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چکيده
در تحقيق حاضر حکم ادامه طواف واجبي که در اثر پيشامد عذر ،قطع شده است ،بررسي
ميشود .نتايج حاصل از اين پژوهش ـ که به صورت اسنادي و کتابخانهاي و با تحليل ادله
صورت پذيرفته ـ حاکي از آن است که چنانچه مکلف بيش از سه دور و نيم از طواف را انجام
داده باشد ،ادامه طواف پس از رفع عذر ،مطابق با نظر برخي از فقها صحيح ،و طبق نظر برخي
ديگر باطل است .منشأ اختالف ،رواياتي است که برخي طواف را با گذر از نصف ،و برخي با اتمام
چهار دور صحيح و قابل تکميل دانسته است .دقت در روايات مزبور حاکي از آن است که تعليل
امام 7براي صحت طواف ناقص ،با عبارت «ألهنا زادت علی النصف» و تکرار عنوان «گذر از
نيمه» در برخي از اين روايات ،ظهور در بيان معيار حکم و ضابطه کلي در قطع طواف دارد .ازاينرو
قول فقيهاني که معتقدند طواف انجام گرفته به مقدار سه دور و نيم صحيح و قابل تکميل است،
به صواب نزديکتر است .همچنين ميتوان ادعا کرد :لسان رواياتي که رسيدن به دور چهارم در
آن مطرح شده ،لسان بيان مالک نيست .ازاينرو روايات مبين مالک ميتواند عرفاً مفسر براي
اين دسته از روايات قرار گيرد.
کليدواژهها :طواف واجب ،گذر از نصف ،اتمام چهار دور.

* عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زيارت)mehdisajedi85@yahoo.com( .

تاريخ دريافت1397/3/28:

پذيرش1397/10/10 :

مقدمه

يکي از مهمترين اعمال و مناسک حج و عمره ،طواف کعبه است .انجام طواف،
در ساليان اخير ،با توجه به ازدحام مسجدالحرام ،با دشواري بيشتري براي حجگزاران
همراه اســت؛ به ويژه اينکه انجام طواف واجب و داخل شدن در مسجدالحرام ،به
طهارت مشــروط است و همين امر سبب شده است بانوان ،معذورين و کساني که
توان کمتري دارند ،اهتمام بيشتري نسبت به انجام صحيح طواف خود داشته باشند.
از طرف ديگر مســتفاد از کلمات فقها اين است که قطع طواف ،در همه موارد،
مبطل نيست و در فروضي از مسئله امکان تصحيح عمل و ادامه طواف وجود دارد.
بنابراين چنانچه حجگزار ،بخشــي از طواف را انجام داده باشد و دچار عذري مثل
از دست رفتن طهارت شود ،به گونهاي که امکان ادامه طواف را نداشته باشد ،پس
مالک صحت طواف ،گذر از نصف يا اتمام چهار دور
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از برطرف شدن عذر ميتواند بر مقداري که انجام پذيرفته بنا گذارد و طواف خود
را تکميل کند .البته فقهــا مقداري از طواف را ،که امکان بناگذاري بر آن و تکميل
طواف وجود دارد ،متفاوت بيان کردهاند و اين نشــان دهنده اختالف برداشت آنها
از روايات است( .ر.ک :طوســي1400 ،ق ،ص239؛ خميني ،بيتا ،ج ،1ص )435ازاينرو
ســؤال مهمي که مجال طرح مييابد اين است که انجام چه حدي از طواف توسط
حجگزار اين قابليت را مييابد که پس از برطرف شدن عذر وي بتواند بنا را بر آن
نهاده و طواف خود را تکميل کند؟
اقوال فقها

در ارتباط با مالک صحت طواف و امکان بناگذاري بر آنچه انجام شده ،دو قول
از فقها به منصه ظهور رسيده که به قرار ذيل است:
 .1مالک ،گذر از نيمه طواف است.

شيخ طوســي= در کتاب نهايه در مورد طواف کســي که طهارتش را در حين

طواف از دست داده ،معتقد است« :چنانچه از نيمه گذشته ،پس از تحصيل طهارت،
طواف خود را تکميل کند»( .طوسي1400 ،ق ،ص)239
أبوالصالح حلبي (ابوالصالح حلبي1403 ،ق ،ص ،)196مرحوم ســار ديلمي (سالر

ديلمي1404 ،ق ،ص )124و ابن زهره (ابن زهره1417 ،ق ،ص )176نيز از فقيهان متقدمي
هستند که معتقدند در صورت پيشامد ضرورت ،قطع طواف واجب ،جايز است و
چنانچه فرد از نيمه طواف گذشته باشد ،ميتواند آن را تکميل کند.
در فرض قطع طواف از باب ضروت ،تکميل آن را در صورتي که مکلف از نصف
گذشته باشد ،ممکن دانسته است( .بيهقي نيشــابوري1416 ،ق ،ص )156ميان فقيهان
متأخــر ،که قطع طواف را جايز و تکميل آن را منوط به گذر از نصف دانســتهاند،

مرحوم مؤمن قمي سبزواري (سبزواري1421 ،ق ،ص )203و محمدمهدي نراقي (نراقي،
برخي از فقيهان نزديک به معاصر و معاصر ،مانند مرحوم شــاهرودي (شاهرودي،
1402ق ،ج ،4ص ،)372آيتاهلل شبيري ،خامنهاي و مکارم شيرازي (افتخاري1428 ،ق،

ص )349نيز بر همين اعتقادند.
 .2مالک ،اتمام چهار دور است.

