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چکیده1

تحقیق 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 ســرزمین عرفات انجام دهد .نتایج این پژوهش،
که از طریق مطالعات کتابخانهای و نرمافزاری و با تحلیل اسناد شرعی بهدستآمده ،حاکی از
ف نظر فقها در این مســئله و پیدایش دو قول در آن اســت .قول اول ،معتقد است با انجام
اختال 
شــدن اعمال مکه ،حلیت از بوی خوش و همسر محقق میگردد و تفاوتی در زمان انجام اعمال
مکه نیســت .در مقابل ،نظریه دیگر میگوید در صورتی پس از انجام اعمال مکه ،تحلل از بوی
خوش و همســر حاصل میشــود که حجگزار این اعمال را در محل و زمان خودش یعنی پس از
اتمام اعمال منا به جا آورد؛ اما چنانچه به واسطه عذری مجاز به تقدیم اعمال مکه بر وقوفین
باشد ،تحلل پس از اتمام اعمال منا حاصل میشود .پس از بررسی ادل ه هریک از پیروان این دو
نظریه ،چنین به نظر میرســد که حق،به جانب کسانی اســت که معتقدند زمان تحلل ،پس از
اتمام اعمال مناست؛ در اینصورت حجگزارانی که اعمال مکه را قبل از وقوفین انجام میدهند،
باید تا انتهای اعمال منا از بوی خوش و همسر بپرهیزند.
کلیدواژهها :تحلل ،تقدیم ،اعمال مکه ،وقوفین ،بوی خوش.
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مطابق نظر فقیهــان امامیه ،حجگزاران پس از انجام عمره تمتع ،باید برای انجام

دادن اعمال حج ،پس از نیت ،در شهر مقدس مکه ُمحرم شوند و حداکثر تا ظهر روز
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114

نهم ذیحجه همان سال ،راهی سرزمین عرفات ،و برای وقوف در آن سرزمین مهیا

شوند (عالمه حلی1413 ،ق ،ج ،1ص435؛ فخرالمحققین1387 ،ق ،ج ،1ص305؛
فاضل مقداد1425 ،ق ،ج ،1ص.)275

زمان واجب برای وقوف در این ســرزمین ،از زوال روز نهم تا غروب آفتاب

اســت (عالمه حلــی1414 ،ق ،ج ،8ص )170و پس از آن ،وقوف در ســرزمین

مشــعرالحرام یا مزدلفه و سپس سرزمین منا صورت میگیرد .حجگزاران در روز
عید ،موظفاند نخست رمی جمره عقبه را انجام دهند و سپس قربانی کنند و پس

از انجــام دادن حلق یا تقصیر ،از احرام بیرون میآیند و تمام محرمات احرام ،جز

بوی خوش و همســر بر آنها حالل میشود (شهید اول1417 ،ق ،ج ،1ص)455
و قبل از انجام دادن اعمال مکه ،اســتعمال بوی خوش و استمتاع از همسر برای

آنان جایز نیست.

آنچه بیان شد ،حکم صورتی اســت که حجگزار بخواهد اعمال حجش را به

ترتیبی که گذشــت انجام دهد؛ اما برخی حجــاج به دلیل عذری که دارند مانند

ترس از پیشامد قاعدگی یا نفاس ،بعد از رجوع از منا و ممکن نبودن صبر تا زمان
حصول طهر یا عجز از طواف بعد از بازگشــت از منا به دلیل ازدحام جمعیت یا

مریضــی یا علم به عدم امکان انجام اعمال مکه بعد از اعمال منا تا آخر ذیحجه
(خمینــی ،بیتا ،ج ،1ص ،)452مجازند قبــل از رفتن به عرفات و وقوف در این
سرزمین ،به مســجدالحرام بروند و اعمال مکه را زودتر از موعدش به جا آورند

