
واکاوي فقهي تقديم طواف حج، و سعي بر 
وقوفين
مهدي صاحبي فرد،1 احمدرضا خزائي2

چکيده
تحقيق پيش رو به بررسي حکم جواز تقديم طواف حج و سعي بين صفا و مروه بر وقوف در 
سرزمين عرفات و مشــعر مي پردازد. تتبع در کلمات فقها نشان مي دهد که درباره حکم تقديم 
اين مناسک، اختالف هســت. از ديدگاه مشهور فقها، تقديم اين مناسْک در حال اختيار، براي 
عموم حجگزاران جايز نيست. آنان با استناد به برخي روايات صحيح، معتقد شده اند که فقط 
حجگزاراِن معذور همچون سالخوردگان، افراد مريض و معلول و بانواني که از پيشامد قاعدگي 
ترسان اند، مي توانند مناسک مورد گفت وگو را بر وقوفين مقدم سازند؛ اما در مقابل، برخي فقها 
اعتقادشــان بر اين امر سامان يافته که تقديم طواف حج و سعي، براي عموم حجگزاران جايز 
و البته مکروه اســت و افضل اين اســت که حجگزاران، چنانچه عذري ندارند، اين مناسک را 
به تأخير  اندازنــد و در زمان خودش انجام دهند. نتايج اين تحقيق، که به صورت کتابخانه اي و 
نرم افزاري و با تحليل ادله و روايات صورت گرفته، بيانگر اين است که اسناد شرعي دال بر جواز 
تقديم، با نظر مشهور فقها مساعد نيست و جواز تقديم در حال اختيار، هرچند با کراهت همراه 

است، مطابق صواب به نظر مي رسد.
کليد واژه ها: طواف حج، سعي، وقوفين، تقديم مناسک، معذورين.

1. دانشجوي دکتراي فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي

.)mehdisahebifard1174@gmail.com( 
.)khazaei@gmail.com( )2. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي )نويسنده مسئول

 پژوهشنامه حج و زيارت
 سال چهارم، شماره دوم
 پاييز و زمستان1398 
صفحات 44 ـ 29



30 

ين
وف

 وق
 بر

عي
 س

، و
حج

ف 
طوا

يم 
قد

ي ت
قه

ي ف
کاو

وا

مقدمه

از اعمال و مناســک حج، طواف زيارت و ســعي بين صفا و مروه پس از نماز 
طواف است. حجگزاران پس از وقوف در سرزمين عرفات و مشعر و کوچ به سمت 
منا در روز عيد قربان، به انجام اعمال منا مي پردازند و پس از آن، مي توانند در شب 
يازدهم ذي حجه يا پس از بازگشت از منا براي انجام طواف حج و ديگر اعمال مکه، 
راهي مســجدالحرام شــوند. در اين بين، يعني در زمان انجام طواف و پس از اداي 
مناسک منا، معموالً حجاج با مشکل ازدحام روبه رو مي شوند. همچنين ممکن است 
براي بانوان، مشکل قاعدگي پيش آيد. ازاين رو، شارع مقدس با حکم به جواز تقديم 
برخي مناســک حج بر وقوف در عرفات و مشعر، انجام مناسک را بر حجگزاران 
تسهيل کرده است. اما آنچه دراين باره ضرورت دارد بررسي شود، اين است که آيا 
تقديم طواف حج و سعي بر وقوفين، براي همه حجگزاران جايز است و همه آنان 
مي توانند در حال اختيار، طواف و ســعي را بر وقوفين مقدم سازند يا جواز تقديم، 
حکمي است که به معذورين اختصاص يافته و عموم حجگزاران نمي توانند از روي 

اختيار، طواف حج و سعي را زودتر از زمانش انجام دهند؟ 

1. اقوال در مسئله

در اين فرض، اقوال فقها را مي توان در دو قوِل جواز تقديم و عدم جواز خالصه 
کرد.

يک ـ جواز تقديم در حال اختيار

از فقهاي متأخر، صاحب مدارک، جواز تقديم طواف و سعي بر وقوفين در حال 
اختيار را با فرض ناديده گرفتن اجماع، نيکو شمرده و جواز تقديم را بعيد ندانسته 
اســت )موســوي عاملي، 1411ق، ج8، ص188(. محقق عراقي نيز ضمن پذيرش 
جواز تقديم، تأمل صاحب مدارک در قول مشهور را در نهايِت متانت دانسته. کالم 
ايشــان، در جواز تقديم سعي در حال اختيار هم ظهور دارد )عراقي، 1414ق، ج3، 
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ص349(. از فقيهــان معاصر نيز محقق داماد، جواز تقديم طواف و ســعي در حال 
اختيار را پذيرفته و البته معتقد شــده تأخير در طواف و سعي، افضل است )محقق 