ابن ادريس حلــي= (ابن ادريس حلي1410 ،ق ،ج ،1ص )572و يحيي بن ســعيد
حلي= ،از فقيهان متقدم ،معتقدند« :چنانچه حجگزار بنا به دليلي پيش از اتمام چهار
دور طواف را قطع کند ،بايد طواف را از ســر گيرد»( .يحيي بن ســعيد حلي1405 ،ق،

ص )198ابــن حمزه= قطع طواف را ،در صورتي که کمتر از چهار دور از آن انجام
شده باشد ،از مبطالت طواف برشمرده است( .ابن حمزه1408 ،ق ،ص)174
عالمه حلي= بر خالف آنچه در تبصره ملتزم شــده ،در تذکرة الفقهاء (عالمه حلي،
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1415ق ،ج ،12ص )100نام برد.
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ميتوان از عالمه حلي= در کتاب تبصــرة المتعلمين (عالمه حلي1411 ،ق ،ص،)79
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از ديگر فقيهان متقدم ميتوان از جناب قطبالدين کيدري= نام برد .ايشــان نيز
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1414ق ،ج ،8ص )116معتقــد اســت« :چنانچه بانوي حجگــزار هنگام طواف دچار
قاعدگي شود ،بايد طواف را قطع کند و به انجام سعي بپردازد و اگر کمتر از چهار دور
از طواف را انجام داده ،طوافش باطل است» .ايشان در منتهي نيز مالک صحت طواف

انجام گرفته را اتمام چهار دور قرار داده است( .عالمه حلي1412 ،ق ،ج ،10ص)368

از فقهاي متأخر و معاصر ـ که مالک صحت طواف را اتمام چهار دور قرار دادهاند
ـ ميتوان از محقق ســبزواري= (سبزواري1413 ،ق ،ج ،14ص ،)86صاحب جواهر=

(صاحب جواهر ،بيتا ،ج ،18ص ،)39محقق خويي= (خوئي1410 ،ق ،ج ،4ص ،)354امام
خميني= (خميني ،بيتا ،ج ،1ص ،)431آيتاهلل تبريزي (تبريزي1423 ،ق ،ج ،3ص )43و
وحيد خراساني (افتخاري1428 ،ق ،ج ،1ص )350نام برد.
ادله نظريه اول
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رواياتي که مورد استناد قائلين به نظريه اول قرار گرفته ،به قرار ذيل است:
 .1مرسله ابن ابيعمير

يم َع ْن َأبِ ِ
ــن إِ ْب َر ِ
َع ِ ّ
ض َأ ْص َحابِنَا َع ْن َأ َح ِد ِ َ
ري َع ْن َب ْع ِ
يه َع ِن ا ْب ِن َأ ِب ُع َم ٍ
ها عليهام
ل ْب ُ
اه َ

اف َب ْع َض ُه َق َ
الر ُجلِ حي ِْد ُث ِف َط َو ِ
يض ِة َو َقدْ َط َ
اف ا ْل َف ِر َ
الْ :خي ُر ُج َفيت ََو َّض ُأ
الســام ِف َّ
َفــإِنْ کانَ َج َاز الن ِّْص َف َبنَی َع َلی َط َو ِاف ِ
ــه َو إِنْ کانَ َأ َق َّل ِم َن الن ِّْص ِ
ف َأ َعا َد َّ
الط َو َ
اف.
(کليني1365 ،ش ،ج ،4ص)414

روايت فوق ،گرچه به صورت مرسل نقل شده ،از مراسيل ابن ابيعمير است که
در حکم روايت مسند محســوب ميشود .از نظر محتوا نيز مالک در بناگذاري بر
طواف انجام شده ،به صراحت ،گذر از نصف بيان شده است.
 .2مرسله جميل

وســی ْب ُن ا ْل َق ِ
ري َع ْن َ ِ
جيلٍ َع ْن َب ْع ِ
ــم َع ِن ال َّن َخ ِعي َع ِن ا ْب ِن َأ ِب ُع َم ٍ
ض َأ ْص َحابِنَا
ُم َ
اس ِ

اف َب ْع َض ُه َق َ
الر ُجلِ حي ِْد ُث ِف َط َو ِ
يض ِة َو َقدْ َط َ
َع ْن َأ َح ِد ِ َ
اف ا ْل َف ِر َ
ال ْخي ُر ُج
هــاِ 8ف َّ

