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مقدمه

کعبه از آن روزی که شکل گرفت، پیوسته مورد احترام ادیان و مطـاف فرشـتگان و آدمیـان بـوده اسـت. 
مسلمانان از گستره گیتی به مکه، بایستگی توسعه مسجدالحرام و سـاخت طبقـات مختلـف را سرازیرشدن

ایجاب کرد و از آن زمان که طبقات دوم و سوم دور کعبه ساخته شد، حکم طواف از آن، مورد توجه فقیهـان 
یـت فقهـای در بعضی از کتب عامه و خاصـه شـده بـود. اکثرایمسلمان قرارگرفت و پیش از آن تنها اشاره

اند و باتوجه به سختی طواف کنونی اهل سنت، به جواز طواف و اکثریت فقیهان شیعه به عدم جواز، فتوا داده
در ایام ازدحام و به خصوص برای معذورین در صحن همکف مسجد، موضوع طواف از طبقـات بـاالتر از 

گـذرد و مـورد ی از ایـن موضـوع میکند و متاسفانه با ایـن کـه سـالیان درازکعبه، اهمیت بیشتری پیدا می
نیازشدید زائران کعبه است چندان مورد بحث و کاوش فقهی قرار نگرفته است.

معنای طواف و کاربردهای آن
) دور چیـزی اسـت (جـوهری،۱۴۲/ ۷، اف چرخیدن حسی یا معنوی (مصـطفویاصل در معنای طو

نویسد:) راغب می۲۲۵/ ۹ر،؛ ابن منظو۱۳۹۶
ْوُف: الم ِء طوف یعنی راه رفتن دور چیزی و به همین معنا اسـت در ایـن آیـه شـریفه شی حوَل الشیالطَّ

ُدوَن « کننـد و درخـدمت ها گردش می) یعنی پسران جاویدان بدور آن۱۷(واقعة/» یُطوُف َعَلیِهْم ِوْلداٌن ُمَخلَّ
بال دور مکـانی کـه گوید حضرت علی (ع) به هنگـام عبـور از کـر) در روایتی می۵۳۱آنها هستند (راغب، 

فرمایـد پیـامبر ) و در روایـت معـراج می۱۸۳/ ۱(راوندی، الخرائج و الجـرائح، ١نامند، چرخیدمقذفان می
) و روایات گوناگونی در باره طواف قبر آمده اسـت در یکـی ۱۱/ ۲(راوندی، ٢ها طواف کرد(ص) در آسمان

کثم قاضی سامراء گوید:از آن رم پیامبر شدم تا قبـر حضـرتش را طـواف کـنم روزی داخل ح٣ها یحیی بن أ
کند. با توجه به این کـه در زمـان امـام جـواد (ع) ضـریح و دیدم امام جواد (ع) دور قبر حضرت طواف می

در میـان ۵و ۴مرتفع ساختن قبور با سنگ و یا صندوق بـه صـورت امـروزی نبـوده اسـت و گویـا از قـرن 
) طواف حضرت دور مکان قبر بوده عالوه ایـن کـه اگـر ۲۲۵، مسلمانان رواج یافته است (یاحقی و سیدی

برآمدگی قبر هم بوده باشد در آن زمان برآمدگی قبر کمتر از اندازه زانو بوده است. گاه عرب طواف را به دور 
اند هر دور زدنی طواف نیسـت بلکـه گوید طاف البئر. بعضی از لغویان گفتهبرد میچاه دور زدن به کار می

) و مصـطفوی ۴۳۲/ ۳چرخد، شرط است (ابـن فـارس، همراه با احاطه بر چیزی که دور آن میچرخیدن 

َطاَف ِبَمکاٍن یَقاُل َلُه المقذفان.١
. أنه طاف فی السماوات و رأی األنبیاء و العرش و سدرة المنتهی و الجنة و النار٢
. بینا أنا ذات یوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (ص) فرأیت محمد بن علی الرضا (ع) یطوف به٣



51حکم طواف از طبقات باالتر از کعبه1396تابستان 
) و کلمه طواف به تناسب این معنـا ۱۴۳/ ۷معتقد است  وجه تعبیر طائف به طائف از جهت احاطه است (

(دور زدن) در معانی دیگری به کار رفته است:
البالد: جال و سار و بـه همـین معنـا اسـت در طاف«طواف به معنای رفت و آمد. در اقرب گوید: -۱

َبیَن َحِمیٍم آٍن امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدن (رحمن: ). و نیز غرض از ۴۴آیهَ یُطوُفوَن َبیَنهاَو
اُفوَن) َعَلیکْم َبْعُضکْم َعلی باشـد (ر.ک: اقـرب . رفت و آمـد خـدمتکاران و اطفـال می۵۸نور: » َبْعٍض (َطوَّ

) پیامبر (ص) درباره گربه خانگی همین تعبیر را آورده اسـت اّنهـا مـن ۲۵۲/ ۴رد نقل ازقاموس قرآن، الموا
گـردد (راغـب، زند و در اطرافتـان میالّطوافین علیکم والّطوافات یعنی: گربه ازحیواناتی است که گشت می

نانشـان کـه نـه تـا بودنـد نویسد در خبر است که ایشان در شب بر ز) طریحی در باره پیامبر (ص) می۵۳۱
١زدند و این کنایه از جماع است (مجمع البحرین ذیل کلمه طوف) کردند یعنی برآنان دور میطواف می

طواف در معنای کنایی وسوسه استعمال شده که ایـن حاصـل چرخیـدن شـیطان دور انسـان بـرای -۲
ـُهْم طـاِئٌف ِمـَن ِإنَّ «سوره اعـراف بـه ایـن معنـا آمـده اسـت ۲۰۱در آیه ٢صید، اوست َقـْوا ِإذا َمسَّ ـِذیَن تَّ الَّ

یطان َِتَذکُروا ).۵۳۱(راغب، » الشَّ
) کنایه وتعریضی اسـت از -قلم فرمود: (َفطاَف َعَلیها طاِئٌف ١٩طواف کنایه از مصیبت آمده در آیه -٣

داد فراگیر اسـت، و اند به معنای حادثه و رویمصیبتی که به آنها رسیده. طوفان که با طواف در ریشه مشترک
) و نیز به معنای: باران شدید، هر راغبرسد (ر.ک: طوفان در عرف آب دریا است که از زیادی به نهایت می

)رد، نقل از مصطفوی، التحقیقگیرد، سیل غرق کننده و ... آمده است (اقرب المواچیز را فرا می
)٥٣١گویند. (راغب گوید: به خیال و جّن و حادثه بطور استعاره طائف -٤

شـود کـه معنـای اصـلی طـواف اسـتداره و با دقت در موارد استعمال طواف در موارد بـاال اسـتفاده می
) و در پیوند با متعلق طواف، نحوه اسـتداره و کیفیـت آن معنـا مصطفویچرخیدن دور چیزی است (ر.ک: 

بیـت یعنـی دور زدن خـود بیـت کند مثًال طواف قبر و چاه یعنی دور زدن مکان قبر و چـاه و طـوافپیدا می
ها. و در تمام و یا بیشتر مواردی که کلمه طـواف بـه کـار رفتـه تـوأم بـا طواف بالد یعنی رفت و آمد میان آن

احاطه حسی یا معنوی است و احاطه مالزم با محاذات حسی و یا معنوی اسـت در طـواف بیـت، احاطـه 
ازی با بیت طواف کند و اگر محاذات حسی نباشـد مالزم با محاذات حسی است یعنی طواف کننده باید مو

سوره قلم راجع بـه ١٩کند و گاه احاطه همراه با محاذات معنوی است در آیه از نظرعرف، طواف صدق نمی
َک َوُهْم َناِئُموَن «فرماید مینزول عذاب بر قومی  ِبّ ن رَّ اما عذابی فراگیر (شب هنگام) » َفَطاَف َعَلْیَها َطاِئٌف ِمّ

ور، و هو کنایة عن الجماع. (مجمع البحرین ذیل کلمه طوف) شیخ درباره کسـی کـه چهـار زن أی ید» کان یطوف علی نسائه فی لیلة و هن تسع«. و فی الخبر ١
)٣٣٢/ ٤دارد می نویسد إذا کان له أربع زوجات فقسم لهن لیلة لیلة و طاف علیهن (المبسوط، 

).٥٣١. و هو الذی یدور علی اإلنسان من الّشیطان یرید اقتناصه (مفردات ألفاظ القرآن، ٢
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/ ٥ها فرود آمد در حالی که همه در خواب بود عذاب آمد. (ترجمه از برگزیده تفسیر نمونه، (تمام) باغ آنبر 

شود و بر خالف ادعای بعضی از ) در اینجا از طاف استفاده شده در صورتی که عذاب از باال نازل می٢٤٩
) در ، ر ک: وب سایت نامبردهداللیة، الطواف من الطابق األّول، دراسة فقهیة استلنکرانیفاضلجواد فضال (

ها را در برگرفت و لزوما جا نیز احاطه و محاذات در شکل معنوی آن وجود دارد چرا که عذاب زراعت آناین
گیرد و اگر شک کردیم که چیـزی اضـافه بـر دور تا موازی بودن تحقق نیابد عذاب زراعت آنان را در بر نمی