(محقق حلی1408 ،ق ،ج ،1ص246؛ شهید ثانی1413،ق ،ج ،2ص352؛ موسوی

عاملی1411،ق ،ج ،8ص186؛ محقق داماد1401،ق ،ج ،3ص560؛ خمینی ،بیتا،

ج ،1ص452؛ شــبیری زنجانی1421 ،ق ،ص .)294در اینصورت ،این ســؤال

مطرح میشــود که تحلل از بوی خوش و همســر ،چه زمانی برای این دسته از
حجگزاران معذور حاصل میشود .آیا آنان مانند دیگر حجاج ،باید از بوی خوش
و همسر تا پایان اعمال منا بپرهیزند یا با انجام دادن اعمال مکه ،هرچند زودتر از
حرم از محرمات احرام حاصل میشــود و آنان فقط باید
موعد ،تحلل از این دو ُم ّ
اگرچه درباره محرمات احــرام و زمانی که حلیت از آنها برای حجاج حاصل

میشــود ،بهتفصیل در کتب فقهی و مناســک حج ســخن گفته شده است ،در
کمتر کتاب فقهی ،اســتداللهای فقیه در موضوع مورد گفتوگو یافت میشود.

فــرض تقدیم اعمال مکه بر وقوفین ،تحقیق مســتقلی صــورت نگرفته و اندک

که در مراسم حج ،تقدیم اعمال مکه برای حجاج معذورِ فراوانی اتفاق میافتد و
محل ابتالی افراد بســیاری است ،تحقیق در این مسئله ضروری مینماید؛ بهویژه
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مقاالت موجود نیز به بررســی تحلل در فــرض صد و حصر پرداختهاند .از آنجا
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جســتوجو در مقاالت نیز حاکی از این اســت که در خصوص زمان تحلل در
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از دیگر محرمات احرام اجتناب کنند؟

که میتواند مجموع ادله و اســتداللهای مربوط به موضوع مورد گفتوگو را در
یکجا برای فقهپژوها ِن در عرصه حج جمع کند و روشــن و منقحشدن زوایای 115
پنهان مسئله را در پی داشته باشد .به عالوه ،پژوهش حاضر روشی نو در نقد ادله

را در پیش گرفته و کوشیده است قرائن موجود در روایات را بهنفع هر دو قول
احصا و نقد کند .بههر روی ،قبل از بررسی حکم مسئله ،مناسب است آرای فقها

را در این زمینه پی بگیریم.
اقوال فقها

ن باره از فقیهان امامیه مطرح شده است:
دو دیدگاه در ای 

 .1حصول حلیت

شــهید ثانــی 4در فــرض تقدیــم اعمال مکــه ،قــول نیکوتــر را حصول

حلیــت با انجام دادن اعمال مکه دانســته اســت (شــهید ثانــی1413 ،ق ،ج،2

ص .)325از کالم محقــق ســبزواری در ذخیــره نیــز تمایل ایشــان به حصول
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حلیــت بعــد از اعمــال مکه ،هرچند مقدم شــده باشــند ،اســتفاده میشــود

(محقق سبزواری1247 ،ق ،ج ،2ص .)685برخی فقهای معاصر نیز معتقد شدهاند محل

حصول حلیت ،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 تحلیل پس از انجام دادن این اعمال نیست
(حسینی شاهرودی1402،ق ،ج ،4ص.)280

 .2عدم حصول حلیت

نظریه عدم حصول حلیت ،طرفداران بســیاری دارد و اگر آن را قول مشهور در

این مســئله بدانیم ،سخن گزافی نیست .فقیهان بسیاری همچون شهید اول (شهید

 116اول1417 ،ق ،ج ،1ص ،)457صاحــب جواهر (صاحــب جواهر1404 ،ق ،ج،19
ص ،)258محقق حکیم (حکیم1416 ،ق ،ص ،)412محقق خویی (خویی1410،ق،
ج ،5ص ،)354محقق بحرانی (بحرانی1413 ،ق ،ج ،3ص ،)463آیتاهلل ســبحانی
(ســبحانی1424 ،ق ،ج ،5ص )313و دیگر مراجع معاصــر (مظاهری1397 ،ش،

ص ،)452ب ه اتفاق این نظریه را برگزیدهاند.
مستند اقوال
 .1قائلین به حصول حلیت

این دسته از فقها در اثبات نظریه خود به ادله ذیل استناد کردهاند:
یک ـ اطالق روایات

