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طواف نساء اماميان و طواف وداع سنيان؛
گسستها و پيوستها
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(تاريخ دريافت ،2931/8/21 :تاريخ پذيرش)2931/21/12 :

چکيده
از جمله مهمترين اعمال موجود در پايان مناسك حج اماميه ،طواف نساء است .اين در
حالي است كه فقيهان مذاهب مهم اهلسنّت ،طواف ديگري به نام طواف وداع را واجب
ميانگارند .نسبت سنجي و موازنه ميان اين دو طواف و بازنگري ويژگيهاي آن دو از
دريچههاي مختلف ،مسئلهاي است نيازمند پژوهش كه بهرغم كاركردهاي فروان در
شكل گيري تصويري هر چه بهتر از باورهاي فقهي هر يك از مذاهب اسالمي و
پاسخگويي به پرسشهاي پيرامون يگانه يا دوانگاري اين طوافها ،از دايره قلمزني
دانشيان و فقهپژوهان مسلمان به دور مانده است .نوشتار پيش رو ،با مطالعهاي تطبيقي
سعي در برجسته نمودن تقابال ت و تعامال ت اين دو طواف داشته است .روشن شدن
تفاوتهايي همچون عنوان ،زمان شروع عمل ،مكلفان دو طواف ،وجوب در عمره مفرده و
آثار اين دو كه مانع از يگانه انگاشتن اين دو طواف ميگردد ،عليرغم وجود
شباهتهايي در نحوه اجرا ،شرايط و واجبا ت ،عموميت و نوع وجوب ،از جمله نتايج اين
بحث است.
کليدواژهها :طواف نساء ،طواف وداع ،اماميه ،اهلسنّت ،تفاوتها ،شباهتها.
 .1عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضويhamedhashemi91@ut.ac.ir /
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طرح مسئله
از جمله موارد بهظاهر اختالفي ميان مذاهب اسالمي ،نحوه انجام عمل حج و عمره است.
عرصهاي که ميتواند به عنوان یکي از مهمترین عوامل وحدت ميان مسلمين نقشآفریني کند ،با
انگاره ها و تصوراتي نادرست از باورها و گونه عمل دیگر مذاهب ،رنگ نفاق و جدایي به خود
گرفته است .یکي از مهمترین اختالفات در این ميان ،آخرین طواف واجب در خالل اعمال حج و
عمره است .یکي از اعمال و مناسک مهم در حج و عمره اماميه« ،طواف نساء» است .این طواف
آخرین عمل الزم براي حاج و معتمر پس از پایان دیگر مناسک است .آنچه این عمل را در نزد
فقهاي اماميه و به تبع آن نزد پيروان این مکتب ،بيش از دیگر مناسک حج مهم جلوه ميدهد ،آثار
مترتّب بر انجام این طواف نزد اماميه است.
اماميه همچون اهلسنّت بر این باور است که پس از احرام بستن حاج و معتمر و شروع
عمليات حج و عمره ،انجام اعمال چندگانهاي بر او حرام ميگردد و او حق انجام هيچ یک از آنها
را تا پایان مناسک حج و جایگاههاي تحلل آنها ندارد .یکي از محرمات احرام ،التذاذات جنسي
بهگونه عام آن است که شامل تمام موارد بهرهمندیهاي جنسي ميگردد ،بدین بيان که شخص
نمي تواند در طول روزهاي برگزاري مراسم حج به تمتعات جنسي دست یازد .بر اساس فقه اماميه
این وضعيت تا پایان عمل طواف نساء به حال خود باقي است و تنها پس از پایان طواف و نماز
طواف نساء است که شخص اجازه انجام چنين اموري را کسب ميکند.
در فقه اهلسنّت از طواف نساء به عنوان یک عمل مستقل و در عرض دیگر اعمال و مناسک
حج و عمره نامي برده نشده است؛ ازاینرو فقهاي اهلسنّت پس از پایان مناسک اصلي حج ،حکم
به حليّت تمامي محرماتِ حرامگشته با احرام ميکنند (شافعي1131 ،ق512/7 ،؛ سرخسي،
1251ق262/2 ،؛ ابنعبدالبر1251 ،ق .)135/2 ،از سوي دیگر در ميان مذاهب معروف
اهلسنّت ،سه مذهب حنفيه ،شافعيه و حنبليه طوافي را به عنوان «طواف وداع» در پایان مراسم و
مناسک حج واجب ميدانند (سرخسي1251 ،ق61/2 ،؛ انصاري1255 ،ق572/6 ،؛ ابنقدامه،
1242ق241/1 ،؛ زحيلي ،بيتا.)213/1 ،
همانندي فروان این دو طواف ،در عين تفاوت اسمي آنها ،دو پرسش را در ذهن تداعي ميکند:
نخست آنکه آیا طواف وداع اهلسنّت همان طواف نساء اماميه است که بسان برخي دیگر از
موضوعات مشترك ،نقاب اختالف به خود گرفته است؟ دو دیگر آنکه این دو طواف چه نقاط
مشترکي دارند و مرزهاي جدایي هر یک از دیگري کدام است؟
پاسخ به این پرسشها نقش مهمي در شکلگيري تصویري هرچه شفافتر از نحوه عمل
اهلسنّت و اماميه دارد و ميتواند بازنگري در اختالف نظر ميان مذاهب اسالمي در خصوص
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طواف نساء و وداع و نيز تأمل در برخي انگارههاي ناروا درباره دیگر مذاهب اسالمي را نتيجه
دهد.
بدیهي است یافتن پاسخي مناسب و روشن براي سؤال دوم ،در بخشهاي بسياري پرسش
نخست را نيز جوابگو خواهد بود؛ ازاینرو در این جستار پژوهش را بر جستجوي پيوستها و
تفاوتهاي این دو طواف با هم ،آن هم از طریق جستجو در منابع فقهي معتبر نزد هر یک از مذاهب
اسالمي بنا ميگذاریم.

ساختار و پيشينه بحث
قدم نخست در این زمينه ،یافتن گسستهاي اساسي و بنيادیني است که این دو طواف نسبت به هم
دارند و آنها را از زاویههاي گوناگون متمایز ميسازد .این تفاوتها شامل مواردي همچون نام ،زمان
انجام ،دایره مکلفان ،نحوه انجام ،نوع وجوب و ...است.
بخش بعدي این نوشتار به بررسي پيوستهاي این دو طواف ميپردازد و با ذکر شباهتهاي
موجود ميان آن دو ،سعي در برجسته نمودن جایگاه هر یک نسبت به دیگري دارد.
روشن است که به دليل گوناگوني نظرها و وجود تفاوتهاي بسيار در شماري از مباحث ،امکان
بررسي موضوع با توجه به تمامي اقوال و نظرها وجود نخواهد داشت؛ از اینرو تحليل و بررسي
در این جستار بر اساس نظر مشهور و فتواي غالب در هر یک از مذاهب و بر پایه مهمترین کتابها
و منابع انجام ميگيرد.
گام پسين این پژوهش تالش براي برقراري موازنه ميان هر یک از گسستها و پيوستهاي
موجود و پاسخگویي به سؤاالت آغازین این جستار است.
ذکر این نکته الزم است که صرف نظر از سهم بسيار اندك مطالعات تقریبي «فقه الحج»
همچون دیگر مطالعات فقه مقارن و بلکه بيش از آنها ،موضوع جستار حاضر به شکل خاص ،در
آثار فقهپژوهان متقدّم و معاصر اماميه و اهلسنّت یافت نشد؛ از همين رو افزون بر فواید کلي
مطالعات فقهي مقارن ،نو بودن موضوع در کنار ارائه تصویري روشنتر از نحوه عمل هر یک از
مذاهب اسالمي در اعمال حج و بهطور خاص در زمينه عمل طواف نساء ،آنسان که بتواند منجر
به کشف رهيافتهایي در زمينه کارکرد طواف وداع سنيان در حليت زنان گردد ،از جمله نوآوریهاي
پژوهش حاضر به شمار ميرود.