نای طواف دخالت دارد یا خیر؟ از جنبه اصول لفظی از مصـادیق شـبهه زدن مانند احاطه و محاذات، در مع
تر از بیت، طـواف کنـد مفهومیه متباینین و یا اقل و اکثراست متباین به این بیان که اگر کسی باالتر و یا پائین

ه دانیم از نظر شرعی طواف برآن صادق است یا خیر. در شبهه مفهومیه متباینین اگـر بازگشـت شـبهه بـنمی
شود ولی اگر بازگشت شـبهه بـه شـک در امتثـال باشـد اصـاله شک در اصل تکلیف باشد برائت جاری می

شـود و اقـل و اکثـر بـه ایـن بیـان شود و در نتیجه با طواف در باالتر کعبه ذمه فارغ نمیاالشتغال جاری می
محاذات هم شرط است یا خیـر؟ دانیم آیا زائد بر آن، احاطه و طواف مرکب از آغاز و پایانی و ... است نمی

رسد در صورت شک از مصـادیق شـبهات مفهومیـه شود. و به نظرمیبرائت از اکثرجاری و اکتفا به اقل می
و محاذات شرط نیست زیرا یقین داریم که طواف دور زدن بیت است آیا افزون بـر ایـن بین اقل و اکثر است

شـود و در ت یا خیـر؟ برائـت از اکثـر جـاری میبر طواف کننده رعایت محاذات در صدق طواف شرط اس
نتیجه طواف از طبقات باالتر در صورت صدق طواف، صحیح است. بعضی در دفاع از متباینین به روایاتی 

که حد طواف را بین مقام و بیت تعیین نموده تمسـک کـرده و ایـن گونـه اسـتدالل ١)٣٥٠/ ١٣، حرعاملی(
بعضی از روایات حد مطاف وارد شده که اگر کسی خارج از ایـن حـد اند: به مقتضای تعبیری که در نموده

شود گفـت لـیس بطـائف یعنـی طواف کند اساسًا طواف انجام نداده است و طواف او طواف نیست، و نمی
کعبه را صحیح طواف واجب را انجام نداده است لذا بر اساس قاعده اصولی نباید طواف باالتر از سطح بام 

توان در پاسخ گفت تعیین حد مطاف بین مقام و بیت توسط شارع ) میلنکرانی، پیشینضلبدانیم. (جواد فا
یا از باب تبیین عرف زمان شارع است و یا از موضوعاتی است که شارع در وضع آن تصـّرف نمـوده و نظـر 

رسـد یشود و به نظـر معرف را معتبر ندانسته است و یا این که حمل بر افضلیت طواف در این محدوده می
باشد بلی اگر روایات تعیین حد مطاف بین مقـام و اولی درست باشد و در این صورت از قبیل متباینین نمی

شود که شارع در وضع آن تصّرف نمـوده و نظـر عـرف را معتبـر ندانسـته بیت را پذیرفتیم از موضوعاتی می

َواِف ِباْلَبیِت َعْن . «١ ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: َسَأْلُتُه َعْن َحدِّ الطَّ ِذی َمْن َخَرَج َعْنُه َلْم یکْن َطاِئفًا ِباْلَبیِت -ُمَحمَّ ِه ص-الَّ اُس َعَلی َعْهِد َرُسوِل اللَّ یُطوُفوَن ِباْلَبیِت -َقاَل کاَن النَّ
َقـْدَر َمـا َبـیَن -َو اْلَحدُّ َقْبَل اْلیْوِم َو اْلیْوَم َواِحٌد -َفَمْن َجاَزُه َفَلیَس ِبَطاِئٍف -َفکاَن اْلَحدُّ َمْوِضَع اْلَمَقاِم اْلیْومَ -َما َبیَن اْلَمَقاِم َو َبیَن اْلَبیِت َو َأْنُتُم اْلیْوَم َتُطوُفوَن -َو اْلَمَقاِم 

َها ُه َطـاَف ِفـی -ِبَمْنِزَلِة َمْن َطاَف ِباْلَمْسِجدِ -َأْبَعَد ِمْن ِمْقَداِر َذِلک کاَن َطاِئفًا ِبَغیِر اْلَبیِت -اَف َفَتَباَعَد ِمْن َنَواِحیهِ َفَمْن َط -اْلَمَقاِم َو َبیَن اْلَبیِت ِمْن َنَواِحی اْلَبیِت کلِّ نَّ ِألَ
).۳۵۰/ ۱۳، حرعاملی» (َال َطَواَف َلهُ َغیِر َحدٍّ َو 
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دانیـد و بـه ازموضـوعات عرفیـه میباشد ولی این با عقیده شـما کـه طـواف رااست و از موارد متباینین می

صراحت در معنای طواف گفتید نه از حقایق شرعیه است و نه از موضوعاتی که شارع در وضـع آن تصـّرف 
توان به استناد روایات تحدید طواف بین مقام و خانه مورد بحـث را از باشد بنابراین نمینموده؛ سازگار نمی

موارد شبهه مفهومیه متباینین دانست.

یدات جواز طواف از طبقات باالتر از کعبهؤدالئل و م
بدون تردید نزد همه مذاهب اسالمی افضل اماکن طواف، طبقه همکف و بین مقام و بیت اسـت ولـی 

کنیم.جواز طواف از طبقات باالتر از کعبه دارای دالئل و مویداتی است که ذیًال نقل و بررسی می
صدق عرفی طوافنخست:

اند مگر در حقایق شـرعیه و موضـوعاتی ات در کتاب و سنت محمول بر معانی عرفیلغات و اصطالح
است که شارع در وضع آن تصّرفی اعمال کرده است مانند حدود حرم مکـی و کلمـه طـواف از ایـن مـوارد 

دانـداند عرف طواف از طبقات باال را طواف مینیست از این رو صدق عرفی آن کافی است و برخی مدعی
ن)پیشی، لنکرانیفاضل(جواد 

کند و چنین عرفی اعتبار ندارد اگر کسی که توان گفت عرف از باب تسامح اطالق طواف میدر نقد می
کنی یا دور فضای آن به طـور صـریح پاسـخ کند سؤال کنیم دور خانه طواف میدر باالتر از کعبه طواف می

ن مقدار مسامحه عرفی ضرری به صـدق آن کنم. ممکن است گفته شود ایدهد دور فضای آن طواف میمی
داند مانند این که موال به عبدش فرمان آب آوردن زند و عقل این مقدار تسامح را در امتثال امر کافی مینمی
آورد، در این صورت امتثال امـر شـده اسـت. (ر.ک: دهد و او مایعی که با مسامحه عرفی آب گویند میمی

قیاس مع الفارق است زیرا مورد بحث ماننـد ایـن اسـت کـه مـوال بـه عبـد نقد: این )لنکرانیجواد فاضل
خویش فرمان دهد تا آب خوردن برایش بیاورد و او آب مضاف بیاورد در این صورت امتثـال حاصـل نشـده 
است بخصوص بر اساس عقیده شما که مورد بحث را شبهه مفهومیه متباین دانسـتید؛ و در صـورت شـک، 

توان به آن اکتفا نمود.و بر حسب قاعده اشتغال نمیشک در فراغ ذمه است 
دوم: موضوعیت مکان خانه نه خود بیت

آنچه در محور طواف موضـوعیت دارد مکـان خانـه اسـت نـه خـود بیـت و منظـور از آیـه شـریفه کـه 
ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق (حج: می وَّ بیت شـده از بـاب ) مکان بیت است نه خود بیت و اگر ذکر٢٩فرماید...َو ْلیطَّ

روایـاتی کـه توان در تائید موضوعیت مکان بیت، ذکر نمود:و چند گروه روایات را میقضیه خارجیه است.
در شرافت مکان کعبه و یا طواف جبرئیل و مالئکه قبل از آدم و طواف حضرت آدم (ع) دور مکان بیت قبـل 
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اند.از ساخت بیت است از این گروه

شده که فرمود خدا از هر چیزی، مقداری از آن را برگزیـد و از زمـین جـای از امام صادق (ع) نقل-١
) و این مضمون در روایات دیگری نیز آمده است.۲۴۲/ ۱۳حرعاملی(١کعبه را برگزید

کند و منافـاتی بـر وجـوب طـواف دور توان گفت این نوع روایات شرافت مکان کعبه را بیان میولی می
کعبه ندارد.
فی که در توصیف محل کعبه وارد شده آن را نورانی و محل طواف آدم معرفی کـرده در روایت ضعی-٢

درخشید قرار فرماید: مکان و محل کعبه در مرتفعی از زمین (تپه) نورانی که مانند نور خورشید میاست می
ک َأْن َتُطـوَف داشت... سپس خدای متعال خطاب به حضرت آدم فرمودند: ِهی ِفی َأْرِضی َو َقْد َجَعْلُت َعَلی

ِبَها کلَّ یْوٍم این مکان و محل حرم من در زمین است و بر تو قرار دادم کـه هـر روز گـرد آن هفـت صـد بـار 
) جمله (ِهی ِفی َأْرِضی..) دراین روایت داللت دارد که موضع کعبـه در طـواف ۱۹/ ۸، کلینی(٢طواف کنی

نموده است.ز بنای بیت طواف میموضوعیت دارد نه خود بیت و آدم (ع) محل بیت را قبل ا
)۱۱/ ۱۷این روایت از نظر سند ضعیف است (مجلسی، مرآة العقول، -اوالتوان گفت:در پاسخ می

ها و بعید نیست که طواف دور خود ربوه و تپه و یا سـر آن بـوده نـه زمـین خـالی و در مکـه تپـه-ثانیاً 
اند.کنونی است که کوچکهای کوچک وجود داشته و گواه آن کوه صفا و مروهکوه

: در روایات زیادی آمده است که آدم (ع) دور چیزی افزون بر مکان کعبه، طواف نموده کـه گـاه از ثالثاً 
آن یاقوت قرمز و گاه بیت و گاه کعبه یاد شده است. در صحیحه و یا موثقـه (بـر مبنـای اخـتالف رجالیـان 

فرماید خداوند به آدم یاقوت قرمزی داد که آن را در میدرباره ابراهیم بن هاشم) احمدبن محمدبن ابی نصر
) احمدبن محمد گوید از امام رضا (ع) در باره حرم ۳۲/ ۸، کلینی(٣مکان بیت نهاد و دور آن طواف نمود.