 .1روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق:7
وقتی مرد ،ذبح و حلق را انجام دهد ،همه محرمات احرام ،جز مباشرت با همسر
و بوی خوش بر او حالل میگردد .پس هرگاه طواف زیارت و ســعی را انجام
دهد ،همه محرمات احرام ،جز مباشــرت با همسر بر او حالل میشود و زمانی

که طواف نساء را انجام دهد ،تمام محرمات احرام جز صید بر او حالل میشود

(حرمت صید به دلیل قرار گرفتن حجگزار در منطقه حرم است) (شیخ صدوق،
1413ق ،ج ،2ص.)507

از حضرت درباره مردی پرســیدم که رمی و حلق را انجام داده است که آیا
میتواند غذایی را که زعفران دارد ،بخورد .فرمودند« :نه؛ تا اینکه طواف زیارت

و ســعی را انجام دهد که در اینصورت ،همه محرمات جز مباشرت با همسر
همسر نیز بر او حالل میگردد» (طوسی1407 ،ق ،ج ،5ص.)245
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 .3روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق:7
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بر او حالل میشود تا اینکه طواف نساء را انجام دهد که بعد از آن ،مباشرت با
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 .2روایت صحیح منصور بن حازم از امام صادق:7

دربــاره انجام دادن طواف زیارت در روز عید قربــان فرمودند :خانه کعبه را
زیارت کن ...ســپس نزد کوه مروه رفته و از آن باال برو و بین صفا و مروه،
هفت دور طواف کن؛ درحالیکه از صفا شروع و به مروه ختم میکنی .وقتی
چنین کنی ،همه محرمات احرام ،جز مباشــرت با همسر بر تو حالل میشود117 .
س از آن ،دو
ســپس بهســمت کعبه برگرد و هفت دور دیگر طواف کن .پ 
رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم بهجا آور .در اینصورت ،همه محرمات بر
تو حالل میشود و از انجام دادن مناسک حج و هرآنچه از آن ُمحرم شده بودی،
فارغ میشوی (کلینی1407 ،ق ،ج ،4ص.)511

 .4روایــت دوم صحیح منصور بن حــازم از امام صادق« :7اگر در احرام تمتع

هستی ،به چیزی که زعفران دارد ،نزدیک نشو تا طواف زیارت را انجام دهی» (حر
عاملی1409 ،ق ،ج ،12ص.)445

تقریب استدالل:
در این روایات ،حلیت بوی خوش و همســر ،بهطور مطلق ـ خواه مقدم انجام

شــود یا در موعد خود ـ به انجام دادن طواف زیارت ،ســعی و طواف نساء منوط

شده است.
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اشکال:

جواز اکتفا به طواف مقدم نیز منافات دارد؛ پس امر دایر بین دو احتمال است:

118

 .1موضوع تحلل ،مجمو ِع مرکب و هر عملی ،محقق مرتبهای از حلیت باشد؛

برخی ،اطالق را در این روایات منتفی دانســته و به دلیل احتمال جزءالعل ه بودن

طواف برای حصول حلیت ،احتیاط را متعین دانسته و چنین نگاشتهاند:

روایت مطلقی در اینباره نیست تا بتوان به اطالقش تمسک جست و آنچه از

ادله موجود اســت ،داللت دارد بر اینکه طواف بعد از حلق و نه به طور مطلق،
موجب حلیت از طیب میشــود و نمیتوان پذیرفت بعدیت خصوصیت داشته

باشــد؛ و إال باید فردی که طواف را مقدم انجــام داده ،بعد از حلق نیز دوباره
طواف را انجام دهد؛ درحالیکه کســی به این مطلب قائل نیست و با حکم به

 .2موضوع حلیت ،ذات طواف باشد به هرگونه که محقق شود.
و چون به طور جزم نمیتوان یکی از دو احتمال را برگزید ،پس احتیاط متعین
میگردد (حسینی روحانی قمی1419 ،ق ،ج ،2ص.)430

دو ـ روایاتی که بیان میکند حجگزار ،چه بخواهد یا نخواهد ،بعد از انجام دادن
طواف و سعی ُم ِحل میشود
روایت موثق زراره از امام باقر :7از حضرت شنیدم که فرمودند« :هرکس طواف