َو يت ََو َّض ُ
ــأ َفإِنْ کانَ َقدْ َج َاز الن ِّْص َف َبنَی َع َلی َط َو ِاف ِه َو إِنْ کانَ َأ َق َّل ِم َن الن ِّْص ِ
ف َأ َعا َد
َّ
الط َو َ
اف( .طوسي1407 ،ق ،ج ،5ص)118

اين روايت نيز به صورت مرســل نقل شده و از نظر داللت ،همانند روايت قبل،
مالک در صحت طواف انجام شده را گذر از نصف ميداند.
 .3روايت إبراهيم بن إسحاق

َاد ِه َع ِن ا ْب ِن ُم ْســکانَ َع ْن إِ ْب َر ِ
َو بِإِ ْسن ِ
يم ْب ِن إِ ْس َح َ
اق َع َّم ْن َس َأ َل َأ َبا َع ْب ِد اهللَ 7ع ِن
اه َ

(موسوی عاملي1409 ،ق ،ج ،13ص)455

روايتي که گذشــت ،مالک در اتمام طواف و بناگذاري بر آنچه انجام شده را انجام
طواف ،بيش از نصف قرار داده است.
 .4موثقه أبوبصير

اب َع ْن َع ِل ْب ِن ْ َ
ُ َم َّمدُ ْب ُن حيْيی َع ْن َس َل َم َة ْب ِن ْ َ
ال َّط ِ
ال َس ِن َع ْن َع ِل ْب ِن َأ ِب َحْزَ َة َو ُ َم َّم ِد

ري َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللَ 7ق َ
ــن ِز ٍ
الط َو ِ
اض ِ
ت ْالَ ْر َأ ُة َو ِهي ِف َّ
ال :إِ َذا َح َ
ْب ِ
ياد َع ْن َأ ِب َب ِص ٍ
اف

الص َفــا َو ْالَ ْر َو ِة َف َج َاز ِ
بِا ْل َب ِ
يت َأ ْو َب َ
ت الن ِّْص َف َف َع َّل َم ْت َذلِک ْالَ ْو ِض َع َفإِ َذا َط ُه َر ْت
ني َّ
َر َج َع ْت َف َأ َ َّت ْت َب ِقي َة طوافها ِم َن ْالَ ْو ِض ِع ا َّل ِذي َع َّل َم ْت ُه َفإِنْ ِهي َق َط َع ْت طوافها ِف َأ َق َّل
ِم َن الن ِّْص ِ
ف فعليها َأنْ َت ْست َْأنِ َف َّ
الط َو َ
اف ِم ْن َأ َّولِه( .کليني1365 ،ش ،ج ،4ص)448

از اين روايت ميتوان به موثقه ابوبصير تعبير کرد .البته به نظر ميرســد در سند
روايت خطايي رخ داده اســت؛ زيرا علي بن ابيحمزه از مشــايخ محمد بن زياد
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روايت فوق از جهت ارسال در سند ،ضعيف است؛ اما از جهت داللت ،مانند دو
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الص َفا َو ْالَ ْر َو ِةَ ِ -ل َّنَا َزا َد ْت َع َلی الن ِّْص ِ
َغ ُري ُه َو ُم ْت َعت َُها َتا َّم ٌة َو َ َلا َأنْ َت ُط َ
وف َب َ
ف َو
ني َّ
َقدْ َق َض ْت ُم ْت َعت ََها َف ْلت َْست َْأنِ ْف َب ْعدَ ْ َ
ال ِّج َو إِنْ ِهي َ ْل َت ُط ْف إِ َّل َث َل َث َة َأ ْش َو ٍ
اط َف ْلت َْست َْأنِ ِ
ف
الا َب ْعدَ ْ َ
َْ
ج َُ
ال ِّج َف ْلت َْخ ُر ْج إِ َلــی ْ ِ
يم َف ْلت َْع َت ِم ْر.
ــج َفإِنْ َأ َقا َم ِ َبا َ َّ
ال ْع َرا َن ِة َأ ْو إِ َلی ال َّت ْن ِع ِ
ال َّ
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ا ْم َر َأ ٍة َطا َف ْت َأ ْر َب َع َة َأ ْش َو ٍ
اط َو ِهي ُم ْع َت ِم َر ٌة ُث َّم َط ِم َث ْت َق َ
يس َع َل َيها
الُ :تتِ ُّم طوافها َو َل َ
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اســت .بنابراين بايد علي بن حســن از محمد بن زياد و وي از علي بن ابيحمزه
از ابيبصير نقل روايت کرده باشــد .به هر روي ،بر فرض پذيرش سند ،داللت اين
روايــت بر مالک بودن گذر از نصف در صحت طواف و امکان بناگذاري بر آنچه

انجام پذيرفته ،روشن است .همچنين عبارت «جاوزت النصف» بيانگر اين است که
چنانچه طواف از نصف گذشته و پيش از رسيدن به دور چهارم قطع شده ،صحيح