داماد، 1401ق، ج1، ص346(.
دو ـ عدم جواز تقديم در حال اختيار

مشــهور فقها معتقدند تقديم طواف واجب بر وقوفين و مناسک روز عيد قربان، 
جايز نيســت )براي نمونه، ر.ک: ابن حمزه، ص174؛ ابــن ادريس، 1410ق، ج1، 
ص575؛ فاضل آبــي، 1417ق، ج1، ص378؛ محقق حلي، 1418ق، ج1، ص95؛ 
يحيي بن ســعيد حلي، 1405ق، ص199؛ عالمه حلــي، 1412ق، ج4، ص207 و 
ج10، ص428؛ شهيد اول، 1417ق، ج1، ص332؛ شمس الدين حلي، ج1، ص259؛ 
محقق حلــي، 1408ق، ج2، ص270( و صاحب جواهر= و سيدمحســن حکيم، 
عدم جواز را اجماعي و قول تمام علما دانسته اند )صاحب جواهر، 1404ق، ج19، 

ص391؛ حکيم، 1416ق، ص78(.

بيشتر فقهاي معاصر نيز ضمن پذيرش عدم جواز تقديم اعمال مکه بر وقوفين در 
حال اختيار، چند دسته را از اين حکم مستثنا کرده و تقديم اين اعمال را براي آنان 
جايز يا واجب دانســته اند )خميني، بي تا، ج1، ص452؛ شبيري زنجاني، 1421ق، 

ص294؛ مظاهري، 1397ش، ص450(.

2. ادله اقوال

مهم ترين دليل دراين باره، روايات وارد در خصوص مسئله تقديم طواف و سعي 
بر وقوفين است. اين روايات را  مي توان به سه دسته تقسيم نمود:

يک ـ روايات دال بر جواز تقديم به طور مطلق 

اين روايات عبارت اند از:

روايــت اول: روايت صحيح زراره از امام باقر7 و روايت صحيح جميل از امام 
صادق7: اين دو راوي، از حکم متمتعي پرســيدند که در حج، طواف و سعي اش 
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را مقدم مي کند. فرمودند: »اين دو مســاوي اند مقدم شوند يا مؤخر« )شيخ صدوق، 
1413ق، ج2، ص387(.1

روايت دوم: روايت صحيح عبدالرحمن بن حجاج از امام کاظم7: از حضرت 
درباره مردي پرسيدم که تمتع انجام مي دهد، سپس براي حج ُمحرم مي شود و پس 
از آن، طواف و سعي را پيش از رفتن به منا انجام مي دهد. فرمودند: »اشکالي ندارد« 

)حر عاملي، 1409ق، ج11، ص280(.2

ســوم: روايت صحيح علي بن يقطين از امام صادق7: از حضرت درباره مردي 
پرسيدم که تمتع انجام مي دهد، سپس براي حج ُمحرم مي شود و پس از آن، طواف 
و سعي را پيش از رفتن به منا انجام مي دهد. فرمودند: »اشکالي در اين کار نيست« 

)همان، 1409ق، ص281(.3
دوـ روايات دال بر منع تقديم 

اين روايات عبارت اند از: 

روايت اول: روايت موثق ابي بصيــر از امام صادق7: به حضرت عرض کردم: 
»مردي حج تمتع انجام داده و ُمحرم به احرام حج شده است«. فرمودند: »طواف را 
انجام ندهد تا به عرفات برود. پس اگر قبل از اينکه به منا برود، بدون دليل طواف 

را انجام دهد، به آن طواف اعتنا نکند« )همانجا(.4 

ُم َطَواَفُه َو  ا َعِن اْلَُتَمتِِّع ُيَقدِّ َُم َسَأاَلُهَ 1. َو َرَوى اْبُن ُبَکرْيٍ َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِب َجْعَفٍر7 َو َرَوى َجِيٌل َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ َأنَّ
ْرَت«. ْمَت َأْو َأخَّ ا ِسيَّاِن َقدَّ ، َفَقاال: »ُهَ جِّ َسْعَيُه ِف احْلَ

ِج  َفَيُطوُف   ُجِل َيَتَمتَُّع ُثمَّ هُيُِل  بِاحْلَ اِج َقاَل: َسأَْلُت َأَبا إِْبَراِهيَم7 َعِن الرَّ جَّ ِن ْبِن احْلَ ْحَ 2 . َو بِإِْسنَاِدِه َعْن َصْفَواَن َعْن َعْبِد الرَّ
َفا َو اْلَْرَوِة- َقْبَل ُخُروِجِه إَِل ِمنًى، َفَقاَل: »اَل َبْأَس«. بِاْلَبْيِت- َو َيْسَعى َبنْيَ الصَّ