و ســعی را انجام دهد ،دوست داشته باشــد یا نهُ ،محل میشود» (کلینی1407 ،ق،

ج ،4ص.)299

از اینروایت استفاده میشود که ن ْفس انجام دادن طواف و سعی ،موجب ایجاد

تحلل اســت؛ ازاینرو در برخی روایات آمــده که اگر حجگزار ،طواف را مقدم بر
وقوفین انجام داد ،لبیک بگوید تا دیگر اعمال در حالت احرام صورت گیرد.
اشکال:
در پاسخ به روایات مورد استناد فوق نیز گفته شده است اگرچه از برخی اخبار

اســتفاده میشود بعد از طوافی که مقدم شــده ،الزم است تلبیه گفته شود تا دیگر

اعمال در حالت احرام صورت گیرد ،با اینحال مشکلی به وجود نمیآید؛ زیرا این
نساست (حسینی شاهرودی1402 ،ق ،ج ،4ص.)280
 .2قائلین به عدم حصول حلیت

 .1روایت مفضل بن عمر از امام صادق 7حضرت فرمودند:
خداوند این دو را حالل نموده و پساز آن حرام نکرده . ...اگر خواستی حج تمتع

انجام دهی ،از وادی عقیق به نیت عمره تمتع محرم شو و وقتی به مکه رسیدی،
طواف کن و اســتالم حجر نما؛ از آن شروع کن و به آن هفت دور را ختم کن.
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از حاللهای خداوند ،بهرهبردن از زنان است که در قرآن آمده و در حج تمتع،
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این دسته از فقها در اثبات نظریه خود ،به ادله ذیل استناد کردهاند:
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احرام ،احرام از دیگر امور حالل غیر از بوی خوش و همسر در فرض تقدم طواف

سپس نزد مقام ابراهیم ،نماز طواف را به جا آور .سپس از مسجد بیرون رو و سعی 119
س از آن ،تقصیر کن و
را انجام بده؛ از صفا شــروع ،و به مروه ختم میکنی .پ 

یومالترویه ،مانند روزی که در عقیق محرم شدی ،احرام ببند و بین رکن و مقام

به نیت حج تمتع ُمحرم شو .پیوسته در احرامی تا وقوف را انجام دهی ،رمی جمره

نموده و ذبح و غسل کنی .سپس طواف زیارت را انجام بده .اگر چنین کنیُ ،محل
میشوی و این همان سخن خداوند متعال است که میفرماید« :هرکس حج تمتع

به جا میآورد ،پس آنچه برایش از قربانی میســر است ،قربانی کند» یعنی ذبح
نماید (حر عاملی1409 ،ق ،ج ،11ص.)235

 .2انصــراف روایات مطلق به طواف و ســعی متأخر (نجفــی1404 ،ق ،ج،19

ص :)258به این معنا که روایاتی که به طور مطلق بیان میکنند بعد از انجام اعمال
مکه ـ خواه مقدم بر وقوفین انجام شده باشند یا بعد از اعمال منا ـ بوی خوش و

همسر بر حجگزار حالل میگردد ،به صورتی انصراف دارد که طواف و سعی ،بعد
بررسي حليت بوي خوش و همسر در فرض تقديم اعمال مکه

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

بر این اســتدالل ،اشکال شده که انصراف مورد ادعای آنان ،بدوی است و اعتبار

ندارد و نمیتواند قرینه همراه با کالم ،و موجب تقیید باشد؛ ازاینرو تقدم و تأخر
در انجام دادن اعمال مکه ،مضر به تحلیل نیست (حسینی شاهرودی1402 ،ق ،ج،4

ص.)280

 .3احتمال جزءالعلهبودن طواف و سعی در تحلیل :به این معنا که احتمال دارد

آنچه باعث حلیت محرمات احرام میشــود ،مجموعهای از طواف و سعی و اعمال

ماقبل بوده و سعی ،جزءالعله در ایجاد حلیت باشد .ازاینرو ،حصول حلیت با اعمال

 120مکه در فرض تقدم اعمال بر وقوفین ،دارای اشــکال اســت و ُمحرم با انجام دادن
اعمــال مکه ،بهتنهایی و قبل از انجام وقوف و دیگر اعمال ،به حلیت بوی خوش

