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چکيده

يکي از مباحث اختالفي در احکام عمره، که از اختالف روايات نشــئت گرفته است، ميزان 
معتبر در فاصله بين دو عمره مفرده است؛ »لزوم فاصله يک ساله«، »لزوم فاصله يک ماهه«، 
»لزوم فاصله ده روزه« و »عدم لزوم فاصله«، چهار نظريه اي است که فقها با استناد به ادله 
فقهي بدان قائل شــده اند. اکثر قريب به اتفاق فقهاي اماميه، از ادله نظريه اول )يک سال(، 
پس از بررسي ادله، اعراض کرده اند و از طرفي روايات اثبات کننده نظريه سوم )ده روز( هم از 
نظر سندي ضعيف است. ازاين رو قطعاً انجام يک بار عمره در هر ماه مشروع بوده و پژوهش 
به بررسي مشروعيت انجام عمره مجدد در کمتر از يک ماه اختصاص مي يابد. نتيجه جمع 
بيــن ادله نظريه دوم )يک ماه( و نظريه چهارم )عدم فاصله(، اين اســت که فاصله خاصي 
براي انجام عمره مجدد معتبر نيست و بيان زمان هاي مختلف )ده روز، يک ماه و يک سال( 
در روايات، در واقع بيان مراتب فضيلت عمره هاســت. بدين معنا که هر چقدر فاصله زماني 
بين دو عمره بيشتر شود، انجام عمره مجدد مؤکدتر خواهد بود. بنابراين زائر بيت اهلل الحرام 

مي تواند به هر تعداد که بخواهد از طرف خود يا ديگران عمره به جا آورد.
کليدواژه ها: عمره مفرده، عمره مجدد، فاصله بين دو عمره، مشروعيت، استحباب.
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مقدمه

در مورد ثواب انجام عمره مفرده، روايات فراواني از طريق شــيعه )حر عاملي، 
1409ق، ج14، ص295ـ300( و اهل سنت )متقي هندي، 1409ق، ج3، ص22( 
نقل شــده است. هرچند انجام عمره مفرده در برخي از ماه ها، همچون ماه رجب 
)حر عاملي، 1409ق، ج14، ص300ـ304( و ماه مبارک رمضان )همان، 1409ق، 
ج14، ص304 و 305( داراي ثواب بيشــتري اســت، اما به اجماع اماميه )عالمه 
حلي، 1412ق، ج 13، ص199 ( و نظر بســياري از فقهاي اهل ســنت )شــافعي، 
1410ق، ج2، ص135؛ نــووي، بي تا، ج7، ص149؛ عيني، بي تا، ج10، ص108؛ 
ابن قدامه، بي تا، ج3، ص178( انجام عمره در تمام ماه هاي ســال مشروع است. 
ازاين رو هر ســال شاهد حضور ميليون ها زائر مسلمان از نقاط مختلف جهان در 
سرزمين وحي هســتيم که براي اداي اين مناسک مهم عبادي، راهي مکه معّظمه 

مي شوند. 

بيشتر عمره گزاران به دليل اينکه ممکن است ديگر توفيق زيارت بيت اهلل الحرام 
را پيدا نکنند و با توجه به ثواب بي اندازه عمره، دوست دارند افزون بر عمره اي که 
انجام داده اند، عمره ديگــري از طرف خود يا ديگران )احيا و اموات( به جا آورند. 
ازاين رو يکي از مسائل مهم و مبتالبه زائران بيت اهلل الحرام و عمره گزاران، شناخت 

فاصله معتبر بين دو عمره است.

اين مســئله بين فقهاي متقدم، متأخر و معاصر اماميه، به دليل اختالف روايات، 
اختالفي بوده است. ازاين رو بايد اقوال فقها و ادله ايشان بررسي، و وجه جمع بين 
آنها بيان گردد تا در سايه ســار اين تحقيق، انديشمندان عرصه فقه الحج بتوانند به 



شم
 ش

ره
ما

ش

51 

ت
يار

و ز
ج 

ه ح
نام

ش
وه

پژ
13

97
ن  

ستا
زم

 و 
ييز

پا

نظريه صحيح دست يابند.

واژه »عمره« از ريشــه »ع م ر« مشتق شــده است. بيشتر لغويان بدون اشاره به 
وجه تسميه عمره، آن را به »زيارت« تفسير کرده اند. )ابن اثير، بي تا، ج 3، ص297؛ 
صاحب ابن عباد، 1414ق، ج 2، ص43؛ جوهري، 1410ق، ج 2، ص757( هرچند 
برخي از لغويان وجوه تســميه اي بــراي واژه عمره بيان کرده انــد، )ابن منظور، 
1414ق، ج 4، ص605؛ ابن فارس، 1404ق، ج4، ص140و141؛ مرتضي زبيدي، 
1414ق، ج 7، ص261؛ راغب اصفهاني، 1412ق، ص586( برخي از انديشمندان 
معاصر معتقدند اصل معناي عمره تداوم حيات، آباد کردن و ضد خراب اســت و 
چون مسجدالحرام به وسيله عبادت و اطاعت خدا آباد مي گردد، به اعمال خاصي 
که انجام مي شــود، عمره اطالق مي شــود. )مصطفوي، 1402ق، ج 8، ص219 و 
220( به نظر مي رســد نظريه اخير تناسب بيشــتري با ريشه لغت داشته و وجه 

تسميه روشن تري دارد.

عمره در اصطالح فقهي، به »زيارت خانه خدا براي انجام مناســک نزد آن« گفته 
مي شــود. )ابن ادريس، 1410ق، ج1، ص506؛ زحيلي، 1406ق، ج3، ص9( که در 
روايات از آن به »حج اصغر« ياد شــده اســت. )شيخ صددوق، 1403ق، ص295( 
گفتني است هرچند عمره به عمره مفرده و عمره تمتع تقسيم مي شود،1 اما در اين 
تحقيق، از عمره مفرده بحث مي شــود. ازاين رو ابتدا اقوال فقها درباره فاصله معتبر 

بين دو عمره مفرده و سپس ادله ايشان بررسي مي گردد.

اقوال فقها

در مورد فاصله معتبر بين دو عمره مفرده، چهار نظريه بين فقها مطرح شده است:

1. عمره مفرده در تمام طول ســال و عمره تمتع تنها يک بار در ســال، آن هم در ماه هاي حج تمتع انجام 
مي شود.
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نظريه اول: فاصله معتبر بين دو عمره مفرده، يک سال است.

اين نظريه، از مرحوم ابن ابي عقيل نقل شــده است. )عالمه حلي، 1413ق، ج 4، 
ص359(

نظريه دوم: فاصله معتبر بين دو عمره مفرده، يک ماه است.

بزرگانــي همچون مرحوم شــيخ طوســي، )طوســي، 1407ق، ج 5، ص434 ( 
ابوالصالح، )ابوالصالح حلبي، 1403ق، ص221( ابن حمزه، )ابن حمزه، 1408ق، 
ص195و196( ابن زهره، )ابن زهره، 1417ق، ص197 ( محقق حلي، )محقق حلي، 
1418ق، ج 1، ص99( عالمــه حلي، )عالمه حلــي، 1413ق، ج 4، ص361و362 ( 
شهيد اول، )شــهيد اول، 1417ق، ج 1، ص337 ( محقق اردبيلي، )مقدس اردبيلي، 
1403ق، ج 7، ص396 ( صاحب حدائق، )بحراني، 1405ق، ج 16، ص321( صاحب 
رياض، )طباطبايي کرباليي، 1418ق، ج 7، ص210( محقق شاهرودي )شاهرودي، 
1402ق، ج 2، ص158 ( و مرحــوم فاضل لنکرانــي )فاضل لنکراني، 1418ق، ج 2، 

ص243 ( از طرفداران اين نظريه هستند.