اِج َعْن َعِلِّ ْبِن َيْقطنٍِي َقاَل: َسأَْلُت َأَبا َعْبِد  جَّ ِن ْبِن احْلَ ْحَ 3 . َو بِإِْســنَاِدِه َعْن ُموَســى ْبِن اْلَقاِســِم َعْن َصْفَواَن َعْن َعْبِد الرَّ
َفا َو اْلَْرَوِة- َقْبَل ُخُروِجِه إَِل ِمنًى َقاَل: »اَل َبْأَس بِِه«. ِج  ُثمَ  َيُطوُف  َو َيْسَعى َبنْيَ الصَّ ُجِل اْلَُتَمتِِّع هُيُِل  بِاحْلَ اهلل7ِ َعِن الرَّ
اٍر َعْن ُيوُنَس َعْن َعِلِّ ْبِن َأِب َحْــَزَة َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل: ُقْلُت: َرُجٌل َکاَن ُمَتَمتِّعاً َو  4 . َو َعنُْه َعْن َأبِيِه َعْن إِْســَمِعيَل ْبِن َمرَّ
ٍة َفَل َيْعَتدُّ بَِذلَِك  جِّ َقاَل: »اَل َيُطوُف بِاْلَبْيِت َحتَّى َيْأِتَ َعَرَفاٍت- َفإِْن ُهَو َطــاَف َقْبَل َأْن َيْأِتَ ِمنًى ِمْن َغرْيِ ِعلَّ َأَهــلَّ بِاحْلَ

الطََّواِف«.
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روايت دوم: روايــات دال بر عدم جواز تقديم طواف بر اعمال منا مانند روايت 
صحيح محمد بن مسلم از امام باقر7: از حضرت درباره مردي پرسيدم که طواف 
را قبل از حلق انجام داده است. فرمودند: »اگر طواف را قبل از حلق انجام داده است، 
درحالي که مي دانسته اين کار، شايسته نيست، بر عهده اش قرباني کردن گوسفندي 

است« )کليني، 1407ق، ج4، ص505(.1
سه ـ رواياتي که فقط معذورين را در تقديم، مجاز مي داند 

اين روايات عبارت اند از: 
روايت اول: در صحيح حلبي از امام صادق7 چنين وارد شــده است: »اشکالي 
نيســت در تعجيل طواف قبل از رفتن به منا براي پيرمرد، و ]همچنين[ زني که از 

پيشامد قاعدگي ترسان است« )همان، 1407ق، ص458(.2
روايت دوم: در صحيح اســماعيل بن عبدالخالق نيز از امام صادق7 چنين نقل 
 شــده است: »اشکالي نيست در تعجيل پيرمرد و مريض و زن و معلول براي انجام 

طواف حج، قبل از رفتن به منا« )همانجا(.3

روايت سوم: روايت موثق اســحاق بن عمار از امام رضا7: از حضرت درباره 
متمتعي پرســيدم که پيرمرد يا زني است که از پيشــامد قاعدگي ترسان است. آيا 
مي تواند قبل از رفتن به منا زودتر طواف حج را انجام دهد؟ فرمودند: »بله، هرکس 
اين چنين اســت، مي تواند زودتر انجام دهد«. پرسيدم از فردي که در مکه به احرام 
حج محرم مي شود، سپس خانه کعبه را خالي مي بيند؛ پس قبل از رفتن به منا طواف 

ِد ْبِن ُمْسلٍِم َعْن  اِز َعْن ُمَمَّ زَّ ٍد َو َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َجِيعًا َعِن اْبِن َمُْبوٍب َعْن َأِب َأيُّوَب اْلَ َد ْبِن ُمَمَّ ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأْحَ 1. ِعدَّ
َأِب َجْعَفٍر7 ِف َرُجٍل َزاَر اْلَبْيَت َقْبَل َأْن حَيْلَِق، َفَقاَل: »إِْن َکاَن َزاَر اْلَبْيَت َقْبَل َأْن حَيْلَِق َو ُهَو َعامِلٌ َأنَّ َذلَِك اَل َينَْبِغي َلُه 

َفإِنَّ َعَلْيِه َدَم َشاٍة«.
َلبِيِّ َجِيعًا َعْن َأِب َعْبِد  اٍد َعِن احْلَ ٍر َو َحَّ يِّ َو ُمَعاِوَيَة ْبِن َعمَّ 2. َعِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمرْيٍ َعْن َحْفِص ْبِن اْلَبْخَتِ