های آن سؤال کردم حضرت فرمود...خداوند بعد از آن که آدم را از بهشت بر روی کوه ابوقبیس فـرو و نشانه
شـنوم و شـنیدم نمیه پروردگارش از وحشت شـکایت کـرد و گفـت آنطـور کـه در بهشـت میفرستاد آدم ب

کرد. از ایـن خداوند یاقوت قرمزی را بر او فرو فرستاد سپس آن را در مکان بیت قرار داد و دور آن طواف می
خالی شود که طواف دور زمینکند روشن میروایت که اطالق روایت هاشمی، را در مکان طواف مقید می

از بیت نبوده و بعالوه اگر نپذیریم که طواف در روایت هاشمی دورخود تپه بوده بعید نیست که طواف به دور 

َه اْخَتاَر .١ اِدِق ع َأنَّ اللَّ ).٢٤٢/ ١٣، حرعاملیَو اْخَتاَر ِمَن اْألَْرِض َمْوِضَع اْلکْعَبِة (-ٍء َشیئاً ِمْن کلِّ َشیُرِوی َعِن الصَّ
ِه اْلَهاِشِمی َع ٢ ِد ْبِن َأْحَمَد َعْن َأْحَمَد ْبِن ِهَالٍل َعْن ِعیَسی ْبِن َعْبِد اللَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ِه . ُمَحمَّ ع َقاَل کاَن َمْوِضُع اْلکْعَبِة َرْبـَوًة ِمـَن اْألَْرِض ْن َأِبیِه َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

ْمِس َو اْلَقَمِر.. َقاَل ِهی ِفی َأْرِضی َو َقْد َجَعْلُت َعَلیک َأْن َتُطوَف ِبَها کلَّ یْوٍم َسْبَعِماَئةِ َبیَضاَء ُتِضی ).١٩/ ٨، کلینیَطَواٍف (ُء کَضْوِء الشَّ
َضا علیه السالم َعِن اْلَحَرِم َو . عِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن أَ ٣ ِد ْبِن َأِبی َنْصٍر، َقاَل: َسَأْلُت َأَبا اْلَحَسِن الرِّ ـا -َعزَّ َوَجـلَّ -ِإنَّ الّلهَ «َأْعَالِمِه: ...َفَقاَل: ِبیِه، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َلمَّ

ِة، َهَبَط َعلی َأِبی ُقَبیٍس َفَشکا ِإل ِة َفَأْهَبَط الّلهُ َأْهَبَط آَدَم ِمَن اْلَجنَّ ُه َالیْسَمُع َما کاَن یْسَمُعُه ِفی اْلَجنَّ ِه اْلَوْحَشَة، َوَأنَّ َعَلیـِه یاُقوَتـًة َحْمـَراَء، َفَوَضـَعَها ِفـی -َعزَّ َوَجـلَّ -ی َربِّ
َمْوِضِع اْلَبیِت، َفکاَن یُطوُف ِبَها آَدُم ...
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ربوه ناشی از چیز نورانی بوده که در روایت احمد از آن به یاقوت احمر یاد کرده، باشد زیرا در هر دو روایت 

ْمِس َو اْلَقَمرِ صفت َبیَضاَء ُتِضی آمده است. بلکه طبق روایتی از ابـن عبـاس بـه نقـل از پیـامبر ُء کَضْوِء الشَّ
) در روایتی دیگر شیخ صـدوق از وهـب نقـل ۱۳۳/ ۱(سیوطی، ١(ص) بیت همان یاقوت احمر بوده است

کرده است که بعد از هبوط آدم وی برای بهشت، دویست سال گریه کرد و خدا خیمه یاقوتی قرمـز رنـگ از 
اد و آدم آن را در محل کعبه قرار داد و سپس پس از مرگ آدم فرزندان او در جـای خیام بهشت را برایش فرست

).۳۲۷/ ۹؛ نوری، ۶۱/ ۹۶(مجلسی، بحار األنوار، ٢ای از گل و سنگ ساختند. آن خیمه خانه
در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که آدم دور خود بیت طواف نموده اسـت فرمـود بعـد از رابعًا:
از بهشت جبرئیل برای آموزش مناسک حج نزد وی آمد و دست وی را گرفت و به مکان خانه آورد هبوط آدم

و خداوند ابری را سایه مکان بیت موازی با بیت المعمور قرار داد سپس به آدم خطاب شد با پایت دور سایه 
گیرد و آدم این و قرار میگردد که قبله تو و نسل تای خارج میابر خط بکش که به زودی برای تو بیت و خانه

ای را بیرون کرد و به آدم دستور داد آن را زیارت کند و هفـت بـار دور کار را کرد و خداوند زیر سایه ابر خانه
)۲۸و نیز به همین مضمون ص۲۴-۲۳/ ۸کلینی،(٣آن طواف کند.

ئکـه دور آن طـواف دهـد کـه مال: در روایاتی ازخلقت و وجود بیت قبل از آفرینش آدم خبر میخامساً 
کردند و سپس حضرت آدم گرد آن طواف نموده است در صحیحه و یا موثقه معاویه بن عمـار آمـده کـه می

) در روایتـی علـی (ع) فرمـود ۳۱، و(همـ٤مالئکه به آدم گفتند دو هزار سال قبل از حج تو، حـج نمـودیم. 
) و بـه همـین مضـمون از ۵۹۵/ ۲ابویهابن بنخستین کسی که از اهل سماوات حج انجام داد جبرئیل بود (

).۱۳۳/ ۱، سیوطی(٥ابن عباس و مجاهد نیز روایت شده است
اند.: در روایاتی آمده که نخستین بناکنندگان بیت الله، مالئکه قبل از خلقت آدم بودهسادساً 

نش آدم بـوده فخررازی در روایتی از طریق اهل بیت (ع) از پیامبر (ص) آورده که بنای کعبه قبل از آفـری

. کان البیت قبل هبوط آدم یاقوتة من یواقیت الجنة.١
ِة ِماَئَتی َسَنٍة فَ ٢ ُدوِق ِبِإْسَناِدِه ِإَلی َوْهٍب َقاَل کاَن َمْهِبُط آَدَم ع َعَلی َجَبٍل ...َ بکی َعَلی اْلَجنَّ ِة َفَوَضَعَها َلُه ِبَمکَة ِفی َمْوِضِع اْلکْعَبـِة َو . الصَّ ُه ِبَخیَمٍة ِمْن ِخیاِم اْلَجنَّ اُه اللَّ َعزَّ

یِن َو اْلِحَجاَرِة.ٍة َحْمَراَء ...َو َبَنی َبُنو آَدَم ِفی موضعِتْلک اْلَخیَمُة ِمْن یاُقوتَ  ها َبیتًا ِمَن الطِّ
ِتی َتْطُهُر ِبَها، َفَأَخَذ ِبیِدهِ -َعزَّ َو َجلَّ -َو َبَعَث ِإَلیِه َجْبَرِئیَل علیه السالم، َفَقاَل...ِإنَّ الّلهَ ٣ َمک اْلَمَناِسک الَّ ، َفاْنَطَلَق ِبِه ِإلی َمکاِن اْلَبیِت، َو َأْنَزَل الّلُه َأْرَسَلِنی ِإَلیک ِألَُعلِّ

ْت َمکاَن اْلَبیِت، َو کاَنِت اْلَغَماَمُة ِبِحیاِل اْلَبیِت اْلَمْعُموِر، َفَقاَل: یا آَدُم، ُخطَّ  ُه َسیْخِرُج َلـَعَلیِه َغَماَمًة، َفَأَظلَّ ْت هِذِه اْلَغَماَمُة، َفِإنَّ ک َبیتـًا ِمـْن َمَهـاٍة ِبِرْجِلک َحیُث َأَظلَّ
/ ٨، کلینـیتًا ِمْن َمَهاٍة، ُثمَّ َأَمَرُه ِبِزیاَرِة اْلَبیِت، َو َأْن یُطـوَف ِبـِه َسـْبعًا (یکوُن ِقْبَلَتک َو ِقْبَلَة َعِقِبک ِمْن َبْعِدک، َفَفَعَل آَدُم علیه السالم، َو َأْخَرَج الّلُه َلُه َتْحَت اْلَغَماَمِة َبی

٢٤-٢٣.(
اٍر: َعْن َأِبی َعْبِد الّلِه علیه الس. َعلِ ٤ یَة ْبِن َعمَّ ْتُه اْلَمَالِئکُة، َفَقاُلوا یا آَدُم، ُبرَّ «الم، َقاَل: ی ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبیِه، َعِن اْبِن َأِبی ُعَمیٍر، َعْن ُمَعاِو ا َأَفاَض آَدُم ِمْن ِمًنی، َتَلقَّ َلمَّ

ُه قَ  ک، َأَما ِإنَّ ُه ِبَأْلَفی َعاٍم ((ای قبل) َحجُّ ).٣١، هموْد َحَجْجَنا هَذا اْلَبیَت َقْبَل َأْن َتُحجَّ
ی عام (الدر المنثـور، . عن ابن عباس قال حج آدم فطاف بالبیت سبعا فلقیته المالئکة فی الطواف فقالوا بر حجک یا آدم اما انا قد حججنا هذا البیت قبلک بألف٥
١٣٣/ ١(
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التبیان، طوسی،) و در کتب روایی و تفسیری نیز قریب به این مضمون آمده است (ر.ک:۲۹۶/ ۸(١است.