گفتني اســت بيشــتر معاصراني که اين نظريه را پذيرفته اند، همچون حضرت 
امــام خميني )خميني، بي تا، ج 1، ص403 ( و آيات عظام خويي، )خويي، 1418ق، 
ج 28، ص154 ( تبريزي، )تبريزي، 1415ق، ص56 ( سيستاني، )افتخاري، 1428ق، 
ج 1، ص145 ( وحيد خراساني، )وحيد خراساني، 1428ق، ص52 ( مکارم شيرازي 
)مکارم، 1427ق، ص379 ( و صافي گلپايگاني )به احتياط واجب( )صافي، 1423ق، 

ج 2، ص227( انجام عمره مجدد در کمتر از يک ماه را رجائاً جايز مي دانند.

نظريه سوم: فاصله معتبر بين دو عمره مفرده، ده روز است.

اين نظريه مورد قبول مرحوم شيخ طوســي در بيشتر کتبش )طوسي، 1400ق، 
ص281؛ همو، 1387ق، ج1، ص309؛ همو، 1407ق، ج2، ص260؛ همو، 1375ق، 
ص310؛ همــو، 1390ق، ج 2، ص326؛ همو، 1387ق، ص153( ابن جنيد، )عالمه 
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حلــي، 1413ق، ج 4، ص359( ابن براج، )ابن براج، 1406ق، ج1، ص211( يحيي 
ابن ســعيد حلي، )حلي، 1405ق، ص179( کيدري )کيدري، 1416ق، ص185( و 
عالمــه حلي )عالمه حلي، 1414ق، ج 8، ص437؛ همــو، 1410ق، ج 1، ص338؛ 
همو، 1420ق، ج 2، ص109 ؛ همو، 1411ق، ص85 ( است و از متأخران و معاصران 

کسي به اين نظريه تمايل نداشته است.

نظريه چهارم: بين دو عمره مفرده فاصله اي معتبر نيســت و مي توان هر روز يک 

عمره مفرده به جا آورد. 

سيد مرتضي، )علم الهدي، 1417ق، ص307؛ همو، 1387ق، ص103( ابن ادريس، 
)ابن ادريس، 1410ق، ج1، ص540و541( سالر، )سالر، 1404ق، ص104( محقق 
حلــي، )محقق حلي، 1415ق، ج 1، ص276 ( عالمه حلي،1 )عالمه حلي، 1412ق، 
ج 13، ص201 ( فخرالمحققيــن، )فخرالمحققيــن، 1387ق، ج 1، ص322( فاضل 
مقداد، )فاضل مقداد، 1404ق، ج 1، ص526 ( شــهيد اول، )شــهيد اول، 1410ق، 
ص80 ( شــهيد ثاني، )شــهيد ثاني، 1410ق، ج 2، ص375( کاشف اللثام، )فاضل 
هنــدي، 1416ق، ج 6، ص299 ( صاحب جواهر، )صاحب جواهر، 1404ق، ج 20، 
ص466 ( مرحوم نراقي، )نراقــي، 1415ق، ج 11، ص164( صاحب عروه، )يزدي، 
1419ق، ج 4، ص599 ( ميرزامحمدتقــي آملي، )آملــي، 1389ق، ج 12، ص315 ( 
محقق ســبزواري )ســبزواري، 1413ق، ج 12، ص314( و آيات عظام گلپايگاني، 
)گلپايگاني، 1413ق، ص181 ( بهجت، )بهجت، 1426ق، ج 2، ص359 ( خامنه اي، 
)خامنه اي، بي تا، مناســک حج، ص14( شبيري زنجاني، )شبيري، 1421ق، ص46( 
ســبحاني، )ســبحاني تبريزي، 1424ق، ج 2، ص279( نوري همداني )افتخاري، 
1428ق، ج 1، ص146( و مرحوم اشتهاردي )اشتهاردي، 1417ق، ج 25، ص174 ( 

از طرفداران اين نظريه هستند.

1. البته محقق و عالمه با حکم به کراهت در کمتر از ده روز.
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نسبت اين نظريه به اصحاب اماميه )علم الهدي، 1417ق، ص307( و أکثر متأخران 
)طباطبايي کرباليي، 1418ق، ج 7، ص210؛ نراقي، 1415ق، ج 11، ص162( مي تواند 

اين نظريه را نظريه مشهور بين قدما و متأخران قرار دهد.

ادله فقها

ابتدا بايد ادله هر يک از نظريات، از حيث ســند و داللت، بررسي شود و سپس 
وجه جمع بين روايات بيان گردد: 

ادله نظريه اول )هر سال يک عمره(

روايت اول: صحيحه حلبي

ٌة. )حر1عاملي،14091ق،1ج1،141ص1309( َلبِيِّ َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ َقاَل: اْلُعْمَرُة يِف ُکلِّ َسَنٍة َمرَّ َعِن اْلَ

تقريب استدالل:

اين صحيحه، در مشروعيت انجام تنها يک عمره در سال ظهور دارد.

روايت دوم: صحيحه زراره

َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعنَیَ َعْن َأِب َجْعَفٍر7 َقاَل: َل َتُکوُن ُعْمَرَتاِن يِف َسَنٍة. )همانجا(

تقريب استدالل:

اين صحيحه در عدم مشــروعيت انجام دو عمره در يک ســال صراحت دارد. 
بنابراين فاصله معتبر بين دو عمره مفرده، يک سال است.

اشکاالت

اشکال اول:

اين روايات تقيه اي است؛ به ويژه اينکه در روايات نظريه دوم، فاصله يک ماهه 
به اميرالمؤمنين، علي7 نســبت داده شده اســت. )فيض کاشاني، 1406ق، ج 12، 
ص477( اقوال فقهاي عامه، از جمله حســن بصري، ابن  ســيرين، مالک و نخعي 
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مبني بر لزوم فاصله يک ســاله، مؤيد تقيه اي بودن اين دو روايت است )اشتهاردي، 
1417ق، ج 25، ص172 (؛ چراکه عالمه حلــي چنين نقل مي کند: »و کره العمرة يف 
الســنة مّرتنی السن البصّي و ابن ســریین و مالك و النخعّي«. )عالمه حلي، 1412ق، 

ج 13، ص199(

پاسخ:

اوالً عبــارت عالمه در نقل قول عامه، کراهت اســت و اين نظريه و روايات 
دال بر آن، ظاهر در حرمت و عدم مشروعيت هستند. پس نمي توان اين روايات 
را بــا توجه به اين نظريات عامه، حمل بــر تقيه کرد. )بحراني، 1405ق، ج 16، 

ص322(

ثانيــاً حمل روايات بــر تقيه، در مرحله جمع بين روايــات و پس از آن مطرح 
مي شــود که روايات از حيث ســند و داللت تام باشند و با همديگر تعارض کنند؛ 
در اين صــورت مي توان به عنوان يکي از مرجحات منصوصه، مخالفت با عامه را 

مطرح کرد.

اشکال دوم:

مقصود اين دو روايت از عمره اي که نمي توان در ســال دو بار انجام داد، عمره 
تمتع است. )طوسي، 1407ق، ج 5، ص434 ؛ عالمه حلي، 1413ق، ج 4، ص361(

پاسخ:

خود ابن ابي عقيل، که قائل به اين نظريه اســت، اين احتمال را رد کرده و معتقد 
اســت اين احتمال از ائمه: نقل نشده و روايت اطالق دارد و شامل عمره مفرده 

نيز مي شود. وي چنين مي نويسد: 

و قد تأّول بعض الشــیعة هذا اخلرب عىل معنى اخلصوص، فزعمت أهّنا يف التمتع 

خاّصة، فأّما غریه فله أن یعتمر يف أي الشهور شاء، و کم شاء من العمرة، فإن یکن 
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ما تأّولوه موجودًا يف التوقیف عن السادة آل الرسول9 فمأخوذ به، و إن کان غری 

ذلــك من جهة الجتهاد و الظن، فذلك مردود علیهم، و راجع يف ذلك کّله إل ما 

قالته الئمة:. )عالمه1حلي،14131ق،1ج1،41ص359(

اشکال سوم:

اين نظريه مستلزم عســر و حرج است؛ چون قطعًا بسياري مجبورند در طول 
ســال بارها و بارها وارد مکه شوند )صاحب جواهر، 1404ق، ج20، ص465( و 
اگر قرار باشــد عمره مجدد در طول سال مشــروعيت نداشته باشد، ورود مجدد 
آنان بدون احرام ممکن نخواهد بود و اين، موجب عسر و حرج بر آنان مي شود.