ُرَج إَِل ِمنًى«. ْيَض َقْبَل َأْن َتْ اُف احْلَ ْيِخ اْلَکبرِِي َو اْلَْرَأِة َتَ اهلل7ِ َقاَل: »اَل َبْأَس بَِتْعِجيِل الطََّواِف لِلشَّ
الِِق َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل7ِ  اٍر َعْن ُيوُنَس َعْن إِْســَمِعيَل ْبِن َعْبِد اْلَ 3. َعِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن إِْســَمِعيَل ْبِن َمرَّ

ُرَج إَِل ِمنًى«. جِّ َقْبَل َأْن خَيْ ْيُخ اْلَکبرُِي َو اْلَِريُض َو اْلَْرَأُة َو اْلَْعُلوُل َطَواَف احْلَ َل الشَّ َيُقوُل: »اَل َبْأَس َأْن ُيَعجِّ
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را انجــام مي دهد. ]در اين صورت[ آيا کفاره اي بر عهده اش مي آيد؟ فرمودند: »نه« 
)همان، 1407ق، ص457(.1

برخي فقهاي معاصر، معتقد شــده اند از چند دسته ديگر از روايات نيز مي توان 
حکم عدم جواز تقديم طواف واجب بر وقوفين را استفاده کرد:

يک ـ روايات مبين کيفيت حج کــه زمان انجام طواف حج را پس از وقوفين و 
اعمال منا بيان مي کند؛

دوـ روايات دال بر جواز کوچ به مشعر قبل از طلوع فجر، براي معذورين؛

سه ـ رواياتي که زمان انجام طواف حج را روز عيد قربان يا روز پس از آن يا تا 
انتهاي ايام تشريق يا در طول ذي حجه مي داند؛

چهارـ رواياتي که بر عدم جواز تقديم طواف بر اعمال منا داللت دارند )سبحاني، 
1427ق، ج5، ص289(.

همچنين اعتقاد ايشــان، بر اين امر سامان يافته است که به دليل اعراض فقها از 
روايات صحيح السندي که بر جواز تقديم داللت دارند، چاره اي جز دست کشيدن 
از اين  روايات نيســت و بايد علم اين روايات را به صاحب آن واگذار کرد )همان، 

1427ق، ص292(.

3. نقد و بررسي و بيان رأي مختار

بــراي نقد اين ديدگاه ها و بيان رأي مختار، نخســت بايد حکم تقديم طواف و 
ســپس تقديم سعي بر فرض جواز تقديم طواْف بررســي شود. چنان که گذشت، 
مشــهور فقها تقديم طواف بر وقوفين در حال اختيار را جايز ندانســته و روايات 

َسِن7 َعِن  ٍر َقاَل: َسأَْلُت َأَبا احْلَ بَّاِر َعْن َصْفَواَن ْبِن حَيَْيى َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعمَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَ 1. َأُبو َعِلٍّ اْلَْشــَعِريُّ َعْن ُمَمَّ
جِّ َقْبَل َأْن َتْأِتَ ِمنًى؟ َفَقاَل: »َنَعْم َمْن َکاَن َهَکَذا  ُل َطَواَف احْلَ ْيَض ُتَعجِّ اُف احْلَ اْلَُتَمتِِّع إَِذا َکاَن َشــْيخاً َکبرِيًا َأِو اْمَرَأًة َتَ
َة ُثمَّ َيَرى اْلَبْيَت َخالِيًا َفَيُطوُف بِِه َقْبَل َأْن خَيُْرَج، َعَلْيِه َشْ ٌء؟ َفَقاَل:  جِّ ِمْن َمکَّ ِرُم بِاحْلَ ُجِل حُيْ ُل« َقاَل: َو َسأَْلُتُه َعِن الرَّ ُيَعجِّ

»ال«.
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جواز را بر حال ضرورت حمل کرده يا از آنها اِعراض نموده اند؛ اما برخي متأخرين 
و معاصرين، در حکم مشــهور تأمل کردند و معتقدند روايات جواز را نمي توان بر 
معذور حمل کرد؛ زيرا معذور، ناچار اســت زودتر اعمالش را انجام دهد و مساوي 
بــودن تقديم و تأخير، که در برخي رواياِت دال بر جواز تقديم آمده، درباره معذور 
بي معناست. ازاين رو، معتقد شده اند مقتضاي جمع عرفي بين روايات منع و جواز، 

حمل روايات مانعه بر کراهت عبادي است )خويي، 1410ق، ج5، ص342(. 