 .4تفاوتها
در این بخش برآنيم تا بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه و اهلسنّت و بررسي اقوال آنان در کتب
فقهي فریقين ،مطالعهاي مقارن و موازنهاي ميان دو طواف نساء و وداع انجام داده ،آن دو را از
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دریچههاي مختلفي همچون عنوان ،زمان ،موارد وجوب ،مکلفان ،شرایط وجوب ،ادله ،کيفيت عمل
و آثار به نظاره بنشينيم.
 .4-4عنوان
اولين تفاوتي که ميان طواف نساء در اماميه و طواف وداع در اهلسنّت مشاهده ميشود و همين
تفاوت هم شکلدهنده تصور و انگاره اختالف و افتراق عظيم این دو گشته است ،تفاوت در عنوان
است؛ چه اینکه اماميه آن را طواف نساء ميخوانند و اهلسنّت نام طواف وداع بر آن مينهند.
گمان مي رود که بازگشت تفاوت عنوان در این دو طواف ،به نوع اثر یا آثاري که هر یک از این
دو گروه بر آنان مترتب ميدانند ،باشد؛ چنانکه اماميه آن را طواف نساء مينامند ،ازآنرو که
بهوسيله آن ،حليت نساء پس از حرمت آن بهوسيله احرام حاصل ميگردد (حلي1212 ،ق،
125/8؛ حلي1215 ،ق )162/11 ،و اهلسنّت آن را طواف وداع یا طواف صدر ميخوانند،
ازآنرو که در هنگام وداع یا صدور حجاج انجام ميگردد (سرخسي1251 ،ق61/2 ،؛ انصاري،
1255ق572/6 ،؛ ابنقدامه1242 ،ق283/1 ،؛ زحيلي ،بيتا.)213/1 ،
در اینجا الزم است نگاهي به اولين استعماالت این عناوین در ميان اماميه و اهلسنّت داشته
باشيم .در اماميه اولين بار نام طواف نساء در کتاب فقه الرضا منسوب به امام عليبنموسي
الرضا آمده است (فقه الرضا1246 ،ق .)512 ،در این کتاب چهار بار عنوان طوافالنساء آمده
و احکام مربوط به آن بيان شده است (همان557 ،556 ،512 ،و .)514پس از آن اولين کتاب
معتبر فقهي در اماميه که نام طواف نساء در آن برده شده ،کتاب مسائل علي بن جعفر است
(عریضي1243 ،ق )141 ،که نسبت به منبع پيشين از اعتبار بيشتري برخوردار است؛ 5ازاینرو
بهتر آن است که اولين کتاب فقهي را که عنوان طواف نساء در آن برده شده است ،همان کتاب
مسائل علي بن جعفر بدانيم.
در اهلسنّت بر اساس کاوشهاي انجامگرفته به نظر ميرسد که ميتوان کتاب الموطأ مالک را
اولين کتاب دربردارنده عنوان طواف وداع دانست (مالک1211 ،ق .)535/5 ،این مطلب خبر از
تفاوت اسمي این دو عمل ،از همان سالهاي نخستين شکلگيري هر یک از مذاهب اسالمي
ميدهد.
 .5پيرامون کتاب فقه الرضا و اعتبار آن ،اقوال و اختالف نظرهاي فراواني وجود دارد که مانع از استناد محکم و قوي
ميگردد (ر.ك :استادي1165 ،ش).
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 .2-4زمان
 .4-2-4زمان شروع عمل

بر اساس اقوال فقهاي اماميه ،طواف نساء در حالت اختيار پس از پایان دیگر مناسک حج
الزماالجرا ميگردد (طوسي1244 ،ق547 ،؛ کيدري1216 ،ق )122 ،و در صورت ضرورت ،قبل
از دو وقوف نيز قابل انجام است (حلي1215 ،ق)214/14 ،؛ اما در ميان اهلسنّت طواف وداع
درست زماني ضرورتِ انجام پيدا ميکند که شخص قصد وداع با خانه خدا را داشته باشد
(سرخسي1251 ،ق61/2 ،؛ ابنقدامه1242 ،ق283/1 ،؛ فيروزآبادي شيرازي1241 ،ق73/1 ،؛
انصاري1255 ،ق244/1 ،؛ زحيلي ،بيتا )213/1 ،که ممکن است این زمان بدون فاصله با پایان
دیگر مناسک باشد و ممکن است با آن فاصلهاي حتي چندروزه داشته باشد .به هر روي یکي از
تفاوتهاي ميان طواف نساء و طواف وداع در زمان شروع وجوب آن است که در طواف نساء،
منسجمتر و منظمتر و در طواف وداع نامعلوم و نامشخص و منوط به قصد شخص مکلف است.
 .2-2-4زمان اجزاء