و قابل تکميل شدن است.
 .5روايت احمد بن عمر حالل

مالک صحت طواف ،گذر از نصف يا اتمام چهار دور
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حدَ ْب ِن ُع َم َــر ْ َ
ال َّل ِل َع ْن َأ ِب
کر ُه َع ْن َأ ْ َ
ُ َم َّم ُــد ْب ُن حيْيی َع ْن َأ ْ َ
حدَ ْب ِن ُ َم َّم ٍــد َع َّم ْن َذ َ
َْ
خ َس َة َأ ْش َو ٍ
اط ُث َّم ْاع َت َّل ْتَ .ق َ
ال َس ِنَ 7ق َ
اض ِ
الَ :س َأ ْل ُت ُه َع ِن ا ْم َر َأ ٍة َطا َف ْت َ ْ
ال :إِ َذا َح َ
ت
الص َفا َو ْالَ ْر َو ِة َو َج َاو َز ِ
الط َو ِ
اف بِا ْل َب ِ
ْالَ ْر َأ ُة َو ِهي ِف َّ
ت الن ِّْص َف َع َّل َم ْت َذلِک
يت َأ ْو بِ َّ

ْالَ ْو ِض َع ا َّل ِذي َب َل َغ ْت َفإِ َذا ِهي َق َط َع ْت طوافها ِف َأ َق َّل ِم َن الن ِّْص ِ
ف فعليها َأنْ َت ْست َْأنِ َف
َّ
الط َو َ
اف ِم ْن َأ َّولِ ِه( .همان ،ص)449

اين روايت گرچه سند صحيحي ندارد ،از آنجا که از نظر متن ،مشابه موثقه ابوبصير
است ،ميتوان داللت آن را پذيرفت و تأييدي ديگر بر مالک بودن گذر از نصف ،در
حکم به صحت و امکان اتمام طوافي که از نصف گذشته است ،محسوب ميشود.
 .6روايت سعيد أعرج

ُ َم َّمدُ ْب ُن ْ َ
ني ْب ِن َس ِع ٍ
َاد ِه َع ِن ْ ُ
ال َس ِن بِإِ ْسن ِ
يد َع ْن ُ َم َّم ِد ْب ِن ِسن ٍ
ال َس ِ
َان َع ِن ا ْب ِن ُم ْسکانَ

يد ْ َ
اق َع ْن َس ِع ٍ
ال ْع َر ِج َق َ
َع ْن إِ ْب َر ِ
يم ْب ِن َأ ِب إِ ْس َح َ
الُ :سئِ َل َأ ُبو َع ْب ِد اهللَ 7ع ِن ا ْم َر َأ ٍة
اه َ

ــو ٍ
ــتَ ،ق َ
َطا َف ْت بِا ْل َب ِ
يس
اط َو ِهي ُم ْع َت ِم َر ٌة ُث َّم َط ِم َث ْ
يت َأ ْر َب َع َة َأ ْش َ
الُ :تتِ ُّم طوافها َف َل َ
َع َل َيها َغــ ُر ُه َو ُم ْت َعت َُها َتا َّم ٌة َف َل َها َأنْ َت ُط َ
وف َب َ
الص َفا َو ْالَ ْــر َو ِة َو َذلِک ِ َل َّنَا َزا َد ْت
ني َّ

ف َو َقدْ َم َض ْت ُم ْت َعت َُها َو ْلت َْست َْأنِ ْف َب ْعدَ ْ َ
َع َلی الن ِّْص ِ
ال ِّج( .موسوی عاملي1409 ،ق،
ج ،13ص)456

برخي از فقها روايت فوق را از نظر ســند پذيرفته و برخي ديگر آن را مبتال به
ضعف ميدانند؛ هرچند به نظر ميرسد به دليل ناشناخته بودن إبراهيم بن ابياسحاق،
نتــوان اعتبار روايت را پذيرفت؛ از نظر داللت نيز امام ،7طواف زني را که پس از
اتمام چهار دور دچار قاعدگي شده ،قابل اتمام دانستهاند .البته در نهايت ،علت حکم
به صحت طواف را گذر از نيمه بيان کردهاند.
ادله نظريه دوم

طواف انجام شده و امکان ادامه طواف ،مورد استناد قرار گرفته ،به قرار ذيل است:
 .1روايت ابياسحاق

ال ُّلؤْ ُل ِؤ َق َ
الَ :حدَّ َثنِي َم ْن َس ِم َع َأ َبا َع ْب ِد اهللُ 7يق ُ
ول ِف ْالَ ْر َأ ِة ْ ُالت ََمت َِّع ِة إِ َذا َطا َف ْت بِا ْل َب ِ
يت
وف َّ
الط َو َ
الص َفا َو ْالَ ْر َو ِة َو َ ْت ُر ُج إِ َلی ِمنًی َق ْب َل َأنْ َت ُط َ
اف ْال ِخ َر( .طوســي1407 ،ق،
َّ
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َأ ْر َب َع َة َأ ْش َو ٍ
الط َو ِ
اف بِا ْل َب ِ
اض ْتَ :ف ُم ْت َعت َُها َتا َّم ٌة َو َت ْق ِض َما َف َاتَا ِم َن َّ
اط ُث َّم َح َ
يت َو َب َ
ني
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اق َص ِ
وســی ْب ُن ا ْل َق ِ
اس ِم َع ْن َص ْف َوانَ ْب ِن حيْيی َع ِن ا ْب ِن ُم ْسکانَ َع ْن َأ ِب إِ ْس َح َ
اح ِ
ب
ُم َ