و همســر یقین پیدا نمیکند (صاحب جواهر1404 ،ق ،ج ،19ص258؛ حســینی
روحانی قمی1419 ،ق ،ج ،2ص.)430

 .4اصل عدم تحلل :توضیح اینکه حجگزار وقتی در مکه برای انجام دادن اعمال

حج تمتع ُمحرم میشــود ،یقین پیدا میکند برخی امور بر وی مانند بوی خوش و
استمتاع از همسر ،به دلیل ُمحرمشدن حرام میگردد .چنانچه وی پس از انجام دادن
اعمال مکه ،زودتر از موعد ،در حلیت بوی خوش و همسر نسبت به خود شک کند،

میتواند به اصل عدم تحلل از این دو تمسک جوید و حرمت یقینی سابق نسبت به
این دو را استصحاب کند (صاحب جواهر1404 ،ق ،ج ،19ص.)258

نقد و بررسی و بیان قول مختار

با توجه به اســتداللهای مختلفــی که از فقها درباره حصــول و عدم حصول

حلیــت دربــاره بوی خــوش و همســر در فرض مقدم ســاختن اعمــال مکه

گذشــت ،به نظر میرســد علت تفاوت آرا ،اختالف در این مطلب اســت که آیا
حلیت از بوی خوش و همســر با انجام دادن اعمــال مکه ،چه مقدم و چه مؤخر

صــورت پذیرد ،حاصل میشــود یا چنانچــه برخی نیز به آن تصریــح کردهاند،
انجام اعمال مکه ،اطالقی برداشت میشود یا امکان اطالقگیری وجود ندارد.

چنانکه گذشت ،قائلین به حصول حلیت ،به اطالق ادله استناد کردهاند؛ اما قائلین

به عدم حصول حلیت ،معتقدند اطالق مورد ادعا ،منصرف به طواف و سعی متأخر
این ،به نظر میرســد نمیتوان به اطالق روایات تمســک کرد؛ زیرا این روایات از

از بوی خوش و همســر قبل از انجام اعمال مکه داللت ندارند .به عالوه ،چنانکه
ِ
روایــات دال بر جواز تقدیم اعمال مکه
برخی مراجع معاصر نیز معتقد شــدهاند،

بهار و تابستان 1399

این حیث در مقام بیان نیستند و بر مطلبی بیش از تبیین مناسک حج و لزوم پرهیز

شماره نهم

اســت .این انصراف از طرف برخی دیگر از فقها مورد اشــکال واقع شد؛ با وجود

پژوهشنامه حج و زيارت

ت دیگر ،آیا از روایات دال بر حصول حلیت با
مترتب بر اعمال مناســت؛ ب ه عبار 

درباره معذورین ،فقط بر جواز تقدیم داللت دارند؛ اما ترتب دیگر آثار مانند حلیت
طیب و زنان ،با انجام دادن زودتر از موع ِد اعمال مکه ،نیازمند دلیل است که وجود 121
ندارد (سبحانی1424 ،ق ،ج ،5ص.)313

با وجود این ،برگزیدن هریک از اين دو نظر ،مســتلزم واکاوی روایات و دیگر

ادلهای اســت که محل حاصلشــدن حلیت در حج را بیان کرده .در اینصورت،

میتوان گفت:

در دو روایت نقلشــده از معاوية بن عمار ،اگرچه حلیت بوی خوش و همسر

به انجام طواف زیارت ،ســعی و طواف نساء منوط شده است ،به نظر میرسد فای

عاطفه در فقره «فإذا زار البیت» و «فإذا طاف طواف النساء» ،ظهور دارد در اینکه انجام
اعمال مکه بعد از اعمال منا مفید حلیت است؛ به این معنا که اعمال منا جزء علت،

و اعمال مکه جزء دیگر تحقق حلیت است؛ مگر اینکه گفته شود بعدیت مستفاد از
ن روایات ،فقط دال بر ترتیب اعمال است و بالتبع با رعایت ترتیب ،حلیت از بوی
ای 

بررسي حليت بوي خوش و همسر در فرض تقديم اعمال مکه

خوش و همسر ،بعد از انجام اعمال مکه حاصل میشود؛ اما به نظر میرسد بعدیت
مســتفاد از اینروایات در بیان جزءالعله بودن اعمال مکه ،ظهور قویتر دارد؛ زیرا
امام 7در مقام تبیین اعمال و مناسک حج و بالتبع ،زمان و سبب حلیت از محرمات

احرام برای متمتع هستند.