مطلب دیگر پيرامون تفاوتهاي زماني این دو طواف ،در زمان مجزي بودن انجام آنهاست .براي فهم
بهتر این مطلب الزم است گفته شود که هر یک از طوافهاي نساء و وداع در زماني مشخص جواز
انجام و اجرا پيدا ميکنند که این زمان در هر دو ،بعد از پایان مناسک و اعمال و وقوفين است؛ اما
این جواز تا چه وقت ادامه دارد و تا چه زماني ميتوان آن را انجام داد؟
در اماميه این زمان حتي پس از بازگشت حاجي به وطن خویش ادامه دارد و او در صورتي
که این طواف را انجام نداده باشد ،در صورت امکان باید خودش آن را انجام دهد یا آنکه شخص
دیگري را به عنوان نایب مأمور انجام این طواف نماید (حلبي1241 ،ق132 ،؛ ابنادریس حلي،
1214ق618/1 ،؛ حلي1211 ،ق .)542/2 ،البته در برخي منابع هم سخن از قضاي طواف نساء
در صورت از دنيا رفتن شخص پيش از انجام طواف توسط خود او یا نایبش آمده است (طوسي،
تهذیب االحکام1247 ،ق .)522/2 ،در هر صورت کفارهاي که در فقه اماميه بر ترك این طواف
مترتّب است ،تا زمان نزدیکي و بهرهمندي جنسي بر شخص واجب نميشود؛ حتي اگر این امر با
فاصلهاي بسيار طوالني از پایان مناسک حج و بازگشت حجاج صورت بگيرد.
در اهلسنّت زمان جواز انجام طواف وداع تا زمان عبور شخص مکلف از ميقات یا به مقدار
مسافتي که مسافر محسوب گردد و نمازش شکسته شود ،در راه بازگشت به وطن براي اهل آفاق
یا در مسير سفر دیگر براي اهل مکه باقي است (ابنقدامه1242 ،ق283/1 ،؛ انصاري1255 ،ق،
572/6؛ شافعي1131 ،ق .)137/5 ،پيش از این زمان ،در هر مکاني که شخص به یاد آورد که
طواف وداع را انجام نداده است ،ميتواند برگردد و آن را به جا بياورد (همان) .بر این اساس اگر
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شخص از ميقات یا حد ترخص عبور کند و التفاتي به عدم انجام طواف وداع پيدا نکند و درنتيجه
براي انجام آن باز نگردد ،باید در ازاي ترك طواف وداع یک گوسفند قرباني نماید (همان).
 .9-4وجوب در عمره مفرده
ميدانيم که طواف نساء و وداع في الجمله در برخي از اقسام حج و عمره واجب هستند .حال این
سؤال مطرح ميشود که آیا در تمام انواع حج و عمره که طواف نساء واجب است ،طواف وداع هم
واجب است و بالعکس یا خير؟ بررسي این مسئله ميتواند منتهي به فهم تفاوتها و شباهتهایي ميان
این دو طواف در ناحيه موارد وجوب آن دو گردد.
بر اساس قول مشهور فقهاي اماميه ،این طواف در مجموعه اعمال تمامي اقسام حج و عمره
مفرده به چشم ميخورد و تنها عمره تمتع است که طواف نساء در آن وجود ندارد (شریف
مرتضي1212 ،ق522 ،؛ طوسي ،الخالف1247 ،ق161/5 ،؛ مقدس اردبيلي1241 ،ق112/7 ،؛
سبزواري1251 ،ق116/1 ،؛ سبزواري1527 ،ق621/5 ،؛ بحراني1242 ،ق581/17 ،؛ حلي،
1211ق141/2 ،؛ محققداماد1241 ،ق .)283/1 ،این مطلب در رابطه با حج قران و افراد نيز
صادق است (محقق حلي1248 ،ق)511/1 ،؛ البته برخي هم انجام طواف نساء را در عمره تمتع
موافق احتياط ميدانند و برخي دیگر از فقهاي اماميه ،قائل به وجوب آن گشتهاند (مجلسي،
1212ق )167/8 ،و درنهایت عدهاي دیگر هم قائل به عدم وجوب آن در دو قسم عمره مفرده و
تمتع شدهاند (نجفي1242 ،ق .)246/13 ،آنچه مهم است اینکه اکثر فقهاي اماميه در عمره تمتع
طواف نساء را واجب نميدانند.
فقهاي اهلسنّت انجام طواف وداع را اگرچه در اقسام مختلف حج به شرط قصد وداع و خروج
حاجّ ،واجب ميدانند ،در عمره مفرده ،وجوبي براي طواف وداع قائل نيستند (سرخسي1251 ،ق،
61/2؛ عثيمين1258 ،ق .)138/7 ،ذکر این نکته الزم است که بسان دیگر مباحث فقهي ،در این
مسئله هم رأي مخالف وجود دارد و عدهاي از فقهاي اهلسنّت در عمره مفرده هم طواف وداع را
واجب ميدانند (کاساني1385 ،م557/5 ،؛ عثيمين1258 ،ق)138/7 ،؛ اما چنانچه گفته شد ،نظر
مشهور استحباب و عدم وجوب آن در عمره مفرده است.
با توجه به این مطالب ميتوان یکي از تفاوتهاي موجود ميان طوافهاي نساء و وداع را در
وجوب طواف نساء در عمره مفرده و عدم وجوب طواف وداع در این عمره دانست.
 .1-4مکلفان طواف نساء و وداع
اولين تفاوت موجود در این قسمت در زمينه زنان حائض است .در اماميه طواف نساء بر تمامي
مکلفاني که اعمال حج انجام ميدهند ،بدون هيچگونه استثنائي واجب است .تنها تخفيفي که در
این زمينه داده شده است ،براي دو گروه مضطرین و زنان حائض است که برخي احکام سهلتر
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بدانها اختصاص یافته است (طوسي1187 ،ق123/1 ،؛ طوسي1244 ،ق521 ،؛ ابنادریس حلي،
1214ق272/1 ،؛ ابنفهد حلي1247 ،ق.)548/5 ،
مهمترین این احکام ،جواز تقدیم طواف نساء بر دیگر اعمال و وقوفين است (ابنادریس حلي،
1214ق272/1 ،؛ محقق حلي1248 ،ق526/1 ،؛ حلي1211 ،ق547/2 ،؛ ابنفهد حلي،
1247ق)543/5 ،؛ بر این اساس اگر زن بداند که در صورت رفتن به عرفات و وقوف در آنجا یا
در هنگام وقوف در منا و در روز عيد حيض خواهد شد و اعمالش ناقص ميماند ،ميتواند پيش
از آنکه به سمت عرفات حرکت کند ،طوافها و سعياش را انجام دهد .همچنين اگر زن قبل از
وقوف در عرفات مطلع نشود و در همان هنگام وقوف در عرفات یا منا حائض گردد ،با توجه به
اینکه طوافها و سعياش را انجام نداده است و براي طواف هم طهارت الزم است ،وظيفه این
شخص گرفتن نایب است تا طوافها را براي او انجام دهد .ازآنجاکه در سعي صفا و مروه طهارت
شرط نيست ،زن ميتواند سعي را با رعایت ترتيب انجام دهد؛ بدینصورت که ابتدا مطمئن شود که
نایبش طواف زیارت و نماز آن را انجام داده است ،سپس خود سعي را انجام دهد و در ادامه
نایب ،طواف نساء و نماز آن را انجام دهد (فالح زاده1178 ،ش.)181 ،
استدراکي که در این قسمت وجود دارد ،درباره زني است که وقوفين را سپري کرده و از
مناسک خود تنها طواف نساء را انجام نداده است و در حال انجام نساء ،پس از اتمام چهار شوط
طواف حيض ميگردد .فقهاي اماميه درباره این زن حکم به کفایت همان مقدار طواف دادهاند و
گرفتن نایب براي او یا اعاده طواف را الزم ندانستهاند (طوسي ،تهذیب االحکام1247 ،ق،
137/2؛ ابنحمزه1248 ،ق)135 ،؛ البته در برخي روایات درباره زني که طواف نساء انجام نداده
است و همسفران و کاروان او در حال رفتن هستند ،حکم به اتمام حج و عدم نياز به طواف نساء
داده شده است (حرّعاملي1243 ،ق .)244/3 ،برخي از فقهاي اماميه بر اساس همين روایات
حکم صادر کردهاند (حلي1242 ،ق.)544 ،
در ميان اهلسنّت وجوب طواف وداع از زنان حائض بهطورکلي برداشته شده است (سرخسي،
1251ق61/2 ،؛ شافعي1131 ،ق137/5 ،؛ انصاري1255 ،ق572/6 ،؛ ابنقدامه1242 ،ق،
 .)283/1پشتوانه این حکم همان روایتي است که اصل وجوب طواف وداع را ثابت مينماید؛ البته
بر اساس نقلي که به صيغه مجهول وارد شده است (بخاري1247 ،ق.)652/5 ،
تفاوت دیگري که ميان طواف نساء و طواف وداع در قسمت مکلفان وجود دارد ،درباره محل
سکونت حجاج است .فقهاي اماميه تمامي افراد حاضر در مناسک حج را موظف به انجام طواف
نساء ميدانند؛ حال آنکه مشهور فقهاي اهلسنّت ،طواف وداع را تنها بر آفاقيها و کساني که اهل
مکه نيستند یا قصد اقامت در آن را ندارند ،واجب ميدانند (همان)؛ البته این در صورتي است که