نویسد: کعبـه ) حقی برسوی در تفسیرش می۱۲۸/ ۱، سیوطی؛ ۱۳۸/ ۲، نوری؛ ۱۳۶/ ۵، حویزی؛ ۱۵۷/ ۱
ه و بنای دوم آن توسط آدم (ع) بوده ده بار بنا شده بنای نخست آن توسط مالئکه پیش از آفرینش آدم (ع) بود

).۲۳۲/ ۱، آلوسیاست (
۵۸به مقتضـای آیـه -۱تر این است که کعبه زمان آدم موجود بوده زیرا گوید قول صحیحفخر رازی می

ای غیر از سوره مریم نماز بر تمام انبیا و در دین آنان واجب بوده و نیازاصلی این عبادت قبله است و اگر قبله
ِذی ِبَبکةَ «بود آیه کعبه می اِس َللَّ َل َبیٍت ُوِضَع ِللنَّ بود لذا کعبه قبله همه انبیـا بـوده اسـت. صحیح نمی» ِإنَّ َأوَّ

پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه -۳ام القری است و این اقتضا دارد که اسبق از همه اماکن باشد.کعبه-۲
گاه باشید مکه در روز خلقت زمین و آسمان شـود، ، حرام (حرم) شد. و حرمـت مکـه ممکـن نمیفرمود: آ

کنند بر ایـن کـه رابعًا، آثاری که از قول صحابه و تابعان حکایت شده، داللت می٢مگر پس از وجود کعبه.
).۲۹۶/ ۸، فخر رازیکعبه پیش از حضرت ابراهیم (ع) وجود داشته است (

٣)۲۰/ ۸، کلینینش زمین بوده است (: در بعض روایات آمده است که بیت الله قبل از آفریسابعاً 

توان به دست آورد که آدم (ع) دور خود خانـه طـواف درنتیجه از مجموع روایات زیادی که ذکر شد می
نموده است.

نکات بایسته توجه:
بیشتر این نوع روایات، از نظر سند به دلیل مرسله بودن و یا مقطوع بودن و یا وجود افراد ضـعیف در -۱

ضعیف است از این رو قابل استناد نیستند و از نظر داللت نیز مجمل و از متشابهات روایـات سلسله سند،
انـد را کـه بعـدًا است و تاب مقاومت در برابر ظهور آیات و روایاتی که موضوعیت خود بیت را مطرح نموده

کنیم ندارد.ذکر می
داندغیر از بیت میاحکام شرعی دائر مدار عناوین عرفی است و عرف مکان بیت را -۲
شرافت مکان منافاتی با طواف دور بیتی که پس از آن بنا شده، ندارد.-٣
ها طـواف در صورت پذیرش بعضی از روایات فوق مانند روایات گروه اول و پذیرش این که مفاد آن-٤

إن الّله تعالی «علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضوان الّله تعالی علیهم أجمعین عن أبیه عن النبی صلی الّله علیه و سلم قال: . روی أیضًا عن محمد بن ١
یت المعمـور، و هـذا ماء بالببعث مالئکته فقال ابنوا لی فی األرض بیتًا علی مثال البیت المعمور و أمر الّله تعالی من فی األرض أن یّطّوفوا به کما یطوف أهل الس

؛) مرحوم شهید در مسالک این روایت را با نبود جمله آخر (و هذا کان قبل خلق آدم) از امام ابوجعفر (ع) آورده است ٢٩٦/ ٨کان قبل خلق آدم (مفاتیح الغیب، 
).٩٨/ ٢(مسالک األفهام، 

ریم مکة ال یمکن إال بعد وجود مکة.. أال إن الّله قد حرم مکة یوم خلق السموات و األرض و الشمس و القمرو تح٢
َماِلی، َقاَل: ُقْلُت ِألَِبی َجْعَفٍرعلیه السالم ِفی اْلَمْسِجِد اْلَحَراِمُثمَّ َقاَل: . «٣ َخَلَقـُه َقْبـَل اْألَْرِض، ُثـمَّ َخَلـَق اْألَْرَض ِمـْن َبْعـِدِه، -َعزَّ َو َجلَّ -ِإنَّ الّلهَ «َعْن َأِبی َحْمَزَة الثُّ

).٢٠/ ٨، کلینی» (ا ِمْن َتْحِتهِ َفَدَحاَه 
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مم بعدی طواف حضرت آدم و بعضی انبیای متقدم بر مکان بیت بوده نه خود بیت این منافاتی ندارد که در ا

دور بیت واجب شود.
موضوعیت مکان بیت در اقوال عالمان

رافعی شافعی در جواب صاحب عده از علمای شافعی که قائل بعدم صحت طـواف از بـاالتر از بیـت 
نویسد اگر خود بیت موضوعیت داشته باشد باید در صورت انهدام بیت، طواف دور مکان آن جایز است می

) و ٣٩/ ٨و نووی در المجموع حق را به رافعی داده اسـت (نـووی، ١)٣٠٢ست (رافعی، نباشد و این بعید ا
بر جواز طـواف در عبد الله بن إبراهیم الزاحمترین دالئل عالمان اهل سنت از جملهامروزه نیز یکی از مهم

ه حلـیعالمـ٢) ٢٣١-٣٥(مجلـة البحـوث اإلسـالمیة، طبقات باالتر از کعبه همین استدالل رافعی است
و قال الشافعی: ال بأس «نویسد: ) در تذکره همین استدالل را به نقل از شافعی آورده است می٧٢٦(متوفی 

(طواف)...و السطوح إذا کان البیت أرفع بناء علی ما هو الیوم، فإن جعل سـقف المسـجد أعلـی، لـم یجـز 
لم یصح الطواف حول عرصتها، و هو -هو العیاذ باللّ -الطواف علی سطحه، و یستلزم أّنه لو انهدمت الکعبة

) شافعی گوید طواف در صورتی که خانـه از طبقـات بلنـدتر ٩٤-٩٣/ ٨» (بعید...و هذا کّله عندنا باطل.
باشد چنان که امروز است اشکالی ندارد و اگر سقف مسجد باالتر خانه باشد طواف بـر آن جـایز نیسـت و 

لّله خانه منهدم گردد طواف دور عرصـه آن صـحیح نباشـد و ایـن الزمه این سخن این است که اگر العیاذ با
) گرچه مشار الیه هذا (در فقره؛ هذا ٩٤-٩٣/ ٨عالمه حلی،ها نزد ما باطل است. (بعید است...و تمام این

کّله عندنا باطل) در متن تذکره، نسبت به جواز و عدم جواز طـواف بـاالتر از بیـت، مجمـل اسـت ولـی از 
شود که نظر ایشان بر بطالن طواف است. بایسته توجه ایـن کـه ل از این ذکر کردند استفاده میمطالبی که قب

عالمه قول ابطال طواف در باالتر از بیت را به شافعی که برحسب ظاهر، محمد بن ادریـس شـافعی اسـت 
نیسـت نسبت داده و این انتساب، نادرست است زیرا این سخن در آثار موجود محمد بـن ادریـس شـافعی 

بلکه این قول، قول صاحب کتاب عده از علمای شافعی است که رافعی و نووی از بزرگان شافعیه سخن وی 
را نقل و نقد کردند که در پیش آوردیم و بعید نیست عالمه در تذکره نقل قول از علمای شافعی کرده باشد نه 

نقل عبارت تـذکره تصـور کـرده ق) در١١٣٧نقل از محمد بن ادریس شافعی و گویا فاضل هندی (متوفی 
از مرحوم عالمه در نقد شافعی است زیرا پس از نقـل عبـارت تـذکره از » و یستلزم انه لوانهدمت...«جمله 

قال فی التذکرة: و یستلزم أّنه لو انهدمت الکعبة و العیاذ بالّله لم یصـّح الطـواف حـول «نویسد: شافعی می

و لو صح هذا لزم . ال بأس (طواف).. إذا کان البیت أرفع بناء علی ما هو الیوم فان جعل سقف المسجد أعلی فقدذکر فی العدة انه ال یجوز الطواف علی سطحه١
)٣٠٢عی،و هو بعید (رافأن یقال إذا انهدمت الکعبة والعیاذ بالله لم یصح الطواف حول عرصتها 