بعدیت خصوصیت داشته باشد ،الزمهاش این است
ممکن است گفته شود اگر
ْ

که در فرض تقدم اعمال مکه نیز الزم باشد پس از اعمال منا ،حجگزار دوباره اعمال

مکه را انجام دهد تا بعدیت محقق شود و این با جواز اکتفا به عمل متقدم سازگاری
ندارد (حسینی روحانی قمی1419 ،ق ،ج ،2ص.)430

در پاســخ میتوان گفت که بعدیت ،چنانچه از روایت اســتفاده میشود ،برای

 122حجگزاری که به طور معمول و با رعایت ترتیب و بدون وجود هرگونه عذری در
صدد انجام دادن اعمال اســت ،خصوصیت دارد؛ ازاینرو مطابق نظر مشهور ،غیر

معذور مجاز به تقدیم اعمال مکه بر وقوفین نیســت (حکیم1416 ،ق ،ص)78؛ اما
اینکه آنچه از بعدیت فهمیده میشود ،فقط ِصرف رعایت ترتیب است یا جزءالعله
بودن ،محل بحث است.

روایت دیگری که مورد اســتناد قرار گرفته ،روایت منصور بن حازم است .البته

احتمال دارد این روایت با روایت دوم متحد باشد؛ زیرا سند هر دو روایت یکسان
اســت و علت تعدد ،همانگونه که برخی فقهای معاصر نیز به آن اشــاره کردهاند

(سبحانی1424 ،ق ،ج ،5ص ،)310دو چیز است :یکی اختالف دو روایت در الفاظ

و دیگر ،اینکه شیخ طوسی= این دو روایت را در دو باب مختلف نقل کرده .در این

روایــت ،حلیت خوردن زعفران پس از رمی و حلق ،مغیا به انجام طواف زیارت و

سعی ،و حلیت همسر ،مغیا به طواف نساء شده است و غایت بودن طواف ،داللت

بر ترتیــب دارد؛ چهاینکه بدون لحاظ ترتیب ،غایت بــودن ،بدون وجه مینماید.

بنابراین ،به نظر میرسد روایت در صدد بیان تحقق حلیت بوی خوش و همسر با
انجام مناسک ،بعد از اعمال مناست و ظهور دارد در اینکه اعمال مکه و مناسک قبل

از آن ،هریک جزئی از اسباب حلیت برای محرم هستند.

بوی خوش با انجام اعمال مکه ،چه مقدم انجام شــود و چه مؤخر ،ناکافی اســت؛

زیرا امام 7در مقام بیان حکم مکلفی است که به طور معمول در صدد انجام حج
تمتع است ،نه کسی که از باب ضرورت ،مجاز به تقدیم اعمال مکه بر وقوفین است.
روایت مفضل بن عمر نیز به دلیل ضعیف بودن دو راوی آن ،قابل استناد نیست.

روایت ممکن نیست؛ زیرا چنانکه گذشت ،امام 7در ایندست روایات ،در صدد
بیان حکم معذور نیستند.

جمع بین روایات

با بررسی روایاتی که گذشــت ،روشن شد این روایات ،حلیت بوی خوش و

همســر را بر انجام اعمال مکه بعد از مناســک منا مترتب میدانند؛ باوجوداین
نمیتوان به حصول یا عدم حصول حلیت بوی خوش و همســر در فرض تقدیم
اعمال ،بهمقتضای اطالق این روایات حکم کرد؛ زیرا آنچه عرف ًا فهمیده میشود،

آن اســت که این روایات ،چه دســتهای که مورد استناد قائلین به حصول حلیت

قرار گرفت و چه روایت مفضل بن عمر که یگانه دلیل روایی مورد استناد قائلین

بهار و تابستان 1399

اما با قط ع نظر از ضعف سند ،باز هم اثبات عدم حصول حلیت با تمسک به اطالق

شماره نهم

بنابراین ،نمیتوان به اطالق روایت تمسک جست.