پژوهشنامه حج و زيارت

رواياتــي که در اثبات نظريــه دوم ،يعني مالک بودن اتمام چهار دور در صحت

ســند اين روايت ضعيف است .از نظر داللت نيز بيان ميکند :زني که قصد تمتع
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ج ،5ص)393

دارد ،چنانچه پس از اتمام چهار دور دچار قاعدگي شــود ،نيت عمره تمتع او آسيب
نميبيند و ميتواند پس از حصول طهارت ،مناسکي را که انجام نداده است ،قضا کند.
 .2موثقه اسحاق بن عمار

ياد َع ِن ْ َ
ــهلِ ْب ِن ِز ٍ
وب َع ْن َع ِ ِّ
ل ْب ِن ِر َئ ٍ
ال َس ِن ْب ِن َ ْم ُب ٍ
اب َع ْن
ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِنَا َع ْن َس ْ
اق ْب ِن َع َّم ٍر َع ْن َأ ِب ْ َ
إِ ْس َح َ
اف َط َو َ
ال َس ِنِ 7ف َر ُجلٍ َط َ
اف ا ْل َف ِر َ
يض ِة ُث َم ْاعت ََّل ِع َّل ًة َل

اف َأ ْر َب َع َة َأ ْش َو ٍ
اف َف َق َ
اط َأ َم َر َم ْن ُ
الط َو ِ
ي ْق ِد ُر َم َع َها َع َلی َ َتا ِم َّ
ال :إِنْ کانَ َط َ
يط ُ
وف َع ْن ُه

اف َث َل َث َة َأ ْش َو ٍ
َث َل َث َة َأ ْش َو ٍ
الط َو ِ
اط َو َل ي ْق ِد ُر َع َلی َّ
اط َف َقدْ َت َّم َط َوا ُف ُه َو إِنْ کانَ َط َ
اف َفإِنَّ

هَ َذا ِمَّا َغ َل َب اهلل َع َل ِ
س بِ َأنْ يؤَ ِّخ َر َّ
الط َو َ
يو َم ِ
ني َفإِنْ َخ َّل ْت ُه ا ْل ِع َّل ُة َعا َد
يه َف َل َب ْأ َ
يوم ًا َو ْ
اف ْ

اف ُأ ْس ُبوع ًا َو إِنْ َط َال ْت ِع َّل ُت ُه َأ َم َر َم ْن ُ
َف َط َ
يط ُ
وف َع ْن ُه ُأ ْس ُبوع ًا( ...کليني1365 ،ش،

ج ،4ص)414

اين روايت سند قابل اطميناني ندارد .در اين روايت امام ،7صحت طواف انجام
شــده مريض و نايب گرفتن جهت ادامه طواف را منوط به اتمام چهار دور نموده
و طــواف کمتر از چهار دور را نيازمند اعاده مکلف يا نايبش دانســتهاند .البته بايد
توجه کرد که استفاده مالک کلي در حکم قطع طواف از اين روايت ،منوط به الغاي
خصوصيت و سرايت حکم قطع طواف به واسطه مريضي به ساير علل است.
مالک صحت طواف ،گذر از نصف يا اتمام چهار دور
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نقد کلمات فقها

همانگونه که در نقل کلمات فقها گذشت ،هر دو نظريه داراي طرفداران بسياري
اســت .ازاينرو نميتوان در مســئله ادعاي اتفاق يا شهرت نسبت به يک طرف را
پذيرفت .از طرفي دقت در کلمات برخي از فقها ،همچون صاحب مســالک (شهيد

ثاني1413 ،ق ،ج ،2ص )340و صاحب مدارک (موســوي عاملي1411 ،ق ،ج ،8ص،)154
بيانگر اين اســت که آنان عبارت «گذر از نيمه» را به رســيدن به دور چهارم معنا
کردهانــد .از متأخرين نيز ،که اين رويه را در پيــش گرفتهاند ،ميتوان از صاحب
جواهر= نام برد( .نجفي ،بيتا ،ج ،18ص)39

اما به نظر ميرســد :ترجمه «گذر از نيمه» به «رسيدن به دور چهارم و اتمام آن»
بر خالف ظاهر روايت است.
برخــي از متأخرين نيز ،همچون محقق خويي= ،در فرض از بين رفتن طهارت
در اثناي طواف و در صورت گذر از نيمه و نرسيدن به دور چهارم ،با مطرح کردن
دو احتمال صحت و فساد ،در نهايت به احتياط حکم کردهاند .ايشان در مورد منشأ