اما محقق خويي به اين استدالل اشکال مي کند و مي فرمايد: 
برخي، اخبار مانعه را بر کراهت حمل کرده اند تا بين نهي و تجويز، جمع عرفي 
صورت داده باشند و استداللشان اين است که روايات مانعه، ظهور در حرمت 
دارنــد؛ اما روايات مجوزه در جواز، صراحــت دارند و مقتضاي جمع عرفي، 
دست کشيدن از ظهور نهي در حرمت، و حمل آن بر کراهت است. اما صحت 
اين استدالل نيز بعيد اســت؛ زيرا مفهوم کالم امام7: »اشکالي ندارد پيرمرد 
در انجام طواف تعجيل کند«، ثبوت اشــکال براي ديگران است و در روايات 
مجوزه، تقديم، بدون اشکال دانسته شــده و جمع بين »بدون اشکال است« و 
»اشکال دارد«، جمع بين متناقضين است؛ به  طوري که اگر اين دو در يک کالم 
جمع شوند، کالمي است که در آن، متناقضين جمع شده است. بنابراين، صحيح 
اين است که بگوييم بين دو دسته روايات، تعارض محقق شده و به ناچار، بايد 
تعارض را عالج کرد و يکي را بر ديگري مقدم نمود؛ ازاين رو الزم است اخبار 

مانعه مقدم گردد )همانجا(.

با وجود اين، به نظر مي رسد بتوان به گونه اي ديگر بين سه دسته روايات را جمع 
کرد؛ به اين صورت که گفته شــود روايت ابوبصير، ناظر بر گفت وگو نيست؛ زيرا 
ظهور دارد در اينکه ســؤال راوي، از چگونگي انجام دادن اعمال حج است و نه از 
تقديــم طواف بر وقوفين و امام7 نيز راوي را از انجام دادن طواف پيش از اَعمال 
منا نهي کرده اند. فقيهان شيعه نيز عموماً انجام  دادن عمدي طواف حج پيش از اعمال 
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منا را باطل دانســته و به تکرار در زمان خودش حکم داده اند. روايات مبين کيفيت 
حج نيز در مقام بيان حکم تقديم نيستند. بنابراين، دو دسته روايت باقي مي ماند که 
يکي به  طور مطلق، و ديگري در موارد خاص، تقديم را جايز دانسته است. در اين 
صورت، مفهوم روايات دسته دوم با منطوق روايات دسته اول، که به  طور مطلق بر 
جواز تقديم داللت دارند، در تنافي است؛ با اين توضيح که نفي بأس درباره موارد 
خاص، به معناي نفي حکم تکليفــي )کراهت( و وضعي )کفاره( درخصوص اين 
موارد است و اين روايات با مفهوم خود، بر ثبوت بأس به  طور مطلق در غير موارد 
خاص داللت دارند. روايات مجوز نيز با منطوق خود، بأس را به  طور مطلق درباره 
عمــوم حجگزاران )چه موارد خاص و معذوريــن و چه ديگر حجگزاران( منتفي 

دانسته اند. 

در اين صورت، در جمع بين اين دو دســته از روايــات، مي گوييم که به قرينه 
روايت اســحاق بن عمــار، مي توان اطالق روايات دســته دوم را مقيد کرد و نفي 
بأس را به حکم وضعي مختص دانست؛ زيرا سؤال راوي در ذيل روايت و جواب 
امام7، در بيان حکم وضعي ظهور دارد و امام7 در فرض تقديم طواف فرد غير 
معذور، کفاره را منتفي دانســته اند و اينکــه راوي فقط از حکم وضعي يعني کفاره 
پرســيده، حاکي از اين است که حزازت تقديم نزد راوي، مسّلم بوده؛ و اال در اين 

مورد نيز از حکم تکليفي جواز و عدم جواز تقديم مي پرسيد. 

از ســوي ديگر، حرف نفي در کالم امام7 نيز بــه مقتضاي مطابقت جواب با 
سؤال، فقط بر نفي کفاره داللت دارد؛ زيرا اگر بخواهد بر نفي تکليف )کراهت( نيز 
داللت کند، عالوه بر مبتال بودن به محذور مطابقت نداشــتن با سؤال راوي، دچار 
اين مشکل است که حضرت در موارد خاص در فراز قبل، تقديم طواف را به  طور 
مطلق جايز دانســته اند و اگر در اين مورد نيز مطلب چنين باشد، حکم اين مورد با 
موارد قبل، تفاوتي نخواهد داشت و در اين صورت، تخصيص موارد خاص به نفي 
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کراهــت و کفاره، بي وجه خواهد بود. در نتيجه، مي توان با ذيل اين روايت، اطالق 
روايات مجوز در نفي بأس به  طور مطلق را به نفي بأس درباره حکم وضعي مقيد 
کرد و با اين تقييد، تعارض بين دو دسته روايات )مجوز تقديم طواف به  طور مطلق 
و مجــوز تقديم در موارد خاص( را از بين برد و چنين حکم کرد که عدم بأس در 
تقديم طواف در موارد خاص و در فرض عذر، به معناي عدم کراهت و عدم کفاره 
اســت، ولي در غير اين موارد، فقط به معناي عدم کفاره است؛ اما همچنان تقديم 

طواف، داراي بأس و کراهت عبادي است.

