
 علی اکبر غفاری1

چکيده1
تحقيق حاضر، در صدد بررسی زمان تحلل از بوی خوش و همسر، در فرضی است که ُمحرم، 
اعمال مکه را زودتر از موعد و قبل از وقوف در ســرزمين عرفات انجام دهد. نتايج اين پژوهش، 
که از طريق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحليل اسناد شرعی به  دست  آمده، حاکی از 
اختالف  نظر فقها در اين مســئله و پيدايش دو قول در آن اســت. قول اول، معتقد است با انجام 
شــدن اعمال مکه، حليت از بوی خوش و همسر محقق می گردد و تفاوتی در زمان انجام اعمال 
مکه نيســت. در مقابل، نظريه ديگر می گويد در صورتی پس از انجام اعمال مکه، تحلل از بوی 
خوش و همســر حاصل می شــود که حجگزار اين اعمال را در محل و زمان خودش يعنی پس از 
اتمام اعمال منا به  جا آورد؛ اما چنانچه به  واسطه عذری مجاز به تقديم اعمال مکه بر وقوفين 
باشد، تحلل پس از اتمام اعمال منا حاصل می شود. پس از بررسی ادله  هريک از پيروان اين دو 
نظريه، چنين به نظر می رســد که حق،  به جانب کسانی اســت که معتقدند زمان تحلل، پس از 
اتمام اعمال مناست؛ در اين  صورت حجگزارانی که اعمال مکه را قبل از وقوفين انجام می دهند، 

بايد تا انتهای اعمال منا از بوی خوش و همسر بپرهيزند.
کليدواژه ها: تحلل، تقديم، اعمال مکه، وقوفين، بوی خوش.
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بررسی حليت بوی خوش و همسر در 
فرض تقديم اعمال مکه
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مقدمه

مطابق نظر فقيهــان اماميه، حجگزاران پس از انجام عمره تمتع، بايد برای انجام 
دادن اعمال حج، پس از نيت، در شهر مقدس مکه ُمحرم شوند و حداکثر تا ظهر روز 
نهم ذی حجه همان سال، راهی سرزمين عرفات، و برای وقوف در آن سرزمين مهيا 
شوند )عالمه حلی، 1413 ق، ج 1، ص 435؛ فخرالمحققين، 1387 ق، ج 1، ص 305؛ 

فاضل مقداد، 1425 ق، ج 1، ص 275(.

زمان واجب برای وقوف در اين ســرزمين، از زوال روز نهم تا غروب آفتاب 
اســت )عالمه حلــی، 1414 ق، ج 8، ص 170( و پس  از آن، وقوف در ســرزمين 
مشــعرالحرام يا مزدلفه و سپس سرزمين منا صورت می گيرد. حجگزاران در روز 
عيد، موظف اند نخست رمی جمره عقبه را انجام دهند و سپس قربانی کنند و پس 
از انجــام دادن حلق يا تقصير، از احرام بيرون می آيند و تمام محرمات احرام، جز 
بوی خوش و همســر بر آنها حالل می شود )شهيد اول، 1417 ق، ج 1، ص 455( 
و قبل از انجام دادن اعمال مکه، اســتعمال بوی خوش و استمتاع از همسر برای 

آنان جايز نيست.

آنچه بيان شد، حکم صورتی اســت که حجگزار بخواهد اعمال حجش را به 
ترتيبی که گذشــت انجام دهد؛ اما برخی حجــاج به  دليل عذری که دارند مانند 
ترس از پيشامد قاعدگی يا نفاس، بعد از رجوع از منا و ممکن نبودن صبر تا زمان 
حصول طهر يا عجز از طواف بعد از بازگشــت از منا به  دليل ازدحام جمعيت يا 
مريضــی يا علم به عدم امکان انجام اعمال مکه بعد از اعمال منا تا آخر ذی حجه 
)خمينــی، بی تا، ج 1، ص 452(، مجازند قبــل از رفتن به عرفات و وقوف در اين 
سرزمين، به مســجدالحرام بروند و اعمال مکه را زودتر از موعدش به  جا آورند 
)محقق حلی، 1408 ق، ج1، ص246؛ شهيد ثانی،1413 ق، ج2، ص352؛ موسوی 
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عاملی،1411 ق، ج8، ص186؛ محقق داماد،1401 ق، ج3، ص560؛ خمينی، بی تا، 
ج 1، ص 452؛ شــبيری زنجانی، 1421 ق، ص 294(. در اين  صورت، اين ســؤال 
مطرح می شــود که تحلل از بوی خوش و همســر، چه زمانی برای اين دسته از 
حجگزاران معذور حاصل می شود. آيا آنان مانند ديگر حجاج، بايد از بوی خوش 
و همسر تا پايان اعمال منا بپرهيزند يا با انجام دادن اعمال مکه، هرچند زودتر از 
موعد، تحلل از اين دو ُمحّرم از محرمات احرام حاصل می شــود و آنان فقط بايد 