صح الطواف به، فمـن طـاف علـی -والعیاذ بالله-باعتبار البقعة، مع قطع النظر عن البناء، ولهذا لو هدم البیت» الکعبة«نویسد: أن البیت یطلق علی. وی می٢
)٢٣١-٣٥مجلة البحوث اإلسالمیة، عبد الله بن إبراهیم الزاحم، سطح المسجد، ولو کان فوق ارتفاع بناء البیت، فقد طاف بالبیت. أی: بالبقعة ر.ک: 
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) در حالی که این دنباله کالم شافعی است نـه عالمـه. کـالم ٤٢٢/ ٥، فاضل هندی» (عرصتها، و هو بعید

ق) به دلیل ١٢٦٦است و گویا همین خطا را صاحب جواهر (متوفی » و هذا کّله عندنا باطل«عالمه جمله 
عدم مراجعه مستقیم به تذکره؛ در انتساب این سخن به عالمه نموده است وی پس از نقل عبارت عالمـه از 

شود آن است که اگر العیاذ بالله و مقتضای این سخن چنان که از تذکره فهمیده می«یسد: نوقول شافعی می
انـد از بعضـی گفته١)٢٩٩/ ١٩» (کعبه منهدم گردد طواف دور عرصه بیت صحیح نباشد و این بعیـد اسـت

شود که طواف از سطوح بـاالتر از کعبـه، صـحیح اسـت. (جـواد فاضـلکالم صاحب جواهر استظهار می
) و این استظهار صحیح نیست زیرا جواز طواف دور عرصه در صورت انهدام بیت بـه دلیـل پیشین، کرانیلن

ضرورت و تعطیل ناپذیری حج و المیسور ال یسقط بالمعسور؛ است نه بـه دلیـل جـواز طـواف از سـطوح 
باالتر از کعبه.

سوم: روایات
از کعبه:به روایاتی استدالل شده بر جواز طواف از طبقات باالتر 

یُت َفـْوَق َأِبـی ُقَبـیس،  ِه (علیه السالم) َقاَل: َسَأَلُه َرُجٌل َقاَل: َصلَّ روایت عبدالله بن سنان عْن َأِبی َعْبِد اللَّ
َماِء فردی از امـ َها ِقْبَلٌة ِمْن موضعها ِإَلی السَّ م صـادق ااْلَعْصَر، َفَهْل یْجِزی َذِلک َواْلکْعَبُة َتْحِتی؟ َقاَل: َنَعْم، ِإنَّ

(ع) سؤال کرد بر باالی کوه ابوقبیس نماز عصر خواندم در حالی که کعبه زیـر مـن بـود آیـا نمـازم مجـزی 
).۳۳۹/ ۴حرعاملیاست؟ امام در پاسخ فرمود کعبه از جایگاهش تا آسمان قبله است (

ی باعنوان بررسی سندی: از این روایت در کلمات بعضی از فقها با عنوان خبر وبعضی دیگرمانند بحران
در تهذیب به اسـناد توان آن را موثقه دانست زیرا شیخموثقه یاد شده است. ولی روایت ضعیف است و نمی

عن الطاطر عن محمد بن َأبی حمزه عن عبداللـه بـن سـنان و در طریـق شـیخ بـه :خودش چنین نقل کرده
التنقیح، خویی،قد توثیق است (الطاطری، شخصی به نام علی بن محمد بن الزبیر القرشی وجود دارد که فا

) و وجه این که صاحب حدائق موثقه دانسته این است که وی تنهـا بـه ٤١٩/ ١١، ه؛ موسوع٥٢١/ ١ة، الصال
ریق شیخ به طاطری ضعیف رجال موجود در سند توجه نموده که همه آنان ثقه هستند ولی توجه نکرده به ط

.است
باالی کوه ابوقبیس، کـه ارتفـاع آن از بـام کعبـه بلنـدتر بررسی داللی: روایت در تعلیل صحت نماز بر

َماِء؛ کعبه از زمین تا آسمان قبله است. در این جمله بـین بیـت و  َها ِقْبَلٌة ِمْن موضعها ِإَلی السَّ است گوید: ِإنَّ
دائـره قبله مالزمه عرفی برقرار نموده است انها قبله یعنی انها کعبه، یعنی به حکم کعبـه اسـت. ایـن تعلیـل 

الطـواف فـی المسـجد . و مقتضاه کما عن التذکرة انه لو انهدمت الکعبة و العیاذ بالله لم یصح الطواف حول عرصتها، و هو بعید بل باطل کبطالن القول بجواز ١
خارجا عن القدر المزبور (بین البیت و المقام) عندنا.
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دهـد، آنچه را که رو به قبله و پشت به قبله بودن در آن واجب، مستحب، حرام و مکـروه اسـت، توسـعه می

مانند: تذکیه و ذبح حیوان، نحر شتر، دفن مردگان، مطلق نشستن که رو بـه قبلـه بـودنش مسـتحب باشـد، 
رو به قبله بودنش مکروه و قضای حاجت که رو به قبله و پشت به قبله بودنش حرام است و همبستر شدن که

).نامبردهسایت وب جز آن. (صادق شیرازی، 
داند: موثقه اسحاق بن عمار از امام صـادق آقای شیرازی روایات زیر را گواه بر درستی این برداشت می

علیه السالم به نقل از امام باقر (ع) فرمود:
ی َرک-َمْن َطاَف ِبَهَذا اْلَبیِت ُأْسُبوعاً « َالِف -َعَتیِن ِفی َأی َجَواِنِب اْلَمْسِجِد َشاءَ َو َصلَّ َة آ ـُه َلـُه ِسـتَّ کَتَب اللَّ

فرمود: هرکه هفت بار ِگرِد این خانه طواف کند و در هر جای مسجد که بخواهد پدرم می» َحَسَنٍة اْلَحِدیَث.
) و نیـز ۴۲۶/ ۱۳، حرعـاملیدو رکعت نماز گزارد، شش هزار حسنه خدای متعال برای او ثبت فرمایـد... (

صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السالم است که حضرت در آن فرمودند:
َه َتَباَرک َو َتَعاَلی َجَعَل « اِئِفیَن -ِإنَّ اللَّ وَن ِللطَّ یَن َو -َحْوَل اْلکْعَبِة ِعْشِریَن َو ِماَئَة َرْحَمٍة ِستُّ َو َأْرَبُعوَن ِلْلُمَصلِّ

اِظ  ، خدای ـ تبارک و تعالی ـ یکصد و بیست رحمـت پیرامـون کعبـه قـرار داده اسـت کـه »ِریَن.ِعْشُروَن ِللنَّ
شصت رحمت آن برای طواف کنندگان، چهل رحمت برای نمازگزاران و بیست رحمـت بـرای نظـاره گـران 

اف ) ظاهر این روایات آن است که قبله نماز همان مطاف بوده و هر دو: قبله و مط۳۱۱/ ۱۳هموکعبه است (
) بنابراین فضای کعبه نیز حکم خوِد نامبردهسایت وب باشد (صادق شیرازی، میدر این جا بیت: خانه خدا 

کعبه را دارد.
: تعلیل مذکور تنها ناظر به توسعة کعبه، از جنبه قبله و استفبال به آن در نماز است نه بگونة مطلق و نقد

دارد؛ داللت موثقه بر تالزم میان قبلـه و مطـاف تمـام در همة احکام و روایات ذکر شده ظهوری در مدعا ن
نیست زیرا گوید نماز را در هر جای مسجد بخواند کافی است چه در محدوده مطاف باشد یا خـارج از آن 
همکف باشد یا نباشد در شبستان باشد و یا در کف مسجد بلی بعید نیست که برحسب قضـیه خارجیـه در 

و مسجد تالزم بوده و حدود آندو یکی بوده است ولی بـر اسـاس توسـعه زمان امام صادق (ع) میان مطاف
توان گفت در صورت اعتبار روایات تحدید مطاف بین بیـت و تدریجی مسجد الحرام در دوره عباسیان، می

تر از مطاف بوده و نماز طواف در هر جای آن، طبق موثقه مذکور، کافی است بنـابراین مقام، مسجد گسترده
بر این روایت و نیز صحیحه پیش گفته در تالزم میان قبله و مطاف اول ادعا و دلیل عین مدعا است استدالل 

و بعالوه ادله وجوب نماز پشت مقام ناظر به عدم یکسانی مطاف و قبله است.
بعالوه جواز نماز به طرف امتداد قبله عالوه بر روایات مختلف مستند به این آیه شریفه است:

وا ُوُجوَهکْم َشْطَرهُ َفَولِّ َوْج « نماز به طرف مسـجد است که» َهک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحیُثَما کْنُتْم َفَولُّ
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داند در حالی که در طواف امر به طواف بیت شده است و قیاس طواف به نماز صحیح الحرام را صحیح می

).وب سایت نامبردهباشد (ر.ک: مکارم شیرازی، نمی
واف بالبیت صالهروایت الط

آمده و چنانکه وی زیاد، نقل روایت از اهـل ١این روایت که در منابع روایی شیعی تنها در غوالی اللئالی
رسد این روایت را نیز از آنان آورده زیرا این روایـت در منـابع حـدیثی معتبـر شـیعه کند به نظر میسنت می

َه َأَحـلَّ «ر (ص) فرمود: نیامده و در بیشتر جوامع اهل سنت آمده است. پیامب َواُف ِباْلَبیِت َصَالٌة ِإالَّ َأنَّ اللَّ الطَّ
طواف بیت نمازاست جـز ایـن خداونـد حـرف زدن را در هنگـام طـواف حـالل کـرده اسـت » ِفیِه اْلَمْنِطَق 