همچنين ممکن اســت گفته شود اکتفاي امام7 به نفي کفاره در پاسخ به راوي، 
در ذيل روايت اســحاق بن عمار نيز مي تواند بر کراهت تقديم طواف داللت کند؛ 
زيرا اگر تقديم طواف در غير موارد خاص ذکرشده در فراز قبل، مورد نهي و حرام 
بود، موجب فســاد و بطالن طواف مي شد؛ ازاين رو بر امام7 الزم بود پس از نفي 
کفاره، به اعاده طواف در فرض تقديم آن نيز حکم کنند و عدم حکم به اعاده، دال 

بر صحت و عدم حرمت آن در فرض تقديم است. 

اما به نظر مي رســد اين سخن پذيرفتني نيست؛ زيرا اگر امام7 به اعاده طواف 
حکم نکرده اند، از آن روســت که نهي از وصف غير مالزم با عبادت، موجب فساد 
عبادت نيست و در اينجا از تقديم طواف نهي شده است نه خود طواف؛ پس نهي 
از تقديم، موجب حرمت و فســاد طواف نيســت تا حکم به اعاده آن الزم باشد؛ 
اما همچنان تقديم طواف مورد نهي اســت. بنابراين، از عدم حکم به اعاده طواف، 
عدم حرمت تقديم طواْف فهميده نمي شود؛ بلکه ازآن رو که امام7 به استغفار امر 
نکرده اند، معلوم مي شود کسي که طواف را از روي عمد مقدم مي کند، مرتکب حرام 

نشده و نهي درباره آن، نهي کراهتي است.

بنابراين، به نظر مي رســد در فرض مورد گفت وگو، حق به جانب فقيهاني است 
کــه تقديم طواف بر وقوفين در حالت اختيار را جايز، و درعين حال داراي کراهت 
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عبادي دانسته اند.

با روشن شدن حکم تقديم طواف در حال اختيار، حکم تقديم طواف در موارد 
خاص نيز روشــن مي گردد و معلوم مي شــود که در اين موارد هم، نه فقط تقديم 

طواف کفاره ندارد؛ بلکه به کراهت نيز محکوم نيست. 

امام خميني= موارد خاص و کســاني که مي توانند طواف حج  ـ  و ديگر اعمال 
مکه ـ را بر وقوفين مقدم کنند، به  قرار ذيل برشمرده است:

1. زنان در صورت ترس از پيشامد قاعدگي يا نفاس بعد از رجوع از منا و ممکن 
نبودن صبر تا زمان حصول طهر؛

2. زنان و مرداني که بعد از بازگشــت از منا، به دليل ازدحام جمعيت، عاجز از 
طواف هستند يا نمي توانند به مکه بازگردند؛

3. افراد مريِض عاجز از طواف بعد از رجوع از منا به دليل ازدحام جمعيت؛

4. کســي که مي داند نمي تواند اعمال مکه را بعد از انجام اعمال منا تا آخر ماه 
ذي حجه انجام دهد )خميني، بي تا، ج1، ص452(.

البته طوايفي که در روايات ذکر شده اند، عبارت اند از: زناني که مي ترسند هنگام 
بازگشــت از منا دچار قاعدگي شوند، مردان سالخورده، مريض، معلول و زنان. در 
اين صورت، مطابق نظر مشهور فقها، آيا زنان به  طور مطلق مي توانند طواف واجب 
حج را بر وقوفين مقدم کنند يا فقط در صورت عروض عذر يعني پيشامد قاعدگي 

مجاز به تقديم طواف هستند؟

برخي مراجع معاصــر تصريح کرده اند )ســبحاني، 1427ق، ج5، ص295( که 
مقصود روايت، زنان معذور اســت؛ زيرا در روايت، زنان در رديف صاحبان عذر 
قرار گرفته اند و روايات ديگر مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم7 نيز قرينه 
بر اين مطلب به  شمار مي رود؛ زيرا در اين روايت چنين آمده که حضرت در پاسخ 
به ســؤال راوي درباره پيرمرد يا زني که از پيشامد قاعدگي ترسان است و در حج 



تم
ش

ه ه
مار

ش

39 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

13
98

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
پ

تمتع قبل از رفتن به منا طواف حج را انجام مي دهد، فرمودند: »کسي که چنين باشد، 
مي تواند در انجام طواف حج تعجيل کند« )کليني، 1407ق، ج4، ص457(.1