از ديگر محرمات احرام اجتناب کنند؟

اگرچه درباره محرمات احــرام و زمانی که حليت از آنها برای حجاج حاصل 
می شــود، به  تفصيل در کتب فقهی و مناســک حج ســخن گفته شده است، در 
کمتر کتاب فقهی، اســتدالل های فقيه در موضوع مورد گفت وگو يافت می شود. 
جســت وجو در مقاالت نيز حاکی از اين اســت که در خصوص زمان تحلل در 
فــرض تقديم اعمال مکه بر وقوفين، تحقيق مســتقلی صــورت نگرفته و اندک 
مقاالت موجود نيز به بررســی تحلل در فــرض صد و حصر پرداخته اند. از آنجا 
که در مراسم حج، تقديم اعمال مکه برای حجاج معذورِ فراوانی اتفاق می افتد و 
محل ابتالی افراد بســياری است، تحقيق در اين مسئله ضروری می نمايد؛ به ويژه 
که می تواند مجموع ادله و اســتدالل های مربوط به موضوع مورد گفت وگو را در 
يک جا برای فقه پژوهاِن در عرصه حج جمع کند و روشــن و منقح  شدن زوايای 
پنهان مسئله را در پی داشته باشد. به عالوه، پژوهش حاضر روشی نو در نقد ادله 
را در پيش گرفته و کوشيده است قرائن موجود در روايات را به  نفع هر دو قول 
احصا و نقد کند. به  هر روی، قبل از بررسی حکم مسئله، مناسب است آرای فقها 

را در اين زمينه پی بگيريم.

اقوال فقها

دو ديدگاه در اين  باره از فقيهان اماميه مطرح شده است:
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1. حصول حليت

شــهيد ثانــی4 در فــرض تقديــم اعمال مکــه، قــول نيکوتــر را حصول 
حليــت با انجام دادن اعمال مکه دانســته اســت )شــهيد ثانــی، 1413 ق، ج 2، 
ص 325 (. از کالم محقــق ســبزواری در ذخيــره نيــز تمايل ايشــان به حصول 
 حليــت بعــد از اعمــال مکه، هرچند مقدم شــده باشــند، اســتفاده می شــود

 )محقق سبزواری، 1247 ق، ج 2، ص 685(. برخی فقهای معاصر نيز معتقد شده اند محل 
حصول حليت، که همان بعد از انجام دادن اعمال مکه باشد، به حال خود باقی است و 
 تقدم و تأخر به جا آوردن اعمال، مضر به تحقق تحليل پس از انجام دادن اين اعمال نيست

 )حسينی شاهرودی،1402 ق، ج 4، ص 280(.

2. عدم حصول حليت

نظريه عدم حصول حليت، طرفداران بســياری دارد و اگر آن را قول مشهور در 
اين مســئله بدانيم، سخن گزافی نيست. فقيهان بسياری همچون شهيد اول )شهيد 
اول، 1417 ق، ج 1، ص 457(، صاحــب جواهر )صاحــب جواهر، 1404 ق، ج 19، 
ص 258(، محقق حکيم )حکيم، 1416 ق، ص 412(، محقق خويی )خويی،1410 ق، 
ج 5، ص 354(، محقق بحرانی )بحرانی، 1413 ق، ج 3، ص 463(، آيت اهلل ســبحانی 
)ســبحانی، 1424 ق، ج 5، ص 313( و ديگر مراجع معاصــر )مظاهری، 1397ش، 

ص 452(، به  اتفاق اين نظريه را برگزيده اند. 