پاسخ:

وقتي کسي قائل به اين نظريه شد، بايد ورود بدون احرام به مکه را نيز در طول 
سال جايز بداند. پس ديگر عسر و حرجي پيش نمي آيد و اتفاقاً جواز ورود به مکه 

بدون احرام آسان تر از لزوم احرام و انجام عمره در هر ماه است.

اشکال چهارم:

اين روايت مخالف سيره متشرعه است )همانجا(؛ چراکه سيره مسلمين و متشرعه 
بر ورود چند باره آنان به مکه در طول سال و انجام عمره است.

پاسخ:

سيره سند مستقل براي کشف شريعت نيست و آنچه اعتبار دارد، سنت تقريري 
معصوم7 است که در اينجا وجود ندارد يا الاقل اثبات نشده است.

اشکال پنجم:

اين روايات معرض عنه اصحاب اســت و حتي خود عبــارت ابن ابي عقيل نيز 
صراحت در مدعــا ندارد )همــان، 1404ق، ج20، ص463( و تصريح مي کند که 
برخي از اصحاب اين روايات را تأويل کرده اند. از سوي ديگر اعراض اصحاب از 
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روايتي  ـ چنانچه آن روايت از نظر ســندي هم صحيح باشد ـ باعث وهن روايت 
مي شــود؛ تا جايي که گفته اند: »کّلم ازدادت صحــًة ازدادت ضعفًا« )شريف کاشاني، 
1428ق، ج 1، ص474 ؛ بروجردي، 1416ق، ج 2، ص489(؛ يعني هر اندازه ســند 
روايت معرض عنه قوي تر باشد، اعراض اصحاب نشانه ضعف بيشتر آن است؛ چون 
حتماً روايت از نظر ســند يا داللت مشکلي داشته که اصحاب با وجود صحت آن 
و با تمام اختالفاتي که در مباني داشــته اند، به مضمون آن عمل نکرده اند. )نائيني، 

1376ش، ج 3، ص154(

اين اشکال، تنها اشکال وارد بر اين روايات است.

روايت سوم: موثقه زراره

َفا  َعِن اْبِن ُبَکرْیٍ َعْن ُزَراَرَة َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر7 َیُقوُل َمْن َطاَف بِاْلَبْیِت َوبِالصَّ

َرُه  َواْلَــْرَوةِ َأَحلَّ َأَحبَّ َأْو َکِرَه إِلَّ َمِن اْعَتَمَر يِف َعاِمِه َذلَِك َأْو َســاَق اْلَْدَي َوَأْشــعَ

َدُه. )حر1عاملي،14091ق،1ج1،111ص1256( َوَقلَّ

تقريب استدالل:

از استثناي مطرح شــده در اين روايت که فرموده است: »مگر اينکه در آن سال 
عمره به جا آورده باشد«، مشخص مي شود اگر کسي پيش تر در آن سال عمره به جا 
آورده باشد، عمره اش صحيح نخواهد بود و ُمحل نخواهد شد. )بحراني، 1405ق، 

ج 16، ص321 (

اشکال:

اوالً روايت در مقام بيان حکم ديگري است و نمي توان از اطالق آن استفاده کرد؛ 
َدُه( مشخص مي شود مقصود  ثانياً با توجه به ذيل روايت )َأْو َســاَق اْلَْدَي َوَأْشَعَرُه َوَقلَّ

از عمره در اين روايت، عمره تمتع است.

نتيجه اينکه با توجه به عدم تماميت ادله، نمي توان اين نظريه را پذيرفت.
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ادله نظريه دوم )هر ماه يک عمره(

روايت اول: صحيحه ابن حجاج

ٍر ُعْمَرٌة.  7 يِف ُکلِّ َشــهْ اِج َعْن َأِب َعْبِداهلل7 َقاَل: يِف ِکَتاِب َعِلٍّ جَّ ِن ْبِن اْلَ ْحَ َعْن َعْبِد الرَّ

)حر1عاملي،14091ق،1ج1،141ص307(1

روايت دوم: صحيحه معاوية بن عمار

ٍر ُعْمَرٌة. )همان،1 7 َیُقوُل لُِکلِّ َشــهْ ٍر َعْن َأِب َعْبِداهلل7ِ َقاَل: َکاَن َعِلٌّ َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َعمَّ

1409ق،1ج1،141ص1308(

روايت سوم: صحيحه بزنطي

ٍر ُعْمَرٌة. )همان،14091ق،1 ُه َقاَل: لُِکلِّ َشــهْ َضا7 َأنَّ ِد ْبِن َأِب َنْصٍ َعِن الرِّ مَّ َد ْبِن ُمَ َعْن َأْحَ

ج1،141ص1310(

روايت چهارم: صحيحه اسحاق بن عمار

َنُة اْثَنا َعَشَ َشْهرًا ُیْعَتَمُر لُِکلِّ َشْهٍر ُعْمَرٌة.  ٍر َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِداهلل7ِ السَّ َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعمَّ

)همان،14091ق،1ج1،141ص1309(

روايت پنجم: موثقه اول يونس بن يعقوب

َعْن ُیوُنَس ْبِن َیْعُقوَب َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِداهلل7ِ َیُقوُل إِنَّ َعِلّیًا7 َکاَن َیُقوُل يِف ُکلِّ َشْهٍر 

ُعْمَرٌة. )همان،14091ق،1ج1،141ص1308(

روايت ششم: موثقه دوم يونس بن يعقوب

ٍر  7 َیُقوُل لُِکلِّ َشــهْ َعْن ُیوُنَس ْبِن َیْعُقوَب َقاَل: َســِمْعُت َأَبا َعْبِداهلل7ِ َیُقوُل َکاَن َعِلٌّ

ُعْمَرٌة.1)همانجا(

تقريب استدالل:

اين روايات، که همگي از نظر ســند معتبر هستند، )بيشتر آنها صحيحه و برخي 



شم
 ش

ره
ما

ش

59 

ت
يار

و ز
ج 

ه ح
نام

ش
وه

پژ
13

97
ن  

ستا
زم

 و 
ييز

پا

موثقه مي باشند(، ظهور در اين دارند که در هر ماه يک عمره بيشتر مشروع نيست.

اشکال:

هيچ کدام از روايات بر عدم مشروعيت بيش از يک عمره در ماه داللت ندارد؛ بلکه 
همه روايات مي گويند: انجام يک عمره در هر ماه مشروع است. اثبات شيء نفي ماعدا 
نمي کند. بلکه احتمال دارد اين روايات در مقام بيان تأکيد استحباب انجام عمره در هر 
ماه باشد )موسوي عاملي، 1411ق، ج 8، ص466(؛ يعني بهتر است کسي که توانايي 

دارد، الاقل هر ماه يک بار عمره به جا آورد.

پاسخ:

درست است که اين روايات بر عدم مشروعيت عمره در کمتر از يک ماه داللت 
ندارد، اما از آنجا که عمره از عبادات اســت و عبادات توقيفي هستند، مشروعيت 
انجام عمره در کمتر از يک ماه نيازمند دليل است. پس اگر ادله دو نظريه بعدي تام 

نباشد، اين نظريه ثابت مي شود. 

در جمع بين روايات مفصاًل به اين موضوع خواهيم پرداخت.

برخــي از فقها )عالمه حلــي، 1413ق، ج 4، ص361 ( بــراي اثبات اين نظريه، 
رواياتي به عنوان مؤيد مطرح کرده اند:

مؤيد اول:

کسي که عمره اش را باطل کند، بايد تا ماه ديگر منتظر بماند و دوباره محرم شود 
و عمره به جا آورد. )حر عاملي، 1409ق، ج 13، ص128 و129( اگر انجام عمره در 

کمتر از يک ماه جايز بود، انتظار تا پايان ماه الزم نبود.