67

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 5

آنان قصد خروج از مکه را نداشته باشند؛ در غير این صورت چه بر اهل مکه و چه غير آنان این
طواف واجب خواهد بود (زحيلي ،بيتا.)216/1 ،
استدالل اماميه ،چه در قسمت قبل و چه در این زمينه ،شمول ادله وجوب طواف نساء بر
تمامي افراد و اقشار است .اهلسنّت با این دليل که براي شخصي که مقيم شهر مکه است یا قصد
اقامت دارد ،وداع صدق نميکند ،وجوب این طواف را از آنان ساقط ميدانند (ابنقدامه1242 ،ق،
.)283/1
 .5-4ادله
هر گروه از فقهاي اماميه و اهلسنّت ،براي اثبات وجوب طواف نساء و وداع از ادله فقهي برگرفته
از منابع معتبر فقه نزد هر فرقه بهره بردهاند .با موازنه و مقایسه ميان این ادله ،برخي تفاوتهاي ميان
این دو طواف از منظر ادله اثباتگر هر کدام به شکل زیر هویداتر ميگردد.
استدالل اماميه براي وجوب طواف نساء در قسمت سنت ،بر اساس باورهاي کالمي و اعتقادي
آنان و بر پایه احادیث و روایاتي است که از اهل بيت عصمت و طهارت صادر گشته است
(کليني1247 ،ق215/2 ،؛ ابنبابویه1211 ،ق .)221/5 ،این در حالي است که پشتوانه استدالل
اهلسنّت در وجوب طواف وداع ،روایت معروفي است که از رسول خدا به طرق مختلف
روایت گشته است (شافعي1131 ،ق184/5 ،؛ انصاري1218 ،ق.)527/1 ،
استدالل دیگري که برخي بزرگان از فقهاي اماميه همچون شيخالطائفه در جهت اثبات وجوب
طواف نساء را ذکر کردهاند ،اجماع اماميه بر وجوب این طواف است (طوسي ،الخالف1247 ،ق،
.)161/5
در ميان فقهاي اهلسنّت ،فقيهي که بهطور صریح اجماعي بودن وجوب طواف وداع را جزئي
از ادله وجوب آن بداند ،یافت نشد .آنان در بسياري موارد صرفاً گزارشي از رأي اکثریت و
جمهور علماي اهلسنّت بر وجوب طواف وداع دادهاند (زحيلي ،بيتا213/1 ،؛ بخاري قنوجي،
بيتا575/1 ،؛ البحوث العلميه1251 ،ق)265/7 ،؛ ازاینرو اگر این گزارش را نوعي استدالل آنان
در جهت اثبات وجوب طواف وداع نخوانيم ،ميتوان یکي از تفاوتهاي ميان این دو طواف در
قسمت ادله را بهرهگيري طواف نساء از دليلي به نام اجماع و استفاده نکردن دیگري از این دليل
دانست.
 .6-4کيفيت عمل
نحوه انجام دو طواف نساء و وداع در اماميه و اهلسنّت از مشترکات و شباهتهاي بسياري
برخوردار است .این همانندي تا بدانجاست که شبهه وحدت و یگانگي این دو طواف را در عين
تغایر عنوان در ذهن ایجاد ميکند؛ با این حال این دو طواف تفاوتهایي هم در نحوه انجام دارند.
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نخستين تفاوت در این قسمت درباره نحوه نيت شخص در هنگام شروع عمل است؛ چه اینکه
در طواف نساء شخص نيت ميکند که طواف نساء انجام دهد و در طواف وداع شخص نيت ميکند
که طواف وداع انجام دهد .واضح است که این تفاوت در نيت ،ریشه در تفاوت عنوان در این دو
طواف دارد؛ لذا اگر فرض را بر این ميگذاشتيم که نام این دو طواف یکسان بود ،همانند آنچه در
مورد طواف زیارت جریان دارد ،هيچگونه تفاوتي ميان این دو طواف از ناحيه نيت عمل پدیدار
نميگشت.
تفاوت مهم دیگري که در این قسمت ذکر آن الزم به نظر ميآید ،مربوط به بحث نماز طواف
در هر یک از طوافهاي نساء و وداع است .فقهاي اماميه بر لزوم انجام نماز طواف نساء ،پس از
پایان خود آن اتفاق نظر دارند (اشتهاردي1217 ،ق .)522/52 ،در ميان اهلسنّت در مورد نماز
طواف وداع دو قول وجود دارد ،عدهاي قائل به وجوب آن هستند .مستند این قول روایتي است از
رسول خدا که فرمودند« :وليصل الطائف لکل اسبوع رکعتين» :شخص طوافکننده براي هر
شوط دو رکعت نماز بگزارد .مشابه این روایت در منابع اماميه نيز وارد شده است (حرّعاملي،
1243ق.)174/11 ،
شمار دیگري از فقهاي اهلسنّت عليرغم قبول وجوب نفس طواف وداع ،قائل به استحباب
نماز آن هستند (جزیري1246 ،ق)622/1 ،؛ گرچه از کلمات برخي فقهاي شافعي مذهب چنين بر
ميآید که آنان نماز طواف را بهطورکلي مستحب ميدانند (عيطه ،بيتا.)728/1 ،
در اماميه بهصورت شامل و عام گفته ميشود که محل انجام نماز طواف باید حتماً پشت مقام
ابراهيم باشد (نجفي1242 ،ق .)112/13 ،این در حالي است که در اهلسنّت ،حتي قائالن به
وجوب نماز طواف ،انجام آن را در هر جایي از مسجدالحرام ،جایز ميدانند (جعفرپيشهفرد،
1188ش)177 ،؛ اگرچه انجام نماز پشت مقام ابراهيم نزد آنان نيز با فضيلتتر از دیگر مکانهاست
(عيطه ،بيتا.)728/1 ،
برخي دیگر از تفاوتهاي ميان دو طواف نساء و وداع اختصاص به این دو طواف ندارد و در
تمامي اقسام و انواع طوافهاي مشروع مشاهده ميگردد .برخي از این تفاوتها پيرامون نحوه پوشش
در هنگام طواف ،برخي دیگر مربوط به مطاف و حدود آن است و برخي دیگر هم به مسائلي
بسيار جزئيتر نظير جواز انجام طواف در باالي بام کعبه ميپردازد (همان .)177-171/1 ،بررسي
یکایک این تفاوتها که ميان انواع طوافهاي مشروع نزد مذاهب اسالمي مشترك هستند ،از حوصله
نوشتار پيشِ رو خارج است و پرداختن به آنها ،نوشته را به مسيري غير از اهداف مطلوب آن
هدایت ميکند.
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 .7-4کفایت
بر اساس ظاهر اقوال فقهاي اماميه ،انجام طواف زیارت یا افاضه کفایت از طواف نساء نميکند.
این بدان معناست که شخص نميتواند بدین دليل که طواف زیارت را انجام داده است ،اقدام به
ترك طواف نساء نماید .در ميان اهلسنّت ،بنا بر یکي از دو قولي که در مسئله وجود دارد ،انجام
طواف زیارت در آخرین مرحله ميتواند مجزي و کفایتکننده از طواف وداع باشد (ابنقدامه،
1242ق .)283/1 ،این فرض در صورتي ميتواند صحيح باشد که حاجي سعي را پيشتر انجام
داده باشد و تنها طواف زیارت را در مرحله آخر انجام دهد .استدالل این قول آن است که طبق
روایت نبوي اثباتگرِ وجوب ،طواف وداع باید آخرین عمل حاجي طواف خانه خدا باشد و در
صورت انجام طواف زیارت هم ،چنين کاري صورت گرفته و این امر امتثال شده است (همان).
استدالل مخالفان این قول هم این است که دو طواف زیارت و وداع ،دو طواف واجب هستند و
هر کدام در جاي خود ضرورت اجرا دارند و تعيين نيت نيز در هر کدام جداگانه الزم است؛
بنابراین با انجام یکي نميتوان حکم به کفایت از انجام دیگري کرد (همان).
تفاوت دیگري که در این زمينه وجود دارد این است که اماميه انجام طواف نساء را مجزي از
طواف زیارت نميدانند؛ حال آنکه جمهور علماي اهلسنّت قائل به کفایت طواف وداع از طواف
زیارت هستند (زحيلي ،بيتا.)216/1 ،
 .0-4آثار
آثار مترتّب بر طواف همچون هر عمل عبادي دیگري در دو قسم آثار اتيان و آثار ترك قابل
پيگيري است؛ ازاینرو در این قسمت تفاوتهاي این دو طواف را از این دو منظر به بحث خواهيم
گذاشت.
 .4-0-4آثار اتيان