؛ بـه نقـل از ۳۲۳/ ۲و درپـاورقی الخـالف، ۳۲۳/ ۲خالف، طوسی،؛ ۴۱۰/ ۹نوری،؛ ۲۱۴/ ۱، احسائی(
-۲۹۲/ ۷؛ ابن حجر العسقالنی، التلخیص الحبیر چاپ شده درحاشیه کتاب المجموع، ۳۰۳/ ۷الرافعی،

کـم : «). ترمذی چنین نقل کرده است پیامبر (ص) فرمـود۲۹۳ ـالِة، ِإالَّ َأنَّ ـَواُف َحـْوَل الَبیـِت ِمْثـُل الصَّ الطَّ
َمنَّ ِإالَّ  َم ِفیِه َفال یَتکلَّ ُموَن ِفیِه، َفَمْن َتکلَّ گویـد طـواف از ) ادعا شده که مفاد روایت می۲۹۳/ ۳» (ِبَخیرٍ َتَتکلَّ

اال ان اللـه «هر جنبه مانند نماز است جز در حرف زدن و دلیل استثنای نطق دنباله روایت است کـه فرمـود 
از این رو تفسیر روایت فقط به این که در مسجد الحرام به جای نماز تحیت، طواف کنیـد ». احل فیه النطق

/ ۲یخ طوسـی، درخـالف (از قبیـل مرحـوم شـجمعی از فقها) وپیشین(ر.ک: جواد فاضل، استدلیلبی
در الـدروس شـهید اول ) و ۸۵-۸۴/ ۸) و تـذکرة الفقهـاء (۱۸۵/ ۴عالمه در مختلـف الشـیعة () و۳۲۳

یـل و مرحـوم حکـیم در دل) ۳۲۸/ ۲و شهید ثانی در مسالک األفهـام () ۳۹۳/ ۱الشرعیة فی فقه اإلمامیة (
) به عموم و اطـالق ۲۱۵/ ۱) و جماعتی دیگر از فقها (العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، ۲۴۵الناسک (

اند و افـزون بـر ایـن این روایت بر وجوب ستر و وجوب طهارت از حدث و خبث در طواف استدالل نموده
)۲۴۵شود (مرحوم حکیم مدعی است ضعف سند این روایت به عمل اصحاب جبران می

رسد با توجه به امور زیر تمسک به این روایت در اثبات موضوع بحث صحیح نیست:به نظر می
اول اینکه روایت به صورتی دیگری نقل شده کـه هیچگونـه داللتـی بـر مـدعا نـدارد صـاحب جـواهر 

رسد کلمه (فی) از ابتدای روایت حذف شده و روایت چنین است (فی الطـواف بالبیـت نویسد بنظر میمی
/ ١الة) و کسی که روایت را به دون (فی) آورده گمان کرده روایت تشبیه میان طواف و نماز نمـوده اسـت (ص

ها خلـط ، فرمودند غوالی با غ صحیح است مرحوم جزایری شرحی نوشت به نام عوالی الئـالی بعضـی۲۴/۹/۶۵فقه در مرعشی نجفی در جلسه درس خارج ١.
نقل روایت از جوامع روائی اهل سنت است؛ مـثًال مکـرر از مسـند -۱ترین اشکاالت کتاب عوالی اللئالی: اند (تقریرات نگارنده) مهمبین نام متن و شرح نموده

بعضی از روایاتی که در این کتاب نقل شـده -۳در سند بعضی از روایات، اشخاص عامی ضعیفی مثل ابوهریره وجود دارند -۲قل کرده است. احمد بن حنبل ن
یـا در مقـام ها از باب تقیه بـودههاست و معین هم نکرده که اینولو از غیر طرق عامه است اما مضمون آن روایات موافق با مذهب عامه و منطبق بر رأی و نظر آن

که در بعضی روایات مطالبی مشتمل بر اموری مخالف اعتقاد شیعه آمده است،؛ مثًال روایاتی که بر تجسیم خداوند متعال داللـت -۴اند؛ بیان حکم واقعی بوده
دارد آورده است.
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گویـد و موید کالم صاحب جواهر این که دربعضی روایات وارده از طریق عامه کلمـه مثـل آمـده می١) ١٤

الِة، ِإالَّ أَ «طواف مثل نماز است  َواُف َحْوَل الَبیِت ِمْثُل الصَّ َمنَّ الطَّ َم ِفیِه َفـال یـَتکلَّ ُموَن ِفیِه، َفَمْن َتکلَّ کم َتَتکلَّ نَّ
).٢٩٣/ ٣ترمذی، » (ِإالَّ ِبَخیرٍ 

دوم اینکه این روایت ضعف سندی دارد و از طریق ما ثابت نشده اسـت (خـویی، المعتمـد فـی شـرح 
ای عمل مشهور بـه ) و اگر عمل مشهور را جابر و کاسر ضعف سندی روایت بدانیم ادع۳۲۴/ ۴المناسک، 

آن اول ادعا است و عمل چند تن از فقها به آن، عمل مشهور نیست و کالم مرحوم حکیم در عمـل مشـهور 
) ناتمام است به تعبیر محقق اردبیلی ما در وجوب طهارت در طواف به اندازه کافی دلیل داریـم ۲۴۵به آن (

).۶۵/ ۱و نیازی به استدالل به این روایت ضعیف نیست (
اینکه این روایت مجمل است چون روشـن نیسـت در مقـام تنزیـل کـدام جهـت میـان طـواف و سوم

نمازاست. عالوه این که اگر عمومیت همه جانبه را قائل شویم مستلزم کثرت تخصیص قبیح است. بعضـی 
م اند اطالقی که در این تنزیل وجود دارد رافع هرگونه اجمال است. تخصیص اگر چه زیـاد هـدر پاسخ گفته

رسـد ). بـه نظـر میپیشین، لنکرانیباشد اّما در حّدی نیست که موجب استهجان عرفی شود (جواد فاضل
جواب صحیح نباشد زیرا در روایت تنها جواز نطق را فارق میان طواف و نمازدانسته است در حالی که خود 

هجان ادعا است بنـابر شما تصریح کردید که تخصیص زیاد است ولی در اندازه استهجان نیست و عدم است
این مجمل است و دائره اطالق آن روشن نیست و مقدمات حکمت برای تحقق اطالق، تام نیست عالوه بر 

اطالق و عموم این روایت عمل نکردند و آنهـا کـه بـه ایـن روایـت تنهـا در اثبـات به این که فقهای فریقین
که همانطور که در نماز ستر و طهارت واجب اندوجوب طهارت و ستردر طواف به این روایت استناد نموده

است در طواف هم واجب است لذا اثبات اطالق و عموم تنزیل اول ادعا است و تحقق مقـدمات حکمـت 
در آن ثابت نیست. طبق اطالق و عموم تنزیل این روایت باید همه احکام نماز جز نطـق در طـواف واجـب 

م این دو متفاوت است مثال قطع طـواف واجـب و اتصـال باشد درحالی که چنین نیست و بسیاری از احکا
مجدد آن در مواردی جایز است ولی در نماز جایز نیست.

اند و اتحاد حکم آن دو از هر جهت، اند و دارای دو حکم متفاوتچهارم اینکه نماز و طواف دو موضوع
نیاز به دلیل محکم دارد و در صورت شک عدم اتحاد است.

ـْفَلی ِإَلـی «شیخ صدوق روایت دیگر مرسله ـاِبَعِة السُّ اِدُق (ع) َأَسـاُس اْلَبیـِت ِمـَن اْالْرِض السَّ َقاَل الصَّ
اِبَعِة اْلُعْلیا ابـن ریشة کعبه از هفتمین طبقة زیریِن زمـین تـا هفتمـین طبقـة بـاالی آن اسـت (».اْالْرِض السَّ

قط من اوله لفظ (فی) فظن انه من التشبیه و ال ینافی ذلک استفادة المرسل المشهور (فی الطواف بالبیت صالة) إال انه أس. بل قد یستشعر من هذا الخبر ان أصل١
اعتبار بعض شرائط الصالة ألن التعلیل کاف فیه کالوضوء.
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.)٢٤٨/ ٣، حرعاملی؛ ٢٣١٧، ح ٢/٢٤٢من ال یحضره الفقیه، بابویه،

بررسی سندی: در اعتبار مرسالت صدوق میان رجالیان و فقیهـان اخـتالف نظـر اسـت بعضـی همـه 
) و بعضـی همـه ٣٨٣دانند مانند تفریشی در شرح من الیحضر الفقیه (سبحانی، مرسالت وی را معتبر می

الناضـرة حـدائقال) و محقق بحرانـی در ٤٦/ ١دانند مانند خوانساری در مشارق الشموس (آن را معتبر نمی
)، شهید صدر در بحوث فی شـرح العـروة ٣٩٧/ ٢) و مصطفی خمینی در مستند تحریر الوسیلة (١٩٧/ ٤(

ضعیفة السـند باإلرسـال فـال یعتمـد «گوید: ) و مرحوم خوئی. ایشان در ذیل این مرسله می٧٥/ ٣الوثقی (
با لفظ قال نقل کرده معتبـر اسـت و اند اگر اند و گفتهو بعضی مانند مرحوم امام خمینی تفصیل داده» علیها