اشکال:

لزوم صبر تا ماه آينده براي قضاي عمره باطل شده، در واقع کفاره اي است براي 
باطــل کردن عمره که نمي توان از آن حکم عدم مشــروعيت انجام عمره مجدد در 
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طول ماه را استفاده کرد.

مؤيد دوم:

کســي که از مکه خارج شــده، اگر در همان ماه برگردد، الزم نيســت دوباره 
محرم شــود؛ اما اگر در ماه بعد برگردد، بايد محرم شــود. )همان، 1409ق، ج 11، 

ص303 و304( پس معلوم مي شود انجام عمره در کمتر از يک ماه مشروع نيست.

اشکال:

عدم لزوم انجام عمره در طول يک ماه غير از عدم جواز و عدم مشــروعيت آن 
اســت؛ يعني هر کسي با احرام وارد مکه شــد، تا يک ماه حق دارد از مکه خارج 
شود و بدون احرام برگردد؛ اما اگر بازگشتش پس از يک ماه بود، بايد دوباره محرم 
شود و عمره انجام دهد. اين مطلب منافاتي با اين ندارد که شخصي که در طول ماه 

برگشته، نتواند دوباره محرم شود.

ادله نظريه سوم )هر ده روز يک عمره(

روايت اول: روايت اول ابن ابي حمزه

َة  َنِة اْلَرَّ َة يِف السَّ 7 َعْن َرُجٍل َیْدُخُل َمکَّ َســنِ ْلُت َأَبا اْلَ َعْن َعِلِّ ْبِن َأِب ْحَزَة َقاَل: َســأَ

 . یًا َوإَِذا َخَرَج َفْلَیْخُرْج ُمِلًّ ْرَبَعَة َکْیَف َیْصَنُع؟ َقاَل: إَِذا َدَخَل َفْلَیْدُخْل ُمَلبِّ َتنْیِ َواْلَ َواْلَرَّ

اٍم ُعْمَرٌة. ُثمَّ َقاَل:  ةِ َأیَّ ؟ َفَقاَل: يِف ُکلِّ َعَشَ َقاَل: َولُِکلِّ َشــْهٍر ُعْمَرٌة. َفُقْلُت: َیُکوُن َأَقلَّ

ِد ْبِن  مَّ َنِة ِستُّ ُعَمٍر. ُقْلُت: َوِلَ َذاَك؟ َقاَل: ُکْنُت َمَع ُمَ َك َلَقْد َکاَن يِف َعاِمي َهِذهِ السَّ َوَحقِّ

َم َدَخَل َدَخْلُت َمَعُه. )همان،14091ق،1ج1،14ص308( ائِِف َوَکاَن ُکلَّ إِْبَراِهیَم بِالطَّ

تقريب استدالل:

فارغ از بحث سندي، که مفصاًل خواهد آمد، از نظر داللت، روايت ظهور در اين 
دارد که شخص در فاصله ده روزه مي تواند با احرام و عمره وارد مکه شود.

اشکال اول:
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اين روايت ظهور در اين دارد که کســي که مکرراً وارد مکه مي شود، در فاصله 
ده روز بايد محرم شود و عمره به جا آورد. )بحراني، 1405ق، ج 16، ص321 ( اين 

دليل نمي شود که ميزان معتبر در عمره مجدد ده روز باشد. 

پاسخ:

درســت است که سؤال در مورد ورود مکرر به مکه است، اما پاسخ امام7، که 
ابتدا فاصله يک ماهه و سپس فاصله ده روزه را مالک دانسته، اطالق دارد.

روايت دوم: روايت دوم ابن ابي حمزه

َسِن ُموَسى7 َقاَل: لُِکلِّ َشْهٍر ُعْمَرٌة َقاَل ُقْلُت: َأَیُکوُن َأَقلَّ  َعْن َعِلِّ ْبِن َأِب ْحَزَة َعْن َأِب اْلَ

اٍم ُعْمَرٌة.1)حر1عاملي،14091ق،1ج1،14ص309( ةِ َأیَّ ِمْن َذلَِك؟ َقاَل: لُِکلِّ َعَشَ

تقريب استدالل:

اين روايت نيز فارغ از بحث سندي، در فاصله ده روزه بين دو عمره ظهور دارد.

اشکال:

در اين روايــت، همچون روايت قبل، ابتدا امام7 فاصلــه يک ماهه را مطرح 
فرموده است و وقتي راوي مي پرسد: »آيا کمتر از اين فاصله نيز ممکن است؟«، امام 
پاسخ مي دهد: »هر ده روز يک بار«. بنابراين مشخص مي شود اين زمان ها، بيان تأکيد 

استحباب در اين فاصله هاست.

پاسخ:

اين دو روايت به خاطر ســياق پرســش و پاســخ، در بيان تحديد ظهور دارند. 
ازاين رو اين اشــکال، که بر ادله نظريه ســوم وارد اســت، بر اين دو روايت وارد 
نمي شــود. بنابراين از حيث داللت، اشکالي بر دو روايت وارد نيست و تنها اشکال 

در سند روايت است.

اشکال سندي:
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علي بــن ابي حمزه بين ثمالي ثقه )کشــي، 1490ق، ص203 و 406( و بطائني 
ضعيف مشترک اســت که از اعمده وقف و مؤسســين فرقه واقفيه است )کشي، 
1490ق، ص403، 405و 444؛ نجاشي، 1407ق، ص250(؛ اما از آنجا که اوالً ثمالي 
روايت فقهي ندارد و ثانياً با توجه به اينکه شيخ صدوق روايت اول را از طريق قاسم 
ابن محمد نقل کرده و قاسم بن محمد هم بيشتر رواياتش از بطائني است، مشخص 

مي شود هر دو روايت به خاطر وجود بطائني، ضعيف است.

اشکال اول:

روايات بطائني مورد قبول اســت؛ زيرا وي و همدستانش پس از تأسيس فرقه 
واقفيه، همچون »کالب ممطوره« شده و کسي از آنها روايت نقل نمي کرد. پس اگر 
با سندي صحيح از اين افراد روايتي نقل شده باشد، مشخص مي شود روايت براي 

قبل از زمان وقف بوده و مورد قبول است.

پاسخ:

اوالً امر امامت از همان ابتدا براي همه روشن نبود و تا مدت ها بسياري از بزرگان 
اصحاب در قضيه ترديد داشــتند تا اينکه با روشــنگري افرادي همچون يونس بن 
عبدالرحمان و... امر امامت امام رضا7 بر همگان روشن شد؛ ثانياً مطرود بودن اين 
عده بين اصحاب و عدم نقل روايت از آنها ادعايي است که نيازمند شواهد تاريخي 

است.

اشکال دوم:

هرچند بطائني ضعيف اســت، اما با توجه به عمل بســياري از قدما به اين دو 
روايت، ضعف ســند جبران مي شود؛ چون همان طور که اعراض اصحاب موجب 
وهن سند مي شود، عمل اصحاب نيز جابر ضعف سند است. از آنجا که بزرگاني از 
قدما همچون شيخ طوسي اين نظريه را پذيرفته اند و امثال محقق و عالمه در برخي 
از آثار خود، عمره کمتر از ده روز را مکروه دانسته اند، مشخص مي شود فقها به اين 
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دو روايت توجه داشته و به نظر آنان روايت از جهت سند ايرادي نداشته است.

پاسخ:

اجتهاد فقها بر ما حجت نيست. وقتي خود شيخ طوسي در جاي جاي کتب خود 
بطائني را تضعيف کرده )طوسي، 1411ق، ص37، 42، 44 و213( و حتي تضعيف 
امام رضا7 نســبت به او را نقل کرده اســت،1 )طوسي، 1411ق، ص69( چگونه 
مي توان به خاطر يک نظريه، روايت را تصحيح کرد؛ چون همان طور که ممکن است 
اتخاذ اين نظريه توســط وي به خاطر وثاقت بطائني باشــد، ممکن است به خاطر 
موثــوق الصدور بودن روايت براي او يــا وجود قرايني بر صحت روايت نزد او يا 
وجود روايات ديگري که به دست ما نرسيده، بوده باشد. بنابراين اجتهاد شيخ براي 
ما حجت نيست. بيشــتر فقهاي ديگري هم که اين نظريه را اتخاذ کرده اند، تابعين 
شــيخ به شمار مي روند. حکم به کراهت در کمتر از ده روز توسط محقق و عالمه 
نيز چيزي را ثابت نمي کند؛ چراکه حکم به کراهت توســط ايشان در واقع رعايت 

جانب احتياط است.