دو احتمال فرموده است:
منشــأ اين دو احتمال اين است که مراد از نصف ،نصف صحيح است يا نصف

کسري؟ زيرا نصف به اعتبار دورهاســت و معلوم است که هفت دور ،فقط

نصف کسري ،يعني ســه و نيم دور دارد .در اين صورت اگر مراد از نصف،
نصف صحيح باشــد ،بايد مراد از «گذر از نصف» در روايت مرســل و کالم
اصحاب ،پس از دور چهارم و تکميل آن باشــد و اگر مراد از نصف ،نصف

حقيقي کســري ،يعني سه و نيم دور باشــد ،داراي مبعد است؛ زيرا تعبير به
رسيدن به رکن سوم است( .خويي1418 ،ق ،ج ،29ص)11

ايشــان سپس در ادامه به بيان حکم مسئله ،با توجه به دو احتمال مزبور پرداخته
مطابق با احتمال اول ،به ناچار حجگــزار بايد طوافش را اعاده کند؛ زيرا دور

چهارم او تکميل نشده اســت و طبق احتمال دوم نيازي به اعاده نيست؛ بلکه
يکي بر ديگري اين است که بين دو کار را جمع کند؛ يعني طوافش را از جايي

که قطع کرده ،پس از تحصيل طهارت تمام کند ،ســپس طواف ديگري انجام

دهد .و از احتياط مذکور کفايت ميکند که طواف کاملي را انجام دهد و اعم
از تمام و اتمام را قصد نمايد؛ زيرا اگر مطلوب تمام شدن عمل باشد ،عملش را

تمام کرده و اگر مطلوب ،اتمام بوده که حاصل و طواف زايد لغو است( .همان)

به نظر ميرســد مالحظاتي بر کالم اين فقيه بزرگوار وارد باشــد؛ زيرا معيار در
تفســير کلمات معصومين ،:همان معاني حقيقي است که به ذهن تبادر مييابد؛
مگر اينکه حمل بر حقيقت ممکن نباشد يا در روايات ،قرائني بر اراده خالف معناي
حقيقي وجود داشته باشــد .درحاليکه در محل گفتوگو ،مانعي از حمل عبارت

«گــذر از نيمه» يا «ألهنا زادت علی النصف» بر معناي نصف حقيقي کســري وجود
ندارد و حمل روايت بر اراده نصف صحيح نيز دليل روشني ندارد.
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ميتواند بر همان طواف بنا گذارد .بنابراين مقتضاي دو احتمال و عدم ترجيح
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و چنين نگاشته است:

پژوهشنامه حج و زيارت

«رسيدن به رکن سوم» آسانتر و اوليتر بود؛ زيرا نصف حقيقي کسري همان
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از طــرف ديگر به نظر ميرســد امام 7در صدد بيــان ضابطه براي صحت و
بناگذاري بر طواف انجام گرفته توســط حجگزار هستند .ازاينرو تعبير «رسيدن به

رکن ســوم» يا «ألهنا وصل إلی الرکن الثالث» صحيح نيست؛ زيرا در هر دور طواف،
حجگزار به رکن سوم ميرسد و ممکن است اين توهم براي او ايجاد شود که مالک
صحت طواف ،رســيدن به رکن سوم اســت و فرقي ندارد حجگزار در کدام دور
از طوافش باشــد .عالوه بر اينکه برخي روايات بيان ميکند امام ،7وظيفه بانوي
حجگزار را اتمام طواف از محل قطع طواف قرار دادهاند .درحاليکه اگر انجام طواف
ديگري لزوم ميداشت ،بر حضرت بيان آن الزم بود تا تأخير بيان از وقت حاجت
الزم نيايــد؛ بلکه همين عدم بيان مهمترين دليل بر عدم لزوم انجام طواف ديگري،
ولو از باب احتياط ،است.
مالک صحت طواف ،گذر از نصف يا اتمام چهار دور
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تحقيق و بيان رأي مختار

با توجه به اينکه منشأ اختالف دو ديدگاه فوق ،در مسئله مورد گفتوگو ،نتايج
متفاوتي است که از روايات حاصل شده ،الزم است اين روايات مورد واکاوي دقيق
قرار گيرند .ازاينرو ميگوييم:
رواياتي که مالک صحت طواف را گذر از نيمه بيان کردهاند ،از نظر تعداد ،بيش
از رواياتي است که مالک را اتمام چهار دور دانستهاند .در دسته اول ،روايت مرسل
ابن ابيعمير که در حکم مسند است و روايت موثق ابيبصير قرار گرفته و در دسته
دوم ،روايت صحيح يا موثق اســحاق بن عمار .با اين وجود به نظر ميرسد نتوان
يک طرف را از جهت ســندي ترجيح داد و الزم است مجموعه روايات را از نظر
داللت بررسي کرد.
اما از نظر داللت ،اولي اين است که روايات دسته اول را مقدم کنيم و به صحت
طوافي که از نيمه گذشــته و امکان تکميل آن ،حکم کنيم؛ زيرا عالوه بر داللت دو
روايت اول از دســته اول ،بر مالک بودن گذر از نيمه در صحت طواف ،فقره اول