مستند اقوال

1. قائلين به حصول حليت

اين دسته از فقها در اثبات نظريه خود به ادله ذيل استناد کرده اند:

يک ـ اطالق روايات
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1. روايت صحيح معاوية بن عمار از امام صادق7:
وقتى مرد، ذبح و حلق را انجام دهد، همه محرمات احرام، جز مباشرت با همسر 
و بوى خوش بر او حالل مى گردد. پس هرگاه طواف زيارت و ســعى را انجام 
دهد، همه محرمات احرام، جز مباشــرت با همسر بر او حالل مى شود و زمانى 
که طواف نساء را انجام دهد، تمام محرمات احرام جز صيد بر او حالل مى شود 
)حرمت صيد به  دليل قرار گرفتن حجگزار در منطقه حرم است( )شيخ صدوق، 

1413 ق، ج 2، ص 507(.

2. روايت صحيح منصور بن حازم از امام صادق7:
از حضرت درباره مردى پرســيدم که رمى و حلق را انجام داده است که آيا 
مى تواند غذايى را که زعفران دارد، بخورد. فرمودند: »نه؛ تا اينکه طواف زيارت 
و ســعى را انجام دهد که در اين  صورت، همه محرمات جز مباشرت با همسر 
بر او حالل مى شود تا اينکه طواف نساء را انجام دهد که بعد از آن، مباشرت با 

همسر نيز بر او حالل مى گردد« )طوسى، 1407 ق، ج 5، ص 245(.

3. روايت صحيح معاوية بن عمار از امام صادق7:
دربــاره انجام دادن طواف زيارت در روز عيد قربــان فرمودند: خانه کعبه را 
زيارت کن... ســپس نزد کوه مروه رفته و از آن باال برو و بين صفا و مروه، 
هفت دور طواف کن؛ درحالى که از صفا شروع و به مروه ختم مى کنى. وقتى 
چنين کنى، همه محرمات احرام، جز مباشــرت با همسر بر تو حالل مى شود. 
ســپس به  ســمت کعبه برگرد و هفت دور ديگر طواف کن. پس  از آن، دو 
رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهيم به  جا آور. در اين  صورت، همه محرمات بر 
تو حالل مى شود و از انجام دادن مناسک حج و هرآنچه از آن ُمحرم شده بودى، 

فارغ مى شوى )کلينى، 1407 ق، ج 4، ص 511(.

4. روايــت دوم صحيح منصور بن حــازم از امام صادق7: »اگر در احرام تمتع 
هستی، به چيزی که زعفران دارد، نزديک نشو تا طواف زيارت را انجام دهی« )حر 

عاملی، 1409 ق، ج 12، ص 445(.
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تقريب استدالل:

در اين روايات، حليت بوی خوش و همســر، به  طور مطلق ـ خواه مقدم انجام 
شــود يا در موعد خودـ   به انجام دادن طواف زيارت، ســعی و طواف نساء منوط 

شده است.

اشکال:

برخی، اطالق را در اين روايات منتفی دانســته و به  دليل احتمال جزء العله  بودن 
طواف برای حصول حليت، احتياط را متعين دانسته و چنين نگاشته اند:

روايت مطلقى در اين  باره نيست تا بتوان به اطالقش تمسک جست و آنچه از 
ادله موجود اســت، داللت دارد بر اينکه طواف بعد از حلق و نه به  طور مطلق، 
موجب حليت از طيب مى شــود و نمى توان پذيرفت بعديت خصوصيت داشته 
باشــد؛ و إال بايد فردى که طواف را مقدم انجــام داده، بعد از حلق نيز دوباره 
طواف را انجام دهد؛ درحالى که کســى به اين مطلب قائل نيست و با حکم به 
جواز اکتفا به طواف مقدم نيز منافات دارد؛ پس امر داير بين دو احتمال است:

1. موضوع تحلل، مجموِع مرکب و هر عملى، محقق مرتبه اى از حليت باشد؛

2. موضوع حليت، ذات طواف باشد به هرگونه که محقق شود.

و چون به  طور جزم نمى توان يکى از دو احتمال را برگزيد، پس احتياط متعين 
مى گردد )حسينى روحانى قمى، 1419 ق، ج 2، ص430 (.