اشکال سوم:

از کجا معلوم است علي بن ابي حمزه ثمالي روايت فقهي ندارد. شايد بسياري از 
علي بن ابي حمزه هاي مطلقي که در روايات آمده، ثمالي ثقه باشد.

پاسخ:

چون دليلي بر اينکه راوي اين دو روايت ثمالي ثقه باشــد، نداريم، راوي روايت 
بين ثمالي و بطائني مشــترک مي شود و در نتيجه روايات قابل اعتماد نخواهد بود. 
افزون بر اينکه کثرت روايت قاســم بن محمد از بطائني در نقل شيخ صدوق، کار 
را مشکل تر مي کند. بنابراين با وجود اينکه داللت اين دو روايت بر فاصله ده روزه 
تام اســت، اما با توجه به ضعف سندي دو روايت، نمي توان اين نظريه را با استناد 

1. )فما استبان لهم کذبه؟(.
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به اين روايات پذيرفت.

روايت سوم: مرسله صدوق

َها يِف ِذي اْلَقْعَدةِ؛ ُعْمَرًة َأَهلَّ ِفیَها ِمْن ُعْسَفاَن  َقاٍت ُکلُّ اْعَتَمَر َرُسوُل اهلل9ِ َثَلَث ُعَمٍر ُمَتَفرِّ
ْحَفِة، َوُعْمَرًة َأَهلَّ ِفیَها ِمَن اْلِْعَراَنِة  َدْیبَِیِة، َوُعْمَرَة اْلَقَضاِء َأْحَرَم ِفیَها ِمــَن اْلُ َوِهَي ُعْمَرُة اْلُ

ائِِف ِمْن َغْزَوةِ ُحَننْیٍ. )شيخ صدوق، 1413ق، ج 2، ص451 ( َوِهَي َبْعَد َأْن َرَجَع ِمَن الطَّ

تقريب استدالل:

اين مرسله صدوق بر نظريه سوم داللت دارد. مرسالت شيخ صدوق، طبق مبناي 
برخي، حجت است؛ زيرا نسبت جزمي شيخ صدوق، حاکي از موثوق الصدور بودن 
روايت نزد ايشان است که قطعاً ناشي از اجتهاد وي نيست؛ بلکه يا به خاطر وثاقت 
تمام واسطه هاست يا به خاطر تواتر يا استفاضه روايت است يا به خاطر اين است 
که روايت محفوف به قرائن حسيه اي بوده که اگر آن قرائن به دست ما مي رسيد، ما 
هم اطمينان به صدور پيدا مي کرديم. پس مرسالت جزمي شيخ صدوق معتبر است. 

)خميني، 1421ق، ج 1، ص81 (

اين روايت معتبر دليل بر اين اســت که انجام عمره هر ده روز يک بار صحيح 
اســت؛ زيرا رســول خدا9 ســه عمره در يک ماه انجام داده است. )عالمه حلي، 

1412ق، ج13، ص201(

اشکال:

اوالً مبناي اعتبار مرسالت صدوق پذيرفته نيست؛ زيرا همان طور که ممکن است 
صحت روايت نزد شيخ صدوق به خاطر صحت سند و وثاقت روات باشد، ممکن 
اســت حکم به صحت به  خاطر قرائني بوده باشد که باعث اطمينان ايشان شده که 
اگر آن قرائن به دست ما مي رســيد، براي ما اين اطمينان حاصل نمي شد. بنابراين 

نمي توان مرسالت شيخ صدوق را پذيرفت.

ثانياً بر فرض صحت ســند، در اين روايت تصريح نشــده که هر سه عمره در 
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ذي القعده يک سال انجام گرفته باشد؛ شايد در سه سال اين عمره ها انجام شده باشد.

ثالثاً همين روايت با ســند صحيح در کافي از معاوية بن عمار نقل شــده، ولي 
َقاٍت  تفاوت در اين اســت که در نقل کافي، کلمه »ُکلَُّها« در عبارت »َثَلَث ُعَمٍر ُمَتَفرِّ

َها يِف ِذي اْلَقْعَدةِ« نيامده است:  ُکلُّ

ٍر َعْن َأِب َعْبــِداهلل7ِ َقاَل: اْعَتَمَر َرُســوُل اهلل9ِ َثَلَث ُعَمٍر  َعــْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َعمَّ

َدْیبَِیِة، َوُعْمَرًة َأَهلَّ  اَن َوِهَي ُعْمَرُة اْلُ ُمْفرَتَِقاٍت: ُعْمَرًة يِف ِذي اْلَقْعَدةِ َأَهلَّ ِمْن ُعْســفَ

ائِِف  ْحَفِة َوِهَي ُعْمَرُة اْلَقَضاِء، َوُعْمَرًة َأَهلَّ ِمَن اْلِْعَراَنِة َبْعَد َما َرَجَع ِمَن الطَّ ِمَن اْلُ

. )کليني،14071ق،1ج1،41ص1251( ِمْن َغْزَوةِ ُحَننْیٍ

بنابراين طبق اين نقل، تنها عمره اول در ذي القعده بوده و در مورد ماه انجام بقيه 
عمره ها ساکت است.

 رابعــًا بر فرض صحت ســند و تماميــت داللت، اين روايت کــه نقل فعل 
رســول خدا9 اســت، همان طور که مي تواند دليل براي ايــن نظريه )ده روز( 
باشــد، مي تواند دليل بر نظريه چهارم )عدم لزوم فاصله( نيز باشد؛ زيرا روايت، 
سه عمره رسول خدا9 را در عرض يک ماه نقل کرده و از کجا معلوم حضرت 
بين هر عمره ده روز فاصله انداخته باشد؟! شايد دو عمره در يک ده روز انجام 

گرفته باشد!

نتيجه اينکه هيچ يک از ســه روايتي که براي اثبات فاصله ده روزه بين دو عمره 
مطرح شد، نتوانست مدعا را اثبات کند.

ادله نظريه چهارم )عدم لزوم فاصله(

دليل اول: اطالق روايات مشروعيت و استحباب عمره

ْصَغــرُ اْلُعْمَرُة. )حر1عاملي،1 جُّ اْلَ ـ َعــْن ُزَراَرَة َعْن َأِب َعْبِداهلل7ِ َقــاَل: ... َواْلَ

1409ق،1ج1،14ص298(
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اَرٌة ِلَا َبْیَنُهَم. )همان،14091ق،1ج1،14ص301( َضا7: اْلُعْمَرُة إَِل اْلُعْمَرةِ َکفَّ ـ َوَقاَل الرِّ

ــاَرٌة لُِکلِّ َذْنٍب ...  ُة َواْلُعْمَرُة َکفَّ نَّ ا اْلَ ُة َثَواُبَ جَّ ُه َقــاَل: اْلَ ـ ُرِوَي َعــِن النَّبِي9 َأنَّ

)همان،14091ق،1ج1،14ص302(

تقريب استدالل:

در ايــن روايات، حج اصغر بودن عمره، ثواب عظيــم و کفاره گناهان بودن آن 
مقيد به زمان نشــده و مطلقاً مشروع و داراي ثواب دانسته شده است. )علم الهدي، 

1417ق، ص308(

اشکال:

اين روايات در مقام بيان فضيلت عمره هستند و از اين جهت اطالق ندارند.