مهمترین تفاوت طواف نساء و وداع پس از تفاوت در عنوان ،اختالف در آثار مترتّب بر آن
دوست .این اختالف باعث شده است تا برخي از بزرگان اماميه در نقد این احتمال که این دو
طواف متحد و یگانه هستند ،تنها و تنها به همين تفاوت در آثار مترتب بر هر یک از آن دو اشاره
نمایند (شریف مرتضي1212 ،ق.)522 ،
تمامي فقهاي اماميه بهجز ابنابيعقيل عماني (ابنابيعقيل1211 ،ق127 ،؛ حلي1211 ،ق،
141/2؛ مازندراني1253 ،ق ،)272/2 ،در این مطلب که حليت بهرهمندیهاي جنسي در مناسک
حج با انجام طواف نساء اتفاق ميافتد ،اتفاق نظر دارند (شریف مرتضي1212 ،ق522 ،؛ طوسي،
الخالف1247 ،ق161/5 ،؛ مقدس اردبيلي1241 ،ق112/7 ،؛ سبزواري1251 ،ق116/1 ،؛
سبزواري1527 ،ق621/5 ،؛ بحراني1242 ،ق581/17 ،؛ حلي1211 ،ق141/2 ،؛ محققداماد،
1241ق.)283/1 ،

طواف نساء اماميان و طواف وداع سنيان؛ گسستها و پيوستها

69

این مسئله مهمترین اثري است که ميتوان آن را در شمار اثرهاي انجام طواف نساء ذکر نمود.
اهميت این اثر و جایگاه آن نزد اماميه تا بدانجاست که نام و عنوان این طواف برگرفته از این اثر
است.
از سوي دیگر در اهلسنّت شاید بتوان مهمترین اثر انجام طواف وداع را وداع و پایان اعمال
دانست؛ ازاینرو چنانچه مشهود است ،طواف وداع نقشي در حليت محرمات احرام و ...ندارد .در
حالي وداع با کعبه در اهلسنّت به پشتوانه روایت نبوي معروف واجب گشته است که اماميه آن را
امري مستحب ميدانند .همين مسئله و نبودن اثري روشن و ملموس جز وداع با خانه خدا ،باعث
شده است که برخي از بزرگان فقه اماميه تلویحاً بر اهلسنّت اشکال کنند که اگر این طواف واجب
است ،باید نقشي روشن تر در انجام مراسم حج و پایان محرمات آن ایفا کند؛ حال آنکه شما خود
اثر دیگري براي آن قائل نيستيد (شریف مرتضي1212 ،ق.)522 ،
به هر روي یکي دیگر از تفاوتهاي مهم ميان این دو طواف که سهم زیادي در دوري و بعيد
انگاشتن وحدت این دو عمل داشته است ،تفاوت در آثار انجام هر یک از آنهاست.
 .2-0-4آثار ترک