دو ـ رواياتی که بيان می کند حجگزار، چه بخواهد يا نخواهد، بعد از انجام دادن 
طواف و سعی ُمِحل می شود

روايت موثق زراره از امام باقر7: از حضرت شنيدم که فرمودند: »هرکس طواف 
و ســعی را انجام دهد، دوست داشته باشــد يا نه، ُمحل می شود« )کلينی، 1407 ق، 

ج 4، ص 299(.

از اين  روايت استفاده می شود که نْفس انجام دادن طواف و سعی، موجب ايجاد 
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تحلل اســت؛ ازاين رو در برخی روايات آمــده که اگر حجگزار، طواف را مقدم بر 
وقوفين انجام داد، لبيک بگويد تا ديگر اعمال در حالت احرام صورت گيرد.

اشکال:

در پاسخ به روايات مورد استناد فوق نيز گفته شده است اگرچه از برخی اخبار 
اســتفاده می شود بعد از طوافی که مقدم شــده، الزم است تلبيه گفته شود تا ديگر 
اعمال در حالت احرام صورت گيرد، با اين  حال مشکلی به وجود نمی آيد؛ زيرا اين 
احرام، احرام از ديگر امور حالل غير از بوی خوش و همسر در فرض تقدم طواف 

نساست )حسينی شاهرودی، 1402 ق، ج 4، ص280 (.

2. قائلين به عدم حصول حليت

اين دسته از فقها در اثبات نظريه خود، به ادله ذيل استناد کرده اند:

1. روايت مفضل بن عمر از امام صادق7 حضرت فرمودند:
از حالل هاى خداوند، بهره  بردن از زنان است که در قرآن آمده و در حج تمتع، 
خداوند اين دو را حالل نموده و پس  از آن حرام نکرده... . اگر خواستى حج تمتع 
انجام دهى، از وادى عقيق به نيت عمره تمتع محرم شو و وقتى به مکه رسيدى، 
طواف کن و اســتالم حجر نما؛ از آن شروع کن و به آن هفت دور را ختم کن. 
سپس نزد مقام ابراهيم، نماز طواف را به  جا آور. سپس از مسجد بيرون رو و سعى 
را انجام بده؛ از صفا شــروع، و به مروه ختم مى کنى. پس  از آن، تقصير کن و 
يوم الترويه، مانند روزى که در عقيق محرم شدى، احرام ببند و بين رکن و مقام 
به نيت حج تمتع ُمحرم شو. پيوسته در احرامى تا وقوف را انجام دهى، رمى جمره 
نموده و ذبح و غسل کنى. سپس طواف زيارت را انجام بده. اگر چنين کنى، ُمحل 
مى شوى و اين همان سخن خداوند متعال است که مى فرمايد: »هرکس حج تمتع 
به  جا مى آورد، پس آنچه برايش از قربانى ميســر است، قربانى کند« يعنى ذبح 

نمايد )حر عاملى، 1409 ق، ج 11، ص 235(.
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2. انصــراف روايات مطلق به طواف و ســعی متأخر )نجفــی، 1404 ق، ج 19، 
ص 258(: به اين معنا که رواياتی که به  طور مطلق بيان می کنند بعد از انجام اعمال 
مکه ـ  خواه مقدم بر وقوفين انجام شده باشند يا بعد از اعمال منا ـ  بوی خوش و 
همسر بر حجگزار حالل می گردد، به صورتی انصراف دارد که طواف و سعی، بعد 

از اعمال منا و در زمان خودش و نه زودتر انجام شده باشند.

اشکال:

بر اين اســتدالل، اشکال شده که انصراف مورد ادعای آنان، بدوی است و اعتبار 
ندارد و نمی تواند قرينه همراه با کالم، و موجب تقييد باشد؛ ازاين رو تقدم و تأخر 
در انجام دادن اعمال مکه، مضر به تحليل نيست )حسينی شاهرودی، 1402 ق، ج 4، 

ص 280 (.