پاسخ:

اين روايات مجمل نيستند؛ بلکه در عدم لزوم فاصله ظهور اطالقي دارند. )صاحب 
جواهر، 1404ق، ج 20، ص465 ( اال ان يقال: پذيرفتن اطالق براي اين روايات، که 

در مقام بيان فاصله نيستند، مشکل است.

دليل دوم: صحيحه معاوية بن عمار

َنِة َشاَء.  ٍر َعْن َأِب َعْبِداهلل7ِ َقاَل: اْلُْعَتِمُر َیْعَتِمُر يِف َأيِّ ُشُهوِر السَّ ـ َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َعمَّ

)حر1عاملي،14091ق،1ج1،14ص303(

تقريب استدالل:

اين روايت تمامي ماه هاي ســال را داراي صالحيت براي انجام عمره مي داند و 
از جهــت فاصله بين آنها اطالق دارد و از آنجا که در مقام بيان زمان مشــروعيت 
عمره است، قطعاً در مقام بيان بوده و مقدمات حکمت براي اطالق گيري تام است. 

)مقدس اردبيلي، 1403ق، ج 7، ص394 (

اشکال بر هر دو دليل:
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اين روايات مطلق است و توسط روايات دسته دوم تقييد مي خورد.

پاسخ:

بحث در داللت في نفســه روايات اســت؛ نه جمع بين اين روايات و روايات 
دسته هاي ديگر. بحث جمع بين روايات مفصاًل خواهد آمد.

دليل سوم:

تکرار مطلق عباداتـ  از جمله عمرهـ  از ارتکازات متشــرعه است. )سبزواري، 
1413ق، ج 12، ص312(

اشکال:

ارتــکازات عرف تنها در فهم واژه يا تفســير و فهم داللت دليل حجيت دارد و 
صرف ارتکاز به طور مستقل، دليل و حجت بر حکم شرعي نيست.

دليل چهارم: تسامح در ادله سنن

تسامح در مســتحبات و اخبار »َمن بََلغ« مقتضاي ترتب ثواب بر انجام عمره اي 
اســت که در کمتر از ده روز دوباره انجام شــده است. )صاحب جواهر، 1404ق، 

ج 20، ص464(

اشکال:

در جاي خود ثابت شده که قاعده تسامح در ادله سنن، در جايي مطرح مي شود که 
مشروعيت عمل به دليل متقن ثابت شده باشد و بخواهيم با روايت ضعيف السندي 
ثواب خاصي براي آن عمل ثابت کنيم، که آن هم استحباب عمل و استحقاق ثواب 
را ثابت نمي کند؛ بلکه به خاطر حسن فاعلي مکلف و امتثال دستور رسول خدا9 
و اهل بيت: و از باب تفضل الهي، تنها ثواب براي انجام دهنده آن ثابت اســت. 
)موسوي عاملي، 1411ق، ج1، ص8؛ بحراني، 1405ق، ج4، ص197؛ شاهرودي، 
1402ق، ج2، ص327( در محل بحث ما، اصل مشروعيت انجام عمره در هر روز 
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اثبات نشــده است. افزون بر اينکه مشــکل ما در سند روايات نيست؛ بلکه داللت 
روايات از حيث اطالق نداشتن يا تقييد خوردن اطالقات، محل اشکال است.

دليل چهارم: شهرت فتوايي

همان طور که ضمن اقوال مطرح شد، سيد مرتضي اين نظريه را به اصحاب نسبت 
داده اســت. تعداد قائالن به اين نظريه نيز اين نســبت را تأييد مي کند. بنابراين اين 

نظريه، نظريه مشهور بين فقهاست.

اشکال:

اوالً شهرت به عنوان دليل مطرح نيست؛ بلکه يکي از مرجحات منصوصه است 
که در فرض تعارض و تعادل روايات مطرح مي شود.

ثانياً علت اينکه از ميان قدما سيد مرتضي و ابن ادريس اين نظريه را پذيرفته اند، 
اين اســت که ايشان خبر واحد را حجت نمي دانسته اند. ازاين رو روايات دسته هاي 
ديگر را، که اخبار آحاد هستند، کنار گذاشته اند. پس در واقع، اختالف مبنايي است 
و مشــهور، که خبر واحد را حجت مي دانند، نمي توانند اين نظريه را انتخاب کنند. 
)مقدس اردبيلي، 1403ق، ج 7، ص394 ( البته واضح است فقهايي که خبر واحد را 
حجت مي دانند، اگر ادله اين دسته از روايات تام باشد، مانعي از پذيرش نظريه سيد 

مرتضي براي آنها وجود ندارد.

ثالثاً با دقت در اقوال فقها مشــخص مي شود هم ميان قدما و هم ميان متأخران، 
نظريات ديگر نيز قائليني دارد و شهرت ثابت نيست؛ هرچند بعيد نيست اشهريت 

ثابت باشد.

جمع بين روايات

روايات دسته اول، که بر فاصله يک ساله داللت دارد، معرض عنه اصحاب است 
و به همين خاطر کنار گذاشــته مي شود؛ اما از آنجا که تأويل روايت اولي از طرح 
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است، بهتر است اين روايات را يا بر عمره تمتع حمل کنيم يا آنها را تقيه اي بدانيم.

روايات دسته سوم، از نظر سندي مشکل داشت و بر فرض صحت سند، با توجه 
به پاســخ اوليه امام7 مبني بر لزوم فاصله يک ماهه و سؤال راوي و پاسخ دوباره 
امام7 )فاصله ده روزه( در اين روايات، بعيد نيست فاصله ها بيان مراتب فضيلت 
عمره ها باشد؛ به اين معنا که هر چقدر فاصله زماني بين دو عمره بيشتر شود، انجام 

عمره مجدد مؤکدتر خواهد بود.

بنابراين تنها روايات دســته دوم )فاصله يک ماهه( و روايات دسته چهارم )عدم 
لــزوم فاصله( باقي مي ماند؛ همان طور که ضمن اشــکال و جواب هاي نظريه دوم 
گفتيم، اگر دليلي بر مشــروعيت انجام عمره مجدد در کمتر از يک ماه وجود داشته 
باشــد، که اين نظريه )عدم لزوم فاصله( ثابت مي شود؛ وگرنه نظريه دوم )يک ماه( 
ثابت است و از آنجا که هيچ کدام از روايات دسته دوم بر عدم مشروعيت بيش از 
يک عمره در ماه داللت نداشــت و با توجه به تماميت برخي از ادله دسته چهارم، 

نظريه چهارم ثابت مي شود.

بر فرض که هر دو روايت در يک ســطح باشــند و بخواهيم به سراغ جمع بين 
روايــات برويم، بايد ابتدا بين روايات جمــع عرفي کنيم و در صورت عدم وجود 
جمع عرفي و استقرار تعارض، با کمک مرجحات منصوصه )شهرت، موافقت کتاب 

و مخالفت عامه( يک دسته را مقدم نماييم و در انتها به سراغ اصول عمليه برويم:

وجه اول جمع عرفي:

عرفي ترين وجه جمع بين روايات، اطالق و تقييد است؛ روايات دسته چهارم از 
حيث زمان اطالق دارد و روايات دســته دوم اين اطالق را به يک ماه تقييد مي زند. 

بنابراين روايات دسته دوم مقدم مي شود.

اشکال:

هيچ کدام از روايات دســته دوم )يک ماه( بر عدم مشروعيت بيش از يک عمره 
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در ماه داللت ندارد؛ بلکه همه روايات مي گويند: انجام يک عمره در هر ماه مشروع 
اســت. بنابراين مقيدي براي اطالقات وجود ندارد و با اين بيان، اصاًل بين دو دسته 
از روايات تنافي وجود ندارد؛ بلکه يک دسته مشروعيت انجام عمره در هر زماني را 
ثابت مي کند و دسته ديگر افضليت و تأکيد استحباب الاقل يک بار در ماه را اثبات 

مي نمايد.