چنانچه پيش از این هم اشاره شد ،در فقه اماميه انجام طواف نساء تا زماني که حاجي به وطن
بازگردد یا حتي بعد از آن ،در صورتي که خود توانایي انجام دوباره مناسک را داشته باشد یا با
گرفتن نایب ،جایز است (حلبي1241 ،ق132 ،؛ حلي1211 ،ق)542/2 ،؛ ازاینرو واژه ترك
درباره این طواف زماني معنا خواهد داشت که آن را با اثر مترتّب بر آن -که حليت نساء است-
مقایسه نمایيم؛ به بيان روشنتر آن زمان ميتوان ادعاي ترك طواف نساء بهطورکلي نمود که
شخص بهرهمندیهاي جنسي داشته یا اموري را که منحصراً با این طواف براي او حالل ميگشته
است ،انجام داده باشد .در این صورت است که با صدق این عنوان و انجام یکي از آن محرمات
توسط شخص ،او مأمور به پرداخت کفاره خواهد بود که در وطي عبارت از قرباني کردن یک شتر
یا گاو است (طوسي1187 ،ق117/1 ،؛ فيض کاشاني1246 ،ق.)683/11 ،
اما با بررسي و نگاهي محققانهتر ،متوجه این مطلب خواهيم شد که این کفاره اثر ترك طواف
نساء نيست؛ بلکه شخص این کفاره را در ازاي انجام یکي از محرمات احرام که ممکن است تا آن
زمان هم ادامه پيدا کرده باشد ،پرداخت خواهد نمود .شاهد بر این مدعا آن است که حاجّ و معتمر
از ابتداي دخول در احرام و حتي زماني که هنوز طواف نساء بر او واجب نگشته است ،اگر به
سراغ یکي از تمتعات جنسي برود ،همين کفاره بر او الزماالجرا خواهد بود؛ بنابراین ميتوان
چنين ادعا نمود که در فقه اماميه بر ترك طواف نساء اثر مستقيمي مترتّب نيست.
همين مسئله باعث شده است تا نگارنده فرضيه توقف وجوب طواف نساء به قصد بهرهمندي از
تمتعات جنسي را ارائه کند .از جمله مهمترین نتایج پذیرش این فرضيه ،عدم نياز به انجام طواف
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نساء و حکم به صحت حج در مورد کسي است که قصد استمتاع و بهرهمندیهاي جنسي و نظير آن
را پس از پایان مناسک حج خویش نداشته باشد.
اشکالي که دامنگير این مطلب ميشود ،این است که در صورت پذیرش این فرضيه باید قائل
شویم که طواف نساء براي شخصي که از همان ابتدا قصد بهرهمندیهاي جنسي را نداشته است،
بهطورکلي وجوب نخواهد یافت .این در حالي است که فقدان اثري وضعي همچون کفاره و ...در
صورت ترك این طواف نميتواند نشانگر عدم وجوب آن باشد .از سوي دیگر در فقه اهلسنّت،
ترك طواف وداع با عبور حجاج از ميقات یا حد ترخص مصداق پيدا ميکند (انصاري1255 ،ق،
572/6؛ شافعي1131 ،ق137/5 ،؛ ابنقدامه1242 ،ق283/1 ،؛ زحيلي ،بيتا .)213/1 ،اثري که
بر ترك طواف وداع در ميان مذاهب اهلسنّت که قائل به وجوب آن هستند ،بيان شده ،قرباني
کردن یک گوسفند است (انصاري1255 ،ق572/6 ،؛ شافعي1131 ،ق137/5 ،؛ زحيلي ،بيتا،
.)213/1
بر فرض پذیرش مدعاي فوق پيرامون طواف نساء و مترتب نبودن اثري مستقيم بر ترك این
طواف ،یکي از تفاوتهاي ميان این دو طواف وجود کفاره در صورت ترك طواف وداع و عدم آن
در صورت ترك طواف نساء است.