3. احتمال جزءالعله  بودن طواف و سعی در تحليل: به اين معنا که احتمال دارد 
آنچه باعث حليت محرمات احرام می شــود، مجموعه ای از طواف و سعی و اعمال 
ماقبل بوده و سعی، جزء العله در ايجاد حليت باشد. ازاين رو، حصول حليت با اعمال 
مکه در فرض تقدم اعمال بر وقوفين، دارای اشــکال اســت و ُمحرم با انجام دادن 
اعمــال مکه، به  تنهايی و قبل از انجام وقوف و ديگر اعمال، به حليت بوی خوش 
و همســر يقين پيدا نمی کند )صاحب جواهر، 1404 ق، ج 19، ص 258؛ حســينی 

روحانی قمی، 1419 ق، ج 2، ص 430 (.

4. اصل عدم تحلل: توضيح اينکه حجگزار وقتی در مکه برای انجام دادن اعمال 
حج تمتع ُمحرم می شــود، يقين پيدا می کند برخی امور بر وی مانند بوی خوش و 
استمتاع از همسر، به  دليل ُمحرم  شدن حرام می گردد. چنانچه وی پس از انجام دادن 
اعمال مکه، زودتر از موعد، در حليت بوی خوش و همسر نسبت به خود شک کند، 
می تواند به اصل عدم تحلل از اين دو تمسک جويد و حرمت يقينی سابق نسبت به 

اين دو را استصحاب کند )صاحب جواهر، 1404 ق، ج 19، ص 258(.
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نقد و بررسی و بيان قول مختار

با توجه به اســتدالل های مختلفــی که از فقها درباره حصــول و عدم حصول 
حليــت دربــاره بوی خــوش و همســر در فرض مقدم ســاختن اعمــال مکه 
گذشــت، به نظر می رســد علت تفاوت آرا، اختالف در اين مطلب اســت که آيا 
حليت از بوی خوش و همســر با انجام دادن اعمــال مکه، چه مقدم و چه مؤخر 
 صــورت پذيرد، حاصل می شــود يا چنانچــه برخی نيز به آن تصريــح کرده اند،

 مترتب بر اعمال مناســت؛ به  عبارت  ديگر، آيا از روايات دال بر حصول حليت با 
انجام اعمال مکه، اطالقی برداشت می شود يا امکان اطالق گيری وجود ندارد.

چنان که گذشت، قائلين به حصول حليت، به اطالق ادله استناد کرده اند؛ اما قائلين 
به عدم حصول حليت، معتقدند اطالق مورد ادعا، منصرف به طواف و سعی متأخر 
اســت. اين انصراف از طرف برخی ديگر از فقها مورد اشــکال واقع شد؛ با وجود 
اين، به نظر می رســد نمی توان به اطالق روايات تمســک کرد؛ زيرا اين روايات از 
اين حيث در مقام بيان نيستند و بر مطلبی بيش از تبيين مناسک حج و لزوم پرهيز 
از بوی خوش و همســر قبل از انجام اعمال مکه داللت ندارند. به عالوه، چنان که 
برخی مراجع معاصر نيز معتقد شــده اند، روايــاِت دال بر جواز تقديم اعمال مکه 
درباره معذورين، فقط بر جواز تقديم داللت دارند؛ اما ترتب ديگر آثار مانند حليت 
طيب و زنان، با انجام دادن زودتر از موعِد اعمال مکه، نيازمند دليل است که وجود 

ندارد )سبحانی، 1424 ق، ج 5، ص 313(.

با وجود اين، برگزيدن هريک از اين دو نظر، مســتلزم واکاوی روايات و ديگر 
ادله ای اســت که محل حاصل  شــدن حليت در حج را بيان کرده. در اين  صورت، 

می توان گفت:

در دو روايت نقل شــده از معاوية بن عمار، اگرچه حليت بوی خوش و همسر 
به انجام طواف زيارت، ســعی و طواف نساء منوط شده است، به نظر می رسد فای 



که 
ل م

ما
م اع

قدي
ض ت

 فر
 در

سر
هم

ش و 
خو

ي 
 بو

ت
حلي

ي 
رس

بر

122 

عاطفه در فقره »فإذا زار البيت« و »فإذا طاف طواف النساء«، ظهور دارد در اينکه انجام 
اعمال مکه بعد از اعمال منا مفيد حليت است؛ به اين معنا که اعمال منا جزء علت، 
و اعمال مکه جزء ديگر تحقق حليت است؛ مگر اينکه گفته شود بعديت مستفاد از 
اين  روايات، فقط دال بر ترتيب اعمال است و بالتبع با رعايت ترتيب، حليت از بوی 
خوش و همسر، بعد از انجام اعمال مکه حاصل می شود؛ اما به نظر می رسد بعديت 
مســتفاد از اين  روايات در بيان جزءالعله بودن اعمال مکه، ظهور قوی تر دارد؛ زيرا 
امام7 در مقام تبيين اعمال و مناسک حج و بالتبع، زمان و سبب حليت از محرمات 

احرام برای متمتع هستند.

