اند، و در صورتفرموده ایشان

 ، واجبمال زیاد، پرداخت حرج ، و در صورتدشمن

خواهد  خارج از استطاعت شخصی ، و چنیننیست

 گرفتن نائب نظر مشهور فقهای امامیه بود. براساس

 و االن بر او مستقر شده حج که است برای کسی

 راه باز شدن و امیدی به ستا شده بر او بسته راه

 گردیده بر او عارض مرضی که ندارد و یا شخصی

 کسی ندارد، ولی بهبود از مرض و امیدی به است

 است بر او مستقر نشده حج های گذشتهدر سال که

 ناامن دشمن ، و یا توسطشده بر او بسته راه و االن

 چنین ذکر شده روایات براساس است گردیده

 بگیرد، زیرا او اصالً نائب که نیاز نیست شخصی

نیز برای  متفاوتی نظرات نخواهد بود. مستطیع

 فقهای امامیه نظر اغلب گردید که بیان ناامن طرق

 وجود داشته چند راه اینکه در صورت که است آن

ی برا طریقی استطاعت ، پساست ناامن باشد که

 امن باشد که وجود ندارد و اگر راهی شخصی چنین

 به ؛دورتر برود راه باشد باید بهدور می ولی است

 اندازه به باشد و وقت را داشته راه نفقه که شرطی

. باشد وجود داشته حج مناسک برای انجام کفایت

 که حنبل احمد ابن قول ذکر شده دالیل براساس

 وجوب به قائل طریق بودن ناامن در صورت حتی

با این حال،  گردد.می اعالم مخدوش است شده حج

فرماید خودتان را هالکت اصل اساسی قرآنی که می

الخطاب این موضوع است و بر حاکم نیندازد، فصل

اسالمی و عوامل برگزاری حج واجب است که 

امنیت حجاج را به صورت عینی و واقعی برقرار 

نموده و سپس نسبت به انجام عمل حج اقدام 

 نمایند.

 

 سهم نویسندگان  .7

نگارش مقاله حاضر حاصل همکاری نویسندگان 

 مقاله و تالش جمعی بوده است. 
 

 افع تضاد من. 8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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 منابع

 قرآن کریم.  -

 جلد دوم،، حنبل مستند االم، ابن حنبل، احمد -

 .1404، ، دارالفکربیروت

، االحادیث امعج، بن احمد ابن رازی، جعفر -

 .1387، مشهد، آستانه الرضویه المقدسه

، مقارنفقه احمد،  ابن عبدالرحمن ،قدامه ابن -

 .1404، العربی ، دارالکتبهبیروت

جلد لسان العرب، ، محمد بن مکرم ابن منظور، -

 .1405، بیروت، دارصادردوم، چاپ چهارم، 

و وفیات  تاریخ االسالم، ذهبی، محمد بن احمدال -

بیروت،  ، جلد دهم، چاپ دوم،المشاهیر و االعالم

 .1409، دارالکتاب العربی

و بیت  امارة الحج، فارستبریزیان، الحسون  -

-الموسوی، قم، انتشارات موسسه فرهنگی و اطالع

 .1387، رسانی تبیان

ای از بیکران زمزم، جرعه، جوادی آملی، عبداهلل -

 .1374، چاپ دوم، تهران، انتشارات معشر

جلد  الشیعه، وسائل، حر عاملی، محمد بن حسن -

 چاپ دهم، تهران، انتشاراتاول، هشتم و یازدهم، 

 .1386، کتابچی

حسن الصفا مختصر ، حضراوی، احمد بن محمد -

، فی ذکر من ولی اماره الحاج، قاهره و االبتهاج

 تا.بی، انتشارات القاهره

، احمد منصور بن محمد بن ادریس ، ابنحلی -

 مدرسین جامعه، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم

 .1410، علمیه حوزه

جلد بغداد،  تاریخ، احمد بن علیخطیب بغدادی،  -

، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیهاول و نهم، 

1417. 

جلد موسوعه العتبات قسم مکه،  ،خلیلی، جعفر -

، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعاتدوم و چهارم، 

1407. 

، لقاسم، موسوی خلخالی، محمدرضااخویی، ابو -

انتشارات ، المعتمد فی شرح العروه الوثقی، تهران

 .1378، توحید

و  حج کتاب، رضا، عندلیبی، ، مهدیدرگاهی -

 .1394، نشر مشعر، ، تهرانفقیه والیت

، عندلیبی، ، ملک، مهدی، افضلی اردکانیدرگاهی -

، «اسالمی از سوی حاکم حج و تعطیل تعلیق»، رضا

ه نوزدهم، شماره سه، دور، اسالمی حکومت مجله

1393. 

فی درالمنثور ال، عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، -

چاپ اول، قم، جلد اول الی چهارم،  تفسیر بالماثور،

 .1404، مکتبه آیت اهلل المرعشی نجفی

 المحتاج مغنی، احمد ، محمد بنخطیب شافعی -

 دارالکتب، بیروت ،المنهاج الفاظ معانی معرفه الی

 .1415، العلمیه

چاپ اول، قم، ، نهج البالغهصالح، ، صبحی -

 .1414، انتشارات موسسه دارالهجره
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 ال یحضره من، بابویه بن علی ، محمد بنصدوق -

 جامعه به وابسته اسالمی دفتر انتشارات، ، قمالفقیه

 .1413، علمیه حوزه مدرسین

نشر مکتب آیت ، قم، طباطبایی حکیم، محسن -

 .1381، اهلل مرعشی نجفی

 ، جلدالفقه فی النهایه، حسن بن ، محمدطوسی -

 .1387 هفتم، چاپ سومف قم، قدس،

 جلد ،احیاء علوم الدین، غزالی، محمد بن محمد -

ویراستار پرویز شیخ کریمی، چاپ هفتم، اول، 

 .1390، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

دانشنامه حج و حرمین ، کریمی واقف، رضا -

، تهران، انتشارات مشعرجلد یازدهم، شرفین، 

1395. 

، ترجمه فروع کافی، کلینی، محمدبن یعقوب -

چاپ  ،جلد اول و چهارممحمدحسین رحیمیان، 

 .1407، پنجم، تهران، انتشارات قدس

پنجم،  چاپ، األنوار بحار، مجلسی، محمد باقر -

 .1386تهران، دارالکتب اسالمیه، 

جلد ، الذهبمروج مسعودی، علی بن حسین،  -

دوم و چهارم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات علمی 

 .1388و فرهنگی، 

الوسیله، قم،  تحریرموسوی خمینی، روح اهلل،  -

 .1409مؤسسه مطبوعات دارالعلم، 

الکالم فی شرایع  جواهرنجفی، محمدحسن،  -

 .1417االسالم، قم، انتشارات اسالمیه، 

 فی مستند الشیعه، محمد مهدی بن ، احمدنراقی -

لبیت علیه اسالم مؤسسه آل اقم، ، الشریعه احکام

 .1417االحیاه التراث، 

جلد تفسیر راهنما، اکبر، هاشمی رفسنجانی،  -

، انتشارات دفتر تحقیقات ، قمیازدهم، چاپ دوم

.1376اسالمی، 

 