رسد قول به عدم اعتبار رجحان ) و به نظر می١٧٤داماد، ؛ محقق ١١٤/ ٣د (کتاب الطهارة، اال اعتباری ندار
.دارد

ظهور در » اساس«بررسی داللی: دو احتمال در این روایت است. اول این که طبق ظاهر روایت، کلمه 
کند، بلکه تنها دلیل بر این اسـت کـه از اق فضای باالی کعبه به کعبه نمیریشه و بنیان دارد و داللت بر الح

هفتمین طبقه زیرین زمین تا طبقه باال، جزو کعبه است بنابر این ارض سابعه سفلی و علیا هر دو زیر سطح 
زمین است احتمال دیگر این که مراد از اساس معنای ظاهری آن نیست، و مـراد از ارض، زمـین در مقابـل 

سمان نیست بلکه کنایه از امتداد فوقی و تحتی است یعنی روایت به طور مطلـق و بـه نحـو حکومـت، در آ
دهد؛ چه برای نماز یا طواف مقام بیان شرافت و حقیقت عظمت بیت، فضای کعبه را در حکم کعبه قرار می

از مرحوم خوئی این تفسـیر را و یا ذبیحه و غیر آن نه خصوص رو به قبله قرار گرفتن (استقبال القبله) برای نم
ضًا باإلضافة إلی مـا و التعبیر عن السماء السابعة باألرض کأنه من جهة عّد کل سماء أر«گوید برگزیده و می

).١١/٤١٩موسوعه، » (فوقها
اسـت. » الله الذی خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن یتنـزل األمـر بیـنهن لتعلمـوا«شاهد آن آیه 

کند که فرمود زیر ماه یک زمین و هفت زمین روایتی را قمی از امام کاظم (ع) نقل میراجع به هفت آسمان
بیشتر نیست که آن زمین اول و آسمان اول است و فوق آسمان اول، زمین دوم است تا ارض هفتم و آسـمان 

اّدعا روایـت ) این روایت داللت دارد بر این که بیت توسعه دارد از جانبین. مؤید این٣٢٩/ ٢هفتم. (قمی، 
ـماِء ذاِت اْلُحُبـک (الـذاریات:  ) و در آن ٣٢٨/ ٢، و) اسـت (همـ٧حسین بن خالد در ذیل آیة شریفة َوالسَّ

تصریح گردیده است: زمینی؛ که در دنیا قرار دارد، اّولین طبقة زمین از طبقات هفتگانه است و بقیة طبقـاِت 
قرینة متقنـی اسـت بـر ایـن کـه مقصـود از مرسـلة ها، فوق زمین حاضر است، این خود زمین و نیز آسمان

اِبَعِة اْلُعْلیا«صدوق  ْفَلی ِإَلی اْالْرِض السَّ اِبَعِة السُّ طبقاتی از زمین است کـه در » َأَساُس اْلَبیِت ِمَن اْالْرِض السَّ
باشد.اش این است که فضای فوق کعبه، حکم خوِد کعبه را داشتهشک الزمهفوق آسمان دنیا قرار دارد و بی
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در کلمـات جمعـی از » أساس البیت من تحت األرض إلی عنان السـماء«از این رو است که جمالت 

افزون براین کـه بـه قرینـه مناسـبت حکـم و .، مطرح شده است»یجمع علیه بین األصحاب«فقها به عنوان 
ید کعبه از هر دو طرف که امام صادق (علیه السالم) در مقام بیان عظمت کعبه است باموضوع و به قرینه این

ُفوا «ن) در نتیجه اگر بپذیریم که آیه پیشی، لنکرانی(فوقانی و تحتانی) امتداد داشته باشد. (جواد فاضل وَّ َوْلیطَّ
شود، نه بر فضای آن، این روایت، حاکم بر آن اسـت و لزوم طواف بر خوِد کعبه استفاده می» ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق 

پرداخته است که قابلیت توسعه را دارد.به تفسیر و توسعه چیزی
در نقد استدالل فوق نکات زیر بایسته توجه است:

اول اینکه مرسله از نظرسند ضعیف است.
دوم اینکه تعبیر اساس البیت با خود بیت متفاوت است. در آیه امر به طواف خود بیت شده کـه اعـم از 

لکه طبق احتمال نخسـت سـخن ایـن اسـت کـه از بیت و اساس بیت است نه امر به طواف اساس البیت ب
هفتمین طبقه زیرین زمین تا طبقه باالی زمین، جزو کعبه است.

سوم اینکه تفسیر اول مطابق با ظهور آیه و اصح است و روایات و دعاهایی که برای خود زمین در برابـر 
یر نخسـت و خـالف آسمان هفت طبقه شمرده است موید آن است و مقطوعه ابی خدیجه نیـز مویـد تفسـ

تفسیر دوم است در این روایت گوید خداوند حجراالسود را از بهشت فرو فرستاد و بیت چون دّر سفید بود، 
خداوند آن را به آسمان باال برد و اساس آن باقی ماند تا خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد بیـت را بـر 

قواعد بنا نمایند.
ُد ْبُن یْعُقوَب َع « اِء َعـْن َأْحَمـَد ُمَحمَّ ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلی اْلَوشَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ِن اْلُحَسیِن ْبِن ُمَحمَّ

ـةِ  َه َعزَّ َو َجلَّ َأْنَزَل اْلَحَجَر اْألَْسَوَد ِمـَن اْلَجنَّ ًة بَ -ْبِن َعاِئٍذ َعْن َأِبی َخِدیَجَة َقاَل: ِإنَّ اللَّ -یَضـاءَ َو کـاَن اْلَبیـُت ُدرَّ
ُه ِإَلی َأْن َقاَل  َماِء َو َبِقی ُأسُّ ُه ِإَلی السَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإْبَراِهیَم َو ِإْسَماِعیَل ع-َفَرَفَعُه اللَّ یْبِنیـاِن اْلَبیـَت َعَلـی -َفَأَمَر اللَّ

بیت را تـا خداوند حجراالسود را از بهشت فرو فرستاد درحالی که بیت دری سفید بود سپس خدا » اْلَقَواِعِد 
های آن را در زمین باقی گذارد.. سپس خدا به ابراهیم و اسماعیل امر فرمود که کعبـه را آسمان باال برد و پایه

) طبق این روایت خداوند بیت را به آسمان باال برد و اساس ۲۰۹/ ۱۳حرعاملی،های بیت بنا سازند (بر پایه
شد تا آسمان.آن باقی ماند نه این که امتداد بیت از زمین با

توان بر اساس تفسیرمحتمل دوم روایت از ظهور آیه دست برداشـت تـا چـه رسـد بـه چهارم اینکه نمی
اند.حاکم دانستن آن بر آیه عالوه بر این که روایاتی که موید تفسیر دوم ذکر شده ضعیف

ه چند هـزار متـری پنجم اینکه الزمه این تفسیر این است که اگر به فرض کسی در امتداد کعبه در فاصل
طواف بیت نماید طوافش صحیح باشد و هیچ کس ملتزم به صحت چنین طوافی نیست.
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چهارم: الحاق هوای مسجد و کعبه به مسجد و کعبه

بعضی استدالل نمودند بر جواز طواف در طبقات باالتر از کعبه بر این که حکم فضا و هـوای خانـه بـا 
تواند توقف در داخل مسجد کند در بام مسجد نیز جنب نمیخود خانه یکی است لذا همانطور که شخص

تواند توقف کند و همانطور که اعتکاف در داخل مسجد صحیح است بر بـام آن هـم صـحیح اسـت و نمی
همان طور که استقبال در نماز به کعبه صحیح است رو به فضای آن هم صحیح است این استدالل از سوی 

(النوازل فی الحج) ، مستجدات الحج الفقهیةeslamveb.netسایت عالمان اهل سنت ذکر شده است (
١)١٦من ٢(

اشکال استدالل فوق خلط میان طواف بیت با امور مذکوراست بدون شک حکم بام مسجد حکم خود 
مسجد است لذا احکام مسجد بر آن صادق است ولی همانطورکه گذشت طواف فضای بیت، طواف بیـت 

این که اگر کسی به فرض هزار متری فضای مسجد عمود بر مسجد، معلـق شـود شود عالوه برحساب نمی
کند؟ و صحت جمله مشهور کـه توان حکم مسجد را بر او جاری کرد؟ و عرف اطالق مسجد بر آن میمی

گویند مسجد از تخوم ارض است تا عنان سما، اول کالم است و مرحوم خویی دالیل عـدم صـحتش را بـه 
تر، جواب مساله تعمیم حکم استقبال قبله را به طواف ذکر کردیمذکر نموده است. پیشتفصیل در التنقیح

کرد چنان که بین مقام و بیـت را ذکـر داشت الزم شارع بیان میاگر ارتفاع در مطاف دخالت میپنجم: 
اع هـم، از بایسـت ارتفـبعضی گویند: اگر طواف از محّلی باالتر از ارتفاع کعبه جایز نبـود، مینموده است

شد که آن را به عنوان حّد طـواف بیـان کنـد؛ آمد و در آن صورت بر شارع الزم میحدود طواف به شمار می
چنانکه مساحت معینی از زمین مسجدالحرام را، به عنوان محدوده مطاف تعیین و مشخص کرده است و از 

گردد.همین جا صحت طواف از جای باالتر از ارتفاع کعبه کشف می
موضوعیت خود بیـت را در طـواف از هـر » ولیطفوا بالبیت العتیق«توان گفت شارع با آیه پاسخ میدر 