ممکن است گفته شود اگر بعديْت خصوصيت داشته باشد، الزمه اش اين است 
که در فرض تقدم اعمال مکه نيز الزم باشد پس از اعمال منا، حجگزار دوباره اعمال 
مکه را انجام دهد تا بعديت محقق شود و اين با جواز اکتفا به عمل متقدم سازگاری 

ندارد )حسينی روحانی قمی، 1419 ق، ج 2، ص 430(.

در پاســخ می توان گفت که بعديت، چنانچه از روايت اســتفاده می شود، برای 
حجگزاری که به  طور معمول و با رعايت ترتيب و بدون وجود هرگونه عذری در 
صدد انجام دادن اعمال اســت، خصوصيت دارد؛ ازاين رو مطابق نظر مشهور، غير 
معذور مجاز به تقديم اعمال مکه بر وقوفين نيســت )حکيم، 1416 ق، ص 78(؛ اما 
اينکه آنچه از بعديت فهميده می شود، فقط ِصرف رعايت ترتيب است يا جزءالعله 

بودن، محل بحث است.

روايت ديگری که مورد اســتناد قرار گرفته، روايت منصور بن حازم است. البته 
احتمال دارد اين روايت با روايت دوم متحد باشد؛ زيرا سند هر دو روايت يکسان 
اســت و علت تعدد، همان گونه که برخی فقهای معاصر نيز به آن اشــاره  کرده اند 
)سبحانی، 1424 ق، ج 5، ص 310(، دو چيز است: يکی اختالف دو روايت در الفاظ 
و ديگر، اينکه شيخ طوسی= اين دو روايت را در دو باب مختلف نقل کرده. در اين 
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روايــت، حليت خوردن زعفران پس از رمی و حلق، مغيا به انجام طواف زيارت و 
سعی، و حليت همسر، مغيا به طواف نساء شده است و غايت بودن طواف، داللت 
بر ترتيــب دارد؛ چه اينکه بدون لحاظ ترتيب، غايت بــودن، بدون وجه می نمايد. 
بنابراين، به نظر می رسد روايت در صدد بيان تحقق حليت بوی خوش و همسر با 
انجام مناسک، بعد از اعمال مناست و ظهور دارد در اينکه اعمال مکه و مناسک قبل 

از آن، هريک جزئی از اسباب حليت برای محرم هستند.

البته گفتنی است که اطالق روايت فوق، حتی در فرض تعدد، برای اثبات حليت 
بوی خوش با انجام اعمال مکه، چه مقدم انجام شــود و چه مؤخر، ناکافی اســت؛ 
زيرا امام7 در مقام بيان حکم مکلفی است که به  طور معمول در صدد انجام حج 
تمتع است، نه کسی که از باب ضرورت، مجاز به تقديم اعمال مکه بر وقوفين است. 

بنابراين، نمی توان به اطالق روايت تمسک جست.

روايت مفضل بن عمر نيز به  دليل ضعيف بودن دو راوی آن، قابل استناد نيست. 
اما با قطع  نظر از ضعف سند، باز هم اثبات عدم حصول حليت با تمسک به اطالق 
روايت ممکن نيست؛ زيرا چنان که گذشت، امام7 در اين  دست روايات، در صدد 

بيان حکم معذور نيستند.