ممکن است گفته شود »المرأة« در يک روايت، به  طور مطلق، و در روايت ديگر 
مشروط به »تخاف الحيض«، مجاز به تقديم طواف حج شده و در دانش اصول فقه 
گفته  شــده است وقتي مطلق و مقيد، هر دو در نفي و اثبات يکسان باشند، چنانچه 
اطالق، مانند مورد گفت وگو، شمولي باشد، بين اين دو تنافي وجود ندارد تا حمل 
مطلق بر مقيد صورت گيرد )مظفر، بي تا، ج1، ص192(؛ ازاين رو هر دو عنوان »زن« 
و »زني که از پيشامد عادت ترسان است«، جزء معذورين اند و مي توانند طواف حج 

را مقدم کنند.

در پاســخ مي توان گفت اين سخن، در صورتي تمام است که قرينه اي برخالف 
آن نباشد؛ درحالي که روايت اخير مي تواند مفسر اطالق باشد؛ زيرا اگر عنوان »زن« 
به  تنهايي براي جواز تقديم طواف حج کافي باشــد، اضافه شدن »خوف حيض« به 
 عنوان »زن« در برخي روايات در کالم راوي، لغو است و بر امام7 الزم است تأثير 
نداشتن اين قيد در حکم را تذکر دهند و تقرير امام7، بر دخالت اين قيد در حکم 
داللت دارد. بنابراين، به نظر مي رسد قول حق اين است که جواز، به زنان صاحب 

عذر اختصاص دارد.

نکته ديگر در اين باره اين اســت که در روايات، فقط پيرمرد اســتثنا شــده، اما 
ازآنجاکه علت استثنا، سالخوردگي و عجز و حرج چنين افرادي از اداي مناسک در 
وقت خود است، مي توان گفت به همين مالک، زنان سالخورده نيز مي توانند طواف 

واجب حج را بر وقوفين مقدم سازند )سبحاني، 1427ق، ج5، ص295(.

درباره حکم تقديم سعي نيز مي توان چنين گفت که روايات دال بر جواز تقديم 

1. »موّثقة إسحاق بن عّمر قال: سألت أبا احلسن7 عن التمتع إذا کان شيخاً کبريًا أو امرأة تاف احليض ُتعّجل طواف 
احلّج قبل أن يأت إل منا؟ قال: »نعم من کان هکذا يعّجل«.
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به  طــور مطلق با روايات دال بر جواز تقديم طواف در فرض عذر، تعارض دارد و 
چنان که بيان شــد، مشهور فقها به اين دسته از روايات عمل نکرده و از آن اعراض 
نموده اند و از آنجا که، جز اين روايات دليلي بر حکم تقديم سعي بر وقوفين وجود 
ندارد، بايد گفت که مطابق نظر مشــهور، تقديم سعي بر وقوفين نيز در حال اختيار 
جايز نيســت. البته طبق قول مختار، مي توان بر جواز تقديم سعي پاي فشرد؛ زيرا 
تعارض روايات، فقط درباره طواف اســت و در داللت بر جواز تقديم سعي، مطلقًا 
يــا در فرض ضرورت، معارضي ندارند و مي توان به اين مضمون عمل کرد. آري، 
ممکن اســت گفته شــود اين روايات با روايات مبين کيفيت حج، که زمان انجام 
طواف و ســعي حج را بعد از وقوفين و اعمال منا بيــان مي کنند، تعارض دارد و 
ازاين رو، از حيث مخالفت با ســنت، ممکن است اين دسته از روايات کنار گذاشته 

شوند. برخي مراجع معاصر در اين باره چنين نگاشته اند:
در صورتي که مستند تقديم ســعي بر وقوفيْن روايات خاص باشد، بايد گفت 
جواز تقديم، مختص طواف است؛ زيرا در اين روايات، سعي ذکر نشده است و 
ازآنجاکه اخبار مطلقي که مجوز تقديم سعي بر وقوفين است، به دليل مخالفت 
با سنت کنار گذاشــته مي شوند، الزم است بر جواز تقديم طواف اکتفا نماييم 

)همان، 1427ق، ص298(.