 .2شباهتها
 .4-2عدم کفایت انجام طواف ،پيش از فرارسيدن زمان وجوب
در اماميه زمان ان جام طواف نساء پس از انجام مناسک طواف زیارت و نماز آن و سعي ميان صفا
و مروه و اعمال روز عيد قربان است .تقدیم این طواف بر این اعمال در حالت اختيار و
غيراضطرار ،بنا بر نظر مشهور اماميه ،جایز نيست (طوسي1187 ،ق123/1 ،؛ طوسي1244 ،ق،
521؛ ابنحمزه1248 ،ق172 ،؛ محقق حلي1248 ،ق526/1 ،؛ حلي1254 ،ق236/1 ،؛ حلي،
1212ق.)121/8 ،
همچنين چنانکه ميدانيم ،در اهلسنّت پس از قصد شخص براي وداع با خانه کعبه طواف
وداع واجب ميگردد .این مسئله بازگشت به روایت نبوي دارد که مهمترین دليل اثبات وجوب این
طواف در اهلسنّت است .در این روایت ،آخرین عمل وداع با خانه و مکه معرفي شده است .نوع
بيان در این روایت باعث گشته است که فقهاي اهلسنّت براي انجام این طواف دقيقاً در هنگام
وداع با خانه اهميت ویژه اي قائل شوند و مقدم کردن آن را بر دیگر اعمال جایز ندانند .چنانکه
آنان در فرضي که شخص پس از قصد ترك مکه و مسجدالحرام ،اقدام به تجارت و خرید کند یا
حتي اندکي صبر نماید و در روز بعد مکه را ترك کند ،طواف وداع او را مجزي نميدانند؛ چراکه
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طواف او درست در هنگام وداع صورت نگرفته است (کاساني1385 ،م226/2 ،؛ عيطه1243 ،ق،
718/1؛ ابنقدامه1242 ،ق283/1 ،؛ زحيلي ،بيتا.)254/1 ،
به هر روي چه در اماميه و چه در اهلسنّت ،در حالت عادي انجام طواف نساء و وداع پيش از
زمان تعيينشده براي آنها مجاز و مکفي نيست.
 .2-2موارد وجوب
یکي از مواردي که ميتواند جایگاه وجود مشابهتهایي ميان دو طواف نساء و وداع باشد ،حج و
عمرههایي است که هر یک از این دو طواف در پایان آنها واجب ميگردند.
در اماميه ،به اجماع علما ،طواف نساء در تمامي اقسام سهگانه حج واجب است (محقق حلي،
1248ق511/1 ،و526؛ حلي1214 ،ق .)156/1 ،در اهلسنّت نيز در انواع حجهاي قران ،افراد و
تمتع طواف وداع واجب است ،البته با فرض قصد خروج و وداع داشتن حجاج؛ چه اینکه چنانچه
بارها بدان اشاره گشته است ،طواف وداع در اهلسنّت منوط به مسئله وداع و خروج از مکه
است.
یکي دیگر از شباهتهاي فقه اماميه و اهلسنّت در این قسمت این است که هر دو گروه ،دو
طواف نساء و وداع را در عمره تمتع واجب نميدانند.
 .9-2اصل وجوب و نوع آن
اولين مشابهت ميان این دو طواف در این قسمت همان اصل وجوب این دو طواف است .هم در
اماميه و هم در اهلسنّت ،اکثریت فقها قائل به وجوب طواف نساء و طواف وداع هستند.
همچنين اماميه قائل هستند که طواف نساء در پایان مناسک حج واجب است ،اما این واجب از
قِسم واجبات رکن در حج نيست؛ ازاینرو ترك آن ضرري را متوجه تماميت حج شخص مکلف
نخواهد کرد (فاضل هندي1216 ،ق282/2 ،؛ خویي1218 ،ق.)127/53 ،
در اهلسنّت نيز ،عليرغم قول به وجوب آن در ميان حداقل سه تن از ائمه معروف اهلسنّت،
کسي آن را از جمله واجبات رکن در آیين حج نميداند؛ ازاینرو در صورت ترك آن کسي حج
شخصِ تارك را مخدوش یا باطل نميانگارد .بر این اساس اولين شباهت ميان این دو طواف در
این بحث ،اصل وجوب هر دو و پس از آن در رکن نبودن آن دو است.
با توجه به آنچه در قسمت تفاوتهاي نوع وجوب دو طواف نساء و وداع گفته شد ،در اماميه
زمان وجوب طواف نساء پس از انجام دیگر مناسک حج است؛ بنابراین زمان مشخصشده براي
این طواف منوط به پایان مناسک پيشين است؛ این در حالي است که در اهلسنّت زمان وجوب
طواف وداع هنگام خداحافظي و وداع با خانه خداست .حال با توجه به این مطلب ،اگر این نوع
تعيين زمان را توقيت بدانيم ،ميتوانيم هر دوي این طوافها را از قِسم واجبهاي موقت بدانيم؛ بدین
ترتيب ميتوان گفت که یکي از شباهتهاي ميان این دو طواف ،موقت بودن وجوب آن دوست.
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 .1-2ادله
قرآن مهمترین منبع استخراج احکام و قوانين شرعي و الهي ،از ادله مشترك براي اثبات وجوب دو
طواف نساء و وداع است .تنها آیهاي از قرآن کریم که مورد استناد هر دو گروه اماميه و اهلسنّت
قرار گرفته است ،آیه  53از سوره مبارکه حج است که خداوند متعال در آن چنين ميفرماید« :ثُمَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (حج :)53 ،سپس باید آلودگيهایشان را
برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد خانۀ گرامى کعبه طواف کنند.
فقيهان اماميه در جهت اثبات وجوب طواف نساء ،اگرچه عموماً خود بهصورت مستقيم به
آیات قرآن اشاره نکردهاند ،ازآنرو که بهترین مفسران و تبيينکنندگان قرآن را اهل بيت عصمت و
طهارت ميدانند ،با استناد به تفاسير آنان ،از این آیه براي مراد خویش بهره بردهاند .شمار
زیادي از مفسران اماميمذهب نيز تعبير «وَ لْيَطَّوَّفُوا» در این آیه شریفه را به طواف نساء تفسير
کردهاند (طبرسي1177 ،ش22/1 ،؛ طيب1178 ،ش532/3 ،؛ حسيني شيرازي1251 ،ق.)127 ،
در ميان فقيهان اهلسنّت کسي همانند اماميه مستقيماً بدین آیه استناد نکرده است ،اما بسياري
از مفسران اهلسنّت عبارت «وَ لْيَطَّوَّفُوا» را به معناي طواف وداع دانستهاند (زحيلي1218 ،ق،
137/17؛ زمخشري1247 ،ق121/1 ،؛ قطب1215 ،ق .)5254/2 ،بر این اساس ميتوان یکي از
نقاط مشترك ميان دو طواف نساء در اماميه و وداع در اهلسنّت را بهرهمندي از دليل مشترك که
قرآن باشد ،دانست.
 .5-2آثار ترک
در ميان آثار هر یک از دو طواف نساء و وداع در بخش آثار ترك این دو ،ميتوان مواردي از
تشابه را جستجو نمود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
نخستين مشابهتي که در زمره آثار ترك این دو طواف مشاهده ميگردد ،لزوم بازگشت و انجام
آن است .هم در اماميه و هم در اهلسنّت در صورتي که شخص از روي عمد یا جهل طواف نساء
و وداع را انجام ندهد ،موظف است برگردد و شخصاً آن را انجام دهد .هرچند این لزوم بازگشت
در اماميه طبق یکي از دو قول (حسيني شاهرودي1245 ،ق )266/2 ،بدون حد و مرز زماني و
مکاني و در اهل سنّت تا هنگام عبور از ميقات یا حد ترخص شرعي ادامه دارد و پس از آن ،این
پرداخت کفاره است که بر عهده شخص ميآید (ابنقدامه1242 ،ق283/1 ،؛ انصاري1255 ،ق،
572/6؛ شافعي1131 ،ق137/5 ،؛ زحيلي ،بيتا.)213/1 ،
قول دیگري که پيرامون زمان انجام طواف نساء در اماميه وجود دارد ،پایان وقت انجام آن را
انتهاي ایام تشریق ميداند (حلي1211 ،ق542/2 ،؛ کيدري1216 ،ق.)122 ،
لزوم پرداخت کفاره و قرباني کردن مورد دیگري است که ميتواند به عنوان مشابهت ميان این
دو طواف در صورت ترك هر یک از آن دو عنوان گردد .در اماميه اگر شخص به وطن بازگردد و
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طواف نساء انجام نداده باشد و از التذاذات جنسي بهره گيرد ،ملزم به پرداخت کفاره است (طوسي،
1187ق177/1 ،؛ فيض کاشاني1246 ،ق)683/11 ،؛ اما در اهلسنّت این کفاره به محض خروج
از ميقات و صدق عنون ترك طواف وداع بر عهده شخص وارد ميآید (ابنقدامه1242 ،ق،
283/1؛ انصاري1255 ،ق572/6 ،؛ شافعي1131 ،ق137/5 ،؛ زحيلي ،بيتا.)213/1 ،