جمع بين روايات

با بررسی رواياتی که گذشــت، روشن شد اين روايات، حليت بوی خوش و 
همســر را بر انجام اعمال مکه بعد از مناســک منا مترتب می دانند؛ با  وجود  اين 
نمی توان به حصول يا عدم حصول حليت بوی خوش و همســر در فرض تقديم 
اعمال، به  مقتضای اطالق اين روايات حکم کرد؛ زيرا آنچه عرفًا فهميده می شود، 
آن اســت که اين روايات، چه دســته ای که مورد استناد قائلين به حصول حليت 
قرار گرفت و چه روايت مفضل بن عمر که يگانه دليل روايی مورد استناد قائلين 
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به عدم حصول حليت اســت، در مقام بيان ترتيب در فرضی هستند که اعمال و 
مناسک در روند عادی و بدون پيشامد ضرورت صورت گيرد و به  صورت تقديم 
برخی اعمال بر وقوفين در فرض ضرورت، نظری ندارد. بنابراين، حتی با پذيرش 
ظهور روايات صحيح الســند در جزءالعله  بودن نيز نمی توان به آنها در اثبات عدم 
حصول حليت اســتناد کرد؛ زيرا ممکن است انجام اعمال مکه، جزءالعله درباره 
حجگزار غير معذور باشــد. بنابراين، امکان استفاده از داللت روايات در پذيرش 

هيچ يک از دو قول موجود فراهم نيست.

تعادل و ترجيح

چنان که بيان شــد، امکان تمسک به اطالق ادله وجود ندارد و همچنين با توجه 
به عدم روايت صحيح السند در ادله منکرين حصول حليت در فرض تقديم اعمال 
مکه، مجالی برای طرح مسئله ترجيح ادله نيست؛ زيرا بديهی است که ترجيح، فرع 
تعارض ادله اســت و تعارض، زمانی رخ می دهد که دو طرف از ســند صحيحی 
برخوردار باشند؛ درحالی که روشن شد روايت مفضل بن عمر، از نظر سندی دچار 

ضعف است و قابليت معارضه با روايات صحيح السند را ندارد.

اصول عمليه

تمســک به اصل عملی، در فرضی است که دســت ما از ادله اجتهادی کوتاه 
باشد و همان گونه که بيان شد، در محل گفت وگو نيز امکان تمسک به اطالق ادله 
وجــود ندارد؛ ازاين رو بايد در حکم مســئله، به اصول عمليه رجوع کرد. در اين 
 صورت، بايد گفت با توجه به يقين ســابقی که حجگزار به حرمت بوی خوش و 
استمتاع از همسر با احرام در مکه برای حج تمتع دارد، استصحاب بقای حرمت، 

حاکم بر حرمت بوی خوش و همسر تا زمان اتمام اعمال منا خواهد بود.
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نتيجه گيری

نتايج اين پژوهش را می توان در موارد ذيل خالصه کرد:

1. در حکم مسئله مورد گفت وگو، دو نظريه حصول حليت درباره بوی خوش 
و همسر و عدم آن برای ُمحرم در فرض تقديم اعمال مکه بر وقوفين، مطرح شده 

است.

2. قائليــن به حصول حليت، به اطالق روايات صحيح و روايات دال بر حصول 
حليت خواه ناخواه با انجام طواف و ســعی تمســک می کنند و در مقابل، قائلين به 
عدم حصول حليت، اطالق روايات را به  صورت تأخير منصرف دانســته و احتمال 
جزءالعله بودن طواف و سعی در تحليل را مانع پذيرش نظريه مخالف می دانند. به 
عالوه، اينان معتقدند در فرض شــک و عدم امکان اســتناد به روايات، استصحاب 

بقای حرمت و عدم تحلل، جاری است.

3. نتايج بررسی ادله دو طرف، حاکی از اين است که برای اثبات حصول حليت، 
به روايات مطلق، از اين  حيث که امام7 در مقام بيان حکم معذور نيستند، نمی توان 
تمســک کرد. همچنين برای اثبات عدم حصول حليت، به ظهور برخی روايات در 
جزءالعله  بودن طواف و ســعی در تحليل بوی خوش و همسر نيز نمی توان استناد 
نمود؛ زيرا ممکن اســت انجام اعمال مکه، جزءالعلــه درباره حجگزار غير معذور 
باشد. در اين  صورت، دست ما از ادله اجتهادی کوتاه است و بايد گفت استصحاب 
بقاي حرمت، حاکم به حرمت بوی خوش و همسر تا زمان اتمام اعمال منا خواهد 

بود.
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حج مطابق با فتــواي امام خميني و 
مراجع تقليد، قم، نشــر مشــعر، چاپ 

سيزدهم.
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