وجه دوم جمع عرفي:

با توجه به اشکال بر جمع قبل، مشخص مي شود دو دسته بودن روايات و تعيين 
فاصله، براي بيان مراتب فضيلت و اســتحباب عمره هاست؛ يعني هر چقدر فاصله 
زماني بين دو عمره بيشتر شود، انجام عمره مجدد مؤکدتر خواهد بود و استحباب 
بيشتري خواهد داشت )شهيد ثاني، 1410ق، ج 2، ص375( يا روايات دسته چهارم 
به خاطر روايات دسته هاي ديگر، بر کراهت )کم شدن ثواب( حمل مي شود. )صاحب 
جواهر، 1404ق، ج 20، ص464( با اين بيان مي توان بين هر چهار دسته جمع کرد: 
به اين بيان که انجام عمره در هر زماني مشروع است. وقتي ده روز فاصله افتاد، اين 
استحباب تأکيد پيدا مي کند و وقتي يک ماه فاصله شد، استحباب مؤکدتر شده و در 

صورت فاصله يک ساله، اين استحباب به باالترين نقطه تأکيد مي رسد.

تعادل و ترجيح:

بــا توجه به تماميت وجه جمع دومي که مطرح شــد، نوبت به تعادل و ترجيح 
نمي رســد؛ اما شايســته اســت بر فرض عدم امکان جمع بين روايات، مرجحات 
منصوصه )شــهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه( را در مورد اين دو دســته از 

روايات بررسي کنيم:

در مورد اينکه کدام يک از شهرت ها مرجح بين روايات متعارض است، اختالف 
وجود دارد. ازاين رو ما به هر سه شهرت اشاره مي کنيم. همان طور که گفتيم، شهرت 
فتوايي وجود ندارد و هر دو دســته، قائليني دارد؛ بلکه با توجه به فرمايش ســيد 
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مرتضي، بعيد نيســت نظر قدماي اصحاب اماميه را نظريه چهارم دانست. شهرت 
عملي نيز با هيچ کدام از دو دسته نيست؛ چراکه اصحاب به هر دو دسته از روايات 
عمل کرده اند و از هيچ يک اعراض نکرده اند؛ اما شــهرت روايي )تعداد روايات( با 

دسته دوم )يک ماهه( است.

ُعْمَرةَ ِلِ( 
ْ
َجَّ وَال وا الْ تِمُّ

َ
موافقت کتاب با دسته چهارم اســت؛ چراکه آيه شريفه )وَأ

)بقره: 196( از جهت تکرار عمره اطالق دارد.

مخالفت با عامه نيز مؤيد دسته دوم است؛ زيرا فقهاي اهل سنت يا قائل به نظريه 
اول )يک ساله( هستند يا قائل به نظريه دوم )يک ماهه( و ظاهراً کسي نظريه چهارم 

را مطرح نکرده است.

بنابراين هر يک از مرجحات با يکي از نظريات موافقت دارند.

اصول عمليه:

بر فرض اينکه در هيچ يک از مراحل پيش به نتيجه نرســيم و بخواهيم به سراغ 
اصول عمليه برويم، بايد بگوييم: شايد برخي تصور کنند با اصل برائت مي توان عدم 
لزوم فاصله براي انجام عمره مجدد را اثبات کرد؛ اما واضح اســت که چون عمره 
عبادتي توقيفي اســت و براي مشروعيت آن نيازمند دليل هستيم، در صورت شک، 

قدر متيقن صحت عمره اي است که با فاصله يک ماهه انجام گرفته باشد.

سه فرع:

در کلمات فقها ســه فرع مطرح شــده که با توجه به نظريه اتخاذ شــده )نظريه 
چهارم( طرح اين سه فرع، تأثيري در بحث ما ندارد؛ اما بر فرض کسي قائل به يکي 

ديگر از نظرات باشد، بايد اين سه فرع را بررسي کند: 

فرع اول: مقصود از فاصله يک ماهه

 اگر کســي قائل به نظريه دوم باشد، بايد بداند که مقصود از يک ماه چيست؟ 
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آيا مقصود گذشــت سي روز اســت يا مقصود عوض شــدن ماه قمري است؟ 
 هرچند متبادر از ماه )شــهر( در آيات و روايات، گذشت سي روز است؛ در اين 

آيات دقت کنيد: 

ْشُهٍر( )بقره:2261(1
َ
ْرَبَعِة أ

َ
وَن ِمْن نِسائِِهْم تََربُُّص أ

ُ
ينَ  يُْؤل ِ

َّ
ـ )لِل

ْشُهٍر( )توبه:21(1
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْرِض أ

َ ْ
ِسيُحوا ِف ال

َ
ـ )ف

ْشُهٍر( )طالق:41(1
َ
ُة أ

َ
الث

َ
ُتُهنَّ ث ِعدَّ

َ
ـ )إِِن اْرتَبُْتْم ف

امــا در محل بحث ما با توجه به روايات، مي توان ادعا کرد که مقصود، تغيير ماه 
قمري است؛ زيرا قطعاً صحيحه اســحاق بن عمار،1 که مالک را ماه قمري مطرح 
کرده، اطالق دارد و شــامل دو عمره اي مي شود که يکي در آخر ماه قمري باشد و 
عمره دوم در ابتداي ماه بعد و بين دو عمره سي روز فاصله نيفتد يا در رواياتي که به 
عنوان مؤيد نظريه دوم مطرح شد، تغيير ماه قمري ـ و نه گذشت سي روز ـ مطرح 

ِي اْعَتَمَر فِيِه(.
َّ

ْهُر ال شده است: )َحتَّ َيُْرَج الشَّ

بنابراين برخالف نظر برخي، که ســي روز را مالک مي دانند، )سبحاني تبريزي، 
1424ق، ج 2، ص280(، به نظر مي رسد حق با کساني است که تعويض ماه قمري 

را براي انجام عمره مجدد کافي مي دانند. )خويي، 1418ق، ج 28، ص154 (

فرع دوم: تأثير اينکه عمره از طرف خود باشد يا ديگري

کســي که يکي از سه نظريه اول را انتخاب کند، آيا اگر عمره مجدد به نيابت از 
طرف شخص ديگري باشد، در لزوم فاصله )ده روز يا يک ماه يا يک سال( تأثيري 

دارد يا نه؟

به نظر مي رسد مالک هاي مطرح شــده ناظر به عدم مشروعيت انجام عمره در 
کمتر از مالک مطرح شده از طرف خود شخص است؛ يعني با توجه به ادله مطرح 

نَُة اْثنَا َعَشَ َشْهرًا ُيْعَتَمُر لُِكلِّ َشْهٍر ُعْمَرٌة(. ٍر َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِداهلل7ِ السَّ 1. )َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعمَّ
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شده، هر شخص مکلف به انجام يک عمره در محدوده زماني مشخص است. پس 
اگر شــخص، عمره اول را از طرف خودش يا شخص خاصي انجام دهد، مي تواند 
در کمتر از فاصله معتبر از طرف شــخص ديگري غير از شخص اول عمره به جا 

آورد. )خويي، 1418ق، ج 28، ص154 (

فرع سوم: فاصله بين عمره تمتع و عمره مفرده

تمامي مباحث مطرح شده در مورد فاصله بين دو عمره مفرده بود؛ اما طبق تمامي 
مباني و ديدگاه هاي مطرح شده، فاصله اي بين عمره تمتع و عمره مفرده وجود ندارد 
و شــخص مي تواند قبل از انجام عمره تمتع يا بالفاصله پس از حج تمتع و پيش 
از گذشت فاصله معتبر از زمان عمره تمتع، محرم به عمره مفرده شود. البته واضح 
اســت که انجام عمره مفرده بين عمره تمتع و حج تمتع ممنوع اســت. )افتخاري، 

1428ق، ج 1، ص145 (

افزون بر تمامي اين مباحث، طبق تمامي نظرات، قطعاً انجام عمره مجدد، بدون 
در نظر گرفتن فاصله، رجائاً و به اميد ثواب اشکالي ندارد.