اما موافقت با اين سخن، مشکل است؛ زيرا کنارگذاشتن روايات مطلقي که مجوز 
تقديم سعي بر وقوفين است، به دليل مخالفت با سنت، فرع معلوميت سنت است؛ 
به  عبارت  ديگر بايد به  طور قطع معلوم شــود شارع، تقديم سعي بر وقوفين را به 
 هيچ  وجه جايز نمي داند تا در تعارض بين رواياِت مجوز تقديم ســعي با روايات 
مبين سنت و کيفيت حج، اين روايات کنار گذاشته شوند؛ درحالي که روايات مبين 
کيفيت حج، صرفاً در مقام بيان چگونگي انجام شدن اعمال حج با قطع نظر از موارد 
جواز و عدم جواز تقديم برخي اعمال بر برخي ديگر هستند. بنابراين، با اين روايات 
نمي توان اثبات کرد روايات مطلقي که بر جواز تقديم ســعي داللت دارند، مخالف 



تم
ش

ه ه
مار

ش

41 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

13
98

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
پ

سنت اند؛ بلکه حتي نمي توان اين دو دسته روايات را با هم در تعارض دانست؛ به  
ويژه مطابق قول مختار که بيان شد، روايات مطلق، درصدد نفي کفاره اند. 

افزون بر اينکه مطابق نظر مشهور، که روايات مطلق را بر ضرورت حمل کرده اند، 
مي توان گفت ادله اي که سنت در حج را تبيين مي کنند، در مقام بيان چگونگي اداي 
مناســک حج در حال اختيار، و روايات مطلق، متضمن بيان جواز تقديم سعي در 
هر دوحالت اختيار و ضرورت است؛ ازاين رو منافات ندارد با استناد به اين روايات 
صحيح، قائل به جواز تقديم سعي در حال ضرورت شويم؛ به  عبارت  ديگر به دليل 
تعارض روايات مبين ســنت با داللت اين روايات بر جواز تقديم ســعي در حال 

اختيار، جواز تقديم سعي در حال اختيار را منتفي بدانيم.

ممکن اســت گفته شود در اين شــيوه، به بخشي از روايت عمل شده و از مفاد 
روايت درباره بخشي ديگر اعراض شده است؛ درحالي که يک روايت را يا به  تمامه 
بايد پذيرفت يا به  طور کلي کنار گذاشــت. در پاسخ مي گوييم تبعيض در پذيرش 
داللت روايات، به  وفور در کلمات و سيره علما يافت مي شود؛ ازاين رو مي توان به 
استناد اين ســيره، طبق نظر مشهور، داللت اين روايات را بر جواز تقديم سعي در 

حال ضرورت پذيرفت.

امــا مطابق قول مختار، نمي توان روايات مطلق را بر حال ضرورت حمل کرد و 
چنان که بيان شــد، اطالق اين روايات از حيث حکم تکليفي و وضعي اســت و از 
آنجا که اين روايات، درباره تقديم سعي معارضي ندارند، مي توان کفاره و کراهت را 
منتفي دانست و به جواز تقديم سعي بر وقوفين، بدون کراهت و کفاره حکم کرد.

نتيجهگيري

همان گونه که بيان شــد، درباره حکم تقديم طواف حج بر وقوفين، مشهور فقها 
قائــل به عدم جواز تقديم در حال اختيار شــده و در رفع تعارض بين روايات، به 
دليل اعراض مشهور، روايات جواز را کنار نهاده اند. اما به نظر مي رسد بتوان بين سه 
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دســته روايات، به گونه اي ديگر جمع کرد؛ به اين صورت که روايت ابوبصير را از 
اين حيث که سؤال راوي در آن، درباره انجام شدن اعمال حج است، کنار گذاشت 
و ناظر بر گفت وگو ندانست. روايات مبين کيفيت حج نيز در مقام بيان حکم تقديم 
نيستند. از بين دو دسته روايت باقي مانده، مفهوم روايات دسته دوم با منطوق روايات 
دسته اول که به  طور مطلق بر جواز تقديم داللت دارد، در تنافي است و براي رفع 
تنافي و در جمع بين اين دو دســته از روايات، مي توان به قرينه روايت اسحاق بن 
عمار، اطالق روايات دسته دوم را مقيد کرد و نفي بأس را به حکم وضعي مختص 
دانســت و چنين حکم کرد که تقديم طواف در موارد خاص و در فرض عذر، نه 
کراهت دارد و نه مســتلزم کفاره است؛ اما در غير اين موارد، فقط کفاره ندارد؛ اما 

همچنان داراي کراهت عبادي است.

همچنين مطابق نظر مشــهور، تقديم ســعي نيز بر وقوفين در حال اختيار، جايز 
نيســت و جواز تقديم، به حال ضرورت اختصــاص دارد؛ اما مطابق قول مختار، 
نمي توان روايات مطلق را بر حال ضرورت حمل کرد و چنان که بيان شــد، اطالق 
اين روايات ازحيث حکم تکليفي و وضعي است و از آنجا که اين روايات، درباره 
تقديم ســعي معارضي ندارند، مي توان کفاره و کراهت را منتفي دانست و به جواز 

تقديم سعي بر وقوفين، بدون کراهت و کفاره حکم کرد.
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