 ‐ 279568ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺮده ﺣﺞ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﺪوم ﻃﻮاف ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﺳﻌ را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورده اﺳﺖ
ﺳﻮال
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن دیﻧﺪار ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﻓﺮاد ﺣﺞ ﮐﺮدم اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﻪ رﺳﯿﺪم از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﻻن ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻃﻮاف و ﺳﻌ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻌﻨ ﻋﻤﺮه؟ و ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﻃﻮاف و ﺳﻌ را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دادم و ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﻃﻮاف و ﺳﻌ ﺑﺮای ﺣﺞ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورم .آﯾﺎ ﺣﺞ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮِد ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ دارد و ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤآورد.
وی ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﻃﻮاف ﻗُﺪوم را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﻖ وی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﺳﻌ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺳﻌ را اﻧﺠﺎم داد ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻌ ﺣﺞ ﺑﺮای او ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ دﯾﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
دوﺑﺎره ﺳﻌ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻬﻮﺗ در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۴۱۱ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ] ﺑﺪون ﻋﻤﺮه[ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن آن ]ﯾﻌﻨ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺞ[ ﻋﻤﺮۀ ]واﺟﺐ[ اﺳﻼم را اﮔﺮ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
و در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ (۱۲۱ /۲۹) آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻃﻮاف ﻗُﺪوم :ﮐﻪ آن را ﻃﻮاف ﻗﺎدم و ﻃﻮاف ورود و ﻃﻮاف ﺗﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺗﺎزه آﻣﺪه ﯾﺎ از ﻏﯿﺮ
ﻣﻪ وارد ﻣﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﯿﺖ و ﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر آن را ﻃﻮاف ﻟﻘﺎ )ﻃﻮاف دﯾﺪار( ﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا در
اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﻌﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد.
و ﻃﻮاف ﻗُﺪوم ﻧﺰد ﺣﻨﻔﯿﺎن و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﯿﺖ و ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮥ
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ﮐﻌﺒﻪ ،ﺳﻨﺖ )ﻣﺴﺘﺤﺐ( اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﻮاف و ﺳﻌ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردهاﯾﺪ اﻣﺎ از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺞﺗﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
و اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﺸﻠ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا وارد ﮐﺮدن ﻋﻤﺮه ﺑﺮ ﺣﺞ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۴۱۲ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ :و اﮔﺮ ﺑﻪ ]ﻧﯿﺖ[ ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮه را ﺑﺮ آن وارد ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﻪ آن
]ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه[ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﺛﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﺷﻮد و ﺳﻮدی از آن ﻧﻤﺑﺮد ﺑﻪ ﺧﻼف آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻗﺎرن
ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ اﺣﺮام دوم ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی اﻟﺰام ﻧﻤﺷﻮد«.
و اﮔﺮ از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدهﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﯾﺪ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﯾ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﻠ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﻗﺮﺑﺎﻧاش را ﻧﯿﺎورده ﺣﺞاش را ﻓﺴﺦ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ در روز ﻫﺸﺘﻢ ]ذی اﻟﺤﺠﻪ[ ﺑﺮای ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۴۱۵ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺎرِن ﯾﺎ ﻣﻔﺮد اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺣﺞ را ﻓﺴﺦ ﮐﺮده و ﻧﯿﺖ
ﻋﻤﺮۀ ﻣﻔﺮده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ]ﻋﻤﺮهﺷﺎن[ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﺞ اﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺞﺷﺎن ﺗﻤﺘﻊ ﺷﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﺪی )ﻗﺮﺑﺎن( را ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﺎراﻧﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻗﺮان ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﻣﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺷﻮد ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﻣﻮﮐﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺦ ﺣﺞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻤﺮه واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ/۱۰ :
.(۳۱۵
دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺦ ،رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۱۸از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﭼﻮﻧ ﺣﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ آنﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻃﻮاﻓﺶ ﺑﺮ ﻣﺮوه ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﻣﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤآوردم و
آن را ﻋﻤﺮه ادا ﻣﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻫﺪی )ﻗﺮﺑﺎﻧ (ﻧﯿﺎورده ﭘﺲ از اﺣﺮام ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و آن را ﻋﻤﺮه ﮐﻨﺪ ﭘﺲ
ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ﺑﻦ ﺟﻌﺸُﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﺮای اﺑﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ اﻧﺸﺘﺎﻧﺶ را در ﻫﻢ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺮه در ﺣﺞ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﺑﺪ ،ﺑﺮای اﺑﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﺮده اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻤﺘﻊ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻤﺘﻊ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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