پژوهشنامه حج و زيارت

البته گفتنی است که اطالق روایت فوق ،حتی در فرض تعدد ،برای اثبات حلیت
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به عدم حصول حلیت اســت ،در مقام بیان ترتیب در فرضی هستند که اعمال و

مناسک در روند عادی و بدون پیشامد ضرورت صورت گیرد و بهصورت تقدیم

برخی اعمال بر وقوفین در فرض ضرورت ،نظری ندارد .بنابراین ،حتی با پذیرش
ظهور روایات صحیحالســند در جزءالعل ه بودن نیز نمیتوان به آنها در اثبات عدم

بررسي حليت بوي خوش و همسر در فرض تقديم اعمال مکه
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حصول حلیت اســتناد کرد؛ زیرا ممکن است انجام اعمال مکه ،جزءالعله درباره

حجگزار غیر معذور باشــد .بنابراین ،امکان استفاده از داللت روایات در پذیرش

هیچیک از دو قول موجود فراهم نیست.
تعادل و ترجیح

چنانکه بیان شــد ،امکان تمسک به اطالق ادله وجود ندارد و همچنین با توجه

به عدم روایت صحیحالسند در ادله منکرین حصول حلیت در فرض تقدیم اعمال
مکه ،مجالی برای طرح مسئله ترجیح ادله نیست؛ زیرا بدیهی است که ترجیح ،فرع
تعارض ادله اســت و تعارض ،زمانی رخ میدهد که دو طرف از ســند صحیحی

برخوردار باشند؛ درحالیکه روشن شد روایت مفضل بن عمر ،از نظر سندی دچار

ضعف است و قابلیت معارضه با روایات صحیحالسند را ندارد.
اصول عملیه

تمســک به اصل عملی ،در فرضی است که دســت ما از ادله اجتهادی کوتاه

باشد و همانگونه که بیان شد ،در محل گفتوگو نیز امکان تمسک به اطالق ادله
وجــود ندارد؛ ازاینرو باید در حکم مســئله ،به اصول عملیه رجوع کرد .در این

صورت ،باید گفت با توجه به یقین 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.

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:
 .1در حکم مسئله مورد گفتوگو ،دو نظریه حصول حلیت درباره بوی خوش

و همسر و عدم آن برای ُمحرم در فرض تقدیم اعمال مکه بر وقوفین ،مطرح شده
است.

 .2قائلیــن به حصول حلیت ،به اطالق روایات صحیح و روایات دال بر حصول

عدم حصول حلیت ،اطالق روایات را بهصورت تأخیر منصرف دانســته و احتمال
جزءالعله بودن طواف و سعی در تحلیل را مانع پذیرش نظریه مخالف میدانند .به

عالوه ،اینان معتقدند در فرض شــک و عدم امکان اســتناد به روایات ،استصحاب
 .3نتایج بررسی ادله دو طرف ،حاکی از این است که برای اثبات حصول حلیت،

تمســک کرد .همچنین برای اثبات عدم حصول حلیت ،به ظهور برخی روایات در

جزءالعل ه بودن طواف و ســعی در تحلیل بوی خوش و همسر نیز نمیتوان استناد

نمود؛ زیرا ممکن اســت انجام اعمال مکه ،جزءالعلــه درباره حجگزار غیر معذور
باشد .در اینصورت ،دست ما از ادله اجتهادی کوتاه است و باید گفت استصحاب

بقاي حرمت ،حاکم به حرمت بوی خوش و همسر تا زمان اتمام اعمال منا خواهد

بود.

بهار و تابستان 1399

ن حیث که امام 7در مقام بیان حکم معذور نیستند ،نمیتوان
به روایات مطلق ،از ای 

شماره نهم

بقای حرمت و عدم تحلل ،جاری است.

پژوهشنامه حج و زيارت

حلیت خواهناخواه با انجام طواف و ســعی تمســک میکنند و در مقابل ،قائلین به
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8.ســبحاني ،جعفــر (1424ق) .الحج في
منابع
1.بحرانــی ،زينالديــن (1413ق) .کلمة
التقوي ،قم ،نشر سيدجواد وداعي ،چاپ
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سوم.