روايت ســوم ،يعني «تتم طوافها» نيز ظهور دارد در اينکه امام 7صرف ًا در مقام بيان
حکم شــرعي و نه بيان ضابطه کلي در مورد حکــم طوافند؛ خصوص ًا اينکه انجام

چهار دور در کالم سائل بيان شده و امام 7در تعليل صحت طواف مزبور ،در فقره
نهايي ،گذر از نصف را به عنوان دليل صحت بيان کردهاند .از طرف ديگر ،با توجه
به اينکه سؤال راوي از اتمام چهار دور و پاسخ امام ،7بناگذاري بر گذر از نصف
اســت ،چنين فهميده ميشود که اتمام و عدم اتمام چهار دور از نظر امام 7مالک
تمتع ،گذر از نصف است.
برخي از محققين معاصر در همين ارتباط فرمودهاند:
امام 7علت اعتبار چهار دور طواف انجام شــده در روايت ابراهيم بن اسحاق
چهار دور طواف انجام داده است ،اما امام 7به علت گذر از نصف ،آن چهار

چون چهار دور انجام گرفته اســت» و به عبارت ديگر اگر مالک در صحت
طواف انجام گرفته ،تکميل کردن چهار دور بود ،مناسبتر اين بود که در شق
دوم بفرمايند« :و اگر چهار دور طواف نکرده »...با اينکه امام 7فرمودند« :و

اگر سه دور طواف انجام داده »...با اينکه سه دور طواف با سه دور و نيم و سه

دور و يکچهارم و ســه دور و يکپنجم مانند طواف سه دور است ،پس چرا
امام 7تنها طواف سه دور را بيان نمودند؟» (سبحاني1426 ،ق ،ج ،4ص)162

اگر گفته شــود از اينکه در اين روايت ،شق دوم در کالم امام« 7انجام سه دور
طواف» قرار داده شده ،چنين فهميده ميشود که مالک در صحت طواف انجام شده،
طوافي است که کامل صورت گرفته باشد و اعتباري به طواف ناقص نيست؛ در غير
اين صورت بايد چنين ميفرمودند« :اگر از نصف نگذشته است.»...
در پاسخ ميتوان چنين گفت:

بهار و تابستان 1397

دور طواف انجام شــده را صحيح دانسته و نفرمودند« :اين طواف صحيح است؛

شماره پنجم

را گذر از نصف بيان کردهاند؛ با وجود اينکه سؤالکننده تصريح دارد به اينکه
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نيســت؛ بلکه مالک در جواز بناگذاري بر آنچه انجام شده و نيز در تماميت عمره
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اوالً :حکــم طوافي که کمتر از نصف آن انجام شــده ،با اين تعليل ،يعني «ألهنا

زادت علی النصف» معلوم شــده است و ممکن است امام 7در صدد بودهاند حکم
مصداق روشني از طواف ناقص را بيان کنند که معموالً در ياد طوافکننده ـ به دليل
مشخص بودن ابتدا و انتهاي محل انجام آن  -مانده و کثير االبتالست.
ثاني ًا :ســاير رواياتي که با همين مضمون وارد شده ،مالک بودن طواف کامل را
نفــي ميکند؛ زيرا در روايت ابوبصير (روايت ذيل) امام 7در مورد وظيفه زني که
طوافش از نصف گذشته و کمتر از چهار دور است ،فرمودهاند :محلي که رسيدهاي
را عالمت بگــذار؛ درحاليکه اگر مالک ،دور کامل باشــد ،نياز به عالمتگذاري
نيســت؛ چه اينکه وقتي طواف کامل نشــده و به دور چهارم نرسيده باطل است و
عالمتگذاري تأثيري در عدم بطالن ندارد.
مالک صحت طواف ،گذر از نصف يا اتمام چهار دور

ممکن است گفته شود در روايت اسحاق بن عمار (روايت دوم از روايات دسته
دوم) ،مالک در صحت و جواز بناگذاري بر آنچه انجام شده ،رسيدن به دور چهارم
است و با توجه به اعتبار سند ،بر ديگر روايات و از جمله موثقه ابوبصير مقدم است.
لذا بايد مالک و معيار در جواز اکمال طواف را رسيدن به دور چهارم قرار داد.
در پاســخ به اين اشکال بايد گفت :لســان روايت اسحاق بن عمار ،ارائه مالک
نيســت؛ بلکه امام 7در اين روايت تنها در صدد تبيين حکم قطع طواف فرد بيمار
هســتند و تعليلي که از ســاير روايات در ارتباط با حکم به صحت طواف ناقص