نتيجه

در مورد ميزان معتبر در فاصله بين دو عمره مفرده، چهار نظريه بين فقهاي اماميه 
مطرح اســت: لزوم فاصله يک ساله، لزوم فاصله يک ماهه، لزوم فاصله ده روزه و 
عــدم لزوم فاصله، که هر يک از اين ديدگاه ها متکي به ادله اي فقهي هســتند. پس 
از بررســي ادله، مشخص مي شــود اکثر قريب به اتفاق فقهاي اماميه از نظريه اول 
اعراض کرده اند. ازاين رو قطعاً فاصله يک ساله قابل قبول نيست و انجام يک عمره 
در هر ماه مشــروع است؛ بلکه نتيجه جمع بين روايات دسته هاي ديگر، اين است 
کــه فاصله خاصي براي انجام عمره مجدد معتبر نيســت و بيان زمان هاي مختلف 
)ده روز، يک ماه و يک سال(، بيان مراتب فضيلت عمره هاست و هر چقدر فاصله 
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زماني بين دو عمره بيشــتر شود، انجام 
عمره مجدد مؤکدتر خواهد بود. بنابراين 
نظريه چهارم ثابت است و عمره گزار، به 
هر تعداد که بخواهد، مي تواند عمره به 

جا آورد.
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)1402ق.(، كتــاب الحج، قم، مؤسســه 
انصاريان.

شبيري زنجاني، سيدموسي، )1421ق.(، .311
الوالء  قــم، مؤسســة  الحج،  مناســك 

للدراسات.
شريف کاشاني، مالحبيب اهلل، )1428ق.(، .321

منتقد المنافع في شرح المختصر النافعـ  
كتاب الطهارة، قم، انتشارات دفتر تبليغات 

اسالمي.
شــهيد اول، محمد بن مکي، )1410ق.(، .331

اللمعة الدمشقية في فقه اإلمامية، بيروت، 
دارالتراث ـ داراالسالمية.

الدروس .341 )1417ق.(،   ، ــــــــــــــ 
الشــرعية في فقــه االمامية، قــم، دفتر 

انتشارات اسالمي.
بــن علي، .351 ثانــي، زين الديــن  شــهيد 

)1410ق.(، الروضــة البهية في شــرح 
اللمعة الدمشقية، )المحّشي- كالنتر(، قم، 

كتابفروشي داوري.
شيخ صدوق، محمد بن علي، )1403ق.(، .361

معاني األخبار، قم، دفتر انتشارات اسالمي.
ــــــــــــ ، )1413ق.(، من اليحضره .371
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الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسالمي.
صاحــب بن عباد، اســماعيل بــن عباد، .381

)1414ق.(، المحيط في اللغة، بيروت، عالم 
الکتاب.

صاحب جواهر، محمدحســن بــن باقر، .391
)1404ق.(، جواهر الكالم في شرح شرايع 

االسالم، بيروت، داراالحياء التراث العربي.
صافي گلپايگاني، لطف اهلل، )1423ق.(، فقه .401

الحج، چاپ دوم، قم، مؤسســه حضرت 
معصومه3.

طباطبايي کرباليــي، علي بن محمدعلي، .411
فــي  المســائل  ريــاض  )1418ق.(، 
 تحقيــق األحکام بالدالئل، قم، مؤسســه 

آل البيت:.
طوســي، محمد بن حســن، )1375ق.(، .421

االقتصاد الهادي إلي طريق الرشاد، تهران، 
انتشارات كتابخانه جامع چهلستون.

ــــــــــــــ ، )1387ق.(، الجمــل و .431
العقود في العبادات، مشــهد، مؤسسه نشر 

دانشگاه فردوسي مشهد.
ــــــــــــ ، )1387ق.(، المبسوط في .441

المرتضوية  المكتبــة  تهران،  اإلمامية،  فقه 
إلحياء اآلثار الجعفرية.

االســتبصار .451 ، )1390ق.(،  ــــــــــــ 
فيما اختلف من األخبار، تهران، دارالکتب 

االسالمية.

في .461 النهاية  )1400ق.(،   ، ــــــــــــــ 
مجرد الفقه و الفتاوي، چاپ دوم، بيروت، 

دارالکتاب العربي.
قم، .471 الخالف،  ، )1407ق.(،  ــــــــــــ 

دفتر انتشارات اسالمي.
تهذيــب .481 )1407ق.(،   ، ــــــــــــــ 

األحكام، تهران، دارالكتب اإلسالمية.
قم، .491 الغيبة،  )1411ق.(،   ، ــــــــــــــ 

دارالمعارف االسالمية.
عالمه حلي، حسن بن يوسف، )1410ق.(، .501

إرشــاد األذهان إلي أحكام اإليمان، قم، 
دفتر انتشارات اسالمي.

تبصــرة .511 )1411ق.(،   ، ــــــــــــــ 
المتعلمين في أحكام الدين، تهران، مؤسسه 
چاپ و نشر وابســته به وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمي.
ــــــــــــ ، )1412ق.(، منتهي المطلب .521

في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث 
اإلسالمية.

ــــــــــــ ، )1413ق.(، مختلف الشيعة .531
في أحکام الشــريعة، قم، دفتر انتشارات 

اسالمي.
ــــــــــــ ، )1414ق.(، تذکرة الفقهاء، .541

مشهد، مؤسسه آاللبيت:.
ــــــــــــ ، )1420ق.(، تحرير األحكام .551

الشرعية علي مذهب اإلمامية، قم، مؤسسه 
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امام صادق7.
علم الهــدي )ســيد مرتضــي(، علي بن .561

حسين، )1387ق.(، جمل العلم و العمل، 
نجف اشرف، مطبعة اآلداب.

ــــــــــ ، )1417ق.(، المسائل الناصريات، .571
تهران، رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمية.

عيني، محمود بن احمــد، )بي تا(، عمدة .581
القاري، بيروت، داراحياء التراث العربي.

فاضل لنکراني، محمد، )1418ق.(، تفصيل .591
الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج، 
چاپ دوم، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.

فاضل مقداد، مقداد بن عبداهلل، )1404ق.(، .601
الرائع لمختصر الشــرائع، قم،  التنقيــح 
انتشارات کتابخانه آيةاهلل مرعشي نجفي=.

فاضل هندي، محمد بن حسن، )1416ق.(، .611
كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، 

قم، دفتر انتشارات اسالمي.
فخرالمحققيــن، محمــد بــن حســن، .621

)1387ق.(، ايضــاح الفوائد في شــرح 
مشکالت القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان.

بــن .631 محمدمحســن  کاشــاني،  فيــض 
اصفهان،  الوافي،  شاهمرتضي، )1406ق.(، 

کتابخانه اميرالمؤمنين علي7.
کشي، ابوعمرو محمد بن عمر، )1490ق.(، .641

رجال الکشي، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه 
مشهد.

کلينــي، محمد بن يعقــوب، )1407ق.(، .651
الکافي، تهران، دارالکتب اإلسالمية.

کيدري، محمد بن حســين، )1416ق.(، .661
إصباح الشــيعة بمصباح الشــريعة، قم، 

مؤسسه امام صادق7.
)1413ق.(، .671 ســيدمحمدرضا،  گلپايگاني، 

اإلحصار و الصد، قم، دارالقرآن الکريم.
متقي هنــدي، علــي بن حســام الدين، .681

)1409ق.(، کنزالعمال في سنن االقوال و 
االفعال، بيروت، مؤسسة الرسالة.

محقق حلي، جعفر بن حسن، )1415ق.(، .691
شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، 

قم، المعارف االسالمية.
ــــــــــــــ ، )1418ق.(، المختصــر .701

النافع في فقه اإلمامية، چاپ ششــم، قم، 
مؤسسة المطبوعات الدينية.

مرتضي زبيدي، محمد بن محمد، )1414ق.(، .711
تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، 

دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع.
مصطفوي، حســن، )1402ق.(، التحقيق .721

في کلمات القرآن، تهــران، مرکز الکتاب 
للترجمة و النشر.

مقــدس اردبيلــي، احمــد بــن محمد، .731
)1403ق.(، مجمــع الفائدة و البرهان في 
شرح إرشــاد األذهان، قم، دفتر انتشارات 

اسالمي.