2.حر عاملي ،محمد بن حســن (1409ق).

الشريعة االسالمية الغراء ،قم ،مؤسسه
امام صادق ،7چاپ اول.

9.شــبيري زنجاني ،سيدموســي (1421ق).
مناســک الحج ،قــم ،مؤسســة الوالء
للدراسات ،چاپ اول.

 10.شــهيد اول ،محمد بن مکي (1417ق).

تفصيل وسائل الشــيعة الي تحصيل

الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ،قم،

البيت ،:چاپ اول.

مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم.

مســائل الشــريعة ،قم ،مؤسســه آل
3.حســيني روحانــي قمــي ،ســيدمحمد

دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه
 11.شهيد ثاني ،زينالدين بن علي (1413ق).

(1419ق) .المرتقــي إلي الفقه األرقي

مســالک األفهام إلي تنقيح شــرائع

چاپ اول.

چاپ اول.

ـ کتاب الحج ،تهران ،مؤسسه الجليل،

4.حسيني شاهرودي ،سيدمحمود (1402ق).
کتــاب الحج ،قم ،مؤسســه انصاريان،
چاپ اول.

5.حکيــم ،سيدمحســن (1416ق) .دليــل
الناســک تعليقة وجيزة علي مناسک

الحــج (للنائيني) ،نجف ،مدرســه دار

الحکمة ،چاپ سوم.

6.خمينــي ،ســيدروحاهلل (بيتــا) .تحرير
الوســيلة ،قم ،مؤسســه مطبوعات دار

العلم ،چاپ اول.

7.خويي ،سيدابوالقاسم (1410ق) .المعتمد
في شــرح المناســک ،قم ،منشورات
مدرسه دار العلم ،چاپ اول.

اإلسالم ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمية،
 12.شيخ صدوق ،محمد بن علي (1413ق).
من ال يحضره الفقيه ،قم ،دفتر انتشارات

اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم ،چاپ دوم.

 13.صاحب جواهر ،محمدحســن بن باقر

(1404ق) .جواهر الکالم في شــرح
شــرائع االســام ،بيروت ،دار إحياء

التراث العربي ،چاپ هفتم.

 14.طوســي ،ابوجعفــر محمد بن حســن
(1407ق) .تهذيب االحــکام ،تهران،
دارالکتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.

15.عالمه حلي ،حسنبنيوسف (1413ق).
قواعــد االحکام ،قم ،دفتر انتشــارات

اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه  24.موسوي عاملي ،محمد بن علي (1411ق).
علميه قم ،چاپ اول.

16.ـــــــــــــ (1414ق) .تذکرة الفقهاء،
قم ،مؤسسه آل البيت ،:چاپ اول.

مدارک االحکام في شرح شرايع االسالم،

بيروت ،مؤسسه آل البيت ،:چاپ اول.

 17.فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل (1425ق).
کنــز العرفان فــي فقه القــرآن ،قم،

انتشارات مرتضوي ،چاپ اول.

(1387ق) .إيضاح الفوائد في شــرح
مشــکالت القواعــد ،قم ،مؤسســه
اسماعيليان ،چاپ اول.

19.کلينــي ،محمد بن يعقــوب (1407ق).
چهارم.

شرايع االســام في مسائل الحالل و

الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعيليان.

 21.محقق داماد ،سيدمحمد (1401ق) .کتاب
الحج ،قم ،چاپخانه مهر ،چاپ اول.

 22.محقــق ســبزواري ،محمدباقــر بــن

محمدمؤمــن (1247ق) .ذخيرة المعاد
في شــرح االرشــاد ،قم ،مؤسسه آل
البيت ،:چاپ اول.

 23.مظاهري ،منصور (1397ش) .مناســک
حج مطابق با فتــواي امام خميني و

مراجع تقليد ،قم ،نشــر مشــعر ،چاپ
سيزدهم.
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 20.محقق حلي ،جعفر بن حسن (1408ق).

شماره نهم

کافي ،تهران ،دارالکتب اإلسالمية ،چاپ

پژوهشنامه حج و زيارت

18.فخرالمحققيــن ،محمــد بــن حســن
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