 80فهميده ميشــود ،يعني گذر از نصف ،مفســر اين روايت است؛ گويا امام 7به او
چنين فرمودهاند« :اگر يقين دارد چهار دور را انجام داده ،چون از نيمه گذشته ،نايب،
آن را تکميل کند و اگر فقط سه دور را انجام داده ،انجام طواف را از سر گيرد».
نکتــه ديگر اينکه بر فرض بپذيريم اين روايت در صدد بيان مالک اســت ،بايد
بپذيريم امام 7مالکــي متفاوت براي صحت طواف مريــض نيازمند نايب ارائه
کردهاند؛ درحاليکه به نظر ميرســد مالک صحت در طواف ،در تمام موارد ،يکي

باشد؛ زيرا عبارت «ألهنا زادت علی النصف» و تکرار عنوان «گذر از نيمه» در روايات
موثــق ،ظهور دارد در اينکه امــام ،7در مقام بيان معيار و مالک کلي براي صحت
طواف ناقصاند؛ بر خالف رواياتي که رسيدن به دور چهارم در آنها مطرح شده که
به نظر ميرسد امام ،7تنها در صدد بيان حکم بودهاند؛ به ويژه مواردي که امام7

رسيدن به دور چهارم در کالم سائل را با بيان مالک گذر از نصف پاسخ دادهاند.
روايت اول از دســته دوم نيز از نظر داللت با رواياتي که معيار را گذر از نصف
حائضي را که به دور چهارم رســيده ،تمام دانستهاند؛ اما قرينهاي در روايت نيست
که علت تماميت تمتع ،رسيدن به دور چهارم يا گذر از نصف است؛ به ويژه اينکه
رســيدن به دور چهارم در کالم امام 7نيســت و با قرينه تعليل موجود در ديگر
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قرار داده ،منافاتي ندارد؛ چون مستفاد از روايت اين است که امام 7عمره تمتع زن

روايات ،چنين فهميده ميشود که مالک صحت و اتمام عمره ،گذر از نصف است؛

شماره پنجم

بنابرايــن در نهايت ميتوان ادعا کرد :قول فقيهاني که با اســتناد به دســته اول
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نه صرف ًا رسيدن به دور چهارم که از زبان سائل نقل شده است.

روايات ،طواف انجام شــده به مقدار ســه دور و نيم را صحيح دانسته و آن را قابل
تکميل ميدانند ،به صواب نزديکتر است.
نتيجه بحث

با توجه به مباحث مبسوطي که در بررسي مستند تفصيل بيان شد ،معلوم گرديد:
در فرض قطع طواف ،بيش از سه دور و نيم و کمتر از چهار دور ،برخي از فقها
بناگذاري بر مقدار انجام شــده را صحيح و برخي طواف در کمتر از چهار دور را
باطل دانستهاند و برخي نيز به احتياط حکم کرده و مکلف را به انجام طواف به نيت
تمام و اتمام ملزم کردهاند.
منشأ اختالف فوق اين اســت که در برخي روايات ،مالک صحت طواف گذر
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از نصف ،و در برخي ديگر اتمام چهار دور بيان شــده اســت .ازاينرو برخي فقها

روايات دســته اول و برخي ديگر روايات دسته دوم را ترجيح دادهاند .اين گروه از
فقيهان« ،گذر از نصف» را ،که در روايات دســته اول طرح شده ،به رسيدن به دور

چهارم معنا کردهاند .هرچند در بين دو دسته از روايات ،روايت معتبر کم است ،اما

به نظر ميرسد بر مبناي قاعده تجميع ظنون و به جهت مشابهت متني بين روايات
موثق و ضعيف ،بتوان از ضعف سند برخي روايات چشمپوشي کرد؛ به ويژه اينکه
به نظر نميرسد در اينگونه روايات ،انگيزه براي جعل وجود داشته باشد.

اما از نظر داللت ،تحليل روايات مزبور حاکي از اين است که عبارت «ألهنا زادت

علی النصف» ،که در مقام تعليل براي صحت طواف ناقص به کار رفته و نيز تکرار
عنوان «تجاوز از نصف» در روايات موثق ،جهت تبيين معيار حکم توســط امام7

مالک صحت طواف ،گذر از نصف يا اتمام چهار دور
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بــوده و در بيان ضابطه کلي در حکم قطع طواف ظهور دارد؛ همچنين ميتوان ادعا

کرد لســان رواياتي که رســيدن به دور چهارم در آن مطرح شده ،لسان بيان مالک
نيســت .ازاينرو روايات مبين مالک ميتواند عرف ًا مفسر براي اين دسته از روايات
قرار گيرد .در اين صورت ميتوان گفت امام 7در اين روايات ،صرف ًا در صدد بيان

حکم طوافي بودهاند که از نيمه گذشته است.

بنابراين به نظر ميرسد قول به صحت طوافي که از نيمه گذشته و امکان تکميل

آن ،به صواب نزديکتر ،و با سمحه و سهله بودن شريعت سازگاري بيشتري داشته

باشد.
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