جهت از جمله از جنبه ارتفاع بیان نموده است و تنها در بعض روایات محـدوده مطـاف ابهـام داشـته آن را 
عصـر منتفـی بـوده تبیین نموده است عالوه این که موضوع این مسأله؛ یعنی طـواف بـاالتر از کعبـه؛ در آن

تر ذکر کردیم روایاتی که محدوده طواف را بین مقام و بیت تعیین نموده یا از باب است. و همانطور که پیش
تبیین عرف زمان شارع است و یا از موضوعاتی است که شارع در وضـع آن تصـّرف نمـوده و نظـر عـرف را 

ب اللبـث نویسد: أن الهواء له حکم القرار، وسطح کل شیء له حکم ذلک الشیء: فتجوز الصالة علی سطح المسجد اقتداًء کما تجوز فیه، وال یجوز للجنـمی١
سطح المسجد کما ال یجوز له اللبث فیه، ویصح االعتکاف فی السطح کما یصح االعتکاف فی المسجد، ولـو حلـف ال یـدخل داًرا فـدخل سـطحها فإنـهعلی

، ومعلوم أنـه یوجـد ١٤٩البقرة ...» ِم َوِمْن َحیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرا«قوله تعالی:-یحنث بذلک، ومما یدلل علی أن الهواء له حکم القرار 
بل إما هواء فی األرض أماکن منخفضة عن الکعبة، وأماکن مرتفعة عنها، وقد حصل اإلجماع علی أن من صلی فی تلک األماکن أن صالته صحیحة، وهو قد استق

.)١٦من ٢(النوازل فی الحج) (، مستجدات الحج الفقهیةeslamveb.net(سایت الکعبة، وإما قرارها.
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شود.ن محدوده میمعتبر ندانسته است و یا این که حمل بر افضلیت طواف در ای

یدات عدم جواز طواف از طبقه دومؤدالئل و م
کنیم:آیات و روایات گوناگونی ظهور در وجوب طواف دور خود بیت دارد که در زیر نقل می

آیات:
آیات گوناگونی بر موضوعیت خود بیت داللت دارد

ود بیت و دور زدن بر بـاالتر ) که ظهور دارد در چرخیدن دور خ٢٩(حج: » ولیطفوا بالبیت العتیق«آیه 
از کعبه طواف بر فضای بیت است نه خود بیت عالوه بر این که در معنای طواف احاطه بر مطوف دخالـت 

دارد و احاطه مالزم با محاذات است.
و داللت آیات زیر نیز بر موضوعیت خود بیت روشن است.

ةَ « ذي ِبَبَکّ اِس َلَلّ َل َبْیٍت ُوِضَع ِللَنّ ).٩٦(آل عمران: » ُمباَرکًا َو ُهدًي ِلْلعاَلمیَن ِإَنّ َأَوّ
ِم...«  ِتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتـَك اْلُمَحـَرّ َیّ ي َأْسَکْنُت ِمْن ُذِرّ َنا ِإِنّ ) تـا بیتـی نباشـد ٣٧(إبـراهیم: » َرَبّ

سکونت ذریه نزد آن معنا ندارد.
ِإْسَما«  ُجوِد َوَعِهْدَنا ِإَلی ِإْبَراِهیَم َو ِع الُسّ َکّ اِئِفیَن َواْلَعاِکِفیَن َوالُرّ َرا َبْیِتَي ِللَطّ ).١٢٥بقره: »(ِعیَل َأْن َطِهّ
ْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدی َواْلَقَالِئَد َذِلک ِلَتْعلَ « اِس َوالَشّ لَنّ ُموْا َأَنّ الّلَه یْعَلـُم جَعَل الّلُه اْلکْعَبَة اْلَبیَت اْلَحَراَم ِقیاًما ِلّ

َماَواِت َوَما ِفی اَألْرِض َوَأَنّ الّلَه ِبکِلّ َشیٍء َعِلیمَما  ).٩٧: (مائدة»ِفی الَسّ
ِذیَن آَمُنوْا َال ُتِحلُّ « یَن اْلَبیَت اْلَحَرامیا َأیَها اَلّ .)٨: ( مائدة»َوْا َشَعآِئَر الّلِه ...َوال آِمّ

ی آن است و هیچکس آن را به فضـای بیـت رسد که مقصود از بیت در آیات فوق جنبه فیزیکبه نظر می
) هم ٢٩(حج: » ولیطفوا بالبیت العتیق«تفسیر نکرده است و این دلیل محکمی است بر این که بیت در آیه 

خود بیت مراد است نه فضای آن.
ْأَنا ِالِءْبَراِهیَم َمَکاَن اْلَبْیِت َأْن َال ُتْشرِْک ِبی َشْیئا...« ).۹۶(آل عمران: » َو ِإْذ َبوَّ

به خاطر بیاور) هنگامی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا خانه را بنـا کنـد؛ و «(
»به او گفتیم) چیزی را همتای من قرار مده.

در این آیه مکان البیت گوید و این نشان از تفاوت مکان بیت با خود بیت است.
روایات:

یت داللت دارد.روایات گوناگونی بر موضوعیت خود ب
فرماید:علی (ع) در خطبه قاصعه در نهج البالغه می
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أالترون إن الله سبحانه إختبر األولین من لدن آدم صلوات الله علیـه إلـی اآلخـرین مـن هـذا العـالم «

مگـر .......». بأحجار التضر و التنفع، و ال تبصر و ال تسمع، فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیامـًا. 
هایی که نه زیانمندند و نه سـودمند و نـه بینـا و نـه های بشری را با سنگها و آیندهبینید خداوند گذشتهمین

ها را خانه محترم خود قرار داد، و آن را مایه استواری مردم ساخت.شنوا آزمایش کرد، این سنگ
ده است.در این روایت به صراحت بیت ساخته شده از سنگها را وسیله آزمایش قرار دا

فرمایـد: و نیز روایاتی که گوید حول بیت طواف کنید: در مرسله ابن ابی عمیر بـه نقـل از امـام (ع) می
ُه اْلَبیَت ِفی اْألَْرِض « َواَف َحْوَلُه -َخَلَق اللَّ خداوند بیت را در زمین آفرید و طواف ...» َو َجَعَل َعَلی اْلِعَباِد الطَّ

).٢٩٦/ ١٣، حرعاملی» (د.دور آن را بر بندگانش قرار دا
، ای »َما َثَواُب َمـْن َطـاَف ِبَهـَذا اْلَبیـِت -یا َأَباُن َهْل َتْدِری«فرماید در روایت ابان از امام صادق (ع) می

)۳۰۲/ ۱۳، همودانی ثواب طواف این خانه چقدراست؟ (ابان آیا می
).۳۰۴/ ۱۳، همو.» (َأنَّ َمْن َطاَف ِباْلَبیِت َخَرَج ِمْن ُذُنوِبهِ «و نیزفرمود 

چکیده استدالل این که ظهور طواف بر دور بیت، که در روایات زیادی آمـده، خـود بیـت اسـت و بـر 
گردد مگر در صورت قرینه که وجود ندارد.فضای باالتر از آن بیت اطالق نمی

گیرينتیجه
عـرف، طـواف تحقق صدق طواف موکول بر عرف است وطواف در طبقات باالتر از کعبه، بـر حسـب 

کعبه نیست در حالی که موضوع ادله شرعی طواف خود کعبه و بیت است.
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، دار إحیاء التـراث العربـی، ، بیروتجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمجواهر، محمد حسن بن باقر، صاحب
تا.چاپ هفتم، بی

۱۴۰۸، مجمع الشهید آیة الله الصـدر العلمـی، چـاپ دوم، ، قمبحوث فی شرح العروة الوثقیصدر، محمد باقر، 
ق.
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ینفخرالدین بن محمد، طریحی، ق.۱۴۱۶کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ، ، تهرانمجمع البحر

تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
.ق۱۴۰۷، دفتر انتشارات اسالمی چاپ اول، ، قم الخالف______________، 
ویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، چـاپ سـوم، ، المکتبة المرتض، تهرانالمبسوط فی فقه اإلمامیة______________، 

ق.۱۳۸۷
تا.، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول، بیالحدیثة)، قم-(ط تذکرة الفقهاءعالمه حّلی، حسن بن یوسف، 

ق.۱۴۲۰(مفاتیح الغیب)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر، 
ق.۱۴۱۲، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ ششم، ، تهرانقاموس قرآنعلی اکبر، قرشی،

، مؤسسه امام مهدی عجل اللـه تعـالی فرجـه، چـاپ اول، ، قمالخرائج و الجرائحقطب راوندي، سعید بن هبةالله، 
ق.۱۴۰۹

.۱۳۶۳، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 
ق.۱۴۲۹، دار الحدیث للطباعة و النشر، چاپ اول، دار الحدیث)، قم-(ط کلینیقوب، کلینی، محمد بن یع

ق.۱۴۱۰، مؤسسة الطبع و النشر، اول، ، بیروتبحار األنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
، دار الکتـب اإلسـالمیة، چـاپ ، تهـرانمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول_____________________، 

ق.۱۴۰۴م، دو
، مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـالم، ، بیـروتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 

ق.۱۴۰۸چاپ اول، 
تا.، دارالفکر، بیالمجموعنووی، یحیی بن شرف، 