نتيجه
 .1موارد یادشده گوشهاي از تفاوتها و شباهتهاي ميان دو طواف نساء در اماميه و وداع در
اهلسنّت از ابعاد گوناگون بود .از مرور مطالب ذکرشده چنين بر ميآید که عليرغم وجود
شباهتهایي در قسمت نحوه اجراي این دو طواف ،شرایط و واجبات ،عموميت وجوب آن براي
مکلفان ،نوع وجوب و ،...دو طواف نساء و وداع در زمينههاي مختلف تفاوتهایي نيز با هم دارند.
 .5اختالف در نام و عنوان ،زمان شروع عمل ،آخرین فرصت براي انجام عمل و زمان اجزاء،
مکلفان دو طواف ،وجوب در عمره مفرده ،کفایت و آثار انجام و ترك برخي از این تفاوتها را
تشکيل ميدهد .در این ميان ،مهمترین تفاوت ميان این دو طواف که مانع از یگانه انگاشتن این دو
طواف ميگردد ،تفاوت در آثار مترتب بر آنهاست؛ چه اینکه اماميه اثري همچون حالل شدن
بهرهمندیهاي جنسي را براي طواف نساء جاري ميدانند ،حال آنکه اهلسنّت چنين نتيجهاي را
براي طواف وداع قائل نيستند؛ بنابراین نميتوان دو طواف نساء و وداع را یک عمل کامالً یکسان
تصور نمود .اگرچه این مطلب باعث بازماندن اهلسنّت از دستيابي به آثار مورد نظر در طواف
نساء نيست و یافتن رهيافتهایي بر کاکرد طواف وداع سنيان در حليت زنان ،حتي بر اساس
باورهاي فقهي شيعي ،امکانپذیر است (ر:ك :مهریزي و هاشمي1132 ،ش).
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 ابنقدامه ،عبداهلل بن احمد ،المغني ،بيروت ،دارالفکر1242 ،ق. استادي ،رضا« ،تحقيقي پيرامون کتاب فقه الرضا» ،مجله مشكوة ،شماره  ،1تابستان 1165ش. اشتهاردي ،عليپناه ،مدارک العروة ،تهران ،داراالسوه1217 ،ق. انصاري ،زکریا بن محمد ،اسني المطالب في شرح روض الطالب ،بيروت ،دارالکتب العلميه،1255ق.
 همو ،فتح الوهاب شرح منهج الطالب ،بيروت ،دارالکتب العلميه1218 ،ق. بحراني ،یوسف بن احمد ،الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،1242ق.
 البحوث العلميه ،عربستان سعودي ،رئاسۀ إدارة البحوث العلميۀ واإلفتاء1251 ،ق. بخاري قنوجي ،محمدصدیق خان ،الروضة الندية شرح درر البهية ،بيروت ،دارالمعرفه ،بيتا. بخاري ،محمد بن اسماعيل ،صحيح البخاري ،یمامه ـ بيروت ،دارابنکثير ،چاپ سوم1247 ،ق. جزیري ،عبدالرحمن ،الفقه علي المذاهب االربعة ،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،چاپ هفتم،1246ق.
 جعفرپيشهفرد ،مصطفي ،درآمدي بر فقه مقارن ،تهران ،معاونت امور روحانيون بعثه مقام معظمرهبري ،تابستان 1188ش.
 حرّعاملي ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعه ،قم ،مؤسسه آلالبيت1243 ،ق. حسيني شاهرودي ،سيدمحمود ،كتاب الحج ،قم ،مؤسسه انصاریان1245 ،ق. حسيني شيرازي ،سيدمحمد ،تبيين القرآن ،بيروت ،دارالعلوم ،چاپ دوم1251 ،ق. حلبي ،ابوالصالح ،الكافي في الفقه ،اصفهان ،کتابخانه عمومي امام اميرالمؤمنين1241 ،ق. حلي ،حسن بن یوسف ،إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1214 ،ق. -همو ،تحرير االحكام الشرعيه علي مذهب االماميه ،قم ،مؤسسه امام صادق1254 ،ق.
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 همو ،تذكرة الفقهاء ،قم ،مؤسسه آلالبيت1212 ،ق. همو ،مختلف الشيعه في احكام الشريعه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ دوم1211 ،ق. همو ،منتهي المطلب في تحقيق المذهب ،مشهد ،مجمع البحوث االسالميه1215 ،ق. حلي ،یحيي بن سعيد ،الجامع للشرائع ،قم ،مؤسسه سيدالشهداء العلميه1242 ،ق. خویي ،سيدابوالقاسم ،موسوعة االمام خوئي ،قم ،مؤسسه احياء آثار االمام خوئي1218 ،ق. زحيلي ،وهبه ،الفقه االسالمي و ادلته ،دمشق ،دارالفکر ،بيتا. همو ،تفسير المنير في العقيده و الشريعه و المنهج ،دمشق ـ بيروت ،دارالفکر المعاصر ،چاپ دوم،1218ق.
 زمخشري ،محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بيروت ،دارالکتاب العربي ،چاپسوم1247 ،ق.
 سبزواري ،محمدباقر بن محمدمؤمن ،ذخيرة المعاد في شرح االرشاد ،قم ،مؤسسه آلالبيت،1527ق.
 همو ،كفاية االحكام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1251 ،ق. سرخسي ،محمد بن احمد ،المبسوط ،بيروت ،دارالفکر1251 ،ق. شافعي ،محمد بن ادریس ،االم ،بيروت ،دارالمعرفه1131 ،ق. شریف مرتضي ،علي بن حسين ،االنتصار في انفرادا ت االماميه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،1212ق.
 طبرسي ،فضل بن حسن ،جوامع الجامع ،تهران ،دانشگاه تهران؛ قم ،مرکز مدیریت حوزه علميه قم،1177ش.
 طوسي ،محمد بن حسن ،الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1247 ،ق. همو ،المبسوط في فقه االماميه ،تهران ،المکتبۀ المرتضویۀ إلحياء اآلثار الجعفریۀ ،چاپ سوم،1187ق.
 همو ،النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ،بيروت ،دارالکتب العربي ،چاپ دوم1244 ،ق. همو ،تهذيب االحكام ،تهران ،دارالکتب االسالميه ،چاپ چهارم1247 ،ق. طيب ،سيدعبدالحسين ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،تهران ،اسالم ،چاپ دوم1178 ،ش. عثيمين ،محمد بن صالح ،شرح الممتع علي زاد المستقنع ،بيجا ،دارابنجوزي1258 ،ق. عریضي ،علي بن جعفر ،مسائل علي بن جعفر ،قم ،مؤسسه آلالبيت1243 ،ق. عيطه ،حاجۀ دریه ،فقه العبادا ت علي المذهب الشافعي ،دمشق ،مطبعۀ الصباح1243 ،ق. فاضل هندي ،محمد بن حسن ،كشف اللثام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1216 ،ق. فقه الرضا ،مشهد ،مؤسسه آلالبيت1246 ،ق. -فالح زاده ،محمدحسين ،مناسك حج ويژه بانوان ،تهران ،مشعر1178 ،ش.
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 فيروزآبادي شيرازي ،ابراهيم بن علي ،التنبيه في الفقه الشافعي ،بيروت ،عالم الکتب1241 ،ق. فيض کاشاني ،محمدمحسن ،الوافي ،اصفهان ،کتابخانه امام اميرالمؤمنين علي1246 ،ق. قطب ،سيد ،في ظالل القرآن ،بيروت ـ قاهره ،دارالشروق ،چاپ هفدهم1215 ،ق. کاساني ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،بيروت ،دارالکتاب العربي1385 ،م. کليني ،محمد بن یعقوب ،الكافي ،تهران ،دارالکتب االسالميه ،چاپ چهارم1247 ،ق. کيدري ،محمد بن حسين ،اصباح الشيعه بمصباح الشريعه ،قم ،مؤسسه امام صادق1216 ،ق. مازندراني ،محمدهادي بن محمدصالح ،شرح فروع الكافي ،قم ،دارالحدیث1253 ،ق. مالک بن انس ،الموطأ ،دمشق ،دارالقلم1211 ،ق. مجلسي ،محمدتقي ،لوامع صاحبقراني ،قم ،مؤسسه اسماعيليان ،چاپ دوم1212 ،ق. محقق حلي ،جعفر بن حسن ،شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم ،اسماعيليان ،چاپ دوم،1248ق.
 محققداماد ،سيدمحمد ،كتاب الحج ،قم ،چاپخانه مهر1241 ،ق. مقدس اردبيلي ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1241 ،ق. مهریزي ،مهدي؛ و هاشمي ،سيدحامدحسين« ،کاکرد طواف وداع سنيان در حليت زنان از منظر فقهشيعي» ،مجله فقه و اصول ،شماره  ،144بهار 1132ش.
 نجفي ،محمدحسن ،جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم ،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،چاپهفتم1242 ،ق.

